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  :1گزارش شماره 

  ايران براي هاييتوصيه و نوظهور اقتصادهاي بررسي
  

  

 

  

 

  خالصه مديريتي

 همراه گذشته، دهه چند طي كه هستند مهمي اصطالحات جمله از نوظهور بازارهاي و نوظهور اقتصادهاي
 رشد به ستيابيد براي نيز ايران كشور. است يافته ايگسترده رواج شدن،جهاني پديده گسترش و رشد با

 مقاومت و قدرتمند اقتصادي با آسيا غرب منطقه اول قدرت به شدن تبديل و درصدي 8 مستمر اقتصادي
 شرايط در. ندارد نوظهور اقتصادهاي مجموعه به ورود از غير به ايچاره گوناگون، هايشوك برابر در باال

 و بخردانه ديپلماسي و مديريتي فكري، توان همه از نتوانيم اگر دوازدهم، دولت استقرار به توجه با و كنوني
 موج نوظهور اقتصادهاي« بين در گرفتن جاي هايزمينه و بگيريم، بهره اقتصادي درست هايسياست
 و منابع حداكثري درآوردن فعل به قوه از براي تكرارنشدني فرصت و امكان نسازيم، فراهم را »جديد

 در همچنان تأسف كمال با و داد خواهيم دست از را كشور طبيعي و فيزيكي و انساني عظيم هايسرمايه
  .ماند خواهيم باقي »متوسط درآمد دام«

 هايسياست دليل به گاز، و نفت صدور محل از عظيم درآمدهاي كسب وجود با ونزوئال و ايران كشور دو هر
 از خارج در را آنها كه نداشده پاييني اقتصادي رشد دچار كردند اجرا گذشته دهه يك در كه پوپوليستي

 نرخ ميانگين به نوظهور اقتصادهاي گروه در گرفتن جاي براي ايران. است داده قرار نوظهور اقتصادهاي گروه
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 در نفتي باالي درآمد از موقت برخورداري لطف به البته. دارد نياز درصدي 5 كمدست اقتصادي رشد
 چنين است بديهي. يابد دست درصدي 4,9 رشد ميانگين به توانست ايران اقتصاد 2010 تا 2006 هايسال
 با درنتيجه. بود نخواهد پايدار و دوام قابل نباشد داخلي نيروهاي استعداد و توان بر متكي كه رشدي نرخ

 دهم يك منفي ميانگين به رشد نرخ اين 2014 تا 2011 هايسال در بانكي و اقتصادي هايتحريم تشديد
  . است بوده اخير قرن نيم طي ايران رشد نرخ در عملكرد ينبدتر كه كرد سقوط درصد

 ذكر قابل قبيل اين از عواملي شوندمي نوظهور اقتصادها برخي فقط چرا كه مهم پرسش اين به پاسخ براي
 گذاريهدف مدرن، خدمات سمت به رفتن و فناوري ارتقاي محصولي،تك اقتصاد از رهايي در موفقيت: است

  .بنياندانش اقتصاد به دائمي توجه و خارجي مستقيم گذاريسرمايه از استقبال صادرات، و توليد در گزينشي

 هايدهه در كدام هر كه اندونزي و هند چين، جنوبي، كره ژاپن، آسيايي كشور پنج ارزشمند تجربه همچنين
  .دارد أكيدت زير اساسي عامل شش بر كنند طي را آميزموفقيت نوظهوري از مراحلي توانستند متفاوت

 منازعات و هادرگيري تشديد از تا گوناگون ابزارهاي با ثروت و درآمدي گسترده هاينابرابري كاهش) 1
 به جوانان عظيم حجم ورود از ناشي جمعيتي پاداش از منديبهره) 2 شود، جلوگيري اجتماعي و سياسي

 پيشرفت) 4 داخلي، ناخالص توليد ومس يك ميزان به فيزيكي گذاريسرمايه باالي رشد نرخ) 3 كار، بازار
 توليد درصد سه از بيش گذاريسرمايه و خارجي پيشرفته هايفناوري از گسترده تقليد و اقتباس و دانايي
 قومي هايتنش كه باثبات نسبتاً سياسي و اجتماعي محيط ايجاد) 5 توسعه، و تحقيق هايفعاليت در داخلي

 در كه شفافيت و كارآمدي از درجاتي با گراتوسعه دولتي وجود هاانت در و) 6 نشود، زده دامن ديني و
 هايبنگاه با داخلي نوپاي هايبنگاه احتمالي منافع تضاد و رقابت و شودمي كشور توسعه متولي راسا مقاطعي
  .كند مديريت خوبي به را الملليبين قدرتمند

 عضو و شوندمي محسوب نوظهور تصادهاياق عنوان به اگرچه برزيل و جنوبي آفريقاي روسيه، كشورهاي
 را خود نوظهوري تداوم احتمال كنند تأمين را شرط شش اين تمام نتوانستند چون اما هستند بريكس

 ماندگاري براي ايران در سياستگزاران عمل راهنماي تواندمي شرط شش اين پس. اندداده كاهش شدتبه
 با كشورهاي سطح به رسيدن سرانجام و متوسط درآمد امد از گذار نوظهور، اقتصادهاي بين در مستحكم

 از مختلف هايپذيريآسيب بايد خود، مقاومت درجه باالبردن براي ايران اقتصاد همچنين. باشد باال درآمد
 و بانكي مالي، اقتصادي، هايپذيريآسيب تا گرفته محيطيزيست اجتماعي، نهادي، هايپذيريآسيب

 اين بايد كشور سياستمداران و رهبري عالي كادر منظور بدين. كند ورجوعرفع و وفصلحل را ژئوپليتيك
 را آنها مديريت و مواجهه توانايي و كنند اذعان آنها وجود به و كرده درك خوبي به را پذيريآسيب نقاط
  .باشند داشته اقتصادي رشد پتانسيل انداختن خطر به بدون
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 به بولتن از شماره اين نوظهور، اقتصادهاي جمع به ايران ورود تضرور و شده عنوان مطالب اهميت به نظر
 نوظهور اقتصادهاي خاستگاه و ريشه به نخست بخش .است پرداخته بخش پنج در نوظهور اقتصادهاي مسئله

 و تجربي تعريف ارائه با دوم بخش در. است شده گذاشته بحث به مفهوم اين آينده و ماهيت و يافتهاختصاص
 اقتصادهاي بين در گرفتن قرار توانايي كه كشورهايي تا است شده سعي نوظهور، اقتصادهاي از يعمليات
 در كشورها از برخي صرفاً گرفتن قرار چرايي و علت سوم بخش در سپس. شوند مشخص دارند، را نوظهور
 با و اريخيت جنبه از نوظهور اقتصاد يك هايويژگي همچنين. است شده بيان نوظهور اقتصادهاي ليست
 از منتخب اينمونه نيز، بخش چهارمين در. است شده تحليل و بررسي معاصر آسيايي اقتصادهاي بر تمركز

 خارجي مستقيم گذاريسرمايه خروجي جريان آنها انتخاب معيار كه شودمي معرفي جديد نوظهور كشور 13
 و پاكستان از پيش يعني آخر، به يكي تبهر در و كشور 13 اين بين در ايران معيار، اين اساس بر. است بوده
 به سياستي، هايتوصيه ارائه و گيرينتيجه به آخر بخش در سرانجام. است گرفته جاي دوازدهم جايگاه در

 در جهان اقتصادي قدرت ده از يكي به شدن تبديل و نوظهور اقتصادهاي بين در ايران گرفتن قرار منظور
   .تاس يافتهاختصاص آينده، هايدهه

  

www.irpublicpolicy.ir



   
  

4 
 

  مقدمه  - 1

و بازارهاي نوظهور از جمله اصطالحات مهمي هستند كه طي چند دهه گذشته، همراه  1اقتصادهاي نوظهور
ها وراي مرزهاي ملي و در پهنه ها و انسانشدن (تبادل كاالها، سرمايهبا رشد و گسترش پديده جهاني

المللي روبرو گذاران بينگران و سرمايهوي معاملهاي يافته است و با استقبال فراوان از سجهاني) رواج گسترده
درصدي و تبديل شدن به قدرت اول  8شده است. كشور ايران نيز براي دستيابي به رشد اقتصادي مستمر 

اي به غير از ورود به هاي گوناگون، چارهغرب آسيا با اقتصادي قدرتمند و مقاومت باال در برابر شوك منطقه
هاي نهم و دهم شاهد بوديم كشور ايران با وجود نوظهور ندارد. متأسفانه در دولتمجموعه اقتصادهاي 

هاي بالقوه عظيم، دچار انزواي سياسي و اقتصادي گرديد و به حاشيه اقتصاد جهاني رانده شد و توانايي
صه فرصت بسيار مهم جاي گرفتن در بين اعضاي گروه بيست، متشكل از كشورهاي مهم و تأثيرگذار در عر

در شرايط كنوني و با توجه به استقرار دولت دوازدهم، اگر نتوانيم از همه توان  2جهاني، را از دست داد.
هاي جاي گرفتن هاي درست اقتصادي بهره بگيريم، و زمينهفكري، مديريتي و ديپلماسي بخردانه و سياست

صت تكرارنشدني براي از قوه به فعل را فراهم نسازيم، امكان و فر 3»اقتصادهاي نوظهور موج جديد«در بين 
هاي عظيم انساني و فيزيكي و طبيعي كشور را از دست خواهيم داد و با درآوردن حداكثري منابع و سرمايه

  باقي خواهيم ماند.  4»دام درآمد متوسط«كمال تأسف در 

هاي نوظهور از فرصت تاريخي براي پيوستن كشور ايران به اقتصاد 1380طور كه اشاره شد در دهه همان
تا  2011هاي نژاد باعث شد كه در سالهاي خارجي و اقتصادي دولت احمديدست رفت. نتايج سياست

تر از ميانگين جهاني و همچنين نرخ رشد اقتصاد ايران به رديف كشورهاي با درآمد سرانه پايين 2014
درآمد سرانه پايين و نرخ رشد ي با تر از ميانگين جهاني سقوط كند (يعني همزمان به كشوراقتصادي پايين

، كشور بندي از كشورها براساس درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادي. در اين نوع تقسيم)تبديل شديمپايين 
قرار گرفت. درحاليكه كشورهاي نوظهور به گروهي از كشورها تعلق دارند كه ميانگين درآمد » ناحيه فقر«ايران در 

                                                            
1 Emerging economies 

ن، روسيه، عربستان سعودي، اندونزي، استراليا، تركيه، برزيـل، آرژانتـين،   كشور اياالت متحده آمريكا، فرانسه ، بريتانيا، آلمان، ايتاليا، چين، ژاپ 19اين گروه متشكل از  2
و با هدف هماهنگي بين كشورهاي  2008كانادا، هند، كره جنوبي، آفريقاي جنوبي، مكزيك، به عالوه اتحاديه اروپا است. گروه بيست پس از وقوع بحران مالي جهاني 

  بزرگ و تاثيرگذار در عرصه جهاني تشكيل شد.
3 New-Wave Emerging Countries (NWECs) 

Middle Income Trap 4 
بندي درآمدي بانك جهاني، در محدوده كشورهاي درآمد متوسـط  برزيل، آفريقاي جنوبي و البته ايران چندين دهه است كه در طبقه روسيه، بسياري ازجملهكشورهايي 

ازي سـ بنيان اندك، متنوعد صنايع دانشگذاري پايين، رشگيرد. در اين كشورها ميزان سرمايهت ثابت را دربرميهزار دالر به قيم 12تا  2كه درآمد سرانه  اندگرفته جاي
از  انبوه شود توان رقابتي خود را براي صدور كاالهاي ساخته شده صنعتياست.كشوري كه در دام درآمد متوسط گرفتار مي و ناكارا ماندهعقب اقتصاد محدود و بازار كار

بـاارزش افـزوده بـاال و نفـوذ بـه بازارهـاي       پيچيـده و  كاالهـاي  اختراع و ايجاد  توانايي در عين حال و دهد چرا كه دستمزد نيروي كار در حال افزايش استمي دست
  . ندارد نيز يافته راتوسعه
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نگين جهاني اما ميانگين نرخ رشدشان باالتر از ميانگين جهاني باشد (يعني كشورهاي در سطح تر از مياسرانه آنها پايين
  گيرند.قرار مي» ناحيه جهش اقتصادي«اقتصادي باال) كه در درآمدي پايين اما با نرخ رشد 

 حيطهاي زير كامالً مشهود و برجسته است: مهاي تاريخي از كشورهاي نوظهور در جهان ويژگيدر نمونه
گذاري به توليد ناخالص داخلي (تقريباً يك سوم سياسي، نسبت باالي سرمايه و اجتماعي باثبات نسبتاً

درصد)، اقتصاد رقابتي  5وري (حدود شود)، نرخ رشد بسيار باالي بهرهگذاري ميانداز و سرمايهتوليدات پس
مندي از پاداش اروري و توانايي بهرهباالي ب و باز بر روي دنياي خارج، بدهي پايين دولت مركزي، نرخ

سوادي و پيشرفت مشهود و مؤثر در توليد دانايي، بهبود كيفيت نهادي، و ،كاهش شديد نرخ بي1جمعيتي
  اي با درجات باالي شفافيت و كارآمدي.وجود دولت توسعه

اي سنگيني به هتدبيري هزينهدر مسابقه پرشتاب اقتصادي كشورها در عرصه جهاني، هرگونه غفلت و بي
شكل كاهش رشد اقتصادي و افت رفاه اجتماعي براي كشورمان به دنبال خواهد داشت. بدين منظور ضروري 
است دركي بهتر از چگونگي تقويت اقتصاد ملي و حضور مقتدرانه در اقتصاد جهاني پيدا كنيم. همچنين 

و عمل شود تا كشور عزيزمان ايران به ريزي هاي آينده به نحوي برنامهها و دههرود كه در سالاميد مي
  در بين اقتصادهاي نوظهور موج جديد دست يابد.  جايگاه مناسب و شايسته

 به بولتن از شماره اين نوظهور، اقتصادهاي جمع به ايران ورود ضرورت و شده عنوان اهميت مطالب به نظر
به ريشه و خاستگاه اقتصادهاي نوظهور بخش نخست  است. پرداخته بخش پنج در نوظهور اقتصادهاي مسئله

شده است. در بخش دوم با ارائه تعريف تجربي و يافته و ماهيت و آينده اين مفهوم به بحث گذاشته اختصاص
عملياتي از اقتصادهاي نوظهور، سعي شده است تا كشورهايي كه توانايي قرار گرفتن در اقتصادهاي نوظهور 

 ليست در كشورها از برخي صرفاً گرفتن قرار سوم علت و چراييدارند، مشخص شوند. سپس در بخش 
هاي يك اقتصاد نوظهور از جنبه . همچنين در اين بخش از بولتن ويژگياست شده بيان نوظهور اقتصادهاي

اي تاريخي و با تمركز بر اقتصادهاي آسيايي معاصر بررسي و تحليل شده است. در چهارمين بخش نيز، نمونه
گذاري شود كه معيار انتخاب آنها جريان خروجي سرمايهجديد معرفي ميكشور نوظهور  13منتخب از 

كشور و در رتبه يكي به آخر، يعني  13مستقيم خارجي بوده است. بر اساس اين معيار، ايران در بين اين 

                                                            
emographic dividend D1  

ست كه از كاهش همزمان نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و مير يك كشـور و تغييـر در سـاختار    پاداش جمعيتي يا پنجره فرصت جمعيتي به معناي رشد اقتصادي پرشتابي ا
سـت  شود. با كاهش نرخ زاد و ولد، نسبت وابستگي يا بار تفكل كه جمعيت خارج از سن فعاليت (غيرشاغل) به جمعيت واقع در سن فعاليت (شـاغل) ا جمعيتي ناشي مي

 اقتصادي توسعه براي گذاريسرمايه منابع و است الزم جوان سني هايگروه نيازهاي كردن برآورده براي كمتري هايگذارييابد. در چنين شرايطي، سرمايهكاهش مي
 گشـوده  فرصت پنجره كه ايدوره طول در كه دارد واقعيت اين در ريشه جمعيتي فرصت پنجره اقتصادي تأثيرات .شودمي آزاد تجهيز و تقويت مهارت نيروي انساني و

 هـا زيرسـاخت  و توليـدي  هـاي بخـش  در گذاريسرمايه سمت به بود گرفته صورت بهداشت و آموزش نظير اجتماعي هايبرنامه در كه ايعمومي هايهزينه شود،مي
 بـه  بـار  يـك  براي تنها فرصت. دبدهن جهت زندگي استانداردهاي ارتقاي و اندازپس سمت به را جاري هايهزينه توانندمي هاخانواده نيز خرد سطح در. شودمي هدايت
 دسـتخوش  سـني  سـاختار  سـالمندي،  هـاي دوره به جمعيتي بزرگسال هايگروه ورود با و زمان گذشت با. شد خواهد بسته نهايت در و شودمي گشوده هاجمعيت روي

 خواهـد  افـزايش  وابسـتگي  هـاي نسبت شود مجدداًگفته مي» يتيبار جمع«كه به آن  مرحله اين در. يافت خواهد كاهش آنها توليد قابليت و شد خواهد اساسي تغييرات
  شد. خواهد انبوه جمعيت سالمندان از حمايت و نيازها تأمين اساسي، مسئله شرايط و در اين يافت
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ارائه  گيري وپيش از پاكستان و در جايگاه دوازدهم جاي گرفته است. سرانجام در بخش آخر به نتيجه
 ده از يكي به شدن تبديل و نوظهور اقتصادهاي بين در ايران گرفتن قرار منظور هاي سياستي، بهتوصيه
 يافته است.آينده، اختصاص هايدهه در جهان اقتصادي قدرت

  پذيريآسيب و تحول سير خاستگاه،: نوظهور اقتصادهاي - 2

  خاستگاه اقتصادهاي نوظهور -2-1

گذرد اينك به عبارتي رايج و مصطلح تبديل سال از ابداع و عمر آن مي 40ه نزديك به ك» بازارهاي نوظهور«
افتند، موارد كاربرد و استفاده از آن بطور مرتب دچار ها ميشده است. همانند ساير مفاهيمي كه بر سر زبان

سازد. روري ميدگرگوني و تغيير معنايي شده است كه دركي مشترك از آن را در دنياي پيچيده امروزي ض
به اين دليل مفيد فايده خواهد بود تا مباحث مطرح درباره جايگاه، ماهيت و آينده بازارهاي نوظهور و 
اقتصادهاي نوظهور، با يادآوري خاستگاه اين مفهوم و تاريخ متأخر معناي آن روشن شود. درنتيجه استفاده و 

  د شد.كاربرد اين مفهوم در قلمروي جاري آن بهتر توجيه خواه

پس از پايان جنگ جهان دوم، شماري از اقتصاددانان و كارشناسان امور مالي و تحليلگران اوراق بهادار در 
كردند موضوعي ذهن آنها را به خود مشغول توسعه جهان سفر ميامريكا هنگامي كه به مناطق درحال

نوسازي اقتصادهاي خود بودند و توسعه وجود داشتند كه در حال كرد. كشورهاي زيادي در مناطق درحالمي
كردند كه كارايي و سوددهي بااليي داشتند. اما هاي خصوصي قدرتمندي در اين كشورها ظهور ميشركت

گذاري ها بداند. پرتفوي سرمايهشد كه چيزي درباره اين شركتكمتر فرد و نهادي در امريكا يافت مي
ر محدودي مانند ژاپن گسترش يافته بود. اما از اين زمان خارجي در غرب تا آن زمان تنها به بازارهاي بسيا

شدن اين ايده شروع به پياده 1970گذاري جهاني بتدريج شكل گرفت و درنهايت در دهه به بعد ايده سرمايه
بودند. آنها  2و جان تمپلتن 1گذاري خارجي تام هانسبرگركرد. دو نفر از نخستين افراد فعال در حوزه سرمايه

توسعه بازديد و با كارشناسان محلي صحبت كردند. طي پانزده هاي مختلف در كشورهاي درحالاز شركت
سال بعد، تمپلتن و هانسبرگر بيش از هر شخص ديگري در جهان توانستند بازارهاي سهام در كشورهاي 

ا چنين به ياد ها رگذاران آمريكايي و اروپايي بگشايند. هانسبرگر آن سالتوسعه را به روي سرمايهدرحال
رفتيم و با آنها گذاران بالقوه آمريكايي ميدر ابتدا چنين كاري اصالً آسان نبود. ما به سراغ سرمايه«آورد: مي

كرد ضرورتي دارد تا كرديم اما تقريباً هيچ كس فكر نميالمللي صحبت ميگذاري در عرصه بيندرباره سرمايه
گفتند نيازي به درگير كردن خود با دردسرهاي . آنها به ما ميدر آن سوي مرزها هم فعاليتي داشته باشد

گذاران آمريكايي به ما بينند. برخي اوقات سرمايهريسك ارزي، ريسك اقتصادي و قطعاً ريسك سياسي نمي
                                                            

1 Tom Hansberger 
2 John Templeton 
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كردند كه گويي بايد احساس تعهد گذاران به ما مشاوران چنان نگاه ميخنديدند. گاهي اوقات اين سرمايهمي
  »ليت بيشتري نسبت به آنها داشته باشيم.و مسئو

يكي از مؤسسات وابسته به بانك جهاني، كه تمركز خود را بر  1الملليدر همين اثنا شركت تأمين مالي بين
توسعه بخش خصوصي گذاشته بود تالش كرد تا جريان منابع مالي به سمت بازارهاي سهام كشورهاي 

در بازار تايلند  1970بانكدار هلندي كه در اواخر دهه  2آگتميلتوسعه را گسترش دهد. آنتوان وان درحال
كرد، يعني زماني كه بازار سهام اين كشور وارد نخستين رونق بزرگ خود شد و سپس گرفتار ركود كار مي

در چنين كشورهايي پتانسيل عظيمي وجود داشت. «آورد: ها را چنين به ياد ميگسترده گرديد، آن سال
گذاران بزرگ جهاني كامالً ناديده گرفته نياز فراوان به منابع مالي داشتند اما از سوي سرمايههايي كه شركت

شدند. البته ناگفته نماند كه ريسك عظيمي نيز وجود داشت. چنين وضعيتي ما را متقاعد كرد كه به مي
آگتميل به شركت وان » گذاري كنيم.سازي برويم يعني در تعداد زيادي از كشورها سرمايهسمت متنوع

گذاري بودند، شروع به المللي پيوست، و با گروهي كوچك كه به دنبال ترويج اين نوع سرمايهتأمين مالي بين
جنگيديم كه ما بايد با روحيه و فرهنگ كاري مسلط در بانك جهاني در آن زمان مي«همكاري كرد. او گفت 

ند و نيز عالقه زيادي به دخالت مستقيم و دادن ديداين بازارها را كازينوهاي كوچك عجيب و غريب مي
  »كمك مالي به كشورهاي جهان سوم داشتند.

گذاران درباره ايده ناپذير خود به نيويورك رفت تا با گروهي از سرمايهآگتميل در مسير كوشش خستگي
وي، يك نفر گفتگو كند. پس از پايان سخنراني » گذاري جهان سومصندوق سرمايه«مورد عالقه خود يعني 

توانيد آن را بفروشيد، چون هيچ به نظرم اين ايده جالبي است اما هرگز نمي«از ميان جمع بلند شد و گفت 
كنم اسم بهتري پيدا گذاري جهان سوم بسپارد. پيشنهاد ميخواهد پول خود را به صندوق سرمايهكس نمي

وز بعد را صرف يافتن اسمي بهتر كرد. آگتميل متوجه شد كه انتقاد وارده درست است و چند ر» كنيد.
نيافته و بازارهاي درحال توسعه به هيچ وجه مناسب نبود. هيچ كدام از اين اسامي مثل بازارهاي توسعه

اندازهاي خود دل بكنند خصوصاً در گذاران غربي را ترغيب كند تا از پستوانست سرمايهاصطالحات نمي
اي دانستم به واژهمي«ف اقتصادي اين كشورها بود. آگتميل گفت اي از ضعزماني كه بحران بدهي نشانه

. اين همان بازارهاي نوظهوراو هفته بعد توانست پاسخ را بيابد: » دهنده و نه منفي نياز داريم.مثبت، روحيه
  گذاران غربي را به سوي خود جذب كند.اصطالح اعجازآوري بود تا سرمايه

اقدام به  3را اگتميل ارائه داد. او همراه با ويهانگ ارونزا» بازارهاي نوظهور«به اين ترتيب نخستين تعريف از 
كرد. به گفته  1979و  1975توسعه طي دوره بررسي آماري تطبيقي بازارهاي مالي چندين كشور درحال

                                                            
1 International Finance Corporation (IFC) 
2 Antoine van Agtmael 
3 Vihang Errunza 
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، مطرح كردن گروهي از بازارهاي مالي بود كه با توجه به »بازارهاي نوظهور«وي، هدف از خلق مفهوم 
رود جريان ورودي گذاري، انتظار مياندازهاي ميان مدت و بلند مدت آنها برحسب بازدهي باالي سرمايهمچش

  1گذاران غربي به سوي خود جذب كنند.توجهي را از سوي سرمايهسرمايه قابل

استفاده شد؟ خيلي ساده چون كه چنين اصطالحي همراه با خود » بازارهاي نوظهور«چرا از عبارت 
توانست بانكداران و نهادهاي مالي غربي را بيش از كاربرد اصطالح آورد و مي، رشد و پويايي ميپيشرفت

بندي اصوالً از طور كه در باال توضيح داده شد چنين جملهراضي سازد. همان» بازارهاي سرمايه جهان سوم«
ي برندسازي بود. عالوه بر موضع تحليل علمي برنخاسته بود، بلكه بيش از هر چيزي يك روش مانور دادن رو

ساخته شد، همچنين  2»الملليشاخص بازار نوظهور موسسه مالي بين«اين مختصري پس از اين بررسي، 
  و بسياري مفاهيم ديگر به دنبال آن آمدند.» صندوق رشد بازارهاي نوظهور«

 مفهوم با بعد سال ندينچ بود شده ابداع مالي تأمين منظر از ترپيش كه نوظهور بازارهاي مفهوم اينرو از
شده از هاي معمول مطرحسازي ارائه پاسخ به پرسش. هدف از اين مفهومشد تكميل نوظهور اقتصادهاي

گذاري در آنها بودند. گذاران درباره مباني اقتصاد كالن كشورهايي بود كه در حال سرمايهسوي سرمايه
لي با رشد مستحكم اقتصاد كالن و ساير مباني حقيقتاً از جنبه نظري، در هر كشوري اگر بازارهاي ما

هاي اقتصاد كالن سالم پشتيباني نشوند نخواهند توانست به نحو پويايي در بلندمدت عمل كنند. از شاخص
استخراج و به شكلي فزاينده از سوي نشريات رسمي بانك جهاني، » اقتصاد نوظهور«اينجا بود كه مفهوم 

  همكاري و توسعه اقتصادي و محافل دانشگاهي مرزبندي شد. المللي پول، سازمانصندوق بين

ها هم نتوانست كمك كند تا چنين مفهوم مبهمي به خوبي روشن شود. براي نمونه، اما اين نوع تالش
اروپاي «يا » آسياي نوظهور«از مفهوم  3انداز اقتصادي جهانالمللي پول در گزارش چشمصندوق بين

ها را واجد شرايطي خاص توصيف كند. اما ند، تا برخي از كشورهاي اين قارهكمكرر استفاده مي» نوظهور
، كشورهايي »اروپاي نوظهور«هاي آفريقا و آمريكاي التين ظاهراً واجد اين شرايط نيستند. همچنين در قاره

پول  الملليشوند. در يكي از نشريات صندوق بينالمنافع شامل نميمانند گرجستان و گروه مستقل مشترك
 ,IMF, 2010(بودند » كشورهاي نوظهور«كشورهاي معيني از آسيا برخي اوقات حائز شرايط قرار گرفتن در 

p. 64(  و برخي اوقات نبودند)Id., p. 67.(  

ها) نوشتنكته به همان اندازه مهم ديگر اينكه، مفهوم اقتصاد نوظهور با طيفي از عالئم اختصاري (كوته
هم به معناي اقتصادي كل قضيه كمكي نكرده است. پس از موفقيت چشمگير شود كه آنها تكميل مي

                                                            
  گيري مفهوم بازارهاي نوظهور از منبع زير استفاده شده است:درباره ريشه و تاريخچه شكل 1

Yergin, Daniel and Joseph Stanislaw (2002) The Commanding Heights: The Battle for the World Economy, Free Press. 
2 “IFC Emerging Market Index” 
3 World Economic Outlook 
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استفاده كرد تا چهار قدرت  2001در سال  3از موسسه گلدمن ساكس 2كه جيم اونيل» 1بريك«اصطالح 
 ديگري هاياقتصادي ظهور يافته در بيرون از دايره كشورهاي صنعتي گروه هفت را توصيف كند، اصطالح

(شامل كلمبيا، اندونزي، ويتنام،  CIVETSزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي)، (بر BRICS نظير
 (بنگالدش، مصر، Next 11(تركيه، اندونزي، مكزيك و فيليپين)،  TIMPمصر، تركيه و آفريقاي جنوبي)، 

يك، (مكز MINTاندونزي، ايران، مكزيك، نيجريه، پاكستان، فيليپين، تركيه، كره جنوبي و ويتنام)، 
(اقتصادهاي با رشد باالي كره، اندونزي، مكزيك، تركيه، مصر و  EAGLESاندونزي، نيجريه و تركيه)، 

تايوان همچنين كشورهاي بعدي مانند نيجريه، لهستان، تايلند، كلمبيا، ويتنام، بنگالدش، مالزي، آرژانتين، 
  تند.ياف رواج جهاني گذاريسرمايه و مالي جوامع در پرو، فيليپين)، نيز

با همه آنچه كه گفته شد، توسعه بازارهاي نوظهور نقشي اساسي در تغييرات اقتصادي سراسر جهان داشته 
اي براي تقويت رشد اقتصادي خود دست است. كشورهاي جهان سوم توانستند به منابع جديد مالي و سرمايه
به دريافت وام خارجي نبودند اين ها قادر پيدا كنند. در شرايطي كه بحران بدهي باال گرفته بود و دولت

هاي خصوصي جذب هاي خارجي را به سمت شركتكشورها از طريق بازارهاي سهام داخلي توانستند سرمايه
اندازهاي عظيم جهان صنعتي دسترسي توسعه موفق شدند به پسكنند. به اين ترتيب، كشورهاي درحال

داشتند، وكار مطلوبي ميرزهاي باثبات و محيط كسبيابند. اين كشورها براي جذب سرمايه خارجي، بايد ا
گذاشتند و محيط سياسي پذيرا و مساعد براي انداز و آتيه خوبي از رشد اقتصادي به نمايش ميچشم

پذير و بيشتر ها به عوامل كمتر كميگذاريكردند. البته در عمل، جريان سرمايهگذاري عرضه ميسرمايه
داري در پي داشته است. بازارهاي ت. خيزش بازارهاي نوظهور اثرات دامنهروانشناختي نيز بستگي داش

تر شدن اقتصادها به همديگر، عاملي براي نوظهور باعث اتكا بيشتر به دانش و شناخت بازارها، وابسته
گيران دولتي بخش قوي در برابر دخالت دولت سنتي شدند. تصميمتغييرات سريع، و ايجاد يك نيروي توازن

گذاران خارجي بودند بلكه بايد به واكنش سرمايهنك نه تنها بايد درباره اثر داخلي تصميمات خود نگران مياي
داشتند در اقتصاد كشورهاي توانستند هر گونه كه دوست ميكردند. مقامات دولتي هنوز هم ميهم توجه مي

هاي حمايتي تحميل كرده يا موانعي تتوانستند سياسكردند؛ آنها ميخود دخالت كنند و اين كار را هم مي
هايي دنبال كنند كه باعث تحريك توانستند سياستها برقرار كنند؛ آنها ميبر ورود و خروج كاالها و سرمايه

خريدند كه تا تورم يا ايجاد كسري بودجه شود. اما آنها اينك بايد ريسك يك واكنش جديد را به جان مي
  شان.ها از بازارهاي سهام كشورهايريع سرمايهخروج س - پيش از آن وجود نداشت

                                                            
1 BRIC: Brazil, Russia, India, China 
2 Jim O’Neil 
3 Goldman Sachs 
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اي عظيم بر پيكره نظام قديمي وارد كرد. براي درك محاسبات جديدي كه پس بازارهاي نوظهور ضربه
توان از اصطالحي وام گرفت كه اريك فروم گرفتند ميهاي خود بايد در نظر ميها هنگام تصميمدولت

بكار برد كه اولي غيرمشروط و » عشق پدر«و » عشق مادر« روانشناس فرانسوي درباره توازن بين
مدارانه. در اينجا آن چيزي كه مشاهده شد حركت از عشق گونه است و دومي مشروط و عقلاحساس

پايان به دهي بيها و يارانهداري دولت (عشق مادر) كه به شكل كسري بودجه و كمكغيرمشروط خزانه
المللي (عشق پدر) بود كه نظم و آيد به عشق مشروط بازارهاي سرمايه بينهاي دولتي زيانده درميبنگاه

 هاي خارجي اين عشق حسابگر پدري وجود نداشت.كند. تا پيش از ورود سرمايهمي انضباط مالي تحميل

  تعريف اقتصادهاي نوظهور -2-2

ايسته توجه و بررسي، ، ش»اقتصادهاي نوظهور«هاي دخيل در تعاريف متفاوت از مفهوم عوامل و ويژگي
خصوصاً از سوي اقتصادداناني است كه نسبت به نقش و اهميت نهادها در فرايند توسعه اقتصادي و اجتماعي 

هاي مشترك نيز دارند. آنها در عين اند. اقتصادهاي نوظهور با اينكه بسيار متنوع هستند برخي ويژگيآگاه
ها به هيچ وجه يكسان اند، و اين دگرگونيا تجربه كردههاي عميقي رحال كه به مدت چندين دهه دگرگوني

اند، اما به سمت جهت يكساني اشاره دارند: همه اين كشورها باالتفاق شاهد تغيير و تحوالت و مشابه نبوده
اند، به اين سو بوده 1990هاي رهبران و نهادهاي سياسي و اقتصادي خود از دهه جدي و اساسي در انديشه

تري با اقتصاد جهاني سال گذشته پيوندها و ارتباطات بسيار بيشتر و پيچيده 20اينك نسبت به و همه آنها 
اند. اقتصادهاي نوظهور به عامالن فعال و اند و به سمت ادغام شدن در اقتصاد جهاني پيش رفتهپيدا كرده

اند و شدن كمك كردههانياند، و در مقياسي بسيار فزاينده به موج جشدهشدن تبديلبازيگران اصلي جهاني
  شدن پذيرفته است.اقتصادهايشان نيز تأثيري عميق از جهاني

توان فرايندي از نوظهور بودن اقتصادي، ذاتاً يك ايده و مفهوم پويا است. نوظهوري اقتصادي را مي
هاي اقتصادي و نهادي در كشورهاي درآمد متوسط تصور كرد كه مستلزم شتاب گرفتن رشد دگرگوني

المللي است. الزمه رسيدن به چنين هاي تجارت و سرمايه بينقتصادي و مشاركت هر چه بيشتر در جريانا
  شرايطي، دارا بودن تركيبي از سه معيار زير است:

ميزان درآمد سرانه در حد ميانه و وسط. توليد ناخالص داخلي سرانه اين كشورها كه برحسب  معيار نخست:
درصد ميانگين توليد سرانه در اتحاديه اروپا  75تا  10شود، بين گيري ميدازهشاخص برابري قدرت خريد ان

  پذيري تفسير كرد).توان با درجاتي از انعطافباشد (بديهي است اين دو حد پايين و باال را مي
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 يافته. اين كشورهانرخ رشد اقتصادي باال و فرايند همگرايي و نزديك شدن به كشورهاي توسعه معيار دوم:
مند شوند كه از نرخ رشد كشورهاي اي بهرهاند از ميانگين نرخ رشد اقتصاديهاي گذشته، توانستهطي دهه

  اتحاديه اروپا پيشي گرفته است.

بندي هاي نهادي و باز كردن درهاي اقتصاد و آزادسازي. كشورهاي متعلق به دستهدگرگوني معيار سوم:
هاي اقتصادي اخير در چهارچوب نهادي آنها كه مرتبط با فعاليتتوان با تحوالت را همچنين مي» نوظهور«

است به خصوص تا جايي كه به روابط اقتصادي بيروني آنها مرتبط است توصيف كرد. بنابراين، رشد اقتصادي 
  آنها اينك بيش از گذشته تحت تأثير شديد تحوالت بيروني است.

توان به تا فهرست تأييدكننده و نشانگر از كشورهايي كه ميشود در ادامه از اين مجموعه معيارها استفاده مي
  مالحظه كرد پيشنهاد داده شود.» اقتصادهاي نوظهور«عنوان 

  سير تحول اقتصادهاي نوظهور -2-3

توان ادعا مي 2015را در نظر بگيريم آيا با توجه به آمارهاي سال  2015تا  1999ساله از سال  16اگر فاصله 
اقتصادهاي نوظهور تغيير كرده است؟ پاسخ منفي است. زيرا اگرچه  - ر نهايت فهرستو د -كرد كه معنا

و كند شدن اقتصاد جهاني كه متعاقب آن رخ داد تأثيري نابرابر بر اين گروه از  2008بحران مالي سال 
رهاي پذيري آنها بستگي دارد. اما تمام كشوكشورها گذاشته است، كه به الگوي رشد و همچنين درجه آسيب

در مسير همگرايي بلندمدت در  2015در سال ، هنوز هم »اقتصادهاي نوظهور«موجود در مجموعه اوليه 
تر (ميانگين اتحاديه اروپا يا ميانگين سازمان همكاري و توسعه اقتصادي) يافتهمقايسه با كشورهاي توسعه

حتي در فضاي پر شك و ابهام جاري توان با قاطعيت ادعا كرد كه بنابراين، مي ).1(جدول كنند حركت مي
پايان يا مرگ «انگارانه است كه به اين زودي از انداز اقتصادي برخي از اين كشورها، سادهدرباره چشم

   سخن گفته شود.» اقتصادهاي نوظهور

  )5201 تا 1990( منتخب نوظهور كشورهاي در سرانه داخلي ناخالص توليد انباشتي رشد -1 جدول

  2015  2010  2005  1999شاخص   
  156,93  137,97  121,31 100  جهان

 131,42 121,59 115,66  100  اعضاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي
 125,18  119,39  114,17  100  اتحاديه اروپا

  498,82  447,08  209,17 100  آذربايجان
  148,96  138,98  109,19 100  آرژانتين

  162,44  146,46  125,75 100  آفريقاي جنوبي
  200,83  182,55  141,86 100 آلباني
  219,61  192,19  142 100اردن

  281,19  227,5  188,37 100  ارمنستان
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  2015  2010  2005  1999شاخص   
  182,79  152,92  155,74 100 استوني
  183,1  162,79  129,04 100  اسلواكي
  187,49  151,35  128,11 100 اكوادور
  228,51  174,73  132,18 100  اندونزي
  157,03  132,20  98,97 100  اوروگوئه
  142,92  161,11  153,22 100  اوكراين
  179,8  202,5  159,2 100 ايران
  309,94  245,99  137,88 100 آنگوال
  157,35  149,85  120,4 100 برزيل

  174,88  162,17  139,35 100  بلغارستان
  170,88  160,1  139,18 100  بوسني و هرزگوين

  223,05  176,72  126,62 100 پرو
  188,29  163,57  136,15 100 تايلند
  193,53  156,08  133,4 100 تركيه
  169,02  158,28  126,76 100 تونس
  429  294,5  172,75 100 چين

  186,83  176,28  148,12 100 روسيه
  175,9  156,41  135,46 100 روماني
  183,89  152,39  128,39 100 شيلي

  169,1  166,11  145,63 100  صربستان
  221,03  166,25  130,67 100 فيليپين

  303,9  243,16  179,82 100  قزاقستان
  194,85  155,7  124,73 100 كلمبيا

  236,37  186,46  145,05 100  گرجستان
  181,34  152,79  156,29 100 التويا

  175,67  151,95  120,68 100  لهستان
  189,57  158,85  149,83 100 ليتواني
  220,97  170,81  137,22 100 مالزي
  200,5  165,16  129,37 100  مراكش
  191,39  169,11  125,33 100 مصر

  157,73  140,15  115,26 100  مقدونيه
  144,5  125,65  114,22 100  مكزيك
  203,03  168,43  143,72 100  مولداوي

  293,69  211,96  143,74 100 هند
  142,59  141,09  117,62 100 ونزوئال
  269,84  202,47  149,06 100 ويتنام
  ، محاسبات نويسنده2016سعه جهاني ك جهاني، شاخص تومنبع: بان

  در اين فهرست غايب هستند. 2011توجه: برخي از كشورها به دليل نبود داده در سال 
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در نظرگفتيم و سالهاي  100را  1999) براي راحتي مقايسه، توليد سرانه هر كشور براي سال 1در جدول (
كه چندين  كرد مشاهده توانتري استفاده كنيم مياني كوتاهسنجيم. اگر از دامنه زمبعدي را با آن مي

هاي اقتصادي عميقي مواجه شدند. در پنج سال گذشته كشورهاي به بعد با آشوب 2008از » كشور نوظهور«
اند پويايي كمتري نسبت اوكراين، ايران، روسيه، صربستان، التويا و ونزوئال مسيرهاي اقتصادي كه طي كرده

اند. در چهار كشور، حتي اروپا داشته است، و براي مدتي از روند همگرايي بلندمدت خود دور شدهبه اتحاديه 
هاي اقتصادي، است. اقتصاد ايران با مالحظه تحريم 2008تر از سال ميزان توليد ناخالص داخلي اينك پايين

 منفي اقتصادي رشد يانگيننابساماني و ركود اقتصادي ناشي از بيماري هلندي و نيز كاهش صادرات نفت، م
 الزم اقتصادي رشد نرخ حداقل از كمتر بسيار كه است كرده تجربه 2011-15 هايسال طي را درصد 0,5

در نقطه مقابل، آرژانتين، برزيل، و  .باشدمي نوظهور اقتصادهاي دسته در گرفتن قرار براي ) درصد 5(
كنند هنوز مشكالت اقتصادي و اجتماعي را نيز تجربه ميآفريقاي جنوبي كه اين روزها درجات گوناگوني از 

دارند (بين  2016المللي داشتند وضع بهتري در سال نسبت به شرايطي كه آنها صرفاً قبل از بحران مالي بين
  درصد بهتر). 13تا  11

  اقتصادهاي نوظهور پذيريآسيب -2-4

بندي باثبات است. نخست يك دسته» نوظهوراقتصادهاي «بندي اينگونه نيست كه بتوان ادعا كرد دسته
يافته بشوند. بندي را ترك كرده و وارد جرگه كشورهاي توسعهرود برخي كشورها اين دستهاينكه احتمال مي

براي نمونه اين قضيه در مورد جمهوري اسلواكي صادق است كه توليد ناخالص داخلي سرانه با برابري قدرت 
درصد ميانگين درآمد سرانه اتحاديه اروپا است. به شكل  75باالتر از  خريد آن اينك به نحو محسوسي

معكوس، اين امكان نيز وجود دارد كه برخي تغييرات نهادي، سياسي و اقتصادي در وضعيت يك كشور 
شود كه به طور معين (با احتمال بيشتر اگر كه آن كشور در حد پاييني درآمد قرار داشته باشد) مانع از اين 

  ان سه معيار پيشنهادي را براي تعريف شدن در يك اقتصاد نوظهور تأمين كند.همزم

  توان اين چنين برشمرد. شود ميهايي كه مانع تبديل شدن يك كشور به اقتصاد نوظهور ميپذيريآسيب

 هاي حياتي اقتصاد، قانوني و ضعف حاكميت قانون، غيبت مقررات تنظيمي مناسب در بخشبي - نهادي
 ترده فساد مالي و اداري؛ شيوع گس

 سياسي و افت سرمايه -ها و تضادهاي اجتماعيهاي درآمدي و ثروت، درگيرينابرابري -اجتماعي
 اجتماعي؛ 

 هاي آنها به علت زيست و تنزل شرايط كاري و زندگي كارگران و خانوادهتخريب محيط -محيطيزيست
 اد خام؛ هاي گوناگون، اتمام برخي منابع طبيعي و موآالينده
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 محصولي و وابسته به صادرات مواد خام، كسري ساختاري حساب جاري؛ اقتصاد تك -اقتصادي 

 هاي ورود و خروج سرمايه، اضافه ارزش يافتن قرار داشتن در معرض ريسك شديد جريان - مالي و بانكي
 ، احتمال باالي بحران بانكي؛ 1مصنوعي پول ملي

 هاي اجتماعي كه از سوي هاي سياسي گروهرويي، ناآرامينشده قلمهاي حلدرگيري - ژئوپليتيك
 شوند.كشورهاي خارجي تحريك و تشجيع مي

ها و ً بديهي است در هر منطقه از جهان كه اقتصادهاي نوظهور واقع هستند همه اين ريسككامال
ه يك كشور بتواند كننده براي اينكها با شدت و ضعف وجود دارند. اما نكته بسيار مهم و تعيينپذيريآسيب

در مسير اقتصاد نوظهور به پيش برود به توانايي و مهارت رهبري سياسي آن كشور در رويارويي با هر كدام 
وفصل آنها، بدون اينكه پتانسيل رشد اقتصادي به خطر بيفتد، ها و چگونگي حلپذيرياز اين آسيب

  گردد.بازمي

  2هاي جهاناقتصادهاي نوظهور در مقايسه با بقيه كشور - 3

توان كشورهاي جهان را با مقايسه سطح درآمد سرانه كشورها و نرخ رشد آنها در يك دوره زماني معين، مي
  ) نشان داده شده است:1به چهار دسته كلي تقسيم كرد كه در شكل (

د درآمتر از ميانگين جهاني (كشورهاي ) كشورهاي با ميانگين درآمد سرانه و ميانگين نرخ رشد پايين1
  )؛رشد پايين -پايين

تر از ميانگين جهاني اما با ميانگين نرخ رشد باالتر از ميانگين ) كشورهاي با ميانگين درآمد سرانه پايين2
  )؛رشد باال -درآمد پايينجهاني (كشورهاي 

     درآمد ) كشورهاي با ميانگين درآمد سرانه و ميانگين نرخ رشد باالتر از ميانگين جهاني (كشورهاي 3
  )؛رشد باال - باال

تر از ميانگين ) كشورهاي با ميانگين درآمد سرانه باالتر از ميانگين جهاني اما ميانگين نرخ رشد پايين4
  ).رشد پايين -درآمد باالجهاني (كشورهاي 

 توان با رعايت ترتيب قبلي به صورت زير نيز بيان كرد:بندي كشورها را ميشناسي براي تقسيماين روش

                                                            
١ Overvaluation هاي خارجي بيش از توان و ظرفيت اقتصـادي كشـور ارزشـگذاري شـود و در نتيجـه قـدرت رقـابتي        يعني ارزش پول ملي (داخلي) در برابر پول

هاي گذشته بر اقتصاد ايران حاكم بوده است كه به شكل دستوري يف گردد. اين شرايط در بيشتر دههكاالهاي داخلي (صادرات) در برابر كاالهاي خارجي (واردات) تضع
  .شدميو اداري ريال در برابر ساير ارزها تقويت 

2 Saccone, Donatella(2016) Emerging Economies in Comparison to the Rest of The World, , Emerging Economies, No. 4, 

November, pp. 6-12. 
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) ناحيه رونق 3) ناحيه جهش اقتصادي (شمال غربي)، 2ه فقر اقتصادي (جنوب غربي در شكل يك)، ) ناحي1
  ) ناحيه توانگري و وفور اقتصادي (شمال شرقي).4اقتصادي (جنوب شرقي)، 

شود. پس از با پيروي از اين روش، يك تعريف تجربي پايه و فراگير از اقتصادهاي نوظهور پيشنهاد داده مي
توان اقتصادهاي نوظهور را سال گذشته، مي 15قادير ميانگين درآمد سرانه و رشد اقتصادي براي محاسبه م

تر از ميانگين جهاني، اما متعلق به دسته دوم دانست يعني اقتصادهايي كه ميانگين درآمد سرانه آنها پايين
ا بايد توجه داشت برخي ميانگين نرخ رشدشان باالتر از ميانگين جهاني است (ناحيه جهش اقتصادي). ام

اوقات نرخ رشد باال صرفاً بازتابي از بهبود اوضاع اقتصادي پس از يك بحران اقتصادي است. درنتيجه از گروه 
بودند و هنوز به سطح توليد  1990اقتصادهاي نوظهور آن دسته كشورها كه گرفتار يك دوره ركود در دهه 

  اند حذف شده است.يدهناخالص داخلي واقعي سرانه پيش از بحران نرس

هاي بكار رفته است. داده 2015تا  2000كشور براي دوره  122هاي در اينجا اين رويكرد با استفاده از داده
همچنين با استفاده از مربوط به توليد ناخالص داخلي به روش برابري قدرت خريد محاسبه شده است. 

به خلي سرانه و نرخ رشد آن در نظر گرفته شده است كه ها دو آستانه براي توليد ناخالص داميانگين نمونه
بندي كشورها به چهار دسته يادشده در بخشاست.  درصد 2,8دالر برابري قدرت خريد و  21451ترتيب 
هاي نمونه هستند. (براي مشاهده فهرست نشان داده شده است، كه دو خط قرمز بيانگر ميانگين 1شكل 

 ل دو را ببينيد).كامل كشورها در هر دسته، جدو

  )2015تا  2000مقايسه ميانگين درآمد سرانه و ميانگين نرخ رشد درآمد سرانه كشورهاي جهان ( - 1شكل 

  
  جهاني بانك هايداده براساس نويسنده محاسبات: منبع              
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  )5201تا  2000بندي درآمدي (فهرست كشورها برحسب دسته -2جدول 

 درآمد پايين، رشد باال  درآمد پايين، رشد پايين
  درآمد باال، رشد پايين  باال، رشد باال درآمد  (اقتصادهاي نوظهور)  

 اتريش استونياتيوپي اردن

  اسپانيا  اسلواكي ارمنستان  اكوادور
  استراليا  تايوان ازبكستان  الجزاير
  اسرائيل  ترينيداد و توباگو اندونزي  ايران
  اسلووني  روسيه اوروگوئه  آرژانتين

  امارات متحده عربي  سنگاپور *اوكراين  فريقاي جنوبيآ
  امريكا  كره جنوبي اوگاندا  بارابادوس
  انگلستان  مالزي آذربايجان  برزيل

  ايتاليا  هنگ كنگ آلباني  بوركينا فاسو
  ايرلند   آنگوال  بوسني و هرزگوين

  ايسلند   بالروس  بوليوي
  آلمان   بلغارستان  پاكستان
  بحرين   بنگالدش  تونس
  بلژيك   پرو  جامائيكا
  پرتغال   *تاجيكستان  زيمبابوه

  چك   تانزانيا  ساحل عاج
  دانمارك   تايلند  سنت لوئيس
  زالند نو   تركمنستان  سنگال
  ژاپن   تركيه  سودان

  سوئد   چين  كاستاريكا
  سوئيس   دومينيكن  كامرون
  عربستان سعودي   روماني  كروواسي
  عمان   زامبيا  كنگو
  فرانسه   سريالنكا  كنيا

  فنالند   شيلي  گواتماال
  قبرس   صربستان و مونته نگرو  ماداگاسكار
  قطر   *عراق  ماالوي
  كانادا   غنا  مالي
  كويت   فيليپين  مصر

  لوكزامبورگ   *قرقيزستان  مقدونيه
  مالت   قزاقستان  مكزيك
  مجارستان   كامبوج  نيجر
  نروژ   كلمبيا  ونزوئال
  هلند   *گرجستان  يمن
  نانيو   التويا  
     لهستان  
     ليتواني  
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 درآمد پايين، رشد باال  درآمد پايين، رشد پايين
  درآمد باال، رشد پايين  باال، رشد باال درآمد  (اقتصادهاي نوظهور)  

     مراكش  
     موزامبيك  
     *مولداوي  
     ميانمار  
     نيجريه  
     هند  
     ويتنام  

 ناخالص توليد سطح به اندنتوانسته هنوز كشورها اين چراكه. هستند نوظهور اقتصادهاي گروه از شدهحذف كشورهاي اند،شده مجزا*  عالمت با كه كشورهايي: نكته
  .برسند بحران از پيش سرانه يداخل

اقتصاد  34شوند از سال گذشته برحسب درآمد پايين و رشد پايين توصيف مي 15اقتصادهايي كه طي گروه 
كشور در  6كشور در امريكاي التين،  11كشور در جنوب صحراي آفريقا،  13تشكيل شده است (شامل 
كشور در جنوب آسيا). متأسفانه كشور ايران  1يانه، و كشور در اروپا و آسياي م 3خاورميانه و شمال آفريقا، 

 2,8درآمد پايين قرار گرفته است و نتوانسته است از آستانه نرخ رشد  -در گروه اقتصادهاي رشد پايين
دالري كه  21451سال گذشته عبور كند و درنتيجه خودش را به توليد سرانه  15درصدي در بازه زماني 

  درآمد باال است نزديك كند. آستانه ورود به كشورهاي 

كشور در شرق آسيا،  5دهد (كشور را تشكيل مي 9رشد باال  - همچنين كشورهاي با وضعيت عالي درآمد باال
  كشور در شمال آفريقا).  2كشور در اروپا و آسياي ميانه، و  3

 22د پايين هستند (گيرند كه داراي درآمد باال و رشكشور در گروه اقتصادهاي بالغ قرار مي 35از طرفي 
كشور خاورميانه (كه البته عمدتاً اقتصادهاي كامالً وابسته به نفت و گاز  8كشور در اروپا و آسياي ميانه، 

  كشور در آمريكاي شمالي). 2كشور در آسيا و  3هستند)، 

وره كشور است كه پس از حذف كشورهايي كه از د 44رشد باال شامل  -اقتصادهاي درآمد پاييناما گروه 
ديده بودند، و هنوز به سطوح پيش از بحران براي توليد ناخالص داخلي حقيقي آسيب 1990ركود در دهه 

كشور  38آيد. از اين سازند، به دست ميكشور كه گروه اقتصادهاي نوظهور را مي 38اند، سرانه خود نرسيده
كشور در  5جنوب صحراي آفريقا، كشور در  8كشور در شرق آسيا،  8كشور در اروپا و آسياي ميانه،  13

در جنوب آسيا، و يك كشور در شمال آفريقا قرار دارند. در جدول زير گروه  كشور 3امريكاي التين، 
 اند.اقتصادهاي نوظهور گزارش شده
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  گروه اقتصادهاي نوظهور -3جدول 

  كشور

 درآمد سرانه 
(دالر امريكا، برابري 

قدرت خريد، ميانگين 
15 -2000(  

آمد سرانه (ميانگين رشد در
15 -2000(  

 گروه درآمدي 
بندي بانك (برحسب طبقه

  جهاني)

 شرق آسيا و اقيانوسيه
 درآمد متوسط به پايين 4  8346,4 اندونزي*
 درآمد متوسط به باال 3,5  13453,6  تايلند*
 درآمد متوسط به باال 8,9  8367,7  چين

 درآمد متوسط به پايين 3,1  5354,8  فيليپين
 درآمد متوسط به پايين 6,1  2404,9  جكامبو

 درآمد متوسط به پايين 9,4  3133,3  ميانمار
 درآمد متوسط به پايين 5,3  4154,6  ويتنام

 اروپا و آسياي ميانه
 درآمد متوسط به پايين 7,1  6370,4 ارمنستان*
 درآمد متوسط به پايين 5,2  4219,4  ازبكستان*
 ط به باالدرآمد متوس 9,9  12274,1  آذربايجان*
 درآمد متوسط به باال 4,8  8532,3  آلباني

 درآمد متوسط به باال 5,7  13544,4  بالروس*
 درآمد متوسط به باال 4,3  15479,1  بلغارستان*

 درآمد متوسط به باال 7,1  9785,6  تركمنستان*
 درآمد متوسط به باال 3  16354,4  تركيه

 درآمد متوسط به باال 3,9  15503,9  روماني*
  درآمد متوسط به باال  3,8  9807,3  صربستان و مونته نگرو

 درآمد متوسط به باال 6,3  18032,7  قزاقستان*
 )OECDدرآمد باال (غير  5,2  19339,4  التويا*
 )OECDدرآمد باال ( 3,7  20394,6  لهستان
 )OECDدرآمد باال (غير  5,5  21326,8  ليتواني*

  امريكاي التين و كارائيب
 )OECDدرآمد باال (غير  3  16370,6 اوروگوئه
 درآمد متوسط به باال 4  9552,2  پرو

 درآمد متوسط به باال 3,5  10907,7  دومينيكن
 )OECDدرآمد باال ( 3,1  19519,7  شيلي
 درآمد متوسط به باال 2,9  11513,7  كلمبيا

  خاورميانه و شمال آفريقا
  درآمد متوسط به پايين 3,3 6379,2  مراكش
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  كشور

 درآمد سرانه 
(دالر امريكا، برابري 

قدرت خريد، ميانگين 
15 -2000(  

آمد سرانه (ميانگين رشد در
15 -2000(  

 گروه درآمدي 
بندي بانك (برحسب طبقه

  جهاني)

 اجنوب آسي
 درآمد متوسط به پايين 4,2  2166,4 بنگالدش
 درآمد متوسط به پايين 4,7  7036,2  سريالنكا
 درآمد متوسط به پايين 5,6  4155,5  هند

 جنوب صحراي آفريقا
 درآمد پايين 5,3  965,3 اتيوپي*
 درآمد پايين 3,5  1678,1  اوگاندا
 درآمد متوسط به باال 5,8  8070,3  آنگوال*
 درآمد پايين 3,4  2073,4  تانزانيا
 درآمد متوسط به پايين 3,9  3091,1  زامبيا*
 درآمد متوسط به پايين 4  3248,3  غنا

 درآمد پايين 5,1  971,3  موزامبيك
 درآمد متوسط به پايين 4,7  4616,6  نيجريه

  منبع: بانك جهاني، نماگرهاي توسعه جهاني.
حله ركود بودند اما در انتهاي دهه اول قرن بيست و يكم توانستند به سطح توليد ناخالص داخلي سرانه پيش از در مر 1990كشورهايي كه طي دهه الزم است تا به * 

  اقتصادي باشد. ره ركودبحران برسند با توجه ويژه نگريست. چراكه اين احتمال وجود دارد تا بخشي از نرخ رشد باالي آنها ناشي از تجديد قواي اقتصادي پس از دو

شود، گروه اقتصادهاي نوظهور، با ميانگين توليد ناخالص داخلي سرانه ) مشاهده مي3در جدول (كه طور همان
بندي كشوري بانك درصد در سال رشد كرده است. اگر به طبقه 5ه طور ميانگين با نرخ رشد دالر، ب 8696

يافته را توسعه و توسعهجهاني براساس گروه درآمدي نگاه شود، كه خط تفكيك بين كشورهاي درحال
آمد كشور به عنوان در 14اقتصاد نوظهور به عنوان درآمد پايين،  4شود كه كند، مشاهده ميمشخص مي

اقتصاد  5شوند، به عالوه بندي ميكشور ديگر به عنوان درامد متوسط باال طبقه 15متوسط پايين، و 
به اين سو) وجود دارند كه به  2009، و لهستان از 2012(كشورهاي شيلي، التويا، ليتواني و اوروگونه از سال 

رآمد باال را كسب كنند و به سطح اند جايگاه دسال گذشته، توانسته 15لطف نوظهوري اقتصادي خود طي 
  يافته بسيار نزديك شوند. كشورهاي توسعه

دهد. اقتصادي و اجتماعي براي چهار گروه اقتصاد را گزارش مي اي از نماگرهاي) ميانگين نمونه مجموعه4جدول (
 كند. ر گروه تغيير ميحتي اگر نتوان عليت را استنتاج كرد، جالب است توجه شود كه چگونه اين نماگرها در بين چها
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  )2000- 15 دوره براي نمونه ميانگين( اقتصادها گروه برحسب نماگرها برخي -4 جدول

 -درآمد پايين  نماگرهاي منتخب
  رشد پايين

 -درآمد پايين
  رشد باال

 -درآمد باال
  رشد باال

 -درآمد باال
  رشد پايين

  45178  33395  8751  8579  درآمد سرانه، برابري قدرت خريد (دالر)
  1,3  3,9  4,8  1,5  رشد درآمد سرانه

  1234695  761325  656770  316884  توليد ناخالص داخلي، برابري قدرت خريد (ميليون دالر)
  2,4  4,4  5,9  3,3  رشد توليد ناخالص داخلي

  0,8  2,8  4,3  0,9  رشد بهره وري
 1,6  1,6  1,6  2,5  رشد اشتغال

 12,8  11,9  22,3  27,4  نرخ تولد
  1,8  1,5  2,9  3,6  ورينرخ بار

 67,6  70,6  63,1  59,7  (درصد از كل جمعيت) 64تا  15جمعيت در سن 
 48,3  41,9  60,6  69,6  نسبت وابستگي سني

 20,4  15,2  11,6  9,4  نسبت وابستگي سني، سالمند
 28,0  26,7  48,9  60,2  نسبت وابستگي سني، جوان

 79,8  69,5  49,3  49,7  جمعيت شهري (درصد از كل جمعيت)
 1,6  0,6  1,9  2,5  رشد جمعيت شهري

 488488,3  371279,8 -345434,3  -113417  خالص مهاجرت به داخل (نفر)
 65,7  34,9  43,4  62,2  بدهي دولت مركزي (درصد از توليد ناخالص داخلي)

پس انداز ناخالص داخلي (درصد از توليد ناخالص 
 29,0  34,7  19,4  14,7  داخلي)

 22,7  25,1  24,6  21,6  (درصد از توليد ناخالص داخلي) تشكيل سرمايه ناخالص
 51,1  96,8  36,3  30,2  صادرات (درصد از توليد ناخالص داخلي)

صادرات فناوري پيشرفته (درصد از صادرات كاالهاي 
 14,8  20,2  8,0  6,7  ساخته شده)

 7,0  18,6  3,6  2,0  صادرات فناوري اطالعات و ارتباطات
 2,9  6,6  -2,9  -4,5  از توليد ناخالص داخلي)تراز حساب جاري (درصد 

گذاري مستقيم خارجي (خالص ورود سرمايه، سرمايه
 6,4  8,8  4,5  3,5  درصد توليد ناخالص داخلي)

 0,33  0,41  0,47  0,53  ضريب جيني
 0,05  0,08  0,13  0,16  درصد بااليي 1سهم درآمدي، 
 0,16  0,21  0,27  0,32  درصد بااليي 5سهم درآمدي، 

 5,3  6,5  13,6  26,3  خ بي سوادينر
 7,6  7,3  6,6  6,2  شاخص آزادي اقتصادي:

 5,5  6,7  6,7  6,8  اندازه دولت
 8,0  6,4  5,2  4,7  حاكميت قانون

 9,2  8,5  7,7  7,2  پول سالم
 8,2  7,7  6,7  6,2  آزادي تجارت
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 -درآمد پايين  نماگرهاي منتخب
  رشد پايين

 -درآمد پايين
  رشد باال

 -درآمد باال
  رشد باال

 -درآمد باال
  رشد پايين

  7,2  7  6,5  6,1  تنظيم مقررات
  8  6,5  3,9  1,4  شاخص دموكراسي

 هاي درآمد و مصرف جهاني.عه جهاني از بانك جهاني، پروژه دادهمنبع: نماگرهاي توس

  توان استخراج كرد.طوركلي، از اين جدول نتايج نهايي زير را ميبه

 گذاري در هر دو گروه كشورهاي رشد باال، و به ويژه كشورهاي رشد نرخ سرمايه :گذاريسرمايه       
  درصد) نيز دارند. 35از چشمگيري (انددرآمد باال، باالتر است كه نرخ پس - باال

 درصد) قابل توصيف هستند كه به دنبال  4,8وري باالتر (اقتصادهاي نوظهور با نرخ رشد بهره وري:بهره
وري در دو گروه ديگر درصد) در حاليكه رشد بهره 2,8رشد باال را داريم ( - آنها كشورهاي درآمد باال

  درصد است. 1رشد پايين) تقريباً راكد و زير  -رشد پايين و درآمد باال -(درآمد پايين
 :تراز حساب جاري در هر دو گروه كشورهاي درآمد پايين، شامل اقتصادهاي  نماگرهاي باز بودن اقتصاد

نوظهور، مقداري منفي است. به عالوه، نرخ صادرات، محتواي فناورانه صادرات و جريان ورودي 
نوظهور هنوز بسيار متفاوت و كمتر از مقادير اقتصادهاي  گذاري مستقيم خارجي در اقتصادهايسرمايه

  رشد باال است. -درآمد باال، و خصوصاً كشورهاي درآمد باال
 :درصد در  43تر دولت مركزي (اقتصادهاي رشد باال از ويژگي بدهي پايين بدهكار بودن دولت

دو گروه اقتصادهاي رشد  اقتصادهاي نوظهور) برخوردارند اين درحالي است ميزان بدهي دولت در هر
  درصد است. 60درآمد باال باالي  - كم درآمد و رشد پايين -پايين

 :هاي زادوولد و باروري بااليي هستند و درنتيجه اقتصادهاي نوظهور هنوز داراي نرخ نماگرهاي جمعيتي
اش جمعيتي در مندي از به اصطالح پادنسبت وابستگي جوانان در آنها باال است. اما آنها توانايي بهره

  آينده را دارند.
 :هاي مهاجرت از سمت اقتصادهاي درآمد پايين به گونه كه كامالً بديهي است، جريانهمان مهاجرت

  كند.جهاني باشد) حركت مي درآمد باال، بدون توجه به نرخ رشد آنها (كه كمتر يا بيشتر از ميانگين
 :و دسترسي به تحصيالت با سطح درآمد سرانه بهبود  ه طور كلي، هر دو توزيع درآمدب نماگرهاي اجتماعي

 يعني( باال رشد -پايين سمت اقتصادهاي درآمد به پايين رشد -پايين درآمد سمت اقتصادهاي از هرچه يابد، امامي
 سواديبي نرخ كاهش با رابطه در ويژه به بسياري هايپيشرفت شود، حركت )نوظهور اقتصادهاي

 در هانابرابري اين درحالي است كه همچنان. شودمشاهده مي) درصد 14 و درصد 26 ترتيببه(
  ).0,47 با برابر جيني ضريب( ماندمي باقي باال سطوح در نوظهور اقتصادهاي
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 :هاي آزادي اقتصادي و نماگر دموكراسي سنجيده كيفيت نهادي كه با زيرشاخص نماگرهاي نهادي
 ابد.يشود همگام با سطح درآمد بهبود ميمي

  1شوند؟برخي از اقتصادها نوظهور مي» فقط«چرا  -4

اند از فقر شود كه با قدرت تمام موفق شدههاي متعدد از اقتصادهايي ديده ميدر تاريخ اقتصادي جهان نمونه
اند يا براي مدتي و محروميت بيرون آيند و همچنين برخي از اقتصادها وجود دارند كه فقير باقي مانده

  اند.د اقتصاد نوظهور شوند اما دوباره در فقر فرو رفتهانتوانسته

 هايبراي اينكه يك اقتصاد بتواند اقتصاد نوظهور بشود و به رشد پيوسته خود ادامه دهد بايد بر دو مانع بزرگ چرخه
  غلبه كند و توانايي عبور از آنها را داشته باشد.  متوسط، درآمد دام و فقر معيوب يا باطل

، حداقل 2هاي گوناگوني از جمله مرحله خيز اقتصادي (روستو)اقتصادي، غلبه يافتن بر نخستين مانع به شيوهدر ادبيات 
 شديد و قوي و ... نامگذاري شده است. افزايش 4جانبه (روزنشتاين رودن)، فشار همه3تالش بحراني (ليبنشتاين)

درن از جمله راه هاي غلبه بر مانع اول است. م خدمات يا صنايع احداث از قبيل عمومي و خصوصي گذاريسرمايه
 نهادهاي در اساسي بهبودهاي و فساد كاهش ،)ارضي اصالحات( زمين مالكيت و ثروت گسترده تمركز همچنين كاهش

  نيز ضرورت دارد. اقتصادي و اجتماعي
 قبيل از راهبردايي پردازان نظريه از تر است. بسياريجدي غلبه يافتن بر مانع دوم، يعني دام درآمد متوسط، چالشي

ها، پيشرفت در خدمات مدرن، ساختن نهادهاي مستحكم اقتصادي، سازي بيشتر نظام توليدي، ارتقاي فناوريمتنوع
گذاري مستقيم خارجي، بهبود پيوسته دانش و ارتقاي حركت به سمت تجارت كاالهاي گزينشي و سياست سرمايه

  .اند كرده ارزيابي مؤثر متوسط درآمد امد از رهايي براي را... ها و زيرساخت
اما اقتصادهايي كه پس از يك دوره طوالني رشد مستحكم و توانايي همگرايي تصاعدي به سمت كشورهاي درآمد 

 5»دام درآمد باالتر« را آن كه خورندمي بر سومي مانع به شوندمي نوظهور و شده موانع اين از عبور به باال، موفق
تواند توليد ناخالص داخلي سرانه شود كه اقتصاد نوظهور شده ميمانع غايي معموالً پس از آن ظاهر مي اين .نامندمي

درصد توليد ناخالص داخلي سرانه كشور ثروتمندي ازقبيل امريكا برساند. اين اتفاق براي مثال، در  60خود را به حدود 
هاي پوپوليستي خوان پرون و سپس كودتاهاي گرفتار سياست(يعني قبل از اينكه آرژانتين  1950هاي آرژانتين در دهه

توانست از دو سوم سطح توليد  1970پي در پي نظاميان بشود) و در ژاپن حدود دو دهه بعد افتاده بود. ژاپن در دهه 
 تحرك و به اين سو اقتصاد اين كشور دچار انجماد، عدم 1990ناخالص داخلي سرانه امريكا عبور كند، اما از آغاز دهه 

                                                            
1 Valli, Vittorio (2016) Why Some Economies Emerge? by, Emerging Economies, No. 4, November, pp. 1-5 
2 take-off (Rostow) 
3 critical minimum effort (Leibenstein) 
4 big push (Rosenstein Rodan) 
5 Higher income trap 
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ركود طوالني شد. وضعيتي مشابه اين شايد پس از بحران مالي جهاني براي يونان و تا حدي وارد يك شبه درنتيجه
  همچنين براي ايتاليا و برخي از ديگر كشورهاي اروپايي اتفاق افتاده باشد.

  تجربه موفق نوظهوري در پنج اقتصاد بزرگ آسيايي -4-1

عوامل اصلي كه برخي كشورها را به سمت نوظهور شدن هدايت كرده است  شد تادر اين بخش سعي خواهد 
تجزيه و تحليل شود. با محدود كردن دوره تحليل به پس از جنگ جهاني دوم و به گروه اقتصادهاي آسيايي 

  هاي خصوصاً آموزنده را مالحظه كرد.توان برخي مثالمتوسط و بزرگ اندازه، مي

آميز را در پن، كره جنوبي، چين، هند و اندونزي) مراحلي از نوظهوري موفقيتپنج اقتصاد بزرگ آسيايي (ژا
و در شرايطي اقتصاد  1973تا  1953هاي تاريخي متفاوت تجربه كرده اند. اقتصاد ژاپن توانست در دوره دوره

د ميزان درص 23نوظهور بشود كه ميزان توليد ناخالص داخلي سرانه (برحسب برابري قدرت خريد) خود را از 
برساند. كره جنوبي اندكي ديرتر از ژاپن نوظهور  1973درصد در  67,5به  1953اين متغير براي امريكا در 

شده است، اما موفق شد به رشد اقتصادي خود در دو دهه گذشته بهتر از ميانگين رشد جهاني ادامه دهد، 
هاي تاحدي طي بحران اخير در بخش ) و نيز1998و  1997اگرچه كه موقتاً طي بحران مالي بزرگ آسيا (

كشور چين، و حدود پانزده سال بعد از آن  1979مالي و واقعي اقتصاد جهاني دچار كاهش رشد شد. از سال 
  اند.هند، و با قوتي كمتر، اندونزي در پانزده سال اخير به سرعت نوظهور شده

اريخي گوناگون حاكي از آن است كه نتايج بررسي عملكرد اين پنج كشور بسيار متفاوت در دوره هاي ت
ها و عوامل مشتركي در عملكرد هاي اقتصادي اين كشور ها وجود داشته است كه آن ها را به شرح زير ريشه
  توان بر شمرد:مي

ژاپن و كره جنوبي پس از جنگ جهاني دوم و تحت فشار مقامات  در هر دو كشوراي اصالحات ارضي گسترده) 1
. اين خلع يد در ژاپن از بزرگ مالكاني به نام زايباتسو، و در كره جنوبي از زمينداران ثروتمند يا آمريكايي انجام شد

مشاركت و تباني داشتند صورت گرفت. چنين سياستي تا حد زيادي توانست ها صنعتگرهايي كه با ژاپني
احل تحصيلي باالتر را هاي ثروت و درآمد را در دو كشور بشدت كاهش دهد و امكان رسيدن به مرنابرابري

هاي ثروت و نابرابري 1970براي كودكان بخش زيادي از جمعيت فراهم كند. همچنين در چين انتهاي دهه 
 نيز اندونزي و هند اي افزايش يافت. درهاي بعدي به نحو فزايندهدرآمد محدود بوده است، اگرچه در دهه

 از درآمدي اختالف اين همچنان ولي است بوده توجه قابل بسيار ثروت و درآمدي هاياختالف اگرچه
هاي اقتصادي گسترده به افريقا (جايي كه تفاوت و التين امريكاي كشورهاي از بسياري در درآمدي اختالف

سرانجام در هند و  . است بوده كمتر ها و منازعات سياسي و اجتماعي كمك كرده است)تشديد درگيري
ثروت بسيار قابل توجه اما بسيار كمتر از بيشتر كشورهاي امريكاي التين و هاي درآمدي و اندونزي اختالف
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ها و منازعات سياسي و اجتماعي هاي اقتصادي گسترده به تشديد درگيريافريقا بوده است جايي كه تفاوت
  كمك كرده است.

، جمعيتيپاداش همه اين كشورها در دوره نوظهوري خويش توانستند از برخي مزاياي به اصطالح  )2
منتفع شوند. پاداش جمعيتي  تويوتايي -مدل رشد فورديسمگرشنكرون، و ماندگي نسبي اقتصاديعقب

توانند وارد بازار كار شوند و در همان زمان نرخ وابستگي دهد كه تعداد زيادي از جوانان ميهنگامي رخ مي
ماندگي كه . مزاياي عقبكندكشور (مادامي كه نرخ باروري در حال كاهش است) شروع به كاهش مي

هاي پوياتر كند عمدتاً امكان انتقال حجم انبوهي از كارگران از بخش كشاورزي به بخشگرشنكرون ادعا مي
شود. مدل هاي مدرن از كشورهاي پيشرفته را شامل ميصنعتي و خدماتي و امكان انتقال و كسب فناوري

هاي توليد انبوه، هاي مقياس بزرگ در بخشصرفه تويوتائيست هم اساسا برمبناي تركيبي از -فورديست
  ژاپني قرار دارد. 1توليد نابهاي ازقبيل وسايل منزل برقي و خودروها، و معرفي روش

، در كره 1973تا  1953هاي خصوصاً در ژاپن در سال گذاري فيزيكيسرمايهالعاده باالي نرخ رشد فوق )3
تا اكنون وجود  1992و در هند از  2011تا  1978در دوره ، در چين 1996تا  1954هاي جنوبي در سال

گذاري واقعي نوسان بيشتري داشته است اما در دهه گذشته تقريباً مهم داشته است. در اندونزي رشد سرمايه
  بوده است.

، از طريق خريد و پيشرفت مشهود و مؤثر در داناييهاي نوظهوري شاهد ژاپن و كره جنوبي، در دوره )4
هاي پيشرفته خارجي، افزايش كميت و كيفيت و شور و نشاط نوجوانان و جوانان در گسترده فناوري تقليد

و در خلق و  2هاي تحقيق و توسعهگذاري بسرعت در حال رشد در فعاليتها، و سرمايهمدارس و دانشگاه
ش بسيار سريع در اند. در چين نيز خيزتوليد مستقل و متكي به توان داخل كاالها و خدمات جديد بوده

هاي محدودي از جمعيت به اين سو اتفاق افتاده است. پيشرفت دانايي در هند در بخش 1980دانايي از دهه 
تحقق يافته است، اما گسترش دانايي به بخش زيادي از نيروي كار كه در بخش غيررسمي فعال است بسيار 

  زي درست است.تر بوده است، و همين قضيه نيز تا حدي درباره اندونضعيف

اند كه بوده 3محيط اجتماعي و سياسي نسبتاً باثباتهاي نوظهوري، داراي همه اين پنج كشور در سال )5
ها ايجاد چنين محيطي تا حد زيادي ناشي از نرخ رشد باالي اقتصادي و نرخ بيكاري نسبتاً پايين در اين سال

اقتدارگرا به دموكراسي در كره جنوبي و در اندونزي هاي بوده است. البته شايان ذكر است كه گذار از دولت
تاكنون نيز در چين حادثه كشتار ميدان تيان  1980فرسا و تاحدي فرساينده بوده و از دهه سخت و طاقت

                                                            
1 Lean production methods 
2 Research and development (R & D) 
3 relatively stable political and social environment 
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محلي وجود داشته  -هاي ديني و قوميهاي شديد تبت و ارومقي و در هند تعدادي تنشمن، سركوبآن
  است.

اند كه سعي كرده با درجات متفاوتي از كارآمدي و شفافيت بوده 1گرادولت توسعهي يك همه اين كشورها دارا )6
كم تدريج و هنگامي كه دستهاي استراتژيك حمايت و آن را حفظ كند و سپس بهاست از رشد اقتصادي در بخش

كنند درهاي اقتصاد را به  المللي رقابتهاي قدرتمند بينموفقيت با بنگاههاي داخلي قادر شدند با برخي از بنگاه
  روي رقابت خارجي باز كرده است.

شرط در كنار يكديگر و با كيفيت مناسب پيش شرط نوظهور شدن اقتصاد  6الزم به ذكر است وجود اين 
گونه كه در مورد برزيل، آفريقاي جنوبي و روسيه (سه كشور ديگر كشور ها است، در غير اينصورت همان

بحران شديد، براي دوره طوالني  اده است، اين احتمال كه كشورها بدون تجربه يكعضو بريكس) اتفاق افت
  شود. بتوانند نوظهور بمانند، بسيار ضعيف مي

  2گذاري مستقيم خارجياقتصادهاي نوظهور از جنبه جريان خروجي سرمايه -5

، برخي 4وسسه استاندارد اند پورز، م3المللي پول گرفته تا گروه مشاوران بوستنهاي متعددي از صندوق بينسازمان
هاي مختلفي از اقتصادهاي نوظهور را با استفاده از معيارهاي گوناگون تعريف و مشخص ها و ساير نهادها، نمونهبانك
  اند.هاي پيشين مشترك بوده است پيش رفتهاند. برخي پژوهشگران هم با انتخاب مباني و مفاهيمي كه بين نمونهكرده

است كه هر نمونه معرفي شده از اقتصادهاي نوظهور مادامي معتبر است كه هدف معيني را دنبال  ي ايناما نكته اصل
كشورهاي «كامالً روشن باشد. در اين بخش يك نمونه از  شودكند و معيارهايي كه براي مرزبندي آن معرفي مي

و نيز  6گذاري مستقيم خارجيجي سرمايهشود كه مبناي انتخاب آنها ميزان جريان خرومعرفي مي 5»نوظهور موج جديد
گذاري مستقيم خارجي و هاي چندمليتي مستقر در اين كشورها است كه سپس با جريان خروجي سرمايهشركت
  شوند.هاي چندمليتي در كشورهاي نوظهور اوليه (بريكس) مقايسه ميشركت

  روش انتخاب كشورها و غربالگري -1- 5

گذار خارجي مهم و شود كه كمتر از آن مقدار، يك كشور به عنوان سرمايهرزي تعيين ميبدين منظور، ابتدا آستانه و م
اي تا گذاري مستقيم خارجي در نظر گرفته نخواهد شد. اگرچه اين حد آستانهمعتبر برحسب جريان خروجي سرمايه

يهمان مهم جريان خروجي اي خواهد بود، از معيار زير پيروي شده است: يك كشور را محدودي دلبخواهي و سليقه
                                                            

1 developmental state 
2 Andreff, Wladimir (2016) Sampling Emerging Economies from the Standpoint of Their Outward Foreign Direct 

Investment, Emerging Economies, No. 4, November, pp. 13-15. 
3 Boston Consulting Group 
4 Standard & Poor’s 
5 New-Wave Emerging Countries (NWECs) 
6 outward foreign direct investment (OFDI) 
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گذاري مستقيم خارجي آن كشور برابر يا شود اگر حجم جريان خروجي سرمايهگذاري مستقيم خارجي تعريف ميسرمايه
گذاري جهاني هاي آنكتاد منتشره در گزارش سرمايهمطابق با داده 2014در سال بيشتر از يك ميليارد دالر 

كشور در جهان غربالگري شده و حائز شرايط تشخيص داده  91، باشد. با مالك گرفتن اين آستانه 2015
  شوند.مي

شوند. اين كشورها در مرحله بعدي از غربالگري، كشورهايي كه اقتصاد نوظهور نيستند، از ليست حذف مي
 هزار دالر در سال 20يافته بازار آزاد با درآمد ملي ناخالص سرانه بيش از اقتصاد توسعه 30اند از: عبارت
؛ پنج كشور نوظهور اوليه كه عضو بريكس هستند و از آنها براي مقايسه با كشورهاي نوظهور موج 2014

كشور  17اقتصاد دوره گذار پس از كمونيست كه حالت كامالً خاصي دارند؛ و  16شود؛ جديد استفاده مي
هاي ي كامل به فعاليتداراي اقتصاد رانتير (كشورهاي وابسته به رانت كه توسعه اقتصادي آنها وابستگ

هاي استخراج منابع طبيعي براساس محصوالت خام دارد مانند نفت، گاز، فسفات، مس، الماس، سوخت
  ماند.نامزد بالقوه براي تعيين نمونه كشورهاي نوظهور موج جديد باقي مي 23معدني و غيره). سپس 

كشور باقيمانده، در تضاد با  23ين كشور از ب 10دهد كه آمده نشان ميدستبررسي ليست كشورهاي به
كشور اندازه جغرافيايي كوچك، جمعيت كم،  10شده كشورهاي بريكس هستند. اين هاي شناختهويژگي

هاي مالياتي دارند. لذا توليد ناخالص داخلي پايين، و سرانجام اقتصادهاي كوچك با معافيت مالياتي يا بهشت
 13ابراين، نمونه نهايي انتخابي از كشورهاي نوظهور موج جديد، كشور نيز از ليست حذف شده و بن 10اين 

كشور مالزي، مكزيك، شيلي، تايلند، كلمبيا، تركيه، آرژانتين، فيليپين، اندونزي، نيجريه، مصر، ايران، 
 گيرد.) را در برمي5پاكستان (جدول 

  كشور تازه نوظهور (به استثناي كشورهاي بريكس) 13اي از مونهگذاري مستقيم خارجي و ساير متغيرها: نحجم جريان خروجي سرمايه -5جدول 

  كشور  رتبه
موجودي 
OFDI 

  2014در 

جمعيت 
ميليون 
  نفر

GDP 
ميليارد 

  2014دالر

ميانگين 
رشد 
-10دوره

2006  

ميانگين 
رشد 
- 14دوره

2011  

درآمد ملي 
ناخالص 
  سرانه

مساحت 
هزار 
 كيلومتر
  مربع

موجودي 
FDI  به

داخل 
2014  

OFDI/
GDP  

OFDI/ 
FDI  

  به داخل

  101,4  40,1  133,8  329  11120  5,4  4,5  338  29,9  135,7  مالزي  1
  38,8  10,1  338,0  1944  9870  2,9  2,0  1295  125,4  131,2  مكزيك  2
  43,2  34,8  207,7  744  14910  4,4  3,5  258  17,76  89,7  شيلي  3
  33,0  16,3  199,3  511  5780  3,0  3,8  405  67,73  65,8  تايلند  4
  30,4  11,4  141,7  1110  7970  5,0  4,6  378  47,79 43,1  مبياكل  5
  23,8  5,0  168,6  770  10830  4,5  3,3  798  75,93  40,1  تركيه  6
  31,5  6,7  114,1  2737  13480  3,2  5,8  538  42,98  35,9  آرژانتين  7
  62,3  12,5  57,1  298  3500  5,9  4,9  285  99,14  35,6  فيليپين  8
  9,5  2,7  253,1  1812  3630  5,7  5,7  889  254,5  24.1  اندونزي  9
  11,9  1,8  86,7  911  2970  5,2  7,2  569  177,5  10,3  نيجريه  10
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  7,7  2,4  87,9  995  3050  2,1  6,2  287  89,58  6,8  مصر  11
  9,5  1,0  43,0  1629  7120  -0,1  4,9  425  78,14  4,1  ايران  12
  5,5  0,7  30,9  771  1400  3,8  3,4  244  185,0  1,7  پاكستان  13

. به اين است شده استفاده قياسي رويكرد از خير يا است مرتبط نمونه يك شود مشخص اينكه ادامه براي در
هاي كشوري مقايسه معنا كه اين نمونه بايد از جنبه دروني همگوني داشته باشد اما هنگامي كه با ساير نمونه

رسد كه ). منطقي به نظر مي6(جدول شود شود ناهمگون باشد. بدين منظور از آزمون آماري استفاده ميمي
گذاري مستقيم خارجي تفاوت زيادي كشورهاي منتخب برحسب اهميت جريان خروجي سرمايه بندي رتبه

بندي، اقتصادهاي بندي برحسب درآمد ناخالص ملي سرانه نداشته باشد. نخستين كشورها در رتبهبا رتبه
دالر)، سپس اقتصادهاي گذار يافته به پس از  47348خالص سرانه يافته (با ميانگين درآمد ملي نابازار توسعه

دالر)، پنج كشور عضو بريكس (با ميانگين درآمد ملي  9969كمونيسم (با ميانگين درآمد ملي ناخالص سرانه 
دالر) و سرانجام اقتصادهاي نوظهور موج جديد (با ميانگين درآمد ملي ناخالص سرانه  8430ناخالص سرانه 

خيز و ساير ري) هستند. البته درآمد ملي ناخالص سرانه به واسطه رانت دريافتي كشورهاي نفتدال 6646
دالر) و جذابيت مالياتي/ عوارض گمركي در كشورهاي داراي معافيت و بهشت مالياتي  17232منابع غني (

 پيدا كرده است.  نماييدالر)، حالت بزرگ 20539(

 گذاران اصلي در خارجهاي سرمايهري و پايگاه دادههاي كشومقايسه بين نمونه -6جدول 

هاي نمونه
  كشوري

موجودي 
OFDI 
2014 

ميليارد 
  دالر

جمعيت 
ميليون 
  نفر

GDP 
2014 

ميليارد 
  دالر

نرخ 
رشد 
GDP 

10 -
2006  

نرخ 
رشد 
GDP 

14 -
2011  

درآمد 
ملي 

ناخالص 
سرانه 
  دالر

  مساحت
(هزار 

  كيلومترمربع)

موجودي 
FDI 

داخل 
2014 

ميليارد 
  الرد

OFDI/  
GDP 
به 
  درصد

OFDI/  
FDI  به

داخل به 
  درصد

DMEs (m)  722,8 34,5 1587,7 1,9 1,9 47348 1045,2 585,6 101,2 135,4 
s/m 1,59 1,79 2,03 0,79 0,53 0,40 2,48  1,68 1,21 0,86 

BRICs (m)  401,9 752,2 4151,5 7,0 4,8 8430 9274  617,7 12,5 68,6 
s/m 0,54 0,77 0,86 44,0  0,54 0,53 0,51  0,53 0,54 0,41 

NWECs 
(m) 45,1 98,7 492,5 4,7 4,2 6646 1118,6  139,9 10,7 29,8 
s/m 0,96 0,65 0,61 0,30 0,29 0,65 0,62  0,60 1,11 0,86 

PTEs (m)  25,5 14,8 161,0 4,0 2,8 9969 863  57,9 8,2 24,9 
s/m 3,31 1,92 2,26 0,83 0,57 0,59 3,72  1,47 40,9  1,66 

DRCs (m)  16,3 20,8 179,2 5,5 4,7 17232 845,8  42,6 12,4 46,6 
s/m 1,16 0,90 1,02 0,71 0,38 1,35 0,97  1,24 1,10 1,31 

TFSEs (m)  5,5 2,0 26,5 5,5 4,1 20539 22,1  20,0 57,3 31,6 
s/m 0,62 0,83 0,72 0,65 0,83 1,01 1,55  0,82 1,41 0,73 

نمونه 
0,246  (ميليون)  61,3 776,3 4,1 3,4 22703 1159,9  243,3 41,9 64,3 
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s/m 2,88 3,18 2,75 0,78 0,62 1,01 2,23  2,48 1,97 1,35 
DME: يافته؛ اقتصادهاي بازاري توسعهBRIC:  كشورهاي بريك؛NWEC:  كشورهاي نوظهور موج جديد؛PTE: اقتصادهاي گذار پساكمونيستي؛  DRC : كشورهاي

  : ضريب تغييراتs/mهاي مالياتي؛ اقتصادهاي كوچك معافيت مالياتي يا بهشت :TFSEوابسته به رانت؛ 

  مشتركات بريكس و اقتصادهاي نوظهور موج جديد -2- 5

نيز  جغرافيايي مساحت و جمعيت منظر از مذكور كشورهاي شودمي مشاهده 6 جدول در كه طورهمان
 752، بريكس داراي جمعيت عظيم (با ميانگين توجهي هستند. به طور ميانگينهاي قابلداراي شباهت

ترين هزار كيلومترمربع) است. بزرگ 9274ترين ميانگين مساحت جغرافيايي (ميليون نفري) و بزرگ
ميليون نفر) هستند درحاليكه  99كشورهاي بعدي برحسب ميانگين جمعيت كشورهاي نوظهور موج جديد (

ميليون  21كمتر بوده، و در كشورهاي وابسته به رانت كمتر از  يافته بسيارجمعيت اقتصادهاي بازار توسعه
ميليون نفر، و در اقتصادهاي معاف از ماليات يا بهشت مالياتي،  15نفر، در كشورهاي گذار پس از كمونيستي 

ميليون نفر است. كشورهاي نوظهور موج جديد همچنين دومين كشورهاي بزرگ به طور ميانگين برحسب  2
يافته، اقتصادهاي هزار كيلومترمربع) كه جلوتر از اقتصادهاي بازار توسعه 1118يايي هستند (مساحت جغراف

توان نتيجه گرفت كه كشورهاي گذار پس از كمونيسم و كشورهاي وابسته به رانت هستند. بنابراين، مي
ت در نمونه ها با بريكس دارند. به عالوه، ضريب تغييرات توزيع جمعينوظهور موج جديد برخي شباهت

تر از كشورهاي ترين مقدار است يعني كه اين كشورها حتي همگونكشورهاي نوظهور موج جديد در پايين
  بريكس از اين جنبه هستند.

هاي همچنين بررسي متغيرهاي جمعيت، توليد ناخالص داخلي، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سال
متغير ارائه شده در  8از ميان  2014و  2011هاي ر سالو نرخ رشد توليد ناخالص داخلي د 2010و  2006

دهد كه كشورهاي نوظهور موج جديد در اين متغيرها داراي ضريب تغييرات (يعني نشان مي 6جدول 
پراكندگي مشاهده شده مربوط به  ترينتخمين پراكندگي نسبي نمونه) كمتري هستند. در اين ارتباط پايين

گذاري مستقيم خارجي و نسبت افيايي، موجودي جريان ورودي سرمايهگروه بريكس براي مساحت جغر
گذاري مستقيم خارجي تقسيم بر توليد ناخالص داخلي و همچنين نسبت جريان جريان خروجي سرمايه

گذاري مستقيم خارجي است. اما گذاري مستقيم خارجي تقسيم بر جريان ورودي سرمايهخروجي سرمايه
و بسيار نزديك به ضريب تغييرات بريكس) در نمونه كشورهاي نوظهور موج جديد دومين پراكندگي پايين (

گذاري مستقيم خارجي است. تنها در مورد جغرافيايي و جريان ورودي موجودي سرمايهمربوط به مساحت 
گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي و نسبت جريان خروجي نسبت جريان خروجي سرمايه

گذاري مستقيم خارجي است كه پراكندگي در رتبه مستقيم خارجي به جريان ورودي سرمايه گذاريسرمايه
طوركلي، كشورهاي نوظهور موج جديد سومي مقدار پايين براي كشورهاي نوظهور موج جديد است. به

كم به اندازه كشورهاي بريكس يك نمونه همگن هستند. با داشتن موجودي جريان خروجي دست
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تر از مقدار بريكس است يعني كه كشورهاي نوظهور موج برابر كوچك 9ي مستقيم خارجي كه گذارسرمايه
شوند؛ بنابراين كامالً معنادار است كه آنها را كشورهاي گذاران خارجي اصلي ظاهر ميجديد به عنوان سرمايه

قضيه درباره  گذاري مستقيم خارجي بناميم. هميننوظهور موج جديد از ديدگاه جريان خروجي سرمايه
دالر)  8430دالر) هم صادق است كه به سطح كشورهاي بريكس ( 6646درآمد ناخالص ملي سرانه آنها (با 

  شود.نزديك مي

ترين هاي بارز ديگر نيز با بريكس اشتراك دارند. بيشنوظهور موج جديد در برخي ويژگينمونه كشورهاي 
رسد؛ اين دالر در پاكستان مي 1400شروع شده و به  دالر در شيلي 14910درآمد ناخالص ملي سرانه از 

دالر درآمد ناخالص ملي سرانه در روسيه  13220ارقام تقريباً به همان پراكندگي درون بريكس است كه از 
ميليون نفر  30رسد. در كشورهاي نوظهور موج جديد، جمعيت بين دالر در هند مي 1570شروع شده و به 

كه شكاف درون بريكس ) است درحالي8,5به  1ون نفر در كشور اندونزي (نسبت ميلي 255در مالزي و 
ميليون ساكنان در چين نوسان  1364ميليون نفر در آفريقاي جنوبي تا  54تر بوده و از مقدار پايين عميق

د ). در رابطه با توليد ناخالص داخلي، اين شاخص در بين كشورهاي نوظهور موج جدي25به  1دارد (نسبت 
كه در بين رسد درحالي) مي5به  1ميليارد دالر در مكزيك ( 1295ميليارد دالر در پاكستان به  244از 

 كند.) تغيير مي30به  1ميليارد دالر در چين ( 10350ميليارد دالر در آفريقاي جنوبي تا  350بريكس از 

به كشور نيجريه  2010تا  2006سريعترين نرخ رشد اقتصادي در كشورهاي نوظهور موج جديد، طي دوره 
درصد را داشت (اختالف بين  2درصد تعلق داشت در مقايسه با مكزيك كه كمترين نرخ رشد يعني  7,2با 

درصد در آفريقاي  3,1كه در نمونه كشورهاي بريكس نرخ رشد بين  شود) در صورتيدرصد مي 5,2اين دو 
تا  2011همين دوره نوسان كرد. در دوره  درصدي) طي 8,2درصد در چين (با اختالف  11,3جنوبي و 

درصد بود (كمترين نرخ رشد متعلق به ايران  6شكاف نرخ رشد در اين دو نمونه يكسان و به ميزان  2014
درصد براي  2,1درصد؛ در بريكس هم به ترتيب  5,9ترين نرخ رشد در فيليپين با درصد و بيش 0,1با منفي 
اي درون مالحظههاي قابلدهد كه: الف) پراكندگياين ارقام نشان ميدرصد در چين). همه  8,1برزيل و 

ها در مقايسه با نمونه شود؛ ب) اما جالب اينكه اين پراكندگينمونه كشورهاي نوظهور موج جديد ديده مي
شود، كشور منتخب ديده مي 13كشورهاي بريكس كمتر است. پس با توجه به پراكندگي كمتري كه در 

  ي جديد با عنوان كشورهاي نوظهور موج جديد كامالً معنادار خواهد بود.تشكيل گروه

  هاي سياستيگيري و توصيهنتيجه -6

ميالدي به اين سو، شكوفايي اقتصادي و چند برابر  1980از ميانه دهه ايران از انقالب بازارهاي نوظهور كه 
كرد، تاكنون به دور مانده است. در واقع  شدن درآمد سرانه در كشورهايي مانند چين، هند و تركيه را محقق
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 بازار بهترين« ايران مضامين اين چنيني داشت كه غربي نشريات از بسياري تيتر برجام، امضاي پس از
 فروپاشي از پس نوظهور بازار ترينبزرگ«يا » نشده جهانترين بازار نوظهور كشفبزرگ«، »جديد نوظهور
  است.  »شوروي اتحاد

جمهور محترم جناب آقاي روحاني در سخنراني اجالس داووس در مجمع جهاني اقتصاد رئيسگونه كه همان
  اعالم كرد:  1392ماه در بهمن

 اين و گيرد؛ قرار دنيا اول اقتصاد ده زمره در آينده دهه سه ظرف كه دارد را آن ظرفيت و بنيه ايران، اقتصاد«
 براي و بوده، آن پي در خارجي سياست و داخلي سياست ادي،اقتص اجتماعي، ريزيبرنامه كالنِ در كه است هدفي
 همه و انجام، دارم، برعهده را دولت مسئوليت كه مدتي در الزم هايريزيپي همه كه دارم جدي قصد آن، تحقق
 ترين،نزديك را ايران اقتصاد من بگويم، ترروشن. نمايم مرتفع و مهار عمده، اقتصاديِ و سياسي موانع

 ترسيم آنها، كنار در و همراه را آينده و بينم،مي نوظهور موفقِ اقتصادهاي به اقتصاد ترينظرفيت با و ين،ترهمگون
  ».كنممي

 بازار ترينبزرگ و وخيزهايي كه داشته است در رديف هفدهم جهانبا همه افت ايران داخلي ناخالص توليد
جمهور محترم به درستي مدعي نه كه رئيسگوهمان .شودمحسوب مي بيست گروه از بيرون در اقتصادي

شدند ايران از اين پتانسيل برخوردار است كه طي چند دهه آينده در بين ده قدرت اول اقتصادي جهان 
است كه اقتصاد ايران در كنار نرخ رشد باال و فرايند  اي اينجاي گيرد. اما الزمه تحقق چنين خواسته

گذاري و فته، به سمت گسترش و تحكيم روابط اقتصادي و سرمايهياهمگرايي درآمدي با كشورهاي توسعه
توليد مشترك با دنياي بيرون حركت كند به نحوي كه رشد اقتصادي بيش از گذشته تحت تأثير تحوالت و 
ارتباطات سازنده با بيرون باشد. به بيان ديگر نياز به تغيير ذهنيت و رفع موانع نهادي است كه اجازه تعامل و 

گي با اقتصاد جهاني را بدهد به نحوي كه ايران نقشي جدي در زنجيره ارزش جهاني داشته باشد و پيوست
برد شكل بگيرد. وجود اين دو عامل براي ورود و باقي ماندن ايران در  -هاي با حاصل جمع مثبت يا بردبازي

هاي نهم و ادرست دولتگروه اقتصادهاي نوظهور ضروري هستند. متأسفانه به دليل فهم ناقص و رويكرد ن
دهم نسبت به مسائل جهاني، اين فرصت به مدت يك دهه از اقتصاد ايران گرفته شد و رشد اقتصادي كشور 

دست رفته را هنگام تشكيل گروه  هاي ازتا نزديك به منفي هفت درصد هم سقوط كرد. يكي از اين فرصت
توانست و بايد در بين اين كه كشور ايران ميهاي بزرگ اقتصادي جهان شاهد بوديم بيست متشكل از قدرت

  گرفت. بيست عضو قرار مي

هاي هر دو كشور ايران و ونزوئال با وجود كسب درآمدهاي عظيم از محل صدور نفت و گاز، به دليل سياست
اند كه آنها را در خارج از پوپوليستي كه در يك دهه گذشته اجرا كردند دچار رشد اقتصادي پاييني شده

وه اقتصادهاي نوظهور قرار داده است. ايران براي جاي گرفتن در گروه اقتصادهاي نوظهور به ميانگين نرخ گر
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درصدي نياز دارد. البته به لطف برخورداري موقت از درآمد باالي نفتي در  5كم رشد اقتصادي دست
ابد. بديهي است چنين درصدي دست ي 4,9اقتصاد ايران توانست به ميانگين رشد  2010تا  2006هاي سال

نرخ رشدي كه متكي بر توان و استعداد نيروهاي داخلي نباشد قابل دوام و پايدار نخواهد بود. درنتيجه با 
اين نرخ رشد به ميانگين منفي يك دهم  2014تا  2011هاي هاي اقتصادي و بانكي در سالتشديد تحريم

  طي نيم قرن اخير بوده است. درصد سقوط كرد كه بدترين عملكرد در نرخ رشد ايران 

شوند اين عوامل و موارد قابل ذكر به براي پاسخ به اين پرسش مهم كه چرا فقط برخي اقتصادها نوظهور مي
محصولي، ارتقاي فناوري و رفتن به سمت خدمات مدرن، رسد: موفقيت در رهايي از اقتصاد تكنظر مي

گذاري مستقيم خارجي و توجه دائمي به اقتصاد از سرمايهگذاري گزينشي در توليد و صادرات، استقبال هدف
  بنيان.دانش

هاي همچنين تجربه ارزشمند پنج كشور آسيايي ژاپن، كره جنوبي، چين، هند و اندونزي كه هر كدام در دهه
  آميز را طي كنند بر شش عامل اساسي تأكيد دارد.متفاوت توانستند مراحلي از نوظهوري موفقيت

ها و منازعات هاي گسترده درآمدي و ثروت با ابزارهاي گوناگون تا از تشديد درگيريرابري) كاهش ناب1
مندي از پاداش جمعيتي ناشي از ورود حجم عظيم جوانان به ) بهره2سياسي و اجتماعي جلوگيري شود، 

) پيشرفت 4 گذاري فيزيكي به ميزان يك سوم توليد ناخالص داخلي،) نرخ رشد باالي سرمايه3بازار كار، 
گذاري بيش از سه درصد توليد هاي پيشرفته خارجي و سرمايهدانايي و اقتباس و تقليد گسترده از فناوري

هاي ) ايجاد محيط اجتماعي و سياسي نسبتاً باثبات كه تنش5، 1هاي تحقيق و توسعهداخلي در فعاليت
را با درجاتي از كارآمدي و شفافيت كه در گ) و در انتها وجود دولتي توسعه6قومي و ديني دامن زده نشود، 

هاي هاي نوپاي داخلي با بنگاهشود و رقابت و تضاد منافع احتمالي بنگاهمقاطعي راسا متولي توسعه كشور مي
  المللي را به خوبي مديريت كند.قدرتمند بين

شوند و عضو ميكشورهاي روسيه، آفريقاي جنوبي و برزيل اگرچه به عنوان اقتصادهاي نوظهور محسوب 
بريكس هستند اما چون نتوانستند تمام اين شش شرط را تأمين كنند احتمال تداوم نوظهوري خود را 

تواند راهنماي عمل سياستگزاران در ايران براي ماندگاري اند. پس اين شش شرط ميشدت كاهش دادهبه
جام رسيدن به سطح كشورهاي با مستحكم در بين اقتصادهاي نوظهور، گذار از دام درآمد متوسط و سران

هاي مختلف از پذيريدرآمد باال باشد. همچنين اقتصاد ايران براي باالبردن درجه مقاومت خود، بايد آسيب
هاي اقتصادي، مالي، بانكي و پذيريمحيطي گرفته تا آسيبهاي نهادي، اجتماعي، زيستپذيريآسيب

                                                            
يده است درحاليكه در ايران با وجود تمام گذاري بسيار حياتي در تحقيق و توسعه، در كشور كره جنوبي به چهار درصد توليد ناخالص داخلي رسميزان اين نوع سرمايه 1 

  هاي اعالمي براي افزايش دادن آن، كمتر از نيم درصد توليد ناخالص داخلي است.ها و برنامهوعده
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منظور كادر عالي رهبري و سياستمداران كشور بايد اين  ورجوع كند. بدينوفصل و رفعژئوپليتيك را حل
پذيري را به خوبي درك كرده و به وجود آنها اذعان كنند و توانايي مواجهه و مديريت آنها را نقاط آسيب

  بدون به خطر انداختن پتانسيل رشد اقتصادي داشته باشند.

  منابع و مĤخذ -7

1- Andreff W., Balcet G. (2013), Emerging Countries’ Multinational Companies Investing in 
Developed Countries: At odds with the HOS paradigm?, European Journal of Comparative 
Economics, 10 (1), 3-26. 

2- Andreff W. (2016), Outward foreign direct investment from New-Wave Emerging Countries: 
A shift of newly emerging multinational companies, OEET panel, New challenges in large 
emerging economies, EACES Conference, Regensburg, 8-10 September. 

3- Burki S. J., 1999. Changing Perceptions and Altered Reality: Emerging Economies in the 
1990s. Washington, D.C.: The World Bank, 1999 . 

4- Conference Board, (2016) Total Economy Data base. 
5- Deaglio M. (1993), The Poverty of Nations. A comparison between the 1965-80 and 1980-88 

growth patterns in low income countries, Quadernidell’Istituto di EconomiaPolitica G. Prato, 
10. 

6- IMF, 2010. World Economic Outlook. Washington, D.C.: IMF, October 2010. 
7- Lahoti R., Jayadev A., Reddy S.G. (2016), The Global Consumption and Income Project 

(GCIP): An Overview. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2480636. 
8- O’Neil J., 2001. “Building Better Global Economic BRICs”, Goldman Sachs Global 

Economic Papers, n°66, 30 November 2001 . 
9- Saccone D. (2016), Economic Growth in Emerging Economies: What, Who and Why, 

Applied Economics Letters, on-line first, DOI:10.1080/13504851.2016.1229407 . 
10- Valli V., (2015) The Economic Rise of China and India, Accademia University Press, Turin. 
11- Valli V., (2016) The Economic Rise of Asia. Japan, Indonesia and South Korea, Accademia 

University Press, Turin. 
12- Van Agtmaël A. (2007), The Emerging Markets Century. New-York, N.Y.: Free Press, 2007 . 
13- Yergin, Daniel and Joseph Stanislaw (2002) The Commanding Heights: The Battle for the 

World Economy, Free Press. 

 

www.irpublicpolicy.ir



 

33 

 

 

 

 

 

 

 :2 گزارش شماره

 یراندر ا گذارییهو سرما یدموانع تول

 

 

 

 

 

 

 خالصه مدیریتی

شناسایی مشکالت و موانع پیش روی بخش خصوصی همواره برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

کام قانون اح 12ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی حائز اهمیت بوده و هست. ضمن آنکه به موجب ماده 

های قانون برنامه پنجم توسعه( شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه 76های توسعه کشور )ماده دائمی برنامه

رو گزارش حاضر به معرفی شده است. ازاینگذاری در کشور بر عهده اتاق ایران گذاشتهمخل تولید و سرمایه

 گذاری در ایران پرداخته است.اهم موانع تولید و سرمایه

گذاری در ایران حاکی از آن است که اوالً معضالت اقتصادی ایران اعم شناسی مشکالت تولید و سرمایهبآسی

های بخش گری و تضعیف بنیه تولید در مقابل رونقاز تعمیق فساد، گسترش اقتصاد پنهان و رواج واسطه

ط نهادی ایران است. محیط ها، محیترین آنتری دارد که بنیادینامولد اقتصاد، ریشه در مشکالت عمیق

گرفته است که به جای ای شکلگونهنهادی ایران، به واسطه وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، به

های نامولد است. ثانیاً علیرغم گستردگی مشکالت و موانع پیش های مولد، مشوق فعالیتحمایت از بخش
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ها، هرچند ران وجود دارند که حل و مرتفع سازی آنهای تولیدی کشور، معضالتی در اقتصاد ایروی بخش

 های تولیدی کشور را مرتفع خواهد ساخت.بر، بخش عظیمی از موانع پیش روی بخشبسیار دشوار و زمان

ها مواجه هستند، های تولیدی با آنهای اصلی که بخشرو در این گزارش سعی شده است، چالشازاین

های مانع و مشکل بخش 13ای به ها ارائه گردد. لذا پس از ذکر مقدمهای آنهای کاربردی برحلعنوان و راه

 های عملیاتی در این ارتباط ارائه گشته است.بندی توصیهشده و در بخش جمعتولیدی به شرح زیر اشاره
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 مقدمه -1

سال به  8عد از یی، اقتصاد ایران توانست بزداتنشیازدهم و اهتمام آن دولت به دولت  یانضباط مالدر پی 

 -0.3نرخ رشد اقتصادی از رقم نرخ تورم و افزایش توجه قابلثبات نسبی دست یابد که نتیجه آن کاهش 

. با این وجود، نظر به گستردگی و عمق 1بوده است 95سال درصد در  12.5به رقم  92درصد در سال 

بررسی میزان و رشد  ر داریم.مشکالت اقتصادی کشور، همچنان از شرایط مساعد اقتصادی، فاصله بسیا

 ثباتییبروند کلی کاهشی و حاکی از  1385-95ی هاسالآالت طی ینثابت ناخالص در ماش یهسرما یلتشک

 ی تولیدی ایران است.هابخشگذاری در سرمایهمیزان 

 )میلیارد ریال(( 1376پایه: )سال 5138-59ي هاسالطی  هاي ثابتبه قیمت آالتیندر ماشتشکیل سرمایه ثابت ناخالص  -1نمودار 

 
 مرکز آمار یمل یهامنبع: حساب  

 )درصد( (1376)سال پایه: 1385-95ي هاسالطی  هاي ثابتبه قیمتآالت ینماشرشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در  -2نمودار 

 
 ملی مرکز آمار یهاحسابمنبع:    

 

                                            
 مقدماتی است 95؛ درصد برای سال 87نماگر اقتصادی شماره  1
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است و  اقتصاد متکی به درآمدهای نفتیاقتصاد ایران، ی طورکلبهکه  یابی مسئله باید اذعان داشتدر ریشه

های های تولیدی و به ویژه بخشبخشکه  گرفتهشکل یاگونهبهدهی در کشور سیستم پاداشرو ازاین

ی نامولد و هابخشدر عوض و  شدت مهجور مانده، بهکشور باشندتوسعه  موتور توانندمی صنعتی که

 اند.سوداگرانه رشد یافته

وابستگی به درآمدهای نفتی،  ویژه نفت حاکی از آن است که ه کشورهای صادرکننده مواد معدنی و بهتجرب

ورود  است. آورد که مشوق توزیع سیاسی رانتنوع متمایزی از محیط نهادی یعنی دولت نفتی به وجود می

وانند بدون زحمت و تالش تای به کسانی که مینفت در ساختار نهادی ضعیف و رانتی، به نحو خارج از قاعده

های کم سود، اما مولدتر اشتغال دهد و کسانی را که در فعالیتکنند، پاداش می سوءاستفادهاز موقعیت 

ترین بازدهی همواره به دنبال نفع شخصی و بیشکه گذاران سرمایهدر چنین شرایطی  کند.دارند، تنبیه می

های بخش گذاری درو به سرمایه ندارند ی تولیدیهابخش بهتمایل چندانی برای ورود  کنندحرکت می

 کنند.یمسوق پیدا بازدهی بسیار باالتر و ریسک کمتر  با های سوداگرانهغیرمولد و فعالیت

این دولت است که وظیفه دارد با اصالح ساختار نهادی کشور و اعمال  از این شرایط، رفتبرونبرای 

به ی نامولد هابخشها را از یهسرمادر ایران بپردازد و ها ان سرمایهجریبه اصالح های مشوق تولید، سیاست

 .هدایت کند یصنعتی مولد تولیدی و هابخشسمت 

 سازدیمگذاری در ایران، این مهم را آشکار ، نگاه کلی به موانع اصلی تولید و سرمایهذکرشدهمضاف بر مورد 

ه هستند ولی با هدف قرار دادن برخی از مشکالت گسترد ظاهربه شوندیمیی که مطرح هاچالشکه گرچه 

اصلی، بخش اعظمی از سایر مشکالت نیز مرتفع خواهند شد. در ادامه به اهم مشکالت و موانع اصلی تولید 

 شود.ایران پرداخته می گذاری درسرمایه

 ی توسعه به تولیدهابرنامهرویکرد نامناسب و ضعیف  -2

اقتصاد « توان تولیدی»دارد، مفهوم  یپیوندی ناگسستن توسعه که با فاهیمیمترین از مهم علیرغم آنکه یکی

 یبه مسئله تحول صنعت منسجم و یکپارچه یکردفاقد رو ،توسعه اجراشده در کشور برنامه 5 ،است یمل

توسعه به  پژوهانهیندهآ یکردرو یگر فاقدد یشناسانه و از سوفاقد نگاه آسیب یکسوها از برنامه یناند. ابوده

 یزیرآن صورت گرفته و نه طرح بنیادین مناسب به عدم توفیقات گذشته و علل ینه واکنش هستند، یصنعت

آنکه تا  عالوه بربنابراین ؛ خوردیمبه چشم  یندهآدر دسترس در  یهااز امکان یریگبرای بهره یاهوشمندانه

مطرح نشده بود، یکی از  هابرنامهکام صنعتی در اح برنامه چهارم توسعه مفهوم طراحی استراتژی توسعه

است در  هاآنمشکالت موجود و تالش آگاهانه برای اصالح  به هوشمندانهکارکردهای مهم برنامه که واکنش 

ها برنامهاین در صنعتی  هاییاستس تر فقدان استمرارهمه مهم . همچنین ازخوردینمبه چشم  هابرنامهاین 
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 هاآن)اگر بتوان  .]1[است  هابرنامهدر  توسعه صنعتیهای یاستراتژاز نوسان  که خود متأثر شودیممشاهده 

 را استراتژی توسعه صنعتی نامید(

بعد از انقالب وجود توسعه  یهابرنامه سازییادهپمشکالت بسیاری در تدوین و  ذکرشدهمضاف بر مورد 

روشن از  یفعدم ارائه تعرشور بوده است. ی توسعه بر تولید کهابرنامهی مثبت اثرگذارداشته است که مانع 

، هاو برنامه هایاستس ینب یعدم هماهنگ، موجود در اقتصاد توسعه ینظر یبر مبان یمفهوم توسعه مبتن

عدم توجه به ، هابرنامه یندر تدو پژوهییندهآ یکردنداشتن رو، هاآن بندییتتعدد اهداف و عدم اولو

جلب مشارکت  یفقدان سازوکار برا، (یمدن یو نهادها یصوصکشور )بخش خ یمشارکت فعاالن اصل

توسط دولت  یبرنامه توسعه مصوب شده در دولت قبل یگیریو پ یرشعدم پذیردولتی و غ یعموم ینهادها

 ی توسعه در ایران بوده است.هابرنامهمشکالت  ازجملهید جد

 عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی -3

که  چنانآنی توسعه به بحث توان تولید و تحول صنعتی هابرنامهد در تر عنوان شکه پیش طورهمان

موجب به یتوسعه صنعت یاستراتژ ینتدو یفهآنکه وظ رغمیعلضرورت دارد، پرداخته نشده است؛ از طرفی 

 یتژعنوان استرابتوان بهکه از آن  یاشده است، هنوز برنامهو معادن قرار داده یعبر عهده وزارت صنا 1قانون

توسعه کشور که  یراهبرد یسندها نند)هما یاست. بعضاً اسناد راهبرد نشدهینکرد، تدو یاد یتوسعه صنعت

 یک هایاست، مشخصه یدهگرد یهته یعخصوص صنا( هم که در 1394و  1392، 1385 یهادر سال

 یاستراتژ" ینشده است تدوراستا انجام ینکه در ا یتوجهتالش قابلرا ندارند. تنها  یتوسعه صنعت یاستراتژ

مهم سبب سردرگمی فعالین و این  اجرا نشد. هماست که آن  1382در سال  "کشور یتوسعه صنعت

 گذاران کشور شده و یکی از موانع جدی ارتقای توان تولیدی کشور است.سرمایه

شوند، یمعیین های صنعتی و صنایع دارای مزیت کشور که در استراتژی توسعه صنعتی تیتاولودانستن 

ی تولیدی و هابخشهای دولت به سمت این یتحماهای کشور و یهسرماسبب عالمت دهی و هدایت منابع، 

های تولیدی است جذب آن منابع مالی که شریان اصلی فعالیت خألصنعتی هدف، خواهد شد که در 

در حال حاضر  متأسفانهشود. یمی بازسفتهمستغالت، زمین و  ازجملهی دیگر، با جاذبه نسبی بیشتر هابخش

های متکی به رانت و مواد خام است. همچنین به دلیل نبود نقشه راه، در کشور تمرکز بیشتر صنایع در بخش

های ناشی گیری از صرفههای با ظرفیت پایین در یک صنعت خاص هستیم که امکان بهرهشاهد تعدد بنگاه

 را سلب کرده است.از مقیاس 

                                            
 برنامه پنجم توسعه. 150برنامه چهارم توسعه؛  ماده  21و معادن؛  ماده  یعوزارت صنا یلقانون تمرکز قانون صنعت و معدن و تشک 1ماده  1
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 ار نامساعدوکمحیط کسب -4

رود. های تولیدی به ویژه صنعت به شمار میوکار نامساعد در کشور از معضالت اصلی بخشمحیط کسب

یدکنندگان تولهای اخیر به دلیل ساختار نهادی ضد تولیدی، فضای فعالیت برای طی سال متأسفانه

را متأثر ساخته  تولید وریاً بهرهیافته که متعاقبهای مبادله به صورت غیرمتعارفی افزایشمحدودشده و هزینه

ها، تعرض ثباتی در سیاستاست. شیوع فساد در کل سیستم اقتصادی و سیاسی کشور، مقررات ناکارآمد، بی

های به حقوق مالکیت، عدم شفافیت اقتصادی و مواردی از این دست، شرایط را برای ادامه مسیر بنگاه

، 1یراناتاق ا یآمار و اطالعات اقتصادوکار مرکز محیط کسب طبق گزارش پایشساخته است. تولیدی دشوار 

)بدترین وضعیت( را کسب 10از  5.86مناسب ارزیابی نشده و نمره  95وکار در پائیز وضعیت محیط کسب

کند و نیز اوضاع ایران را چندان مساعد ارزیابی نمی 2017وکار بانک جهانی کرده است. گزارش انجام کسب

ساختار  2016-17پذیری سال رقابتکشور را کسب کرده است. همچنین در گزارش  190از  120رتبه 

رکن نمره( را به دست آورده است. )بهترین  7از  3.63نهادی ایران بسیار بد ارزیابی گردیده و تنها نمره 

ران، ، اعتماد عمومی به سیاستمدا2انحراف در منابع عمومی هایی نظیر حقوق مالکیت،نهادها شامل شاخص

، نقش روابط در 4منابع توسط دولت رفتن هدر، استقالل قوه قضائیه، 3های غیرمتعارف و رشوهپرداخت

های ، شفافیت در سیاست6وفصل دعاوی، کارایی چارچوب حقوقی در حل5های مقامات دولتیگیریتصمیم

 دولت است.

مشکل  5ها و فساد به عنوان ی سیاستثباتدر این گزارش مشکل تأمین مالی، تورم، بروکراسی ناکارآمد، بی

یابد های تولیدی کاهش میشده است. در چنین فضایی انگیزه برای فعالیتیمعرفوکار اصلی در فضای کسب

 گردد.های غیرمولد مهیا میو شرایط برای حضور فعالیت

 مشکل تأمین مالی -5

سابقه نرخ ارز طی یبی هاجهشار های اقتصادی در کنیمتحرو  هاتورمبخش تولیدی کشور که در پی 

 تأمینای ازجمله معضل یدهعدشده است همچنان به علت وجود مشکالت یفتضع شدتبهسالیان گذشته 

ی تولیدی کشور به مشکالت هابخشمالی  تأمینمشکل  متأسفانهیابد. بازمالی نتوانسته، توان اولیه خود را 

به ویژه در شرایط  های تولیدیبودن فعالیت یسکپر رآن  نظام بانکی ایران گره خورده است که در کنار

                                            
به بعد مسئولیت تهیه و انتشار آن را مرکز آمار و  95است که از پاییز  شدهگزارشی مجلس تهیه و هاپژوهشتوسط مرکز  وکارکسبتر گزارش پایش محیط پیش 1

 است. گرفتهبرعهدهاطالعات اقتصادی اتاق ایران 
2 Diversion of Public Funds 
3 Irregular Payments and Bribes 
4 Wastefulness of Government Spending 
5 Favoritism in Decisions of Government Officials 
6 Efficiency of Legal Framework in Settling Disputes 
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های تولیدی در بازپرداخت سود تسهیالت و توان کم بخش های باالاقتصادی موجود با عدم اطمینان

 ها را دشوارتر ساخته است.، دریافت تسهیالت از بانکهاآن موردنظرها در زمان توسط بانک شدهارائه

هزار واحد  37به  یک، نزد1394سال  یانتا پا ی،صنعت یهاکوچک و شهرک یعاسازمان صن آماربر اساس 

که  یهزار واحد صنعت 5حدود  یان،م ینوجود داشته است که از ا یصنعت یها و نواحشهرکدر  یصنعت

 ینمنتشرشده توسط ا ماراند. بر اساس آبوده یرفعالاند، غکار داشته یروینهزار نفر  97حدود  یاشتغال

 شده است. اعالم ینگیدرصد کمبود نقد 71 یرفعال،غ یواحدها ینا یلیازمان، علت تعطس

های تولید از سهم مصوب خود برای دریافت تسهیالت، نسبت کمتری های گذشته همواره بخشطی سال

 های مختلف در سالها به بخشآمارهای بانک مرکزی در خصوص تخصیص منابع کل بانک اند.دریافت کرده

مجموع سهم  در مقابلدرصد بوده،  29.3سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت بانکی گویای آن است که  95

است که در این سال بوده است. این در حالی  درصد از کل تسهیالت اعطاشده 52.9خدمات و بازرگانی معادل 

به  تشویق هابانکت، صورت پذیرفته اس 1390بندی تسهیالت بانکی که در سال یهسهمبر اساس آخرین 

ی خدمات هابخشدرصد به  8درصد از تسهیالت خود به بخش صنعت و معدن و در مقابل تنها  37پرداخت 

پولی، اعتباری و نظارتی نظام  هاییاستس "مجموعه  7 ماده 2تبصره است در  ذکریانشا. اندشدهو بازرگانی 

پیشـنهادی بانـک  یهامؤسسات اعتباری که نسبتمقرر گردید آن دسته از  1390در سال  "بـانکی کشـور

خـود، از تخفیـف نسـبت  یریگنمایند، بنا به تشخیص بانک مرکزی و متناسب با جهت مرکـزی را رعایـت

تخصصی مکلف  یهابانکحال یندرعاما بانک مرکزی برخوردار شوند؛  یهامشوق سـپرده قـانونی و سـایر

 .1رسالت اصلی خویش، اعطا نمایند الت خـود را در راسـتایدرصد از تسهی 90شدند تا حداقل 

ی بازرگانی و خدمات و بخش هابخششود تسهیالت اعطایی به مشاهده می 3که در نمودار  طورهمان

 ی صنعت و معدن و کشاورزی بوده است.هابخشساختمان و مسکن همواره بیشتر از 

 

 

 

 

 

                                            
1 http://www.cbi.ir/section/1376.aspx 
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 )هزار میلیارد ریال( 93-5138ي هاسالطی   یردولتیغ يهابه بخش يت اعتبارها و مؤسسابانکمانده تسهیالت  -3نمودار 

 
 یاقتصاد یزمان هاییسر یبانک اطالعات ی،منبع: بانک مرکز

ی مختلف اقتصادی گویای آن است که هابخشگذاری در یهسرمااز طرفی بررسی روند و ترکیب سهم 

اند و از دست داده یاقتصاد یهابخشیر ت به ساخود را نسب یگاهجا یطور نسببه ی تولیدیهابخش

 صورت گرفته است. یاقتصاد یهابخش یرسا یسه باها در مقابخش یندر ا یکمتر هایگذارییهسرما

 یردولتیغ يهابه بخش يها و مؤسسات اعتباربانکي اقتصادي از مانده تسهیالت هابخشسهم  -4نمودار 

 )درصد( 93-5138ي هاسالطی 

 
 زمانی اقتصادی هاییسر: بانک مرکزی، بانک اطالعاتی منبع

 

ی بازرگانی داخلی و خدمات از مانده تسهیالت هابخششود سهم یممشاهده  4که در نمودار  طورهمان

افزایش و در مقابل سهم  1385-93ی هاسالیردولتی طی غی هابخشاعتباری به  مؤسساتو  هابانک

 یافته است.کاهش ی صنعت و معدن و کشاورزیهابخش

 نوسانات نرخ ارز -6

همواره  یاقتصاد یرهایمتغ یرتعامالت خود با سا یلاقتصاد است که به دل یدیکل یرهایاز متغ یکینرخ ارز 

ای از بخش عمدهکه ییازآنجابوده است.  ی کشورو فعاالن اقتصاد گذارانیاستس پردازان،یهنظرموردتوجه 
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های ارزی در ایران برای یاستسچگونگی اتخاذ ، به واردات است یواردات و متک یهبر پا یراناقتصاد اتولید 

علیرغم اهمیت و حساسیتی که نرخ ارز و تغییرات آن در اقتصاد ایران ی تولیدی حائز اهمیت است. هابخش

. اندهشدیری ناپذجبرانی تولید و مولد کشور، از نوسانات و افزایش آن متحمل صدمات هابخشدارد همواره 

به واسطه هزینه تولید کاالهایی است که تولید  تولیدکنندگان ینهباال رفتن هز یناعباال رفتن نرخ ارز به م

 آنکاسته شده و در پی  آنهاای است، لذا از توان تولیدی یهسرمای و اواسطهاولیه، واردات مواد وابسته به  آنها

گذاری و افزایش ظرفیت تولید را یهسرماپذیری یهتوجامر یابد. این یمرقابت تولید داخلی نیز کاهش  توان

 دهد. یمخود قرار  الشعاعتحت

است. نرخ ارز در بازار آزاد  شدهدادهبانکی نشان ینبروند افزایشی نرخ ارز در بازار آزاد و بازار  5در نمودار 

یافته و به عبارت دیگر  یاهمالحظقابلریال افزایش  37356ریال به  10607( از رقم 1389-96سال ) 8طی 

 برابر شده است. 3بانکی ینببرابر شده است. در دوره مشابه این نرخ در بازار  3.5

 )ریال( 1389-96ي هاسالبانکی طی ینبو بازار  آزادمتوسط میانگین نرخ ارز در بازار  -5نمودار 

 
 منبع: بانک مرکزی  

 هستند. 1396ط نرخ ارز در سه ماه اول سال در برگیرنده متوس 96* ارقام مربوط به سال  

 یرپذ بینییشو پ یمندرا دچار مشکل ساخته، عدم قاعده تولیدیبخش  یتکه فعال یاز مسائل یگرد یکی

همواره  یاست. فعاالن اقتصاد یمختلف اقتصاد یطها و شرادر زمان در ایران هادولت یارز هاییاستسبودن 

 یارز یرذخا اهشک یا یشمختلف ازجمله افزا ینرخ ارز با توجه به پارامترها ییراتتغ بینییشبه دنبال پ

آنکه فارغ از نوسانات که ذکر حال است،در نرخ  ییرتغ یزانمهم زمان و ممسئله  بینییشپ ین. در اباشندیم

بت به زمان نس ینانینرخ را دارند، در نااطم ینا یشکه انتظار افزا یزمان یکشور حت یاقتصاد یهاشد، بخش
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 ینانینااطم ینها را با مشکل مواجه سازد. اآن گیرییمتصم تواندیکه م برندیسر م بهنرخ  ییرتغ یزانو م

 بردن رقابت خواهد شد. ینو از ب یکردن انتظارات تورمفعال  ی،اقتصاد مل ثباتییسبب ب

ساد و عدم شفافیت دامن زده است. از دیگر مشکالت این حوزه، وجود چند نرخ ارز در بازار است که به ف 

نیازهای آن در دستور کار دولت قرار گیرد. یشپبایست با توجه به الزامات و یمی کردن ارز نرختکرو ینازا

ی کردن ارز، باعث اصالح مشکالت اساسی کشور در حوزه نرختکالبته باید توجه داشت که اجرای سیاست 

برای اصالح نرخ ارز و حرکت به سمت تعیین نرخ تعادلی آن از طریق  شود. ضمن آنکهمدت نمیارز در کوتاه

ای طرف عرضه و تقاضای نرخ ارز و سازوکار رقابتی بازار باید در بلندمدت زمینه فعالیت آزادانه عوامل ذره

 گیری نیروهای بازار را فراهم کرد که این امر از طریق کاهش وابستگی تولید به نفت، تقویتبسترهای شکل

توان تولیدی، ایجاد تنوع صادراتی و صادرات کاالهای با ارزش افزوده باال مهیا خواهد شد. بدون شک نرخی 

های اقتصادی سازگار نبوده و قدرت که از طریق تعامل عوامل بنیادی اقتصادی تعیین نشود با تمام بخش

 ی صحیح ندارد.عالمت ده

ی شدید و ناگهانی هاشوک، سبب بروز بلندمدت اسمی ثابت درشده، حمایت از نرخ ارز یانبمازاد بر موارد  

نرخ ارز در کشور،  ییراتتغ یسکابزار پوشش ردر نرخ ارز اسمی بوده است که به علت عدم فراهم بودن 

هایی به بخش کرده است و آثار مخرب ضربات چنین شوک یلبه بخش مولد تحم یریناپذجبران هایینههز

 یتحما نرخ ارز با توجه به شرایط اقتصادی است. موقعبهر از پیامدهای منفی تعدیل تولیدی به مراتب بیشت

در  یندر طول زمان است و ا یکاف یارز یرداشتن ذخا یاردر اخت یازمندثابت در بلندمدت ن یاز نرخ ارز اسم

آن بدل شده است که در  یمحصولتک یدینظام تول یکبه  یشترکشور ب یدیتول یاست که فضا یحال

 . گذاردیم یباق یبر عرضه ارز داخل یتوجهنوع از کاالها، اثرات قابل ینا یجهان یبازارهاوارده به  یهاشوک

 های عمرانی دولتهزینه -7

 هایسیاستعمرانی دولت را پس از تسهیالت بانکی و  هایهزینه، ]2[ مجلس در گزارشی هایپژوهش مرکز

در بخش صنعت در ایران معرفی کرد. بر اساس این  گذاریسرمایهبر  اثرگذارارزی به عنوان سومین عامل 

 0.55 یزانبخش صنعت به مدر گذاری شود سرمایهسبب می ی دولتهای عمرانهزینه یدرصد 1 یشافزاگزارش 

 یرساخت،حوزه زدولت است که اغلب در  هایگذارییهاز سرما یبخش ی،عمران یها. طرحیش یابدافزا درصد

 یجاداو  یخدمات بخش خصوص یتقاضا برا یجادا گذاری،یهو توسعه سرما ی. رونق اقتصادکندیم ایدظهور پ

کنزی در بر اساس تخمین موسسه مک شده است جباست که مو یعمران یهاطرح یاجرا یایاشتغال از مزا

. همچنین دکشورها شو هاییرساختصرف ز یجهان یناخالص داخل یدتولدرصد  4حدود ، ساالنه 2013سال 

گذاری در زیرساخت یهسرمابه دالر  یلیونتر 3.4ساالنه  2030این موسسه برآورد کرده است که تا سال 
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بودجه  یدرآمدها یش برآوردبی است که در ایران به دالیلی ازجمله در حالاین  .[8]کشورها نیاز باشد 

و  یارانهمانند حقوق، دستمزد،  یرپذنااجتناب هایینهاز هز یبخشدولت و بودجه  یکسرپوشش  وساالنه 

 یهاطرح یدننرس یانو به پا یعدم تحقق کامل بودجه عمرانهمواره سبب  یبودجه عمراناز محل  یره،غ

سال منتهی به سال  20ی عمرانی در ایران طی هاطرحاست. متوسط تحقق  در موعد مقررشده یعمران

 ین، نسبتهمچن. درصد بوده است 97.5طور متوسط به ایینهدرصد تحقق اعتبارات هز درصد و 68 1395

درصد  12به  1376درصد در سال  45داشته و از  ینزول مشابه رونددوره  یط ایینهبه هز یعملکرد عمران

 واحد 1.2تنها  ایینههز واحد اعتبار 10هر  یازا به 1395در سال  یناست؛ بنابرا یدهرس 1395در سال 

 .]3[ ستشده اپرداخت عمرانیاعتبار 

ی هاطرحو درصد  1390-95های های عمرانی طی سالبه ترتیب درصد تحقق بودجه 7و  6در نمودار 

 .اندشدهدادهنشان  1390-94اند طی دوره یدهنرسشده به اتمام یینتععمرانی که در زمان 

 1390-59هاي سال یط یهاي عمراندرصد تحقق بودجه -6نمودار 

 
 و بودجه یبخش مال ی،اقتصاد یآمارها یدهگز یران،ا یاسالم یهورجم یمنبع: بانک مرکز  

 1390-94هاي طی سال اندموقع اتمام نیافتهکه به یهاي عمرانطرحدرصد  -7نمودار 

 
 ایهای سرمایهطرح تملک دارایی .46، 1395، بررسی الیحه بودجه 1394های مجلس، منبع: مرکز پژوهش   
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 های حکومتیدستگاه وجود مفاسد اقتصادی در -8

توانست فرصتی برای عمران و در دهه اخیر، وفور درآمدهای نفتی در دوران اوج قیمت نفت که می متأسفانه

های توسعه و ضعف نهادهای نظارتی، توجهی به برنامهای، بیآبادانی کشور باشد، در فقدان نگاه توسعه

ترین فسادها را در این دوره رقم سابقهانتی نداشت و بیای جز ایجاد فضا برای رفتارهای فسادآلود و رنتیجه

 المللی در ارتباط با فساد نیز تأییدی بر این مدعا است.های بینزد. جایگاه ایران در گزارش

 176 ینرا در ب 131رتبه  2017در سال  یرانا الملل،ینب یتبر اساس شاخص ادراک فساد سازمان شفاف

زده است. بر دامن  یراندر ابه بروز فساد  یزکارآمد ن ینظارت یفقدان نهادها یطرف از کسب کرده است.کشور 

، از منظر مؤلفه 2017در سال  المللیینب یتشاخص حقوق مالک یو قانون یاسیس یطشاخص مح یراساس ز

در  یانو در سطح جه ام 12رتبه  ی،شمال یقایو آفر یانهکشور خاورم 15 یندر ب یرانقضائیه ا استقالل قوه

 دارد.ام را  84کشور رتبه  127 یانم

 کیفیت حکومت، دموکراتیک غیر توان به ضعف حاکمیت قانون، ساختاریابی علل بروز فساد میدر ریشه

پاسخگویی،  عدم و مشارکتی نهادهای فقدان انحصارات، گستردگی و اقتصادی رقابت فقدان قوانین، پایین

 فرهنگی اشاره کرد. و مسائل فساد با مقابله ایبر جدی عزم وجود عدم یا ناتوانی

 ی،منابع بانک یعتوز ی،نفت یدرآمدها یعتوز توان بهمیبر فساد در کشور  ی مبتنیرفتارها یقعمده مصاداز 

اشاره کرد که دست  یناز ا یقانون و موارد ینحوه اجرا ،سازیخصوصیواگذاری اموال دولتی در راستای 

 شده است.ای غالب تبدیلباشند که به رویهور میماحصل توزیع رانت در کش

نفتی به کشور وارد شد که متأسفانه در خأل  میلیارد دالر درآمد 630دهم، بیش از های نهم و در دولت

سابقه ارز منجر شد و ها و خروج بیهای الزم قانونی و مدنی به توزیع مبالغ هنگفت رانت بین خودینظارت

 واری را برای کشور به همراه داشت.پیامدهای اقتصادی ناگ

   شود. عدم های اخیر شمرده میهای اصلی فساد در کشور طی سالسیستم بانکی نیز از دیگر کانون

 گزارش ها، گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز )بر اساسهای کافی بانک مرکزی بر عملکرد بانکنظارت

ها به اعطای رسیده است(، الزام بانک 7000ود تعدادشان به حد ،2011پول در سال  المللیبین صندوق

های تسهیالت با مبالغ هنگفت به افراد برخوردار از رانت، عدم رعایت قوانین بانکی و تغییر مسیر سپرده

 دالیل این ادعا است. ازجملههای سوداگرانه، مردمی به سمت فعالیت

رانت و امتیاز برای گروهی خاص در کشور سازی دولت، محلی برای توزیع سازی نیز با شعار کوچکخصوصی

سازی منجر به های مملو از فساد، اقدام به خصوصیشود که در محیطشده است. در سطح نظری گفته می
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و تبدیل انحصارات دولتی به خصوصی افراد صاحب نفوذ دست شدن اموال دولت بین بهجایی و دستجابه

سازی صرفاً به هدف ها، خصوصیم. شفاف نبودن واگذاریشود که در ایران به وضوح شاهد آن هستیمی

ها، این سیاست را از های دولتی بابت رد دیون و تسویه بدهیکسب درآمد و انجام واگذاری سهام شرکت

 های فسادآلود ساخته است.مسیر اصلی خود منحرف و گرفتار رویه

 یکاردستهای اخیر اشاره داشت. طی سالهای تعرفه در کشور توان به نرخهای فساد میاز دیگر کانون

ای های تعرفه در کاالهایی خاص و در جهت منافع گروهی مشخص، بدون توجه به مالحظات توسعهنرخ

 ای فراهم کرد.کشور، به وضوح فرصت سودجویی را برای عده

 ضعف حقوق مالکیت -9

تواند به تشکیل سرمایه مولد است که میای های توسعهسیاست ترینمهمایجاد حقوق مالکیت امن و کارا از 

که فعاالن اقتصادی اطمینان از امنیت حقوق مالکیت خود نداشته باشند و تعرض به حقوق منجر شود. زمانی

های شفاف و مولد ای برای فعالیتگذاران باشد، انگیزهمالکیت فکری و معنوی از تهدیدات جدی برای سرمایه

های تولید گذاریساز برای سرمایهیت حقوق مالکیت به عنوان یک نهاد انگیزهشود. تضمین و تقوایجاد نمی

 است. گذارانسیاستمحور، در کشورهای پیشرفته صنعتی در اولویت 

، استفاده کارا از منابع، برقراری سیستم 1از طریق تسهیل مبادالت اقتصادی شدهینتضمحقوق مالکیت 

گذاری، سبب تسریع رشد و های سرمایهوکار و فرصتای کسبپاسخگویی و شفافیت اقتصادی، بهبود فض

وکار، رغم اهمیت فراوان تضمین حقوق مالکیت در محیط کسبگردد. علیتوسعه اقتصادی در کشورها می

حقوق مالکیت نسبت به  تأمیندهد که ایران جایگاه مناسبی از لحاظ های موجود نشان مینگاهی به شاخص

، معادل 2017المللی در سال حقوق مالکیت بین اشته است. نمره ایران در شاخصسایر کشورهای دنیا ند

به عبارت ؛ 2قرارگرفته است 99کشور جهان در رتبه  127که در بین  هست)بهترین وضعیت(  10از  4.5

است.  قرارگرفته  المللیینب یتشاخص حقوق مالک یبندرتبه یستل درصد آخر 20 یجز کشورها یرانا یگرد

 را در این شاخص کسب کرده است. 11رتبه  ی،شمال یقایو آفر یانهکشور خاورم 15 یندر بمچنین ایران ه

دهد که از نظر فعاالن اقتصادی، نیز نشان می 95وکار ایران در پاییز نگاهی به گزارش پایش محیط کسب

ترین ط سیاسی، نامناسبمحیط حقوقی به عنوان یکی از اجزای محیط نهادی، بعد از ساختار دولت و محی

های ها و اجبار طرفاست. مؤلفه ضعف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایت شدهیابی ارزجزء محیط نهادی 

شود. نمره تعلق قرارداد به انجام تعهدات، به عنوان یکی از عوامل ارزیابی محیط حقوقی در نظر گرفته می

                                            
یجه انجام درنترا افزایش و  هاآنهای مبادله ینههزشوند که یمهایی برای حفظ حقوق مالکیت خود ینههزدر فقدان حقوق مالکیت، فعالین اقتصادی ناچار به پرداخت  1

 کند.یم برزمانمبادالت اقتصادی را پرهزینه و 
2 https://internationalpropertyrightsindex.org/countries 
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ای از )بدترین وضعیت( است که نشانه 10از  6.26عادل گرفته به این مؤلفه از نظر فعاالن اقتصادی م

 ناکارایی نظام قضایی و عدم امنیت حقوق مالکیت در کشور است.

 هامالیات -10

ها در زمانی که با رکود اقتصادی مواجه هستند با تعدیل تجربه سایر کشورها گویای آن است که دولت

واسطه گسترش خدمات الکترونیک و ها بهاخت مالیاتدر عوض، با تسهیل در پرددریافتی و  هاییاتمال

 پردازند.به حمایت از تولید خود می هاسازی پرداختساده

های های اقتصادی و توسعه، نرخکشور عضو سازمان همکاری 47، 2007-08 هایسال بعد از بحران جهانی

 نادا، یونان، اندونزی و انگلستان بهمالیات اشخاص حقوقی خود را کاهش دادند که در این میان برخی نظیر کا

صورت موقت و با شدت  ها را بههای مزبور نمودند و مابقی، تنزل این نرخصورت تدریجی اقدام به کاهش نرخ

کاهش یافت. در  درصد 3ها طی سه سال، شرکتبیشتری دنبال کردند. در کره جنوبی، نرخ مالیات بر درآمد 

ها های کوچک و متوسط در شرایط بحران، نرخ مالیات بر درآمد شرکتنگاهدنبال حمایت از ب تایوان نیز به

 درصد تنزل پیدا کرد و بعد از رکود به نرخ عادی خود بازگشت. از طرف دیگر پاسخ 8معادل ، 2009در سال 

به بحران جهانی، اقدام به کاهش تعداد مراحل و زمان موردنیاز برای  OECDسازمان  کشور عضو 38

منظور کاهش بار  ای مالیاتی، از طریق کاهش نهادهای دخیل و گسترش خدمات الکترونیک بههپرداخت

 اجرایی پرداخت مالیات و تقلیل فرارهای مالیاتی بود.

های بخشکه در خصوص مالیات  رفتمیدر پی رکود حاکم بر اقتصاد ایران این انتظار با این مقدمه 

ی از پرداخت مالیات معاف نوعبههایی که در مقابل بخش هایی صورت گیرد وصنعتی بازنگری-تولیدی

های داللی، سوداگری و ...( مالیاتی پرداخت مثل فعالیت) ییدرآمدزاهستند یا به دلیل شفاف نبودن سیستم 

در ایران شود، مشاهده می 8که در نمودار  طورهمانی است که در حالکنند، مورد هدف قرار گیرند. این نمی

ان نرخ رشد مالیات دریافتی از اشخاص حقوقی و نرخ رشد اقتصادی سال قبل که گویای وضعیت تناسبی می

 .اقتصادی فعالین است، وجود ندارد
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 (1390)سال پایه  1392-59ي هاسالنرخ رشد اقتصادي و نرخ رشد مالیات اشخاص حقوقی طی  -8نمودار 

 
 87ک مرکزی، نماگر اقتصادی شماره منبع: بان 

 ه است.اقتصادی در سال قبل آن مقایسه شدزم به ذکر است، نرخ رشد مالیات دریافتی از اشخاص حقوقی با نرخ رشد * ال

در پرداخت مالیات در دوره  هاآنهای تولیدی کشور در این ارتباط فقط به عدم توانایی البته مشکل بخش

و  ینو جامع نبودن قوان یچیدگیپرآمد است. طورکلی نظام مالیاتی ایران ناکاشود؛ چراکه بهرکود خالصه نمی

های اجرایی، عدم وجود پایگاه اطالعات ها و رویه، ضعف ضمانت اجرایی قوانین، ناکارآمدی بخشنامهمقررات

های گسترده مالیاتی، فرار معافیتبر مجموع درآمد،  یاتمالنظام نبود اقتصادی و مالی جامع و شفاف، 

ای از از دولت تنها گوشه خواهیحسابها و فقدان نظام پاسخگویی و بر شرکت مالیاتی، باال بودن مالیات

. در چنین طلبدمی هنگفتی راهای که اصالح ساختاری و بنیادی آن هزینهباشد مشکالت نظام مالیاتی می

یست، بلکه یک ضرورت نحل برای حل مشکل نظام درآمدی دولت شرایطی اصالح نظام مالیاتی فقط یک راه

 ست.ا

 ایهای تجاری ضد توسعهسیاست -11

 های تجاری نامناسب و به نفع صنعتی، سیاست-های تولیدیبرده برای بخشعالوه بر همه مشکالت نام

های خاص، باعث گردیده بنیه ضعیف این بخش توان رقابت با کاالهای مشابه خارجی را نداشته باشد. گروه

داخل و فقدان یک برنامه تجاری مشخص و تولید  ساخت امکان با مصرفی کاالهای مشابه گسترده واردات

 تولید تنگ کرده است.محور، در کنار مشکالت داخلی، عرصه را برای تولیدکنندگان و فعاالن بخش 
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ترین ابزار ها و مهمترین ابزار سیاست تجاری در اختیار دولتاز طرفی تعرفه و نظام تعرفه که به عنوان مهم

شود، در ایران دارای شرایط مطلوبی نیست. نظام یبه بازارها شناخته م یبسط دادن دسترس یامحدود کردن 

تنها ایران در صدر کشورهای با نرخ تعرفه باال قرار دارد بلکه نظام ای است که نهگونهتعرفه در ایران به

های پذیری در سالرقابت ای مطلوب فاصله دارد. بر اساس گزارشای ایران از معیارهای یک نظام تعرفهتعرفه

های تجاری )درصد از عوارض گمرکی( در جایگاه ، برای سه سال پیاپی ایران در شاخص تعرفه17-2015

 ساختار هدفمند یک نظام تعرفهکشور قرار داشته است. از طرفی  138 و 140، 144آخر در بین به ترتیب 

شده و از توزیع تعرفه برای کلیه هدایت یی هدفهای کاالای به سمت گروهکند تا حمایت تعرفهایجاب می

 .]4[ های کاالیی اجتناب شودکاالها و گروه

 قاچاق -12

گذاری ملی کشور تأثیر منفی دارد. با ورود کاالی قاچاق زیر قیمت غیرمستقیم بر سرمایه طوربهقاچاق کاال 

الت تولید داخل کاهش میابد و به تولیدشده کاال در داخل، تولید ملی ضربه خورده و تقاضا برای محصو

گردد. گذاری در بخش تولید داخلی را موجب مییت کاهش سرمایهدرنهادنبال خود کاهش سودآوری و 

کند. چراکه قاچاق کاال در فرصت کوتاهی گذاری نیز انحراف ایجاد میمضاف بر آن قاچاق در مسیر سرمایه

زا های مولد و اشتغالگذاری در فعالیتسود حاصل از سرمایهکند که با گذاران میبسیاری نصیب سرمایهسود 

میزان قاچاق ورودی و خروجی در مقایسه با میزان واردات و صادرات  9تفاوت چشمگیری دارد. در نمودار 

علیرغم آنکه گویای روند کاهشی میزان قاچاق در است که  شدهدادهنشان  1392-95های کشور طی سال

 است.ای مالحظهقابلمیزان قاچاق رقم ایران است، همچنان 

 )میلیارد دالر( 1392-59هاي میزان قاچاق ورودي و خروجی و میزان واردات و صادرات کشور طی سال  -9نمودار 

 
 از آمار سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران است برگرفتهمنبع: آمار صادرات و واردات      

 است. شدهاستخراج( 1395ز گزارش برآورد حجم قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز )آمار قاچاق ورودی و خروجی قاچاق ا*   

 ، ارقام اولیه هستند.1395* ارقام واردات و صادرات سال    
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به  ینسبت قاچاق ورود 1395شود، در سال یمالحظه م 1که در جدول موجود  یبر اساس آمارهااز طرفی 

 د برآورد شده است.درص 28حدود  یواردات رسم

 5139مقایسه مبادالت اقتصاد رسمی و برآورد حجم قاچاق در سال  -1جدول 

 درصد مبادالت

 27.8 قاچاق ورودی به واردات رسمی نسبت

 0.46 نسبت درآمد گمرکی به قاچاق ورودی

 1.2 نسبت قاچاق خروجی به صادرات رسمی

 14.4 نفتی+ واردات رسمی(یرغنسبت کل قاچاق به کل مبادالت تجاری )صادرات 

 4.2 نسبت قاچاق به بودجه کشور

 گزارش برآورد حجم قاچاق، 1395، مبارزه با قاچاق کاال و ارز یستاد مرکز منبع:            

تجارت  اداری وکارکسب محیطهای اقتصادی و از دالیل بروز قاچاق در کشور به انگیزه یاعمدهبخش 

محیط  رو پیشگیری از قاچاق بر مبارزه انتظامی با آن ارجحیت دارد. اصالحگردد و ازاینخارجی بازمی

تسهیل  ها وقوانین و مقررات، ایجاد ثبات در قوانین، مقررات، مجوزها و بخشنامه یسازوکار، سادهکسب

ری پیشگی راهبردهای ترینیاز اصل یانظام تعرفه سازیینهتجارت خارجی و به هایینهفرآیندها و کاهش هز

برخورد مؤثر با قاچاق ، کوچک و خرد مبارزه با قاچاق یهااز قاچاق بوده و الزم است به جای تمرکز بر پرونده

 .]5[ صورت پذیرد یاو حرفه یافتهسازمان

 دست و پاگیر و غیرشفاف متعارض و بعضاً متناقضتعدد قوانین  -13

های تواند مشوق توسعه فعالیتقتصادی میگذاری مناسب مقررات، عالوه بر ایجاد ثبات اطراحی و هدف

  المللی نظیر بانک جهانی معتقد هستند که ای بینهای توسعهاقتصادی و مروج رقابت باشد. سازمان

گذاری خوب باید در راستای حمایت از رشد اقتصادی پایدار و عادالنه، کاهش فقر و حکمرانی بهتر مقررات

ها نامههر کشور، مقررات از دو بُعد کمیت )ناظر بر تعداد قوانین، آئین ضروری است که در رو ینهمباشد. از 

قابلیت  کنندهینتضمهایی است که االجرا است( و کیفیت )برخورداری مقررات از ویژگیهای الزمنامهو بخش

اهمیت از شرایط مطلوبی برخوردار باشد.  (وکار باشدکسب ازجملههای مختلف اجرا و اثربخشی آن در حوزه

های جدی به رشد و توسعه این موضوع بدین جهت است که نظام مقرراتی ناکارآمد به طرق مختلف آسیب

توان به بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد، افزایش ها میاین آسیب ازجملهکند. اقتصادی کشورها وارد می

عدم اجرای بسیاری از مفاد ، -تهای جدی نظام مقرراتی ناکارآمد، افزایش فساد در کشور اسیبآساز  -فساد

شدن امنیت )ثبات( حقوقی و کاهش انگیزه برای  دارخدشهقانونی، از بین رفتن ارزش قانون و قانون مداری، 

وکار های موجود در محیط کسبیکی از چالش اکنونهمکه  است یحالگذاران اشاره کرد. این در سرمایه
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های اقتصادی های مختلف، مزاحم فعالیتی است که به شیوهایران، وجود مقررات ازجملهبرخی کشورها 

 کنند.ایجاد می هاآنروی  هستند و یا موانعی فرا

های حکمرانی جهانی بیانگر ضعف در محیط در شاخص کیفیت مقررات شاخص شدهکسببررسی نمرات  

    کشورهای عضو سند را کسب نموده و در میان  -1.28مقرراتی ایران است. ایران در این زمینه نمره 

پذیری جهانی است. از طرفی ایران در شاخص بار مقررات دولتی در گزارش رقابت 21انداز دارای رتبه چشم

ید ضعف در نظام مقرراتی مؤکشور به خود اختصاص داده است که  137را در بین  97نیز جایگاه  17-2016

ی اقتصادی فعال در ایران، بروکراسی ناکارآمد هابنگاههمچنین در این گزارش مدیران ارشد  ایران است.

ین برای آفرمشکلمانع اول  10بازار را جز  محدودکنندهدولتی، فساد، مقررات مربوط به نرخ ارز و مقررات 

 .اندکردهعنوان  وکارکسبانجام 

دیگری بر نیز، صحه  وکارکسب، جایگاه نامناسب ایران در گزارش سهولت انجام ذکرشدهعالوه بر موارد 

شود که در یمتر به این گزارش مشخص یقدقکیفیت پایین قوانین و مقررات در ایران است. چراکه با نگاه 

شود. بر اساس گزارش یمیری گاندازه وکارهاکسبمیزان سهولت قوانین و مقررات ناظر بر عمر  واقعبهآن، 

کار، شروع وی سهولت انجام کسبهاشاخص بانک جهانی، به ترتیب ایران در 2017 وکارکسبسهولت انجام 

ساز، ثبت مالکیت، پرداخت مالیات، اجرای قراردادها و انحالل و، دریافت مجوزهای ساختوکارکسب

کشور قرار دارد. در گزارش ملی  190در بین 156و  70، 100، 86، 27، 102، 120در جایگاه  وکارکسب

و مقررات  ینقوان ثباتییب( نیز 1395)منتهی به پاییز ی مجلس هاپژوهشمرکز  وکارکسبپایش محیط 

وکار از نظر کسب یطمح یمشکل اصل 10جز  ی،فصل متوال ینچند یط گذاری،یهو سرما یدمربوط به تول

 گشته است. یابیارز یفعاالن اقتصاد

المللی ینی و بداخلتوان به شرایط خاص یمیری نظام مقرراتی دست و پاگیر در ایران گشکلدالیل  ازجمله

ها به منظور کنترل اوضاع و احوال به وضع قوانین ی اخیر اشاره کرد که سبب شد دولتهادههایران طی 

وکارها ناگزیر از و کسب یابدیافزایش م بارهیکشرایطی، طبیعی است که بار مقررات به چنین دربپردازند. 

. عالوه بر آن ریت و تمشیت این فضای بحرانی هستندبا تدابیر ویژه ضروری برای مدی هایشانیتفعال تطابق

، هانامهیینآ، ناشی از فقدان توجه و اهتمام کافی به وضع گذارقانونیراصولی توسط غمقررات گذاری 

قوانین و وضع مقررات دیگر در همان  زودهنگام، سبب افزایش اصالح این بخشنامه و اسناد قانونی نظایر

مالحظه کافی یا آگاهی از نظام حقوقی  بدون یمقررات گذارم و دشوار قانون، موضوع شده است. زبان مبه
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ی هستند که اغلب گذارقانوناز اصول  اصالح مکرر قوانین و مقرراتو  1پراکنده یگذاررویه قانون، موجود

 .]5[ اندشدهگرفتهدر ایران نادیده  گذارقانونتوسط 

حذف قوانین نیست  لزوماًشود منظور ن دست و پاگیر اشاره میکه به تعدد قوانیالزم به ذکر است هنگامی

که  اصالح شود یبه نحواست که باید  اهآن یفیتکو افزایش  توجه به کاهش تعداد مقرراتبلکه منظور 

 ها داشته باشد.اثر سوء را بر عملکرد بنگاه ینکمتر

 فقدان ظرفیت جذب سرمایه خارجی -14

مواجه  اندازپستوسعه، با مشکل نرخ پایین شورها به ویژه کشورهای درحالسرمایه خارجی در شرایطی که ک

یابد. در چنین شرایطی ورود منابع مالی خارجی به عنوان مکمل مناسبی برای یمهستند، اهمیت بسیار 

گردد. در ارتباط با جایگاه ایران در جذب سرمایه خارجی دو نکته حائز اهمیت انداز داخلی توصیه میپس

که شایسته است، تأمین نشده است  چنانآنشرایط الزم برای ورود سرمایه خارجی به کشور  آنکه اوالًت. اس

یاً اندک سرمایه ورودی به ایران نیز به علت فقدان ظرفیت ثانلذا شاهد ورود سرمایه اندک به ایران هستیم. 

  ته است.ای نداشجذب سرمایه، سبب انتقال علم و فناوری نشده و کارکرد توسعه

در ایران نشان  GDPبه گذاری مستقیم خارجی )خالص ورودی( یهسرماجریان نسبت  10در نمودار 

 است. شدهداده

 2000-51هاي طی سال GDPبه  ( ي)خالص ورودی خارج یممستق گذاريیهسرما یاننسبت جر -10نمودار 

 
Source: World Bank  

                                            
؛ قابلیت دسترسی به شودیاوالً باعث ابهام در نظام حقوقی می پراکنده، اصالح تعداد زیادی از قوانین، به موجب تصویب یک قانون است. این امر گذارقانونمنظور از  1

کارشناسی شده و حداقلی است؛  یگذارحاکمیت قانون، نیازمند قانون یهاعنوان یکی از مؤلفه )به معنای فهم و آگاهی شهروندان از قانون( به قانون و نظام حقوقی
یک نظام  هاییژگیو این امر، با و شوندیموجب یک قانون، قوانین متعدد اصالح م زمان به؛ چراکه همکندیانسجام، سازگاری و نظام حقوقی را مخدوش م یاًثان

 .حقوقی خوب و کارآمد در تناقض است
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ی دارای روند کلی کاهشی بوده است و موردبررسی هاسالطی  شود این نسبتکه مشاهده می طورهمان

گذاری مستقیم خارجی یهسرماجریان . 1یمابودهدرصد  2.74مالحظه شاهد رقم قابل 2002تنها در سال 

است که این نسبت در کشورهای  GDPدرصد  0.52در حالی در ایران  2015در سال  (ی)خالص ورود

،  5.4، 1.2، 2.4، 2.08، 2.04عربستان، تاجیکستان، ترکمنستان، به ترتیب همسایه هند، ترکیه، امارات، 

 است.درصد  11.8

وجود فساد به منظور بهبود و افزایش جریان سرمایه خارجی در ایران الزم است موانع اصلی این مهم از قبیل 

 هاییرساختز یفیتکنامناسب بودن  ی،معنو یتبودن مالک یفضع ی،اقتصاد یتدر کشور، ضعف در امن

، هامشوقی رفع شوند و صرف اتکا به انواع بودن شاخص حکمران یینو پا یاسیکشور، وجود مخاطرات س

به دولت کشورهای میزبان  [7]توان راه به جایی برد. در این ارتباط دبیر کل سازمان ملل در گزارشی نمی

های پرهزینه، معافیت از گیری از مشوقهرهگذار خارجی، به دنبال بکند که به منظور جذب سرمایهتوصیه می

محیطی نباشند، بلکه ها و افراد و یا فرسایش نیروی کار و استاندارهای زیستقوانین داخلی حاکم بر شرکت

 حاکمیت شفافیت، حسابرسی، و حسابداری استانداردهای در عوض با انجام اقدامات مثبت نظیر بهبود

 گذار خارجی افزایش دهند.ور خود را برای سرمایهعمومی، جذابیت کش مدیریت و شرکتی

یی دارای کارکرد و اثرات مثبت برای کشور تنهابهگذاری مستقیم خارجی یهسرماذکر است ورود یانشا

تواند برای اقتصاد یک کشور مفید واقع شود و گذاری مستقیم خارجی میباشد. زمانی سرمایهینممیزبان 

 های داخلی، پیوند شکل بگیردگذار خارجی و بنگاههای سرمایهکه میان شرکتگردد منجر به رشد اقتصادی 

های مدیریتی، دانش فنی و مواردی از این تکنولوژیکی، مهارت انتقالهمچون  هاآن از تعامالت یاثرات ناشو 

گر ظرفیت و به عبارت دی یطشرا یسر یکمنوط به فراهم بودن این امر  .داشته باشدقبیل را نیز به دنبال 

وکار، کیفیت نیروی ها، شرایط اقتصادی، محیط کسبها و بنگاهتوانمندی دولتجذب در کشور است. 

یرگذار در ایجاد و جذب تأثعوامل  ترینمهم ازجملهتکنولوژی کشور میزبان و سطح  ، سیستم مالیانسانی

 گذاری خارجی هستند.فواید حاصل از سرمایه

در واقع نیروی . باشدکار می نیروی میزبان به کشور خارجی مستقیم گذارییهمنافع سرما انتقال کانال یک

های چندملیتی تواند دانش را از شرکتآوری تجربه میکار با استفاده از آموزش، یادگیری همراه با کار، جمع

دانش بهتر شود انتقال دریافت و به کشور میزبان منتقل کند. مهارت و تحصیالت باالتر نیروی کار سبب می

های جدید و به عبارت دیگر کیفیت نیروی کار توانایی اقتصاد کشور میزبان در ایجاد ایده؛ صورت پذیرد

 سازد.های قدیمی را مشخص میها با ایدهانطباق این ایده

                                            
 .اتفاق افتاده است یاسالم یتوسط مجلس شورا یخارج هایگذارییهاز سرما یتامر پس از اصالح قانون جلب و حما ین، ارسدیبه نظر م 1
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 است زیرا پرداخت خارجی مستقیم گذاریسرمایه هایفعالیت اجرای برای کلیدی ابزار یک مالی سیستم

 میزبان، کشور به گذارکشور سرمایه از پول انتقال. پذیرداز طریق سیستم مالی صورت می ذاریگسرمایه

 و کشور از خارج درآمد انتقال و نقل کار، فروش، نیروی اولیه، مواد ساختمانی، مصالح پرداختی بابت

در فقدان . ارندیافته دسیستم مالی توسعه یک به نیاز اساسی هایفعالیت این دیگر؛ همه وکارهایکسب

گذاری کند و یا یجه روند سرمایهدرنتپذیرد، صورت نمی ها به کندی و یا اصالًچنین سیستم مالی، پرداخت

 توسعه دلیل، همین معنی است. بهیبگذاری مستقیم خارجی جذب سرمایه صورت یناشود. در متوقف می

 کشور در خارجی مستقیم گذاریمایهسر عملیات و تسهیل بخشیدن سرعت برای حیاتی جزء سیستم مالی

 است. میزبان

و  یزاثر سرر یناست، اما جذب ا یخارج یمگذاری مستقسرمایه یزاثرات سرر ترینمهماز  یکی یانتقال فناور

ی بین کشور میزبان و کشور باشد. اگر شکاف فناورمی یزبانکشور م یآن وابسته به سطح فناور یزانم

 پذیرد.صورت نمی یداشته باشد انتقال فناوروجود  یشکاف اندک یاترده باشد و از حد گس یشب گذارسرمایه

ایران  2016-17پذیری متأسفانه ایران از شرایط مساعدی برخوردار نیست. در گزارش رقابتدر این خصوص 

ها های دسترسی به آخرین تکنولوژی، ظرفیت جذب تکنولوژیدر رکن آمادگی تکنولوژیکی در زیر شاخص

و  124، 107به ترتیب جایگاه  گذاری مستقیم خارجیدر سطح بنگاهی و انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه

 کشور کسب کرده است. 140را در بین  84

 های سیاستیی و ارائه توصیهبندجمع -15

د و های تولیدی ایران در شرایط مساعدی قرار ندارن، بخششدهعنوانبا توجه به جمیع مطالب و مشکالت 

گردند، با مشاهده گذاری میگذاران که به دنبال فضای امن و پرسود برای سرمایهبدیهی است که سرمایه

های خود های تولیدی و مولد مناسب ندانسته و سرمایهگذاری در بخشمشکالت موجود، فضا را برای سرمایه

 های پرسود و اغلب نامولد انتقال دهند.را به بخش

بایست در اولویت قرار گیرند. یمدر این گزارش  شدهمطرحاز این شرایط، حل مشکالت رفت به جهت برون

نخواهد بود مگر آنکه در ابتدا ساختار نهادی ضد تولیدی اقتصاد ایران،  یرپذامکاناین مهم ذکر است، یانشا

 یراه را برا یرمولد،غ هاییتفعال ینههز باال بردنبا ای باشد که گونه. اصالح ساختار نهادی باید بهاصالح شود

و فسادآلود  یانهجوسوداگرانه، رانت هاییتاز فعال یناش زحمتیالوصول و بسهل یبه درآمدها یابیدست

ها در ایران با تزریق نقدینگی باألخص در زمان . تجربه کشور گویای آن است که همواره دولتمسدود کند

تأثیر ملموس  تنهانهاین امر که اند زایی داشتهدی و اشتغالوفور درآمدهای نفتی سعی در افزایش بنیه تولی

 گری شده و به نداشته است بلکه ضمن افزایش حجم نقدینگی، صرف واسطه بر سطح اشتغال و تولید
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نبوده است. تنهایی اثربخش بهنیز تغییر متغیرهای کالن اقتصادی . از طرفی یافته استهای غیرمولد راهبخش

که ساختار نهادی ضدتولیدی کشور اصالح نشود، شاید بتوان به توفیقات و رشدهای مقطعی دست لذا تا زمانی 

 .توان توقع توسعه اقتصادی را داشتیافت ولی نمی

 :اندشدهبیان  اختصاربههای سیاستی در گزارش توصیه شدهمطرحدر ادامه در ارتباط با موانع 

دهد، همچنان مفهوم یزی در ایران نشان میربرنامهتجربه  ایران: هاي توسعه دررویکردهاي نامناسب به برنامه .1

ها و یتمحدودشمار، بدون توجه به یبهای بندییتاولوتوسعه در ایران درک نشده و لذا با انتخاب اهداف و 

ایم. شناسایی وضعیت یافتهناز دست رفته و همچنان به توسعه دست  هافرصتالزامات و بسترهای موردنیاز، 

های آن در یکتکنموجود، شناخت عوامل بیرونی و خارج از حوزه اختیارات در برنامه، آینده شناسی و استفاده از 

یری از گبهره، بلندمدتمدت و یانم، کوتاه مدتی هابرنامهمابین یفیی راستاهمتدوین برنامه توسعه، ایجاد 

یاز موردنالزامات  ازجمله، حین و بعد از اجرای آن مشارکت بخش خصوصی و نخبگان، ارزیابی و نظارت برنامه قبل

یزی توسعه در ایران است. ضمن آنکه باید توجه داشت که وجود بسترهای نهادی کارا احتمال موفقیت ربرنامه

ی توسعه به میزان هابرنامهدهد. در ضمن بدیهی است که پذیرش و اجرای موفق یمی توسعه را افزایش هابرنامه

ی توسعه در میان برنامه ریزان و مجریان هابرنامهبستگی به اجماع نظر در خصوص اصول و محتوای ی توجهقابل

 و نخبگان از سوی دیگر دارد. نظرانصاحباز یکسو و 

های یاستراتژبالطبع، در فضای عاری از برنامه توسعه مطلوب در ایران، : صنعتیتوسعه  هاياستراتژيفقدان  .2

توان یم مثالعنوانبه. اندداشتهاند یا در صورت تدوین از معیارهای استراتژی مطلوب فاصله نشدهینتدوبخشی نیز، 

ترین از مهم تر عنوان شد، فقدان آن به عنوان یکییشپکه  گونههمانبه استراتژی توسعه صنعتی اشاره کرد که 

ی توسعه صنعتی مناسب با شود. لذا تدوین یک استراتژاحساس می یصنعتبه توسعه  یابیدست درها گام

چراکه کشور ضرورت دارد.  یاسیو س یاجتماع ی،فرهنگ ی،اقتصاد یطاهداف در کنار توجه به شرا بندییتاولو

. باشد یبه چه هدف یابیدست یدارد که کشور اجراکننده آن در پ ینابه  یبستگیک استراتژی  یکل یتموفق یابیارز

 یتو حما یعازجمله انتخاب با دقت صنا یدر چارچوب مشخصوسعه صنعتی تدوین استراتژی ت بایستیم ین،همچن

خوب،  یاستراتژ یک ینتوجه داشت با اتکا صرف به تدو باید. یردها صورت پذشده از آن یبندمانزمشروط و 

گرا دولت توسعه یکوجود  ی،توسعه صنعت یموفق استراتژ یاجرا شرطیشبلکه پ شود؛یمحقق نم یتوسعه صنعت

و  صیبخش خصوبا  داریشهخواه، ارتباط رو تحول گرایمل، سالم یاسیحاکمان س یاوجود نخبگان  یژگیبا سه و

 است. یاو حرفه یتمستقل، باصالح یوجود نظام ادار

 حساببههای موردنیاز برای تولید در هر کشوری وکار مناسب از حداقلمحیط کسب نامناسب: وکارکسبمحیط  .3

المللی و نیز مطالبات همیشگی ی ملی و بینآمارهاو  هاگزارشهای تولیدی است. ارج از کنترل بنگاهآید که خمی

های مثبت برداشته شده در این راستا، گویای فاصله تا دستیابی به معیارهای مطلوب بخش خصوصی علیرغم گام

پرهیز از تصویب هرگونه قانون  وکار ووکار در ایران است. اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبمحیط کسب

های دولت و تخصیص بهینه منابع وکار، مبارزه با فساد، تأمین امنیت حقوق مالکیت، شفافیت سیاستمخل کسب
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 وکار هستند.مالی ازجمله راهکارهای بهبود محیط کسب

شرایط موجود در نظام  گیریبا توجه به آنکه فقدان نظارت بر نظام بانکی از عمده دالیل شکل :مالی تأمینمعضل  .4

بانکی کشور است، الزم است در راستای بهبود نظام بانکی و حل معضل فساد در این نظام، بانک مرکزی به 

به برخورد جدی با متخلفان نظام بانکی بپردازد. تا زمانی که فساد در  وظایف نظارتی خود به خوبی عمل کند و

بهره، های کمهای تولیدی از وامه در جهت منتفع شدن بخشسیستم بانکی وجود داشته باشد، کاهش نرخ بهر

های جویان و نظارتهای غیرتولیدی و رانتزنی باالتر بخشچندان اثربخش نخواهد بود؛ زیرا به دلیل قدرت چانه

های تولیدی با مشکل دسترسی به منابع مواجه خواهند شد. عالوه بر تقویت ناکافی بانک مرکزی، همچنان بخش

اصالح و های اقتصادی و با نگاه تولیدمحوری، های پولی با سایر سیاستهمسویی سیاست رت بانک مرکزی،نظا

 یستمس ینقانون عملیات بانکی بدون ربا و متناسب نمودن آن با نیازهای کنونی جامعه، انطباق قوان یروزرسانبه

از طریق  های تولیدینابع بانکی به بخشگذاری برای تخصیص مسیاست  ی،بانک المللیینب ینبا قوان یبانک

و اصالح ساختار حقوقی و پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور اجرای بندهای مرتبط در قانون رفع موانع تولید رقابت

 شود.های مالی پیشنهاد میها در راستای ایجاد شفافیت صورتهای بانککیفیت دارایی

بینی یشپدر کنار شفافیت و رزی متناسب با شرایط اقتصادی کشور : انتخاب نظام انوسانات و افزایش نرخ ارز .5

تواند کمک شایانی به بهبود مشکالت ناشی از نوسانات و افزایش نرخ یمی کردن نرختکپذیری در نظام ارزی و 

ه هایی است که عدم توجه بشرطیشپی کردن ارز دارای الزامات و نرختکارز در اقتصاد کند. الزم به ذکر است 

این  ازجملههای بیشتر در اقتصاد کشور شود. ینابسامانتواند منجر به یمو اقدامات عجوالنه در این ارتباط  هاآن

 های مدون ارزی از طریق افزایش صادرات غیرنفتی است.ی کردن ارز به مرور و در قالب سیاستنرختکالزامات، 

 دوچندانی دولت برای بخش تولیدی کشور عمرانهای ینههز: در شرایط رکودی اهمیت هاي عمرانی دولتینههز .6

های عمرانی جدید و است لذا در این ارتباط، تقید دولت به تخصیص کامل اعتبارات عمرانی، پرهیز از تعریف طرح

سازی دولت، حذف تشکیالت موازی های جاری از طریق اصالح ساختار و کوچکدر مقابل، سعی در کنترل هزینه

سازی و اختصاص ردیف بودجه به این موضوع بندی برای کوچکیف بودجه، تعیین یک برنامه زمانبرخوردار از رد

 گردد.یمی سنواتی توصیه هابودجهدر 

های مولد کشور، تعمیق فساد است. لذا گذاری در بخشترین عوامل از بین برنده انگیزه سرمایهازجمله مهم :فساد .7

به منظور حل  گذاری در تولید را داشت.مالحظه سرمایهتوان انتظار ارتقا قابلکن نشود، نمیتا زمانی که فساد ریشه

های اداری و سازی قوانین و رویهاین مسئله در گام نخست ایجاد شفافیت در بدنه حاکمیت از طریق شفاف

به موقع آمار و سازی منابع و مصارف درآمدهای دولت در کنار انتشار ها، شفافرسانی به موقع و مناسب آناطالع

اعمال نظارت بر قدرت سیاستمداران و  بایست در دستور کار دولت قرار گیرد. در گام بعدی،اطالعات اقتصادی می

ها به پاسخگویی به مردم راهبرد مؤثری برای مبارزه با نهادهای سیاسی به منظور کنترل قدرت سیاسی و الزام آن

را محدود  یاسیقدرت رهبران س تواندیسالم و مستقل م یقانون ردیگو نظام پ ییهقوه قضافساد است. در ضمن 

 سازد.

های جدی در خصوص امنیت حقوق مالکیت هستند، در غیر : تولیدکنندگان نیازمند تضمینضعف حقوق مالکیت .8
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ای هها از بخشهای مبادله در خالء امنیت ناشی از وجود حقوق مالکیت کارا، سرمایهصورت با افزایش هزینه این

بایست در دستور کار دولت قرار گیرد و رو تضمین حقوق مالکیت میگردد. ازاینها منتقل میتولیدی به سایر بخش

 قوانین و مقررات در این راستا اصالح گردند.

های تولیدی کشور درگیر رکود هستند، همانند تجربه کشورهای رود در شرایطی که بخشانتظار می ها:یاتمال .9

های تولیدی ای تنظیم گردد که کمترین آسیب را به بخشگونهها بهامر و در شرایط مشابه، مالیات موفق در این

های تجاری کاهش نرخ پذیر متناسب با چرخهوارد کند. لذا در راستای بازتعریف و برقراری نظام مالیاتی انعطاف

های مالیاتی، تسهیل در پرداخت پایه ها و در عوض، اجرای طرح جامع مالیاتی، گسترشمالیات بر درآمد شرکت

ها ازجمله اقداماتی است که در این ارتباط سازی پرداختواسطه گسترش خدمات الکترونیک و سادهها بهمالیات

ها در تولید، های کوچک و متوسط به علت اهمیت آنشود. طراحی قوانین مالیاتی متناسب با بنگاهتوصیه می

های سیاستی این بخش سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص از دیگر توصیهپیادهاشتغال و نوآوری در کنار 

 هستند.

ابزار سیاست تجاری، کمک شایانی در ترین اصالح نظام تعرفه به عنوان مهم هاي تجاري ضد توسعه:سیاست  .10

مبتنی  یاتعرفه هاییتاحمهای تعرفه و هدایت های تجاری و به نفع تولید خواهد بود. کاهش نرخبهبود سیاست

توزیع تعرفه  و جلوگیری ازشده در استراتژی توسعه صنعتی کشور در کنار کاالهای اساسی و خاص یینتعبر هدف 

 از اقدامات اساسی موردنیاز در اصالح نظام تعرفه در ایران است. های کاالییبرای کلیه کاالها و گروه

کاهش و ازجمله اصالح نظام تعرفه،  هاآننگیزه برای قاچاق و رفع های اصلی ایجاد اشناسایی گلوگاه قاچاق:  .11

، تسهیل هرچه بیشتر روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کاال، های حقوق ورودیهدفمندسازی معافیت

شده واردات در تمام منظور منطقی نمودن قیمت های مناسب ارزی و مدیریت بهینه تخصیص ارز بهاتخاذ سیاست

با آن  تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم به جای مبارزه انتظامی و درنهایتقایسه با قیمت محصوالت تولید داخلی م

 شود.در این ارتباط پیشنهاد می

پیشگیری بهتر از درمان است لذا الزم است  :متعارض و بعضاً متناقض یرشفافو غ یردست و پاگ ینتعدد قوان .12

و مقررات  یناصالح قوان یبرا ینهاد متول یکنمودن  ینضمن مع ،ررات مانع تولیدعالوه بر اصالحات قوانین و مق

در دست دارند،  کشورها گذاریمقررات واحدهای و هاوزارتخانهابزارهای مقرراتی که  گیری ازو بهره مهم و اثرگذار

های بیشتری به و هزینهدر تدوین مقررات جدید، دقت کافی به خرج داده شود تا از اصالحات بعدی آن جلوگیری 

 های تولیدی کشور تحمیل نشود.بخش

دهد کشورهایی در امر گذاری مستقیم جهان، نشان میتاریخ سرمایه :یخارج گذاريیهجذب سرما یتظرف فقدان .13

ای خود، جریان ورود این سرمایه را های توسعهاند که با توجه به برنامهجذب این نوع سرمایه موفق عمل کرده

گذاری مستقیم خارجی در راستای به عبارت دیگر الزمه استفاده صحیح و بهینه از سرمایه اند؛مند ساختههضابط

ها اعم از دستیابی به اهداف توسعه، در گام نخست پیگیری استراتژی صنعتی خاص و همراستایی کلیه سیاست

ها در کشور و امر سبب مشخص شدن اولویتباشد. این ارزی، پولی و مالی در راستای دستیابی به آن استراتژی می

های دارای مزیت نسبی و آماده برای شود. در خالء تعیین بخشها میهدایت جریان سرمایه خارجی به سوی آن
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های مولد کنند که لزوماً بخشهای کم ریسک تر و دارای سود بیشتر سوق پیدا میخیز اقتصادی، سرمایه به بخش

وکار، ایجاد امنیت حقوقی و قضایی برای بات سیاسی و اقتصادی، بهبود محیط کسباقتصاد نیستند. ایجاد ث

های اقتصادی داخلی با ریزی برای ایجاد پیوند میان بنگاهگذاران خارجی، ارتقا حقوق مالکیت معنوی، برنامهسرمایه

یجاد فضای مناسب گذاری در کشور از دیگر اقدامات اصلی برای امند به سرمایههای خارجی عالقهشرکت

 گذار خارجی است.گذاری در ایران برای سرمایهسرمایه

 منابع -16

انداز آن توسعه کشور و چشم یهابرنامهدر  یاستراتژی توسعه صنعت یگاهجا یابیارز ،1395، مجلس یهامرکز پژوهش -1

 در برنامه ششم توسعه.

های سیاستی برای برنامه ششم یهتوصی صنعتی در ایران )گذاریهسرما اندازچشم ،1394 ،مجلس یهامرکز پژوهش -2

 توسعه(.

 هایییتملک دارا یهاطرح. 7ر کل کشو 1396بودجه سال  یحهال یبررس، 1395، مجلس یهامرکز پژوهش -3

 ای.یهسرما

 ی.مقاومت ی اقتصاددر راستا یاصالح نظام تعرفه کشاورز، 1395ی مجلس، هاپژوهشمرکز  -4

 .در راستای اقتصاد مقاومتی مدیریت واردات الزمه حمایت از تولید داخلی، 1396، مجلس یهامرکز پژوهش -5

وکار با تأکید بر بر محیط کسب پاگیر و تبیین آثار آن و مفهوم مقررات دست ،1394ی مجلس، هاپژوهشمرکز  -6

 ی.قوانین و مقررات مالیات
7-The panel on high-level financing for development, 2001, United Nations. 

8-Infrastructure Productivity: How to save $1 trillion dollar a year, 2013, McKinsey Institute. 

www.irpublicpolicy.ir


	جلد بولتن شهریور 96 فروحی
	بولتن شهریور96 فهرست مطالب
	گزارش اول ادیت فروحی
	گزارش دوم ادیت فروحی



