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چکیده
نقش پر رنگ دانش در اقتصاد، مختص اقتصادهاي امروزي نیست؛ ولي تفاوت اصلی در 
این است که امروزه میزان سهیم شدن دانش و اطالعات در فعالیت هاي اقتصادي بسیار بیش تر 
شده و این مسأله با تغییرات ساختاري و کیفي در عملکرد اقتصادي، اساس مزیت هاي نسبي 
را متحول کرده است. دانش و فناوري از عوامل اصلي رقابت شرکت هاي بزرگ و رشد و 
تولید  اصلي  عوامل  از  فکري  سرمایه هاي  و  دانش محور  دارایي هاي  است.  اقتصادي  توسعه 

بنگاه هاي اقتصادي محسوب مي شود و در این بین نقش مهمي ایفا مي کند. 
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بر عهده  را  تولید دانش و مخارج تحقیق و توسعه  بار اصلي  شرکت هاي تجاري خصوصي  
منافع  از  بتوانند  که  می کنند  سرمایه گذاري  دانش  تولید  براي  زماني  شرکت ها  این  دارند. 
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انحصاري آن بهره مند شوند. در این میان، حمایت از حقوق مالکیت فکري، ساختار حمایتي 
الزم براي این امر را  فراهم مي کند. 

بخش هاي  فکري،  مالکیت  حقوق  از  حمایت  که  است  این  تحقیق  اساسي  فرض 
دانش محور اقتصاد را تقویت می کند. با این فرض، هدف این مقاله بررسي اثرات اقتصادي 
تحریک بخش هاي دانش محور بر کل بخش هاي اقتصادي در قالب تعامالت بین بخشي است 

که این امر با استفاده از جدول داده  ـ  ستانده انجام شده است.  
در این مقاله پس از بررسي شاخص هاي شناسایي اقتصاد دانش، بخش هاي دانش محور 
در اقتصاد ایران شناسایي شده و روابط اقتصادي این بخش ها با نظام اقتصادي کشور بررسي 
اثرات سرریز کم تري  به دست آمده، برخي بخش هاي دانش محور  نتایج  براساس  شده است. 
حال،  این  با  است.  دانش محور  بخش هاي  مجموعه  در  درون گروهي  روابط  غالباً  و  داشته 
برخي دیگر از بخش هاي دانش محور اثرات سرریز بیش تري به بدنه اقتصاد داشته و تحریک 

بیش تري در اقتصاد ایجاد می کند. 

C67, D83, K11,O30, O34 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

جدید  تفسیر  باز  موجب  دانش محور،  کاالهاي  تولید  رشد  درمورد  موجود  روندهاي 
تئوري هاي رشد اقتصادي شده است. اقتصاددان ها همواره به دنبال جست وجوي عوامل اصلي 
نیروي کار، سرمایه،  بر  تولید سنتي،  توابع  بوده اند. در گذشته تمرکز عمده  اقتصادي  رشد 
مواد و انرژي بود و دانش و تکنولوژي به عنوان عامل خارجي بر تولید تأثیر مي گذاشت. ولي 
تولید  نهاده  به عنوان  مستقیماً  دانش  که  یافته   به سویی سوق  تحلیلي  رویکردهاي  هم اکنون 
در توابع ظاهر می شود. سرمایه گذاري در دانش، ظرفیت هاي تولیدي سایر نهاده هاي تولید 
بازده  نرخ  مقیاس  به  نسبت  دانش محور1،  سرمایه گذاري  که  آنجا  از  و  می دهد  افزایش  را 

صعودي دارد، عامل مؤثري در رشد بلندمدت اقتصاد محسوب مي شود. 
نقش دانش در اقتصاد، ایده جدیدي نیست؛ آدام اسمیت به طبقه جدیدي از متخصصان 
مي کند.  ایفا  مفید،  دانِش  اقتصادي  تولید  در  عمده اي  نقش  تفکراتشان  که  مي کند  اشاره 
نیروهاي فعال  نهادهایي تأکید مي کند که در توسعه  بر زیرساخت ها و  نیز  فردریک لیست 
که منبعث از تولید و توزیع دانش است، مشارکت دارند. ایده نوآوري شومپیتر نیز به عنوان 
و  گودوین  گالبریات،  قبیل  از  جدید  شومپیترین هاي  توسط  اقتصاد،  پویایي  اصلي  نیروي 
هیشرمن دنبال شده است. اقتصاددان هایی از قبیل رومر و گروسمن نیز تئوري هاي جدیدي 
از رشد اقتصادي را توسعه داده اند که نیروي هاي مؤثر بر رشد اقتصادي بلندمدت را تفسیر 
رشد  تعیین کننده  عامل  به عنوان  فني  پیشرفت  اقتصادي،  رشد  جدید  ادبیات  در  مي کند2. 
بلندمدت در نظر گرفته مي شود. پیشرفت فني از فعالیت بنگاه هاي اقتصادي نشأت مي گیرد؛ 
بنگاه هایي که با هدف کسب سود به ابداع محصوالت جدید و یا بهبود محصوالت موجود 
مي پردازند. بنگاه ها با امید دستیابی به سود ناشي از ابداعات، در فعالیت هاي تحقیق و توسعه3 
)R&D( سرمایه گذاري می کنند؛ ولي در کنار ایجاد محصوالت جدید، فعالیت هاي ابداعي 
و سرمایه گذاري در فعالیت هاي تحقیق و توسعه، به افزایش دانش انباشته اجتماعی ای منجر 

مي شود که پایه اي براي ابداعات بعدي پي ریزي مي کند. 

1. Knowledge Investments.
2. OECD (1996).
3. Reaserch and Development.
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امروزه ثابت شده است که نرخ رشد جهاني اقتصاد وابستگي شدیدي به نرخ ابداعات 
در  مي شود1.  محقق  توسعه  و  تحقیق  فرایندهاي  طریق  از  امر  این  و  دارد  دانش  ذخیره  و 
اقتصاد جهاني شده امروز، نقش نهاده دانش در اقتصاد و اجتماع در حال فزوني است. این 
جهاني  توسعه  گزارش  براساس  است.  شده  دانش محور  اقتصاد  واژه  طرح  موجب  مسأله 
نیز   2OECD توسعه کشورهاست. گزارش های  فرایند  در  مهمي  عامل  دانش  1998ـ1999، 
نشان مي دهد که ابداعات و تغییرات فني و تکنولوژیکي، محرك مهمي در رشد اقتصادي 
تأیید مي کند که کل مخارج  به خوبي  را  این مطلب   R&D اندازه مخارج  است. تحول در 

R&D به مرور در سطح جهاني در حال افزایش است3. 

به  مختلف  بخش هاي  بین  در  دانش  انتشار  و  تولید  سهم  بیش ترین  جهاني  سطح  در 
زماني  تا  دانش  تولید  در  سرمایه گذاري  دارد.  اختصاص  خصوصي  تجاري  شرکت هاي 
انجام مي شود که صاحبانش بتوانند از منافع انحصاري آن استفاده کنند. در غیر این صورت، 
مخارج تحقیق و توسعه متوقف مي شود. مکانیزم های مختلفي براي حمایت از تولید دانش 
وجود دارد که یکي از آن ها به رسمیت شناختن مالکیت فکري و ایجاد سازوکارهایي براي 
حمایت و حفاظت از آن است. مهم ترین آثار حمایت از حقوق مالکیت فکري، حمایت از 

بخش هاي دانش محور اقتصاد است. 
در این مقاله فرض مي شود که حمایت از حقوق مالکیت فکري، بخش هاي دانش محور 
اقتصاد را تقویت مي کند. با قبول این فرض، بررسي تعامالت اقتصادي بخش هاي دانش محور 
کشور با سایر بخش هاي اقتصادي در قالب تحلیل جدول داده  ـ ستانده دانش هدف اصلي 
ارتباط  درمورد  نظري  بحث  از  پس  مقاله  دراین  منظور،  به همین  می شود.  محسوب  مقاله 
حقوق مالکیت فکري و انتشار دانش، ادبیات موضوعي اقتصاد دانش نیز پرداخته مي شود. 
در این ارتباط، پس از بررسی شاخص هاي اقتصاد دانش در سطح جهاني و همچنین بررسی 
کاالهاي دانش محور، روش هاي شناسایي بخش هاي دانش محور نیز با استفاده از تجربیات 
جهاني بررسي شده و شاخص هاي مناسب براي شناسایي بخش هاي دانش محور اقتصاد ایران 
دانش محور شناسایي شده و  انتخابي، بخش هاي  از شاخص هاي  استفاده  با  انتخاب مي شود. 

1. Vogel (2006).
2. Organisation for Economic Co-operation and Development.
3. Vogel (2006).
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از طریق تحلیل داده ـ ستانده، تعامالت بین بخشي بخش هاي دانش محور با سایر بخش هاي 
اقتصادی بررسي مي شود. 

1. نقش حقوق مالکیت فکري در تولید و انتشار دانش و كاالهاي 
دانش محور

همان گونه که در اقتصاد کشاورزی زمین و در اقتصاد صنعتی منابع طبیعی چون نفت، 
دانش،  نیز  دانش محور  اقتصاد  در  می کند  ایفا  را  تولید  اصلی  منبع  نقش  و...  ذغال  آهن، 
مهم ترین نهاده تولید است. نقش مهم دانش در اقتصاد، ایده جدیدی نیست و فقط به زمان 
امروزی   اقتصادهای مدرن  اولیه و چه  اقتصادهای  اقتصادها چه  تمامی  نیست.  حال مختص 
مبتنی بر دانش هستند. با این حال نقش دانش در فرایندهای تولیدی از زمان انقالب صنعتی 
فعالیت های  در  اطالعات  و  دانش  ترکیب  درجه  امروزه  و  است  یافته  افزایش  به تدریج 

اقتصادی گسترده شده است. 
شدت  افزایش  اول،  است.  شده  نمایان  مهم  نیروی  دو  تحت تأثیر  دانش محور  اقتصاد 
دانش در فرایندهای اقتصادی و دوم، رشد جهانی شدن در فعالیت های اقتصادی. رشد شدت 
دانش از ترکیب نیروهای انقالب تکنولوژی اطالعات و تغییرات تکنولوزیکی فزاینده مشتق 
شده است و جهانی شدن نیز از طریق آزادسازی های ملی و بین المللی و ترکیب تکنولوژی 
اطالعات با انقالب ارتباطات، گسترده می شود. به هرحال، اقتصاد دانش به تمام ساختارهای 
این که مزیت نسبی  به جای  امروزه  این پدیده هاست.  از  اقتصادی ای اشاره دارد که ترکیبی 
مهارت ها  و  فناوری  تابع  باشد،  سرمایه  موجودی  و  کار  نیروی  طبیعی،  منابع  تابع  کشورها 
است. تاریخ و منابع طبیعی نقش اندکی ایفا کرده و نقش نبوغ و ابتکار انسانی روز به روز 

بیش تر می شود1. 
در ادبیات جدید رشد اقتصادي، پیشرفت فني به عنوان عامل تعیین کننده رشد بلندمدت 
در نظر گرفته مي شود. پیشرفت فني از فعالیت بنگاه هاي اقتصادي نشأت مي گیرد، بنگاه هایي 
که با هدف کسب سود سعی در ابداع محصوالت جدید و یا بهبود محصوالت موجود دارند. 
 )R&D( ابداعات، در فعالیت هاي تحقیق و توسعه از  امید دستیابی به سود ناشي  با  بنگاه ها 

1. Hounghton and Sheehan (2000).
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سرمایه گذاري می کنند؛ ولي در کنار ایجاد محصوالت جدید، فعالیت هاي ابداعي نیز دانش 
اطالعات  مي کند.  پي ریزي  بعدي  ابداعات  براي  پایه اي  و  داده  افزایش  را  اجتماع  انباشته 
ابداعات جدید که مورد حمایت حقوق مالکیت فکري است در اختیار سایر مبدعان بالقوه 
نیز قرار مي گیرد. نرخ رشد جهاني اقتصاد، وابستگي شدیدي به نرخ ابداعات و ذخیره دانش 

داشته و حمایت حقوق مالکیت فکري رشد اقتصادي و انباشت دانش را تحریک می کند.
ماهیت انتشار دانش، استثناء پذیر نیست؛ به گونه اي که نمي توان دیگران را از دسترسي به 
دانش جدید بازداشت. بر این اساس، اگر تکنولوژي کاربردي جدیدي ایجاد شود، به راحتي 
کپي می شود و نمي توان مانعي در این باره ایجاد کرد. قابلیت سرریزشدن دانش و سهولت 
می شود.  تکنولوژي  و  دانش  این  ایجادکنندگان  منافع  محدودیت  باعث  آن  کپي  و  انتشار 
حقوق مالکیت فکريIPR( 1( با ایجاد یک انحصار موقت و کوتاه مدت براي صاحبان این 
و  مبدعان  دانش،  ایجادکنندگان  توسط  آن  از  ناشي  منافع  از  استفاده  تضمین  و  تکنولوژي 

مخترعان را تشویق مي کند2. 
اهمیت این مباحث با توجه به تفاوت دو گروه کشورهاي پیشرفته )شمال( و کشورهاي 
دوچندان  فکري  مالکیت  حقوق  با  رابطه  در  )جنوب(  توسعه یافته  کم تر  و  درحال توسعه 
و  هستند  جدید  تکنولوژي هاي  ابداع کننده  معموالً  توسعه یافته  کشورهاي  چراکه  مي شود؛ 
مالکیت  از حقوق  را کپی می کنند. حمایت  ابداعات  این  معموالً  کشورهاي درحال توسعه 
فکری، نقش مثبتی در کشورهای شمال دارد ولی در کشورهاي جنوب چند اثر مهم برجاي 
از  تکنولوژي  انتقال  میزان  دوم،  می دهد؛  افزایش  را  اقتصادي  رشد  این که  اول  مي گذارد: 
کشورهای  در  رفاه  بهبود  موجب  آخر،  در  و  داده  افزایش  را  جنوب  به  شمال  کشورهاي 

هردو گروه مي شود3.
درك اهمیت حقوق مالکیت فکری باعث تالش های متعدد برای استخراج شاخص هایی 
ایجاد  براي  تالش  اولین  می رود.  به کار  آن  امتیاز دهی  و  اندازه گیری  برای  که  است  شده 
شاخصي براي حقوق مالکیت فکري، به کار اولیه پارك4 و جینارته5 )1997( مربوط می شود 

1. Intellectual Property Rights.
2. Wu (2000).
3. Falvey and Foster (2006).
4. Walter Park.
5. Carlos Ginarte.
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که در آن، با استفاده از شاخص هاي حق اختراع، عالئم تجاري و حق نسخه برداري، شاخصي 
براي حقوق مالکیت فکري 60 کشور جهان محاسبه شده است. براساس محاسبات پارك و 
جینارته در دورۀ 1960 تا 1990 میالدي، کشورهاي هلند، اتریش، اسرائیل، اسپانیا، امریکا، 
بین  در  را  فکري  مالکیت  و  حقوق  از  حمایت  شاخص  باالترین  به ترتیب  بلژیک  و  ایتالیا 
کشورهاي مورد بررسي به خود اختصاص داده اند. این شاخص براي کشور ما نیز محاسبه 
شده است. ایران در بین 60 کشور، در دوره مورد بررسي، در جایگاه 38 جهان قرار دارد. 
در رتبه بندی این شاخص کشورهایي مانند پرتغال، برزیل، تایلند، هند، مکزیک و ترکیه در 

جایگاهي پایین تر از رتبه ایران قرار گرفته اند1.
قالب  در  مالکیت،  حقوق  شاخص هاي  سایر  کنار  در   IPR شاخص  اخیر  سال هاي  در 
براي   2011 تا   2006 سال هاي  در   )IPRI( بین المللي2  مالکیت  حقوق  شاخص  گزارش 
کشورهاي مختلف جهان محاسبه مي شود. آخرین گزارش با عنوان »شاخص حقوق مالکیت 
در   2010 سال  در  شاخص  این  میزان  نشان دهنده  که  شد  منتشر   2011 سال  در  بین المللي« 
129 کشور جهان است. براساس این گزارش، کشورهاي فنالند، سوئد، امریکا، دانمارك، 
مالکیت  حقوق  شاخص  باالترین  به ترتیب  هلند  و  ژاپن  سوئیس،  سنگاپور،  لوکزامبورگ، 
فکري را در بین کشورهاي جهان دارند. در این رتبه بندی، ایران از بین 129 کشور جهان در 

رتبه 108 قرار گرفته است3.
دانش محور  اقتصاد  و  دانایي  اقتصاد  درمورد  متعددي  مطالعات  گذشته،  سال هاي   در 
بررسي هاي  برای  ستانده  ـ  داده   و  اقتصادسنجي  مختلف  روش هاي  از  که  شده   انجام 
دانش  صنعت  که  بود  تالش هایي  نخستین  از  یکي  مکالپ4  مطالعه  کرده اند.  استفاده  خود 
ابداع  ارائه داد. مکالپ سري زماني دانش را  این صنایع  از  را درك کرد و شکل جامعي 
کرد ولي نتوانست تحقیق خود را به طور کامل انجام دهد. با این حال، در سال 1986 کار 
در  متحده  ایالت  در  اطالعاتي  »صنایع  عنوان  تحت  هابر  ماري  و  رابین  به وسیله  او  ناتمام 
سال هاي 1960-1980« منتشر شد. در این مطالعه که سال هاي 1967، 1972، 1977 و 1980 

1. Park & Ginarte (1997).
2. International Property Rights Index.
3. IPRI 2010 Report.
4. Fritz Machlup (1962).
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مکالپ،  مطالعات  طبق  بر  دانش محور  باالي صنایع  رشد  انتظار  برخالف  دربرمی گیرد،  را 
سهم اطالعات در GNP از 29 درصد در سال 1958 تنها به 34 درصد در سال 1980 رسیده 

است1.
اقتصادي«  جهش  و  ابداعات  نوآوري،  ملي  »نظام  عنوان  با  تحقیقي  در  عبدلي  قهرمان 
با  و  ایتالیا  و  آلمان  جنوبي،  کره  مالزي،  ترکیه،  ژاپن،  امریکا،  تجربه کشورهاي  بررسي  با 
استفاده از الگوهاي اقتصادسنجي رشد دانش محور، نشان مي دهد که ابداعات و اختراعات 
اثر خود را بر اقتصاد برجاي مي گذارد. این نظام  در »نظام ملي نوآوري« شکل مي گیرد و 

متشکل از اجزا و پیوند میان آن هاست.
روش  و  ارتباطات  سرمایه گذاري  داده هاي  از  استفاده  با  جهانگرد  و  مشیري  آقایان 
فناوري  اعتقاد آن ها،  به  اقتصادي را تخمین زده اند.  بر رشد  فناوري  این  تأثیر  فضاـ حالت2، 
اطالعات و ارتباطات اثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي داشته و تأثیر آن پس از یک 
دوره کاهش در اواخر دهه 1360 و اوایل دهه 1370،  با افزایش شاخص هاي سرمایه گذاري 

ارتباطات در اواخر دهه 1370 بهبود یافته است3.

2. طبقه بندی كاالهاي دانش محور

روش شناسي اندازه گیري GDP و بسیاري از شاخص هاي دیگر اقتصاد کالن، توسط نظام 
از ساختار جدول های  نظام  این  است.  تنظیم و مشخص شده  ملل  ملي سازمان   حساب هاي 
داده  ـ ستانده ای اقتباس شده است که نشانگر روابط بین بخش است. در حسابداري سنتي، 
هر  خالص  ستانده  مي شود.  سنجیده  آن  بازاري  ارزش  براساس  بخش  هر  ناخالص  ستانده 
بخش نیز با کسر خریدهاي واسطه اي حاصل شده و از مجموع ستانده هاي خالص بخش هاي 
مختلف اقتصادي، GDP به دست مي آید؛ ولي در اقتصاد دانش محور، مسأله اصلي به ساختار 
ندارد  وجود  لیستي  هیچ  ملي  حساب هاي  نظام  در  است.  مربوط  ملي  حساب هاي  مفهومي 
که همانند کاالها و خدمات مرسوم، تولید دانش را در برگیرد. دانش یک نهاده اقتصادي 
اقتصادي  منابع  انباشت  به  نهاده هاي مرسوم  نیست. زماني که  فلز  یا  نیروي کار  مانند  مرسوم 

1. Apte, Karmarkar and Nath (2007).
2. State Space.

3. مشیري و جهانگرد )1383(.
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اضافه مي شود، تابع تولید اقتصاد با رویه مخصوص خود عمل کرده و اقتصاد رشد مي کند. 
افزایش  را   GDP کار،  نیروي  بهره وري  میزان  به  توجه  با  کار  نیروي  افزایش  مثال،  به طور 
مي دهد؛ افزایش میزان فلزات، امکان افزایش تولید اتومبیل، مسکن و سایر کاالها را فراهم 
تغییر  با  را  اقتصاد  عملکرد  فلزات،  و  کار  نیروي  برخالف  جدید  دانش  ولي  و...  مي سازد 
دسته بندي ها1 تغییر مي دهد و تولیدات و فرایندهایي را ایجاد می کند که قباًل قابل دسترسي 

نبود2.
تأثیر  باال مي برد، ولي کّمیت و کیفیت  اقتصاد را  تولید  پتانسیل  این که دانش جدید،  با 
آن به خوبي شناخته شده نیست. هیچ تابع تولیدي وجود ندارد و هیچ جدول داده ـ ستانده اي 
بر عملکرد  تأثیري  نشان دهد هر واحد رشد دانش چه  تا  نیست  از رویه هاي آن در دست 
ندارد.  ثابتي  ظرفیت  مرسوم،  سرمایه ای  کاالهاي  برخالف  دانش  داشت.  خواهد  اقتصاد 
تغییرات  اقتصادي مي تواند  به نوع کارآفریني، رقابت و سایر شرایط  بسته  ایده جدید  یک 
منابع  افزایش  نکند.  ایجاد  تغییري  هیچ  این که  یا  و  آورد  به وجود  را  متوسطي  یا  هنگفت 
شناخت  ولي  مي کند  تقویت  را  اقتصاد  بالقوه  به طور  دانش،  تولید  براي  تخصیص داده شده 

اندکي از چگونگي و میزان آن وجود دارد. 
تنها  است.  سخت  بسیار  آن  قیمت گذاري  و  کّمي  ارزیابي  دانش،  اقتصاد  قلب  در 
شاخص هاي جزئي و غیرمستقیمي از رشد ذاتي دانش وجود دارد، زیرا بخش ناشناخته اي از 
دانش به صورت ضمني و غیرمدون است و تنها در ذهن برخي افراد وجود دارد. زمینه هایی 
از قبیل موجودي و جریان دانش، توزیع دانش و ارتباط بین ایجاد دانش و عملکرد اقتصادي 
عماًل هنوز ترسیم نشده است. به همین دلیل، دستیابی به قیمت دانش نیز از طریق کش وقوس 
بازار مشکل بوده و هیچ نهاد و مؤسسه اي وجود ندارد که تولید و تغییرات دانش را گزارش 
آمارهاي  با  ندارد که  نظامندی وجود  قیمتي  اطالعات  دانش،  براي  بازاري  غیاب  دهد. در 
اقتصادي مرسوم قابل مقایسه باشد. براساس آنچه گفته شد، مي توان چهار دلیل اصلي ارائه 
داد که براساس آن، متغیرهاي دانش ــ حتي اگر با دقت فراهم شده باشند ــ جامعیتي را که 

در متغیرهاي اقتصادي مرسوم هست، ندارند3:

1. Recipes.
2. OECD (1996).
3. OECD (1996).
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هیچ رویه تثبیت شده اي برای فرموله کردن ارتباط نهاده ها در تولید دانش و ستانده   )1
دانش وجود ندارد.

هیچ حساب دانشي ــ همانند حساب هاي ملي مرسوم ــ وجود ندارد. بر این اساس،   )2
برنامه ریزي براي نهاده هاي تولیدکننده دانش، دشوار است.

زدن  جمع  براي  باشد  پایه اي  تا  ندارد  وجود  دانش  براي  سیستماتیکي  قیمتي  نظام   )3
تکه هاي دانشي که اساساً منحصر به فرد است.

و  نمي کند  اضافه  دانش  موجودي  به  خالصي  ارزش  ضرورتاً  جدید  دانش  ایجاد   )4
استهالك واحدهاي موجودي دانش طبقه بندی نمي شود.

اقتصاد  سنجش  و  اندازه گیري  براي  مختلفي  مطالعات  مذکور،  مشکالت  وجود  با 
دانش محور انجام گرفته شده است که در این بخش به برخي از آن ها اشاره مي شود:

1ـ2. معیار OECD براي اندازه گیري اقتصاد دانش محور
ویژگي هاي  از  یکي  دانش محور،  اقتصاد  ارزیابي  براي  شاخص هایي  توسعه  مسأله 
سال  در  که  مطالعه اي  براساس  است.  اقتصاد  حسابداري  براي  نظامي  ایجاد  منحصربه فرد 
1996 توسط OECD انجام شد، فهم کامل عملکرد اقتصاد دانش نیازمند مقیاس ها و مفاهیم 
بتواند  باید  دانش محور  اقتصاد  جدید  شاخص هاي  مطالعه،  این  در  است.  اقتصادي  جدید 

وظایف زیر را انجام دهد:
• اندازه گیري نهاده هاي دانش: OECD براي اندازه گیري نهاده دانش از شاخص هاي 	

مخارج تحقیق و توسعه، میزان اشتغال مهندسان و پرسنل فني، پتنت ها، ترازپرداخت 
بین المللي تکنولوژي و ابداعات استفاده مي کند.

• اندازه گیري موجودي و جریان دانش.	
• R&D )نسبت 	 یا شدت   R&D براساس مخارج   OECD اندازه گیري ستانده دانش: 

باال،  تکنولوژي  با  صنایعی  از  طبقه بندی ای  ناخالص(  ستانده  به   R&D مخارج 
تکنولوژي متوسط و تکنولوژي پایین ارائه داده است.

• اندازه گیري شبکه هاي دانش.	
• اندازه گیري دانش و آموزش.	
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2ـ2. روش بانک جهاني براي اندازه گیري اقتصاد دانش  محور
ویژگي هاي  از  بسیاري  ارزیابي  براي  مختلفي  شاخص هاي  جهاني،  بانک  تحقیق  در 
شاخص ها  این  از  برخي  است.  شده  معرفي  آن  کلیدي  ستانده هاي  و  دانش محور  اقتصاد 
)به صورت درصدي   )ICT( اطالعات1  و  ارتباطات  فناوري  افزوده  ارزش   )1 از:  عبارت اند 
بانکي؛  کارهاي  براي  اینترنت  از  افراد  استفاده  میزان    )2 تجاري(؛  بخش هاي  سایر   از 
3(تعداد محققان )به ازاي 1000 نفر نیروي کار(؛ 4( تعداد مشارکت کنندگان در آموزش ها 
و دوره ها )به صورت درصدي از کارگران سنین 64-15(؛ 5( میزان اشتغال در مشاغل خالق 
)درصدي از کل اشتغال(؛ 6( تعداد ثبت شرکت ها؛ 2GDP )7 و GDP سرانه؛ 8( نرخ رشد 

واقعي GDP؛ 9( نرخ رشد اشتغال و 10( نرخ رشد بلندمدت بیکاري3.

3ـ2.  بخش های دانش محور براساس سیستم طبقه بندی صنایع امریکای 
)NAICS( 4شمالی

سیستم طبقه بندی صنایع امریکای شمالی )NAICS( یک نظام طبقه بندی صنایع است که 
توسط پایگاه های آماری ایاالت متحده امریکا، کانادا و مکزیک بسط داده شده و براساس 
توجه به سوی عرضه تولید و نیازهای آماری آن طراحی شده است. ساختار این طبقه بندی 
شش رقمی است و هریک از ارقام به ترتیب بخش، زیربخش، گروه، صنعت و صنایع محلی 
را نشان می دهد. آخرین ویرایش نظام NAICS کانادا در سال 2007، دربرگیرنده 20 بخش، 
نظام طبقه بندی در  این  ملی است.  102 زیربخش، 324 گروه، 718 صنعت و 928 صنعت 
مورد  تکنولوژی های  و  تولید  فرایند  براساس   5  ISIC همچون  طبقه بندی ها  سایر  با  مقایسه 
 )SIC( رده  بندی صنعتي  استاندارد  نظام  واقع جایگزین  در  »نیکز«  تعریف می شود.  استفاده 
است که در سال 1987 شکل گرفت6. در این طبقه بندی، صنایع با تکنولوژی باال به صورت 

جدول )1( معرفی شده اند7.

1. Information and Communication Technologies.
2. Gross Domestic Production.
3. Gherchyes, Moesen & Rogge (2009).
4. The North American Industry Classification System
5. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities
6. http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/naics-scian/2007/introduction-eng.htm
7. Lefler (2011)
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NAICS جدول 1ـ بخش های اقتصادی با تكنولوژی باال در نظام طبقه بندی

کد 
NAICSکد صنعت

NAICSصنعت

ساخت ابزار ناوبری، اندازه گیری، 3345تصفیه نفت32411
الکتروپزشکی و کنترل

ساخت و بازتولید رسانه های نوری و 3346صنایع شیمیایی اساسی3251
مغناطیسی

صنایع رزین، الستیک مصنوعی، الیاف 3252
ساخت تجهیزات الکترونیکی3353مصنوعی و رشته ای

حشره کش، کود و سایر صنایع شیمیایی 3253
ساخت سایر ابزار و تجهیزات 33599کشاورزی

الکترونیکی
ساخت وسایل نقلیه موتوری3361صنایع پزشکی و دارویی3254
ساخت عمده وسایل نقلیه و تریلر3362صنایع رنگ و چسب3255

صنایع صابون، شوینده های ترکیبی و 3256
ساخت اجزای وسایل نقلیه موتوری3363تهیه مواد بهداشتی

صنایع محصوالت و قطعات هوافضا3364صنایع ساخت و تهیه سایر مواد شیمیایی3259

ساخت مهمات و لوازم ادوات نظامی 332992
ساخت تجهیزات و تدارکات پزشکی3391کوچک

 ساخت مهمات نظامی 332993
منتشرکنندگان نرم افزار5112)به جز ادوات نظامی کوچک(

حامل های ارتباطات سیمی517110ساخت سالح های سبک332994
حامل های ارتباطات بیسیم517210ساخت سایر مهمات و لوازم332995

ساخت ماشین آالت کشاورزی، 3331
ارتباطات ماهواره ای517410ساختمانی و معدنی

سایر ارتباطات517919ساخت ماشین آالت صنعتی3332

ساخت ماشین آالت صنعت خدمات و 3333
 پردازش اطالعات، میزبانی وب 518210تجاری 

و خدمات مربوط به آن

ساخت تجهیزات مهندسی، توربین و 3336
معماری، مهندسی و خدمات مربوط 5413انتقال نیرو

به آن

ساخت ماشین آالت سایر خدمات 3339
طراحی سیستم های کامپیوتری و 5415عمومی

خدمات مربوط به آن

ساخت تجهیزات کامپیوتری و لوازم 3341
خدمات مشاوره مدیریتی، علمی و فنی5416جانبی

خدمات تحقیق و توسعه علمی5417ساخت تجهیزات ارتباطی3342
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کد 
NAICSکد صنعت

NAICSصنعت

خدمات پشتیبانی آموزشی6117ساخت تجهیزات صوتی و تصویری3343

تعمیر و نگهداری ماشین آالت دفتری 811212ساخت لوازم برقی و نیمه هادی ها3344
و کامپیوتر

3. شناسایي بخش هاي دانش محور در اقتصاد ایران

 OECD مطالعه  در  که   R&D مخارج  شدت  شاخص  از  استفاده  با  بخش  این  در 
بخش هاي  است،  شده  تأکید  آن  بر  دانش  اقتصاد  حوزه  در  انجام شده  مطالعات  سایر  و 
بخش هاي  سطح  در  توسعه  و  تحقیق  مخارج  مي شود.  شناسایي  ایران  اقتصاد  دانش محور 
 مختلف را مي توان از طریق جدول داده  ـ ستانده ارزیابي کرد. با استفاده از جدول مصرف 
اگر  است.  پیگیري  قابل  اقتصادي  مختلف  بخش هاي  تعامالت   ،1380 سال  ستانده  ـ  داده 
بخش هایي که بیش ترین سهم مخارج تحقیق و توسعه و مخارج آموزش را دارند، بخش هاي 
دانش محور فرض شوند، بخش هایی که به عنوان بخش هاي دانش محور معرفي می شوند را 

می توان در جدول داده ـ ستانده )2( نشان داد.

 جدول 2ـ مخارج آموزش، تحقيق و توسعه بخش هاي اقتصادي 
ـ  ستانده سال 1380 )درصد( در جدول داده  

بخش هاي اقتصاديردیف

سهم خدمات 
تحقیق و 
توسعه از 

تقاضاي واسطه

سهم مخارج 
آموزش 

از تقاضاي 
واسطه

مجموع سهم 
خدمات تحقیق 

و توسعه و 
آموزش از 

تقاضاي واسطه
16/9117/7234/63تأمین اجتماعي اجباري1
8/689/6518/33آموزش عالي خصوصي3
2/9112/7415/65کامپیوتر و فعالیت هاي مربوط به آن2
3/877/4511/32کتابخانه، موزه و سایر فعالیت هاي فرهنگي4
5/375/7711/14جنگلداري5
4/875/1410/01کارگزاران خبري6
4/144/318/45خدمات پشتیباني و کمکي حمل ونقل8
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بخش هاي اقتصاديردیف

سهم خدمات 
تحقیق و 
توسعه از 

تقاضاي واسطه

سهم مخارج 
آموزش 

از تقاضاي 
واسطه

مجموع سهم 
خدمات تحقیق 

و توسعه و 
آموزش از 

تقاضاي واسطه
3/744/298/03اداره امور عمومي9

3/713/927/63بیمه10
2/413/45/81بانک11
2/6535/65سایر فعالیت هاي کسب وکار12
0/244/95/14خدمات مذهبي سیاسي7

2/382/735/11استخراج نفت خام و گاز طبیعي13
2/512/515/02آموزش عالي دولتي15
2/192/194/38حمل ونقل با راه آهن16
1/142/643/78آموزش ابتدایي خصوصي14
1/791/983/77سایر واسطه گري هاي مالي17

ساخت پوشاك، عمل آوري و رنگ آمیزی 18
1/481/482/96پوست خزدار

1/411/432/84تحقیق و توسعه19
1/161/252/41انتشار، چاپ وتکثیر رسانه های ضبط شده22
0/921/42/32خدمات شهري20
0/591/361/95جمع آوري، تصفیه و توزیع آب21
0/910/941/85استخراج سنگ آهن26
0/920/921/84زنبورداري و پرورش کرم ابریشم و شکار27
0/621/141/76مددکاري اجتماعي23
0/770/781/55استخراج سنگ مس32
0/441/081/52حمل ونقل هوایي25
0/381/111/49فعالیت هاي ورزشي و تفریحي24
0/720/721/44ساخت  محصوالت از توتون وتنباکو33

ساخت ابزار اپتیکي و ابزار دقیق، 31
0/590/821/41ساعت هاي مچي و...

0/680/691/37حمل ونقل از طریق خطوط لوله34

آموزش بزرگساالن و سایر آموزش های 35
0/670/671/34دولتي

0/340/831/17تولید، انتقال و توزیع برق29
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بخش هاي اقتصاديردیف

سهم خدمات 
تحقیق و 
توسعه از 

تقاضاي واسطه

سهم مخارج 
آموزش 

از تقاضاي 
واسطه

مجموع سهم 
خدمات تحقیق 

و توسعه و 
آموزش از 

تقاضاي واسطه
0/280/821/1عمده فروشي و خرده فروشي30
0/010/840/85حمل ونقل آبي28

منبع: سایت اینترنتي مرکز آمار ایران.

4. روش شناسي تحقیق

در این بخش چارچوب نظري مدل بیان مي شود.از آنجا که روش شناسي ارائه شده مبتني 
بر استفاده از تحلیل داده  ـ  ستانده است، ابتدا چارچوب اولیه داده ـ ستانده بررسي مي شود و 

سپس، نحوه ورود بخش هاي دانش محور )اطالعات محور( معرفي خواهد شد.

1ـ4. چارچوب اصلي داده  ـ  ستانده 
تعریف  اقتصاد  بخش هاي  به عنوان  ستانده،  ـ   داده   رویکرد  در  اقتصادي  ساختارهاي 
نسخه  یک  که  است  بین بخشي  مبادالت  از  فهرستي  ستانده  ـ  داده  نظام  اساس  مي شوند. 
یک  شامل  ستانده،  ـ  داده  مدل هاي  می شود1.  محسوب  ملي  حسابداري  نظام  گسترش یافته 
سري فروض ساده کننده اي است که براي تعبیر و تفسیر کردن، به درجه اي از احتیاط نیاز 

دارد2. 
براساس اصل اساسي تحلیل داده ـ ستانده، فرایند تولید در یکي از بخش ها مي تواند به 
وسیله بُرداري از ضرایب ساختاري نشان داده شود که بیان کننده رابطه بین نهاده جذب شده 
تقاضاي  و  واسطه  تقاضاي  براي  بخش  )تولید( یک  ستانده  است. کل  تولید شده  ستانده  و 
ساختار دهی  با  ستانده  ـ  داده  جدول  محور  تقاضای  نهایی  چارچوب  می شود.  ارائه  نهایي 
X ستانده  نوشته می شود که در آن،  به شکل عبارت زیر  ماتریسی،  نظم بخشیدن عبارت  و 
بین  αij روابط فنی  A ماتریس ضرایب فنی )اجزای آن به شکل  I ماتریس واحد،  بخش ها، 

1. Cruz, Luis (2002)
2. Perman, Rager (1999).
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بخشی را نشان می دهد( و F تقاضای نهایی بخش ها است:

X=(I-A)-1F  

معکوس  ماتریس   ،(I-A)-1 و  است  ستانده  ـ  داده  تحلیل  بنیادي  ماتریس  عبارت،  این 
لئونتیف )ماتریس ضرایب فزاینده تولید( نامیده شده است.

2ـ4. ساختار كلي جدول داده ـ ستانده دانش
بخش هاي  شد،  انجام  اطالعات1  ستانده  ـ  داده  تحلیل  در  که  تقسیم بندي ای  همانند 
سایر  و  دانش محور  بخش هاي  بلوك  دو  به  دانش  ستانده  ـ  داده  تحلیل  در  نیز  اقتصادي 

بخش ها تقسیم بندی مي شود.

جدول 3ـ ساختار جدول داده ـ ستانده دانش

حساب تولید 
تقاضاي 

نهایي
تقاضاي 

کل حساب تولید 
بخش هاي غیردانش بخش هاي غیردانش به بخش دانش 

بخش دانش بخش دانش
به بخش هاي غیردانش 

حساب عوامل تولیدي 
عرضه کل

با بسط روابط داده ـ ستانده مي توان روابط تراز تولیدي را در جدول داده ـ ستانده دانش 
به صورت زیر نشان داد:

 

 

که در عبارات فوق، N نشانگر بخش هاي دانش محور و I نشانگر سایر بخش ها است. با 
استفاده از روابط فوق تراز تولیدي زیر به دست مي آید:

1. محققي )1384(.
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3ـ4.جایگاه بخش هاي دانش محور با استفاده از رویکرد پیوندها
مي شود.  استفاده  اقتصاد  در  مختلف  بخش هاي  جایگاه  بررسي  براي  پیوندها  رویکرد 
در روش پیوندها، رویکردهاي مختلفي وجود دارد که یکي از رویکردهاي نوین به روش 
»استخراج فرضي« موسوم است. مبناي اصلي این رویکرد، حذف سطر و ستون یک بخش 
یا بلوك تحت سناریو های مختلف است. این رویکرد در قالب تقاضامحور و عرضه محور 
بررسي شده است. از آن جا که در این تحقیق فقط رویکرد تقاضامحور استفاده و بررسي 
شده است، بنابراین، فرض می شود جدول داده ـ ستانده n بخشي به k بلوك بخش  بندی شود 

که در آن k کوچک تر از n است1:               

 

معکوس لئونتیف در این حالت، به شکل زیر نوشته مي شود:                                                 

     
که در آن: 

 

و         

 

بر این اساس، تقاضاي نهایي و ستانده ناخالص نیز به صورت زیر تجزیه می شود:

 

1. Miller and Lahr (2001).
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به این ترتیب مي توان نوشت:

 

این نوع نمایش، چارچوب مفیدي براي ارزیابي انواع مختلف حالت هاي ممکن استخراج 
فرضي براي سنجش پیوندها ارائه مي دهد. ایده اصلي این است که سعي مي کند با عدد و 
رقم نشان دهد که درصورت غیاب بخش j، کل ستانده اقتصاد به چه میزان کاهش مي یابد. 
 j بخشي، با حذف سطر و ستون بخش n به تعبیر داده ـ ستانده،این کار  براي یک اقتصاد
از ماتریس A امکان پذیر است. به این ترتیب، ماتریس )n-1( بخشي با حذف هاي انجام شده 
به صورت  نشان داده مي شود و نیز هماهنگ با آن، تقاضاي نهایي کاهش  یافته را نشان 

مي دهد. ستانده در اقتصاد کاهش یافته به صورت زیر است:

 

اساس، این  بر  و  با است  برابر  نیز  بخشي   n مدل  در  ستانده 
به واسطه حذف بخش j ، کل کاهش در اقتصاد را نشان می دهد. 

یاد  پیوندها،  مطالعات  براي  اصلي  محرکه  نیروي  به عنوان  معموالً   )1915( هیرشمن  از 
با پیوندهاي پیشین باشد. به علت تمرکز  باید همراه  به اعتقاد وی، پیوندهاي پسین  مي شود. 
هیرشمن بر فشار تقاضا، تحلیلگران بعدي پیوندها نیز بر استفاده از ماتریس معکوس لئونتیف 
متمرکز شدند. بر این اساس، چندین سناریو قابل طرح ریزی است که یک مورد آن که در 

این تحقیق استفاده شده است، به عنوان روش سال1 مطرح می شود2.
A12=A21=0 در این حالت فرض می شود

 

1. Cella.
2. Miller and Lahr (2001).
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نشان  به شکل زیر  اولیه  با حالت  اقتصاد در حالت فرضي فوق  ناخالص  تفاوت ستانده 
داده می شود:

 

در این حالت، تمام پیوندهاي بخش 1 با سایر بخش هاي اقتصادي قطع شده است. مجموع 
عناصر Δx، یعني i'(x)، نشان دهنده اندازه گیری پیوندهاي کل است که این تعریف توسط 
سال نیز معرفي شده است. پیوند کل به دست آمده با استفاده از تعاریف زیر به پیوندهاي پسین 

و پیشین تفکیک می شود:

 پیوندهاي پسین:  

پیوندهاي پیشین:   

الزم به ذکر است در این تحقیق، فقط از روش موسوم به مدل »سال« استفاده شده است.

5. برآورد مدل

براي بررسي اثرات اقتصادي حمایت از حقوق مالکیت فکري در ایران مي توان بخش هاي 
اقتصادي کشور را به دو بلوك کلي بخش هاي دانش محور و سایر بخش ها تقسیم  کرد. این 
محور  مي شود،  محسوب  پذیرفته شده  امري  دانش محور  اقتصاد  ادبیات  در  که  تقسیم بندی 

اصلي مباحث این بخش را تشکیل مي دهد. 
با استفاده از اطالعات ارائه شده توسط آمار کارگاه هاي صنعتي 10 نفر کارکن و بیش تر 
مخارج  بیش ترین  که  بخش هایي   ،1380 سال  ستانده  ـ  داده  جدول های  و   1386 سال  در 
آموزش و تحقیق و توسعه را داشتند، به عنوان بخش هاي دانش محور معرفي مي شوند. پس 
از تجمیع جدول داده ـ ستانده سال 1380، مرکز آمار در قالب جدول 50 بخشي، 19 بخش 

به عنوان بخش هاي دانش محور و 31 بخش را با عنوان سایر بخش ها انتخاب کرد.
نتایج بررسي ها در در قالب تجزیه ضرایب مستقیم و غیرمستقیم در جدول )4( ارائه شده 
مختلف  بخش هاي  غیرمستقیم  و  مستقیم  ضرایب  کل  دوم  ستون  در  جدول  این  در  است. 
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ارائه شده است. این ضرایب در ستون سوم و چهارم به دو بخش تجزیه می شود: بخش اول 
تأثیر تحریک تقاضا در هریک از بخش هاي غیردانش را بر مجموعه بخش هاي غیردانش 
نشان مي دهد )ستون سوم( و ستون چهارم نیز تأثیر تحریک تقاضا در هریک از بخش هاي 
اندازه می گیرد. در ستون پنجم جدول زیر  غیردانش را بر مجموعه بخش هاي دانش محور 
نیز خالص اندازه اثر غیرمستقیم تحریک مجموعه بخش هاي غیر دانش نشان داده شده است. 
این ضریب از کسر عدد 1 از اعداد ستون سوم حاصل می شود. به طور مثال، با ایجاد یک 
واحد تقاضا براي بخش صنایع غذایي و آشامیدني، کل تولید اقتصاد به اندازه 2/1937 واحد 
افزایش مي یابد که از این مقدار 2/0974 واحد در مجموعه بخش هاي غیردانش و 0/0963 
واحد نیز در مجموعه بخش هاي دانش محور صورت گرفته است. اثر غیرمستقیم این تقاضا 
اندازه ضرایب  براساس   )4( بود. جدول  نیز 1/0974 واحد خواهد  غیردانش  در بخش هاي 

ستون سوم رتبه بندی شده است. 
پالستیکي  و  الستیکي  محصوالت  ساخت  بخش  تحریک  غیردانش،  بخش  بین  در 
بیش ترین تأثیر را ــ از منظر مقادیر مطلق تغییر ــ بر بخش هاي دانش محور اقتصاد بر جاي 
به طور  تحقق یافته  تولید  از 18 درصد کل  بیش  بخش،  این  تقاضاي  تحریک  با  مي گذارد. 
تقاضاي  تحریک  بخش،  این  از  پس  مي شود.  ایجاد  دانش محور  بخش هاي  در  غیرمستقیم 
تعمیر  و  هوایي  حمل ونقل  برق،  توزیع  و  انتقال  تولید،  خانگي،  وسایل  ساخت  بخش هاي 
بر  را  تأثیر  بیش ترین  خانگي،  و  شخصي  کاالهاي  موتورسیکلت،  و  موتوري  نقلیه  وسایل 

بخش هاي دانش محور اقتصاد برجاي مي گذارد.
»اداره  بخش  در  تولید  غیرمستقیم  اثرات  از  دانش محور  بخش هاي  سهم  حال،  این  با 
این  تقاضاي  تحریک  با  است.  بخش ها  سایر  از  باالتر  شهري«  خدمات  و  عمومي   امور 
بخش، بیش از 42 درصد اثرات غیرمستقیم تولید در بخش هاي دانش محور ایجاد مي شود. 
پس از آن، به ترتیب بخش هاي ساخت محصوالت الستیکي و پالستیکي، استخراج، تعمیر 
و  پشتیباني  خدمات  خانگي،  و  شخصي  کاالهاي  موتورسیکلت،  و  موتوري  نقلیه  وسایل 
کمکي حمل ونقل و ساخت وسایل خانگي از این منظر در رتبه هاي بعدي قرار مي گیرند. 
ستون ششم جدول )4( نیز نشانگر سهم تفکیک شده بخش هاي دانش محور از اثر غیرمستقیم 

است.
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 جدول 4ـ تأثير تقاضاي بخش هاي غيردانش 
بر توليد بخش هاي مختلف اقتصادي

بخش ها

خالص اثر اثر مستقیم و غیرمستقیم
غیرمستقیم بر 
بخش هاي 
غیردانش

سهم 
بخش هاي 

دانش محور از 
اثر غیرمستقیم 

)درصد(
سایر کل

بخش ها
بخش هاي 
دانش محور

1/26831/15510/11320/155142/21اداره امور عمومي و خدمات شهري
ساخت محصوالت الستیکي و 

1/8021/46580/33630/465841/92پالستیکي

1/05391/03340/02050/033437/96استخراج
تعمیر وسایل نقلیه موتوري، 

موتورسیکلت و کاالهاي شخصي 
و خانگي

1/37451/23270/14180/232737/86

خدمات پشتیباني و کمکي 
1/351/25650/09350/256526/70حمل ونقل

1/84461/62260/2220/622626/28ساخت وسایل خانگي
1/46221/34170/12060/341726/09سایر خدمات

1/27271/21340/05930/213421/74ساخت ماشین آالت با کاربرد عام
1/27881/22070/05810/220720/86عمده فروشي  و خرده فروشي

1/3851/30720/07780/307220/22حمل ونقل با راه آهن
1/90951/72930/18020/729319/81تولید، انتقال و توزیع برق

1/57481/46160/11320/461619/70حمل ونقل از طریق خطوط لوله
1/71531/57460/14070/574619/67منسوجات، پوشاك و دباغي

1/62291/50050/12240/500519/65جمع آوري، تصفیه و توزیع آب
1/44451/36930/07520/369316/91حمل ونقل جاده اي

ساخت مبلمان، مصنوعات 
طبقه بندی نشده در جاي دیگر و 

بازیافت
1/82981/6940/13580/69416/37

2/01831/85470/16370/854716/07حمل ونقل هوایي
1/70481/59420/11060/594215/69ساخت محصوالت کاني

1/59141/49860/09280/498615/69کشاورزي
ساخت چوب و محصوالت چوبي، 

1/87131/73780/13340/737815/31و ساخت کاال از ني و خیزران 
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بخش ها

خالص اثر اثر مستقیم و غیرمستقیم
غیرمستقیم بر 
بخش هاي 
غیردانش

سهم 
بخش هاي 

دانش محور از 
اثر غیرمستقیم 

)درصد(
سایر کل

بخش ها
بخش هاي 
دانش محور

1/94921/82490/12440/824913/10ساختمان 
1/37291/32620/04670/326212/52پاالیش و توزیع گاز طبیعي
ساخت فرآورده های نفتي 
تصفیه شده و ذغال کک و 

عمل آوري سوخت های هسته اي
1/55761/4970/06060/49710/88

1/3551/31810/03690/318110/40امور دفاعي و انتظامي
ساخت محصوالت فلزي فابریکي 

1/7291/65390/07510/653910/31به جز ماشین آالت و تجهیزات

1/63951/57650/0630/57659/85حمل ونقل آبي
ساخت محصوالت از توتون و 

1/34811/31580/03230/31589/28تنباکو

1/74951/68160/06790/68169/06ساخت فلزات اساسي
1/78061/71060/070/71068/97هتل و رستوران

ساخت ماشین آالت با کاربرد 
1/37751/34520/03220/34528/54خاص

2/19372/09740/09631/09748/07صنایع غذایي و آشامیدني

منبع: نتایج تحقیق.

19 بخش اقتصادي در جدول داده ـ ستانده مورد بررسي، به عنوان بخش هاي دانش محور 
ارائه شده  به تفکیک  انتخاب شدند که در جدول )5( ضرایب مستقیم و غیرمستقیم آن ها 
غیرمستقیم  و  مستقیم  نیز ستون دوم کل ضرایب  این جدول  در  قبلي  همانند جدول  است. 
بخش هاي مختلف را نشان می دهد. این ضرایب در ستون سوم و چهارم به دو بخش تجزیه 
شده است: بخش اول تأثیر تحریک تقاضا را در هریک از بخش هاي غیردانش بر مجموعه 
در  تقاضا  تحریک  تأثیر  چهارم،  ستون  و  سوم(  )ستون  مي دهد  نشان  غیردانش  بخش هاي 
در  می  گیرد.  اندازه  دانش محور  بخش هاي  مجموعه  بر  را  غیردانش  بخش هاي  از  هریک 
ستون پنجم نیز همانند جدول قبل، اثر غیرمستقیم تحریک هریک از بخش هاي دانش محور 
بر مجموعه بخش هاي دانش محور ارائه شده است. ستون آخر جدول )5( نیز سهم بخش هاي 
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بر  را  دانش محور  بخش هاي  از  هریک  تقاضاي  تحریک  غیرمستقیم  اثر  از  دانش محور 
مجموعه 19 بخش دانش محور نشان می دهد.

ساخت  انتشار،  و  چاپ  حمل ونقل،  تجهیزات  ساخت  بخش هاي   ،)5( جدول  براساس 
ماشین آالت و دستگاه هاي برقي طبقه بندی نشده در جاي دیگر، کارگزاران خبري و ساخت 

مواد و محصوالت شیمیایي به ترتیب باالترین ضرایب مستقیم و غیرمستقیم را دارند.
غیرمستقیم  اثرات  از  را  دانش محور  بخش هاي  از  هریک  سهم  نیز  جدول  ششم  ستون 
تولید نشان مي دهد. براساس محاسبات انجام شده، بیش ترین اثرات غیرمستقیم در بخش هاي 
تلویزیون،  رادیو،  ساخت  بخش هاي  مي شود.  انجام  بیمه  بخش  تحریک  با  دانش محور 
پست  محاسباتي،  و  حسابداري  دفتري،  ماشین آالت  ساخت  ارتباطي،  وسایل  و  دستگاه ها 
و مخابرات و سایر واسطه گري هاي مالي نیز بخش هایي هستند که از منظر سهم بخش هاي 

دانش محور از اثرات غیرمستقیم در رتبه هاي بعدي قرار  مي گیرند. 

 جدول 5ـ تأثير تقاضاي بخش هاي دانش محور 
بر توليد بخش هاي مختلف اقتصادي

بخش ها

اثر مستقیم و غیرمستقیم
اثر غیرمستقیم 
بر بخش هاي 

دانش

سهم 
بخش هاي 

دانش محور از 
اثر غیرمستقیم 

)درصد(
سایر کل

بخش ها
بخش هاي 
دانش محور

1/43630/08121/3550/35581/38بیمه
ساخت رادیو، تلویزیون، 
1/40190/1351/26680/266866/40دستگاه ها و وسایل ارتباطي

ساخت ماشین آالت دفتري، 
1/1850/06471/12030/120365/04حسابداري و محاسباتي

1/27690/10131/17550/175563/40پست و مخابرات
1/12270/04791/07480/074860/97سایر واسطه گري هاي مالي

کامپیوتر و فعالیت هاي مربوط 
1/14670/06141/08530/085358/16به آن

1/63920/28841/35080/350854/88چاپ و انتشار
سینما، رادیو، تلویزیون و سایر 

1/30780/15711/15060/150648/95فعالیت هاي هنري
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بخش ها

اثر مستقیم و غیرمستقیم
اثر غیرمستقیم 
بر بخش هاي 

دانش

سهم 
بخش هاي 

دانش محور از 
اثر غیرمستقیم 

)درصد(
سایر کل

بخش ها
بخش هاي 
دانش محور

ساخت مواد و محصوالت 
1/46420/24361/22060/220647/52شیمیایي

کتابخانه، موزه و سایر فعالیت هاي 
1/21680/11451/10230/102347/18فرهنگي

1/26940/14411/12530/125346/51بانک
1/32680/18071/14610/146144/70بهداشت و درمان
1/33360/19941/13420/134240/22تحقیق و توسعه

1/49990/31061/18930/189337/86کارگزاران خبري
1/81160/50961/30190/301937/20ساخت  تجهیزات حمل ونقل

1/20160/13681/06480/064832/14آموزش
ساخت ابزار پزشکي، ابزار اپتیکي 
و ابزار دقیق، ساعت هاي مچي و 

انواع دیگر ساعت
1/2310/15971/07130/071330/86

ساخت ماشین آالت و دستگاه هاي 
برقي طبقه بندی نشده در جاي 

دیگر
1/62880/44741/18130/181328/84

1/22940/19571/03360/033614/67سایر فعالیت هاي کسب وکار

منبع: نتایج تحقیق.

ساخت  کسب وکار،  فعالیت هاي  سایر  بخش هاي  دانش محور،  بخش هاي  بین  در 
ماشین آالت و دستگاه هاي برقي طبقه بندی نشده در جاي دیگر، ساخت ابزار پزشکي، ابزار 
تجهیزات  ساخت  آموزش،  ساعت،  دیگر  انواع  و  مچي  ساعت هاي  دقیق،  ابزار  و  اپتیکي 
بیش ترین  به ترتیب  و...  و درمان  بهداشت  توسعه،  و  تحقیق  حمل ونقل، کارگزاران خبري، 
روابط اقتصادي را با سایر بخش هاي اقتصادي )بخش هاي غیردانش( دارند. به عبارت دیگر، 
تحریک این بخش ها موجب تحریک حوزه وسیعي از بخش هاي اقتصادي )چه بخش هاي 

دانش محور و چه سایر بخش ها( می شود. 
بخش هاي  بین  در  که  مي دهد  نشان  نوین،  پیوندهاي  با  ارتباط  در  انجام شده  محاسبات 
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ساخت  کسب وکار،  فعالیت هاي  سایر  شیمیایي،  محصوالت  و  مواد  ساخت  دانش محور 
ماشین آالت و دستگاه هاي برقي طبقه بندی نشده در جاي دیگر، بهداشت و درمان، چاپ و 
انتشار و آموزش به ترتیب بیش ترین تأثیر را بر تولید اقتصادي بر جاي مي گذارند. با این حال، 
ایران  اقتصاد  در  دانش محور  بخش هاي  تأثیر  اندازه  که  است  ضروري  مسأله  این  به  توجه 
پیوند کل بخش ساخت مواد و محصوالت شیمیایي  اندازه  به طوري که  اندك است؛  نسبتاً 
اقتصادي  بخش  هر 19  پیوندهاي  و درصورت جمع زدن مجموع  است  برابر 1/38 درصد 
مجموع  درحالي که  می دهد،  نشان  را  درصد   15/23 رقم  آن ها  تأثیر  اندازه  دانش محور، 
از مجموع بخش هاي  باالتر  فقط دو بخش کشاورزي و ساختمان 15/62 درصد است که 
دانش محور اقتصاد است. این مسأله نشان مي دهد که بخش هاي دانش محور در اقتصاد ایران 

نقش بسیار اندکي دارند. 

جدول 6ـ بررسي پيوندها با رويكرد نوين تقاضامحور )درصد(

پیوند بخش ها
کل

پیوند 
پسین

پیوند 
پیوند بخش هاپیشین

کل
پیوند 
پسین

پیوند 
پیشین

2/400/202/20حمل ونقل آبي7/795/712/08کشاورزي
0/930/180/75چاپ و انتشار6/465/171/29صنایع غذایي و آشامیدني

0/810/150/65آموزش7/842/295/55ساختمان 
عمده فروشي  و 

خدمات پشتیباني و 2/371/870/50خرده فروشي
1/130/121/02کمکي حمل ونقل

اداره امور عمومي و 5/681/624/06حمل ونقل جاده اي
0/180/090/09خدمات شهري

1/610/081/52حمل ونقل هوایي2/391/480/91ساخت فلزات اساسي

ساخت مواد و محصوالت 
1/380/900/48شیمیایي

ساخت مبلمان 
و  مصنوعات 

طبقه بندی نشده در 
جاي دیگر و بازیافت

0/230/070/16

جمع آوري، تصفیه و 0/900/870/03ساخت محصوالت کاني
0/140/070/07توزیع آب

سایر فعالیت هاي 
0/930/070/86ساخت وسایل خانگي3/770/852/92کسب وکار
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پیوند بخش ها
کل

پیوند 
پسین

پیوند 
پیوند بخش هاپیشین

کل
پیوند 
پسین

پیوند 
پیشین

ساخت تجهیزات 
پاالیش و توزیع گاز 1/020/730/29حمل ونقل

0/070/070/00طبیعي

0/690/640/05استخراج

ساخت چوب و 
محصوالت چوبي، 

ساخت کاال از ني و 
خیزران 

0/140/060/08

ساخت فرآورده های نفتي 
تصفیه شده و ذغال کک 

و عمل آوري سوخت های 
هسته اي

0/090/060/03پست و مخابرات1/660/591/07

ساخت محصوالت 
فلزي فابریکي به جز 

ماشین آالت و تجهیزات
0/600/530/07

ساخت رادیو، 
تلویزیون و دستگاه ها 

و  وسایل ارتباطي
0/340/050/29

0/32270/04980/2728بیمه0/530/480/06تولید، انتقال و توزیع برق
منسوجات، پوشاك و 

0/580/040/54حمل ونقل با راه آهن0/860/440/43دباغي

ساخت محصوالت 
0/310/040/28تحقیق و توسعه1/800/431/36الستیکي و پالستیکي

سایر واسطه گري هاي 0/690/410/27هتل و رستوران
0/64620/02920/62مالي 

0/730/380/34بانک

ساخت ابزار پزشکي، 
ایزار اپتیکي و ابزار 
دقیق، ساعت هاي 

مچي و انواع دیگر 
ساعت

0/100/030/07

تعمیر وسایل نقلیه 
موتوري و موتورسیکلت 

و کاالهاي شخصي و 
خانگي

کامپیوتر و فعالیت هاي 1/690/381/31
0/150/020/12مربوط به آن

2/440/352/09امور دفاعي و انتظامي
سینما، رادیو، 

تلویزیون و سایر 
فعالیت هاي هنري

0/040/020/02

ساخت ماشین آالت با 
ساخت محصوالت از 0/480/330/14کاربرد خاص

0/020/020/00توتون وتنباکو
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پیوند بخش ها
کل

پیوند 
پسین

پیوند 
پیوند بخش هاپیشین

کل
پیوند 
پسین

پیوند 
پیشین

ساخت ماشین آالت با 
حمل ونقل از طریق 0/340/260/07کاربرد عام

0/020/010/01خطوط لوله

ساخت ماشین آالت 
و دستگاه هاي برقي 

طبقه بندی نشده در جاي 
دیگر

0/650/250/40
ساخت ماشین آالت 
دفتري، حسابداري و 

محاسباتي
0/13610/00610/1300

کتابخانه، موزه و سایر 3/650/233/42بهداشت و درمان
0/15780/00590/1519فعالیت هاي فرهنگي

0/00240/00210/0003کارگزاران خبري0/400/220/18سایر خدمات

منبع: نتایج تحقیق.

نشانگر  فوق  تحلیل هاي  ایران،  اقتصاد  در  دانش محور  بخش هاي  اندك  نقش  وجود  با 
آینده  در  حتم  به طور  پیوندها  این  است.  بخش ها  سایر  با  بخش ها  این  گسترده  پیوندهاي 
بخش هاي  تقویت  در  مهمي  نقش  فکري  مالکیت  حقوق  از  حمایت  شد.  خواهد  بیش تر 
دانش محور ایجاد می کند، زیرا این مسأله عالوه بر حمایت از تولید دانش در کشور، راه را 

براي ورود و حضور تکنولوژي هاي نوین در کشور هموار مي سازد.

جمع بندی و مالحظات

در این تحقیق ابتدا با استفاده از شاخص مخارج تحقیق و توسعه، بخش هاي دانش محور 
اقتصاد شناسایي شد و سپس با شناسایي این بخش ها ) 19 بخش دانش محور(، کل بخش هاي 

اقتصاد به دو بلوك بخش هاي دانش محور و سایر بخش ها تقسیم  شد.
بخش هاي  سایر  با  اندکي  متقابل  روابط  دانش محور  بخش هاي  تحقیق،  نتایج  براساس 
اقتصادي کشور دارند و ضرایب تولیدي شان در مقایسه با سایر بخش هاي اقتصاد اندك است. 
قابل توجهي  اقتصادي  نتایج  ــ  ــ حداقل در کوتاه مدت  این بخش ها  تقویت  این اساس،  بر 
نخواهد داشت. با این وجود، براساس تحقیق حاضر، برخي از بخش هاي دانش محور قابلیت 
بلندمدت  در  آن ها  تقویت  و  دارند  اقتصاد  بدنه  به  خود  تولیدات  کردن  سرریز  در  باالیي 
اثرات اقتصادي قابل توجهي به دنبال خواهد داشت. این مسأله نشان مي دهد که در تقویت 



پژوهشنامه بازرگانی 118 

همه جانبه  حمایت  کرد.  تبعیت  دقیقي  استراتژي  از  باید  دانش محور،  بخش هاي  حمایت  و 
از تمام بخش هاي دانش محور، عواید قابل انتظار را به همراه نخواهد داشت. در این راستا، 
شناسایي بخش هاي دانش محور پیشرو با پیوندهاي پسین و پیشین باال اهمیت بسیاري دارد و 

این تحقیق گام های مهمي در این راستا برداشته است. 
مسأله مهم دیگر این است که حمایت از حقوق مالکیت فکري با دگرگون سازی روابط 
تجارت  تکنولوژي،  انتقال  مستقیم خارجي،  از مجاري مختلف )سرمایه گذاري  تولید،  فني 
در  که  است  تجربه اي  این  و  دارد  همراه  به  قابل توجهي  اقتصادي  آثار  بلندمدت  در  و...( 
ایران  قابل توجه  علمي  به جهش هاي  توجه  با  است.  شده  تکرار  نیز  جهان  سایر کشورهاي 
مناسب  زیرساخت های  همچنین  و  تحصیل کرده  جوان  جمعیت  وجود  اخیر،  سال هاي  در 
در  تولید  نهاده  مهم ترین  به عنوان  دانش  که  است  امر  این  نویددهنده  کشور،  در  آموزشی 
آینده اقتصادي کشور مطرح می شود. حمایت حقوق مالکیت فکري، چارچوب نهادي الزم 
براي پشتیباني از تولید دانش جدید و فناوري هاي نوین را فراهم مي کند و موجب تهییج و 
تقویت بخش هاي دانش آفرین و دانش محور مي شود. بر این اساس، توجه به حمایت حقوق 

مالیک فکري در آینده اهمیت زیادي خواهد داشت.
با این حال، بررسی مسائل امروز اقتصاد ایران نشانگر موانع و محدودیت های خاصی در 
حرکت اقتصاد به سوی اقتصاد دانش محور است؛ به گونه ای که بسیاری از صنایع و بنگاه های 
اقتصادی کشور در مقایسه با مقیاس های الزم برای رقابت در عرصه جهانی کوچک بوده 
تعدیل  فرایندهای  از  بسیاری  این،  بر  عالوه  می کنند.  فعالیت  داخلی  بازارهای  در  فقط  و 
اقتصادی، همچون خصوصی سازی و آزاد سازی قیمت ها در ایران، به کندی حرکت می کند 
آن  موفقیت  قیمت ها،  آزاد سازی  و  خصوصی سازی  برای  غیربازاری  سیاست های  اتخاذ  و 
مستقیم  نظر جذب سرمایه گذاری  از  ایران  مواجه می سازد.  با چالش عمده ای  آینده  در  را 
قابلیت  آخر،  مورد  این  و  است  مواجه  اجرایی  و  نهادی  متعدد  مشکالت  با  نیز  خارجی 
خنثی سازی کامل اثرات مثبت حمایت از حقوق مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی به کشور 

را به همراه دارد.
اقتصاد  شکل  بنیادی  به صورت  شده اند،  دانش محور  اقتصاد  ظهور  باعث  که  نیروهایی 
جهانی را تغییر داده اند. این فرایند بسیار سریع عمل می کند و هر کشوری باید نقش خاص 
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خود را در اقتصاد نوین بیابد. با توجه به مسائل موجود، اجرای سیاست های زیر برای حضور 
فعال در عرصه جهانی اقتصاد و اقتصاد دانش محور ضروری به نظر می رسد:

• پاسخگوی 	 دهد  اجازه  اقتصاد  به  که  برنامه هایی  با  همراه  بازارمحور  تغییرات  ایجاد 
فشارهای رقابت جهانی و نیروهای بازار باشد.

• قوی 	 توسعه  و  بقا  که  برنامه هایی  با  همراه  رقابتی  ساختارهای  از  حفاظت  و  ایجاد 
باالترین  با  که  بنگاه هایی  و  نهادها  می کند.  تضمین  را  اقتصادی  بنگاه های  و  نهادها 
کیفیت، بر مهارت های انسانی و زیربناهایی استوارند که توان رقابت در اقتصاد نوین 

را دارند.
• تغییرات و 	 به طوری که  به حداکثر رشد،  به منظور دستیابی  مدیریت فرایند تعدیالت 

فشارهای جدید به کاهش رشد اقتصادی منجر نشود. 
• تعدیالت 	 فشارهای  برابر  در  کشور  مختلف  مناطق  و  خانواده ها  افراد،  از  حمایت 

اقتصادی.
داخلی،  شرکت های  تقویت  بدون  جهانی  رقابت  نیروهای  دربرابر  اقتصاد  کردن  باز 
می تواند در بلندمدت به خالی شدن اقتصاد از صنایع کلیدی منجر شود. اگر مدیریت ضعیف 
افزایش بیکاری منجر شود، حمایت های اجتماعی  اقتصاد کالن به رشد اقتصادی اندك و 
برای ایجاد اصالحات بازارمحور با شکست روبه رو خواهد شد. بنابراین، در مسیر حرکت 

به سوی اقتصاد دانش محور توجه به چهار سیاست فوق بسیار بااهمیت است.
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