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 فصل اول

 توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی فرآیندی است که در آن یک رشته تحوالت و تغییرات بنیادی در ساختار 

 های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه به وقوع می پیوندند.

که اقتصاد از دوگانگی به یک اقتصاد  فرآیندی است:  تعریف دوم توسعه اقتصادی

 مدرن دست یابد .

وضیعتی است که یک کشور در بلند مدت ظرفیت :  تعریف سوم توسعه اقتصادی

 های تولیدی افزایش یافته و تولیدات جامعه متنوع می شود .

د می روه قابلیت افزایش کمی دارد،به کارموردآن پدیده هایی ک:معموالکلمه رشددر رشد

رشد پیدا کرده نگامی که درختی افزایش شاخ و برگ می دهد اصطالحا می گوییم مثال ه

چندماه ابعاد فیزیکی او مثل قد و وزن افزایش می یابد اصطالحا نوزادی که پس از و یا

غیر افزایش کمی مت شد به معنی.بنابراین در یک کشور رمی گوییم رشد پیدا کرده است 

ملی اتالق می گردد بنابراین می توان رشد اقتصادی  یعنی تولید ناخالصهای کالن کشور

 را به شرح ذیل تعریف نمود:

: افزایش پیوسته و مستقر در تولید ناخالص ملی سرانه  رشد اقتصادی عبارت است از

 در یک کشور در بلند مدت.

 ناخالص ملی می توان درآمد ملی ذکر کرد.در این تعریف  بعضا به جای تولید 

معیار و مالک رشد اقتصادی که تولید ناخالص ملی واقعی سرانه کشور می باشد از 

 تقسیم تولید ناخالص ملی واقعی بر جمعیت کشور بدست آورد:          

 
 

  
تولید ناخالص ملی واقعی

جمعیت کشور
 تولیدناخالص ملی  =
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در سال  همچنین تولید ناخالص ملی واقعی از حاصل تقسیم تولید ناخالص ملی اسمی

 همان سال بدست می آید.قیمت  معین بر شاخص

از حدود هفتاد سال پیش تا کنون برای رتبه الف(معیار های اندازه گیری رشد و توسعه:

بندی کشور های جهان از لحاظ رشد و توسعه و نیز رفاه اقتصادی آنها از معیار درآمد 

اقتصاد  1991در اوایل دهه  ملی واقعی سرانه استفاده می شود .از حدود چهل سال پیش

دانی به نام توماس بر این معیار ایراد گرقته و توصیه کرد از روش برابری در قدرت 

رای کشورها بخرید استفاده شود.توضیح آنکه با توجه به آنکه تفاوت در واحد پول ملی 

ا ب همه درآمد سرانه کشورهارایکسان سازی درآمدها برای یکسان سازی درآمد سرانه ، 

باالترین درآمد سرانه متعلق است به ی دادند.)مثالمنجش قرارسدالر آمریکامورد

دالر در سال و بدین ترتیب کشورها رتبه بندی می شوند  91111لوکسامبورگ با درآمد 

از کشورهای جهان  121دالر درآمد سرانه در سال در رتبه  4011مثال ایران با درآمد 

 قرار دارد.(

دومین معیار که می توان براساس آن زندگی )موریس(:شاخص های کیفیت ب(

کشورهارا به لحاظ قدرت اقتصادی و رفاه دسته بندی کرد .شاخص هایی است که فردی 

امید به زنگی در یک به نام موریس ذکر کرده است. وی با استفاده از سه شاخص 

محاسبه روبا استفاده از روش خاص د نرخ با سوادیو  مرگ و میر نوزادان، سالگی

رتبه بندی می کند.اگرچه شاخص های ذکر شده مستقیما اقتصادی نیست اما بازتاب از 

یعنی اینکه در یک کشور پیشرفته این شاخص  شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه است .

کثر ( )این که یک حداقل و صد حدا 111-1.)بین ها  وضعیت مطلوبی خواهد داشت 

 شد (مل می بانوع رتبه بندی قابل تأ

تحت عنوان توسعه انسانی مطرح شده است :  : سومین رشد شاخص رشد و توسعهج(

)مردم یعنی مردان و زنان ،ثروت واقعی کشوری را تشکیل می دهند (هدف توسعه 

ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند در آن از عمر طوالنی و زندگی سالم و سازنده ای 

 سه مؤلفه معرفی شد:بااخص توسعه انسانی :شبر اساس این گزارشبهره مند شوند .
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شاخص امید :برای این مؤلفه الف( توان برخورداری از عمر طوالنی همراه با سعادت 

برای این مؤلفه نرخ  :ب( توان معرفت اندوزی و کسب علم به زندگی استفاده می شود .

ج( توان سواد وهمچنین نرخ ثبت نام شوندگان در مراحل تحصیلی استفاده شده است.

برای این :  دسترسی به منابع و امکانات الزم برای برخورداری از یک زندگی مناسب

 مؤلفه درآمد سرانه تبدیل شده برابری قدرت خرید استفاده می شود.
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 فصل دوم

 مشترکات و تفاوت های اصلی کشورهای درحال توسعه 

در کشورهای درحال توسعه سطح زندگی مردم به طور  الف ( سطح پایین زندگی :

پایین است که موجب می شود  زندگی درآمد سرانۀمعمول پایین است .نشانه سطح پایین 

کشور دچار فقر مطلق شود .فقر مطلق وضعیتی است که شاخص با درآمد خود نتوانسته 

صیل، تفریح و... ،درمان، تحبهداشت  ،مسکن ،پوشاک ،حداقل امکانات زندگی شامل غذا

 را برای خود و خانواده اش فراهم سازد.

از منابع و امکانات در کشورهای درحال توسعه ب( سطح پایین بهره وری نیروی کار:

متوسط بهره وری نیروی باعث تنزیل بهره وری می شود.وموجود به شکل بهینه استفاده 

 جمعیت شاغل می باشد:کاردریک کشورحاصل تقسیم تولید ملی بر

 

 

 

عوامل مکس نیروی کار تعادل در بهره وری عبارت اند از :شدید دردالیل این اختالف 

انگیزه نیروی کار، همچنین سطح پایین ترتغذیه و بهداشت وژی ومدیریت،)سرمایه(تکنول

از نظر فیزیکی و فکری دچار  در کشورهای در حال توسعه موجب می شود نیروی کار

 مشکل شده و سطح بهره وری کاهش می یابد.

ورهای درحال توسعه نرخ یکی دیگرازخصوصیات مشترک کش نرخ باالی زاد و ولد:ج(

. اشدبتکفل می رجمعیت باباالی زادوولد می باشدکه این خودعامل اصلی نرخ باالی رشد

 کفل نیز در این کشورهاباال بودن رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه بارتبه دلیل 

درآمدسرانه تجدید نظر موجب کاهش بیشترازکشورهای درحال توسعه می باشدکه این نیز

 این جوامع شده است.در

 

 

 

= متوسط بهره وری نیروی کار 
تولید ملی

جمعیت شاغل
 

  

 
جمعیت غیر شاغل

 جمعیت فعال و شاغل
 = بار تکفل
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 بر جمعیت فعال و شاغل شاغل در یک جامعه سیم جمعیت غیربارتکفل عبارت اند از:تق

سال و بیشتر از 10در آن که معموال به طور استاندارد جمعیت غیر شاغل افراد کمتر از 

 سالگی قرار دارند. 64تا10سال می باشد.ضمن اینکه افرادشاغل وفعال درسنین بین  64

در کشورهای درحال توسعه به دلیل مشکالت ساختاری وبیکاری د( نرخ باالی بیکاری :

هرعامل تولید برای کشور زیان بار است اما معموال به دو  عوامل باالست گرچه بیکاری

 علت بیکاری نیروی کار امنیت بیشتری دارد .

کار ی بیزیرا انسان ها اوال بیکاری نیروی کار انسانی بار هزینه اجنماعی بیشتری دارد

حاظ روحی و روانی و خانوادگی دچار مشکل شده ،ضمنا  خود دچار مشکل بوده و ازل

وی ثانیا اشتغال نیرست موجب آشوب های اجتماعی و برخورد های سیاسی شود اممکن 

ن طه داشتتولید می شود، لذا انسان هابه واس گیری عواملانسانی موجب استفاده و به کار

 .گرعوامل فعال تولیدی نیزبه کارمی گیرداراده و قدرت تفکر در صورت فعال شدن دی

آشکار ، بیکاری پنهان و همکاری توسعه بیکاری  به طور کلی در کشورهای در حال

وجب می شوند تقریبا م
1

3 
 جمعیت فعال جامعه از فعالیت جامعه اقتصادی دور باشند . 

وضعیتی که بازده نیروی انسانی صفر بوده و حضور نیروی کار هیچ  بیکاری پنهان :

 تأثیری بر تولید نداشته باشد .

در اصطالح به این ام یا کشاورزی: خبه صادرات یک محصول  کشور ه( وابستگی

مد کشورها تک محصولی هم گفته می شود.اتکا به صادرات یک محصول و کسب درآ

می کند زیرا در صورتی که کاالی صادراتی دچار کاهش از آن یک کشور را آسیب پذیر

 ازبین رفتهی فروش می گردد.درآمدارزی کشورکاهش تقاضاات ویایا کاهش صادرقیمت 

ه ژاپن بشرفته ای مانند پی  کشورهای  گذشتهوکشوررا دچار مشکل می کند .هر چند  در

صادرات پارچه های ابریشم و مخمل بوده است لذا امروزه با تنوع صادراتی توانسته 

 ست آسیب پذیری خودش را کاهش دهد.ا

کشور دو بخش یک   که دوگانگی به این معناست  ماعی :و(دوگانگی اقتصادی واجت

یط خود می باشد و با یک دیگر با شرا ور یک دارای ساختار قوانین کامالمتفاوت که ه

م زندگی می کنند .این دوگانگی درعرصه این عرصه ها کامال متفاوت هستند در کنار ه

 کی بسیار مدرن و پیشرفته که تعدادشان اندنشگاه هابه شکل فعالیت دااجتماعی می تواند

 .رمقابل تعداد زیادی دانشگاه های با شطح علمی پایین وجود داشته باشددمی باشند و

 تجهیزات باال در مقابل با بیمارستانهایی سطح پایین باشد(های مدرن باکادرو )بیمارستان

 الف ( بارز ترین مشخصه دوگانگی تقریبا در همه عرصه ها نه در یک زمینه خاص

گذشت زمان این دوگانگی نه تنها کم نمی شود ( دوگانگی پدیده ای مزمن است یعنی   ب 

 .بلکه تشدید هم می یابد
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ج ( روابط متقابل بین دوگانگی به گونه ایست که تقریبا ددر همه مئارد مانع سرایت 

     و عقب ماندگی ها می شود. به بخش سنتیمتحوالت بخش مدرن 

 تفاوت های اصلی و اساسی کشورهای درحال توسعه

گرچه اکثر کشورهای درحال توسعه در نیم کره :(شرایط طبیعی ،جغرافیایی و جمعیتی 1

رارداشته که ازنظراقلیم آ ب وهوای گرم دارنداما اطراف مناطق استوایی قی و یا درجنوب

وع دارند ،از سوی دیگر ایران به دلیل وسعت خاک آب وهوای متنبعضی ازکشورهامانند

گر دارند.به طورمثال کشور یک دیتفاوت چشم گیری با ی درحال توسعه هاوسعت کشور

سعه ارزیابی می شوند عت سوم و چهارم جهان اند در حال توسنظروچین وبرزیل که از

ی زمینوت های عمده کشورهای جهان سوم با یک دیگرتنوع درمنابع زیرتفایکی دیگراز

ارند برخورد  زیادی از ثروت  کشورها مانند اعضای اوپک  بعضی  . آن کشورهاست

بسیار ثروتمند محسوب داشتن معادن سنگ های فلزی )نفت زیادی دارند(برخی دیگربا 

 اصطالحا کشورهای برپایه معدن محسوب می گردند مانند شیلی ،مراکش ومی شوند و

افغانستان بدون داشتن منابع زیرزمینی همگی بولیوی .درمقابل کشورهایی مانندپاکستان و

ن ری بی.ازنظرجمعیتی نیز تفاوت های چشمگیه محسوب میگرددکشورهای درحال توسع

که پرجمعیت .برای مثال کشورهای چین وهندوستان داردکشورهای درحال توسعه وجود

ترین کشورهای جهان هستند درحال توسعه محسوب می گردند و درمقابل کشوری مانند 

 د .بحرین تنها با یک و نیم میلیون نفر کشوری درحال توسعه می باش

از لحاظ تاریخی برخی کشورهای جهان سوم تاریخی کهن (شرایط فرهنگی و تاریخی :2

د.با این و تاسیس شده انو پیشینه ای طوالنی دارند امابرخی دیگر به تازگی استقالل یافته 

)ایران برای اولی و بحرین وجود در خصوصیات درحال توسعه باهم دیگر مشترک هستند.

 (برای دومی 

اقتصادی همه کشورهای درحال توسعه برمبنای گرچه ساختار(ساختار اقتصادی : 3

 ،مانند کره جنوبیشورها برخی از کار بوده است  اما دردهه های اخیر استو  کشاورزی

صادی ختاراقتسان وبرزیل فعالیت های چشمگیری دربخش صنعت داشتند.تفاوت درتایوا

لین دربخش های مختلف کشاورزی ،صنعتی طریق تعداد شاغکشورهای درحال توسعه از

 هاسربخشان تولیدناخالص ملی که درهریک ازمیزوخدماتی قابل تشخیص می باشدهرچند

 بوجود می آید شاخص مناسبی می باشد.

یاسی در دست در اکثر کشورهای درحال توسعه قدرت س:(نحوه توزیع قدرت سیاسی 4

سیاری از موارد با قدرت اقتصادی قدرت سیاسی در بعده ای محدود متمرکزاست.تمرکز

 (هرکس قدرت اقتصادی دارد قدرت سیاسی هم بدست می آوردهمزمان است .)

دست زمین داران بزرگ است و درجامعه مثال در جامعه ای با ساختار کشاورزی قدرت 

 ای که صنعت پیشرفته دارد قدرت دست صاحبان صنعت است.
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 فصل سوم

 پدیده توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی 

اژه و های مستعمره بتدریج سیاسی تعدادزیادی ازکشورستقالل پس ازجنگ جهانی دوم وا

رن شروع  ق  ولیه زندگی بشرتاا.دوران گردید اقتصادی  ادبیات  وارد  اقتصادی  توسعه

ای هکشور فرهنگی  سیاسی و ، گرچه تفاوت های زیادی بین ساختاراجتماعیمیالدی 16

آنها وجود نداشت.  تکنولوژیاختالف چندانی بین سطوح زندگی و جهان وجود داشت اما

ی پدیده توسعه یافتگی و توسعه نیافتگفاقاتی رخ داده که اکنون شاهد دواتبه بعد16از قرن 

 هستیم که دراین باره دو دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد:

مجموعه مرکبی ه عقیده دارنداقتصادجهانی مانندبرخی ازدانشمندان توسع دیدگاه اول :

چند این مجموعه دائما درحال تغییر ملی عناصراین مجموعه اند هر است که اقتصاد های

می باشند با سلسله مراتب اقتصاد های ملی  و تحول می باشند.اما عناصراین مجموعه که

عه از این مجموسمتی قتباطی ارگانیک قراردارند .بنابراین هرتغییری که درارخاصی در

 کل مجموعه و در سایر عناصر مجموعه ایجاد می نماید.اتفاق افتد مطمئنا تغییراتی در

 نامیده یافته  توسعه   کشورهای این مجموعه که امروزه توسعه اقتصادی  عناصری از 

توجه به ارتباط ارگانیک بین زیر مجموعه های و باسه مرحله انجام شده اند می شوند در

زیر مجموعه در هر از مراحل زیر تغییراتی  جموعه مرکب تغییرات ایجاد شده درم این

      .توسعه اقتصادی بر سه قسم است: بر بقیه زیر مجموعه ها خواهد گذاشت

تاراج ثروت کشورهایی مانند این مرحله عالوه بر الف(مرحله تراکم اولیه ثروت:

که کشورهای اروپایی  ریکای التینهند و سرزمین های کشف شده آمریکا به خصوص آم

 ()مانند هلند ،پرتغال،اسپانیامیالدی(دیگرکشورهای جهان نیز 180تا  16)قرن اتفاق افتاد

انگلستان و فرانسه نیز به غارت از این غارت درامان نماندند. پس ازاین کشورهایی مانند

ه وجود آمدن بنقطه شروع تفاوت ها درزیرمجموعه هاسرزمین های کشف شده پرداختند.

فقیر از همین جا آغاز گردید که تراکم ثروت  زیر مجموعه غنی در مقابل زیر مجموعه 

انقالب صنعتی و در نتیجه   در کشورهای غربی موجب انقالب تجاری در نهایت موجب

 تولید محصوالت کارخانه ای و نهایتا شروع مرحله دوم گردید .

دلیل تولید وسیع  و انبوه در اروپا تسخیر ه  به  مرحل این درب(مرحله صدور کاال :

فاده از است توجه بهتولید انبوه با  . کردشورهای مستعمره رونق بسیاری پیدا ک  هایبازار

کاهش قیمت محصوالت و ایجاد کاهش هزینه های تولید و در نتیجه ماشین آالت تولیدی و

زار کشورها مستعمره را کشورهای دیگر و انقعاد قرارداد های تحمیلی بابازارمناسب در

 ،می آورد که موجب فروپاشی این کشورها می گردد.که پس از اینطره خود درتحت سی

 شروع گردید. 1914مرحله سوم پس از جنگ جهانی دوم سال 
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راکم باالی کاالهای سرمایه ای در این مرحله بدلیل ت ج(مرحله صدور سرمایه :

مایه ای به زیر مجموعه توسعه نیافته کاهش سودفروش کاالهای سردرکشورهای غربی و

آغاز گردید.)مانند مواد اولیه،قطعات ، لوازم یدکی ، حق کارشناسی و ...( که موجب 

 وابستگی بیشتر کشورهای عقب مانده گردید.

اصل توسعه نیافتگی حو  توسعه یافتگی  پدیده  خصوصنتیجه ای که از این  دیدگاه  در 

یکی است و در واقع این دوپدیده  نقطه شروع و رشد دو پدیده  اوالمی شود آن است که 

مجموعه در مراحل مختلف بین دوزیراصلی مناسبات ساختار ثانیا،دو روی یک سکه اند

 حفظ می گردد اگرچه شکل ظاهری این مناسبات تغییر می کند.

فتگی یادانشمندان توسعه مبدا و ریشه اصلی پدیده توسعه ازعده ای دیگری :دیدگاه دوم

،یعنی چون این انقالب دراروپا شکل گرفت و توسعه نیافتگی را انقالب صنعتی می دانند 

دار منافع آن برخورالش کرده وکشفیاتی داشته اند ازامتیازات واین زمینه تکشورهایی در

لذا دیگر کشورها در انقالب  کشورهای توسعه یافته مطرح شده اند. شده اند و به عنوان 

کل ش عالیتی نداشته  و تالشی نکرده اند . از منافع این انقالب دور مانده  و بهف صنعتی 

 کشورهای توسعه نیافته باقی ماندند.

 وامل به وجود آورنده انقالب صنعتی ع

ب صنعتی عوامل به وجوآورنده انقالیکی از مهمترین عوامل (عوامل اقتصادی :1

کشاورزی در مدت نیم قرن و تحوالت عمیق در شیوه توزیع اقتصادی می باشند.تغییر در

ن ایورزی  معروف است  که موجب مازاد تولید  کشاورزی در کشا  انگلستان به انقالب

غله اروپا معروف شود ؛عالوه بر این وجود ید که باعث شدانگلستان به انبارکشورها گرد

عنوان  ستان بهانگلیس باعث شد انگلران نسبتا ماهرومتخصص وکارفرمایان سودجوکارگ

 محور انقالب صنعتی تبدیل گردد.

میالدی که قرون وسطا 14تا  0پس ازگذشت قرن:(عوامل اجتماعی و فرهنگی2

نس بوجود ادر اروپا عصر رنس 19تا  10قرن وعصر تاریکی و رکود نامیده می شوداز

 حیاتتولدی دوباره است .دراین دوره اروپا معنای تجدید حیات و لغت بهرنسانس در آمد.

 علمی ،ادبی ،فرهنگی و هنری خودرا دوباره بدست آورد.

دراروپا مقام نخست  لحاظ علمی و تکنیکی ،انگلستاناز18درآغازقرن (عوامل فنی:3

خ مطالعات تاریاما  را نداشت و پس از ایتالیا و فرانسه با هلند در رتبه سوم قرار داشت ،

ان می دهد که بیشترپیشرفت های فنی که زمینه ساز انقالب اروپا نشپیشرفت های فنی در

ن که سواد خواندن و نوشتصنعتی گردیدزحمت دانشمندان نبودبلکه حاصل کارافرادی بود

                     رقم خورده است . 1961نداشتند و نقطه شروع انقالب صنعتی از سال 
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 فصل چهارم

 شد اقتصادیاهمیت نرخ رشد و نقش عوامل تولید در ر

تولید درمیان شاخص های رشداقتصادی نرخ رشد درآمد:نرخ رشداقتصادی اهمیت

. استنرخ تعیین کننده نرخ درآمد کشوربه طورسرانه  سرانه اهمیت خاصی دارد.این

داشته باشد اما رشد اقتصادی آن که با تولید یک کشوردرمراحل عقب مانده ترقرار هرگاه

اند به سرعت عقب ماندگی خود باشد،می توواقعی سرانه می سنجیم ؛روند شتابان داشته 

ن اپژمقایسه دوکشور پیشرفته درآید.به عنوان مثالراجبران کرده وبه صورت یک کشور

درآمد سرانه هر  1961ابتدای دوره یعنی سی نشان می دهد. با اینکه در  انگلستان طیو

ژاپنی کمتر از
1

3 
النه هرژاپنی درآمد سرانه هر انگیسی است ،بعد از سی سال درآمد سا 

تقریبا دوبرابر هر شهروند انگلیسی است جدول و نمودار زیر این وضعیت را به خوبی 

  نشان می دهد.

 

 

 

 

 

یکی از ،  ده داردـعقیره  به  کشورهای توسعه یافته امروزاـاشکوزنتـس با ون ـمـسی

ده بوخصوصیات این کشورها ،نرخ باالی تولید سرانه در این کورها طی دو قرن اخیر 6

 %3سال این کشورها با نرخ  211طی  1991تا سال  1991است .به طوریکه از سال 

تولید سرانه سال یکبار 2این کشورها هر تولید سرانه آنها افزایش یافته است با این ترتیب

 آنها دو برابر شده است.
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 عوامل تولید در رشد اقتصادی نقش 

ت رفته در تولید آن کاال اسبه کارعوامل تولید همان گونه که تولید یک کاالی خاص تابع 

 به طور کلی به چهار گروه تقسیمتولید ملی نیز تابع عوامل تولید در سطح ملی می باشد.

 ید ملی به صورت ذیل مشخص شده اند؛بندی می شود که در تابع تول

GNP=f(r,k,l,t) 

GNP        تولید ناخالص ملی:Fضریب: 

  r                     منابع طبیعی:l  نیروی کار: 

  K                         سرمایه:tتکنولوژی: 

 (زمین و نقش آن در رشد اقتصادی 1

تایید شرایط آن است.هوایی منظورازباالی زمین شرایط اقلیمی وآب والف(باالی زمین:

مری شناخته شده ورزی اآب وهوایی واقلیم مناسب برتولید بخصوص برمحصوالت کشا

 ند  تقریبا تمام  کشورهایدانشمندان توسعه عقیده داراست. ) درکناراین منابع  بعضی از 

هوای گرم و خشک بر این لحاظ آب  و ازو دارندارمناطق گرمسیری قردرحال توسعه در

 روحیه انسان تاثیر منفی دارد . (

درتولید کشاورزی و به خصوص تولید در : ( نقش سطح زمین ) نقش زمین ب(

نی .یعمرغوب بر هیچ کس پوشیده نیست،داشتن زمین حاصلخیز وورزیمحصوالت کشا

هوای معتدل از عوامل زمین حاصلخیز،مرغوبیت خاک، دسترسی به آب وهمچنین آب و

الت د محصوبه تولی نقش مثبت زمین فقط ساسی  تولید  کشاورزی  محسوب می شود . ا

که وجود زمین مناسب ازنظراقتصادی ووجود رودخانه ها کشاورزی محدود نمی شود.بل

ارتباطات میان مناطق زینه حمل ونقل عامل موثری درنظر کاهش هودسترسی به دریا از

 مختلف یک کشور می باشد .

زیرزمینی به دودسته می تواند دررشد اقتصادی منابع :ج(زیرزمین ومنابع زیرزمینی

 :نقش داشته باشد کشور

احتیاج زیادی به منابع مراحل اولیه رشد و توسعه قرار دارد :کشوری که  در حالت اول

یمان و مواد اولیه ساختمانی آهن و سایر فلزات،سزمینی مانند مواد انرژی زا ، نفت، زیر

ات امکان اینصرف هزینه می تواندازبا داشتن این منابع زیرزمینی بدون یک کشور.دارد

 کند . در رشد اقتصادی استفاده
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کشور برای تامین سرمایه مورد نیاز مجبور است  یک   وضعیتی است که حالت دوم:

در این حالت با صادرات .از خارج وارد نماید را ماشین آالت و تجهیزات و مواد اولیه 

 واردات  نیاز را بدست آورد و بدین ترتیب هزینهمی تواند ارز مورد زیرزمینی  منابع 

طریق صادرات از18قرن ندآلمان وانگلستان درمانت را ازخارج پرداخت نماید ماشین آال

 به رشد اقتصادی کمک می کند.درآمد مناسبی کسب وزغال سنگ 

در اقتصاد معموال اشکال تجربی سرمایه سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی :(2

   نبار .شامل ماشین آالت و تجهیزات ،ساختمان ها و موجودی ا:سه قسمت می شود

می شود .در برخی موارد این اشکال تجربی سرمایه ،سرمایه گذاری نامیده یردرمقدارتغی

نسانی آموزش دیده می تواند بسیارموثرترنسبت به یک فردعادی توجه به اینکه نیروی ابا

را نمی توان   نیروی انسانی هزینه های مصرف شده برای آموزش به تولید کمک کند . 

دسته  دو به   را سرمایه ها موضوع  رفع این  برای  . مخارج مصرفی به حساب آورد

 الت ،تجهیزات،شامل ماشین آ سرمایه ی فیزیکینقسیم می کند ، انسانی(2و  فیزیکی(1

تخصیص  برای  مصرف شده   و هزینه های  موجودی های انبار و ساختمان ها دانسته

 بنابراین ، منابع انسانی می نامندیروی انسانی را سرمایه گذاری زش نو کاردانی و آمو

 می تواند به تولید کمک کند . سرمایه انسانی در کنار سرمایه فیزیکی 

 منابع تامین سرمایه

با توجه به توضیحات قبل یک کشورتحت هر شرایطی نیاز به سرمایه گذاری دارد وجوه 

  .منابع داخلی یا منابع خارجی فراهم گرددتواند ازاز جهت سرمایه گذاری می نقد مورد نی

 الف(منابع داخلی:        پس انداز شخصی

 انواع حق بیمه                            

 مالیات،سود توزیع نشده،ذخیره استهالک                            

 صادرات                            

 

 وام از خارجب (منابع خارجی:       

 سرمایه گذاری خارجی                            
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برای تشدید سرمایه و استفاده از عوامل تولید بیکار ،گروه پس اندازشخصی:( 1-الف

هایی از مردم بخشی از درآمدشان را پس انداز می کنند تا از این طریق سرمایه گذاری 

صورت گیرد .این سرمایه گذاری می تواند مستقیما توسط پس انداز شوندگان انجام شود 

گذاران قرار گیرد . در اختیار سرمایه یا اینکه از طریق واسطه های مالی مانند بانک ها 

ی هاوسعه به لحاظ سطح پایین زندگی و فقرموجود میزان پس اندازکشورهای درحال تدر

اصلی  عمناباز یکییشرفته سرمایه داری صورتی که درکشورهای پپایین است درشخصی 

 سرمایه گذاری پس انداز های شخصی می باشد .

بیمه و گسترش آن در کشورهای توسعه یافته گسترش صنعت انواع حق بیمه:(2-الف

موجب شده منابع عظیمی توسط شرکت های بیمه جمع آوری شود .بخش عمده ای از این 

ه باری مورداستفاده قرارگرفته است،منابع مادی توسط شرکت های بیمه جهت سرمایه گذ

 بیمه رقیب بسیار نزدیکی برای بانک ها محسوب می شود .طوری که صنعت 

 مالیات ،سود توزیع نشده و ذخیره استهالک :(3-الف

لیت می باشد .مالیات درآمدی است یکی دیگر از منابع داخلی تامین سرمایبه مامالیا ت:

اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می کند .در کشور های که دولت به اشکال مختلف از

ن می شود دولت تامیق مالیات یطراز درآمد دولت ها از %91تا حدود پیشرفته بعضا 

،هزینه های سرمایه ای وگسترش شبکه زیربنایی هزینه های جاری می تواند عالوه بر

ی درحال توسعه به دلیل سطح پایین اکشورهجامعه را ازاین طریق  تامین مالی نماید.در 

 می شوند جهتمجبور.بنابراین برخی دولت هالیات چندانی قابل وصول نمی باشددرآمد ما

این سیاست  .لی سرمایه گذاری های خود از بانک مرکزی استقراض نماید ین ماتام

به کار گیری وجوه  طریقود یعنی ازاصطالحا توسعه مبتنی بر تورم نامیده می ش

ذاری های زیربنایی امکانات رشد وتوسعه اجرای سرمایه گدریافتی ازبانک مرکزی و

در کشور ابد شرایط تورمی افزایش می ینیزر .اما چون نقدینگی کشوفراهم می شود

 به قیمت تورم بوجود آمده است .بنابراین توسعه اقتصادی ،بوجود می آید 

حسوب می شود. مهردوجزئی ازسودشرکت هاسود توزیع نشده و ذخیره استهالک:

را  شده  توزیع تصمیم گیران قانونی مستلزم کرده که بنا به تشخیص خود می تواند سود 

ز نی ضمن اینکه ذخیره استهالک برای خرید ماشین آالت و یا ساختمان ها مصرف نماید 

قاعدتا برای آن نگهداری می شود که پس از استهالک کامل ماشین آالت و یا ساختمان ها 

 آنرا مجددا خریداری کرده و یا نوسازی نمایند .

صادرات  لند از طریقبرخی از کشورهای درحال توسعه مانند تایصادرات :( 4-الف

برخی کشورها مانند کره محصوالت کشاورزی و یا ایران از طریق صادرات نفت و یا

اوایل آورده اند.در جنوبی از طریق صادرات کاالهای صنعتی درآمدهای مناسبی بدست
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و مراحل اولیه رشد خود از طریق  صادرات پارچه های حریر ژاپن درکشور 21قرن

 آورد.ابریشم توانست امکانات مناسب مالی جهت سرمایه گذاری را برای خود فراهم 

ین روش برای تامین سرمایه وام معموال گفته می شود نامناسب تروام از خارج:(1-ب

معموال وام از خارج با رایزنی  اوالخارج است که دارای چهار ایراد بزرگ می باشد .از

سیاسی کشور آسیب ببیند یعنی  استقالل  موجب می شود ی سیاسی همراه می باشد که اه

ا ب  خاص سیاسی تعیین کند که  موضع گیری دادن را نوعی  وام  وام دهنده شرط کشور

 وام ها معموال باال نرخ بهره  ثانیا،گیرنده مغایرت داشته باشد  وام اعتقادات ملی کشور 

 ثالثا،اقساط خود دچار مشکل شودممکن است کشور وام گیرذنده در باز پرداخت وده وب

کاربرد وامی که میپردازد برای کشوروام گیرنده در خصوص به کارگیری و ممکن است

امکانات ،توانمندی ها موجب می شود ازاخذ وام از خارج رابعا وام گیرنده مداخله نماید 

ی دو قابلیت های داخل کشور چشم پوشی و جلوگیری شود یعنی چه بسا منابع سرشار نق

 .در داخل کشور موجود است که از آن غفلت شده و تنها به وام از خارج فکر می کنند 

 صندوق بین المللی پول و بانک جهانی  وام  بهره                                            

 گروه ها و موسسات وام دهنده

 موسسات بانکهای خصوصی              وام  بهره                                            

 

ین المللی پول و بانک جهانی موسسات مالی بین المللی عمومی مانند صندوق بدسته اول:

 بیش از نیاز کن است نیاز یک کشوراین موسسات مبلغ پایین دارد و ممال وام های معمو

 باشد اما حسن این وام ها نرخ بهره پایین آنها می باشد .این وام ها 

موسسات مالی بین المللی خصوصی مانند بانکهای خصوصی بین المللی می  دسته دوم:

باشد حسن وام گرفتن از این موسسات مبلغ باالیی است که می توان وام گرفت اما عیب 

 بزرگ آن بهره باالی آن می باشد.

طبق گزارش بانک جهانی حدود  خارجی:سرمایه گذاری (2-ب
1

9
مبلغ سرمایه گذاری در  

معموال  های خارجی صورت گرفته است. کشور های پیشرفته از طریق سرمایه گذاری

.مثال گفته می شود سرمایه زاتی ذکر می شودامتیابرای سرمایه گذاری خارجی محاسن و

د موروازاین طریق کادر ولوژی به داخل کشورشده استگذاری خارجی باعث انتقال تکن

سرمایه گذاری خارجی ،ارز به نیاز با توان علمی باال به کشور تزریق می شود.ضمنا با 

ایه گذاری خارجی وبرای بیکاران ایجاداشتغال می شود بااین دالیل سرموارد شده کشور

 نسبت به وام از خارج  اولویت باالتری دارد .
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مدت باعث خروج ارز می گردد و دوم به علت امکانات فنی باالتر اول دربلندمشکالت:

، یکی دیگر از مشکالتمیان می رود.که از خارج وارد می شود شرکت های داخلی از 

 های اقتصادی مشابه دربلندمدت باعث کاهش سرمایه وخروج ارزمی گردد. فعالیترکود

 تکنولوژی:

را به ما  یشترسان با گذشته ، امکان تولید بعاملی است که با استفاده از عوامل تولید یک

ی وعاملی است که با بکارگیری آن یا باهزینه ای مسا یتکنولوژمی دهد.به عبارت دیگر

قبل می توان به تولیدی بیش ازتولید قبل دست یافت . تکنولوژی عاملی است که با بکار 

به .با قبل را به ما بدهد  امکانات برابریازقبل عوامل تولید کمترفاده ازاست گیری آن وبا

 به تولیدی مانند قبل دست یافت .گذشته می توان عبارت دیگر با هزینه ای کمتراز

 انواع تکنولوِژی:

ه ید بلعوامل تو تکنولوژی که درآن:عبارت است از نوعی  کاربر یا سرمایه اندوز(1

د و طی انجام آن نسبت نفع نیروی کار تغییر می یاب
𝑘

𝑙
  (  

سرمایه

 کارنیروی
 (  کاهش می یابد . 

عبارت است از نوعی تکنولوژی که نسبت عوامل تولید به :سرمایه بر)کار اندوز((2

 ه به کاربر افزایش یافته باشد .ع سرمایه تغییر کرده و نسبت سرماینف

است که نسبت به عوامل تولید هیچ تغییری ایجاد نشده و  تکنولوژی :نوعی خنثی( 3

 گر ثابت مانده باشد.رنسبت شرمایه به کا

 مفهوم تکنولوژی ؟

                     دانان تکنولوژی را به دوشاخه اختراع و ابداع تقسیم می کنند .اقتصاد

 آفرینانرهده کاعبرابداع از نظر برخی اقتصاددانان کاراختراع برعهده مخترعان  و کار

اقتصادی است .یعنی یکی از وظایف مهم و اصلی یک کارفرمای اقتصادی به کار گیری 

 راه ها و روش های جدید در تکنولوژی می باشد .

 محدوده و سطح تکنولوژی : 

و  منظور از تکنولوژی به وجود آمدن یک رشته از ابداعات اقتصادی  دربحث توسعه 

 مانند شیمی و .... نیست یا درگرو موضوع خاصی مانند اختراعات در چند رشته خاص

ییر میگیرد به عبارت دیگر تغصنعت یا ... نیست بلکه تغییردرتمام ابعاد جامعه را در بر

، ارتباطات،، صنعت ، کشاورزی جامعه درتمامی زمینه ها مثال تجارتتکنیک در یک 

مردم را تحت تاثیر قرار حتی نحوه زندگی روزمره زندگی تشکیالت اداری و حکومتی و

جامعه مطرح می شود بدین معناست که این در   تکنولوژی سطح  هنگامی که می دهد .

 لکه به چند قسمت تقسیم خواهد شد .تکنولوژی در تمام سطوح جامعه یکسان نیست ب
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 در یک جامعه تکنولوژی به چند قسمت تقسیم می گردد ؟-

دانشگاهی یا پژوهشی ای که درمراکز علمی موجود درجامعه تکنولوژی الف( سطح

 وجود دارد .

 ب( تکنولوژی بر موسسات رده باالی کشور 

 کشور ج( تکنولوژی موجود و مورد استفاده در سطح عمومی 

 می باشد به شرح  3به سطح  1موانعی که مانع گسترش تکنولوژی از سطح 

 می باشد :زیر

 (عدم آگاهی 1

 (هزینه ی باال2

 و وجود انحصارات ( محدودیت های قانونی 3

 ( وجود استاندارد های خاص در سلیقه مصرف کنندگان4

 ( عدم تمایل به تغییر تکنینیک به دلیل حکومت ،آداب و سنن در جامعغه 0

 ( نامناسب بودن تکنیک برای سایر موسسات6

ِژی موجود کنولو: برخی موارد عموم جامعه از پیشرفت های علمی و ت عدم آگاهی(1

این موجب عدم گسترش و زمینه خاص برای کشاورزی اطالعاتی ندارنددردانشگاه ها در

برنامه های  در اینجا دولت از طریق تشکیل کالسهای آموزشی ، . تکنولوژی خواهد شد

 رادیویی و تلویزیونی ، برپایی همایش ها و کنفرانس ها به عموم مردم آگاهی می دهد.

انع پیشرفته م : برخی موارد ممکن است هزینه باالی استفاده از تکنولوژیهزینه باال(2

ات از امکان ستفادهگسترش آن باشد دراین صورت دولت می تواندبا پرداخت یارانه و یا ا

 اری از تکنولوژی پیشرفته را برای عموم جامعه کاهش دهد .دولتی هزینه بهره برد

      :هر موسسه ای با ثبت اختراع ودودیت های قانونی و وجود انحصاراتمح(3

ای کاالیی را برروش تولیدی خاص می تواند انحصار تولید ،یا روش تولیدی  بهیا ابداع 

 یتکنولوژعدم گسترش ب موجکوتاه مدت مدتی دراختیارداشته باشداین موضوع حداقل در

در کشور های شد های مختلف متفاوت می بادر کشور می باشد .اساس انحصاردر کشور

د عادی است بدین صورت که تولید کننده در بین تولیعی وانحصارات طبی،پیشرفته بیشتر 

به  وکنندگان مختلف با استفاده از تکنولوژی بر طرح هزینه های تولید را کاهش می دهد 

 کشورهایزایش دهد و قیمت فروش کاهش می یابد. در دنبال آن می تواند مقدارتولید رااف

 حصارات قانونیوسعه اکثرانحصارات براساس مجوزهای دولت و اصطالحا اندرحال ت

مجوز فعالیت خاص یا واردات   شرکت ر تنها به یک می باشد دراین موارد قانون گذا
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 ندگان قادر به رقابت نخواهند بودخاصی را داده است که در آن صورت دیگر عرضه کن

 رشتو یا چه قانونی باشد مانع گس ای آن طبیعیدر هر صورت وجود انحصارات چه مبن

 خواهد گردید . 3به سطح  1تکنولوژی از سطح 

در برخی موارد عدم :وجود استاندارد های خاص در سلیقه مصرف کنندگان( 4

گسترش تکنولوژی ممکن است بدلیل سلیقه خاص در مصرف کنندگان باشد .) به طور 

ای بزرگ موجب صرفه جویی در مثال تولید مسکن به صورت انبوه و به شکل مجتمع ه

هزینه ساخت می شود اما اگر بدلیل سلیقه خاص مصرف کنندگان تقاضا برای واحدهای 

 مسکونی ویالیی باشد این تکنولوژی با مشکل مواجه می شود .

:عدم گسترش آداب و سنن و...در جامعه به دلیل حکومت ، عدم تکنولوژی(0

القی و آدابی آن در مواردی ممکن است بدلیل ناسازگاری آن با مسائل اخ تکنولوژی

کنید تولید کننده ای در سالیان طوالنی با کارگران ساده مشغول فعالیت  جامعه باشد.فرض

خاصی بوده است . برای چنین تولید کننده ای بسیار با صرفه می باشد که از تکنولوژی 

گران شاغل رکاجدید موجب می گردد تعدادی از لوژیجدید استفاده نماید اما چون تکنو

انواده هایی را از ی به لحاظ اخالقی حاضر نمی شود خبیکار شوند وچنین تولید کننده ا

 نخواهد داد.مورد استفاده قرارتکنولوژی پیشرفته را آمدی محروم نماید.لذامنبع در

: درپاره ای موارد تکنولوژی  نامناسب بودن تکنیک برای سایر موسسات( 6

اده  و بهره برداری در موسسه دیگررا یک موسسه خاص قابلیت استفستفاده شده در ا

 شاورزیکزمینه های ات پیشرفته درکمباین به عنوان یک تجهیزاستفاده از مثالندارد.برای 

 نطقی نیست .زمین کوچک با صرفه و مو با صرفه است اما در  وسیع مفید

 نقش دولت در توسعه اقتصادی 

دانان صرفه نظر از مکتب فکریشان به دخالت دولت در مسیر میل به اقتصادامروزه 

راستای دولتی به توسعه اقتصادی ه اقتصادی تاکید می کنند .اهم ازوظایف دولت درتوسع

 به شرح زیر می باشد :

 (گسترش خدمات اجتماعی و زیرساخت های توسعه 1

 و مالی و سیاست کسری بودجه ( سیاست پولی 2

 ( بازرگانی بین الملل و سیاست های حمایتی 3

 

:یکی از مهمترین وظایف گسترش خدمات اجتماعی و زیرساخت های توسعه(1

توسعه   از جمله خدمات اجتماعی می توان به خدمات اجتماعی است . دولت گسترش 

رفاهی برای افراد جامعه آموزش و پرورش ، بهبود بهداشت عمومی و ایجاد امکانات 
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جامعه و کیفیت نیروی  اشاره نمود که این خدمات موجب باال بردن توان اجتماعی افراد

نیروی کار با کیفیت باال دست یابی به توسعه اقتصادی را ممکن  گردد و این  کار می

گذاری بر  می سازد . دولت با ارائه گسترش خدمات اجتماعی درحقیقت نوعی سرمایه

جام می دهد . که این سرمایه گذاری مولد، پرجمعیت ترین در جهت میل انسانی ان نیروی

های ارتباطی  راهله زیرساخت ها می توان به داشتن جمزابه توسعه اقتصادی می باشد 

 ره اشاره نمود .آب و برق و گاز وغی

به وسیله اعمال  :دولت می تواندسیاست پولی و مالی و سیاست کسری بودجه(2

به سوی توسعه اقتصادی را در ایط مختلف اقتصادی حرکت جامع سیاست پولی در شر

دست بگیرد و یا می تواند شتاب بخشد .با اعمال این سیاست ها همچنین دولت می تواند 

مصرف، پس انداز ، سرمایه گذاری ، تولید واشتغال را ایجاد و کنترل نماید و همچنین 

 و یا کنترل نماید .تورم را کاهش 

( اشاره taxدولت و مالیات )  مخارج : از ابزارهای سیاست مالی می توان به مالی*

نمود که افزایش مخارج دولتی و کاهش مالیات ها ،سیاست مالی انبساطی و کاهش 

مخارج دولت و کاهش مالیات ها ، سیاست مالی انبساطی و کاهش مخارج دولتی و 

 ست مالی انقباضی می گویند.افزایش مالیات ها ،سیا

های سیاست پولی می توان به سپرده قانونی ،نرخ تنزیل مجدد و خرید ابزار:از  پولی*

اوراق مشارکت اشاره نمود که کاهش سپرده های قانونی ، نرخ تنزیل مجدد و کاهش 

اوراق مشارکت سیاست پولی انقباضی و همچنین افزایش سپرده قانونی ، نرخ تنزیل 

 فروش اوراق مشارکت سیاست پولی انبساطی می باشد .مجدد و 

های درحال توسعه معموال کشور: بازرگانی بین الملل و سیاست های حمایتی(3

ی ساخته شده صنعتی و وارد کننده مواد اولیه می باشند .از آنجایی که اوارد کننده کااله

از تر ها باکاهش کشورای اولیه دارند این کااله قیمت بیشتری به  کاالهای ساخته شده 

تراز به طور مداوم ادامه یابد باعث توقف  پرداخت ها مواجه می شوند .چنانچه کسری 

هت کاهش لت با اتخاذ سیاست های مناسب در جحرکت اقتصادی کشورها می شود لذا دو

                    کسری تراز پرداخت ها یکسری اقدامات به شرح ذیل انجام دهد:

                                         ات کاالهای لوکس و مصرفی کاهش وارد(1

                                                     (استفاده از کاالهای ساخت داخلی 2

                                          (اتخاذ قوانین صحیح که امر صادرات را تسریع نماید3

در کنندگان داخلی                                                       کمک و تشویق صا(4

ه های گمرکی به کاالهای وارداتی                                            ( اتخاذ تعرف0

( کاهش کسری تراز پرداخت ها با توجه به استقراض های به موقع و حساب شده 6

 خارجی )بدترین حالت(


