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 مقاومتیدر سند اقتصاد برون گرایی  -1

 ،اقتصادی ،مالی بحران های مانند ،اختیار از خارج تحوالت از ناشی بی اطمینانی های و مخاطرات که جهانی در .....
   ..... است افزایش به رو آن در ... و سیاسی

  بیست ساله، چشم انداز سند اهداف به دستیابی و اقتصادی مقاومت شاخص های بهبود و پویا رشد تأمین هدف
  برون گرا و پیشرو درون زا، مولد، ساز، فرصت پذیر، انعطاف جهادی، رویکردی با مقاومتی اقتصاد کلی سیاست های

 می گردد ابالغ

 هدف با وارداتی کاالهای تأمین مبادی در تنوع ایجاد و راهبردی خدمات و محصوالت تولید به دادن اولویت و........
   .خاص و محدود کشورهای به وابستگی کاهش

 :طریق از مثبت ارزآوری خالص با و افزوده ارزش تناسب به خدمات و کاالها صادرات از هدفمند جانبه  همه حمایت
 ملی تولید ریزی برنامه ......... صادرات برای خارجی سرمایه گذاری تشویق  .......... خارجی تجارت خدمات گسترش
 با ویژه به کشورها با اقتصادی پیوند های بخشی تنوع و جدید، بازارهای شکل دهی صادراتی، نیازهای با متناسب

  صادرات تولید تسهیل و گسترش ..... هدف بازارهای در ایران سهم پایدار گسترش هدف با ..... منطقه کشورهای
   خارج از مالی منابع و ضروری نیازهای تأمین و خدمات و کاال

 :افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق
 توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان 
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 برون گرایی  تبیین  -2

   :می رسد نظر به تطبیقی مطالعات و اقتصادی توسعه در کشورها تجارب به توجه با
 و اصلی ترتیبات اساس این بر .می شود محسوب موفق کشورهای اقتصادی رویکرد در محوری اصل یک برون گرایی

  در جهانی اقتصاد فرصت های و ظرفیت ها حداکثر از که گردد می مدیریت و تنظیم نحوی به داخل اقتصاد نهادی
   شود برداری بهره درونزا رشد های مولفه تقویت و تحریک

  –استراتژی توسعه ترکیه : مرجع
  - 2018تا  2014برنامه دهم توسعه 

نمونه ای از دسته بندی موضوعات با 
محوریت برون گرایی برای دستیابی به 

 رشد پایدار در نرخهای باال

 یک جایگاه از و می یابد ارتقاء بین المللی اقتصادی تعامالت از فراتر مفهومی به برون گرایی رویکرد، این تحت
  .می یابد تسری اقتصادی برنامه های کل به آن مصادیق و رود می فراتر توسعه برای جنبی «زیربرنامه»
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 برون گرایی  تبیین  -2

 تغیرات ترکیب صادرات -
 تغییرات ترکیب واردات -
 تنوع در طرفهای تجاری -
 GDPافزایش سهم صادرات از  -
 GDPروند سهم واردات از  -
 روند واردات بکار رفته در صادرات -
- Openness و تعرفه ها 
 WTOپیمانهای چند جانبه و  -

برون گرایی تجاری -1  

برون گرایی در تولید -2 برون گرایی مالی و   -3 
 سرمایه ای

طی مسیر صنعتی شدن در اقتصاد  -
 میزبان از طریق صادرات گرایی

 ترکیب تولید متناسب با صادرات  -
 GVCمشارکت در  -
 جذب و ارتقای فناوری  -
 افزایش سهم ارزش افزوده صنایع   -

 مناطق ویژه صنعتی و آزاد
 بروز مزیتهای نسبی در تولید -

مستقیم خارجی و  سرمایه گذاری -
 سرمایه از تشکیل سهم آن 

در سبد سهام و  سرمایه گذاری -
 سهم آن در بازار سرمایه کشورها

و سهم فروش اوراق قرضه روند  -
 در بازارهای خارجی داخلی 

تامین وامهای خارجی در سهم  -
 مالی داخلی

 یافته اند تعمیم سرمایه – تولید – تجارت یعنی اصلی محور سه حول عموماً برون گرایی وضعیت تبیین در اقتصادی شاخص های

 از نمونه یک عنوان به KOF معرفی
 از برآیندی که ترکیبی شاخص های

 می دهد نمایش یکجا را ها مولفه این
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 :برآیند سه خانواده اصلی از زیر شاخص ها شامل موارد زیر است KOFشاخص 
 شاخص های اقتصادی
 شاخص های اجتماعی
 شاخص های سیاسی 

 
تا   1970از  ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)این شاخص توسط 

 .می شودکشور تهیه و گزارش  207برای  2014

 برون گرایی  تبیین  -2
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 KOFبراساس شاخص  – روند فزاینده برون گرایی اقتصادی در سطح بین الملل

 برون گرایی  تبیین  -2
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 در کشورهای منتخب در قیاس با ایران( KOF) براساس شاخص« اقتصادی»مقایسه روند برون گرایی 

 برون گرایی در کشور  -3
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 بعد به میالدی 2008 و 2000 دهه و 90 دهه زمانی دوره سه در که کشورهایی معدود از منتخب کشور چهار
   .اندکرده تجربه را درصد 4 باالی رشدهای

 برون گرایی در کشور  -3

 در معدودی کشورهای منتخب در قیاس با ایران( KOF)براساس شاخص  « اقتصادی»مقایسه روند برون گرایی 
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   است شده تحلیل کشور، در مختلفی های گیری جهت و تفاسیر ها، نام با سو بدین میالدی 80 دهه از تحوالت این
 

 پدیده این شده تعیین پیش از طراحی به نسبت بدبینانه نگاه = سازی جهانی
 

 دارد جهانی بازار در پدیده این بودن خودجوش بر قائل بیشتر که بینانه خوش نسبتاً نگاه = شدن جهانی
 

   منفی و مثبت جوانب گرفتن نظر در با پدیده به معتدل نگاه = جهان اقتصاد با پیوندی هم
 

 جهانی نظم در هضم نتیجه در و جامعه و فرهنگ به پدیده این اقتصادی آثار تعمیم در بدبینانه نگاه = جهانی اقتصاد در ادغام

  چنین فقدان معاصر، تاریخ دوران تمامی در نحوی به که آن آثار سازی ساده و داخل در پدیده این دقیق بررسی به تمایل عدم
   است، انداخته سایه کشور اقتصاد بر بین المللی، اقتصادی قواعد و  هاظرفیت از درکی

 
  قرن استعمار از مانده جا به های بدبینی یا و میالدی 60 و 50 دهه اوایل گرایانه چپ قطبی های تحلیل تاثیر تحت هنوز

 .می  باشد نوزدهم
 

  بیشتر هرچه شده باعث است بین المللی تعامل توقف از ناشی خود که پدیده این منفی و مثبت آثار از صحیح درک نبود
   .نماید می تقویت را خود معیوب چرخه این و نشود آموخته بدرستی کشورها سایر تجارب از ادامه در و شود تقویت درون گرایی

 برون گرایی در کشور  -3

 اسالمی انقالب به میالدی 90 و 80 دهه در جهان اقتصادی های قطب واکنش که شد غافل نباید حال عین در
   .شد رهنمون درون گرایی سمت به را کشور اقتصاد ناگزیر تحمیلی، جنگ وقوع و
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 کشوردر برون گرایی  -3

بین المللاقتصاد  اقتصاد کشور  

  عصر در نفت اکتشاف در خارجی مستقیم سرمایه گذاری جذب از) جهان با اقتصادی جدید تعامل سابقه سال 100 از بیش
 عنوان نمی توان لکن .است داشته وجود همواره بیرونی ارتباطات بنابراین (ها تحریم دوران در پایه های فناوری جذب تا  ناصری

 .نهاد آن بر «برون گرایی»

 :گذشته  سال هایویژگی بارز تبادالت بین المللی اقتصاد کشور در 
 

 «  تعامل غیر فعال»
 

  مناسبات آن تحت که (چین و اروپایی معدودی) تجاری محدود شرکای از واردات ثابت نسبتاً ترکیب :تجارت در اولویت
 .است محدود بازارها در رسوخ و ارائه ، بازرایابی فروش، توان لذا و شده تقویت کشور در «خریدار فرهنگ و دهنده سفارش»

 تالش های نیازمند محصول ویژگی های بواسطه که محدود شرکای به :گاز و نفت و طبیعی منابع به متکی صادرات غلبه
 .است نبوده چندانی بازاریابی
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 درصد 4 باالی رشد کشور 38    میالدی 80 دهه

 کشور 57    میالدی 90 دهه

 کشور 84    میالدی 2000 دهه

 کشور 80    میالدی 2014 تا

 کنند پیدا دست باال رشدهای به توانسته اند که کشورهایی تعداد :دریافت توان می گذشته دهه چند طی و زمان گذر با
   است یافته افزایش

 برون گرایی و فراگیر شدن تجربه رشد در کشورهای منتخب    -4
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کشور  38  

 برون گرایی و فراگیر شدن تجربه رشد در کشورهای منتخب    -4
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 کشور 57

 برون گرایی و فراگیر شدن تجربه رشد در کشورهای منتخب    -4
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 کشور 84

 برون گرایی و فراگیر شدن تجربه رشد در کشورهای منتخب    -4
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 کشور 80

 برون گرایی و فراگیر شدن تجربه رشد در کشورهای منتخب    -4
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 (اجماع)برون گرایی مشترکات کشورها  در الگوهای مبتنی بر  -5

 در اوایل در شاید و رسید تحقق به کشورها معدودی در و آسیا شرق در فقط برون گرا رشد تجربه بدواً اگرچه
  و درونی سازگاری دارای لکن مختلط و متنوع الگوهای از کثیری امروزه اما انجامید ناکامی به التین آمریکای

 .شده اند همساز اقتصادها بومی ویژگی های با مبانی حفظ ضمن که گرفته اند شکل داخلی اجماع

 «  اجماع پکن»میالدی از الگوی توسعه چین با نام  2004در سال 

 «اجماع بوئنس آیرس»میالدی روسای جمهور وقت برزیل و آرژانتین از  2003در سال 

 برای جدید، اجماع این در .شد مطرح «سئول اجماع» بیست گروه سران نشست در و میالدی 2010 سال در
 -2 زیرساخت ها بر تمرکز -1 :بود استوار ستون (9) بر و شده گرفته نظر در بیشتری نقش دولت ها مداخله

 به دسترسی شدن فراگیر -5 تجارت -4 انسانی سرمایه توسعه -3 اشتغال ایجاد و خصوصی بخش سرمایه گذاری
  هر که دانش توزیع -9 داخل در منابع پذیری تحرک و جابجایی -8 غذایی امنیت -7 مستمر رشد -6 مالی منابع

 .دارند قرار مسیر یک در رقابتی بازار اقتصاد مبانی با مستقیم غیر اما مستقیماً نه اگر مورد (9)

 «  اجماع بمبئی»هند تحت عنوان « مردم محور»الگوی توسعه  2010در سال 

  اجماع» عنوان تحت مناقشه ای پر موضوعات از عبور و واردات جایگزینی و صادرات توسعه الگوهای تکامل
 و زمانی کارکرد اصوالً مفهوم این که حالی در می شود اطالق «برون گرایی مسیر» به اشتباه به که «واشنگتن

 .است داشته دیگری مکانی



 

 20 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 بروز بحران= عدم تحقق خصوصی سازی + انباشت بدهی + تورم مزمن + حمایتهای کشاورزی + سیاست های نادرست تامین اجتماعی = دهه از دست رفته 

 (در اکثر مطالعات دیگر کشورها)نامعین = بروز و ظهور ثبات و تحکم و خواست و قدرت سیاسی که اصالحات را در پیش گرفته 

 انضباط پولی و مالی  –بهبود مقررات در مالیه عمومی  –ثبات اقتصاد کالن = برنامه هشتم

تا  2001ظرف : کاهش سلطه مالی دولت
سال به تک  34کاهش تورم پس از  2004

 2006استقالل بانک مرکزی + رقمی 

 %20در حدود  سرمایه گذارینرخ رشد 
 (با تمرکز ویژه در کشاورزی) TFPدو برابر بهبود 

جابجایی سریع از نظام نرخ ارز 
Crawling   بهFloating 

 پس از دوسال از گذشت برنامه

با % 7رشد صنعت و خدمات حدود 
برابری صادرات از  2.6رشد  GDPدرصدی خدمات از  64سهم 

 2005تا  2000
 میلیارد دالر 73به  28از 

کاهش نرخ بهره مرکب در ابزارهای مختلف 
 2005در % 16به  2001در % 99مالی از 

 رشد واردات برای صادرات+ تقویت ارز 

در  FDIجبران با = کسری حساب جاری 
 در جبران% 42میلیارد دالر  با سهم  10حدود 

 17.6کاهش مخارج مالی دولت از سهم 
 درصد 9.7درصدی در بودجه به 

 اگرچه مسئله بدهی دولت باقی مانده بود

بهبود شرکت های دولتی و 
خصوصی سازی منجر به آزادسازی 

 2006میلیارد دالر  در  22

 –تقویت سرمایه بانکهای دولتی = سیستم مالی
واگذاری بانکهای ورشکسته به صندوق بیمه 

 تقویت نظارت بانک مرکزی  -سپرده گذاری 

و  SDIFمیلیارد دالر برای  17.3= استقراض خارجی 
 میلیارد دالر برای سرمایه بانکهای دولتی 22

ناتوانی در ایجاد اشتغال : چالش
 برای جوانان تحصیل کرده

 آغاز اصالحات نوین( = مشابه امروز ایران)ترکیه  90مشکالت دهه 
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 نهادی اصالحات و تغییرات از مسیر این در است، داخلی اقتصادی شرایط آمادگی = برون گرایی الزم شرط
 شده اند روز به متناسباً همگی و نشده غفلت
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قوانین بهبود فضای 
 کسب و کار

شفاف سازی و 
 مقابله با فساد

قوانین تنظیم بودجه و 
 خزانه

قوانین کاهش و یا 
 تنظیم مالیات ها

قوانین ورشکستگی و 
بازپرداخت اقساط  

 شرکت های مسئله دار

 قوانین کار

 انرژی –قوانین انحصار در بخش ارتباطات 

مقررات تغییر حمایت ها در 
 بخش کشاورزی

بهبود قوانین بازار سرمایه براساس  
 استاندارد اروپا

 آغاز اصالحات نوین( = مشابه امروز ایران)ترکیه  90مشکالت دهه 
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 برون گراییالگوهای مبتنی بر در مشترکات کشورها  -5

 وقفه با نیز آن آثار و آغاز گذشته دهه 3 از پیش کشورها در برون گرا اصالحات بیشتر که داشت توجه باید -1
   .نیست مدت کوتاه فرایند یک برون گرایی ماهیت لذا .است شده ظاهر

 
 ارتباط زمانی مقطع هر در داخلی شرایط و جهانی وضعیت به کشورها در برون گرایی ماهیت و سرعت -2

  .است داشته
 
 مدل یک تجویز و برآمده کشورها داخل از اقتصادی توسعه اصلی خطوط از یکی عنوان به برون گرایی -3

 است نبوده بیرون از تحمیلی

 (جنوبی کره هند، شیلی، چین، ویتنام،) است شده برده پیش متمرکز کامال مدیریت و سیاسی اراده تحت -4
 از مختلف حوزه 21 در آماری شاخص 350 که طوری به ارزیابی و کنترل گسترده نظام یک :ویتنام

 (مدیریتی داشبرد = مقاومتی اقتصاد ستاد) .دارد قرار پوشش تحت اجتماعی اقتصادی فعالیت های

 را برون گرایی سپس و رسیده داخلی سیاسی اقتصاد تعادل در تغییر لزوم در اجماع به حکومتی نظامات -5
 (گرا کثرت چه و متمرکز نظامات در چه) اند کرده اتخاذ
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 ویتنام التین، آمریکای ترکیه،  شده اقتصادی گیری جهت تصحیح به منجر بحران بروز کشورها برخی در -6

 اتخاذ سبب داخلی اقتصاد به اتکاء رغم علی رشد نرخ پایداری عدم یا بودن کند کشورها برخی در -7

  (هند چین،) شده برون گرایی

 کنگ هنگ سنگاپور تایلند است بوده درآمیخته آنها اقتصاد با برون گرایی موضوع ابتدا از کشورها برخی -8

 تا برسد ثبات با و همگرا شرایط به توانسته چگونه اقتصادی بحران شرایط در سیاسی تحوالت اینکه
 کشور روی پیش بزرگ سوال = نیست مشخص چندان شود، آغاز آن سایه در اصالحی سیاست های

  سیاست های مختلف جوانب به توجه با برزیل یا و چین و هند مانند بزرگ کشورهای می رسد نظر به
 بخش رشد رغم علی اقتصادها اینگونه در دولت نقش .اند کرده اتخاذ را محتاطانه تری بسیار اقتصادی
 .است اهمیت با هنوز خصوصی

 برون گراییالگوهای مبتنی بر در مشترکات کشورها  -5
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  موارد ترین اساسی از بهره نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ مانند بنیادی شاخص های بهبود و کالن اقتصاد ثبات
  شوند می محسوب داخلی اقتصادی اصالحات

 بوده مواجه کمتری ریسک با مجموع در برون گرایانه سیاست های گام به گام و محتاطانه اجرای
  (Gradualist Approach).است

 کالن اقتصاد ثبات ایجاد و برون گرایی در توفیق مهم، های مولفه جمله از نهادی اصالحات و قوانین اصالح
 .می شود محسوب

 طرق به که بوده موارد اکثر در مشترک موضوع یک بانک ها و دولت بدهی های ساختار تجدید مسئله
  وضعیت به زیادی حدود تا راه حل این می رسد نظر به لکن .است شده ارائه راه حل هایی آن برای مختلف

 .است بوده وابسته آن ها به دسترسی و بین المللی سرمایه جریان های

 برون گراییالگوهای مبتنی بر در مشترکات کشورها  -5

  الزم شرط کشورها، اقتصادی توسعه و رشد در خارجی سرمایه جذب و تجارت توسعه معنی به برون گرایی
  عامل داخلی اقتصادی اصالحات بین المللی، های گشایش موازات به .نیست کافی شرط اما می شود محسوب

 است دولت ها سیاست های توفیق
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   تجاریبرون گرایی در نکاتی -6

برون گرایی تجاری -1  

برون گرایی در تولید -2 برون گرایی مالی و سرمایه ای -3   

   نیست آن بر متوقف لزوماً تجاری برون گرایی اما است مهم بسیار WTO در عضویت تجارت حوزه در اگرچه :نکته

   2001 سال در WTO به پیوستن لکن 90 دهه در اقتصادی قطب های با چین گسترده توافقات -1

 بعدی فازهای در تجارت توسعه سپس و کشاورزی محصوالت برای 1995 سال در WTO به هند پیوستن -2

  سالهای در ای منطقه پیمان های انعقاد بواسطه آن از پیش صادرات رشد اما پیوست WTO به 2007 سال در ویتنام -3

 اَپک و آن آسه اروپا، با ترتیب به میالدی 98 و 95 و 92

 بازار نقش سپس و 90 دهه در اروپا و آمریکا بازار نقش توسعه، حال در کشورهای صادرات بویژه و تجارت توسعه در
 بوده اساسی بسیار توسعه، حال در کشورهای تولیدی کاالهای اصلی کنندگان وارد عنوان به میالدی 2000 دهه در چین
   .شد خواهد پررنگ (جنوب – جنوب) بعد به 2020 از هند و برزیل و آسیایی کشورهای سایر نقش .است

   Trade Facilitation Agreementمباحث و پتانسیلهای جدیدی در رابطه با 
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 (TFA)رشد فزاینده پیمانهای تجاری منطقه ای 

World Trade Report 2015 

 تجاری  برون گرایی در نکاتی -6
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 رشد واردات در بازارهای هدف

 ...رشد صادرات از خاورمیانه و 

نمایی از روند تجارت در قطب های  
 سال گذشته 5مختلف در 

World Trade Report 2015 

 تجاری  برون گرایی در نکاتی -6
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 تجاری  برون گرایی در نکاتی -6

World Trade Report 2015 

 نسبت به رابطه تجارت و رشد اقتصادی آتیه نه چندان خوش بینانه

  عنوان به 90 دهه طالیی دوران
  دست از تجارت و رشد متقابل اثر

  دوران و می شود محسوب رفته
 است شده آغاز ارتباط این از نزولی

به نظر می رسد در سال های آتی، موتور محرک تجارت دنیا بیشتر از طریقق کشقورهای   
 .درحال توسعه باشد
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World Trade Report 2015 

 تجاری  برون گرایی در نکاتی -6

 تعمیق و ایجاد برای :سوال
 کدام TFA براساس روابط
 شوند؟ هدفگذاری ها قطب



 

 30 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

برای ساده سازی فرایند و مراحل تجارت، تقسیم اطالعات و همکاری در تعیین مقررات و اهداف  Articleبند  ( 12)شامل دوازده 
 سیاستی تجاری بین کشورها 

رقابتی بودن هزینه های تجاری یکی از مبانی اولیه در تصمیم برای استقرار تولید در : و یا تولید مشترک با خارجی  FDIر ابطه تجارت با 
 برای سرمایه گذاران بهتر قابل انجام است TFAکشور هدف تحت سرمایه خارجی است لذا تحلیل زنجیره ارزش تولید بر اساس اعمال 

   TFA -تجاری برون گرایی در نکاتی -6
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   TFA -تجاری برون گرایی در نکاتی -6
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(درصد)کشورهانرخ تعرفه ایران در مقایسه با گروه   

   TFA -تجاری برون گرایی در نکاتی -6
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در نظام تجاری  TFAاهمیت اعمال سیاست های 
 دهه آتی  کشورها در یک

TFA  به عنوانPositive Integration  در برابر رویکرد قبلیNegative Integration که شامل کاهش تعرفه ها بود 

چشم انداز شتاب رشد صادرات کشورهای در حال  
 TFAتوسعه در صورت اعمال 

چشم انداز شتاب رشد صادرات کشورهای در حال  
 TFAتوسعه بدون اعمال 

   TFA -تجاری برون گرایی در نکاتی -6
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 :عمده گروه سه تفکیک به صادرات ارزش رشد
 BRICS کشورهای -

 شده صنعتی جدیداً کشور چهار -
 یافته توسعه کمتر کشورهای -
 
 
 شامل درصد 52 حدود در صادرات این کل از

   می  باشد جنوب جنوب تجارت
 
 

   :نکته
 هنگ کشورهای صادراتی سهم مدت این طی در

 صادرات کل از تایوان و جنوبی کره سنگاپور، کنگ،
 است مانده باقی درصد 8 تا 7 محدود در جهان

   تجاریبرون گرایی در نکاتی -6
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   تولیدبرون گرایی در نکاتی -7

   است شده حاصل جهانی ارزش زنجیره نظام با داخلی شرایط دقیق تطبیق و تنظیم سایه در موفق کشورهای در صادرات گرایی

 اقتصاد که دارد وجود خطر این اما .یابد تحقق کمتری های هزینه در جهانی اقتصاد با ارتباط تا می شود سبب GVC در مشارکت
 مقررات حذف برای کشورها بین Race to the Bottom تا شده باعث .گیرد قرار جهانی رونق و رکود ریسک در بیشتر داخلی
 .شوند تر جذاب هرچه محیط تا بگیرد شکل

  و حمل پیشرفتهای - re-organization تولید نظام ساختار تجدید - مناطق و ها بنگاه و کشورها بین در تولید شدن قطعه قطعه
  تولید هزینه کاهش به منجر همگی که ICT لجستیک نقل

 (کشور؟ صادراتی صنعتی سیاست) : توسعه حال در کشورهای در FDI تحت صادراتی کاالی تولید در تصمیم پیچیدگی
 .است ارائه قابل یافته توسعه کشورهای بازار به فقط پیچیده کاالهای صادرات -
 آتی دهه ظرف) پائین به متوسط درآمد با مصرف کنندگان سهم با مقایسه در ثروتمند کنندگان مصرف سهم شدن کوچکتر -

   (بازار به جدید مصرف کننده نفر میلیارد 2 ورود
 دستمزد سرکوب با درآمد پائین سطح تله -

 .می گیرد صورت تجاری سیاست های با هماهنگی در زیادی حدود تا برون گرایی اساس بر صنعتی توسعه برنامه تهیه
  کند تعیین را داخلی تولید عمومی ترکیب صادراتی مقاصد کدام براساس و ها TNC با همکاری در کشور اینکه

برون گرایی تجاری -1  

برون گرایی در تولید -2 برون گرایی مالی و سرمایه ای -3   
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 (  پروژه های ایجادی)مستقیم خارجی  سرمایه گذاریترکیب جذب 
 به تفکیک حوزه فعالیت های منتخب -به تفکیک قطب های اقتصادی 

 کجا صورت می گیرد؟ – با عینیات جذب سرمایه خارجی ،لزوم انطباق سیاست های صنعتی کشور و حوزه های هدف گیری شده

 تولید  برون گرایی در نکاتی -7
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 تولید  برون گرایی در نکاتی -7

نمایی از 
رویکردهای 

سیاست صنعتی 
در کشورهای در 

 حال توسعه 
 

حوزه هایی که 
بیشترین تمرکز و 
توجه را از سوی 
دولت ها به خود 

 جلب کرده اند

 سیاست های افقی در سطح اقتصاد

 سیاست های عمودی در صنایع  

 GVCسیاست صنعتی مبتنی بر 
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 تولید  برون گرایی در نکاتی -7
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   ارزش جهانی زنجیره از کمتر بهره مندی و لبخند نمودار میانی بخش در توسعه حال در کشورهای گرفتن قرار احتمال-
 .دارند خود قبضه در را طیف سر دو فعالیت های بیشتر یافته توسعه کشورهای-

 (واقعیات) تولیدبرون گرایی در نکاتی -7
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 در سطح بین الملل ارزش افزوده صنعتی وضعیت نامطلوب سایر کشورهای در حال توسعه در کل  -
 (  رنگ خاکستری)درصد  29درصد به  50از  2014تا  1990کاهش سهم از  -
 درصد 51درصد به  15افزایش فوق العاده سهم چین در ارزش افزوده صنعت از  -
 (هند، ترکیه، برزیل و مکزیک)ثابت ماندن ترکیب کشورهای پیشتاز در تولید صنعتی  -

 (  واقعیات) تولیدبرون گرایی در نکاتی -7
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 سرمایه ایمالی و برون گرایی نکاتی در  -8

برون گرایی تجاری -1  

برون گرایی در تولید -2 برون گرایی مالی و سرمایه ای -3   
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 سرمایه ایمالی و برون گرایی نکاتی در  -8

 .است شده وارد مالی بازارهای شدن جهانی پرقدرت روند بر توجهی قابل شکست سو بدین میالدی 2008 سال از
   .یافت کاهش شدت به پیشرفته اقتصادهای سوی به خارجی سرمایه جریانهای

 .جریان به سوی اقتصادهای نوظهور نسبتاً ثابت مانده استروند 



 

 43 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 در را سهم بیشترین آن از قبل تا که بوده محور بانک مالی جریان های بخش در گرد عقب و نوسان بیشترین بحران از پس
   خارجی مستقیم سرمایه گذاری و بدهی اوراق در سرمایه گذاری سبد در نوسان کمترین .اند داشته بین المللی سرمایه جریان

 سرمایه ایمالی و برون گرایی نکاتی در  -8
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 (  فرصتها)جدید در جریانهای مالی پدیده های ظهور  -8

 :(فرصت) کشورها این از سرمایه صادرات دالیل
 توسعه حال در کشورهای برخی در ثروت افزایش -1
 بازارها آن از خروج لزوم و محلی بازارهای در رقابت افزایش -2
   کشورها همان از صادرات افزایش برای تکمیلی های سرمایه گذاری -3
 خود نیاز مورد اولیه مواد تامین -4

  حال در کشورهای فزاینده نقش
 :سرمایه جابجایی در توسعه

 
 حدود در کشورها این که طوری به

  جذب خود به را FDI از نیمی
  مدت همین در و (2012) می کنند

  سرمایه گذاری از درصد 34 حدود
  توسعه حال در کشورهای سایر در
 اند کرده تامین نیز را
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 امکان پذیری بیشتر در تامین مالی خارجی از طریق اوراق قرضه ارزی  
 به شرط فراهم کردن پیش نیازهای دقیق آن مانند ثبات و انضباط مالی و موارد مصرف بهینه

 (  فرصتها)جدید در جریانهای مالی پدیده های ظهور  -8
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 سرمایه گذاری کل از درصد 50 حدود در جنوب -جنوب بین خارجی مستقیم سرمایه گذاری جریان
 خارجی سرمایه گذاری می دهد نشان مطالعات .دارد عهده بر را توسعه حال در کشورهای به مستقیم
 .دهد افزایش را تولید زنجیره در مشارکت درصد واحد 20 می تواند

 (  فرصتها)جدید در جریانهای مالی پدیده های ظهور  -8

به منابع از امکان اتکاء 
 کشورهای در حال توسعه

به منابع از امکان اتکاء 
 توسعه یافتهکشورهای 
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افزایش شناخت و تجارب کشورها و کاهش ریسک مواجهه با نوسانات جریان های مالی بین المللی  
 و در کشور ؟ –هنگام ورود به جریان تامین مالی خارجی 

 (  فرصتها)جدید در جریانهای مالی پدیده های ظهور  -8
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 اساساً اما است گرفته قرار پذیرش مورد زیادی حدود تا اقتصادی رشد و تجاری بازبودن بین رابطه اگرچه
 با .نیست مشخص چندان هنوز اقتصادی رشد با (Financial Openness) مالی بازبودن بین رابطه

 برای الزم شرط داخلی کالن اقتصاد ثبات و داخلی مالی بازارهای توسعه که کرد ادعا می توان حال این
  .است جهانی مالی جریانات از بهره مندی

 (   فرصتها)جدید در جریانهای مالی پدیده های ظهور  -8
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 برون گراجریان سرمایه  -تولید- تجارتمیالدی در  2008شرایط پس از  -9

 به پیشرفته، اقتصادهای برخی در کننده مصرف تقاضای اقتصادی، و مالی بحران شروع از پیش•
 ممکن را توسعه حال در اقتصادهای صنعتی صادرات سریع رشد امریکا، متحده ایاالت در خصوص

   .ایستاد حرکت از که بود ساخته

 خود نوبه به آمد، وجود به شده صنعتی اخیراً کشورهای شهرسازی و صنعتی توسعه در که رونقی•
 .بود آورده فراهم را توسعه حال در کشورهای دیگر از اولیه کاالهای صادرات برای را فرصتهایی

 رویکرد از نظر به و کرده کمک جهانی اقتصاد در تولید رشد از طوالنی دوره یک به وضعیت این•
 .کرد می دفاع گذار و توسعه حال در اقتصادهای از بسیاری در محور صادرات

 روبرو ابهام با یافته توسعه کشورهای رشد فعلی کند چارچوب در رشدی مدل چنین استمرار تداوم اما•
 .است شده

  موازی سیاست یک تبیین به است ممکن بزرگتر، اقتصادهای بویژه گذار و رشد حال در اقتصادهای•
(Alternative) باشند داشته نیاز داخلی تقاضای به متمایل رشد مدل یک سمت به. 
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 کانال به ای فزاینده طور به حال عین در اما کرده کمک کشورها از تعدادی رشد به بیشتر، تجاری بودن باز
 باعث 2008-09 سال در جهانی تجارت فروپاشی .است شده تبدیل بیرونی های شوک انتقال برای ای اولیه

 کشورهایی البته و داشتند تمرکز انرژی صادرات روی عمده طور به که گردید کشورهایی مبادله نرخ در کاهش
  .کردند تجربه منفی حجمی اثرات کردند، می صادر صنعتی کاالهای بیشتر که

 برون گراجریان سرمایه  -تولید- تجارتمیالدی در  2008شرایط پس از  -9
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 گروه سطح در جدیدی و خاص مقرراتی و نهادی های چارچوب میالدی، 2008 بحران از پس و امروزه
 و می شود محسوب بانکی مالی سیاست های در شیفت نوعی که است شده واقع توافق مورد بیست

 چالش یک ملی سطوح در آنها اجرای مسئولیت و استانداردها و رویکردها این با تضاد عدم و هماهنگی
 .می شود محسوب جدید

Financial Intermediates وMarket Maker  و محدودیت ها با بحران از پس شرایط تحت ها 
 .شده اند روبرو بیشتری نظارت های

برون گرایی تجاری -1  

برون گرایی در تولید -2 برون گرایی مالی و   -3 
 سرمایه ای

 برون گراجریان سرمایه  -تولید- تجارتمیالدی در  2008شرایط پس از  -9

 سوپر پایان -  ابتدایی کاالهای اصلی و عمده واردکننده و کننده مصرف عنوان به چین آینده درباره ابهام
 سایکل

 
  و شده تثبیت توسعه حال در کشورهای صادراتی سبد از توجهی قابل سهم عنوان به صنعت دیگر امروزه
 است شده تر دشوار مراتب به صنعتی صادراتی بازارهای برای رقابت

 
 صادرات گرایی امکان عدم نتیجه در و یافته توسعه کشورهای در نسبی گرایی درون و رکود از هایی نشانه
   .نماید می مطرح مجدد را داخلی تقاضای به اتکاء لزوم که می شود مطرح



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

  .ندارد وجود اجماعی و نیست مشترکی تعریف دارای داخل، در برون گرایی -

  .ندارد قرار گرا برون اقتصادهای کلوپ در کشور می دهد نشان مربوطه شاخص های کلیه -

 .نشده اند تدوین و تنظیم برون گرایی جهت در کالن اقتصاد و نهادی محیطی، نیازهای پیش -

 .است نشده منتفع شدن جهانی های بزنگاه زا ای منطقه رقبای با قیاس در کشور -

 .شود بهره مند TFA های ظرفیت از تواند می لکن مانده باز WTO های ظرفیت از کشور -

 .باشد می GVC با مشارکت و محور صادرات صنعتی سیاست فاقد کشور -

  .اند مانده بدور برون گرایی های فرصت از سرمایه بازار و بانکی مناسبات سرمایه ای، و مالی بخش در -

 کشور و است جدید مناسبات سمت به اقتصادی قبلی های قطب از جابجایی حال در جهانی، های فرصت -
  .است نکرده تبیین خصوص این در کالنی راهبرد
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برون گرایی تجاری -1  

برون گرایی در تولید -2 برون گرایی مالی و سرمایه ای -3   
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 خواست و اراده سیاسی به عنوان مهم ترین پیش شرط پیش برد رویکرد برون گرایی: گام صفر

 شفافیت پذیر شدن اقتصاد و پیش بینی به ثبات در اقتصاد کالن، پایبندی : گام اول

تشکیل یک ساختار یا نهاد جدید و روزآمد در سطح عالی نظامات اداره کشور، برای : گام دوم
 * Outward Orientationایجاد هماهنگی کالن در 

 مالی و سرمایه گذاری -3تولید  -2تجارت  -1در سه قطب برون گرایی یعنی 

 نتیجه گیری و پیشنهاد – 10

 ستاد اقتصاد مقاومتیبرون گرایی از شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی و یا کارگروه غیر * 

 :کشور در برونگرایی عمده بازیگران بین در Coordination Failure بر آمدن فائق برای ختاریسا

 سازمان - صادرات توسعه ضمانت صندوق - تجارت توسعه سازمان - مرکزی بانک ارزی معاونت
  بین الملل معاونت های - بهادار اوراق و بورس سازمان - فنی و اقتصادی های کمک و خارجی سرمایه گذاری
 اعتباری موسسات و بانک ها کانون – کشور بودجه و برنامه سازمان - زیرساختی و تخصصی وزارتخانه های

 ....... - اسالمی شورای مجلس – ایران معادن و بازرگانی اتاق -  آزاد مناطق سازمان - ایران خصوصی
 

 برقراری برای فوق های سازمان و ها دستگاه نهادها، در ها سیاست انواع در سازی یکپارچه و یهماهنگ لزوم
 برون گرایی مثلث رئوس بین افزا هم و سازگار ارتباطات
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 ایران اقتصادی تعامل جغرافیای کشور، سیاسی و ای توسعه جوانب جمیع لحاظ با پیشنهادی ساختار این -1
  شش با تنها (واردات و صادرات از اعم) ایران تجارت از درصد 74 حدود .کند تعیین را مختلف کشورهای با

 تجاری شرکای مهم ترین هند و عربی متحده امارات ترکیه، چین، بین این در که است شده انجام دنیا کشور
 .ایران اند

 اعمال و جانبه چند یا دو قراردادهای ایجاد دنبال به متولی، و ذیربط های دستگاه طریق از ساختار این -2
 رشد انداز چشم با کشورها بین از .باشد دیگر کشورهای با قرارداد در ، (TFA)تجارت در تسهیل قرارداد

 قرارداد عقد و دارند قرار ایران پیرامونی منطقه در عمان و افغانستان گرجستان، ارمنستان، باال اقتصادی
 است ممکن کشورها این با آزاد تجارت

  معدن صنعت، وزارت با همکاری در جهانی، ارزش زنجیره در ایران فعلی جا ی گاه شناسایی با ساختار این -3
  .کند تدوین را جهانی ارزش زنجیره در کشور جایگاه ارتقا برای را الزم سیاست های تجارت، و

 صادرات رویکرد با خارجی سرمایه جذب مناطق به را مبادی این آزاد، مناطق با همکاری در ساختار این -4
 .کند تبدیل محور

 برای را صندوق ارزی منابع اهرمی بکارگیری مقدمات ملی، توسعه صندوق با هماهنگی در ساختار این -5
  .کند فعال خارجی مشارکت و سرمایه  جذب
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