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.ها نظام- توسعة فرهنگي- اجتماعي سرمايه-ناملموس سرماية- ثروت: كليدواژگان

چكيده
شدن، مستلزم ارتباط و همكاري بين ها با معيارهاي جهانياگر رونق و رشد تحقيق و توسعه در سازمان

هاي كليدي در كار و بندي به ارزششدن نيز مستلزم پايورها باشد، تعامل مثبت كشورها در روند جهانيكش

بدون شك، الزامات توسعة . ها خواهدبودهاي مشترك در حوزة كارآيي و اثربخشي فعاّليتوجود چارچوب

آوري نموده  توليد علم و فنصنعتي و همراهي با تحوالت جهاني، كشور را ناگزير از حضور مؤثّرتري در عرصة

. نمايداست كه البته نقش تحقيق و توسعه در آن، بسيار پررنگ مي

چنين تشديد فزايندة رقابت با ارائة بهترين ، هم)فروشيو بعضا ارزان( تر مسابقة جهاني براي فروش بيش

هاي وري، اتّخاذ روش بهرههاي توليد از طريق افزايششده تا كاهش هزينهكيفيت براي تصاحب بازار، موجب

ها، در گذاري براي آنتر واحدهاي تحقيق و توسعه و سرمايهسازي هرچه بيشبراي طراّحي محصول، فعاّلنوين

هرچند افزايش كارآيي و اثربخشي فرآيندها و در . سرلوحة امور مربوط به رقابت در بازار جهاني قرارگيرد

هاي نظم نوين و سامانة اقتصاد جهاني است اما وي شناخت پيچيدگيپذيري، همه در گرنهايت افزايش رقابت

آميز شده تواند انحرافها، ميريزيهاي فرهنگي و اجتماعي در راستاي اين برنامهعدم توجه به برخي زيرساخت

.ها را با ترديد مواجه سازدشده و اثربخشي آنهاي انجامگذاريو سودآوري سرمايه

منظور توسعه و رقابت در سامانة نوين اقتصاد هاي مديريت كشور بهترين چالشاز مهماين نوشتار به يكي 

كارهاي فعاّليت در اين نظام مورد  وهاي نظم نوين اقتصادي و سازاز اين رو، ابتدا ويژگي. پردازدجهاني مي

دهد كه بهبود شان ميدهندة ثروت كشورها، نهاي تشكيلهرچند مقايسة بين مؤلّفه. بررسي قرار گرفته است
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باشد اما با اي براي توسعة كشور برخوردار ميها، از اهميت ويژهانساني از نظر تحصيالت و مهارتساختار منابع

شده، در توليد هاي اشارهتنهايي بتواند فارغ از برخي مؤلّفهرسد اين عامل نيز بهنظر نميشده، بهمطالعات انجام

ها، مقدم بر دهد كه شناخت اين مؤلّفهنتايج پژوهش حاضر نشان مي. باشدثروت و ايجاد توسعه مؤثر 

عواملي كه در ادبيات توسعه، . باشدمحابا براي تاسيس و تجهيز واحدهاي تحقيق و توسعه ميگذاري بيسرمايه

ها ين سرمايهرويكرد نوين به برآورد ثروت ملل، مؤيد اهميت ا. باشدطرح ميهاي ناملموس قابلعنوان سرمايهبه

و نقش اساسي مديريت آن در روند توسعة كشورهاست كه در اين نوشتار، به عنوان يك بحث چالشي ارائة شده 

.است

مقّدمه
بسياري . اي را براي رقابت تعريف نموده استفضاي حاكم بر جهان صنعتي امروز، ساز و كارهاي ويژه

 Performance)مستلزم اعمال مديريت عملكرد وري در اين فضاي رقابتي را نظران بهرهاز صاحب

Management)دانند كه در برگيرندة دو عامل كارآيي  مي(Effeciency) و اثربخشي 

(Effectiveness)1[باشدميكيفيتچون مديريتاست كه حاصل تعامل نزديك با علوم و فنوني هم[.
ي نوين، در نهايت به كاهش زمان انجام كار، هاكارگيري اين علوم، معرفي مفاهيم جديد و تكوين روشبه

از اين رو، امروزه كاهش زمان انجام كار . هاي زائد، بهبود كيفيت و افزايش كميت خواهد انجاميدكاستن هزينه

شده، هاي توليد و تأثير روي قيمت تماممنظور كاهش هزينههاي زائد بهبه منظور افزايش كميت، كاستن هزينه

و در ) زيستچون حفظ محيطبا رويكردهاي جديدي هم( مندي مشتريان اي افزايش رضايتبهبود كيفيت بر

ريزان و اهداف غايي مديران قرار گرفته هاي اصلي برنامهنهايت تصاحب سهم افزون در بازار، جزو رئوس برنامه

ا نتيجة اعمال شماري از ام. هاي مختلف مديريت را متّحول ساخته استهايي به اين منظور،  شاخهكه ابداع روش

ها، به دليل رويكرد مكانيكي به انسان، روابط انساني و مسايل مربوط به آن، دور از محاسبات نظري اين روش

واقع شده و جاي خالي توجه به عامل كليدي انسان، خالقيت و عواطف وي، موجب تالش مضاعف براي منظور 

. استنمودن عوامل غيرمكانيكي در اين رويكردها شده

سير تّحول تاريخ، . كنندة نظم حاكم بر آن استها و قلمرو فكري جوامع، تعيينطور كلّي ويژگيبه

بايد اذعان داشت كه . جوامع سنتي، جوامع صنعتي و جوامع فراصنعتي تقسيم نموده است: جوامع را به سه دستة

شناخت اين . باشدد اقتصادي در جهان ميكنندة نظم جديها و قلمرو نوين فكري جوامع فراصنعتي، تعيينويژگي

ها و نياز شناسايي نقاط قوت و ضعف، فرصتها و مقايسة شرايط الزم براي بقا و رقابت در اين فضا، پيشويژگي

. هاي الزم در جهت توسعة كشور در فضاي پر رقابت كنوني استريزيتهديدها بوده، مقّدمة برنامه
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شمايي از وضعيت كنوني جهان
تشديد رقابت به خودي خود، عامل كاهش . بودن آن استترين ويژگي اقتصاد امروز جهان، رقابتيممه

ها هايي براي كاهش هزينهدهد كه اين مسئله، محرك ابداع روشسودآوري بوده كه ارزش سهام را كاهش مي

ر امريكا تنها در سال مثال در كشو.گرددكننده، موجب سقوط نرخ بهره ميكاهش سود براي توليد. باشدمي

طور كه در اروپا نيز نرخ بهره به رسيد درحالي75,1%  بار كاهش پيدا كرد و به 11 ميالدي، نرخ بهره 2002

 نيز رسيد كه 25,1%هر چند در مقطع حمله امريكا و انگليس به عراق، نرخ بهره در امريكا به .  بود2,3% متوسط 

 ميليارد 000/21 بانك بزرگ جهاني با 56در همان مقطع، . ]2[باشد مي1991 در سال 1,8%به مراتب كمتر از  

توان نتيجه گرفت در نظام اقتصاد جهاني، سود به عدد صفر  ميليارد دالر سود بردند و مي98دالر سرمايه، تنها 

. داشته استاي بر نظام اقتصاد جهاني دهندهآثار تكان) فارغ از تحوالّت سياسي(تشديد رقابت . شودنزديك مي

. فروشي به اوج خود رسيده است اما اين روند در حال ادامه استهم چنان كه ظاهراً مسابقة جهاني براي ارزان

هاي بعد،  ميالدي و عدم ترميم اساسي آن در سال2002هاي كشورهاي فراصنعتي طي سال سقوط شديد بورس

كاهش ارزش سهام در سال منتهي به نوامبر ميانگين . شدن سود و سقوط ارزش سهام استشاهدي بر حداقل

كه يكي از اجزاي چنان بوده است و هم32% و در كشورهاي اتحادية اروپا 6,22% ميالدي در كشور امريكا 2002

كاهش . كندهاي امريكايي سهام است، اين موضوع اهميت بيشتري پيدا مي درصد خانواده60انداز براي پس

كاهش .  بوده است43% و در آلمان42%، در سوئد 25%، در انگليس 2,14% ژاپن ارزش سهام در همين مقطع در

 برابر بيش از 2معموالً حدود ) به دليل فقدان ساز و كارهاي جبراني(ارزش سهام در كشورهاي جهان سوم 

.شدبا مي60% و آرژانتين 55%، تركيه40%كه اين ارقام در مورد هند كشورهاي اتحادية اروپا است به طوري

اي به وسعت كنندهشده تا هر توليدشدن اقتصاد، مرزهاي فيزيكي كشورها را حذف كرده و موجبجهاني

بنابراين . جهان امروز بينديشد و در عرصة رقابت جهاني، سودآوري مستقيم را كم و گردش سرمايه را زياد كند

ها، وري را باال برده و با كاهش هزينهل بهرهتوانند شركت يابند كه هر سافروشي، كساني ميدر اين مسابقه ارزان

.اين همه مستلزم مديريت منابع مختلف است. تر توليد كنندارزان

وضعيت ما 
بنابراين ما نيز بايد ). و نيست(تأثير از اين فرآيند باشد قاعدتاً فضاي حاكم بر اقتصاد كشور ما، نبايد بي

هاي اخير، سياست تثبيت نرخ ارز در كشور پياده شده و تّورم ساالنه سالدر . تر توليد كنيمبتوانيم هر سال ارزان

با نرخ ثابت ارز و با وجود اين . ]3[ درصد بوده است15 تا 12كشورطبق آمار رسمي منتشرشده، حدوداً بين 

م كاهش محو نشدن كشور در عرصة رقابت جهاني، مستلز. يابدتّورم، هزينة توليد ساالنه نيز مقداري افزايش مي

:شودهايي وجود دارد كه براي روشن شدن آن، مثالي آورده ميهاي توليد است اما در اين راستا كاستيهزينه
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چنين قيمت آن طي اين مدت ثابت مانده  دالر بوده، همAشود چهار سال پيش، قيمت يك كاال فرض مي

اگردر آن مقطع، ). ت آن كاهش يافته استدانيم در بازار جهاني كنوني چنين نيست و قيمحال آن كه مي(باشد 

كرد، از آن جا كه قيمت آن برابر با قيمت بازار جهاني بود، اين يك توليد كنندة داخلي اين كاال را توليد مي

حدود ) غيررسمي(اما با وجود متوسط تّورم ماهانه ). شدشد و تنها وارد مييا اصالً توليد نمي(شد كاال وارد نمي

 ماه و بدون احتساب تأثير تصاعدي زمان، 48هاي توليد در كشور، در مدت  يك درصدي هزينه و افزايش%1

صورت قانوني يا غيرقانوني به كشور وارد  افزايش يافته است و اين كاال نيز به50%هاي توليد حدود هزينه

 كاهش يابد و گرنه به 1%هاي توليد در كشور ماهيانه پس براي جلوگيري از اين وضع، بايد هزينه. شودمي

بايد توجه نمود كه امروزه، از سوي ديگر.در توليد آن از دست خواهد رفت) دليل قيمتبه(تدريج مزيت نسبي 

هم (هاي جامع تحقيق و توسعه هاي توليد كاال متناسب با الزامات بازار و بر مبناي نتايج حاصل از برنامهروش

گذاري يابند كه خود مستلزم سرمايههر از چند گاهي تغييري مي..) .چون تحقيقات بازار، طراّحي محصول و

گذاري بايد از محل سود فروش تامين شود كه نقصان در آن، باعث غفلت از قسمتي از اين سرمايه. است

.يابد كه مزيد بر علت خواهد شدتحقيقات شده و اين سير ادامه مي

سازي اقتصاد نموده، آن را با قوانين سازمان تجارت به هر تقدير، از كشورهايي كه مبادرت به آزاد

 هزينه توليد را كاهش دهد 1%خواهد ماهانه اند، كمتر كشوري از توليدكننده ميجهاني هماهنگ كرده

توان نتيجه پس مي.  كاهش يافته است6,1 %هاي توليدكننده طي يك سال گذشتهكه در امريكا، قيمتچنانهم

يا مشكل ديگري وجود ) برخالف واقعيات كنوني( زي در اقتصاد ايران بيش از حد استگرفت يا سرعت آزادسا

.دارد

هاي نظم نوين اقتصاد جهانيويژگي
، )با سرمايه(تسلط غالب انديشه به كار : توان چنين برشمردترين خصوصيات جهان امروز را ميعمده

.ديدن محيط زيست ثروت و پيشرفت به بهاي صدمهرويكرد خردگرايانة محض به علم و ترقي، توزيع ناعادالنة

امروزه ديگر صرفا داشتن سرمايه، شرط كافي براي حضور در بازار جهاني نيست بلكه غالب نمودن انديشه و 

شود كه خود موجب انباشت ها شرط الزم و اساسي براي حضور در بازار جهاني قلمداد ميفكر بر بدنة بنگاه

نمايند هاي معتبر فعاّليت مياي كه درصدر امور شركت آمدن گروهي از مديران حرفهپديد. سرمايه خواهد شد

معرفي . باشدناظر به همين خصوصيت مي) ها شده است در بنگاهصاحب سرمايهكه جايگزين مديريت (

گرايانة كارهاي بهينة استفاده از منابع، جملگي با رويكرد خردوآوري توليد، ابداع سازهاي جديد و فنروش

كه تحليل نيازهاي بازار و درمواردي، نيازسازي براي مشتريان در روند گيرد ضمن اينمحض به علم صورت مي

تفاوت درآمد (توزيع ناعادالنة ثروت بين مردم كشورهاي مختلف جهان . تاثير نيستآوري بيهاي فنپيشرفت
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ده از منابع طبيعي ملل با بهاي اندك و فرآوري آمدهاي استفاو شكاف موسوم به شمال و جنوب، جزو پي) سرانه

ها، در سايه تفكراتي كه بسياري از اين پيشرفتدر حالي. است) و البته سياست(آوري هوشمندانة آنها با فكر و فن

كه رويكرد جديدي را در ]4[ موجب صدمه به محيط زيست شده است”پادشاهي مشتري“چون هم

. استهاي صنعتي، باب نمودهگيريجهت

گيرد كه از در اين جا به عنوان نمونه، دو ويژگي از جوامع فراصنعتي يا موج سوم مورد اشاره قرار مي

 ميالدي به بعد در جوامع صنعتي غرب تّحول اساسي يافته است كه با شرايط موجود كشور مقايسه 90دهة 

:شودمي

انباشت سرماية حاصل از سيطرة وج سوم را هاي بارز جامعة متوان يكي از ويژگي مي: انباشت سرمايه-1

باشد يعني  ميليارد دالر مي500/10الملل  شركت عضو بورس بين000/1ارزش سهام .  دانستدانش به كار

اين در حالي است كه كل ارزش سهام بورس تهران با .  ميليارد دالر است5,10ميانگين ارزش سهام هر شركت 

هايي كه گذاري در رشتهيعني سرمايه). 1384تا قبل از بحران سال(ست ميليارد دالر ا13 شركت عضو، 320

320پذير بود حال آن كه  شركت امكان2تر از تنها  شركت مزبور در آن فعاّل هستند با اين قياس با كم000/1

.شركت در اين بورس وجود دارد

هاي تخصصي در اقتصاد  ورود به رشتهجا كهاز آن. نظم نوين اقتصاد جهاني اصوالً بر تقسيم كار استوار است

اي، معموالً كشورها در اين خصوص هاي سرمايهباشد و با توجه به محدوديتالملل، مستلزم سرماية باال ميبين

 رشتة 128 رشته از 10مثالً كشور آلمان براي حضور قاطع در بازار جهاني، در . زننددست به انتخاب مي

 ميليارد دالر 5,10طور متوسط نياز به انجام داده است زيرا ورود به هر رشته، بهگذاري عمده تخصصي، سرمايه

كشور ما، به دليل . اندتوسعه، تنها ايران و كرةشمالي اين انتخاب را انجام ندادهاز كشورهاي در حال. سرمايه دارد

ها تا چند سال آتي ، اين يارانهبا عضويت در سازمان تجارت جهاني. است رشته وارد شده50هاي دولتي در يارانه

با . گذاري داشته باشيم رشته سرمايه20شود و ما نيز ناگزير از پذيرفتن قاعدة بازي بوده، بايد حداكثر در قطع مي

. رشته در ايران با اين روند، دور از انتظار نيست30بيني توقف  توليد در اين اوصاف، پيش

ناچار بايد مانند همة دنيا از تنّوع توليد كم كند كه البتّّه اين مسئله به هيچ به سبب قلّت سرمايه، ايران نيز به 

هاي محدودتر اما وجه به معناي كاهش توليد نيست بلكه به معناي آن است كه توان موجود بايد در رشته

.تر، متمركز گرددحجيم

 كه معادل با ]5[گذاري شد سرمايه ميليارد دالر8,2 شمسي در صنعت پتروشيمي ايران، 80 تا 78هاي طي سال

نتيجة آن، امروز با رشد چشمگير صنايع پتروشيمي قابل مالحظه . گذاري در بقية بخش صنعت بودميزان سرمايه

كه طبق الزم به ذكر اين. باشدمي) عنوان نمونهبه(اي براي اين صنعت است كه نتيجة آغاز راهبرد توسعه
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گذاري  ميليارد دالر در صنعت نفت كشور سرمايه20 سال آتي نيز مبلغ 10شده، طيهاي انجامريزيبرنامه

. ميليارد دالر آن مربوط به صنايع پتروشيمي است10خواهد شد كه

كه (ها و سامانة فربه اقتصاد دولتي توان يارانهكيفيت را ميعمده دليل تنّوع توليدات با حجم پائين و بعضاً بي

 رشته صنعتي 30به هر تقدير، بحران ناشي از حذف . قلمداد نمود) تابدزينه را بر نمييابي و كاهش هاصول هزينه

 با وضع كنوني -دليل فرآيند عضويت در سازمان تجارت جهاني به-گذاري شده كه قبالً روي آن سرمايه

.جويي كردناپذير است كه براي پرهيز از اثرات تخريبي آن بايد چارهاجتناب

 بانكداري مجازي و حجم داد و ستدهاي الكترونيكي درحال تزايد ):بدون كارمند(زي نظام اداري مجا-2

هاي سنّتي نوشتاري، ارباب رجوعي و استفاده از انتقال الكترونيكي ويژگي اين نظام برچيده شدن شيوه. است

حال آن كه ]6[ نفر است000/200در حال حاضر، تعداد كارمندان ژاپني منهاي بخش آموزش . اطّالعات است

000/300/2، كه با احتساب بخش آموزش بالغ بر ) برابر ژاپن6يعني ( نفر بوده 000/200/1اين عده در كشور ما 

از آنجا كه جمعيت ايران نصف كشور ژاپن است، با درنظرگرفتن معيارهاي ژاپني، تعداد كارمندان . باشدنفر مي

 ميالدي، نظام اداري مجازي 2007درحالي كه تا سال . شد  نفر با000/100بايد ) منهاي بخش آموزش(كشور ما 

 كارمند در 000/70رسد، ما بايد نفر مي000/140طور كامل در ژاپن استقرار خواهد يافت و عدة كارمندان بهبه

تواند دليل پراكندگي جغرافيايي افزون نسبت ژاپن، اين تعداد ميهرچند به(نظام اداري كشور داشته باشيم 

).تر باشدبيشمقداري 

. تقريباً تا سه سال آينده، نظام اداري مجازي در دنيا ايجاد شده و از آن به بعد، سير تكاملي خواهد پيمود

افزاري مخابراتي نياز كردن نظام اداري ايران به امكانات سختمكانيزه. استقرار اين نظام چندان هم گران نيست

چنين با تقويت دليل استفاده از تبادل الكترونيك همه ادارات بهدارد كه با توجه به عدم نياز به مراجعه ب

پذير و البته گذاري مربوط كامالً توجيهآوري اطّالعات و محاسن مربوط به آن، سرمايهساختارهاي فّن

. ]7[ناپذير استاجتناب
 آن ششميكدود شود و ح از بودجة ساالنة كشور ما بهاي خدماتي است كه به مردم داده ميششميكقريب 

 بودجة دو سوم در كشور، (Beauraucracy)دولتيساالريكه هزينة ديواننتيجه اين. نيز، يارانة مستقيم است

گردد كه با مقتضيات به ديگر سخن، قسمت عمدة درآمد نفت كشور، صرف نظام اداريي مي. ساالنة كشور است

.كندجهان امروز سازگار نيست و بر اقتصاد كشور سنگيني مي
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هاي فعالّيتشرطپيش
ها به اين شركت.  ميليارد دالر فروش دارند000/14المللي در هر سال، حدود  شركت بين500

باشند، مستلزم رعايت سه هايي كه آنان مشغول به كار ميفعاليت در رشته. باشندموسوم مي(Giants)هاغول

: اصل اساسي است

ها و مواد  خريد نيازمندي:(Cost Effective Raw Material)هزينةنگري در خريد مواد اوليه)1

بنابراين تكيه تاّم . شده در نظام نوين اقتصاد جهاني استترين منبع موجود در دنيا، يك اصل پذيرفتهاولّيه از ارزان

15%سنگ مورد نياز خود راهاي فوالد در كشور ما، ذغالمثال چنانچه كارخانه. معناستبر منابع داخلي بي

. وضوح قابل مشاهده خواهد بودشدة كاالي نهايي، بهتر از بازار جهاني تهيه نمايند اثر آن روي قيمت تمامگران

هاي داخلي را بدون حقوق گمركي آزاد نمود اما در اين شرايط، توان واردات مواد مورد نياز كارخانهمي

.كنند، ورشكست خواهند شدميقيمت جهاني توليد اي با قيمتي باالتر از هايي كه كاالهاي واسطهكارخانه

اي كمتر يا حتي بيشتر چه حجم توليد از اندازه چنان: (Production Scale)رعايت مقياس توليد)2

 شركت ، 14 داروي جهان را 80. %اي يك مقياس توليد وجود داردبراي هر رشته. شود، ديگر اقتصادي نيست

هايي كه در رشته. كنند شركت توليد مي3 الستيك خودرو در جهان را 54% شركت و 10 خودروي دنيا را %90

 ميليارد دالر وسايل برقي 600 شركت در جهان، 26. شودكنند، مقياس توليد كامالً رعايت مي فعاليت ميهاغول

مقياس توليد  ميليارد دالر وسايل برقي توليد كند با 50بديهي است اگر يك كارخانه در ايران، . كنندتوليد مي

كه ساز و كاري براي تصاحب سهم بازار مربوط به هماهنگ نبوده و اين ديگر به هدر دادن سرمايه است مگر آن

هاي در حال كار كشور نيز قابل مالحظه بوده و البته براي اين مسئله در برخي از كارخانه. آن طراّحي شده باشد

.باشد تعميم ميهاي توليدي آتي نيز قابلتعيين ظرفيت كارخانه

هاي بازاريابي و توزيع يا توليد در  استفاده از بازار مشترك، كاهش هزينه:(Alliance)پيوند شدن )3

هاي بزرگ دنيا را در يكديگر شايع ساخته و منجر به نقاط مختلف دنيا از جمله عواملي است كه ادغام شركت

هاي ها را براي شركتكه عرصة رقابت با آنطوريشده است، به“ هاي چند مليتيابر شركت”پديد آمدن 

تواند ادامه يابد با روند كنوني، حيات صنعتي كشور ما تنها در صورتي مي. تر بسيار محدود نموده استكوچك

گذاري بهترين حالت، جذب سرمايه.  شركت معظم، پيوند ايجاد كند500كه صنايع كشور بتواند به نوعي به آن 

صورت يك قاعده از آن استفاده توان بهطور استثنايي ممكن باشد اما نميد مواردي هم بهالبته شاي. خارجي است

. نمود

ناپذير است چرا كه معجزة اقتصادي در كرة رسد تغيير شاكلة ذهني در اين خصوص، اجتناببه نظر مي

.جنوبي، سنگاپور و مالزي بر اساس همين سه قاعده اتّفاق افتاده است
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:باشند رشتة عمده، فعاّل هستند كه جملگي داراي يك ويژگي خاص مي17 جهاني در  شركت بزرگ500

. ] آورده شده است1رشته در جدول شماره 17فهرست اين [“ ها، انحصار توليد را ندارندها در همة رشتهآن”
ي فعاّليت در هر هاي مذكور براپيش شرط” : گويدمي)  اقتصاددان آمريكايي-برندة جايزة نوبل(ميلتون فريدمن 

واقعيت آن است كه بسياري . “ شركت باشد، جاري است30از توليد در انحصار كمتر از 70%اي كه رشته

.گانه منطبق نيست، با اين قواعد سه)حتّي در صنايع بزرگ(شده در ايران هاي انجامگذاريسرمايه

: ددهي به سه دسته تقسيم كردتوان بر حسب سوبر اساس طبقه بندي فريدمن، اين شركت ها را مي

ها تمايل دارند اين شركت. هايي با سود اندكهايي با سود متوسط، شركتهايي با سود سرشار، شركتشركت

ببرند يعني ) جهان سوم(يافته تر توسعه باشد به كشورهاي كم30%تر از اي را كه بازده يك سالة آن كمهر رشته

.صنايعي با سود اندك

(%)ده يك سالة سرمايهبازفعاّليت
147انتشار و تكثير

124كاني غير فلزي

122وسايل برقي

49گري ماليواسطه

49شيميايي

48خودرو

48محصوالت فلزي

29غذايي

25چوب

16هاي فلزيكاني

13استخراج معادن

12فلزات اساسي

28/9نساجي

6هاي نفتيفرآورده

3الستيك و پالستيك

-5/6كاغذ

-6/14وسايل ارتباطي

]7[ فعاليت عمدة صنعتي و بازده يك سالة سرمايه17 فهرست –1جدول شمارة 



	

كمتر از هر كيلو يك (يافته با قيمتي نازل تر توسعهدر حال حاضر، بسياري از كاالها توسط كشورهاي كم

1 هر كيلوي آن در بازارهاي جهاني به اگر نفت به پالستيك تبديل شود قيمت. شود مثل نفتعرضه مي) دالر

در صورتي كه به پليمر.  دالر خواهد رسيد5دالر و اگر به فيلم حساّس صوتي تبديل شود قيمت آن به هر كيلو 

Cockpit)تبديل شود قيمت آن ) فضا-نوعي پليمر شفاف و بسيار مقاوم به حرارت و مورد استفاده در صنايع هوا

تر  كشورهاي كم دالر را به5000، اقتصاد هر كيلو هاغولبديهي است كه . اهد رسيد دالر خو5000به هر كيلو 

ها طبيعتاً فوالد يا سيمان را به جهان سوم خواهند آورد كه محيط زيست را آلوده آن. يافته نخواهند آوردتوسعه

هاي خاص خود را داشته و براي فرآوري، انرژي زيادي كند و در عين حال كه مورد استفاده است، پيچيدگيمي

.كندمصرف مي

گذاري و مديريت منابع خود براي بقا و رقابت در فضاي نوين اي سرمايههاي كشور براين موارد، چالش

.شناسايي منابع در دسترس كشورها، مبحثي است كه در پي خواهد آمد. اقتصاد جهاني است

رويكرد سنتي به برآورد ثروت كشورها
افزاري و منابع تمنابع طبيعي، منابع سخ: از ديرباز ثروت يك كشور در جهان را  حاصل تركيب سه عامل

توان مالحظه نمود كه هر يك از اين عوامل تا چه اندازه در با استفاده از زبان آمار مي. اندانساني قلمداد نموده

. آورده شده است1ة در جدول شمار،ل ثروت كشورها سهم منابع مختلف از كّ.باشندر ميثّؤ كشورها مةتوسع

]9و8[ل ثروت كشورهالف از كّ سهم منابع مختة مقايس–1ةجدول شمار

 مواد ةكنندصادر  گروه كشورها  /نوع منبعرديف

خام

يافتهتوسعهدر حال توسعه

17%30%44%منابع طبيعي1

16%16%20%افزاريمنابع سخت2

67%54%36%منابع انساني3

79,5%15,9%4,6%ل ثروت جهانسهم از كّ

 مواد ةگيري گروهي از كشورها به عنوان صادركنندت شكل مبين عل1ّةمارجدول شاز  رديف اول ةمقايس

الوصول از كه برخورداري از منابع سرشار طبيعي، منبعي سهلست يتلخواقعيت عبارت ديگر به. باشدخام مي

شايد . ير بوده، دوام زيادي نخواهد داشتذدرآمد را براي اين كشورها فراهم ساخته است كه عمدتاً تجديدناپ

 پايدار و ةيافته در پيمودن مسير توسع كشورهاي توسعهةريزي شدگير و كامالً برنامهترين دليل تالش پياساسي
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گر حجم عظيم  بيان،2ةجدول شمارمقايسة ستون دوم از .  از اين منابع بوده استمنديبهرهشئون وابسته، عدم 

.نمايديسته از آن را ايجاب مي شاة لزوم استفاد كههاي طبيعي كشور ما بودهسرمايه

آالت و يافته از انواع ماشينندي كشورهاي توسعهمور بهره تصگوياي است كه1ةجدول شماراز  دوم رديف

.   چندان قرين واقعيت نيست-جز در برخي صنايع خاص-صورت كامالً اختصاصي پيشرفته بهتجهيزات فوق

آالت ندارد و اين دي از لحاظ ماشينكشور ما هيچ كمبود حاّكه د كن ميتأييد2ةجدول شماراز وم سستون

اثر فرونشستن عطش خريد تجهيزات . باشدمقدار بيش از دو برابر مقدار متوسط كشورهاي اين گروه مي

وضوح در اين آمارها قابل گوناگون براي تجهيز صنايع و واحدهاي مختلف صنعتي و تحقيقاتي در كشور، به

محابا براي خريد انواع گذاري بيرسد كه سرمايه و با عنايت به وضعيت موجود، به نظر نميباشدمالحظه مي

حل معماي توسعه و افزارها به منظور تاسيس يا تجهيز واحدهاي صنعتي يا تحقيق و توسعه، تنها راهسخت

.شدن باشدجهاني

ترين د كه عمدهشونين مستفاد مي كه به منابع انساني اختصاص دارد چ1ةشمارما از رديف سوم جدولاّ

. باشد ميكشورهاها، بلكه در منابع انساني افزار و نه در منابع طبيعي آنيافته نه در سخت كشورهاي توسعهةسرماي

ي كمتر از مقدار سهم منابع انساني در كشور ما، حتّكه دهد  نشان مي2ةجدول شماراز مقايسة ستون چهارم

 ثروت 80% حدود كهاييافته كشورهاي توسعه،حال چرا درحال حاضر. باشده ميمتوسط كشورهاي اين گرو

يابي  ريشهتر است؟ها از كشور ما كمافزاري، هم سهم منابع طبيعي آنهم سهم سختجهان را در اختيار دارند

.باشدهاي اين نوشتار ميترين انگيزهعلت اين مهم، يكي از اساسي

]10[سهم منابع مختلف از كل ثروت كشورهاي نمونهة مقايس-2ةجدول شمار

انسانيافزاريسختطبيعينوع منبع/     كشور     
80%18%2%ژاپن

79%17%5%آلمان 

78%13%9%اسپانيا

72%15%12%تركيه 

34%37%29%ايران 

64%16%20%متوسط جهان

تواند وجه ديگري از  نيز ميت مختلف بين ايران و جهاننسبت افراد شاغل در صنعت، با تحصيالمطالعة 

. آورده شده است3ةدر جدول شمارها اين نسبت. موضوع را روشن نمايد
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]11[ نسبت افراد شاغل در صنعت با تحصيالت مختلف در ايران و جهانة مقايس-3ةجدول شمار

/محل مقايسه 

تحصيالت

گروهشپژمهندستكنسينكارگر ماهركارگر ساده

5%10%20%30%35%جهان

>>1%1,2%2,8%38%57%ايران

دهد در حال حاضر بافت نيروي انساني شاغل در صنعت كشور، از توازن الزم جهت  نشان مي3جدول شماره 

بيش از(ين ترتيب كه قشر عظيم شاغلين در صنعتاهب. نيسترقابت با صنايع روز دنيا و پويايي الزم برخوردار 

 پويايي الزم ، فقدان نيروي انساني كارآمد به خصوص در سطح پژوهشي ورا كارگران ساده تشكيل داده) نصف

گذاري روي سرمايهگر مهجور ماندن نقش اساسي اين مسئله خود بيان. را از صنعت كشور سلب نموده است

،گفتطبق آمار پيش كهاستپژوهش در صنايع كشورانساني براي توسعه و عدم وجود جايگاه شايستة منابع

نيروي  البته عزيمت . گرديده است،هاي موجود كشور و جهان امروزمنجر به بروز شكافي عميق بين شاخص

 موجود و انسانيچنين عدم مديريت صحيح بر منابع، هم)مهاجرت فيزيكي( نخبه به خارج از كشور انساني

مزيد بر علّت و ) مهاجرت ذهني( ها شدن از فعالّيتر نهايت دفع در مشاركت پويا و دنيروي انسانيشدن انگيزهبي

هاي اختصاص اعتبارات پژوهشي توان داليلي بيش از كاستياند كه قطعا ميهريك به نوبة خود، درخور توجه

.. را براي آن جستجو كرد]12[

رويكرد جديد به برآورد ثروت ملل
چون آمريكا، تند؟ مثال دليل ثروت مردم كشوري هممند هسقدر ثروتچرا مردم برخي كشورها اين

دهد كه اين قبيل شده نشان ميباشد؟ مطالعات انجامخيز يا شهرهاي پر زرق و برق ميهاي حاصلصرفا دشت

بر . دهندتنها سهم نسبتا اندكي از ثروت كشورها را تشكيل مي(Human made)ساخته منابع طبيعي و انسان

، سرماية توليدشده ( Natural asset)توان حاصل سرماية طبيعي ثروت ملل را مياساس اين مطالعات،

(Produced asset) و سرماية نامحسوس  (Intangible asset)ها جاست مفاهيم اين مؤلفهبه.  دانست

:طور اجمال مورد بررسي قرار گيردبه

سنگ، منابع كاني، مراتع،  گاز، ذغالنفت،: شامل( عبارت از مجموع منابع تجديدناپذير سرماية طبيعي

افزار، تجهيزات، ساختارها،  مجموع سختسرماية توليد شده. باشدمي) شدهها، كشتزارها و نواحي حفاظتجنگل

 آن چيزي است كه به هنگام سرماية توليدشدهتر، بيان سادهبه. ها و حتي زمين شهري استها، جادهزيرساخت

را بايد شامل كار خام، سرماية انساني، ميزان اعتماد سرماية ناملموس . رسدبه ذهن ميفكر كردن در مورد سرمايه 
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منظور از سرماية انساني، مجموع . در جامعه و كيفيت نهادهاي اجتماعي رسمي و غيررسمي آن قلمداد نمود

(Demographic)شناسي ها و دانش فنّي جمعيت است كه البتّه خصوصيات ساختار جمعيتها، مهارتقابليت

.تواند براي آن مزيت يا تهديد محسوب گرددمناسب كشورها به لحاظ سني مي

كشورهاي جهان داراي % 85حدود .  استسرماية ناماموسترين جنبة برآورد ثروت، ارزش باالي جالب

دت زمان ، م]13[هاي بانك جهانيبر اساس پژوهش. باشندثروت كل مي% 50سرماية ناملموسي به ميزان بيش از 

بيان به. تغيير در سرماية ناملموس باشد%  90تواند عامل ها، ميتحصيل و شاخص حاكميت قانون در كلية زمينه

تر باشد، آن كشور تر و صادقانهتر باشند يا نظام حقوقي آن عادالنهكردهديگر، هرقدر جمعيت كشوري تحصيل

. آورده شده است4 جدول شمارة ثروت سرانة برخي كشورهاي نمونه در. مندتر استثروت

كشورهاي نمونهبرخي ة ثروت سرانة مقايس–4ةجدول شمار
متوسطمريكاآسوييسكشورنام 

كشورهاي عضو 

سازمان 

ها و همكاري

توسعة اقتصادي

اتيوپينيجريهبوروندي

 ثروت ةسران

)$(

000/648000/513000/440859/2748/2965/1

سرماية ناملموس كمك كند يا موجب نزول آن شود يا حتي سرماية تواند به رشد مينحوة ادارة كشورها 

گسيخته و نظام آموزشي ناكارآمد به اين معناست كه كشورهايي چون فساد لجام. منفي ايجاد نمايدناملموس

ندگي در در حالي كه ز. شوندكنند و در آينده فقيرتر مينيجريه و جمهوري كنگو، ثروت خود را نابود مي

 نيم  ثروتةسرانبراي تفسير . باشد دالر مي000/513مانند برخورداري از ثروتي معادل آمريكا براي هر فرد، به

كند؟ جاي تعجب نيست ميليون دالري در كشور آمريكا بايد ديد كه اين ثروت هر سال چقدر درآمد توليد مي

مثال سرانة درآمد در . ن درآمد سرانه را توليد كنندكه كشورهاي برخوردار از باالترين سرانة ثروت، باالتري

 درصدي از 8 دالر است كه اين به معناي عايدي 41500كشور آمريكا در شرايط برابري قدرت خريد، ساالنه  

. توجه كنيد5براي مقايسة تركيب سرمايه در كشورهاي نمونه به جدول شمارة . ميانگين ثروت است
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 كشورها  ازنمونهركيب سرمايه در دو گروه تة مقايس–5ةجدول شمار

ثروت سرانة گروه كشورها

 ($)كل

($)سرماية ناملموس($)سرماية توليد شده($)سرماية طبيعي

216/7075/2150/1991/3درآمدكم

عضو سازمان 

ها و همكاري

توسعة اقتصادي

000/440531/9193/76339/353

. ها انباشته شده استادهاي اقتصادي، حاكميتي و نظام آموزشي آنقسمت اعظم سرماية كشورها در نه

چون آمريكا، تنها نسبت كوچكي از ثروت كل آنها را تشكيل مندي همهاي طبيعي در كشورهاي ثروتسرمايه

تري با اين وجود، اين كشورها در مقايسه با كشورهاي فقير از مقادير بيش.  درصد است3 تا 1دهد كه بين مي

مند ارزش ها در كشورهاي ثروتمراتع و جنگلزارها، به ديگر سخن، كشت. باشندمند مياية طبيعي بهرهسرم

ها و به پشتوانة حقوق مالكيت ها با انواع سرمايه مانند دستگاهتوان با تركيب آنتري دارند چون ميبيش

هاي ايران با برخورداري از سرمايهچون جاي تاسف است كه كشوري هم. تري توليد كردمند، ارزش بيشقدرت

ها مزيت به عبارت ديگر، وجود اين سرمايه. طبيعي، نتواند حضوري شايسته در عرصة توليد ثروت داشته باشد

تواند زيرساخت و انگيزة تقويت راهكارهاي توليد ثروت، قلمداد شود نه اين كه به عنوان مغتنمي است كه مي

.، نلقي گردد)ه تجديدناپذيرو البت(اي مستقل منبع سرمايه

مند را تشكيل از ثروت كل كشورهاي ثروت%  17... ها و ها، جادهافزار، ساختماندر حالي كه سخت

بديهي است كه كشورهاي . مند از سرماية ناملموس تشكيل شده استثروت كشورهاي ثروت%  80دهند، مي

و فرهنگي جمعيت و كيفيت نهادهاي خود، حامي تر به دليل مهارت هاي فنّي، اجتماعي مند، بيشثروت

. ارزش هستند/ هاي اقتصادي توليدكنندة ثروتفعاّليت

تشكيل شده % ) 36به ميزان (و مدت زمان تحصيل % ) 57به ميزان (سرماية ناملموس از حاكميت قانون % 90

دهاي اجرايي كارآمدتري اي كه داراي نظام قضايي كارآمد، حقوق مالكيتي روشن، دولت و نهاجامعه. است

ميزان اعتماد . شودتري توليد كرده و با استفادة مؤثّر از اين درآمد، بر ثروت آن افزوده ميباشد، درآمد بيش

شود كه مقايسة آن براي برخي مردم و پيروي آنان از قوانين، در شاخصي به نام شاخص حاكميت قانون درج مي

. مالحظه است قابل6كشورهاي نمونه در جدول شمارة 
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 )100حداكثر  (كشورهاي نمونهبرخي شاخص حاكميت قانون براية مقايس–6ةجدول شمار

متوسطمريكاآسوييسكشورنام 

كشورهاي عضو 

سازمان 

ها و همكاري

توسعة اقتصادي

بوروندينيجريهاتيوپي 

شاخص 

حاكميت قانون

99929016,44,84,3

ثروت دالر بر 100شاخص حاكميت قانون، جهاني، يك نمره افزايش در هاي بانك بر اساس پژوهش

 كشورهاي ثروتدالر بر 000/3درآمد متوسط و حدود كشورهاي  با ثروتدالر بر 400درآمد، كشورهاي كم

سرانة مدار شود، ثروت بنابراين اگر قرار بود كشور نيجريه، يك شبه مانند سوييس قانون. درآمد خواهد افزودپر

 برابر 4اي را  دالر كه ميانگين ثروت هر نيجريه420/9يعني افزايشي معادل . يافت دالر افزايش مي168/12آن به 

افزود كه  دالر بر سرانة ثروتشان مي400/2شدند، مدار ميقانون% 100ها در حالي كه اگر آمريكايي. كردمي

درآمد، سرانة سرماية وسط تحصيل در كشورهاي كمچنين يك سال افزايش در متهم%.  5تر از يعني كم

آموز دبستاني در دهد در حالي كه سرانة هر دانش  دالر افزايش مي838نامحسوس هر كشور را حدود 

.دالر است51درآمد كشورهاي كم

گيريبحث و نتيجه
اقتصاد "  به "تصاد معيشتياق"است با گذار ازمديريتي خود توانستهجامعة بشري با تكيه بر دانش و تجربيات

تري را براي اي سامان دهد كه با استفادة بهينه ازمنابع، امكان رفاه بيشگونه، جريان توليد ثروت را به"صنعتي

 از توليد جهاني، سهمي 0,6% ميالدي، كشور ما با در دست داشتن 80قبل از آغاز دهة . وجود آوردها بهانسان

.  دالر بود2800ي را در اختيار داشت كه درآمد سرانة كشور در آن مقطع حدود  از صادرات جهان1,36%معادل 

 است و درآمد سرانة 0,23% از توليد جهاني از آن كشور است كه سهم آن از صادرات جهاني 0,2%امروز تنها   

 نفت و گاز  ميليارد دالر تنها از بخش630 سال گذشته، شايد حدود 30طي . شدت نزول يافته استكشور نيز به

رويه در كشور به مصرف بخش ديگر نيز منابعي بوده كه به رايگان و بعضاً بي. به اقتصاد كشور تزريق شده باشد

 ميليون بشكه در روز را داراست كه هر روز نيز به رقم فوق 1,5رسد هم چون نفت كه مصرفي داخلي بالغ بر مي

ماندن توليد سرانة كشور تقريباً ثابت مانده كه حاكي از زندهبا وجود مصرف اين مقدار سرمايه، . شوداضافه مي
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 هر كشور است كه جايگاه "قدرت توليد ثروت"در همين راستا، امروزه . اقتصاد اما عدم طراوت كافي آن است

مقايسة سهم منابع . باشد مي"منابع"نمايد و اين قدرت، حاصل تركيب المللي تعيين ميآن را در عرصة بين

افزار و منابع طبيعي كشور ما از كشورهاي دهد كه سهم سخت از كل ثروت كشورها نشان ميمختلف

اما سهم منابع انساني كشور از كل ثروت كشور ما نسبت به كشورهاي . تر نيستيافته، به هيچ وجه كمتوسعه

بت افراد شاغل در صنعت بسيار ناچيز بوده، مقايسة نس) و حتّي شماري از كشورهاي درحال توسعه( يافته توسعه

هرچند ترميم بافت نيروي انساني شاغل در . دهنده استكشور با تحصيالت مختلف در ايران و جهان، تكان

هاي نمايد اما تفكّر در خصوص وضعيت اجتماعي كنوني كشور، تعمق دربارة ارزشصنعت كشور ضروري مي

 نهادهاي موجود در جامعة فعلي و بررسي كارآيي چنين مطالعة وضعيت انواعحاضر جامعه، همموردقبول حال

رسد تنها باال بردن ها، نشان از اولويت تغيير ساختار فكري و فرهنگي منابع انساني كشور دارد و به نظر نميآن

هاي ما و در نگاه كالن، وضعيت بتواند تغيير قابل توجهي در وضعيت كنوني سازمان) خودي خودبه(سطح سواد 

 سال 25آموختگان مقاطع مختلف تحصيلي طي كه صرفا افزايش شمار دانش ايجاد نمايد؛ چنانعمومي كشور

اين كه چه كسري . ]14[دهد اخير، تغيير محسوسي در كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي مردم كشور را نشان نمي

:  شامل]11و16و 15[رد هاي مدل رهبري فوچون مؤلّفهاي همهاي سادهاز اعضاي اجتماع ما، التزام به ويژگي

راستي، جرات، دوام، ميل به خدمت، توسعة انساني، رعايت اصول اقتصادي، كارگروهي، ارتباطات، به ثمر 

. باشدتعمق ميكنند، موضوعي قابلرساندن، تفكّر سيستمي، نوآوري و كيفيت را باور داشته و به آن عمل مي

هاي تزام در رفتارها و رويكردهاي اجتماعي يا به عبارتي مالكاعتباري اين الكه داليل اعتبار يا بيضمن اين

.نمايند، به راستي درخور تاّمل استها را ايجاب ميشده در نهادهاي مدني كنوني كه رفتار متناسب با آنتعريف

ني انساهاست كه سرمايةترين مؤلفة محاسبة ثروت ملل، سرماية ناملموس ملتكه اشاره شد، امروزه مهمچنان

اما وجه ديگري از آن، كيفيت . ها، جزئي از آن استها و دانش فني انسانها، قابليتشامل مجموعة مهارت

اين جاست كه . گيردنهادهاي رسمي و غيررسمي يك جامعه است كه عواملي چون حاكميت قانون را در بر مي

يا، اثربخش و كارآي افراد در اهميت بسترهاي حقوقي، فرهنگ و روابط اجتماعي، فرهنگ كار، مشاركت پو

توان آن را عاملي كه مي. نمايدهاي مورد قبول در جامعه، رخ ميهاي گوناگون اجتماع و ارزشعرصه

ها در كنار يكديگر قرار گيرند به طور قطع اي، همة انواع منابع و سرمايهاگر در جامعه.  ناميدهاي اجتماعيسرمايه

تجربة رشد اقتصادي . واهد گرفت و راه توسعه به روي آن گشوده خواهد شدجريان توليد ثروت در آن شكل خ

رسد به نظر مي. ها و منابع استيافتگي، مستلزم توجه به انباشت و استفاده بهينه از اين سرمايهيابي به توسعهو دست

ز ساير منابع خود را داشته  اوريبهرهتواند انتظار هاي اجتماعي، ميمندي از سرمايهاي به ميزان بهرههر جامعه

. از اين منابع، چاره ساز نخواهد بودمنديبهرهباشد و صرفا 
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ترين مشخصة  است كه مهم"ايجاد زندگي بهتر" همانا "ارتقا كيفيت زندگي" يا "توسعه":چونمفاهيمي هم

نوان يك ارزش عمحوري است كه معنابخش ثروت بههاست و اين انسانآن، حفظ شأن، عزّت و كرامت انسان

هاي عفوني، خسارات به بيماري: شود عبارتند ازمواردي كه امروزه به عنوان تهديد انسانيت ياد مي. است

بديهي  . ]17[الملليزيستي، نقض حقوق بشر و تبهكاري بين/شيميايي/ ايهاي هستهزيست، توسعة سالحمحيط

ر اين تهديدها وجود نخواهد داشت كه اين منابع و آمدن باست بدون برخورداري از منابع الزم، امكان فايق

توزيع "جريان غالب اقتصادي در طول تاريخ بشر به . ها، به تفصيل مورد اشاره قرار گرفتاهميت هريك از آن

. ها از مواهب مادي بوده استمندي انسان توجه داشته و همواره در پي برقراري نوعي مساوات در بهره"ثروت

هايي را رقم زده هاي اخالقي، افراد زيادي را به دنبال خود كشيده و حتّي انقالبشه از نظر جاذبههرچند اين اندي

داده است كه يافته نشان در دو قرن اخير و تجربة كشورهاي توسعه"توليد ثروت"سوي است اما گذار انديشه به

كه تكيه بر       آورد، درصورتير ميها به باتري براي همة انسان، رفاه و آسايش بيش"توليد ثروت"جريان 

. خواهد انجاميد"توزيع فقر" در عمل به "توزيع ثروت"

دهندة هاي اجتماعي و قوامهاي اثرگذار سرمايهعنوان مؤلّفهانساني بهتغيير ساختار فرهنگي و ارزشي منابع

 فضاي رقابتي كنوني خواهد بود سوي توسعة پايدار و ايفاي نقش شايسته درسرماية ناملموس، اولويت حركت به

. ريزي درست در كلّية شؤؤن بر مبناي واقعيات جهان كنوني، امري انكارناپذير استو در اين راستا، اهميت برنامه

، يا )به عنوان مواد اوليه(آوري نوين و بر پاية فروش منابع طبيعي هاي مقطعي براي استفاده از مظاهر فنحركت

هاي اساسي  مديريتي با رويكرد مكانيكي به انسان و محيط او بدون توجه به زيرساختهايحتّي تكيه بر روش

.مند، راه به جايي نخواهد برديك جامعة سالمت، بانشاط و قانون
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