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 چکیده    

همانطورکه می دانیم بازار های مالی نقش اساسی در بهبود اقتصاد            

و گسترش تولیدات درصنایع مختلف داخلی دارند.نوآوری و سرمایه گذاری در فن 

آوری می تواند متضمن دست یابی به قدرت و پیشرفت یک کشور شود.عوامل متعددی 

کند که عبارت اند می تواند به بهبود سریعتر و نوآوری بیشتر کمک 

از:استخدام نیروی کار متخصص،سرمایه گذاری در پروژه های پژوهشی،اختراع 

محصوالت جدید و ... بهبود این عوامل می تواند توسعه بخش دولتی و خصوصی را 

تضمین کند و به ارتقا سطح کیفیت زندگی کمک کند.این تحقیق به مطالعه رشد و 

 خاور میانه می پردازد.توسعه اقتصادی در کشور ایران و 

 واؤه های کلیدی :توسعه بازار مالی،رشد اقتصادی ،تحقیق و توسعه،نوآوری
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دمهقم  

مزایای پیشنهاد شده توسط توسعه جهانی ،فن آوری اطالعات و رسانه به    

عنوان اصول مقدماتی پیشرفت و بهبود عملکرد شرکت ها و رشد اقتصادی است)او 

اظهار کرد که نو آوری و فن آوری وسیله ای برای  .می توان1(7002ای سی دی

پیشرفت و رشد و توسعه بازارهای مالی در نتیجه رشد اقتصادی می شود.عالوه بر 

آن آموزش نیروی انسانی،سرمایه گذاری در حوزه پژوهشی،افزایش تولید و بهره 

 وری،انباشت سرمایه می توانند از عوامل موثری بر رشد و توسعه اقتصادی به

 شمار آیند.

 

 

 نوآوري

(نو آوری تحت تاثیر عوامل زیر است:   7002طبق نظریه )او ای سی دی     

.قوانین مناسب در رقابت بازاری که تحریک کننده نوآوری خواهد بود.1  

.یک جو اقتصادی پایدار و نرخ بهره پایین تا به خلق محیطی پایدار برای 7

ه فن آوری اطالعات و فعالیت ها ی سرمایه گذاری در بخش های پشتیبان ،توسع

 مرتبط با  نوآوری رشد پیدا کنند.

.گسترش تحقیقات دولتی که تحقیقات خصوصی را پشتیبانی میکند اگرچه نیاز به 3

 نیروی انسانی کافی دارد.

.مشوق های مالیاتی برای شرکت هایی که تحقیق و توسعه بین فعالیت های اصلی 4
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 آن ها قرار دارد.

یمنابع مال  

 منابع مالی بر روی عواقب ناشی از نوآوری تاکید دارد)کامرون1991(7:

.اثر سرریز فن آوری که هزینه رقبا،اختراعات غیر کامل و جابه جایی نیروی 1

 کار به شرکت های دیگر را کاهش می دهد.

.عدم موفقیت شرکت ها در دستیابی به همه مزایای اجتماعی ناشی از نوآوری7  

ناشی از نوآوری ها که که بر اساس آن ایده های جدید فن  .اثر جایگزینی3

 آوری های کنونی را منسوخ می کنند

 

 

 

 نظام مالی

.واسطه هاي مالي ، وظیفه خطیر و پرهزینه و زمان بر ارزیابي بنگاه ها، 1

مدیران و طرح ها را انجام مي دهند؛ به عنوان مثال بانك ها ریسك اعتباري و 

هاي آتي بنگاه را ارزیابي مي كنند. بانك هاي تجاري، جریان احتمالي درآمد

شركتهاي سرمایه گذاري و بانك هاي سرمایه گذار ي ، وضعیت رشد بلندمدت 

بنگاه ها و تولیدات را مورد بررسي قرار مي دهند. آن نظام مالي كه در 

ارزیابي بنگا هها، مدیران و طرح ها بهتر عمل كند، شانس بیشتري براي تشخیص 

 رین سرمایه گذاري ها از محل پس انداز جامعه را دارد .بهت

. نظام مالي ، اقدام به تجهیز منابع از پس اندازهاي كوچك و پراكنده براي 2
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هدایت به سمت بنگاه ها و طر ح هایي كه قباًل به عنوان بهترین شناخته شده 

دارند و  اند مي كند . بسیاري از طر ح ها به سرمایه گذاري اولیه كالني نیاز

برخي از آنها نیز از صرفه جویي هاي اقتصادي در مقیاس سود مي جویند. در 

نتیجه ، ضروري است كه منابع هنگفت سرمایه به طرح هاي داراي صرفه جویي هاي 

اقتصادي اختصاص یابد تا بهترین تخصیص سرمایه حاصل گردد . آن نظام مالي كه 

طرح هاي در دسترس و ممكن االجراي در تجهیز منابع بهتر عمل كند ، مجموعه 

 اقتصاد را  گسترده تر مي سازد.

.واسطه هاي مالي و مشاركت كنندگان در بازارهاي مالي ، زمینه اداره و 3

كنترل شركتي بنگاهها و مدیران را فراهم مي سازند. واسطه هاي مالي به 

ان بنگاه ایجاد این اطمینان كه مدیران در جهت منافع سهامداران و بستانكار

بدون چنین اداره و كنترلي، احتمال اینكه   .تالش مي كنند، یاري مي رسانند

مدیران از منابع بنگاه در جهت منافع و اهداف شخصي استفاده كنند ، زیاد 

 است.

. نظام مالي ، تجارت و مبادله را تسهیل مي كند. در نازلترین سطح ، پول به 4

نیاز به مبادله پایاپاي را به حداقل مي عنوان یكي ازابزارهاي نظام مالي، 

رساند، هزینه مبادله را كاهش مي دهد، تجارت را تشویق مي كند و تخصص را بر 

مي انگیزد. در سطحي پیچیده تر، چك كارتهاي اعتباري و سیستم پرداخت و 

 تسویه ، شمار زیادي از فعالیتهاي اقتصادي را تسهیل مي سازند.

قیمت گذاري كرده و مكانیسم هاي ادغام، اصالح و  . نظام مالي ، ریسك را5

مبادله آن را فراهم مي آورد. به كارگیري اخیر انواع اختیار ات و 

قراردادهاي آتي یا معامالت سلف به منظور مهار ریسكهاي نرخ بهره و پایه اي 

تر موسسات مالي، سررسید داراییها و بدهیها را براي جلب رضایت پس انداز 

سرمایه گذاران تغییر مي دهد. اوراقي كه براي تجارت ، بیشترین  كنندگان و

فایده را در بردارند مانند اوراق سهام و قرضه ، ممكن است درجه نقدینگي و 
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مقدار ریسكي كه پس انداز كنندگان به دنبالش هستند را دارا نباشند .در این 

یاز مشتریان موارد واسطه هاي مالي، ابزارهاي مالي فوق را با خواست و ن

تطبیق مي دهند و به این وسیله به مدیریت ریسك مي پردازند)صمدي و 

 (.1331همكاران

 

 مبانی نظری

هـاي اخیر بوده اسـت  هاي اقتصاددانان طي دهه رشد اقتصادي همواره از دغدغه

. در پاسـخ بـه عوامـل تعیـین كننـده ي رشـد اقتصادي مطالعات فراواني 

گرفتـه كـه بیانگر اهمیت روزافزون آن در مباحث اقتصادي توسط محققان صـورت 

)كینـگ و  ،4 1973) 2)شـاو  19733)تحلیلگران مانند )مك كینون  اسـت . اغلـب 

معتقدند توسعه مالي   ( 1996)1)و لــوین و زروس  لـوین  717-737ص  : 1993)5

( در چنین 1332)میتواند رشد اقتصـادي را افـزایش دهـد .منصف و همكاران، 

دیدگاهي فرض مـیشـود كـه توسـعه مـالي، موتـور رشـد اقتصـادي بـوده و 

سیاستگزاران باید توجه خود را بر ایجاد و ارتقـاء مؤسسـات مالي، جهت 

 پیشرفت واقعي اقتصاد متمركز نمایند.

توسعه مالي عبارت است از :فرآیندي كـه طـي آن كمیـت، كیفیت وكارایي خدمات 

بیانگر تعامـل میـان بسـیاري از  ... گرهاي مالي بهبـود مـي یابـد و سطهوا

كشورهاي برخـوردار از سیسـتم مـالي توسـعه  . فعالیـت هـا و نهـاد هـا اسـت

یافتـه تـر، از آن جهت كه باعث میشـوند اقتصـاد مـورد نظـر توانـایي 

رشـد اقتصـادي سریعتري  تجربـه نرخهاي رشد باالتر را داشته باشـد، در مسـیر

 قرار میگیرند.

به طور کلی، دو دیدگاه درباره ي توسعه ي مالی و رشد اقتصادي وجود دارد. 

در دیدگاه اول، بیان میکند که توسعه ي مالی تاثیري بر رشد اقتصادي ندارد. 

نمونه هایی از این دیدگاه هستند. )سینگ   1989) 3)پو استرن  1984)7)مییر و سیرز 
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ادعا میکند که توسعه ي مالی ممکن است به دالیل زیر براي رشد اقتصادي  3 )1997

 سودمند نباشد:

. ناپایداري و آشفتگی ذاتی فرایند قیمت گذاري بازار سهام در کشورهاي 1 

درحال توسعه، راهنماي خوبی براي نشان دادن تخصیص کاراي سرمایه گذاري 

 نیست.

اقتصادي به دلیل ارتباط متقابل بین .ممکن است که شوكهاي نامطلوب 2 

بازارهاي پول و سهام باعث بی ثباتی کالن اقتصادي و کندي رشد اقتصادي 

 بلندمدت شود. 

.بخش بانکی در برخی از کشورهاي درحال توسعه به ویژه برخی از کشورهاي جنوب 3

شرق آسیا داراي مزیتهایی است که توسعه ي بازار سهام ممکن است که نظام 

دیدگاه دوم بر وجود رابطه ي همسو بین توسعه  .کی این کشورها را ضعیف کندبان

 ي بخش مالی و رشد اقتصادي تاکید میکند.

 پیشینه تحقیق

اهمیت توسعه نظام مالی در افزایش رشد اقتصادي، براي اولین بار 

(. مورد تأکید قرار گرفت.پس از آن،در رابطـه توسـعه 111334توسط)شومپیتر

(گسترش قابل توجهی 111331رشـد اقتصـادي در کار بنیادین )پاتریکمـالی و 

 یافت.

واسطه هاي مالي به صورتي كاماًل منفعل تنها كانالي براي هدایت پس انداز 

خانوارها به سمت فعالیتهاي سرمایه گذاري مي باشند و عوامل اصلي  رشد را 

د و سیاستهاي بخش باید همان موجودي سرمایه و نرخ سرمایه گذاري محسوب نمو

 (.121352عمومي باید عمدتًا معطوف به انباشت سرمایه فیزیكي باشد)رابینسون

رابطه بین رشد اقتصادی و نوآوری مورد توجه محققان قرار گرفته است و در 

نتیجه این مفهوم به خوبی در منابع مالی بحث شده است. این مفهوم اولین بار 

که در آن به وجود یک رابطه بلند مدت بین رشد ( معرفی شد 31سالو1956,در کار )
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 اقتصادی و نوآوری اشاره میشود.

( انجام گرفته است، آنان با  1994در مطالعه اي كه توسط )كینگ و لوین 

استفاده از معیارهاي مختلف رشد اقتصادي و توسعه مالي در پي پاسخ به این 

اقتصادي بلندمدت، آیا سطح توسعه مالي مي تواند رشد « سؤال هستند كه 

طبق مطالعه كینگ و لوین »  انباشت سرمایه و رشد بهره وري را تبیین كند؟ 

در سیر حركت از كشورهاي با نر خ رشد پایین تر به كشورهاي با نرخ رشد 

باالتر ، شاخصهاي زیر جلب نظرمي نماید: تعمیق مالي بیشتر، اهمیت باالتر 

كز ي ، سهم بیشتر بخش خصوصي از بانك هاي تجاري در مقایسه با بانك مر

اعتبارات و نسبت بیشتر اعتبار پرداختي به بخش خصوصي از كل فعالیت اقتصادي 

. همچنین آنها د ر یافتند كه ارتباطي قوي بین شاخصهاي توسعه مالي و سه 

 شاخص رشد اقتصادي وجود دارد.

 وري كـل عوامـل  ند كه نرخ رشد بهرهشان دادن،  1994 )) 15بنحبیب و اشپیگل 

ي انساني كشورها وابسته اسـت، كـه در ایـن صـورت  بـه سطح موجودي سرمایه

ي انساني با تعیین ظرفیت كشـورها جهـت ابـداع  از یـك سـو سرمایه

وري را تحت تأثیر قرار میدهد و از سوي  تكنولـوژي بـه طـور مسـتقیم بهره

 .شار تكنولوژي را افزایش میدهدانت دیگر سـرمایه ي انسـاني سـرعت جـذب و 

نشـان دادنـد كـه سـهم بزرگي از منافع سرمایه ي ،  1995 ) )11نكـو و هلـپم

نصیب شركا ي  گذاري در زمینـه تحقیـق و توسـعه ي كشـورهاي گـروه هفـت 

 .تجاري آنها میشود

 رابطه قوی بین مخارج تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی وجود ندارد و سیاست های

نوآوری از طریق بررسی شاخه ای دیگر در کنار مخارج تحقیق و توسعه ، 

 (.  211717 پیچیدگی فرآیند رشد اقتصادی را در نظر بگیرند)پسوا

براي دستیابي به رشد اقتصـادي مسـتمر، ایجـاد و توسـعه زیرساخت هـا      

پویا و  و همچنـین شـكل گیـري بسـتر هـاي الزم بـراي دستیابي به اقتصادي
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اگرچه در پذیرش تأثیر زیرساخت ها بر رشد  .رقابتي امري الزم و ضروري است

اقتصادي تردیدي وجود ندارد ولي اهمیت و اولویت ها زیرساخت بـراي رسـیدن 

به رشد اقتصادي مستمر براي كشورها متفـاوت مـي باشـد. بـه عبارت دیگر 

و گسترش نوع خاصـي از  كشورها در هر مرحلهاي از رشد نیاز بـه ایجـاد

زیرسـاخت هـا دارنـد . بـه طـور كلـي زیرساخت ها به دو دسته عمده اقتصادي 

و اجتماعي طبقه بنـدي میشوند. زیرساختها ي اقتصـادي معمـواًل در ابعـاد 

 ).1133: 2113، 13متفـاوتي مورد بررسي قرار میگیرنـد . ) فدرك و همكاران

دولتی می توانند برای تحقیق و توسعه به ارتقا مشوق های مالی و پشتیبانی 

 (.132113)وستمور.فعالیت های نوآوری در بخش خصوصی منجر شوند

سطح توسعه هر اقتصاد که در منابع تخصیص یافته  برای تحقیق و توسعه انعکاس 

 (.212113)پاتراریو.پیدا می کند پشتیبانی اصلی برای نوآوری را فراهم می کند

 نتیجه گیری

هدف این مقاله بررسی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران 

بود.مطالعات نشان داد که رشد اقتصادی تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر:سطح 

نوآوری، تخصیص منابع برای فعالیت های تحقیق و توسعه،کیفیت سرمایه گذاری و 

د بهبود تکنولوژی، انباشت سرمایه می باشد.عالوه بر آن مطالعات نشان دا

آموزش نیروی کار،جذب افراد متخصص ،سرمایه گذاری بیشتر در زمینه پژوهشی 

 تاثیر بزرگی روی رشد اقتصاد دارد.

 پیشنهادات

.ابداع و نوآوری عالوه بر کمک به فرصت های شغلی می تواند کمک بزرگی به 1

 توسعه و پیشرفت اقتصادی کند

ی پیشرفته جهان و یافتن رمز پیشرفت آن ها .مطالعه و بررسی اقتصاد کشورها7 

 در این زمینه

.سرمایه گذاری های الزم جهت ارتقا سطح دانش پژوهان اقتصاد3  
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.جمع آوری نخبگان اقتصاد و تشویق آن ها با مزایای شغلی4  

.گماردن افراد الیق در شرکت های بزرگ جهت گرفتن تصمیمات مهم اقتصادی5  

قیمت رقابتی جهت تشویق مردم به خرید کاالی داخلی.تولید کاالی با کیفیت و 6  

.برقراری سیاست های پولی مالی جهت کاهش تورم و بهره بانکی در نتیجه کاهش 2

 هزینه های تولید

.نهادینه کردن قوانین جهت اطمینان سرمایه گذاری در دراز مدت1  

.جلوگیری از نوسانات شدید ارزی توسط دولت9  
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