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 ای در بحران اقتصادی جهان وهای توسعهتجربه بانک

 گذاری در اقتصاد جهانیانداز و سرمایهتحوالت پس

 

 1لیال محرابیتدوين: 

 

  مقدمه -1

ای در مواجهه با بحران اقتصادی های توسعهق و اهمیت بانکتغییر مرکز ثقل اقتصاد جهانی به سمت شر

تجربه بانک "ای شد تا پژوهشکده پولی و بانکی اقدام به برگزاری نشست تخصصی در قالب دو محور بهانه

گذاری در انداز و سرمایهتحوالت پس"و  "ای در بحران اقتصادی جهانهای توسعهجهانی و سایر بانک

نماید. این نشست با سخنرانی آقای دکتر سید حسین میرجلیلی،  1931 تابستاندر  "هاقتصاد جهانی آیند

نماینده ایران در بانک جهانی و با نقد و نظر آقای محمدهادی مهدویان و حاضرین در جلسه برگزار شد که 

 پردازیم.در ادامه به ارائه گزارشی از نشست مزبور می

 

                                                           

 پژوهشکده پولی و بانکی. ارشد کارشناس - 1
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 ن اقتصادی جهانای در بحراهای توسعهتجربه بانک -2

اجتماعی در یک منطقه یا بخش با دستور قانونی  -ای به منظور تحقق اهداف اقتصادیهای توسعهبانک

ها در راستای تشدید رشد اقتصادی از طریق ها ابزاری مهم برای دولتبانک شوند. اینصریح ایجاد می

همچنین ارائه طیف وسیعی از خدمات  ها و سایر خدمات مالی وگذاریسرمایه اعطای اعتبار، ضمانت

ای خود را از طریق بازار سرمایه یا های توسعهتوانند پروژهسازی برای موسساتی که نمیای و ظرفیتمشاوره

ای در کشورهای های توسعهروند. بانکخصوصی تأمین مالی نمایند، به شمار می -های تجاریبانک

الی خصوصی و بازار سرمایه، نقش فعالی در اقتصاد دارند و در یافته با حضور پررنگ نهادهای متوسعه

هایی از قبیل انرژی پاک، گذاری در فعالیتهای خاص و سرمایههایی چون اعطای اعتبار به بخشزمینه

در آلمان، بانک  1KFWتوسعه  توان به بانکاند. در این میان میبیوتکنولوژی و محیط زیست ایجاد شده

 بانک توسعه تجاری کانادا اشاره نمود. توسعه ژاپن و 

ای جدید به های توسعههای دولتی و تأسیس بانکسازی بانکسال گذشته دو روند خصوصی 11طی 

ای جدیدی را با ، بریتانیا بانک توسعه1111باشد. در سال موازات هم در سراسر جهان در حال انجام می

های پاک تأسیس کرد. در آمریکا نیز دولت اوباما در لوژیبه منظور تأمین مالی تکنو "بانک سبز"عنوان 

های باشد. از جمله بانکهای ملی میای به منظور گسترش زیرساختحال تأسیس یک بانک توسعه

 های اخیر عبارتند از: ای تأسیس شده در سالتوسعه

 بانک توسعه بلغارستان 

 بانک توسعه صنایع کوچک و متوسط تایلند 

  روستایی مکزیکتوسعه صادرات 

  موسسه ضمانت صادرات عمان 

  .بانک توسعه صنایع کوچک هند و غیره 

                                                           
1 - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 
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ای های توسعهیافته مانند آلمان دارای بانکبسیاری از کشورهای نوظهور مانند چین و برزیل و توسعه

آلمان و بانک توسعه برزیل  KFWها، بانک توسعه چین، بانک بزرگی هستند که از نظر ارزش دارایی

 باشند. های گروه بانک جهانی میزرگتر از داراییب

ای فعالیت های توسعهای پیش از بحران جهانی اخیر، عمدتاً در زمینه تأمین مالی پروژههای توسعهبانک

ای ایجاد نمود که در بیشتر کشورهای های توسعهداشتند. اما بحران اقتصادی نقش جدیدی برای بانک

شود. از این رو، شناخته می 1"نقش مخالف چرخه تجاری"آفریقا و اروپا با عنوان آسیایی، آمریکای التین، 

های خصوصی و بازار سرمایه، سهم بانک -های تجاریدهی بانکدر زمان رکود اقتصادی با کاهش میزان وام

 یابد. ای )بلندمدت با سود کم( افزایش میهای توسعهای در اعطای اعتبارات پروژهتوسعه

 

 ای چندجانبه: نمونه موردی بانک جهانیتوسعه بانک -1-2

موسسه به شرح  5کشور و مشتمل بر  111ای چند جانبه با عضویت گروه بانک جهانی یک بانک توسعه

 باشد:ذیل می

 2IBRD -(1311المللی بازسازی و توسعه )تأسیس: بانک بین -1

 -(1351ال توسعه )تأسیس: الملل برای توسعه بخش خصوصی کشورهای در حشرکت مالیه بین -1
3IFC 

ساله( و همچنین اعطای  91های بلندمدت با بهره ناچیز )برای اعطای وام مجمع بین المللى توسعه -9

  IDA1 -(1311های بالعوض به کشورهای بسیار فقیر آفریقایی )تأسیس: کمک

 5MIGA  -(1311ای )تأسیس: های توسعهگذاری چندجانبه برای پروژهموسسه ضمانت سرمایه -1

 6ICSID  -(1311گذاری )تأسیس: مرکز بین المللی برای حل اختالفات سرمایه -5

                                                           
1 - counter-cyclical  

2 - International Bank for Reconstruction and Development 

3 - International Finance Corporation 

4 - International Development Association 

5 - Multilateral Investment Guarantee Agency 

6 - International Centre for the Settlement of Investment Disputes 
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کشور دنیا برای کمک  191کشور مختلف در  171وقت از گروه بانک جهانی با بیش از ده هزار کارمند تمام

ای از توسعه هایسال در زمینه تأمین مالی پروژه 11های خود، دفتر دارد. این گروه حدود به تسریع پروژه

پروژه را به اجرا  5111کشور فعالیت داشته و حدود  191میلیارد دالر  به  511قبیل اعطای بیش از 

های مختلف زیر فعالیت ای در زمینهیابی به اهداف توسعهاست. گروه بانک جهانی به منظور دست رسانیده

 نماید:می

 های ها به منظور حمایت از پروژهنامهارائه ابزارهای مدیریت ریسک، تأمین مالی و ضمانت

 ایگذاری توسعهسرمایه

 های مختلف کشاورزی، سالمت، آموزش، حمل و نقل، انرژی، ارائه خدمات کارشناسی در زمینه

 مسایل حقوقی مربوط به توسعه، بازارهای مالی و اصالح نهادها.

 شورها نقش داشته باشد. در این ای که در توسعه کها در هر زمینهای از واماعطای طیف گسترده

باشد و میلیارد دالر می 5/11ارتباط، معموالً سقف اعتبارات برای هر کشور مشخص و حدود 

کشورهای نوظهور از جمله چین، برزیل، هند و اندونزی از حداکثر تسهیالت بانک جهانی استفاده 

میلیارد دالر(  نسبت 5/17بیشتر ) میلیارد دالر 1نمایند که در این میان، کشور هند با دریافت می

 باشد.به سایر کشورها مستثنی می

 

 اثرات بحران اقتصادی جهانی و تجربه بانک جهانی -2-2

توان در تغییر جریانات سرمایه و تجارت بخش خصوصی مشاهده نمود. به طور های بحران را میاولین نشانه

اهش فقر در جهان طی دهه گذشته گردید. طبق کلی، بحران اقتصادی جهان منجر به بدتر شدن روند ک

دالر در روز به  15/1میلیون نفر با درآمدی کمتر از 111برآوردهای بانک جهانی از زمان بحران جهانی 

میلیون نفر تا سال  71های سریع، از این تعداد حدود اند که با وجود اصالح و بهبودفقرای جهان اضافه شده

اهند ماند. در حال حاضر، نرخ بیکاری در بعضی کشورها همچنان باالست و در فقر شدید باقی خو 1111

هزار نوزاد در سال دچار مرگ و میر شده و بسیاری از کودکان فقیر فرصت تحصیل را  111تا  111حدود 

 دهند.از دست می



 
 

 
 

8 
 

انک جهانی اقدام به پذیر، گروه ببه منظور مقابله با پیامدهای ناشی از بحران و حمایت از فقرا و اقشار آسیب

دهی خود را رو، بانک جهانی میزان وامنمود. از این 1(VFF")پذیریتسهیالت تأمین مالی آسیب"اندازی راه

میلیارد دالر افزایش داد و متعهد گردید که ظرف سه سال  95میلیارد دالر در سال به  19برابر کرد و از  9

میلیارد دالر وام پرداخت نماید. در این میان، اکثر  111  ( به کشورهای مورد نیاز به میزان1111-1111)

اند. به پذیر نقش داشتههای اضافی به کشورهای آسیبموسسات بانک جهانی به طریقی در پرداخت این وام

های برای تخصیص به پروژه 1111-1113های میلیارد دالر وام را در سال 11پرداخت  IDAعنوان مثال، 

درآمد متعهد شد و در قالب کشورها و کمک به کاهش اثرات بحران در کشورهای کم ای بلندمدتتوسعه

نیز در  IFCمیلیارد دالر وام پرداخت نمود. عالوه بر این،  1، حدود 1111تسهیالت واکنش سریع در سال 

ه میلیارد دالر در سال و ارائ 11گذاری خود به میزان متعهد به افزایش سرمایه 1111-1111های سال

 ای گردید.خدمات مشاوره

 

 های تمرکز بانک جهانی پس از بحرانزمینه -3-2

پس از بروز بحران اقتصادی، واکنش بانک جهانی در راستای اهداف خود در سه زمینه موضوعی زیر 

 است:    متمرکز شده 

ی های بحران از طریق اعطای تسهیالت تأمین مالپذیر در برابر آسیبحمایت از اقشارآسیب -1

 (VFFپذیری )آسیب

ها از طریق اعطای تسهیالت گذاری بلندمدت در زیرساختهای سرمایهحمایت و نگهداری از پروژه -1

 1(INFRAها )ها و داراییبهبود زیرساخت

الخصوص از طریق حفظ پتانسیل رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی و ایجاد اشتغال علی -9

الملل وسط و خیلی کوچک به واسطه شرکت مالیه بینهای کوچک و متتأمین مالی خرد و شرکت

(IFCبه عنوان بازوی بانک جهانی در توسعه بخش خصوصی ) 

                                                           
1 -Vulnerability Financing Facility 

2 - Infrastructure Recovery and Assets Platform 
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توان تر از همه ایجاد ثبات در اقتصاد کالن میجهانی معتقد است با تمرکز بر این سه محور و مهم بانک

 کشورها را از رکود خارج نمود. 

 پردازیم.های طراحی شده میدر ادامه به توضیح مختصری از زمینه

 پذیریتسهیالت تأمین مالی آسیب -1

دیده از بحران جهانی در کشورهای در حال توسعه به بر مبنای برآورد بانک جهانی، عمده اقشار آسیب

پذیری در زمینه کشاوررزی که معیشت رو، تسهیالت تأمین مالی آسیبکشاورزی مشغول هستند. از این

است و اشتغال به عنوان تور ایمنی و حمایت از خدمات اجتماعی اساسی برای درصد فقرای جهان  75

شود. از سوی دیگر، بانک جهانی با پذیر برای مقابله با بحران پرداخته میهای آسیبکمک به فقرا و گروه

 به گسترش خدمات و رفع نیازهای مهم اجتماعی ناشی از "1برنامه واکنش سریع اجتماعی"ایجاد و معرفی 

های آتی، ساماندهی بازار کار، آموزش نیروی بحران، ایجاد ظرفیت و نهادها برای واکنش بهتر در بحران

های های ایمنی اجتماعی در کشورها پرداخت و با استفاده از صندوقانسانی، اهمیت به کارآفرینی و شبکه

در چارچوب اهداف مورد صندوق کشورهای توسعه یافته توسط بانک جهانی(  1111امانی )اداره حدود 

پذیر کمک نمود. به عنوان مثال در کشورهای فقیر آفریقایی، نظر، به بسیاری از کشورها و اقشار آسیب

 برنامه واکنش سریع اجتماعی به تأمین مالی موارد ذیل پرداخت:

و اعطای  دسترسی به خدمات اجتماعی اساسی با تأکید بر بهداشت و سالمتی نوزادان/مادران -1

 های بالعوض برای تغذیه مدارس کشورهای بسیار فقیرکمک

 های شبکه ایمن هدفمندگسترش برنامه -1

 های آموزشی و اشتغال های بازار کار برای کمک به بیکاران، ارائه طرحسیاست -9

و  "برنامه واکنش سریع اجتماعی"پذیری از جمله های تسهیالت تأمین مالی آسیببه طور کلی، برنامه

در واکنش به بحران با استفاده از ابزارهای عملیاتی سیاست پولی و  "ان غذای جهانیبرنامه بحر"

 ها پرداختند. های مالی و فنی در زمینه حمایت از دولتگذاری به ارائه کمکسرمایه

 (INFRAها )ها و داراییتسهیالت اعطایی در راستای بهبود زیرساخت -1

                                                           
1 - Rapid Social Response Program 
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دهند، لذا در مواقع بحرانی که تأمین ها تشکیل میزیرساختبا توجه به اینکه مبنای توسعه کشورها را 

گردد، بانک جهانی از طریق گذاری خارجی محدود میها و سرمایهگونه پروژهها برای اینمالی دولت

INFRA های موجود و تکمیل ها، داراییبه حمایت از مخارج مخالف چرخه تجاری در زیرساخت

ها، ایجاد اشتغال و تشدید رشد بلندمدت در نتیجه بهبود سریع زیرساختهای زیرساختی پرداخته و پروژه

های های موجود کشورها، تضمین تحویل پروژهنماید. از این رو، این روش در تثبیت زیرساخترا ایجاد می

 گیرد. در این میان،های جدید مورد استفاده قرار میها و ایجاد زیرساختدارای اولویت دولت در زیرساخت

ای، گروه کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای های توسعهبا توجه به اهمیت موضوع و رشد بانک

ای به منظور فعالیت در امور توسعه 1119در سال  BRICSجنوبی، اقدام به تأسیس بانک توسعه 

ی در حال توسعه به کشورها 1111دهد تا سال های این گروه نشان میاند. بررسیکشورها نموده ساختزیر

های جهانی منظور پاسخگویی به تقاضای رشد اقتصادی، شهرنشینی سریع، تغییر اقلیم و همگرایی

)آب، برق، انرژی، ارتباطات و غیره(   های خودساختمیلیارد دالر در زیر 1111بایستی سالیانه به میزان می

 گذاری کنند.سرمایه

 (IFCحمایت از بخش خصوصی ) -9

رو، حمایت از رود. از اینخصوصی یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی کشورها به شمار می توسعه بخش

 است:های زیر بودهبه عنوان بازوی بانک جهانی در زمینه، IFCبخش خصوصی توسط 

( و SMEایجاد نقدینگی برای تأمین مالی تجارت و اعطای اعتبارات به صنایع کوچک و متوسط ) -1

 اورزیحمایت از مشاغل کش

های تکمیل پروژه درجای بخش خصوص  IFCهای مالی )در این مورد بازسازی زیرساخت -1

 خواهد بودPPP)(1)خصوصی-ای مشترک دولتیتوسعه

 های خصوصیهای معوق به شرکتهای پرخطر از طریق انتقال واممدیریت دارایی -9

های سهامداران از بانکبرای پوشش وام  نامهای و صدور ضمانتایجاد اشتغال، خدمات مشاوره -1

 هایشاناروپایی برای تجهیز سرمایه مجدد شعبه

                                                           
1 - Public-private partnerships 
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 1ریسک سیاسی را تا بیش از  (، بیمهMIGAگذاری چندجانبه )عالوه بر این، موسسه ضمانت سرمایه

دهنده در منطقه اروپای شرقی افزایش داد و به حمایت از صنایع کوچک و های واممیلیارد دالر برای بانک

گونه اقدامات تنها محدود به بانک جهانی طور کلی، انجام اینر جنوب صحرای آفریقا پرداخت. بهمتوسط د

گذاری اروپا و بانک توسعه آسیا ای چند جانبه و ملی از جمله بانک سرمایههای توسعهنبوده، بلکه سایر بانک

ن اقتصادی بر عهده داشتند گذاری در دوران بحرارا از طریق افزایش سرمایه "مخالف چرخه تجاری"نقش 

درصد وام بانک  75ای بالغ بر ای و سرمایههای پروژهبه طور متوسط وام 1119تا  1111های و طی سال

 IBRDدرصد  11و  1درصد بانک توسعه بین آمریکا 73درصد بانک توسعه آسیایی،  71توسعه افریقایی، 

 است.بوده

ها، اعطای وام به دولت و بخش ز طریق تجدید ساختار پروژهدر شرایط رکود، گروه بانک جهانی ا همچنین

( پس از بحران کمک قابل توجهی PPPهای مشترک بخش خصوصی و دولتی )خصوصی در تکمیل پروژه

های بانک جهانی از لحاظ مالی و فنی به بخش خصوصی جهت رفع توان به کمکنمود. به عنوان مثال می

 بحران اشاره نمود. مشکالت پروژه متروی بمبئی پس از

 

 ای ملی در طول بحرانهای توسعهعملکرد بانک -4-2

ای بانک توسعه 31توان به دو گروه بخشی و جامع تقسیم بندی نمود. بررسی ای ملی را میهای توسعهبانک

کشور(، اروپا و آسیای  11کشور(، آسیا ) 15کشور(، آمریکا ) 11کشور مشتمل بر قاره آفریقا ) 11در 

های درصد بانک 59دهد که حدود کشور( توسط بانک جهانی نشان می 1کشور( و منا ) 11کزی )مر

ها و بانک توسعه صنایع کوچک و متوسط ای مورد بررسی، بخشی و شامل بانک توسعه زیرساختتوسعه

معدن های صنعت، کشاورزی، ساختمان، انرژی، سالمت، آموزش، ای در بخشهای توسعهباشد. این بانکمی

ای جامع )بانک توسعه ترکیه و بانک های توسعهدرصد بانک 17نمایند و مابقی حدود و خدمات فعالیت می

 باشند. توسعه چین( بوده که معطوف به بخش خاصی نمی

                                                           
1 - Inter-American development Bank 
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نمایند های مختلف تأمین مالی استفاده میای وابسته به بودجه دولتی نیستند بلکه از روشهای توسعهبانک

 از: که عبارتند

 های تجاری و دولتیاستقراض از سایر بانک -1

 انتشار اوراق در بازار سرمایه -1

 های خوداستفاده از دارایی -9

 ای از دولتهای بودجهدریافت کمک -1

 11تا  1درصد(،  11سال ) 5های زمانی تا ای به دورههای توسعههای اعطایی بانک جهانی به بانکعمده وام

تا  11درصد( و  7درصد ) 15تا  11درصد(،  11) 11تا  11درصد(،  13)سال  15تا  1درصد(،  13سال )

 ای با مشکل بهبود ظرفیتهای توسعهدرصد از بانک 71شوند. در این میان درصد( تقسیم می 1سال ) 91

درصد از  51درصد با چالش مربوط به تأمین مالی از طریق منابع داخلی )خودپایا( و  53مدیریت ریسک، 

 ای با مشکل بهبود حاکمیت شرکتی و شفافیت روبرو هستند. توسعههای بانک

ای ملی نیز نقش های توسعهدهد که بانکهای بانک جهانی در طول بحران جهانی نشان مینتیجه بررسی

را ایفا و در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها پس از بحران کمک قابل توجهی  "مخالف چرخه تجاری"

ای ملی طی سه سال های توسعهدهی بانکدرصدی میزان وام 91توان به افزایش ل مینمودند. به عنوان مثا

 ای )بانک سریالنکا( در طول بحران اقتصادی اشاره نمود. های توسعهسازی بانکو خصوصی

 

 پیشنهادها -5-2

کشاورزی، صنعت و معدن،  هایای ملی موجود در ایران )بانکهای توسعهمطالعه و بررسی بانک -

های بهبود حاکمیت شرکتی، شناسایی مسکن و توسعه صادرات( از لحاظ ساختار مالکیت، روش

دهی و بازنگری های وامسازوکار تأمین وجوه، خوداتکایی و عدم وابستگی به دولت، شناسایی مدل

 در قوانین و مقررات.

ها و صنایع ید در دو حوزه زیرساختای بخشی جدهای توسعهمطالعه و بررسی تأسیس بانک -

 کوچک و متوسط از لحاظ تأمین مالی و غیره. 
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 ای در مناطق محروم کشور. ای منطقههای توسعهمطالعه و بررسی تأسیس بانک -

نهادسازی و اصالح نهادهای موجود در کشور از جمله صندوق توسعه ملی از لحاظ قوانین و  -

 ای.  ای، زیرساختی و منطقههای توسعهها در بانکدوقگونه صنمقررات و نحوه مشارکت این

 های زیرساختی: آب، برق، گاز، ارتباطاتبرای تأمین مالی پروژه PPPتوسعه استفاده از روش  -

 

 2232انداز در اقتصاد جهانی تا سال گذاری و پستحوالت سرمایه -3

سطح جهانی و کشوری دارد. شتاب تدریجی اند که اهمیت زیادی در گذاری از مقوالتیانداز و سرمایهپس

های دو دهه گذشته است که منجر به تغییراتی در رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از ویژگی

بینی رو،  بانک جهانی به مطالعه و پیششود. از اینانداز و جریان سرمایه میگذاری، پسالگوهای سرمایه

 است. پرداخته  1191ر جهان تا سال انداز دگذاری و پستغییرات سرمایه

 درصد تولید ناخالص داخلی 11انداز داخلی کشورهای در حال توسعه برابر ، متوسط پس1331در سال 

دهد که ها نشان میبینیرسید. پیش 1111درصد در سال  91سال این میزان به  11ها بود که پس از آن

انداز کشورهای در حال توسعه به هد یافت. از این رو، پسدرصد افزایش خوا 11این رقم به  1119در سال 

برابر شده است و سهم کشورهای در حال  1سال، بیش از  19دلیل رشد باالی اقتصادی پس از گذشت 

 1111درصد در سال  99به  1331در سال  GDPدرصد  11گذاری جهانی نیز با رشد از توسعه در سرمایه

 رسیده است. 

میلیارد  5/1به بیش از  1111میلیارد نفر در سال  7دهد که جمعیت جهان از حدود می ها نشانبینیپیش

های بینیرو، رشد جمعیت جهانی یکی از موارد قابل توجه در پیش. از این1خواهد رسید 1191نفر در سال 

کشورهای در باشد. از سوی دیگر تغییر در ساختار سنی و پیرشدن جمعیت در انداز میگذاری و پسسرمایه

یافته )از جمله کشورهای با درآمد باال، کشورهای شرق آسیا، اقتصادهای در حال توسعه و کشورهای توسعه

 گذارد.داری میگذاری تأثیر معنیانداز و سرمایهحال گذر اروپا و آسیای مرکزی( بر رفتار پس

                                                           
 شد.بامیلیارد نفر در جمعیت جهان تنها محدود به کشورهای در حال توسعه می 1/1افزایش  - 1
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 سرمایه  گذاری و جریانانداز، سرمایههای جهانی پسسازی پویاییمدل  -1-3

انداز، یک مدل تعادل عمومی پویاست گذاری و پسمدل مورد استفاده برای بررسی عوامل موثر بر سرمایه

 17بانک جهانی است. این مدل شامل مناطق وکشورهای مختلف ) Linkageکه نسخه تغییریافته مدل 

مایه، نیروی کار ماهر و غیر عامل تولید سر 9بخش )از جمله کشاورزی، صنعت و خدمات و ... ( و  7کشور(، 

گذاری به انداز و سرمایه، به عنوان یک مدل نئوکالسیک با رشد کل، پسLinkageباشد. مدل ماهر می

وری، تغییرات جمعیتی، توسعه بازار مالی و بهبود زا و عواملی چون تغییرات بهرهعنوان متغیرهای درون

گذاری، انداز، سرمایه، پسLinkageته شده است. در مدل زا در نظر گرفنهادها به عنوان متغیرهای برون

های مهم این مدل عبارتند گردند. ویژگیزمان تعیین میتولید ملی، قیمت کاال و عوامل نسبی به طور هم

 از:

گیرد. دهندگی تغییر ساختار تقاضا را دربرمیوری و توضیحهای بهرهچند بخشی است و پویایی -1

 شود.رشد درآمد منجر به شیفت نسبی در صنعت و خدمات می همچنین ساختاری است و

تواند تأثیر بازبودن اقتصاد را بر متغیرهای داخلی مانند محصول و ای است و میچند منطقه -1

 دستمزد ارزیابی نماید.

 باشد.گذاری میانداز و سرمایهشامل مجموعه معادالتی برای مشاهده رفتار پس  -9

شده است  وری و تغییرات جمعیتی )دموگرافیک( بوده و فرضزای بهرهیر برونتأکید اصلی مدل بر دو متغ

وری در آید. همچنین، بهرهزا و از مطالعات تجربی به دست میوری کشاورزی خنثی، برونکه عامل بهره

وری در صنعت ، خنثی نسبت به مهارت ولی دارای تورش بخشی است و رشد بهره1صنعت و خدمات، کارافزا

 1/1تا  1/1وری کل عوامل در دامنه تر از خدمات است که این امر منجر به رشد نرخ بلندمدت بهرهباال

گردد. در کشورهای در حال توسعه، درصد برای کشورهای بادرآمد باال در سناریوی همگرایی تدریجی می

                                                           
1 - labor-augmenting 
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است و پس از آن  1115درصد تا سال  5/9تا  7/1وری بین تر بوده و رشد بهرهوری گستردهدامنه بهره

  1ماند.ثابت می

انداز طبق رویکرد چرخه زندگی است و بستگی به ساختار جمعیتی، رشد درآمد در کشورها، رفتار پس

گذاری از تقاضای سرمایه و تأمین اجتماعی دارد. از سوی دیگر تقاضای سرمایه سرانه، توسعه مالی و نظام

گذاری رابطه آید. لذا تقاضای سرمایهدست میابت کامل بهتوابع تولید در شرایط حداکثرسازی سود رق

انداز تا سال گذاری و پسبازدهی دارد. برای بررسی تحوالت سرمایه مثبت با محصول و رابطه منفی با نرخ

وری است که دو سناریو در نظر گرفته شده است. سناریوی اول مبتنی بر روندهای مختلف بهره 1191

در نظر  تدریجییافته در سطوح درآمد سرانه را کشورهای در حال توسعه و توسعه سرعت همگرایی میان

تحوالت ساختاری در دو گروه توسعه  سریعگیرد )همگرایی تدریجی( و سناریوی دوم مبتنی بر سرعت می

 باشد )همگرایی سریع(. مالی و بهبود در کیفیت نهادی می

انداز و کل پس ، کشورهای در حال توسعه حدود 1119دهد که در سال ها نشان مینتیجه بررسی

در سناریوی همگرایی 1گذاری در جهان و نیمی از موجودی سرمایه جهانی را خواهند داشت.سرمایه

درصد در سال  11به  1111درصد در سال  1تدریجی، متوسط درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه از 

با همگرایی تدریجی، نقش کشورهای در حال توسعه )از جمله چین، هند، ، خواهد رسید. همچنین، 1191

و در همگرایی  1191درصد در سال  17به  1115درصد در سال  79روسیه و برزیل( در رشد جهانی از 

درصد خواهد رسید. با این وجود، افزایش وزن جهانی کشورهای در حال توسعه در  39سریع این میزان به 

 باشد:ستلزم دو شرط ذیل میگذاری مسرمایه

 گذاری کافی را ایجاد نماید. وری و شیفت بخشی )صنعت و خدمات( فرصت سرمایهرشد بهره -1

 ها و تخصیص گذاریبایستی خواهان تأمین مالی سرمایهالمللی گذاران داخلی و بینسرمایه -1

 انداز جهانی به کشورهای در حال توسعه باشند. پس

 

                                                           
 5/1درصد و در جنوب صحرای آفریقا حدود  5/9وری کل عوامل تولید در کشورهای در حال توسعه از جمله چین برابر به عنوان مثال رشد بهره - 1

 باشد.درصد می

 د.باشمی و کمتر از  در حال حاضر این میزان به ترتیب برابر با  -1 
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 انداز سناریوهای همگرایی تدریجی و سریعچشم -2-3

درصد تولید ناخالص  91انداز کشورهای در حال توسعه از در سناریوی همگرایی تدریجی، نرخ پس -1

انداز ای مشابه نیز نرخ پسکاهش و در طی دوره 1191درصد در سال  91به  1111داخلی در سال 

، 1191یابد. در سال درصد کاهش می 11درصد به  11یافته( از کشورهای پردرآمد )توسعه

انداز جهانی را دربرخواهند داشت که میزان آن درصد کل پس 11تا  11کشورهای در حال توسعه 

 یابد.  درصد( افزایش می 15) 1111نسبت به سال 

موجودی سرمایه جهان به سمت کشورهای در حال توسعه حرکت کرده و تمرکز ثروت همچنان  -1

، نیمی از موجودی سرمایه 1191رو، در سال پردرآمد باقی خواهد ماند. از اینمیان خانوارهای 

 تریلیون دالر( در کشورهای در حال توسعه خواهد بود. 151جهانی )حدود 

در اقتصادهای با جمعیت در حال پیرشدن، نیروی کار نسبت به سرمایه کمیاب و در نتیجه  -9

ایش و در میان کشورهای در حال توسعه، نرخ دستمزدهای واقعی نسبت به بازدهی سرمایه افز

یابد. انداز در منطقه زیر صحرای آفریقا به دلیل ساختار جمعیتی جوان و رو به رشد کاهش نمیپس

این در حالی است که آسیای شرقی، اروپای شرقی و آسیای مرکزی به علت پیری سریع با بیشترین 

توان به عوارض پیرشدن سوی دیگر، در این میان میاز  1ها روبرو خواهند شد.کاهش در نرخ سپرده

جمعیت، از جمله افزایش مخارج بازنشستگی، خدمات بهداشتی و در نتیجه تحت فشار قرارگرفتن 

 ها اشاره نمود. بودجه دولت

گذاری هم از لحاظ جغرافیایی یکی دیگر از تحوالت موجود طی دو دهه اخیر، تغییر الگوی سرمایه -1

هم بخشی )از سمت صنعت به سوی خدمات زیرساختی( خواهد بود. در این میان، ای( و )منطقه

گذار در ، بزرگترین سرمایه1191گذاری ناخالص جهانی در سال درصد کل سرمایه 91چین و هند با 

                                                           
شدیداً کاهش خواهد یافت و کشورهای برزیل و مکزیک با کاهش تدریجی  1191انداز تا سال در کشورهایی چون اندونزی، ژاپن و روسیه نرخ پس - 1

 شوند.مواجه می
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گذاری جهانی در میان کشورهای در حال توسعه خواهند بود. این در حالی است که مجموع سرمایه

 باشد.   درصد می 11فته تنها یاکشورهای توسعه

درصد جریان ورود  11تا  17ها به منابع جدید، حدود کشورهای در حال توسعه با توجه به نیاز آن -5

 19این میزان حدود  1111که در سال خواهند داشت، در حالی 1191سرمایه جهانی را در سال 

)به ویژه آمریکا و اروپا( به  ، هیچ کشوری1191درصد بوده است. بر خالف وضعیت موجود در سال 

تنهایی، سهم بزرگی از جریان ورود سرمایه را نخواهد داشت و در هر دو سناریوی همگرایی سریع و 

تدریجی، بیش از نیمی از جریان ورود سرمایه ناخالص جهانی متعلق به کشورهای در حال توسعه 

 خواهد بود. 

 

 گذاری جهانیالگوی در حال ظهور سرمایه -3-3

گذاری ناخالص است که شامل خرید ساختمان، گذاری فیزیکی، تشکیل سرمایهمقصود از سرمایه

، سه شیفت قابل 1111باشد. از سال آالت و تجهیزات همراه با انباشت موجودی انبار میکارخانه، ماشین

به سوی  گذاری جهانیگذاری جهانی وجود داشته است. اول، شیفت در سرمایهتوجه در الگوی سرمایه

گذاری صنعتی بیشتر و سوم افزایش موجودی کشورهای در حال توسعه. دوم، شیفت به سوی سرمایه

باشد. از سوی دیگر، ساختار آینده تولید به معنای شیفت جهانی سرمایه در کشورهای در حال توسعه می

وسعه، نیاز به های مهم کشورهای در حال تگذاری در بخش خدمات است و از دغدغهبه سوی سرمایه

های مالی( خواهد بود که در ادامه به دیگر های زیرساختی )از جمله زیرساختگذاری در بخشسرمایه

 گردد:نکات مهم این بحث اشاره می

گذری جهانی نسبتاً رود که نرخ سرمایهبه رغم افزایش سهم کشورهای در حال توسعه، انتظار می  -1

 باثبات باشد.

گذاری، سهم فزاینده کشورهای در حال گیر میان رشد اقتصادی و سرمایهبا توجه به رابطه چشم -1

 باشد.، تا حد زیادی ناشی از رشد قوی آن کشورها می1111گذاری جهانی از سال توسعه در سرمایه
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گذاری جهانی در سناریوی همگرایی سریع بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، کل سرمایه -9

 ناریوی همگرایی تدریجی خواهد بود.درصد باالتر از س 7

بایستی گذاری در اقتصادشان هستند، میهای سرمایهگذارانی که به دنبال حمایت از فعالیتسیاست

گذاری بخش گذاری مطلوب و حمایت از فعالیت سرمایهبیشترین تمرکز را بر ایجاد فضای سرمایه

خود را با کشورهایی با رشد سریع )از خصوصی معطوف نمایند. در این زمینه بهتر است همکاری 

گذاری در بخش خدمات را فراهم کنند تا جمله چین و هند(، توسعه دهند و فضای الزم برای سرمایه

 مند گردند. کشورها از منافع حاصل از آن بهره

 

   2232انداز جهانی در سال الگوی پس -4-3

طول زمان تحت تأثیر سه عامل پیرشدن جمعیت، انداز کشورهای در حال توسعه در تغییرات در نرخ پس

انداز جهانی دو چالش اساسی وجود رو، در ارتباط با پسباشد. از ایننرخ رشد اقتصادی و عمق بازار مالی می

 -1فشار بالقوه مخارج بخش عمومی مرتبط با سن پیری بر تأمین مالی دولت )بودجه دولت( و  -1دارد: 

انداز، بر حسب مبلغ و نرخ، در بخش محدودی از جمعیت و کاهش تمرکز پس نابرابری درآمدها که موجب

انداز در مناطق توجه تغییرات پس، شاهد تفاوت قابل1191رو، در سال گردد. از اینمشارکت عمومی می

 1انداز میان خانوارهای پردرآمد خواهیم بود. از سوی دیگر، تغییرات ساختاری خانوارهامختلف و تمرکز پس

انداز و افزایش اهمیت بازارهای مالی در حمایت درآمدی طی دوران پیری افراد تأثیر قابل بر میزان پس

 توجهی خواهد گذاشت.

                                                           
 است.ییر کرده ای( تغجمعیت و کوچک )هستههای کمهای گذشته به خانوادهها از حالت گسترده و چند نسلی در زمانساختار خانواده - 1
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 1شدن مالیالگوی جریان سرمایه در سومین دوره جهانی  -5-3

بود. تا سال های آینده تأثیرگذار خواهد الملل طی سالگذاری بر مالیه بینانداز و سرمایهتغییر الگوی پس

، نقش کشورهای در حال توسعه در جابجایی سرمایه )هم به عنوان منبع اعطای سرمایه و هم مقصد 1191

گری جهانی شود و برای اولین بار در تاریخ بشر، کشورهای در حال توسعه در واسطهسرمایه( بیشتر می

سه نیروی ساختاری بلندمدت سرمایه اهمیت قابل توجهی پیدا خواهند کرد. در بخش جریان سرمایه، 

 روند.شمار میکننده به شدن مالی از عوامل تعیینهمگرایی اقتصادی، انتقال جمعیتی و جهانی

انداز، کم و بیش در سطح جهانی باقی گذاری و پساز سوی دیگر، با وجود انتقال سرمایه، تقاضای سرمایه

های آینده رخ نخواهد داد. نی بازدهی طی دهههای جهاای در نرخمانده و در مجموع هیچ تغییر عمده

همچنین در صورتیکه کشورهای در حال توسعه با عمق بیشتری در نظام مالی جهانی ادغام شوند، سهم 

گذاری پولی و مالی خواهند داشت. تری از جریان سرمایه ناخالص جهانی و تأثیر بیشتری بر سیاستبزرگ

گری تمهیدات الزم را برای افزایش نقش بازارهای سرمایه در واسطهگذاران رو، الزم است سیاستاز این

 المللی و ارتقای توسعه بازار سرمایه داخلی فراهم نمایند.مالی بین

 

  گذاری و جریان سرمایهانداز، سرمایهپیشنهادهای سیاستی ناشی از تحوالت پس -6-3

گذاری و تسهیل شرایط طلوب سرمایهگذاران ملی بایستی در ایجاد فضای متالش و فعالیت سیاست -1

گذاری در اقتصاد کشورها متمرکز گردد تا از این طریق ثبات در مقرراتی برای حمایت از فعالیت سرمایه

 اقتصاد کالن فراهم شود.

گذاری در این گذاران باید افزایش آتی تقاضای خدمات را پذیرفته و شرایط مربوط به سرمایهسیاست  -1

 یند.بخش را تسهیل نما

                                                           
، دومین دوره تحت سیطره آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و سومین دوره 1391شدن مالی تحت سیطره بریتانیا تا دهه اولین دوره جهانی - 1

 باشد. شدن مالی در شرایط حاضر میجهانی
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سال آینده، موضوع تأمین مالی  11های کشورهای در حال توسعه طی ترین چالشیکی از مهم -9

گذاری خارجی، های زیرساختی )زیربنایی( خواهد بود که رفع این مشکل از طریق افزایش سرمایهپروژه

 گردد. ای موثر میهای توسعهو توسعه بانک PPPگسترش 

نگاهی به تحوالت جمعیتی آینده و استفاده از تجربه سایر کشورها به  ها باید به طور پیوسته بادولت -1

 های نظام تأمین اجتماعی و بودجه دولت( بپردازند.مدیریت مالیه عمومی )در زمینه

تغییرات جمعیتی ناشی از تغییرات در ساختار خانوارها، منجر به افزایش اهمیت بازارهای مالی در  -5

رو، توسعه بازارهای مالی از اهمیت قابل دوران پیری خواهد شد. از اینکردن حمایت درآمدی طی فراهم

 باشد.توجهی برخوردار می

گذاران در کشورهای در حال توسعه از طریق انداز بخش خصوصی به واسطه نقش مرکزی سیاستپس -1

 ویژه فقرا( ارتقاء خواهد یافت. های افزایش دستاوردهای آموزش نیروی انسانی )بهسیاست

ا توجه به افزایش نقش کشورهای در حال توسعه در جریان سرمایه جهانی )اختصاص نصف و یا بیشتر ب -7

گذاری پولی و مالی بایستی سیاست( 1191از جریان خروج سرمایه در جهان به این کشورها در سال 

ن و شرایط پولی برای ارتقای شرایط اقتصاد کال هایجهانی تعدیل گردد. در واقع، هماهنگی در سیاست

ای اقتصادهای در حال ظهور بزرگ های پولی منطقهتر و تأثیر سیاستمالی پایدار در کشورها حساس

مانند برزیل، روسیه، چین و هند بیشتر خواهد شد. در این شرایط ترتیبات پولی چند قطبی حاکم و 

زان تأثیر سیاست پولی بندی و میتر خواهند شد، اما ارزیابی زمانهای نقدینگی متنوعهرچند شوک

 تر و مستلزم هماهنگی بیشتر در سیاست پولی خواهد بود. مشکل

المللی گری مالی بینتر در بازار سرمایه و واسطهبایستی خود را برای ایفای نقشی بزرگگذاران سیاست -1

ا فراهم های آن و عمق مالی )رقابت در سطح جهانی( رآماده و توسعه بازار سرمایه داخلی، زیرساخت

های سرمایه، تقویت نهادهای نظارتی و وضع مقررات و تطبیق این رو، پایش ترکیب جریاننمایند. از این

کننده در ترکیب جریانات سرمایه از اهمیت قابل توجهی برخوردار ثباتنهادها با تحوالت بالقوه بی

 باشد.   می

 91ن با بزرگترین سهم کشوری، بیش از دهد که چینشان می 1191ها در سال بینیدر مجموع، پیش

درصد(، هند 11گذاری در جهان را انجام خواهد داد و به ترتیب کشورهای آمریکا )درصد فعالیت سرمایه
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های بعدی بیشترین سهم را به خود اختصاص درصد( در ردیف 9درصد( و برزیل ) 5درصد(، ژاپن ) 7)

گذاری انداز، سرمایهرهای در حال توسعه و تحوالت پسدهند. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت کشومی

، شاهد تحوالتی در شرایط اقتصادی از سطح خانوار تا 1191و جریانات سرمایه ناخالص جهانی تا سال 

گذاری ملی به همراه خواهد داشت. لذا سطح اقتصاد کالن جهانی بوده که پیامدهایی را برای سیاست

های در حال ظهور در سرمایه جهانی از منافع حاصل از ک بهتر پویاییگذاران با درالزم است سیاست

 این تحوالت در آینده نهایت بهره را کسب نمایند.    

 


