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 چکيده

سرعه و ر تررن  بنیان از مهمامروزه توسعه اقتصاد دانش سرشد ی را و تو ررویهان دنیا هره و هراا  ه ووایهان ا

رردرد سرمانه ،سرمانه اسش و ان  دی حالی اسش وه دی ب یاین از ورویها  یتأمم تلزم  انیبندانش برران یی هان داخلی 
خایجی ییاا  نهاهنسرماتهانل به جذب  ، یاین از ورویهاباسش اد ان  امر باعث  اه ونان وفانش نهیاهاا  توسعه

سرش نهامؤلفهاز  نکی گذاین م تقیم خایجیونناد سرمانه سرعه ا  حرال نا برا داثرگذای بر توسعه ورویهان دی حال تو

طره  انیربندانشاقتصاد  ابمنفی آن واهان دال بر یابطه مثدش نا  سرش یاب تره   راه ا یر وهش  نر   نراایدد دی ا جرود  و
 نهرابر اساس یهنهون بنیان موید بریسی قرای گیردد به ان  منظوی نخ شگذاین م تقیم خایجی و اقتصاد دانشسرمانه

سرعه چی   ی بران وروی اخص اقتصاد دانر یبانک جهان حرال تو رروین دی  نروان و نرادابره ع رروین بره و وا عنوان و
سرتفاده  و سپس اه  محاسده 2016تا  1997هان بران سال نافتهتوسعه سرون با ا ضررن  ههد رت ی ییر یران از  طره م یاب

تران   ان  دو وروینیان دی بگذاین م تقیم خایجی و اقتصاد دانشسرمانه سراس ن برر ا سرشد  تره ا موید بریسی قرای گرف

طره گذاین م تقیم خایجی و اقتصاد دانشی وهش، سرمانه چری  دایان یاب بنیان دی وروی وانادا فاقا یابطه معنادای و دی 
قررای هان حاصل از ان  ی وهش بران توسعه اقتصاد دانشدی یانان داللش معنادای ه تناد سری  مروید بری نرران  بنیان دی ا

 دگرفته اسش

 

 دوانادا ،خایجی م تقیم گذاینسرمانه ،چی ، بنیاندانش اقتصاد :کليدی کلمات
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 مقدمه

یران  دانش یا ،نفنّاویسازن و انقهب جهانیدی چنا دهه اخیر   نرنیرذیقابشبه محرک ول

بره د دستتغییر داده اسشدنیا یا دی ا اقتصادن ورده و ال وهان فعالیش و ی تدانل  سرطو  یابی 

صراد دانش مدتنی بر ،افتهنتوسعه ناقتصادهامان باال دی آدی سرش انیربنتوسعه اقت د ی را بروده ا

صرناها آن م تلزم تهروز یوزافزون زیبا دیآما متوسط ن نورویها هرای  و عنبرر  برر م نری   مدت

سرش  تعهیق سهم سرمانه سریانی، )ان انی ا سرعه آ نرک تو سراخش (د2: 2014با سرعه زنر هان تو

حرالی   یترأمهان اقتصاد دانری م تلزم اقتصادن و بهدود وضعیش  اخص نر  دی  سررمانه و ا

و  درودهنورافی  گذاینمنابع داخلی بران سرمانهامروزه دی ب یاین از ورویهان جهان اسش وه 

و خرایجی  گذایانسرمانه داناآویده نیوهان خایجی به جذب سرمانهبه ههی  علش ورویها 

بره یقابش بهدود وضعیش منظویبهنیز هان فراملیتی  روش  هنوبه ررتر  سرود بی یذنرن و و ر  

ّراویسرط   فرزانشبا ا عهوهبه داناوردهتهانل ییاا گذاین دی مناطق م تعا سرمانه طری دو  نفن

نتیجه طدیعی عوامل فوق، ی را  و دا تهافزانش  تا حا زنادنامکان انتقال سرمانه  ،گذ ته دهه

 بودهنا دی حال توسعه  نافته واعم از توسعه هان مختلفگذاین خایجی دی ورویسرنع سرمانه

با ییری گرفت  از ی ا و  سرعش گرفتهخایجی  گذاینبعا ی ا سرمانهبه  1970اسشد از دهه 

 (د 148: 1391، ن ادبیش از دو برابر افزانش نافته اسش )غفاین، نیکبه  تجای  خایجی

یررربرره نرر  دو متغ یررش ا غررم اهه بررهی  هرری  ترراونون ،ی ررری  سرری  وه یررانبری طرره م جررم  یاب ح

سرشد نپرداختهیان بندانشهان نک اقتصاد  اخصو گذاین خایجی سرمانه یر وهش  ا نر   دی ا

یران، دانش اقتصادگذاین م تقیم خایجی و ضه  مروی مفاهیم سرمانه طره بن گذاین سررمانهیاب
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نرادادی بنیان دانش اقتصادم تقیم خایجی بر  قررای  دو وروی چی  و وا سری  تره مروید بری و گرف

 قرای گرفته اسشد یموید بریس رانندی ا انیبنتوسعه اقتصاد دانش آن بران نهاداللش

 ادبیات و پیشینه پژوهش 

 بنیاناقتصاد دانش .1

لرش  وجود ناایدد دیبایه اقتصاد دانریبه لحاظ نظرن، هی  تعرنف من جهی  دی بهترن  حا

سرشتوان گفش ان  تروی  بیش از آنکه مفهومی یو   با ا، استعایهمی سریع ا ورایبرد و  ان با 

صرادهان  1هان اقتصادن و توسعهسازمان ههکاین (د7-6: 2002)ویش اسهیش،  حرویدانشاقت  م

سرتفاد یهاًم تقاقتصادهانی وه » یا  نرع و ا نری ه رتنا بر تولیا، توز عرا  مدت نرش و اطه  ه از دا

(OECD ،1996 :7تعرنف ورده اسشد )   ضره سازمان ههیاین اقتصادن آسیا و اقیانوس آیام 

نرف میاقتصاد دانش ،OECDب ط دادن تعرنف  صرادن تعر یرا، بنیان یا اقت وره دی آن تول نرا  و

هرامی  ،وایبرد دانشتوزنع و  ثررو  و ا رتغال دی ت عامل و محرک اصلی ی ا اقتصادن، تولیا 

یرزاده، ،قاسهیصنانع اسش ) هرانی (د103: 1397 فقیهی و عل نرک ج نرف با طرابق تعر صراد  ،م اقت

ها و مردم بران توسعه اقتصادن و اجتهاعی بیرتر، ، اقتصادن اسش وه دی آن، سازمانیانبندانش

 (د1: 2004وننا )بانک جهانی، اوت اب، خلق، منترر و از آن استفاده می دانش یا مؤثر طویبه

  

 
1 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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 2و شاخص اقتصاد دانشي 1چارچوب اقتصاد دانشي -1-2

عنوان نک وردن اههیش بیش از ییش دانش به( بران منعکس KEاصطه  اقتصاد دانری )

انک جهانی بران وهک به ب(د 1: 2004تعرنف  اه اسش )بانک جهانی،  اقتصادعامل حیاتی دی 

یژنم  مرتهل بر چهای یو  یا چایچوب زنر ،ورویها دی م یر گذای به نک اقتصاد دانری

یا دی  ها، زنرساخش اطهعاتی و ایتداطاتی و نوآویننهادن و اقتصادن، تحصیه  و مهای 

چهای  هر نک از د(2: 2004بانک جهانی، ) رده اسشتاون  و 3قال  برنامه دانش بران توسعه

 1جاول وناد ها یا فراهم میگیرن وهی آناسش وه امکان اناازه هانیلفهمؤیو  مذووی دایان 

 دهادها یا نران میمربوط به آن هانلفهمؤهر نک از ان  ایوان و 

 (37: 2006چن و دالمن )منبع:  KAMای های چهار رکن اقتصاد دانشی برای امتیازبندی پایهشاخص -1جدول 

 هالفهمؤ یو 

 اقتصادنمروق و  نهادنیژنم 
 انان و غیرتعرفههان تعرفهمحاودنش

 نگذایقانونویفیش 
 حاوهیش قانون

 هامهای تحصیه  و 
  االنبزیگ نباسوادنرخ 

 تحصیه  متوسطه ی ننونامنرخ 
 تحصیه  عالیه ی ننونامنرخ 

 زنرساخش اطهعا  و ایتداطاتی
 نفر 1000به ازان هر  هاتلف تعااد 
 نفر 1000به ازان هر  هاانهنیاتعااد 

 نفر 10000به ازان هر  تعااد وایبران اننترنش

 نوآوین
 تعااد مقاال  علهی به ازان هر نک میلیون نفر

 اختراعا  به ازان هر نک میلیون نفرتعااد 
 تعااد محققان به ازان هر نک میلیون نفر

 

 

 
1 Knowledge Economy Framework 
2 Knowledge Economy Index (KEI) 
3 Knowledge for Development (K4D) 
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 گذاری مستقیم خارجيسرمایه .2

ررویها گذایننهسررما هرگونهبه  سرط  رروش یخرایج ندی و صر نهاتو فرراد  یخصو و ا

قرریحق جررز ی ترر نهرراوهک برره  نررایم یخررایج گذایننهسرررما ی،دول  د(44: 1390 یعی،)مطگون

سررمانهگذاین خایجی یا میسرمانه هرود:  خرایجی و توان به دو دسته تق یم ن گذاین م رتقیم 

خرایجیسرمانه یرزاده،  1گذاین غیرم رتقیم  لریی بصرناوق  (د92: 1393)عل یا  FDIیرول،  الهل

نرافع چنی  تعرنف ورده اسش: سرمانه سرط  مرا یطوالنگذاین م تقیم وه با ها  و   م تو

گیردد ونفرانس تجای  نک  خصیش حقیقی نا حقوقی م تقر دی نک اقتصاد معی  صوی  می

یران یا سرمانه FDI 2و توسعه سازمان ملل )آنکتاد( مرا  م سردا  بلنا ان دان ته وه متضه  منا

نرک مانهگذای و سرسرمانه قریم  قروقی م یذنر بوده و ونترل و منافع م تهر ا خاص حقیقی نا ح

  (د90-91: 1388گذای یا به ههراه داید )ذوالقای، سرمانه وط  وروی دی  روتی خایج از

 پیشینه پژوهش

 مطالعات خارجي .1

هان  اخص اقتصاد لفههان مربوط به مؤ( با استفاده از داده2014وننیچک و ههکایان )

تا  1996هان بنیان یا بران سال اخص اقتصاد دانش ،هان عصدیدانری و به وهک  دکه

بینی بران ییشیا و آن ورده بران ورویهان آلهان، اوران ، له تان و لیتوانی محاسده  2011

میان م تقیم یابطه حاوی از ( 2009یاول یاتاچک )نتان  تحقیقا   وای گرفتنادی ا اقتصادن به

 
 1Foreign Portfolio Investment (FPI) 

2 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
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( به 2018عزنز ) بوددبنیان دی جههوین چک گذاین م تقیم خایجی و اقتصاد دانشسرمانه

گذاین م تقیم هان اقتصاد دانری( بر سرمانهلفه)به عنوان نکی از مؤ ر ویفیش نهادنبریسی اث

بر اساس نتان  یرداخشد  2012تا  1984هان وروی عرب دی خهل سال 16خایجی دی 

گذاین م تقیم خایجی به ان  ورویها مثدش ن بر ویود سرمانهاثر ویفیش نهاد ،تحقیقا  او

این گذنا اثر مثدش سرمانه( مؤ2015تحقیقا  النگ و ههکایان )از سون دن ر نتان  د اسش

گذاین سرمانه( 1990ونگ )د ان بودیفع موانع تعرفهون ه م تقیم خایجی بر نهادها و به

هان اقتصاد لفهاز مؤ دن ر مهای  نیرون ان انی وه نکیدهناه سط  ءعنوان ایتقاخایجی یا به

گذاین م تقیم خایجی و ی ا از نظر او یابطه میان سرمانهدانری اسش واید مال ی ا وردد 

  اقتصادن به  کل زنر اسش:

ی ا 

 اقتصادن
 

توسعه سرمانه 

 ان انی
 

آموز  نیرون 

 ان انی
 

گذاین سرمانه

 م تقیم خایجی

 داخليمطالعات  .2

هان اصلی و  اخص ،( بر مدنان یو  ییرنهادن بانک جهانی1397عزنزن و مرادن )

اناد محاسده نهوده 2014ا ت 1996هان بران انران یا دی خهل سال یانبندانشفرعی اقتصاد 

الزاما  دستیابی به اقتصاد دانش بنیان دی "ان تحش عنوان ( دی مقاله1396قاسهی و ههکایان )

بران ایزنابی ابعاد و  "هان سیاستیهچایچوب قانونی دی انران و ایائه توصی وهن: تحلیلسط  

توا استفاده حبنیان از چایچوب ادایه آمای استرالیا و یو  تحلیل مهان اقتصاد دانشلفهمؤ

عنوان نکی از ایوان اقتصاد دانری وخیم بوده ونیازمنا وضعیش نهادها بهها از نظر آن وردناد
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گذاین ( حاوی از اثر مثدش و معنادای سرمانه1389مطالعه مطیعی ) اصهحا  جان اسشد

 ددایدم تقیم خایجی بر نوآوین دی ورویهان دی حال توسعه 

 شناسیروش

گرردآوین داده صریفی ههد رت ی ان  ی وهش از حیث ها  وایبردن و از نظر نوع  هرا تو

 رت ی بنیان از ضرن  ههدگذاین خایجی و اقتصاد دانشبران بریسی یابطه میان سرمانهاسشد 

صراد بریسی یابطه میان سرمانهبران استفاده  اه اسشد  tییرسون و آزمون  گذاین خایجی و اقت

سرشدبنیانِ معرفی  اه توسط بانک جهانی از  اخص اقتصاد دانشبنیان دانش از  استفاده  اه ا

برا   راخصمقاای  دی ان  ی وهش ها موجود نی شههه سالمقادنر ان   اخص بران آنجا وه 

سرشد 2لفه ذور  اه دی جاول مؤ 12مقادنر خام مربوط به هر نک از استفاده از   محاسده  اه ا

قراای   نررتریبرر ح ر  ب هانآاز  کنهر  رنمقاد، ها از منابع اطهعاتی مختلف استخراجداده م

سراده آنمحاود  10تا  0نرمال و به بازه  یالهلل یب یران ی   سرده و دی نهانش از م برران محا هرا 

سرتفاده از نرم رسونیی  ت یههد  نضرسپس از   اخص استفاده  اه اسشد فرزای برا ا  SPSSا

 د محاسده  اه اسش
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 )منبع: بانک جهانی و محاسبات محقق( چین و کانادا :ستقیم خارجی و شاخص اقتصاد دانشیگذاری مسرمایه -2جدول 

 سال
 چی  وانادا

FDI KEI FDI KEI 

1997 11,522,842,174 9.15 44,237,000,000 2.62 

1998 22,742,494,379 9.23 43,751,000,000 2.73 

1999 24,788,755,778 9.29 38,753,000,000 2.80 

2000 68,309,240,320 9.25 42,095,300,000 2.93 

2001 28,392,596,347 9.23 47,053,000,000 3.10 

2002 24,496,718,382 9.15 53,073,618,897 3.16 

2003 7,011,850,120 9.14 57,900,937,467 3.34 

2004 1,441,912,587 9.11 68,117,272,181 3.49 

2005 25,545,319,852 8.98 104,108,693,867 3.58 

2006 64,302,242,675 8.98 124,082,035,619 3.65 

2007 120,423,072,127 9.06 156,249,335,203 3.80 

2008 70,116,945,931 9.09 171,534,650,312 3.94 

2009 20,931,399,830 9.00 131,057,052,870 4.05 

2010 29,712,896,616 9.06 243,703,434,558 4.13 

2011 38,318,064,819 9.05 280,072,219,150 4.42 

2012 49,377,811,367 8.99 241,213,868,161 4.55 

2013 67,047,596,545 8.90 290,928,431,467 4.67 

2014 64,253,194,578 8.97 268,097,181,064 4.95 

2015 54,702,381,232 8.96 242,489,331,627 4.95 

2016 32,106,339,018 8.90 170,556,525,654 5.19 

 

 در کانادا یانبندانشگذاری مستقیم خارجي و اقتصاد بررسي رابطه سرمایه.  1

 اما ان  وروی یونان صعودن دا ته، سال گذ ته دی 20گذاین م تقیم خایجی دی سرمانه

یو  یژنم نهادن و اقتصادن  اخص اقتصاد دانری یونان واهری یا یرش سر گذا ته اسشد 
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ونا ی ا ورده اسشد یو  نوآوین ی ی بازه موید بریسی به صوی  مهنمدی وروی وانادا د

و  زنرساخش صوی  ن دی بهدود نافته اسشد از سون دن ر یباثداتی دا ته و وضعیش آن به

ها یونان نزولی یا طی نهوده و دی طی ی و یو  تحصیه  و مهای ایتداطات و یاطهعات

 دهادان  یونا یا نران می 1 کل اناد بی ش سال اخیر افول ورده

 

 )منبع: محاسبات محقق( 2016 تا 1997 - کانادا در یدانش اقتصاد شاخص راتییتغ روند -1شکل 

بنیان مطابق دانش اقتصادگذاین م تقیم خایجی و  اخص متغیر سرمانه یابطه میان دو

 داسش 3جاول 

 انیبندانش اقتصاد شاخص و یخارج میمستق یگذارهیسرما نیب رابطه یبرا رسونیپ بیضر -3جدول 

 شاخص اقتصاد دانشي خارجي گذاریسرمایه متغیر

 خارجي گذاریسرمایه

-285د0 1 ضرن  ییرسون  

 223د0  سط  معناداین )دوطرفه(

 20  تعااد نهونه

 شاخص اقتصاد دانشي

-285د0 ضرن  ییرسون   

  223د0 سط  معناداین )دوطرفه(

  20 تعااد نهونه
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اسش وه الدته با توجه به سط   -285د0مقاای ضرن  ییرسون بران یابطه میان دو متغیر 

یابطه میان  توان گفش ان  دو متغیر دی وانادا فاقا یابطه معنادای ه تنادمعناداین می

 اسش: 4جاول بنیان مطابق م تقیم خایجی و هرنک از ایوان اقتصاد دانش گذاینسرمانه

 انیبندانش اقتصاد شاخصرکان ا و یخارج میمستق یگذارهیسرما نیب رابطه یبرا رسونیپ بیضر -4جدول 

 FDI یژنم نهادن ICT نوآوین 

    251د0 یژنم نهادن

ICT 00,510* -352د-   

  -565د0** -31د0 364د0* نوآوین

 -610د0** 745د0** -452د0* -377د0 تحصیه 

 

 05/0* معناداین دی سط  

 01/0** معناداین دی سط  

 

مثدش اسشد دلیل و صرفاً با نوآوین دایان یابطه معنادای  FDI ود چنان وه مراهاه می

م تقیم خایجی و ایوان اقتصاد دانری یا بانا دی  گذاینسرمانهعام وجود یابطه معنادای میان 

هانی هان دولش دی حوزهوجو وردد سیاسشج ش یانبندانشسانر متغیرهان اثرگذای بر اقتصاد 

از عواملی  ICTهام تغییرا  سرنع جهانی دی حوزه ههچون تحصیه  و یژنم نهادن به انض

گذاین م تقیم خایجی یا تا حا زنادن دی ان  وروی خنثی ورده اسشد به وه اثر سرمانهاسش 

گذاین م تقیم خایجی دی وانادا نوسانا   انان دا ته عهوه بانا توجه دا ش وه سرمانه

 ددالنل مهم عام ایتداط ان  متغیرها با اتوانا نکی از اسش وه ان  عام ثدا  دی یونا می
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 در چین یانبندانشگذاری مستقیم خارجي و اقتصاد بررسي رابطه سرمایه.  2

گذاین خایجی دی وروی چی  از زنر سرمانهبر اساس آمای منایج دی سانش بانک جهانی 

یسیاه و  2008میلیاید دالی دی سال  150به حاود  2002تا  1997هان لمیلیاید دالی دی سا 50

 250با نک یونا سرنع افزانری به حاود  مجاداً 2009دی سال  ما ووتاهیس از نک واهش 

به بعا واهش سرنعی  2013اما از سال  ،یسیاه اسش 2013تا  2011هان میلیاید دالی دی سال

گذاین خایجی دی وروی  ودد دی مجهوع یونا ولی سرمانهدی یونا تغییرا  آن مراهاه می

 د)سانش بانک جهانی( چی  دی طی بی ش سال گذ ته صعودن بوده اسش

یو  یژنم نهادن و مروق اقتصادن دی وروی چی  ابتاا با افزانش و سپس با واهش مواجه 

 اه اسشد ان  امر بیش از هر چیز به تغییرا  باز بودن تجاین چی  واب ته بوده اسشد دی 

توان گفش ان  وروی طی بی ش سال گذ ته ی ا اناوی دی ان  یو  دا ته اسشد مجهوع می

حا  سال اخیر ی ا چره یرن دی وروی چی  دا ته اسشد ان  امر تایو  نوآوین طی بی ش 

هان تحقیق و توسعه و گ تر  ایتداط میان صنعش و گذاین دی حوزهزنادن از سرمانه

د ی ا یو  زنرساخش اطهعاتی و ایتداطاتی نیز طی بی ش  ودنا ی میدانر اه دی ان  وروی 

گیر بوده اسش، با ان  حال بانا توجه دا ش وه وضعیش ان  وروی فاصله سال اخیر چرم

اسشد وضعیش  5زنادن با ورویهان ییررفته داید و نهره ان  وروی دی ان   اخص هنوز زنر 

ها نیز دی چی  یو به بهدود گذا ته اسش با ان  حال وضعیش ولی یو  تحصیه  و مهای 

توان گفش رفته چناان مطلوب نی شد دی مجهوع میان  یو  نیز دی قیاس با ورویهان ییر

ی ورده وه بیش از ط یراخسال  20 اخص اقتصاد دانری دی چی  یونان یو به ی ا یا طی 
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ان   2 کل هان اطهعاتی و ایتداطاتی ان  وروی بوده اسشد ن زنرساخشایتقایر تأثههه تحش

 دهادیونا یا نران می

 

 )منبع: محاسبات محقق( 2016تا  1997 -روند تغییرات شاخص اقتصاد دانشی در چین در  -2شکل 

 بنیان دی چی  مطابقدانش اقتصادگذاین م تقیم خایجی و  اخص متغیر سرمانه یابطه میان دو

 اسشد 5جاول 

 در چین نایبندانش اقتصاد شاخص و یخارج میمستق یگذارهیسرما نیب رابطه -5جدول 

 متغیر
 گذاریسرمایه

 خارجي

شاخص اقتصاد 

 دانشي

 خارجي گذاریسرمایه

 886د0 1 ضرن  ییرسون

 0.0  سط  معناداین )دوطرفه(

 20 20 تعااد نهونه

 شاخص اقتصاد دانشي

 1 886د0 ضرن  ییرسون

  0د0 سط  معناداین )دوطرفه(

 20 20 تعااد نهونه
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ایتداط مثدش و قون از وه حاوی  886د0مقاای ضرن  ییرسون بران یابطه میان دو متغیر 

توان گفش دی سط  میان ان  دو متغیر دی چی  اسشد ههچنی  با توجه به سط  معناداین می

دلیلی بران ید فرض صفر مدنی بر وجود یابطه میان ان  دو متغیر وجود نااید )یابطه دی  01د0

 معنادای اسش(د  01د0سط  

 6بنیان مطابق جاول م تقیم خایجی و هرنک از ایوان اقتصاد دانش گذاینسرمانهیابطه میان 

 :اسش

 انیبندانش اقتصاد شاخصرکان ا و یخارج میمستق یگذارهیسرما نیب رابطه رسونیپ بیضر -6جدول 

 FDI یژنم نهادن ICT نوآوین 

    336د0* یژنم نهادن

ICT **0264د0* 911د   

  937د0** 223د0* 836د0** نوآوین

 974د0** 977د0** 362د0* 865د0** تحصیه 

 

 05د0* معناداین دی سط  

 01/0** معناداین دی سط  

 

چی  گذاین با هر چهای یو  اقتصاد دانری دی وروی  ود سرمانهمراهاه میوه چنان

گذاین واسطه جذب باالن سرمانهدایان یابطه مثدش و معنادای اسشد دی واقع وروی چی  به

هان خالی ب یای بران توسعه، اثریذنرن بودن ظرفیش حال به دلیل دایاعی م خایجی و دیم تقی

م تقیم خایجی دایدد ان  دی حالی اسش وه چنی  چیزن بران وروی  گذاینسرمانه انان از 
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گذاین م تقیم خایجی بران مانهسرنافته صادق ندودد دی واقع عنوان نک وروی توسعهوانادا به

 بیرترن برخویدای اسشد مرات بهورویهان دی حال توسعه از اههیش 

  مقایسه وضعیت ایران با کشورهای چین و کانادا

چری میزان سرمانه رروی  هرر دو و خرایجی دی  نرادا دی  گذاین م تقیم  یرر  20و وا سرال اخ

وانادا واهش و دی وروی چی  افزانش بنیان دی وروی ، با ان  حال  اخص اقتصاد دانشافزانش

فرنافته اسشد نک دلیل ان  م ئله می برهتوانا سط  مت نرادا  رروی با راد وا نر  دو و عنوان او  ا

لرذا  سرش و  خرویدای ا براالنی بر هرره ب ریای  رری از ن وروین ییررفته، دی ولیه ایوان اقتصاد دان

فرهیاحتی بر توانا بهگذاین م تقیم خایجی دی ان  وروی نهیافزانش سرمانه برر  مرؤثرن هامؤل

رررفش یغمبهبنیان اثر ب ذایدد ان  دی حالی اسش وه وروی چی  اقتصاد دانش رره یر یی هان چ

نران آن اخیر دی اقتصاد دانش بره مع بنیان، هنوز فاصله ب یای زنادن با وروی وانادا دایدد ان  امر 

رررفشد دانری میهان اقتصاگذاین دی هر نک از حوزهاسش وه سرمانه بره یی جرر  هان توانا من

 انیریابطه م یبه بریسوه ( 1994) ی یتگیر دی آن  ودد ان  نتیجه تا حاودن با نتان  وای چرم

صراد یخایج میم تق نگذایهنسرما نوروی و اثرگذای کن یافت نتوسعه زانیم دی  نبر ی ا اقت

 1970تا دهه  یافت نگرفش سطو  مختلف توسعه جهید او نته بود  داهش دایدآن وروی یرداخت

صراد یخرایج میم رتق نگذایهنسررما ناثرگذای زانیدی م ینقش چناان چره دی  نبرر ی را اقت

 یخرایج میم رتق نگذایهنسررما 1980و چه دی بلناما  ناا ته اسشد اما دی دهه  ما ووتاه

صراد نما  و هم دیبلناما  اثر وهترهم دی ووتاه رر نبرر ی را اقت نراتر، دی  نویهاو ثروته

 دا ته اسشد افتهینتوسعه نبا ورویها اسیق
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دها وه نهره انران بنیان نران میهان بانک جهانی دی خصوص اقتصاد دانشیجوع به داده

عزنزن و بوده اسشد  91د3معادل  2012و دی سال  6د3معادل  2000دی ان   اخص دی سال 

هان اصلی و فرعی اقتصاد  اخص مقادنر مرابهی یا بران دی مطالعه خودنیز ( 1397مرادن )

نیز  3چنان وه دی  کل د انااستخراج ورده 2014تا  1996هان بنیان بران انران دی سالدانش

انران به عنوان وروین دی حال توسعه با وروی چی   ود مقادنر ان  متغیر بران مراهاه می

 مرابه اسشد 

  

  2014تا  1997-مقایسه شاخص اقتصاد دانشی برای ایران، چین و کانادا -3 شکل

 (( و محاسبات محقق1397)منبع: عزیزی و مرادی )

گذاین م تقیم هان مربوط به سرمانهییرسون بران دادهد ت ی محاسده ضرن  ههعهوه به

نا ههد ت ی قون میان ان  دو مؤ ،ههاننا چی دی انران خایجی و  اخص اقتصاد دانری 

دی انران نیز ههاننا  توانامی گذاین خایجیجذب سرمانهتوان گفش میبنابران   متغیر اسشد

   وددو به تدع آن ی ا و توسعه اقتصادن هان اقتصاد دانری به تقونش زنرساخشمنجر  چی 
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 ایرانن در ایبندانششاخص اقتصاد  و یخارج میمستق یگذارهیسرما نیب رابطه -7جدول 

گذاری سرمایه متغیر
 خارجي

شاخص اقتصاد 
 دانشي

گذاری سرمایه
 خارجي

 826د0 1 ضرن  ییرسون
 0د0  سط  معناداین )دوطرفه(

 18 18 تعااد نهونه

شاخص اقتصاد 
 دانشي

 1 826د0 ضرن  ییرسون
  0د0 سط  معناداین )دوطرفه(

 18 18 تعااد نهونه

 

 گيرینتيجه

بینان نران ان به اقتصاد دانشهان اخیر توجه ون هگذاین وروی طی سالفضان سیاسش

 برنامه  رم توسعه ،1404افق انااز جههوین اسهمی انران دی سنا چرممروین بر  داده اسشد

انران یا دی افق  ،اناازنا ان  ماعا اسشد سنا چرممؤهان ولی اقتصاد مقاومتی سیاسشو 

نافته به جان اه اول اقتصادن، علهی و فناوین دی سط  منطقه آسیان جنوب دسش » 1404

تأویا بر جندش نرم آسیان میانه، قفقاز، خاویمیانه و ورویهان هه انه ( با  غربی ) امل

می  ی ا هان ولی اقتصاد مقاومتی »تأههچنی  سیاسشوناد   معرفی میافزاین و تولیا علم

انااز بی ش ساله  یابی به اهاا  سنا چرمهان مقاومش اقتصادن و دستیونا و بهدود  اخص

ملی سازن و اجران نقره جامع علهی وروی و ساماناهی نظام یا نیازمنا »ییرتازن، ییاده

افزانش سهم تولیا و صادیا  محصوال  و  ،نوآوین به منظوی ایتقان جان اه جهانی وروی

به توسعه نیز دی برنامه  رم . بنیان و دستیابی به یتده اول دی منطقه  دان ته اسشخاما  دانش

بنیان نهودن صنانع باالدستی و ( »دانش17اسشد بران مثال دی بنا )دفعا  به ان  موضوع ا ایه 

بنیان بران طراحی، مهناسی، هان دانشسیس و تقونش  روشدستی نفش و گاز با تأیانی 

( 27ساخش، نص  تجهیزا  و انتقال فناوین به منظوی افزانش خودوفانی ، دی بنا )
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 سازنبنیان نهودن  یوه تولیا و محصوال  صنعتی و خاما  واب ته به آن، نران»دانش

( »گ تر  ههکاین و تعامل 79تجاین و تقونش حضوی دی بازایهان منطقه و جهان ، دی بنا )

بخش دی حوزه علم و فناوین با سانر ورویها و مراوز علهی و فنی معتدر فعال، سازناه و الهام

بنیان  و ون ه جهان اسهم و توسعه تجای  و صادیا  محصوال  دانشان و جهانی بهمنطقه

محوی و هان م ئله»توسعه و ساماناهی نظام ملی نوآوین و حهانش از ی وهش (80بنا )

می  مالی دی جهش یاسخ به نیاز اقتصاد و توسعه نظام جامع تأسازن ی وهش و نوآوین تجاین

  ویا قرای گرفته اسشدموید تأ  بنیاندانش

دهناه هان اقتصاد دانری نرانبریسی وضعیش انران از نظر  اخص ،یغم مواید فوقبه

منظوی هانی بهسش؛ بنابران  اتخاذ سیاسشمطلوب انران دی ان  حوزه ا چناانوضعیش نه

نتان  حاصل از ان   یسادبنیان دی انران ضروین به نظر میهان اقتصاد دانشلفهمؤایتقان سط 

دی  یانبندانشاقتصاد  وگذاین م تقیم خایجی سرمانهمدنی بر یابطه مثدش و معنادای ی وهش 

ثر به منظوی ایتقان سط  اقتصاد هان مؤدها وه نکی از یاهنران می توسعهدیحالورویهان 

 یم خایجی اسشدگذاین م تقبنیان دی انران اهتهام به جذب سرمانهدانش

 پيشنهادها

نرخ سانا   انا ونناتوانی دی ونترل نقانن ی،  نادیسش توسط دولش،تصهیها  اتخاذ  -

گذیان  اه و جذب ان وه باعث سل  اطهینان سرمانهم ئله ایز و تویم یا به دندال داید؛

سط   فافیش و حقوق ههی چون متغیرهان نهادن موناد هان خایجی یا مختل میسرمانه

توانا دی گذایان اثر گذا ته و میسط  اطهینان سرمانهمالکیش نیز از دن ر موایدن اسش وه بر 

دولش سون از  هان مناس اتخاذ سیاسشبنابران  ثر با اد هان خایجی مؤجذب نا دفع سرمانه

یساد تصهیها  صحی  دی ان  حوزه عهوه بر نظر میضروین بهمنظوی انجاد ثدا  اقتصادن به



 در حال توسعه و..... کشورهای در بنیاندانش اقتصاد و خارجي مستقیم گذاریسرمایه رابطه مقایسه              124  

 

 وه اثرن مثدش بر سط  اقتصاد دانش بنیان داید، گذاین خایجیافزانش جذب سرمانه

هان نک اقتصاد دانری افزوده و لفهعنوان نکی از مؤویفیش نهادها به صوی  م تقیم بربه

ونترل نقانن ی، افزانش  فافیش،   وددبنیان دی وروی میموجدا  ایتقان سط  اقتصاد دانش

تضهی   ،مدایزه با ف اد ووای،و بهدود فضان و   یاگیرواصه  قوانی  و مقریا  دسش

اسش وه  متغیرهانیترن  از جهله مهمو بهدود یوابط سیاسی با دنیا یعانش حقوق مالکیش 

بنیان گذاین خایجی و اقتصاد دانشبران بهدود سط  جذب سرمانهن توانا از آدولش می

 استفاده وناد

م تقیم خایجی دایان یابطه م تقیم با زنرساخش گذاین مطابق نتان  تحقیق، سرمانه −

بنیان اسشد با توجه به هان اقتصاد دانشلفهیتداطاتی به عنوان نکی دن ر از مؤاطهعاتی و ا

 وجود  کا  گ ترده فناوین میان ورو

منظوی توسعه هان خایجی بهسرمانه هنانافته و دی حال توسعه، جذب هافیهان توسعه −

بنیان دی اطهعاتی و ایتداطاتی نکی دن ر از یاهکایهان توسعه اقتصاد دانشهان زنرساخش

 انران اسشد

می  مالی دانرجونان دوترا و از نک سو تأعام ایتداط میان صنعش و دانر اه  −

ان وه سرعش ی ا تولیا هان ی ادوترا دی انران یا نامهک  نهوده اسش، م ئلهبرگزاین دویه

عا  دی وروی یا ونا ورده و از سون دن ر باعث بهاستفاده مانان مقاال  علهی و ثدش اخترا

ها با نیازهان صنعش ایتداط بودن آنها به علش بیهان علهی انجام  اه دی دانر اهی وهش

گذایان خایجی به انتقال واحاهان تحقیق و توسعه خود به  اه اسشد ملزم نهودن سرمانه
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اثرن مثدش دا ته  ،بر اقتصاد دانریدن ر ثر عامل مؤعنوان یو  نوآوین بهتوانا بر انران می

 با اد

 نابعم
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