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بنگاههاي اقتصادي محسوب ميشود و در اين بين نقش مهمي ايفا ميکند.

داراييهاي دانشمحور نتيجه فعاليتهاي تحقيق و توسعه هستند و در سطح جهاني

شرکتهاي تجاري خصوصي بار اصلي توليد دانش و مخارج تحقيق و توسعه را بر عهده
دارند .اين شرکتها زماني براي توليد دانش سرمايهگذاري میکنند که بتوانند از منافع

* .استادیار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و مرکز مطالعات عالي بينالمللي دانشگاه تهران
		
vasfi1359@gmail.com
** .کارشناس ارشد مطالعات اقتصادی شرکت ملي نفت ايران
yahya.fathi@gmail.com
*** .استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
fathizadeh@yahoo.com
**** .استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
دکتر امیرهوشنگ فتحیزاده ،مسئول مکاتبات.
norooziutir@ut.ac.ir

پژوهشنامه بازرگانی

92

انحصاري آن بهرهمند شوند .در اين میان ،حمايت از حقوق مالکيت فکري ،ساختار حمايتي
الزم براي اين امر را فراهم ميکند.

فرض اساسي تحقيق اين است که حمايت از حقوق مالکيت فکري ،بخشهاي

دانشمحور اقتصاد را تقویت میکند .با اين فرض ،هدف اين مقاله بررسي اثرات اقتصادي

تحريک بخشهاي دانشمحور بر کل بخشهاي اقتصادي در قالب تعامالت بينبخشي است
که اين امر با استفاده از جدول داده ـ ستانده انجام شده است.

در اين مقاله پس از بررسي شاخصهاي شناسايي اقتصاد دانش ،بخشهاي دانشمحور

در اقتصاد ايران شناسايي شده و روابط اقتصادي اين بخشها با نظام اقتصادي کشور بررسي
شده است .براساس نتايج بهدستآمده ،برخي بخشهاي دانشمحور اثرات سرريز کمتري

داشته و غالباً روابط درونگروهي در مجموعه بخشهاي دانشمحور است .با اين حال،
برخي ديگر از بخشهاي دانشمحور اثرات سرريز بيشتري به بدنه اقتصاد داشته و تحريک
بيشتري در اقتصاد ايجاد میکند.
طبقهبندی C67, D83, K11,O30, O34 :JEL
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مقدمه
روندهاي موجود درمورد رشد توليد کاالهاي دانشمحور ،موجب باز تفسير جديد

تئوريهاي رشد اقتصادي شده است .اقتصاددانها همواره بهدنبال جستوجوي عوامل اصلي
رشد اقتصادي بودهاند .در گذشته تمرکز عمده توابع توليد سنتي ،بر نيروي کار ،سرمايه،

مواد و انرژي بود و دانش و تکنولوژي بهعنوان عامل خارجي بر توليد تأثير ميگذاشت .ولي
هماکنون رويکردهاي تحليلي به سویی سوق يافته که دانش مستقيماً بهعنوان نهاده توليد

در توابع ظاهر میشود .سرمايهگذاري در دانش ،ظرفيتهاي توليدي ساير نهادههاي توليد
را افزايش میدهد و از آنجا که سرمايهگذاري دانشمحور ،1نسبت به مقياس نرخ بازده

صعودي دارد ،عامل مؤثري در رشد بلندمدت اقتصاد محسوب ميشود.

نقش دانش در اقتصاد ،ايده جديدي نيست؛ آدام اسميت به طبقه جديدي از متخصصان

ِ
دانش مفید ،ايفا ميکند.
اشاره ميکند که تفکراتشان نقش عمدهاي در توليد اقتصادي

فردريک ليست نيز بر زيرساختها و نهادهايي تأکيد ميکند که در توسعه نيروهاي فعال
که منبعث از توليد و توزيع دانش است ،مشارکت دارند .ايده نوآوري شومپيتر نيز بهعنوان

نيروي اصلي پويايي اقتصاد ،توسط شومپيترينهاي جديد از قبيل گالبريات ،گودوين و
هيشرمن دنبال شده است .اقتصاددانهایی از قبيل رومر و گروسمن نيز تئوريهاي جديدي
از رشد اقتصادي را توسعه دادهاند که نيرويهاي مؤثر بر رشد اقتصادي بلندمدت را تفسير

ميکند .2در ادبيات جديد رشد اقتصادي ،پيشرفت فني بهعنوان عامل تعيينکننده رشد
بلندمدت در نظر گرفته ميشود .پيشرفت فني از فعاليت بنگاههاي اقتصادي نشأت ميگيرد؛

بنگاههايي که با هدف کسب سود به ابداع محصوالت جديد و يا بهبود محصوالت موجود
ميپردازند .بنگاهها با اميد دستیابی به سود ناشي از ابداعات ،در فعاليتهاي تحقيق و توسعه

3

( )R&Dسرمايهگذاري میکنند؛ ولي در کنار ايجاد محصوالت جديد ،فعاليتهاي ابداعي
و سرمايهگذاري در فعاليتهاي تحقيق و توسعه ،به افزايش دانش انباشته اجتماعیای منجر

ميشود که پایهاي براي ابداعات بعدي پيريزي ميکند.

1. Knowledge Investments.
2. OECD (1996).
3. Reaserch and Development.
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امروزه ثابت شده است که نرخ رشد جهاني اقتصاد وابستگي شديدي به نرخ ابداعات

و ذخيره دانش دارد و اين امر از طريق فرايندهاي تحقيق و توسعه محقق ميشود .1در

اقتصاد جهانيشده امروز ،نقش نهاده دانش در اقتصاد و اجتماع در حال فزوني است .اين
مسأله موجب طرح واژه اقتصاد دانشمحور شده است .براساس گزارش توسعه جهاني

1998ـ ،1999دانش عامل مهمي در فرايند توسعه کشورهاست .گزارشهای  2OECDنيز
نشان ميدهد که ابداعات و تغييرات فني و تکنولوژيکي ،محرک مهمي در رشد اقتصادي
است .تحول در اندازه مخارج  R&Dاين مطلب را بهخوبي تأييد ميکند که کل مخارج

 R&Dبه مرور در سطح جهاني در حال افزايش است.3

در سطح جهاني بيشترين سهم توليد و انتشار دانش در بين بخشهاي مختلف به

شرکتهاي تجاري خصوصي اختصاص دارد .سرمايهگذاري در توليد دانش تا زماني
انجام ميشود که صاحبانش بتوانند از منافع انحصاري آن استفاده کنند .در غير اينصورت،

مخارج تحقيق و توسعه متوقف ميشود .مکانيزمهای مختلفي براي حمايت از توليد دانش
وجود دارد که يکي از آنها به رسميت شناختن مالکيت فکري و ايجاد سازوکارهايي براي
حمايت و حفاظت از آن است .مهمترين آثار حمايت از حقوق مالکيت فکري ،حمايت از
بخشهاي دانشمحور اقتصاد است.

در اين مقاله فرض ميشود که حمايت از حقوق مالکيت فکري ،بخشهاي دانشمحور

اقتصاد را تقويت ميکند .با قبول اين فرض ،بررسي تعامالت اقتصادي بخشهاي دانشمحور

کشور با ساير بخشهاي اقتصادي در قالب تحليل جدول داده ـ ستانده دانش هدف اصلي
مقاله محسوب میشود .بههمين منظور ،دراين مقاله پس از بحث نظري درمورد ارتباط

حقوق مالکيت فکري و انتشار دانش ،ادبيات موضوعي اقتصاد دانش نیز پرداخته ميشود.
در اين ارتباط ،پس از بررسی شاخصهاي اقتصاد دانش در سطح جهاني و همچنین بررسی

کاالهاي دانشمحور ،روشهاي شناسايي بخشهاي دانشمحور نیز با استفاده از تجربيات
جهاني بررسي شده و شاخصهاي مناسب براي شناسايي بخشهاي دانشمحور اقتصاد ايران

انتخاب ميشود .با استفاده از شاخصهاي انتخابي ،بخشهاي دانشمحور شناساييشده و
1. Vogel (2006).
2. Organisation for Economic Co-operation and Development.
3. Vogel (2006).
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از طريق تحليل داده ـ ستانده ،تعامالت بينبخشي بخشهاي دانشمحور با ساير بخشهاي

اقتصادی بررسي ميشود.

 .1نقش حقوق مالکيت فکري در توليد و انتشار دانش و کاالهاي
دانشمحور
همانگونه که در اقتصاد کشاورزی زمین و در اقتصاد صنعتی منابع طبیعی چون نفت،

آهن ،ذغال و ...نقش منبع اصلی تولید را ایفا میکند در اقتصاد دانشمحور نیز دانش،

مهمترین نهاده تولید است .نقش مهم دانش در اقتصاد ،ایده جدیدی نیست و فقط به زمان

حال مختص نیست .تمامی اقتصادها چه اقتصادهای اولیه و چه اقتصادهای مدرن امروزی
مبتنی بر دانش هستند .با این حال نقش دانش در فرایندهای تولیدی از زمان انقالب صنعتی
بهتدریج افزایش یافته است و امروزه درجه ترکیب دانش و اطالعات در فعالیتهای

اقتصادی گسترده شده است.

اقتصاد دانشمحور تحتتأثیر دو نیروی مهم نمایان شده است .اول ،افزایش شدت

دانش در فرایندهای اقتصادی و دوم ،رشد جهانیشدن در فعالیتهای اقتصادی .رشد شدت

دانش از ترکیب نیروهای انقالب تکنولوژی اطالعات و تغییرات تکنولوزیکی فزاینده مشتق

شده است و جهانیشدن نیز از طریق آزادسازیهای ملی و بینالمللی و ترکیب تکنولوژی
اطالعات با انقالب ارتباطات ،گسترده میشود .بههرحال ،اقتصاد دانش به تمام ساختارهای

اقتصادیای اشاره دارد که ترکیبی از این پدیدههاست .امروزه بهجای اینکه مزیت نسبی
کشورها تابع منابع طبیعی ،نیروی کار و موجودی سرمایه باشد ،تابع فناوری و مهارتها
است .تاریخ و منابع طبیعی نقش اندکی ایفا کرده و نقش نبوغ و ابتکار انسانی روز به روز

بیشتر میشود.1

در ادبيات جديد رشد اقتصادي ،پيشرفت فني بهعنوان عامل تعيينکننده رشد بلندمدت

در نظر گرفته ميشود .پيشرفت فني از فعاليت بنگاههاي اقتصادي نشأت ميگيرد ،بنگاههايي
که با هدف کسب سود سعی در ابداع محصوالت جديد و يا بهبود محصوالت موجود دارند.

بنگاهها با اميد دستیابی به سود ناشي از ابداعات ،در فعاليتهاي تحقيق و توسعه ()R&D
1. Hounghton and Sheehan (2000).
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سرمايهگذاري میکنند؛ ولي در کنار ايجاد محصوالت جديد ،فعاليتهاي ابداعي نیز دانش
انباشته اجتماع را افزایش داده و پایهاي براي ابداعات بعدي پيريزي ميکند .اطالعات
ابداعات جديد که مورد حمايت حقوق مالکيت فکري است در اختيار ساير مبدعان بالقوه

نيز قرار ميگيرد .نرخ رشد جهاني اقتصاد ،وابستگي شديدي به نرخ ابداعات و ذخيره دانش
داشته و حمايت حقوق مالکيت فکري رشد اقتصادي و انباشت دانش را تحریک میکند.

ماهیت انتشار دانش ،استثناءپذير نيست؛ بهگونهايکه نميتوان ديگران را از دسترسي به

دانش جديد بازداشت .بر اين اساس ،اگر تکنولوژي کاربردي جديدي ايجاد شود ،بهراحتي

کپي میشود و نميتوان مانعي در اينباره ايجاد کرد .قابليت سرريزشدن دانش و سهولت
انتشار و کپي آن باعث محدودیت منافع ايجادکنندگان اين دانش و تکنولوژي میشود.

حقوق مالکيت فکري )IPR( 1با ايجاد يک انحصار موقت و کوتاهمدت براي صاحبان اين
تکنولوژي و تضمين استفاده از منافع ناشي از آن توسط ايجادکنندگان دانش ،مبدعان و

مخترعان را تشويق ميکند.2

اهميت اين مباحث با توجه به تفاوت دو گروه کشورهاي پيشرفته (شمال) و کشورهاي

درحالتوسعه و کمتر توسعهيافته (جنوب) در رابطه با حقوق مالکيت فکري دوچندان
ميشود؛ چراکه کشورهاي توسعهيافته معموالً ابداعکننده تکنولوژيهاي جديد هستند و
کشورهاي درحالتوسعه معموالً اين ابداعات را کپی میکنند .حمایت از حقوق مالکیت

فکری ،نقش مثبتی در کشورهای شمال دارد ولی در کشورهاي جنوب چند اثر مهم برجاي
ميگذارد :اول اينکه رشد اقتصادي را افزایش میدهد؛ دوم ،ميزان انتقال تکنولوژي از
کشورهاي شمال به جنوب را افزايش داده و در آخر ،موجب بهبود رفاه در کشورهای

هردو گروه ميشود.3

درک اهمیت حقوق مالکیت فکری باعث تالشهای متعدد برای استخراج شاخصهایی

شده است که برای اندازهگیری و امتیازدهی آن بهکار میرود .اولين تالش براي ايجاد

شاخصي براي حقوق مالکيت فکري ،بهکار اوليه پارک 4و جينارته )1997( 5مربوط میشود
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 شاخصهاي حق اختراع ،عالئم تجاري و حق نسخهبرداري ،شاخصي

براي حقوق مالکيت فکري  60کشور جهان محاسبه شده است .براساس محاسبات پارک و

جينارته در دورۀ  1960تا  1990ميالدي ،کشورهاي هلند ،اتريش ،اسرائيل ،اسپانيا ،امریکا،

ايتاليا و بلژيک بهترتيب باالترين شاخص حمايت از حقوق و مالکيت فکري را در بين
کشورهاي مورد بررسي به خود اختصاص دادهاند .اين شاخص براي کشور ما نيز محاسبه

شده است .ايران در بين  60کشور ،در دوره مورد بررسي ،در جايگاه  38جهان قرار دارد.
در رتبهبندی اين شاخص کشورهايي مانند پرتغال ،برزيل ،تايلند ،هند ،مکزيک و ترکيه در

جايگاهي پايينتر از رتبه ايران قرار گرفتهاند.1

در سالهاي اخير شاخص  IPRدر کنار ساير شاخصهاي حقوق مالکيت ،در قالب

گزارش شاخص حقوق مالکيت بينالمللي )IPRI( 2در سالهاي  2006تا  2011براي

کشورهاي مختلف جهان محاسبه ميشود .آخرين گزارش با عنوان «شاخص حقوق مالکيت

بينالمللي» در سال  2011منتشر شد که نشاندهنده میزان اين شاخص در سال  2010در

 129کشور جهان است .براساس اين گزارش ،کشورهاي فنالند ،سوئد ،امریکا ،دانمارک،
لوکزامبورگ ،سنگاپور ،سوئیس ،ژاپن و هلند بهترتيب باالترين شاخص حقوق مالکيت

فکري را در بين کشورهاي جهان دارند .در این رتبهبندی ،ایران از بین  129کشور جهان در
رتبه  108قرار گرفته است.3

در سالهاي گذشته ،مطالعات متعددي درمورد اقتصاد دانايي و اقتصاد دانشمحور

انجام شده كه از روشهاي مختلف اقتصادسنجي و داده ـ ستانده برای بررسيهاي

خود استفاده کردهاند .مطالعه مکالپ 4يکي از نخستین تالشهايي بود که صنعت دانش
را درک کرد و شکل جامعي از اين صنايع ارائه داد .مکالپ سري زماني دانش را ابداع

کرد ولي نتوانست تحقيق خود را بهطور کامل انجام دهد .با اين حال ،در سال  1986کار
ناتمام او بهوسيله رابين و ماري هابر تحت عنوان «صنايع اطالعاتي در ايالت متحده در

سالهاي  »1980-1960منتشر شد .در اين مطالعه که سالهاي  1977 ،1972 ،1967و 1980
1. Park & Ginarte (1997).
2. International Property Rights Index.
3. IPRI 2010 Report.
4. Fritz Machlup (1962).
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را دربرمیگیرد ،برخالف انتظار رشد باالي صنايع دانشمحور بر طبق مطالعات مکالپ،

سهم اطالعات در  GNPاز  29درصد در سال  1958تنها به  34درصد در سال  1980رسيده

است.1

قهرمان عبدلي در تحقيقي با عنوان «نظام ملي نوآوري ،ابداعات و جهش اقتصادي»

با بررسي تجربه کشورهاي امریکا ،ژاپن ،ترکيه ،مالزي ،کره جنوبي ،آلمان و ايتاليا و با

استفاده از الگوهاي اقتصادسنجي رشد دانشمحور ،نشان ميدهد که ابداعات و اختراعات

در «نظام ملي نوآوري» شکل ميگيرد و اثر خود را بر اقتصاد برجاي ميگذارد .اين نظام
متشکل از اجزا و پيوند ميان آنهاست.

آقايان مشيري و جهانگرد با استفاده از دادههاي سرمايهگذاري ارتباطات و روش

فضاـحالت ،2تأثير اين فناوري بر رشد اقتصادي را تخمین زدهاند .به اعتقاد آنها ،فناوري
اطالعات و ارتباطات اثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي داشته و تأثير آن پس از يک

دوره کاهش در اواخر دهه  1360و اوايل دهه  ،1370با افزايش شاخصهاي سرمايهگذاري

ارتباطات در اواخر دهه  1370بهبود يافته است.3

 .2طبقهبندی کاالهاي دانشمحور
روششناسي اندازهگيري  GDPو بسياري از شاخصهاي ديگر اقتصاد کالن ،توسط نظام

حسابهاي ملي سازمان ملل تنظيم و مشخص شده است .اين نظام از ساختار جدولهای
داده ـ ستاندهای اقتباس شده است که نشانگر روابط بينبخش است .در حسابداري سنتي،
ستانده ناخالص هر بخش براساس ارزش بازاري آن سنجيده ميشود .ستانده خالص هر
بخش نيز با کسر خريدهاي واسطهاي حاصل شده و از مجموع ستاندههاي خالص بخشهاي

مختلف اقتصادي GDP ،بهدست ميآيد؛ ولي در اقتصاد دانشمحور ،مسأله اصلي به ساختار
مفهومي حسابهاي ملي مربوط است .در نظام حسابهاي ملي هيچ ليستي وجود ندارد
که همانند کاالها و خدمات مرسوم ،توليد دانش را در برگيرد .دانش يک نهاده اقتصادي

مرسوم مانند نيروي کار يا فلز نيست .زمانيکه نهادههاي مرسوم به انباشت منابع اقتصادي
1. Apte, Karmarkar and Nath (2007).
2. State Space.

 .3مشيري و جهانگرد (.)1383
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اضافه ميشود ،تابع توليد اقتصاد با رويه مخصوص خود عمل کرده و اقتصاد رشد ميکند.

بهطور مثال ،افزايش نيروي کار با توجه به ميزان بهرهوري نيروي کار GDP ،را افزايش
ميدهد؛ افزايش ميزان فلزات ،امکان افزايش توليد اتومبيل ،مسکن و ساير کاالها را فراهم
ميسازد و ...ولي دانش جديد برخالف نيروي کار و فلزات ،عملکرد اقتصاد را با تغيير

دستهبنديها 1تغيير ميدهد و توليدات و فرايندهايي را ایجاد میکند که قب ً
ال قابلدسترسي

نبود.2

کميت و کيفيت تأثير
با اینکه دانش جديد ،پتانسيل توليد اقتصاد را باال ميبرد ،ولي ّ

آن بهخوبي شناخته شده نيست .هيچ تابع توليدي وجود ندارد و هيچ جدول داده ـ ستاندهاي

از رويههاي آن در دست نيست تا نشان دهد هر واحد رشد دانش چه تأثيري بر عملکرد
اقتصاد خواهد داشت .دانش برخالف کاالهاي سرمایهای مرسوم ،ظرفيت ثابتي ندارد.

يک ايده جديد بسته به نوع کارآفريني ،رقابت و ساير شرايط اقتصادي ميتواند تغيیرات

هنگفت يا متوسطي را بهوجود آورد و يا اينکه هيچ تغييري ايجاد نکند .افزايش منابع
تخصيصدادهشده براي توليد دانش ،بهطور بالقوه اقتصاد را تقويت ميکند ولي شناخت
اندکي از چگونگي و ميزان آن وجود دارد.

کمي و قيمتگذاري آن بسيار سخت است .تنها
در قلب اقتصاد دانش ،ارزيابي ّ
شاخصهاي جزئي و غيرمستقيمي از رشد ذاتي دانش وجود دارد ،زیرا بخش ناشناختهاي از
دانش بهصورت ضمني و غيرمدون است و تنها در ذهن برخي افراد وجود دارد .زمينههايی

از قبيل موجودي و جريان دانش ،توزيع دانش و ارتباط بين ايجاد دانش و عملکرد اقتصادي
عم ً
ال هنوز ترسيم نشده است .بههمين دليل ،دستیابی به قيمت دانش نيز از طريق کشوقوس

بازار مشکل بوده و هيچ نهاد و مؤسسهاي وجود ندارد که توليد و تغييرات دانش را گزارش
دهد .در غياب بازاري براي دانش ،اطالعات قيمتي نظامندی وجود ندارد که با آمارهاي

اقتصادي مرسوم قابل مقايسه باشد .براساس آنچه گفته شد ،ميتوان چهار دليل اصلي ارائه
داد که براساس آن ،متغيرهاي دانش ــ حتي اگر با دقت فراهم شده باشند ــ جامعيتي را که

در متغيرهاي اقتصادي مرسوم هست ،ندارند:3

1. Recipes.
2. OECD (1996).
3. OECD (1996).
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 )1هيچ رويه تثبيتشدهاي برای فرموله کردن ارتباط نهادهها در توليد دانش و ستانده
دانش وجود ندارد.

 )2هيچ حساب دانشي ــ همانند حسابهاي ملي مرسوم ــ وجود ندارد .بر اين اساس،
برنامهريزي براي نهادههاي تولیدکننده دانش ،دشوار است.

 )3نظام قيمتي سيستماتيکي براي دانش وجود ندارد تا پايهاي باشد براي جمع زدن
تکههاي دانشي که اساساً منحصربهفرد است.

 )4ايجاد دانش جديد ضرورتاً ارزش خالصي به موجودي دانش اضافه نميکند و
استهالک واحدهاي موجودي دانش طبقهبندی نميشود.

با وجود مشکالت مذکور ،مطالعات مختلفي براي اندازهگيري و سنجش اقتصاد

دانشمحور انجام گرفته شده است که در اين بخش به برخي از آنها اشاره ميشود:
1ـ .2معيار  OECDبراي اندازهگيري اقتصاد دانشمحور

مسأله توسعه شاخصهايي براي ارزيابي اقتصاد دانشمحور ،يکي از ويژگيهاي

منحصربهفرد ايجاد نظامي براي حسابداري اقتصاد است .براساس مطالعهاي که در سال

 1996توسط  OECDانجام شد ،فهم کامل عملکرد اقتصاد دانش نيازمند مقياسها و مفاهيم
جديد اقتصادي است .در اين مطالعه ،شاخصهاي جديد اقتصاد دانشمحور بايد بتواند

وظايف زير را انجام دهد:

•اندازهگيري نهادههاي دانش OECD :براي اندازهگيري نهاده دانش از شاخصهاي
مخارج تحقيق و توسعه ،ميزان اشتغال مهندسان و پرسنل فني ،پتنتها ،ترازپرداخت
بينالمللي تکنولوژي و ابداعات استفاده ميکند.

•اندازهگيري موجودي و جريان دانش.

•اندازهگيري ستانده دانش OECD :براساس مخارج  R&Dيا شدت ( R&Dنسبت
مخارج  R&Dبه ستانده ناخالص) طبقهبندیای از صنايعی با تکنولوژي باال،
تکنولوژي متوسط و تکنولوژي پايين ارائه داده است.

•اندازهگيري شبکههاي دانش.

•اندازهگيري دانش و آموزش.
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2ـ .2روش بانک جهاني براي اندازهگيري اقتصاد دانشمحور
در تحقيق بانک جهاني ،شاخصهاي مختلفي براي ارزيابي بسياري از ويژگيهاي

اقتصاد دانشمحور و ستاندههاي کليدي آن معرفي شده است .برخي از اين شاخصها
عبارتاند از )1 :ارزش افزوده فناوري ارتباطات و اطالعات( )ICT( 1بهصورت درصدي
از ساير بخشهاي تجاري)؛  )2ميزان استفاده افراد از اينترنت براي کارهاي بانکي؛

)3تعداد محققان (به ازاي  1000نفر نيروي کار)؛  )4تعداد مشارکتکنندگان در آموزشها
و دورهها (بهصورت درصدي از کارگران سنين )15-64؛  )5ميزان اشتغال در مشاغل خالق
(درصدي از کل اشتغال)؛  )6تعداد ثبت شرکتها؛  2GDP )7و  GDPسرانه؛  )8نرخ رشد

واقعي GDP؛  )9نرخ رشد اشتغال و  )10نرخ رشد بلندمدت بيکاري.3

3ـ .2بخشهای دانشمحور براساس سیستم طبقهبندی صنایع امریکای
شمالی)NAICS( 4
سیستم طبقهبندی صنایع امریکای شمالی ( )NAICSیک نظام طبقهبندی صنایع است که

توسط پایگاههای 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 طبقهبندی
شش رقمی است و هریک از ارقام بهترتیب بخش ،زیربخش ،گروه ،صنعت و صنایع محلی

را نشان میدهد .آخرین ویرایش نظام  NAICSکانادا در سال  ،2007دربرگیرنده  20بخش،

 102زیربخش 324 ،گروه 718 ،صنعت و  928صنعت ملی است .این نظام طبقهبندی در
مقایسه با سایر طبقهبندیها همچون  5 ISICبراساس فرایند تولید و تکنولوژیهای مورد
استفاده تعریف میشود« .نيكز» در واقع جايگزين نظام استاندارد ردهبندی صنعتي ()SIC

است كه در سال  1987شکل گرفت .6در این طبقهبندی ،صنایع با تکنولوژی باال بهصورت

جدول ( )1معرفی شدهاند.7

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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جدول 1ـ بخشهای اقتصادی با تکنولوژی باال در نظام طبقهبندی NAICS
کد
NAICS

صنعت

کد
NAICS

صنعت

32411

تصفیه نفت

3345

ساخت ابزار ناوبری ،اندازهگیری،
الکتروپزشکی و کنترل

3251

صنایع شیمیایی اساسی

3346

3252

صنایع رزین ،الستیک مصنوعی ،الیاف
مصنوعی و رشتهای

ساخت و بازتولید رسانههای نوری و
مغناطیسی

3353

ساخت تجهیزات الکترونیکی

33599

ساخت سایر ابزار و تجهیزات
الکترونیکی

3362

ساخت عمده وسایل نقلیه و تریلر

3253

حشرهکش ،کود و سایر صنایع شیمیایی
کشاورزی

3255

صنایع رنگ و چسب

3254

صنایع پزشکی و دارویی

3256

صنایع صابون ،شویندههای ترکیبی و
تهیه مواد بهداشتی

3259
332992

صنایع ساخت و تهیه سایر مواد شیمیایی
ساخت مهمات و لوازم ادوات نظامی
کوچک

332993

ساخت مهمات نظامی
(بهجز ادوات نظامی کوچک)

332995

ساخت سایر مهمات و لوازم

332994

ساخت سالحهای سبک

3331

ساخت ماشینآالت کشاورزی،
ساختمانی و معدنی

3332
3333
3336
3339
3341
3342

ساخت ماشینآالت صنعتی

ساخت ماشینآالت صنعت خدمات و
تجاری
ساخت تجهیزات مهندسی ،توربین و
انتقال نیرو
ساخت ماشینآالت سایر خدمات
عمومی

ساخت تجهیزات کامپیوتری و لوازم
جانبی
ساخت تجهیزات ارتباطی

3361

ساخت وسایل نقلیه موتوری

3363

ساخت اجزای وسایل نقلیه موتوری

3364

صنایع محصوالت و قطعات هوافضا

3391

ساخت تجهیزات و تدارکات پزشکی

5112

منتشرکنندگان نرمافزار

517110

حاملهای ارتباطات سیمی

517410

ارتباطات ماهوارهای

517919

سایر ارتباطات

517210

518210
5413

حاملهای ارتباطات بیسیم

پردازش اطالعات ،میزبانی وب
و خدمات مربوط به آن

معماری ،مهندسی و خدمات مربوط
به آن

5415

طراحی سیستمهای کامپیوتری و
خدمات مربوط به آن

5416

خدمات مشاوره مدیریتی ،علمی و فنی

5417

خدمات تحقیق و توسعه علمی
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کد
NAICS

صنعت

کد
NAICS

صنعت

3343

ساخت تجهیزات صوتی و تصویری

6117

خدمات پشتیبانی آموزشی

3344

ساخت لوازم برقی و نیمههادیها

تعمیر و نگهداری ماشینآالت دفتری
811212
و کامپیوتر

 .3شناسايي بخشهاي دانشمحور در اقتصاد ايران
در اين بخش با استفاده از شاخص شدت مخارج  R&Dکه در مطالعه OECD

و ساير مطالعات انجامشده در حوزه اقتصاد دانش بر آن تأکيد شده است ،بخشهاي

دانشمحور اقتصاد ايران شناسايي ميشود .مخارج تحقيق و توسعه در سطح بخشهاي

مختلف را ميتوان از طريق جدول داده ـ ستانده ارزيابي کرد .با استفاده از جدول مصرف
داده ـ ستانده سال  ،1380تعامالت بخشهاي مختلف اقتصادي قابل پيگيري است .اگر
بخشهايي که بيشترين سهم مخارج تحقيق و توسعه و مخارج آموزش را دارند ،بخشهاي
دانشمحور فرض شوند ،بخشهايی که بهعنوان بخشهاي دانشمحور معرفي میشوند را

میتوان در جدول داده ـ ستانده ( )2نشان داد.

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

رديف

بخشهاي اقتصادي

1

تأمين اجتماعي اجباري

2

كامپيوتر و فعاليتهاي مربوط به آن

3
4
5
6
8

آموزش عالي خصوصي

مجموع سهم
سهم خدمات سهم مخارج
خدمات تحقيق
آموزش
تحقيق و
و توسعه و
از تقاضاي
توسعه از
آموزش از
واسطه
تقاضاي واسطه
تقاضاي واسطه

16/91

17/72

34/63

2/91

12/74

15/65

5/77

11/14

8/68

كتابخانه ،موزه و ساير فعاليتهاي فرهنگي

3/87

كارگزاران خبري

4/87

جنگلداري

خدمات پشتيباني و كمكي حملونقل

5/37
4/14

9/65
7/45
5/14
4/31

18/33
11/32
10/01
8/45
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رديف

بخشهاي اقتصادي

9

مجموع سهم
سهم خدمات سهم مخارج
خدمات تحقيق
آموزش
تحقيق و
و توسعه و
از تقاضاي
توسعه از
آموزش از
واسطه
تقاضاي واسطه
تقاضاي واسطه

اداره امور عمومي

3/74

4/29

8/03

بانك

2/41

3/4

5/81

10

بيمه

12

ساير فعاليتهاي كسبوكار

2/65

13

استخراج نفت خام و گاز طبيعي

2/38

16

حملونقل با راهآهن

2/19

11
7

15
14
17
18

خدمات مذهبي سياسي
آموزش عالي دولتي

آموزش ابتدایي خصوصي

ساير واسطهگريهاي مالي

ساخت پوشاك ،عملآوري و رنگآمیزی
پوست خزدار

19

تحقيق و توسعه

20

خدمات شهري

22
21
26
27
23
32
25
24
33
31
34
35
29

3/71

0/24
2/51
1/14
1/79

3/92
3

4/9

7/63
5/65
5/14

2/73

5/11

2/19

4/38

2/51
2/64
1/98

5/02
3/78
3/77

1/48

1/48

2/96

1/41

1/43

2/84

0/92

1/4

2/32

انتشار ،چاپ وتكثير رسانههای ضبطشده

1/16

1/25

2/41

جمعآوري ،تصفيه و توزيع آب

0/59

1/36

1/95

زنبورداري و پرورش كرم ابريشم و شكار

0/92

0/92

1/84

استخراج سنگ مس

0/77

فعاليتهاي ورزشي و تفريحي

0/38

استخراج سنگآهن
مددكاري اجتماعي
حملونقل هوایي

ساخت محصوالت از توتون وتنباكو
ساخت ابزار اپتيكي و ابزار دقيق،
ساعتهاي مچي و...
حملونقل از طريق خطوط لوله

آموزش بزرگساالن و ساير آموزشهای
دولتي
توليد ،انتقال و توزيع برق

0/91
0/62
0/44
0/72

0/94
1/14
0/78
1/08
1/11
0/72

1/85
1/76
1/55
1/52
1/49
1/44

0/59

0/82

1/41

0/68

0/69

1/37

0/67

0/67

1/34

0/34

0/83

1/17
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رديف

بخشهاي اقتصادي

30

عمدهفروشي و خردهفروشي

28

حملونقل آبي

مجموع سهم
سهم خدمات سهم مخارج
خدمات تحقيق
آموزش
تحقيق و
و توسعه و
از تقاضاي
توسعه از
آموزش از
واسطه
تقاضاي واسطه
تقاضاي واسطه

0/28
0/01

0/82
0/84

1/1

0/85

منبع :سايت اينترنتي مرکز آمار ايران.

 .4روششناسي تحقيق
در اين بخش چارچوب نظري مدل بيان ميشود.از آنجا که روششناسي ارائهشده مبتني

بر استفاده از تحليل دادهـستانده است ،ابتدا چارچوب اوليه داده ـ ستانده بررسي ميشود و
سپس ،نحوه ورود بخشهاي دانشمحور (اطالعات محور) معرفي خواهد شد.

1ـ .4چارچوب اصلي داد ه ـستانده
ساختارهاي اقتصادي در رويکرد داده ـ ستانده ،بهعنوان بخشهاي اقتصاد تعريف

ميشوند .اساس نظام داده ـ ستانده فهرستي از مبادالت بينبخشي است که يک نسخه
گسترشيافته نظام حسابداري ملي محسوب میشود .1مدلهاي داده ـ ستانده ،شامل يک

سري فروض سادهکنندهاي است که براي تعبير و تفسير کردن ،به درجهاي از احتياط نياز

دارد.2

براساس اصل اساسي تحليل داده ـ ستانده ،فرایند توليد در يکي از بخشها ميتواند به

وسيله بُرداري از ضرايب ساختاري نشان داده شود که بيانکننده رابطه بين نهاده جذبشده

و ستانده توليدشده است .کل ستانده (توليد) یک بخش براي تقاضاي واسطه و تقاضاي
نهايي ارائه میشود .چارچوب نهایی تقاضای محور جدول داده ـ ستانده با ساختاردهی
و نظمبخشیدن عبارت ماتریسی ،به شکل عبارت زیر نوشته میشود که در آن X ،ستانده

بخشها I ،ماتریس واحد A ،ماتریس ضرایب فنی (اجزای آن بهشکل  αijروابط فنی بین
)1. Cruz, Luis (2002
2. Perman, Rager (1999).
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بخشی را نشان میدهد) و  Fتقاضای نهایی بخشها است:
X=(I-A)-1F

اين عبارت ،ماتريس بنيادي تحليل داده ـ ستانده است و  ،(I-A)-1ماتريس معکوس

لئونتيف (ماتريس ضرايب فزاينده توليد) ناميده شده است.
2ـ .4ساختار کلي جدول داده ـ ستانده دانش

همانند تقسيمبنديای که در تحليل داده ـ ستانده اطالعات 1انجام شد ،بخشهاي

اقتصادي نیز در تحليل داده ـ ستانده دانش به دو بلوک بخشهاي دانشمحور و ساير
بخشها تقسيمبندی ميشود.

جدول 3ـ ساختار جدول داده ـ ستانده دانش
حساب توليد

حساب توليد

بخشهاي غيردانش به بخش دانش
بخش دانش
حساب عوامل توليدي

بخشهاي غيردانش

بخش دانش
به بخشهاي غيردانش

تقاضاي
نهايي

تقاضاي
کل

عرضه کل

با بسط روابط داده ـ ستانده ميتوان روابط تراز توليدي را در جدول داده ـ ستانده دانش

بهصورت زير نشان داد:

که در عبارات فوق N ،نشانگر بخشهاي دانشمحور و  Iنشانگر ساير بخشها است .با

استفاده از روابط فوق تراز توليدي زير بهدست ميآيد:

 .1محققي (.)1384
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3ـ.4جايگاه بخشهاي دانشمحور با استفاده از رويکرد پيوندها
رويکرد پيوندها براي بررسي جايگاه بخشهاي مختلف در اقتصاد استفاده ميشود.

در روش پيوندها ،رويکردهاي مختلفي وجود دارد که يکي از رويکردهاي نوين به روش
«استخراج فرضي» موسوم است .مبناي اصلي این رويکرد ،حذف سطر و ستون يک بخش

يا بلوک تحت سناريوهای مختلف است .اين رويکرد در قالب تقاضامحور و عرضهمحور

بررسي شده است .از آنجا که در اين تحقيق فقط رويکرد تقاضامحور استفاده و بررسي
شده است ،بنابراین ،فرض میشود جدول داده ـ ستانده  nبخشي به  kبلوک بخشبندی شود
که در آن  kکوچکتر از  nاست:1

معکوس لئونتيف در اين حالت ،به شکل زير نوشته ميشود:
که در آن:

و

بر اين اساس ،تقاضاي نهايي و ستانده ناخالص نيز بهصورت زیر تجزيه میشود:

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

اين نوع نمايش ،چارچوب مفيدي براي ارزيابي انواع مختلف حالتهاي ممکن استخراج

فرضي براي سنجش پيوندها ارائه ميدهد .ايده اصلي اين است که سعي ميکند با عدد و
رقم نشان دهد که درصورت غياب بخش  ،jکل ستانده اقتصاد به چه ميزان کاهش مييابد.
به تعبير داده ـ ستانده،اين کار براي يک اقتصاد  nبخشي ،با حذف سطر و ستون بخش j

از ماتريس  Aامکانپذير است .به اینترتیب ،ماتريس ( )n-1بخشي با حذفهاي انجامشده

بهصورت

نشان داده ميشود و

نيز هماهنگ با آن ،تقاضاي نهايي کاهشيافته را نشان

ميدهد .ستانده در اقتصاد کاهشيافته بهصورت زیر است:

ستانده در مدل  nبخشي نيز برابر است با

بهواسطه حذف بخش  ، jکل کاهش در اقتصاد را نشان میدهد.

و بر اين اساس،

از هيرشمن ( )1915معموالً بهعنوان نيروي محرکه اصلي براي مطالعات پيوندها ،یاد

ميشود .به اعتقاد وی ،پيوندهاي پسين بايد همراه با پيوندهاي پيشين باشد .بهعلت تمرکز

هيرشمن بر فشار تقاضا ،تحليلگران بعدي پيوندها نيز بر استفاده از ماتريس معکوس لئونتيف
متمرکز شدند .بر اين اساس ،چندين سناريو قابل طرحریزی است که يک مورد آن که در

اين تحقيق استفاده شده است ،بهعنوان روش سال 1مطرح میشود.2
در اين حالت فرض میشود A12=A21=0

1. Cella.
2. Miller and Lahr (2001).
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تفاوت ستانده ناخالص اقتصاد در حالت فرضي فوق با حالت اوليه به شکل زير نشان

داده میشود:

در اين حالت ،تمام پيوندهاي بخش  1با ساير بخشهاي اقتصادي قطع شده است .مجموع

عناصر  ،Δxيعني ) ،i'(xنشاندهنده اندازهگیری پيوندهاي کل است که اين تعريف توسط
سال نیز معرفي شده است .پيوند کل بهدستآمده با استفاده از تعاريف زير به پيوندهاي پسين
و پيشين تفکيک میشود:
پيوندهاي پسين:
پيوندهاي پيشين:
الزم به ذکر است در اين تحقيق ،فقط از روش موسوم به مدل «سال» استفاده شده است.

 .5برآورد مدل
براي بررسي اثرات اقتصادي حمايت از حقوق مالکيت فکري در ايران ميتوان بخشهاي

اقتصادي كشور را به دو بلوک كلي بخشهاي دانشمحور و ساير بخشها تقسيم كرد .اين

تقسيمبندی که در ادبيات اقتصاد دانشمحور امري پذيرفتهشده محسوب ميشود ،محور
اصلي مباحث اين بخش را تشکيل ميدهد.

با استفاده از اطالعات ارائهشده توسط آمار کارگاههاي صنعتي  10نفر کارکن و بيشتر

در سال  1386و جدولهای داده ـ ستانده سال  ،1380بخشهايي که بيشترين مخارج

آموزش و تحقيق و توسعه را داشتند ،بهعنوان بخشهاي دانشمحور معرفي ميشوند .پس
از تجميع جدول داده ـ ستانده سال  ،1380مرکز آمار در قالب جدول  50بخشي 19 ،بخش

بهعنوان بخشهاي دانشمحور و  31بخش را با عنوان ساير بخشها انتخاب کرد.

نتايج بررسيها در در قالب تجزيه ضرايب مستقيم و غيرمستقيم در جدول ( )4ارائه شده

است .در اين جدول در ستون دوم کل ضرايب مستقيم و غيرمستقيم بخشهاي مختلف
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ارائه شده است .اين ضرايب در ستون سوم و چهارم به دو بخش تجزيه میشود :بخش اول
تأثير تحريک تقاضا در هریک از بخشهاي غيردانش را بر مجموعه بخشهاي غيردانش

نشان ميدهد (ستون سوم) و ستون چهارم نيز تأثير تحريک تقاضا در هریک از بخشهاي

غيردانش را بر مجموعه بخشهاي دانشمحور اندازه میگیرد .در ستون پنجم جدول زير
نيز خالص اندازه اثر غيرمستقيم تحريک مجموعه بخشهاي غير دانش نشان داده شده است.
اين ضريب از کسر عدد  1از اعداد ستون سوم حاصل میشود .بهطور مثال ،با ايجاد يک
واحد تقاضا براي بخش صنايع غذايي و آشاميدني ،کل توليد اقتصاد به اندازه  2/1937واحد

افزايش مييابد که از اين مقدار  2/0974واحد در مجموعه بخشهاي غيردانش و 0/0963

واحد نيز در مجموعه بخشهاي دانشمحور صورت گرفته است .اثر غيرمستقيم اين تقاضا
در بخشهاي غيردانش نيز  1/0974واحد خواهد بود .جدول ( )4براساس اندازه ضرايب
ستون سوم رتبهبندی شده است.

در بين بخش غيردانش ،تحريک بخش ساخت محصوالت الستيكي و پالستيكي

بيشترين تأثير را ــ از منظر مقادير مطلق تغيير ــ بر بخشهاي دانشمحور اقتصاد بر جاي
ميگذارد .با تحريک تقاضاي اين بخش ،بيش از  18درصد کل توليد تحققيافته بهطور

غيرمستقيم در بخشهاي دانشمحور ايجاد ميشود .پس از اين بخش ،تحريک تقاضاي
بخشهاي ساخت وسایل خانگي ،توليد ،انتقال و توزيع برق ،حملونقل هوایي و تعمير
وسایل نقليه موتوري و موتورسيكلت ،كاالهاي شخصي و خانگي ،بيشترين تأثير را بر

بخشهاي دانشمحور اقتصاد برجاي ميگذارد.

با اين حال ،سهم بخشهاي دانشمحور از اثرات غيرمستقيم توليد در بخش «اداره

امور عمومي و خدمات شهري» باالتر از ساير بخشها است .با تحريک تقاضاي اين

بخش ،بيش از  42درصد اثرات غيرمستقيم توليد در بخشهاي دانشمحور ايجاد ميشود.
پس از آن ،بهترتيب بخشهاي ساخت محصوالت الستيكي و پالستيكي ،استخراج ،تعمير
وسایل نقليه موتوري و موتورسيكلت ،كاالهاي شخصي و خانگي ،خدمات پشتيباني و

كمكي حملونقل و ساخت وسایل خانگي از اين منظر در رتبههاي بعدي قرار ميگيرند.
ستون ششم جدول ( )4نیز نشانگر سهم تفکیکشده بخشهاي دانشمحور از اثر غيرمستقيم

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

بخشها

سهم
اثر مستقيم و غيرمستقيم
خالص اثر
بخشهاي
غيرمستقيم بر
دانشمحور از
ساير
بخشهاي بخشهاي
کل
اثر غيرمستقيم
محور
ش
دان
ها
بخش
غيردانش

(درصد)

اداره امور عمومي و خدمات شهري 1/1551 1/2683

0/1132

0/1551

42/21

1/4658 1/802

0/3363

0/4658

41/92

1/0334 1/0539

تعمير وسایل نقليه موتوري،
موتورسيكلت و كاالهاي شخصي 1/2327 1/3745
و خانگي

0/0205

0/0334

37/96

0/1418

0/2327

37/86

1/2565

0/0935

0/2565

26/70

1/6226 1/8446

0/222

0/6226

26/28

ساخت ماشينآالت با كاربرد عام 1/2134 1/2727

0/0593

0/2134

21/74

ساخت محصوالت الستيكي و
پالستيكي
استخراج

خدمات پشتيباني و كمكي
حملونقل
ساخت وسایل خانگي
ساير خدمات

1/35

1/3417 1/4622

عمدهفروشي و خردهفروشي

1/2207 1/2788

توليد ،انتقال و توزيع برق

1/7293 1/9095

حملونقل با راهآهن

1/3072 1/385

حملونقل از طريق خطوط لوله

1/4616 1/5748

جمعآوري ،تصفيه و توزيع آب

1/5005 1/6229

ساخت مبلمان ،مصنوعات
طبقهبندینشده در جاي ديگر و
بازيافت

منسوجات ،پوشاک و دباغي
حملونقل جادهاي

حملونقل هوایي

1/5746 1/7153
1/3693 1/4445

0/0581

0/2207

0/0778
0/1802
0/1132
0/1407
0/1224
0/0752

0/3072
0/7293
0/4616
0/5746
0/5005
0/3693

20/86
20/22
19/81
19/70
19/67
19/65
16/91

1/694 1/8298

0/1358

0/694

16/37

1/8547 2/0183

0/1637

0/8547

16/07

1/4986 1/5914

0/0928

0/4986

15/69

ساخت محصوالت کاني

1/5942 1/7048

ساخت چوب و محصوالت چوبي،
و ساخت كاال از ني و خيزران

1/7378 1/8713

کشاورزي

0/1206

0/3417

26/09

0/1106
0/1334

0/5942
0/7378

15/69
15/31
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بخشها

سهم
اثر مستقيم و غيرمستقيم
خالص اثر
بخشهاي
غيرمستقيم بر
دانشمحور از
ساير
بخشهاي بخشهاي
کل
اثر غيرمستقيم
محور
ش
دان
ها
بخش
غيردانش

(درصد)

ساختمان

پااليش و توزيع گاز طبيعي

ساخت فرآوردههای نفتي
تصفيهشده و ذغال كك و
عملآوري سوختهای هستهاي
امور دفاعي و انتظامي

ساخت محصوالت فلزي فابريكي
بهجز ماشينآالت و تجهيزات
حملونقل آبي

ساخت محصوالت از توتون و
تنباكو
ساخت فلزات اساسي
هتل و رستوران

ساخت ماشينآالت با كاربرد
خاص
صنايع غذايي و آشاميدني

1/8249 1/9492

0/1244

0/8249

13/10

1/497 1/5576

0/0606

0/497

10/88

1/3181 1/355

0/0369

0/3181

10/40

1/6539 1/729

0/0751

0/6539

10/31

1/5765 1/6395

0/063

0/5765

9/85

1/3158 1/3481

0/0323

0/3158

9/28

1/6816 1/7495

0/0679

0/6816

9/06

1/3452 1/3775

0/0322

0/3452

8/54

2/0974 2/1937

0/0963

1/0974

8/07

1/3262 1/3729

1/7106 1/7806

0/0467

0/07

0/3262

0/7106

12/52

8/97

منبع :نتايج تحقيق.

 19بخش اقتصادي در جدول داده ـ ستانده مورد بررسي ،بهعنوان بخشهاي دانشمحور

انتخاب شدند که در جدول ( )5ضرايب مستقيم و غيرمستقيم آنها به تفکيک ارائه شده

است .همانند جدول قبلي در اين جدول نيز ستون دوم کل ضرايب مستقيم و غيرمستقيم

بخشهاي مختلف را نشان میدهد .اين ضرايب در ستون سوم و چهارم به دو بخش تجزيه

شده است :بخش اول تأثير تحريک تقاضا را در هریک از بخشهاي غيردانش بر مجموعه
بخشهاي غيردانش نشان ميدهد (ستون سوم) و ستون چهارم ،تأثير تحريک تقاضا در
هریک از بخشهاي غيردانش را بر مجموعه بخشهاي دانشمحور اندازه میگيرد .در

ستون پنجم نيز همانند جدول قبل ،اثر غيرمستقيم تحريک هريک از بخشهاي دانشمحور
بر مجموعه بخشهاي دانشمحور ارائه شده است .ستون آخر جدول ( )5نيز سهم بخشهاي
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دانشمحور از اثر غيرمستقيم تحريک تقاضاي هريک از بخشهاي دانشمحور را بر
مجموعه  19بخش دانشمحور نشان میدهد.

براساس جدول ( ،)5بخشهاي ساخت تجهيزات حملونقل ،چاپ و انتشار ،ساخت

ماشينآالت و دستگاههاي برقي طبقهبندینشده در جاي ديگر ،كارگزاران خبري و ساخت
مواد و محصوالت شيميایي بهترتيب باالترين ضرايب مستقيم و غيرمستقيم را دارند.

ستون ششم جدول نیز سهم هريک از بخشهاي دانشمحور را از اثرات غيرمستقيم

توليد نشان ميدهد .براساس محاسبات انجامشده ،بيشترين اثرات غيرمستقيم در بخشهاي

دانشمحور با تحريک بخش بيمه انجام ميشود .بخشهاي ساخت راديو ،تلويزيون،
دستگاهها و وسايل ارتباطي ،ساخت ماشينآالت دفتري ،حسابداري و محاسباتي ،پست
و مخابرات و ساير واسطهگريهاي مالي نيز بخشهايي هستند که از منظر سهم بخشهاي
دانشمحور از اثرات غيرمستقيم در رتبههاي بعدي قرار ميگيرند.

جدول 5ـ تأثير تقاضاي بخشهاي دانشمحور
بر توليد بخشهاي مختلف اقتصادي

بخشها

سهم
اثر مستقيم و غيرمستقيم
اثر غيرمستقيم بخشهاي
بخشهاي بر بخشهاي دانشمحور از
ساير
کل
اثر غيرمستقيم
دانش
بخشها دانشمحور

(درصد)

بيمه

ساخت راديو ،تلويزيون،
دستگاهها و وسايل ارتباطي

ساخت ماشينآالت دفتري،
حسابداري و محاسباتي
پست و مخابرات

ساير واسطهگريهاي مالي

كامپيوتر و فعاليتهاي مربوط
به آن
چاپ و انتشار

سينما ،راديو ،تلويزيون و ساير
فعاليتهاي هنري

1/4363

0/0812

1/355

0/355

81/38

1/4019

0/135

1/2668

0/2668

66/40

1/185

0/0647

1/1203

0/1203

65/04

1/2769

0/1013

1/1755

0/1755

63/40

1/1467

0/0614

1/0853

0/0853

58/16

1/6392

0/2884

1/3508

0/3508

54/88

1/3078

0/1571

1/1506

0/1506

48/95

1/1227

0/0479

1/0748

0/0748

60/97
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بخشها

سهم
اثر مستقيم و غيرمستقيم
اثر غيرمستقيم بخشهاي
بخشهاي بر بخشهاي دانشمحور از
ساير
کل
اثر غيرمستقيم
دانش
بخشها دانشمحور

(درصد)

ساخت مواد و محصوالت
شيميایي

كتابخانه ،موزه و ساير فعاليتهاي
فرهنگي
بانك

1/4642

0/2436

1/2206

0/2206

47/52

1/2168

0/1145

1/1023

0/1023

47/18

1/2694

0/1441

1/1253

0/1253

46/51

1/3336

0/1994

1/1342

0/1342

40/22

بهداشت و درمان

1/3268

كارگزاران خبري

1/4999

تحقيق و توسعه

ساخت تجهيزات حملونقل

1/8116

ساخت ابزار پزشکي ،ابزار اپتيكي
و ابزار دقيق ،ساعتهاي مچي و
انواع ديگر ساعت

آموزش

ساخت ماشينآالت و دستگاههاي
برقي طبقهبندینشده در جاي
ديگر
ساير فعاليتهاي كسبوكار

1/2016

0/1807
0/3106
0/5096
0/1368

1/1461
1/1893
1/3019
1/0648

0/1461
0/1893
0/3019
0/0648

44/70
37/86
37/20
32/14

1/231

0/1597

1/0713

0/0713

30/86

1/6288

0/4474

1/1813

0/1813

28/84

1/2294

0/1957

1/0336

0/0336

14/67

منبع :نتايج تحقيق.

در بين بخشهاي دانشمحور ،بخشهاي ساير فعاليتهاي كسبوكار ،ساخت

ماشينآالت و دستگاههاي برقي طبقهبندینشده در جاي ديگر ،ساخت ابزار پزشکي ،ابزار
اپتيكي و ابزار دقيق ،ساعتهاي مچي و انواع ديگر ساعت ،آموزش ،ساخت تجهيزات

حملونقل ،كارگزاران خبري ،تحقيق و توسعه ،بهداشت و درمان و ...بهترتيب بيشترين

روابط اقتصادي را با ساير بخشهاي اقتصادي (بخشهاي غيردانش) دارند .بهعبارت ديگر،

تحريک اين بخشها موجب تحريک حوزه وسيعي از بخشهاي اقتصادي (چه بخشهاي
دانشمحور و چه ساير بخشها) میشود.

محاسبات انجامشده در ارتباط با پيوندهاي نوين ،نشان ميدهد که در بين بخشهاي
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دانشمحور ساخت مواد و محصوالت شيميایي ،ساير فعاليتهاي كسبوكار ،ساخت

ماشينآالت و دستگاههاي برقي طبقهبندینشده در جاي ديگر ،بهداشت و درمان ،چاپ و
انتشار و آموزش بهترتيب بيشترين تأثير را بر توليد اقتصادي برجاي ميگذارند .با اين حال،

توجه به اين مسأله ضروري است که اندازه تأثير بخشهاي دانشمحور در اقتصاد ايران

نسبتاً اندک است؛ بهطوريکه اندازه پيوند کل بخش ساخت مواد و محصوالت شيميایي
برابر  1/38درصد است و درصورت جمع زدن مجموع پيوندهاي هر  19بخش اقتصادي

دانشمحور ،اندازه تأثير آنها رقم  15/23درصد را نشان میدهد ،درحاليکه مجموع

فقط دو بخش کشاورزي و ساختمان  15/62درصد است که باالتر از مجموع بخشهاي
دانشمحور اقتصاد است .اين مسأله نشان ميدهد که بخشهاي دانشمحور در اقتصاد ایران
نقش بسيار اندکي دارند.

جدول 6ـ بررسي پيوندها با رويکرد نوين تقاضامحور (درصد)
بخشها

پيوند
کل

پيوند
پسين

پيوند
پيشين

کشاورزي

7/79

5/71

2/08

حملونقل آبي

2/40

0/20

2/20

ساختمان

7/84

2/29

5/55

آموزش

0/81

0/15

0/65

بخشها

پيوند پيوند پيوند
کل پسين پيشين

صنايع غذايي و آشاميدني 6/46

5/17

1/29

چاپ و انتشار

خدمات پشتيباني و
كمكي حملونقل

عمدهفروشي و
خردهفروشي

2/37

1/87

0/50

حملونقل جادهاي

5/68

1/62

4/06

ساخت فلزات اساسي

2/39

1/48

0/91

ساخت مواد و محصوالت
شيميایي

1/38

0/90

ساخت محصوالت کاني

0/90

0/87

0/03

ساير فعاليتهاي
كسبوكار

3/77

0/85

 2/92ساخت وسایل خانگي

0/93

0/18

0/75

1/13

0/12

1/02

0/18

0/09

0/09

1/61

0/08

1/52

0/23

0/07

0/16

جمعآوري ،تصفيه و
توزيع آب

0/14

0/07

0/07

0/93

0/07

0/86

اداره امور عمومي و
خدمات شهري
حملونقل هوایي

ساخت مبلمان
و مصنوعات
0/48
طبقهبندینشده در
جاي ديگر و بازيافت
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بخشها

پيوند پيوند پيوند
کل پسين پيشين

بخشها

پيوند
کل

پيوند
پسين

پيوند
پيشين

پااليش و توزيع گاز
طبيعي

0/07

0/07

0/00

ساخت تجهيزات
حملونقل

1/02

0/73

0/29

استخراج

0/69

0/64

0/05

ساخت فرآوردههای نفتي
تصفيهشده و ذغال كك
1/66
و عملآوري سوختهای
هستهاي

ساخت چوب و
محصوالت چوبي،
ساخت كاال از ني و
خيزران

0/59

1/07

پست و مخابرات

0/09

0/60

0/53

0/07

0/34

توليد ،انتقال و توزيع برق 0/53

0/48

0/06

ساخت راديو،
تلويزيون و دستگاهها
و وسايل ارتباطي
بيمه

ساخت محصوالت
فلزي فابريكي بهجز
ماشينآالت و تجهيزات
منسوجات ،پوشاک و
دباغي

0/14

0/06

0/06

0/05

0/08

0/03

0/29

0/2728 0/0498 0/3227

0/86

0/44

0/43

حملونقل با راهآهن

0/58

0/04

0/54

ساخت محصوالت
الستيكي و پالستيكي

1/80

0/43

1/36

تحقيق و توسعه

0/31

0/04

0/28

هتل و رستوران

0/69

0/41

0/27

ساير واسطهگريهاي
مالي

بانك

0/73

0/38

تعمير وسایل نقليه
موتوري و موتورسيكلت
و كاالهاي شخصي و
خانگي

ساخت ابزار پزشکي،
ايزار اپتيكي و ابزار
دقيق ،ساعتهاي
0/34
مچي و انواع ديگر
ساعت

1/69

0/38

كامپيوتر و فعاليتهاي
1/31
مربوط به آن

امور دفاعي و انتظامي

2/44

0/35

2/09

ساخت ماشينآالت با
كاربرد خاص

0/48

0/33

ساخت محصوالت از
0/14
توتون وتنباكو

سينما ،راديو،
تلويزيون و ساير
فعاليتهاي هنري

0/0292 0/6462

0/10

0/03

0/62

0/07

0/15

0/02

0/12

0/04

0/02

0/02

0/02

0/02

0/00
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بخشها

پيوند
کل

پيوند
پسين

پيوند
پيشين

0/07

ساخت ماشينآالت
و دستگاههاي برقي
طبقهبندینشده در جاي
ديگر

حملونقل از طريق
خطوط لوله

0/02

0/01

0/01

0/65

0/25

0/40

ساخت ماشينآالت
دفتري ،حسابداري و 0/1300 0/0061 0/1361
محاسباتي

بهداشت و درمان

3/65

0/23

ساير خدمات

0/40

0/22

كتابخانه ،موزه و ساير
3/42
فعاليتهاي فرهنگي

بخشها

ساخت ماشينآالت با
كاربرد عام

پيوند پيوند پيوند
کل پسين پيشين

0/34

0/26

0/18

كارگزاران خبري

0/1519 0/0059 0/1578
0/0003 0/0021 0/0024

منبع :نتايج تحقيق.

با وجود نقش اندک بخشهاي دانشمحور در اقتصاد ايران ،تحليلهاي فوق نشانگر

پيوندهاي گسترده اين بخشها با ساير بخشها است .اين پيوندها بهطور حتم در آينده

بيشتر خواهد شد .حمايت از حقوق مالکيت فکري نقش مهمي در تقويت بخشهاي

دانشمحور ايجاد میکند ،زیرا اين مسأله عالوه بر حمايت از توليد دانش در کشور ،راه را
براي ورود و حضور تکنولوژيهاي نوين در کشور هموار ميسازد.

جمعبندی و مالحظات
در اين تحقيق ابتدا با استفاده از شاخص مخارج تحقيق و توسعه ،بخشهاي دانشمحور

اقتصاد شناسايي شد و سپس با شناسايي اين بخشها (  19بخش دانشمحور) ،کل بخشهاي

اقتصاد به دو بلوک بخشهاي دانشمحور و ساير بخشها تقسيم شد.

براساس نتايج تحقيق ،بخشهاي دانشمحور روابط متقابل اندکي با ساير بخشهاي

اقتصادي کشور دارند و ضرايب توليديشان در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصاد اندک است.
بر اين اساس ،تقويت اين بخشها ــ حداقل در کوتاهمدت ــ نتايج اقتصادي قابلتوجهي

نخواهد داشت .با اين وجود ،براساس تحقيق حاضر ،برخي از بخشهاي دانشمحور قابليت

بااليي در سرريز کردن توليدات خود به بدنه اقتصاد دارند و تقويت آنها در بلندمدت
اثرات اقتصادي قابلتوجهي به دنبال خواهد داشت .اين مسأله نشان ميدهد که در تقويت
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و حمايت بخشهاي دانشمحور ،بايد از استراتژي دقيقي تبعيت کرد .حمايت همهجانبه
از تمام بخشهاي دانشمحور ،عوايد قابل انتظار را به همراه نخواهد داشت .در اين راستا،

شناسايي بخشهاي دانشمحور پيشرو با پيوندهاي پسين و پيشين باال اهميت بسياري دارد و
اين تحقيق گامهای مهمي در اين راستا برداشته است.

مسأله مهم ديگر اين است که حمايت از حقوق مالکيت فکري با دگرگونسازی روابط

فني توليد ،از مجاري مختلف (سرمايهگذاري مستقيم خارجي ،انتقال تکنولوژي ،تجارت
و )...در بلندمدت آثار اقتصادي قابلتوجهي به همراه دارد و اين تجربهاي است که در
ساير کشورهاي جهان نيز تکرار شده است .با توجه به جهشهاي علمي قابلتوجه ایران

در سالهاي اخير ،وجود جمعیت جوان تحصیلکرده و همچنین زیرساختهای مناسب

آموزشی در کشور ،نويددهنده اين امر است که دانش بهعنوان مهمترين نهاده توليد در
آينده اقتصادي کشور مطرح میشود .حمايت حقوق مالکيت فکري ،چارچوب نهادي الزم

براي پشتيباني از توليد دانش جديد و فناوريهاي نوين را فراهم ميکند و موجب تهييج و
تقويت بخشهاي دانشآفرين و دانشمحور ميشود .بر اين اساس ،توجه به حمايت حقوق
ماليک فکري در آينده اهميت زیادي خواهد داشت.

با این حال ،بررسی مسائل امروز اقتصاد ایران نشانگر موانع و محدودیتهای خاصی در

حرکت اقتصاد بهسوی اقتصاد دانشمحور است؛ بهگونهای که بسیاری از صنایع و بنگاههای
اقتصادی کشور در مقایسه با مقیاسهای الزم برای رقابت در عرصه جهانی کوچک بوده
و فقط در بازارهای داخلی فعالیت میکنند .عالوه بر این ،بسیاری از فرایندهای تعدیل
اقتصادی ،همچون خصوصیسازی و آزادسازی قیمتها در ایران ،به کندی حرکت میکند

و اتخاذ سیاستهای غیربازاری برای خصوصیسازی و آزادسازی قیمتها ،موفقیت آن

را در آینده با چالش عمدهای مواجه میسازد .ایران از نظر جذب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی نیز با مشکالت متعدد نهادی و اجرایی مواجه است و این مورد آخر ،قابلیت

خنثیسازی کامل اثرات مثبت حمایت از حقوق مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی به کشور
را به همراه دارد.

نیروهایی که باعث ظهور اقتصاد دانشمحور شدهاند ،بهصورت بنیادی شکل اقتصاد

جهانی را تغییر دادهاند .این فرایند بسیار سریع عمل میکند و هر کشوری باید نقش خاص
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خود را در اقتصاد نوین بیابد .با توجه به مسائل موجود ،اجرای سیاستهای زیر برای حضور

فعال در عرصه جهانی اقتصاد و اقتصاد دانشمحور ضروری بهنظر میرسد:

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

•ایجاد و حفاظت از ساختارهای رقابتی همراه با برنامههایی که بقا و توسعه قوی
نهادها و بنگاههای اقتصادی را تضمین میکند .نهادها و بنگاههایی که با باالترین
کیفیت ،بر مهارتهای انسانی و زیربناهایی استوارند که توان رقابت در اقتصاد نوین
را دارند.

•مدیریت فرایند تعدیالت بهمنظور دستیابی به حداکثر رشد ،بهطوریکه تغییرات و
فشارهای جدید به کاهش رشد اقتصادی منجر نشود.

•حمایت از افراد ،خانوادهها و مناطق مختلف کشور در برابر فشارهای تعدیالت
اقتصادی.

باز کردن اقتصاد دربرابر نیروهای رقابت جهانی بدون تقویت شرکتهای داخلی،

میتواند در بلندمدت به خالی شدن اقتصاد از صنایع کلیدی منجر شود .اگر مدیریت ضعیف
اقتصاد کالن به رشد اقتصادی اندک و افزایش بیکاری منجر شود ،حمایتهای اجتماعی
برای ایجاد اصالحات بازارمحور با شکست روبهرو خواهد شد .بنابراین ،در مسیر حرکت

بهسوی اقتصاد دانشمحور توجه به چهار سیاست فوق بسیار بااهمیت است.
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