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 چكیده

رسند؟ چه مسيری های رشد اقتصادی مدنظر نمیعليرغم هدفگذاری، به نرخچرا کشورها 

های رشد پایين رها شد و اساس آن بتوان از دام نرخش پای سياستگذار وجود دارد که برپي

د؟ این گزارش پاسخی به دو پرسش مذکور است. رشد باال در بلندمدت را مرتفع کرموانع نرخ 

روش مرسوم در تحليل رشد اقتصادی و نقد آنها، از مزایای  در این گزارش ضمن مروری بر سه

تاکنون با کمک  2331این روش که از سال  استفاده شده است.« شناسی رشدآسيب»روش 

اساتيد برجسته دانشگاه هاروارد توسعه یافته، در کشورهای متعددی نيز آزمون شده و 

 روش مشخص خواهد شد:در نتيجه کاربست این  کارآمدی خود را نشان داده است.

ه ها و چالف( چه ميزان از رشد پایين ناشی از بازده پایين فعاليت اقتصادی بخش 

 باالی تأمين مالی است.  ميزان ناشی از هزینه

ب( چه ميزان از بازده اجتماعی پایين ناشی از جغرافيای ضعيف یا مشكل سرمایه  

 هاست.انسانی یا زیرساخت

اقتصادی ناشی از شكست دولت یا شكست بازار  پایين فعاليت چه ميزان از بازده( ج 

 .است

رد )حقوق مالكيت، فساد مالی، خهای د( شكست دولت تا چه ميزان ریشه در ریسک 

ثباتی مالی، پولی، های کالن )بیماليات و بيمه نيروی کار( دارد و چه قدر در ریسک
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 (.ای و سلطه مالیبودجه

صار است و تا چه جانبی هماهنگی یا انح خاطر آثارميزان بههـ( شكست بازار تا چه  

 جانبی اطالعات. حد ناشی از آثار

عنوان یكی از اهداف درصدی اقتصاد ایران به 2نرخ رشد با هدف کمک به تحقق 

ریزی گيری نظام برنامهکالن برنامه ششم توسعه، این گزارش پيشنهادهایی را برای بهره

 شناسی رشد ارائه داده است.سيبکشور از مزایای روش آ

 

 مقدمه

ود خ ن ميزان رشد اقتصادی است که آثارکنونی اقتصاد ایران، پایين بودهای یكی از چالش

را در ميزان بيكاری دو رقمی و درآمد سرانه پایين )فقر درآمدی(، نشان داده است. در 

د دست یافت: توان به رشد هشت درصمی چگونه» گزارش پژوهشی دیگری تحت عنوان

جربه و ت هی رشد هشت درصدی پرداختامكانپذیر، به بيان «ی بر تجربه سيزده کشورمرور

ی سيزده کشور موفق در دستيابی به رشد اقتصادی هشت درصد طی چند دهه هاسياستو 

پردازیم این است که اگر تنها آن می ی که در این پژوهش به آنسؤال. دخواهيم کررا تبيين 

اذ و تدابير مكمل دیگری اتخ کار بگيریمتصادی را در استراتژی رشد خود بهاقی هاسياست

رسد پاسخ مثبت نباشد. می نظرشد هشت درصد دست خواهيم یافت؟ بهنكنيم، آیا به ر

 دليل آن چندان پيچيده نيست.

-1313) چهل سالهایران در دوره رشد اقتصادی نرخ ميانگين ، موجوداساس مطالعات بر

ی هاسياستکه  حالیبوده است، در درصد 1/3ی گذارسرمایهرشد و نرخ  درصد 1/2(، 1393

کم و بيش در اقتصاد ایران به کار گرفته شده است ولی  پيشنهادی طی چند دهه گذشت،



 

 

 

 ؟تحاصل نشده اسهشت درصد  نتيجه مورد انتظار مانند کشورهای موفق در دستيابی به رشد

 ویژه اقتصادخاص کشورهای درحال توسعه و به با توجه به شرایطکه  «ایفرضيه»

ی و گذارسرمایهبرای  وپاگيردستتنگناها و موانع »توان مطرح کرد این است که می ایران،

. «ی اقتصادی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی استهاسياستگذاری تأثيرتوليد، مانع 

رطرف ب ی و توليد،گذارسرمایهای بر وپاگيردسترسد مادامی که تنگناها و موانع می نظربه

الحصول نيست. بنابراین گزارش پژوهشی حاضر نشود، دستيابی به رشد هشت درصد، ممكن

ز ا «روش شناسایی تنگناهای رشد اقتصادی»ه به ارائ، گزارش قبلی «مكمل» به عنوان

 پردازد.می دیدگاه محققان دانشگاه هاروارد،

( 1393-1313مطالعات برنامه ششم، به تحليل رشد اقتصادی چهار دهه گذشته )

 یالمللبينی هاشاخصبا استفاده از رگرسيون رشد اقتصادی، حسابداری رشد و مقایسه با 

 مؤثر عوامل شود و بهمی متمرکزرشد  نظریهبر  ،رشد اقتصادی گونه تحليلپردازد. اینمی

ریه . نظشودنمی اقتصادی، شناساییتنگناهای رشد  مطالعات،پردازد. در این می بر رشد

ناسی شآسيب»حالی که موضوع در ،رشد، یک نظریه کلی است و هر کشور یک نمونه است

 یک کشور خاص است.  اساساً 1،«رشد

های مرسوم و مورد استفاده در مطالعه رشد اقتصادی در این گزارش، پس از نقد روش

پردازیم. نكته مهم در این نقد و می رشدشناسی معرفی روش آسيببه  در برنامه ششم،

طالعه رشد مرسوم مهای رشد، مكمل روششناسی معرفی، آن است که روش آسيب

 باشد.نمی حال توسعه است و جایگزین آناقتصادی در کشورهای در

 

                                                 
1. Growth Diagnostics 
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 مرسوم برای تحلیل رشد اقتصادیهای روش .5

عبارتند از: بر رشد اقتصادی مؤثرشناسایی عوامل برای سه روش مرسوم 

  ،رگرسيون رشد کشوراول 

  ،حسابداری رشددوم 

  ،یالمللبينهای( بندی)رتبه مقایسه با معيارهایسوم 

 و نقدهایی مواجه است. هامحدودیتبا  ،هر سه روش

دنبال یافتن ه( پيشنهاد شد و ب1991) رگرسيون رشد کشورها ابتدا توسط بارو الف(

ها را برای (، تعداد زیادی از این رگرسيون1991) االمارتينس بر رشد بود. مؤثرعوامل 

ح لگاریتم سط ،مستقلهای نرخ رشد و متغير ،متغير تابع ،در این روش کشورها اجرا کرد.

  بودند. جمعيتی و سياستی( ،نهادی ،)جغرافيایی توضيحیهای درآمد و سایر متغير

کنند که پارامتر برآورد شده برای تمام کشورهای می ها فرضرگرسيوننقد( این 

که آن پارامتر ممكن است خيلی  درحالییكسان است. ، ( کشور 133) مورد بررسی

از متغيرهای دیگر باشد که در رگرسيون نيامده ای هناهمگن باشد و وابسته به مجموع

ی سياست دولت به طور سيستمی وقت نقد دیگر در مورد سياست فعال دولت است. است.

رگرسيون رشد که در آن رشد اقتصادی تابعی از  ،دهدمی به اهداف اقتصادی پاسخ

ی اعمال هاسياست یدر مورد اثربخش یچيزهيچ  ،ی اقتصادی اتخاذ شده استهاسياست

 گوید.شده نمی

حسب نقش عوامل به تجزیه رشد اقتصادی یک کشور بر 5حسابداری رشد: ب(

                                                 
1. Growth Accounting 



 

 

 

پردازد و باقيمانده آن از رشد محقق شده، منتسب به می )سرمایه و نيروی کار(توليد 

ض دو فر برمبتنیحسابداری رشد  .)باقيمانده سولو( شود.می 1«وری کل عوامل توليدبهره»

 است:

 بازدهی ثابت به مقياس توليداول، 

 رقابت کامل )هيچ اختاللی وجود ندارد(دوم،  

رشد  یهامدلنقد اول این است که فرض بازدهی ثابت به مقياس توليد، نقطه مقابل 

افزون بر آن در عمل، رقابت ناقص  نوعی بازدهی فزاینده است. برمبتنیاست که درونز

 وجود دارد.

با محاسبه سرمایه انباشته شده و  ،سرمایه ،نقد دوم این است که در این روش

زیرا بسياری از ، اما این روش با واقعيت فاصله دارد. شودمی گيریاندازه ،استهالک آن

 ایگونههب ،یا اینكه کهنه و قدیمی هستند ،آميز هستنداتالفو  یا ناکارآمد ،هایگذارسرمایه

 که بسيار متفاوت از ميزان استهالک در نظر گرفته شده هستند.

به عواملی بستگی دارد که در نظر گرفته شده  ،نقد سوم این است که این تجزیه

مانند ) نقش این عامل، است )مانند نفت( در کشورهایی که رشد آنها متكی به منابع است.

 ،در حسابداری رشد مگر آنكه صریحاً ،شودمی ظاهر ،ی کل عوامل توليدوربهرهدر  نفت(

 در نظر گرفته شود.

 سهم کار و سرمایه در باقيمانده ظاهر گيریاندازهنقد چهارم این است که خطاهای 

 ناميم.می ی کل عوامل توليدوربهرهرا  شود که ما آنمی

رتبط م مه به ی(وربهره) بخش باقيمانده نقد پنجم این است که بخش عوامل توليد و

                                                 
1. Total Factor Productivity (TFP) 
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 توان این دو بخش را از یكدیگر مستقل دانست.نمی هستند و

مانند:  یالمللبينهای بندیرتبهاستفاده از  ي:المللبینمقايسه با معیارهای ج( 

فضای ی هاشاخصی، ميزان فساد مالی، المللبينتوان رقابت در سطح ی هاشاخص

ی هاشاخصی از طریق پيمایش شرکتی و گذارسرمایهارزیابی فضای  و وکارکسب

بر رشد اقتصادی هر کشور در مقایسه با سایر  مؤثر، به مقایسه وضعيت عوامل حكمرانی

 کند. می ارائهعنوان شاخص، آدرس سایت و شرح شاخص را  1 جدول .پردازدمی کشورها
 

 يالمللبینی هاشاخصبرخي . 5جدول 

  یگذارسرمایهپيمایش شرکتی برای فضای .1

www.enterprisesurvey.org 

از  ترکيبیانجام شده است. این شاخص توسعه  درحاليش از صد کشور بشرکتی در  یشپيما

دفعات قطع برق  )مانند عينیی هاشاخص و (هامحدودیت بندیرتبه)مانند  ذهنیی هاشاخص

 است. در سال گذشته(

  وکارکسبفضای ی هاشاخص. 2
www.doingbusiness.org 

 مختلف است. هایدر کشور وکارکسبیی و هزینه مقررات آمورد کار درها داده

  توان رقابتی هاشاخص. 3

www.gcr.weforum.org 

 ،بهداشت و آموزش شامل شاخصیافته درحال توسعه و توسعهکشور  131در  وکارکسبپيمایش 

 یی بازار.آزیرساخت و کار، نهادها

  مالی شاخص فساد. 4

www.transparency.org  

 حسب موارد فساد مالیکشور بر 123بندی رتبه

  حكمرانیی هاشاخص. 1

www.govindicators.org

http://www.enterprisesurvey.org/
http://www.doingbusiness.org/
http://www.gcr.weforum.org/
http://www.transparency.org/
http://www.govindicators.org/


 

 

 

 ،حاکميت قانون، ثبات سياسی، گوییپيمایش برای پاسخ برمبتنیی هاشاخص

 دولت یمالی و اثربخش کنترل فساد، کيفيت مقررات

است. هایی ، یک شاخص مرکب است و شامل محور1ی مذکور در جدول هاشاخص

محورهای شاخص  2تشكيل شده است. جدولهایی محورها نيز از زیرشاخصهر یک از 

محور نهادها در شاخص ترکيبی ی هاشاخصزیر ،3دهد. جدول می توان رقابت را نشان

 دهد. می توان رقابت در سطح جهانی را نشان

 

 2222-2227محورهای توان رقابت در گزارش جهاني توان رقابت سال  .2جدول 

آموزش عالی و . 1بهداشت و آموزش ابتدایی . 4ثبات اقتصاد کالن . 3 هازیرساخت. 2نهادها . 1

پيچيدگی . 13اندازه بازار . 9آمادگی فناورانه . 2کار  یی بازارآکار. 1یی بازار کاال آکار. 6آموزی حرفه

 پيچيدگی بازار مالی. 12نوآوری  .11 وکارکسب

 

 شاخص توان رقابت در سطح جهانيمحور نهادها در ی هاشاخصزير .9جدول 

استقالل قضایی . 4شفافيت سياستگذاری دولت . 3حمایت از حقوق مالكيت . 2مالكيت فكری . 1

وجود جنایت سازمان . 1طلبی در تصميمات مقامات دولتی نفع. 6کارایی چارچوب قانونی . 1

انحراف وجوه . 13سياستمداران اعتماد عموم به . 9داران جزء حمایت از منافع سهام. 2یافته 

. 13م ستروری وکارکسبهای هزینه. 12دهی وت حسابرسی و استانداردهای گزارشق. 11عمومی 

جرم و  وکارکسبهای هزینه. 11ها رفتار اخالقی بنگاه. 14 هاشرکتمدیره هيئتاثربخشی 

 مقررات دولتی بار. 12قابليت اتكای خدمات پليس . 11اتالف مخارج دولتی . 16اغتشاش 

 

 مفيد است و عملكرد نسبی را نشانای هعملكرد به طریق مقایس گيریاندازه نقد:

جمله از ،کندمی مهمی وجود دارد که مفيد بودن آن را مشروطهای اما جنبه دهد.می
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روش کيفی در پيمایش است، لذا نظر و  براساسی المللبينهای بندیاینكه اغلب رتبه

 شود.نمی توجه الزمها، شاخصکند. به کيفيت می آن را تعيين ،شوندگانقضاوت مصاحبه

اعتماد عمومی به ، مانند:کيفيت نهادیهایی سنجش شاخص اصوالًآن  برعالوه

است  امكانپذیرچقدر دقيق ، طلبی سياستمدارانمقررات دولتی و نفع سياستمداران و بار

 و چقدر امكان کمی شدن دارد؟ 

محاسبه ميانگين ساده ، شودمی استفادهها در این قبيل شاخص روش دیگری که

ی ميانگين استقالل قضای، مثال رایب چند شاخص برای دستيابی به شاخص مرکب است.

ميانگين این موارد چقدر  شود.می محاسبه ،و اتالف مخارج دولتیها و رفتار اخالقی بنگاه

  دلخواه است.ها، وزن شاخص، دمحاسبه شونيز اگر ميانگين وزنی  معنادار است؟

 هد.دمی عد را نشاناین است که تنها یک بُ یشاخصهر شناختی مشكل روش اصوالً

 برمبتنیاما این اقدام  شود.می محاسبهها ميانگين شاخص، عدی بودنبُبرای کاهش تک

خطی بودن تمام ابعاد  است.هفرض خطی بودن و قابليت جداسازی در ساخت شاخص

زیرا طبق این  درحالی که در واقع چنين نيست. کند.می را جایگزین یكدیگرشاخص 

 با افزایش شاخص دیگر، برطرف، دهنده شاخص مرکبکاهش یک شاخص تشكيل، روش

ایجاد کند، هر چند  وکارکسبتواند اخالل در می یک مانع يت،حال آنكه در واقع شود،می

 افزایش یابد. ،شاخص دیگر

از ، یگذارسرمایهدر گزارش جهانی توان رقابت و گزارش ارزیابی فضای 

 .نندک بندیرتبهرا شود که موانع بالقوه برای فعاليتشان می شوندگان خواستهمصاحبه

یک نمونه  ،موجودهای وجود دارد این است که نمونه انتخاب شده از بنگاهکه مشكلی 

 نبودند. هامحدودیتداشت اگر می که وجودهایی نسبت به نمونه بنگاهاست دار تورش



 

 

 

 ليلدبهیا  ،وجود داشته باشند ،ارتباطات سياسی دليلبهموجود ممكن است های بنگاه

ستانی یا اینكه از ماليات ،هستندیا یک هولدینگ مالی  1«تجمع»اینكه بخشی از یک 

 اند.ستانی مواجهمالی یا ماليات تأمين، اداره امور مسئلهاند و لذا کمتر با معاف شده

 یبا جمع زدن متغيرها ،یالمللبين بندیرتبهروش رگرسيون رشد و افزون بر آن، 

کند. این داللت می ، خطی بودن و قابليت جداسازی را فرضطور ضمنیبه طرف راست،

ملكرد عتواند با می عملكرد ضعيف در یک متغير جایگزین هستند:دارد بر اینكه متغيرها، 

را زی ،شودانجام نمیشناسی آسيبها، در این روش جبران شود.، بيشتر در متغير دیگر

کشورها  اقدام در هر جهت دارای اثر مساوی در نتيجه است و این موضوع در مورد تمام

 صادق است.

های گرسيون، ریالمللبينهای بندیرتبهرغم وجود مسائلی در ساختن و کاربرد به 

شد رشناسی توانند به آسيبنمی اما، مفيد هستندها این شاخص، حسابداری رشدرشد و 

رو محققان دانشگاه هاروارد به معرفی روش ازاین اقتصادی یک کشور خاص بپردازند.

 2رشد پرداختند.شناسی آسيب

 

 شناسي رشدروش آسیب. 2

-والسكو-یکرودر-)هاسمن رشد توسط محققان دانشگاه هارواردشناسی چارچوب آسيب 

 رشدشناسی رویكرد آسيب پيشنهاد شد. 2313و  2313، 2332 ،2331واگنر( در -کلينگر

 کند.نمی اقتصاد رشدیک که چرا  ردوجود دا عوامل متعددیایده است که  برمبتنی

                                                 
1. Conglomerate 

2. Ricardo Hausman, Bailey Klinger and Rodrigo Wagner,(2008),”Doing Growth 

Diagnostics in Practice: A Mindbook”, CID working paper 177,pp.5-16. 
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در  اصوالًرشد است، شناسی طور که عنوان مقاله معروف رودریک در زمينه آسيبهمان

کردن و نسخه پيچيدن، ابتدا باید  «تجویز»مورد یک اقتصاد دچار کم رشدی، قبل از 

 1کرد. «شناسیآسيب»

مهمترین ، به شناسایی 2«درخت تصميم» مسير براساسرشد، شناسی روش آسيب

ر استراتژی رشد یک کشو «یهااولویت»و  پردازدمی یک کشور «تنگناهای رشد اقتصادی»

ای جبهاست،  وپاگيردستی هامحدودیتکند که همانا هدف گرفتن رفع می را شناسایی

موانع  به شد باشيم که عمالًی رهامحدودیتدنبال رفع فهرست طوالنی تنگناها و آنكه به

، آن برعالوهگردد. می د و متوقفنکنمی اقتصادی و ساختاری برخوردسياسی ـ 

د که منابع محدود خود نکنمی منابع مالی و انسانی یک کشور، عقال حكم «محدودیت»

ی هامحدودیتبر رشد داشته باشد. رفع  تأثيرد که بيشترین نرا صرف مواردی کن

و تنگناهای رشد، چنين نقش چشمگيری بر رشد دارد. باید توجه داشت که  وپاگيردست

اصالحات نهادی مهم  رشد، «تداوم»ولی برای ، هر چند اصالحات نهادی، اهميت دارد

    )شروع( رشد اقتصادی، شناسایی و رفع تنگناهای رشد، ضروری است. «ایجاد»است. برای 

 یهامحدودیت، توسعه درحال شود این است که در یک کشورمی موضوعی که مطرح

وش ر پاگير نيستند.ودست، هامحدودیتاما نكته مهم این است که تمام  زیاد است.، رشد

برای رشد اقتصادی  وپاگيردستی هامحدودیتدنبال شناسایی رشد بهشناسی آسيب

 قابل رفع نيستند. ، به سادگیوپاگيردستی هامحدودیت است.

ی هامحدودیتتحليلی برای شناسایی مهمترین  روشیک  ،رشدشناسی آسيب شرو

                                                 
1. Dani Rodrik,(2010),”Diagnostics before Prescription”, Journal of Economic 

Perspectives, Vol.24, No.3, pp.33-44. 

2. Decision Tree Method  



 

 

 

 شود را مطرحمی که مانع رشد اقتصادی در یک کشور خاص و یک زمان خاص وپاگيردست

نند را طراحی کهایی د تا سياستکنمی کمکاران ذرشد به سياستگشناسی کند. آسيبمی

 با در نظر گرفتن عوامل مرتبط ،گيرپاودستی هامحدودیتمهمترین رفع به ها که این سياست

 ابزار، رشدشناسی پردازد. آسيبمی (اقتصادی کشورسياسی و ، همچون شرایط اجتماعی)

شناسی توسعه است. این آسيب درحالهای مفيدی برای تهيه استراتژی رشد در کشور

ی هاویتاولد و کنمی کمکتوسعه برنامه و شرایط خاص کشور به طراحی  اقتضائات برمبتنی

 کند.می کشور مشخصرشد های تنگنا براساساصالحات اقتصادی را 

 نشان داده شده است. ،رشدشناسی درخت تصميم برای آسيب ،1 در نمودار
 

 رشدشناسي درخت تصمیم برای آسیب. 5 نمودار

 ی بخش خصوصي و كارآفرينيگذارسرمايهسطوح پايین  :رشد مسئله
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ی بخش خصوصی و کارآفرینی ناشی از دو علت است: گذارسرمایهسطح پایين 

 مالی.  تأمينبازدهی پایين فعاليت اقتصادی یا هزینه باالی 

ی بخش خصوصی و کارآفرینی ناشی از گذارسرمایهکه سطح پایين در صورتی (الف

 تأمينمالی داخلی بد یا  تأمينمالی باشد، آن نيز به نوبه خود ناشی از  تأمينهزینه باالی 

داخلی ضعيف یا  اندازپسناشی از  مالی داخلی بد نيز تأمينمالی خارجی بد است. 

 گری مالی ضعيف است.واسط

ی بخش خصوصی و کارآفرینی، ناشی از گذارسرمایهدر صورتی که سطح پایين  (ب

بازدهی پایين فعاليت اقتصادی باشد، بازدهی پایين فعاليت اقتصادی ناشی از بازدهی اجتماعی 

پایين یا قابليت تمليک پایين است. بازدهی اجتماعی پایين ناشی از جغرافيای ضعيف، سرمایه 

 انسانی پایين یا زیرساخت بد است. 

پایين فعاليت اقتصادی ناشی از قابليت تمليک پایين باشد،  در صورتی که بازدهی( ج

قابليت تمليک پایين ناشی از نارسایی دولت یا نارسایی بازار است. اگر قابليت تمليک 

خرد یا های پایين ناشی از نارسایی دولت باشد، آن هم به نوبه خود ناشی از ریسک

خاطر اشی از نارسایی بازار باشد، بهکالن است. اما اگر قابليت تمليک پایين نهای ریسک

 جانبی هماهنگی است. خاطر آثارناشی از اطالعات )خودکشفی( یا بهجانبی  آثار

 ،ی نباشدگذارسرمایهممكن است سطح پایين  وپاگيردستاز آنجا که محدودیت 

( 36 :2313رودریک ) ،کارآفرینی ، برای بررسیبلكه تخصيص ناکارآمد یا کيفيت آن باشد

باالتری دارد و شامل موانع بالقوه در  بندیرتبهکند که می درخت تصميم دیگری ارائه

ی ورهرهباشتغال و ، ی فيزیكی، بلكه سرمایه انسانیگذارسرمایهعرضه و تقاضای نه تنها 

 است.



 

 

 

 سیاست رشدشناسي از نظريه رشد تا آسیب. 2 نمودار

 خصوصي و كارآفريني بازدهيسطح پايین  :رشد مسئله

 (محصول/درآمد)

 
 

 ز:ی ناشی اگذارسرمایهبازدهی خصوصی پایين و بنابراین تقاضای ناکافی برای 

فساد ها، دادرماليات باال، حمایت ضعيف از حقوق مالكيت یا قرا دولت: نارسايي

 اتی کالن و تورم و ...بثبی، مالی

ری یادگي جانبی آثار، هماهنگی در نارساییبازار محصول ) نارسایی بازار: نارسايي

 ...(وو سرایت 

نی، )سرمایه انسا در تابع توليدها سطح ناکافی سایر نهاده مسائل در ساير بازارها:

 جغرافيای ضعيف( و اشتغال، فناوری

 درحالاثر اصالحات سياست اقتصادی در کشورهای  ،رشدشناسی رویكرد آسيب

 دهد.می افزایش ،بخشی رشدتوسعه را بر اثر

محدودیت »توانمی چگونهرشد این است که شناسی پرسش کليدی در آسيب
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  را شناسایی کرد؟ 1«وپاگيردست

 باشد، آنگاه: وپاگيردستاگر یک محدودیت پاسخ این پرسش این است که 

)اصل بنيادین برای شناسایی  باید باال باشد. ،قيمت )سایه( آن محدودیت. 1

بودن در قيمت  وپاگيردستاست. زیرا درجه  ، قيمت سایهوپاگيردستی هامحدودیت

مالی( تأمينهزینه باالی دسترسی به  )مثال: (شودمی سایه متبلور

 یی چشمگير در تابع هدف ایجاد کندباید جابجا ،جابجایی در این محدودیت. 2

  .ی(گذارسرمایهافزایش  -مالی تأمين)کاهش هزینه 

تالش برای غلبه بر محدودیت هستند یا اینكه این  درحالکارگزاران اقتصادی . 3

 زنند.می محدودیت را دور

 )بيشتر( دچار آن محدودیت هستند، احتمال بيشتری کارگزارانی که کمتر. 4

 )کمتری( دارد که در آن فعاليت باقی بمانند و رشد کنند.

یم انتظار دار، آنگاه باشد وپاگيردستبنابراین اگر مقررات بازار کار یک محدودیت 

اگر دسترسی به برق یک  بيش از حد معمول وجود داشته باشد. ،اشتغال غيررسمی

 از مولد برق خودشان ،آنگاه انتظار داریم بسياری از مشاغل، باشد وپاگيردستمحدودیت 

 وپاگيرتدسعنوان یک محدودیت نااطمينانی نسبت به ثبات پولی بهاگر  استفاده کنند.

بندی شده نسبت ظار داریم دالری شدن و استفاده از قراردادهای شاخصآنگاه انت، باشد

 یکد، کشف فعاليت جدی برایهماهنگی  ناتوانی دراگر  وجود داشته باشد.م، به تور

 ،موفق جدید وکارکسبآنگاه انتظار داریم ادغام عمودی در ، باشد وپاگيردستمحدودیت 

های ی برای بازارها و بخشامكانپذیرعه صنعتی در مطالهای وجود داشته باشد و گروه

                                                 
1. Binding Constraints 



 

 

 

ی هاياتمالاگر قابليت تصاحب پایين ناشی از  استفاده کنند.ها جدید از اشتراک در هزینه

آنگاه انتظار داریم استفاده از پول در معامالت د، باش وپاگيردستیک محدودیت ، باال

  زیاد باشد.، وکارکسب

 

 توسط بانک جهانيرشد اقتصادی كشورها شناسي آسیب. 9

 ،رشد آنها روی سایت بانک جهانی موجود استشناسی دوازده کشور که مطالعات آسيب

 :عبارتند از

های دولت. 1 ،تانزانيا. 6 ،ماداگاسكار. 1 ،مصر. 4 ،برزیل. 3 ،بنگالدش. 2 ،ارمنستان. 1

 براساستایلند. این مطالعات . 12 و مغرب. 11 ،هند. 13 ،کامبوج. 9 ،بوليوی. 2 ،بالتيک

 است. انجام شده محققان دانشگاه هاروارد رشد شناسی آسيبروش 

 رشد کشورها عبارتند از:شناسی مراحل چهارگانه بانک جهانی برای آسيب

 ی رشد کشور:هامحدودیتبر رشد و  مؤثرمرحله اول: بررسی عوامل 

 مالی تأمينهزینه  -)قابليت تصاحب بازدهی* بازدهی اجتماعی( رشد=ضریب

ت قابلي یک از عوامل: شود که کداممی اطالعات کشور بررسی براساسدر این مرحله 

شد ربرای بيشترین محدودیت  مالی، تأمينبازدهی اجتماعی و هزینه  تصاحب خصوصی،

 شود.می زیر پاسخ دادههای بدین منظور به پرسش اقتصادی است.

 علت بازدهی اجتماعی پایين، سرمایه ناکافی در عوامل مكمل توليد : آیا1 سؤال

است؟ ها یا جغرافيای ضعيف(نی، زیرساخترموز کار ف )سرمایه انسانی،

ت ي: آیا قابليت تصاحب خصوصی پایين، ناشی از ماليات باال، حقوق مالك2 سؤال

کارگر است؟ یا ناشی از -ز تضاد کارفرماست؟ یا ناشی اضعيف و اجرای ضعيف قراردادها
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 جانبی و ناهماهنگی است؟ آثار

گری پایين است؟ یا ناشی از واسطه اندازپسمالی ناشی از  تأمينآیا هزینه باالی  :3 سؤال

 مالی ضعيف است؟ یا ناشی از ادغام ضعيف در بازارهای مالی خارجی است؟ 

رشد؛های مرحله دوم: فرضيه

 .شودمی برای رشد پيشنهاد وپاگيردستباره محدودیت چند فرضيه دردر این مرحله، 

 مرحله سوم: تشخيص تنگناهای رشد.

رین توپاگيردستبا شواهد مستقيم و غيرمستقيم برای یافتن ها بررسی فرضيه

رشد  رشوه، رابطه، شواهد غيرمستقيم: معيارهای چهارگانه. براساسی رشد هامحدودیت

 غيررسمی و....های مسخصوصی، مكانينهادهای مالی 

 برای وپاگيردستی رشد برای رفع یا تخفيف موانع هاسياست ارائهمرحله چهارم: 

 رشد اقتصادی. 

مطالعه  براساسبانک جهانی  1«چارچوب مشارکت با کشور»تنظيم  ،2314از سال 

است که برای همه کشورهای عضو متقاضی وام یا خدمات  2«سيستمی کشورشناسی آسيب»

گيری از سر شود و اساس برنامه چندساله همكاری بانک جهانی با کشورهاست.می تهيهای هتوسع

 مستلزم تهيه همين گزارش است. ،همكاری جمهوری اسالمی ایران با بانک جهانی

وسط بانک سيستمی رشد هر کشور تشناسی مهمترین محتویات گزارش آسيب

 عبارتند از:جهانی

کشور برای دستيابی به اهداف توسعه کشور کدامند؟ )تبيين های ل و چالشئمسا( الف

وضع موجود(

                                                 
1. Country Partnership Framework (CPF) 

2. Systemic Country Diagnostics (SCD) 



 

 

 

 رشد کشور کدامند؟ «یهامحدودیت»عوامل مهم به جلوبرنده رشد و( ب

 رشد و کاهش فقر کدامند؟ «فراگيری»کننده عوامل مهم تعيين( ج

 اجتماعی محيطی،توزیع و کاهش فقر، از لحاظ زیست چقدر الگوی کنونی رشد،( د

 است؟ «پایدار»،ایو بودجه

سازی منظور حداکثرتمرکز کشور بههای یا زمينه «هااولویت»ازای همجموع ارائه ـ(ه

 1سوی اهداف رشد و توسعه کشورپيشرفت به

  

 رشدشناسي تجربه چند كشور در بررسي آسیب. 9

ناسی شمغولستان دارای اقتصادی غنی از نظر منابع است. از روش آسيب مغولستان: (الف

برای رشد بخش خصوصی در مغولستان  وپاگيردستی هامحدودیتبرای شناسایی  ،رشد

دارای محدودیت نقدینگی دليل غنای منابع، بهاستفاده شده است. هر چند مغولستان 

ی ارگذسرمایه)رشد، فراگير نيست(.  نيست، اما رشد اقتصادی دارای پایه محدودی است

ساز، وفعال در استخراج معادن و ساختی هاشرکتطور عمده در تعداد محدودی از به

خارج از های ی بخش خصوصی در بخشگذارسرمایهمتمرکز شده است. سطح پایين 

ی رگذاسرمایهدليل بازدهی پایين است. بازدهی پایين وساز، بهساختاستخراج معادن و 

 ونقل طوالنیحملهای ، رویهونقل پرهزینه و غيرقابل اتكاحملخصوصی، ناشی از خدمات 

کننده، ناتوانی در هماهنگی، در واعد تجاری و گمرکی، ماليات مختلجمله قو پيچيده، از

ک مالی ضعيف نيز یگری رشد است. واسطه درحالی و فساد مالی المللبينسطح داخلی و 

مالی را باال نگه داشته است. کاهش  تأمينلستان است که هزینه مشكل در اقتصاد مغو

                                                 
1. World Bank,(2012),”Growth Diagnostic Studies”, PREM Network 
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تواند اطمينان ایجاد کند که مغولستان به مسير رشد می وپاگيردستی هامحدودیتاین 

 1پایدار و با پایه گسترده دست پيدا کند.

رشد در اقتصاد برزیل آن بود که شناسی کارگيری روش آسيبنتيجه به برزيل:( ب

ی پایين بخش خصوصی، ناشی از هزینه باالی سرمایه است. برزیل نيازمند گذارسرمایه

انداز داخلی و افزایش دسترسی به منابع خارجی است. تا زمانی که تقاضای افزایش پس

نخواهد  مؤثرچندان  «یگذارسرمایهفضای »نيست، بهبود  مسئلهی یک گذارسرمایهپایين 

ع مالی بد و دسترسی به منابی افزایش یاگذارسرمایهیقی تقاضای این باید به طربود. بنابر

 2ی در اقتصاد برزیل را افزایش دهد.گذارسرمایهتواند تقاضای می ترارزان

رشد در اقتصاد السالوادور آن بود که شناسی کارگيری روش آسيبتيجه بهن السالوادور:( ج

است.  «کشفیخود»ی توسط بخش خصوصی، ناشی از انگيزه پایين گذارسرمایهتقاضای پایين 

که  ست. تا زمانیی با بازدهی باالگذارسرمایهجدید های اقتصاد السالوادور نيازمند یافتن فرصت

جدید های ی است، فرصتگذارسرمایهمحدودیت اقتصاد، قابليت تصاحب پایين بازدهی 

کشف » فرآیند ،«کشفی -خود»مقصود از 3آید.نمی پدیدکشفی ی با بازدهی باال و خودگذارسرمایه

خود  2333در یک کشور است. هاسمن و رودریک در مقاله سال  «اقتصادی سودآورهای فعاليت

وجود فناوری روزآمد و نهادهای  برعالوهآید که می دستان دادند که رشد اقتصادی وقتی بهنش

ودآور تواند سمی های اقتصادی جدیدیچه فعاليتکارآفرینان کشور بدانند که »اقتصادی خوب، 

کارآفرینان » توسط «خودکشفیانجام  »کشفی کافی وجود داشته باشد.-عبارت دیگر خود. به«باشد

                                                 
1. Elena Ianchovichina and Sudarashan Goopta,(2007),”Growth Diagnostics for a 

Resource-Rich Transition Economy: The case of Mongolia”, policy Research 

working paper, No. 4396,World Bank Publication. 

2. Dani Rodrik,(2013),”The Why and How of Growth Diagnostics”,p.28. 

3. Dani Rodrik,(2013),”The Why and How of Growth Diagnostics”,p.28. 



 

 

 

  کنند، پرهزینه است.می یگذارسرمایهنوآورانه های که منابع خود را در زمينه «نوآور

در  اقتصادی که مثالًدر  شودبا مساعدت دولت انجام تواند می «خودکشفی» فرآیند

که چه خط توليد صنعت کاربری را ایجاد  گویدمی خودکشفیدارد، مزیت صنایع کاربر 

در این صورت با مساعدت  1...تا فعاليت سودآوری باشد.چه تكنيكی استفاده کند و  ،کند

شود و بدون صرف می کشور کشفی، منافع آن عاید تمام کارآفرینان نوآور-دولت در خود

 2«اثر جانبی مثبت» های سودآور را بشناسند. این اقدام دولت،توانند فعاليتمی هزینه،

د توانمی تواند به نوآوری و رشد بيشتر در کشور منجر شود. بنابراین دولتمی دارد و

کشفی را توسعه دهد. در مطالعه دیگری، هاسمن، -ی اقتصادی اجرا کند که خودهاسياست

 تواندمی و «ی باال دارندوربهرهکشف محصوالتی که »رودریک و هوانگ نشان دادند که 

تواند مجموعه کاالهای صادراتی کشور را می ،«به طور سودآوری در کشور توليد شود»

   3ی باالتری برای کشور به ارمغان آورد. بهبود بخشد و در نتيجه، رشد اقتصاد

برای شناسایی  ،رشد در اقتصاد گرجستانشناسی کاربرد آسيب گرجستان: (د

نشان داد که سرمایه انسانی و  ،در رشد اقتصادی این کشور وپاگيردستی هامحدودیت

در رشد اقتصادی  وپاگيردستی هامحدودیت، و فقدان حقوق مالكيت جادهی هازیرساخت

سلب  یسکبعيد است که ر ،فقدان حقوق مالكيتبررسی نشان داد که ما اگرجستان است. 

وان عنبه ،دنبال داشته باشد. در عوض، فقدان حقوق مالكيتمالكيت را در گرجستان به

ی و موضوعاتی مانند ثبات سياس طور گسترده تفسير شودباید به ،وپاگيردستمحدودیت 

                                                 
1. Hausmann,Ricardo and Rodrick, Dani,(2003),"Economic Development as self-

discovery", Journal of Development Economics, 72,pp.603-633. 

2. Positive Externality 

3. Hausmann, Ricardo; Hwang, Jason; Rodrik, Dani (2007). "What you export 

matters" , Journal of Economic Growth 12: 1–25. 

http://www.hks.harvard.edu/var/ezp_site/storage/fckeditor/file/pdfs/centers-programs/centers/cid/publications/faculty/wp/123.pdf
http://www.hks.harvard.edu/var/ezp_site/storage/fckeditor/file/pdfs/centers-programs/centers/cid/publications/faculty/wp/123.pdf
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تره تا گس و استقالل قضایی را شامل شود ای، حاکميت قانونمنطقههای رگيریو نهادی، د

 1.، درک شودوپاگيردستعنوان محدودیت مشكل حقوق مالكيت به

ستان برای شناسایی پاکرشد در اقتصاد شناسی کاربرد آسيب پاكستان: هـ(

در رشد اقتصادی این کشور نشان داد که دسترسی محدود به  وپاگيردستی هامحدودیت

 ،اقتصادی و قابليت تصاحب پایين بازدهیهای مالی، بازدهی پایين فعاليت تأمين

ی بخش خصوصی و رشد اقتصادی در اقتصاد گذارسرمایهبرای  وپاگيردستی هامحدودیت

يف، گری مالی ضعی، واسطهمال دهد. اگر چه پایين بودن فراگيریمی پاکستان را تشكيل

برای رشد اقتصادی در اقتصاد پاکستان جدی های دغدغه ،و تشكيل سرمایه انسانی پایين

ور طد. بهنشونمی در رشد اقتصادی پایدار تلقی وپاگيردستی هامحدودیتهستند، اما 

 ،امنیمربوط به ناهای قانون و نگرانیو نظم حاکميت ضعيف مشابه، کمبود برق، 

کيفيت نهادی ضعيف  ناشی ازرشد اقتصادی هستند، اما همه این مشكالت ی هامحدودیت

هستند که مواردی مهم در مورد پاکستان بسيار ی هامحدودیت. استو حكمرانی بد 

مانند حقوق نامد، می 2«در سطح خردهای ریسک» آنها رارشد شناسی چارچوب آسيب

عيف نهادهای ض ،واقعکه در مطالعه این استاین . نتيجه و غيره مالی مالكيت ضعيف، فساد

ند. هستپاکستان  در رشد اقتصادی برای وپاگيردستی هامحدودیت ،و حكمرانی ضعيف

. ویت شودتق حقوق مالكيت و قراردادها کند تا ترميمپاکستان باید سيستم قضایی خود را 

ی مرانی معرفرد نهادها و حكککاربهبود  برایباید اصالحات ساختاری همچنين پاکستان 

حات . اصالرندادی وربهره بهبود رایب همكاری دولتی نياز بهبخش بخش خصوصی و  کند.

                                                 
1. Yaroslava Babych and  Michael Fuenfzig,  (2012),” An Application of the Growth 

Diagnostics Framework: The Case of Georgia”, in: 

https://ideas.repec.org/p/tbs/wpaper/12-001.html  

2. Micro-risks 



 

 

 

1.هستند ، مطلوباقتصادی برای شروع رشد قابل انجام هستند، بلكهنه تنها یادشده 

 در نتيجه. انجام داد اصالحات اقتصادییكسری ، بوليوی 1993اواخر دهه  در بولیوی: (و

. رسيد 1993 دهه درصد در طول اواسط 1/4 انهيسالطور متوسط بوليوی بهاقتصادی رشد 

 یهاسالطول  در درصد 2به  طور ناگهانیخارجی و داخلی، رشد بههای نتيجه شوک در

خط لوله جدید برای انتقال احداث کشف ذخایر جدید گاز و کاهش یافت.  1999-2333

و  1993طی دهه عملكرد رشد بوليوی  اما .شدمثبت  حفظ نرخ رشدباعث گاز به برزیل 

 رد وپاگيردستی هامحدودیت دنبال شناساییطالعه بهاین ملذا  بود. پایين 2333دهه 

 .بود بوليوی اقتصادیرشد 

ی هامحدودیترشد برای شناسایی شناسی کارگيری روش آسيبنتيجه به

اشی از ی نتصاحب بازده رشد اقتصادی در بوليوی این بود که ریسک باالی وپاگيردست

خروج شدن، باال، دالری انبار در نرخ بهره باال، موجودی  خرد و کالن است کههای ریسک

د عبارتنها و ایجاد این ریسک نااطمينانیمنعكس شده است. منابع  سرمایه و فرار مغزها

؛ اجرای هاشرکتی باالی دالربدهی  شرایطی در بخش مالو ای هبودجشكنندگی از: 

و  دهدنمی ار هاشرکتخروج سریع  اجازه؛ قانون ورشكستگی ضعيف که هاقرارداد ضعيف

را ها شوک در مقابلسریع  تعدیلصادراتی که های محصوالت و بازار در باالتمرکز 

یک محدودیت  ،نوآوری فقداندهد که می . تحليل مقدماتی نشانسازدنمی امكانپذیر

ی ذیرپآسيب سرانه بوليوی است. درآمد متناسب باو ميزان نوآوری  نيست وپاگيردست

ف و نهادهای ضعي بينیپيشغيرقابل ی هاسياستنتيجه  بودجه بوليوی،بخش مالی و 

تر عميق که است سياسی و اجتماعیدار ریشهنتيجه مشكالت  ،بوده است و این به نوبه خود

                                                 
1. Jamil Nasir,(  2015  ),” Pakistan: Growth Diagnostics”, Criterion Quarterly, 

vol.10,No.2,p.1. 
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بخش ، 2333حقوق مالكيت از سال  ضعيفسياسی و اجرای  یاطميناننا است.شده 

  .کرده است سردرا دل ان خارجیگذارسرمایهو  خصوصی

ثبات نرخ ارز و نرخ بهره باعث تهدید  ،شكننده بودجهوضعيت و بخش مالی اوضاع 

وصی خص یبازده قابليت تصاحبباالی  ریسک. شده است هاشرکت سودآوری در نتيجهو 

کند  را ایجاداین تصور  و داشته باشدرشد  ممكن است اثر منفی مستقيم بردر بوليوی، 

از نيست، ب ،که بازار واقعاًبدین ترتيب بخش عمومی است،  ی با محوریتاقتصاد ،که بوليوی

 نوآوری و تنوعتواند مانع می همچنينواردان است. این و تازهها بنگاهرشد  مانع در نتيجه

 اقتصاد هشد و باعثاست  صادرات منطقه درباالیی  تمرکز. بوليوی دارای شود صادرات

 باشد. شوک  در مقابل پذیرآسيباین کشور، 

 وپاگيردستمحدودیت  ،این فرضيه که زیرساخت و آموزشاین مطالعه،  براساس

 ینچند ولی ضعيف است هاتعمير و نگهداری جادهزیرا هر چند . شودمی رد ،هستند

سوی دیگر، ازوجود دارد. بازدهی با نرخ باالی  ،ونقلحملی بالقوه در گذارسرمایهفرصت 

، دشغلی بهتر هستنهای فرصت دنبالکه بهبا توجه به مهاجرت کارگران به خارج از کشور 

 تسریعرا مهاجرت  ، ميزاننرخ رشد جایبه ،این احتمال وجود دارد که بهبود آموزشی

ه توسع دربازدارنده  یعامل ،خصوصیبخش افزایش فرار مغزها همراه با خروج سرمایه  کند.

ررسی بنتيجه  افزون بر آن ظرفيت مدیریتی و نوآوری است. بوليوی، به ویژه وکارکسب

رای ب وپاگيردستمحدودیت  را مالی تأمينباالی های هزینه توانيمنمی آن بوده است که

ست باالها نقدینگی بانک پایين است، زیرانرخ بهره رشد در بوليوی بدانيم. در زمان بررسی، 

رو، نرخ بهره به این . ازاین، پایين استگریزبخش مولد ریسک برایو تقاضای وام 

  .ستا وپاگيردستیک محدودیت  ،اعتبار يابیکمکند که می یکمک محدود گيرینتيجه



 

 

 

رد را ه فرضياین توانيم می نياز است برای ارزیابی اینكه آیا موردی تحليل بيشتر

ا ب .است وپاگيردست محدودیت ،نيروی کار یباال یغيردستمزدهای هزینه کهکنيم 

مانع ، باال یدستمزدغيرهای که هزینهکنيم توانيم این فرضيه را رد نمی حال،این

 منديازن قابليت تصاحب، ریسککاهش  .ستهاشدن فعاليت جدید و غيررسمی وکارکسب

در بخش دولتی است. همچنين مستلزم آن است که نهادها از  منسجمروشن و  عدقوا

. نهادهای قوی کنندت یامح ،حقوق مالكيت احتراماجرای قرارداد و  ،جدید شوندگانوارد

  1ارند.دنقش ، و رشد اقتصادی ثبات اقتصاد کالندر 

ر د چند پرو که هردر پرو آن است رشد شناسی روش آسيبکارگيری نتيجه به پرو: ز

ز ا بازیابیاین رشد در واقع ، را تجربه کرده استنرخ باالی رشد اقتصادی  ی اخيرهاسال

کاهش ه است.آغاز شد1913 از دههکه  ی بوده استرشد مستمرفروپاشی قابل توجه و 

های کاهش قيمت جه)که نتي کاهش درآمد حاصل از صادرات، ناشی از رشدشدید 

سهم ر دبه کاهش  منجر ی است(،صادراتهای ی ناکافی در فعاليتگذارسرمایهی و المللبين

و  بحران مالیها، پرداخت توازن در موازنه عدمبه منجر این وضعيت  ه استبازار شد

با شد. اصالح  1993 دهه درل مسائ، اما این دش تورم و خشونتابرهمراه با ای، هبودج

کاهش انرژی و معدن  بخشفعاليت و  بودبسيار اندک حال، تحول بخش صادرات این

درآمد سرانه واقعی مشابه که  یبه سطح)صادرات  در بازیابیکه هایی همان بخش یافت،

با موقعيت همراه عدم تحول ساختاری است( پيشگام بودند. سال پيش  33 درآمد سرانه

را  دجدیت فعالي برای پيدایشهماهنگی  نارسایی در ،فضای محصول با مرتبطضعيف 

ی اندک غلاشم واست بر پرو، بسيار سرمایه یاین، بسته صادرات برعالوهکند.می تشدید

                                                 
1. Sara Calvo , (2006),“Applying the Growth Diagnostics Approach: the Case of 

Bolivia", The World Bank Report,No.32233.  
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وجود دارد ای از نيروی کار ویژه در مناطق شهری که در آن بخش عمده، بهکندمی ایجاد

 سياستی این است که بخش یاصل کند. توصيهمی محدودکنونی را مزایای رفاهی رشد  که

ر که از منابع انسانی کشو کندتشویق را  جدید یصادراتهای ی باید توسعه فعاليتموعم

ابتی، به نرخ واقعی ارز رق دستيابیکالن برای  یهاسياستاین شامل کند. می بهتر استفاده

 هاییو برنامه بخش عمومیهای تدارک دادههماهنگی در در  نارساییظرفيت حل  بهبود در

 1.است تجارتقابل جدید های ی در فعاليتگذارسرمایهبرای تحریک 

تا  1912ی هاسال طی این کشوربحران اقتصادی زمان نيكاراگوئه از  نیكاراگوئه: ح

روش د کاربر .استداشته آمریكا قاره در  را اقتصادیرشد  ترین ميزانپایينیكی از  ،1994

 ،دبرای رش وپاگيردستکه محدودیت  دهدمی نشانرشد در نيكاراگوئه، شناسی آسيب

دليل هبنتيجه این بررسی حاکی از آن است که . است اقتصادیهای فعاليت پایينبازدهی 

. يسترشد برای نيكاراگوئه نمحدودیت  ،موقعيت جغرافيایینيكاراگوئه، مزایای استراتژیک 

دليل دارای کمبود منابع انسانی به است. امامنابع  اقتصاد غنی از نظر ، داراینيكاراگوئه

ی هازیرساختپایين کاالهای عمومی مانند  تدارک. است کار نيروی سطح پایين آموزش

رآمد ناکابرق، بخش  ولی وجود دارد، ،، دسترسی به برق، آب و سيستم فاضالبونقلحمل

اد کرده ق ایجبرنرخ تعرفه باال و نوسانات قيمت  برق،انتقال و توزیع  یتلفات باال و است

کسری فتار گر . نيكاراگوئهاست پذیرآسيبو نيكاراگوئه دارای وضعيت مالی شكننده  است.

 ،دولتهای نارسایییكی دیگر از  شده است ،مزمن و بدهی خارجی رو به رشد بودجه

برد و می از بين رادولت ی هاسياستکه اعتبار است  مالی و فسادنهادهای ضعيف 

اقتصادی رشد  دیگر درمحدودیت  ،بازار نارسایی کند.می را تضعيف یگذارسرمایه

                                                 
1. Ricardo Hausmann and Bailey Klinger,(2008 ),” Growth Diagnostics in Peru”, Center 

for International Development ,Harvard University, Working Paper No. 181. 



 

 

 

 صادرات مواد غذایی و که ایگونهبهاندکی دارد، تنوع  ی،ساختار صادرات .نيكاراگوئه است

نيكاراگوئه را تشكيل داده است. همچنين  2311درصد صادرات سال  نودبيش از  ،مواد خام

ر د وپاگيردستیک محدودیت  ،مالی تأمين یباالهای هزینهنتيجه بررسی آن بود که 

های رخن اب ،نيكاراگوئه مقادیر زیادی منابع خارجی و وام ، زیرانيست اقتصاد نيكاراگوئه

 1.کندمی دریافت بازار تر از نرخپایين

 

 ها  مزايا و چالش: رشدشناسي آسیب. 1

 رشدشناسي مزايای روش آسیب

گيرندگان و رشد این است که به تصميمشناسی مهمترین مزیت روش آسيب (الف

کند تا به شناسایی و رفع تنگناهای رشد بپردازند. این روش، می سياستگذاران رشد، کمک

ی رشد، یكسان نيستند و نباید در هامحدودیتگوید که همه می به سياستگذاران رشد

ت اولویت دارد. یک برای اصالحاصل شد که کدامی رشد، مستأهامحدودیتانبوهی از 

هستند و از طریق درخت تصميم،  وپاگيردستیی را برگزید که هامحدودیتکافی است 

 را شناسایی کرد.ها آن

ان گيرندگان و سياستگذاررشد این است که به تصميمشناسی مزیت دیگر روش آسيب (ب

 یهاسياسترا در  وپاگيردستی هامحدودیتهای الزم برای رفع کند تا درمانمی رشد کمک

و  انسانیهای به انباشت سرمایه و افزایش مهارت اینكه صرفاً جایبهخود در نظر بگيرند، 

                                                 
1. Vargas, Óscar; García, Lupe; Ramos, María,(2013),” GROWTH DIAGNOSTIC 

FRAMEWORK: CASE STUDY OF NICARAGUA”, Investigación Administrativa. 

jul/dec2013, Issue 112, pp.47-48. 
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   ی بپردازند و انتظار داشته باشند که رشد اقتصادی محقق شود.وربهرهارتقای 

رشد، این مزیت را دارد که برای این پرسش مكرر شناسی روش آسيب بر آن،افزون (ج

توسعه که چرا به رغم انباشت سرمایه فيزیكی و انسانی، رشد باال و مستمر،  درحالکشورهای 

مرسوم رشد های اینكه مانند نظریه جایبهدهد. میای هآید؟ پاسخ عملگرایاننمی به دست

و  «ای رشدگيره»گوید که می بگوید که سرمایه فيزیكی و انسانی بيشتری انباشت کنيد،

  ود.شمی را شناسایی و رفع کنيد، آنگاه پتانسيل رشد اقتصادی، آزاد «تنگناهای رشد»

و  استزرشد درون الگوی براساساین است که رشد شناسی آسيبمزیت دیگر  (د

ی خصوصی و کارآفرینی را محرک اصلی افزایش رشد و سطح پایين گذارسرمایه

به همين دليل  .داندمی ی خصوصی و کارآفرینی را چالش اصلی رشدگذارسرمایه

. این حاکی از آن ستدر باالی درخت تصميم قرار داده ارا ی و کارآفرینی گذارسرمایه

 که با داندمی توسعه درحالی خصوصی را موتور رشد در کشورهای گذارسرمایهاست که 

  آید.می به وجود ،افزایش بازدهی و ایجاد سود برای آن

 یهامحدودیتبرای شناسایی این است که  ،رشدشناسی آسيبعد مثبت دیگر بُ ـ(ه

تواند در ایجاد می رواین. ازطراحی شده است کم رشدی،در اقتصادهای دچار  وپاگيردست

 ی ایفا کند.مؤثررشد، نقش 

 گيرد. زیرا از بررسی کشوری شروعمی سرانجام اینكه اقتضائات رشد هر کشور را در نظر (و

یز خاص، و تجوشناسی رو آسيبرشد هر کشور است. ازاین تن تنگناهایدنبال یافکند و بهمی

که رویكرد نظریات رشد، بدون شناسایی تنگناها،  درحالیدهد. می برای رشد هر کشور انجام

ارد و روابط کلی و قياسی برای کند هيچ تنگنایی برای رشد اقتصادی وجود ندمی فرض

 ند. دامی را قابل کاربرد در تمام کشورهاکند و آن می ارائهبر رشد  مؤثرکارگيری عوامل به



 

 

 

  رشدشناسي روش آسیبهای چالش

 زیر ذکر شده است:های در ارزیابی این روش، چالش

 ،سارتور) گر استنظر و قضاوت تحليل متكی بر، وپاگيردستی هامحدودیتشناسایی  (الف

 (.2 : 2336ليپزیگر و زاگا،  و 12: 2331

م ه ممكن است مستلزریزی غيرخطی است کمسئله برنامهرشد یک شناسی آسيب (ب

ی خطکامالً غير، هامحدودیتباشد. هم تابع و هم ( گيروپامحدودیت دست)حل بيش از یک راه

الً یک راه ناکارآمد هستند و به همين دليل پرداختن به یک محدودیت در یک زمان معمو

(.3 :2331سازی آن تابع است )رودریگز، برای حداکثر

و  مهم نيستندبه یک اندازه  هامحدودیتست که همه ا کلينگر و واگنر این، پاسخ هاسمن

يش از یک ب دتوانمی روزاینا بيشترین اثر مستقيم را دارند.است که یی هامحدودیتتمرکز بر  لذا

 (.24 :2332)  محدودیت باشد که باید رفع شود یا تخفيف پيدا کند

توسعه برای ایجاد تغيير بزرگ  درحالگوید که در کشورهای می نيزجفری ساکس 

 پاگيرودستمتمرکز شد و نباید تنها یک محدودیت  وپاگيردستباید بر چند محدودیت 

 (.19 :2331)به نقل از ساتور،  را مورد توجه قرار داد

طور که به هستنددر رشد موفق  یکشورهای دهد کهمی پاسخ( 31 :2313رودریک ) 

های آنها را با درمانو کنند می رشد را شناساییی هامحدودیتپی مهمترین  درپی 

 .رفع کنند ،مناسب داخلی

که این  شودمی رشد گفتهشناسی در آسيبباال باشد، ، اگر قيمت سایه یک منبع (ج

م ئچند اختالل وجود داشته باشد، عالدر شرایطی که  اما منبع، محدودیت برای رشد است.

لينگر ک، هاسمن ناکافی برای انعكاس کميابی نسبی هستند.ی هاشاخصقيمتی احتماالً 

حدودیت م زیرا. در نظر بگيریمنيز را  «قيمتیم غيرئعال»توصيه کردند که  (2332) نرو واگ



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

زدن محدودیت  شود که برای دورمی و ترتيباتیها عموماً منجر به فعاليت وپاگيردست

 . شودمی انجام

که  درحالیماهيت ایستایی آن است، ، رشدشناسی آسيب شچالش دیگر رو (د

 اگيروپدستی هامحدودیتوقتی با گوید که نمی این روشست. پویا فرآیندیک  ،توسعه

ر دبالقوه  وپاگيردستی هامحدودیتچگونه با  ،مقابله شد و اقتصاد شروع به رشد کرد

شود که در زمان می متمرکزیی هامحدودیترشد بر شناسی آینده مواجه شویم؟ آسيب

يليپ فبر این اساس،  کند.نمی برای آینده صدق لزوماًاما این  ،است وپاگيردست، تحليل

 اصالحات برای شناساییبه همين دليل این روش گویند که می (11 :2332و یوسوی )

 مناسب نيست. ، تداوم بخشدرا مدت و بلندمدت تواند رشد در ميانمی نهادی که

توان می چگونه .دو چالش متفاوت است، یک بيمار و درمان ویشناسی آسيب ـ(ه

رد؟ تبدیل کجهت عالج، اران ذبرای سياستگهایی رشد را به گزینهشناسی نتایج آسيب

ظرفيت یک کشور برای اجرای اصالحات است  ارزیابی خود نيازمند 1«رشدشناسی درمان»

 2.پرداخته نشده استکه در این روش بدان 

 

 رشد در برنامه ششمشناسي ضرورت آسیبگیری و نتیجه

ت که توليد اسرشد ی و گذارسرمایهرشد اقتصاد ایران، پایين بودن  مزمن تنگناهاییكی از 

را گسترش داده است. عملكرد رشد اقتصادی  شده و بيكاری و فقر اندکباعث ایجاد درآمد 

                                                 
1. Growth Therapeutics 

2. Harald Habermann and Pablo padrutt, (2011),”Growth Diognostics: Strengths and 

weaknesses of a creative Analytical framework to Identify Economic Growth 

constraints in Developing countries”, journal of  knowledge, Management, 

Economics and Information Technology,issue7,pp.1-22 



 

 

 

 سرعت به مسير رشدصورت موقت، باال بوده و بهو به در اقتصاد ایران تنها در برخی مقاطع

ملی که  انه اقتصاديپایين بازگشته است. در دوره برنامه پنجم توسعه، متوسط نرخ رشد سال

 رود کمترشمار میحاد جامعه بهرآمد سرانه و رفاه آکننده سطح ددر بلندمدت عامل تعيين

های کلی برنامه پنجم و ی است که هدفگذاری سياستدرحال. این شوداز صفر برآورد می

 درصد را به عنوان الزام مطرح ساخته است. 2برنامه ششم، متوسط نرخ رشد 

 رشدشناسی آسيب تكيه بر رویكرد طور که در این گزارش مالحظه شد، باهمان

 يم تای رشد را تعيين کنهااولویتآن  براساسکنيم و شناسایی توانيم تنگناهای رشد را می

با توجه به بررسی سه روش شناسایی .يمرا کاهش ده بيكاری و فقرو  ردهک ایجادرشد را 

ایی در زمينه شناسای هشود مطالعمی بر رشد اقتصادی در برنامه ششم، پيشنهاد مؤثرعوامل 

مطالعه  روش محققان هاروارد انجام شود. براساستنگناهای رشد اقتصادی در ایران 

 «یهااولویت» بر رشد باشد و مؤثرمطالعه عوامل  «مكمل»تواند می رشدشناسی آسيب

اقتصاد و رفع تنگناهای رشد اقتصادی،  تحول ساختار تر کند.را مشخصتوسعه برنامه ششم 

 تردستيابی به رشد هشت درصد در برنامه ششم را محتملرشد، شناسی آسيباز طریق 

تاری های ساخدر مقابل، تجربه رشد پایين اقتصاد ایران در بلندمدت نشان از ضعفسازد. می

های مستمر سياستگذاران به رفع موانع رشد دارد. اگر از موتوری که به نحو سنتی و غفلت

( انتظار داشته درصد در بازه چهل سال اخير 1/2حدود  رشدراندمانی پایين داشته )نرخ 

ت هشهای برنامه ششم توسعه، جهشی در راندمان خود )تا حد نرخ رشد باشيم که طی سال

شناسی رشد و تحول مسيرهای پيشين ميسر د، این امر بدون آسيبدرصد( را تجربه کن

 د باال )که در اسناد منتشره برنامهتفاوتی نسبت به الزامات رشواقع تداوم بیشد. در نخواهد

شود از اکنون نسبت به تحقق خورد(، موجب میششم توسعه ردپایی از تحول به چشم نمی

 بينی ابراز نكنيم.هدف مندرج برای نرخ رشد اقتصاد خوش
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