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چکیده
در فضای رقابت کنونی ،رشد تولیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصاد کالن هر کشور
قلمداد میگردد .بهرهگیری از شاخصهای اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانشبنیان ازجمله ابزارهای
مدیریت تقاضا می تواند در تحقق این مهم نقش مؤثری ایفا نماید .هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم
اقتصاد مقاومتی و نحوه تأثیرشاخصهای اقتصاد دانشبنیان بر تولید ملی کشور با تأکید بر اقتصاد مقاومتی
میباشد .مقاله حاضر درصدد تبیین راهبرد توسعه شرکتهای دانشبنیان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.
همچنین این مقاله عالوه بر مرور ادبیات و مفهومشناسی موضوع مدنظر ،با استفاده از دادههای سری زمانی
 6913-6939نقش آموزش و منابع انسانی ،موجودی سرمایه و شاخص تجارت بر تولید ناخالص داخلی کشور
را با بهرهگیری از رویکرد خودرگرسیون با وقفههای توزیعی موردبررسی قرار داده است .یافتههای تحقیق
نشانگر آن است که شاخصهای اقتصاد دانشبنیان اثر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی کشور بهعنوان نمادی از
اقتصاد مقاومتی داشتهاند .همچنین ضریب تصحیح خطا نشان میدهد که در هرسال حدود  18درصد از عدم
تعادل کوتاهمدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل میشود.
واژگان کلیدی :اقتصاد دانشبنیان ،اقتصاد مقاومتی ،تولید ناخالص داخلی کشور.
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 .1مقدمه
در یک تعریف کلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقالب در  61شهریور  6983با
رویکردی جهادی و باهدف تأمین رشد و بهبود شاخصهای اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز
بیستساله ارائهشده است .اقتصاد مقاومتی الگویی است که در تالش است از یکسو با ترمیم ساختارهای
نامناسب اقتصاد داخلی و با در نظر گرفتن استقالل کشور ،به تعادل در رقابت بینالمللی دست یابد و از سویی
با تأکید بر کارآفرینی ،نوآوری و بهرهوری ،در جهت توسعه پایدار گامهای عملیاتی بردارد .درمجموع میتوان
گفت که اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبری ،اقتصادی است که دو ویژگی اساسی دارد ( میرمعزی:)6936 ،
 -6در برابر تهدیدها و ترفندهای دشمن مقاوم است و کمتر آسیب میبیند.
 -2تهدید را تبدیل به فرصت کرده و در وضعیت تهدید رشد میکند.
اصطالح اقتصاد مقاومتی در سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری مطرح و سپس به مفهوم رایج مباحث
اقتصاد سیاسی تبدیل شد .صاحب نظرانی با رویکردهای گوناگون در این حوزه اظهارنظر کردهاند .برخی با
ادبیات علم اقتصاد ،برخی با ادبیات اقتصاد اسالمی و برخی نیز نقش مؤلفههای حوزههای فرهنگ و سیاست
را در شکلگیری اقتصاد مقاومتی موردبررسی قرار دادهاند .با توجه به شرایط طرح اقتصاد مقاومتی به نظرمی
رسدکه یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد استراتژیک میباشد .درواقع برای
اینکه راهکارهای مناسبی جهت توسعه اقتصاد مقاومتی داده شود ،ضروری است که پس از تعریف مفهومی
اقتصاد مقاومتی نقاط ضعف و تهدیدزای اقتصاد مورد تحلیل واقعشده و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی استخراج
گردد و در مرحله بعد راهبرد خاصی جهت تبدیل این نقاط ضعف به قوت و تبدیل تهدیدها به فرصت تبیین
شود .گفتمـان علـم و فنـاوری ،فرهنگسازی و ترویـج موضـوع اقتصـاد دانش بنیـان 6بیـن اقشـار مختلـف
جامعه از اولویتهای مهم کشور اسـت و مسـئوالن تشـکیالت و سازمانهای علمی و فناوری کشور و
مجلس شورای اسالمی مدتـی اسـت که درگیـر اجرایی کـردن این مهم در کشـور اسالمی ایران شدهاند.
در این میان اقتصاد دانشبنیان نیز بهعنوان هدفی برجسته در اهداف باالدستی نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران لحاظ شده است و مورد تأکید رهبر معظم انقالب اسالمی نیز قرارگرفته است ،بهطوریکه ایشان
فرمودند :اگر از شرکتهای دانشبنیان حمایت شود اقتصاد کشور شکوفا میشود .ازآنجاکه پیشـبرد برنامـه
اقتصـاد مقاومتـی در پسـاتحریم اهمیتـی دوچنـدان یافتـه اسـت ،همـه دغدغهمنـدان بـر ایـن امـر
تأکیددارند کـه چرخهـای اقتصـاد دانشبنیان بایـد سریعتر بچرخد و شـیرینی دسـتاوردهای پژوهش گران و
دانشـمندان و فنـاوران داخلـی را بـه مـردم بچشـاند.
آغاز ایـن امـر ازآنجا بـود کـه رهبـر فرزانـه انقالب حضـرت آیتاهلل خامنهای در سـال  6983اولیـن بـار
بـه طـرح مسئله پرداختنـد و فرمودند" :مسئله تجاریسازی خیلـی مهـم اسـت .یافتههای علمـی و صنعتـی
باید بتواننـد در کشـور تولید ثروت کنند .تا سـال  6131ما باید بتوانیـم حداقـل  23درصـد از درآمد کشـور را
از راه صنایع دانشبنیان و فعالیتهای تجـاری دانشبنیان تأمین کنیم ".از آن زمـان دانشگاهیان و
)Knowledge Based Economy (KBE
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کارآفرینان و مسـئولین دولتـی و مجلس شورای اسالمی بـر آن شـدند کـه ایـن برنامـه و دورنما را بـا اتکا
به دانش بومی و دسـتاوردهای انقالب اسالمی بهپیش ببرند و در ایـن مـدت تحـت نظر و تدابیر رهبـر
فرزانه انقالب اسالمی این کشـتی را به سـاحل اهداف برسـانند.
از آن زمان به بعد مسـئوالن کشـور و نمایندگان مجلس چنـان روی خـوش بـه ایـن مهـم نشـان دادنـد
که مقـام معظـم رهبـری در فرمایشـات سـال  36خـود یعنی دو سـال بعـد فرمودنـد ":شرکتهای
دانشبنیان یکـی از بهترین مظاهـر و یکـی از مؤثرتریـن مؤلفههـای اقتصاد مقاومتی اسـت" .لذا اقتصاد
دانشبنیان در سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،ویژگی دانشبنیان بودن بهصراحت قیدشده است .در این تحقیق
ضمن بررسی اهمیت اقتصاد دانشبنیان و ابعاد آن درصدد آن هستیم تا با یک رویکرد مروری و تحلیلی
اثرات اقتصاد دانشبنیان بر تولید ملی بهعنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی را موردبررسی قرار دهیم.
از طرفی سؤال اصلی این تحقیق آن است که اقتصاد دانشبنیان چه اثراتی بر تولید ناخالص داخلی کشور در
راستای اقتصاد مقاومتی و طی سالهای  6913-6939دارد؟

 .2ضرورت و اهمیت مطرحشدن اقتصاد دانشبنیان به همراه اقتصاد مقاومتی
اهمیت اقتصاد دانشبنیان در سیاست اقتصاد مقاومتی ازآنرو مطرح میشود که دانش یکی از نیروهای بسیار
مؤثر در تحوالت اقتصادی و اجتماعی بوده و حتی میتوان آن را یک کاالی عمومی محسوب کرد .دانش و
ایده را میتوان بدون کاهش و استهالک با دیگران به اشتراک گذاشت و در عین حال ،علیرغم شریک شدن
در دانش با دیگران ،برخالف سایر کاالهای فیزیکی مثل سرمایه ،داراییهای مادی و منابع طبیعی ،استفاده از
آن از کمیتش نمیکاهد و میتوان از آن بارها استفاده کرد .حال با توجه به این باید دانست که امروز جهان
شاهد موج ششم دانشبنیانی است و ما نیز باید در راستای اقتصاد مقاومتی ،همگام با این موج تغییر و تحولی
جدید در خود به وجود بیاوریم زیرا دیگر نمیتوان با صنایع سنتی و اقتصاد کهنه در برابر تهدیدات مصون
ماند .عالوه بر تأکید بر اقتصاد دانشبنیان در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،اهمیت صنایع هایتک و
دانشبنیان در اسناد باالدستی ازجمله سند چشمانداز بیستساله کشور نیز مورد تأکید قرارگرفته است؛ جایگاه
شرکتهای دانشبنیان در افق  6131و سند چشمانداز  23ساله کشور بهگونهای پیشبینیشده است که در
سال  ،6131باید پنجاهدرصد از تولید ناخالص داخلی کشور از محل اقتصاد دانشبنیان تولید شود.
طبق برنامههای توسعه و سند چشمانداز ،اگر تولید ناخالص داخلی کشور را در آن سال هزار و  233میلیارد
دالر در نظر بگیریم؛ سهم  13درصدی صنایع هایتک در پایان برنامه بیستساله به این معناست که
درمجموع باید  133میلیارد دالر محصوالت دانشبنیان تولید کنیم .این محاسبات نشان میدهد که سهم هر
استان در افق  6131برای تولید محصوالت دانشبنیان  23میلیارد دالر در نظر گرفتهشده است درحالیکه
هماکنون کل فروش نفت کشور  23میلیارد دالر است .مقایسه میزان فروش کنونی با آن چیزی که در سال
 6131و در پایان سند چشمانداز برای هر استان در نظر گرفتهشده است نشان میدهد که علیرغم فعالیت-
های خوبی که در این زمینه در استان انجامگرفته است همچنان از موج دانشبنیانی عقب هستیم و باید
تالش بیشتری از خود نشان دهیم .طبق آمار صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در حال حاضر کل
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شرکتهای دانشبنیان به یک هزار و  317شرکت میرسد که از این تعداد هزار و  238شرکت ،نوپا(13
درصد) 111 ،شرکت تولیدی طراحی ( 91درصد) و  39شرکت صنعتی ( 1درصد) هستند (جعفری صمیمی و
همکاران.)6988 ،
مسلماً با این تعداد شرکت دانشبنیان ،دستیابی به هدف تولید  133میلیارد دالری و اختصاص نیمی از تولید
ناخالص داخلی به محصوالت دانشبنیان دور از ذهن به نظر میرسد و باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی
تالشهای بیشتری انجام دهیم .بهعنوان اولین گام در جهت نیل به اهداف چشمانداز  23ساله و تحقق نقش
شرکتهای دانشبنیان در اقتصاد مقاومتی و افق  ،6131توسعه صنایع هایتک و حرکت کانونهای استقرار از
درون شهر به نقاط کمتر توسعهیافته بهعنوان یک رویکرد کلی ،باید نقشه راه در توسعه صنایع کشور قرار
بگیرد .پسازآن باید سرمایههای ملی و استانی را به سمت توسعه هر چه بیشتر شرکتهای دانشبنیان
هدایت کنیم و از استعداد نخبگانی که دارای ایدههای تجاری هستند بهخوبی برخوردار شویم و با حمایت و
ترغیب بخش خصوصی از ظرفیت این بخش نیز استفاده کنیم .توسعه حلقههای واسط و ارتباط میان صنعت
و دانشگاه و اعتماد واحدهای صنعتی به دانشگاهها و دانشجویان نخبه برای استفاده از ظرفیت دانشجویان و
استادان بهخوبی میتواند اقتصاد دانشبنیان را در اقتصاد مقاومتی ضمیمه کند .تحقق سهم یکدرصدی
بودجههای پژوهشی دستگاههای دولتی نیز تا حد زیادی به گسترش اقتصاد دانشبنیان در کشور کمک
خواهد کرد و همانگونه که دولت در قانون بودجه به این مهم نگاه ویژهای داشته است اگر دستگاهها تنها
یک درصد از سهم بودجههای پژوهشی خود را تحقق بخشند ،بخشی از موانع موجود در این زمینه برطرف
خواهد شد .درنهایت ایجاد سازوکاری برای شناسایی و جذب ایدههای مطلوب و خالق مبتنی بر اقتصاد
دانشبنیان در جامعه ،شناسایی سازمانهای مؤثر در عملیاتی کردن ایدهها و شناسایی موانع و راهکارهای
جذب ایدههای خالق نیز در تحقق اهداف اقتصاد دانشبنیان میتواند تأثیر به سزایی داشته باشد.

 .3مروری بر ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق
 .1-1-3تعریف مفهومی اقتصاد دانشبنیان
6

طبق تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( ،)6331اقتصاد دانشبنیان ،اقتصادی است که بر اساس
«تولید و توزیع و کاربرد دانش و اطالعات» شکلگرفته و سطح باالیی از سرمایهگذاری در آن به «ابداع» و
«نوآوری» اختصاص مییابد و فناوریهای کسبشده با شدت باالیی مصرف میشوند و نیروی کار از
تحصیالت عالی برخوردار است ( معمار نژاد .)6981 ،اقتصاد دانشبنیان 2به شیوه تولیدی اطالق میشود که
در آن از دانش برای ایجاد ارزشافزوده محسوس یا غیر محسوس استفاده میشود .فناوری و بهخصوص
فناوریهای دانشبنیان کمی برای تبدیل بخشی از دانش آدمی به ماشینآالت محسوب میشوند.
اقتصاد دانشبنیان در ایران یعنی رهایی از نفت میباشد .یکی از الزامات تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی
معطوف به اقتصاد دانشبنیان میشود؛ اقتصادی که بارهایی از قیدوبند نفت با رشد علمی خود را بارور و
)Organization for Economic Cooperation and Development (OECD
Knowledge economy
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استوار میکند .حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان یعنی رهایی از اقتصاد تکمحصولی که در کشور بارهایی
از اقتصاد نفتی معنا و مفهوم پیدا میکند ،طی سالهای 6931و ،6939راهاندازی قریب به یک هزار و 733
شرکت دانشبنیان مؤید خیز جمهوری اسالمی ایران برای تحقق این امر خطیر و سازنده است.
الزمه اقتصاد دانشبنیان بر خالقیت ،نوآوری ،سرمایهگذاری ،ایجاد زیرساختهای ارتباطی ،راهاندازی
پارکهای علمی و فناوری ،تجاریسازی و تبدیل ایده به محصول و ایجاد مراکز شتابدهنده استوار است ،در
ایران باوجود خیز و حرکت به سمت این نوع از اقتصاد،اما همچنان اقتصاد ما دانشبنیان نیست و نفت هنوز
نقش تعیینکننده و پررنگی را در اقتصاد کشور ایفا میکند.
در شاخص تولید علم و پژوهش بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم اقتصاد دانشبنیان ،ایران اسالمی از حیث
تولید کمی مقاالت علمی،رتبه برتر منطقه را به خود اختصاص داده اما ازلحاظ کیفی بهشدت غافل ماندهایم و
در سطح چندان قابل قبولی نیست .یکی از الزامات تحقق اقتصاد دانشبنیان ثبت اختراع است ،اما ایران
باوجود ثبت اختراعات قابلتوجه از سوی جوانان این مرزوبوم ،به دلیل عدم رعایت قانون کپیرایت در مرتبه و
جایگاه خوبی قرار ندارد.
اجرای مالکیت فکری و حق ثبت اختراع یکی از ملزومات تجاریسازی ایده است که نقش بسزایی در تحقق
این امر خطیر ایفا میکند ،اما الزمه چنین امری نیز ثبت اختراع برای رسیدن به محصول ،بهواسطه یک بنگاه
اقتصادی خواهد بود که تجاریسازی محصول و ایده را به همراه میآورد و به همین دلیل است که در
کشورهای پیشرفته دنیا ،ثبت اختراع بنگاههای تجاری نسبت به اختراع توسط فرد ،نسبت  33به  63است ،اما
در کشور ایران نسبت مذکور برعکس است .بازاریابی نیز بخش غایب در حوزه دانشبنیان کشور است.
اگر قصد داریم مدل اقتصادی مبتنی بر اقتصاد دانشبنیان را جایگزین اقتصاد مبتنی بر نفت کنیم باید عادات،
رفتارها و انتخابهایمان را تغییر بدهیم و مردم ما باید اراده انجام این کار را داشته باشند ،چراکه در اقتصاد
دانشبنیان ،بازیگران اصلی مردم هستند.
در سند چشمانداز توسعه  6131پیشبینیشده  13درصد تولید ناخالص داخلی کشور باید از طریق محصوالت
دانشبنیان تأمین شود که این رقم قابلتوجهی خواهد بود .برای نیل به این هدف نیز همکاری همه دستگاه-
های اجرایی اعم از بخش خصوصی ،نهادهای عمومی ،تعاونی و دولتی باید فعال شوند و دولت نیز باید
بهعنوان ناظر و هادی ،نقش سکاندار اقتصاد دانشبنیان را ایفا کند .اقتصاد بادانش بنیان را نیز میتوان با
کالبدشکافی مقاومتی نیز مقایسه کرد .افزایش صادرات محصوالت تولیدی بهاستثنای نفت یکی دیگر از
الزامات توفیق در اقتصاد دانشبنیان است .عراق ،پاکستان ،افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی بازارهای
مصرفی مطلوبی است که میتواند در توسعه اقتصاد دانشبنیان برای صادرات محصوالت فناورانه داخلی نقش
به سزایی ایفا کنند .
 .2-1-3ارتباط متقابل اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانشبنیان از دیدگاه مقام معظم رهبری

یکی از مهمترین محورهایی که در سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی به آن توجه خاصی گردیده ،پیشتازی
اقتصاد دانشبنیان است .در همین راستا رهبر معظم انقالب ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید
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و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه را بهعنوان
یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی دانستند .یکی از اموری که در جهت دسترسی کشور به میزان تولید دانشبنیان
است ،درک ضرورت تولید دانشبنیان در جامعه میباشد .در این یادداشت سعی خواهد شد بهضرورت اقتصاد
دانشبنیان اشاره گردد .این موارد عبارتاند از:
الف) تولید باالی محصوالت دانشبنیان در دنیا و سهم اندک آن در ایران :توسعه بخش خدمات قابلرقابت و
همخوانی باألخص خدمات دانشبنیان ،پایه و کلید اساسی اقتصاد مدرن به شمار میآید .در سال  2362حدود
 11درصد از فعالیتهای اقتصادی دنیا به بخش خدمات اختصاص داشت و این رقم در برخی کشورهای
پیشرفته نزدیک  83درصد است .آمارها نشان میدهد که تولیدات دانشبنیان در کشورهای سازمان همکاری
اقتصادی و توسعه که کشورهای قدرتمند اقتصادی در آن عضو هستند بهسرعت در حال افزایش است و
صادرات و تولیدات محصوالت با فناوری باال در این کشورها در این سالها به شدت افزایش پیدا نموده است.
اما سهم ایران از صادرات کاالهای با فناوری باال نسبت به کشورهای مشابه بسیار پایینتر است .همچنین
آمار مقایسهای میان تولیدات دانشبنیان در سال  2333و  2363حاکی از آن است که علیرغم رشد برخی از
کشورها ،ایران در این مدت نتوانسته آنچنانکه در برخی حوزههای دیگر پیشرفت قابلمالحظه ای داشته ،در
تولیدات دانشبنیان نیز به آن میزان پیشرفت نماید.
با عنایت به آمار ارائهشده میتوان نتیجه گرفت که کشور ایران نتوانسته از ظرفیت تولیدات دانشبنیان
بهخوبی در اقتصاد خویش استفاده نماید و برخالف اقتصاد کشورهای مدرن ،اقتصاد دانشبنیان نقش بسزایی
در توسعه کشورمان ایفا نمیکند .بنابراین درصورتیکه قرار باشد اقتصاد کشورمان دانشبنیان شود ،بایستی
تغییراتی در ساختار اقتصادی کشور پدید آید.
ب) ارزشافزوده باالی محصوالت دانشبنیان :بنا بر سیاستهای ابالغی رهبر معظم انقالب یکی از اهداف
مهم اقتصاد مقاومتی نیل به اهداف سند چشمانداز  23ساله و متناسب با آن نرخ رشد اقتصادی هشتدرصدی
میباشد .یکی از ویژگیها و پتانسیلهای تولیدات دانشبنیان ،ارزشافزوده باال و فراوان این محصوالت است.
همچنین به دلیل مبتنی بودن این محصوالت بر اساس خالقیت ،امکان تولید نسل جدید این محصوالت
باقابلیتهای باالتر و ارزشافزوده بیشتر و مداوم را فراهم میآورد .ازاینرو سرمایهگذاری بر روی این
محصوالت ،رشد مداوم را برای کشور به ارمغان میآورد.
ج) زیرساختهای مناسب و فراوان در کشور :یکی از اموری که میتواند تولید دانشبنیان را در کشور تسهیل
نماید و باعث شود این محصوالت باقیمت پایینتری تولید شود ،زیرساختها و شرایط نهادی موجود در کشور
است .طبق تئوری تجارت بینالملل ،هر کشور در صورتی میتواند کاالیی را ارزانتر تولید نماید که تولید آن
کاال بیشتر به نهادههایی نیاز داشته باشد که آن نهادهها در آن کشور از وفور نسبی بیشتری برخوردار باشند.
تولیدات دانشبنیان برخالف تولیدات سنتی ،بر «ابتکار» و «خالقیت» استوار است و به همین دلیل فراوانی
نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص نقش مهمی در پدید آمدن مزیت رقابتی ایفا میکند .اگرچه ممکن
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است ایران در برخی شرایط نهادی ضعف داشته باشد ،اما از منظر شاخصهای نیروی تحصیلکرده و آموزش،
در جایگاه مناسبی قرار دارد(صادقی و همکاران.)6983 ،
د) جمعیت و تراکم باالی جمعیت شهرنشین :با عنایت به اینکه شرایط و زیرساختهای مناسب مانند
«نیروی کار تحصیلکرده»« ،خدمات اینترنتی» و «نزدیکی به بازار مصرف» در شهرها بیشتر از دیگر مناطق
مهیا است ،بنابراین شهرها محل مناسبتری برای تولیدات دانشبنیان به شمار میروند .آمارها نشان میدهد
جمعیت شهرنشین ایران در سال  6911حدود  17درصد بوده است؛ ولی این رقم در سال ،6933به 76/1
درصد رسیده است .این به این معنی است که در این سالها جمعیت شهری کشور  6.1برابر شده
است(صادقی و آذربایجانی .)6981 ،این مسئله اقتضا میکند ظرفیت تولیدی کشور متناسب با تراکم جمعیتی
تغییر پیدا نماید .این در حالی است که تولیدات سنتی توانایی پاسخگویی به نیازهای افراد شهرنشین را ندارد و
متناسب با ظرفیت نیست .ازاینرو تغییر نهادهای تولید و حرکت به سمت تولیدات دانشبنیان امری ضروری و
حیاتی است.
ه) جایگاه اقتصاد دانشبنیان در استقالل کشور :پنجمین دلیل برای ضرورت اقتصاد دانشبنیان در اقتصاد
کشور ،دشواری و زمانبر بودن تولید این محصوالت در داخل است .معموالً ساخت محصوالت دانشبنیان
نیازمند صرف هزینه و زمان باالیی است و همین امر باعث ایجاد انحصار در این محصوالت میگردد.
بنابراین چنین ویژگی باعث شده تا در صورت قطع صادرات این محصوالت به ایران از سوی دشمنان
خارجی ،امکان تولید آن در کوتاهمدت برای ما وجود نداشته باشد(معمار نژاد .)6981 ،این مسئله میتواند در
تولید کشور نقصانهای زیادی پدید آورد .به همین دلیل برنامهریزی بهمنظور فراهم آوری زیرساختهای
توسعه محصوالت دانشبنیان بهمنظور حفظ استقالل ضرورتی انکارناپذیر است.
 .3-1-3ابعاد اقتصاد دانشبنیان

برای توسعه و شناخت اقتصادهای دانش بینان که میتوانند نیازهای دانشی جدید جوامع را برآورده سازند ،به
شناسایی ابعاد دانشی جامعتری نیاز است ( منوریان و همکاران.)6981 ،
برای اندازهگیری میزان دانشبنیان بودن اقتصاد کشورها ،شاخصهای مختلفی مورداستفاده قرار میگیرد که
مهمترین آن شاخصی است که بانک جهانی تحت عنوان روش تخمین دانش ارائه کرده که شامل پنج بخش
اصلی عملکرد اقتصادی ،محرکهای اقتصادی و رژیمهای نهادی ،آموزش و منابع انسانی ،سیستم ابداعات و
زیرساختهای اطالعاتی است .استیونس 6دانش را به دو نوع نظری و عملی تقسیم میکند و دانش نظری را
دانش رمزبندیشده قابلتبدیل به اطالعات و دانش عملی را شامل مهارتهایی از قبیل بینش و آفرینش
تعریف مینماید ( استیونس .)6373 ،بر همین اساس نیز اقتصاد دانشبنیان در تقسیمبندیهای مختلف گرفته
دارای  1پایه است که توسعه دانش و استفاده مؤثر از دانش را در برمیگیرد.

Stevens
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 .4پیشینه تجربی تحقیق
 .1-4مطالعات داخلی

مشیری و جهانگرد ( ،)6989با استفاده از روش فضا -حالت ،اثر فناوری ارتباطات و اطالعات بر رشد اقتصادی
ایران را طی دوره زمانی  6918-6983بررسی کردند .نتیجه این مطالعه حاکی از اثر مثبت ارتباطات و
اطالعات بر رشد اقتصادی ایران است .بهبودی و امیری ( ،)6983در مطالعهای به بررسی رابطه بلندمدت بین
محورهای مختلف دانش در چارچوب اقتصاد دانشبنیان و رشد اقتصادی ایران طی دوره 6911 -6981
پرداختند .به این منظور از تکنیک اقتصادسنجی مدل تصحیح خطای برداری و آزمون هم انباشتگی جوهانسن
استفاده کردند .نتایج نشان میدهد که بین محورهای مختلف دانش (سرمایه انسانی و آموزش ،رژیمهای
نهادی و اقتصادی و زیرساختهای اطالعاتی) رابطه بلندمدت وجود دارد و تمام محورهای دانش تأثیر مثبت
بر رشد اقتصادی ایران دارند.
شقاقی شهری ( )6931اثرات اقتصاد دانشبنیان در قالب الگوی همگراییهای اقتصادی – منطقهای برجذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی کشورهای اسالمی عضو اکو را مورد تجزیهوتحلیل قرارداد .نتایج بهدستآمده
نشان میدهد که اقتصاد دانشبنیان اثرات مثبت برجذب سرمایهگذاری خارجی بین کشورهای منتخب دارد؛
بهطوریکه طبق نتایج برآورد شده بهبود هر واحدی شاخص ترکیبی اقتصاد دانشبنیان در کشور میزبان در
حدود  16میلیون دالر بر حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی افزوده است.
 .2-4مطالعات خارجی

شریر )2332( 6با استفاده از دادههای کشورهای گروه جی  7طی دوره  6381-6331به این نتیجه دستیافت
که بخش فناوری اطالعات و ارتباطات اثر مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها دارد .چن و داهلمن ()2331
در مطالعهای اثر جنبههای مختلف دانش ( در چارچوب اقتصاد دانشبنیان) را بر رشد اقتصادی  32کشور طی
دوره زمانی  6313-2333موردبررسی قراردادند .نتایج تحقیق نشانگر اثرات مثبت شاخصهای دانش بر رشد
اقتصادی بوده است.
کر و رایان )2333( 2در تحقیقی به بررسی اقتصاددانشی پرداخته است .از دیدگاه آنها پیشرفت فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی و اهمیت یافتن دانش بهعنوان یک عامل تعیینکننده در رقابتپذیری و بهرهوری
سازمانی  ،الزامات خاصی را برای سازمان ایجاب میکند .نجوه )2367( 9به بررسی ارتباط میان فناوری
اطالعات و ارتباطات مدرن بهعنوان یکی از شاخصهای اقتصاد دانشبنیان و توسعه در آفریقا پرداخته است.
نتایج حاصل از رگرسیون نشانگر آن است که بین  ICTو توسعه ارتباط مثبتی وجود دارد.
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 .5روششناسی
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرات اقتصاد دانشبنیان بر تولید ناخالص داخلی کشور در راستای اقتصاد
مقاومتی بوده و برای بررسی تحلیلی این موضوع از دادههای سری زمانی  6913-6939و رویکرد
خودرگرسیون با وقفههای توزیعی 6استفادهشده است .همچنین متغیرهای تحقیق بهصورت تعدیلیافته از
مطالعه پایه چن و داهلمن ( )2331استفادهشده است که بهصورت رابطه ( )6میباشد:

()1
در رابطه ( )6متغیرهای تحقیق به صورت زیر میباشد:
 :GDPنرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ( 6989میلیارد ریال) :HC ،آموزش و منابع
انسانی :REG ،رژیم نهادی و اقتصادی :CAP ،موجودی سرمایه خالص به قیمت ثابت ( 6989میلیارد
ریال) e ،جز اخالل و  tنشانگر دوره زمانی است .الزم به ذکر است که متغیرهای بخش رژیم نهادی و
اقتصادی ،هدایتکنندگی محیط کسب و کار را برای تولید و توزیع دانش نشان میدهند .این کار باعث می-
شود که استفاده از دانش در سیاستگذاریهای اقتصادی بیشتر نمود پیدا کند که به نوبه خود ،منجر به ایجاد
محیطی شفاف و باثبات برای فعالیتهای اقتصادی شده که باعث تخصیص بهینه منابع و انجام دادوستدهای
بیشتر میگردد .ازاینجهت ،برای نشان دادن این بخش از دانش ،از معیار نسبت تجارت ( مجموع صادرات و
واردات) به تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال  6989استفادهشده است ( بهبودی و امیری .)6983،
همچنین قابلذکر است که دادههای تحقیق از بانک مرکزی استخراج گردیدهاند و برای برآورد مدل تحقیق
از نرمافزار  Eviews9و  Microfit 5استفادهشده است.
 .1-5رویکرد خود رگرسیون با وقفههای توزیعی

بهطورکلی الگوی پویا ،الگویی است که در آن وقفههای متغیرها ،همانند رابطه ( )2وارد شوند.
()2
برای کاهش تورش مربوط به برآورد ضرایب الگو در نمونههای کوچک ،بهتر است تـا حـد امکـان از الگـویی
استفاده کرد که تعداد وقفههای زیادی برای متغیرها ،همانند رابطه ( )9در نظر بگیرد.
∑
(
)
) (∅
́
()9
در روابط باال متغیر وابسته و متغیرهای مستقل هستند .جمله  Lعملگر وقفه و  tبرداری  S×1است
که نمایانگر متغیرهای از پیش تعیینشده در مدل شامل عرض از مبدأ ،متغیرهای مجازی ،روند زمانی و سایر
متغیرهای برونزا است P.تعداد وقفههای بهکاررفته برای متغیر وابسته و  qتعداد وقفههای مورداستفاده برای
متغیرهای مستقل است .الگوی فوق یک الگوی خود توضیحی با وقفههای توزیعی ( )ARDLنام دارد ،که

Autoregressive Distributed Lag Model

1
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در آن داریم:
()1

 ( L, P)  1  1L  2 L2  ....   p Lp
bi ( L, qi )  bi 0  bi1L  ....  biq Lq

()1
درروش خود رگرسیون با وقفههای توزیع شونده ،ابتدا باید معادله موردنظر را با روش حداقل مربعات معمولی
برای تمامی ترکیبات ممکن بر اساس وقفههای متفاوت متغیرهای موجود در مدل برآورد کرد .در این میان
حداکثر تعداد وقفههای متغیرها ،از سوی پژوهشگر و با توجه به تعداد مشاهدات تعیین میشود بهطوریکه
هرچه دامنه سریهای زمانی بزرگتر باشد ،میتوان وقفههای بزرگتری را آزمون کرد .در مرحله دوم به
محقق امکان داده میشود که از رگرسیونهای برآورد شده به روش حداقل مربعات معمولی در وقفههای
متفاوت متغیرها ،یکی از رگرسیونها را بر اساس یکی از چهار ضابطه آکائیک ،6شوارتز بیزین 2و حنان
کوئیک 9انتخاب کند که معموالً در نمونههای کمتر از صد ،از معیار شوارتز بیزین استفاده میشود ،تا درجات
آزادی زیادی از دست نرود .در مرحله سوم ضرایب مربوط به الگوی بلندمدت بر اساس روش خود بازگشتی با
وقفههای توزیعی ارائه میشود که برای بررسی اینکه رابطه بلندمدت حاصل از این روش کاذب نیست ،دو
روش وجود دارد:
 -6آزمون وجود رابطه بلندمدت بر اساس آماره  tکه توسط بنرجی و دوالدو مستر( )6332ارائه شد است.
در این روش اگر مجموع ضرایب متغیر وابسته در رابطه( )1کوچکتر از یک باشد ،رابطه کوتاهمدت بین
متغیرهای مدل به سمت تعادل بلندمدت حرکت خواهد کرد .بنابراین فرضیه صفر در این آزمون
بهصورت رابطه ( )1خواهد بود
∑

()1

∑

{

همانطور که مشاهده میشود درصورتیکه فرضیه صفر قابل رد نباشد ،نمیتوان وجود رابطه بلندمدت را
تأیید نمود .اما اگر فرضیه صفر به نفع فرضیه مقابل قابل رد باشد ،میتوان وجود رابطه بلندمدت را
پذیرفت .آماره این آزمون بهصورت رابطه ( )7قابلمحاسبه است:
()7

∑
∑

بیانگر انحراف معیار مربوط به ضریب است .کمیتهای بحرانی این آماره آزمون توسط
که
بنرجی و دوالدو مستر( )6332محاسبهشده است .درصورتیکه قدر مطلق آماره آزمون بهدستآمده
1

.Akaike
. Schwarz Bayesian
3
. Hannan-Quinn
2
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بزرگتر از آماره بحرانی مربوط باشد ،میتوان فرضیه عدم وجود رابطه بلندمدت را رد نمود (نوفرستی،
.)6987
-2آزمون کرانهها (آزمون باند) بر اساس مقادیر بحرانی آماره  Fکه توسط پسران و شین ( )6331معرفیشده
است.
∑

∑

∑

()8
بر اساس این آزمون که آزمون باند نیز نامیده میشود ،زمانی رابطه بلندمدت وجود خواهد داشت که ضرایب
بهطور همزمان در معادله فوق معنیدار باشند.
تا
و
متغیرهای
برای آزمون این موضوع میتوان فرضیه ( )3را در نظر گرفت:
{

()3

درصورتیکه فرضیه صفر به نفع فرضیه مقابل رد شود ،میتوان وجود رابطه بلندمدت را پذیرفت .آماره F

بهدستآمده از این آزمون با مقادیر بحرانی ارائهشده توسط پسران و همکاران ( )6331مقایسه میشود .این
مقادیر بحرانی دارای یک حد باال و یک حد پایین است .حد باالی بحرانی بر اساس این فرض که تمامی
متغیرها انباشته از درجهیک هستند و حد پایین بحرانی بر اساس این فرض که تمامی متغیرها انباشته از درجه
صفر هستند ،محاسبهشده است .اگر آماره آزمون  Fبزرگتر از حد باال باشد ،فرضیه صفر رد و اگر کوچکتر از
حد بحرانی پایین باشد ،فرضیه صفر غیرقابل رد و درصورتیکه در فاصله حد پایین و باال باشد هیچ
نتیجهگیری نمیتوان کرد(مگنو و اریک.)2331 ، 6

 .6برآورد الگو و تفسیر نتایج
2

قبل از پرداختن به برآورد مدل الزم است ایستایی متغیرهای بهکاررفته در مدل را بررسی نمود .به این منظور
از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته در حالت با عرض از مبدأ و روند زمانی نشان دادهشده است.
جدول شماره( )6نتایج آزمون ایستایی ADF
نام متغیر

مقدار آماره

سطح احتمال

GDP

-4/373

0/007

HC

-5/171

0/000

REG

-4/454

0/000

CAP

-4/313

0/001

منبع :محاسبات تحقیق
Magnus & Eric
Stationary

1
2
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بر اساس نتایج بهدستآمده از جدول باال و آزمون ایستایی  ADFمیتوان گفت که بهجز متغیر آموزش و
منابع انسانی بقیه متغیرها در سطح ایستا هستند .ازآنجاکه متغیرهای تحقیق ترکیبی از انباشتگی صفر و یک
هستند بنابراین میتوان از رویکرد ( )ARDLاستفاده کرد.
در این روش ،با استفاده از معیارهایی مانند شوراتز – بیزین ،آکائیک و حنان کوئین وقفههای بهینه انتخاب
شد که در نهایت این مدل بر اساس آماره شوارتز-بیزین و با حداکثر دو وقفه برآورد گردید .نتایج مربوط به
برآورد الگوی پویای  ARDLدر جدول ( )2گزارششده است.
 .1-6آزمون همانباشتگی و برآورد مدل ARDL

جدول ( )2نتایج آزمون همانباشتگی برای مدل موردبررسی و همچنین مقادیر بحرانی ارائهشده توسط پسران
و شین برای  K=9را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود مقدار  Fمحاسبهشده برابر  8/718است
که بیشتر از حد باالی مقدار بحرانی در سطح پنج درصد ) I(1است .بنابراین یک رابطه تعادلی بلندمدت بین
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای مستقل موجود در مدل تأیید میشود.
جدول شماره( )2نتایج آزمون هم انباشتگی پسران و شین
مقادیر حدود بحرانی ( Fبا عرض از مبدأ و بدون روند)
تعداد متغیرهای مستقل
مدل
K=9

 1درصد

 63درصد
)I(6

)I(3

)I(6

)I(3

9/2

2/97

9/17

2/73

آماره Fمحاسبهشده8/718 :
منبع :محاسبات تحقیق

بهمنظور بررسی ارتباط کوتاهمدت و بلندمدت میان متغیرهای مدل از رویکرد خود رگرسیون با
وقفههای توزیعی استفادهشده است که نتایج آن در جدول ( )9آورده شده است:
نتایج ضرایب کوتاه مدت حاکی از آن است که وقفه اول و دوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و
معنی داری بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در دوره جاری داشته است .از طرفی آموزش و منابع انسانی ( نرخ
باسوادی) و موجودی سرمایه خالص اثر مثبت و معنادار بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی داشته است .نهایتاً
درجه باز بودن تجاری بهعنوان نمایندهای از رژیم نهادی و اقتصادی اثر مثبت و معنیدار بر نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی داشته است .همچنین وقفه اول درجه باز بودن اثر معناداری بر متغیر وابسته ندارد.
نهایتاً در معادله کوتاهمدت آنچه موردتوجه و دارای اهمیت اساسی است ،ضریب ( ECM)-6است که
نشاندهنده سرعت تعدیل فرآیند عدم تعادل کوتاهمدت به سمت تعادل بلندمدت است .همانگونه که در
جدول شماره ( )9مشخص است ،ضریب برآوردی ( ECM )-6در حدود -3/18است که حاکی از رفع عدم
تعادل کوتاهمدت به سمت تعادل بلندمدت است و نشان میدهد در هر دوره  18درصد از عدم تعادلهای

موجود برطرف میشود.
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جدول شماره( )9نتیجه برآورد ضرایب بلندمدت و کوتاهمدت با استفاده از ARDL2,0,0,1
متغیر
)GDP(-1
)GDP(-2
HC
REG
)REG(-1

تخمین ضرایب کوتاهمدت
آماره t
انحراف
ضریب
معیار
6/371
3/611
3/617
2/218
3/661
3/213
2/61
3/311
3/61
1/211
3/31
3/269
-6/111 3/311 -3/317

CAP
3/319 3/613
C
3/292 -3/363
)3/683 -3/186 ECM(-1
منبع :محاسبات تحقیق

سطح
احتمال
3/232
3/392
3/312
3/333
3/61

3/321 2/916
3/333 -9/317
3/319 -9/371

متغیر
HC
REG
CAP
C

تخمین ضرایب بلندمدت
آماره t
انحراف
ضریب
معیار
2/121
3/393
3/333
1/16
3/329
3/632
2/169
3/311
3/661
-1/721
3/697
-3/113

سطح
احتمال
3/368
3/333
3/321
3/333

GDP=-0/64+0.09HC+0.1REG+0.105REER

نتایج از حاصل برآورد بلندمدت میان متغیرهای مدل نیز حاکی از آن است که بین تمام محورهای دانش
(آموزش و منابع انسانی ،رژیمهای نهادی و اقتصادی) و رشد تولیدات ،ارتباط مثبت و معنیدار وجود دارد.
بهگونهای که یک درصد تغییر در آموزش و منابع انسانی منجر به  3/33درصد تغییر در نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی میگردد .زیرا افزایش در کیفیت مهارتهای نیروی انسانی منجر به افزایش کارایی سرمایه و
درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی میگردد.
مفهوم سرمایه انسانی نسبتاً در کشورهایی با وفور نیروی کار از اهمیت خاصی برخوردار میباشد .این کشورها
طبیعتاً به دلیل نرخ رشد جمعیت باال تحت شرایط اقلیمی معین صاحب نیروی کار زیادی هستند .مسئله
کمیابی سرمایه ملموس در کشورهای مازاد نیروی کار میتواند توسط تسریع نرخ تشکیل سرمایه انسانی با
سرمایهگذاری خصوصی و عمومی در بخشهای آموزش و سالمت بهصورت بینالمللی حل شود .سرمایه
مالی ملموس ابزار مؤثری در ترقی رشد اقتصادی کشور میباشد .بنابراین سرمایه انسانی ،از مهمترین عواملی
است که میتواند ضمن تغییر خود ،سایر نهادههای تولید را دگرگون یا متعادل کند و مبنایی برای نوآوری
فراهم سازد و در سطح وسیع منجر به رشد اقتصادی شود.
تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی از دو ناحیه قابلبحث است :نخست سرمایهگذاری در منابع انسانی با
فرض ثبات سایر شرایط ،توان تولید افراد را افزایش میدهد .این برداشت درواقع محور اصلی نظریه سرمایه
انسانی است و بر مبنای آن هرقدر انباشت سرمایه انسانی بیشتر باشد ،انتظار میرود تولیدات با شتاب
بیشتری رشد یابد .محور دیگر تحلیلها بر این نکته متمرکز است که این سرمایهگذاریها افزایش تولیدات
را از ناحیه انتقال فنآوری جدید و کاربرد آن محقق میسازد .بر مبنای این مالحظات ،هرقدر سرمایه انسانی
از ناحیه آموزش بیشتر باشد ،بسترهای الزم برای استفاده از فنآوری وارداتی نیز بیشتر خواهد شد .همچنین
مطالعات انجامشده توسط منکیو ،6رومر 6و ویل 2نشان داده است که نرخ رشد بلندمدت اقتصادی با سطح
Mankiw

1
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درآمد اولیه کشور همبستگی باالیی ندارد و پایین بودن موجودی سرمایه فیزیکی تنها عامل رشد پایین
اقتصادی در کشورها نیست ،بلکه برخی از عوامل بهخصوص سرمایه انسانی است که باعث تسریع رشد
اقتصادی میگردد .البته این امر نیز باید عنوان گردد که با انباشت سرمایه انسانی نهتنها سرمایه انسانی بهطور
مستقیم موجب رشد اقتصادی خواهد شد ،بلکه انباشت و استفاده بهینه از آن باعث افزایش بهرهوری دیگر
عوامل نیز خواهد شد که این اثر غیرمستقیم و درونزای سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را میرساند .اثر
مثبت آموزش و منابع انسانی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با مطالعات بهبودی و امیری ( ،)6983جنگی و
همکاران ( ،)6932شقاقی شهری ( )6931و شریر ( )2332سازگار است.
سایر نتایج حاکی از آن است که یک درصد افزایش در درجه باز بودن تجاری منجر به  3/63درصد افزایش
تولید ناخالص داخلی میگردد .زیرا با توجه به امکان مبادله کاالها و خدمات در بین کشورها ،امکان انتقال
دانش و تکنولوژی و یا سرریز دانش به کشورهای همسایه به وجود میآید که این امر منجر به افزایش
کارایی عوامل تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی میشود .همچنین تجارت برای کشورهای درحال توسعه
که بازارها در آنها کوچک است و دارای هزینههای تولیدی باال میباشند ،منجر به ایجاد صرفهجوییهای
ناشی از مقیاس تولیدشده و با استفاده از روابط تجاری ،باعث افزایش صادرات شده و صرفههای اقتصادی
هزینهها را کاهش میدهد .نهایتاً یک درصد تغییر در حجم سرمایهگذاری خالص به دلیل ایجاد زیرساختها و
استفاده مناسب از فرصتها و پتانسیلهای کشور منجر به  3/66درصد افزایش در رشد اقتصادی میشود.
جهت حصول اطمینان از برقراری فروض کالسیک ( عدم وجود خودهمبستگی ،شکل تبعی صحیح ،توزیع
نرمال جمالت پسماند و همسانی واریانس) میتوان از آمارههای تشخیص استفاده نمود .نتایج حاصل از این
آزمونها در جدول ( )1ارائهشده است :همانگونه که مشاهده میگردد با توجه به اینکه احتمال تمامی آماره-
های محاسباتی از  3/31بیشتر میباشد ،میتوان از برقراری فروض کالسیک در مدل اطمینان داشت.
جدول شماره ( )1نتایج فروض کالسیک و اعتبارسنجی مدل
آزمون LM
احتمال
آماره
فروض کالسیک
3/911
6/38
آزمون همبستگی سریالی جمالت پسماند
3/133
3/167
آزمون رمزی برای شناسایی شکل تبعی
3/131
6/836
آزمون توزیع نرمال جمالت اخالل
3/372
2/297
آزمون ناهمسانی واریانس

آزمون F
احتمال
آماره
3/219 2/713
3/138 3/217
3/382 66/68

منبع :محاسبات تحقیق
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 .2-6استحکام نتایج (پایداری ضرایب مدل)
2

6

برای آزمون ثبات ساختاری از محاسبه آماره پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی که توسط
براون ارائهشده است ،استفاده میکنیم .همانطور که مشاهده میشود ،نمودارهای پسماند تجمعی و
مجذور پسماند تجمعی بین دو خط صاف (فاصله اطمینان  31درصد ارائهشده است .اگر نمودار ارائهشده
بین فاصله اطمینان قرار داشته باشد ،فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود شکست ساختاری پذیرفته
میشود همانطور که از نمودارهای مشاهده میشود ،فرضیه صفر مبنی بر وجود ثبات ساختاری را
نمیتوان رد کرد ،درنتیجه در مدل شکست ساختاری9وجود ندارد.
Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals
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نمودار ( )6آزمون پسماند تجمعی
منبع :محاسبات تحقیق
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نمودار شماره( )2آزمون مجذور پسماند تجمعی
منبع :محاسبات تحقیق

 .7جمعبندی و ارائه پیشنهادها
هدف مطالعه حاضر ،بررسی نقش و جایگاه اقتصاد دانشبنیان در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی ،تولید ملی و
اشتغال ملی از دیدگاه مقام معظم رهبری طی دوره زمانی  6913-6939بوده است .برای این منظور از
محورهای مختلف اقتصاد دانشبنیان شامل محورهای آموزش و منابع انسانی و رژیمهای نهادی و اقتصادی
استفاده گردیده است .همچنین برای بررسی ارتباط شاخصهای اقتصاد دانشبنیان با نرخ رشد تولید ناخالص
1

Cumulative Sum of Recursive Residuals
Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals
3
The structural failure
2
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داخلی از رویکرد خود رگرسیون با وقفههای توزیعی استفادهشده است .نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن
است که بین شاخصهای اقتصاد دانشبنیان و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط مثبت و معنیداری وجود
دارد .با توجه به نتایج تحقیق گسترش دانش و توجه عمیق به کیفیت آموزش منابع و نیروی انسانی با تأکید
بر مهارت نیروی انسانی توصیه میگردد .بدینصورت که مسئوالن ذیربط میتوانند با سرمایهگذاری بیشتر
برای ارتقاء مهارت نیروی انسانی از طریق هدفمند کردن نظام آموزشی کشور ،بهنحویکه تمام فارغ-
التحصیالن با مهارتهای مربوطه آشنا بوده و کارگران نیز در حین کار در دورههای آموزشی و تخصصی
مرتبط با فعالیت خود بهمنظور افزایش مهارت و آشنایی با فناوریهای جدید شرکت کنند ،اقدام نمایند .بهطور
خالصه پیشنهاد میگردد دغدغه اصلی دولت در بحث آموزشوپرورش ( یکی از ارکان اصلی سرمایه انسانی و
اقتصاد دانشبنیان) تأکید هرچه بیشتر بر تعدیل مطالب غیرضروری و همچنین تأکید بر آموزش مهارت در
مدارس باشد چراکه نیروی انسانی سالم و بامهارت باالست که میتواند موجب ارتقای بهرهوری در یک جامعه
شده و از سویی رشد اقتصادی باالتر گردد.
اثرگذاری مثبت درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی ،سیاستگذاران را به افزایش تجارت نسبت به تولید
ناخالص داخلی و کاهش تعرفه بر واردات جهت رشد اقتصادی بیشتر ترغیب میکند .هرچند در سیاستگذاری
در خصوص تجارت خارجی باید بااحتیاط عمل کرد تا حمایت از صنایع نوپا به شکل صحیح صورت پذیرد.
عالوه بر این سیاستگذاری در خصوص کاالهای استراتژیک و جهت گیرهای سیاسی میتواند در تدوین
سیاستهای تجاری کشور اثرگذار باشد .بههرحال نتیجه مدل حاکی از افزایش رشد اقتصادی در صورت
گشودن درهای اقتصاد کشور از طریق تجارت بیشتر با دنیای خارج حکایت دارد که بهنوعی توجیهکننده
نظریه مزیت نسبی نیز میباشد.
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