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چکیده
امروزه حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان که در آن رشد به مقدار ،کیفیت و دسترسی به دانش موجود بستگی دارد
از اهمیت زیادی برخوردار است .حجم دانش فناورانه موجود در کشورها بیانگر سطح توسعهیافتگی آنها است .یکی
از شاخصهای معتبر برای سنجش حجم دانش فناورانه موجود کشورها ،شاخص پیچیدگی اقتصادی است .در این
پژوهش تالش میشود تا به این سوال پاسخ داده شود که چه رابطه علت و معلولی بین مولفههای اقتصاد دانشبنیان و
شاخص پیچیدگی اقتصادی وجود دارد .برای این منظور از دادههای پانل شامل  113کشور طی دوره زمانی
 2006-2016استفاده شده است .برای محورهای دانشبنیان از  14متغیر معرفی شده توسط بانک جهانی استفاده شده
است .از طریق تحلیل مولفههای اساسی ،محورهای اقتصاد دانشبنیان به چهار مولفه تبدیل شدهاند و سپس رابطه علیت
گرنجری این مولفهها با شاخص پیچیدگی اقتصادی و برعکس مورد بررسی قرار گرفته است .یافتههای پژوهش رابطه
علی دوسویه را بین محور آموزش ،فناوری ارتباطات و اطالعات و نهاد اقتصادی با پیچیدگی اقتصادی و رابطه علی
یکسویه را از نوآوری به پیچیدگی اقتصادی نشان میدهند .همچنین یافتهها حاکی از نتایج متفاوت در این روابط
علت و معلولی برای دو دسته کشورهای عضو  OECDو کشورهای ییرعضو است.

واژگان کلیدی :اقتصاد دانشبنیان ،شاخص پیچیدگی اقتصادی ،تحلیل مولفههای اساسی ،آزمون
عدم علیت گرنجر.
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 -1مقدمه
در ادبیات پیشگامان توسعه اقتصادی ،توسعه و رشد به عنوان فرآیند تغییر ساختار از ساختار
تولیدی با بهرهوری پایین به سییمت سییاختار تولیدی با بهرهوری باال تعریف میشیده اسییت
(رو ستو1959 ،1؛ چنری و تیلور 1968 ،2و لویس .)1955 ،3امروزه این تعریف تو سط برخی
محققان اخیر ،همچون هیدالگو 4و دیگران ( )2007و هیدالگو و هاسییمن )2009( 5بازنگری
شده ا س ت .در این تعریف جدید ،م سیر تو سعه اقت صادی یک ک شور برا ساس ظرفیت آن
ک شور در تجمیع تواناییهای فناورانهای که در تولید مح صوالت متنوعتر و پیچیدهتر مورد
نیاز ا ست ،تعریف می شود .به عبارت دیگر ،حرکت ک شورها در م سیر پیچیدگی اقت صادی
بیشییتر ،عامل کلیدی در توضیییح رشیید و توسییعه اقتصییادی آنها اسییت (فیلیپ 6و دیگران،
2012؛ زو و لی2016،7؛ استوجکسکی و کسارو2017 ،8؛ پژم و سلیمیفر1394 ،؛ شاهمرادی
و سمندرعلی اشتهاردی1397 ،؛ ملی ،فارمر و تیتلبوم .)2018 ،9
امروزه شییاهد این هسییتیم که اقتصییادهای جهان به سییرعت به سییمت دانش بنیان بودن
حرکت می کنند و حمایت از دانش به عنوان عامل حیاتی رشییید در نظر گرفته میشیییود
(برخورداری ،فتاحی و عظیمی .)2019 ،10از این رو ،دسییتیابی به اقتصییاد دانشبنیان که در
آن رشیید اقتصییادی ناشییی از تولید علم و نوآوری اسییت ،مورد توجه بسیییاری از محققان و
سیاستمداران قرار گرفتهاست .در این مسیر ،تاثیرگذاری ابعاد اقتصاد دانش بنیان بر توسعه
اقتصییادی از یک سییو و از سییوی دیگر ،تاثیرپذیری آنها از توسییعه اقتصییادی مورد توجه
محققان بوده اسییت .هرچند که بیشییتر تحقیقاتی که در این زمینه صییورت گرفته اسییت از
متغیرهای سنتی تو سعه اقت صادی همچون بهرهوری و ر شد تولیدات سرانه ا ستفاده کردهاند

1- Rostow
2- Henery and Taylor
3- Lewis
4- Hidalgo
5- Hausmann
6- Felipe
7- Zhu and Li
8- Stojkoski and Kocarev
9- Mealy, Farmer, and Teytelboym
10- Barkhordari, Fattahi, and Azimi
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(برای مثال ،سیییا ندک و فتیور2011 ،1؛ دوراک2010 ،2؛ سییییت و مو ماو2008،3؛ چن و
داهلمن2004 ،4؛ داورپ ناه و زای نده رودی2015 ،؛ برخورداری ،ف تاحی و عظیمی 2019 ،و
باصری ،اصغری و کیا.)1390 ،
در این مطالعه تالش میشیود تا با اسیتفاده از یکی از بهروزترین شیاخصهای مطرح در
اندازهگیری سییطح توسییعهیافتگی کشییورها ،یعنی شییاخص پیچیدگی اقتصییادی ،این سییوال
بازبینی شییود که چگونگی ابعاد اقتصییاد دانشبنیان بر سییطح توسییعهیافتگی کشییورها تاثیر
گذاشییته و از آن تاثیر میپذیرد .به عبارت دیگر ،سییوال اصییلی این تحقیق این اسییتکه آیا
حرکت کشورها به سمت اقتصاد دانشبنیان منجر به پیچیدهتر شدن آنها هم خواهد شد یا
برعکس و یا اینکه هر دو علت یکدیگر هستند؟ از اینرو ،در این پژوهش سعی شد تا رابطه
علی و معلولی بین مولفههای اقتصاد دانشبنیان و پیچیدگی اقتصادی کشورها مورد بررسی
قرار گیرد .بدین منظور از از دادههای پانل ،شامل  113کشور طی دوره زمانی ،2006-2016
استفاده شد.
همانطور که در باال گفته شییید ،به منظور ارزیابی ظرفیت و سیییطح فناوارنه کشیییورها از
شاخص پیچیدگی اقتصادی استفاده شدهاست .این شاخص ،بازتابی از تواناییهای تولیدی
و دانش انباش یته شییده در یک کشییور اسییت و معیاری برای محاسییبه حجم فناوری در یک
جامعه است (هاسمن و هیدالگو.)2011 ،
در زمینه سییینجش میزان دانشبنیان بودن یک اقتصیییاد روششیییناسیییی ارزیابی دانش
( 5)KAMمعرفیشیییده توسیییط بانک جهانی یکی از مهمترین روش ها اسیییت که در این
پژوهش مورد اسیییتفاده قرار گرفته اسیییت .براسیییاس این چارچوب ،انتقال موفقیتآمیز به
اقتصیییاد دانشبنیان مسیییتلزم راهبردهای بلندمدت در سیییرمایهگذاری در زمینه چهار محور
اقتصیییاد دانشبنیان اسیییت .این چهار محور عبارتند از :آموزش ونیروی انسیییانی ،توسیییعه
قابلیتهای نوآوری ،نوسیازی زیرسیاخت اطالعات و داشیتن یک محیط اقتصیادی مسیاعد
برای معامالت بازار.
1- Sundac and Fatur
2- Dworak
3- Seyet and Momaw
4- Chen and Dahlman
5- Knowledge Assessment Methodology
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در ابتدا از طریق تحلیل مولفههای اسیییاسی یی ( ،1 )PCAمتغیرهای اقتصیییاد دانشبنیان به
چهار مولفه تبدیل شدهاند که هر یک بیانگر هر یک از چهار بعد اقت صاد دانش بنیان ا ست.
از آزمون دمتر سکیو و هرلین )2012( 2به منظور برر سی رابطه علیت این مولفهها و شاخص
پیچیدگی اقتصادی استفاده شده است.
چارچوب پژوهش به این صورت ا ستکه پس از مقدمه در بخش دوم پی شینه پژوهش
مطرح می شود و در بخش سوم متغیرها و دادههای مورد ا ستفاده تو ضیح داده می شوند .در
بخش چهارم به روش پژوهش پرداخته خواهد شییید .بخش پنجم برآورد مدل و یافته های
پژوهش آورده میشود و در بخش ششم و پایانی نیز نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه میشود.

 -2مطالعات پیشین
بیشییتر مطالعاتی که رابطه علیت بین اقتصییاد دانشبنیان و رشیید اقتصییادی و بهرهوری عوامل
تولید را مورد بررسیییی قرار دادهاند تنها روی یکی از محورهای اقتصیییاد دانشبنیان تمرکز
داشتهاند.
د سته اول از مطالعات به برر سی محور آموزش و رشد و تو سعه اقتصادی تمرکز کرده
و نشیان میدهند که آموزش و سیرمایه انسیانی اثرات قابلتوجهی بر رشید اقتصیادی داشیته
ا ست (کوتا سکوا و دیگران  .)2018 ،3توند و آبیمبوال )2017( 4با مطالعه نیجریه و گوموس
و کایان )2012( 5با مطالعه ترکیه ن شان دادهاند که رابطه علی دو سویه بین آموزش و ر شد
اقت صادی وجود دا شته ا ست .هرچند برخی مطالعات مانند اوگونمویوا و اوکونای)2015( 6
برای نیجریه و داهال )2010(7برای نپال ،حاکی از رابطه علی یک سویه را از رشد اقتصادی
به آموزش هستند.
دسته دوم از مطالعات نشان میدهند تولید و استفاده از فاوا تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی

1- Principal Component Analysis
2- Dumitrescu and Hurlin
3- Kotásková
4- Tunde and Abimbola
5- Gümüs and Kayhan
6- Ogunmuyiwa and Okuneye
7- Dahal

فصلنامه علمی پژوهشهاي اقتصادي ايران /سال بيستوپنجم /شماره  /82بهار 1399

221

داشیییته اسیییت (کاراجیانیس2007 ،1؛ اتیف ،اندرس و مکدونالد 2012 ،2و سیییریدهار و
سریدهار )2007 ،3و رابطهای دو سویه بین آنها برقرار ا ست (ویناینا ،اوبر و واوایر2014 ،4؛
یوسفی 2015 ،5و هانگ.)2017 ،6
د سته سوم از مطالعات به برر سی محور نوآوری و ر شد اقت صادی پرداختهاند .مطالعات
تاثیر مثبت نوآوری و یا تولید دانش فنی بر رشد اقتصادی یا رشد بهرهوری را تایید کردهاند
(نصیییریاقدم و دیگران  1390 ،و سییوکولو-مالدنوویک ،سیییوتانوویک و مالدنوویک، 7
 .) 2016برخی از مطالعات رابطه علی یک سیییویه را از نوآوری به رشییید اقتصیییادی نتیجه
گرفتند (رمضیییانیان و دیگران 1396 ،با مطالعه کشیییورها عضیییو منا) و برخی رابطه علی
معکوس (بوزکورت 2015 ،8با مطالعه ترکیه) .التجائی و حسییینی ( )1395نشییان دادهاند که
این اثرگذاری در کشییورهای توسییعهیافته بیشییتر از کشییورهای توسییعهنیافته اسییت .همچنین
زمان 9و دیگران ( )2017نشیییان دادندکه این اثر گذاری در مناطق و کشیییورهای مختلف،
متفاوت است.
دسته چهارم از مطالعات به بررسی رابطه بخش رژیم نهادی و انگیزش اقتصادی و رشد
اقت صادی پرداختهاند .بی شتر مطالعات رابطه علی یک سویه از تو سعه بخش مالی (پوریان،10
2017؛ کاپورال 11و دیگران ،و اُفُری -آببرس ،پیکسیییون و د یا با )2017 ،12یا حکمرانی
(بوتا-آورام 13و دیگران  )2018 ،به رشد اقتصادی را نشان میدهند .هرچند ،برخی نیز یک
رابطه مثبت و علی یک سویه را از رشد اقتصادی به بخش مالی نتیجه گرفتند (حسن ،سانچز
و یو.)2011 ،14
1- Karagiannis
2- Atif, Endres, and Macdonald
3- Sridhar and Seridhar
4- Wainaina, Obere, and Wawire
5- Yousefi
6- Hong
7- Sokolov-Mladenovic, Cvetanovic, and Mladenovic
8- Bozkurt
9- Zaman
10- Puryan
11- Caporale
12- Ofori-Abebrese, Pickson, and Diabah
13- Bota-Avram,
14- Hassan, Sanchez, and Yu
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مطالعاتی که تاثیر محورهای اقت صاد دانشبنیان را به صورت یکجا بر ر شد اقت صادی و
بهرهوری عوامل تولید در نظر گرفتهاند ،حاکی از رابطهای مثبت و معنادار بین محور های
اقتصییاد دانشبنیان با رشیید اقتصییادی و بهرهوری هسییتند (میرانی ،شیییخ اسییمعیلی و میرانی ،
1393؛ بهبودی و امیری1389 ،؛ امینی میالنی و جلیلی1394 ،؛ جنگانی ،مهر بانی و قبادی،
 1392و ابونوری ،حنطه و قربانی جاهد .)1392 ،مهربانی ،قبادی و رضیییائیان ( )1393در
بررسیییی رابطه علی و معلولی بین محورهای اقتصییاد دانش و بهرهوری برای سیییه دسیییته از
کشورهای درحال توسعه ،نوظهور و توسعهیافته ،رابطه علی یک سویه از تمامی محورهای
اقتصاد دانشبنیان به بهرهوری را نتیجه گرفتند.

 -3مبانی نظری
 -1-3اقتصاد دانش بنیان
اصطالح اقتصاد دانشبنیان نخستین بار توسط سازمان اقتصادی همکاری و توسعه ()OECD
در سال  1996مطرح شد .از نظر این سازمان ،اقتصاد دانشبنیان ،اقتصادی است که به طور
م ستقیم برا ساس تولید ،توزیع و م صرف دانش و اطالعات قرار گرفته و سرمایهگذاری در
دانش و صنایع دانشبنیان ،مورد توجه خاص باشد.
در زمینه سنجش میزان دانشبنیان بودن یک اقتصاد ،روشهای متعددی ارائه شده است.
جدول ( )1خالصیییهای از این شیییاخص ها و مول فه های آن ها را به صیییورت خالصییییه
نشان میدهد.
ا ستفاده از شاخص بانک جهانی ن سبت به سایر شاخص ها به دالیل متعددی متداولتر
اسییت از جمله :کامل بودن نسییبت به دیگر شییاخص ها ،اعتبار جهانی شییاخص و موجود
بودن داده های آن .به همین دل یل در این پژوهش نیز این روش مورد اسیییت فاده قرار
گرفته است.
این روش توسط چن و دالمن ( )2005معرفی شدهاست چارچوب مناسبی به منظور تسهیل
انتقال کشیییورها به اقتصیییاد دانشبنیان را فراهم میکند .براسیییاس این چارچوب ،انت قال
موفقیتآمیز به اقتصیییاد دانشبنیان به طور معمول مسیییتلزم راهبردهای بلندمدت در سیییرمایه
گذاری در زمینه چهار محور اقت صاد دانشبنیان ا ستکه عبارتند از :آموزش و نیروی ان سانی،
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توسییعه قابلیتهای نوآوری ،نوسییازی زیرسییاخت اطالعات و ارتباطات و داشییتن یک محیط
اقتصیییادی مسیییاعد برای معامالت بازار .این محورها توسیییط بانک جهانی به عنوان پایههای
اقتصاد دانش شناخته شدهاند و چارچوب یک اقتصاد دانشبنیان را تشکیل میدهند.
جدول  -1شاخصهای اندازهگیری اقتصاد دانشبنیان و محورهای آنها در الگوهای مختلف
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ماخذ :فالح و سالمی(  ،)1395باصری و اصغری ،کیا ( ، )1390عمادزاده و شهنازی ( )1386و افضل ()2014

1

در این پژوهش با توجه به چن و دالمن ( )2005و متدلوژی ارز یابی دانش ارائه شیییده
توسط بانک جهانی 14 ،متغیر برای چهار محور اقتصاد دانشبنیان انتخاب شدند .در ادامه به
شییرح هر یک از این محورها و متغیرهای مربوطه پرداخته میشییود .دادههای مربوط به این
متغیرها از شاخصهای توسعه جهانی ( 2)WDIو شاخصهای حکمرانی جهانی ( 3)WGIو
1- Afzal
2- World Development Indicators
3- WorldWide Governance Indicators
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سازمان مالکیت معنوی جهانی ( 1)WIPOجمعآوری شدهاند.

 -2-3شاخص پیچیدگی اقتصادی
سی ستمهای پیچیده ،سی ستمهای خود سازمان یافتهای ه ستند که عنا صر به طور خودجوش
خود را به عنوان نتی جه یک فرآی ند زنده دربرگیرنده سیییازگاری ،عکسالعمل و نوآوری،
سییییاز مان میده ند .ب نابراین ،پیچ یدگی ،علمی اسییییت که میخوا هد از د ید گاه ت کاملی
ویژگی های روند تعامل را که بین عوامل مسیییتقل ات فاق میافتد ،درک کند (والدروپ،
 .2)1992طی  30سال گذشه ،رویکرد پیچیدگی اقتصادی به عنوان یک رویکرد متفاوت از
علم اقتصییاد به آهسییتگی شییکل و رشیید یافتهاسییت .براسییاس این رویکرد ،اقتصییاد لزوما در
تعادل نیسییت؛ در علم اقتصییاد محاسییبات به خوبی ریاضیییات مفید اسییت .در یک شییرایط
اقتصادی بازدههای کاهشی به همان اندازه بازدههای افزایشی میتوانند وجود داشته باشند و
اینکه اقتصاد ثابت نیست ،بلکه از مجموعه به صورت ثابت درحال توسعه نهادها ،تمهیدات
و نوآوریهای فناورانه شکل یافته است (آرتور.3)2013 ،
با توجه به این رویکرد ،میزان دانش یک جامعه به طور عمده به میزان دانشییی که
هر یک از ا شخاص در اختیار دارند ،واب سته نی ست ،بلکه به تنوع دانش گ سترده شده
بین افراد و نیز به قابلیتهایشییان برای ترکیب و اسییتفاده از آن از طریق شییبکههای
تعامالت پیچیده وابسییتهاسییت .برای وجود یک جامعه پیچیده و نیز ادامه بقای آن،
مردمی که درباره طراحی ،بازاریابی ،مالی ،فناوری ،مدیریت منابع انسانی ،فعالیتها و
قوانین تجاری دانش دارند باید قادر به بهکارگیری و آمیختن آن دانش در راسییتای
تولید محصییوالت باشیین د (هاسییمن و دیگران . )2011،پیچیدگی اقتصییادی معیاری برای
محاسبه حجم دانش فناورانه در یک جامعه است که از طریق محصوالت تولید شده در
آن جامعه حا صل می شود و منطق آن هم بر این پایه ا ستوار ا ستکه اگر ساخت یک
محصییول ،نیازمند نوع خاصییی از فناوری باشیید ،آنگاه کشییورهایی که آن محصییول را
تول ید میکن ند به تبع آن ،ف ناوری موردن یاز تول ید آن را نیز دار ند (ب هار ،4هاسیییمن و
1- World Intellectual Property Organization
2- Waldrop
3- Arthur
4- Bahar

فصلنامه علمی پژوهشهاي اقتصادي ايران /سال بيستوپنجم /شماره  /82بهار 1399

225

هیدالگو.)2014 ،
برای محاسییبه شییاخص پیچیدگی اقتصییادی از اطالعات صییادرات کشییورها اسییتفاده
میشود .با توجه به ماتریس محصول -کشور ( =c ،Mcpکشور و  =pمحصول) ،ابتدا تنوع و
فراگیری محصوالت با توجه به رابطههای ( )1و ( )2محاسبه میشوند.
()1

 = kc0 = ∑ Mcpتنوع

()2

 = kp0 = ∑ Mcpفراگیری

p

c

به همین ترتیب ماتریس کشور-کشور̌ cc′ ،
 ، Mبه صورت رابطه ( )3محاسبه میشود.

()3

Mcp Mc′p
k c0 k p0

∑ = ̌ cc′
M
p

درنهایت ،شاخص پیچیدگی اقتصادی هر کشور براساس رابطه ( )4محاسبه میشود.
( )4

> ⃗K−< ⃗K
)⃗
se(K

= ECI

در رابطه ( ،)4نماد < > معرف میانگین se ،نشاندهنده انحراف معیار و  ⃗Kبردار ویژه مرتبط

با دومین بزرگترین مقدار ویژه ماتریس ̌ cc′
 Mاسییت .هرچقدر کشییوری تنوع بیشییتری در
تولید مح صوالتی که فراگیری کمتری دارند دا شته با شد ،شاخص پیچیدگی باالتری را به

خود اختصاص میدهد (هاسمن و دیگران.)2013 ،

 -4دادهها و متغیرها
با توجه به محدویت دادهها برای برخی کشیییورها و سیییالها ،دادههای تحقیق شیییامل 113
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کشییور ( 32کشییور عضییو و  81کشییور ییرعضییو  1)OECDو برای سییالهای 2006-2016
اسییت .متغیرهای تحقیق شییامل شییاخص پیچیدگی اقتصییادی و  14متغیر اقتصییاد دانشبنیان
است.
دادههای مربوط به شاخص پیچیدگی اقتصادی از وبسایت اطلس پیچیدگی اقتصادی

2

( )2018بهدست آمدهاند .در خصوص اقتصاد دانش بینان با توجه به چن و دالمن ( )2005و
متدلوژی ارزیابی دانش ارائه شییده توسییط بانک جهانی 14 ،متغیر برای چهار محور اقتصییاد
دانشبن یان انتخاب شیییدند .در ادامه به شیییرح هر یک از این محورها و متغیرهای مربوطه
پرداخته می شود .دادههای مربوط به این متغیرها از شاخصهای تو سعه جهانی ( 3)WDIو
5
شیییاخص های حکمرانی جهانی ( 4)WGIو سیییاز مان مالکیت معنوی جهانی ()WIPO
جمعآوری شدهاند.6

 -1-4محور آموزش و نیروی انسانی
برای خلق ،تحصییییل ،انتشیییار و بهرهمندی از دانش ،وجود یک جمعیت آموزشدیده و
متخصص ضروری است ،چراکه منجر به افزایش بهرهوری عوامل تولید و درنهایت موجب
 -1کشورهای عضو ( OECDاتریش ،اسپانیا ،استرالیا ،استونی ،اسرائیل ،اسلواکی ،اسلونی ،انگلیس ،اوکراین ،ایاالت
متحده آمریکا ،ایتالیا ،ای سلند ،آلمان ،پرتغال ،ترکیه ،جمهوری چک ،دانمارک ،ژاپن ،سوئد ،سوئیس ،شیلی ،فران سه،
فنالند ،کانادا ،کره جنوبی ،لهستان ،لیتوانی ،نروژ ،نیوزلند ،هلند ،یونان ،ایرلند) و کشورهای ییرعضو ( OECDاردن،
ارمنسیییتان ،اکوادور ،الجزایر ،السیییالوادور ،اندونزی ،اوروگوئه ،اوگاندا ،ایران ،آذربایجان ،آرژانتین ،آفریقای جنوبی،
آل بانی ،آنتیگوا و باربودا ،بار بادوس ،بحرین ،برز یل ،برونئی ،بالروس ،بل غارسییی تان ،بلیز ،بنگالدش ،بوتسییییاوا نا،
بورکینافاسییو ،پاراگوئه ،پاکسییتان ،پاناما ،پرو ،تاجیکسییتان ،تازانیا ،تایلند ،تونس ،جامائیکا ،جمهوری دومینیکن ،چین،
روس ییه ،زامبیا ،زیمبابوه ،سییریالنکا ،سیینگاپور ،سییودان ،سییوریه ،صییربسییتان ،عربسییتان سییعودی ،ینا ،فیلیپین ،قبرس،
قرقیزسییتان ،قزاقسییتان ،قطر ،کاسییتاریکا ،کامبوج ،کرواس یی ،کلمبیا ،کنیا ،گرجسییتان ،گرنادا ،گواتماال ،گویان ،لبنان،
لتونی ،ماداگا سکار ،ماالوی ،مالت ،مالزی ،مالی ،مراکش ،م صر ،مغول ستان ،مقدونیه ،مکزیک ،موریتانی ،موزامبیک،
مولداوی ،مونتهنگرو ،نپال ،نیجریه ،هندوراس ،هندوستان ،ونزوئال و یمن).
2- ATLAS
3- World Development Indicators
4- WorldWide Governance Indicators
5- World Intellectual Property Organization
 -6برای فهرست متغیرها و منابع آنها به جدول ( )1پیوست و خالصه آماری متغیرها به جدول ( )2پیوست نگاه کنید.
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رشیید اقتصییادی میشییوند .آموزش پایهای ،ضییروری اسییت تا توانایی افراد در یادگیری و
استفاده از اطالعات افزایش یابد .همچنین آموزش فنی در سطح متوسط و آموزشعالی در
زمینههای مهندسییی و علمی برای نوآوریهای فناورانه ضییروری اسییت .عالوه بر این ،تولید
دانش جدید و سییازگاری آن با یک محیط اقتصییادی خاص به طور کلی با آموزش عالی و
بازنگری مرتبط است (چن و داهلمن.)2005 ،
در این پژوه ،برای ن شان دادن این محور از سه متغیر ا ستفاده شده ا ست که شامل :نرخ
باس یوادی بزرگسییاالن( 1تعداد افراد  15سییال و باالتر باسییواد به عنوان درصییدی از جمعیت
بزرگسال) ،ثبت نام دوره متوسطه( 2نسبت کل ثبت نام در دوره متوسطه ،صرفنظر از سن ،به
جمعیت گروه سیینی) و ثبت نام آموزش عالی( 3نسییبت کل ثبت نام در دوره آموزش عالی،
صرف نظر از سن ،به جمعیت گروه سنی که به صورت ر سمی مرتبط ا ست با آن سطح
تحصیالت).

 -2-4محور نوآوری
سی ستم نوآوری به شبکه نهادها ،قوانین و رویه هایی که ک شورها برای تح صیل ،خلق،
انت شار و ا ستفاده از دانش نیاز دارند ،ا شاره دارد .نهادها در سی ستم نوآوری عبارتند از
دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی .البته سازمانهای ییردولتی و دولت نیز
بخ شی از سی ستم نوآوری ه ستند که دانش جدید تولید میکنند .یک سی ستم نوآورانه
موثر ،محیطی اسیییتکه تحقیق و توسیییعه را پرورش میدهد که منجر به ایجاد کاالهای
جدید ،فرآیندهای جدید و دانش جدید می شود و از این رو ،منبع اصلی پیشرفت فنی و
رشیید اقتصییادی اسییت (چن و داهلمن .)2005 ،در این پژوهش برای این محور از چهار
متغیر اسیییتفاده شیییده اسیییت ،شیییامل :تعداد مقاالت علمی و فنی در مجالت( 4تعدادی
مقاالت علمی و مهندسییی منتشییر شییده در زمینههای فیزیک ،زیسییتشییناسییی ،شیییمی،
ریاضیات ،پزشکی بالینی ،تحقیقات زیست پزشکی ،مهندسی و فناوری و علوم زمین و

)1- Literacy Rate, Adult Total (% of People Ages 15 and Above
)2- School Enrollment, Secondary (% Gross
)3- School Enrollment, Tertiary (% Gross
4- Scientific and Technical Journal Articles
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فضییا) ،تعداد ثبت اختراعات( 1تعداد درخواسییت های ثبت اختراعات در هر کشییور) و
رسیییید حق امتیاز و مجوز 2و پرداخت حق امتیاز و مجوز(3هزینههای حق امتیاز و مجوز
بین ساکنان و ییر ساکنان برای ا ستفاده مجاز از داراییهای نام شهود ،ییرمالی و حقوق
مالکیت معنوی به عنوان یک شاخص از نوآوری داخلی).

 -3-4محور زیرساخت اطالعات و ارتباطات
یک زیرساخت اطالعاتی مدرن و مناسب میتواند ارتباط موثر ،انتشار و پردازش اطالعات
و دانش را تسییهیل کند .زیرسییاختهای فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) در اقتصییاد به
قابلیت دسیییترسیییی ،قابلیت اطمینان و کارایی رایانه ها ،تلفن ها ،تلویزیون ها و رادیوها و
کارهای مختلف شییبکه که آنها را پیوند میدهد ،اشییاره دارد .یکی از واضییحترین مزایای
اسییتفاده از فاوا ،افزایش جریان اطالعات و دانش از طریق کاهش عدم قطعیت و هزینههای
معامالتی در سطح ملی و بین المللی است .این ،به نوبه خود ،منجر به افزایش حجم معامالت
و در نهایت افزایش سییطح تولید و بهرهوری میشییود (چن و داهلمن .)2005 ،در زمینه این
محور از سه متغیر ا ستفاده شده ا ست که شامل :تعداد کاربران اینترنت( 4تعداد افرادی که
5
در سییه ماه گذشییته از هر مکان از اینترنت اسییتفاده کردهاند) ،تعداد مشییترکین تلفن همراه
(تعداد مشیییترکین تلفن ثابت در هر  100نفر) و اشیییتراک های تلفن ثابت( 6مجموع تعداد
فعاالنه خطوط تلفنی آنالوگ ،اشتراکهای  ،7VoIPاشتراک ثابت محلی بی سیم  8WLLو
تلفنهای ثابت عمومی در هر  100نفر).

 -4-4محور رژیم نهادی و انگیزش اقتصادی
انگیزه اقتصادی و رژیم نهادی منجر به ایجاد سیاستها و نهادهای اقتصادی خوب می شود.
)1- Total Patent Applications (Direct and PCT National Phase Entries
)2- Charges for the use of Intellectual Property, Receipts (BoP, Current US$
)3- Charges for the use of Intellectual Property, Payments (BoP, Current US$
)4- Individuals Using the Internet (% of Population
)5- Mobile Cellular Subscriptions (per 100 People
)6- Fixed Telephone Subscriptions (per 100 People
)7- Voice-over-IP (VoIP
)8- Fixed Wireless Local Loop (WLL
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اینامر به نوبه خود منجر به بسییییج و تخصییییص منابع میشیییود و خالقیت و تالش را برای
ای جاد ،انتشییییار و اسیییت فاده از دانش موجود تحر یک میک ند .یک رژیم اقتصییییادی
«رضییایتبخش» باید به طورکلی حداقل نوسییانات قیمت ،ثبات نرخ ارز ،رقابت آزاد و ...را
داشته باشد .ویژگیهای یک رژیم نهادی مفید شامل یک حکومت موثر ،پاسخگو و بدون
ف ساد و یک نظام قانونی ا ستکه قوانین ا سا سی تجارت را حمایت و اجرا میکند .همچنین
حقوق مالکیت معنوی باید محافظت و به شییدت اجرا شییود تا محققان و دانشییمندان انگیزه
الزم برای ایجاد دانش فناوری جدید را داشییته باشییند .برای این محور از پنج متغیر اسییتفاده
شیییده اسیییت که شیییامل :تعرفهها( 1میانگین وزنی تعرفه های گمرکی واردات کاالهای با
متعاهدترین طرفهای کشییورها براسییاس کدهای طبقهبندی اسییتاندارد تجارت بینالمللی
(نسییخه  ،)2)3اعتبار داخلی به بخش خصییوصییی( 3منابع مالی ارائه شییده توسییط بخش مالی
شیییرکتهای مالی به بخش خصیییوصیییی از قبیل وامها ،خرید اوراق بهادار ییرمسیییتقیم و
اعتبارات تجاری و سیییایر حسیییابهای دریافتنی که ادعای بازپرداخت را ایجاد میکنند)،
کیفیت مقررات( 4شیییاخصهای حکمرانی جهانی بانک جهانی 5که بیانگر توانایی دولتها
برای تدوین و اجرای درست و دقیق سیاستها و مقرراتی است که توسعه بخش خصوصی
را ترویج و ارتقا میدهد) ،حاکمیت قانون ( 6شاخص بیانگر و سعت و اندازه اعتماد و اعتقاد
عامالن به رعایت قوانین جامعه اسیییت و به ویژه کیفیت اجرای قراردادها ،حقوق مالکیت،
پلیس ،دادگاهها و همچنین احتمال جنایت و خشونت) و کنترل فساد( 7شاخص نشاندهنده
میزان ا ستفاده از قدرت عمومی برای به د ست آوردن منافع شخ صی از جمله هر دو شکل
کوچک و بزرگ فساد و «تسخیر» دولت توسط نخبگان و منافع خصوصی).

 -5روش پژوهش
در این پژوهش ابتدا به صورت جداگانه روی هر یک از مجموعه متغیرهای مربوط به چهار
)1- Tariff Rate, Most Favored Nation, Weighted Mean, all Products (%
)2- SITC (3
)3- Domestic Credit to Private Sector (% of GDP
4- Regulatory Quality
)5- Worldwide Governance Indicators (WGI
6- Rule of Law
7- Control of Corruption
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محور اقت صاد دانشبنیان ،تحلیل مولفههای ا سا سی ( )PCAصورت گرفت .برا ساس معیار
مقدار ویژه بزرگتر از یک ،مولفه های منتخب به عنوان متغیر پنهان مربوط به هر یک از
چهار مولفه محاسبه و بر این اساس نامگذاری شدند (نام متغیرهای هر محور و مولفه مربوطه
در جدول پیوست ( )1آمده است).
برای بررسیییی رابطه علی بین پیچیدگی اقتصیییادی و مولفه های اقتصیییاد دانشبنیان از
آزمون عدم علیت گرنجر مبتنی بر روش دمت رسییکیو و هرلین اسییتفاده شییده اس ی ت که
ارائه دهنده فرمت طراحی شییده برای شییناسییایی علیت در داده های پانل هسییتند .مزیت
روش دمترسییکیو و هرلین این اسییت که فرر ناهمسییانی مقاطع را برای داده های پانل
مورد توجه قرار می دهند .فر ضیه ییر صفر این آزمون این ا ست که حداقل برای یکی
ا ز مقاطع رابطه علیت گرنجر وجود دارد .رگرسیییون پایه ارائه شییده به صییورت رابطه

(  ) 5ا ست که  xi.tو  yi.tم شاهدات دو متغیر ثابت برای مقطع  iدر دوره  tه ستند .این
آزمون به جای برآورد یکباره ضرایب در قالب انبا شت داده ها برای هر مقطع برآورد
جداگانه ای انجام میدهد .
K

K

yi.t = αi + ∑ βik yi.t−k + ∑ γik xi.t−k + εi.t

()5

k=1

k=1

 t = 1. ⋯ . Tو i = 1. ⋯ . N

آزمون عدم علیت گرنجر به وقفه 1حسیییاس اسیییت و تعیین وقفه بهینه یکی از الزامات
پیشییین برآورد آن اسییت .از آنجا که دمترسییکیو و هرلین ،هیچ راهنمایی در مورد انتخاب
وقفهها ارائه نمیدهند ،بنابراین براساس لوپز و وبر ،)2017( 2تمام مجموعههای رگرسیون با
یک وقفه از  1تا باالترین تعداد ممکن بر اساس رابطه  T>5+3Kتعیین میشود.

 -۶برآورد مدل
 -1-۶تحلیل مولفههای اساسی
نتایج تحلیل مولفه های اساسی روی مجموعه متغیرهای هر یک از محورهای دانشبنیان
1- Lag
2- Lopez and Weber

فصلنامه علمی پژوهشهاي اقتصادي ايران /سال بيستوپنجم /شماره  /82بهار 1399

231

در جدول ( )2خالصه شدهاند (خالصه آماری متغیرها در پیوست ( ) 2آمده است) .برای
هر مجموعه از متغیرها براسیییاس معیار مقدار ویژه بزرگ تر از یک تنها مولفه اول (که
این معیار را تامین می کرد) به عنوان متغیر پنهان آن مجموعه متغیرها در نظر گرفته شد.
ب دین ترتیب ،مولفه آموزش برای محور آموزش و سرمایه ان سانی ،مولفه نوآوری برای
محور نوآوری ،مولفه نهاد اقتصیییادی برای محور رژیم نهادی و انگیزش اقتصیییادی ،و
مولفه فاوا برای محور زیرسییاخت اطالعات و ارتباطات به دسییت آمد .یادآور می شییود
اطالعات مربوط به شاخص ها در جدول ( ) 1ارائه شده است.
جدول  -2مولفههای اساسی

نام متغیرها
آموزش
نهاد اقتصادی
نوآوری
زیرساخت ارتباطات و
اطالعات

اولین مقدار
مولفه ویژه

ماتریس مولفههای توضیحدهندگی
LRA

SET

SES

0/57

0/56

0/59

COC RULE REG DCPS TRW

0/51

0/52

-0/15

0/43

PTNT

0/39

S&T

CIP

CIR

0/54

0/50

0/55

IUI

MCS

FTS

0/63

0/53

0/57

0/51

0/83

2/50

0/70

3/50

0/64

2/58

0/73

2/19
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 -2-۶رابطه علیت گرنجر بین متغیرها
یافتههای آزمون عدم علیت گرنجر بین شییاخص پیچیدگی اقتصییادی و مولفههای اقتصییاد
دانشبنیان برای تمامی کشیییورهای مورد مطالعه در جدول ( )3خالصیییه شیییدهاند .به دلیل
محدودیت تعداد سییالها ( 11سییال) حداکثر تعداد وقفه طبق فرمول بیان شییده ،یک سییال
ا ست .یافتهها ن شان میدهند فر ضیه صفر آزمون مبنی بر نبود رابطه علیت در هر دو سو بین
مولفه آموزش و شاخص پیچیدگی اقتصادی رد میشود .از این رو ،رابطه علی دو سویه بین
آنها وجود دارد .همچنین رابطه علی دو سویه بین مولفه نهاد اقتصادی و شاخص پیچیدگی
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اقتصادی و نیز مولفه فاوا و شاخص پیچیدگی اقتصادی مشاهده می شود .درحالیکه یافتهها
نشییان میدهند رابطه علی یک سییویه از مولفه نوآوری به پیچیدگی اقتصییادی وجود دارد و
رابطه معکوس رد میشود.
با تفکیک ک شورها به دو د سته ک شورهای ع ضو  OECDو ییرع ضو میتوان م شاهده
کرد که همه روابط فوق برای هر دو دسییته از کشییورها صییادق نیسییت (جدول ( )4و (.))5
یافتهها برای کشیییورهای عضیییو  ،OECDرابطه علی یکسیییویه از مولفه آموزش و مولفه
نوآوری به شاخص پیچیدگی اقتصادی را نشان میدهند .حال آنکه رابطه علی یک سویه از
سمت شاخص پیچیدگی اقتصادی به مولفههای فاوا و نهاد اقتصادی وجود دارد.
جدول  -3آزمون عدم علیت گرنجر بین متغیرها (کل کشورها)

فرضیه صفر
آموزش علت گرنجری پیچیدگی اقتصادی نیست.
پیچیدگی اقتصادی علت گرنجری آموزش نیست.
نهاداقتصادیعلت گرنجریپیچیدگیاقتصادی نیست.
پیچیدگیاقتصادی علتگرنجرینهاداقتصادی نیست.
فاوا علت گرنجری پیچیدگی اقتصادی نیست.
پیچیدگی اقتصادی علت گرنجری فاوا نیست.
نوآوری علت گرنجری پیچیدگی اقتصادی نیست.
پیچیدگی اقتصادی علت گرنجری نوآوری نیست.

آماره

نتیجه
رد فرضیه صفر
رد فرضیه صفر
رد فرضیه صفر
رد فرضیه صفر
رد فرضیه صفر

5/51

رد فرضیه صفر
رد فرضیه صفر
عدم رد فرضیه صفر

2/99
3/52
2/81
2/52
3/67
5/78
0/10
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در مورد کشورهای ییرعضو  ،OECDرابطه علی دوسویه بین مولفههای آموزش و فاوا
و پیچیدگی اقتصییادی وجود دارد .همانند کشییورهای عضییو برای کشییورهای ییرعضییو نیز
رابطه علی یک سویه از سمت مولفه نوآوری به سمت پیچیدگی اقتصادی مشاهده میشود.
حال آنکه برخالف کشورهای عضو برای این کشورها ،مولفه نهاد اقتصادی علت گرنجری
پیچیدگی اقتصادی بوده است و نه برعکس.
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جدول  -4آزمون عدم علیت گرنجر بین متغیرها به تفکیک کشورهای عضو و غیرعضو OECD

فرضیه صفر
آموزش علت گرنجری پیچیدگی اقتصادی نیست.
پیچیدگی اقتصادی علت گرنجری آموزش نیست.
نهاداقتصادیعلتگرنجریپیچیدگیاقتصادینیست.
پیچیدگیاقتصادیعلتگرنجرینهاداقتصادینیست.
فاوا علت گرنجری پیچیدگی اقتصادی نیست.
پیچیدگی اقتصادی علت گرنجری فاوا نیست.
نوآوری علت گرنجری پیچیدگی اقتصادی نیست.
پیچیدگی اقتصادی علت گرنجری نوآوری نیست.
تعداد کشورها

نتایج
رد
رد
رد
عدم رد
رد
رد
رد
عدم رد

ییرعضو
2/99
3/52
2/58
0/64
3/77
3/07
5/75
0/34

نتایج
رد
عدم رد
عدم رد
رد
عدم رد
رد
رد
عدم رد

عضو
3/06
1/33
0/28
3/04
0/91
5/46
1/71
-0/36
32

81
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جدول  -5مقایسههای یافتههای کل کشورها ،کشورهای عضو و غیرعضو OECD

فرضیه صفر
آموزش← پیچیدگی اقتصادی
پیچیدگی اقتصادی← آموزش

نهاد اقتصادی← پیچیدگی اقتصادی

پیچیدگی اقتصادی← نهاد اقتصادی
فاوا←پیچیدگی اقتصادی
پیچیدگی اقتصادی←فاوا

نوآوری ←پیچیدگی اقتصادی

پیچیدگی اقتصادی← نوآوری

کشورهای
ییرعضو
*

کشورهای عضو
*

کل
کشورها
*

*

≠

*

*

≠

*

≠

*

*

*

≠

*

*

*

*

*

**

*

≠

≠

≠

*p>0/05

**p>0/01

نکته :وجود رابطه علیت و ≠ عدم رابطه علیت
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 -7جمعبندی و نتیجهگیری
در اقت صاد دانشبنیان ،تولید ،توزیع و کاربرد دانش ،عامل و محرک ا صلی ر شد اقت صادی،
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تولید ثروت و اشییتغال در تمامی صیینایع اسییت .همچنین اقتصییادهای پیچیده این قابلیت را
دارند که حجم زیادی از دانش و مهارت مرتبط را در قالب شیییبکه های وسییییعی از افراد
تجمیع کرده و مجموعهای متنوع از کاالهای دانشبر را تولید کنند .این در حالی اسییت که
اقتصییادهای با پیچیدگی کم دارای انباشییت ضییعیفی از دانش و مهارت بوده و دارای تنوع
محصوالت تولیدی کمتر هستند.
در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا حرکت ک شورها به سمت اقت صاد دانشبنیان،
منجر به پیچیدهتر شدن آن کشور هم خواهد شد یا برعکس و یا اینکه هر دو علت یکدیگر
هسیتند؟ از این رو ،در این پژوهش سیعی شید تا رابطه علی و معلولی بین مولفههای اقتصیاد
دانشبنیان و پیچیدگی اقت صادی ک شورها مورد برر سی قرار گیرد .برای این کار از آزمون
عدم علیت گرنجر مبتنی بر روش دمترسکیو و هرلین برای دادههای پانل ،شامل  113کشور
طی دوره زمانی  ،2006-2016استفاده شد.
یافتههای پژوهش برای تمام کشورها نشان داد که بجز مولفه نوآوری که تنها رابطه علی
یک سییویه از سییمت نوآوری به پیچیدگی اقتصییادی را نشییان میداد ،بین سییایر مولفههای
اقتصیییاد دانشبنیان و پیچیدگی اقتصیییادی رابطه علی دو سیییویه برقرار اسیییت .این درحالی
ا ستکه با تفکیک ک شورها به دو د سته ک شورهای ع ضو  OECDو ییرع ضو ،همه روابط
فوق برای هر دو دسته از کشورها صادق نیست.
در زمینه مولفه آموزش ،هرچند که برای کشیییورهای ییر عضیییو رابطه علی دوسیییویه
مشاهده می شود ،اما برای کشورهای عضو تنها یک رابطه علی یک سویه از مولفه آموزش
به پیچیدگی اقتصیییادی وجود دارد .در توجیه این یافته شیییاید بتوان علت را به متغیرهای
انتخاب شده در زمینه مولفه آموزش مرتبط دانست.
اینکه در کشیورهای عضیو ،پیچیدگی اقتصیادی ،علت گرنجری مولفه آموزش نیسیت،
میتواند به دلیل باال بودن سییطح این مولفه در این کشییورها باشیید .درحقیقت در تمامی این
کشورها نرخ باسوادی بزرگساالن بسیار باال است (بیش از  88درصد) .همچنین با باال رفتن
سطح پیچیدگی اقتصادی این کشورها ،هرچند ممکن است سطح آموزش در این کشورها
افزایش یابد ،اما روی دو متغیر دیگر تشیییکیلدهنده این مولفه (یعنی ثبت نام در دورههای
متوسییطه و آموزش عالی) تاثیرگذار نبوده ،بلکه ممکن اسییت بر سییایر متغیرهای مربوط به
آموزش از جمله آموزشهای مهارتی و فنی تاثیرگذار باشد.
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در زمینه مولفههای فاوا در کشییورهای ییرعضییو رابطه علی دو سییویه بین این مولفه با
شاخص پیچیدگی اقت صادی برقرارا ست .در حالی که در ک شورهای ع ضو تنها رابطه علی
یکسویه از پیچیدگی اقتصادی به سمت مولفه فاوا وجود دارد .مطالعات قبلی حاکی از آن
هسییتند که تاثیر فاوا روی رشیید اقتصییادی نیازمند در نظر گرفتن وقفهای بیش از یکسییال
است (یوسفی 2015 ،و هانگ .)2017 ،از این رو ،انتظار میرود درصورتی که مطالعه برای
سالهای بی شتری انجام شود ،بتوان یک رابطه دو سویه بین مولفه فاوا و شاخص پیچیدگی
اقتصادی برای کشورهای عضو با در نظر گرفتن وقفه بیش از یکسال را نیز مشاهده کرد.
در مورد مولفه نهاد اقتصیادی ،هرچند برای کشیورهای عضیو ،رابطه علی یک سیویه از
سمت پیچیدگی اقتصادی به سمت این مولفه نهاد اقتصادی وجود دارد ،اما برای کشورهای
ییرعضییو ،این رابطه معکوس اسییت (یعنی رابطه علی یک سییویه از سییمت این مولفه نهاد
اقتصییادی به پیچیدگی اقتصییادی) .رابطه علی یکسییویه از متغیرهای نهاد اقتصییادی برای
کشورهای ییرعضو در مطالعات پیشین ،همچون پوریان ( )2017و اُفُری و دیگران ()2017
مورد تایید قرار گرفته است.
در زمینه مولفه نوآوری تفاوتی بین ک شورهای ع ضو و ییرع ضو وجود ندارد و برای هر
دو د سته از ک شورها رابطه علی یک سویه از مولفه نوآوری به شاخص پیچیدگی اقت صادی
وجود دارد .این یاف ته برخالف فرضییی یه تحقیق مبنی بر راب طه علی دو سیییو یه نوآوری و
پیچیدگی اقتصیییادی اسیییت .علت این یافته را نیز شیییاید بتوان در وقفه کوتاه یکسییاله در
نظرگرفته در این تحقیق یافت .زمانی که کشییوری به سییطح دانش فناورانه باالتری دسییت
مییابد ،انتظار میرود که این سیییطح جدید دانش زمینه سیییاز نوآوریهای جدید شیییوند.
هرچند که این تاثیر با وقفهای خواهد بود تا دانش جدید در فعالیت های تحقیق و توسییی عه
مورد اسیییتفاده قرار گیرد و اختراعات و ابدعات جدید را نتیجه دهند .همچنین تبدیل این
اختراعات و ابداعات به نوآوری ،فرآیند زمانبری را به همراه دارد .از این رو ،انتظار میرود
که پیچیدهتر شدن اقتصاد با وقفه بلندمدتتری از یکسال بر مولفه نوآوری تاثیر بگذارد.
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پيوست
جدول  -1متغیرهای پژوهش
متغیرها

نشانها

تعریف متغیرها

حاکمیت قانون

RULE

حاکمیت قانون

بانک جهانی ()WGI

کیفیت قوانین و مقررات

REG

کیفیت قوانین و مقررات

بانک جهانی ()WGI

کنترل فساد

COC

کنترل فساد

بانک جهانی ()WGI

اعتبار داخلی به بخش

DCPS

مولفه نهاد اقتصادی

EcoInstit

ثبت نام دوره متوسطه

SES

ثبت نام آموزش عالی

SET

نرخ باسوادی بزرگساالن

LRA

خصوصی

منابع مالی ارائه شده توسط بخش مالی به بخش
خصوصی (درصدی از تولید ناخالص داخلی)
اولین مولفه چهار متغیر،REG ،RULE
DCPS،COC
نسبت ثبت نام ناخالص در دوره متوسطه بدون
در نظر گرفتن سن
نسبت ثبت نام ناخالص در آموزش عالی بدون
در نظر گرفتن سن
درصدی از افراد  15ساله و باالتر که توانایی
خواندن و نوشتن دارند

منبع

بانک جهانی ()WDI
PCA
بانک جهانی ()WDI
بانک جهانی ()WDI
بانک جهانی ()WDI

مولفه آموزش

Educate

اولین مولفه سه متغیر LRA ،SET ،SES

اشتراک موبایل

FBS

اشتراک پهنای باند ثابت (در هر  100نفر)

PCA
بانک جهانی ()WDI

اشتراک تلفن ثابت

FTS

اشتراک تلفن ثابت (در هر  100نفر)

بانک جهانی ()WDI

کاربران اینترنت

IUI

استفاده فردی از اینترنت (درصدی از جمعیت)

بانک جهانی ()WDI

مولفه فاوا

ICT

اولین مولفه سه متغیر IUI ،FTS ،FBS

هزینههای استفاده از حقوق

CIP

هزینههای استفاده از حقوق

CIR

درخواستهای ثبت اختراع

PTNT

تعداد درخواستهای ثبت اختراع

مقاالت مجالت علمی و فنی

S&T J

تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی و
فنی

بانک جهانی ()WDI

مولفه نوآوری

Innovate

اولین مولفه چهار متغیر ،PTNT ،CIR ،CIP
S&T J

PCA

پیچیدگی اقتصادی

ECI

مالکیت معنوی ،پرداخت
مالکیت معنوی ،رسید

هزینههای استفاده از حقوق مالکیت معنوی،
پرداخت (بر حسب دالر جاری آمریکا)
هزینههای استفاده از حقوق مالکیت معنوی،
رسید (بر حسب دالر جاری آمریکا)

PCA
بانک جهانی ()WDI
بانک جهانی ()WDI
سازمان مالکیت

ماخذ :یافتههای پژوهش

معنوی جهانی
()WIPO

وب سایت اطلس
پیچیدگی اقتصادی
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جدول  -2خالصه آماری متغیرهای پژوهش

کشورهای عضو
کشورهای ییر عضو

متغیرها

مشاهدات

انحراف معیار

میانگین

حداقل

حداکثر

نوآوری

352

2/55

1/07

-0/59

14/26

رژیم نهادی و انگیزش اقتصادی

352

1/16

2/22

-0/45

4/94

فاوا

352

0/65

1 /5

-0/73

2/67

آموزش

352

0/57

1/47

-0/17

3/66

پیچیدگی اقتصادی

352

0/69

1/06

-0/65

2/41

نوآوری

891

0/64

-0/42

-0/63

6/15

رژیم نهادی و انگیزش اقتصادی

891

1/25

-0/88

-3/62

3/25

فاوا

891

1/29

-0/59

-3/03

2/72

آموزش

891

1/47

-0/58

-5/15

1/86

پیچیدگی اقتصادی

891

0/76

-0/33

-2/73

1/72

ماخذ :یافتههای پژوهش
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منابع
ابونوری ،عباسیییعلی ،حنطه ،مهدی و قربانیجاهد ،آزیتا ( .)1392بررسیییی نقش مولفههای
اقتصییاد دانشبنیان بر بهرهوری کل عوامل تولید .پژوهشیینامه اقتصییاد کالن .دوره .8
شماره .3152-5231 ،16
امینی میالنی ،مینو و جلیلی ،نادر ( .)1394بررسی تاثیر مولفههای اقتصاد دانش بنیان بر رشد

اقتصییادی ایران در سییال های ( .)1391-1354فصییلنامه سیییاسییتگذاری پیشییرفت
اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) .شماره .73-116 ،9
امینی ،علیرضییا ،خسییروینژاد ،علیاکبر و روحانی ،شییادی ( .)1393اثر نوآوری در ارتقای
بهرهوری کل عوامل تول ید :مطالعه موردی کشیییورهای منتخب در حال توسیییعه با
درآمد متوسط .فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی .شماره .175-212 ،54
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