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پیشگفتار

اقتصاد توس��عه یک��ی از جدیدتری��ن، هیجان انگیز ترین و بحث انگیزتری��ن مطالعات در 
ش��اخه های اقتصاد و اقتصاد سیاس��ی به بررس��ی جنبه های فرایند توس��عه و گسترش در 
کش��ورهای در حال توس��عه می پردازد. س��یر تحول علم اقتصاد که با کت��اب ثروت و ملل 
آدام اس��میت در س��ال 1776 میالدی آغاز ش��ده اس��ت، با توس��عه گره محکمی خورده 
اس��ت؛ به گونه ای که می توان کتاب آدام اس��میت را اولین رس��اله در باب توسعه اقتصادی 
دانس��ت. مطالعه منظم و منس��جم مسائل و جریانات »توسعه اقتصادی در جهان سوم« که 
اساسی ترین موضوع توسعه اقتصادی است، درخالل چهار دهه گذشته آغاز شده است این 
بخش از اقتصاد نه تنها به ترقی دادن توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی و تغییرات ساختاری 
بلکه به بهبود پتانس��یل توده مردم نیز می پردازد. اقتصاد توسعه دربرگیرنده ایجاد نظریه ها 
و روش هایی است که به تعیین سیاست ها و شیوه ها کمک کرده و می تواند در هر دو سطح 
محلی و بین المللی به اجرا گذاش��ته ش��ود. بر خالف بس��یاری از دیگر بخش های اقتصاد، 
رویکرد اقتصاد توس��عه ممکن اس��ت عوامل اجتماعی و سیاسی را جهت طراحی و تدوین 

برنامه های خاص در خود بگنجاند.

کتاب حاضر یکی از متن های درس��ی در دوره کارشناس��ی در دانشگاه های که می تواند 
دانشجویان رشته مدیریت و حسابداری را با اقتصاد پیوند زدند. این کتاب، به گونه ای مفید 
و مختصر مهم ترین مفاهیم توس��عه اقتصادی را به زبانی س��اده و روشن شرح می دهد. در 
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این زمینه کتاب های متعدد از گذشته تاکنون نگاشته شده است که هر کدام از ویژگی های 
منحصر به فردی برخوردارند. کتاب پیش رو در نه فصل تدوین ش��ده، ابتدا معرفی توس��عه 
و ش��اخص های اندازه گیری در انتها فصل به مهم ترین ش��اخص های اندازه گیری توسعه 
اش��اره شده است، سپس خصوصیات مشترك وغیر مش��ترك کشورهای در حال توسعه و 
در فصل س��وم مباحث دیدگاه ها و الگوهای توس��عه اقتصادی، در فصل چهارم تکنولوژی و 
اقتصاد بررس��ی شده است. هم چنین فصل پنجم اس��تراتژی های اقتصادی در همین راستا 
فصل شش��م فرهنگ و آموزش در توسعه افتصادی ارائه ش��ده، فصل هفتم به نقش برنامه 
ریزی در توس��عه و ایران پرداخته اس��ت. فصل هش��تم  الگوی اس��المی ایرانی و در نهایت 
در فصل نه گذر نقش جنگ و جهانی ش��دن در توس��عه آخرین فصل را تش��کیل می دهد.

در این کتاب س��عی ش��د کلیه مطالب به صورت ساده و روان بیان گردد.امید است که این 
مجموعه برای خوانندگان مفید واقع ش��ود و همچنین با تذکرات علمی خود اینجانب را در 
بهبود و تکمیل مباحث یاری نمایند. در پایان امیدوارم هم چنان از نظرات و پیشنهادهای 

سودمندتان بهره مند شویم.

            محدثه باباجانی بابلی - علی کشاورزی
1396            



فصل 1

مفهوم رشد و توسعه اقتصادي 

اهداف فصل 

آشنایی با مفهوم رشد و توسعه اقتصادی . 1

نحوه محاسبه نرخ رشد اقتصادی. 2

آشنایی با ویژگی های مهم توسعه اقتصادی. 3

بررسی تفاوت میان رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي. 4

معرفی توسعه پایدار. 5

معرفی شاخص هاي اندازه گیري توسعه اقتصادي. 6
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مقدمه

از س��الیان بس��یار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بش��ر، کیفیت و وضعیت زندگی او 
همواره در حال بهبود و ارتقا بوده اس��ت. بعد از انقالب فرهنگی- اجتماعی اروپا )رنسانس( 
و متعافب آن انقالب صنعتی موج پیش��رفت های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها 
کش��ور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن های نوزده و اوایل قرن بیستم میالدی غرب 
همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقالب فکری در اروپا رخ داده پناسیل های 
فراوان این ملل ش��کوفا گردید اما متاس��فانه در همین دوران  کشورهای شرقی روند رو به 
رش��دی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت های مقطعی و 
موردی در این کش��ورها صورت گرفت، اما از آنجایی که با کمیت جامعه و فرهنگ عمومی 

تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید به سرعت منحل گردید.

بع��د از جن��گ جهانی دوم )از س��ال 1939 تا 1945 میالدي مع��ادل 1318 تا 1324 
شمس��ی( براي جبران خسارت های وارد شده به کشورهاي درگیر در جنگ، نظریه توسعه 
اقتصادي کشورها مطرح شد. امروزه علم اقتصاد به شاخه های متعددي تقسیم می شود که 

یکی از آنها، شاخه اقتصاد توسعه است.

مباحث توس��عه اقتصادی از قرن 17 و 18 میالدی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. 
فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها  توام با تصاحب بازارها کشورهای ضعیف 
مس��تعمراتی باعث ش��د تا در زمانی کوتاه ش��کاف بین  دو قطب پیش��رفته و عقب مانده 
عمیق ش��ده  و دو طیف  از کشورهای در جهان ش��کل بگیرد. 1.کشورهای توسعه یافته و 

2.کشورهای  توسعه نیافته )عقب مانده(
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نخستین دسته بندي کشورها:

بر همین اساس ابتدا کشورها به سه دسته تقسیم شدند:

کشورهاي جهان اول: شامل کشورهاي صنعتی و پیشرفته بودند که نظام اقتصادي . 1
آنها عمدتاً سرمایه داري بود.

کشورهاي جهان دوم: شامل کش��ورهاي نسبتاً صنعتی و پیشرفته بوده که نظام . 2
اقتصادي آنها سوسیالیستی بود.

کشورهاي جهان سوم: این کشورها در دوره ما قبل صنعتی قرار داشتند که نظام . 3
اقتصادي آنها ترکیبی متفاوت از فعالیت هاي بخش خصوصی و دولتی بود.

1-1- مفهوم رشد و توسعه اقتصادي

رش��د1 در لغت به معنی بزرگ شدن اس��ت؛ مانند قد، وزن، سن و جمعیت. رشد معنی 
کمی و عددي دارد و قابل اندازه گیري عددی اس��ت. رش��د، تغییر کمی هر متغیر طی یک 
دوره زمانی معین اس��ت. صاحب نظران تعاریف متعددي را از رش��د اقتصادي ارائه کرده اند: 
تغییرات آرام و تدریجی در ش��رایط اقتصادي بلندم��دت که در نتیجه افزایش تدریجی در 
نرخ پس اندازها و جمعیت ایجاد می شود. فریدمن اعتقاد دارد که رشد اقتصادی، گسترش 
سیس��تم اقتصادي در جهات مختلف بدون تغییر در زیربناي آن می باشد. به عبارت دیگر، 
رش��د اقتصادی، فرایندی اس��ت پایداري که در اثر آن، ظرفیت تولیدي اقتصاد، طی زمان 
افزایش می یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملّی می شود. در تمام تعاریف ذکر شده، رشد 
اقتص��ادي ب��ه عنوان یک پدیده کمی تغییرات در میزان تولید ملّی اس��ت که این تغییرات 
ممکن اس��ت مثبت باش��د یا منفی. بنابراین رش��د اقتصادي هم می تواند مثبت باشد و هم 
منف��ی. در صورت��ی که تغییري در تولید صورت نگیرد رش��د اقتص��ادي برابر صفر خواهد 

1. Growth
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بود. در اثر رش��د مثبت اقتصادي، یک کش��ور قادر خواهد بود نیازهاي مصرف کنندگان را 
بیش��تر برآورده نماید و استانداردهاي زندگی را ارتقاء بخشد. )مصرف واقعی و کاذب( رشد 
اقتصادی، مفهومی کمی اس��ت که به تعبیر س��اده عبارت اس��ت از افزایش تولید کشور در 
یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کالن، افزایش تولید ناخالص 
ملی یا تولید ناخالص داخلی در س��ال مورد نیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد 
اقتصادی محس��وب می شود که باید برای دس��تیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت ها  و 

استهالك تجهیزات و کاالهای سرمایه ای را نیز از آن کسر نمود. 

در واقع رشد اقتصادی به دو معناست:

بر اس��اس نخس��تین و رایج ترین تعریف، رش��د اقتصادی یعن��ی افزایش بازدهی . 1
اقتصاد، در طول دوره ای زمانی که حداقل دو دوره ی سه  ماهه ی متوالی است.

تعریف دوم رش��د اقتصادی، عبارت  اس��ت از افزایش آنچه اقتصاد می تواند تولید . 2
کند، در صورتی که از تمام منابع کمیاب خود اس��تفاده کند. افزایش پتانس��یل 
تولی��دی اقتص��اد را می توان با اس��تفاده از حرکت رو به بی��رون منحنی امکانات 

تولید1 آن اقتصاد، نشان داد.

ساده ترین راه برای نشان دادن رشد اقتصادی، تقسیم کردن تمام کاالها به دو دسته ی 
اصلی کاالهای مصرفی) یا ضروری( و کاالهای س��رمایه ای)یا تجملی( اس��ت. جابه جایی رو 
به بیرون منحنی امکانات تولید به این معنی اس��ت که ظرفیت اقتصاد برای تولید، افزایش 

یافته است.

1. Production Possibility Curve
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 1-1-1- چه عواملی موجب رشد اقتصادی می شود؟

در منحنی امکانات تولید، رش��د به عنوان افزای��ش بازدهی بالقوه در طول زمان تعریف 
می شود و با تغییر مکان رو به بیرون منحنی، نمایش داده می شود. تغییر مکان رو به بیرون 
منحنی امکانات تولید به این معنی اس��ت که ظرفیت تولید تمام کاالها در اقتصاد، افزایش 
یافته است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که اقتصاد، به بعضی از موارد زیر، یا تمام این موارد 

متعهد شده باشد:

1. به کارگیری فناوری های جدید

س��رمایه گذاری بر روی فناوری های جدید، بازدهی بالقوه برای تمام کاالها و خدمات را 
افزایش می دهد؛ زیرا بدون شک فناوری های جدید کارآمدتر از فناوری های قدیمی هستند. 
»مکانیزاس��یون« گس��ترده در قرن های 18 و 19 به بریتانیا امکان داد تا مقادیر عظیمی از 
بازدهی را از منابع نس��بتا اندکی به دس��ت آورد و به نخس��تین کشور کامال صنعتی جهان 
تبدیل ش��ود. در س��ال های اخیر، نرخ رشد س��ریع چین، تا حد زیادی مدیون به کارگیری 

فناوری های جدید در فرآیند تولید است.
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اگر مقداری ناکافی از منابع، به کاالهای س��رمایه ای اختصاص داده ش��ود، اقتصاد رشد 
نخواهد کرد. در واقع، به دلیل اینکه در طول زمان از ارزش سرمایه کاسته می شود، بخشی 
از منابع باید به کاالهای س��رمایه ای اختصاص داده ش��ود تا اقتصاد در اندازه ی فعلی خود 

باقی بماند و کوچک تر نشود.

2. تقسیم کار و تخصصی شدن وظایف

تقس��یم کار )اختص��اص دادن بخش های مختل��ف کار به افراد مختل��ف( یعنی چگونه 
می توان تولید را به وظایف مختلفی تقس��یم کرد و امکان توس��عه ی ماش��ین آالت را برای 
کم��ک به تولید فراهم نم��ود و زمینه ای را فراهم کرد تا نیروی کار، در محدوده ی کوچکی 
از کارها تخصص پیدا کند. تقس��یم کار و تخصصی شدن وظایف می تواند موجب رشد قابل 

توجهی در ظرفیت تولیدی شود و منحنی امکانات تولید را به سمت بیرون حرکت دهد.

3. به کارگیری روش های جدید تولید

روش های جدید تولید، موجب افزایش بازدهی بالقوه می ش��ود. برای مثال، اس��تفاده از 
کار گروهی در تولید وسایل نقلیه ی موتوری در دهه ی 1980، موجب کاهش ضایعات شد 
و بهره وری را تا حد قابل قبولی بهبود بخش��ید. اس��تفاده ی گس��ترده از روش های تولیدی 
که توس��ط رایانه کنترل می شوند مانند رباتیک، پتانس��یل تولیدی بسیاری از شرکت های 

تولیدی را به طور چشمگیری افزایش داده است.

4. افزایش نیروی کار

افزای��ش نی��روی کار به اقتصاد امکان می دهد تا بازدهی بالق��وه ی خود را افزایش دهد. 
این افزایش می تواند از طریق رشد طبیعی جمعیت و در شرایطی ایجاد شود که نرخ تولد، 
بیشتر از نرخ مرگ و میر است یا از طریق مهاجرت خالص و در شرایطی ایجاد شود که میزان 

مهاجرت به داخل کشور، بیشتر از مهاجرت به خارج از آن است.
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5. کشف مواد اولیه ی جدید

کشف منابع مهمی مانند نفت، ظرفیت تولیدی اقتصاد را افزایش می دهد.

2-1-1- جابجایی منحنی امکانات تولید به سمت داخل

زمانی منحنی امکانات تولید، به سمت داخل تغییر مکان می دهد که اقتصاد دچار زیان 
ش��ده باش��د، یا بعضی از منابع کمیاب آن به پایان رسیده باشد. این مسئله موجب کاهش 

پتانسیل تولیدی اقتصاد می شود.

در چه شرایطی منحنی امکانات تولید به سمت داخل حرکت می کند؟

1. به پایان رسیدن منابع

اگر منابع مهم تجدیدناپذیر مانند نفت به پایان برس��د، ظرفیت تولیدی اقتصاد کاهش 
می یابد. اگر روش های تولیدی فوق العاده کارآمدی به کار گرفته ش��ود یا کش��ور، در تولید 
کاال از منابع تجدیدناپذیر، بیش از حد تخصص یافته باش��د، این اتفاق با س��رعت بیشتری 
رخ می دهد. در مقابل، رش��د پایدار یعنی نرخ رش��د فعلی نباید به اندازه ای سریع باشد که 
نس��ل های آینده، از مزایای منابع کمیاب مانند منابع تجدیدناپذدیر و محیط زیستی پاك، 

محروم شوند.
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2. عدم سرمایه گذاری

عدم س��رمایه گذاری در سرمایه ی انسانی و سرمایه ی واقعی، برای جبران کاهش ارزش، 
موجب کاهش ظرفیت اقتصاد می ش��ود. سرمایه ی واقعی مانند ماشین آالت و تجهیزات، در 
اثر استفاده، کهنه و فرسوده می شود و بهره وری آن در طول زمان کاهش می یابد. با کاهش 
بازدهی سرمایه ی واقعی، بهره وری نیروی کار نیز کاهش می یابد. کیفیت و بهره وری نیروی 
کار نی��ز به کس��ب مهارت های جدید بس��تگی دارد. بنابراین اگر اقتص��ادی بر روی نیروی 
انس��انی و فناوری س��رمایه گذاری نکند، منحنی امکانات تولید آن به آرامی به سمت داخل 

حرکت خواهد کرد.

3. نابودی زیرساخت ها

درگیری نظامی در بس��یاری از موارد، موجب از میان رفتن کارخانه ها، مردم، ارتباطات 
و زیرساخت ها می شود.

4. بالیای طبیعی

اگر فاجعه ای طبیعی مانند س��ونامی روز بوکس س��ال 2005 یا زلزله ی هائیتی س��ال 
2010 رخ دهد، منحنی امکانات تولید اقتصاد، به سمت داخل حرکت خواهد کرد.

3-1-1- سرمایه گذاری و رشد اقتصادی

ب��ه تخصیص مناب��ع محدود و کمی��اب به کاالهای س��رمایه ای )مانند ماش��ین آالت(، 
سرمایه گذاری واقعی گفته می شود.

برای دستیابی به رشد بلندمدت، اقتصاد باید از بیشتر منابع سرمایه ای خود برای تولید 
کاالهای س��رمایه ای استفاده کند. در نتیجه در کوتاه مدت، اس��تانداردهای زندگی کاهش 
می یابد، زی��را منابع کمتری به کاالهای مصرفی و مصرف خصوصی اختصاص می یابد. ولی 
افزایش س��رمایه گذاری بر روی کاالهای سرمایه ای، دس��تیابی به بازدهی بیشتری از تولید 
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کااله��ای مصرفی در بلندمدت را امکان پذیر می کند. یعنی این فداکاری کوتاه مدت موجب 
می شود که اس��تانداردهای زندگی در آینده، افزایش بیشتری یابد. از این رو اقتصادها باید 

میان وجود سطح باالیی از مصرف در کوتاه مدت و در بلندمدت، یکی را انتخاب کنند.

سرمایه گذاری

اگر اقتصادی انتخاب کند که کاالهای س��رمایه ای بیش��تری را در مقایس��ه با کاالهای 
مصرفی تولید کند، رش��د آن بیش��تر از زمان��ی خواهد بود که منابع بیش��تری را به تولید 
کاالهای مصرفی اختصاص داده اس��ت. در اینجا بده -بس��تانی میان کوتاه مدت و بلندمدت 
وجود دارد. اقتصاد باید در کوتاه مدت، از منابع برای تولید سرمایه )به جای کاالهای مصرفی( 
استفاده کند. در این حالت، در کوتاه مدت استانداردهای زندگی کاهش می یابد، زیرا منابع 
کمتری به کاالهای مصرفی و مصرف خصوصی اختصاص می یابد. ولی در بلندمدت، افزایش 
س��رمایه گذاری بر روی کاالهای س��رمایه ای، موجب می ش��ود که بازده��ی تولید کاالهای 
مصرف��ی، افزایش یاب��د. یعنی تحمل این دوره ی کوتاه مدت کاهش اس��تانداردهای زندگی 
به دلیل افزایش س��رمایه گذاری بر روی کاالهای س��رمایه ای موجب می شود که در آینده، 
استانداردهای زندگی افزایش بیشتری یابد )در مقایسه با شرایطی که در آن، بیشتر منابع، 

به کاالهای سرمایه ای اختصاص داده نشده باشد(.

رشد نامتقارن

رش��د نامتقارن، یعنی اقتصاد به دلیل افزایش به��ره وری در یکی از بخش های اقتصاد، 
رشد کند. برای مثال، بهبود در فناوری به کار گرفته شده در صنعت Y )مثال صنعت تولید 
وس��ایل نقلیه ی موتوری( را که در مورد صنع��ت X  )مثال صنعت تولید مواد غذایی( ایجاد 
نشده، می توان با جابه جایی رو به بیرون منحنی امکانات تولید، فقط از محور Y نشان داد.
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جابه جایی عوامل تولید

اگر نیروی کار یا سایر منابع، از یک بخش به بخش دیگری منتقل شوند، وضعیت منحنی 
امکان��ات تولید تغیی��ر خواهد کرد و حداکثر بازدهی در صنعتی ک��ه منابع را دریافت کرده 

افزایش می یابد و حداکثر بازدهی در صنعتی که منابع را از دست داده، کاهش می یابد.

توسعه اقتصادی

توس��عه اقتصادی عبارت اس��ت از رش��د همراه با افزایش ظرفیت ه��ای تولیدی اعم از 
ظرفیت های فیزیکی، انس��انی و اجتماعی. در توس��عه اقتصادی، رش��د کمی تولید حاصل 
خواهد ش��د اما در کن��ار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند ش��د، نگرش ها تغییر 
خواهد کرد، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مس��تمر و پویا افزایش یافته، و هر 
روز نوآوری جدیدی انجام خواهد ش��د. به عالوه می توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی 
نهاده ها نیز در فرآیند تولید تغییر می کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی تواند 
تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل 
وابس��تگی آن به انسان، پدیده ای کیفی اس��ت )برخالف رشد اقتصادی که کمی است( که 

هیچ محدودیتی ندارد.
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توس��عه به معنی گس��ترش و بهبود است و در تعاریفی که از توسعه اقتصادي ارائه شده 
به مفهوم گسترش و بهبود وضع اقتصادي کشورها در نظر گرفته می شود. توسعه اقتصادي 
فقط به رش��د اقتصادي محدود نمی ش��ود و در بعد گس��ترده تري مس��ائل مربوط به فقر، 
عدالت، شهرنش��ینی،مهاجرت، بیکاري، توزیع درآمد و سایر شاخصهاي اجتماعی را نیز در 

بر می گیرد.

میردال1 توسعه اقتصادی را حرکت یک سیستم یک دست اجتماعی به سمت جلو تعریف 
می کند. در توس��عه اقتصادي نه تنها روش تولی��د و توزیع محصوالت و حجم تولید مدنظر 

است، بلکه تغییرات در سطح زندگی، نهادهاي جامعه و سیاست ها نیز مورد توجه است.

توسعه امری فراگیری در جامعه است و نمی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. 
توس��عه حد و مرز مشخصی ندارد، بکله بدلیل وابستگی به انسان پدیده کیفی است و هیچ 

محدودیتی ندارد.

رئیس مؤسس��ۀ اطالعات توسعه اي دانشگاه  انگلیس پروفس��ور دادلی سیرز2 در مورد 
توسعه هر کشور باید به سه سوال اساسی پاسخ دهیم:

1. فقر چه تغییري کرده است؟

2. بیکاري چه تغییري کرده است؟

3. نابرابري چه تغییري کرده است؟

وي معتقد اس��ت اگر یک یا چند مورد از مس��ائل اساسی فوق بدتر شده باشد حتی اگر 
درآمد سرانه دوبرابر شده باشد، بازهم نمی توان گفت توسعه اتفاق افتاده است.

توس��عه اقتصادي به معناي تولید بیش��تر و پیدایش تحول در چگونگی تولید محصول 

1. Myrdal
2. Dudley Seers


