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  این   مشاوره   فروتنی، زحمت   و   خلق   حسن  که با   چراغلو  و فاضل؛ جناب آقای دکتر امین محسنی   از استاد صبور

 شدند؛ متقبل  را نامهپایان

آقای دکتر  از استاد ارجمند؛   پایان  مزینی امیرحسین  جناب    ،نامه را پذیرفتند که قبول زحمت فرموده و داوری 

 کمال تشکر و قدردانی را دارم.

 باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.
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 رم، دریای بی کران فداکاری و عشق و به ماد          

که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر         
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 چکیده 

کشورها را برحسب تولید ناخالص داخلی سرانه با معیار برابری قدرت خرید )در  2010بانک جهانی در سال 
این   اساس  برکرد.  بندیطبقه ( در سه طبقه درآمدی پایین، متوسط )پایین و باال( و باال 1990قیمت ثابت سال 

و    2000د، در طبقه درآمد پایین، بین  دالر باش  2000اگر تولید ناخالص داخلی سرانه کشوری زیر    بندیطبقه
دالر باشد، در طبقه درآمد متوسط باال و    11750و    7250، در طبقه درآمد متوسط پایین، بین  دالر باشد  7250

 .گیردمیدالر باشد، در طبقه درآمد باال قرار  11750اگر بیش از 

، رسدمید پایین به طبقه درآمد متوسط  کشوری از طبقه درآم  که  زمانی  داردمیپدیده دام درآمد متوسط بیان  
جدید است. از    هایسیاستگذشته برای خروج از این طبقه درآمدی کارساز نبوده و نیاز به  های استراتژیدیگر 

و از رشد گذشته خود    شودمیدالر، رشد اقتصادی کند    10000-15000طرفی در تولید ناخالص داخلی سرانه  
تا کشور در دام درآمد متوسط گرفتار شود. اگر کشوری   شوندمی باعث    مجموعدرو این عوامل    گیرد میفاصله  
سال در دامنه    14باشد، در دام درآمد متوسط پایین و اگر حداقل  دامنه درآمد متوسط پایین    سال در  28حداقل  

پایین    گرفتارشده، در دام درآمد متوسط باال  باشدباال  درآمد متوسط   است. کشوری که در دام درآمد متوسط 
درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه نیاز دارد و کشوری که در    4.7است، ساالنه به رشد حداقل    گرفتارشده

درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه نیاز   3.5است، ساالنه به رشد حداقل    گرفتارشدهدام درآمد متوسط باال  
 دارد.

پژوهش   این  و  هدف  ایران  در  متوسط  درآمد  دام  بر  مؤثر  عوامل  توسط   اتخاذشده  هایسیاستبررسی 
کشورهای موفق آسیایی در اجتناب از دام درآمد متوسط و   عنوانبهکشورهای مالزی، تایلند، کره جنوبی و چین  

ناب از دام، در اجت  رسیدن به سطوح باالتر درآمدی است. در این پژوهش، با استفاده از تجربه کشورهای موفق
  وریبهره، سرمایه انسانی، صادرات با تکنولوژی باال،  گذاریسرمایه به بررسی تأثیر    1991-2014در دوره زمانی  

در بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه  بخش خدمات    افزودهارزش کل عوامل تولید، صادرات کاالها و خدمات و  
. پردازیممیپانل و تخمین زن اثرات ثابت    هایداده ده از  چهار کشور موفق آسیایی و همچنین ایران با استفا

 دیده آموزش تحقیق حاکی از آن است که در کشورهای منتخب موفق آسیایی، دو عامل سرمایه انسانی    هاییافته
ها بیشترین تأثیر را در اجتناب این کشور  دارمعنیبا تأثیر مثبت و  کل عوامل تولید    وریبهره و بامهارت باال و رشد  

. در مورد ایران نیز گرچه  اندبوده تأثیرگذار    دارمعنیمثبت و    صورتبه   نیز سایر عوامل   بعدازآنو    اندداشته از دام  
در رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند،   دارمعنیکل عوامل تولید با تأثیر مثبت و    وری بهره دو عامل سرمایه انسانی و  

و بدون تأثیر بر    دارمعنیبخش خدمات به ترتیب با تأثیر منفی و    افزودهارزش اما صادرات کاالها و خدمات و  
و صادرات با تکنولوژی   گذاریسرمایهسایر عوامل نیز مانند  .  اندبوده رشد اقتصادی در خروج کشور از دام ناموفق  

 باشند. میبر رشد اقتصادی  دارمعنیمثبت و  ریگذاباال دارای تأثیر

 : دام درآمد متوسط، رشد اقتصادی، بهره وری، سرمایه انسانیواژگان کلیدی

JEL :J24 ،D24  ،E22  ،C33طبقه بندی 
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 مقدمه  1ـ1

برابری قدرت خرید و دالر ثابت    برحسب)  کشورها را برحسب تولید ناخالص داخلی سرانه   ،بانک جهانی

دالر، درآمد متوسط پایین بین  2000زیر  درآمد کم: به چهار گروه درآمدی تقسیم کرده است (1990سال 

دالر    11750دالر و درآمد باال بیشتر از    11750تا    7250دالر، درآمد متوسط باال بین    7250تا    2000

درآمد متوسط  وضعیت  از کشورها با رشد سریع به    توجهیقابل   تعداد،  1950(. از دهه  2012فلیپ و همکاران،  )

 حالبااینتوانستند تبدیل به اقتصادهای با درآمد باال شوند.  اد اندکی از کشورها با جهش  تعد دست یافتند و  

  های ویژگی ، گرفتار شدند که  شودمی نامیده    1درآمد متوسط  دام  آنچهدر    ،توسعهدرحال بسیاری از کشورهای  

از:    است   عبارتدرآمد متوسط    دام . تعریف  است  وری بهره عت افزایش  کاهش شتاب رشد و کاهش سرآن،  

و نوآوری    کنند می اقتصادی پایدار و با رشد پایین که در آن استعدادها به نادرستی تخصیص پیدا    هایتعادل 

ی بماند، در دام  سال در گروه کشورهای درآمد متوسط پایین باق  28اگر کشوری حداقل  دچار رکود است.  

سال در گروه کشورهای درآمد متوسط باال باقی بماند، در دام درآمد   14درآمد متوسط پایین و اگر حداقل 

کشور با درآمد متوسط پایین،    38،  با درآمد پایینکشور    40،  2010در سال  است.    گرفتارشدهمتوسط باال  

 باال در جهان وجود داشت.کشور با درآمد   32سط باال و  کشور با درآمد متو  14

سط پایین  در محدوده درآمد متو  ( 2015دالر )در سال    5920با تولید ناخالص داخلی سرانه  کشور ایران  

چهار کشور  .  (1959)از سال    درآمد متوسط پایین گیر افتاده است  داماست که در    سال  58و    قرارگرفته

در محدوده درآمد  رد مقایسه در این پژوهش نیز  کشورهای مو  عنوانبه یلند، کره جنوبی و چین  تامالزی،  

در خروج از دام  قرار دارند و تجربه موفقی    )مالزی، تایلند و چین( و درآمد باال )کره جنوبی(  متوسط باال

 .اند داشته  درآمد متوسط 
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 پژوهش مسئله 2ـ1

سال در دامنه درآمد متوسط پایین قرار داشته باشد، در    28اگر کشوری  محاسبات صورت گرفته،   طبق

سال است که در این دامنه درآمدی قرار    58است. کشور ایران حدود    گرفتارشدهپایین  دام درآمد متوسط  

 است.  گرفتارشدهپایین است که در دام درآمد متوسط  قرننیم دارد و بنابراین بیش از 

ورهای درآمد متوسط، گیرافتادن در دام درآمد متوسط است. عارضه دام  جدی کش   هایچالش یکی از  

شده است.    توسعه درحالبسیاری از کشورهای    گیر  گریبان چالشی باشد که    ترینمهم درآمد متوسط شاید  

از گروه کشورهای دارای    اند توانسته که    اند بوده سال گذشته، معدود کشورهایی در جهان    60تا    50طی  

  .به گروه کشورهای پردرآمد برسند، مانند کشورهای ژاپن، کره جنوبی و تایوان در شرق آسیا  درآمد متوسط 

به   آسیا،  توجه    هایشبکه در کشورهای موفق شرق  کنار    ایویژه زیرساخت  و همین عامل در  شده است 

عواملی مانند نوآوری و تحقیق و توسعه سبب شده است تا این کشورها طی چند دهه گذشته از وضعیت  

درآمد متوسط به وضعیت درآمد باال برسند و در دام درآمد متوسط گرفتار نشوند. اما این عوامل در ایران  

 دهه در این دام گرفتار باشد. 5شتر از  و سبب شده است تا بی  قرارگرفته موردتوجه کمتر 

، اند رسیدهاخیر از این دام اجتناب کنند و به درآمد باال    هایدههطی    اند توانسته کشورهایی که    ازجمله

ایرلند، ژاپن، پرتغال، کره جنوبی، اسپانیا، اتریش، بلژیک، سوئد،  کنگهنگبه کشورهای یونان،    توانمی   ،

، کره جنوبی و چین  تایلند و ... اشاره کرد. در این پژوهش، تجربه چهار کشور مالزی،  اپور، تایوان  ایتالیا، سنگ 

کشور موفق در اجتناب از این دام و موفق در ارتقاء از درآمد متوسط پایین به درآمد متوسط   چهار عنوانبه 

و نقش عوامل نهادی    تحقیق و توسعه هایفعالیت. شودمی ، بررسی و از درآمد متوسط باال به درآمد باال باال

 در گذار از دام درآمد متوسط برای این کشورها، بسیار حائز اهمیت بوده است.

ر بوده است و  این است که چه عواملی بر دام درآمد متوسط در ایران مؤث  شودمی حال سؤالی که مطرح 

برای رهایی از    توان مینه  چگو  ،اند کرده که از این دام اجتناب    ، کره جنوبی و چین تایلند از تجربیات مالزی،  

ک استفاده  ایران  در  متوسط  درآمد  چهار  ترینمهم رد؟  دام  این  انتخاب  ا  دالیل  که  کشور  است    اوالا ین 

به    یافتهتوسعه تجربه یک کشور    واردکردناست و به دلیل    یافتهتوسعه تنها کره جنوبی  )  اند توسعه درحال

یک پله از ما    ثالثاا  از دام رهایی یابند،  هاییسیاستبا استفاده از    اند توانسته   ثانیاا،  است(  شدهاضافه پژوهش  
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)همچنین کره جنوبی از طبقه    اند رفته باال    یعنی از طبقه درآمد متوسط پایین به درآمد متوسط   ،باالترند 

 است(. شدهمنتقل درآمد متوسط باال به درآمد باال 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش 3ـ1

جدی اقتصاد ایران، دام درآمد متوسط    هایچالشاست که یکی از    جهتازآناین پژوهش    اهمیت انجام

است و این چالش نقش مهمی در کندی آهنگ رشد و توسعه اقتصادی ایران نسبت به سایر رقبا دارد. در  

نای  این پژوهش ضمن بررسی وجود دام درآمد متوسط در اقتصاد ایران، با ترسیم یک چارچوب تحلیلی بر مب

و   تایلند علی کشور ایران با وضعیت مالزی،  توسعه اقتصادی کشور، به مقایسه وضعیت ف کنندهتعیین عوامل  

کشورهای موفق در اجتناب از دام درآمد متوسط پایین و رسیدن به گروه کشورهای با درآمد    عنوانبه )  چین

رآمد متوسط پایین و باال و رسیدن به  کشور موفق در اجتناب از دام د  عنوانبه و کره جنوبی )متوسط باال(  

این دام را در    ایجادکننده عوامل    ترینمهم تا از این رهگذر بتوانیم   پردازیم می گروه کشورهای با درآمد باال(  

 اقتصاد ایران شناسایی کرده و راهکارهایی را نیز برای خروج از آن ارائه کنیم. 

انجام این پژوهش   ایران    جهتازآنضرورت  اقتصاد  بسیار و    هایتوانمندیو    هاقابلیت  رغمبه است که 

یکی از    عنوانبه که  از حیث درآمد سرانه،    ویژهبه به یک قدرت اقتصادی،    شدنتبدیلمتنوعی که دارد در  

، ناکام مانده است. مطالعه و تطبیق دام درآمد متوسط در  شدهمطرح نیز    سالهبیست  اندازچشماهداف سند  

  بینانه واقع اقتصاد ایران، هم به جهت هموار کردن مسیر دستیابی به سطوح باالتر درآمدی و ایجاد یک بینش  

 شدتبه و تحقیقات محدود صورت گرفته در این زمینه،    در میان تصمیم گیران کشور و هم به علت مطالعات 

 برخوردار است.   ایویژه از اهمیت و ضرورت    ، ضرورت دارد. بنابراین بررسی این دام و تالش برای خروج از آن

 

 اهداف پژوهش  4ـ1

 ـ بررسی علل گرفتار شدن اقتصاد ایران در دام درآمد متوسط  1

 از دام درآمد متوسط   رفتبرون جهت    ، کره جنوبی و چین تایلند مالزی،    اتخاذشده  هایسیاست رسی  ـ بر  2
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 ایران از دام درآمد متوسط  رفتبرون سیاستی جهت  هایتوصیه ـ ارائه  3

 

 پژوهش  هایسؤال  5ـ1

 ـ عوامل مؤثر بر دام درآمد متوسط در ایران کدامند؟ 1

ایران از دام    رفتبرونجهت    هاییسیاستچه    چین، کره جنوبی و  تایلند تجربه مالزی،  ـ با توجه به  2

 پیشنهاد نمود؟  توان می درآمد متوسط 

 

 پژوهش  هایفرضیه 6ـ1

عدم تنوع و گوناگونی در صادرات و پایین  نسبت پایین صادرات با تکنولوژی باال،  ـ رشد اقتصادی پایین،  1

عوامل گرفتار  ،  مایه انسانیپایین سرسنتی بودن آن و همچنین سهم  بخش خدمات و    افزوده ارزش بودن  

 .باشند میشدن ایران در دام درآمد متوسط 

و نوین کردن    پیشرفته  هایزیرساختدر    گذاریسرمایه اگونی صادرات با تکنولوژی باال،  تنوع و گونـ  2

  رفت برون از عوامل مؤثر در  کل عوامل تولید    وریبهره ، تقویت سرمایه انسانی و بهبود رشد  بخش خدمات

 . باشند می از دام درآمد متوسط  ، کره جنوبی و چین تایلند های مالزی، کشور

 

 قلمرو پژوهش  7ـ1

 ی ایران، مالزی، تایلند، کره جنوبی و چینکشورها  :قلمرو مکانی

 2014 -  1991: دوره قلمرو زمانی

 : رشد و توسعه اقتصادی قلمرو موضوعی
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 جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش 8ـ1

 موفق مالزی، تایلند، کره جنوبی و چین   باتجربهـ بررسی دام درآمد متوسط در ایران در مقایسه 1

 . باشد می  2014 –  1991ـ نوآوری دیگر این پژوهش این است که دوره مطالعاتی  2

 

 روش انجام پژوهش و دلیل انتخاب این روش  9ـ1

برای بررسی نقش  پانل    هایداده پانل و روش    هایداده ز  کشوری در این پژوهش، ابه دلیل مطالعه بین  

 است. شدهاستفاده عوامل توضیحی بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بین کشورها 

شامل   پژوهش  این  در  توضیحی  عوامل  با  گذاریسرمایه همچنین  صادرات  انسانی،  سرمایه  شاخص   ،

باال، سطح   بخش    افزوده ارزش ، صادرات کاالها و خدمات و همچنین  تولید   امل وکل ع  وریبهره تکنولوژی 

 . باشند می خدمات 

 

 فنون و ابزارهای گردآوری اطالعات  10ـ1

شامل    ایابخانهکتاطالعات و نگارش ادبیات موضوع، از مطالعات اسنادی مبتنی بر منابع    آوری جمع برای  

  دست  به است. برای   شدهگرفته معتبر، بهره   هایپایگاهکتب فارسی و التین و نیز منابع و مقاالت موجود در 

آمریکا و همچنین از جداول    متحدهایاالت  مربوط به بانک جهانی، فدرال رزرو   هایسایتنیز از    هاداده آوردن  

 استفاده گردیده است. ( PWT) نجهانی پِ

 

 اطالعات  وتحلیلتجزیه فنون و روش  11ـ1

 . است شدهگرفته پانل بهره   هایداده و    Stata افزارنرم اطالعات از  وتحلیلتجزیه برای 
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 پژوهش هایمحدودیت  12ـ1

دوره   تا  بود  آن  بر  ابتدا سعی  پژوهش  این  فقدان    2014  –  1970  موردمطالعهدر  دلیل  به  اما  باشد، 

تغییر    2014  –   1991، دوره مطالعه به  موردبررسیبرای کشورهای    1990قبل از سال    موردنیاز  هایداده 

 یافت.

  ، مخارج 1مانند هزینه تحقیق و توسعه   موردنظر نیز برای برخی متغیرهای مهم و    موردمطالعهدر دوره  

  موردبررسیبا فقدان داده برای کشورهای    5و نرخ ارز مؤثر واقعی  4، ضریب جینی 3، کل بدهی دولت 2آموزش 

 روبرو شدیم که موجب کنار گذاشتن این متغیرها از پژوهش شد.

ناخالص داخلی سرانه    بندیطبقه   که ازآنجایی همچنین   تولید  به  توجه  با  از کشورها  درآمدی جدیدی 

  بندیطبقه ترس نبود، با توجه به موجود بودن  ( در دس 2011)برحسب برابری قدرت خرید و دالر ثابت سال  

تولید ناخالص داخلی سرانه برحسب    هایداده ، برای مقایسه بهتر از 1990دالر ثابت سال   برحسبکشورها  

 است. شدهگرفته بهره  1990دالر ثابت سال  

 

 سازماندهی پژوهش  13ـ1

ابتدا در فصل اول کلیاتی در مورد بیان مسئله، اهمیت و    است:  شدهتنظیم   چهارفصل پژوهش حاضر در  

نوآوری پژوهش،    و  پژوهش، جنبه جدید بودن  آن، قلمرو  هایفرضیه ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، سؤال و  

. فصل دوم به بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق  شودمی آن بیان    های محدودیتپژوهش و    شناسیروش 

. در فصل سوم به کاربرد مدل در  پردازدمی در مورد موضوع    گرفتهانجامطالعات  از م   ایپیشینه و همچنین  

. فصل چهارم  شودمیپرداخته    ، کره جنوبی و چینتایلند تصاد ایران با توجه به تجربیات چهار کشور مالزی،  اق

 سیاستی است. هایتوصیه و    گیرینتیجه ، بندیجمع نیز شامل 

 
1 R&D Expenditure (% of GDP) 
2 Education Expenditures (% of GDP) 
3 Total government debt (% of GDP) 
4 Gini Coefficients 
5 Real Effective Exchange Rate 
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 مهم و کلیدی  هایواژه تعریف   14ـ1

(: تولید ناخالص داخلی برابری قدرت خرید،  PPPتولید ناخالص داخلی سرانه بر پایه برابری قدرت خرید ) 

ناخالص داخلی   از    المللیبین به دالر    شدهتبدیل تولید  برابری قدرت خرید است. دالر    هاینرخ با استفاده 

قدرت خرید   متحدهایاالتکه دالر   قدرهمان، قدرت خرید مشابهی بر تولید ناخالص داخلی دارد،  المللیبین

ناخالص تمام    افزودهارزش خریدار، مجموع    هایقیمتدارد. تولید ناخالص داخلی در    متحدهایاالتمشابهی در  

است که در ارزش محصوالت    هایییارانه مالیات محصول و غیر از    عالوه به تولیدکنندگان ساکن در اقتصاد  

استهالک  اند نشده گنجانده   کردن  کسر  بدون  این  طبیعی    شدهساخته   هایدارایی.  منابع  تخریب  یا 

 است.  شدهمحاسبه 

توسعه   و  تحقیق  با  باال محصوالت  تکنولوژی  با  باال: صادرات  تکنولوژی  با  مانند    شدتبه صادرات  باال، 

 (. WDI, 2016الکتریکی هستند ) آالتماشین و هوافضا، کامپیوتر، دارو، ابزارهای علمی 

بخش تولید توضیح داده نشده ناشی از مقدار    تولید،  امل وکل ع  وری بهره :  تولید   امل وکل ع  وری بهره سطح  

مؤثر و شدید    طوربه که چگونه   کند می ، سطح آن تعیین  ترتیباینبه در تولید است.   مورداستفاده  هاینهاده

 (. Comin, 2006)  شودمیدر تولید استفاده  هانهاده از 

ارزش تمام کاالها و دیگر خدمات بازار   دهندهنشانصادرات کاالها و خدمات: صادرات کاالها و خدمات  

، بیمه، وسیله نقلیه، سفر، حق  ونقل حملشامل ارزش کاال،  و    شوند می نقاط جهان ارائه    است که به سایر

، شخصی و  وکارکسب، مالی، اطالعات، وسازساختخدمات مانند ارتباطات،    مجوز، و سایر  هایهزینه امتیاز،  

( و  شد می نامیده  1خدمات عامل قبالا ) گذاریسرمایه پاداش کارکنان و درآمد  هاآن . شوند می خدمات دولتی 

 .گیرند نمی انتقالی را در نظر  هایپرداخت

  افزودهارزش هستند و شامل  2ISIC 99 –  50 هایبخش بخش خدمات: خدمات مربوط به  افزودهارزش 

تجارت   مالی،  ونقلحمل (،  هارستوران و    هاهتل   ازجمله)  فروشیخرده و    فروشیعمده در  خدمات  دولت،   ،

. همچنین شامل هزینه  شوند می و شخصی مانند آموزش، سالمت و خدمات امالک و مستغالت    ایحرفه 

 
1 Factor Services 
2 International Standard Industrial Classification 



 

9 
 

است و همچنین    ذکرشدهخدمات بانکی، وظایف وارداتی و هر اختالف آماری که توسط گردآورندگان ملی  

  ، خروجی خالص یک بخش پس از اضافه کردن تمامافزودهارزش . باشند می اختالفات ناشی از کاهش مجدد 

یا   شدهساخته   هایداراییو کم کردن مقادیر مداخله کننده است. این بدون کسر کردن استهالک    هافرآوری 

 (. WDI, 2016است ) شدهمحاسبه تخریب منابع طبیعی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

 

 

 فصل دوم 

 

 مبانی نظری و مطالعات تجربی 
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 مقدمه 1ـ2

است، در    شدهتنظیمدر این فصل که با هدف بررسی مبانی نظری پژوهش و مروری بر مطالعات پیشین  

درآمدی کشورها    بندیطبقه   ، . در بخش بعدیشودمی ابتدا به بررسی مفهوم دام درآمد متوسط پرداخته  

بهتر، عوامل مؤثر در اجتناب از دام    گذاریسیاست، سپس جهت  شودمی مقایسه بهتر توضیح داده  جهت  

در    موردمطالعه . در بخش بعدی، به تجارب کشورهای موفق  شوند می مختصر بیان    صورتبه درآمد متوسط  

در انتهای فصل نیز ضمن مرور  .  شودمی پرداخته    هاآن   هایگذاری سیاستاجتناب از دام درآمد متوسط و  

و در پایان    شودمی قبلی بیان    ، تمایز این پژوهش با مطالعاتموضوع پژوهش  درزمینه   گرفته انجام مطالعات  

 .شودمی این فصل ارائه   بندیجمع

 

 درآمد متوسط مفهوم دام 2ـ2

)فقیر( به کشورهای    درآمد کم به لحاظ تاریخی، توسعه اقتصادی کشورها، دامنه وسیعی از کشورهای  

درآمد باال )ثروتمند( داشته است. در مراحل اولیه توسعه، کشورها در درجه اول روی کشاورزی معیشتی  

نامولد    نسبتااو چین(. این بخش، در این مرحله    کنگهنگ تکیه کردند )با چند استثناء، از قبیل سنگاپور،  

از مکانیزه کردن    اینتیجه   عنوانبه برخی نقاط، و    . در گیردمی از محصول و اشتغال    تری بزرگ است و سهم  

در مناطق شهری )که    شدهواقع )انباشت سرمایه( کشاورزی و انتقال نیروی کار به صنعت و خدمات، اغلب  

نیاز دارند(،    هابنگاه از کشاورزی  افزایش    وریبهره به کارگران برای صنایع جدید خود و مولدتر  به  شروع 

، همه  درنتیجه.  کنند می، ساختارهای محصول و اشتغال تغییر  کشد می ین فرآیند طول  ا  که  همچنان.  کند می 

افزایش    توانند می کشاورزی(    ازجمله )  هابخش کشور  سرانه  درآمد  و  کنند  پرداخت  باالتری  دستمزدهای 

شامل:  یابد می  که  است  پیچیده  بسیار  فرآیند  یک  اقتصادی  توسعه  ا 1.  سرمایه(  و  )کار  منابع  انتقال  ز  ( 

(  2باالتر )صنعت و خدمات(؛    وری بهره با    هایفعالیتکشاورزی( به    معموالا پایین )  وری بهره با    هایفعالیت

سرمایه؛   از  3انباشت  استفاده  با  جدید  محصوالت  تولید  و  سازی  صنعتی  تولید؛    هایروش (  (  4جدید 

 (.348، 1971کوزنتس، ) شودمی( تغییرات در نهادها و باورهای اجتماعی 5شهرنشینی؛ و  
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دامنه گذار کشورها از میان مراحل توسعه اقتصادی، اغلب اوقات، از کشورهای درآمد پایین به درآمد  

  های گروه ، در برخی موارد، کشورها در  حالبااین.  باشدمیمتوسط و در حالت ایده آل، به کشورهای درآمد باال  

. در برخی  رودنمی باال    هاآن آمد  در و    شوند می درآمدی پایین یا متوسط برای دوره زمانی طوالنی گرفتار  

ممکن است به گروه درآمد   اند رسیده ، کشورهایی که به درآمد متوسط درواقع.  د افتمی ، برگشت اتفاق  موارد

کاالی    هایقیمت شدن در    ورغوطه پایین برگشت کنند، شاید به دلیل یک شوک بزرگ، از قبیل جنگ یا  

اگر کشور   از  به مجموعه محدود   ازحدبیش مصرفی  اقتصاد  باشد. گذار یک  وابسته  از کاالهای مصرفی  ی 

متوسط  وضعی درآمد  به  پایین  درآمد  و  ت  باال  درآمد  وضعیت  به  یافتن  دست  به    درنهایتبرای  رسیدن 

 (. 2011اسپنس، ) یک جهش بزرگ است  هاثروتمندترین 

آمده که برخی کشورها که موفق    وجود   به در طول دو و نیم دهه گذشته، بحث مهمی پیرامون مشاهدات  

. اند نبوده ، هنوز طی چند وقت پیش قادر به رسیدن به گروه درآمد باال  اند بودهبه عبور از درآمد متوسط  

  مسئله   یکاین،  طبعاادرآمد متوسط هستند.    دام که این کشورها در    کنند می ، برخی نویسندگان ادعا  درنتیجه

است،    این   گذارانسیاستبرای    کننده نگران کشورها    هاآن   که   همچنانکشورها  سایر  که  کردند  مشاهده 

 (.2012فلیپ و همکاران، )  به درآمد باال موفق بودند  دررسیدن

که قادر به رقابت با اقتصادهای درآمد پایین و دستمزد    کند می ، به کشورهایی اشاره  توسعه آسیا  بانک

کشورها    گونهاینباال نیستند.    بامهارت  هایوآوری نپایین در صادرات صنعتی و با اقتصادهای پیشرفته در  

  محور ایجاد کنند   وریبهره ، به رشد  هزینهکم انتقال موقتی از رشد منابع محور، با کار و سرمایه    توانند نمی

 .(501، کادر 54، 2011بانک توسعه آسیا، )

دالر، صنایعی که رشد را در اوایل    5000  –   10000: در محدوده درآمد سرانه  کند می استدالل    اسپنس

.  کنند می ناشی از افزایش یافتن دستمزدها    غیررقابتیبه جهانی    شدنتبدیل ، شروع به  شوند می دوره موجب  

و توسط مجموعه جدیدی از صنایع    کنند می حرکت    ترپایین کاربر به کشورهای با دستمزد    هایبخش این  

ارزش را ایجاد    هاآنکه بیشتر سرمایه، سرمایه انسانی و دانش بر هستند در راهی که    شوند می یگزین  جا

 (.100، 2011اسپنس، ) کنند می 


