
 

 

 

 

 
 منظر نگاه از کی. یعیمنابع طب يدارا يرشد در کشورها يدیعوامل کل ییشناسا :مقالهعنوان 

 بر دانش یاقتصاد مبتن

   Romilio Labra, Juan Antonio Rock, Isabel Álvarez :نویسندگان

 کارشناس توسعه مدیریت  معین زادهدکتر آقاي : خالصه کننده

 

 اقتصاد مورد بحث قرار  اتیاست که به طور گسترده در ادب یبر رشد، موضوع یعیمنابع طب ریتأث

 گرفته است. 

  شود، در  یتواند خنث یماثر  نیااما  ،می باشد یعیمنابع طبعمده  یمنف ریتاث دهندهشواهد نشان

 . اتخاذ نمایند دانش را بر ترمبتنی یساختار صنعت یک که کشورها یصورت

 چشم انداز  کیتحت  یعیمنابع طب يدارا يرشد در کشورها يدیعوامل کل کشفبه دنبال  پژوهش نیا

 ریمس کیچگونه  دنده ینشان ممی کند که ارائه را  يدیجد يها افتهیو است  یدانش مبتنی بر اقتصاد

 .باشدقابل قبول  ، می تواندوجود دارد طیشرا یکه برخ یزماندر  منابع طبیعیبر  یتوسعه مبتن

  هیباز بودن و سرما که دنده یها نشان م افتهی، گروهی و يخوشه ا يداده ها لیو تحل هیبا انجام تجز 

 محرك به عنوان عوامل یخارج يها يبه فناور یدسترس را در ینقش اساس یخارج میمستق يگذار

 . ایفا می کنند ،کلیدي

  دییتأ کشوریک رشد  يبرا عوامل ناملموس یا ضمنی را تیاهم ،یلیش ي در کشورموردمطالعه 

 شرفتیپ يبرا يمانع جد کی به اندتو یمي نوآوردر  ضعیف ییدهد که توانا یو نشان م ،کندیم

 شود. لیتبد گر،یموفق در ابعاد د شرفتیبا وجود پ دار،یپا

 داشته باشند  یمثبت ریتوانند تاث یم یعیدهد که منابع طب یمدل رشد نشان م یاقتصادسنج يها نیتخم

 .ترکیب گردند ملموسنا ذاتا منابع گریمناسب با دبه طور  یسنت دیاگر عوامل تول

  منابع طبیعیبر  یمبتن يرشد در اقتصادها يدیعوامل کل به عنوان کار، يرویو ن هیدر واقع، سرما 

موارد به عنوان  زینامشهود ن يها یی، اما داراکیوکالسنئ اتیادب مطابق با مباحث، باقی می مانند

 شوند.  یشناخته م يضرور
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 دارند کشورها یدر برخ یناخالص داخل دیبر تول یمثبت ریتاث منابع طبیعیکه  تایید می کنندها  افتهی، 

 ری، تأث)OECD( يو توسعه اقتصاد يسازمان همکار يکشورها مانند اعضا گریکه در د یدر حال

 .ستیآنها قابل توجه ن
 

، کشورهاي وابسته )OECD( يو توسعه اقتصاد يسازمان همکارلیست کشورهاي پیشرفته عضو 

 به منابع طبیعی و کشورهاي مبتنی بر منابع طبیعی

 

 

 يفکر هاي هیسرمامنابع طبیعی ورشد بر اساس  ری، مساقتصاد مبتنی بر دانش کردیمطابق با رو 

 . گردید ییشناسا

 يدر کشورها یناخالص مل دیتول شرفتیو پ ينوآور يها تیقابل نیمثبت ب ياساس، رابطه ا نیبر ا 

 مشخص شد. مبتنی بر منابع طبیعیتوسعه  ریمس يدارا

 جادیا ییتوانا نیو همچن يراه اندازاستراتژي هاي  درجذب  تیدهد که وجود ظرف ینشان مامر  نیا 

 یشرفتهیدر مراحل پ ویژهبه طور و ، مهم می باشد یتخصص ياقتصادها يراب ،و دانش يفن آور

 توسعه.

 کانال  کیرا به عنوان  یخارج میمستق يگذار هیسرماباز بودن و  ینقش اساس ،یمطالعه تجرب نیا

 . نشان می دهد ،و دانش یخارج يها يبه فن آور یدسترس يبرا

 ها  يفن آور یالملل نیشناخته شود که ممکن است گسترش ب زمیمکان کیتواند به عنوان  یمامر  نیا

 داشته باشد.  یتخصص يدر اقتصادها عهبر توس يمثبت بالقوه ا ریو تاث تسهیل نمایدرا 

 تیظرف جادیا يبرا يدیعناصر کل شرفته،یپ یانسان هیهمراه با سرما یالملل نیب يوجود، شبکه ها نیبا ا 

 . باشند یم یاتیح اقتصادها نیا يبراکه  ،تندهس ينوآورتوانایی هاي جذب و  هاي

 ریتاث منابع طبیعیبر  یمبتن يهااقتصاد یناخالص مل دیبر تول خوب سازمانی تیفیک ن،یعالوه بر ا 

 یمنف يدهد تا کشورها بر فشارها یبهتر اجازه م وجود نهادها و سازمان هاي رایدارد، ز یمثبت

 شرفتیو پ يگذار هیکه سرما ابندیدست  يو اقتصاد یاجتماع ،یاسیو به ثبات س چیره شدهبالقوه 

 . می دهدرا ارتقا 

 ينوآور يها تیفعالاجراي  يچارچوب مطلوب درازمدت را برا کیخوب،  سازمان هاي ن،یعالوه بر ا 

 کنند. یفراهم م

8 


