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 چکیده
از جمله اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارتقا کیفیت زندگی افراد جامعه استت  کیتی   

دکگر از اهداف سند مذکور، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از طرکق توسعه صادرات 

محصوالت دانش بنیان و نیز کاهش وابستگی به صادرات نفت می باشد  کیی از مهم ترکن 

چنین اقتصادی، تقوکت و تحرکک نوآوری استت  بررستی    راهیار ها برای حرکت به سمت

وضعیت نوآوری و رفاه و برنامه رکزی برای بهبود آنها، طبق اهداف سند چشم انداز بیست 

ساله از موضوعاتی است که در اکن مقاله به آن پرداخته شده است  شاخص توسعه انسانی 

از تولید ناخالص  1قیق و توسعهبه عنوان پراکسی رفاه به کار رفته است و سهم مخارج تح

از تولید ناخالص داخلتی و ستهم صتادرات     2داخلی، سهم سرماکه گذاری مستقیم خارجی

به عنوان متغیرهای  4از تولید ناخالص داخلی و نیز درجه باز بودن اقتصاد 3تینولوژی برتر

وی پانت   معرف نوآوری، انتخاب شده اند  سپس اثر اکن متغیرها بر رفاه در قالب کک الگت 

دکتا برای کشورهای منتخب بررسی شده است  کشورهای منتخب در واقع رقبتای اکتران   

در سند چشم انداز بیست ساله هستند  نتاکج اکن مطالعه، نشان متی دهتد کته در اکتران     
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و از جذب سترماکه گتذاری مستتقیم ختارجی      1برای بهبود رفاه باکد از کانال ارتقا نوآوری

 استفاده شود 

شاخص توسعه انسانی، نوآوری، سند چشم انتداز، صتادرات تینولتوژی     ی كلیدی:ها واژه

 برتر

 JEL: O15,O31, O38بندی  طبقه

 

                                                                                                                                 

1. Innovation improvement 



 

 

 مقدمه

شود، به طور معمول وضع یک  های اقتصادی که توسط دولت ها اعمال می سیاست
هدا   کندد  در تتیهده دولدت    ای دیگر را بددتر مدی   عده در جامعه را بهتر و وضع عده

ای هسدتند کده وضدع همگدان را بهبدود       سیاسدت بهینده  همواره به دتبال پیدا کردن 
ببخشد  پیدا کردن تقطه بهینه اجتماعی روتدی طوالتی داشته و دارد  در آغاز روتد 

های اقتصادی، تقاط کارآمد بیشماری بده   باتوجه به تکیه صرف برکارآیی در فعالیت
تدر بدرای پیددا     آمد  از این رو تیاز به استفاده از معیارهای اتتخدابی جدامع   دست می

گذاری چنین بود که این معیارهدا   کردن توعی توزیع و تعادل بهینه ایهاد شد  هدف
عالوه بر کارآیی به عدالت تیز توجه داشته باشند  در گذر زمان و در روتد تکدامیی  

اجتماعی به تام تابع رفاه  -مطالعات مربوط به توزیع و کارآیی، توعی تابع اخالقی 
ای از عیم اقتصداد   از آن بود که اقتصاد رفاه به صورت شاخهکل شکل گرفت  پس 

یابی به توعی تعادل بهینه اسدت کده    مطرح و تعریف شد  هدف اقتصاد رفاه، دست
(  در حیول تحوالت قرن بیستم در ۱۳۹۲)دادگر،  در آن تابع رفاه کل حداکثر شود

وه بر درآمد ها عال های ترکیبی رفاه شکل گرفت  این شاخص عیم اقتصاد، شاخص
های دیگدری از زتددگی فدردی و اجتمداعی تآیدر آمدوز ،        و مصرف شامل جنبه

تدوان شداخص    ها، مدی  سالمت، بهداشت، عدالت و     بودتد  از جمیه این شاخص
رشداخص آمدوز ، سدالمت و    توسعه اتساتی را تام برد  این شاخص شامل سه زی

 درآمد است 
بیست ساله ایران عالوه بر بهبود کیفیت زتدگی فدرد   اتداز از اهداف سند چشم

باشدد    و جامعه و ارتقا رفاه عمومی، حرکت به سمت اقتصاد داتش بنیدان تیدز مدی   
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توآوری به عنوان عامل محرک برای تغییر ساختار اقتصدادهای مندابع محدور تآیدر     
د وری بدر تولیدد و از طریدی ایهدا     شدود  تدوآوری از کاتدال بهدره     ایران مطرح مدی 

گذارد  افزایش تولید و رشد اقتصدادی   های شغیی جدید بر اشتغال تاثیر می فرصت
طدور کیدی    الزمه بهبود رفاه عمومی است  در عین حال افزایش اشتغال بر جامعه به

گذارد  در تتیهه توآوری بر رفاه  و بر افراد شاغل به طور خاص اثر رواتی مثبت می
های مربوط به بررسی اثر تدوآوری بدر رفداه     هعمومی اثرات قابل توجهی دارد  یافت

های کالن اقتصادی کمک کند  با توجه به اهمیت  گذاری تواتد به تدوین سیاست می
 شود  بررسی یاد شده اهمیت این تحقیی آشکار می

از اهداف اصیی این مقاله بررسی اثر سهم مخدار  تحقیدی و توسدعه و سدهم     
ص داخیی بر رفاه )شاخص توسعه اتسداتی(  صادرات تکنولوژی برتر از تولید تاخال

گدذاری   تدوان بررسدی اثدر سدهم سدرمایه      باشد  ازاهداف فرعی این پژوهش می می
مستقیم خارجی از تولید تاخالص داخیدی و همنندین شداخص درجده بداز بدودن       
اقتصاد بر رفاه )شاخص توسعه اتساتی(را تام برد  از این رو و با توجه بده اهدداف   

یه اصیی این مقاله به صدورت زیدر هسدتند  اول آتکده اثدر سدهم       یاد شده، دو فرض
مخار  تحقیی و توسعه از تولید تاخالص داخیی بر رفاه ) شاخص توسعه اتساتی( 
مثبت است و دوم آن که اثدر سدهم صدادرات تکنولدوژی برتدر از تولیدد تاخدالص        

ر بخدش  داخیی بر رفاه ) شاخص توسعه اتساتی( مثبت است  در ادامه این مقالده د 
دوم، مباتی تآری و پیشینه تحقیی، در بخش سوم، جامعه آماری و تحییدل تتدایو و   

هایی برای ایران بیدان خواهدد    گیری، توصیه سیاستی و درس در بخش چهارم تتیهه
 شد 

 مبانی نظری، پیشینه و مطالعات انجام شده:. 1

ای،  اتتشار مقالده ( اقتصاددان برجسته و برتده جایزه صیح توبل، با ۱۹۶۲) 1کنت ارو
جمیه اولین صاحب تآراتدی   ، از«رفاه اقتصادی و توزیع منابع برای ابداعات»تام به 

است که به بررسی آثار رفداهی حاصدل از ابدداعات پرداختده اسدت  او همنندین       
های توآوری را بررسی کرده است  به زبان دیگر ارو به دتبال یافتن راه حیی  اتگیزه

                                                                                                                                 

1. Kenneth J. Arrow 
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آور و کارآفرین همراه با افدزایش رفداه اجتمداعی و کدارآیی     برای تقویت اتگیزه تو
اقتصادی بوده است  او ابداعات را فرآیند تولید داتدش معرفدی کدرده و تخصدیص     

هدای تکنولدوژیکی فرآیندد ابددا  و      بهینه منابع برای ابداعات را مرتبط بدا ویژگدی  
ار ریسدکی و  ساختار بازار در تآر گرفته است  از تآدر ارو، فرآیندد ابدداعات بسدی    

 شوتد  تخصیص غیربهینه منابع می همراه با تااطمیناتی است  این عوامل موجب
ارو ابتدا از طریی توابع درآمد و هزینه تهایی، سود را محاسبه کدرد  ایدن کدار    

های  ارو با این پیش فرض بود که از تآر او سود عامل اتگیزشی برای اتهام فعالیت
رقابدت محاسدبه و    هم در حالت اتحصدار و هدم   توآوراته است  ارو سپس سود را

ها را مقایسه کرده است  جالب توجه است که او تتیهه مدی گیدرد کده در     سپس آن
اتحصار میزان سود تاشی از ابددا  و تدوآوری کمتدر از شدرایط رقابدت اسدت  ارو       

که اتگیزه توآوری در شرایط اتحصار کمتر از شرایط رقابدت   دهد همننین تشان می
است  به دتبال آن ارو میزان بهینه اتگیدزه بدا فدرض توجده بده مندافع اجتمداعی را        

دهد که اتگیزه فعالیت توآوراته بدا در تآدر گدرفتن و     تماید  او تشان می محاسبه می
بدا شدرایط رقابدت     بدر هدف گذاری منافع اجتماعی، عموما بزرگتر و یا حدداقل برا 

 باشد  کامل می
به طور کیی ارو با بیان مساله عدم اطمینان در تخصیص منابع برای ابدداعات،  

های رفاهی تاشی از آن در ساختارهای رقابتی و اتحصداری بدازار پرداختده     به جنبه
داتدد  جالدب    است  او ساختار رقابتی را در تشویی ابداعات موثرتر و کارآمدتر مدی 

شدود    که از تآر ارو در شرایط بهینه اجتماعی، اتگیزه توآور حداکثر میتوجه است 
از این رو با توجه به یافته پژوهش او، بین توآوری و رفاه اجتمداعی رابطده مثبدت    

گیری شدرایط بهینده اجتمداعی مت دمن بیشدترین اتگیدزه بدرای         وجود دارد  شکل
کار آساتی تیسدت، اتهدام   توآوراست  از آن جایی که دست یابی به بهینه اجتماعی 

هر تال  برای تزدیک شدن به این شرایط بسیار ارزشمند است  در صورت ثبدات  
هایی تآیر دخالت موثر دولت، اجرای قواتین مالکیت معنوی،  سایر شرایط، مکاتیزم
تواتند ضمن تقویت اتگیزه تدوآور و حدداکثر کدردن سدود او،      بیمه کارآمد و     می
هدای پدژوهش ارو    بر اساس یافته  تماعی تیز باشند  در تتیهه،مت من بهبود رفاه اج
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هدای موجدود در    به طور تآری، اثر توآوری بر رفاه مثبت فرض شده است  فرضیه
اتد  برخی مطالعات هم در سطح میی و هدم   این مقاله تیز بر این اساس شکل گرفته

، اتهدام شدده کده    المییی در ارتباط با موضو  مورد بررسی ای و بین در سطح منطقه
هدا اشداره    تدرین آن  بسیار اتدک هستند )خصوصاً مطالعات داخیی(  در ادامه به مهم

 شده است 
تاثیر تقیید و تولید تدوآوری  »( در مقاله ای با عنوان ۱۳۸۸)شمس و همکاران 

به بررسی اثر رفاهی توآوری می پردازتد  براساس یافتده هدای   « روی رفاه اجتماعی
بهبود توآوری و استفاده از توآوری موجب کداهش هزینده تولیدد     این کار توجه به

می شود  در تتیهه در فرآیند یاد شده در بازار رقدابتی از یدک سدو هزینده سدمت      
عرضه کاسته می شود که خود موجب کاهش قیمت می گدردد  تتیهده تهدایی ایدن     

یدت  روتد افزایش مصرف خواهد بود  افزایش مصرف به همراه خود افزایش مطیوب
را برای افراد جامعه به ارمغان می آورد  افدزایش در مطیوبیدت طبدی رویکردهدای     

شدود  در ایدن مقالده از یدک سدو       حاکم اقتصاد، منهر به افزایش رفاه اجتماعی می
فرض می شود که هر بنگاه امکان تقییدد تدوآوری از بنگداه دیگدر را دارد  ایدن در      

وری، بر میزان تولیدد تدوآوری توسدط    حالی است که تحقی واقعی این تقیید از توآ
خود بنگاه بی تاثیر تیست  فرض دیگر این پژوهش تقش مثبت دولت در حمایدت  
از توآوران می باشد  حمایت دولت در واقع ایهاد حی مالکیدت بدرای تدوآور )بده     
توعی ایهاد یک فرآیندد اتحصداری بدرای او( جهدت تشدویی تدوآوری و تشدویی        

ی در جامعه است  تتیهده تهدایی بدر اسداس مفروضدات      استعداد های بالقوه توآور
 مدل، آن است که اثر توآوری بر رفاه مثبت است 

بررسدی تقدش   »عندوان  ( در مقالده ای تحدت   ۱۳۹۰شاه آبادی و ساری گدل ) 
توآوری تحقیقات و سرمایه اتساتی در توسعه فعالیت های اقتصادی بین کشورهای 

  از آن جدایی  فناوری برتر می پردازتد، به بررسی تقش تولید محصوالت «D8گروه 
این محصوالت ارز  افزوده بسدیارزیادی ایهداد مدی کنندد و از حاشدیه سدود       که 

هارت جهاتی به سدمت محصدوالت دارای فنداوری پیشدرفته     ت ،باالیی برخوردارتد
 مختیدف بنابراین افزایش تعامالت اقتصدادی مدابین کشدورهای      متمایل شده است
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ن افزایش قدرت رقابدت پدذیری و ارتقدا جایگداه آتدان در      وهمننی D8بویژه گروه
 مستیزم توجه جدی به مولفه توآوری تحقیقات و سرمایه اتساتی ،اقتصاد بین المیل

موجب کاهش شکاف عمیی فناوری و افزایش قدرت   توجه به توآوری است بوده
  این مقاله در ف ای داخیی و بین المییی می گردد کشورهای مذکوررقابت پذیری 

بررسی خود را با کاربرد یک سری شاخص برای توآوری اتهام می دهدد  در ایدن   
مقاله ازتعداد مقاالت عیمی، تعداد پژوهشگران، تعدداد ثبدت اختراعدات، شداخص     
حقوق مالکیت معنوی، تعداد کاربران اینترتت، اتباشت مخار  تحقیی و توسعه بده  

شود  در این مقالده اطالعدات مربدوط بده     عنوان شاخص های توآوراته استفاده می 
بعالوه آمار مربوط بده   ۲۰۰۹-۱۹۹۵شاخص های یاد شده در بازه زماتی سال های 

درجه باز بودن اقتصاد این کشورها در همان بازه زماتی مورد اسدتفاده قدرار گرفتده    
، عموما از تآر تولید داتدش و  ۸Dاست  بر اساس تتایو این مقاله، کشورهای گروه 

وری در سطح ضعیفی هستند  البته کشورهایی ماتند ترکیه و مالزی که در بهبود توآ
های مربوط به توآوری در طول بازه زماتی مورد تآر، بده طدور    مولفه ها و شاخص

اتدد  بدر اسداس     اتد؛ شرایط تهارت خدارجی بهتدری تیدز داشدته     تر بوده تسبی موفی
 ، بسیار پایین است D8شورهای های این مقاله همننین سهم مبادالت بین ک یافته

بررسدی وضدعیت تدوآوری در    »تام ( در مقاله ای به ۱۳۹۰بخشی و همکاران )
رها را در زمینده تدوآوری طبقده    جایگاه آن کشدو « کشورهای منتخب جنوب غربی

بندی کرده اتد  شاخص اصیی این مقاله شاخص توآوری باتک جهاتی اسدت  ایدن   
میزان سرمایه گذاری کشور در خدار  و  شاخص شامل چند زیرشاخص می باشد  

میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور مورد مطالعه، ترخ ثبت تام در رشدته هدای   
عیددوم و مهندسددی، صدداحب تآددران تحقیددی و توسددعه )بدده ازایهددر میییددون تفددر از 
جمعیت(، هزینه تحقیی و توسعه )درصد از تولید تاخالص داخیی(، سدهم تهدارت   

لید تاخالص داخیدی، تعدداد مقداالت عیمدی بده ازای هدر       محصوالت صنعتی از تو
میییون تفر، پتنت بین المییی، سهم صدادرات فنداوری پیشدرفته از تولیدد تاخدالص      
داخیی و سهم تهارت کاالهای سرمایه ای از کل تهارت زیرشاخص های مربوطده  

کشور آسدیای جندوب    ۱۲را تشان می دهند  جامعه آماری مورد تآر این پژوهش، 
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، کشدورهای لبندان، گرجسدتان،    ۲۰۰۷ی هستند  بر اساس تتایو مربوط به سدال  غرب
امارات در وضعیت توآوری خوب قرار داشته اتد  ارمنسدتان، آرربایهدان، ترکیده و    
قزاقستان از جایگاه متوسط برخوردار بوده اتد  ایران، عربستان، پاکسدتان و سدوریه   

 در وضعیت ضعیف قرار گرفته اتد   
 شداخص  بدین  رابطده  ای بده بررسدی   ( در مطالعه۱۳۹۸و دیزجی ) ریاضی تیا

بیدزی   رویکدرد  اساس بر توسعه یافته منتخب کشورهای در و توآوری اتساتی توسعه
 تعداد اختراعات، تعداد از توآوری شاخص برای سنهش مطالعه این پرداخته اتد  در

 هزینده  تدورم،  تدرخ  متغیرهدای  عامل توآوری، بر عالوه شده است  ستفاده ا محققین

 شدده  گرفتده  تآدر  در متغیرهای کنتدرل  عنوان به تیز دولت بهداشتی و آموزشی های

 ۱۹۹۶-۲۰۱۵زماتی  بازه در توسعه یافته منتخب کشور ۲۲ شامل آماری تموته است 

 تدورم و  همنندین  و آن هدای  شداخص  و توآوری که داد تشان تحییل تتایو شد  میبا

 توسدعه  شداخص  تبیدین  در معنی داری تقش دولت شتی بهدا و آموزشی هزینه های

 بود  تآری مباتی بر منطبی که دارتد بیزی در رویکرد اتساتی

( در پژوهشدی بدا عندوان    ۲۰۱۰) 1به عنوان مطالعات خارجی؛ یداو و لیدداگان  
تتیهدده مددی گیرتدکدده تددوآوری هددای   "اتحصددار تددوآوری و اثددرات رفدداهی آن "

اتحصداری، مدی تواتدد رفداه عمدومی را       تکنولوژیکی حاصل از فعالیت یک توآور
 .افزایش دهد

مخار  تحقیی و توسدعه و  "( در مقاله ای به تام ۲۰۱۵) 2بالسرزاک و پیترزاک
بده بررسدی رابطده مخدار  تحقیدی و       "کیفیت زتدگی در کشورهای اتحادیه اروپا

توسعه با شاخص توسعه اتساتی درکشورهای ع و اتحادیه اروپا پرداختده اتدد  در   
ادامده دارد، بدر افدزایش مخدار       ۲۰۲۰مه جاری کشورهای اتحادیه اروپا که تا برتا

تحقیی و توسعه هدف گذاری شده است  این هدف در راستای تقویت پایده هدای   
اقتصاد داتش بنیان در این کشورها مدی باشدد  در ایدن مطالعده، کشدورهای ع دو       

 ۱۴ع دای قددیم شدامل    اتحادیه اروپا به دو گروه قدیم و جدید تقسیم شده اتدد  ا 

                                                                                                                                 

1. Shuntian Yao, Lydia Gan 
2. Adam P. Balcerzak, Michał Barnard Pietrzak 
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به اتحادیده اروپدا    ۲۰۰۴کشور بسیار توسعه یافته هستند  این کشورها پیش از سال 
کشور هستند  ایدن کشدورها    ۱۰پیوسته اتد  اع ای گروه کشورهای جدید، شامل 

به ع ویت اتحادیه اروپا درآمده اتد  بازه زماتی مورد  ۲۰۰۶تا  ۲۰۰۴در سال های 
اشد  متغیرهای توضیحی سهم مخار  تحقیدی و توسدعه   می ب ۲۰۱۰-۲۰۰۴مطالعه 

از تولید تاخالص داخیی و وقفه درجه اول متغیر وابسته )شاخص توسدعه اتسداتی(   
هستند  تتایو بررسی در کشورهای گروه تخست )اع دای قددیمی(، وجدود یدک     
رابطه مثبت بین مخار  تحقیی و توسعه با شاخص توسعه اتساتی را تایید می کند  

در مدل مربوط به کشدورهای گدروه دوم )اع دای جدیدد(، رابطده مثبدت بدین        اما 
مخار  تحقیی و توسعه بدا شداخص توسدعه اتسداتی تاییدد تمدی شدود  همنندین         

، اثر توآوری را در صنایع جدید و با شدرط حمایدت   1(۲۰۱۷ایزکسون و جاکسون )
صدی  ازبخش خصوصی بررسی کرده اتد  آتها همراهی فعاالن بخش دولتی و خصو
 در تقویت توآوری را موجب رفاه بیشتر و توسعه یافتگی فراگیرتر داتسته اتد 

 جامعه آماری، متدولوژی و تحلیل نتایج. 2

کشورهای مورد مطالعه در این مقاله شامل دو گروه هستند گروه تخست ته کشدور  
باشدد  ایدن گدروه شدامل ایدران، ارمنسدتان،        منتخب از منطقه جنوب غربی آسیا می

ستان، بحرین، عمان، قرقیزستان، قزاقستان، قطر و کویدت اسدت  ایدن کشدورها     پاک
رقبای ایران در سند چشم اتداز بیست ساله هستند  در عین حال سداختار تدوآوری   
و رفاه تسبتا مشابهی با ایران دارتد  گروه دوم شامل چهدار کشدور توسدعه یافتده و     

از اع ای او ای سی دی اتتخاب  ممتاز در زمینه توآوری و رفاه است  این کشورها
شده اتد  کاتادا، استرالیا، کره جنوبی و ژاپن در این گروه قرار دارتد  ایدن کشدورها   
بیشتر برای توعی استاتدارد پایه در مطالعه به کار برده شدده اتدد و هددف مقایسده     

 ۲۰۱۷-۲۰۱۰مستقیم آتها با کشوری مثل ایران تمی باشد  بازه زماتی مورد مطالعده  
می باشد  اطالعات و داده ها به رو  کتابخاته ای از سایت باتدک جهداتی گرفتده    

 شده اتد و با استفاده از ترم افزار ایویوز برازشها صورت گرفته است   
تهزیه و تحییل با رو  اقتصاد سنهی می باشد و مددل مدورد اسدتفاده پاتدل     
                                                                                                                                 

1. Isaksen and Jakobsen (2017) 
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با اثرات تصادفی است  در این مدل سازی، متغیر وابسته رفاه می باشدد  بدرای    دیتا
ارزیابی رفاه از شاخص توسعه اتساتی استفاده شده است  همدان طدور کده پیشدتر     
توضیح داده شد، این شاخص شامل سه زیرشاخص امیدد بده زتددگی، آمدوز  و     

ه ترتیب شامل سهم درآمد سراته با قدرت خرید ثابت است  متغیر های توضیحی ب
، سهم سرمایه گذاری مسدتقیم  X1مخار  تحقیی و توسعه از تولید تاخالص داخیی 

، درجه بداز بدودن اقتصداد    X2خارجی )خالص خروجی( از تولید تاخالص داخیی 
X3       سهم سرمایه گدذاری مسدتقیم خدارجی )خدالص ورودی( از تولیدد تاخدالص ،

می باشند   X5ولید تاخالص داخیی و سهم صادرات تکنولوژی برتر از ت X4داخیی 
این متغیرها زیرمحور های تشکیل دهنده شاخص توآوری بده حسداب مدی آیندد      
مخار  تحقیی و توسعه، شامل مخار  جاری و سرمایه ای )در بخش های عمومی 
و خصوصی( است  مخار  تحقیی و توسعه به تحقیقات پایه، تحقیقدات کداربردی   

ی شود  صادرات تکنولوژی برتر شامل صدادرات  و توسعه تهربی تخصیص داده م
محصوالتی است که سهم مخار  تحقیی و توسعه در تولیدد آتهدا بداال اسدت  ایدن      
محصوالت در حوزه هایی تآیر هوا و ف ا،کامپیوتر، داروهای شیمیایی، ابدزارآالت  

 تخصصی عیمی و ماشین آالت الکتروتیکی وجود دارتد  
ارجی یک تو  سرمایه گدذاری بدرون مدرزی    جریان سرمایه گذاری مستقیم خ

است  سرمایه گذاری مستقیم شامل دو جریان ورودی و خروجی می باشد  جریان 
ورودی اشاره به سرمایه گذاری خارجیدان در اقتصداد کشدور مدورد مطالعده دارد       
جریان خروجی، سرمایه گذاری کشور مورد مطالعده در خدار  از مرزهدای خدود     

درصدد سدهام عدام     ۱۰سرمایه گذاری حدداقل بایدد بده اتددازه     باشد  میزان این  می
مالکیت یک شرکت باشد تا به عنوان جریان مستقیم سدرمایه گدذاری خدارجی بده     
شمار بیاید  شاخص درجه باز بودن اقتصداد، حهدم تهدارت را بده تسدبت تولیدد       
تاخالص داخیی کشور مورد مطالعه، تشان می دهد  متغیر درجه بداز بدودن اقتصداد    

یشتر برای فراهم کردن بستر مقایسه کشورهای تفتی منطقه در کنار کشورهای غیر ب
تفتی می باشد  از ویژگی های منطقده جندوب غربدی آسدیا ایدن اسدت کده غالدب         
کشورها به صادرات منابع طبیعی وابسته اتد  در کشدورهای خاورمیاتده ایدن منبدع     
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فیدزات اسدت  تقریبدا     طبیعی تفت و گاز و در سایر کشورها شامل طدال یدا سدایر   
هرکدام از متغیرهای به کار رفته به توعی معرف توآوری هستند  از تآر فنی اثدرات  
آتها روی رفاه )شاخص توسعه اتساتی( از طریی ضرایبشان تشدان داده مدی شدود     

 فرم ریاضی مدل کشورهای جنوب غربی آسیا به صورت زیر است:
𝑙𝑛𝑤𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑗𝑙𝑛𝑥𝑖𝑡𝑗

𝑛
𝑗=1 +  𝑢𝑖𝑡 (۱)  

لگداریتم متغیرهدای     𝑙𝑛𝑥𝑖𝑡𝑗لگاریتم شاخص توسعه اتسداتی و   𝑙𝑛𝑤𝑖𝑡( ۱در رابطه )
متغیرها رکر شده اتد  مدل مربوط بده کشدورهای    ۱توضیحی هستند که در جدول 

 به صورت زیر می باشد: او ای سی دیمنتخب 
𝑤𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑡𝑗

𝑛
𝑗=1 +  𝑢𝑖𝑡 (۲)  

یرهای توضیحی هسدتند کده   متغ  𝑥𝑖𝑡𝑗شاخص توسعه اتساتی و  𝑤𝑖𝑡ز،در این مدل تی
 توضیح داده شده اتد  ۶جدول در 

: در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا ابتدا آزمون لوین لدین و  نتایج تحلیل
داده ها مورد استفاده قرار گرفته است  با توجده بده مقددار     چو برای بررسی پایایی

پایایی متغیرها تایید می شدود   ۰۵/۰احتمال به دست آمده و کوچک تر بودن آن از 
تتایو آزمون پایایی مربوط به کشورهای جنوب غربی آسیا را تمایش مدی   ۱جدول 
 دهد 

 نتایج آزمون پایایی کشورهای جنوب غربی آسیا .1جدول 

 پایایی درجه وضعیت احتمال آماره نماد یرمتغ
 I(0) پایا LW 1714/9- 0000/0 لگاریتم شاخص توسعه انسانی

 I(0) پایا LX1 8643/14- 0000/0 لگاریتم سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی
لگاریتم نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی خالص خروجی 

 به تولید ناخالص داخلی
LX2 7834/9- 0000/0 (0) پایاI 

 I(0) پایا LX3 2840/3- 0000/0 لگاریتم شاخص درجه باز بودن اقتصاد
لگاریتم نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی خالص ورودی 

 به تولید ناخالص داخلی
LX4 7872/77- 0000/0 (0) پایاI 

 I(0) پایا LX5 8063/12- 0000/0 لگاریتم سهم صادرات تکنولوژی برتر از تولید ناخالص داخلی

 تتایو پژوهش منبع:

سپس در خصوص این گروه از کشورها، آزمون لیمر برای اتتخاب بین رو  پدول  
 ۲و پاتل استفاده شده و با رد فرضیه صفر رو  پاتل اتتخاب شدده اسدت  جددول    

 تتایو آزمون لیمر برای کشورهای جنوب غربی آسیا را تشان می دهد 
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 آزمون لیمر برای کشورهای جنوب غربی آسیانتایج  .2جدول 

 آزمون لیمر
 نوع آماره آزمون آماره درجه آزادی احتمال

 F 6669/3 11و3 047/0
 کای دو 5568/14 3 0022/0

 تتایو پژوهش منبع:

سپس برای اتتخاب بین رو  پاتل با اثرات ثابت و یا اثدرات تصدادفی، از آزمدون    
استفاده گردیده است  فرضیه صفر استفاده از اثرات تصادفی می باشدد کده    هاسمن

تتایو آزمون هاسمن برای کشورهای جنوب غربی آسدیا   ۳تایید شده است  جدول 
 را ارائه می دهد 

 نتایج آزمون هاسمن برای کشورهای جنوب غربی آسیا .3جدول 

 آزمون هاسمن

 آزمون نوع آماره آماره درجه آزادی احتمال

 کای دو 0 6  1

 تتایو پژوهش  منبع:

بده   ۴در تهایت تتایو مدل کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا به صورت جددول  
 دست آمده است:

 نتایج مدل مربوط به کشورهای جنوب غربی آسیا .4جدول 

نماد 
 متغیر

 ضریب نام متغیر نوع متغیر
انحراف 

 معیار
 احتمال آماره

C 9012/0 -1263/0 2338/0 -0295/0 عوامل لحاظ نشده در مدلسایر  عرض از مبدا 

LX1 توضیحی 
لگاریتم سهم مخارج تحقیق و توسعه 

 GDPاز 
03814/0- 01645/0 3176/2- 036/0 

LX2 توضیحی 
لگاریتم نسبت سرمایه گذاری مستقیم 

 GDPخارجی به 
05189/0 00758/0 8442/6 0000/0 

LX3 0000/0 -5496/5 0065/0 -03628/0 درجه باز بودن اقتصاد توضیحی 

LX4 توضیحی 
لگاریتم نسبت سرمایه گذاری خارجی 

 GDPبه 
07002/0 02102/0 3302/3 0000/0 

LX5 توضیحی 
لگاریتم سهم صادرات تکنولوژی برتر 

 GDPاز 
0197/0- 00425/0 6329/4- 0000/0 

R2
 

مقدار تعدیل 
Rشده 

2 
F-statistic احتمال 

85/0 7864/0 2761/13 0000/0 

 تتایو پژوهش منبع:

معنی دار بودن آتها تاییدد   ۰۵/۰با توجه به کوچکتر بودن مقدار احتمال ضرایب از 
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کشدش رفداه   می شود  تفسیر ضرایب را می توان به این صورت بیان کدرد: میدزان   
)شاخص توسعه اتساتی( تسبت به سهم مخار  تحقیی و توسعه از تولید تاخدالص  

وکشش رفاه )شاخص توسعه اتساتی( تسبت به سدهم سدرمایه    -۰۳۸۱۴/۰داخیی، 
 ۰۵۱۸۹/۰گذاری مستقیم خارجی )خالص خروجدی( از تولیدد تاخدالص داخیدی،     

است که هر دو تسبتا کوچک می باشند و تشان می دهند یدک درصدد افدزایش در    
درصدد   ۰۳۸۱۴/۰سهم مخار  تحقیی و توسعه از تولید تاخالص داخیدی، رفداه را   

و یک درصد افزایش در سهم سدرمایه گدذاری مسدتقیم خدارجی )خدالص      کاهش 
درصددد افددزایش مددی   ۰۵۱۸۹/۰خروجددی( از تولیددد تاخددالص داخیددی، رفدداه را  

دهد کشش رفاه )شداخص توسدعه اتسداتی( تسدبت بده درجده بداز بدودن اقتصداد          
می باشد و تشان میدهد یک درصد افزایش در درجه باز بودن اقتصداد،   -۰۳۶۲۸/۰
درصد کاهش می دهد کشش رفاه )شاخص توسعه اتساتی( تسبت ۰۳۶۲۸/۰ا رفاه ر

به سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی )خالص ورودی( از تولید تاخالص داخیی، 
/ است  کشش رفاه )شاخص توسدعه اتسداتی( تسدبت بده سدهم صدادرات       ۰۷۰۰۲

 است که تشان می دهدد یدک   -۰۱۹۷۲/۰تکنولوژی برتر از تولید تاخالص داخیی، 
درصد افزایش در سهم صادرات تکنولوژی برتر از تولیدد تاخدالص داخیدی، رفداه     

  درصد کاهش می دهد  ۰۱۹۷۲/۰را
برا تیز اتهام شد که بر اساس آن فرضیه صفر مبنی  -در تهایت آزمون جارکو 
بدرا بدرای    -رفته شده است  تتدایو آزمدون جدارکو    بر ترمال بودن جمیه اخالل پذی

 ارایه شده است  ۵کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا در جدول 

 برای کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا-نتایج آزمون جارکو .5جدول 

 برا -جارکو

 آماره احتمال

5217/0 3025/1 

 منبع: تتایو پژوهش

در خصوص کشورهای منتخب او ای سی دی در ابتدا آزمدون دیکدی فدولر بدرای     
پایایی متغیرها استفاده گردیده است  بر اساس تتدایو ایدن آزمدون، فرضدیه     بررسی 

صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد شدده وتمدامی متغیرهدا پایدا هسدتند  در ادامده       
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تتایو آزمون دیکی فولر برای کشورهای توسدعه یافتده او ای سدی دی را     ۶جدول 
 تمایش داده است 

 کشورهای توسعه یافته او ای سی دی نتایج آزمون پایایی متغیرهای .6جدول 

 متغیر
نماد 
 متغیر

کای -آماره
 دو

 وضعیت احتمال
 درجه
 پایایی

 I(1) پایا W 6223/16 0343/0 شاخص توسعه انسانی

 I(0) پایا X1 0486/15 0199/0 سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی

تولید نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی خالص خروجی به 
 ناخالص داخلی

X2 6969/18 0166/0 (0) پایاI 

 I(0) پایا X3 4397/17 0258/0 شاخص درجه باز بودن اقتصاد
نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی خالص ورودی به تولید 

 ناخالص داخلی
X4 0476/16 0417/0 (1) پایاI 

 I(1) پایا X5 3398/22 0063/0 سهم صادرات تکنولوژی برتر از تولید ناخالص داخلی

 منبع: تتایو پژوهش

آزمون همگرایی کائو با هدف بررسی هم جمعی متغیرها در بیند مدت اتهام شدده  
است  بر اساس تتایو آزمون، فرضیه صفر مبنی بر عدم همگرایی متغیرهدا رد شدده   

برای متغیرهای مربوط به مدل کشدورهای توسدعه یافتده او ای     و تتایو آزمون کائو
 به تمایش گذاشته شده است  ۷سی دی در جدول 

 نتایج آزمون کائو برای کشورهای توسعه یافته او ای سی دی .7جدول 

 آزمون کائو
 احتمال T-statistic آماره آزمون

ADF 36026/2- 0043/0 

 منبع: تتایو پژوهش

سپس برای اتتخاب بین رو  پاتل و پول از آزمون لیمر اسدتفاده شدده اسدت  بدر     
اساس تتایو حاصیه، فرضیه صفر رد شده و درتتیهه رو  پاتل به کار گرفته شدده  

تتایح آزمون لیمر برای کشورهای توسعه یافتده او   ۸است  پیرو این مطیب، جدول 
 ای سی دی را تشان داده است 

 ون لیمر کشورهای توسعه یافته او ای سی دینتایج آزم .8جدول 

 آزمون لیمر
 نوع آماره آزمون Statistic درجه آزاد ی احتمال

 دو-کای 4698/21 3 0000/0

 منبع: تتایو پژوهش
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بده   برای اتتخاب بین رو  پاتل با اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی، آزمون هاسدمن 
مدی باشدد،   ۰۵/۰کار رفته است  با توجه به مقدار احتمدال مربوطده کده بزرگتدر از     

فرضیه صفر پذیرفته شده و در تتیهه از اثدرات تصدادفی اسدتفاده شدده اسدت  در      
تتایو آزمون هاسمن برای کشورهای توسعه یافتده او ای سدی دی تشدان     ۹جدول 

 داده شده است 

 کشورهای توسعه یافته او ای سی دینتایج آزمون هاسمن برای  .9جدول 

 آزمون هاسمن
 نوع آماره آزمون Statistic درجه آزاد ی احتمال

 دو -کای 0 6 1

 منبع: تتایو پژوهش

در تهایت مدل مربوط به کشورهای توسعه یافته با اثرات تصدادفی زمداتی بدراز     
 تشان داده شده اتد: ۱۰شده است و تتایو به صورت جدول 

 نتایج مدل کشورهای توسعه یافته او ای سی دی .10جدول 

نماد 
 متغیر

 احتمال T-statistic معیار انحراف ضریب نام متغیر نوع متغیر

C عرض از مبدا 
سایر عوامل لحاظ نشده 

 در مدل
8853/0 0021/0 616/40 0000/0 

X1 توضیحی 
سهم مخارج تحقیق و 
توسعه از تولید ناخالص 

 داخلی
2788/0- 06364/0 38203/4- 0032/0 

X2 توضیحی 

نسبت سرمایه گذاری 
خالص -مستقیم خارجی

به تولید  -خروجی
 ناخالص داخلی

2373/0 0962/0 4660/2 0043/0 

X3 70/2 00039/0 درجه باز بودن اقتصاد توضیحیe-05 8119/14 0000/0 

X4 توضیحی 
نسبت سرمایه گذاری 

 -خالص ورودی-خارجی
 به تولید ناخالص داخلی

04115/0 01616/0 5450/2 0384/0 

X5 توضیحی 
سهم صادرات تکنولوژی 

برتر از تولید ناخالص 
 داخلی

3044/0- 0251/0 11404/12- 0000/0 

R2 
مقدار تعدیل شده 

R2 
F-statistic احتمال 

96/0 94/0 8219/35 0000/0 

 منبع: تتایو پژوهش )ترم افزار ایویوز(

 ۱اگر معنادار هستند و در ادامه تفسیر می شوتد   با توجه به مقدار احتمال، ضرایب
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واحد سدهم مخدار  تحقیدی و توسدعه از تولیدد تاخدالص داخیدی ایدران و سدایر          
کشورهای رقیب سند چشم اتداز افزایش یابد، به طدور متوسدط شداخص توسدعه     

سهم خالص سرمایه گذاری  واحد ۱واحد کم می شود  اگر  ۲۷۸۸/۰اتساتی )رفاه( 
ی( از تولید تاخالص داخیی در ایران و سدایر کشدورهای منتخدب    خارجی )خروج

واحد زیاد مدی   ۲۳۷۳/۰افزایش یابد، به طور متوسط شاخص توسعه اتساتی )رفاه( 
واحد درجه باز بودن اقتصاد، افزایش یابد، بده طدور متوسدط شداخص      ۱شود  اگر 

خدالص   واحدد سدهم   ۱واحد افزایش می یابدد  اگدر    ۰۰۰۳/۰توسعه اتساتی )رفاه(
سرمایه گذاری مستقیم خارجی )ورودی( از تولید تاخالص داخیدی ایدران و سدایر    
کشورهای رقیب چشم اتداز افزایش یابد، به طور متوسط شاخص توسدعه اتسداتی   

واحد سهم صادرات تکنولوژی برتدر   ۱واحد افزایش می یابد  اگر  ۰۴۱۱۵/۰)رفاه(
یدب آن افدزایش یابدد، بده طدور      از تولید تاخالص داخیی در ایران و کشدورهای رق 

واحد تنزل می یابد  اما جالب توجده  ۳۰۴۴/۰متوسط شاخص توسعه اتساتی )رفاه( 
 است که رابطه رفاه با باز بودن اقتصاد برای کشورهای پیشرفته مثبت است 

بدرا اسدتفاده شدده     -ل بودن جمیه اخالل از آزمون جدارکو  برای بررسی ترما
است  فرضیه صفر در این آزمون پذیرفته شده و ترمال بودن جمیده اخدالل کده از    

تتدایو آزمدون مدذکور را     ۱۱فروض کالسیکی می باشد، تایید شده است  جددول  
 تشان می دهد 

 برا برای کشورهای توسعه یافته او ای سی دی -و نتایج آزمون جارک .11جدول 

 برا-جارکو

 Statistic احتمال

2881/0 4887/2 

 منبع: تتایو پژوهش

 نتیجه گیری و پیشنهاد های سیاستی

در خصوص کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا )رقیب سند چشدم اتدداز( بدا      ۱
توجه به مدل استفاده شده در این مقاله، سهم صادرات تکنولدوژی برتدر و مخدار     
تحقیی و توسعه روی رفاه اثر منفی داشته است  بر این اساس هدر دو فرضدیه ایدن    

کده تدوآوری اجدزا     مقاله رد می شوتد  می توان در مدورد ایدن تتیهده توضدیح داد    
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متنوعی دارد وتمی توان تنها با منفی شدن اثر دو متغیر )از زیرمحورهدای شداخص   
 مذکور( بر رفاه به کیی اثر توآوری بر رفاه را منفی در تآر گرفت   

با وجود این که متغیر تحقیی و توسعه اثر منفی بدر رفداه داشدته، ایدن اثدر        ۲
 بسیار جزئی بوده است   

منفی مخار  تحقیدی و توسدعه بدر رشدد و رفداه در مطالعدات       بررسی اثر   ۳
 دیگری تیز تشان داده شده است  

در شرایط ایران در دوره مورد مطالعه، تکنولوژی برتدر بیشدتر در اتحصدار      ۴
بنگاه های تیمه دولتی بوده اتد  شداید وجدود ایدن اتحصدار موجدب کداهش رفداه        

فت که اتحصار ایهداد شدده توسدط    گردیده است  شایدبتوان به طور کیی تتیهه گر
بنگاه های تهاری توآور که به تولید و صادرات تکنولدوژی برتدر مدی پردازتدد، در     
ایران و برخی کشورهای رقیب آن، اثرمنفی رفداهی ایهداد مدی کندد )ایزاکسدون و      

 (   ۲۰۱۷جکسون، 

از منآر دیگری تیز می تدوان موضدو  را تحییدل کدرد  آن اینکده مخدار          ۵
توسعه به صدورت رقیدب بدرای مخدار  در زمینده هدای آمدوز  و یدا         تحقیی و 

بهداشت هستند و در تتیهه این امکان قابل تصور است که اثدر منفدی بدر شداخص     
 توسعه اتساتی داشته باشند   

جالب تر آن که اثر درجه باز بودن اقتصاد بر رفاه در ایران و گروه منتخدب    ۶
دست آمده است  همان طور که پیش تدر  از کشورهای جنوب غربی آسیا، منفی به 

توضیح داده شد، با توجه به وابستگی شدید این کشورها به صادرات منابع طبیعی، 
حهم کم صادرات محصوالت صنعتی و همننین وارد کننده بودن این کشورها در 
اکثر بخش های اقتصاد، این تتیهه توجیه پذیر است  همننین موضو  را می تدوان  

یر منفی واردات روی تولید داخیی و اشتغال تیز توجیده کدرد  همنندین    از کاتال تاث
سهم باالی صادرات منابع طبیعی، فرصت گستر  تولیدات داخیدی هدر کشدور را    
محدود می کند  این مساله تیز بر اشتغال تاثیر منفی داشته و اثر منفی رفاهی در پی 

اد بدین المیدل فدرو     دارد  به عبارت دیگر و بر اساس منطی صاحب تآران اقتصد 
تفت خام در ایران و سایر منابع طبیعی در کشورهای رقیب ایران در واقع به معنای 
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فرو  اشتغال به دیگر کشورها می باشد  فرو  تفت خام ایران در چدین اشدتغال   
 ایهاد می کند و در ایران فرصت شغیی از بین می برد  

در مورد ایران و رقبدای آن در سدند چشدم اتدداز، سدهم سدرمایه گدذاری          ۷
مستقیم خارجی جریان ورودی خالص و همننین جریان خروجی خالص، هدر دو  
روی رفاه اثر مثبتی گذاشته اتد  به عبارت دیگر و از تآر فنی، کشش رفاه تسبت به 

و  اثر سدرمایه  هر دو این متغیرها در کشورهای یاد شده مثبت است  همننین مهم
گذاری خارجی روی رفاه در ایران و کشورهای منتخب تسدبت بده سدایر متغیرهدا     
قابل توجه است  در عین حال در کشورهای رقیب ایران از جنوب غربی آسیا و به 
ویژه کشورهای عربی به دلیل برتامه های مشترک المنافع در حدوزه اقتصدادی ایدن    

را برای کشورهای یاد شده، ایهاد می کنندد    سرمایه گذاری ها منافع چندجاتبه ای
با وجودی که در ایران تیز رابطه مثبت است اما میزان اثر در کشورهای رقیب ایران 

 در خاورمیاته بیشتر بوده است  

میزان اثر عوامیی مثل سرمایه گذاری خدارجی )جریدان خدالص ورودی و      ۸
آسدیا بیشدتر از عوامدل     خروجی( در ایران و دیگر کشورهای منتخب جنوب غربی

منفی مثل مخار  تحقیی و توسعه و یدا صدادرات تکنولدوژی برتدر ارزیدابی شدده       
است  البته در گروه مذکور با توجه به مقدار ضرایب، کشش رفاه تسبت به توآوری 
بسیار جزئی می باشد  این تتیهه می تواتد یافته ارزشمندی برای سیاسدت گدذاری   

 به حساب آید 

اثر مثبت رفاهی تحقیی و توسعه در کشورهای توسعه یافتده ایدن   با وجود   ۹
اثر در برخی از این کشورها تیز منفی بوده است  در مورد این کشدورها مدی تدوان    
تخست اتحصار ایهاد شده توسط توآور و یا جایگزینی مخدار  تحقیدی و توسدعه    

فدی  با مخار  جاری عمومی در حدوزه آمدوز  و بهداشدت را عامدل ایدن اثدر من      
داتست  دوم آن که با فرض ثبات سایر شرایط، دوره یاد شده همزمدان بدا تقاهدت    

است که بخشدی از کداهش رفداه مدی تواتدد       ۲۰۱۲-۲۰۰۷اقتصادی پس از بحران 
 مربوط به آن باشد  

جریان های سرمایه گذاری خارجی خالص ورودی و خدالص خروجدی،     ۱۰
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در این کشدورها گذاشدته اتدد  در     هر دو اثر مثبت بر رفاه )شاخص توسعه اتساتی(
کشورهای گروه پیشرفته، درجه باز بودن اقتصداد تیدز بدر رفداه )شداخص توسدعه       
اتساتی( اثر مثبت داشته است  در توجیه اثر مثبدت جریاتدات سدرمایه گدذاری مدی      
توان به اجرای برتامه های مشترک المنافع اشاره کرد  عموما کشورهای پیشرفته بدا  

ای هدفمند هم به گستر  توآوری کمک کرده و هم رفاه خود را سرمایه گذاری ه
ارتقا می دهند  بر خالف ایران و برخی از رقبدای آن، صدادرات در ایدن کشدورها     
محدود به منابع طبیعی تیست  عموما واردات در این کشورها بده گوتده ای برتامده    

ایهاد تکند  در  ریزی می شود تا به تولید داخیی آسیب ترساتد و اثرات رفای منفی
تتیهه اثر درجه باز بودن اقتصاد بر رفاه در این گوته از کشدورها مثبدت بده دسدت     

 آمده است   

 درس هایی برای اقتصاد ایران:

با توجه به یافته های این مقاله می توان یک سیسیه پیام ها و درسنامه برای اقتصاد 
 رست وار آمده اتد ایران را مورد تاکید قرار داد  این موارد به صورت فه

توجه به توسعه و رشد تولیدات داخیی عالوه بر اثر مثبت بر درآمد میدی    اول:
که بر رفاه عمومی اثر مثبت دارد، می تواتد از تآر ایهاد و گستر  فرصدت هدای   
شغیی بر سالمت روان جامعه و عیی الخصوص افراد شاغل اثر مثبت گذاشدته و از  

اه عمومی کمک کند  توجه به صنایع و تولیددات سدنتی   این کاتال تیز به افزایش رف
و بومی به توعی تشویی کارآفرینان داخیدی اسدت  ایدن عمدل موجدب تحریدک و       

 افزایش توآوری می گردد 

تال  برای جذب سدرمایه گدذاری مسدتقیم خدارجی هدم بدرای بهبدود         دوم: 
 توآوری و هم برای ارتقا رفاه عمومی سیاست کارآمدی است 

د سطح کارهای تحقیقاتی و تدوین سیاست های کارآمد و هدفمند، سوم: بهبو
تحقیی و توسعه با حل دشواری هدای بخدش صدنعتی مدی تواتدد در میدان مددت        

 موجب بهبود رفاه عمومی گردد 

چهارم:بدده دلیددل وجددود شددکاف دیهتددالی عمیددی و شددکاف در بسددیاری از   
تی کشدورهای رقیدب   های اقتصادی،  ایران تسبت به کشورهای پیشرفته و ح عرصه
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در حال توسدعه، تیازمندد بده سدرمایه گدذاری خدارجی بیشدتری در توسدعه زیدر          
باشدد  از ایدن رو و بدر ایدن اسداس، ایدن مقالده بده          های جدید صنعتی می ساخت
کند کده بدا فدرض قدوی مددیریت جدیدد در ارتباطدات         گذاران توصیه می سیاست

هدا و حدل و    سازی مالکیدت  سازی بسترهای حقوقی، شفاف خارجی، از طریی آماده
گدذاری خدارجی حرکدت     های آغازین به سمت جذب سرمایه فصل دیگر دشواری

گدردد و هدم در میدان     زایی و رشد فراهم مدی  کند  در این صورت هم بستر اشتغال
 یاید  مدت رفاه عمومی افزایش می
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