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  پيشگفتار
به منظور آشنايي هرچه بيشتر عالقمندان با مفاهيم اقتصادي و بهكارگيري صحيح اين موارد در 

نت اقتصادي در معاو "سادهاقتصاد به زبان "تحليلهاي اقتصادي، ايده تهيه و ارائه بروشورهايي با عنوان 
 شرو،. نسخه پياتاق ايران طرح گرديد و توسط مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي به اجرا درآمد

ه هاي بعدي، در انتها يك فرم ارزيابي تهيمنظور بهبود نسخه باشد. بهخروجي اين ايده ميپنجاهمين 
د يا آدرس يون خوريق دبير كميسو تنظيم گرديده است كه خواهشمنديم فرم مذكور را تكميل و از ط

  مركز تحقيقات را از نظرات ارزشمند خود آگاه سازيد. research-center@iccim.irايميل 
  

  » دام درآمد متوسط«مفهوم 
يت اين وضعاصطالح دام يا تله، به معني شرايطي است كه در صورت گرفتاري در آن، خروج از 

هاي هوشمندانه است. به اعتقاد بسياري نظريهبه راحتي ممكن نبوده و نيازمند اتخاذ سياست
هاي يابي به رشد مستمر و سريع براي كشورهاي در حال توسعه، تنها با غلبه بر دامپردازان، دست

  توسعه نيافتگي ممكن است. 
بود. اين دام به  1د دام يا تله فقروشاد ميهاي آغازين توسعه از آن يترين دامي كه در سالمهم

نيز مشهور است. در اين چارچوب، كشورهاي فقير به دليل فقر خود » 2دام تعادل سطح پايين«
 ها در همين وضعيت باقيدهي به فرايند رشد هستند و ممكن است سالفاقد توان براي شكل

  ).76, ص. 1393بمانند (هانت, 
ترين دام توسعه بدل شده به مهم 3هاي اخير دام درآمد متوسطاين درحالي است كه در سال

ماندگي و بهبود استانداردهاي زندگي در جوامع خود، است. كشورها در تالش براي جبران عقب
گيرند. با اين وجود، بسياري از كشورها دستيابي به رشد اقتصادي سريع و مستمر را هدف مي

                                                            

1 . Poverty Trap 
2 . Low-Income Equilibrium 
3 . Middle-Income Trap 

.
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يع اقتصادي، دچار ركود شده و رشد آنها كاهش يافته و يا هايي از رشد سررغم تجربه دورهعلي
شود. اين مسئله موجب شده است تا بسياري از كشورهاي در حال توسعه (از جمله حتي منفي مي

اي از حيات خود، از تداوم رشد رغم تجربه بهبود درآمد ملي و رشد اقتصادي در دورهايران) علي
  پيشرفته ناكام باقي بمانند.  و دستيابي به درآمد سرانه كشورهاي

بر پايه تجربه بسياري از كشورهاي در حال توسعه، محدوده درآمد متوسط را معموالً بين درآمد 
) 2010دالر (به نرخ دالر ثابت  12000دالر (دالر جاري) و يا بعضاً  6000تا  2000سرانه 
معني است كه اين كشورها دالر به اين  2000اند. دستيابي به درآمد سرانه بيش از دانسته
اند فقر و محروميت شديد را درمان كرده و بر مشكالتي مانند گرسنگيِ بخشي از جمعيت توانسته

فائق بيايند. با اين وجود اين كشورها در زمينه رفاه و برخورداري، فاصله معناداري با كشورهاي 
ي ، يا با كاهش نرخ رشد و يا حتهاي باالرغم تجربه رشدپيشرفته دارند. درواقع اين كشورها علي

يابي سريع به درآمد سرانه باالتر از اين ميزان گرد مواجه شده و از دستهاي ركود و عقببا دوره
). آنها به نوعي در 35, ص. 1397(لي,  اندو كاهش فاصله خود با كشورهاي پيشرو ناتوان شده

  اند.اين مرحله از توسعه به دام افتاده

  ساختاري تحول وقوع و صنعتي انقالب
ه اي به جاي توليد كشاورزي و كارگاهي، بوقوع انقالب صنعتي و محوريت يافتن توليد كارخانه

همان ميزان كه قدرت توليدي بشر را افزايش داد، موجب ايجاد شكاف ميان كشورهاي جهان 
جهش  رغميدهد كه علاز نظر قدرت و توانايي توليدي شد. بررسي تحوالت اقتصادي نشان مي

 سابقه جمعيت در دو سده گذشته، استاندارد زندگي و رفاه جوامع بسيار بيشتر شده است. اين بي

  ) مشخص است.1مسئله در نمودار (
  

آنهــا بــه نوعــی در ایــن مرحله از توســعه 
ــد. ــه دام افتاده ان ب
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 پول المللي بين صندوق هايداده: ماخذ

هستند. دو سده پيش انسان براي تامين نيازهاي هاي اين افزايش رفاه كامالً مشخص نشانه
يابي به آب آشاميدني سالم، شد، دستاوليه خود مانند آب و غذا زحمت زيادي را بايد متحمل مي

هاي زيادي به خاطر بالياي حاصل از آب بخصوص در شهرها به آساني ممكن نبود و انسان
جدي  ايين خشكسالي و قحطي، مخاطرهشدند. همچنناسالم مانند وبا به كام مرگ گرفتار مي

شد. اين درحالي است كه امروزه جمعيتي چند ده برابر جمعيت براي حيات بشري محسوب مي
آستانه انقالب صنعتي، بدون مواجهه با اين مشكالت، در حال زيست بر روي كره زمين هستند. 

  باال برده است.اين توسعه در دو سده اخير، تقريباً سطح رفاه همه جوامع را بنا
رغم اين تحول رفاهي، ميزان تغيير رفاه براي همه جوامع به يك نسبت رخ نداده است. علي

اولين بار انگلستان با انقالب صنعتي از ساير جوامع پيش افتاده و ساير اقتصادها تالش كردند تا 
  ماندگي خود نسبت به اين اقتصاد را جبران كنند. عقب
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4 رمزک ژپوهش اهی ااتق اریان

 

5 
 

   پول المللي بين صندوق هايداده: ماخذ  
ميالدي (از آغاز انقالب  1950تا  1820شود، در فاصله ) مشاهده مي2( نمودار كه در همچنان

دوم) شكاف روز افزون ميان كشورها ايجاد شده است. در اين بازه صنعتي تا پايان جنگ جهاني 
ساله درحالي كه اروپاي غربي و اياالت متحده به سرعت درحال افزايش درآمد سرانه خود  130

  اند.بودند، بقيه اقتصادها در سطحي نسبتاً نزديك به هم درجا زده
ماندگي روبرو بوده و همچنان روبرو برسد اين اقتصادها با موانعي براي غلبه بر عقبه نظر مي

هستند كه موجب شده تا به جاي همگرايي اقتصادها، شاهد واگرايي و افزايش شكاف ميان 
هاي اخير باشيم. اما چرا فاصله ميان كشورها افزايش يافته و چرا بسياري از اقتصادها تا سال

  د؟ كشورها در دستيابي به توسعه با مانع روبرو شده و عقب ماندن
هاي نظري و عملي براي غلبه بر مسئله ماندگي در بسياري از كشورها، تالشتداوم عقب

اي متفاوتي نيز مطرح شده هاي توسعهماندگي را در پي داشته و به دنبال آن، استراتژيعقب
ها يا دورهاي باطل توسعه نيافتگي دانسته ماندگي در گروي غلبه بر داماست. امروزه رفع عقب

ها ماندگي نيازمند رهايي از اين دامود كه با توجه به مرحله توسعه كشورها، غلبه بر عقبشمي
  است. 

گذاري هاي آغازين پس از جنگ جهاني دوم، با سرمايهها در سالدرچارچوب اين تحليل، دولت
 وگذاري مستقيم در برخي صنايع مادر زيرساختي (ساخت جاده، سد، نيروگاه و ...)، با سرمايه

گذاري و حراست از بازارهاي ملي، نقشي بر (مانند ذوب آهن و فوالد و ...) و با تعرفهسرمايه
هاي سربار توليد (دسترسي به محوري در گسترش و يكپارچه شدن بازار داخلي، كاهش هزينه

زيرساخت با كيفيت) و كاهش هزينه تامين مواد خام و واسطه براي توليدكنندگان داخلي و دست 
هاي جهاني و دستيابي به هاي نوپا درمقابل رقابت با غولحفاظت از بازار داخلي و شركت آخر

هاي كشورهاي فقير با اقدامات و مداخالت خود توانستند گذار از فقر را در بلوغ ايفا كردند. دولت
هاي پس از جنگ جهاني دوم شاهد كاهش قابل توجه فقر، اين كشورها رهبري كرده و سال

استانداردهاي رفاهي و بهبود توانمندي توليدي و صنعتي در همه جوامع جهان بوده است. بهبود 
اما تالشها براي خروج از دام درآمد متوسط در بسياري از كشورهاي درحال توسعه ناكام ماند و 

 

4 
 

  ماندگيعقب بر غلبه براي تالش و توسعه درحال اقتصادهاي
مقارن با پايان جنگ جهاني دوم، بسياري از كشورهاي تازه استقالل يافته با شكاف عظيم سطح 
رفاه نسبت به كشورهاي پيشگام توسعه روبرو شدند. اين كشورها با فقر و محروميت شديد، 

باالي بخش كشاورزي و  ميزان اندك درآمد ملي (در مقايسه با كشورهاي صنعتي) و سهم
  ماندگي، وضعيت مشخص آنها در اين برهه بود. هاي معيشتي روبرو بودند. عقبفعاليت

مانده نوعي پارادوكس هاي پس از جنگ جهاني دوم، وضعيت كشورهاي عقبدر آغازين سال
ه كرد كه ببيني ميها پيششد. زيرا اين نظريههاي كالسيك اقتصادي محسوب ميبراي نظريه

هاي بالفعل نشده اين اقتصادها، آنها سرعت رشد بيشتري نسبت به اقتصادهاي دليل ظرفيت
صنعتي داشته و به مرور، سطح رفاه آنها با جوامع پيشرفته يكسان خواهد شد. اين درحالي است 
كه تجربه بسياري از اقتصادها در ميانه قرن بيستم و حتي امروز، بيانگر شكاف عظيم ميان 

  متقدم و متاخر در دستيابي به توسعه بوده است.  كشورهاي
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   پول المللي بين صندوق هايداده: ماخذ  
ميالدي (از آغاز انقالب  1950تا  1820شود، در فاصله ) مشاهده مي2( نمودار كه در همچنان

دوم) شكاف روز افزون ميان كشورها ايجاد شده است. در اين بازه صنعتي تا پايان جنگ جهاني 
ساله درحالي كه اروپاي غربي و اياالت متحده به سرعت درحال افزايش درآمد سرانه خود  130

  اند.بودند، بقيه اقتصادها در سطحي نسبتاً نزديك به هم درجا زده
ماندگي روبرو بوده و همچنان روبرو برسد اين اقتصادها با موانعي براي غلبه بر عقبه نظر مي

هستند كه موجب شده تا به جاي همگرايي اقتصادها، شاهد واگرايي و افزايش شكاف ميان 
هاي اخير باشيم. اما چرا فاصله ميان كشورها افزايش يافته و چرا بسياري از اقتصادها تا سال

  د؟ كشورها در دستيابي به توسعه با مانع روبرو شده و عقب ماندن
هاي نظري و عملي براي غلبه بر مسئله ماندگي در بسياري از كشورها، تالشتداوم عقب

اي متفاوتي نيز مطرح شده هاي توسعهماندگي را در پي داشته و به دنبال آن، استراتژيعقب
ها يا دورهاي باطل توسعه نيافتگي دانسته ماندگي در گروي غلبه بر داماست. امروزه رفع عقب

ها ماندگي نيازمند رهايي از اين دامود كه با توجه به مرحله توسعه كشورها، غلبه بر عقبشمي
  است. 

گذاري هاي آغازين پس از جنگ جهاني دوم، با سرمايهها در سالدرچارچوب اين تحليل، دولت
 وگذاري مستقيم در برخي صنايع مادر زيرساختي (ساخت جاده، سد، نيروگاه و ...)، با سرمايه

گذاري و حراست از بازارهاي ملي، نقشي بر (مانند ذوب آهن و فوالد و ...) و با تعرفهسرمايه
هاي سربار توليد (دسترسي به محوري در گسترش و يكپارچه شدن بازار داخلي، كاهش هزينه

زيرساخت با كيفيت) و كاهش هزينه تامين مواد خام و واسطه براي توليدكنندگان داخلي و دست 
هاي جهاني و دستيابي به هاي نوپا درمقابل رقابت با غولحفاظت از بازار داخلي و شركت آخر

هاي كشورهاي فقير با اقدامات و مداخالت خود توانستند گذار از فقر را در بلوغ ايفا كردند. دولت
هاي پس از جنگ جهاني دوم شاهد كاهش قابل توجه فقر، اين كشورها رهبري كرده و سال

استانداردهاي رفاهي و بهبود توانمندي توليدي و صنعتي در همه جوامع جهان بوده است. بهبود 
اما تالشها براي خروج از دام درآمد متوسط در بسياري از كشورهاي درحال توسعه ناكام ماند و 
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ميتوان گفت بسياري از اين كشورها كه زماني شاهد رشدهاي چشمگيري بودند، همچنان در 
تا  100رند. به عبارتي درحاليكه امروز اكثر كشورهاي جهان از درآمد سرانه حدود اين دام گرفتا

هاي نوين كشاورزي، توليد دالر دست يافته و به تبع آن، روش 2000دالر به باالي  400
اي و خدمات شهري در اين اقتصادها رواج پيدا كرده است و ديگر شاهد شيوع مشكالتي كارخانه

هاي واگيردار در بسياري جوامع نيستيم، اما بسياري از اين كشورها در يماريمانند سوءتغذيه و ب
 اند. دستيابي به قدرت توليدي و درآمدي و سطح رفاه كشورهاي پيشگام توفيق نداشته

 ثابت دالر(متحده  اياالت و توسعه حال در اقتصادهاي سرانه درآمد شكاف ):3(نمودار
1990( 

  
  پول المللي بين صندوق هايداده: ماخذ

دهد شكاف ميان عمده كشورهاي در حال توسعه و اقتصاد ) نشان مي3همچنان كه نمودار (
رغم بهبود رفاهي رخ داده در جوامع درحال توسعه بر سر جاي خود باقي اياالت متحده، علي

اف اند، شكمانده است. باوجود آنكه اين اقتصادها نسبت به موقعيت پيشين خود پيشرفت داشته
 ماندگي آنها نسبت به كشورهاي پيشرفته در جاي خود باقي مانده است. و عقب
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 )1990 ثابت دالر(متوسط  درآمد كشورهاي برخي اقتصادي رشد  ):4( نمودار

  
  پول المللي بين صندوق هايداده: ماخذ 

دهد، در بيش از يكصد سال گذشته همه كشورهاي منتخب ) نشان مي4( همچنان كه نمودار
انه خود را اند درآمد سراين نمودار (مراكش، مكزيك، تركيه، كره جنوبي، شيلي و برزيل) توانسته
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دست  1دارند تا به همپايي دار كاهش دهند. به تعبير ديگر اقتصادهاي در حال توسعه تالشمعني
تاز كاهش هاي پيشهاي خود را با كشور يا شركتيابند. به اين معني كه فاصله كشور يا شركت

ورها اند. اين كشماندهدهند، اما بسياري از كشورهاي در حال توسعه در دستيابي به اين هدف باز
اي ديگر دچار ركود اي از تاريخ خود، رشد شتابان اقتصادي را تجربه ميكردند، در دورهكه در دوره

هاي اخير رشد اند. در سالشده و از تداوم كاهش فاصله خود با كشورهاي پيشرفته باز مانده
ال مهم اين ت، سوسريع اقتصادي كشورهاي صنعتي شده شرق آسيا مورد ستايش قرار گرفته اس

  است كه چرا چنين همپايي در نقاط ديگر جهان اتفاق نميافتد. 

 )2010 ثابت دالرجهان ( يكشورها انيروند درآمد سرانه م ): 5( نمودار

 
  پول المللي بين صندوق هايداده: ماخذ

هاي اخير توانسته شكاف دهد درحالي كه كره جنوبي در سال) نشان مي5همچنان كه نمودار (
خود با اقتصادهاي پيشرفته را كاهش دهد، ساير اقتصادهاي درآمد متوسط از جمله اقتصاد ايران 
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ناموفق بوده و شكاف بين آنها با اقتصادهاي پيشرفته در طول زمان  همپاييدر دستيابي به 
  افزايش يافته است. 

از نظر فني يك كشور درآمد متوسط براي آنكه بتواند طي يك نسل (سي سال) درآمد سرانه 
درصد به باال  5 متوسط دالر برساند بايد نرخ رشد اقتصادي 6000دالر به باالي  2000خود را از 
درصد به باال داشته  3 متوسط درصد) نرخ رشد درآمد سرانه 2فرض نرخ رشد جمعيت  و يا (با
  باشد. 

از ميان همه كشورهاي در حال توسعه،  ،(2008) 1بر طبق گزارش كميسيون رشد و توسعه جهاني
درصد  7اند براي بيشتر از ده سال رشد اقتصادي اقتصاد توانسته 13به اين سو تاكنون  1950از 

باشند. اين رشد به معناي آن است كه اقتصاد آنها در طول هر يك دهه تقريباً دو برابر داشته 
ره كشده است. اين اقتصادها عبارتند از بوتسوانا، برزيل، چين، هنگ كنگ، اندونزي، ژاپن، 

  جنوبي، مالزي، مالت، عمان، سنگاپور، تايوان و تايلند.
 در اپنژ و جنوبي كره تنها كنيم،مي نگاه ورهاكش اين به كه هنگامي رشد، اين وقوع رغمعلي
 به تنسب زياد ايفاصله در همچنان كشورها بقيه و گرفته قرار پيشرفته اقتصادهاي ميان

 ديگر ياريبس و شده ياد كشورهاي اكثر گفت توانمي بنابراين. دارند قرار پيشرفته اقتصادهاي
. به طور مثال برزيل كه در دهه اندكرده گير متوسط درآمد دام در توسعه درحال كشورهاي از

 1970شد، در دهه ياد مي» معجزه برزيل«با رشد بسيار بااليي روبرو بود و از آن با عنوان  1960
دار روبرو شد. درحالي كه در هاي اقتصادي دامنهبا بحران 1980با كاهش رشد و سپس در دهه 

 هاي اخيرفرايند رشد سريع شده بود، در سالدهه آغازين سده جاري ميالدي، برزيل مجددا وارد 
  اين رشد كاهش يافته است.
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  داليل گيركردن در دام درآمد متوسط
توان در سه سطح ملي، بخشي و شركتي توضيح داليل گير افتادن در دام درآمد متوسط را مي

  تواند ديگري را تشديد كند.داد. اين سه سطح با يكديگر مرتبط بوده و هركدام مي
 فرايند رد كاربر كاالهاي توليد مزيت كاهش و كار نيروي هزينه تغيير به متوسط درآمد دام ملي، منظر از

اقتصادهاي با درآمد پايين عمدتاً با فزوني نسبي كار نسبت به سرمايه و  .شودمي داده نسبت رشد
ن شود هزينه نيروي كار در ايبيكاري بخشي از نيروي كار روبرو هستند. اين مسئله موجب مي

هاي تجارت ها بتوانند با تكيه بر توليدات كاربر و هزينه ارزان آن از مزيتكشورها پايين بوده و آن
تفاده كنند. در اين مرحله، صنعتي شدن و رشد اوليه اين كشورها عمدتاً بر مبناي بين الملل اس

گيرد. كاالهايي مثل محصوالت كشاورزي و توليد كاالهاي با فناوري ساده و كاربر صورت مي
دوام (پوشاك) و صنايع دستي در اين مرحله به رشد صنايع تبديلي آن، يا توليدات مصرفي بي

كند. حال آنكه با رشد اين اقتصادها اندك اندك هزينه نيروي كار افزايش مي اين اقتصادها كمك
. توانند با تكيه بر نيروي كار ارزان، انتظار تداوم رشد داشته باشنديافته و اين اقتصادها ديگر نمي

ي اي روبرو خواهند شد كه هزينه نسبي نيرويافتهاين اقتصادها با رقابت كشورهاي كمتر توسعه
آنها كمتر است. به طور مثال اكنون چين درحال گذار از مرحله توليد ارزان بوده و از نظر كار 

  كارگران چيني هستند. جايگزيني باهزينه نيروي كار، كارگران ويتنامي درحال 
 از ايدباز منظر تحليل دام درآمد متوسط، در اين مرحله، اقتصادهاي دست يافته به درآمد متوسط 

يفيت، نيازمند دانش آنها براي توليدات باك .كنند عبور كيفيت بر مبتني توليد به ارزان هزينه بر مبتني توليد
اي كه عمدتاً در اختيار كشوره و فناوري هستند و نيازمند تعميق سطح دانش در محصوالت خود هستند

ب و ذپيشرفته است. آنها ديررسيدگاني هستند كه بايد رقابت با كشورهاي پيشرفته در زمينه ج
حله ماندگي در پيش بگيرند. در اين مرانتقال فناوري را براي دستيابي به همپايي و جبران عقب

آفريني دولت در جهت كمك هاي صنعتي و نقشاقتصادهاي در حال توسعه به شدت به سياست
 شد ايناند. در غيراينصورت افق ربنيان وابستهبه انتقال فناوري و دستيابي به توليدات دانش

 اقتصادها محدود خواهد بود.
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كل مش«هاي داراي افق رشد محدود يا از منظر بخشي، كشورهاي درآمد متوسط با مشكل اتكاء به بخش
ه اند كهاي توليدي را بسط داده. يعني اين كشورها رشته فعاليتروبرو هستند» 1افزاييارزش

متوسط مشابه است. در نتيجه محصوالت آنها با محصوالت (كاالهاي) ساير كشورهاي درآمد 
 قطف افزايش توليد به كاهش قيمت اينگونه كاالها منجر شده و به كاهش سود منتهي ميشود.

 داراي هايبخش در فعاليت جاي به و كرده پيشرفت متوسط درآمد كشورهاي برخي كه زماني
 حركت يشترب فزودها ارزش كاالهاي با توليد سمت به پايين سطح كاالهاي توليد و مشابه فناوري
 .ودشمي فراهم نيز متوسط درآمد به رسيدن حال در كشورهاي براي رشد استمرار امكان كنند،

هاي) جديدي را توسعه دهند يا آنكه در زنجيره ارزش صنايع موجود آنها بايد فعاليت در صنايع (بخش
  يابند.هاي با ارزش افزوده بيشتر دستخود به قابليت توليد بخش

 وسطمت درآمد كشورهاي هايشركت مشكالت به متوسط درآمد دام ،)بنگاهي(شركتي منظر از آخر دست
 .شودمي هداد نسبت) جهاني سطح در( پيشرو هايشركت با رقابت و پيشرفته فناوري به دستيابي در

رار هاي پيشرو قهاي كشورهاي درآمد متوسط در مسير انتقال فناوري و تقليد از شركتشركت
دارند. حال آنكه با دستيابي به سطحي از توانمندي سازماني، اكنون براي تداوم رشد، اين 

ها رقابت هاي پيشتاز، با آنالمللي بر سر تصاحب سهم بازار شركت ها بايد در بازارهاي بينشركت
ترين روز گاه به بهها هيچشود كه اين شركتكنند. اين درحاليست كه تقليد فناوري موجب مي

ا محدود شده هها دسترسي نداشته و قادر به رقابت نباشند. در نتيجه افق رشد اين شركتفناوري
  توانند سودآوري بااليي در سطح جهاني داشته باشند.و نمي

  هاي عبور از دام درآمد متوسطنيازمندي
هاي از نظر محققين، رمز توسعه يافتگي پايدار و عبور از دام درآمد متوسط در ايجاد توانمندي

هاي نوآوري در سطح ملي، بخشي و بنگاهي (شركتي) است. بدون داشتن فناورانه و سيستم

                                                            

1 . Adding Up Problem 
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براي  پذير نيست. همچنينتوانمندي فناورانه قوي، صادرات پايدار و رشد اقتصادي مستمر امكان
  از دام درآمد متوسط نياز به تنوع بخشي به توليدات وجود دارد.عبور 

 به كار يروين و منابع مزيت بر مبتني توليدات به اتكا از عبور نيازمند متوسط درآمد كشور ملي، سطح در
 براي عبور از تله درآمد متوسط، متوسط درآمد اقتصاد .است فناوري و كارايي بر مبتني توليدات
تداوم توليدات مبتني بر هزينه پايين نيروي كار يا مزيت منابع اتكا كند. اين اقتصاد تواند به نمي

نيازمند بسط توانمندي ابداع و اختراع است. به تعبير ديگر اين اقتصاد بجاي تكيه بر مزيت نسبي 
  بايد به مزيت رقابتي و خلق مزيت دست پيدا كند.

براي خلق مزيت، نيازمند سطح بااليي از  هاي ملي، كشورهاي درآمد متوسطاز منظر سياست
سرمايه انساني هستند. اين كشورها بايد بتوانند نيروي انساني متخصص براي دستيابي به توان 
ابداع و اختراع و بهبود كيفيت توليدات پرورش دهند. اين مسئله هم نيازمندكيفي شدن و مسئله 

جتماعي براي در برگرفتن ترجيحات محورشدن نظام آموزشي و هم نيازمند تحول در نظام ا
نيروهاي متخصص و اقناع آنها براي عدم مهاجرت است. به تعبير ديگر، پرورش خالقيت و 
نوآوري هم نيازمند بسط نظام ملي نوآوري است و هم نيازمند كيفيت باالي حكمراني براي 

  هاي گوناگون جامعه است.دربرگرفتن ترجيحات و عاليق بخش
يابي محصوالت ستيابي به توانمنديهاي فناورانه، نيازمند طي كردن مرحله تنوع، دبخشي سطح در

تري هاي بيشتر و بسط فعاليت در رشته فعاليتو به دست آوردن توانمندي توليد محصوالت متنوع
 نشد تخصصي با صرفاً نه توسعه به يابيدست كه دهندمي نشان متاخر مطالعات است. درواقع

و  ابتدا با تنوع يابي و دستيابي به توان توليد محصوالت بيشتر بلكه محصوالت برخي توليد در
 در توسعه درحال كشور برايبيشتر  يابي در توليد محصوالت داراي قابليتسپس با تخصص

  .است تحقق قابل هاآن در پيشگامي و فناوري مرز به يابيدست زمينه
هميت دارد. هاي تخصصي ا(بنگاه) نيز دستيابي به توانمندي فناورانه در فعاليت شركت سطح در

ها دستيابي به توانمندي فناورانه نيازمند طي كردن فرايند يادگيري است. باتوجه به اينكه فناوري
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شود، سه مسير رشد پيش روي داراي چرخه عمر بوده و هر فناوري پس از مدتي منسوخ مي
  ).51, ص. 1397(لي,  اي درآمد متوسط وجود داردهاي كشورهشركت

هايي توانند در فناوريهاي اين كشورها ميشركت مسير تقليدي (تعقيب): -
اند. هاي پيشرو توسعه داده شدهگذاري كنند كه پيش از آنها توسط شركتسرمايه

تواند به صورت انتقال تكنولوژي (يا توليد تحت ليسانس) گذاري مياين سرمايه
 اشد.ب

توانند به جاي خريد فناوري، تالش كنند با آنها همچنين مي مسير پرشي: -
اقداماتي مانند مهندسي معكوس جديدترين محصوالت ساخته شده توسط 

هاي پيشروي جهاني، فناوريِ مورد استفاده توسط آنها را كشف كرده و به شركت
اقدام، از قرار داشتن در توليد محصوالت مشابه آنها بپردازند. درواقع آنها با اين 

هاي پيشرو، به جايگاهي مشابه با آنها (از نظر فناوري) پرش پشت سر شركت
 كنند.مي

هاي توانند تالش كنند تا در فناوريدست آخر، آنها مي مسير ابداعي (انحرافي): -
جديدي كه در صنعت آنها در حال ظهور است، اما هنوز از مرحله ايده به مرحله 

ناوريتوسعه اين ف باكنند تا  تالشگذاري كنند و ده است ، سرمايهمحصول نرسي
 .بپردازند خود صنعت در شتازيپ يِبعد محصول ديتول سر بر رقابت به ها

هاي كشورهاي درآمد متوسط وجود دارد. اما اين سه مسير ياد شده در باال پيش روي شركت
توانند با مسير تقليدي به رشد و پيشرفت دست كشورها در حاليكه در فرآيند آغاز كار خود، مي

اي هپيدا كنند، در مرحله درآمد متوسط و هنگامي كه قصد دارند تا در مرز فناوري با شركت
ه رقابت بپردازند، نيازمند تغيير مسير به مسيرهاي دوم و به ويژه مسير سوم هستند. مسير پيشرو ب

هاي بيشتري روبرو بوده و شركت اگر در توسعه محصول جديد شكست سوم البته با ريسك
بخورد ممكن است ورشكست شده و رقابت را واگذار كند. اما اگر بتواند به توليد محصول جديد 

هاي پيشتاز حوزه خود را تسخير كرده يا بخشي از آن را تواند بازار شركتمي دست پيدا كند،

.
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گذاري بر روي فناوري در حال ظهور تصاحب كند. به طور مثال، شركت سامسونگ با سرمايه
گذاري بر روي فناوري در حال ظهور موتورهاي انژكتوري صفحه تخت يا شركت كيا، با سرمايه

  هاي سوني و ميستوبيشي را تسخير كنند.از بازار شركتبه ترتيب توانستند بخشي 
هاي صنعتي كه بتوانند به تسريع فرايند همپايي فناورانه در هر سه سطح از منظر ملي، سياست

آفريني موثر دولت در توسعه صنعتي محسوب  ملي، بخشي و بنگاهي منجر شود، كليد نقش
  شود. مي

وري كه كليد رشد اقتصادي مستمر و خروج از دام درآمد از منظر توسعه صنعتي، رشد مستمر بهره
ت. اين هاي توليدي غيرقابل تصور اسمتوسط است، بدون تحول ساختاري و تغيير تركيب فعاليت

بازده به صنايع پربازده و باالرفتن در زنجيره ارزش صنايع موجود مسئله نيازمند گذار از صنايع كم
. (Armah & all, 2014)يت كننده اين مسير را دارد است. سياست صنعتي نقش مشوق و هدا

اين كاري است كه كشورهاي موفقي مانند تايوان و كره جنوبي انجام دادند و توانستند به همپايي 
  با اقتصاد ژاپن و اياالت متحده (به عنوان كشور پيشتاز) نزديك شوند.

  وضعيت اقتصاد ايران
سال گذشته از اقتصادي با درآمد  50كه اين اقتصاد در  دهدنيم نگاهي به اقتصاد ايران نشان مي

، جهش 1350تا  1340كم به جمع اقتصادهاي با درآمد متوسط پيوسته است. در فاصله دهه 
اقتصادي ايران با عبور از مرحله درآمد كم به درآمد متوسط همراه بود. اما از آن دوره تا كنون 

) وضعيت 6وسط به درآمد باال باز مانده است. نمودار (اقتصاد ايران در عبور از مرحله درآمد مت
  دهد.تحول درآمد سرانه در ايران را نشان مي

  
  
  
  
  

.
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 )جاري دالر و ثابت دالر( ايران سرانه درآمد روند): 6(نمودار

  
  جهاني بانك هايداده: ماخذ

دهد، اقتصاد ايران در چند دهه اخير مشابه بسياري ديگر از ) نشان مي6همچنان كه نمودار (
را تجربه كرده و هم اكنون در رديف » توقف -حركت«كشورهاي در حال توسعه، الگوي 

كشورهاي با درآمد متوسط گير كرده است. در اين نمودار، درآمد سرانه ايران براساس دالر جاري 
) تنظيم شده است. بر اساس دالر جاري، اقتصاد ايران از درآمد سرانه حدود 2010( و دالر ثابت

) رسيده است. اين 1396( 2019دالر در سال  5300) به حدود 1339( 1960دالر در سال  200
دالر رسيده است.  5900دالر به  2900)، از 2010وضعيت براساس دالر ثابت (قدرت خريد دالر 

، 2010برابر شده، درحالي كه براساس دالر  26درآمد سرانه ايران بيش از براساس دالر جاري، 
برابر شده است. بر اين اساس، در نيم قرن گذشته، وضعيت اقتصاد  3درآمد سرانه ايران حدود 

  ايران بهبود يافته است.
وضعيت ، 2010دهد كه به دالر با وجود بهبود درآمد سرانه، مقايسه دو روند اين نمودار نشان مي

قدرت خريد توليد ناخالص داخلي ايران در چهل سال اخير تضعيف شده است. بر مبناي هر دوي 

  0
  2000
  4000
  6000
  8000
  10000
  12000

  
196

0   
196

4   
196

8   
197

2   
197

6   
198

0   
198

4   
198

8   
199

2   
199

6   
200

0   
200

4   
200

8   
201

2   
201

6   
201

9

)دالر جاري(ايران  )2010دالر ثابت (ايران 



16 رمزک ژپوهش اهی ااتق اریان

 

16 
 

اين روندها، اقتصاد ايران در اين بازه روندي نوساني را تجربه كرده و در گذار به درآمد سرانه 
 در ايران داقتصا كه گفت توانمي باال نمودار به با توجههزار دالر ناكام بوده است..  12باالي 

 باقي اكامن پايدار و مستمر رشد به دستيابي در فقر از گذار رغمعلي و كرده گير متوسط درآمد دام
  .است مانده

از منظر بخشي، گير افتادن اقتصاد ايران در دام درآمد متوسط و مشكالت متعدد آن براي گذار 
) تنوع 8توان نشان داد. نمودار (از اين مرحله را با وضعيت تنوع توليدات صادراتي كشور مي

يابي صادرات كشور همراه بوده دهد.اين وضعيت با عدم تحولصادرات اقتصاد ايران را نشان مي
  ست. ا

  
 )2018(وضعيت تنوع صادرات ايران  ):7(نمودار 

  
  هاروارد اقتصادي پيچيدگي اطلس: منبع
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  هاروارد اقتصادي پيچيدگي اطلس: منبع
درصد) به همراه مشتقات  62دهد كه بخش غالب صادرات ايران از نفت () نشان مي7نمودار (

درصد  80توان گفت كه حدود نفتي (محصوالت پااليشي و پتروشيمي) تشكيل شده و مي
دهد. همچنين مجموع صادرات نفت خام و صادرات ايران را محصوالت نفتي تشكيل مي

محصوالت پتروشيمي، منابع معدني(فوالد خام، سنگ آهن، مس و ...) و محصوالت كشاورزي 
دهند. به تعبير ديگر صادرات صادرات ايران را تشكيل مي درصد 90(پسته و زعفران)  بيش از 

  ايران عمدتاً شامل مواد خام و كاالهاي معدني است.
) وضعيت تنوع صادرات كشور تركيه كه آن هم در زمره كشورهاي با درآمد 8در مقابل، نمودار (

قتصاد دهد. همچنان كه در اين نمودار مشخص است، اشود، را نشان ميمتوسط محسوب مي
سازي، هاي صنعتي مانند خودروتر بوده و بخشاين كشور نسبت به اقتصاد ايران به شدت متنوع

  لوازم خانگي و الكترونيك، بخشي از صادرات اين كشور را به خود اختصاص داده است.
ه توليد (ك يابيتوان نتيجه گرفت كه اقتصاد ايران در دستيابي به تنوعمي 8و  7با مقايسه نمودار 

  پيش از دستيابي به توانمندي فناورانه اهميت دارد) موفقيتي نداشته است. 

 )2018( تركيه كشور صادرات تنوع وضعيت ): 8( نمودار
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  هاي گير افتادن در دام درآمد متوسطريشه
 ابستگيو و بودن محصولي تك متوسط، درآمد اقتصادهاي ساير با ايران اقتصاد مهم تفاوت يك
با دقت  .است اخير هايسال در خام مواد صدور و گذشته هايسال در نفتي درآمدهاي فروش به

توان دهد ميسال گذشته نشان مي 50) كه وضعيت رشد اقتصاد ايران را در 6در روندهاي نمودار (
به روشني دريافت كه اين روند نسبت مستقيمي با تحوالت درآمدهاي نفتي دارد. هر گاه 

. اما ا تجربه كرده استدرآمدهاي نفتي در كشور افزايش يافته، اقتصاد ايران نيز روندهاي رشد ر
  اين رشد بيشتر تابع نوسان درآمدهاي نفتي بوده است.

دهد كه در همچنين مقايسه بسط بخش خدمات در اقتصاد ايران با ساير كشورها نشان مي
هاي توليدي در اقتصاد ايران يا جذابيت نداشته يا عمدتاً در قالب توليدات ساده و مجموع فعاليت

  ). 1394گيرد (شاكري (منبع محور قرار مي

رسد اين وابستگي به درآمدهاي نفتي موجب شده است تا اقتصاد ايران نسبت به به نظر مي
بهبود نظام آموزشي و تحقق نظام ملي نوآوري و نيز بهبود نظام حكمراني اهتمام جدي نداشته 

يابي ه تنوعبگذاران نسبت هاي نسبي، موجب شده است تا سياستباشد. همچنين تاكيد بر مزيت
الي  1390اند. به طور مثال در سال هاي مختلف توجه نداشتهو بسط قدرت توليدي در حوزه

از ميان تسهيالت ارزي اعطا شده از سوي صندوق توسعه ملي، سهم صنايع نفت،  1398
، سهم 1398تا  1394هاي درصد بوده و در طول سال 70پتروشيمي و فلزات اساسي بيش از 

 توسعه صندوق( درصد بوده است 54معدن از كل تسهيالت ريالي اعطا شده  بخش صنعت و
توان به عملكرد صندوق كه باتوجه به فقدان آمارهاي تفكيكي در اين بخش، مي )1399, ملي

اشاره كرده كه طي آن بيشترين سهم از تسهيالت ريالي اعطا شده از آن صنايع  1395در سال 
 و طالعاتم موسسه( هاي غيرفلزي (سيمان و كاشي) بوده استپتروشيمي، فلزات اساسي و كاني

-1391بر و منبع محور. در همين دوره (. يعني صنايع بسيار سرمايه)1396, بازرگاني پژوهشهاي
درصد كاهش به  36دالر  با   470)، متوسط قيمت هر تن كاالي صادراتي كشور از حدود 1398
افزوده، كشور هرچه بيشتر در صادرات منابع خام (با  دالر رسيده است. يعني از نظر ارزش 300

  ارزش افزوده پايين)، تخصص يافته است.

.
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  الزامات عبور ايران از دام درآمد متوسط
يابي و سپس بهبود اقتصاد ايران براي عبور از دام درآمد متوسط نيازمند توليد محوري، تنوع

ر، دولت در ايران توفيقات نسبتاً خوبي قدرت ابداع و نوآوري است. در مرحله خروج از تله فق
هاي خروج از فقر را فراهم گيري صنايع، زمينهها و كمك به شكلداشته و با ايجاد زيرساخت

ساخته است. درآمدهاي نفتي هم در توسعه فيزيكي و هم در بهبود خدمات اجتماعي به كمك 
ه د. هرچند هنوز تا رسيدن به نقطها آمده تا دولت در اين سطح دستاورد مناسبي داشته باشدولت

  مطلوب فاصله زياد است. 
انند هاي نرم مهاي فيزيكي، نياز به زيرساختاما براي دستيابي به درآمد باال، بجز زيرساخت

كارآفريني، نوآوري و تحرك حكمراني خوب، حكومت قانون و ترويج تحقيق و توسعه است. 
فته و حقوق مالكيت فكري تضمين شود. متاسفانه بايد مورد تشويق و حمايت قرار گراجتماعي 

هاي نرم مانند قوه قضاييه كارآمد و حقوق مالكيت فكري ايران هنوز در دستيابي به زيرساخت
زير  هايرسد عبور از دام درآمد متوسط نيازمند برداشتن گامدچار نقائص جدي است. به نظر مي

  است:
ام قتصاد ايران نيازمند ثبات و اصالح نظبراي دستيابي به همپايي، ا توليد محوري: -

ت و روشن براي فعاالن اقتصادي اسبستري با ثبات  نيازمنددهي است. توليد پاداش
يد اقتصاد رسد كه ابتدا باگذاري توليدي مجددا احياء شود. بنابراين به نظر ميتا سرمايه

ارج از ركود خ شوركايران از شرايط تحريم خارج شود تا ثبات به بازارها برگشته و ا
دهي بايد اصالح شده و بجاي آنكه بازارهاي شود. همچنين در ادامه، سيستم پاداش

مستغالت منبع اصلي خلق ارزش باشد، توليد صنعتي و  تجاري و مالي و يا حوزه
غيير كنند. گيريها تخدمات پشتيبان توليد در اولويت سياستگذاري قرار گيرند و جهت

گذاري بر بازارهاي رقيب توليد (مانند يد هم از طريق مقرراتاين تغيير مسير با
هاي سربار توليد) صورت گيري) و هم از طريق تسهيل توليد (كاهش هزينهماليات
 گيرد.
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براي تنوع بخشي به توليد اقتصاد ايران نيازمند بسط  بخشي به توليد:تنوع -
يفيت حكمراني (بهبود هاي ابداع و نوآوري (نظام ملي نوآوري) و بهبود كظرفيت

هاي نرمِ توليد) است. بهبود حكمراني و افزايش شفافيت و ثبات تصميمزيرساخت
دهد تا با ريسك كمتر ورود به گذاران بخش خصوصي اجازه ميگيري به سرمايه

هاي جديد اقتصادي را آزموده و مورد توجه قرار دهند. عالوه بر آن حوزه
ليدي) براي ترغيب بخش خصوصي به هاي توهاي صنعتي (مشوقسياست
 هاي نوآورانه الزم است.فعاليت

دست آخر دولت بايد  دستيابي به اقتصاد مقياس و توانمندي فناورانه: -
هاي نيروي كار و توان ابداع و اختراع هاي صنعتي را براي بهبود تخصصسياست

هاي بخش خصوصي به رقابت در بازارهاي جهاني به كار و نيز ترغيب شركت
 هاي پيشرو كمك كند تا مسير ابداع و نوآوريها بايد به شركتگيرند. اين سياست

ر كند. البته در حال حاضر، دستيابي به اين مرحله و توانمندي فناورانه را هموا
نيازمند كمك به واحدهاي توليدي در جهت بزرگ شدن و دستيابي به اقتصاد 

 هايمقياس است. پس از اين مرحله است كه بايد اين واحدها به افزايش هزينه
 ابداع و نوآوري ترغيب شده و بتوانند پيشگامان دستيابي به توسعه صنعتي و خروج

 از تله درآمد متوسط شوند.
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  جمع بندي
فقر و چيرگي بر  ر رفعهمه اقتصادهاي درحال توسعه، همزمان با دو هدف روبرو هستند. محو

عقب ماندگي. اين اقتصادها در تالش هستند تا ضمن رفع فقر، فاصله خود با اقتصادهاي پيشرو 
را كم كرده و به همپايي با اين اقتصادها دست پيدا كنند. در سه دهه اخير چند كشور شرق آسيا 

الزي، ن، ويتنام، مدر مسير همپايي قرار داشته و برخي ديگر از اقتصادهاي اين منطقه (شامل چي
  اند.هاي رشد باال و كاهش فاصله با اقتصادهاي پيشرفته بودههند) در حال تجربه نرخ

اين  اند.ذكر شده بسياري از اقتصادها در دستيابي به همپايي ناكام بوده رغم موفقيتاما علي
ست. دام درآمد نسبت داده شده ا» دام درآمد متوسط«ناكامي به گير افتادن اين اقتصادها در 

رغم تجربه خروج از شود كه طي آن كشور در حال توسعه، عليمتوسط به شرايطي اطالق مي
دالر،  2000وضعيت فقر (كاهش شديد جمعيت زير خط فقر) و رسيدن به درآمد سرانه بيش از 

شود. به توقف مي –ها دچار روندهاي نوساني رشد و الگوهاي حركت ها و شايد دههبراي سال
شود و از همين رو ها مثبت بوده و در ادامه دچار ركود مياين معني كه رشد براي برخي سال

  شود. اين اقتصادها در كاهش فاصله با كشور پيشرو با مشكل روبرو مي
هاي پس از جنگ جهاني دوم، با  دستيابي به درآمد متوسط، براي چند دهه اقتصاد ايران در سال

 هاي خارجيمتوسط گير افتاده است. در اين ميان تحوالت و شوكاست كه در وضعيت درآمد 
ه نظر اند اما بمانند جنگ و تحريم، در ناكامي اقتصاد ايران در دستيابي به همپايي موثر بوده

  رو دارد. رسد اقتصاد ايران در حال حاضر براي دستيابي به همپايي راه دشواري در پيشمي
از هرچيز نيازمند عادي سازي روابط (خروج از شرايط تحريم)  اقتصاد ايران در حال حاضر بيش

ه اول هاي رقيب) در درجهاي توليدي در مقابل فعاليتو توليد محوري (سودآوري بيشتر فعاليت
است. در ادامه اقتصاد تنها در شرايطي قادر به استمرار بخشي به رشد خود و دستيابي به همپايي 

بخشي به توليدات خود و بهبود به نفت را كاهش داده و تنوع خواهد بود كه بتواند وابستگي
يابي به توانمندي فناورانه را چه در سطح ملي، چه در سطح بخشي و چه در هاي دستقابليت

سطح بنگاه تحقق بخشد. همچنين اين نكته قابل توجه است كه توليد محوري در سطح ملي، 
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يري و پذس و دستيابي به توانمندي رقابتيابي در سطح بخشي و تحقق اقتصاد مقياتنوع
هاي بزرگ رقابت پذير در سطح جهاني در سطح بنگاه براي خروج از دام درآمد متوسط شركت

  داراي اهميت است.
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