ثفـسي ضٛن ٞبي ليٕتي ٘فت  ٚاثفات آٖ ثف التػبؼ خٟبٖ
ضسيٗ غجٛـي
(وبـضٙبس اـضؽ سفٔبيٌ ٝؿاـي  ٚسفپفست ًٔبٔالت آتي)

تًفيف ٔسئّ ٚ ٝاٞؽاف ٔكبًِ:ٝ
ثفـسي تبـيع  100سبِ ٝاغيف ثبقاـ ٘فت  ٚثػػٛظ تطٛالت ايٗ ثبقاـ اق ؼ 1960 ٝٞث ٝايٗ س،ٛ
٘طبٖ ٔي ؼٞؽ و ٝليٕت ٘فت ايٗ تٛا٘بيي ـا ؼاضت ٝاست و ٝالتػبؼ خٟبٖ ـا تطت تبثيف لفاـ ؼٞؽ
 ٚغبٚـٔيب٘ ٝخبيي است و ٝثيطتفيٗ س ٟٓـا ؼـ ايٗ تطٛالت ؼاضت ،ٝؼاـؼ  ٚغٛاٞؽ ؼاضت .
تطفيٓ ٘فتي غفة تٛسف ايفاة ؼـ سبَ

 ،1973ا٘مالة اسالٔي ايفاٖ ؼـ  ٚ 1978-79ضّٕٝ

غؽاْ ضسيٗ ث ٝوٛيت ؼـ سبَ  ٕٝٞ 1990يبؼآٚـ ايٗ ٔٛؾٛو ٞستٙؽ و ٝزٍ ٝ٘ٛتّفيك ٔسبئُ
لئٛپّتيىي  ٚقٔيٗ ضٙبسي ٔي تٛا٘ؽ اٚؾبو فؿبي وست  ٚوبـ خٟبٖ ـا ث ٝسفيت تغييف ؼٞؽ .
او ٖٛٙأب پفسطي ؤ ٝكفش است ايٗ است و ٝؼـ ضفايكي و ٝتهبٞفات ،سفتبسف خٟبٖ يفة ـا
ؼـثفٌففت ٝاست آيب ؼ٘يب ؼـ آستب٘ ٝيه ضٛن ٘فتي ؼ يٍف لفاـ ٌففت ٝاست؟ پفسص ثًؽي ٟٓٔ ٚ
تف ايٙست و ٝاثفات ضٛن ٘فتي ثًؽي ثف التػبؼ خٟبٖ ث ٝز ٝغٛـت غٛاٞؽ ثٛؼ ٚ ٚاوٙص
ثبقاـٞبي ٔػتّف  ٚضبغع ٞبي والٖ التػبؼٞبي ثكـي خٟبٖ ٘سجت ث ٝز ٝغٛـت غٛاٞؽ
ثٛؼ؟
ايٗ ٘ٛضتبـ ثؽ٘جبَ ثفـسي تبـيػي ضٛن ٞبي ٘فتي ؼـ خٟبٖ ؼـ ق 50 َٛسبَ ٌؿضت ٚ ٝتجًبت
ٞف يه اق ايٗ ضٛن ٞب ثف ٔطيف وست  ٚوبـ ثيٗ إُِّ ٔي ثبضؽ  .ثف ايٗ اسبس ؼـ ٌبْ ٘ػست

تالش غٛاٞؽ ضؽ پس اق اـائٔ ٝمؽٔ ٝاي وٛتب ،ٜث ٝثفـسي تبـيػي ضٛن ٞبي ٘فتي ؼـ ق50 َٛ
سبَ ٌؿضت ٝثپف ؼاقيٓ  ٚسپس اق ايٗ ثفـسي ث ٝيٛٙاٖ ٔجٙبيي خٟت پيص ثيٙي تطٛالت اضتٕبِي
ؼـ ثبقاـ ٘فت  ٚاثفات آٖ ثف ثبقاـٞب  ٚالتػبؼٞبي ٔػتّف خٟبٖ استفبؼ ٜضٛؼ .
ٔمؽٔ:ٝ
ٔ ٟٓتفيٗ ٔسئّ ٝايٙست  " :ضٛن ٞبي ليٕتي ٘فت اثف تٛـْ ـوٛؼي ثف التػبؼ وطٛـٞبي
ٚاـؼوٙٙؽ٘ ٜفت ؼاـؼ  :ايٗ ضٛن ٞب ْ ي تٛا٘ؽ ٔٙدف ث ٝوبٞص ٘فظ ـضؽ التػبؼي  ٚؼـ وٙبـ آٖ
افكايص ٘فظ تٛـْ ؼـ ايٗ وطٛـٞب ضٛؼ".
أب ثبيستي تٛخ ٝؼاضت وٛ٘ ٝو ٔ ٚيكاٖ اثف ضٛن ٞبي ليٕتي ٘فت ثف التػبؼ وطٛـٞب ثستٍي ثٝ
فبوتٛـٞبيي اق لجيُ ٔٛاـؼ ؾيُ ؼاـؼ:
 -)1ا٘ؽاق ٜضٛن ٓٞ ،ثف اسبس ليٕت ٞبي ٚالًي خؽيؽ ٘فت  ٓٞ ٚثف اسبس ؼـغؽ افكايص ؼـ
ليٕتٟب.
ٔ -)2يكاٖ پبيؽاـي ضٛن؛ ٔيكاٖ پبيؽاـي  ٚتؽا ْٚيه ضٛن ليٕتي ث ٝيٛأُ قيبؼي اق خّٕٝ
يٛأُ التػبؼي  ٚسيبسي ثستٍي ؼاـؼ ٕٞ .سٙبٖ و ٝضٛن ليٕتي و٘ٛٙي ؼـ ثبقاـ ٘فت ٓٞ
ًٔٙىس وٙٙؽ ٜيبُٔ التػبؼي افكايص تمبؾبي وطٛـٞبي آسيبيي (ؼـ سبَ  2004ثيص اق %40
افكايص ؼـ تمبؾبي ٘فت اق خب٘ت وطٛـ زيٗ ثٛؼ ٜاست

)  ٓٞ ٚاً٘ىبسي اق ـيسه ٚ

ٔػبقفات لئٛپِٛٛتيه اغيف ؼـ ٔٙكم ٝغبٚـٔيب٘ٔ ٝي ثبضؽ .
ٔ -)3يكاٖ ٚاثستٍي التػبؼ ث ٝا٘فلي ٘ ٚفت؛ ث ٝيٛٙاٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛضؽت ٔػفف ا٘فلي ؼـ التػبؼ
آٔفيىب ؼـ ضبَ ضبؾف ؼـ ٔمبيس ٝثب ؼ 1970 ٜ ٜثسيبـ وبٞص يبفت ٝاست  .أب ايٗ وطٛـ ٔػفف
ثيطتفي ؼاـؼ  ٚايٗ ؼـ ضبِيست و ٝتِٛيؽ ؼاغّي ٘فت ؼـ ايٗ وطٛـ ٘سجت ثٚ ٝاـؼات ٘فت ٘يك
وٕتف ضؽ ٚ ٜضىبف آٖ ؼ ٚافكايص يبفت ٝاست ٘ .سجت غبِع ٚاـؼات ٘فت ؼـ ايٗ وطٛـ ثٝ

تِٛيؽ ٘بغبِع ؼاغّي ؼـ سبَ ًٔ 2003بؼَ  %1.2ثٛؼ ٜاست و ٝايٗ ٔيكاٖ ٘سجت ث ٝـلٓ  %9ؼـ
سبَ ٘ 1970طبٖ اق افكايطي  33ؼـغؽي ؼاـؼ.
ٚ -)4اوٙص ٞبي سيبستي ٔتِٛيبٖ ٔبِي  ٚپِٛي ؼـ وطٛـٞب
تىب٘ٞ ٝبي ليٕتي ٘فت ضؽالُ ؼـ  30سبَ ٌؿضت ٝؼـ زٙؽيٗ ثطفاٖ خٟب٘ي ٘مص ؼاضت ٝاست  .ثب
ةافكايص ليٕت ٘فت ؼـ ؼٚـٜ
ٚخٛؼي و ٝثػطي اق ثطفاٖ ثٛخٛؼ آٔؽ ٜؼـ سبَ  2008خٟبٖ ٜ
٘ 2003-2008سجت ؼاؼٔ ٜي ضٛؼ ،أب  ٕٝٞافكايص ٞبي ايدبؼ ضؽ ٜؼـ ليٕت ٘فت ٘يك ٔٙدف ثٝ
ـوٛؼ  ٚثطفاٖ التػبؼي ؼـ خٟبٖ ٘طؽ ٜاست ٞ ٕٝ٘ٛ٘ .بي اق خّٕ ٕٝ٘ٛ٘ ٝخ ًٙيفاق  ٚاضغبَ
يفاق تٛسف آٔفيىبييبٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ و ٝثب تٛخ ٝث ٝافكايص ليٕت ٘فت ؼـ آٖ ؼٚ

ـٔ ،ٜب ضبٞؽ

ـوٛؼي ؼـ التػبؼؼ خٟبٖ ٘جٛؼيٓ .
ثب ايٗ ضبَ ،ؼاليُ ٔتًؽؼي ثفاي ٍ٘فا٘ي ؼـ ـاثك ٝثب ايٗ ٔٛؾٛو ٚخٛؼ ؼاـؼ و ٝتىب٘ ٝليٕتي
و٘ٛٙي ؼـ ثبقاـ ٘فت ٕٔىٗ است اثفات ثٕفاتت ثيطتفي ثف ـضؽ التػبؼ خٟبٖ  ٚآٔفيىب ٘سجت ثٝ
آ٘س ٝاغّت التػبؼؼا٘بٖ ا٘تهبـ آٖ ـا ؼاـ٘ؽ ،ؼاشت ٝثبضؽ:
ٕٞب٘كٛـ و ٝاضبـ ٜضؽ ،ضٛن ٞبي ٘فتي ؼـ ضؽالُ ٘يٕي اق ـوٛؼٞبي التػبؼي خٟبٖ  ٚآٔفيىب
٘مص اسبسي ؼاضت ٝا٘ؽ  ٚثػػٛظ ايٗ ٘مص ؼـ ؼٚـ 30 ٜسبٌِ ٝؿضت ٝپفـً٘ تف ٔي ثبضؽ  .اق
خّٕ ٝايٗ ؼٚـٞ ٜب ٔي تٛاٖ ثٛٔ ٝاـؼ قيف اضبـ ٜوفؼ:
 ـوٛؼ التػبؼ خٟبٖ  ٚآٔفيىب ؼـ ؼٚـ 1974-1975 ٜثؽ٘جبَ خ ًٙايفاة  ٚاسفائيُ ٚ
تٛليف وطتي ٞبي ٘فتي  ٚؼـ ٘تيد ،ٝافكايص س ٝثفاثفي ليٕت ٘فت وّيؽ غٛـؼ .
 ـوٛؼ التػبؼخٟبٖ  ٚالتػبؼ آٔفيىب ؼـ ؼٚـ ٚ 1980-1981 ٜثؽ٘جبَ ا٘مالة ايفاٖ ؼـ سبَ
 ٚ 1979ؼـ ٘تيد ٝآٖ ،افكايص ليٕت ٖفت وّيؽ غٛـؼ .
 ـوٛؼ التػبؼ آٔفيىب ؼـ ؼٚـ 1990-1991 ٜتب ضؽي ث ٝغبقف ضّٕ ٝيفاق ث ٝوٛيت ؼـ
تبثستبٖ سبَ  ٚ 1990ؼـ ٘تيد ٝآٖ افكايص ليٕت ٘فت ايدبؼ ضؽ.

 ـوٛؼ التػبؼ خٟبٖ  ٚالتػبؼ آٔفيىب ؼـ سبَ  2001تب ضؽي ث ٝغبقف افكايص ضؽيؽ ؼـ
ليٕت ٘فت ثؽ٘جبَ ثطفاٖ ا٘فلي وبِيففٖ يب  ٚوطٕىص ؼـ غبٚـٔيب٘( ٝآغبق ا٘تفبؾ ٝؼ) ْٚ
وّيؽ غٛـؼ  .أب يٛأُ ؼيٍفي ؼـ ايٗ ؼٚـٚ ٜخٛؼ ؼاضتٙؽ و ٝؼاـاي إٞيت ثيطتفي
ثٛؼ٘ؽ :تفويؽٖ ضجبة سٟبْ ضفوت ٞبي ايٙتف٘تي ،وبٞص ضؽيؽ سفٔبيٌ ٝؿاـي ٚالًي ٚ
تب ضؽ وٛزىتفي ،سػت ٌيفي ٞبي ثٟف ٜاي فؽـاَ ـقـ ٚؼـ سبَ ٞبي . 1999 ٚ 2000
ؼـ ضبَ ضبؾف ،ؼٍ٘ ٚفا٘ي ٚخٛؼ ؼاـؼ  :ا َٚايٙى ،ٝليٕت ٞبي و٘ٛٙي ٘فت ؾفثبت ٔبقاؼي ثٝ
التػبؼ خٟبٖ  ٚآٔفيىب ٚاـؼ ٔي وٙؽ  ٚؼ ْٚايٙى ،ٝتىب٘ٞ ٝبي سيبسي ؼـ غبٚـٔيبٕ٘ٔ ٝىٗ است
ٔٙدف ث ٝوبٞص ؼـ يفؾ٘ ٝفت  ٚؼـ ٘تيد ،ٝافكايص لبثُ تٛخ ٝليٕت ٘فت  ٚؼـ ٟ٘بيت ،ـوٛؼ
التػبؼي ؼيٍفي ثف اثف ايٗ افكايص ليٕت ٞب ضٛؼ.
ؼـ اؼأ ٝتالش ٔي ضٛؼ ضٛن ٞبي ٘فتي و ٝپس اق خ ًٙخٟب٘ي ؼ ْٚيًٙي سبَ  1946تب وٖٛٙ
ٔٛخت تغييف لبثُ تٛخ ٝليٕت ٘فت ؼـ خٟبٖ ضؽ ٜا٘ؽٛٔ ،ـؼ ثفـسي لفاـ ٌيفؼ .
شَك ّاي ًفتي دٍرُ :1946-1972
وطٛـ ايبالت ٔتطؽ ٜآٔفيىب ٕٞيط ٝثكـٌتفيٗ ٔػفف وٙٙؽ٘ ٜفت ؼـ خٟبٖ ثٛؼ ٚ ٜتب سبَ 1974
يًٙي سبِي و ٝاتطبؼ خٕبٞيف ضٛـٚي تٛا٘ست اق ايٗ وطٛـ پيص ثيفتؽ ،ثكـٌتفيٗ تِٛيؽ وٙٙؽٜ
ٔطػٛالت ٘فتي ؼـ خٟبٖ ثٛؼ ٜاست  .ؼـ اٚاٖ ؼٚـ ٜپس اق خ ًٙخٟب٘ي ؼ ،ْٚليٕت ٞب ؼـ
سفتبسف خٟبٖ ؼـ غّيح ٔىكيه  ٚتٛسف وٕيسي ٖٛـا ٜآ ٗٞتٍكاس تًييٗ ٔي ضؽ  ٚايٗ
وٕيسي ٖٛثبقيٍفي وّيؽي ؼـ ضٛق ٜثبقاـ خٟب٘ي ٘فت ثطٕبـ ٔي ـفت .
اٌفزٔ ٝسّٕبً ٔمفـات ؼِٚتي ٔٙدف ث ٝافكايص ٔمؽاـ ٘فتي ضؽ ٜثٛؼ ؤ ٝي ثبيست ؼـ ٟ٘بيت اق
ٔيبؼيٗ ٘فتي آٔفيىب استػفاج ٔي ضؽِٚ ،ي ايٗ ٔٛؾٛو ٕٞسٗيٗ ٘تبيح لبثُ تٛخٟي ثف ـٚي ـفتبـ
ليٕت ٞب ؼاضت  .خٛاقٞبي تِٛيؽي و ٝثٛسيّ ٝوٕيسي ٖٛـا ٜآ ٗٞتٍكاس غبؼـ ٔي ضؽ ٔجٙبيي
ثفاي اـقيبثي تمبؾبي و٘ٛٙي ثبقاـ ثٛؼ  .ؼـ ٞف ٔب ،ٜايٗ وٕيسئ ٖٛي ثبيستي تمبؾبي تِٛيؽ ـا ؼـ
ليٕت ٞبي خبـي ٘فت پيص ثيٙي  ٚثف ايٗ اسبس الؽاْ ث ٝغؽٚـ

خٛاق استػفاج ٕ٘بيؽ ٕٞ .يٗ

ٔٛؾٛو ٘يك ٔٛخت ٔي ضؽ و ٝليٕت ٞبي اسٕي ٘فت ًٕٔٛالً ٘سجت ثٔ ٝب ٜلجّي آٖ اق ثجبت
قيبؼي ثفغٛـؼاـ ثبضٙؽ  .اق قفف ؼيٍف ،ايٗ وٕيسي ٖٛاق اغتالالت ثف٘ٚكا ؼـ ثػص يفؾ٘ ٝفت
اق قفيك ايدبؼ تغييفات ٘بٌٟب٘ي ٔ ٚمكًي ؼـ ليٕت ٞبي ٘فت ؼـ سبِٟبي آغبقيٗ پس اق خًٙ
خٟب٘ي ؼ ،ْٚسٛؼٔٙؽ ٔي ضؽ ٕٛ٘(.ؼاـ .)1ثف ايٗ اسبس ،ليٕت اسٕي ٘فت ؼـ ايٗ ؼٚـ ،ٜسفي
قٔب٘ي ٔٙطػف ثففؼي ث ٝتفتيجي و ٝؼـ ٕ٘ٛؼاـ قيف ٔطبٞؽٔ ٜي ضٛؼ ،ثٛؼ و ٝتغييفات آٖ تٟٙب ؼـ
يىس إًُِ ث ٝاتفبلبت لبثُ پيص ثيٙي ثػػٛظ ثٛؼ.
ًوَدار  -1قيوت دالري ّر تشنِ ًفت خام  WTIدر دٍرُ 1947-1973

ؼٚـ:1947-1948 ٜ
پبيبٖ خ ًٙخٟب٘ي ؼ ،ْٚآغبق ضتبة ؼـ تمبؾب ثفاي غًٙت اتٔٛجيُ ؼـ خٟبٖ ثٛؼ

 .تمبؾب ثفاي

ٔطػٛالت ٘فتي ؼـ آٔفيىب ثيٗ سبَ ٞبي  1945تب  1947ثيص اق  %12افكايص يبفت ٕٞ ٚب٘كٛـ
و ٝؼـ ٕ٘ٛؼاـ ٔ 2طبٞؽٔ ٜي ضٛؼ ،تمبؾب ثفاي ٚسبيُ ٘مّي ٝؼـ ايٗ وطٛـ ثيص اق

 %22افكايص

يبفت .ليٕت ٘فت ؼـ ق َٛؼ ٚسبَ  %80افكايص يبفت أب ايٗ ٔيكاٖ افكايص ثفاي خٌّٛيفي اق
وٕجٛؼٞبي ايدبؼ ضؽ ٜؼـ ثبقاـ ٘فت وبفي ٘جٛؼ

 .ؼـ لٚئٗ  ،1974وٕپب٘ي استب٘ؽاـؼ اٚيُ ٚ

وٕپب٘ي فيّيپس پتفِٚي ْٛقفضي ـا ثفاي خيف ٜثٙؽي تػػيع ثٙكيٗ ث ٝففٚضٙؽٌبٖ ًٔ ٚبٌّٔ ٝفاٖ
اـائٕٛ٘ ٝؼ ٞ .كاـاٖ ٘فف ،آٖ قٔستبٖ ـا ثب وٕجٛؼ سٛغت ٌؿـا٘ؽ٘ؽ
سبغت  ٚسبق ٔسى٘ٛي ؼـ ـثى س ْٛسبَ

 .وبٞص ؼـ ٔػبـج ثػص

 1948آغبق ضؽ ٕٞ ٚفا ٜثب اِٚيٗ ـوٛؼ التػبؼي

آٔفيىب پس اق خ ًٙخٟب٘ي ؼ ْٚؼـ ٘ٛأجف سبَ  1948ضؽ.
ًوَدار  -2تقاضا تراي ٍسايل ًقليِ در آهرينا تِ ازاي ّر ً 1000فر

ؼٚـ :1952-1953 ٜاغتالالت يفؾ ٚ ٝخ ًٙوف.ٜ
ليٕت ٘فت ؼـ ق َٛخ ًٙوف ٜث ٝؼ٘جبَ ؼـغٛاست اؼاـ ٜتثجيت ليٕت ٘فت اق  25لا٘ٛي 1950 ٝتب
 13فٛـي 1953 ٝثؽ ٖٚضفوت ثبلي ٔب٘ؽ ٔ .طٕؽ ٔػؽق٘ ،ػست ٚقيف ايفاٖ ؼـ تبثستبٖ سبَ

 1951غًٙت ٘فت ايٗ وطٛـ ـا ّٔي ايالْ وفؼ  ٚؼـ ٘تيد ٝآٖ تطف يٓ ٘فتي ايفاٖ ؼـ پبسع ثٝ
ضؿف ٔ 19يّي ٖٛثطى٘ ٝفت ؼـ ٔب ٜاق خب٘ت ايفاٖ ؼـ ثبقاـٞبي خٟب٘ي ٘فت ،ؼـ ؼستٛـ وبـ
لفاـ ٌففت .ايتػبة وبـٌفاٖ پباليطٍبٞ ٜبي ٘فت آٔفيىب ؼـ  30آٚـيُ ٛٔ ،1952خت غبٔٛضي
يه س ْٛپباليطٍبٟٞبي ٘فت ايٗ وطٛـ ضؽ  .ؼـ پبسع ث ٝايٗ اتفبق ،ؼِٚت ٞبي آ ٔفيىب  ٚثفيتب٘يب
الؽاْ ث ٝوبٞص  %30سٛغت تطٛيّي ث ٝپفٚاقٞبي غيف٘هبٔي ٕ٘ٛؼ٘ؽ  ٚايٗ ؼـ ضبِي ثٛؼ وٝ
ؼِٚت وب٘بؼا وُ پفٚاقٞبي غػٛغي ؼـ ايٗ وطٛـ ـا ًّٔك ٕ٘ٛؼ  .وب٘كاس سيتي  ٚتِٛؽ ٚالؽاْ
ث ٝاـائ ٝقفضي ؼاٚقّجب٘ ٝثفاي خيف ٜثٙؽي ثٙكيٗ ثفاي غٛؼـٞٚبي سٛاـي ٕ٘ٛؼ٘ؽ  ٚضيىب ٌ٘ ٛيك
تطٛيُ سٛغت ث 300 ٝاتٛثٛس ضٟفي ـا ٔتٛلف ٕ٘ٛؼ  .قٔب٘ي و ٝوٙتفِٟبي ليٕتي ؼـ لٚئٗ
 1953ثفؼاضت ٝضؽ ،ليٕت ٘فت ًٔ WTIبؼَ  %10افكايص يبفت  .ؼٔٚيٗ ـوٛؼ التػبؼي ؼـ
آٔفيىب ؼـست ٕٞكٔبٖ ثب ايٗ اتفبق  ٚؼـ ٔب ٜثًؽ اتفبق افتبؼ.

ؼٚـ :1956-1957 ٜثطفاٖ وب٘بَ سٛئك.
خٕبَ ٘بغف ،ـئيس خٕٟٛـ ٔػف ؼـ لٚئي 1956 ٝوب٘بَ سٛئك ـا ث ٝأيؽ ث ٝؼست آٚـؼٖ ٔدؽؼ
وٙتفَ ثف آّٖٔ ،ي ضؽ ٜايالْ وفؼ  .ؼِٚت ٞبي ثفيتب٘يب  ٚففا٘س ٝوطٛـ اسفائيُ ـا ثفاي ضّٕ ٝثٝ
لّٕف ٚسيٙب ؼـ  29اوتجف ٕٞبٖ سبَ تطٛيك ٕ٘ٛؼ٘ؽ  .ؼـ ؼٚـ ٜايٗ وطٕىص 40 ،وطتي ضُٕ ٚ
٘مُ ٘فت ٌ ـق ضؽ٘ؽ  ٚـٚقاً٘ٔ ٝبؼَ  1تب ٔ 1.2يّي ٖٛثطى٘ ٝفت اق ٔؽاـ غبـج ضؽ ٕٞ .سٙيٗ،
ايستٍبٟٞبي پٕپ ٘فت غكٛـ ِ ِٝٛوٕپب٘ي ٘فت يفاق و ٝـٚقا٘٘ ٝيٓ ٔيّي ٖٛثطى٘ ٝفت ـا اق
قفيك وطٛـ سٛـي ٝث ٝثٙبؼـ ضفلي ٔؽيتفا٘ ٝا٘تمبَ ٔي ؼاؼ٘ؽ تػفيت ضؽ ٜثٛؼ

 .وُ تِٛيؽ ٘فت

غبٚـٔيب٘ ٝؼـ ٘ٛأجف سبَ  1956ضؽٚؼ ٔ 1.7يّي ٖٛثطى ٝوبٞص يبفت ٕٞ .ب٘كٛـ و ٝؼـ ٕ٘ٛؼاـ
قيف ٔطبٞؽٔ ٜي ضٛؼ ،ايٗ ٔيكاٖ ؼـ آٖ قٔبٖ ًٔبؼَ

 %10.1وُ تِٛيؽ ٘فت خٟبٖ ثٛؼ و ٝايٗ

٘سجت اق تٕبٔي تىب٘ٞ ٝبي ٘فتي قفف يفؾ ٝثبقاـ ٘فت ؼـ سبَ ٞبي پس اق ايٗ تبـيع ثكـٌتف ٚ
ثيطتف ثٛؼ ٜاست.

ًوَدار -3تَليذ ًفت پس از تحراى ماًال سَئس

(ًوَدار ًقطِ چيي تغييرات هاّياًِ تَليذ ًفت خام در جْاى را از امتثر

 ٍ 1956هٌحٌي هشني رًگ تغيير در تَليذ ًفت هٌطقِ

خاٍرهياى را طي دٍرُ هستَر ًشاى هي دّذ -تغييرات تِ عٌَاى درصذي از سطح تَليذ جْاًي ًفت خام در جْاى در امتثر  1956هي تاشذ -هحَر
افقي تعذاد هاّْاي سال از امتثر  1956را ًشاى هي دّذ) .

ابي ٍقابعً ،تايح اقتصادي قابل چطوگيري براي ارٍپا داضت كِ بيص از دٍ سَم هحصَالت ًفتي ايي
قارُ بِ خاٍرهياًِ هتكي بَد  .ايي ٍضعيت را هي تَاى از تحليل رٍزًاهِ ًيَيَرك تايوس در آى دٍر ُ
بِ خَبي درك كرد:

" لٌذى 1 ،دساهبر -كوبَد ًفت ًاضي از بحراى كاًال سَئس در ارٍپا در ايي ّفتِ بِ طَر كاهل
هطاّذُ ضذ  ...عرضِ در حال كاّص بٌسيي هَخب كاّص ضذيذ استفادُ از اتَهبيل ضذُ ٍ كاّص
ضذيذ اضتغال صٌعت خَدرٍسازي ٍ افسايص ًگراًي ّا در هَرد پرداخت حقَق كا ركٌاى كارخاًِ
ّاي اتَهبيل سازي ضذُ است.
ّيچ سيستن گرهايطي در برخي از ساختواى ّا ديذُ ًوي ضَد؛ رادياتَرّا در بْتريي حالت ًيوِ گرم
ٍ ٍلرم ّستٌذ ...بريتاًيا ،داًوارك ٍ فراًسِ اقذام بِ اخراي سياست خيرُ بٌذي ًوَدُ اًذ.
تقريباً تواهي كارخاًِ ّاي ساخت اتَهبيل در بريتاًيا تَليذضاى را كاّص دادُ ٍ كارگراى را بِ خاي
فعاليت  5رٍزُ هدبَر بِ فعاليت  4رٍزُ در ّفتِ ًوَدُ اًذ  ......ضركت ٍلٍَ بِ عٌَاى هْن تريي
ضركت اتَهبيل سازي كطَر سَئذ حذٍد  %30از تَليذ خَد را كاّص دادُ است.
در ليدى ٍ پاريس ،صف ّاي طَالًي در خارج از ايستگاّْاي فرٍش بٌسيي تطكيل ضذُ است  ...در
اٍاخر ضٌبِ ،اًدوي خَدرٍسازي ارٍپا گسارش داد كِ  %70ايستگاّْاي بٌسيي در بريتاًيا بستِ ضذُ
اًذ.
دارًذگاى ّتل در ّلٌذ بر ايي باٍرًذ كِ هوٌَعيت راًٌذگي ٍ عذم ٍخَد بٌسيي كافي براي ا تَهبيل ّا
هَخب كاّص  85درصذي درآهذ كسب ٍ كار آًاى ضذُ است" .
تَليذ كطَرّاي خارج از خاٍرهياًِ تٌْا قادر بِ پر كردى بخطي از ضكاف ايداد ضذُ بَد

 .براي

هثال ،صادرات ًفت خام آهريكا ٍ هحصَالت ًفتي ايي كطَر در هاُ دساهبر ّواى سال هعادل 300
هيليَى بطكِ در رٍز افسا يص يافت  .در فَريِ ،كل تَليذ هحصَالت ًفتي دًيا بِ هيساى قبلي خَد در
هاُ اكتبر بازگطت  .تَليذ ًفت خاٍرهياًِ ًيس در شٍئي ّ 1957واًطَر كِ در ًوَدار باال هطاّذُ هي
ضَد ،بِ سطَح قبل از ايداد بحراى بازگطت.
با ايي حال ،كل صادرات ٍاقعي كاالّا ٍ خذهات آهريكا كِ كاّص خَد را از ربع اٍل سال 1957
آغاز كردُ بَد در طَل سال بعذ  %18كاّص يافت  .ايي كاّص در صادرات آهريكا يكي از عَاهل
دخيل در سَهيي ركَد اقتصادي ايي كطَر پس از خٌگ خْاًي دٍم يعٌي اٍت سال  57ضذ.

دٍرُ  :1969-1970افسايص ًسبتاً كن قيوت ّا.

ّواًطَر كِ در ًوَدار زير مضاّذُ هي ضَد ،افسايص قيوت ًفت در سالْاي  70 ٍ 1969تا حذي در
ٍاكٌص بِ فطارّاي تَرهي رٍبِ گسترش اٍاخر دِّ  1960بَد.

ًوَدار  -4قيوت ّاي ٍاقعي ًفت (تر حسة سال پايِ  )2009در دٍرُ 1967-1974

 ضٛن ٞبي ٘فتي ؼٚـ : 1973-1996 ٜيػف اٚپه:ؼـ اٚاغف ؼ ،1960ٝٞوٕيسي ٖٛـا ٜآ ٗٞتٍكاس ث ٝقٛـ لبثُ تٛخٟي ٔدٛقٞبي تِٛيؽ اق زبٞ ٜبي
٘فت ؼـ ايبِت ٞبي ٔػتّف أفيىب ـا افكايص ؼاؼ  ٚثؽ٘جبَ آٖ ٕٞب٘كٛـ و ٝؼـ ٕ٘ٛؼاـ ٔ 1طبٞؽٜ
ٔي ضٛؼ ،ؼـ سبَ ٔ 1972طؽٚؼيت ٞبي ٔٛخٛؼ ؼـ قٔي ٝٙضفم ٍٟ٘ ٚؽاـي ؾغبيف ٘فتي ـا وبٔالً
اق ثيٖ ثفؼ .

ًوَدار -1تعذاد هجَزّاي مويسيَى راُ آّي تگساس تِ عٌَاى درصذي از مل ًرخ تْرُ ٍري

ٕٞب٘كٛـ و ٝؼـ ٕ٘ٛؼاـ ٘ 2طبٖ ؼاؼ ٜضؽ ٜاست ،ؼـ سبَ  1972تِٛيؽ ٘فت غبْ آٔفيىب ث٘ ٝمكٝ
اٚج غٛؼ ـسيؽ ٜثٛؼ  ٚپس اق آٖ ثب ٚخٛؼ ايٙى ٝاٍ٘يكٞ ٜب ٔ ٚطفن ٞبي القٔي ٕٞس ٖٛافكايص
لبثُ تٛخ ٝليٕت ٞب پس اق  ٚ 1973استػفاج ٘فت اق ضٛقٞ ٜبي ثكـي ٘فتي آالسىب ؼـ 1980
ثفاي افكا يص تِٛيؽ ايٗ وطٛـ ٚخٛؼ ؼاضتِٚ ،ي تِٛيؽ ٘فت غبْ ايٗ وطٛـ ـ٘ٚؽي ٘كِٚي ـا
قي ٕ٘ٛؼ.
ًوَدار-2تَليذ حَزُ ّاي تَليذ ًفت خام آهرينا طي دٍرُ ( 1920-2010هتَسط تَليذ در رٍز )-هيليَى تشنِ

اٌف ز ٝث ٝاثجبت ـسيؽ ٜثٛؼ ؤ ٝبقاؼ يفؾٛٔ ٝخٛؼ ؼـ ٔٙكم ٝغبٚـٔيب٘ ٝخبيٍكيٗ وٕجٛؼ تِٛيؽ
ايبالت ٔتطؽ ٜآٔفيىب ٔي ضٛؼ أب پفٚس ٝا٘تمبَ ثبقاـ ٘فت خٟب٘ي و ٝتب آٖ قٔبٖ ؼـ غّيح
ٔىكيه ٔتٕفوك ضؽ ٜثٛؼ ث ٝثبقاـ ؼيٍفي ؼـ ٔٙكم ٝغّيح فبـس ث ٝآـأي ٘ ٚفٔي ا٘دبْ ٍ٘ففت .
آلبي ثبـسىي  ٚويّيٗ ( )2001ؼـ ٔكبًِ ٝغٛؼ ثف ـٚي ضٛن ٘فتي  1972ث ٝيٛأُ ؼيٍفي
يال ٜٚثف وبٞص تِٛيؽ ٘فت اق خب٘ت ايبالت ٔتطؽ ٜآٔفيىب اضبـٔ ٜي وٙٙؽ وٛٔ ٝخت افكايص
ليٕت ٞبي ٘سجي ٘فت غبْ ؼـ خٟبٖ ؼـ اٚاغف ؼٝٞ

 1970ضؽ ٜثٛؼ٘ؽ  .يىي اق ٔ ٟٓتفيٗ ايٗ

يٛأُ ثٔ ٝسئّ ٝاق ـؼ ٜغبـج ضؽٖ سيستٓ ثفتٗ ٚٚؼق ثفٔي ٌفؼؼ وٛٔ ٝخت وبٞص اـقش ؼالـ
 ٚؼـ ٘تيد ٝافكايص ليٕت ؼالـي اوثف وبالٞبي اسبسي ٔٛـؼ تدبـت ؼـ غط ٝٙثيٗ إِّّي ضؽٜ

ثٛؼ .ثًال٘ ،ٜٚفظ سٛؼ اسٕي اسٙبؼ غكا٘ٔ 3 ٝب ٝٞآٔفيىب ثيٗ ٔب ٜاٚت  1972تب اٚت  1974پبييٗ
تف اق ٘فظ تٛـْ ـسٕي لفاـ ؼاضت و ٝايٗ ٘فظ ثٟفٚ ٜالًي ٔٙفي غٛؼ يبُٔ ؼيٍفي ؼـ خٟت
افكايص ليٕت ٘سجي وبالٞبي اسبسي ضؽ  ٜثٛؼ (ففا٘ىُ  .)2008 ،ثيٗ اٚت  ٚ 1971اٚت ،1973
ضبغع ليٕت تِٛيؽ وٙٙؽ )PPI( ٜثفاي زٛة ٔ ٚطػٛالت زٛثي ثيص اق  %42افكايص يبفت.
ضبغع ليٕت تِٛيؽ وٙٙؽ ٜثفاي آ ٚ ٗٞفٛالؼ ثيص اق  ، %8ثفاي فّكات غيف آٙٞي  ٚ %19ثفاي
يبفتثٛؼ  .ضبغع ليٕت تِٛيؽ وٙٙؽ ٜثيٗ اٚت  ٚ 1971اٚت
ٔٛاؼ غؿايي ثيص اق  %96افكايص ٜ
 1973ثفاي ٔطػٛالت ٘فتي  %10افكايص يبفت ٝثٛؼ و٘ ٝسجت ث ٝتغييف ليٕت سبيف وبالٞبي
اسبسي ٔتًبؼَ تف  ٚوٓ تف ثٛؼ.
 ٕٝٞايٗ يٛأُ ٔٛخت افكايص س ٚ ٟٓاـؼات ٘فت ايبالت ٔتطؽ ٜآٔفيىب ضؽ ٜثٛؼ و ٝيىي اق
يٛأُ ٕٟٔي ؤ ٝفضّ ٝتغييف ث ٝسٕت افكايص سٚ ٟٓاـؼات ٘فت آٔفيىب ـا تسفيى ثػطيؽ،
اخفاي سيستٓ وٙتفَ ليٕتٟب تٛسف ٘يىسٔ ٖٛتمبـٖ ثب ففٚپبضي ٘هبْ ثفتٗ ٚٚؼق ؼـ سبَ

1971

ٔي ثبضؽ  .ؼـ ثٟبـ  ،1973ثفغي اق پٕپ ثٙكيٗ ٞب ؼـ غفيؽ يٕؽ ٜففٚضي ثٙكيٗ ؼزبـ ٔطىُ
ضؽ ٚ ٜؼـ ٘تيد ٝايٗ ٔٛؾٛؤ ،ػفف وٙٙؽٌبٖ ث ٝضؽت تطت تأثيف لفاـ ٌففت ٝثٛؼ٘ؽ  .ثفاي ٔثبَ،
ـٚق٘بٔ٘ ٝيٛيٛـن تبيٕك ؼـ آٖ ؼٚـ ٜايٗ ٚؾًيت ـا ؼـ ٌكاـش غٛؼ زٙيٗ تٛغيف وفؼ :
" ثب ثست ٝضؽٖ ثيص اق  1000خبيٍب ٜسٛغت ث ٝؼِيُ وٕجٛؼ ثٙكيٗ ،وٕج ٛؼ آٖ ؼـ ضبَ تجؽيُ
ضؽٖ ث ٝيه ٚالًيت آضىبـ ثفاي ٔيّيٞ ٖٛب ٘فف اق ضٟف٘ٚؽاٖ وطٛـٞبي ٔػفف وٙٙؽ ٜغٛؼـٚ
ٔي ثبضؽ".

ضطٕيٗ ـوٛؼ التػبؼي ثًؽ اق خ ًٙخٟب٘ي ؼ ْٚؼـ ٘ٛأجف  ٚ 1973ؼـست ثًؽ اق ايدبؼ يىي اق
ٔ ٟٓتفيٗ ٚلبيى لئٛپِٛٛتيه ؼـ خٟبٖ ( يًٙي تٛليف وطتي ٞبي ٘فتي  ٚخ ًٙايفاة  ٚاسفائيُ)
نٟٛـ وفؼ و ٝؼـ اؼأٞ ٝف يه اق ايٗ ٚلبيى ٔٛـؼ ثفـسي لفاـ ٔي ٌيفؼ .

ضٛن ٘فتي ؼٚـ :1973-1974 ٜتٛليف وطتي ٞبي ٘فتي تٛسف ايؿبي يفة اٚپه.
ؼـ تبـيع  6اوتجف  1973وطٛـٞبي سٛـئ ٚ ٝػفضٕالت غٛؼ ث ٝاسفائيُ ـا آغبق وفؼ٘ؽ  .ؼـ 17
اوتجف ٕٞبٖ سبَ ،ايؿبي يفة سبقٔبٖ اٚپه الؽاْ ث ٝتٛليف وطتي ٞبي ٘فتي وفؼ٘ؽ و ٝثٝ
وطٛـٞبي  ٓٞپيٕبٖ  ٚضبٔي اسفائيُ ٘فت غبؼـ ٔي وفؼ٘ؽ و ٝايٗ ٔٛؾٛو ٔٛخت وبٞص
ضؽيؽ تِٛيؽ ٘فت غبْ اٚپه ضؽٕٞ .ب٘كٛـ و ٝؼـ ٕ٘ٛؼاـ ٘ 3طبٖ ؼاؼ ٜضؽ ٜاست ،ؼـ ٘ٛأجف ٕٞبٖ
سبَ تِٛيؽ ٘فت غبْ ايؿبي يفة اٚپه ٘سجت ث ٝسكص آٖ ؼـ سپتبٔجف ٕٞبٖ سبَ ضؽٚؼ

4.4

ٔيّي ٖٛثطى ٝؼـ ـٚق وبٞص يبفت ٝثٛؼ و ٝايٗ وبٞص تِٛيؽ ٔٛخت ؼـ ًٔفؼ غكف لفاـ ٌففتٗ
أٙيت ثيص اق  %7.5اق وُ تِٛيؽ ٘فت خٟبٖ ضؽ  .ؼـ ٔمبثُ ،افكايص تِٛيؽ ٘فت غبْ تٛسف
وطٛـٞبي ؼيٍفي اق لجيُ ايفاٖ تٟٙب ثػص وٛزىي اق ايٗ وٕجٛؼ ٘فت ـا خجفاٖ وفؼ .
ًوَدار  -3تَليذ ًفت تعذ از جٌگ اعراب ٍ اسرائيل در سال 1973

(خط تيرُ ًشاى دٌّذُ درصذ تغيير در تَليذ هاّياًِ ًفت خام در جْاى از سپتام تر  ٍ 1973خط آتي رًگ ًشاى دٌّذُ درصذ تغيير
در تَليذ هاّياًِ ًفت خام اعضاي عرب اٍپل از سپتاهثر سال  1973هي تاشذ)(هحَر افقي ًشاى دٌّذُ تعذاد هاّْاي پس از سپتاهثر
 1973هي تاشذ)

ؼـ ا َٚلا٘ٛي ،1974 ٝوطٛـٞبي ضٛق ٜغّيح فبـس ليٕت ٘فت غبْ ـا ؼٚثفاثف وفؼ ٜثٛؼ٘ؽ  .ايٗ
ٔٛؾٛو ثبـي ؼيٍف ٔٛخت ثبقٌطت وٕجٛؼ ثٙكيٗ  ٚافكايص غسبـت ثٔ ٝػفف وٙٙؽٌبٖ ضؽ

.

ٔكبثك ثب ٔكبًِ ٝففذ ِ ٚي (ٔ )1987ػفف وٙٙؽٌبٖ ثٙكيٗ ث ٝؼِيُ ايدبؼ غف ٞبي قٛال٘ي ؼـ
ٔمبثُ خبيٍبٟٞبي سٛغت ؼـ ؼسبٔجف  1973ثيص اق  %12ثيطتف پفؼاغت ٔي وفؼ٘ؽ  ٚايٗ ٞكيٝٙ
ثفاي آٟ٘ب ؼـ ٔبٔ ٜبـذ  1974ث ٝثيص اق  %50ـسيؽ ٜثٛؼ  .ايٗ ٞكيٞ ٝٙب ؼـ ٔٙبقك ـٚستبيي ثٝ
ٔفاتت ثيطتف ضؽ ٜثٛؼ ثكٛـي و ٝؼـ ٔٙبقك ـٚستبيي ؼـ ٔبٔ ٜبـذ ٞ 1974كي ٝٙثٙكيٗ  %84ثيطتف
اق ليٕت ثبقاـي ثٙكيٗ ثٛؼ.

ثبـسىي  ٚويّيٗ ( )2001ثف ايٗ ثبٚـ٘ؽ ؤ ٝطفن ٞبي التػبؼي لجُ اق آغبق خًٙ

ايفاة ٚ

اسفائيُ يبُٔ ٕٟٔي ؼـ خٟت افكايص ليٕت ٘فت ثٛؼ ٜاست  .ثب ايٗ ضبَ ،ثب ٚخٛؼي و ٝيىي اق
ؼاليُ ٔ ٟٓافكايص ليٕت ٘فت ؼـ سبَ ٔ 1973-1974فثٛـ ث ٝيٛأُ التػبؼي ٔي ثبضؽ ٔ ٚي
ثبيستي ؼـ زبـزٛة التػبؼي ٔٛـؼ تٛخ ٝلفاـ ٌيفؼ ،أب قٔبٖ ثػػٛظ ـغؽاؼ ايٗ ضٛن ٘فتي،
ضدٓ  ٚقجيًت وبٞص يفؾ٘ ٝفت ؼـ آٖ ثف ٝٞاق قٔبٖ ث ٝضؽت ٔفتجف ثٚ ٝلبيى لئٛپِٛٛتيه ٔي
ثبضؽ.

ضٛن ٘فتي ا٘مالة ايفاٖ ؼـ سبَ :1978-1979
خ ًٙايفاة  ٚاسفائيُ ؼـ سبَ  1973آغبقٌف ؼ ٝٞاي پفتالقٓ ؼـ غبٚـٔيب٘ ٝثٛؼ  .ؼـ ٕ٘ٛؼاـ
4تِٛيؽ ٔبٞيب٘٘ ٝفت  5يؿ ٛوّيؽي اٚپه اق سبَ ٘ 1973صاٖ ؼاؼ ٜضؽ ٜاست  .وطٛـ ايفاٖ ؼـ
ٔػبِفت  ٚپبسػٍٛيي ث ٝؼِٚت ٞبي يفة ٔٙكم ٝتِٛيؽ ٘فت غٛؼ ـا ؼـ سبَ  1973-74افكايص
ؼاؼ أب ثؽ٘جبَ ا٘مالة ايفاٖ  ٚثيٗ اوتجف

 ٚ 1978لا٘ٛي ٚ 1979 ٝثؽ٘جبَ افكايص ايتػبثبت

ضى ٝؼـ ـٚق وبٞص يبفت
وبـٌفي  ٚتٛلف تِٛيؽ ٘فت ؼـ ايفاٖ ،تِٛيؽ ٘فت ايفاٖ ٔ 4.8يّي ٖٛة
و ٝايٗ ٔيكاٖ ًٔبؼَ  %7وُ تِٛيؽ ٘فت خٟبٖ ؼـ آٖ ٔمكى قٔب٘ي ثٛؼ  .ؼـ لا٘ٛي 1979 ٝپس اق
ففاـ ضب ٜايفاٖ  ٚا٘تمبَ لؽـت ث ٝاسالْ ٌفايبٖ ،يه س ْٛتِٛيؽ ايفاٖ اق خب٘ت ؼيٍف وطٛـٞبيي
ز ٖٛيفثستبٖ خجفاٖ ضؽ.

ًوَدار ً-4رخ تَليذ هاّياًِ(هيليَى تشنِ در رٍز) 5عضَ اٍپل از دٍرُ  1973تا 2010

ًوَدار  -5تَليذ ًفت تعذ از اًقالب ايراى در سال 1978

(خط تيرُ ًشاى دٌّذُ درصذ تغيير در تَليذ هاّياًِ ًفت خام جْاى از امتثر

 ٍ 1978خط آتي رًگ ًشاى دٌّذُ هيساى تغيير در

تَليذ ًفت خام جْاى از امتثر  1978هي تاشذ .هحَر افقي ًيس ًشاى دٌّذُ تعذاد هاّْا پس از امتثر  1978هي تاشذ) .

ايدبؼ غف ٞبي قٛال٘ي ؼـ ٔمبثُ خبيٍبٟٞبي سٛغت ٕٞب٘ٙؽ ؼٚـٞ ٜبي لجّي ضٛن ٘فتي اق
غػٛغيبت ثبـق ايٗ ضٛن ٘فتي ثٛؼ  .ثف اسبس ٔطبسجبت ففذ ِ ٚي ( )1987ؼـ ٔب1979 ٝٔ ٜ
ايدبؼ زٙيٗ غف ٞبي قٛال٘ي ؼـ ٔمبثُ خبيٍبٞ ٜبي ثٙكيٗ ضؽٚؼ يه س ْٛليٕت تٕبْ ضؽٜ
ثٙكيٗ ـا ثفاي ٔػفف وٙٙؽٌبٖ آٔفيىبيي افكايص ؼاؼ ٜثٛؼ  .ثؽ٘جبَ ايٗ اتفبلبت ثٛؼ وٞ ٝفتٕيٗ
ـوٛؼ التػبؼي پس اق خ ًٙخٟب٘ي ؼ ْٚؼـست ٕٞكٔبٖ ثب ايٗ اتفبلبت ؼـ لا٘ٛي ٝسبَ

1980

اتفبق افتبؼ.

 ضٛن ٘فتي  : 1980-1981خ ًٙايفاٖ  ٚيفاق؛ؼـ اٚاغف سبَ  ،1979تِٛيؽ ٘فت ايفاٖ ث ٝضؽٚؼ ٘يٕي اق سكص غٛؼ ؼـٔبٟٞبي لجُ اق ا٘مالة
ـسيؽ ٜثٛؼ  .أب ثبـي ؼيٍف ث ٝغبقف آغبق خ ًٙايفاٖ ثب يفاق ؼـ سپتبٔجف  1980سكص تِٛيؽ ٘فت
ايفاٖ ٔٛـؼ آسيت لفاـ ٌففت  .ؼـ ٕ٘ٛؼاـ قيف ٚؾًيت تِٛيؽ ٘فت ايفاٖ اق ضفٚو سپتبٔجف 1980
تب ٔ 12بٙٔ ٝٞتٟي ث ٝسپتبٔجف ٘ 1981طبٖ ؼاؼ ٜضؽ ٜاست.
ًوَدار  -1تَليذ ًفت خام پس از جٌگ ايراى ٍ عراق

تَجِ :خط آتي رًگ ًشاى دٌّذُ درصذ تغيير هاّياًِ در تَليذ ًفت خام جْاى ًسثت تِ هاُ سپتاهثر  ٍ1980خط تيرُ ًشاى دٌّذُ
درصذ تغيير ات هاّياًِ در تَليذ ًفت ايراى ٍ عراق از هاُ سپتاهثر  1980تِ تعذ تِ هذت  12هاُ هي تاشذ.

ٕٞب٘كٛـ و ٝؼـ ٕ٘ٛؼاـ ثبال ٔطبٞؽٔ ٜي ضٛؼ ،تفويت وبٞص تِٛيؽ ٘فت ؼـ ؼ ٚوطٛـ ثكـي
تِٛيؽ وٙٙؽ٘ ٜفت يًٙي ايفاٖ  ٚيفاق ٔٛخت وبٞص ضؽٚؼ

 %6تِٛيؽ خٟب٘ي ٘فت خٟبٖ ؼـآٖ

قْاٖ ضؽ ( اٌف ز ٝثًؽ اق ٌؿضت تٟٙب زٙؽ ٔب ٜايٗ وٕجٛؼ يفؾ٘ ٝفت تب ضؽي خجفاٖ ضؽ
ٕٞب٘كٛـ و ٝؼـ ٕ٘ٛؼاـ قيف ٔطبٞؽٔ ٜي ٌفؼؼ ليٕت ٘فت ؼـ ايٗ سبَ ث ٝيىي ؼيٍف اق سكٛش
ثبالي غٛؼ ـسيؽ.
ًوَدار(ًَ-)2ساًات قيوت ًفت طي دٍرُ (1973-2009تر اساس سال پايِ )2009

).

ثف ايٗ اسبس ،ليٕت ٚالًي ٘مت ثيٗ  1981 ٚ 1978ثيص اق ؼ ٚثفاثف ضؽ  .ايٗ ٔٛؾٛو غٛؼ ـا
ؼـ ضبغع ٞبي ليٕت تِٛيؽ وٙٙؽٔ ٚ ٜػفف وٙٙؽ ٚ ٜافكايص لبثُ تٛخ ٝايٗ ضبغع ٞب قي
ؼٚـٔ ٜكثٛـ ٘طبٖ ؼاؼ  .ثكٛـي و ٝؼفٙف ٔكبًِبت التػبؼ ّٔي آٔفيىب ايٗ ؼٚـ ٜـا ث ٝيٛٙاٖ ؼٚـٜ
اي و ٝالتػبؼ آٔفيىب ؼ ٚـوٛؼ التػبؼي پي ؼـ پي ـا تدفث ٝوفؼ ،ٜلّٕؽاؼ ٕ٘ٛؼ ٜاست  .ؼـ ايٗ
ؼٚـٞ ،ٜفتيٕٗ ٞ ٚطتٕيٗ ـوٛؼ التػبؼ آٔفيىب پس اق اتٕبْ خ ًٙخٟب٘ي ؼ ْٚث ٝتفتيت ؼـ تبـيع
لٚئي ٚ 1980 ٝلٚئي 1981 ٝآغبق ضؽ.
ضٛن ٘فتي  :1981-1986وبٞص ضؽيؽ ليٕت ٞب:
ث ٝيّت تؽا ْٚخ ًٙثيٗ ايـاٖ  ٚيفاق  ٚث ٝؼـاقا وطيؽٖ آٖ ،ثٟجٛؼ ـ٘ٚؽ تِٛيؽ وبٞص يبفت٘ ٝفت
ؼ ٚوطٛـ ٘يك ث ٝسػتي سپفي ٔي ضؽ  .ثب ايٗ ٚخٛؼ ،ثبالغفٚ ٜاوٙص وطٛـٞبي ٔػفف وٙٙؽٜ

٘فت ٘سجت ث ٝليٕت ٞبي افكايص يبفت٘ ٝفت ؼـ ؼ ٚ 1970 ٝٞتؽا ْٚآٖ ؼـ يه ؼٚـ ٜثّٙؽ ٔؽت
ث ٝثبـ ٘طست  ٚؼـ ٘تيد ٝآٖٔ ،ػفف خٟب٘ي ٘فت غبْ ؼـ اٚايُ ؼ 1980 ٝٞث ٝقٛـ لبثُ تٛخٟي
وبٞص يبفت  .ثف ايٗ اسبس ،يفثستبٖ غًٛؼي ثيٗ سبِٟبي

 1985 ٚ 1981ضؽٚؼ س ٝزٟبـْ

تِٛيؽ ٘فت غٛؼ ـا ث ٝغٛـت اـاؼي تٛلف وفؼ ِٚي ضتي ايٗ ٔيكاٖ وبٞص ٘يك ٘تٛا٘ست تأثيف
زٙؽا٘ي ثف خٌّٛيفي اق وبٞص  25ؼـغؽي ليٕت اسٕي ٘فت  ٚوبٞص لبثُ تٛخ ٝتف ليٕت
ٚالًي آٖ ؼاضت ٝثبضؽ  .ثف ٕٞيٗ اسبس ثٛؼ و ٝيفثستبٖ غًٛؼي اق وفؼ ٜغٛؼ پطيٕبٖ ضؽ ٚ
تِٛيؽات ٔتٛلف ضؽ ٜغٛؼ ـا ثبـي ؼيٍف ـٚا٘ٔ ٝؽاـ تِٛيؽ وفؼ  .ؼـ ٘تيد ٝايٗ الؽاْ ،ثبـي ؼيٍف
ؼـ سبَ  1986ضيت تِٛيؽ ٘فت ـ٘ٚؽي غًٛؼي يبفت  ٚايٗ ٔٛؾٛو ثبـي ؼيٍف ْ ٚخت وبٞص
ليٕت ٘فت اق  27ؼالـ ث ٝاقاي ٞف ثطى ٝؼـ سبَ  1985ث ٝوٕتف اق  12ؼالـ ؼـ سبَ  1986ضؽ.
ِؿا ،ثب ٚخٛؼ زطٓ ا٘ؽاق ٔٙبست تٛسً ٝؼـ وطٛـٞبي ٔػفف وٙٙؽ٘ ٜفت ،ايٗ ٔٛؾٛو ث ٝيٛٙاٖ
يه ضٛن ٘فتي ثفاي تِٛيؽ وٙٙؽٌبٖ ٘فت ؼـ خٟبٖ ثطسبة ٔي آٔؽ  .ثف ٕٞيٗ اسبس ٘يك ايبالت
ضؽ ٜآٔفيىب ؼـ اٚاسف ؼ 1980 ٝٞثبـي ؼيٍف ـوٛؼ التػبؼي ؼيٍفي ـا تدفثٕٛ٘ ٝؼ .
ٔت
ضٛن ٘فتي  :1990-1991خ ًٙا َٚغّيح فبـس:
ؼـ سبَ  ،1990تِٛيؽ ٘فت يفاق ث ٝسكٛش لجّي غٛؼ ؼـ اٚاغف ؼ 1970 ٝٞـسيؽ  ٚتٟٙب قٔب٘ي وٝ
ايٗ وطٛـ ضّٕ ٝغٛؼ ث ٝوٛيت ـا ؼـ اٚت  1990آغبق ٕ٘ٛؼ ،ثبـي ؼيٍف وبٞص يبفت .ؼ ٚوطٛـ
وٛيت  ٚيفاق ؼـ آٖ قٔبٖ ٕٞب٘كٛـ و ٝؼـ ٕ٘ٛؼاـ ؾيُ ٔالضهٔ ٝي ٌفؼؼ ،ضؽٚؼ

 %9اق ٘فت

غبْ خٟبٖ ـا تِٛيؽ ٔي وفؼ٘ؽ  ٚؼـ آٖ ؼٚـٍ٘ ٜفا٘ي ٞبيي خؽي ٔجٙي ثف اضتٕبَ وطيؽ ٜضؽٖ
ايٗ ٔٙبلطبت ث ٝؼـ ٖٚغبن يفثستبٖ غًٛؼي ٘يك ثٛخٛؼ آٔؽ ٜثٛؼ .
ًوَدار(-)3تَليذ ًفت جْاى تعذ از جٌگ اٍل خليج فارس

تَجِ :هٌحٌي آتي رًگ ًشاى دٌّذُ درصذ تغيير هاّياًِ تَليذ ًفت خام جْاى از اٍت  1990تِ تعذ ٍ هٌحٌي تيرُ رًگ ًشاى دٌّذُ
درصذ تغيير هاّاًِ تَليذ ًفت خام مَيت ٍ عراق از اٍت  1990تِ تعذ هي تاشذ .

ؼـ ايٗ ؼٚـ ٚ ،ٜتٟٙب ؼـ ق َٛزٙؽ ٔب ٜليٕت ٞبي ٘فت غبْ ؼ ٚثفاثف ضؽ  .أب ثب ٚخٛؼي و ٝؼٚـٜ
قٔب٘ي ايٗ افكايص ليٕت زٙؽاٖ ثّٙؽ ٘جٛؼ ٔ ٚطػع ضؽ و ٝؼاـاي ؼٚـ ٜقٔب٘ي وٛتبٞي ٔي
ثبضؽ ،يفثستبٖ غًٛؼي الؽاْ ث ٝاستفبؼ ٜاق ؾغبيف ٔبقاؼ غٛؼ ٕ٘ٛؼ

 .ايٗ وطٛـ ،ؾغبيف ٘فتي

يهيٕي ؼاضت و ٝؼـ ق َٛيه ؼ ٝٞخٕى آٚـي ٕ٘ٛؼ ٜثٛؼ  .ايٗ ـغؽاؼ ٔٛخت ضؽ و ٝآٔفيىب
ٕٟ٘يٗ ـوٛؼ التػبؼي غٛؼ پس اق خ ًٙخٟب٘ي ؼ ْٚـا ؼـ لٚئي 1990 ٝتدفث ٝوٙؽ.

ضٛن ٞبي ٘فتي ؼٚـ :1997-2010 ٜيػف غًٙتي ضؽٖ خؽيؽ :
لفٖ اغيف ،يىي اق يٕيك تفيٗ ؼٌفٌ٘ٛي ٞبـا ثفاي ٔيّيبـؼٞب ٘فف اق ضٟف٘ٚؽاٖ وطٛـٞبي ٔػتّف
خٟبٖ اق ا لتػبؼ وطبٚـقي ث ٝسٕت التػبؼ غًٙتي ٔؽـٖ ـلٓ قؼ

 .ايٗ ؼٌفٌ٘ٛي ٘ ٝتٟٙب ؼـ

ضٛق ٜاستب٘ؽاـؼٞبي ق٘ؽٌي غٛؼ ـا ٘طبٖ ؼاؼ ثّى ٝضتي ؼـ ثبقاـٞبي ٘فت خٟب٘ي ٘يك ٛٞيؽا ضؽ .
التػبؼٞبي تبق ٜغًٙتي ضؽ ٜخٟبٖ ؼـ سبَ  1998سٕٟي ًٔبؼَ  %17اق ٔطػٛالت ٘فتي خٟبٖ
ـا ثٔ ٝػفف ٔي ـسب٘ؽ٘ؽ ن ٜاق ايٗ سبَ ث ٝثًؽ  %69اق افكايص ٔػفف خٟب٘ي ٘فت ٔتًّك ثٝ
ٕٞيٗ وطٛـٞبي تبق ٜغًٙتي ضؽ ٚ ٜؼـ ضبَ تٛسًٔ ٝي ثبضؽ  .وطٛـ زيٗ ثب ثيص اق ٔ 1.3يّيبـؼ
٘فف خًٕيت سفؼست ٝايٗ وطٛـٞب ثطٕبـ ٔي آيؽ ٘ .فظ ـضؽ سبال٘ 6.3 ٝؼـغؽي ٔػفف ٘فت
وطٛـ زيٗ اق سبَ  1998ث ٝثًؽ ،ؼـ غٛـت تؽ اْ قي يه ؼ ٝٞآتي ٔي تٛا٘ؽ ٔػفف ٘فت ايٗ
وطٛـ ـا ث ٝسكص ٔػفف و٘ٛٙي آٔفيىب ثفسب٘ؽ  ٚؼـ غٛـت تؽا ْٚآٖ تب سبَ ٔ 2030ي تٛا٘ؽ
ث ٝسكطي ًٔبؼَ ؼ ٚثفاثف ٔػفف و٘ٛٙي وطٛـ آٔفيىب ثفسؽ  .تب لجُ اق ايٗ ،وطٛـ زيٗ يىي اق
ثكـٌتفيٗ ثبقاـٞبي خٟب٘ي ثفاي غفيؽ اتٔٛجيُ ٞبي خؽيؽ ثٛؼ  ٚاو٘ ٖٛٙفظ استفبؼ ٜاق اتٔٛجيُ
ؼـ ايٗ وطٛـ ث ٝاقاي ٞف ٘ 30فف  1غٛؼـٔ ٚي ثبضؽ و٘ ٝبزيك ثٛؼٖ ايٗ ـلٓ قٔب٘ي غٛؼ ـا ٘طبٖ
ٔي ؼٞؽ و ٝآٖ ـا ثب ٘سجت ٔكثٛـ ؼـ وطٛـي ز ٖٛآٔفيىب و ٝث ٝاقاي ٞف ٘ 1.3فف يه غٛؼـٚ
ٚخٛؼ ؼاـؼٔ ،مبيسٕٛ٘ ٝؼ(ٕٞيّت.)2009 ،ٖٛ
ثف ايٗ اسبس ،ؼـ ضبِي و ٝتطفوبت وٛتبٔ ٜؽت ليٕت ٘فت ؼـ ؼٚـٜ

 50سبِ ٝپس اق خًٙ

خٟب٘ي ؼ ْٚتطت تفٛق تٛسً ٝؼـ غبٚـٔيب٘ ٝثٛؼ ،زبِص تأٔيٗ تمبؾبي ٔطػٛالت ٘فتي اق

خب٘ت وطٛـٞبي تبق ٜغًٙتي ضؽ ٜخٟبٖ  ٚالتػبؼٞبي ٘ٛنٟٛـ قي

 15سبَ اغيف ٔ ٟٓتفيٗ

زبِص ٔ ٚسئّ ٝؼـ ثبقاـ خٟب٘ي ٘فت ثطٕبـ ٔي آيؽ.

ضٛن ٘فتي ؼٚـ :1997-1998 ٜثطفاٖ ضفق آسيب:
ـضؽ ضٍفت اٍ٘يك التػبؼي ؼـ ثفغي اق وطٛـٞبي ضفق آسيب اق لجُ اق  1997آغبق ضؽٜ
ثٛؼ ،ثكٛـي و ٝالتػبؼؼا٘بٖ اق ايٗ پؽيؽ ٜث ٝيٛٙاٖ ًٔدك ٜالتػبؼي ثجفٞبي آسيبيي يبؼ ٔي
وفؼ٘ؽ ٚ .أب ٌفزٔ ٝطبـوت ايٗ وطٛـٞب ؼـ ٔػفف ففآٚـؼٞ ٜبي ٘فتي تب آٖ قٔبٖ ٔتًبؼَ
٘ ٚسجتبً وٓ ثٛؼ ِٚي ٔؽَ ٞبي ٔػتّف ٘طبٖ اق آٖ ؼاضت و ٝثب تؽا ْٚـضؽ التػبؼي
ايٙسٙيٙي ؼـ ايٗ وطٛـٞب ،ليٕت ٞبي ٘فت ؼـ اٚاسف ؼٝٞ

ٔ 1990ي تٛا٘ؽ ث ٝيىي اق

ثبالتفيٗ سكٛش تبـيػي غٛؼ ثفسؽ  .أب ؼـ تبثستبٖ  ،1997تبيّٙؽ ،وف ٜخٛٙثي  ٚؼيٍف
وطٛـٞبي ضفق آسيب ؼـ ًٔفؼ فطبـٞبي ٔبِي ضؽيؽ  ٚففٚپب ضي ٚاضؽٞبي پِٛي غٛؼ
لفاـ ٌففتٙؽ .ثف ايٗ اسبس ،سفٔبيٌ ٝؿاـاٖ ٘سجت ثٚ ٝؾًيت ـضؽ التػبؼي  ٚؼاستبٖ ـضؽ
غيف ٜوٙٙؽ ٜايٗ وطٛـٞب  ٚاثفات آتي آٖ ث ٝضؽت ثؽثيٗ ضؽ ٜثٛؼ٘ؽ ِ ٚؿا تٕفوك ٔبِي ٚ
التػبؼي غٛؼ ـا اق ؼيٍف وطٛـٞبي ضفق آسيب خؽا وفؼ٘ؽ  .ثؽ٘جبَ ايٗ تغييف  ٚؼٌفٌ٘ٛي
ؼـ فؿبي التػبؼي ٔ ٚبِي خٟبٖ ،ليٕت ٘فت وبٞص يبفت  ٚؼـ پبيبٖ سبَ  1998ث ٝپبييٗ
تف اق  12ؼالـ ث ٝاقاي ٞف ثطى ٝـسيؽ  .ثف اسبس ليٕت ٞبي ٚالًي ،ايٗ ليٕت ثفاي ٘فت
اق سبَ  1972ث ٝثًؽ پبييٗ تفيٗ سكص ٔٛخٛؼ آٖ ثطسبة ٔي آٔؽ.

ضٛن ٘فتي  :1999-2000اق سفٌيف ؼٚثبـ ٜـضؽ اقتػبؼي:
ثًؽ اق ٚلٛو ثطفاٖ ضفق آسيبٔ ،طػع ضؽ و ٝايٗ ثطفاٖ قٚؼٌؿـ ثٛؼ ٚ ٜؼاـاي يٕفي
وٛتب ٜاست ِؿا ،ـضؽ التػبؼي ايٗ وطٛـٞب غيّي قٚؼ ث ٝسكٛش لجّي غٛؼ ثبقٌطت  .ثف
ايٗ اسبسٔ ،ػفف ففآٚـؼٞ ٜبي ٘فتي ث ٝسكص ـضؽ لؽـتٕٙؽ غٛؼ ؼـ سبَ

1999

ثبقٌطت  ٚتب پبيبٖ سبَ ،ليٕت ٘فت ث ٝسكٛش ثبالي غٛؼ ؼـ آغبق سبَ  1997ثبقٌطت.
ِؿا ،ليٕت ٘فت  WTIثًؽ اق تدفث ٝيه ؼٚـ ٜوبٞطي ؼـ ٘تيد ٝوسبؼ التػبؼ خٟبٖ ،ثبـي
ؼيٍف ثيٗ ٘ٛأجف ٛ٘ ٚ 1999أجف  2000ثيص اق  %38افكايص يبفت  .ؼٕٞيٗ ـوٛؼ التػبؼي
آٔفيىب پس اق خ ًٙخٟب٘ي ؼ٘ ْٚيك ثؽ٘جبَ ايٗ ٚلبيى  ٚؼـ تبـيع ٔبـس  2001آغبق ضؽ.
ضٛن ٘فتي سبَ ٘ :2003بآـأي ٞبي ٘ٚكٚئال  ٚخ ًٙؼ ْٚغّيح فبـس:
ايتػبة ئٕٛي ؼـ ٘ٚكٚئال ثيٗ ؼسبٔجف  2002تب لا٘ٛي 2003 ٝضؽٚؼ ٔ 2.1يّي ٖٛثطى ٝاق
تِٛيؽ ٘فت غبْ ٘ٚكٚئال ـا اق ٔؽاـ تِٛيؽ غبـج ٕ٘ٛؼ  .ايٗ اتفبق تٟٙب ا٘ؽوي ثًؽ اق ضّٕٝ
آٔفيىب ث ٝيفاق ـظ ؼاؼ و ٝايٗ ضّٕ ٝاق ٔب ٜآٚـيُ تب لٚئي ٝآٖ سبَ ضؽٚؼ

ٔ 2.2يّيٖٛ

ثطى٘ ٝفت وطٛـ يفاق ـا اق ٔؽاـ تِٛيؽ غبـج ٕ٘ٛؼ ٜثٛؼ  .اثفات ايٗ ؼ ٚـغؽاؼ يهيٓ ثف
ثبقاـ ٘فت ؼ ٚوطٛـ ٘ٚكٚئال  ٚيفاق وٞ ٝف ؼ ٚتطت يٛٙاٖ ٚلبيى ثف٘ٚكا  ٚلئٛپِٛٛتيه
لّٕؽاؼ ٔي ض٘ٛؽ ،ؼـ لبِت ؼ ٕٛ٘ ٚؼاـ ؾيُ لبثُ ٔطبٞؽٔ ٜي ثبضؽ  .ؼـ ٕ٘ٛؼاـٞبي قيف ثٝ
تفتيت ،تِٛيؽ ٘فت غبْ وطٛـ ٘ٚكٚئال  ٚيفاق ثيٗ ؼٚـٜ

٘ 1973-2010طبٖ ؼاؼ ٜضؽٜ

است .افت ضؽيؽ تِٛيؽ ٘فت ايٗ ؼ ٚوطٛـ ؼـ سبَ

 2003ث ٝغٛثي ؼـ ايٗ ؼٕٛ٘ ٚؼاـ

ٕ٘بيبٖ ٔي ثبضؽ.

أب ٘ىت ٝلبثُ تٛخ ٝؼـ ٔٛـؼ ايٗ ؼ ٚـغؽاؼ ايٙست و ٝس ٟٓآٟ٘ب ؼـ وبٞص يفؾ٘ ٝفت ؼـ
ٔمبيس ٝثب ؼيٍف تىب٘ٞ ٝبي ٘فتي ايدبؼ ضؽ ٜؼـ خٟبٖ تب ضؽٚؼي وٕتف ثٛؼ ٜاست

 .ايٗ

ٔٛؾٛو ـا ٔي تٛاٖ ثب ٍ٘بٞي ثٕٛ٘ ٝؼاـ قيف ٔطبٞؽ ٜوفؼ ٕٞ .ب٘هٛـ ؤ ٝالضهٔ ٝي ٌفؼؼ
س ٟٓايٗ ؼ ٚـغؽاؼ لئٛپ ِٛٛتيه ؼـ وبٞص يفؾ٘ ٝفت خٟبٖ ؼـ ٔمبيس ٝثب ؼيٍف ضٛوٟبيي
و ٝتب وٛٔ ٖٛٙـؼ ثطث لفاـ ٌففت ٝضؽ ٜاست ،وٕتف ٔي ثبضؽ.

ًوَدار( -)1تَليذ ًفت تعذ از ًاآراهي ّاي ًٍسٍئال ٍ جٌگ دٍم خليج فارس

ًنتِ :هٌحٌي آتي رًگ ًشاى دٌّذُ درصذ تغيير هايْاًِ در تَليذ ًفت خام جْاى از

ًَاهثر  2002تِ تعذ هي تاشذ .

هٌحٌي تيرُ ًشاى دٌّذُ درصذ تفيير هاّاًِ در تَليذ ًفت خام ًٍسٍئال ٍ عراق از تَاًثر  2002تِ تعذ هي تاشذ.

ؼـ ضميمت ،اٌف ٍ٘بٞي ثٔ ٝيبٍ٘يٗ ٔتطفن
ثبضيٓٔ ،تٛخ ٝغٛاٞيٓ ضؽ و ٝؼـ سفتبسف سبَ

ٔ 12ب ٝٞتِٛيؽ خٟب٘ي ٘فت غبْ ؼـ خٟبٖ ؼاضتٝ
ٔ 2003ب ضبٞؽ ٘ٛسبٖ لبثُ تٛخٟي ؼـ ثبقاـ

خٟب٘ي ٘فت ٘جٛؼ ٜايٓ  .ايٗ ٔٛؾٛو ـا ٔي تٛاٖ ثب ٍ٘بٞي ثٕٛ٘ ٝؼاـ قيف و ٝثف اسبس ٔيبٍ٘يٗ
ٔتطفن ٔ 12ب ٝٞتِٛيؽ ٘فت خٟبٖ ؼـ ؼٚـ 2003-2010 ٜتفسيٓ ضؽ ٜاستٔ ،طبٞؽٕٛ٘ ٜؼ.

ًوَدار( _)2تَليذ رٍزاًِ ًفت خام جْاى از رتع اٍل سال  2003تا رتع چْارم سال  ( .2010ارقام :هيليَى تشنِ)

اٌف و٘ ٝيٓ ٍ٘بٞي ٘يك ث ٝتطٛالت ليٕت ٘فت قي ؼٚـٔ ٜكثٛـ ؼاضت ٝثبضيٓٔ ،تٛخ ٝغٛاٞيٓ ضؽ
و ٝثب ٚخٛؼي و ٝليٕت ٘فت ثيٗ ٘ٛأجف

 ٚ 2002فٛـي 2003 ٝافكايص يبفت ٝاست ،أب وبٔالً

ٔطٟٛؼ است و ٝايٗ افكايص٘ ،سجتبً وٓ  ٚق َٛؼٚـ  ٜقٔب٘ي ضيبت آٖ ٘يك وٛتبٔ ٜي ثبضؽ  .ؼـ
ٕ٘ٛؼاـ قيف ٔي تٛاٖ ٘ٛسب٘بت ليٕت ٘فت قي ؼٚـ 1973-2010 ٜـا ث ٝغٛثي ٔطبٞؽٕٛ٘ ٜؼ.

ًوَدار(ًَ-)3ساًات قيوت ًفت طي دٍرُ 1973-2010

 ضٛن ٘فتي  :2007-2008ـضؽ تمبؾب ؼـ وٙبـ يؽْ ـضؽ ثػص يفؾٝ؛ثٙب ثف ٌكاـضبت ٔٙتطف ضؽ ،ٜـضؽ التػبؼ خٟبٖ ؼـ سبَ

 2005 ٚ 2004ث ٝقٛـ ٔتٛسف

ًٔبؼَ  %4.7ثٛؼ و ٝاق ٔٙهف التػبؼي ثسيبـ لؽـتٕٙؽ  ٚلبثُ تٛخ ٝثطسبة ٔي آيؽ

 .ؼـ

ق َٛايٗ ؼٚـٔ ،ٜػفف خٟب٘ي ٘فت غبْ ٔ 5يّي ٖٛثطى ٝافكايص يبفت ث ٝقٛـي و ٝايٗ
ٔػفف ث ٝقٛـ ٔتٛسف سبالً٘ٔ ٝبؼَ  %3افكايص يبفت ٝاست  .تطّيُ ٞبي ا٘دبْ ٌففت ٝضؽٜ
ؼـ ضٛق ٜثبقاـ ٘فت  ٚضٛن ٞبي ٘فتي ٘طبٖ ٔي ؼٞؽ و ٝايدبؼ فطبـ لبثُ تٛخ ٝاق خب٘ت
ثػص تمبؾب ٟٓٔ ،تفيٗ  ٚوّيؽي تفيٗ يبُٔ ؼـ خٟت افكايص ثبثجبت ٔ ٚستٕف ليٕت ٘فت

ؼـ ق َٛؼٚـٔ ٜكثٛـ ثطٕبـ ٔي ـٚؼ  .ايٗ ـضؽ ليٕت ٞب ،ثب ٚخٛؼ تٕبْ تالش ٞبيي و ٝؼـ
ؼٚـٔ ٜكثٛـ ؼـ خٟت ٚـٚؼ نففيت ٞب  ٚؾغبيف ٔبقاؼ ث ٝثبقاـ ٘فت ؼـ ق َٛؼٚـٔ ٜكثٛـ
ا٘دبْ ٌففت ،تؽا ْٚغٛؼ ـا ضفم ٕ٘ٛؼ.
ثب ايٗ ٚخٛؼٕٞ ،ب٘كٛـ و ٝؼـ ٕ٘ٛؼاـ قيف ٔطبٞؽٔ ٜي ضٛؼ ،اق سبَ

 2005ث ٝثًؽ تِٛيؽ

٘فت(ثػص يفؾ٘ ) ٝتٛا٘ست ث ٝـضؽ غٛؼ ٕٞپبي ثب ـضؽ لبثُ تٛخ ٝتمبؾب اؼأ ٝثؽٞؽ .
ثفغالف ؼيٍف ضٛن ٞبي ٘فتي و ٝتب وٛٔ ٖٛٙـؼ ثطث لفاـ ٌففت ٝضؽٚ ،الً ٝلئٛپِٛٛتيه
لبثُ تٛخ ٚ ٝتأثيفٌؿاـي ؼـ ايٗ ؼٚـ ٜيبُٔ افكايص ليٕت ٘فت  ٚؼـ ٘تيد ٝايدبؼ تٍٙٙب ؼـ
ثػص يفؾ ٚ ٝتمبؾبي ٘فت ٘جٛؼ ٜاست ٞ .ف زٙؽ و ٝث٘ ٝهف ٕ٘ي ـسؽ و ٝثي ثجبتي ٞبي
ٔؽا ْٚؼـ ٔٙبقمي اق خّٕ ٝيفاق ٘ ٚيدفي ٝيبُٔ تأثيفٌؿاـي ؼـ ايٗ لؿي ٝثٛؼ ٜثبضؽ  .ؼـ
وٙبـ ايٗ ،يبُٔ ٘فظ ثٟف ٜثفؼاـي ثبال اق زبٞ ٜب ٔ ٚيبؼيٗ ٘فتي ثٙٔ ٝهٛـ افكايص ـضؽ تِٛيؽ
ٕٞپبي ثب ـضؽ تمبؾب ٔٙدف ث ٝوبٞص ٘سجتبً سفيى ؼـ ٘فظ ثٟف ٜثفؼاـي اق ايٗ ٔيبؼيٗ ٚ
ذاٟٞبي ٘فت قي ايٗ ؼٚـ ٜضؽ ٜثٛؼ  .تِٛيؽ ٔيبؼيٗ ؼـيبي ضٕبَ ؼـ سبَ ًٔ 2001بؼَ %8
وُ تِٛيؽ خٟبٖ ثٛؼ أب ؼـ پبيبٖ سبَ  2007ايٗ تِٛيؽات ثيص اق ٔ 2يّي ٖٛثطى ٝوبٞص
يبفتٔ .يؽاٖ ٘فتي وٙتفاَ ٔىكيى ٛو ٝتب سبَ  2005ؼٔٚيٗ ٔيؽاٖ ثكـي ٘فتي خٟبٖ ثطٕبـ
ٔي آٔؽ ،ثيٗ سبِٟبي  2005تب  2008ثب وبٞص تِٛيؽي ًٔبؼَ ٔ 1يّي ٖٛثطى ٝاي ٔٛاخٝ
ضؽ .وطٛـ ا٘ؽ٘ٚكي ث ٝيٛٙاٖ يىي اق اِٚيٗ وطٛـٞبي يؿ ٛسبقٔبٖ اٚپه ،ؼـ سبَ 1998

ث ٝسمف تِٛيؽ تبـيػي غٛؼ ـسيؽ  ٚاو ٖٛٙثيطتف ث ٝيٛٙاٖ يه وطٛـ ضٙبغت ٝضؽ ٜؼـ
ضٛقٚ ٜاـؼ ات ٘فت ٔي ثبضؽ  ٝ٘ ٚث ٝيٛٙاٖ يه وطٛـ غبؼـوٗ٘ؽ ٜآٖ .

أب ث ٝقٛـ يميٗ ٟٓٔ ،تفيٗ ثبقيٍف غًٙت ٘فت ؼـ خٟبٖ ،يفثستبٖ غًٛؼي ٔي ثبضؽ وٝ
ؼـ سبَ ًٔ 2005بؼَ  %13اق تِٛيؽ خٟب٘ي ٘فت غبْ ـا اق آٖ غٛؼ ٕ٘ٛؼ ٜثٛؼ  .ايٗ وطٛـ
ث ٝيٛٙاٖ ٔ ٟٓتفيٗ ثبقيٍف فًبَ ؼـ ثبقاـ خٟب٘ي ٘فت غبْ٘ ،مص فًبِي ـا ؼـ ايٗ ثبقاـ ؼـ
ؼٚـ 1990 ٚ 1980 ٜثبقي ٕ٘ٛؼ ٜاست  .ايٗ وطٛـ ؼـ اوثف اٚلبت ايٗ ؼ ٚؼ ٚ ٝٞؼـ قٔب٘ي
و ٝثبقاـ ث ٝتِٛيؽ  ٚيفؾ٘ ٝفت غبْ ثيطتفي ٘يبقٔٙؽ ثٛؼ ٜاست ث ٝغٛثي تٛا٘ست ٝاست
٘يبقٞبي ثبقاـ ـا تب ضؽ لبثُ لجِٛي ثفآٚـؼٕ٘ ٜبيؽ  .تطّيُ ٌفاٖ ثف ايٗ ثبٚـ٘ؽ و ٝؼـ ؼٝٞ
اغيف ايٗ وطٛـ ٔي تٛا٘ست ٘مص فًبَ غٛؼ ـا ؼـ ضٛق ٜافكايص ـضؽ يفؾ٘ ٝفت ؼـ
پبسػٍٛيي ث ٝتمبؾبٞبي ؼـ ضبَ ـضؽ ثبـي ؼيٍف پفـً٘ ٕ٘بيؽ  .ثب ايٗ ضبَ ،ؼـ يٛؼ،

ٚالًيت ٞب ٘طبٖ ؼاؼ و ٝتِٛيؽ ٘فت ايٗ وطٛـ ؼـ سبَ ٘ 2007سجت ث ٝسبَ ًٔ 2005بؼَ
ٞ 850كاـ ثطى ٝوٕتف ضؽ ٜاست.
تفسيفٞبي قيبؼي ؼـ ٔٛـؼ ؼِيُ ذ ٘يٗ وبٞطي اق خب٘ت يفثستبٖ ؼـ ؼٚـٔ ٜكثٛـ ٚخٛؼ
ؼاـؼٔ .يؽاٖ ٘فتي اِغٛاـ ايٗ وطٛـ اق سبَ  1951ث ٝثًؽ  ٚؼـ سبِٟبي اغيف ضؽٚؼ  %6وُ
تِٛيؽ ٘فت غبْ خٟبٖ ـا اق آٖ غٛؼ ٕ٘ٛؼ ٜاست  .سيٕ٘ٛك( )2005ثف ايٗ ثبٚـ است و ٝؼـ
ايٗ ؼٚـ ٜايٗ ٔيؽاٖ ٘فتي ث ٝاٚج تِٛيؽ غٛؼ ـسيؽ ٜثٛؼ  .اق قفف ؼيٍفٌ ،يتّي ( )2001ثف
ايٗ ثبٚـ است و ٝافكايص تِٛيؽ ٘فت ؼـ ايٗ ثف ٝٞاق ٔٙهف التػبؼي ؼـ ـاستبي ٔٙبفى
التػبؼي اٚپه ٘جٛؼ ٚ ٜث ٝايٗ ؼِيُ افكايص تِٛيؽ اق خب٘ت يفثستبٖ غيف التػبؼي ثٛؼٜ
است.
ثب ٚخٛؼ ـضؽ ٔؽا ْٚتمبؾب ثفاي ٘فت ؼـ وٙبـ تؽا ْٚـضؽ لؽـتٕٙؽ تِٛيؽ ٘بظ اِع خٟبٖ
ثب سفيت  %5ؼـ سبِٟبي – 2007 ٚ 2006و ٝثسيبـ ثيطتف اق آ٘س ٝا٘تهبـ ٔي ـفت ثٛؼ-
ثيٗ سبَ ٞبي ٔكثٛـ ٔػفف خٟب٘ي ٘فت غبْ ثيص اق

ٔ 5يّي ٖٛثطى ٝؼـ ـٚق افكايص

يبفت .ثيٗ سبِٟبي  2008 ٚ 2007وطٛـ زيٗ ث ٝتٟٙبيي ثيص اق ٞ 840كاـ ثطى ٝؼـ ـٚق
تمبؾبي غٛؼ ثفاي ٘فت غبْ ـا افكايص ؼاؼ  .ثف ايٗ اسبس ،ؼـ وٙبـ يؽْ افكايص تِٛيؽ
٘فت غبْ ،ايٗ أف ثًٙٔ ٝي ايٗ ثٛؼ و ٝوطٛـٞب ٔدجٛـ غٛاٙٞؽ ثٛؼ يّي ـغٓ افكايص لبثُ
تٛخ ٝؼـآٔؽٞبي ضبٖٔ ،ػفف غٛؼ ـا وبٞص ؼٙٞؽ

ٔ .كبثك ثب ٔكبًِٕٞ ٝيّت)2009( ٖٛ

وطص وٛتبٔ ٜؽت ليٕتي تمبؾبي ٘فت ٞير ٚلت غيّي ثبال ٖثٛؼ ٚ ٜضتي ؼـ ؼ ٝٞپيص ـٚ
ٔي تٛا٘ؽ وٛزىتف ٘يك ثبضؽ  .ايٗ ٔٛؾٛو ثؽيٗ ًٔٙي است و ٝافكايص لبثُ تٛخ ٝليٕت
٘فت ِكٔٚبً ثًٙٔ ٝبي خٌّٛيفي اق افكايص ـضؽ تمبؾب ٔ ٚػفف آٖ ٘ػٛاٞؽ ثٛؼ  .ثف اسبس
ٔكبًِ ٝا٘دبْ ٌففت ٝضؽ ٜتٛسف ٕٞيّت ،)2009( ٖٛتغييف لبثُ تٛخٙٔ ٝطٙي تمبؾبي ٘فت ؼ ـ
ٔٛاخ ٟٝثب افكايص ٔطؽٚؼيت ٞبي ثػص يفؾ٘ ٝفت ٔٛخت تؿٕيٗ افكايص ليٕت ٘فت اق
 55ؼالـ ث ٝاقاي ٞف ثطى ٝؼـ سبَ  2005ث ٝثيص اق  142ؼالـ ؼـ سبَ  2008ضؽ ٜاست.
ثفغي ؼيٍف اق تطّيُ ٌفاٖ اق خّٕ ٝتبً٘  ٚخيبً٘ ( ،)2010ويّيبٖ ٔ ٚففي ( )2010ثف
ايٗ ثبٚـ٘ؽ وٙٔ ٝفي ضؽٖ ٘فظ ث ٝـٚ ٜالًي ؼـ اٚت  ٚ 2007ضفوت خفيب٘بت لبثُ تٛخٝ
سفٔبيٞ ٝبي ؼالـي ث ٝسٕت ثبقاـٞبي آتي وبال ٔٛخت تمٛيت ٞف ز ٝثيطتف يٛأُ ثٙيبؼيٗ
ثبقاـ ٘فت ضؽ ٛٔ ٚخجبت ايدبؼ ضجبة سفت ٝثبقي ليٕت ٘فت  ٚؼيٍف وبالٞب ـا ففآٞ
ٕ٘ٛؼ .يّي ـغٓ ايٙى ٝز ٝيٛأّي ٔٛخت افكايص ليٕت ٘فت قي اي

ٖ ؼٚـ ٜضؽ ،ايٗ

افكايص لبثُ تٛخ ٝليٕت ٘فت ثيٗ سبِٟبي  2007-2008اق ِطبل اسٕي ثكـٌتفيٗ تدفثٝ
ليٕتي ٘فت پس اق خ ًٙخٟب٘ي ؼ ْٚثطٕبـ ٔي آيؽ  ٚؼـ وٙبـ آٖ ،ـوٛؼ التػبؼي آٔفيىب
ؼـ ؼسبٔجف سبَ ٘ 2007يك يىي اق ثؽتفيٗ تدفثيبت ـوٛؼي آٔفيىب پس اق ايٗ خ ًٙثطٕبـ
ٔي آيؽ ٞ .ف زٙؽ و ٝاِجت ٝثطفاٖ ٞبي ٔبِي ٘مص ثٕفاتت ثيطتفي ؼـ ٔمبيس ٝثب تطٛالت
ثبقاـ ٘فت ثف ايدبؼ ايٗ ـوٛؼ التػبؼي ؼاضت.

ؼـ ثػص ٞبي آتي تالش ٔي ضٛؼ تب ثب اـائ ٝتطفيطي ٔػتػف ٔ ٚفيؽ اق ٔكبِت ٔكفش ضؽٜ
تب و ،ٖٛٙتطٛالت ليٕتي ؼـ ثبقاـٞبي وباليي اق خّٕ ،ٝفٛالؼٔ ،س ،قال ،اـق،
ـٚي  ... ٚؼـ ق َٛؼٚـٞ ٜبي لجُ  ٚثًؽ اق ضٛن ٞبي ٔ٘ ٟٓفتي اق

سفة ٚ

 1980ث ٝثًؽ ٔٛـؼ

ـؼيبثي  ٚتطّيُ لفاـ ٌيفؼ.
ؼـ خؽ )1( َٚغالغ ٝاي اق ٔ ٟٓتفيٗ ضٛن ٞبي ٘فتي  ٚاتفبلبت ـظ ؼاؼ ٜضؽ ٜؼـ ثبقاـ ٘فت
اق پس اق خ ًٙخٟب٘ي ؼ ْٚتب ؤ ٖ ٖٛٙبيص ؼاؼ ٜضؽ ٜاست  .ست ٖٛا َٚايٗ ج ؼ( َٚاق سٕت
زپ) ٘طبٖ ؼٙٞؽ ٜؼٚـٞ ٜبيي است وٕٞ ٝكٔبٖ ثب ضٛن ٘فتي  ٚافكايص ليٕت ٘فت ،خيف ٜثٙؽي
ثٙكيٗ ٘يك اتفبق افتبؼ ٜاست  .ايٗ اتفبق ٕٞب٘كٛـ و ٝؼـ خؽٔ َٚطبٞؽٔ ٜي ضٛؼ ،تب سبَ ٚ 1980
ضؽالُ ؼـ ٛٔ 5ـؼ اق ٛٔ 7ـؼ ضٛن ٘فتي اتفبق افتبؼِٚ ٜي اق سبَ  1980ث ٝثًؽ ؼـ ٞير يه اق
ؼٚـٞ ٜبي افكايص ليٕت ٘فت زٙيٗ ٔٛؾٛيي ٔطبٞؽ٘ ٜطؽ ٜاست.
ؼـ ست ٖٛؼ ،ْٚؼـغؽ افكايص ليٕت ٘فت ؼـ قٞ َٛف يه اق ؼٚـٞ ٜبي ضٛن ٘فتي ٔٛـؼ اضبـ،ٜ
٘طبٖ ؼاؼ ٜضؽ ٜاست ٕٞ .ب٘كٛـ ؤ ٝالضهٔ ٝي ٌفؼؼ ،ثيطتفيٗ ـضؽ ليٕت ٔفثٛـ ث ٝضٛن ٘فتي
ٔ 2007-2008ي ثبضؽ و ٝاق فٛـي 2007 ٝتب لا٘ٛي ،2008 ٝليٕت اسٕي ٘فت ؼـ ثبقاـٞبي خٟب٘ي
ثيص اق  %145افكايص يبفت ٝاست و ٝاق ٔٙهف ؼـغؽ افكايص ،ثكـٌتفيٗ ضٛن ٘فتي پس اق خًٙ
خٟب٘ي ؼ ْٚثطسبة ٔي آيؽ  .پس اق ايٗ ضٛن ،ضٛن ٞبي ٘فتي ؼٚـ 1973 ٚ 1980 ،1990 ٜثٝ
تفتيت ثب  %51 ٚ %57 ،%93افكايص ليٕت ؼـ ـتجٞ ٝبي ؼ ْٚتب زٟبـْ لفاـ ؼاـ٘ؽ .

ست ٖٛس ْٛايٗ خؽ٘ َٚطبٖ ؼٙٞؽ ٜثىبـييفي يب يؽْ ثىبـٌيف سيبست ٞبي وٙتفَ ليٕتي ؼـ قَٛ
ٞف يه اق ؼٚـٞ ٜبي ٔكثٛـ ٔي ثبضؽ  .ؼِيُ اؾبف ٝوفؼٖ ايٗ ست ٖٛث ٝخؽ 1 َٚايٗ است وٝ
وٙتفَ ٞبي ليٕتي يىي اق پبسع ٞبي اغّي ايٗ سٛاَ است و ٝزفا خيف ٜثٙؽي ٞبي ا٘دبْ ضؽٜ
ؼـ ق َٛؼٚـٞ ٜبي افكايص ليٕت(ٕٞب٘ٙؽ آ٘س ٝؼـ ست ٖٛا َٚايٗ خؽٔ َٚطبٞؽٔ ٜي ٌفؼؼ) اتفبق
افتبؼ ٜاستٕٞ .ب٘كٛـ ؤ ٝالضهٔ ٝي ٌفؼؼ ث ٝخك ؼٚـ ،1948 ٜؼـ تٕبٔي ؼٚـٞ ٜبيي و ٝسيبست
خيف ٜثٙؽي ثٙكيٗ ؼـ اثف وٕجٛؼ آٖ ايٕبَ ضؽ ،ٜوٙتفَ ليٕت ٞب ٘يك ؼـ ؼستٛـ وبـ ؼِٚتٕفؼاٖ

لفاـ ٌففت ٝضؽ ٜاست.
جذٍل  -1خالصِ اي از شَك ّاي ًفتي هْن تعذ از جٌگ جْاًي دٍم
ًقطِ اٍج سينل تجاري

هْن تريي عَاهل

مٌترل ّاي قيوتي

٘ٛأجف 1948

تمبؾبي لٛي ،تٍٙٙبٞبي ثػص يفؾٝ

غيف

لٚئي1953 ٝ

ايتػبة ،ثفؼاضتٗ وٙتفَ ٞب

ثّٝ

اٚت 1957

ثطفاٖ وب٘بَ سٛئك

ثّ(ٝاـٚپب)

آٚـيُ 1960

---

غيف

هيساى افسايش قيوت

موثَد تٌسيي ٍ جيرُ
تٌذي آى

ؼسبٔجف 1969

٘ٛأجف 1973

لا٘ٛي1980 ٝ

ايتػبة ،تمبؾبي لٛي ،تٍٙٙبي
يفؾٝ

تمبؾبي لٛي ،تٍٙٙبي يفؾ ،ٝتٛليف
وطتي ٞبي ٘فتي

ا٘مالة ايفاٖ

غيف

اق ٘ٛأجف  1947تب لا٘ٛي1948 ٝ
ًٔبؼَ %37
لا٘ٛئً 1953 ٝبؼَ %10
اق لا٘ٛي 1957 ٝتب فٛـي1957 ٝ
ًٔبؼَ %9
---فٛـئً 1969 ٝبؼَ ٛ٘ ٚ %7أجف
ًٔ 1970بؼَ %8
اق آٚـيُ  1973تب سپتبٔجف ٕٞبٖ

ثّٝ

سبَ ًٔبؼَ  ٚ %16اق ٘ٛأجف 73
تب فٛـئً 74 ٝبؼَ %51

ثّٝ

اق ٔ 1979 ٝتب لا٘ٛئً 80 ٝبؼَ

اق ٘ٛأجف  47تب ؼسبٔجف 47

ٔ1952 ٝ

٘ٛأجف  56تب ؼسبٔجف 56

----

----

لا٘ٛي ٚ 73 ٝاق ؼسبٔجف 73
تب ٔبـس 74

ٔ 79 ٝتب لٚيي79 ٝ

%57

لٚئي1981 ٝ

خ ًٙايفاٖ  ٚيفاق ،ضؿف وٙتفَ
ٞبي ليٕتي

ثّٝ

لٚئي1990 ٝ

خ ًٙا َٚغّيح فبـس

غيف

ٔبـس 2001

تمبؾبي لؽـتٕٙؽ

غيف

-----

ؼسبٔجف 2007

٘بآـأي ٞبي ٘ٚكٚئال ،خ ًٙؼ ْٚغّيح
فبـس

تمبؾبي لٛي ،يؽْ ـضؽ ثػص يفؾٝ

غيف

غيف

اق ٘ٛأجف  80تب فٛـئً 81 ٝبؼَ
%45
اق اٚت  90تب اوتجف ًٔ 90بؼَ
%93

----

----

اق ؼسبٔجف  99تب ٘ٛأجف 2000
ًٔبؼَ %38
اق ٘ٛأجف  2002تب ٔبـس 2003
ًٔبؼَ %28
اق فٛـي 2007 ٝتب لا٘ٛي2008 ٝ
ًٔبؼَ %145

وٙتفَ ٞبي ليٕتي ٌبٞي اٚلبت يبّٔي ٔ ٟٓؼـ خٟت ايدبؼ ـغؽاؼٞبي ؼيٍفي ؼـ ثبقاـٞب ضؽٜ
است .ايٗ وٙتفَ ٞبي ليٕتي ٔي تٛا٘ست يبّٔي ؼـ خٟت خٌّٛيفي اق ٚاوٙص سفيى ثبقاـٞب
٘سجت ث ٝزبِص ٞبي ايدبؼ ضؽ ٜثبضؽ  ٚاق قففي ؼيٍف ،يىي اق يٛأُ وسفي تِٛيؽ  ٚيفؾٚ ٝ
يؽْ تػػيع ثٟي ٝٙتِٛيؽات ؼـ ثبقاـ ثطسبة ٔي آيؽ  .ثًال ٜٚايٙى ،ٝوٙبـٌففتٗ وٙتفَ ٞبي
ليٕتي اغّت غٛؼ تجيي٘ي ثفاي پفش ٞبي ٌسست ٝؼـ ليٕت ٞبٔي ثبضؽ  .زٙيٗ ٚؾًيتي ؼـست ؼـ
لٚئٗ  ٚ 1953فٛـئ 1981 ٝطبٞؽٔ ٜي ض ٛؼ .ؼـ يٛؼ ،وٙبـ ٌ ٜيفي تؽـيدي اق سيبست سمف
ليٕت  ٚوٙتفَ ٞبي ليٕتي ؼِيُ افكايش تؽـيدي ليٕت ٞب ؼـ ق َٛثفغي اق ؼٚـٞ ٜبي افكايص
ليٕت ٘فت ٔي ثبضؽ ٔ .ثبَ ؼليك ايٗ ٚؾًيت ـا ٔي تٛاٖ ؼـ لا٘ٛيٕٞ 1979 ٝكٔبٖ ثب تجًيؽ ضبٜ
ايفاٖ ٔطبٞؽ ٜوفؼ.

ست ٖٛزٟبـْ ايٗ خؽ ،َٚزىيؽ ٜاي اق ٔ ٟٓتفيٗ يٛأُ تأثيفٌؿاـ ثف ايدبؼ ضٛن ليٕتي ؼـ ٞف
يه اق ؼٚـٞ ٜبي ٔؽ ٘هف ٔي ثبضؽ ٕٞ .ب٘كٛـ و ٝؼـ ٞف يه اق غب٘ٞ ٝبي ست ٖٛزٟبـْ ٔطبٞؽٜ
ٔي ضٛؼ ،يىي اق ؼاليّي و ٝؼـ اوثف ضٛن ٞبي ٘فتي ٔٛـؼ ثفـسي

 ،ضؿٛـي زطٍٕيف ؼاـؼ،

افكايص تٙص ٞبي لئٛپِٛٛتيه ٕٞ ٚسٙيٗ ايتػبثبت  ٚا٘مالة ٞبي ٔفؼٔي ؼـ ٔٙكم ٝغبٚـٔيب٘ٝ
ٔي ثبضؽ  .اِجتٕٞ ،ٝب٘كٛـ و ٝؼـ ثػص ٞبي ا َٚايٗ ٘ٛضتبـ ٘يك اضبـ ٜضؽ ،ثب تٛخ ٝث ٝايٙى ٝتب
ضؽٚؼ سبَ  ،1969وٕيسي ٖٛـا ٜآ ٗٞتٍكاس تب ضؽ غيّي قيبؼي ؼـ ثبقاـ ٘فت ٘مص ٔسّف ـا اق
آٖ غٛؼ ٕ٘ٛؼ ٜثٛؼ ،لبيؽتبً سيبست ٞبي ايٗ وٕيسي ٖٛؼـ قٔي ٝٙغؽٚـ ٔدٛق ثفؼاضت  ٚضفبـي
ٛٔ ٚاـؼي اق ايٗ لجيُ ثٔ ٝفاتت تأثيفات قيبؼ ي ؼـ پفش ٞبي ٔمكًي ليٕت ٘فت ؼاضت ٝاست
ِٚي اق سبَ  1969ث ٝثًؽ ٕٞفا ٜثب تؿًيف خبيٍب ٜايٗ وٕيسي ٚ ٖٛنٟٛـ لؽـتٟبي خؽيؽي زٖٛ
اٚپه ؼـ ثبقاـ ٘فت ،يٛأُ خؽيؽي اق خّٕ ٝيٛأُ لئٛپِٛٛتيه ٔٙبـ

ق ٘فت غيك خٟبٖ اق

خّٕ ٝغبٚـٔيب٘٘ ٝمص ثسيبـ قيبؼي ؼـ تطٛالت ثبقاـ ٘فت ٛ٘ ٚسبٖ ات ليٕتي آٖ ثبقي ٕ٘ٛؼٜ
استٕٞ .ب٘كٛـ ؤ ٝالضهٔ ٝي ٌفؼؼ ،اق سبَ  1969ؼـ  5ضٛن اق  7ضٛن ٘فتي ٔٛـؼ ثفـسي
قي ؼٚـ ، 1969-2008 ٜيٛأُ سيبسي  ٚلئٛپِٛٛتيه ؼـ ٔٙكم ٝغبٚـٔيب٘ ٚ ٝغّيح فبـس
خكءيٛأُ اغّي ٘ٛسب٘بت ليٕت ٘فت ثٛؼ ٜا٘ؽ.

ؼـ خؽ َٚقيفٚ ،ؾًيت ٘فظ ـضؽ تِٛيؽ ٘بغبِع خٟبٖ ؼـ ثؽتفيٗ ضفايف ضٛن ٞبي ٘فتي
اق سبَ  1973ث ٝثًؽ ٘طبٖ ؼاؼ ٜضؽ ٜاست.
جذٍل  -2رشذ تَليذ ًاخالص ٍاقعي(ًرخ ساالًِ) جْاى در  5دٍرُ تاريخي شَك ّاي ًفتي
از  1974تِ تعذ

دٍرُ

ًرخ رشذ تَليذ ًاخالص

ـثى ا 1974 َٚتب ـثى ا1975 َٚ

- %2.5

ـثى ؼ 1979 ْٚتب ـثى ؼ1980 ْٚ

-%0.4

ـثى ؼ 1981 ْٚتب ـثى ؼ1982 ْٚ

-%1.5

ـثى س 1990 ْٛتب ـثى س1991 ْٛ

-%0.1

ـثى زٟبـْ  2007تب ـثى زٟبـْ 2008

-%0.7

ايٗ خؽ َٚثٙٔ ٝهٛـ ضٙبغت ٞف ز ٝثيطتف سبغتبـ ضٛوٟبي ٘فتي ٕٞ ٚسٙيٗ تفىيه ضٛن
ٞبي قفف يفؾ٘ ٝفت اق ضٛن ٞبي قفف تمبؾبي ٘فت  ٚاثفات ٞف يه تٙهيٓ ضؽٜ
است .ؼـ ضبَ ضبؾف ثطثٟبي ٌستفؼ ٜاي پيفأٔ ٖٛيكاٖ ٘مص ٘ٛسب٘بت تمبؾب

(ٚالًي ٚ

سفت ٝثبقي ) ٛ٘ ٚسب٘بت ثػص يفؾ٘ ٝفت ؼـ ايدبؼ ضٛن ٞبي ليٕتي ٘فت ٚخٛؼ ؼاـؼ
ثفغي اق تطّيُ ٌفاٖ ثف ايٗ ثبٚـ٘ؽ و ٝاغتالالت ٛ٘ ٚسب٘بت ؼـ ثػص

.

تمبؾبي ٘فت ؼـ

ثفغي اق ضٛن ٞبي ٘فتي اق لجيُ ضٛن اٚاغف ؼ٘ 1970 ٝٞمص ثٕفاتت ثكـٌتفي ٘سجت ثٝ
تطٛالت ثػص يفؾ٘ ٝفت ؼاضت ٚ ٝثف ايٗ اسبس ٘مص ثسيبـ قيبؼي ثفاي تمبؾبٞبي
سٛؼاٌفا٘٘ ٝفت اق خب٘ت سفٔبيٌ ٝؿاـاٖ لبئُ ٔي ثبضٙؽ.
ٕٞب٘كٛـ و ٝؼـ ثػص ٞبي پيطيٗ اضبـ ٜضؽ ،ضٛن ٞبي ٘فتي ٔٛـؼ ثفـسي ٔب اغّت ـوٛؼ
التػبؼي آٔفيىب ـا ثؽ٘جبَ غٛؼ ؼاضت ٝا٘ؽ  .ؼـ ست ٖٛآغف خؽٕٞ 1 َٚب٘كٛـ ؤ ٝطبٞؽٔ ٜي

ضٛؼ ،تبـيع ٔٛـؼ اضبـ٘ ٜطبٖ ؼٙٞؽ٘ ٜمك ٝاٚج سيىُ تدبـي  ٚضفٚو ؼٚـ ٜـوٛؼ
التػبؼي ؼـ آٔفيىب ٔي ثبضؽ  11 ٜٓٞ .ـوٛؼ التػبؼي آٔفيىب پس اق خ ًٙخٟب٘ي ؼْٚ
(ث ٝخك يه ٔٛـؼ ) ثؽ٘جبَ افكايص ؼـ ليٕت ٘فت ايدبؼ ضؽ ٜاست  ٚتٟٙب استثٙبء ٔٛخٛؼ ؼـ
ايٗ قٔيت ،ٝـوٛؼ التػبؼي سبَ ٔ 1960ي ثبضؽ  .اق قفف ؼيٍف 12 ٕٝٞ ،ضٛن ٘فتي ٔٛـؼ
اضبـ ٜؼـ خؽ 1 َٚث ٝخك يه ٔٛـؼٕٞ ،فا ٜثب ايدبؼ ـوٛؼ التعاؼي ؼـ آٔفيىب ثٛؼ ٜا٘ؽ ٚ
تٟٙب استثٙب ؼـ ايٗ ضٛق ٜث ٝافكايص ليٕت ٘فت ؼـ سبَ  2003ثؽ٘جبَ ضفٚو ٘بآـأي ٞب ؼـ
٘ٚكٚئال  ٚخ ًٙؼ ْٚغّيح فبـس ٔي ثبضؽ.
ثب ؼـ وٙبـ  ٓٞلفاـ ؼاؼٖ ايٗ ؼٛٔ ٚؾٛو ،نبٞف أف ضىبيت اق ٚخٛؼ ٕٞجستٍي لٛي ثيٗ
ضٛن ٞبي ٘فتي  ٚـوٛؼ التػبؼي ؼاـؼ

 ٚ .اٌف ز ٝث٘ ٝهف ٔي ـسؽ فطبـٞبي قفف

تمبؾبي ٔفتجف ثب آغفيٗ ٔفاضُ يه سيىُ تدبـي ـ٘ٚك (ضٛاِي ٘مك ٝاٚج سيىُ ) يبّٔي
تأثيفٌؿاـ ؼـ تًؽاؼي اق ضٛن ٞبي ٘فتي ثٛؼ ٜثبضؽ ،أب اق ٔٙهف تطّيُ آٔبـي ايٗ ٔٛؾٛو
ؼـ ٔٛـؼ تغييفات ليٕت ٘فت تب لجُ اق  ٚ 1973تغييفات التػبؼ آٔفيىب تب لجُ اق 1973
تأييؽ ٕ٘ي ضٛؼ (ٕٞيّت .)1983 ٖٛؼـ وٙبـ ايٗ ٔٛؾٛو ،اغتالالت ثػص يفؾ٘ ٝفت ٘بضي
اق تطٛالت لئٛپِٛٛتيه اق يٛأُ ٔ ٚ ٟٓلبثُ تٛخ ٝتًؽاؼي اق ٔ ٟٓتفيٗ ضٛن ٞبي ٘فتي
ثطٕبـ ٔي آيٙؽ .ثكٛـي و ٝؼـ ٚلبيًي اق لجيُ ثطفاٖ وب٘بَ سٛئك  ٚخ ًٙا َٚغّيح فبـس
ضفاٖ ؼـ ثػص يفؾ٘ ٝفت ،ؼيٙبٔيه سيىُ تدبـي التػبؼ آٔفيىب ثب ايٗ اتفبق
 ٚؼـ ٘تيد ٝة

ٕٞفا٘ ٜجٛؼِ ٚ ٜؿا ٕٔىٗ است اـتجبـ ثيٗ ايٗ ٚلبيى  ٚؼـ ٘تيد ٝـوٛؼ التػبؼي ؼـ آٔفيىب
ث ٝغٛـت يّي  ٚسججي ؼـ ٘هف ٌففت ٝضٛؼ  .ثف ايٗ اسبس ٕ٘ي تٛاٖ زٙيٗ اؼيبيي ؼاضت
و ٝافكايص ٞبي ؼٚـ ٜاي ليٕت ٘فت

ث ٝغٛؼي غٛؼ تٟٙب يبُٔ ٔٙطػف ثففؼ ثيطتف

ـوٛؼٞبي التػبؼي پس اق خ ًٙخٟب٘ي ؼ ْٚؼـ آٔفيىب ثطٕبـ ٔي آيؽ  .ؼـ يٛؼ ٔي تٛاٖ
زٙيٗ ٘تيدٌ ٝيفي ٕ٘ٛؼ و ٝضٛن ٞبي ٘فتي يىي اق يٛأُ تأثيف ٌؿاـ ؼـ ضؽالُ ثفغي اق
ـوٛؼٞبي التػبؼي پس اق خ ًٙخٟب٘ي ؼ ْٚثٛؼ ٜا٘ؽ .
ايٗ ٔٛؾٛو و ٝافكايص ليٕت ٘فت ٔي تٛا٘ؽ تب ضؽي ثف التػبؼ وطٛـٞبي ٚاـؼ وٙٙؽٜ
٘فت تأثيفات ٔٙفي ثفخبي ثٍؿاـؼ خبي ٞير ٌ ٝ٘ٛثطث ٙٔ ٚبلط ٝاي ٘ؽاـؼ  .اق ٔٙهف قفف
يفؾ ،ٝا٘فلي يىي اق يٛأُ اغّي تِٛيؽ ثطسبة ٔي آيؽ ٞ ٚف ٌ ٝ٘ٛوبٞص ؼـ يفؾ ٝآٖ
ٔي تٛا٘ؽ ٔٙدف ث ٝوبٞص ؼـ ثٟفٚ ٜـي تِٛيؽ ضٛؼ  .ثب ايٗ ٚخٛؼ ،استؽالَ ٘ئٛوالسيه ٞب
ثف ايٗ است و ٝا٘ؽاق ٜزٙيٗ اثفاتي تب ضؽي قيبؼي وٛزه ٔي ثبضؽ .اٌف و ٝاـقش ؼالـي
ٔيكاٖ وبٞص ؼـ يفؾ ٝا٘فلي وٕتف اق اـقش ؼالـي ٔيكاٖ وبٞص ؼـ تِٛيؽ ثبضؽ ،ايٗ
ٔٛؾٛو ٔٛخت غٛاٞؽ ضؽ و ٝضفوت ٞب ثفاي ضفم سكص تِٛيؽات غٛؼ ٔبيُ ث ٝپفؼاغت
ليٕت ٞبي ثبال ثفاي ا٘فلي ثبضٙؽ ِ ٚؿا ؼـ ضفايف ـوٛؼ التػبؼي ،اـقش ؼالـي ا٘فلي اق
ؼست ـفت ٝؼـ ٔمبيس ٝثب اـقش ؼالـي ٔيكاٖ تِٛيؽ وبٞص يبفتٝ

 ،وٕتف ٔي ثبضؽ  .ثفاي

ٔثبَٕٞ ،ب٘كٛـ و ٝؼـ ٕ٘ٛؼاـ قيف ٘طبٖ ؼاؼ ٜضؽ ٜاست ٔ ،يكاٖ وبٞص ؼـ تِٛيؽات خٟب٘ي

ثؽ٘جبَ خ ًٙايفاة  ٚا سفائيُ  ٚتٛليف وطتي ٞبي ٘فتي ؼـ غّيح فبـس  ،قي ٔ 6ب ٝٞاق
سپتبٔجف  1973ث ٝثًؽ  ،يفؾ ٝخٟب٘ي ٘فت ث ٝقٛـ ٔتٛسف ًٔبؼَ ٔ 2.3يّي ٖٛثطى ٝؼـ ـٚق
وبٞص يبفت و ٝثب ففؼ ليٕت ٔتٛسف  12ؼالـي ٞف ثطى٘ ٝفت غبْ ؼـ آٖ ؼٚـ ، ٜاـقش
وُ ثبقاـ خٟب٘ي ٘فت ؼـ ق َٛؼٚـٔ 6 ٜبٔ ٝٞكثٛـ وب ٞصي ٔ 5.1يّيبـؼ ؼالـي ـا تدفثٝ
ٕ٘ٛؼ .ؼـ ٔمبْ ٔمبيس ،ٝـضؽ تِٛيؽ ٘بغبِع آٔفيىب ثيٗ ـثى ا َٚسبَ

 ٚ 1974ـثى اَٚ

ًٔ 1975بؼَ  2.5ؼـغؽ وبٞص يبفت و ٝايٗ ٔٛؾٛو ضبوي اق وبٞص ضؽٚؼاً ٔ 38يّيبـؼ
ؼالـي ضدٓ تِٛيؽات ٘بغبِع آٔفيىب قي ؼٚـٔ ٜكثٛـ ٔي ثبضؽ  .ضبيبٖ ؾوف است و ٝوُ
اـقش ثبقاـ ٘فت ؼـ ؼٚـٔ ٜكثٛـ ٕٞب٘كٛـ و ٝاضبـ ٜضؽ ٔ 5.1يّيبـؼ ؼالـ وبٞص يبفت ٚ
ايٗ ؼـ ضبِيست و ٝؼـ قٕٞ َٛيٗ ؼٚـ ،ٜالتػبؼ آٔفيىب ث ٝتٟٙبيي ًٔبؼَ ٔ 38يّيبـؼ ؼالـ
ٔٙمجؽ ضؽ ِ .ؿا ثفـسي ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي ٔطبث ٝؼـ تٕبٔي ؼٚـٞ ٜبي ـوٛؼ  ٚضٛن ٘فتي ؼـ
خٟبٖ پس اق خ ًٙخٟب٘ي ؼ ٘ ْٚطبٖ ٔي ؼٞؽ و ٝاـقش ؼالـي وُ وبٞص تِٛيؽ ؼـ
ضفايف ـوٛؼ التػبؼي ثٔ ٝفاتت ثيطتف اق وُ وبٞص ؼـ اـقش ؼالـي ثبقاـ خٟب٘ي ٘فت
ٔي ثبضؽ.

يال ٜٚثف تطٛالت ثػص يفؾ٘ ٝفت ،تىب٘ٞ ٝبي ٘فتي ٔي تٛا٘ؽ التػبؼ ـا اق قفيك
ن ٔي ؼا٘يؽ ،وطص وٛتبٔ ٜؽت
تطٛالت ثػص تمبؾب ٘يك تطت تأثيف لفاـ ؼٞؽ ٕٞ .ب٘كٛـ ٜ
تمبؾبي ٘فت ثسيبـ وٛزه ٔي ثبضؽ  .اٌف ٔػفف وٙٙؽٌبٖ ؼـ ٔٛاخ ٟٝثب ليٕت ٞبي ؼـ
ضبَ افكايص ا٘فلي ،ؼـ تالش ثفاي ضفم ٔػبـج ٚالًي غٛؼ ثف ـٚي ا٘فلي ثبضٙؽ ،پس
ا٘ؽاقٞب ٔ ٚػبـج آٟ٘ب ثف ـٚي ؼيٍف وبالٞب ث ٝتٙبست آٖ ٔي ثبيستي وبٞص يبثؽ

 .اٌفزٝ

اثفات ٔٙفي افكايص ليٕت ا٘فلي تب ضؽي اق قفيك افكايص سٛؼ تِٛيؽوٙٙؽٌبٖ ؼاغّي ٘فت
خجفاٖ غٛاٞؽ ضؽ أب ٔيُ ٟ٘بيي ثٞ ٝكي ٝٙوفؼ سٛؼٞبي ثبؼآٚـؼ ٜضفوت ٞبي ٘فتي ؼـ
ضفايف افكايص ليٕت ٘فت ٕٔىٗ است وبٞص يبثؽ ِ .ؿا ٘تيد ٝاي و ٝاق ايٗ ثطث ٔي تٛاٖ

ٌففت ايٙست و ٝؼـ ؼٚـٞ ٜبي افكا يص ليٕت ا٘فلي  ٚؼـ ٘تيدٚ ٝلٛو تىب٘ٞ ٝبي ٘فتي،
ثؽ ٖٚضه ٔػفف وٙٙؽٌبٖ ثؽ٘جبَ وبٞص ٔػبـج غٛؼ ثف ـٚي ا٘فلي ٕٞ ٚسٙيٗ ؼيٍف
وبالٞبي ٔٛخٛؼ ؼـ سيؽ ٔػففي غٛاٙٞؽ ثٛؼ  .ثفاي ٔثبَ ،ثيٗ سپتبٔجف  ٚ 1973لٚئيٝ
 ،1974غفيؽ وبالٞب  ٚغؽٔبت ضٛق ٜا٘فلي تٛسف ٔػفف وٙٙؽٌبٖ آٔفيىبيي

14.4

ٔيّيبـؼ ؼالـ وبٞص يبفت  ٚؼـ ييٗ ضبَٔ ،يكاٖ وبٞص ؼـ تِٛيؽات ايٗ وطٛـ ثيص اق ؼٚ
ثفاثف ايٗ ٔمؽاـ ثٛؼ ٜاست.
أب ايٙى ٝضٛن ٞبي ٘فتي  ٚافكايص ليٕت ا٘فلي ثف ٔػفف وٙٙؽٌبٖ يه وطٛـ  ٚؼـ
٘تيد ٝثػص تمبؾبي التػبؼ ز ٝتأثيفي ثفخبي ٔي ٌؿاـؼ ،ثٙب ث٘ ٝهف ٕٞيّت ،)1988( ٖٛثٝ
تفويت ٚ ٚؾًيت اخكاء تطىيُ ؼٙٞؽٔ ٜػبـج ٔػففي ٔػفف وٙٙؽٌبٖ ؼـ ٞف وطٛـ
ثستٍي ؼاـؼ  .ثفاي ٔثبَ ،يىي اق ٚاوٙص ٞبي وّيؽي و ٝثؽ٘جبَ افكايص ليٕت ٞبي ٘فت
ٔطبٞؽٔ ٜي ضٛؼ ،وبٞص ؼـ ٔػبـج ٔفثٛـ ث ٝغفيؽ  ٚيب استفبؼ ٜاق اتٔٛجيُ  ٚغٛؼـ،ٚ
ثػػٛظ غٛؼـٞٚبي پفٔػفف  ٚضديٓٔ ،ي ثبضؽ  .اِٚيٗ تأثيف ايٗ ٔٛؾٛو ٔي تٛا٘ؽ
وبٞص تمبؾب ثفاي استفبؼ ٚ ٜغفيؽ اتٔٛجيُ اق خب٘ت ٔػفف وٙٙؽٌبٖ ثبضؽ ٞ ٚف زمؽـ
س ٟٓايٗ خكء ؼـ سجؽ ٔػففي ٔػفف وٙٙؽٌبٖ ثكـٌتف ثبضؽ ،اثفات افكايص ليٕت
٘فت(اثفات غيف ٔستميٓ ) ثف ثػص تمبؾبي التػبؼ  ٚؼـ ٟ٘بيت تِٛيؽ ٘بغبِع ؼاغُ ي ٘يك
ثيطتف غٛاٞؽ ثٛؼ  .ؼـ وٙبـ ايٗ ،ث ٝؼِيُ ٚؾًيت ثسيبـ ٔطىُ ا٘تمبَ ٘يفٚي ٔتػػع ٚ

سفٔبيٞ ٝبي ٔٛخٛؼ ؼـ غًٙت غٛؼـٚسبقي ث ٝثػص ٞبي ؼيٍف٘ ،تيد ٝايٗ ٔٛؾٛو
ٕٞسٙيٗ ٔي تٛا٘ؽ ٔٙدف ث ٝوبٞص ؼـآٔؽ ثػطي اق وبـٌفاٖ ؼـٌيف ؼـ غٙبيى غٛؼـٚسبقي
 ٚغٙبيى پسيٗ  ٚپيطيٗ آٖ ضٛؼ و ٝايٗ غٛؼ يبّٔي ؼيٍف ؼـ خٟت ا٘مجبؼ تِٛيؽ ٘بغبِع
ؼاغّي غٛاٞؽ ثٛؼ  ..خؽ َٚقيف و ٝتٛسف ٕٞيّتٌ )2009( ٖٛفؼآٚـي ٔ ٚطبسج ٝضؽ ٜاست،
ٚؾًيت تِٛيؽ ٘بغبِع ؼاغّي ٚالًي آٔفيىب ـا ؼـ  5ـثى سبَ  ٚؼـ ٔ 5مكى تبـيػي اق
ضٛن ٞبي ٘فتي ٘طبٖ ٔي ؼٞؽ ٕٞ .ب٘كٛـ ؤ ٝطبٞؽٔ ٜي ضٛؼ ،ؼـ ستٔ ٖ ٛدكايي ،سٟٓ
غًٙت غٛؼـٚسبقي ؼـ وبٞص ـضؽ التػبؼي  ٚتِٛيؽ٘بغبِع ؼاغّي آٔفيىب ؼـ قٞ َٛف
يه اق ؼٚـٞ ٜبي ضٛن ٘فتي ٘طبٖ ؼاؼ ٜضؽ ٜاست ٕٞ .ب٘كٛـ ؤ ٝالضهٔ ٝي ٌفؼؼ ،ثؽ٘جبَ
افكايص ليٕت ٘فت ؼـ ٞف يه اق  5ؼٚـ ٜضٛن ٘فتي ٔٛـؼ اضبـ ٚ ٜثػػٛظ ؼ ٚؼٚـٜ
ٕٞ ،1990 ٚ 1979فا ٜثب وبٞص ٘فظ ـضؽ تِٛيؽ ٘بغبِع ؼاغّي ،غًٙت غٛؼـٚسبقي ٘يك
ثب وبٞص ـضؽ ٔٛاخ ٝضؽ ٚ ٜايٗ ـضؽ ٔٙفي غًٙت غٛؼـٚسبقي ؼـ ؼٚـ1990 ٚ 1979 ٜ
ضتي ثب ٚخٛؼ ـضؽ ٔٙفي ٘ ٝزٙؽاٖ قيبؼ تِٛيؽ ٘بغبِع ؼاغّي ٚالًي آٔفيىب ،ثيص اق ؼٚ
ثفاثف ٔيكاٖ وبٞص ؼـ ٚ GDPالًي ثٛؼ ٜاست  .ايٗ ٔٛؾٛو ٘طبٖ اق إٞيت لبثُ تٛخٝ
ٚاوٙص ٔػفف وٙٙؽٌبٖ ث ٝافكايص سفيى ؼـ ليٕتٟبي ا٘فلي ؼاـؼ ٕٞ .ب٘كٛـ و ٝاضبـ ٜضؽ،
تفويت ايٗ تغييفات ؼـ ٔػبـج ٔػفف وٙٙؽٌبٖ ثب اثفات ؾفيت فكايٙؽ ٜويٙكي ٔي تٛا٘ؽ

تفسيفي يّٕي  ٚلبثُ لج َٛتف ثفاي ايٗ سٛاَ ثبضؽ و ٝزفا ضٛن ٞبي ٘فتي اغّت ـوٛؼ
التعاؼي ـا ث ٝؼ٘جبَ ؼاضت ٝا٘ؽ .
جذٍل  -1رشذ تَليذ ًاخالص داخلي ٍاقعي (ًرخ ساالًِ) ٍ سْن صٌعت خَدرٍسازي از مل ًرخ رشذ ساالًِ  GDPآهرينا در طَل 5
دٍرُ از شَك ّاي ًفتي

دٍرُ

ًرخ رشذ تَليذ ًاخالص

سْن صٌعت خَدرٍسازي

ـثى ا 1974 َٚتب ـثى ا1975 َٚ

- %2.5

-%0.5

ـثى ؼ 1979 ْٚتب ـثى ؼ1980 ْٚ

-%0.4

-%0.8

ـثى ؼ 1981 ْٚتب ـثى ؼ1982 ْٚ

-%1.5

-%0.2

ـثى س 1990 ْٛتب ـثى س1991 ْٛ

-%0.1

-%0.3

ـثى زٟبـْ  2007تب ـثى زٟبـْ 2008

-%0.7

-%0.7

ؼـ وٙبـ اغتالالت ٘بضي اق افكايص تٙص ٞبي لئٛپِٛٛتيه ؼـ ثػص يفؾ٘ ٝفت ،يىي
ؼيٍف اق يٛأُ تأثيف ٌؿاـ ؼـ تًؽاؼي اق ضٛن ٞبي ٘فتي ٔٛـؼ ثفـسي  ،ـاثكٔ ٝتمبثُ ثيٗ
تمبؾبي ؼـ ضبَ ـضؽ ثفاي ففآٚـؼٞ ٜبي ٘فتي ثب وبٞص ؼـ ثػص تِٛيؽات ايٗ ففآٚـؼٞ ٜب
و٘ ٝبضي اق ث ٝنففيت وبُٔ ـسيؽٖ ٔيبؼيٗ ٔ ٚ ٟٓتأثيفٌؿاـ ٘فتي ؼـ خٟبٖ استٔ ،ي
ثبضؽ .ؼـ تٕبٔي تدفثٞ ٝبي ضٛن ٘فتي پس اق خ ًٙخٟب٘ي ؼ ٚ ْٚثػػٛظ ؼـ ضٛن
ٞبي ٘فتي  ،2008 ٚ 1973ايٗ ٔٛؾٛو ث ٝثػص اليٙفىي اق ؼاستبٖ ضٛن ٞبي ٘فتي ٔجؽَ
ضؽٛٙٞ ٚ ٜق  ٓٞپبسػي ؼـغٛـ ثفاي ايٗ سٛاَ و ٝآيب تِٛيؽات ٔ ٚي اؼيٗ ٘فتي خؽيؽي
ثفاي خبيٍكيٗ ضؽٖ ثب ٔيبؼيٗ لؽيٕي ٘فت اق خّٕٔ ٝيبؼيٗ ٘فتي ؼـيبي ضٕبَ  ٚيفثستبٖ

غًٛؼي ٚخٛؼ ؼاـؼ يب ٘ ،ٝپيؽا ٘طؽ ٜاست

 .پبسع ث ٝايٗ سٛاَ ،ثػػٛظ ثفاي ؼٚـٜ

و٘ٛٙي و ٝتِٛيؽ ٘فت ث ٝؼِيُ افكايص ليٕت آٖ ؼـ ضبَ ـسيؽٖ ث٘ ٝمك ٝاٚج غٛؼ ٔي
سكايي ثفغٛـؼاـ ٔي ثبضؽ .
ثبضؽ ،اق إٞيت ة
ؼـ ضبَ ضبؾف ثب تٛخ ٝث ٝايدبؼ تٙص ٞبي لئٛپِٛٛتيه ؼـ ٔٙكم ٝغبٚـٔيب٘ ٚ ٝا٘تهبـ اق
افكايص لبثُ تٛخ ٝتمبؾب ثفاي ٘فت اق خب٘ت التػبؼٞبي ٘ٛنٟٛـ ،وبٔالً ٔٙكمي ث٘ ٝهف ٔي
ـسؽ و ٝا٘تهبـ ؼاضت ٝثبضيٓ قي سبِٟبي آتي ثٙٔ ٝهٛـ تطّيُ ٘تبيح ضٛن ٘فتي ن٘٘ٛي القْ
ثبضؽ ستٞ ٖٛب  ٚـؼيف ٞبي ؼيٍفي ث ٝخؽ َٚثبال اؾبفٕ٘ ٝبييٓ.

