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 مقدمه -1

صنایع  2112متمرکز یک دهه اخیر رشد قابل توجهی در اقتصاد جهانی داشته است. در سال  1(KTI)صنایع دانش و فناوری

از تولید  %22علم و فناوری متمرکزشامل خدمات فناوری پیشرفته ، تولید و خدمات بازاریابی و خدمات ارتباطی در مجموع 

 ناخالص جهان را شامل می شوند.

متمرکز نقش پررنگ تری در اقتصاد ایاالت متحده نسبت به دیگر کشورهای دنیا داشته است. این  فناوری و دانش عصنای

، 22از تولید ناخالص داخلی امریکا رسیده است. این میزان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا  %01به  2112میزان درسال 

لص داخلی می باشد. صنایع دانش و فناوری متمرکز باعث رشد اقتصادی از تولید ناخا %01تا 22کانادا، ژاپن و کره  جنوبی 

 شده است. %02تا 22به میزان  2112تا 1222کشورهای در حال توسعه طی سال های 

در حوزه منطقه ای صنایع دانش و فناوری متمرکز در کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا، برزیل، ترکیه وآفریقا رشد قابل 

در کشورهای در حال توسعه افزایش تولید مبتنی بر دانش و فناوری مشهود است.ایاالت متحده امریکا با  توجهی داشته اند.

 %20از اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری متمرکز در جهان در رتبه نخست قرار دارد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با  %02سهم

سهم کشورهای توسعه یافته در حوزه صنایع دانش و فناوری متمرکز از دررتبه های بعدی قرار می گیرند. امروزه  %8و چین با 

 رسیده است. 2112در سال  %22به  2110در سال  %21میزان 

متمرکز در حال گذار از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه  فناوری و همزمان با رکود اقتصادی در دنیا دانش

ه یافته در حوزه صنایع دانش و فناوری متمرکز رو به کاهش است ؛ به عنوان مثال سهم می باشد. سهم جهانی کشورهای توسع

کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن در این حوزه رو به کاهش است در عین حال کشورهایی مثل انگلستان و آلمان در این 

 شین خود را حفظ کند.حوزه موفق تر عمل کرده اند، ایاالت متحده نیز تا حدودی توانسته جایگاه پی

 

 

 

 

 عملکرد در حوزه تحقیق و توسعه-2
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سهم فعالیت های تحقیق و توسعه در  2111سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه در دنیا رو به افزایش است. در سال 

ذاری در حوزه بوده است. در دنیا بیشترین سرمایه گ %20و در اتحادیه اروپا  %02، در ایاالت متحده %8/01اقتصاد چین 

 218میلیون دالر، چین با  022سه کشور آمریکا با  2111تحقیق و توسعه توسط ایاالت متحده انجام می پذیرد. در سال 

میلیون دالر بیش از نیمی از هزینه های حوزه تحقیق و توسعه در دنیا را شامل شده اند. ایاالت  102میلیون دالرو ژاپن با 

از کل سرمایه گذاری ها در این حوزه در دنیا را شامل می شوند. علیرغم رشد آماری  %11ن و ژاپ %11، چین %01متحده 

،  2111تا  2111میزان سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه توسط ایاالت متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سال

در  کاهش یافته است.%22به  %22و از   %01به   %02میزان سهم این کشورها در حوزه تحقیق و توسعه دردنیا به ترتیب از  

همین زمان اقتصاد های جنوب  و جنوب شرق آسیا شامل کشورهای چین، هند، ژاپن، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان 

دارد.  را نشان می دهند. اگرچه آمریکا با فاصله زیادی نسبت به دیگر کشورها در حوزه تحقیق و توسعه در صدر قرار %00رشد

بوده است و پس از ایاالت متحده کشورهایی چون فنالند، کره  %8/0، 2111سهم تولید ناخالص داخلی این کشور درسال

 توسعه درحال کشورهای در توسعه و تحقیق های فعالیت  جنوبی ، سوئد، دانمارک، تایوان و سوئیس قرار دارند. همچنین

 های فعالیت حوزه در جنوبی کره داخلی ناخالص هزینه 1221 درسال. است افزایش  حال در جنوبی کره و چین همچون

 به توسعه حال در کشورهای برنامه. است یافته افزایش %0 به میزان این 2111 سال تا که است بوده %8/1 توسعه و تحقیق

 های فعالیت سهم افزایش متمرکز، فناوری و دانش اقتصاد از ناشی اقتصادی آن رشد تبع به و نوآوری افزایش و ایجاد منظور

 جهت کشورها میان تعامل نیز و رقابت نوظهور اقتصادهای رشد درپی. باشد می داخلی ناخالص تولید از %0 به توسعه و تحقیق

 خصوصی های شرکت گذاری سرمایه باعث تعامل افزایش این که شود می افزایش نیز وتوسعه تحقیق حوزه هایفعالیت انجام

 .شود می دیگر کشورهای در

 های فعالیت حوزه در دالر بیلیون 0/01 میزان به 2111 سال در متحده ایاالت در مستقر ملیتی چند و خارجی های شرکت

. دهد می رانشان 2112 و 2118 سالهای به نسبت زمینه این در نسبی پیشرفت که. اند کرده گذاری سرمایه توسعه و تحقیق

: کشور پنج ها از شرکت این اکثر. شود می انجام خارجی های شرکت همین توسط توسعه و تحقیق های هزینه از %11 تا 10

 .هستند ژاپن و آلمان فرانسه، ، انگلستان سوئیس،
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 نوآوری شاخص-3

 سازی تجاری و تولید به منجر الزاما اختراعات اگرچه. دانست اختراع ثبت توان می را علمی تحقیقات مفید و مثبت داد برون

 تولید به منجر شده ثبت اختراعات موارد از پاره در نیز می گرددو نوآوری افزایش به منجر موارد از پاره ای در اما شوند نمی

 در گذاران سرمایه به را سازمان این به شده ارجاع های درخواست  آمریکا تجاری عالمت و اختراع ثبت سازمان. گردند می

 121 که است کرده تامین گذار سرمایه شده ثبت اختراع هزار 211 از بیش برای سازمان این. می کند معرفی جهان سرتاسر

 را اختراع هزار 02 و هزار 11 ترتیب به اروپا اتحادیه اعضای و ژاپن کشورهای. هستند امریکایی گذاران سرمایه این از نفر هزار

 طی آمریکایی گذاران سرمایه  به شده ارجاع اختراعات اگرچه. اند کرده معرفی گذار سرمایه تامین جهت سازمان این به

 یافته کاهش حوزه این در آمریکا سهم جهانی نظر از اما است، رسیده مورد هزار 121 به هزار 82 از  2112تا 2110 سالهای

  .است بوده فناوری و علم مقوله به اخیر سال چند در کشورها دیگر حمایت و توجه دهنده نشان امر این. است

 در %21 حدود آمریکایی گذاران سرمایه. دهند می انجام گذاری سرمایه خاص ای حوزه در متفاوت اقتصادهای جهانی منظر از

 می امریکایی گذاران سرمایه عالقه مورد های حوزه دیگر از. می کنند گذاری سرمایه الکترونیکی و پزشکی تجهیزات حوزه

 شده ثبت اختراع 18111 تعداد از 2111 درسال. کرد اشاره فارماکولوژی و فناوری زیست ارتباطات، و اطالعات فناوری به توان

 حوزه در دانشگاهی مقاالت میزان 2112 تا 1221 های سال طی .اند بوده دارا را شدن سازی تجاری قابلیت مورد 22111

 0 از 2112سال در آمریکایی نویسندگان شمار میانگین دوره همین طی. است یافته افزایش %22 به %00 از مهندسی و علوم

 افزایش به رو توسعه و تحقیق حوزه در ها دانشگاه گذاری سرمایه که دهد می نشان آمار. است رسیده نویسنده 8 به نویسنده

 .دهد می نشان را( دالر بیلیون 2/1 به میلیون 211 از) %121 رشد اخیر دهه یک در میزان این و است بوده
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 علم تولید-4

 طی. است افزایش به رو مهندسی و علوم های رشته در متقاضی دانشجویان  شمار اخیر سال چند در اقتصاد و علم پیشرفت با

 حدود در 1222 سال از. شودمی دیده مهندسی و های علوم رشته شمار در ای مالحظه قابل افزایش 2111تا 2111 های سال

 شناسی، زیست های رشته در بیشتر که دهندمی تشکیل بانوان را متحده ایاالت در دانشگاهی التحصیالن فارغ از نیمی

 علوم و مهندسی های رشته در تحصیل برای تقاضا میزان همزمان. اند کرده تحصیل  شناسی روان و اجتماعی علوم کشاورزی،

 علوم و مهندسی های رشته در کارشناسی مقطع فارغ التحصیالن 0/1 حدود اخیر دهه دو طی. است بوده افزایش به رو

 .اند کرده تحصیل

 توسعه و تحقیق حوزه در گذاری سرمایه-5

 ها هزینه %21 از بیش ، توسعه و تحقیق هایفعالیت حوزه در گذاری سرمایه دالر بیلیون 021 میزان از متحده ایاالت در

 نسبت این. گرددمی تامین( %01 میزان به 2111سال در)فدرال دولت و( %20 میزان به 2111سال در)خصوصی بخش توسط

 اقتصادی رشد دلیل به. است بوده %21 و %22 ترتیب به 2111 سال در میزان این است؛ بوده ثابت تقریبا اخیر دهه یک در

 همچنین. است افزایش به رو حوزه این در 1221 سال از خصوصی بخش گذاری سرمایه توسعه، و تحقیق های فعالیت از ناشی

 .است یافته افزایش حوزه این در نیز فدرال دولت گذاری سرمایه اخیر دهه دو در

 در ترتیب به که است بوده پایدار توسعه و کاربردی بنیادی، تحقیقات حوزه در ملی توسعه و اخیرتحقیق دهه دو طی

 های فعالیت به مربوط های پروژه %21 از بیش خصوصی بخش 2111 سال در .است بوده %20و %2، %18 میزان به 2111سال

 است بوده %11 ملی سطح در توسعه و تحقیق های فعالیت حوزه در دانشگاهی بخش سهم. است داده انجام را توسعه و تحقیق

 حوزه در منبع ترین اصلی فدرال دولت گذاری سرمایه. است پذیرفته انجام ها دانشگاه در بنیادی تحقیقات از %11 حدود که

 در %12به 1222 سال در %12 از اخیر دهه چهار در توسعه و تحقیق سهم و است ها دانشگاه در توسعه و تحقیق های فعالیت

 بخش در متحده ایاالت در اخیر دهه دو در توسعه و تحقیق های فعالیت حوزه در گذاری سرمایه .است رسده 1221 سال

  .است رسیده 2111سال در %22به 1281سال در بودجه %12از سالمت
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 نتیجه -6

 جهانی اقتصادی رکود. است بوده افزایش به رو متمرکز فناوری و دانش حوزه در گذاری سرمایه جهت تقاضا اخیر، دهه در

 که دوره این طی .است داشته یافته توسعه کشورهای در ویژه به فناوری حوزه به مربوط های فعالیت روی به زیادی تاثیر

 و علم حوزه در چشمگیری پیشرفت توسعه حال در کشورهای بودند مواجه حوزه این در رکود با یافته توسعه کشورهای

 با همزمان. است مشهود دنیا نقاط دیگر و آسیا شرق جنوب و جنوب در پیشرفت این .اند داشته توسعه و تحقیق و فناوری

. داشتند( اختراع ثبت و مقاالت)علمی های حوزه در توجهی قابل رشد ظهور نو اقتصاد چندین ، دنیا در اقتصادی رکود

 آمریکا، سهم زمان همین در .اند بوده چشمگیری رشد شاهد زمینه این در سنگاپور تایوان، جنوبی، کره چین،: چون کشورهایی

 سنگاپور و تایوان جنوبی، کره همچون، هایی اقتصاد. است بوده کاهش به رو دنیا در توسعه و تحقیق حوزه در ژاپن و انگلیس

 .نماید کم یافته توسعه کشورهای با را فاصله این حدودی تا اند توانسته باال کیفیت با آموزش بر تاکید با

  

 

 

 

 


