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 ،︀﹡︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑﹢︨︳ ا﹇︐︭︀ددا﹚﹫﹚︑ ︣︐︪﹫︋ ﹤︗﹢︑ ︤﹋︣﹞ ان ﹝︺﹫︀ر ا︨︐︀﹡︡ارد ︋︣ای ︎﹫︪︣﹁️ و ر﹁︀ه ا﹇︐︭︀دی در﹢﹠︻ ﹤︋ (GDP) ﹩﹚︠دا ︬ ﹛︀︠︀﹡︡﹫﹛﹢︑
﹝︡︣ان ︨︣﹝︀﹥، و ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ ﹇︣ار دارد.

﹥ ︵﹢ر  ︀ ا ﹟︀ل، ا﹟ ﹝︺﹫︀ر ﹝︡ود︀︐﹩ دارد.︋  ︀ل ﹎︫︢︐﹥، در ﹝︣﹋︤ ︑﹙﹫﹏ ا﹇︐︭︀د ﹋﹑ن ﹇︣ار دا︫︐﹥ ا︨️.︋  ︣ای ٧٠︨  ︬ دا︠﹙﹩ ︡ا﹇﹏︋  ﹛︀︠︀﹡︡﹫﹛﹢︑
﹝︪︬، ا﹟ ﹝︺﹫︀ر ︋﹫︪︐︣ او﹇︀ت در ︵﹢ل ز﹝︀ن و ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ در د︨︐︣س ﹇︣ار﹎︣﹁︐ِ﹟ داده ﹨︀ی ︋﹫︪︐︣، ︋﹥ ﹝﹆︡ار ز︀د ا︮﹑ح ﹝﹩ ︫﹢د، و ︐﹩ ︋︣اورد﹨︀ی 

︬ دا︠﹙﹩، ︑﹠︀ ﹝︡︑﹩ ︎︦ از دوره ﹝︣︗︹ ﹝︪︬ ﹝﹩ ︫﹢د. او﹜﹫﹥ از ︑﹢﹜﹫︡﹡︀︠︀﹜
︬ دا︠﹙﹩، ﹝︺﹫︀ری از ︗︣︀ن  ︬ دا︠﹙﹩ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡، ا﹡︐﹆︀د﹨︀ی ︋﹠﹫︀د﹟ ︋﹫︪︐︣ی ︋﹥ آن وارد ا︨️. ︑﹢﹜﹫︡﹡︀︠︀﹜ ﹛︀︠︀﹡︡﹫﹛﹢︑ ﹤ ا﹝︀، ︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ آن
﹥ ﹉ ﹝﹆︴︹ ز﹝︀ن ا︨️،  ︀زار ﹋︀﹐﹨︀ و ︠︡﹝︀ت ︑﹢﹜﹫︫︡︡ه در ﹉ دوره ز﹝︀﹡﹩ ا︨️ و ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧️ ﹨﹫︘ ﹝︺﹫︀ری از ︔︣وت را، ﹋﹥ ﹝︐︽﹫︣ی وا︋︧︐﹥︋  ارزش︋ 
︬ دا︠﹙﹩  ﹛︀︠︀﹡︡﹫﹛﹢︑ ،﹟︀︋︣ا﹠  ︋.(︫︡︀ ︡ه︋  ــ︀ل ا﹡︊︀︫︐﹥︫   ︨︡﹠ از ز﹝︀ن در︋︀ره ﹋﹞﹫︐﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در ﹤︴﹆﹡ ﹉ ︀ری در﹫︺﹞ ،﹩﹠︺) ︡﹨در︠﹢د ︗︀ی د

﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ر︾﹛ (و ︐﹩ ︋﹥ د﹜﹫﹏) ﹋︀﹨︩ ︔︣وت و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︨︣﹝ ﹩﹊︤﹫﹁ ﹤︀︀ ︵︊﹫︺﹩، ر︫︡ ﹋﹠︡.
︬ دا︠﹙﹩ را ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ د﹨ــ︡ (از ︵︣﹅ ﹁︣وش و ︑﹢﹜﹫︡ ︑︺︡اد  ﹛︀︠︀﹡︡﹫﹛﹢︑ ،(Amazon) ــ︀ی آ﹝︀زون﹚﹍﹠︗ در︠︐︀ن در ︹︴﹇ ︩︋ــ︣ای ﹝︓︀ل، ا﹁︤ا
︬ دا︠﹙﹩  ︋﹫︪ــ︐︣ ا﹜﹢ار)، ا﹝︀ و︣ا﹡﹩ ︗﹠﹍﹙︀ی ا︨︐﹢ا﹩ ﹡︀︫﹩ از آن را- ﹋﹥ ﹋︀﹨︩ در ︨︣﹝︀﹥ ︵︊﹫︺﹩ ا︨️- در﹡︷︣ ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د. ﹢زه د﹍︣ی ﹋﹥ ︑﹢﹜﹫︡﹡︀︠︀﹜
︬ دا︠﹙﹩ و ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︎︥و﹨︪﹩ ︨︺︀دت و︗﹢د دارد. در آن ﹋︀︨︐﹩ دارد، ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︨︺︀دت ا︨️. ︑﹠ ︀﹉ ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ ︲︺﹫︿ ︋﹫﹟ ︨︣ا﹡﹥ ︑﹢﹜﹫︡﹡︀︠︀﹜

︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩؛︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩؛
﹠︖︩ ︔︣وت ا︨️؟ ︣ای︨  ︣︐﹟ ﹝︺﹫︀ر︋  ﹥ را︨︐﹩︋   ︋︀︣وت ا︨️؟آ︔ ︩︖﹠ ︣ای︨  ︣︐﹟ ﹝︺﹫︀ر︋  ﹥ را︨︐﹩︋   ︋︀آ

ی ا  ﹤﹁︣ د﹨︀﹎︡︀ی 

۶۶  آ︋︀ن    آ︋︀ن  ١٣٩٨١٣٩٨

ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ︋﹥ ﹇﹙﹛ ﹝︀﹊﹏ ︑﹫﹙﹢ر (Michael Taylor) ا﹇︐︭︀ددان ار︫︡ ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ︠︊︣ه ور︨﹞﹩ 
︉ و﹋︀ر  (ACCA) ﹡﹍︀︫︐﹥ ︫︡ه و ︋︣ای او﹜﹫﹟ ︋︀ر در ا﹋︐︊︣ 2019 در ﹡︧﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹡ ﹤︪︧︣︀︋︡اری و ﹋︧

(Accounting and Business) ﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه ا︨️.
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︀︎︡اری
︬ ﹁︣ا﹎﹫︣︔︣وت  ︠︀ ﹫︪︣﹁️ ا﹇︐︭︀دی ︗﹢اب د﹨﹠︡؟︫   ︎﹩︐﹠ ﹥ ﹝︡ود︐︀ی ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی︨  ︐﹢ا﹡﹠︡︋  ︬ دا︠﹙﹩ ﹋︡ا﹝﹠︡، ﹋﹥︋  ︎︦ ︗﹠︤﹍︀︀ی ︑﹢﹜﹫︡﹡︀︠︀﹜
 ﹤︀﹞︣ ﹛ دارا﹫︀ی ﹨︣ ﹋︪﹢ر-︨   ︨︬︠︀  ︫﹟︡ار. ا︀  ︎﹤︺︨﹢︑ ️︗ در ️﹁︪︣﹫ ︣ای ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی︎  ︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹏ ﹝︐︡ ا︨️،︋  (IWI) ︑﹑︫﹩ از ︗︀﹡︉︨ 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︋︀دوره 25 ︨︀﹜﹥، ارز ﹉ را در ︀﹫دارا ﹟︀ل ︑︽﹫﹫︣ ا︫︡︡ه، ا﹡︧︀﹡﹩ و ︵︊﹫︺﹩- را ︔︊️، و ︨﹑﹝️ در﹫﹛﹢︑
︬ ﹁︣ا﹎﹫︣︔︣وت، دوره ز﹝︀﹡﹩ ︨︀﹜︀ی ١٩٩٠ ︑︀ ٢٠١۴ را ︎﹢︫︩ ﹝﹩ د﹨︡ و ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ۴۴ ﹋︪﹢ر از ١۴٠ ﹋︪﹢ِر  ︗︣︑︡︡﹟ ﹎︤ارش ︫︀︠

︬ دا︠﹙﹩ آ﹡︀ ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ ا︨️، در ︨︣ا﹡﹥ ︔︣وت ﹁︣ا﹎﹫︣ ﹋︀﹨︩ دا︫︐﹥ ا﹡︡. ز︣︎﹢︫︩، ︋︀ ا﹟ ﹋﹥ ﹝﹫︤ان ︨︣ا﹡﹥ ︑﹢﹜﹫︡﹡︀︠︀﹜
 ︉︣﹆︑ ﹤ ︣ا﹡﹥ ︔︣وت ﹁︣ا﹎﹫︣︋   ︨﹤﹋ ﹩﹛︀ ا︨️، در ﹤︐﹁︀ ︩︀د︫︡ه ١٧در︮︡ ا﹁︤ا ﹩﹡︀﹞دا︠﹙﹩ در دوره ز ︬ ــ︣ا﹡﹥  ︑﹢﹜﹫︡﹡︀︠︀﹜ ︣و،︨  ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، در ﹋︪ــ﹢ر︎ 
︡ه ا︨️.  ︀ ﹋︀﹨︩ ١١در︮︡ی در ︔︣وت ﹁︣ا﹎﹫︣ ﹨﹞︣اه︫  ︬ دا︠﹙﹩،︋  ٣در︮︡ ﹋︀﹨︩ دا︫ــ︐﹥ ا︨ــ️. در ︑︀﹡︤ا﹡﹫︀، ا﹁︤ا︩ ١٠در︮︡ی در ︨ــ︣ا﹡﹥  ︑﹢﹜﹫︡﹡︀︠︀﹜
﹋︪﹢ر﹨︀ی ︋︀ ︔︣وت ﹁︣ا﹎﹫︣ ﹋︀﹨﹠︡ه، درا﹝︡﹨︀ی ︀︎﹫﹟ ︑︀ ﹝︐﹢︨︳ دار﹡︡ و ︋﹥ ︋︣ه ︋︣داری از ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ (﹝︀﹡﹠︡ ﹝︺︡ن ︀ ︗﹠﹍﹏) ﹝︐﹊﹩ ﹨︧︐﹠︡. ا﹟ ﹋︪﹢ر﹨︀، 

︋︀ ﹠︀ن ︨︣︻︐﹩ در ︀ل ﹁︨ ︩︀︨︣﹞﹫﹥ ︨︣﹝︀﹥ ︵︊﹫︺﹩، ا﹡︧︀﹡﹩ و ︑﹢﹜﹫︡ی ︠﹢د ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹡︧﹙︀ی آ﹠︡ه را در ︫︣ا︳ و︠﹫﹞﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨﹠︡.
 ﹤︀﹞︨︣ در ︠﹢ر︑﹢︗﹥ در ︩︀︨︣﹁ ﹜︾ر ﹤︋ ﹟﹫ ،ا﹡﹍﹫︤ی ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹩ آورد. ︋︣ای ﹝︓︀ل ️ ﹀﹍︫ ︕︀︐﹡ ،﹤︀﹞︨︣ ︀ل، ︗﹞︹ ﹨︣ ︨ــ﹥ ﹡﹢ع ﹟ا ︀︋
︣﹝︀﹥ ا﹡︧ــ︀﹡﹩ و ﹁﹫︤﹊﹩ (︋︣ای ﹝︓︀ل  ﹢︋﹩ دا︫︐﹥ ا︨️، ز︣ا ر︫︨︡  ︬ ︔︣وت ﹁︣ا﹎﹫︣ ︻﹞﹙﹊︣د︠  ــ︀︠ ــ︀ل ﹎︫︢ــ︐﹥، در ز﹝﹫﹠﹥︫   ︨︡﹠ در ﹩︺﹫︊︵

️ ر﹁︐﹟ ︨︣﹝︀﹥ ︵︊﹫︺﹩ را ︗︊︣ان ﹋︣ده ا︨️. ز︐︠︀︨︣︀) ازد︨
از ز﹝︀ن و﹇﹢ع ︋︣ان ﹝︀﹜﹩ ︗︀﹡﹩ در ︨ــ︀﹜︀ی ٢٠٠٧ ︑︀ ٢٠٠٩، ︻﹑﹇﹥ ︋﹥ ﹢زه ︨︺︀دت ا﹡︧︀﹡﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ︪﹞﹍﹫︣ی ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ ا︨️. ︵﹩ 
︬ دا︠﹙﹩ ارا﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︋︧﹫︀ری  ️ ︑︣ی ﹡︧︊️ ︋﹥ آ﹝︀ر ︑﹢﹜﹫︡﹡︀︠︀﹜ ︊︓﹞ ︣﹢︭︑ ﹩﹚﹋︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه در ز﹝﹫﹠﹥ ︨ــ︺︀دت، ︋﹥ ︵﹢ردوره، ︎︥و﹨︪ــ ﹟ا

از ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ︋﹥ ︨︴︪﹞ ︭﹩ از درا﹝︡ د︨️ ﹝﹩ ︀︋﹫﹛، ︻﹢ا﹝﹏ ︾﹫︣﹝︀﹜﹩ ا﹨﹞﹫️ ︋﹫︪︐︣ی در ︨︺︀دت ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

︫︩ ︨︐﹢ن ︨︺︀دت
︩ ︫︡ه، ︋︣ ا︨︀س ︨︀︎ ﹝︣دم،  از ︨ــ︀ل 2012، ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹏ ﹝︐︡ ﹎︤ارش ︨ــ︺︀دت ︗︀﹡﹩ را ﹝﹠︐︪︣ و در آن، ﹋︪﹢ر﹨︀ را از ﹡︷︣ ︨︺︀دِت ︨﹠︖
︬ دا︠﹙﹩، ا﹝﹫︡ ︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ︨︀﹜﹛، ︨ــ︀و︑﹞﹠︡ی، ︀﹝️ ا︗︐﹞︀︻﹩، آزادی ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در  ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی ﹋︣ده ا︨ــ️. ︨︴﹢ح ︨︣ا﹡﹥  ︑﹢﹜﹫︡﹡︀︠︀﹜

ز﹡︡﹎﹩، و ﹡︊﹢د ﹁︧︀د، در ا﹝︐﹫︀ز ﹋﹙﹩ و ر︑︊﹥ ﹨︣ ﹋︪﹢ر ا︔︣ دارد.
︬ دا︠﹙﹩ آن ﹋︪ــ﹢ر ︑﹀︀وت  ــ︣ا﹡﹥ ︑﹢﹜﹫︡﹡︀︠︀﹜ ︀ ر﹇﹛︨  ︩ ︫ــ︡ه ﹉ ﹋︪ــ﹢ر،︋  ︖﹠ ــ︺︀دِت︨  ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨ــ︀ی ﹁︣اوا﹡ــ﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی︨ 
︬ ︨ــ︺︀دت ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹏ ﹝︐︡ ر︑︊﹥ دوازد﹨﹛ را دارد،  در︠﹢ر︑﹢︗﹩ دا︫ــ︐﹥ ا︨️. ﹊﹩ از ︣︐︋﹟ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ ﹋︪﹢ر ﹋︀︨︐︀ر﹊︀︨️، ﹋﹥ در ︫︀︠
︬ دا︠﹙﹩، ︎﹠︖︀ه و︎﹠︖﹞﹫﹟ ﹋︪﹢ر ا︨ــ️. ا﹝﹫︡ ︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ︵﹢﹐﹡﹩ و ر︑︊﹥ ︋︀﹐ در آزادی، ر︑︊﹥ ︨︺︀دت ا﹟ ﹋︪﹢ر را  ا﹝︀ از ﹡︷︣ ︨ــ︣ا﹡﹥ ︑﹢﹜﹫︡﹡︀︠︀﹜
︬ دا︠﹙﹩ ر︑︊﹥ دوازد﹨﹛ را دارد، ا﹝︀ در ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی  ︋﹥ ︋︀﹐︑︣ از ا︀﹐ت ﹝︐︡ و ︣︋︐︀﹡﹫︀ ار︑﹆︀ داده ا︨ــ️. در ︻﹢ض، ژا︎﹟ در ︨ــ︣ا﹡﹥ ︑﹢﹜﹫︡﹡︀︠︀﹜
︨ ︣︐﹠﹫︀︀و︑﹞﹠︡ی (﹝︀﹡﹠︡ ﹋﹞﹉  ︨︺︀دت، ︗︀﹍︀ه ︎﹠︖︀ه و﹨︪︐﹛ را ︋﹥ د︨️ آورده ا︨️- آزادی ﹝︡ود ︋︣ای ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ز﹡︡﹎﹩ و ︨︴﹢ح︎ 

︋﹥ ︠﹫︣﹥ ﹨︀) ︻﹢ا﹝﹏ ا︮﹙﹩ ︨﹆﹢ط ا﹝︐﹫︀ز ﹋﹙﹩ ا﹟ ﹋︪﹢ر ﹨︧︐﹠︡.
﹠︖︩ ارزش ︠﹙﹅ ︫︡ه در ا﹇︐︭︀د  ︣ای︨  ︣︐﹟ را﹨﹠﹞︀﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥︋  ︣ای ر﹁︀ه ا﹇︐︭︀دی ﹡﹫︧ــ️، ا﹝︀︋  ︬ دا︠﹙﹩ ﹝︺﹫︀ر ﹝﹠︀︨ــ︊﹩︋  ﹛︀︠︀﹡︡﹫﹛﹢︑
︬ دا︠﹙﹩ را ﹋︀﹝﹏ ﹋﹠﹠︡، ا﹝︀ ﹨︣﹎︤ ︗︤﹍︀﹟ آن ﹡﹢ا﹨﹠︡ ︫ــ︡.  در ــ﹉ دوره ز﹝︀﹡﹩ در ا︠︐﹫︀ر دار﹛. ︨ــ︀︣ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︑﹢﹜﹫︡﹡︀︠︀﹜
︬ ︔︣وت ﹁︣ا﹎﹫︣ ﹉ ︑﹑ش ﹝﹀﹫︡ ︋︣ای ︀﹁︐﹟ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ آ︔︀ر دراز﹝︡ت ︋︣ ︀︎︡اری ر︫ــ︡ ا﹇︐︭︀دی دار﹡︡. ︋︀و︗﹢دا﹟، ︨︺︀دت،  ︫ــ︀︠

﹨﹞︙﹠︀ن ﹝︺﹫︀ری ذ﹨﹠﹩ ا︨️ ﹋﹥ از ︻﹢ا﹝﹏ ︾﹫︣ا﹇︐︭︀دی ︋︀ ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ︨﹫︀︨︐﹩ ﹡︀﹝︪︬، ا︔︣ ﹝﹩ ︢︎︣د.
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