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 یافته و در حال توسعههای توسعههمگرایی و واگرایی دولت
 سعید دهقان خاوری1*

 سید حسین میرجلیلی2

  

 
 چکیده

درصرد اتتارادهای انرا       01طی چندین دهه گذشته فقط تعداد محدودی کشورها )کمتر  ا   
ایش و   توانستند ا  سطح پایین یا متوسط درآمد به درآمد باال پیش فت نمایند امرا لییر  ا افر    

کشورهای درآمد متوسط در رشد انانی، تعداد  یادی ا  این کشورها با درآمرد متوسرط، در دا    
پی و که مبتنی بر  اگوروب داری ا  کشرورهای پیشر و     -اند. راهب د پیش وگی  افتاده درآمد متوسط

هرا  ری ا  نسلکننده پ داخته تا با اگووب داباشد، به تبیین این همو ایی و واکاوی لوامل تعیینمی
روی را ب ای دیو  کشورهای در حال توسعه ارائه نماید. یافتوی، ف صت دنباگههای توسعهو موج

یافته ا  ط یق روی ا  کشورهای توسعهاین راهب د در تاگب سه ف آیند درو  کشوری شامل دنباگه
گذاری مستقیا سا ی صنایع طبق سیکل درو  صنعتی و بین صنعتی، س مایهصنعتی شد  و بنینه

ای ایرن  باشد. ف اینردهای درو  منطقره  خارای تجارت محور و تخاص گ ایی توافق شده، می
گذاری برین  ای و س مایهای، تجارت و با ار بین منطقهای و  نجی همدل نی  شامل ف آیندهای پیه

 ات هرایی همورو  تیییر   نتیجه منرا اینکره ایرن ف آینردها در بسرت  سیاسرت       باشد.ای میمنطقه
هرای نسربی   ساختاری، انتخاب صحیح کشور پیش و، توسعه صادرات محور و تواره بره م یرت   

صورت گ فته است. نتیجه هشداردهنده نیر  در ایرن مسری  وارود رویک دهرای اشرتباه اسرت         
که در ب خی موارد کشور اصالً در انت تییی ات ساختاری ح کت نک ده اما در ب خری  طوریبه

هرای نسربی   ییی ات ساختاری ح کت نموده اما این تیییر ات برا م یرت   موارد کشور در انت ت
 .کشور و ساختار لوامل توگیدش، همسو نبوده است

 
پی و، تییی ات سراختاری،   -راهب د پیش و توسعه اتتاادی، همو ایی و واگ ایی،: واژگان کلیدی
 رشد اتتاادی

 

                                                           
 *saeed.khavari@gmail.com    استادیار، لضو هیات لیمی گ وه اتتااد دانشواه میبد )نویسنده مسئول . 0

 h.jalili@yahoo.com. دانشیار، لضو هیات لیمی پژوهشواه لیو  انسانی و مطاگعات ف هنوی         2

 5/77/7931تاریخ پذیرش:                         73/71/7931 :تاریخ دریافت

 1-01صص المل   دوره هشتم  شماره پ اپ  ب ست و هفتم  های رواب  ب  فصلنامه پژوهش

mailto:sajadbahrami@gmail.com
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 مقدمه  

ای اتتارراددانا  و تحقیررق و ب رسرری در خارروپ رشررد پایرردار، مورررو  منمرری برر   

گذارا  ا   ما  آدا  اسمیت بوده است. اما مسأگه منا این برود کره رشرد شرتابا      سیاست

لمدتاً به انوییس )اائیکه انقالب صنعتی در آ  ش و  شد ، چند اتتااد اروپای   بی و 

چند کشور دیو  مانند است اگیا، کانادا، نیو ییند و آم یکا، محردود گ دیرد. ایرن کشرورها     

 همونرین طری   .دهند شتاب رشدشا  به انویستا ، پای اای در گذاشتن تد  با وانستندت

 کره  شر تی  آسریای  بب هرای  و ژاپرن  شامل آسیایی اتتاادهای ا  کمی تعداد گذشته ت  

 همونررین و باشرند مری  تررایوا  و سرنواپور  کر ه،  امنروری  چررین، کنر ،  هنر   شرامل 

 بره  گذاشرتن در ایرن مسری  توانسرتند    با تد   ب  یل و هند هموو  نوظنوری اتتاادهای

توا  دید بج  تعداد معردودی ا   خوبی میبناب این به .یابند باالدست درآمد و پایدار رشد

اند اند، مابقی نتوانستهیافته تبل ا  خود همو ا شدهاتتاادهای دنیا که با کشورهای توسعه

و اختالف درآمرد میرا  ایرن    در این  مینه موفق باشند و نتیجه این رشد شتابا ، واگ ایی 

که نسربت درآمرد ایرن چنرد     طوریچند کشور محدود با کشورهای با درآمد پایین بود به

رسید  0691در سال  87به  0781در سال  7.8کشور به درآمد کشورهای درآمد پایین ا  

 . 2116، 0)ردی و مینویی

یرا  کشرورهای   ای که در تر   بیسرتا روی داد واگ ایری م   بناب این مشخاه گست ده

 01درآمد باال و کشورهای در حال توسعه بود، ه چند تعداد محدودی کشورها )کمت  ا  

درصد اتتاادهای انا   توانستند ا  سطح پایین یا متوسط درآمد به ورعیت درآمد باال 

وارود ا یرب کشرورهای در حرال توسرعه ا  رشرد ررعی  رنر          پیش فت نمایند. بااین

، فقط یر  سرو  کشرورهای برا درآمرد      2116و  0691های ین سالکه بطوریب ند. بهمی

اند. لیی  ا اف ایش و   کشورهای درآمد متوسط در پایین به سطح درآمد متوسط رسیده

گیر    2رشد انانی، تعداد  یادی ا  این کشورها با درآمد متوسط، در دا  درآمرد متوسرط  

دارای درآمد متوسط بودند، ترا   0691اند  ا  کشورهایی که مستقل بودند و در سال افتاده

                                                           
1. Reddy & Minoui 
2. Middle Income Trap 
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تق یباً سه چنار  آننا یا در هما  سطح درآمد متوسط ماندند و یرا بره سرمت     2116سال 

 اند.درآمد پایین، پس وی و ب گشت داشته

در حرال توسرعه و    یاکثر  کشرورها   دهیر های به شکست انجاماگ  به تالشرو ا این

و لوامرل   عرت یطب ایتروان مری  ا،یاره کنر  که موفق شردند تو  یاندک یویژه به کشورهابه

واگ ایی در لمیک د رشد میرا  کشرورهای    .اییرا استجو نما یکننده رشد اتتاادتعیین

بینری همو ایری کره در ا یرا  اصریی      یافتره و در حرال توسرعه، بر خالف پریش     توسعه

های اتتاادی واود داشت، منج  به مباحثه و بحث گ دیرد. ب خری معتقدنرد کره     تئوری

هرایی  اند. ناهمونی یعنری تاراوت  ن رشد، تواه محدودی به مسأگه ناهمونی داشتهمحققی

که هر  کشرور دارد و تمرا  کشرورها مثرل هرا و همورن نیسرتند و محققرین رشرد بره            

انرد و تجروی ات، بردو  در نگر  گر فتن ایرن       های خاپ ه  کشور تواه ننمودهویژگی

که چ ا همو ایی در خاوپ  شودخایاه بوده است. در اینجا سؤال اساسی مط ح می

تعداد محدودی کشورها صورت گ فته و این اگوو پایدار مانده است؟ به بیا  دیو  سؤال 

اصیی در این تحقیرق ایرن اسرت کره مسری  همو ایری کشرورهای در حرال توسرعه برا           

باشرد؟ بنراب این   هایی میها و است اتژییافته چیست و دارای چه ف آیندها، سیاستتوسعه

پژوهش به دنبال آ  هستیا با ب رسی روند همو ایی و واگ ایی میرا  کشرورهای   در این 

یافته و تبیین این مانرو ، بره تورریح راهبر دی کره کشرورهای       در حال توسعه و توسعه

اند، بپ دا یا و خاوصیات آ  را مورد ب رسی تر ار  معدود موفق در این  مینه بکار بسته

ی پژوهشری و روش تحقیرق توصریای تحیییری     تحقیرق ا  نگر  نرو ، تحقیقر     نیا دهیا.

تر ین  تر ین و رر وری  باشد. ا  نگ  محققین این پژوهش این مورو  یکری ا  منرا  می

رو مسائیی است که کشورهای در حال توسعه ا  امیه ای ا  باید به آ  تواه کنند. ا این

ا ف ریه اصیی در این تحقیق آ  است که مسی  همو ایی کشرورهای در حرال توسرعه بر    

هرای مشرخص اسرت کره     هرا و اسرت اتژی  کشورهای در حال توسعه مسی ی برا ویژگری  

ای همورو   اند و اگ  کشور در حال توسعهکشورهای موفق در حال توسعه آ  را پیموده

های تبل همو ا گ دد بایرد بره ایرن مسری  و     یافته نسلای ا  بخواهد با کشورهای توسعه

 های آ  تواه نماید.سیاست
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 ه تحقیقپیشین .1

در تحقیقات داخیی تحقیق و پژوهشی که کامل به مورو  مرورد بحرث مقاگره پ داختره     

انرد  باشد، واود ندارد اما به چند مورد که تا حدی به مسأگه همو ایی و واگ ایی پ داخته

 شود.اشاره می

 در دموک اسری  همو ایری  تج بری  ای به ب رسی  در مقاگه0869صادتی و همکارا  )

 و فضرایی  اتتاادسرنجی  رویک د ا  در این تحقیق. اندپ داختهتوسعه  حال در کشورهای

 دهرد مری  نشرا   نترای  . اسرت  شرده  استااده 2102 -0661  مانی دوره در پانل هایداده

 متوسرط  طرور بره . دارد دموک اسری  ب  معناداری و مثبت اث  کشورها ای افیایی مجاورت

 دموک اسری  افر ایش  درصرد  9 لرث با ای افیرایی  همسرایوا   دموک اسری  سطح اف ایش

 اثر ات  کیری،  طوربه. است یکدیو  ا  کشورها سیاسی تأثی پذی ی دهندهنشا  که شودمی

 برا  بناب این. شودمی تائیدتوسعه  حال در کشورهای در انتشار نگ یه یا دموک اسی فضایی

 در دموک اسری  سرطح   کراهش  یا) اف ایش دموک اسی، همو ایی و انتشار نگ یه به تواه

 .شود مجاور کشورهای دموک اسی  کاهش یا) اف ایش بالث تواندمی کشور ی 

 کشرورهای  و ایر ا   میرا   اتتارادی    به ب رسی همو ایی0868سعادت و محسنی )

 میرا   اتتاادی همو ایی مقاگه اند. اینااذبه پ داخته با استااده ا  مدل خ ر دریای حو ه

 را ت کمنسرتا   و روسیه ت اتستا ، آذربایجا ، شامل خ ر دریای حو ه کشورهای و ای ا 

 تا یح ا  استااده با و ادید اثبات ب  اساس ااذبه مدل ی  ا  رو،ا این. کندمی ب رسی

 (GLS)حداتل م بعات تعمیا یافتره  صورتبه ب آوردها و شده استااده  0668) ماتیاس

 - 2117  مرانی  دوره در کشرور  پرن   شرامل  تحقیرق  این آماری اامعه. است شده انجا 

 دریرای  حرو ه  کشورهای و ای ا  اتتاادی هایهمکاری دهدمی نشا  نتای . است 0667

 ایرن  در همونرین، . شودمی منج  دواانبه تجاری ا یاناتمالحگه تابل اف ایش به خ ر،

 دو  رتبره  صرادراتی،  توا  گحاظ ا  که دارد تعیق ای ا  به وارداتی مقاومت ت ینکا گ وه

 آ اد تجارت ط ح منطقه، کشورهای با ای ا  اگ  بناب این، است، داده اختااپ خودبه را

 همونرین، . دهرد  رخ ایر ا   برا ار  در تجارت ایجاد اث  ت ینبیش است ممکن کند، ایجاد

 .است وارداتبیندمدت  کشش ا  ت ب رگ صادراتبیندمدت  کشش گ دید مشخص
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لیرت همو ایری و واگ ایری      به ب رسی رویک دهای مختی  در 0876پور احمدی )

 نوراه  یر   ام یکرا -اروپا اتحادیه روابط توریح اتحادیه اروپا و آم یکا پ داخته است. در

 متحرده  ایراالت  مشرت ،،  تمردنی  و ف هنوری  های ی ساخت است معتقد محور ف هن 

 مسرائل  تبرال  در هماهنر   و یکسرا   مواررع  اتخراذ  سروی بره  را اروپا اتحادیه و ام یکا

 اروپرا  اتحادیه که است التقاد این ب  اما محور سیاست رویک د. کندمی دایته اگمیییبین

 کشورهای میا  گیب اگی صیح چو  که شوندمی محسوب دموک اتیکی کشورهای ام یکا و

 بنراب این  شرود، مری  محسروب  ار ش یر   تیویحاً اتتدارگ  هایرژیا لییه ان  و گیب ال

. شرود مری  ام یکا و اروپا اتحادیه موارع  میا هماهنوی مواب ار شی-سیاسی بنیادهای

 میری  منرافع  که است باور این ب  محور تدرت و رئاگیستی رویک د اساس ب  سو  دیدگاه

 محسروب  اهرداف  بره  نیرل  در اصریی  اب ار نی  تدرت و اگمیلبین سیاست اصیی اوه ه

 و همور ا  مواررع  هرایی حرو ه  در تننرا  ام یکرا  و اروپا اتحادیه دیدگاه بناب این. شودمی

 نگر ی  چنارچوب ارائه رمن مقاگه این در. کندمی اتتضا آننا میی منافع که دارند یکسا 

 ام یکرا، -اروپرا  اتحادیره  اتتارادی  روابرط  در واگ ایری  و همو ایری  ب رسری  به پژوهش

 واگ ایری  و همو ایی و ، آتالنتیکی درو ) سیاسی-امنیتی روابط در واگ ایی و همو ایی

 اایوراه  بره  همونرین . پر دا یا مری   فر ا آتالنتیکری  ) اگمیییبین نیتیام-سیاسی روابط در

 .داریا اشاره آتالنتی  دوسوی روابط در آ  منافع و اسالمی امنوری

  به ب رسی تئوری همو ایی و اایواه ای ا  و مسی  0871ل اتی و مسعودی ) خیییی

 در همو ایری  تئوریپ دا د. به لقیده نویسنده طی شده اتتااد ای ا  در این خاوپ می

 کشرورهای  برین  در کرار  نیر وی  وریبن ه و س انه درآمد که کندمی بینیپیش اوگیه شکل

 انرا   اتتارادهای  شرد   تطبری  چنرد  برا  واتعیت اما در. شوندمی همو ا انا  مختی 

 و شر طی  همو ایری  تئروری  به اوگیه تئوری نتیجه در. نیافت تحقق تئوری این بینیپیش

 کرل  کره  دهرد نتای  این تحقیرق نشرا  مری   . یافت تعدیل و تییی  دیاتتاا انش تئوری

 بره . دارند درآمد کا کشورهای و ث وتمند کشورهای همو ایی نقطه دو انا  کشورهای

 دوره کل در اگ چه و است شده همو ا درآمد کا کشورهای به ای ا  اتتااد رسدمی نگ 

 انردکی  دوره ایرن  آخ  دهه رد است اما داشته اف ایش آ  درآمدی شکاف 2112 -0681
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 بایرد  ث وتمنرد  کشرورهای  سرمت  بره  انرش  منگرور بره  و است یافته کاهش شکاف این

 .دهد اف ایش را  تکنوگوژیکی) ااتمالی هایتوانایی

انرد، اشراره   در اینجا به چند مورد ا  تحقیقات خارای که به ایرن موررو  پ داختره   

 گ دد.می

برا دو نسربت صرنعت سراخت بره توگیرد       صنعتی شرد  را    0662) 0 کوسای و ت ا

گیر ی نمودنرد کره نشرا      ناخاگص داخیی و سنا صنعت ساخت ا  کل صادرات انردا ه 

به ت تیب ا  ک ه بره تایینرد و بعرد مراگ ی و سرپس       FDIدهد صنعتی شد  ا  ط یق می

گست ش یافته است. )یعنی گست ش ای افیایی راهب د  0661تا  0691اندون ی طی دوره 

 و . همونین توگید نی  به ت تیب ا  نساای به اگیراف مارنولی بره فروالد بره      پی -پیش و

تجنی ات اداری در ه  کشور ارتقاء یافته اسرت )یعنری ارتقراء سراختاری صرنعت طبرق       

پی و ا  کشوری به کشور دیو  تأیید شده و هرا   -پی و . بناب این ها مدل پیش و -پیش و

هرا تأییرد کننرده    ه است. همونرین ایرن یافتره   در داخل ه  کشوری مورد تأیید ت ار گ فت

 باشد.گذاری کوایما نی  مینمودار م   س مایه

  8اتیانوسیه -های اتتاادی آسیاسا ما  همکاری) APEC 2همونین کمیته اتتاادی 

گررذاری برر ای ای در خارروپ همبسررتوی میررا  اگووهررای تجررارت و سرر مایه مطاگعرره

انجا  داد. نتیجره تحقیرق    0662و  0661، 0671های ب ای سال APECاتتاادهای لضو 

گذاری مسرتقیا و تجرارت مکمرل هرا هسرتند و اانشرین یکردیو         این بود که س مایه

باشرد و مخراگ    مری  PROTدر ایرن منطقره    FDIباشند و این بدین معنی است که نمی

مثبت، تروی   APECدر کشورهای لضو  FDIتجارت نیست. همبستوی میا  تجارت و 

 است. و تابل تواه

دواانبه میرا    FDIکند که نی  در تحقیقی که انجا  داده، اظنار می  0668) 2واتاناب

و چین صرورت   ASEANها به  NIEخود کشورهای گ وه آسیای ش تی )که لمدتاً ا  

بره   EUا  ژاپن، ایراالت متحرده و    FDIگ فته است  اف ایش بیشت ی ا  ا یا  ورودی 

                                                           
1. Kosai and Tran 
2. Asia-Pacific Economic Cooperation 

 است. آرا  اتیانوس و آسیا منطقه کشور 20 ا  متشکل که اتتاادی سا مانی. 8
4. Watanabe 
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ایرن   داشته اسرت.  0661و چین  طی نیمه اول دهه  ASEAN، ها NIEاین گ وه )یعنی 

گذاری مستقیا بین خود گر وه آسریای شر تی    بدین معناست که ا یانات متقابل س مایه

بیشت  ا  س مایه گذری مستقیا خارای بوده که ژاپن، ایاالت متحده و اتحادیره اروپرا در   

ای دواانبره میرا  گر وه    گذاری مستقیا خرار اند. اگبته همین س مایهاین گ وه انجا  داده

و چین بوده اسرت ترا براگعکس.     ASEANبه  ها NIEآسیای ش تی نی  ا یا  بیشت  ا  

مواب باال رفتن تأمین ماگی درو  گ وهی شده اسرت.   FDIاین ساختار ادید ا یانات 

متقابل میا  الضای گ وه آسیای ش تی هم اه با گست ش تجرارت   FDIاف ایش ا یانات 

که تجارت درو  گ وهی بیا  الضای این گر وه ا   طوریبوده است. بهدرو  گ وهی نی  

)رشرد چنرار    0661میییرارد دالر در سرال    089.9بره   0671میییارد دالر در سرال   82.8

ب ابر ی  داشرته اسرت.     2.1)یعنی رشرد   0661میییارد دالر در سال  889.0ب اب ی  و به 

و هم اه با گست ش تجرارت اسرت    محور که موافق تجارت FDIیعنی تأیید نگ یه رشد 

درو  ایرن   FDIکه به بیا  دیو  یعنی هم مرا  کره ا یانرات     PROT-FDIیعنی هما  

گ وه و میا  الضای آ  اف ایش یافته است، تجارت درو  این گ وه و میرا  الضرای آ    

گرذاری مسرتقیا خرارای    رشد تابل و توانی داشته است. اگبته اف ایش ا یانات س مایه

وهی نسبت به ا یانات ورودی ا  ژاپن، ایاالت متحده و اتحادیه اروپا دگیل بر   درو  گ 

یافتوی این گ وه نیست. نقش ژاپرن، ایراالت متحرده و    نادیده گ فتن نقش آننا در توسعه

تروا  نقرش آننرا را در فر اها نمرود  با ارهرا، سر مایه و        اتحادیه اروپا منا بوده و نمی

 دیده گ فت.تکنوگوژی ب ای آسیای ش تی نا

 

 تبیین مسأله واگرایی و همگرایی .2

ب اب  ب رگتر  ا  درآمرد سر انه     1تبل ا  انقالب صنعتی درآمد س انه ث وتمندت ین کشور 

فقی ت ین کشور بود. انقالب صنعتی در انویستا ، نقطه آ را  لار  ادیردی در تراری      

لنروا   تا  )بره هشت دهه ابتدایی ت   هجدها، رشرد صرنعتی انویسر    در اتتاادی است.

درصرد در سرال برود. ایرن نر خ       1.7ترا   1.8اتتااد پیش و انا  در آ   ما   متوسرط  
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 2.7بره متوسرط    0600ترا   0721های س لت در ت   نو دها اف ایش یافت و بین سالبه

 . 0611 ،0درصد در سال رسید )ک شنک و 

ژاپرن و   این روند در خاوپ این کشور و کشورهای پی و آ  ادامه یافرت و سرپس  

دیو  کشورهای آسیای ش تی با اگووب داری ا  مسی  آننرا توانسرتند بره رشرد باالدسرت      

های اخی  نی  ب خی ا  کشورهای ب رگ با درآمد متوسرط همورو  چرین،    یابند. طی دهه

هند و ب  یل توانستند به رشد شتابا  و پایدار دست یابند که دنیرا را بره سرمت اتتاراد     

کنرد. ایرن شراخص    بان  انانی این مورو  را تأیید مری  خصچند تطبی ب ده است شا

دهد که چند کشور در اتتااد دنیا ا  نگ  معیارهای سنا رشدشا  ا  کرل رشرد   نشا  می

شا  ب  اتتااد دنیا ا  ط یق تجارت، ماگی و تکنوگوژیکی، ب  اتتااد دنیرا  دنیا، تأثی گذاری

وند. بنراب این طبرق شراخص چنرد     شتأثی گذار هستند و تطب اتتاادی دنیا محسوب می

-2117کشور باالی دنیرا طری دوره    01کشور در حال توسعه ا و  9بعدی تطبی بود ، 

 ت ار دارند. 2112

لنوا  نتیجه این رشد باال که در میا  کشورهای در حال توسعه اتااق افتاد، انرا   به

هرای  ا  تطبلنووارد دوره و لا  ادیدی شد، لا ی که اتتاادهای در حال ظنور به

در میا  پن  کشور اول در تو یع  0661و  0671های ادید رشد تبدیل گ دیدند. در دهه

همره   2111-16رشد انانی، هموی بج  چین ا  کشورهای صنعتی بودند. امرا در دوره  

اند که چین در باالی این گیست تر ار  بج  ایاالت متحده ا  کشورهای در حال ظنور بوده

کشورهایی مانند ژاپرن و بب هرای آسریای شر تی )هنر  کنر ، کر ه         دارد. در این میا 

اند. در ربرع آخر  تر   بیسرتا کشرورهای در حرال       انوبی، سنواپور و تایوا  موفق بوده

های رشرد دنیرا شردند، امرا هنرو  اکثر        توسعه ب رگی هموو  چین، هند و ب  یل تطب

 . 2101، 2 مدیسو) کشورها در دنیا ا  داشتن رشد شتابا  ناتوا  هستند

س انه کشورها را با ایاالت متحده که نمراد   GDPتوا  انت ب رسی این واگ ایی می

دهرد  بعد ا  ان  انانی دو  است، بسنجیا. آمار نشا  می کشورهای پیش فته و صنعتی

که سنا کشورها در ه  دسته تق یباً ثابت مانده و فقط در درصد کشورهایی که براالت  ا   

                                                           
1. Gerschenkron 
2. Maddison 
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  رشد واود داشته اسرت امرا در سرنا    1.8-1.8آمد متوسط هستند )حد کشورهای با در

توگید ناخاگص داخیری سر انه ایراالت متحرده تر ار داشرتند        1.8کشورهایی که در سطح 

 1.0یرا کمتر  ا     1.0چندا  اف ایشی واود ندارد. در مقادی  پایینی، سنا کشورهایی کره  

درصرد   71طرور مرداو ، بریش ا     درصد بوده است. بره  21ایاالت متحده ت ار دارند نی  

ای به اندا ه نا  یا کمت  ا  نا  ایاالت متحرده  س انه GDPکشورهای در دنیا دارای 

اای باال رفتن ا  ن دبا  توسرعه و  دارند. ب  اساس این معیار ب خی کشورها هستند که به

ن انرد و بره سرمت پرایی    همو ایی با کشورهای درآمد باال، به سمت پایین ح کرت کر ده  

توا  بره ب خری ا  کشرورهای آف یقرایی اشراره      اند. ا  امیه این کشورها میواگ ات  شده

نمود که تعدادی ا  آننا ا  کشورهای درآمد متوسط بره کشرورهای کرا درآمرد در سرال      

اند. همونین کشورهایی بودند طبق ایرن معیرار در وررعیت کشرورهای     تن ل یافته 0671

اند. نتیجه ایرن اسرت کره تعرداد کمری ا       سقوط نموده MICپ درآمد ت ار داشتند اما به 

رو   ) کشورها توانستند ا  درآمد پایین به درآمد متوسط و سپس به درآمرد براال ب سرند   

 . 2102، 0بالت

لنوا  معمایی درآمده اسرت و موررو    این روند واگ ایی در میا  اتتاادهای دنیا به

هرا بروده اسرت. در واترع اروپرای      ای دههاصیی تحقیق ب ای اتتااددانا  حو ه توسعه ب 

  بی و آسیای ش تی مناطقی هستند که این مسی  همو ایی را با کشورهای پیش و خرود  

تر   اند که در این میا  منطقه ش ق آسیا تابل تواه ت  اسرت و منرا  با موافقت طی نموده

 و ادامره دارد و  های ادیرد پیر  وسییه نسلاینکه هنو  نی  ادامه این مسی  در این منطقه به

تواند ب ای دیو  کشورهای ناتوا  ماید و راهوشا باشد. بناب این بیشت  بر  روی تیییر    می

 و تحوالت این منطقه و اگبته کل آسیا تواه خواهیا نمود.

ای در دنیرا بروده اسرت.    تر ین رشرد منطقره   دارای س یع 0691آسیای ش تی ا  دهه 

درصرد بروده    8رشد ساگیانه اتتاادی آ  حردود  که طی دو دهه گذشته میانوین طوریبه

 . 2118، 2باشد )گیدرصد ن خ رشد بقیه انا  می 1است که این ن خ باالت  ا  

 

                                                           
1. Rosenblat 
2. Li Xing 
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  2118) یاتتاادهای منتخب سه منطقه شاخص .0ادول 

 ناتا اتحادیه اروپا آسیای ش تی شاخص

 420.6 453.3 2014.5 امعیت )میییو  نا  

 12.3 11 7.5 یییارد دالر توگید ناخاگص داخیی )ت

 6 5 7 متوسط رشد توگید ناخاگص داخیی

)درصد ا  توگید ناخراگص   یپس اندا  داخی

 داخیی 

28.8 20.2 15 

)درصرد ا  توگیرد ناخراگص     یگرذار س مایه

 داخیی 

26.5 18.7 37.5 

 36.4 295.5 105.5 )میییارد دالر  FDI ا یا  به درو 

 173.4 337 57.7 دالر )میییارد FDIا یا  به بی و  

)درصررد ا  توگیررد   یترر ا  حسرراب اررار  

 ناخاگص داخیی 

3.2 0.29 -4.1 

  0،2004اخت  منبع:

 

اگووب داری ا  کشورهای موفق نه تننا مواب رشد باال شده بیکه منجر  بره کراهش    

که کراهش شرکاف درآمردی چرین برا کشرورهای       طوریفق  در این مناطق نی  گ دیده به

لث شده تا این درآمد خود را در تاگب کاهش فقر  مطیرق در چرین نشرا      یافته باتوسعه

 دهد.

 فق  در کشورهای نوظنور و کشورهای انوب صح ای اف یقا تیورع .2ادول 

 SSA هند چین شاخص

: درآمررد سرر انه برر  0671

)بر  حسرب    PPPحسب 

  2111دالر ثابت سال 

122$ 761$ 0876$ 

 برر  سرر انه درآمررد: 2111

 سرب ح بر  ) PPP حسب

  2111 سال ثابت دالر

2011$ 2811$ 0816$ 

درصررد امعیررت   :0671

دالر  0.21 ی  خط درآمد 

 در رو 

71% 91% 18% 

 امعیررت درصررد: 2111

 دالر 0.21 درآمد خط  ی 

 رو  در

09% 20% 10% 

: امعیت  ی  خرط  0671

 فق 
835,062,177 462,737,493 212,499,751 

: امعیت  ی  خرط  2111

 فق 
207,552,224 455,784,361 384,212,419 

 منبع: بان  انانی

                                                           
1. Akhtar 
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که درآمد س انه ایرن  طوریچین هنو  ی  کشور با درآمد پایین بود به 0661در سال 

درصد پایین ت  ا  میانوین کشورهای  81کشور )ب  اساس شاخص ب اب ی تدرت خ ید  

ه درآمرد  انوب صح ای اف یقا بود. اما ام و  چین ی  کشور با درآمد متوسط اسرت کر  

باشرد. مسرأگه   س انه این کشور سه ب اب  میانوین کشورهای انوب صرح ای آف یقرا مری   

اگعاده ن خ فق  در چین بدگیل اذب تعداد لگیمی ا  نی وهای  ی ماه  بخش کاهش فوق

تر  بروده   و سپس در صرنایع سراخت پیشر فته    کشاور ی در م حیه اول در صنایع سب 

 . 2100است )بان  انانی، 

کشورهای ب رگ با درآمد متوسط هموو  چین، هند و ب  یل که بدگیل اینکره  ظنور 

های ادید رشد در دنیا هستند و دارای رشد پویا بوده و ا  ن دبا  صنعتی شد  باال تطب

ای نسرل بعردی ارائره    ، ف صت بی نگی ی را ب ای تما  کشورهای در حال توسعهاندرفته

یافتوی را طی نمایند. باآنکه چین خود ی  مسی  توسعه ، تا با اگووب داری ا  آننا،کنندیم

کشور پی و در مسی  توسعه بوده است اما اکنرو  ایرن کشرور در م حیره فرار  شرد  ا        

باشرد. ایرن   ی با منارت پایین است و در حال تبدیل شد  به کشوری پیش و مری هاشیل

ب  خواهد شد کره  میییو  شیل صنعت ساخت کار 011ف آیند بالث آ اد شد  ن دی  به 

این تعداد ب ای دو ب اب  اشتیال در کشورهای درآمد پایین کافی است. کشورهای درآمرد  

پایین که بتوانند این اگوو را باورت تالرده منرد در آورنرد و آ  را بارورت اسرت اتژی      

مداو  اا ایی کنند، در این صورت خواهند توانسرت ا  ایرن ف صرت صرنعتی شرد  در      

برا دترت در انتخراب     نیمترأخ  ستااده نمایند. در حال حارر  نیر    انت کاهش فق  و ا

را تقیید نموده و پیاده نماینرد، اگورویی    0پی و -و توانند راهب د پیش کشورهای پیش و می

رو . ا ایرن انرد گ فتره تراکنو  آ  را بکرار    07که تما  اتتاادهای به توسعه رسیده ا  ت   

لبارت کییدی ایرن تسرمت    2اژدهایا  پیش و -  ای  ا های در حال پ والبارت استعاره

 پی و نی  تعبی  نمود.-توا  به مدل پیش وباشد که میمی

 

                                                           
1. Leader-Follower 
2. Flying geese-Leading dragons 
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 پیرو در الگوی غازهای در حال پرواز - بررسی راهبرد پیشرو .3

باشرد  اگووی  ا های در حال پ وا  که در خاروپ یکپرارچوی اتتارادی منطقره مری     

تر ،  ایجاد شد. به مانو  گسرت ده  0681در دهه  0تسووسییه اتتااددا  ژاپنی کانا  آکامابه

این مدل ب ای ار یابی اگووها و مشخاات یکپارچوی اتتاادی آسریای شر تی بره کرار     

رفت و توسعه م حیه به م حیه صنایع ساخت را در کشورهای در حال توسرعه تورریح   

نردها و    یکری ف آی  دیر گیمر دهد. تبیین این راهب د در دو  ی  بخش اصریی صرورت   می

هرای اصریی راهبر د    ای است و دیو ی اصول و سیاستی درو  و درو  منطقههاییایپو

 باشد که تحقیق حاصل به احااء و تبیین آننا پ داخته است.پی و می -پیش و

 

 پیرو-ی راهبرد پیشروهاییایپوتبیین فرآیندها و  .3-1

ای کشروری و درو  منطقره  پی و به دو بخش درو  -ی راهب د پیش وهاییایپوف آیندها و 

باشرد کره بره تبیرین و ذکر  آننرا       گ دد که ه  کدا  شامل موارد مختیای میکه تقسیا می

 .ایپ دا یم

 

 ی درون کشوریهاییایپوفرآیندها و . 3-1-1

گست ش یافت که در تاگب سه ف آینرد آ  را   2ی آکاماتسو لمدتاً توسط کوایماهادگاهید

یافتره و رسررید  بره سررطح   روی ا  کشرورهای توسررعه باگررهبیرا  نمرود  ف آینررد تبیرین دن   

گذاری مسرتقیا  سا ی صنایع، ف آیند س مایها  ط یق صنعتی شد  و بنینه 8یافتویتوسعه

 .1و ف آیند تخاص گ ایی توافق شده 2خارای تجارت محور

 

یرافتوی ا  ط یرق   یافته و رسرید  بره سرطح توسرعه    روی ا  کشورهای توسعهدنباگهاول: 

 سا ی صنایعی شد  و بنینهصنعت

                                                           
1. Akamatsu 
2. Kojima 
3. Catching-up 
4. Pro-trade-oriented (PROT) foreign direct investment (FDI) 
5. Agreed Specialization 
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به کشورهای پیش فته و  متأخ پی و توریح داد  ف آیند رسید  کشورهای  -هدف پیش و

باشد  اول یر  اگوروی   صنعتی شد  آننا است که این مورو  در ب گی نده دو مطیب می

پایه یعنی رشد ی  صنعت در پی دنبال نمود  سه مسی  موفق واردات، توگید و صادرات 

د و دو  ی  اگووی متیی  و در حال تییی  ب ای اینکره صرنایع متنرو  گ دنرد و ا      باشمی

کاالهای ما فی به سمت کاالهای س مایه ای و یا به بیا  دیو  ا  محاروالت سراده بره    

یرا تعردد گ ایری     )سمت محاوالت پیش فته ت  و پیویده ت  ح کت نمایند. تنو  سا ی 

شود  یکی سیکل درو  صرنعتی اسرت   بندی می محاوالت )یا صنایع  در دو اگوو طبقه

 مرثالً شرود،  وسییه توگید محاوالت ادید در درو  ی  صنعت خراپ ایجراد مری   که به

ح کت ا  توگید پنبه به محاروالت پشرمی و ا  آ  بره اگیراف مارنولی یرا ح کرت ا         

باشرد. دیور ی سریکل    کاالهای ساده به سمت کاالهای پیویده در داخل ی  صنعت مری 

ا  صرنعت نسراای بره     مثالًعتی است که نشانو  توسعه ی  صنعت ادید است بین صن

صنعت فوالد و ا  آ  به صنعت کشتی سا ی بعد ح کت به سمت صنعت اتومبیل سا ی 

و بعد به صنعت کامپیوت  و یا به بیرا  دیور  ح کرت ا  کاالهرای مار فی بره کاالهرای        

کل درو  صنعتی و چه سریکل برین   چه سی هاکلیسباشد. ه  کدا  ا  این س مایه ای می

پیر و را   -صنعتی، ب ای ارتقاء کارآیی و تدرت رتابتی ی  صنعت، راهب د پایه ای پیش و

سرا ی توگیرد   گ دد که این بنینره و این راهب د در این دو سیکل تک ار می  دیگیمبه کار 

یر   شود. سیکل درو  صنعتی همونین مواب اف ایش ار ش اف وده و رشرد  نامیده می

شرود  شود. ا  ط ف دیو  سیکل بین صنعتی مواب تنو  سا ی در توگید مری صنعت می

گ دد. بدگیل آنکره هر  دوی ایرن    که همین ام  بالث ارتقاء ساختار صنایع و صادرات می

س مایه فی یکی و س مایه انسرانی   ) هیس ماسا ی  به انباشت مسی ها )تنو  سا ی و بنینه

ی است که به ت تیب و به نوبت ب ای آننرا ایرن سر مایه ترأمین     نیا  دارد، بناب این ر ور

گ دد. در ژاپن ابتدا تییی  ساختاری در خاوپ ایجاد صنایع کییدی ادید انجا  گ فت 

سا ی آ  صنعت دنبال شد. این دو ف آیند ی  م حیه ا  توسعه را تشرکیل  و سپس بنینه

 .کشدیمسال طول  21تا  21که  دهندیم
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 محور تجارت خارای مستقیا گذاریس مایه دوم:

وسییه مکانیسا تجارت با محوریت پی و به -ای ا  ط یق پیش وانتقال صنعتی شد  منطقه

FDI گذاری کشوری کره توگیرد محاروگی کره     گ دد. این ام  ا  ط یق س مایهتسنیل می

الرث  دیو  ب ایش م یت نسبی ندارد، با انتقال و اابجایی خط توگید آ  به کشور دیو  ب

گ دد. بناب این با انتقال توگید به کشور دیور  بالرث   تقویت م یت نسبی کشور می با  می

شود. این نو  تقویت م یت نسبی ا  ط یرق  ارتقاء و تقویت م یت نسبی کشور دیو  می

FDI     گر دد کره نتیجره آ  رشرد     منج  به توسرعه توگیرد و تجرارت مریFDI   محرور در

پی و و طی شرد  دو م حیره، صرادرات     -راهب د پیش وگ دد. طبق اتتاادهای منطقه می

کند و پرس ا  رسرید  بره اوج شر و  بره کراهش       کاالهای ما فی ش و  به اف ایش می

کند چ اکه کاالهای ما فی کارب ی هموو  منسواات بدگیل اف ایش در دسرتم دها،  می

واهرد برود.   اما این ف آیند به ناع رشد اتتارادی خ  دهندیمم یت نسبی خود را ا  دست 

و همین رشرد اتتارادی    رودیمچو  کشور به سمت کاالهای س مایه ب  و صنعتی شد  

دهد. در این م حیه ی  کشرور پیر و کره دارای سرطح دسرتم د پرایین تر         را شتاب می

کند. این مسی  انتقال توگید تسرنیل  باشد، توگید محاوالت صنعت نساای را آ ا  میمی

، موارب شرود سر مایه، تکنوگروژی ب تر  و      FDIتاگرب   گ دد اگ  کشرور پیشر و در  می

لنوا  ی  بسته کامل به کشور پی و منتقل گ دد، این امر  موارب   ی مدی یتی بههامنارت

گ دد. چرو  خرط توگیرد خرود را بره      وری در توگید خارای کشور پیش و میارتقاء بن ه

ی  نموده اسرت. و در  کشور پی و منتقل نموده و این را به توگید خارای کشور پیش و تعب

چو  کشور پی و در توگیرد ایرن کراالی مار فی دارای م یرت       رودیموری باال کل بن ه

باشد. اکنو  توگیدات کشور پی و ها در با ار داخیی خرود و هرا در با ارهرای    نسبی می

رسد و سنمی ا  این توگید نی  به کشور پیشر و کره خرط توگیرد را     خارای به ف وش می

باشد. در این میا ، کشور گ دد و این به مانو  واردات معکوس میوارد می منتقل نموده،

کنرد و همرین موارب    ی به کشور پی و مبرادرت مری  اپیش و به صادرات کاالهای س مایه

ی توگیرد کاالهرای سر مایه ای در کشرور پیشر و      هرا نهیه توسعه مقیاس توگید و کاهش 

ود. همونین این ف آیند را توگید خرارای  شنامیده می PROT- FDIگ دد. این ف آیند می

اای آنکه در کشرور خرود توگیرد کنرد، توگیرد را برا       اند  یعنی کشور پیش و بهتعبی  ک ده
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دهد کره دارای م یرت نسربی در    س مایه و تکنوگوژی خودش در کشور پی ویی انجا  می

 شود.باشد و همین مواب باال رفتن م یت نسبی کشور پی و میاین صنعت می

 

 شده توافق گ ایی تخاص سوم:

ای ب ای اف ایش تجارت درو  صنعتی در منطقه مؤث تخاص گ ایی توافق شده، اب اری 

که ه  کدا  در توگید کاالی بره   کنندیمی دو کشور توافق هابنواهباشد. یعنی یکپارچه می

افرق  ی دو کشرور  تو هرا بنوراه خاوصی تخاص یابند. به بیا  دیو  اگ  دو کشرور )یرا   

تخارص یابرد بره     Yدر کاالی متمای   IIو کشور  Xدر کاالی متمای   Iنمایند که کشور 

توانند شود که بدین صورت ه  دو ط ف میاین ام  تخاص گ ایی توافق شده گاته می

برا   0 0677به حجا ف اینده ای ا  ه  دو کاال و با تیمت پایین تر  دسرت یابنرد. پتر ی )    

پی و ا  ژاپن در  -تیجه رسیده است که ک ه طبق راهب د پیش وی دتیقی به این نهایب رس

روی، تقیید و کپی بر داری نمروده   و فاصیه، دنباگه  یتأخسال  21تا  01توسعه صنعتی با 

وسرییه موارودی   باشرد کره بره   مانند ژاپن می قاًیدتاست. در نتیجه ساختار صادرات ک ه 

ی صرادرات هر  دو مشرابه    سراختارها لوامل آننا تابل توریح است. طبق این تحقیقرات  

کنرد و  همدیو  است و همین اهمیت تواه به صرادرات کشرور پیشر و را گوشر د مری     

همینطور مواودی لوامل را ها مورد نگ  داشته است. بر  اسراس صرنعتی شرد  طبرق      

پی و، سراختار صرنایع و سراختار صرادرات میرا  کشرورهای پیشر و و پیر و و          -پیش و

های پی و نی  کا و بیش شربیه یکردیو  خواهرد برود. کره ایرن       همونین میا  خود کشور

مورو  بالث ایجاد مسائل و مشکالتی ا  تبیرل توگیرد بریش ا  حرد، رتابرت خارمانه،       

گر دد. بر ای همرین پتر ی بر ای      دامپین  و حمایت گ ایی در کشورهای وارد کننده می

دهد بنحویکره  می کاستن ا  این مشکالت راهکار تخاص گ ایی مورد توافق را پیشنناد

ه  کشور در کاالهای متمای  تخاص پیدا نماید و به مبادگه آ  برا دیور  کشرورها و برا     

 ه ینه کمت  بپ دا د.

  

                                                           
1. Petri 
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 ایی درون منطقههاییایپوفرآیندها و  .3-1-2

اکنو  در کنار مشخاات درو  ی  کشور که در باال توریح داده شد این راهبر د دارای  

باشد. یعنی لالوه ب  اینکه تییی ات ساختاری و ح کرت  نی  می ایویژگینای درو  منطقه

مانند مسی  صنعتی شرد  کره تورریح داده شرد       دیگیمپیکانی در درو  کشور صورت 

ای نی  واود دارد کره شرامل   همونین ب خی ا  ف آیندهای پویای این مدل ا  انبه منطقه

تتارادی و ف آینردهای تجرارت و    مییری ا اگای اگووی روابرط برین  ای و  نجی ههف آیند پی

 باشد.گذاری میس مایه

 

 ای(ای )فرآیندهای پلکانی و زنجیرهموجهای صنعتی شدن منطقه

پی و یر  گ وهری ا  کشرورها در یر  منطقره در سرطوح مختیر         -طبق راهب د پیش و

یافتوی در توگید کاالیی متناسب با م یت نسبی خود فعال هستند که ایرن موارب   توسعه

توریح داده شد، م حیره اول   تبالًشود. همانطور که های مختی  میو نسل هاموجایجاد 

گر دد، کراالی اوگیره    وتتی است که ی  کشور توسعه نیافته وارد اتتااد بین اگمییری مری  

کند و محاوالت صرنعتی بر ای   کند که در تخااش هست و آ  را صادر میتوگید می

کنرد. در م حیره دو  رشرد یر  کشرور      د میما ف داخیی را ا  کشورهای پیش فته وار

لنروا   گ دد و برا ار داخیری بره   یافته، توگید داخیی کاالهای وارداتی آ ا  میکمت  توسعه

شرود. در م حیره سرو  صرنعت کاالهرای مار فی       ی  مج ای ف وش در نگ  گ فته می

کند. در م حیه چنار  ایرن کشرورها دیور     داخیی به سمت صنعت صادراتی ح کت می

یافته نیستند و این کشورها صادرکننده این کاالهرا بره کشرورهای    ورهای کمت  توسعهکش

یافتره ارتقراء   یرافتوی در کشرورهای کمتر  توسرعه    اند. این سطح توسرعه یافته شدهتوسعه

. پدیده شاخص این م حیه این است که صادرات کاالهای ما فی ایرن کشرورها   ابدییم

یرد ایرن کاالهرا بره تردری  بره کشرورهای کمتر          کنرد. چر ا کره توگ   ش و  به کاهش می

یافته ت  ا  این کشورها منتقل خواهد شد و کاالهای س مایه ای که در م حیه سو  توسعه

این نکته تابل ذک  اسرت   اگبته گ دد.اکنو  صادرات آننا آ ا  می شدندیمدر داخل توگید 

 که در ب خی کشورها امکا  دارد م احل را  ودت  طی نمایند.
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کشورهای منطقه آسیای ش تی در م احل مختی  مذکور هستند. ژاپن ب ای دی  وارد 

اگوویی ب ای تقیید بوده اسرت و نسرل دو  ف مرول توسرعه را بطرور       نیمتأخ شدگا  و 

اساسی ا  ژاپن ف ا گ فتند  دستم دهای پایین، آمو ش و یادگی ی خوب، ن خ باالی پس 

بخش خاوصی. وتتی ژاپن وارد م حیره بعردی   اندا  و هدایت و رهب ی توی دوگت ا  

تا آننرا برا گذرانرد  م حیره      گذاشتیمهای آسیایی  0NIE، م حیه فعیی را ب ای شدیم

هرای آسریای    NIEتبل خود وارد این م حیه شوند. بنراب این بعرد ا  ژاپرن، کشرورهای     

ده ا  ش تی نقش کییدی در ایجاد موج دو  صنعتی شد  داشتند کره اینکرار را برا اسرتاا    

ها و شیوه توگیدی که ا  ژاپن به آننا رسیده بود و همونین طی دهه هایتکنوگوژس مایه، 

توانستند با استااده  ASEANسه کشور  مجدداًموفقیت در صنعتی شد  بدست آوردند. 

و ارذب   NIEیی که در ف آیند اصالحات ساختار توگید ژاپن و کشرورهای  هاف صتا  

ی آننا بدست آمرد مروج سرو  صرنعتی شرد  را ایجراد       هایگوژتکنوو  هایگذارهیس ما

. آنوه کره اهمیرت براالیی    شناسندیمها  NIEلنوا  نسل دو  نمایند. این سه کشور را به

ب ای کل منطقه داشت، پ ش اتتاادی چین بود که ا  ط یق ب نامره اصرالح اتتارادی ا     

در آسریای شر تی در نگر      لنوا  موج چنار  صنعتی شد انجا  گ دید که به 0671دهه 

ای بدسرت آمرده   شود. توسعه اتتاادی آسیای ش تی که طبرق اگوروی  نجیر ه   گ فته می

 . 0660، 2طور آشکارا محاول آثار متقابل چنار موج صنعتی شد  است )کیااست به

ای به خوبی در تاگرب  ای را به صورت پیهتوا  روابط اتتاادی بین منطقهبناب این می

ی مختی  در هابخشنشا  داد. بتدری  محاوالت بیشت  ا  ط یق م احل و  ما  و فضا 

شروند. چنرار م حیره در اگوروی     کشورهای مختی  ب  اساس م یرت نسربی توگیرد مری    

. م حیه ابتدایی )فر آوری مرواد  رذایی، نسراای و محاروالت      0ای واود دارد:  نجی ه

الستیکی، محاوالت چوبی، مواد معدنی  ی  فی ی، محاوالت ). م حیه میانی 2چ می  

. م حیه آخ  )پوشرا،، گروا   اگکت ونیکری    8پاالیش مواد پت وشیمی و شیمیایی و  ی ه  

. م حیره فنراوری براال )بیوگروژی و  یسرت      2من ل، کاالهای سر مایه ای و واسرطه ای    

و پیشر فته . ژاپرن تننرا     شناسی، فناوری اطاللات، لیو  م بوط بره فنراوری سرطح براال    

                                                           
1. New Industrialized Economies 
2. Kim 
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ت که با تواه به لمیک د کیری اتتارادش وارد م حیره چنرار  شرده اسرت.       کشوری اس

طور هم مرا  تر ار   های آسیای ش تی در ه  دو م حیه سو  و چنار  به NIEکشورهای 

 اند.ها وارد م حیه سو  شده NIEدارند در حاگیکه تعقیب کنندگا  

نیست بیکره  این رابطه به شکل انتقال س یع کل صنعت ا  ی  کشور به کشور دیو  

ی صنعتی خاپ یا واحدهای توگید کراال مشرخص و   هابخشبه صورت انتقال ب خی ا  

شراگ د تعبیر     –توا  به رابطه معیرا  باشد. مانو  این اث ات متقابل انتقال را میمعین می

طرور  بره  کننرد یمر را به دیو  کشورها منتقل  شا یهابخشنمود. اتتاادهایی که صنایع یا 

. اث  یادگی ی در نتیجره  دهندیمی رتابتی خود را نی  به آننا هایفناورو هم ما  مدی یت 

خواهنرد توانسرت    مترأخ  و آ  کشرورهای   بخشرد یمر اث  تعقیب و پی و بود  را توسعه 

را تس یع نمایند و شکاف درآمدی و شکاف استاندارد  ندگی خرود   شا یاتتاادتوسعه 

 را با آ  کشورهای پیش فته کاهش دهند

طور مستم  در حال انجا  است. بر ای نمونره   گوو در بیش ا  دو دهه در آسیا بهاین ا

ابتدا ژاپن ایااگ  مسیط خود در اسباب با ی بود اما آشکارا در حال باال رفرتن ا  ن دبرا    

لنوا  یر  کشرور درآمرد    بود. چین به ی پیش فته ت  پیی استیشنهایبا تکنوگوژی ب ای 

 2111درکننده حیوانات  نده در مقیاس  یاد برودو در دهره   هنو  صا 0661پایین در دهه 

توانست ا  ن دبا  توگیرد بره سرمت توگیرد صرنایع پیشر فته تر  براال رود و ا  ژاپرن در          

ی تیوی یرو  ا  نگر  سرنا    هرا کننرده پالستی ، ماشین آالت و تطعات ب تری و دریافرت   

حیوانات  نده برود  صادرات انانی سبقت بوی د. ک ه انوبی با یکن اصیی در صادرات 

ی پایین ن دبا  به سمت باال لبور کند. هنرد ا   هاردهاما اکنو  توانسته ا  بخش ابتدایی و 

نگ  سنا با ار، لقب مانده است اما بتردری  در حرال ح کرت بره سرمت توگیرد کارش        

 . 2116 ،0باشد )او، گین و وان می

و  0662هرای  در صنایع منتخب سال پی و در آسیا )رتبه بندی کشورها -راهب د پیش و .8ادول 

2117  

 آهن و فوالد کاش دارو حیوانات  نده 

 2008 1992 2008 1992 2008 1992 2008 1992 کشور

 1 3 1 1 3 2 1 1 چین

                                                           
1. Ju, Lin, Wang 
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 4 4 2 4 1 3 4 5 هند

 2 1 5 5 2 1 3 3 ژاپن

 3 2 4 2 4 4 5 2 ک ه انوبی

 5 5 3 3 5 5 2 4 تاییند

تطعات  پالستی  

 یکیاگکت ون

 اسباب با ی تیوی یو 

 1992 2008 1992 2008 1992 2008 1992 2008 

 1 1 1 3 1 3 1 3 چین

 5 5 5 5 5 5 5 5 هند

 2 2 2 1 2 1 2 1 ژاپن

 4 3 3 2 3 2 3 2 ک ه انوبی

 3 4 4 4 4 4 4 4 تاییند

 بان  انانی WITSمنبع: پایواه 

ست، تاییدی دیو  بر  ف رریه   ادول  ی  که ب  اساس آمار تجارت کاش تنیه شده ا

پی و است. این اردول بر  اسراس شراخص م یرت نسربی آشرکار شرده بر ای           -پیش و

دهرد کره   در این صنعت تنیه شده است. این ادول نشا  مری  متأخ کشورهای پیش و و 

کشرورهای   بعرداً دارای م یت نسبی آشکار شرده بروده اسرت.     0691ژاپن در اوایل دهه 

 ی بیشت ی ا  توگید انانی را بدست آورند.هاسناصه، توانستند دیو  با ورود به این ل 

 
 0پی و و تقسیا بین اگمییی توگید: اتتاادهای آسیایی با م یت نسبی آشکار -مدل پیش و .2ادول 

 0692-2111در صنعت کاش، 

 در صنعت کاش  RCA)م یت نسبی آشکار شده 

1962 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000  

 چین چین چین چین چین چین چین ژاپن اپنژ

   تایوا  تایوا  تایوا  تایوا  تایوا  چین چین

ک ه  ج.ک ه  ج.ک ه  ج.ک ه  ج. ک ه تایوا  

 انوبی

  

       پاکستا  ج.ک ه 

                                                           
 در کاش سنا ب  تقسیا کشور آ  اتتااد صادرات در کاش صادرات سنا ا  آشکار نسبی م یت .0

 ی  ا  ب رگت  نسبت این که شودمی آشکار وتتی اتتااد ی  نسبی م یت. آیدمی بدست انانی صادرات

 .باشد
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 تاییند تاییند فیییپین فیییپین فیییپین   

ورود کشورها با 

سطح درآمد 

س انه متوسط و 

 پایین

 اندون ی اندون ی تاییند یندتای 

 هند هند اندون ی 

 ویتنا  ویتنا  هند

 س یالنکا س یالنکا 

 میانمار 

 بنوالدش

ورود کشورها با  فیجی

سطح درآمد 

 س انه پایین

 کامبوج

 UNCOMTRADE منبع:

پیر و   -حده نی  نشا  دهنده مسی ی مشابه پیشر و توسعه صنایع ساخت در ایاالت مت

صنعت ساخت نشا   66ب ای  0617-2111ی اشتیال کل طی دوره هاسنااست. ب رسی 

طور مستم  در طول دوره کاهش یافته است. دهد که سنا اشتیال کارب ت ین صنایع بهمی

اشتیال آننرا ابتردا    یهاسنااند، ب ای صنایعی که ا  نگ  کارب ی در رده میانی ت ار داشته

ی اشتیال ب ای س مایه ب ت ین صرنایع  هاسنااف ایش یافته و سپس کاهش یافته است. و 

 .  2100، گین و وان ) در طول دوره اف ایش یافته است

 در کرار  نیر وی  کره تقسریا  طورینکته منا ساختار نی وی کار در این مدل است به 

 تبیرین  کرار  نیر وی  لمرودی  تقسیا. باشدیم لمودی و افقی ساختار دارای ش تی آسیای

 می برا   کشرورهای  منطقره،  ایرن  در پیشر فته  کشرورهای  کره  اسرت  موررو   ایرن  کننده

 یافتره، توسرعه  کمتر   کشرورهای  حاگیکره  در باشند،می باال فناوری صنایع و هایتکنوگوژ

 ثر ات ا بره  نیر   کرار  نیر وی  افقی تقسیا. باشندمی منابع و ار ا  کار نی وی کننده ل ره

 گرذاری سر مایه  تاگرب  در یافتره توسرعه  کمتر   کشورهای به پیش فته کشورهای ا  انتقاگی

 اگمییری  برین  ف لری  ت اردادهرای  و تکنوگروژی  ا ئی و تدریجی انتقال خارای، مستقیا

 . 0676، 0)چن دارد اشاره

 

 

                                                           
1. Chen 
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 ایگذاری بین منطقهاستفاده از تجارت، بازار و سرمایه

داخل کشوری نی  توریح داده شد امرا آمراری در ایرن     اگبته در این خاوپ در تسمت

ای در حرال  دهد که تجارت درو  منطقره گ دد. مطاگعات بسیاری نشا  می مینه ارائه می

گست ش است. اگ  چه کشورهای آسریای شر تی بر  صرادرات بره کشرورهای صرنعتی        

ای و هامرا در لرین حرال تجرارت درو  منطقر      کننرد یمر لنوا  موتور اصیی رشد تکیه به

 کند.تقارای داخیی منطقه، نقش ف اینده را در توسعه اشا  ایاا می

 

 ای )مناطق مختی  انا  ی تجارت درو  منطقههانسبتمقایسه  .1ادول 
 2003 2002 2001 2000 1995 1990 1985 1980 منطقه

 54 57.3 55.4 54 55.5 45.6 40.2 34.7 آسیای ش تی شامل ژاپن

عه کشررورهای در حررال توسرر 

 آسیای ش تی

21.6 29.1 36.4 43.7 43.4 45.6 47.5 44.1 

NIE 7.7 10.7 14.3 18.1 16.4 17.5 17.1 16.1 

ASEAN 18 20.3 18.9 24.1 25.7 24.1 24.4 24 

0NAFTA 33.8 38.7 37.9 43.2 48.7 49 48.3 46 

 64.4 62.4 62.1 62.2 56.8 58.6 52.5 52.4 کشور اتحادیه اروپا 01

کشورهای در  -)ناتا: معاهده تجارت آ اد آم یکای شماگی  2119ان  توسعه آسیایی، منبع: ب

 حال توسعه آسیای ش تی به استثنای ژاپن منگور است. 

 

درصد ا  کل  21ای در آسیای ش تی ا  دهد تجارت درو  منطقهادول باال نشا  می

ه است که این رترا  اف ایش یافت 2111درصد در سال  11به  0661تجارت در اوایل دهه 

کشور منطقه اتحادیه اروپا است. آنوره کره بیرا  آ      01درصد  92فقط کمی پایین ت  ا  

ای بدست آمده بدو  واود هیچ ت  است اینکه این نسبت باالی تجارت درو  منطقهمنا

 نناد و اتحادیه اتتاادی و سیاسی رسمی بدست آمده است.

ش تی نی  حائ  اهمیت اسرت و بایرد مرورد     ای در آسیایگذاری درو  منطقهس مایه

گذاری مسرتقیا خرارای   وسییه س مایهای بهتواه ت ار گی د. موتور رشد اتتاادی منطقه

                                                           
1. North American Free Trade Agreement 
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باشرد کره   گذاری مستقیا خارای در انت  نجی ه تامینی مری که این س مایه افتدیمراه 

ی هرا شربکه امل ایجاد شده است. این مدل فقط شوسییه اگووی توسعه موا ی در منطقهبه

باشد بیکره بیشرت   نجیر ه ترأمین     اتتاادی و صنایع در کل منطقه نمی مؤسساتمختی  

تج یه شده و گست انده شده ا  نگ  ای افیایی در کل منطقه است. این نرو  ا  تبرادالت   

ای تاثی ات لمیقی ب  همو ایی اتتارادی آسریای شر تی دارد    ای تجاری و س مایهشبکه

مستی   همکاری دوگتی و ایجاد ساختار ننادی است. در حرال حارر     ی ا ش ایط ادید 

و این مانو  شبکه افقری اسرت.     دیگیمه  کشوری تسمتی ا   نجی ه تأمین را ب  لنده 

گرذاری مسرتقیا خرارای برداخل آسریای      طبق آمار بان  توسعه آسیایی، ا یا  س مایه

این ا یرا    2112که در سال  چنار ب اب  شده است 2111تا  0671ش تی شامل ژاپن ا  

درصررد ا  کرل دنیرا رسرریده اسرت. طری دوره مشررابه ا یرا  بخررارج       20در منطقره بره   

 02درصرد بره    1گذاری مستقیا خارای ا  آسیای ش تی بطرور تابرل تروانی ا     س مایه

دهرد کره منبرع اصریی     ی بان  توسعه آسیایی نشا  میهادادهدرصد اف ایش یافته است. 

تقیا خارای در آسیای ش تی و انروب شر تی ا  درو  خرود منطقره     گذاری مسس مایه

چنار کشور آسیای شر تی )کر ه انروبی، ترایوا ،      0662تا  0679های باشد. بین سالمی

گرذاری مسرتقیا خرارای بر ای چرین،      منبع سر مایه  نیت ب رگسنواپور و هن  کن   

گرذاری مسرتقیا    مایهدرصد ا  کل ا یرا  سر   27اندون ی و ماگ ی بودند. همونین آننا 

 . 2111 ،0کوردا) اندانجا  داده 2112و  0661خارای به آ س آ  و چین را بین 

کشورهای در حال توسعه را مشاهد  FDIتوا  اف ایش ا یانات به درو  بناب این می

 هرا ف صرت نمود که سنا کشورهای در حال توسعه در این  مینه اف ایش یافته است. این 

هرای معتبر    س لت به اا ای است اتژیتاادهای کارب  کشورهای پی و بهف اها شده تا ات

توسعه اتتاادی که با م یت نسبی آننا سا گار اسرت، بپ دا نرد. امرا میر ا  بنر ه منردی       

واتعی کشورها و مناطق ا  این ف صت، بستوی بسیار  یادی به محیط درسرت سیاسرتی،   

 ی ننادی و اا ایی دارد.هاتیظ ف

 

 

                                                           
1. Kuroda 
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 پیرو-ی راهبرد پیشروهااستیس .3-2

تر   پی و مورد ب رسی ت ار گ فت. اما مسأگه منا-ی پیشین ف آیندهای پیش وهاتسمتدر 

لنوا  نمونه تاکید ب  روند اصوگی است که این ف آیندها در بست  آننا انجا  شده است. به

تخاب اگووب داری و پی و بود  واود دارد اما چوونه کشورهای پی و، پیش وی خود را ان

اند ا  اصول این راهب د است. همونین ب  روند تییی ات تاکید بسیاری شرده اسرت   نموده

 باشد.ی این تییی ات چیست ا  مورولات این مسأگه میهاشاخاهاما 

توا  دید ایرن ف آینردها   خوبی میباشد. بهاوگین سیاست، ایجاد تییی ات ساختاری می

ای بدو  تیییر ات سراختاری   و درو  منطقهی لمودی و افقی درو  کشوری هاح کتو 

هرای مختیاری   امکا  پذی  نیست. تییی ات ساختاری خرود شرامل تیییر ات در شراخص    

. یکری ا  ایرن تحروالت، تیییر ات سرنا      ایکنر یمباشد که به ب خی ا  اها آننا اشاره می

که در کشرورهای صرنعتی   بری    طوریبوده است به هابخشاشتیال و ار ش اف وده در 

درصرد کراهش یافتره     01درصد به کمتر  ا    71سنا اشتیال بخش کشاور ی ا  بیش ا  

ادامره یافرت ترا هنوامیکره افر ایش دسرتم دها در صرنعت         0691است. این اگوو تا دهه 

ساخت بالث تعدیل رشد بخش صنعت سراخت گ دیرد و فضرا بر ای بخرش خردمات       

ورهای   بری تابرل تواره    ف اها شد. ام و ه ب ت ی و  اگب بود  خدمات در تما  کشر 

 است.

روی کشورهای   بی رفتند کشورهایی که در دوره بعد ا  ان  انانی دو  به دنباگه

نی  تخایص نی وی کار مشابنی را تج به نمودند. سنا اشتیال بخش کشاور ی ژاپرن و  

بسیار ناچی  و تابل چشمپوشی بود و تسیط صرنعت   0671بب های آسیایی در اواخ  دهه 

ی خدماتی داده بود. در چین و هند نی  تخایص نی وی هابخشی خود را به ساخت اا

 کار ا  کشاور ی به صنعت ساخت صورت گ فته است.

بناب این اگووی مشابنی ا  تییی ات ساختاری در بب های آسیای ش تی )کر ه انروبی،   

هرای ادیرد   و نیر  در تطرب   0681و  0691های سنواپور، هن  کن  و تایوا   در دهه

در  2116ترا   0691هرای  آ ا  گ دید. بین سرال  0671رشد )ب  یل، چین و هند  ا  دهه 

درصرد   8بره   86ک ه انوبی سنا ار ش اف وده کشاور ی ا  توگید ناخراگص داخیری ا    

درصرد افر ایش یافتره اسرت.      27بره   02کاهش یافت در حاگیکه سنا صنعت ساخت ا  
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کره سرنا ار ش افر وده    طروری ااق افتاد بره تییی ات مشابنی در این دوره در چین نی  ات

 بره  26درصد و سنا صنعت سراخت ا    01به  87کشاور ی ا  توگید ناخاگص داخیی ا  

  . 2102، چاندرا) درصد اف ایش یافت 82

یکی دیو  ا  تییی ات ساختاری روی داده، تیییر ات در تو یرع امعیرت ا  نرواحی     

ت و خدمات که در مناطق شرن ی رخ  باشد. رشد در صنعت ساخروستایی به شن ی می

شود. اگووهای سکونت انانی نشرا   دهد، منج  به کاهش سنا امعیت روستایی میمی

دهد این پدیده، به صورت آرا  در اکث  دیو  کشورها در حال وترو  اسرت. در اکثر     می

درصد امعیت در نرواحی روسرتایی    81حداتل  0691کشورهای در حال توسعه تا دهه 

در کشرورهای ب  یرل، روسریه و بب هرای آسریایی، سرنا        0661ند، اما ا  دهه ساکن بود

 0671درصد کاهش یافت. در آ ا  اصالحات اتتاادی در دهره   81امعیت روستایی به 

سنا امعیرت   0661چین ابتدائا دارای ی  اتتااد مبتنی ب  کشاور ی بود. حتی در سال 

 2116برود. در سرال    GDPدرصرد   28.0درصد و سنا محاوالت اوگیه  88.9روستایی 

)سنا محاروالت اوگیره  کراهش     00.8)سنا امعیت روستایی  و  28.0به  هاسنااین 

یافت. مشخاه دیو  تییی ات سراختاری، توسرعه بخرش صرنعت سراخت بردگیل رشرد        

گر دد. در دهره اخیر     وسییه نسبت س مایه به نی وی کار تقویت میوری است که بهبن ه

که در حال رسید  به کشرورهای آسریای   طوریبه اف ایش بوده به این نسبت در چین رو

 . 2102، گین، وان ) باشدش تی می

پی و در اینجرا در  -لنوا  اوگین خاوصیت پیش وبدگیل اهمیت تییی ات ساختاری به

ی نراموفق را هرا بیرا     هرا تج بره ی موفق که در تسمت فوق بیا  گ دیرد،  هاتج بهکنار 

نیا که اگ  تییی ات ساختاری بدرستی انجا  نشود، منج  بره رشرد و   تا مشاهده ک ایکنیم

 یافتوی نخواهد شد.توسعه

ب رسی ورعیت اتتاادهای آف یقایی تابل تواه است چ ا کره آننرا موررو  اصریی     

. آننا دارای بسیاری ا  لالئا هسرتند کره   دهندیممسأگه چاگش توسعه ام و ی را تشکیل 

طور محدود در این کشورها انجا  شده اسرت. در سرال   هدهد تحول ساختاری بنشا  می

درصد  28این کشورها را داشته است و سنا خدمات  GDPدرصد  22کشاور ی  0691

درصد بوده است. در سرال   08.1درصد بوده است که سنا صنعت ساخت  80و صنعت 
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درصد شده است کره   88درصد و صنعت  12درصد، خدمات  01سنا کشاور ی  2111

  . 2101، درصد رسیده است )مدیسو  01نعت ساخت به کمت  ا  سنا ص

توا  مشاهده نمود که سنا صنعت ساخت کراهش یافتره اسرت. کراهش     بناب این می

پایدار در سنا نی وی کار کشاور ی نی  یکی ا  حقرایق آشرکار شرده توسرعه اتتارادی      
سنا بخرش   2117شود. سال است که در کشورهای انوب صح ای آف یقا مشاهده نمی

 0661درصد رسید کره نسربت بره     01به صنعت ساخت در توگید ناخاگص داخیی آف یقا 
همونرین برین    دهد که خود نشانه ای ا  صنعت  دایری شرد  اسرت.   کاهش را نشا  می

 29درصرد بره    1یافتره و سرنا آ  ا    ، بخش معد  اف یقا توسعه2117تا  0681های سال

ت که این می ا  دو و نیا ب اب  میانوین کشورهای درصد توگید ناخاگص داخیی رسیده اس
در حال توسعه است و لالمت دیو ی اسرت کره منطقره در رونرد تیییر ات سراختاری       

ارای  اتتاادش ا  اتتااد متکی به منابع به اتتااد مدر ، لقبو د داشته اسرت. یعنری بره   

ع طبیعی رفتره  آنکه به سمت صنعتی شد  بیشت  رفته باشد به سمت اتتااد متکی به مناب

 . 2100، گین) شود.و این لقبو د در تییی ات ساختاری محسوب می

تنو  بخشی اتتاادی نی  در آف یقا محدود است. بسیاری ا  این کشرورهای کوچر    

ب  صادراتی متکی هستند که متم ک  ب  طی  کمی ا  کاالهای اوگیره برا تیییر ات تیمتری     
یشت  ب  بن ه ب داری منابع معدنی متم ک  شده باالست. در موارد متعددی در طول  ما  ب

 . 2110 ،0بودند )ب تیمی و سودرگین 
شرود بر خالف   بناب این ایستایی در ت کیب صادرات کشورهای اف یقایی مشاهده مری 

توا  دید. طبق آمرار سرنا   خوبی میروند رو به رشدی که در کشورهای آسیای ش تی به

در توگید صنعت ساخت و صادرات محاوالت  کشورهای انوب صح ای آف یقا در دنیا
در سرال   1.2و  1.8بره   0671در سرال   1.8و  1.2صنعت ساخت طی سه دهه گذشته ا  

  . 2100، کاهش یافته است )گین 2117

ناتوانی در توسعه و ارتقاء ساختار صنعتی کشرورهای انروب صرح ای آف یقرا و در     

ب صح ای آف یقا ب  خرالف  تنو  سا ی صنعت ساخت خود بالث شده کشورهای انو

دیو  کشورهای در حال توسعه بخاوپ آسیا، منافع محدودی ا  صنعتی  دایری شرد    

هرا را  ی انتقال م احرل برین نسرل   هاف صتنتوانند  اندآوردهکشورهای درآمد باال بدست 

                                                           
1. Berthelemy and Soderling 
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بدست آورند. در کنار لد  تواه به تییی ات ساختاری در اکث  کشرورها کره در تسرمت    

اشاره شد که خود یکی ا  دالیل اصیی واگ ایی کشرورها ا  کشرورهای موفرق    باال به آ  

های اتخاذ شرده آننرا   باشد، دالیل دیو ی نی  ب ای واگ ایی ب خی اتتاادها و سیاستمی

واود دارد. این دالیل در ورعیتی است که حتری کشرور اتردا  بره تیییر ات سراختاری       

ساختار لوامل توگیرد و م یرت نسربی خرود       ند اما این تییی ات ساختاری متناسب بامی

باشد. بناب این در ب خی موارد کشرور اصرالً در انرت تیییر ات سراختاری ح کرت       نمی

کنرد امرا ایرن    کند اما در ب خی موارد کشور در انت تییی ات ساختاری ح کت مری نمی

 باشد.های نسبی کشور و ساختار لوامل توگیدش، همسو نمیتییی ات با م یت
نا آنکه چ ا اهداف سیاستی بیند پ وا انه رهب ا  کشورهای در حرال توسرعه   ب ای ف

منجر  بره شکسرت گ دیرد، بایرد خاوصریات کییردی سراختار          0691و  0611در دهه 

 نولراً مواودی لوامل کشورها مورد ب رسی ت ار گی د. در کشورهای در حال توسعه که 
وردار هسرتند و برا کمبرود سر مایه     ا  وفور نسبی منابع طبیعی یا نی وی کار  ی ماه  ب خ

انسانی و فی یکی موااه هستند، صنایع کارب  و منابع بر  در ایرن کشرورها دارای م یرت     

یافتره برا وفرور    باشد. بر لکس در کشرورهای توسرعه   نسبی در با ارهای با  و رتابتی می
نرد  س مایه و کمبود نسبی نی وی کار، صنایع س مایه ب  بیشت ین تردرت رتابرت را خواه  

 . 0،0660داشت )هکو  اوهیین

وسییه اکث  رهب ا  کشورهای در حال توسرعه بعرد ا  انر     اما پارادایا توسعه که به

و  0611انانی دو  اتخاذ گ دید و در تاک  ااتمالی  اگب در اتتاادهای توسرعه دهره   
 های صنایع سنوین بود. چ ا که رهب ا  ایرن کشرورهای  بنا شد، مبتنی ب  است اتژی 0691

با آخر ین   خواستندیمدر حال توسعه دارای رویاهای ب رگی ب ای کشورهایشا  بودند و 

، کشرورهای در  هرا یاسرت اتژ اینوونه  ی رو  دنیا به رتابت بپ دا ند. بناب اینهایتکنوگوژ

به توسعه صنایع پیش فته همانند کشورهای صنعتی درآمرد   نمودیمحال توسعه را توصیه 

کره ایرن رویکر د، یر      طروری گی ی ی  اشرتباه منیر  برود بره    انتباال بپ دا ند. این 

ی توگیرد در  هانهیه باشد. این است اتژی مواب باال رفتن است اتژی لییه م یت نسبی می

آ  کشور در این صنایع در مقایسه با کشورهایی کره همرین صرنایع را مطرابق برا م یرت       
ه موااره هسرتند بنراب این وتتری     شود. چو  با کمبود سر مای نسبی خود توسعه دادند، می

                                                           
1. Heckscher and Ohlin 
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ی توگیدشا  بسیار باال خواهرد رفرت امرا    هانهیه  کنندیمصنایع سنوین س مایه ب  ایجاد 

کشورهایی که دارای س مایه باال هستند بدگیل اینکه در صنایع سر مایه بر  دارای م یرت    

یی کره  هاهبنواباشند ه ینه توگیدشا  به م اتب کمت  خواهد شد. در این ش ایط نسبی می

توانند در یر  برا ار برا  رترابتی ادامره      ی باالی توگید موااه هستند نمیهانهیه با چنین 

ی هرا  هیر انوی  یراد یرا   هرا ارانره ی آننا ا  ط یق الطای یهادوگتحیات دهند مو  اینکه 

 ی توی را ا  آننا به لمل آورد.هاتیحماماگیاتی، 

تروا  اتردا  انردون ی در ایجراد صرنعت      مری هایی را یی ا  این تبیل است اتژیهامثال

نا  ب د در حاگیکه توگید ناخاگص داخیی سر انه ایرن کشرور     0691ساخت کشتی در دهه 
ت ین رتیبش یعنی هینرد برود. یعنری دارای ایرن تردرت      درصد منا 01در آ   ما  فقط 

ار رتابت با هیند نبود چو  هنو  در رده کشورهای با درآمرد پرایین نسربت بره هینرد تر       

توانسته وارد صنعت س مایه بر  سراخت کشرتی شرود. واره مشرت ، ایرن        داشته و نمی
صنایع کشورهایی را هدف تر ار داده بودنرد کره درآمرد      هادوگتاین بود که  هایاست اتژ

کره آ  کشرور    شرد یمر س انه آننا بسیار براالت  ا  آ  کشرور بروده اسرت و نتیجره ایرن       

رو ترادر  تابل رتابت و دارای م یت توگید کند و ا ایرن توانست آ  کاالها را با ه ینه نمی
 به رتابت در این صنایع نبودند.

 یی ا  ااه طیبی  ی واتعی اتتاادهای دنیاهانمونه .9ادول 
توگید کننده   ما  صنعت کشور

اصیی در آ  

  ما 

توگید ناخاگص داخیی 

س انه واتعی کشور متأخ  

 دالر )

توگید ناخاگص 

 داخیی واتعی کشور

 دالر ) ش ویپ

نسبت درآمد س انه 

پی و به پیش و )متأخ  

 به پی و 

 %5 10897 577 ایاالت متحده 0611دهه  اتومبیل چین

 %5 16284 761 ایاالت متحده 0681دهه  اتومبیل کنوو

آهن، فوالد و  ما 

 محاوالت شیمیایی

 ایاالت متحده 0611دهه 
885 10897 8% 

 %6 10897 676 متحدهایاالت  0611دهه  اتومبیل هند

 %10 9798 983 هیند 0691دهه  کشتی سا ی اندون ی

 %11 13419 1511 ایاالت متحده 0691دهه  کامیو  و ت یی  سنوال

 %19 10897 2093 ایاالت متحده 0611دهه  اتومبیل ت کیه

 %6 16284 1041 ایاالت متحده 0681دهه  اتومبیل  امبیا

 1995منبع: مدیسو ، 
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ن نکته تابل ذک  است که موارد فوق دگیل ب  این نیست کره دوگرت نقشری در    اگبته ای

یافتوی ندارد بیکه دوگرت نقرش منمری را بایرد در مسری  توسرعه و ایجراد        مسی  توسعه

تییی ات ساختاری ایااء نماید و اینوونه نیست که دخاگت دوگت و سیاسرتوذاری دوگرت   

توانرد بر ای انتخراب و    ار بره تننرایی نمری   م دود باشد. ب  خالف نگ یات با ار آ اد، با 

پ ورش صنایعی که در آ  کشور دارای م یت نسبی هستند کرافی باشرد. ف آینرد ارتقراء     

توانرد  ساختار صنعتی به سطحی باالت  که با مواودی لوامل آ  کشور سا گار باشد، نمی

ی هرا ت سراخ ی  آورد فقط متکی به مکانیسا با ار باشد. دوگت نقش منمی در فر آها  

 کند.ال   و مواد مورد نیا  توگید ایاا می
در این مسی  باید به این امیه لمل نمود که موفقیت ساده است. انجا  برده آنوره را   

که درست است، در مسی  درست، در  ما  درست. تسمت ص یح و مشخص این امیره  

درگیر    هرا خوبی در کشورهای در حال توسعه بکار گ فته نشد، کشرورهایی کره دهره   به
 "چی  درسرت "اند. اوگین مشکل در انجا  بوده مؤث های توسعه اتتاادی یافتن است اتژی

توانستند به سادگی ا  تاری  یاد بوی ند و با دتت آنوه را که به آننا کمر   است. آننا می

تا در مسی  کشورهای موفق ت ار بوی ند، تحییل نمایند همانطور که انویسرتا  بره    ک دیم
روی ا  هیند در ت   شان دها توانست ا  هیند نی  پیشی گیر د، ایراالت متحرده در    دنباگه
، بعد ا  آ  ژاپن و بعد تعداد کمی ا  کشورها در تر    06روی ا  انویستا  در ت   دنباگه

 بیستا این مسی  را طی ک دند.

باشرد. در مجمرو    سیاست دو  چوونوی اگووب داری کشورهای پی و ا  پیشر و مری  
دهد  اول اینکه مدل و مسی ها را ارائه می هانشیبتاریخی انقالب صنعتی، ب خی  تجارب
توا  گات کشورهای پی و برا  شود و میپی و در روند کشورهای موفق دیده می - پیش و

تد  گذاشتن در مسی  کشورهای پیش ویی که درست انتخاب شده بودند و ا  نگ  نسریی  

سطح درآمد اختالف فاحشری نداشرتند، توانسرتند بره     به یکدیو  ن دی  بودند و ا  نگ  

هرای مختیر  ا  نگر     هرا و مروج  یافتوی ب سند. به بیرا  دیور  کشرورهای نسرل    توسعه

 مترأخ  اتتاادی، فاصیه  یادی با یکدیو  در  ما  خودشا  را نداشتند. دو ، کشرورهای  

لت بره کشرور   سر  توانند بره هستند و تحت ش ایط معین، می 0دارای امتیا  لقب ماندگی
 پیش و خود ب سند و حتی ا  آ  پیشی بوی ند.

                                                           
1. Backwardness 
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ورعیت کشورهای پیش و )لد  اختالف فاحش سطوح درآمد س انه کشورهای پی و با  .8ادول 

 کشورهای پیش و خود )درآمد س انه ب  حسب دالر 
 

 
 

 2102منبع: چاندرا،

ه خاوصیت سو  تواه کشورهای پی و بره م یرت نسربی و اتخراذ سیاسرت توسرع      

های نسبی خود بوده است. بناب این ها تواه به م یرت نسربی   صادرات با تواه به م یت

و ها توسعه صادرات کاالهای م یت دار اهمیت دارد و تاکید ب  روی ترد  گذاشرتن در   

مسی  کشور پیش و ا  نگ  صنعتی شد  صادرات محور است. لرد  موفقیرت بسریاری ا     

یافتوی بدگیل تقیید نادرست آننا برود.  م   توسعه کشورهای در حال توسعه در رسید  به

بر ای توسرعه صرنایع     IS 0لنوا  نمونه ب خی است اتژی مبتنی ب  ارایو ینی واردات ) به

پیش فته را اتخاذ نمودند که در کشورهای صنعتی نی  واود داشت. امرا مسرأگه موفقیرت    

                                                           
1. Import Substitution 
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هرای  هما  اتخاذ سیاسرت ژاپن و آسیای ش تی بدگیل تبعیت آننا ا  م یت نسبی اشا  یا 

بوده است )صنعت نساای در دوره میجری، صرنایع سراخت     CAF 0) ینسبپی و م یت 

و  0671هرای  و اگکت ونیر  در دهره   0681و  0691هرای  سنوین شامل اتومبیل در دهره 

وسرییه  مسی  موفق ژاپن به .نی  نقش تسنیل کننده را ایااء نمودند شا یهادوگت  و 0661

ها با تواه به م یت نسبی که داشرتند پیر و   دامه یافت و هموی این نسلهای بعدی انسل

وسییه صرنعتی شرد  صرادرات    انوبی نی  ارتقاء صنعتی را به ک ه نسل تبیی خود بودند.

محاروالت   0671محور و با تواه به م یت نسبی خود به پیش ب ده است. تا اوایل دهه 

درصد ا  کرل صرادرات    91در حدود  شدیمشامل صنایع چوبی و گباس  اصوالًکارب  که 

صنایع س مایه ب  ماشرین آالت و تجنیر ات حمرل و     0678. ا  سال شدیمک ه را شامل 

، سرنا ایرن   0661نقل سنا باالیی در صادرات این کشور پیدا ک دند. بعد ا  اواسط دهه 

  2116 ،2گین و چان ) ا  پنجاه درصد نی  ف ات  رفت. هابخش

لنوا  نمونره تیییر  مشرابنی در    نی  این اتااق تک ار شده است. بههای بعدی در موج

ت کیب صادرات چین نی  اتااق افتاد. اگ  بخواهیا در این آمار به صورت ا یی تر  وارد  

در ی  چنرار    اینیبیمشویا و سنا انوا  صنایع ساخت را نی  به تاکی  ب رسی کنیا، 

حاوالت ابتدایی و منرابع بر  )کره دارای    پایانی ت   بیستا، صادرات چین ا  صادرات م

درصدی در صادرات این کشور بودند  به صادرات محاوالت صنعت سراخت   11سنا 

  تیییر  یافرت.   دهنرد یمر درصد صرادرات چرین را تشرکیل     61)که بعد ا  این تییی ات 

به ن دیر    0671-71درصد ا  کل صادرات در دوره  81بخاوپ سنا صنایع سب  ا  

اف ایش یافت. که اگبته با تداو  این روند، چین در حال  0661-2111وره درصد در د 28

باشد و این به مانو  پ ورش صنایع مطرابق  گذار ا  صنایع سب  به صنایع پیش فته ت  می

در چین است که خود تبیین کننده چ ایی صرنعتی شرد  پایردار چرین و رشرد       CAFبا 

و  UNCOMTRADE ،WITSباشررد )صررادرات ایررن کشررور در طررول ربررع ترر   مرری

UNCTAD . 

 

                                                           
1. Comparative-Advantage-Following 
2. Chang 
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 گیری و ارائه پیشنهاداتنتیجه .4

 میرا   همو ایری  هرای سیاسرت  و هرا ییایر پو ف آینردها،  احااء و تبیین به تحقیق این در

 گ دیرد  اشراره  کره  همرانطور . پر داختیا  توسرعه  کشورهای با توسعه حال در کشورهای

 مسری   ا  پی وی با بتوانند توسعه حال در کشورهای تا است انت آ  ا  مورو  اهمیت

 هرا سیاست ف آیندها، آورد  دست به. نمایند طی را مسی  این موفق، کشورهای شده طی

 حرال  در کشورهای ب ای تواندمی اندداده انجا  توسعه حال در کشورهای که اتداماتی و

 ایرن  در آمرده  بدسرت  نترای   طبرق . باشد گشا راه و ماید بسیار توسعه فعیی نسل توسعه

انبره   دو دارای  یرافتوی توسعه انت موفق اگوویی لنوا به) پی و-پیش و راهب د حقیقت

 بخرش  دو بره  هاییایپو و ف آیندها اولانبه  در. باشدمی هاسیاست نی  و ف آیندها اصیی

 ف آینردهای . شرود مری  تقسیا ایمنطقه درو  و پی و – پیش و کشوری درو  یهاییایپو

 رویدنباگره  ف آینرد  شامل موفق توسعه حال در کشورهای توسط شده طی کشوری درو 

 و شرد   صرنعتی  ط یرق  ا  یرافتوی توسرعه  سرطح  به رسید  و یافتهتوسعه کشورهای ا 

 ف آینرد  و محرور  تجرارت  خرارای  مسرتقیا  گرذاری سر مایه  ف آینرد  صنایع، سا یبنینه

 اینطقره م درو  یهرا ییایر پو و ف آینردها  همونرین . باشدمی شده توافق گ ایی تخاص

 ف آینردهای  و  ایمنطقره  شرد   صرنعتی  موانای) ای نجی ه و پیکانی ف آیندهای شامل

-پیر و  اگوروی  هایسیاستانبه  .باشدمی ایمنطقه بین گذاریس مایه و با ار و تجارت

 سراختاری،  تیییر ات  ایجاد است  شده داده توریح و تبیین اصیی سیاست سه نی ، پیش و

 بره  پیر و  کشرورهای  تواره  همونرین  و پیشر و  ا  پی و رهایکشو اگووب داری چوونوی

 امیره  ا  نسربی  هرای م یرت  بره  تواره  با صادرات توسعه سیاست اتخاذ و نسبی م یت

 .است شده پ داخته آننا به حار  تحقیق در که باشدمی آننا نیت یاصی

 موفرق  توسعه حال در کشورهای توسط شده طی مسی  شودمی مشاهده که همانطور

 بسریار  توانرد مری  ایر ا   هموو  ایتوسعه حال در کشورهای ب ای اکنو  تبیی هاینسل

 ایرن  تبیرین  و خاروپ  این در پژوهش تحقیق، این اصیی هدف و باشد ماید و راهوشا

 سیاسرت . گ دیرد  تبیرین  و احاراء  اگورو  ایرن  هرای سیاست و ف آیندها که باشدمی مسی 

 مرد  را مذکور موارد خود اتتاادی هایسیاست نی  و باالدستی اسناد در توانندمی گذارا 

 .دهند ت ار نگ 
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