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  مقدمه. 1
حساب جاري  سو و کاهش کسري در موضوع رابطه میان سیاست کاهش ارزش پول ملی از یک

جریان متعارف . برانگیز در میان اقتصاددانان استاز سوي دیگر، از جمله موضوعات مناقشه
براي  تر شدن واردات اقتصادي نئوکالسیکی بر این باور است که چنین سیاستی با گران

کنندگان خارجی موجب بهبود تر شدن صادرات براي مصرف کنندگان داخلی و ارزان مصرف
گذاري  هاي سرمایه حساب جاري و دسترسی به منابع ارزي الزم براي انباشت سرمایه در پروژه
در مقابل، . شود ارزبر و افزایش سهم بخش قابل مبادله از کل تولید ناخالص داخلی می

نهادي، ساختارگرا و پست کینزي بر این باورند که صدق چنین  دگراندیشصادي رویکردهاي اقت
بنابراین، . هایی از جمله ظرفیت جذب باالي علمی و فنی است شرط اي مستلزم وجود پیش رابطه
ها، ظرفیت جذب سرمایه، حکم عامل زیرساختی و اساسی را دارد که متغیر  این دیدگاه منظر از

  . بستر آن اثرگذار باشد تواند بر نرخ ارز می
نظري مناسب براي   عنوان گزینهساختاري مذکور بهـ در ادامه، در بخش دوم، فرضیه نهادي 

فرضیه نئوکالسیکی در توضیح علل موفقیت چین در مقایسه با ایران در صادرات کاالهاي 
سوم، مبانی  در بخش. گیرد اي معطوف به فناوري متوسط و پیشرفته مورد بحث قرار میکارخانه

در بخش چهارم، قدرت توضیحی و تبیینی دو . شودمی نظري این فرضیه به تفصیل بررسی 
در . شودفرضیه مذکور با استفاده از رویکرد مقایسه تطبیقی ایران و چین به آزمون گذاشته می

 هارائگیري، توصیه سیاستی الزم براي موفقیت در توسعه صادرات  بخش پایانی نیز ضمن نتیجه
  .شودمی
  
  فرضیه طرح مسئله و . 2
کالسیکی متعارف اقتصادي، کاهش ارزش پول ملی در شرایط تورمی، از نظر اقتصاددانان نئو 

: شود از این دیدگاه چنین استدالل می. سیاستی ضروري در جهت رونق دادن به صادرات است
داشتن نرخ  ، ثابت نگهکند ها در طول زمان افزایش پیدا می در اقتصادي که سطح عمومی قیمت

شود؛ بنابراین، نرخ ارز باید متناسب با  ارز اسمی به ضرر کاالهاي قابل مبادله صادراتی تمام می
صورت، نرخ ارز حقیقی  میزان تورم افزایش یابد تا نرخ ارز حقیقی ثابت باقی بماند؛ در غیر این

هاي  بر مبناي یکی از روش) er( حقیقی نرخ ارز. یابد در طول زمان به ضرر صادرات کاهش می
به شاخص قیمت ) fp(ضرب نسبت شاخص قیمت خارجی  آن برابر است با حاصل  محاسبه

dp: یعنی). e(در نرخ ارز رسمی ) dp(داخلی 

fp
eer .= .  
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شود در صورت افزایش شاخص قیمت کاالهاي داخلی و  که در این رابطه دیده میطور  همان
یابد که  کاهش می حقیقی ثابت ماندن شاخص قیمت کاالهاي خارجی و نرخ اسمی ارز، نرخ ارز

  . به معناي تقویت ارزش پول ملی و تضعیف قدرت رقابتی اقتصاد در بازارهاي جهانی است
اما، . آید و توصیه سیاستی مبتنی بر آن مشکلی پیش نمی خصوص این تحلیل اینجا در تا 

بندي قوي  عدم افزایش هزینه تولید داخلی، نبود شاخص(این تحلیل مبتنی بر فروضی است 
ها و نبود فشارهاي تورمی ناشی از تنگناهاي ساختاري انباشته شده  میان نرخ ارز و سایر قیمت
اگر سهم . برد ن صحت آن را زیر سؤال میشان میزا که عدم صدق) در طرف عرضه اقتصاد

بندي نرخ ارز  شاخص و اگر) بر بودن تولید داخلی ارز(واردات از تولید ناخالص داخلی باال باشد 
صورت بسته به میزان افزایش  در این 1،دلیل راهبر بودن نرخ ارز قوي باشد ها به با سایر قیمت

یابد؛ در نتیجه، براي تثبیت  دوباره کاهش می حقیقی ارزها، نرخ  هاي داخلی از این محل قیمت
صورت، دور باطل افزایش نرخ  بدین. ، ارزش پول ملی باید دوباره کاهش یابدحقیقی ارزنرخ 

 . شود ناپذیر می اسمی ارز و افزایش تورم اجتناب
 هدف سیاست کاهش ارزش پول ملی. توان طرح کرد تري نیز می این بحث را از زاویه آشنا

بدیهی است این امر نیز مستلزم  . استها  کنترل کسري حساب جاري و تراز پرداخت در اصل،
تر، بیشتر شدن میزان رشد صادرات در  عبارت صحیح افزایش صادرات و کاهش واردات یا به
فرض است که  تحقق چنین امري مستلزم صدق این پیش. مقایسه با میزان رشد واردات است
پذیر باشند؛ یا به عبارت  به  تغییرات نرخ ارز اسمی کشش صادرات و واردات هر دو نسبت

ها باالتر از  هر چه مجموع کشش. تر قدر مطلق مجموع این دو کشش بیشتر از واحد باشد دقیق
یک و کشش صادرات بیشتر از کشش واردات باشد در این صورت امکان کنترل کسري حساب 

ها  اما اگر هر دو نسبت به قیمت. شود جاري از طریق این سیاست، بیشتر و بیشتر می
دلیل وابستگی تولید داخلی به واردات  پذیري کمی داشته باشند و کشش واردات به کشش

کم به اندازه کشش صادرات باشد، آنگاه سیاست کاهش  اي، دست اي و سرمایه کاالهاي واسطه
 دلیل کم واردات به. شدتواند تأثیر مورد انتظار بر تراز تجاري را داشته با ارزش پول ملی نمی

دلیل تنگناهاي  کاهش ارزش پول، کاهش اندکی خواهد داشت و صادرات نیز به کشش بودن، با 
. ساختاري و کم کشش بودن، ناتوان از افزایش قابل توجه در ازاي چنین سیاستی خواهد بود

هاي  کشش اگر مجموع: معروف است 2»شرط مارشال ـ لرنر«این موضوع در ادبیات اقتصادي به 

_________________________________________________________  
 .مراجعه شود )1999(براي اطالع بیشتر به گریفین   ١
در  معروف است که) رابینسون ـ لرنر ـ مارشال(این شرط در اصل به نام آلفرد مارشال، آبا لرنر و جوان رابینسون  2 

 .  اند مقاطع مختلف در این باره بحث کرده
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صادرات و واردات نسبت به تغییرات قیمتی کمتر از واحد باشد در این صورت سیاست کاهش 
   1.تأثیري مثبت بگذارد تجاري تواند بر کسري تراز ارزش پول ملی نمی
ساختاري نهادي ـ تنگناهاي ) یا نبود(هاي مرتبط مذکور، ریشه در بود  شرط عدم صدق پیش

 2.نماید ممانعت میتوجه و رقابتی باال  هاي تولیدي با میزان رشد قابل دارد که از افزایش ظرفیت
البته، اقتصاد جریان متعارف نئوکالسیکی در پاسخ به این دیدگاه دگراندیشانه اقتصاددانان 
توسعه ساختارگرا، نهادگرا و پست کینزي، معتقد است که  تنگناهاي ساختاري، در صورت 

ها از  قیمتی نادرست در گذشته است؛ با اصالح این سیاست هاي وجود، ماحصل کاربرد سیاست
توان این تنگناها را رفع و اقتصاد را در مسیر  جمله کاربرد سیاست کاهش ارزش پول ملی می

همراه آن  توان با چنین سیاستی و به می. تري از رشد و توسعه قرار داد باتهموارتر و باث
، گونه داد؛ بدینالمللی را افزایش  در بازارهاي بینآزادسازي تجاري، درجۀ ادغام یک اقتصاد 

تر از منابع، اقتصاد  بهینه ههاي جهانی و استفاد هاي داخلی با قیمت عالوه بر انطباق نظام قیمت
با قرار گرفتن در شاهراه یادگیري جهانی، توانایی الزم براي انتقال و جذب فناوري پیشرفته را 

دار،  ب درآمدهاي ارزي از محل صادرات کاالها و خدمات مزیتطور، با کس همین. کند می پیدا 
  منابع مورد نیاز براي انباشت سرمایه در بخش تأمینو » شکاف ارزي«توانایی الزم براي پوشش 

رود با  در تحلیل نهایی، انتظار می. آورد می دست  کاالهاي قابل مبادله در بازارهاي جهانی را به
ادله، منابع به سوي این بخش منتقل و انباشت سرمایه بیش از رونق بخش کاالهاي قابل مب

گذاري در جهت  کاهش و ساختار سرمایه) مستغالت بیشتر(اندازه در بخش غیرقابل مبادله 
رود هم  هاي تولیدي در بخش قابل مبادله انتظار می مثبت اصالح شود؛ با افزایش ظرفیت

هاي  سرمایه با کارایی نهایی باالتري در سال فشارهاي تورمی کنترل و هم شرایط براي انباشت
   . بعد فراهم شود

سو  این نگاه و تحلیل در مورد رابطه میان کاهش ارزش پول ملی و آزادسازي تجاري در یک
ی از سوي دیگر در گیري صادرات هاي تولیدي در کاالهاي قابل مبادله با جهت و افزایش ظرفیت

_________________________________________________________  
. دهند که این شرط در اقتصاد ایران صادق نیست هاي اقتصادسنجی نیز نشان می مطالعات انجام شده با روش 1
یقی به این هاي زمانی و تلف با استفاده از روش اقتصادسنجی و سري) 2009(راي نمونه دژپسند و گودرزي ب

 .                   »بلندمدت در ایران صادق نیستمدت و  لرنر در کوتاهشرط مارشال ـ «اند که  نتیجه رسیده
؛ Kaldor (1975)؛ Chenry and Strout (1966(؛ Robinson (1937)براي اطالع بیشتر به  2

Taylor(2004)  ؛Davidson (2003) ؛Azim (1999)  ؛Karshenas (2003) ؛Shafaeddin (2005) ؛
Shafaedding and Galaher (2008) مراجعه شود.  
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تواند تا حد  اقتصاد، می 1»ظرفیت جذب«ساختاري  در مورد عامل یخاص صورت نبود مشکل
به این دلیل ساختاري دچار مشکل  یک اقتصاد زیادي صحیح باشد؛ اما اگر انباشت سرمایه در

در چنین شرایطی فرضیه . تا حد زیادي نادرست خواهد بود این تحلیل باشد، در این صورت
عامل زیرساختی شکل گرفته در زمان عنوان  تواند این باشد که ظرفیت جذب به می تأملقابل 

کننده میزان اثرگذاري سیاست قیمتی کاهش ارزش پول ملی در  بلندمدت گذشته، تعیین
ساختاري  ـ در ادامه، مبناي نظري این فرضیه نهادي. کاهش کسري در حساب جاري است

  . گیردمورد بحث قرار می
   

کننده میزان  تعیین ظرفیت جذب به مثابه عامل زیرساختی: چارچوب نظري. 3
  اثرگذاري سیاست قیمتی  ارزي

  شکاف  انباشت سرمایه تابعی از 2:ظرفیت جذب، انباشت سرمایه و همپایی فناورانه
اولی با سیاست پولی و نرخ سود  3.و ظرفیت جذب است شکاف ارزيگذاري،  سرمایهانداز ـ   پس

؛ دومی با توانایی بخش صادراتی مرتبط است ها و شبکه بانکی در تجهیز سپرده) بهره(بانکی 
هاي  و سومی با مهارت مرتبط است گذاري هاي سرمایه منابع ارزي مورد نیاز در پروژه تأمینبراي 

در میان کشورهاي غیرصنعتی، . است مرتبط مدیریتی و سرمایه انسانی یا ظرفیت جذب

_________________________________________________________  
معناي ظرفیت یک اقتصاد یا یک بنکاه در پیشبرد فرایند انباشت سرمایه است  به) Absorptive capacity( ظرفیت جذب 1

هاي مدیریتی و فنی، میزان  که تابعی از موجودي دانش علمی وفنی انباشته شده در گذشته، سرمایه انسانی جدید، مهارت
در مطالعات اخیر . المللی است هاي بین هاي علمی و فنی در قالب شبکه تقال و جذب فناوري پیشرفته و همکاريیادگیري و ان

شود؛  دهندگان اول این مفهوم نام برده می  عنوان ارائه به) 1990(مربوط به یادگیري و تحوالت فناورانه بیشتر از کوهن و لوینتال 
به زبان  1885به زبان آلمانی؛  1841(هاي مرتبط با آن به فردریک لیست  م و نظریهاما، واقعیت این است که ریشه این مفهو

لیست با طرح . گردد ، بنیانگذار مکتب نهادگرایی قدیم بازمی)1908(بنیانگذار مکتب تاریخی آلمان و توریستین وبلن ) انگلیسی
را فراهم » سازي نظریه ظرفیت«تی زمینه طرح بحث صنایع نوزاد و ضرورت حمایت دولت از آنها در چارچوب یک سیاست صنع

را » ذخیره مشترك دانش«وبلن، با توجه به نقشی که براي تحوالت فناورانه در پیشبرد توسعه اقتصادي قائل بود، مفهوم . کرد
دانان نهادگرا و کار برد که ارتباط بسیار نزدیکی با ظرفیت جذب دارد؛ در ادامه، اقتصاد بهعنوان زیرساخت پیشرفت فناورانه  به

طور مشخص به  به) 1977(ریتن تو لعل و اس) 1976(، استوارت )1975(، کالدور )1966(ساختارگرایی چون چنري و استروت 
؛ شفاءالدین، 1990فصل اول، کارشناس، : براي اطالع بیشتر به(اند؛  مفهوم ظرفیت جذب و تأثیر آن بر انباشت سرمایه پرداخته

توان به افتصاددانان نهادگرایی چون گالبرایت اشاره کرد که بر  طور می همین). ؛ مراجعه شود2008الهر، ؛ شفاءالدین و گا2005
ریزي راهبردي در نظام صنعتی مدرن  و سازمانی مبتنی بر دانش علمی وفنی تخصصی و پیشرفته و برنامه» ساختار فنی«
 .  اند عنوان عامل زیرساختی پیشبرد تحوالت فناورانه تأکید کرده به

  .تر است دانش علمی و فنی در زمانی کوتاه به معناي رسیدن به مرزهاي) Catching up(همپایی فناورانه  2
  .مراجعه شود) 1977(و لعل و استریتن ) 1967(  استوارت براي اطالع بیشتر به ٣
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ندان با مشکل دوم دلیل برخورداري از درآمدهاي ارزي نفتی چ به اقتصادهاي نفتی معموالً
سود   رغم مباحثی که ممکن است درباره میزان بهینه نرخ شبکه بانکی نیز به. اند مواجه نبوده

اندازها را در حدي که پاسخگوي منابع ریالی  وجود داشته باشد، قادر است پس) بهره بانکی(
انداز به تولید  سدر این شرایط نسبت پ( انباشت سرمایه باشد، تجهیز کند فرایندمورد نیاز در 

ظرفیت جذب نیز ). داخلی است  گذاري به تولید ناخالص ناخالص داخلی بیشتر از نسبت سرمایه
اگر دو . فنی است گذاري و سرمایه انسانی یا دانش علمی و هاي سرمایه تابعی از مدیریت پروژه

نفتی از جمله  در اقتصادهاي ـ عالوه برخورداري از عرضه کافی کار به ـ شرط اول و دوم پیش
صورت مشکل انباشت سرمایه و ناتوانی در همپایی فناورانه با  اقتصاد ایران صادق باشند، در این

 .وجو کرد در ظرفیت جذب پایین جست بایست میاقتصادهاي پیشرو را 
مد سرمایه، عالوه بر موجودي دانش انباشته شده و سرمایه انسانی جدید اظرفیت جذب کار

ها  ، تابعی از توانایی اقتصاد در همکاري)گذاري سرمایه هاي  مدیریت پروژه(ریتی هاي مدی و مهارت
منظور دسترسی به دانش علمی و  اي به صورت شبکه اي و جهانی است که به و تعامالت منطقه

ویژه، این  اند؛ به فنی جاري در مرزهاي پیشرو جهانی و انتقال و جذب موفق آن شکل گرفته
و فنی شتاب باالیی پیدا در شرایط کنونی اقتصاد جهانی که تحوالت علمی توانایی و قابلیت 

» فوردي«تولید  که تولید کاالها با گذار از شیوه طور در واقع، همان. است  ز اهمیتکرده، حائ
از حالت تولید انبوه تک ملیتی به حالت غیرانبوه چند ملیتی » فوردي  پست ـ«شیوه تولید  به

جهانی نیز در قالب  ل یافته، تولید علم و دانش پیشرودرون صنعتی تحومبتنی بر ارتباطات 
بنابراین، قرار گرفتن در قالب  1.کند هاي تحقیقاتی و دانشگاهی چندملیتی سامان پیدا می شبکه

هاي مهم یادگیري فناورانه است که خود  شرط اي و جهانی یکی از پیش هاي منطقه چنین شبکه
چنین بستري  تأمینبا . تعامالت جهانی در سطح کالن است زمینه تابعی از شرایط نهادي در

ها جهت حضور  ها و سازمان است که در سطح خرد راه براي نهادهاي آموزشی و دانشگاهی، بنگاه
شود که در تحلیل نهایی موجب  اي و جهانی فراهم می هاي علمی و تحقیقاتی منطقه در شبکه

  .شود ظرفیت جذب می مانی و ارتقايانباشت دانش ضمنی و نهفته درون ساز
در اوایل قرن بیستم و  2تاریخی بلندمدت مربوط به اقتصادهایی چون آلمان و ژاپن تجربه

دهد که دانش علمی و فنی  نشان می 4طور چین و همین 3شرق آسیا در نیمه دوم قرن بیستم

_________________________________________________________  
ضـرورت قـرار گـرفتن در     فوردي و اقتصاد دانـش پایـه و   ـبراي اطالعات بیشتر درباره شیوه تولید فوردي و پست   1

 .مراجعه شود )2006( و تافلر تافلر بهالمللی  اي بین شبکه تعامالت منطقه
  .مراجعه شود) 2004(و رینرت ) 1962، 1952(بیشتر به گروشنکرون  اتبراي اطالع ٢
  .مراجعه شود) 2000، 1996(و لعل ) 2003(، آمسدن )1991(بیشتر به وید  اتبراي اطالع ٣
  .مراجعه شود) 2008(و شفاءالدین و گاالهر ) 1993(بیشتر به لعل  اتبراي اطالع 4
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توسط اقتصادهاي  تواند شود می پیشرو جهانی که توسط برخی از اقتصادها تولید و عرضه می
یعنی . شرایط مطلوب براي ارتقاي ظرفیت جذب، منتقل و نهادینه شود تأمیندیگر، به شرط  

برخی از اقتصادها با قرار گرفتن در مسیر هموارتر تحوالت فناورانه ایجاد شده توسط پیشگامان، 
. تحوالتی کنند تري را صرف دسترسی به چنین زمان کوتاه ـ شرط این پیش تأمینبا  توانند ـ می

شرط نیز در اصل بر عهده دولت است چرا که بر خالف باور اقتصاد  این پیش تأمینضرورت 
نه تنها به رایگان و با هزینه دسترسی پایین در  متعارف نئوکالسیکی، دانش علمی و فنی

هاي سنگین دارد؛  گذاري گیرد بلکه نیاز به سرمایه ها قرار نمی دسترس اقتصادها و بنگاه
اي به بعد به تحوالت فناورانه در  شود و از نقطه هایی که در طول زمان انباشت می گذاري سرمایه

تولید آن و  مرحلهفنی به  مصرف دانش علمی و هعرصه تولید کاالها و خدمات و گذار از مرحل
  .شود می منجر مشارکت فعال در مقیاس جهانی تحوالت فناورانه

ظرفیت جذب باال و پیشرفت : ست راهبردي تجاريظرفیت جذب، مزیت رقابتی و سیا
محور و  ـ هاي دانش مندي در فعالیت و افزایش قدرت رقابت» مزیت رقابتی«فنی الزمه خلق 

صورت طبیعی  هاي نسبی به مزیت رقابتی بر خالف مزیت. مبتنی بر فناوري پیشرفته است
مجموعه عوامل  تأمینید با با ،موجود نیستند بلکه اکتسابی و خلق شدنی هستند؛ بنابراین

هاي پشتیبان و سازماندهی  ها از جمله دانش علمی و فنی، صنایع و فعالیت مرتبط با زیرساخت
هاي نسبی مبتنی بر منابع  در این صورت امکان گذار اقتصاد از مزیت 1.مناسب بازار خلق شوند

و جایگاه  شود فراهم می ابتیهاي رق طبیعی یا نیروي کار ارزان و ساده به اقتصاد مبتنی بر مزیت
با کننده کاالهاي مبتنی بر منابع طبیعی  تأمیناقتصاد در سلسه مراتب اقتصاد جهانی از اقتصاد 

بنیان و مبتنی بر  ـ کننده کاالها و خدمات دانش تأمینفناوري پایین به اقتصاد  استفاده از
  ت رقابتی در تولیدات در عین حال، دسترسی به مزی. یابد فناوري پیشرفته ارتقاء می

ست که در طول زمان با ضریب بیشتري  ا هاي خود افز بنیان به معناي دسترسی به پویایی  ـ دانش
به بیانی دیگر، ارتقاي قدرت همپایی فناورانه در یک بنگاه یا . کند پیشرفت فنی را بازتولید می
؛ در نتیجه، موجودي دانش گذارد هاي دیگر می بر صنایع و بنگاه ی راصنعت آثار خارجی مثبت

ها یا صنایع  علمی و فنی اقتصاد با میزان رشدي بیشتر از جمع جبري موجودي دانش بنگاه
» علیت انباشتی«سازوکار ) 1981( 3و کالدور) 1957( 2د و به تعبیر میردالکن افزایش پیدا می
خلق آثار خارجی مثبت ها با  اي از فعالیت گیرد؛ یعنی هر تحول فناورانه در حوزه مثبت شکل می

شود و در نتیجه ضریب پیشرفت فنی و فناوري  هاي دیگر می موجب تحوالت فناورانه در حوزه
_________________________________________________________  

  .مراجعه شود) 2005(و شفاءالدین ) 2001(، لعل )1985(پورتر  براي اطالع بیشتر به ١
2 Myrdal 
3 Kaldor 
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کند؛ در چنین شرایطی، میان  اي در جهت مثبت تغییر می اطالعاتی با تغییرات قابل مالحظه
حاصل افزا هاي خود گیرد و پویایی ینده شکل میاي دور فزا یت جذب و تحوالت توسعهظرف
در نتیجه، اقتصاد قادر به تولید کاالهاي جدید با ارزش افزوده باالتر و نفوذ  )1 شکل( .شود می

نوآوري، تولید و عرضه محصوالت متمایز و متنوع  همچنین تواناییشود؛  در بازارهاي جهانی می
نتیجه ارتقاي از همان کاال و در  ينوع جدید ارائهبه نوآوري و  و یابد را می در بازارهاي جهانی

گیرد و حاشیه سود  یاشباع بازار قرار م مرحلهمنحنی چرخه محصول در زمانی که محصول در 
  .دپرداز یدي با ارزش افزوده بیشتري میبه عرضه کاالي جد یابد توانمند شده و کاهش می

  
وري عوامل  رابطه میان نهادها و حکمرانی، ظرفیت جذب، همپایی فناورانه و بهره. 1 شکل

  و رشد و توسعه اقتصادي ولیدت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 در عرصه 1»سیاست راهبردي تجاري«هاي مرتبط با ظرفیت جذب اگر همراه با  سیاست
هاي  در چنین حالتی سیاست. اقتصاد باشد در دسترسی به مزیت رقابتی اثرگذارتر خواهند بود

و یا ترکیبی از هر » یگزینش«به حالت » کارکردي«مرتبط با دانش علمی و فنی از حالت صرف 
ها خنثی هستند؛ به همین  ها و فعالیت هاي کارکردي نسبت به بخش سیاست 2.یابد دو تغییر می

گذاري عام در سرمایه انسانی  دلیل مورد توجه اقتصاد متعارف نئوکالسیکی است مانند سرمایه
تر  ها حساس عالیتهاي گزینشی نسبت به برخی از ف اما، سیاست. در چارچوب نظریه رشد درونزا

بر حمایت  ،ي باشند؛ بنابراین ا تحوالت توسعه هتوانند موتور محرک هایی که می هستند؛ فعالیت
_________________________________________________________  

  .مراجعه شود) 1986(گروکمن  بیشتر به اتبراي اطالع ١
2 Lall (2004) 

عامل اساسی و 
زیرساختی ظرفیت 

  جذب

نهادها و 
 حکمرانی

+ سرمایه انسانی جدید + ذخیره اولیه دانش 
مدیریت (هاي مدیریتی و سازمانی  مهارت
گذاري و مدیریت سرمایه  هاي سرمایه پروژه

هاي علمی  همکاري) + ناوريخارجی و انتقال ف
 اي و جهانی هاي منظقه و فنی در قالب شبکه

  متغیر اثرگذار ارزي
 )هاي قیمتی سیاست(

  :رشد و توسعه اقتصادي
نرخ واقعی تثبیت تورم، تثبیت 
درپی  هاي پی ارز بدون شوك

ارزي، تولیدات دانش محور، 
 مزیت رقابتی، تنوع صادراتی

یی نهایی سرمایه و کارا
  وري عوامل تولید بهره

  

یادگیري و همپایی 
 فناورانه
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ها که بیشتر مورد توجه  هدف این سیاست. دارند تأکیدهایی  ترجیحی از چنین بخش
هاي  اختها و زیرس اقتصاددانان توسعه است، نه تنها ارتقاي موجودي عام دانش بلکه تقویت پایه

 تأمیناین حمایت عالوه بر . راهبردي است بنیان، در چارچوب یک برنامه ـ تولیدات دانش
اي و اعتباري، در یک برنامه  تعرفه ،اي یارانه هاي گزینشی هاي تحقیق و توسعه، حمایت هزینه

  . شود می شامل نیز را زمانی مشخص و منعطف و هدفمند
ي تجاري و سیاست صنعتی این است که ساختار در واقع اساس استدالل سیاست راهبرد

: است صورت انحصار چندجانبه با دو ویژگی به معموالً ،بازار محصوالت با ارزش افزوده باال
فرض بسیار رایج  به مقیاس فزاینده هستند؛ یعنی بر خالف پیش  هاي نسبت ، داراي صرفهنخست

در چنین » بت به مقیاس ثابتبازدهی نس«در مطالعات مبتنی بر اقتصاد متعارف، فرض 
هاي  در این بازارها، برخورداري از صرفه ،اي صادق نیست؛ بنابراین کننده بازارهاي مهم و تعیین

هاي انباشت شده  نسبت به مقیاس در دسترسی به مزیت رقابتی و یا برخورداري از مهارت
هاي فزاینده ناشی  یو دسترسی به پویای» یادگیري در حین عمل«سازمانی و مدیریتی و علمی 

خارجی جذب فناوري، نقش مهمی در کاهش هزینه متوسط تولید کاالها و  از آثار جانبی و
پیشتر ذکر شد، این  که ، چناندر ثانی 1.نفوذ در بازارهاي جهانی دارد ،خدمات و بنابراین

 خارج آن از توان بخش خصوصی تأمینهاي تحقیق و توسعه سنگینی دارند که  ها هزینه فعالیت
هاي تازه وارد با مقیاس تولید کوچک و  در نتیجه چون ورود به چنین بازارهایی براي بنگاه. است

 پذیر نیست، حمایت دولت براي پرورش و هاي تحقیق و توسعه پایین امکان مبتنی بر هزینه
   2.ناپذیر است سازي آنها جهت ورود به بازارهاي جهانی اجتناب آماده

ر مبناي مشاهدات تجربی و تاریخی وسیع کشورهاي مختلف، از در همین چارچوب و ب
هاي اقتصادي بر  توان گفت که فعالیت یافته تا تازه صنعتی شده شرق آسیا، می کشورهاي توسعه

مبناي آثار خارجی متفاوتی که دارند و همچنین بر مبناي پیوندهاي پسین و پیشین 
بندي  ر فرق دارند؛ به این اعتبار، لزوم اولویتاي با یکدیگ شان، از حیث قابلیت توسعه متفاوت
هاي اثرگذارتر و تقویت آنها در چارچوب سیاست صنعتی راهبردي،  ها، شناسایی فعالیت فعالیت
منظور شکل دادن به زنجیره ارزش برتر، شرط اساسی براي دسترسی به مراحل باالتري از  به

  .پیشرفت و توسعه اقتصادي است

توسعه : کننده میزان اثربخشی سیاست قیمتی ارزي یینظرفیت جذب، عامل تع
تحول در مبانی علمی و فنی تولید از حالت سنتی به «هاي آن  اقتصادي که یکی از شاخص

_________________________________________________________  
1 Arrow (1962), Kragman (1986), Krugman and Obstfild (2000) and Porter (1980) 
2 Lall (2004) and Evans (1995) 
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تر، گذار از تولیدات و صادارت  تر و مناسب عبارت دقیق و یا به) 1992( 1عظیمی »حالت مدرن
بنیان  ـ بر و دانش صنعتی و خدماتی مهارتاولیه و تک محصولی و کاربر به تولیدات و صادرات 

. ي نیست که یک شبه و با اعمال سیاست کاهش ارزش پول ملی اتفاق بیافتدفراینداست، 
هاي  شرطخوبی طی کنند که پیش توانند آن را به بر است و اقتصادهایی می ي زمانفرایندچنین 

جذب را در زمان مناسب تاریخی هاي الزم براي ارتقاي ظرفیت  گذاري توسعه را درك و سرمایه
هاي قیمتی از  در عین حال، معناي این سخن این نیست که سیاست. خود انجام داده باشند

وجه  هیچ جمله منطقی کردن رابطه برابري میان پول ملی و ارز خارجی در افزایش صادرات به
کننده و اساسی؛  نیست بلکه به این معناست که متغیري اثرگذار است و نه عاملی تعیین مؤثر

هاي  سازي کننده، یعنی ظرفیت میزان اثرگذاري آن نیز تابعی از بود یا نبود عامل تعیین
  )1 شکل( 2.زیرساختی صورت گرفته در طول زمان بلندمدت گذشته است

توان از طریق سیاست  که ظرفیت جذب در سطح پایین باشد، نمی تا زمانی خالصه  طور به
تفاوت میان عملکرد اقتصادي . یافت تی و تحوالت کیفی در صادرات دستهاي رقاب ارزي به مزیت

توان بیشتر بر مبناي این عامل ساختاري توضیح داد و نه بر  چون چین با اقتصاد ایران را میهم
هاي گذشته طی کرده  روند مشابهی را در دو اقتصاد طی سال مبناي سیاست ارزي که تقریباً

تاریخی چین و ایران  و ي با استفاده از روش مقایسه تطبیقیاین فرضیه در بخش بعد. است
  .شودآزمون می

  
  مقایسه تطبیقی تاریخی چین و ایران : آزمون فرضیه. 4

  از تجربه منظور توسعه صادرات معموالً اقتصاددانان مدافع سیاست کاهش ارزش پول ملی به
آنکه این تجربه درست بطالن آن  حال 3.جویند ي بر استدالل خود بهره میتأییدعنوان  چین به

اي کوتاه به دالیل موفقیت چین در بازارهاي جهانی، ابتدا  پیش از اشاره. دهد را نشان می
صادرات و واردات چین طی ماه ژانویه  1نمودار . شود هاي آماري این کشور بررسی می داده

 1990یاد دالر در ژانویه میل 5میزان صادرات از حدود . دهد را نشان می 2011تا ژانویه  1990

_________________________________________________________  
1 Azimi 

کند و با  عنوان عاملی در نظر گرفت که در گذر زمان تکامل پیدا می توان به از این منظر ظرفیت جذب را می ٢
طور کلی و ساختار  صادي بهبه تغییرات کیفی و اساسی در ساختار اقت هر چه بیشتر دانش علمی و فنی انباشت

براي مثال  ث از دیدگاه نهادگرایی تکاملیحبراي اطالع از مبانی نظري این ب. شود طور خاص منجر می صادراتی به
  .رجوع شود) 2010(به متوسلی 

  .مراجعه شود )2008( ونگ و ونبیشتر به  اتبراي اطالع ٣
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163 ...کاهش ارزش پول ملی با : مزیت رقابتی و توسعه صادرات ارتقاي

هایی به  ته و سپس بر اثر بحران با نوسانفافزایش یا 2008میلیاد دالر در ژانویه  140به حدود 
  . کاهش یافته است 2011میلیارد دالر در سال  110حدود 

  
  )میلیارد دالر( 2011تا  1990هاي   صادرات و واردات چین در ژانویه طی سال. 1نمودار 

  

              

  

  

  
  

   1المللی پول صندوق بین: مأخذ     
  

  2010تا ژانویه  1980هاي  تغییرات نرخ اسمی یوان در برابر یک واحد دالر طی سال. 2نمودار 

  

  

  

  

  

  
  )2010به نقل از شنابل، (المللی پول  صندوق بین: مأخذ    

  
روند  با یک 1994تا  1980هاي  دهد که نرخ ارز رسمی طی سال نشان می 2نمودار 

در پایان سال  یوان 8/5به  1980یوان به ازاي یک دالر در سال  5/1تدریجی افزایش و از 
سیاست کاهش ارزش پول  ،در پاسخ به جریان پول داغ و تورم 1994 رسید؛ در سال 1993

درصد  33 ـیوان  7/8یوان به حدود  8/5اجرا شد که نتیجه آن افزایش نرخ یک دالر از حدود 
سال، ارزش اسمی یوان تثبیت  10 مدت تقریباً به 2004از این سال تا  2.بود ـ پولکاهش ارزش 

_________________________________________________________  
1 Schnabl (2010) 
2 Ibid. 
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یوان به ازاي یک دالر  5/6به  8به بعد ارزش آن تقویت و از حدود  2005شود و از سال  می
اي که صادرات  این است که در دوره نشانگرتطبیق این نمودار با نمودار قبلی . یابد کاهش می

پول  کند، نه تنها از سیاست ارزي کاهش ارزش نمایی شروع به افزایش می چین با یک روند
کاهش در صادرات در سال (به بعد تقویت نیز شده است  2005 خبري نیست بلکه یوان از سال

   .)ناشی از بحران مالی جهانی است 2008
کاهش  20021تا   1994هاي  دهد که نرخ ارز حقیقی، در ابتدا، طی سال نشان می 3نمودار 
بر روند نمایی افزایش جهشی  افزایشی، تقریباً همرحل. به بعد افزایش یافته است 2002و از سال 
اگر در همین دوره، نرخ اسمی ارز در ابتدا ثابت و سپس حتی کاهش . منطبق است صادرات

هاي  و تثبیت آن طی سال حقیقی آید که علت افزایش نرخ ارز یافته باشد، این پرسش پیش می
، یعنی توانایی ارز حقیقیبر نرخ  مؤثرچیست؟ پاسخ را در طرف دیگر عوامل  2002-2010

درصدي طی  10تا  8هاي تولیدي که در میزان رشد واقعی متوسط  چین در افزایش ظرفیت
وجو  کننده، باید جست منعکس است و تثبیت شاخص قیمت مصرف 2007-1992هاي  سال
تا  1980 فروشی که از سال دهد شاخص قیمت خرده ینشان م 3نمودار طور که  همان. کرد

 1998هاي  کند و طی سال روندي صعودي داشته از این سال به بعد شروع به کاهش می 1994
  . شود برابر میانگین دو تا سه درصد می 2008تا 

  
  2010تا ژانویه  1994نرخ واقعی یوان در برابر دالر طی ژانویه . 3 نمودار

  

      

  

  

  

  
  همان: مأخذ

  
اگر ظرفیت جذب اقتصاد در سطح قابل  این است که در این مقاله تأکیدکلیدي مورد  هنکت

هاي تولیدي با میزان رشد قابل توجهی افزایش  وري عوامل تولید و ظرفیت قبولی باشد، بهره
درپی به  شود بدون دست زدن پی یابد و با مهار شدن فشارهاي تورمی، اقتصاد قادر می می

_________________________________________________________  
  .است کننده نسبت به رشد نرخ اسمی ارز بودن میزان رشد شاخص قیمت مصرفدلیل بیشتر  به احتماالً ١
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حتی اگر پول ملی افزایش ارزشی در . را تثبیت کند حقیقی ش پول ملی، نرخ ارزکاهش ارز
وري ناشی  برابر ارز خارجی داشته باشد، اثر منفی آن بر صادرات از طریق اثر مثبت افزایش بهره

انتظاري که از چین (از ارتقاي ظرفیت جذب و در نتیجه کاهش میزان تورم قابل جبران است 
 ههاي تولیدي است که آن روي سک حال، همین افزایش قابل توجه ظرفیتدر عین ). رود می

کنترل فشارهاي تورمی، یعنی افزایش قدرت رقابتی در بازارهاي خارجی و ارتقاي جایگاه در 
به یک اقتصاد تازه صنعتی شده تولیدکننده » پیرامونی«سلسه مراتب اقتصاد جهانی از اقتصادي 

اي  در حال گذار  به تولید و صادارت کاالهاي کارخانه   ي متوسطاي با فناور نهکاالهاي کارخا
  . دهد مبتنی بر فناوري پیشرفته را توضیح می

  
  2008تا  1980هاي  هاي میزان رشد اقتصادي و نرخ تورم در چین طی سال منحنی. 4نمودار 

  

  

  

  

  
  
  
  

  همان: مأخذ
  

تأثیر توانایی این  ، تحتشودناشی  قدرت رقابتی چین بیش از آنکه از بازي با نرخ اسمی ارز
کشور در انتقال و جذب موفق سرمایه خارجی، ارتقاي قدرت همپایی فناورانه و برخورداري از 

» پیرامونی«ي موقعیت چین از یک اقتصاد اینکه ارتقا. رزان قیمت بوده استمزیت نیروي کار ا
ته، ضرورت تاریخی ناشی از در حال گذار به اقتصادي پیشرف» اقتصاد نیمه پیرامونی«به یک 

یا ) معتقدند» نظریه نظام جهانی«پردازان  آنگونه که نظریه(منطق انباشت سرمایه جهانی است 
دولت «پردازان  آنگونه که نظریه(خواه  مردان توسعه هاي درونی دولت ناشی از توانمندي

که جاي بحث  ، موضوعی استاست یا ترکیبی از هر دوي این عوامل) معتقدند» خواه توسعه
آنکه به  دهد بیش از ها نشان می ه دادهک اما، تردیدي نیست که این ارتقاي موقعیت چنان. دارد

تأثیر ظرفیت جذب باالي این اقتصاد  سیاست کاهش ارزش پول ملی ارتباط داشته باشد تحت
ز هاي تحقیق و توسعه ا هاي ملموس آن افزایش قابل توجه سهم هزینه است که یکی از شاخص
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http://www.nsf.gov/statistics/seind10/c0/c0s2.htm

_________________________________________________________
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تأثیر این کاهش ارزش پول در بازار . ارزي شناور مدیریت شده جاي نظام ارزي چندنرخی را گرفت
ریال در سال  4000به  1371ریال در سال  1500غیررسمی موازي ارز این بود که دالر از حدود 

ریال رسمی به  1750بود که دالر از  1381بار دوم، در سال ). 6نمودار (افزایش یافت  1374
ریال با روندي تدریجی به بیش از  7900در بازار غیررسمی نیز از حدود . ریال افزایش یافت 7900

دوره اگر میزان کاهش ارزش پول در دو  .)8 نمودار. (افزایش یافت 1388ریال در سال  10000
چین در نظر گرفته شود، مشاهده  براي 1995-1980براي ایران و  2005- 1990 ساله 15یکسان 
شود که این کاهش بر مبناي بازار غیررسمی تقریباً معادل میزان کاهش ارزش یوان در چین   می

است؛ اگر همین کاهش بر مبناي نرخ بازار رسمی در نظر گرفته شود، چند برابر میزان کاهش 
و چه بر مبناي نرخ  )7نمودار (ی چه بر مبناي نرخ رسم حقیقی با وجود این، نرخ ارز. شود یوان می

، بعد از یک افزایش ناشی از سیاست کاهش پول، دوباره بر اثر فشارهاي تورمی )9نمودار (بازار 
هاي  طی سال حقیقی تفاوت میان توانایی چین در تثبیت نرخ ارز. سرعت کاهش یافته است به

نایی آن در جلوگیري از رغم میخکوب شدن نرخ اسمی ارز و در نتیجه توا به بعد به 2002
و ناتوانی اقتصاد ایران در جلوگیري از  2010-1990هاي شدید نرخ ارز طی دوره  نوسان
توان تنها بر مبناي اختالف در ظرفیت جذب  و تثبیت آن را می حقیقی هاي شدید نرخ ارز نوسان

ظرفیت  تنگناهاي جدي در زمینه. اقتصادي قوي چین و ظرفیت جذب ضعیف ایران توضیح داد
هاي تولیدي با  وري عوامل تولید و در نتیجه ظرفیت دهد که بهره جذب در اقتصاد ایران اجازه نمی

چنان میزانی از رشد افزایش یابد که طرف عرضه اقتصاد  قادر به مهار فشارهاي تورمی ناشی از 
  .اجراي سیاست کاهش ارزش پول شود

  
  1387تا  1356هاي  طی سال رسمی نرخ ارز. 6نمودار 

 
  
  
  
  
  
  

  هاي مختلف بانک مرکزي، ترازنامه و گزارش اقتصادي، سال: مأخذ
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168 علی دینی ترکمانی

  1387تا  1356هاي  بر مبناي نرخ رسمی ارز طی سال حقیقی نرخ ارز. 7نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بانک جهانی بانک مرکزي و: مأخذ
نده ایران و میانگین شاخص کن نرخ ارز حقیقی محاسبه شده بر مبناي نرخ ارز رسمی، شاخص قیمت مصرف: توضیح

  عنوان شرکاي اصلی تجاري       به (OECD)و توسعه اقتصادي   کننده کشورهاي عضو سازمان همکاري  قیمت مصرف
  

  1388تا  1369هاي  طی سالغیررسمی نرخ ارز . 8نمودار 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي اقتصادي بانک مرکزي، اداره بررسی: مأخذ
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 1387تا  1369هاي  طی سال) بازار آزاد(غیررسمی ارز قی بر مبناي نرخ نرخ ارز حقی. 9نمودار 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بانک جهانی بانک مرکزي و: مأخذ
کننده ایران و میانگین شاخص قیمت   محاسبه شده بر مبناي نرخ اسمی غیررسمی ارز، شاخص قیمت مصرف: توضیح
  عنوان شرکاي اصلی تجاري ایران     به) OECD(توسعه اقتصادي   کننده کشورهاي عضو سازمان همکاري  مصرف

  
و   روند تورم ایران را در مقایسه با کل جهان و کشورهاي عضو سازمان همکاري 10نمودار 

در هر دو مورد میزان تورم ایران باالتر و در مقایسه با کشورهاي . دهد توسعه اقتصادي نشان می
مقایسه . هاي شدید است التر و با نوسانو توسعه اقتصادي بسیار با  عضو سازمان همکاري

نشان ) 12نمودار (هاي مربوط به تراز صادرات کاالهاي غیرنفتی و واردات  هاي تورم با داده داده
دهد در صورت نبود درآمدهاي ارزي نفتی و واردات صورت گرفته از محل آن، میزان تورم  می
. باشد 1389-1369هاي  سال درصدي طی 20توانست بسیار بیشتر از میانگین حدود  می

نفتی و واردات،  دهد هرگاه کسري در تراز صادرات غیر خوبی نشان می مقایسه این دو نمودار به
هاي  توان طی سال طور خاص می این رابطه را به. افزایش یافته میزان تورم نیز کاهش یافته است

 1387میلیارد دالر در سال  50اي رشد کرده و به  به بعد دید که کسري با روند فزاینده 1378
در چنین . درصد تا حدي تثبیت شده است 17وحوش میانگین  رسیده و تورم حول) 11نمودار (

زمان با آن سیاست کاهش  شرایطی اگر درآمدهاي ارزي نفتی کاهش یابد و در عین حال هم
افزایش یابد رود که میزان تورم به همان حدي  صورت جدي اجرا شود، انتظار می ارزش پول به
ارز در این صورت، اتفاقی که در مورد نرخ . تجربه شده است 1376-1373هاي  که طی سال

هاي تندي که در نمودارهاي  دهد کاهش دوباره آن است یعنی تکرار همان چرخه رخ می حقیقی
    .شود دیده می 10و  8
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توسعه  و  مکاريو کشورهاي عضو سازمان ه روند تورم در ایران و کل جهان. 10نمودار 
  )1387( 2008تا ) 1356( 1977هاي  اقتصادي طی سال

  

  
  
  
  
  
  
  
 WDI (2011)  :مأخذ 

  
هاي گذشته داشته، قابل  رغم رشدي که طی سال نفتی بهدر عین حال، بخش صادرات غیر

 ارز حقیقیاین در حالی است که نرخ . قیاس با میزان رشد و ترکیب کاالیی صادرات چین نیست
به بعد داراي روند مثبتی بوده است و  1370هاي  فراز و فرودهایش در مجموع طی سالرغم  به

بایست مطابق انتظار نظري مبتنی بر دیدگاه متعارف نئوکالسیکی صادرات غیرنفتی  می ،بنابراین
شد و رو به بهبود  یافت و در نهایت کسري در تراز کاالیی مهار می افزایش و واردات کاهش می

ما، چنین نشده و سال به سال بسته به قیمت نفت و درآمدهاي نفتی، کسري رو به ا. رفت می
کشش  کم  هاي تولیدي تا فشارهاي تورمی ناشی از ظرفیت) 11نمودار (است افزایش گذاشته 

  1.مهار شود
  

  ایران ) کسري در تراز کاالیی یا تجاري(التفاوت واردات و صادرات غیرنفتی  مابه. 11نمودار 
  1387تا  1365هاي  طی سال

  
  هاي مختلف ترازنامه، سال بانک مرکزي، گزارش اقتصادي و: مأخذ

_________________________________________________________  
 .رابینسون در اقتصاد ایران است حاکی از عدم صدق شرط مارشال ـ لرنر ـها نیز  این داده  1
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دهد بعد از  نیز نشان می) 12نمودار (شاخص نسبت صادرات غیرنفتی به واردات غیرنفتی 
 ست عمدتاًیبا که می 1373-1369هاي  افزایش قابل توجه در میزان این شاخص در سال

درصد در سال  40کند و از  هاي بعد افت می اله باشد، در سالتأثیر پایان جنگ هشت س تحت
این در حالی . یابد کاهش می 1387-1374هاي  درصد طی سال 25به حدود متوسط  1373

است که در این مقطع عالوه بر افزایش تدریجی و خزنده نرخ غیررسمی دالر و سایر ارزها، 
  . ي اجرا شدطور جد به 1381سیاست کاهش ارزش پول ملی در سال 

  
  1387تا  1365هاي  طی سال) im(به واردات غیرنفتی ) ex(نسبت صادرات . 12نمودار 

 
  
  
  
  
  
  

  همان : مأخذ
  
  گیري نتیجه. 5

میزان اثربخشی سیاست کاهش ارزش پول ملی تابعی از عامل ساختاري ظرفیت جذب دانش 
ي مدیریتی در پیشبرد طور توانمندها علمی و فنی جاري در مرزهاي پیشرو جهانی و همین

اقتصاد قادر به  هدر صورت باال بودن ظرفیت جذب، طرف عرض. انباشت سرمایه است فرایند
واکنش مناسب در برابر تغییرات نرخ ارز و کنترل و مهار فشارهاي تورمی ناشی از آن و در 

ست با صورت، هر تکانه ناشی از این سیا شود؛ در غیر این می ارز حقیقینتیجه تثبیت نرخ 
در چنین  ،است حقیقی ارزآن کاهش دوباره نرخ  نتیجهشود که  همراه می فشارهاي تورمی

به  ،طور مداوم دست به کاهش ارزش پول ملی زد باید به حقیقی ارزشرایطی براي تثبیت نرخ 
  . آید می وجود بهاي میان کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم  صورت دور فزاینده این

ساله  15دهد هر دو کشور در یک دوره یکسان  ی ایران و چین نشان میمقایسه تطبیق
اما، نتایج حاصله  .اند دست به سیاست کاهش ارزش پول با میزانی کم و بیش شبیه هم زده

بدون کاهش مجدد ارزش  حقیقی ارزکه چین توانایی تثبیت نرخ  در حالی. متفاوت است کامالً
که چین  در حالی .پی از این سیاست بوده استدر پی هتفاداز اس ناگزیریوان را داشته ایران 

و  1994هاي   توانایی کنترل و مهار تورم و حتی کاهش آن به حدود دو تا سه درصد طی سال
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هاي تولیدي داشته، ایران ناتوان از دسترسی به  هاي بعد را از محل افزایش ظرفیت سال برخیدر 
وانسته کسري حساب جاري خود را کنترل و آن را در حالی که چین ت. چنین هدفی بوده است

تر به درآمدهاي ارزي براي پوشش  روزافزون يبه مازاد قابل توجه تبدیل کند، ایران ناچار از اتکا
در مجموع طی  حقیقی ارزرغم اینکه نرخ  کسري در تراز کاالهاي غیرنفتی بوده است، به

  .داراي روند مثبتی بوده است بعدبه  1370هاي  سال
این است که سیاست یکسان کاهش ارزش پول ملی در دو بستر  حاکی ازها  این تفاوت 
بنابراین، شرایط خاص هر کشور . تواند داشته باشد ساختاري مختلف، آثار متفاوتی می ـ نهادي

هاي قیمتی از  ن و یا ننشستن سیاستتدر زمنیه ظرفیت جذب، عامل مهمی در به بار نشس
هاي  معناي مدیریت قوي پروژه به اگر ظرفیت جذب ـ. ملی است رزش پولجمله کاهش ا

عامل  ـ  همپایی فناورانه یک اقتصاد با اقتصادهاي پیشرو جهانی  گذاري و توانایی سرمایه
قابل قبول را باید  پس نبود آن در حداي در میزان اثربخشی چنین سیاستی باشد  کننده تعیین
و گلوگاهی ساختاري در نظر گرفت که اگر رفع نشود هم  عنوان قیدي محدودکننده یا تنگنا به

شود و  گذاري می هاي سرمایه موجب تلف شدن منابع مالی تجهیز شده ارزي و ریالی در پروژه
 آمیز سرمایه جهانی و فناوري پیشرو جهانی ناتوانی اقتصاد در انتقال و جذب موفقیت بههم 

اقتصاد با حرکتی کند و  عرضهدي در طرف هاي تولی در نتیجه، رشد ظرفیت .شود منجر می
  .رود غیررقابتی پیش می

 .عاملی تاریخی است ،اي یک اقتصاد عنوان زیرساخت توسعه اینکه ظرفیت جذب به آخرنکته 
به این معنا که بسته به عملکرد خاص نهادي و حکمرانی اقتصادها، انباشت سرمایه انسانی، 

تواند اشکال  هاي مدیریتی اقتصادها در طول زمان می فنی و مهارت ارتقاي سطح دانش علمی و
هاي جذب اقتصادي  هاي تفاوت میان ظرفیت بنابراین، براي شناخت ریشه. خود بگیرد همختلفی ب

هاي  هاي مرتبط با ظرفیت جذب آنها را طی سال اقتصادها از جمله ایران و چین باید سیاست
هاي طوالنی گذشته  ی عملکرد اقتصادي در سالاز این منظر، وقت. طوالنی گذشته ارزیابی کرد

اي ساختاري در  صورت پدیده در زمینه ارتقاي ظرفیت جذب ضعیف بوده باشد، این ضعف به
شود؛ بلکه  مدت ممکن نمی هاي کوتاه شود که رفع آن از طریق برنامه زمان حال ظاهر می
هاي مدیریتی است  و مهارت انیاي قوي و راهبردي براي ارتقاي سرمایه انس مستلزم وجود برنامه

  . مد استابار اصلی آن نیز بر دوش حکمرانی قوي و کار طبع که به
توصیه سیاستی براي اثرگذارتر کردن سیاست کاهش ارزش پول ملی بر صادرات و به بیانی 
دیگر براي کشش پذیرتر کردن صادرات و واردات نسبت به نرخ ارز،  باید ظرفیت جذب اقتصاد 

در این مسیر، تقویت . بر آن ارتقاء داد مؤثرساختاري  ـ یق تقویت عوامل نهاديرا از طر
افزایش سهم هزینه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی و (موجودي دانش علمی و فنی 
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هاي مشترك تحقیقاتی و  تر کردن آن از طریق درگیر شدن در تعامالت و همکاري اثربخش
یت سرمایه گذاري، مدیر هاي سرمایه ارتقاي مدیریت پروژه ،)اي و جهانی دانشگاهی منطقه

  .  آوري ضروري است و تقویت نظام ملی نوع خارجی و انتقال فناوري
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