
 

 

                       

رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی چه تفاوت هایی با 
 دارند؟ هم

شود. این شنویم که از رشد و توسعه اقتصادی کشورها صحبت مییار میدر اخبار معموال بس

ها شوند و شاید کمتر کسی تفاوت میان آندیگر به کار برده میدو مفهوم معموال مترادف یک

هاست ذهن ما را درگیر کرده است این است را بداند. در همین راستا سوالی که شاید مدت

چه کنند تا در مسیر توسعه قرار بگیرند؟ برای آگاهی از این که کشورهای توسعه نیافته باید 

دهیم که رشد اقتصادی چیست و سپس اول توضیح می اخبار بورس مسئله در این مقاله از

شد و توسعه کنیم. وقتی شاخص ها و ویژگی های رتفاوت آن را با توسعه اقتصادی بیان می

اند مسیر رشد را توانیم بفهمیم که چرا برخی از کشورها توانستهاقتصادی را بررسی کنیم، می

 .با موفقیت طی کنند و برخی دیگر نه
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 رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی چیست؟

ی میزان بازده و تولید یک کشور است. وقتی از دهندهنشان (Economic Growth) رشد اقتصادی
شود. در مان به سمت تولیدات یک کشور معطوف میزنیم، بیشتر توجهرشد اقتصادی حرف می

سطح زندگی مردم و کیفیت  را داریم که به (Economic Development) سمت دیگر توسعه اقتصادی
طور توانیم تفاوت رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی را اینگردد. پس در یک دید کلی میآن برمی

 .رشد اقتصادی یک مفهوم کمی است ولی توسعه با معیارهای کیفی سر و کار دارد :بیان کنیم

رشد و توسعه اقتصادی ممکن است همیشه در پی هم به وجود نیایند. گاهی شاهد آن هستیم که 
دهد. اما این اتفاق لزوما دلیلی بر توسعه اقتصادی نیست. یکی ای رشد اقتصادی رخ میدر جامعه

های شناسایی رشد اقتصادی توجه به منحنی امکانات تولید راه  از
دهد قوس این منحنی است. وقتی رشد اقتصادی رخ می Production Possibilities Curve  (PPC) یا

تولید ناخالص  چنین اگر شاهد افزایش میزان بازده کل کشور یاشود. همرو به بیرون بیشتر می
 .بگیریم که رشد اقتصادی اتفاق افتاده استتوانیم نتیجه میباشیم  داخلی

اما توسعه اقتصادی را باید در سطح زندگی مردم جامعه جستجو کنیم. مواردی مثل رفاه، سطح 
دستمزد، سطح سواد، میزان فقر، نرخ امید به زندگی و به طور کلی کیفیت زندگی افراد یک جامعه 

کند. معموال کارشناسان برای اینکه عوامل یبه شکلی قابل توجه سطح توسعه اقتصادی را بازگو م
مختلف را کنار هم قرار دهند و به یک درک کلی و صحیح از کیفیت زندگی برسند، از شاخصی به 

این شاخص یک مدل اقتصادی است که فقط  کنند.استفاده می HDI یا شاخص توسعه انسانی اسم
 .گیردبه توسعه اقتصادی توجه دارد و عوامل موثر در رشد اقتصادی را در نظر نمی

 ویژگی های رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی

بد نیست ویژگی های بارز رشد و توسعه اقتصادی را در کنار هم بررسی و مقایسه کنیم تا تفاوت 
 .وشن شودمان رها بهتر برایآن

 :توسعه اقتصادی

 توان یک شبه انتظار توسعه اقتصادی را داشت! این مسئله نمی :تدریجی و بلندمدت بودن
 .بر است و باید در بلندمدت اثر آن را دیدزمان

 های اصلی توسعه اقتصادی است. اگر تغییرات فقط مستمر بودن یکی از ویژگی :استمرار
 .توان به آن توسعه اقتصادی گفتدیگر نمیی مشخص اتفاق بیفتند در یک برهه

 توانیم مان به عوامل بیرونی نیاز نداشته باشیم میوقتی برای تولید کاالهای :خوداتکایی
 .تر شویمیک قدم به توسعه اقتصادی نزدیک
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 وقتی بتوانیم کاالهای موردنیاز جامعه را در حدی قابل قبول تولید کنیم،  :خودکفایی
 .ودکفایی کنیمتوانیم ادعای خمی

 :رشد اقتصادی

 های جامعهاثرگذاری تغییرات مرتبط با فناوری روی سایر بخش 
  درصدی نرخ رشد جمعیت ۱۰افزایش طبیعی حدودا 
 ارتباط تنگاتنگ با تولید سرانه 
 بروز تحوالت ساختاری 
 افزایش و رشد صنایع 
 کاهش کشاورزی 

 

 

 

 اند؟شاخص های توسعه اقتصادی کدام

ببینیم چه عواملی روی این  برای اینکه توسعه اقتصادی را در سطح یک جامعه بررسی کنیم باید
توانیم تفاوت رشد و توسعه اقتصادی را درک کنیم. چند گذارند. به این ترتیب بهتر میمسئله اثر می

 :کنیمها را با هم مرور میشاخص مهم در این زمینه وجود دارند که آن

 بری قدرت خریدشاخص برا 
 شاخص توسعه انسانی 
 تولید ناخالص ملی 
 درآمد واقعی سرانه 
 درآمد پایدار 
 شاخص های ترکیبی توسعه 

ها موارد دیگری هم در توسعه اقتصادی دخیل هستند. به چند نمونه در زیر توجه به جز این شاخص
 :کنید

 دسترسی به امکانات مربوط به تکنولوژی مثل اینترنت و وب 
 شدت و میزان هماهنگی و سازگاری میان افراد جامعه 
 تداوم رشد اقتصادی به شکلی معقول و منطقی 
 دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تسویه شده 

رشد اقتصادی یک مفهوم کّمی است که به تولیدات یک کشور اشاره دارد. ولی توسعه 
اقتصادی یک فاکتور کیفی است که سطح زندگی افراد یک جامعه را از منظرهای 

 .دهدمختلفی نشان می
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 های اجتماعی در یک منطقهسطح تنش 
 سطح دسترسی به بهداشت عمومی 
 کیفیت فیزیکی زندگی افراد 
 حضور فعال زنان در جامعه 
 سازگاری قومی و فرهنگی 
 نرخ اشتغال و بیکاری 
 نرخ رشد جمعیت 
 استقالل ملی 
 نرخ سواد 

 .توانید موارد دیگری به این لیست اضافه کنیدخودتان هم می

 اهداف توسعه اقتصادی

ها های درک تفاوت میان رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی این است که اهدف آنراه  یکی دیگر از
 :انید اهداف توسعه اقتصادی هستندخورا بررسی کنیم. مواردی که در ادامه می

 های آموزشیداقلدستیابی به ح 
 ها و مرگ و میرکاهش بیماری 
 حذف و از بین بردن تبعیض 
 افزایش رفاه و ثروت جامعه 
 عدالت و برابری اجتماعی 
 زاییاشتغال 
 کاهش فقر 

ای دارند. به این مسئله توجه کنید که کشورهای مختلف توان دید که این اهداف چه گسترهمی
ترین ترین و ابتداییبینند. مثال وقتی در یک کشور سادهاهداف متفاوتی را در توسعه اقتصادی می

وسعه شود، اولویت با کاهش فقر است. اما در یک کشور پیشرفته تنیازهای مردم نادیده گرفته می
 .اقتصادی به دنبال افزایش ثروت و رفاه افراد آن جامعه است

 موانع توسعه اقتصادی در ایران

کنند، همیشه به دنبال پاسخ ها در کشوری با توسعه اقتصادی پایین و ناچیز زندگی میوقتی انسان
توسعه  تواند به سمت توسعه حرکت کند. اما کشورهایها نمیاین پرسش هستند که چرا کشور آن

 :نیافته و بعضا در حال توسعه معموال چند ویژگی مشترک زیر را دارند

 پایین بودن سطح درآمد و کیفیت زندگی 
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 صنعتی شدن به شکلی ناقص 
 اقتصاد دوگانه مدرن و سنتی 
 نرخ باالی رشد جمعیت 
 های غلطگذاریسیاست 
 وابستگی اقتصادی 
 نرخ باالی بیکاری 
 سرمایه کمبود 
 شدید تورم 

توانیم به چند حاال اگر به طور مشخص بخواهیم ببینیم موانع توسعه اقتصادی در ایران چیست می
 :عامل مهم زیر اشاره کنیم

 یری کرونا، گهای مختلف زمان )ناشی از عواملی نظیر همهافت قیمت نفت در برهه
 … (المللی و های اقتصادی بینبحران

 مهاجرت افراد خبره و کاربلد و کارآفرینان 
 گذاری داخلی و خارجیکمبود سرمایه 
 نابرابری اقتصادی و اجتماعی 
 بیکاری و معضل اشتغال 
 های اقتصادیتحریم 

ی مهاجرت مسئله های مختلف ممکن است تغییر کنند. یعنی شاید چند سال دیگراین عوامل در زمان
حل شده باشد ولی عوامل دیگری به این فهرست اضافه شود. باید صبر کرد و دید مسئوالن چه 

ای برای این مسئله دارند و ایران باالخره کی در مسیر توسعه اقتصادی گامی محکم و جدی برنامه
 .داردبرمی

رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی چه زمانی اتفاق 
 افتد؟می

به آنچه تا اینجا بیان شد به نظرتان چه زمانی رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور رخ  با توجه
 .دهد؟ برای رخ دادن این دو مفهوم چند شرط الزم استمی

 :شرایط ایجاد رشد اقتصادی

 افزایش تعداد نیروهای شاغل در یک جامعه 
 کشف ذخایر معدنی، فلزی و منابع جدید 
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 آالتتغییر در تجهیزات و ماشین 
 پیشرفت در فناوری و تکنولوژی 
 افزایش سرمایه 

 .ها اثر بگذارندتوانند روی بازده کل کشورها و میزان تولید آنعواملی از این دست می

 :شرایط ایجاد توسعه اقتصادی

 افزایش سطح استانداردها و معیارهای آموزشی 
 افزایش کیفیت مسکن و دسترسی مردم به آن 
 هایی مثل امید به زندگیرشد شاخص 
 ارتقای استانداردهای محیطی 
 ارتقای سواد و دانش 
 افزایش درآمد سرانه 
 توزیع عادالنه ثروت 

 .فرما باشد، بستر برای توسعه اقتصادی فراهم خواهد شدوقتی در یک جامعه چنین شرایطی حکم

 تفاوت رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی

ایم که تفاوت میان رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی چیست. خیلی خالصه حاال دیگر متوجه شده
اندازمان به سمت صنعت و اقتصاد جامعه به اگر بخواهیم بگوییم در رشد اقتصادی بیشتر چشم

 .کنیمو زندگی افراد جامعه نگاه می لحاظ ارزی و مالی است. اما در توسعه اقتصادی به عوامل کیفی

کند. برای درک بهتر تفاوت میان این دو مفهوم فرض کنید یک کشور منابع نفتی جدیدی پیدا می
ی تولید کند. سپس پول نفت را وارد چرخهکند و آن را صادر میدولت شروع به استخراج نفت می

هد. تا اینجا شاهد رشد اقتصادی هستیم. اما دکند و از این طریق میزان بازده کل را افزایش میمی
فهمیم که این مسئله باعث کاهش منابع طبیعی و اگر کمی دوراندیشانه به قضیه نگاه کنیم، می

تواند نسل بشر را در معرض خطری جدی قرار شود. امری که در آینده میها میافزایش آلودگی
 .قتصادی را به دنبال خودش نداردبینید که رشد اقتصادی لزوما توسعه ابدهد. پس می

ای از زمان ببینیم که کاالهای تجملی افزایش پیدا یا مثال ممکن است در یک کشور و در برهه
اند. از سمت دیگر سطح آموزشی کشور هم ارتقا یافته است. در اینجا هم رشد اقتصادی و هم کرده

آل است. به طور کلی هرگز حالتی ایده زمان و در کنار هم داریم کهتوسعه اقتصادی را به طور هم
ها را از هم جدا کنیم. به توانیم یک خط کامال مشخص میان این دو مفهوم برقرار کنیم و آننمی

همین ترتیب هرگز قادر به آن نخواهیم بود که این دو مفهوم را کامال به هم مرتبط کنیم. مرز میان 
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شود که در سراسر ای تعیین میامل بسیار گستردهرشد اقتصادی و توسعه اقتصادی با توجه به عو
 .این مقاله به آن پرداختیم

 اختالف طبقاتی و رشد اقتصادی
های اقتصادی است. اگر در شرایطی که فقر هنوز در ی نابرابریفقر و اختالف طبقاتی بارزترین نتیجه

به کاهش فقر خیلی توان اش است و چندان بغرنج نیست رشد اقتصادی رخ دهد، میسطوح اولیه
امیدوار بود. اما وقتی در همین جامعه نابرابری حاکم باشد، حتی با وجود رشد اقتصادی هم 

تواند مثمرثمر واقع روی کاهش فقر حساب کنیم. پس رشد اقتصادی وقتی می  توانیم خیلینمی
 .شود که نابرابری کم شود

هم تغییر  (Margin Savings Rate) داز حاشیهانکند، نرخ پسوقتی درآمد افراد یک جامعه تغییر می
کند. حاال فرض کنید درآمدها کم شود. طبیعتا این نرخ هم کم خواهد شد. این فقط یکی از آثار می

ی وام گرفتن را مدنظر قرار دهیم رویم. اگر همین پروسهفراوان نابرابری اقتصادی است. راه دور نمی
ها وام خوبی ندارند معموال قادر به دریافت وام نیستند. بانک بینیم که افرادی که سطح اقتصادیمی

دهند که اعتبار خوبی داشته باشند. این مسئله خودش منجر به بیشتر شدن شکاف را به افرادی می
 .شودمیان طبقات جامعه می

انه هایی مثل توزیع مجدد ثروت، نابرابری را کم کنند. ولی متاسفکنند با سیاستها سعی میدولت
این مسئله خودش مشکالت دیگری مثل افزایش تورم و کسری بودجه را به همراه دارد. پس رشد 

ی مشخص بین این دو مفهوم توانیم یک رابطهاقتصادی کم خواهد شد. پس از منظر تجربی نمی
 .برقرار کنیم

 جمع بندی

. معموال این شرایط رشد اقتصادی یک مفهوم کّمی است که به نرخ تولیدات یک کشور اشاره دارد
افتد. اما توسعه ها و خطوط تولید اتفاق میآالت و تجهیز کردن کارخانهها و ماشینبا ارتقای دستگاه

های یک جامعه مربوط است. وقتی از سطح سواد، اقتصادی مفهومی است که به کیفیت زندگی آدم
توسعه اقتصادی اشاره  زنیم در حقیقت بهآموزش، بهداشت و رفاه مردمان یک کشور حرف می

توانند به هم گره بخورند، ممکن است از هم جدا قدر که میکنیم. رشد و توسعه اقتصادی همانمی
آید. توانیم بگوییم در پی رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی هم لزوما به وجود میباشند. پس نمی

درآمد افراد و به طور کلی  توسعه اقتصادی با هدف کاهش فقر، باال بردن سطح سواد، افزایش سطح
شود. کشورهای توسعه نیافته معموال با مشکالتی مثل مهاجرت، عدالت و برابری اجتماعی انجام می

ها کنند که این مسائل آنهای نادرست اقتصادی و تورم دست و پنجه نرم میفرار مغزها، سیاست
 .کندرا از توسعه اقتصادی دور می

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/


 

 
 

 دارند؟ همت هایی با اقتصادی و توسعه اقتصادی چه تفاورشد  7

 ی کوتاهسواالت متداول با پاسخ ها
 رشد اقتصادی چیست؟

 .دهدمفهومی کّمی که افزایش نرخ تولید و بازده یک کشور را نشان می

 توسعه اقتصادی چیست؟

 .های مرتبط با زندگی افراد سر و کار داردمفهومی کیفی که با شاخص

 شاخص های توسعه اقتصادی چیست؟

درآمد واقعی سرانه، شاخص برابری قدرت خرید، شاخص توسعه انسانی، تولید ناخالص ملی، درآمد 
 پایدار

 اند؟اهداف توسعه اقتصادی کدام

کن کردن فقر، ارتقای سطح دانش و سواد، مبارزه با تبعیض، رواج برابری و عدالت اجتماعی، ریشه
 … زایی وافزایش رفاه مردم، اشتغال

 افتند؟د و توسعه اقتصادی با هم اتفاق میآیا همیشه رش

 .لزوما نه. ممکن است رشد اقتصادی رخ دهد ولی در پی آن توسعه اقتصادی به وجود نیاید

 دالیل عقب ماندن کشورها از توسعه اقتصادی چیست؟

 های غلطگذاریفرار مغزها، مهاجرت، نابرابری، تحریم، بیکاری، تورم، سیاست
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