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 گروه مشاوران مدیریت  و مطالعات راهبردي تدبیر

TADBIR CONSULTING GROUP (TCG) 

 بسمه تعالی

 مقدمه:

بر اساس دسته بندي مفهومی مجمع جهانی اقتصاد که از وضعیت توسعه یافتگی کشورها صورت گرفته است، 

همچنین باید افزود که بعضی از  نوآور. وکارآ ، منبع محوراند که عبارتند از: کشورها به سه دسته تقسیم شده

از منبع محور به کارآ و از کارآیی به نوآوري هستند. بنابراین باید گفت که در مجموع، پنچ  گذرکشورها در 

 یافتگی، اقتصاد ایران از نظر درجه توسعهمرحله در مسیر توسعه و پیشرفت کشورها در نظر گرفته شده است. 

منبع از  رحله دوم یعنیمحسوب می شود که از مراحل پنجگانه مزبور، در م اقتصاد در حال گذر بعنوان

 قرار دارد.به کارایی  محوري

 تولید تولید و صادرات مواد اولیه، از جمله ویژگی هاي کشورهاي مستقر در مرحله  اول )منبع محوري( ،

در این  تولید و صادرات درجه پيچيدگی بنابراین باشد.می پائین معدنی با ارزش افزوده صنعتی و محصوالت

 ی است واز متوسط جهان باالترنرخ تورم  در این کشورها است. همچنین باید افزود که نسبتا پایین کشورها

ب است. در این مقاله به این پرسش، پاسخ داده می شود که چرا بعضی از کشورها نامطلو نیز وکارکسب فضاي

براي  زمان طوالنیایران داراي طی کرده اند  و بعضی دیگر همچون ج.ا.  سرعتروند دوران گذر اقتصادي را با 

 دوران گذر بوده اند؟

 الزامات تسریع در عبور از دوران گذر اقتصادی -1

که بعنوان مرحله سوم از  اقتصاد کارآبراي عبور سریع از دوران گذر و استقرار در قلمرو  منبع محورکشورهاي 

در جهت بهبود وضعیت  ساختاریاصالحات شود، باید نسبت به مدارهاي توسعه و پیشرفت، محسوب می

شاخصهاي کالن اقتصادي اقدام کنند. در غیر اینصورت، زمان گذر و همچنین انتقال به مراحل باالتر توسعه  و 

پیشرفت براي آنها طوالنی خواهد شد . تطویل دوران گذر، حتی می تواند زمینه ساز خروج و حذف تدریجی از 

 گردونه رقابت هاي بین المللی شود. 
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یکی از عوامل تطویل دوران گذر در بعضی از کشورها همچون ج.ا.ایران، پرهیز نخبگان سیاسی از اصالحات 

است. عدم تمرکز به « هامعلول»اصلی چالشها و محدودیتها و توجه به « علل اصلی»ساختاري و یا عدم تمرکز به 

 گرفتار ساخته است. دوره گذردام تطویل در ها ،ج ا. ایران را ظهور و بروز مشکالت و توجه به معلول« علل»

و تمرکز بر علل وقوع چالشها، توانسته اند « اصالحات ساختاري»اما کشورهایی همچون ترکیه ، مالزي و هند با 

 داراي کارکردهاي مناسب در خصوص عبور سریع از دوران گذر باشند.

 وضعيت سياست گذاری در ج.ا.ایران -2

بسیار مناسبتر از کشورهایی همچون ترکیه ، مالزي و هند به سبب عدم تمرکز ج.ا.ایران برغم ظرفیت هاي 

نخبگان سیاسی به اصالحات ساختاري و توجه به سیاستها و راه حلهاي موقت، دوره گذر بسیار طوالنی براي 

اره انتقال به مراحل باالتر توسعه داشته است. این امر متضمن تهدیدات بالقوه و بالفعل است که محتاج چ

 اندیشی هاي جدي می باشد.

گیري از ساز و کار نرخ ارز در ج. ا. ایران بعنوان راه حل موقت تنگناها و توان به بهرهبعنوان  نمونه ، می

ها و عدم تمرکز به بهینه سازي نرخ تورم بعنوان راه حل ریشه اي و ساختاري اشاره داشت. بدین محدودیت

ي در اقتصاد ریپذرقابت ابزار نرخ ارز براي حل نسبی چالش گیري ازبهره معنی که بصورت دوره اي نسبت به

 طیمح و بهبود وضعیت تورم ایران اقدام می شود و از سایر راه حلهاي اصولی و زیر ساختی همچون وضعیت نرخ

ه در (. توجه به معلولها )همچون اصالح نرخ ارز(، ممکن است ک1396گردد )پدرام سلطانی،غفلت می وکارکسب

 يبرا فرصتینرخ ارز،  رییتغکوتاه مدت داراي کارکردهایی باشد، اما داراي آثار نامطلوب در بلند مدت است. 

در کوتاه مدت است، اما موجب غفلت از اتخاذ تدابیر اساسی اصالح  و صادرات يریپذحفظ رقابت

دي هر چه تمامتر طی دوره ساختاري)همچون اصالح وضعیت نرخ تورم( می شود. این امر از یکسو موجب کن

در اقتصاد ایران را بدست  نییمحصوالت با ارزش افزوده پا و صادرات دیتولگذر شده و از سوي دیگر، استمرار 

 داده است. 

کاستی هاي ساختاري بپردازند،  «معلول»براي عبور سریع  از دوران گذر، نخبگان سیاسی بیش از آنکه به 

نرخ تورم  اگر پیدایش وضعیت و متغیرهاي زیر ساختی توجه و تاکید داشته باشند. بدیهی است که« علتهاي»به
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نیز ثبات نرخ ارز شود می یرقم تک ینرخ سود بانک تغییر یابد،وکار کسب کاهش یابد، و فضايپنج درصد  ریز به

 صادي بهبود می یابد.پیدا می کند و روند و رشد اقت

با مروري به تجارب کشورهایی که داراي چالشهاي مهمی همچون نرخ تورم باال، بحران ارزي، صادرات مواد خام  

بودند، این نکته مهم بدست می آید که آنها با تمرکز به علل مشکالت و حل آنها و پرهیز از توجه به معلولها، 

الشهاي مربوطه را رفع نموده و کشور را به مراحل سوم و چهارم توسعه توانستند بعد از مدت کوتاهی مسائل و چ

هاي نخبگان سیاسی در ترکیه ، مالزي و در ادامه به مطالب به رئوس سیاست گذاريو پیشرفت رهنمون سازند. 

 داراي پیامهاي استراتژیک براي ج.ا. ایران است هند پرداخته می شود که

 ترکيه، مالزی وهندوضعيت سياست گذاری در  -3

و همچنین  (درصد 120بیش از ) سه رقمی تورم نرخ،  1990در دهه ترکیه :ترکيه سياست گذاری در -3-1

از هشت سنت به حدود یک  ،ارزش پول ملی ترکیه ،1990در نیمه دوم دهه  بنحوي که داشت. بحران ارزي

 70به بیش از  ،دولت  هايحجم بدهی نیز هاي ابتدایی قرن بیست و یکمسنت کاهش یافته بود. طی سال

المللی مبنی بر عدم ارائه تهدید نهادهاي بین ها،انباشت حجم بدهیرسید. درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه 

را در برداشت. این نکات لزوم اتخاذ تصمیمات راهبردي مناسب و سیاست گذاري هاي  به کشور ترکیه وام

 کرد.سیاسی کشور طلب میدرست و صحیح را  از سوي نخبگان 

معموالً در این مقاطع تاریخی، فردي ذیصالح باید نقش منجی براي حل چالشهاي اساسی و اصلی کشور را ایفا 

این نقش را بر عهده  ، به سمت وزارت دارایی در ترکیه منصوب شد،2001کمال درویش که در سال  نماید.

 گرفت.

رقمی برساند. ماه توانست نرخ تورم ترکیه را به محدوده یک 9ز هاي مناسب، در کمتر ااو با سیاست گذاري

مشکالت اقتصادي ترکیه، کسري بودجه فزاینده است. لذا  ترین ریشهکمال درویش معتقد بود که یکی از مهم

، تدابیر مناسب را براي حل آن اتخاذ گردید.. در گام اول براي اصالح و کاهش مخارج «مسئله»پس از تشخیص 

 بگیران دولتی در ترکیه صادر شد.درصدي فردحقوق  15، دستورالعمل کاهش دولت
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هاي گذاري پولی، واگذاري شرکتهمچنین او با اقداماتی همچون افزایش استقالل بانک مرکزي در سیاست 

ر بزرگ دولتی به بخش خصوصی ، اصالحات نهادي براي افزایش نقش ساز و کار بازار در اقتصاد، بازسازي ساختا

هاي نسبی در عرصه تجارت، توجه به هاي دولتی، کاهش بار بخش عمومی در اقتصاد، ایجاد مزیتبانک

ترین اقتصادها در مسیر توسعه و فعالیتهاي دانش بنیان، توانست اقتصاد بیمار ترکیه را به یکی از پرشتاب

هش نرخ تورم سه رقمی و دو رقمی برابري تولید ناخالص داخلی سرانه، کا 2/ 3پیشرفت رهنمون سازد. افزایش 

هاي مالی تنها بخشی از درصد، کاهش نرخ بیکاري و افزایش انعطاف نظام مالی ترکیه در برابر بحران 7به حدود 

جدول ذیل روند بهبود شاخصهاي کالن اقتصادي ترکیه را  میراث این دوران توسعه سریع در اقتصاد ترکیه بود.

 دهد. نشان می 1980-2016طی سالهاي 

 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2016 

-تولید ناخالص داخلی

 میلیارد دالر
17 69 151 273 772 859 858 

 10،788 10،980 10،672 4،317 2،794 1،564 490 دالر -درآمد سرانه

جذب سرمایه گذاري 

 میلیارد دالر -خارجی
 12 18 9 1 1 0 ـ

 -صادرات کاال و خدمات

 میلیارد دالر
 188 199 157 50 21 4 ـ

 -صادرات کاالهاي پیشرفته 

 میلیارد دالر
 2 2 2 1 0 ـ ـ

  

تولید ها و روستاها به در جنگل، 1981میلیون نفري مالزي تا قبل از سال  27اغلب جمعیت : مالزی – 3-2

 در حدودو درآمد سرانه  حاکم ها فقر بر جامعهدر این سال مواد اولیه کشاورزي و صنعتی اشتغال داشتند.

می گیرد، وضعیت وزیري قرار در مسند نخست 1981در سال « ماهاتیر محمد»بود. اما بعد از آنکه دالر  100

کشور مالزي به چهارمین قدرت آسیایی  گردد. او در سند چشم انداز، خواهان تبدیلکشور کامالً متحول می

می شود. ماهاتیر محمد براي نیل به رشد اقتصادي پایدار، به سرمایه  2020بعد از ژاپن، چین و کره در سال 
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او براي رسیدن به این هدف، بیشترین میزان بودجه و اعتبارات را براي آموزش انسانی توجه اساسی نمود.

 کن کردن فقر برداشت. همگانی، کسب مهارت فنی و ریشه

استا ضمن پیوند با ساز و کارهاي جهانی شدن، سرماگذاري یکی از تدابیر ماهاتیر، مزیت سازي بود. او در این ر

رشد مناسبی  1990هاي قابل توجهی در بخش صنعت بعمل آورد. لذا تولید و صادرات کاالهاي صنعتی از دهه 

پیدا کرد. همچنین باید افزود، صادرات کاال با فناوري پیشرفته نیز رشد چشمگیري داشته است. جدول زیر سهم 

 رزي صنعتی و خدمات، صادرات کاال و صادرات کاال با فناوري پیشرفته را نشان می دهد: بخشهاي کشاو

 
1970 1980 1990 2000 2010 2015 

 296 255 94 44 24 4 ميليارد دالر -توليد ناخالص داخلی

 9،644 9،071 4،045 2،441 1،775 358 دالر -درآمد سرانه

 11 11 4 2 1 0 ميليارد دالر-جذب سرمایه گذاری خارجی

 176 187 98 29 13 4 ميليارد دالر -صادرات کاال

 57 59 47 6 ــ ــ ميليارد دالر -صادرات کاال با فناوری پيشرفته

 8 10 9 15 23 33 سهم بخش کشاورزی از توليد ناخالص داخلی

 36 38 48 42 42 30 سهم بخش صنعتی از توليد ناخالص داخلی

 55 52 43 43 35 37 ناخالص داخلیسهم بخش خدمات از توليد 

  

، دولت مسولیت توسعه اقتصادي را 1947پس از استقالل هند در سال : هندسياست گذاری در  -3-3

المللی زمانی که تجارت بین .آهسته بود محدود و (1950-80دهه )3رشد اقتصادي طی  اما روند .برعهده گرفت

تولید ناخالص  ،1990در ابتدا دهه بودند.  اگرنهند دروتجاري هاي به شدت در حال گسترش بود، سیاست

 جهان محسوب می شد.یکی از فقیرترین کشورهاي  بود کهدالر  310 بالغ برداخلی سرانه هندوستان، 

 ، هند بزرگترین شریک تجاري خود و بازار شرق اروپا 1990فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي در اوایل دهه  بعد از
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رو هاي شدیدي روبهداد. وقوع جنگ در خلیج فارس و افزایش قیمت نفت، اقتصاد هند را با بحرانرا از دست 

 لذا، این نکات موجب بازنگري اساسی در سیاستهاي اقتصادي و تجاري هند شد.  کرد.

اي بعنوان وزیر دارایی رقم خورد. برنامه ه «موهان سینگمان» انتخاب  با ،شروع داستان پیشرفت هندوستان

ها در و تعرفه هاکاهش یارانهبرنامه اصالحی وي، مبتنی بر   تغییر داد.مسیر حرکت اقتصاد هند را  اصالحی او،

 بود. همچنین سینگبخش عمومی  سازيگذاري و کوچک بخش کشاورزي،لغو قوانین محدودکننده سرمایه

اقتصاد  روي آورد. با بازارآزاد، ییهمسو را تغییر داد و به« سازي از طریق جایگزینی وارداتصنعتی»استراتژي 

ها هند سیاست در این سال داشت.درصد  4رشد اقتصادي باالتر از  ،2000تا  1992هاي هند در طی سال

هموارتر گردید. آثار اصالحات ساختاري مسیر رشد و توسعه اقتصادي  را مد نظر قرار داد وگرا توسعهجی خار

 هند در جدول ذیل نشان داده شد.

 
1980 1990 2000 2010 2015 

 2112 1657 462 317 184 ميليارد دالر -توليد ناخالص داخلی

 1613 1346 439 364 264 درآمد سرانه

 44 27 4 0 0 ميليارددالر -جذب سرمایه گذاری خارجی

 272 231 43 18 8 ميليارد دالر -صادرات کاال

 156 117 17 5 3 ميليارد دالر -صادرات خدمات

  

 ارزیابی -

همانطور که مشاهده می شود، نخبگان سیاسی کشورهاي ترکیه، مالزي و هند با تمرکز بر اصالحات ساختاري و 

سياست همراه با  سخت علل اصلی مشکالت و پرهیز از توجه به مسائل جانبی و فرعی، توانستند تصمیمات

ساخته و مسیر توسعه و پیشرفت را هموار را اتخاذ نمایند و کشور را از استانه بحران دور گذاری های درست 

نسبت به عمق بخشی فعالیتهاي ، «کارایی»به «منبع محور»عبور از اقتصاد نمایند. همچنین آنها براي با 

اقتصادي بر  اساس تمرکز بر مزیت هاي اصلی  اقدام نمودند. در ادامه نیز با تعامل فعاالنه بین المللی، شکوفا 

اي ملی را رقم زدند و رقابت پذیري و پایداري فعالیتهاي اقتصادي را بدست دادند. این سازي مزیت ها و قابلیته
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هایی همچون بهینه سازي مصرف انرژي، تجدید نظر در فرایندهاي تولید وري در حوزهکشورها با بهبود بهره

از اقتصاد منبع  بنگاهاي صنعتی، ساماندهی شبکه اي بنگاههاي کوچک و متوسط با بنگاههاي بزرگ، دوره گذر

محور به اقتصاد کارا را با سرعت طی نمودند و هم اکنون نیزدرصدد استقرار در میان کشورهاي نوآور هستند. 

چرا که آنها با جذب سرمایه گذار خارجی، نسبت به جذب فناوري هاي پیشرفته و صادرات کاال با فناوري باال 

جدول مقایسه اي  کارها را می کنند که ما نمی کنيم!! اینداراي کارکردهاي مناسبی هستند. پس از آنها 

 ذیل، وضعیت شاخصهاي کالن اقتصادي ج.ا. ایران با کشورهاي ترکیه، مالزي و هند را نشان  می دهد.

 2015 2010 2000 1990 1980 1970 کشور متغير

 -یناخالص داخل ديتول

 دالر ارديليم

 393 468 110 125 94 11 ایران

 859 772 273 151 69 17 ترکیه

 296 255 94 44 24 4 مالزي

 2،112 1،657 462 317 184 62 هند

 دالر -سرانه درآمد

 4،958 6،273 1،657 2،220 2،440 385 ایران

 10،980 10،672 4،317 2،794 1،564 490 ترکیه

 9،644 9،071 4،045 2،441 1،775 358 مالزي

 1،613 1،346 439 364 264 111 هند

 یگذار هیسرما جذب

 دالر ارديليم -یخارج

 2 4 0 - 0 0 ایران

 18 9 1 1 0 ـ ترکیه

 11 11 4 2 1 0 مالزي

 44 27 4 0 0 ـ هند

 -کاال و خدمات صادرات

 دالر ارديليم

 94 121.6 30 20 13 ـ ایران

 199 157 50 21 4 ـ ترکیه

 210 222 112 33 14 ـ مالزي

 429 348 60 23 11 ـ هند

 یکاالها صادرات

 دالر ارديليم -  شرفتهيپ

 0.8 0.6 0 ـ ـ ـ ایران

 2 2 1 0 ـ ـ ترکیه

 57 59 47 6 ـ ـ مالزي

 14 10 2 0 ـ ـ هند

 و بانک مرکزي ج.ا.ایران 2017-مأخذ: سري هاي زمانی بانک جهانی     


