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چکیده
يکی از الويت مهم سیاست گذاری در ادبیات توسعه اقتصادی ارتباا باین ناوووری و رشا اقتصاادی
است .اقتصاد دانشمحور اقتصادی است که مستقیما بر اساس تولی  ،توزيع و مصار داناش شاکر گرفتاه
است و دانش محرک اصلی رش  ،ايجاد ثروت و اشتغال در تمامی رشته فعالیاتهاسات .در ايان راساتا ،در
اين مطالعه تأثیر نوووری بر رش اقتصادی کشورهای درحال توساعه يای دور  2002 -0990باا اساتداد از
میده نوووری تاثیر مثبتای بار رشا
روش داد های تابلويی نامتوازن بررسی ش است .نتايج تحقیق نشان 
اقتصادی کشورهای در حال توسعه تاثیر دارد .براين اساس توانمن سازی بخش خصوصای در فعالیاتهاای
پژوهشی و فناوری و رقابتپذيری و بازارگرا ش ن تحقیقات و بهباود کاارايی و نظامنا شا ن ونهاا ،رفاع
موانع تعاملی و سرعتعمر در زمینه انتقال تکنولوژی و انتقال نوووری از يريق يادگیری حین کاار ،کااهش
هزينااه ارتبايااات و حماارونقاار ،دسااتیابی وساایعتاار بااه بازارهااا و ارتقاااء فن ااوری در اقتصاااد در قال ا
سرمايهگذاریهای مستقیم خارجی و سرمايهگذاری مشاترک خاارجی موجباات رشا اقتصاادی را فاراهم
میوورد.
کلیدواژهها :اقتصاد دانشمحور ،رش اقتصادی ،تحقیق ،توسعه و نوووری.

 -0استاديار گرو اقتصاد دانشک

اقتصاد دانشگا خوارزمی (رايانامه)majid.feshari@gmail.com:

 -2استاديار مرکز وموزش عالی فنی و مهن سی بوئینزهرا (رايانامه)Mojtaba.valibeigi@gmail.com:
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مقدمه
رش اقتصادی يک کشور وابسته به عوامر متع دی است که در اين میاان تاثیرگاذاری داناش غیرقابار
انکار میباش  .مطالعات بسیاری نشاان داد اسات کاه تولیا ناخاالل داخلای کشاورها در اغلا ماوارد
تحتتاثیر زيرساختهای دانشی يک کشور است .بهگونهایکه با افزايش بهر وری ،تولیا ناخاالل داخلای
کشورها نیز افزايش میياب (بهبودی ،امیری .)23 :0399 ،بعضی از اقتصاددانان فاز ج ي توساعه را «اقتصااد
دانش» مینامن و جوامع جهانی در حال ورود به مرحله ج ي ی از توساعه هساتن کاه اصاط حا جامعاه
دانش و سامانه اقتصادی ون را اقتصاد دانش میگوين  .باه هار ساامانه اقتصاادی در ايان مرحلاه از توساعه
اصط حا اقتصاد مبتنیبر دانش میگوين (امجا ی و همکااران .)95 :0390 ،اقتصااددانان در ايان رويکارد
اتقاق نظر دارن که پیشرفت فنی محقق نخواه ش مگر با وجود نظام ناوووری کاروما  .بار هماین اسااس
اقتصاد دانشمحور در تقسیمبن یهای انجام گرفته دارای چهار رکن نیروی کار وموزش ديا و متخصال،
سیستم کارای نوووری و اب اعات ،زيرساخت اي عااتی و ارتباايی مناسا مایباشا (هماان .)99 ،نظاام
نوووری مجموعهای از نهادها ،قوانین ،سیاستها و رويهها است که بر چگونگی دساتیابی ،ايجااد ،توساعه و
کاربری دانش تأثیر میگذارد .دانشگا ها ،مراکز پژوهشی و نهادهای سیاستگذار از مهمتارين نهادهاای نظاام
نوووری بهشمار میرون  .وضعیت اقتصادی کشور و بازار کاالهای دانشمحور يکی از مولدههای مهام مارثر
بر نظام نوووری است .نظام نوووری کاروما شارايم مناسابی را بارای گساترش تحقیاق و توساعه داخلای
بهوجود میوورد .پیام اين امر تولی کاالهای ج ي  ،فروين های ج ي و دانش ج يا اسات و تماامی ايان
موارد بر پیشرفت فنی تأثیرگذار هستن  .بنابراين نظام نوووری منبعای بارای رشا اقتصاادی اسات .روحاهلل
شااهنازی( )0390بااا الگااوگیری از تحقیقااات کمیتااه اقتصااادی همکاااریهااای اقتصااادی وساایا و اقیااانوس
ورام ،)2000(0دهلمن و ان رسون ،)2000(2فیشر 3و همکاران( )2000و اسمیت )2002(2ويژگایهاايی کاه
عامر اصلی شکرگیری و تحقق اقتصاد دانشمحور میباش را در چهار اليه اصلی مطاابق شاکر شامار 0
يبقهبن ی نمود است .اليه زيرساختی و اولیه شامر وموزش ،فناوری اي عاات و ارتباياات و هزيناههاای
تحقیق و توسعه میباش  .در اليه دوم محققان و تکنسینها قرار دارن که هزينههای وموزش جهت وماوزش
ونها انجام ش و هزينههای تحقیاق و توساعه و فنااوریهاای اي عاات و ارتباياات را ايان محققاان و
تکنسینها برای تحقیقات بهکار میگیرن کاه نتیجاه کاار ونهاا در الياه ساوم (اليا ويژگایهاای اقتصااد
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اختراعات انجام ش در اليه چهارم اقتصاد دانشمحور يعنی صنايع ،کشاورزی و خا مات مبتنایبار داناش
نمايان میشود که موتور رش و توسعه کشور میباش  .در اين چاارچو بررسای تاأثیر نظاام ناوووری بار
رش اقتصادی برای سیاستگذاران از اهمیت برخوردار است و بنابراين بررسی ايان رابطاه ضاروری باهنظار
میرس و اينگونه مطالعات ،دولتمردان را در ت وين سیاست توساعه داناش و دساتیابی باه وثاار اقتصااد
دانايی محور ياری میکن .

تاثیر نظام نوووری بر رش اقتصادی کشورهای در حال توسعه از منظر

دانشمحور) با تع اد مقاالت علمی ،تحقیقات منتشرنش و اختراعات متبلور مایشاود .نتیجاه تحقیقاات و

شکل  :1چارچوب الیههای اقتصاد دانشمحور

براين اساس ،ه

مقاله حاضر بررسی رابطه ناوووری و رشا اقتصاادی در کشاورهای در حاال توساعه

است .برای نیر به اين ه

 ،پس از مق مه در بخش دوم ادبیات تحقیاق بررسای شا و در بخاش ساوم

روششناسی تحقیق تبیین میشود .در بخش چهارم نتايج بروورد م ل و تحلیر نتايج ونها ارائاه شا اسات.
بخش پايانی نیز به جمعبن ی و نتیجهگیری تحقیق اختصاص يافته است.
مبانی نظری و پیشینهشناسی تحقیق
سرمایه فکری

يکی از ه

های مهم سیاستگذاران اقتصادی ،ارتقاای کیدیات زنا گی و ساطا رفاا اجتمااعی در

جامعه است و در کشورهای در حال توسعه نیز فقم رشا اقتصاادی ها

تلقای نمایشاود ،بلکاه ايان

کشورها همگام با کشورهای توسعهيافتاه افازايش رفاا اجتمااعی را هام يکای از ها

هاای اصالی و از

معیارهای توسعه يافتگی در نظر میگیرن و ازونجا که میزان رفا اجتماعی خانواد ها به میازان دروما ونهاا
بستگی دارد و توزيع مناس دروم باعث افازايش ساطا رفاا اجتمااعی در کار جامعاه و بارای اکثريات
خانواد ها میشود .بنابراين ارزيابی نابرابری توزيع دروم در جامعه و کمای نماودن ون ،شناساايی عوامار و
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ريشههای افزايش دهن و راهکارهای کاهش ون مرکاز توجاه اقتصااددانانی اسات کاه باه مساائر عا الت
اجتماعی و توسعه اقتصادی پاي ار توجه دارن  .ريکاردو بر اين باور بود که تولی ات جامعه باین عامارهاای
سهگانه تولی  ،يعنی زمین ،نیروی کار و سرمايه بهصورت اجار بهعنوان سهم زمینداران ،دساتمزد باهعناوان
سهم نیروی کار و سود بهعنوان سهم سرمايهداران از تولی تقسیم میشود .از نظر وی چگاونگی تخصایل
دروم ناشی از تولی بسیار مهم است و چگونگی تقسیم دروم باین عامارهاای تولیا در رشا و توساعه
اقتصادی نقشی مهم دارد.
اي اصلی نظريه نوووری اين نکته است که نوووری سب افزايش تولی از يرياق افازايش تاوان تولیا
افراد و نهايتا افزايش رش اقتصادی میگردد .الگوهايی کاه دو نکتاه "پیشارفت فنااوری ناشای از اقا امات
افراد است " و "صاحبان نوووریها سود انحصاری کس می کنن " را دخالت داد ان  ،الگاوی شاومتیتری
نامی میشون .
در نظريات ج ي  ،م لهای رش اقتصادی تکنولوژی و فناوری بهصورت يک متغیر درونازا وارد ما ل
میگردد .بر يبق اين ،م لهايی که از اواير سال های دهه  0990مطرح گردي است ،تکنولوژی و فنااوری
نووورانه دربخش مربو به سرمايه انسانی و تحقیق و توسعه منجر به اثربخشی بر سرمايههای علمی کشاور
ش و همانيور که بیان گردي  ،بهعنوان موتور محرک رش اقتصادی عمر میکنن .
نوآوری

تغییر در فروين تدکر برای انجام کاری يا چیزهای ج يا کاه سااخته شا اسات را ناوووری گوينا .
نوووری عبارت است از عملی و کاربردی ساختن افکار و ان يشههای نو ناشی از خ قیت ،بهعبارت ديگار،
در خ قیت اي عات بهدست می وي و در نوووری ون اي عات به صورتهای گوناگون عرضاه مایشاود
(رابینز .)0390از خ قیت تا نوووری غالبا راهی يوالنی درپیش است و تا ان يشهای نو بهصاورت محصاول
يا خ متی ج ي دروي زمانی يوالنی میگذرد و ت شها و کوششهای بسیار بهعمر میوي  .گااهی ايا
و ان يشه نو از ذهن فرد میتراود و در سالهای بع ون ان يشه نو بهوسیله فرد ديگری به صاورت ناوووری
در محصول يا خ مت متجلی میگردد (الوانی .)25 :0332
اندازهگیری میزان دانشمحور بودن اقتصاد

در زمینه ان از گیری میزان دانشمحور بودن اقتصاد ،دو دي گا کلای نظرياه خطای و غیرخطای وجاود
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دارد .يرف ران نظرياه خطای معتق نا کاه تحقیاق و توساعه منباع اصالی پیشارفتهاای تکنولوژياک و
دانشمحور بودن اقتصاد است؛ لذا شاخلهای تحقیق و توساعه را بارای سانجش تغییارات تکنولوژياک

رابطه مستقیمی وجود دارد و به میزان تغییرات در ورودی ،خروجی نیز تغییار خواها کارد .در ايان زمیناه
معرو ترين دستورالعمر ،دستورالعمر فراسکاتی )2002(0است که در پی ت شهای صورتگرفتاه جهات
سنجش تحقیق و توساعه ،توسام ساازمان همکااری و توساعه اقتصاادی انجاام شا اسات (علیازاد و
يبايبائیان .)90 :92 ،اين رويکرد از ون جنبه که باعث جماعووری مانظم و متاوالی اي عاات مایگاردد و
قابلیت مقايسه بینالمللی اي عات و يکنواختی بخشی در سراسر منابع را موج مایشاود؛ قابلیات تعمایم
بیشتر دارد؛ اما از ونجا که ناوووری در ساطا شارکتهاای کوچاک و متوسام مقیااس را وننناان درنظار
نمیگیرد و بخش کوچکی از فراين ناوووری را دربرمایگیارد و در محاسابات بايساتی تعا ي ت ماالی را
جهت ايجاد امکان برای مقايسههای بینالمللی را فراهم بیاورد دارای نواقصی میباشا  .در مقابار يرفا ارن
نظريه غیرخطی معتق ن که درون ادهای تحقیق و توسعه تنها بخشی از فراين نوووری است .به همین دلیار

تاثیر نظام نوووری بر رش اقتصادی کشورهای در حال توسعه از منظر

بهکار میگیرن  .پیشفرض اصلی رويکرد ،اين است که باین ورودیهاای فروينا ناوووری و خروجای ون

سنجش نوووری را بهعنوان راهکار مناس جهت سنجش تغییرات تکنولوژياک پیشانهاد مایکننا (هماان:
 .)92ادبیات موجود در اين زمینه جهت سنجش نوووری را مایتاوان از دو يرياق ماورد بررسای قارار داد:
سنجش نوووری در سطا شرکت و سنجش نوووری در سطا ملای .سانجش ناوووری در ساطا شارکت
جهت تصمیمگیری در مورد مق ار تخصیل منابع به فعالیتهای نوووری و برای انتخاا حاوز هاايی کاه
نوووری نوي بخش بازد اقتصاد بااليی است و همننین م يريت راهبردهای ناوووری درونبنگااهی ماورد
نیاز میباش  .در سطا ملی نیز سیاستگذران برای شناخت وضعیت موجود ،رون تحوالت وين  ،دريافات
بازخورد از تاثیرات مثبت و مندی سیاستهای موجود و ت وين سیاستهای مناس باه اي عاات حاصاله
از سنجش نوووری نیازمن ن (مقیمی و علیزاد  .)0 :0399 ،برای ان از گیری میزان دانشمحور باودن اقتصااد
کشورها ،شاخلهای مختلدی مورد استداد قرار میگیرد .با اين وجود ،در بسیاری موارد ،ايان شااخلهاا
الگويی برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهيافته است تا با توجاه باه شااخل و زياربخشهاای
ون ،کمبودهای خود را در حوز های مختلف اقتصادی جباران نماينا (عماادزاد و شاهنازی)053 :0399 ،
که به بعضی از مهمترين ونها اشار میشود:
 چارچوب اقتصادی دانشمحور سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوس آرامشاخل اقتصاد دانشمحور ارائه ش بهوسیله سازمان همکااریهاای اقتصاادی وسایا و اقیاانوس ورام
شامر چهار بخش اصلی ،دانش ،تحصیر و يادگیری دانش ،انتشار دانش و کاربرد دانش میباش (عماادزاد
و همکاران )3 :0395 ،که در ج ول شمار  0ارائه میگردد:
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جدول  :1اجزا شاخص اقتصاد دانشمحور سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام
الف -خلق دانش:

ب -تحصیل و یادگیری دانش

درص مخارج  R&Dاز GDP

سهم واردات فناوری از کر واردات

سرانه محققان

درص  FDIاز GDP

سرانه ثبت اختراعات

ان از بخش خ مات تجاری دانشمحور

ج -انتشار دانش

د -کاربرد دانش

درص مخارج  ICTاز GDP

درص نیروی کار با سطا وموزش دانشگاهی

درص هزينه دستیابی به اينترنت از سرانه

درص نیروی کار دانا به کر نیروی کار
نرخ کاروفرينان

منبع( :عمادزاده و همکاران)1935 ،

 روششناسی برآورد دانش بانک جهانیبانک جهانی شاخصی تحت عنوان روش بروورد دانش ارايه کرد است که شاامر پانج بخاش
اصلی عملکرد اقتصادی ،محرکهای اقتصادی و رژيمهای نهادی ،وموزش و منابع انساانی ،سیساتم
اب اعات و زيرساختهای اي عاتی است (امج ی و همکاران .)90 :0390 ،اين شااخل باهدلیار
وجود اي عات و ومار و کامر بودن معموال بهعنوان شاخل الگاو درنظار گرفتاه مایشاود؛ تماام
مولدههای ون از صدر تا د رديفبن ی میشود ،بهيوریکه که ع د د نشاندهن

باال بودن اقتصااد

دانش محور يک کشور نسبت به بقیه کشورهای موجود در رديفبن ی و عا د صادر نشااندهنا
پايین بودن اقتصاد دانشمحور يک کشور نسبت به سايرين است (همان.)0392:
 چارچوب دفتر آمار استرالیاموسسه ومار استرالیا با بکارگیری شاخلهای اقتصاادی و اجتمااعی ماننا فاراهمباودن زيربناهاا،
اختراعات ،کاروفرينی ،منابع انسانی و تجارت الکترونیکی ،به سنجش تداوت و فاصله اقتصادی اين
کشور با اقتصاد دانشمحور می پردازد (مصلا شیرازی ،رجبی. .)65 :0390 ،چاارچو
(شکر شمار  )2ترکی

پیشانهادی

فراگیری را نشان میدها کاه باا جنباههاای ديگار اقتصااد داناشمحاور

همتوشانی دارد و تحتتاثیرات اقتصادی و اجتماعی و مولدههاای ديگار ون قارار دارد (باصاری و
همکاران.)0390 ،
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شکل  .9ساختار شاخصهای پیشنهادی موسسه امار استرالیا از چارچوب اقتصاد جامعه دانشمحور

پیشینه تحقیق
0

تیگزيرا و فورتانا ( ، )2003در مطالعه خود به بررسی رابطه باین پیشارفت ناوووری ،سارمايه انساانی و
رش اقتصادی پرتغال يی سالهای  2000-0960پرداختهان  .نتايج مطالعاه بیاانگر ايان اسات کاه سارمايه
انسانی و نوووریهای داخلی تأثیر معنیداری بر رش اقتصادی اين کشاور يای دور ماورد مطالعاه داشاته
است .ع و بر اين اثرات غیرمستقیم سرمايه انسانی بر نوووری حاکی از اين است که ذخااير بااالی سارمايه
انسانی برای فعالیتهای مربو به نوووری داخلی ضروری میباش .
يانگ( 2)2006در مطالعه خود به بررسی اثر نوووری بر رش اقتصاادی کشاور تاايوان يای ساالهاای
 2000-0950پرداخته است .نتايج مطالعه حاکی از ون اسات کاه افازايش در تعا اد اختراعاات ثبات شا
داخلی منجر به افزايش رش اقتصادی در اين کشور ش است .ع و باراين علار رشا بلن ما ت کشاور
تايوان کشف اي های ج ي بود است.
فیوريکاوا ( ،3)2003در مطالعه خود به بررسی رابطه بین حمايات از حقاوق مالکیات معناوی و رشا
اقتصادی در اقتصاد بسته پرداخته است .نتايج مطالعاه حااکی از ون اسات کاه افازايش حمايات از حقاوق
مالکیت معنوی ممکن است از يريق افزايش سهم بخشهای انحصااری موجا کااهش رشا اقتصاادی
میگردد .همننین نتايج بیانگر اين است که حمايت بیش از ح از حقوق مالکیت معناوی موجا کااهش
بهر وری در بخش نهايی گردي و موج

کاهش رش اقتصادی میشود.
1

)Teixeira, A. & Furtuna, N., (2003
)Yang, H., (2006
3
)Furukawa, Y., (2007
2
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ونگیوس و پنگ )2000( 0در مطالعهای به بررسی اثرات حمايت کشورهای در حاال توساعه از حقاوق
مالکیت معنوی بر رش اقتصادی و نابرابری دروم در اقتصاد جهانی میپردازن  .ب ينمنظور در ايان مطالعاه
از داد های دو کشور توسعهيافته و در حالتوسعه (شمال و جنو ) با فرض سرمايهگاذاری هار دو کشاور
(امريکا و چین) در تحقیق و توسعه ( )R&Dبهر گرفته ش  .محققاان در تحقیاق خاود از شااخل پاارک
( )2009برای حقوق مالکیت معنوی بهر بردن  .نتايج تحقیق بیاانگر ون اسات کاه حمايات بیشاتر از ثبات
اختراعات در هر کشوری ،رش اقتصادی و نابرابری دروم را در هار دو کشاور افازايش مایدها و نتاايج
تخمین ،داللت بر اين دارد که افزايش در شاخل پارک (از صادر تاا  )5باا افازايش در ضاري جینای (از
صدر تا  ) 0در کشورهای در حالتوسعه همرا است.
کیم و همکاران )2000( 2ويژگیهای حمايت از حقوق مالکیت فکری و رش اقتصاادی در کشاورهای
مختلف در سطوح متداوت توسعه را مورد بررسی قرار داد ان  .نتايج تحقیق نشاندهن تااثیر مهام حمايات
از حقوق مالکیت بر نوووری و افزايش در اختراع در کشورهای توسعهيافت اقتصادی میباش .
ايون و کريستینا )2002( 3در مطالعهای با بهار گیاری از رهیافات داد هاای تاابلويی باه بررسای تاأثیر
نوووری و سرمايه انساانی بار رشا اقتصاادی  52کشاور در حاال توساعه يای ساالهاای 0990-2000
میپردازن  .نتايج اين مطالعه نشان میده که نسبت مخارج تحقیق و توسعه باه تولیا ناخاالل داخلای و
متوسم سالهای تحصیر دارای اثرگذاری مثبت و معنیدار بر رش اقتصادی میباش .
خیمنز )2005( 2در مطالعهای به بررسی نقش شکا نوووری بر رش اقتصادی  30کشور در سالهاای
 0996-2002میپردازد .يافتههای تجربی اين مطالعه داللت بر تأثیر مندی و معنیدار شاکا تکنولاوژی بار
رش اقتصادی کشورهای مورد بررسی میباش .
الکس و همکاران )2006( 5در پژوهشی به بررسی تأثیر نوووری بر رشا صانايع تولیا ی اساتانیا يای
سالهای  2002-2002میپردازن  .نتايج اين مطالعه نشان میده ناوووری در کااهش هزيناههاای تولیا و
بهر وری نیروی کار دارای اثرگذاری مثبت و معنیدار بر رش صنايع مورد بررسی میباش .
نصیری اق م و همکاران ( )0390در يک مطالعهای ارتباا باین ناوووری و رشا اقتصاادی  20کشاور
عضو سازمان کندرانس اس می را يی دور هاای  0995-2009باا اساتداد از روش داد هاای تاابلويی و باا
بهر گیری شاخل پتنت بررسی کردن  .نتايج حاصر از بررسی حاکی از اين است که نوووری اثر مثبات بار
1

. Angius and Peng
. Kim et al
3
. Ion and Cristina
4
. Jimenez
5
. Alex et al
2
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اقتصاد و سرمايهگذاری مستقیم خارجی و دروم سرانه شاغلین بر رش اقتصادی اثر مثبات دارنا و توساعه
انسانی اثر مندی بر رش اقتصادی دارد.
شهبازی و همکاران ( )0393در مطالعهای باا اساتداد از رهیافات داد هاای تاابلويی باه بررسای تاأثیر
کاروفرينی و نوووری بر رش اقتصادی  30کشاور منتخا يای ساالهاای  2000-2000پرداختنا  .نتاايج
برووردها مبیّن وجود تأثیر مثبت و معنادار اين دو متغیر بر رش اقتصادی در کشورهای ماورد بررسای باود،
بهيوریکه يک درص افزايش در نرخ کاروفرينی  TEAو تع اد اختراعات ثبت شا باه ترتیا منجار باه
 0/22و  2/52واح تغییر مثبت در نرخ رش تولی سرانه در اين کشورها میشود .بنابراين در جهت نیار باه
رش و توسعه اقتصادی ،توجه هر چه بیشتر به اين دو مقوله و رفع موانع پایشروی ونهاا بايا در دساتور
کار کشورها قرار گیرد.
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رش اقتصادی دارد .همننین رابطه علی بین نیروی کار و رش اقتصادی وجاود نا ارد و درجاه بااز باودن

در جمعبن ی مطالعات انجام ش  ،بهويژ مطالعات داخلی مایتاوان اسات الل نماود کاه در اغلا
مطالعات به بررسی تأثیر شاخلهای کاروفرينی و نوووری رش اقتصادی کشورهای توساعه يافتاه پرداختاه
ش و به بررسی تأثیر نوووری بر رش اقتصادی کشورهای درحال توسعه با بهر گیری از رهیافات داد هاای
تابلويی نامتوازن پرداخته نش است .لذا ناوووری ايان مطالعاه در مقايساه باا مطالعاات پیشاین اساتداد از
شاخلها ومعیارهای مختلف سنجش نوووری و نیز م لسازی تجربی تحقیق میباش .
روششناسی تحقیق

مدل و دادههای آماری
م ل مورد استداد در اين بخش در چارچو

متعاار

کشوری و همننین نوووری و رشا اقتصاادی يراحای شا
چارچو

اسات .ما ل ايان مطالعاه مبتنایبار

ل رمن و ملونی( )2003و چن و دالمن( )2002میباش  .بهيور مشخل بارای باروورد

از معادله ( )0استداد ش
()0

ادبیاات موضاوعی رش اقتصاادی باین

است:

git  1   2GDP0it   3 INVit   4 HCit   5 PAT   it

بهيوریکه  gنرخ رش تولی ناخالل داخلی سارانه واقعای GDP0 ،تولیا ناخاالل داخلای
سرانه واقعی در ابت ای هر دور پنج ساله INV ،سرمايه¬گذاری فیزيکی HC ،سرمايه انسانی،
نوووری و عبارت خطا استi .و  tنیز به ترتی

بیانگر کشور و زمان میباشن .

Pat
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یباش  .برای ايان منظاور از يبقاهبنا ی
نمونه وماری اين مطالعه ،کشورهای درحال توسعه م 
برنامه توسعه ملر متح ( )2003استداد ش

است .دور زماانی ايان پاژوهش از  0990تاا 2002

است که بصورت نه دور زمانی پنجساله در نظر گرفته ش
تابلويی نامتوازن برای بروورد م ل استداد ش

است .در اين مطالعه از روش داد های

است .همننین در ياک مرحلاه تحلیار حساسایت

نتايج بررسی خواه ش  .برای اين منظور از نمونههای وماری متداوت و افازودن سااير متغیرهاای
موثر بر رش اقتصادی به م ل (درجه باز بودن تجاری ،سرمايهگذاری مستقیم خارجی ،نرخ تورم و
تغییر رابطه مبادله) استداد ش
استداد ش

است .به هنگام افزودن ساير متغیرهای موثر بار رشا از ما ل ()2

است.
git   1   2 GDP0it   3 INVit   4 HCit   5 PAT it 

 6 OPEN it   7 FDI it   8 INFit   9TOTit   it

()2

توضیا و منبع متغیرهای مورد استداد بهشرح زير است:
 نرخ رشد GDPواقعی سرانه ( :)gitاز میانگین پنج ساله نرخ رش  GDPواقعی سارانه اساتدادش

و منبع داد ها بانک جهانی( 0)2005است.

 سرانه اولیه ( :)GDP0از لگاريتم يبیعی GDPواقعی سرانه در ابت ای هر دور پنجسااله اساتدادش

و منبع داد ها بانک جهانی( )2005است.

 سرمایه انسانی ( :2)HCاز معیار متوسم سالهاای تحصایر افاراد بزرگساال (افاراد  05ساال وباالتر) ،در ابت ای هر دور پنجساله استداد ش

و منبع داد ها بارو و لی ( 3)2000است.

 -سرمایهگذاری فیزیکی ) :(INVاز میانگین پنجساله نسبت سرمايهگذاری به  GDPاستداد ش

و

منبع داد ها بانک جهانی( )2005است.
 درجه بازبودن تجاری ( :)OPENاز میانگین پنجسااله نسابت مجماوع صاادرات و واردات باه GDPاستداد ش

و منبع داد ها بانک جهانی( )2005است.

 سرررمایهگررذاری مسررتخیم خررارجی ( :)FDIاز میااانگین پاانج ساااله نساابت جريااان ورودیسرمايهگذاری مستقیم خارجی به  GDPاستداد ش
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و منبع داد ها بانک جهانی( )2005است.
World Bank

1

 2داد های مربو به سرمايه انسانی تا سال  2000قابر دسترس است.
Barro and Lee

3

بانک جهانی( )2005است.
 -تغییر رابطه مبادله ( :)TOTاز میانگین پنجساله تغییر رابطه مبادله اساتداد شا

و منباع داد هاا

بانک جهانی و صن وق بینالمللی پول ( )2005است.
 نوآوری( :)PATاز معیارهای مختلدی برای ان از گیری نوووری اساتداد مایشاود کاه از جملاهونها میتوان به نسبت مخارج تحقیق و توسعه ،تع اد اختراعهای ثبت شا  ،تعا اد دانشامن ان و
مهن سان ،سرمايهگذاری خارجی ،تجارت کاالهای با فناوریهای پیشرفته و تعا اد مقااالت چاا
ش

در مج ت علمی اشار کرد .در اين مقاله از میانگین پنج سااله تعا اد اختراعاات ثبات شا

استداد ش

و منبع داد های  0USPTOمیباش .

تاثیر نظام نوووری بر رش اقتصادی کشورهای در حال توسعه از منظر

 -نرخ تورم ( :)INFاز میانگین پنجساله شاخل قیمت مصر کنن

استداد شا

و منباع داد هاا

یافتهها و تجزیهوتحلیل دادهها

برآورد مدل
نتايج بروورد معادله ( )0برای کشورهای درحال توسعه در ج ول ( )2ارائه ش است .نتاايج
حاکی از تأثیر مثبت و معنیدار نوووری (تع اد اختراعات ثبت ش ) بر رشا اقتصاادی کشاورهای
در حال توسعه است GDP .سرانه اولیه دارای تأثیر مندای و معنایدار بار رشا اسات .متغیرهاای
سرمايهگذاری فیزيکی و سرمايه انسانی دارای تأثیر مثبت بر رش اقتصادی کشورهای مورد بررسی
هستن ؛ اگرچه ضري

سرمايه انسانی از لحاظ وماری معنیدار نیست.
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جدول  .9تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه
تعداد

R2

PAT

HC

INV

GDP0

72

539

0/20

------

0/006

*0/05

*-3/0

() 1

11

369

0/26

**2/2293

0/02

*0/06

*-3/55

() 9

تعداد کشورها

* ***.**.به ترتی

مشاهدات

معنیدار در سطا  5 ،0و  00درص

در اين قسمت تحلیر حساسیت نتايج در دو مرحله بررسی میشاود )0( :اساتداد از سااير
متغیرهای مرثر بر رش اقتصادی و ( )2استداد از نمونه وماری متداوت.0
در مرحله اول تحلیر حساسیت ،تأثیر نوووری (تع اد اختراعات ثبتش ) بار رشا اقتصاادی
کشورهای در حال توسعه با استداد از م ل ( )2بروورد ش است .نتايج در جا ول ( )3نشاان داد
ش

است .نتايج کماکان نشاندهن

تأثیر مثبت و معنیدار نوووری بر رش اقتصادی کشاورهای در

2

حال توسعه است  .بنابراين نتايج حاصله در تأيی نتاايج قبار مباین تاأثیر مثبات ناوووری (تعا اد
اختراعات ثبت ش ) بر رش اقتصادی کشاورهای در حاال توساعه اسات .همنناین نتاايج نشاان
میده که يی دور مورد بررسی درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنیداری بر رش اقتصادی
اين کشورها داشتهاست ،همننین تأثیر سرمايهگذاری مستقیم خارجی و تغییرات رابطاه مبادلاه بار
رش مثبت ولی از نظر وماری معنیدار نیست .همننین همانگونه که انتظار میرفت نرخ تورم نیاز
دارای تأثیر مندی و معنیدار بر رش اقتصادی اين کشورها است.

 1در اين مطالعه تأثیر نوووری بر رش اقتصادی کر کشورهای جهان نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
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2تآثیر نوووری بر رش اقتصادی کشورهای در حال توسعه در م ل سوم ج ول ( )2مثبت است ولی اين تأثیر از لحاظ
وماری معنیدار نیست.

GDP0

()0

()2

()3

()2

()5

()6

*-3/32

*-3/6

*-0/30

*-2/03

*-2/03

*-2/09

*

0/22

*

HC

---

0/02

---

PAT

**0/0003

**0/00023

0/00005

**0/0003

OPEN

---

---

---

---

INF

---

---

INV

*

0/22

*

*

0/00

0/03

0/2

0/20

---

***0/00025

**0/00032

---

*0/020

0/2

-0/0002

---

---

FDI

---

---

---

---

0/03

---

TOT

0/022

0/020

---

---

---

0/030

R2

0/26

0/265

0/33

0/256

0/26

0/23

تع اد مشاه ات

300

299

399

322

302

309

تع اد کشورها

59

52

63

63

62

59
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جدول  .9تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه با استفاده از مدل 9

معنیدار در سطا  5 ،0و  00درص

در گام دوم تحلیر حساسیت ،م ل برای کر کشورهای جهان با اساتداد از رابطاه ( )2باروورد
هماننا نتاايج باهدسات

ش

است .نتايج بروورد در ج ول ( )2ارائه ش است .نتايج ب ست وم

وم

دربار کشورهای درحال توسعه است ،به عبارت ديگر نوووری (تع اد اختراعات ثبات شا )
سااير متغیرهاای

تأثیر مثبت و معنیدار بر رش اقتصادی کشورهای جهان دارد .همنناین ضاراي
مرثر بر رش اقتصادی نیز دارای ع ئم مورد انتظار و معنیدار میباشن .

جدول  .4تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی کشورهای جهان با استفاده از مدل9
()0

()2

()3

()2

()5

()6

()3

GDP0

*-0/39

*-0/92

*-2/6

*-3/9

*-3/96

*-3/06

*-2/50

INV

*0/06

*0/05

*0/02

*0/06

*0/05

*0/06

*0/02

HC

---

---

---

***0/29

0/06

---

0/23

PAT

***0/000006

***0/000003

***0/000003

***0/00000

***0/00000

***0/00000

***0/000003

OPEN

---

---

*0/03

---

**0/020

*0/03

**0/025

INF

---

*003

---

**

-0/0002

**

-0/0002

---

---

FDI

*0/3

*0/29

*0/23

*0/32

*0/30

*0/26

*0/30

TOT

---

---

---

---

---

**0/03

---
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R2

0/30

0/33

0/30

0/29

0/23

0/22

0/29

تع اد مشاه ات

593

536

590

265

233

396

259

تع اد کشورها

003

002

003

92

96

96

92

* ***.**.به ترتی

معنیدار در سطا  5 ،0و  00درص

ج ولهای ( )3و ( )2نشان میده  ،نتايج بهدست وم

نسبت باه اساتداد از سااير متغیرهاای

موثر بر رش و نمونه وماری متداوت حساس نیست و از استحکام الزم برخوردار است.
جمعبن ی نتايج بررسی تأثیر نوووری (تع اد اختراعات ثبت ش ) بر رش اقتصادی يای دور
 0990تا  2002برای کشورهای درحال توسعه به شرح زير است:
نتايج نشاندهن

تأثیر مثبت و معنیدار نوووری بر رش اقتصادی است .در نظرياههاای تکامار

اقتصادی ،نزديک به يک قرن است که نوووری نیروی محرکه رش و توسعه اقتصادی شناخته شا
است .در سالهای اخیر ،با ظهور اقتصاد دانش ،نوووری نقش حیااتیتاری در تحاول سااختارهای
اقتصادی و اجتماعی پی ا کرد است .همننین در نیم قرن گذشته سیاساتگاذاران ع قاه و توجاه
فزاين ای به توسعه سیاستهای نوووری مبتنیبر دانش باهعناوان نیاروی محرکاه توساعه و رشا
اقتصادی پی ا کرد ان  .امروز  ،سیاستگذاری علام ،تکنولاوژی و ناوووری اساسایتارين فعالیات
دولتها و سازمانهای جهانی و بینالمللی در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی است .ايان نتیجاه
همسو با ل رمن و ملونی ( ،)2003چن و دالمن ( ،)2002اشناي ر( )2005و يانگ ( )2006است.
  GDPسرانه اولیه تأثیر مندی و معنیدار بر رش اقتصادی کشورهای مورد بررسای داشاته اسات.اين نتیجه با چارچو

نظری م ل رش نئوک سیک که بیاانگر رابطاه مندای باین تولیا ناخاالل

داخلی اولیه و نرخ رش اقتصادی  -همگرايی شريی -سازگار میباش  .همننین اين نتیجه باا بان
حبی

و اشتیگر(0992و  (2005و چن و دالمن ( )2002سازگار است.

 سرمايهگذاری فیزيکی دارای تأثیر مثبت و معنیدار بر رش اقتصادی کشاورهای درحاال توساعهيی دور ماورد بررسای اسات .ايان نتیجاهای هماننا  ،نتاايج پاژوهش چان و دالمان ( )2002و
اشناي ر( )2005است.
 سرمايه انسانی دارای تأثیر مثبت و معنیدار بر رش اقتصادی کشورهای درحال توسعه يای دورمورد بررسی است .اين نتیجه با تیگزيرا و فورتانا ( )2003و چن و دالمن ( )2002سازگار است.
 نرخ تورم دارای تأثیر مندی بر رش اقتصادی است .سرمايهگاذاری مساتقیم خاارجی و تغییاراترابطه مبادله دارای تأثیر مثبت بر رش اقتصادی کشورهای درحال توسعه يای دور ماورد بررسای
77

است.

حساس نیست و از استحکام الزم برخوردار است.

نتیجهگیری و پیشنهاد

ه

اين مطالعه بررسی اثر نوووری بر رش اقتصادی کشورهای در حال توسعه اسات .بارای

اين منظور از داد های سری زمانی کشورهای در حال توسعه در دور زمانی  2002-0990اساتداد
ش است .نتايج مطالعه نشان میده که يی دور مورد بررسی ،با کنتارل سااير متغیرهاای ماوثر،
نوووری تاثیر مثبت و معنیدار بر رش اقتصادی کشورهای درحال توساعه دارد .نتاايج نسابت باه
استداد از ساير متغیرهای موثر بر رشا و نموناه ومااری متدااوت حسااس نیسات و از اساتحکام
برخوردار است .بنابراين برمبنای نتايج بهدست وم

نمیتوان فرضیه اين مطالعاه را مبنایبار تاأثیر

تاثیر نظام نوووری بر رش اقتصادی کشورهای در حال توسعه از منظر

 -نتايج بهدست وم

نسبت به استداد از ساير متغیرهای موثر بار رشا و نموناه ومااری متدااوت

مثبت نوووری بر رش اقتصادی کشورهای در حال توساعه را رد کارد .بناابراين مایتاوان باه ايان
نتیجه رسی که افزايش ناوووری (تعا اد اختراعاات ثبات شا ) منجار باه بهباود رشا اقتصاادی
کشورهای در حال توسعه میشود .براساس نتايج اين مطالعه می توان توصیههای سیاساتی زيار را
برای کشورهای در حال توسعه شامر ايران ارائه کرد:
 بسترهای الزم برای توسعه و تسهیر فروين های ثبت اختراع در داخر و خاارج از کشاور فاراهمشود.
 اق امات الزم برای توسعه بازارهای کاالهای دانشی در کشور فراهم شود .در اين راساتا حماياتاصولی از حقوق مالکیت معنوی و توجه به حق انحصاری و اقتصادی نوووران از اهمیات وياژ ای
برخوردار است و بودجهای برای تشويق و گسترش اختراعات ارزشمن تا ح تجاریساازی ونهاا
اختصاص ياب .
 -توسعه نوووری داخلی و جذ

نوووری خارجی در راستای تسريع رش اقتصادی مستلزم وجود

سطا معینی از سرمايه انسانی در کشور است .بنابراين بر ت وين و اجرای برنامههايی برای توساعه
انسانی تاکی میشود.
 -ارتقا فناوری در اقتصاد از يريق تعامر با اقتصاد جهانی در قالا

سارمايهگاذاریهاای مساتقیم

خارجی و سرمايهگذاری مشترک خارجی و در راستای افزايش درجه باز بودن تجاری تعامار پوياا
با اقتصاد جهانی ه
شود.

گذاری شود و نسبت به وزادسازی تجارت و سرمايه گذاری خاارجی اقا ام
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 توانمن سازی بخاش خصوصای در فعالیاتهاای پژوهشای و فنااوری و گساترش اي عاات وارتبايات از يريق رقابت پذيری و بازارگرا ش ن تحقیقات و بهبود کارايی و نظاممن ش ن ونها.
 نهادينهش ن نظام نواوری و اختراع در فعالیتهای مختلف اقتصادی در تمام سطوح تحصایلی بااتوجه به پیشرفت فناوری و ايجاد ساختار نهادی کاهن

هزينههای مبادله.

 دولت بايستی انضبا مالی و شدا سازی تخصیل منابع و محور قرار دادن منافع تولی کنن گانرا مورد توجه قرار ده و فضای رقابتی موثر در فعالیتهای اقتصادی فراهم شود به شاکلی کاه از
رون رو به رش ارزش افزود در ساختار اقتصادی در بخش صنعت ايمینان حاصر شود.
 افزايش رقابتپذيری در عرصاه باینالمللای از يرياق کااهش هزيناه ارتباياات ،تقلیار هزيناهحمرونقر ،دستیابی وسیعتر به بازارها و سرعتعمر در تباادل داناش ،موجباات افازايش قابلیات
رقابت در سطا جهانی را فراهم میوورد.
 سازمانيابی افراد و رفع موانع تعاملی در زمینه انتقال تکنولوژی که در اين زمیناه هار چاه ياولعمر سازمانها افزايش ياب  ،انتقال دانش بهتر امکاانپاذير مایگاردد و باا افازايش مقیااس تولیا ،
صرفههای ناشی از مقیاس عظیمتر میشود.
 انتقال دانش و ناوووری از کشاورهای پیشارو در زمیناه ناوووری و حرکات باه سامت اقتصااددانشمحور از يريق يادگیری حین کار امکانپذير اسات کاه ون هام مساتلزم همکااری ،ارتباا و
تعامر مستقیم و روابم يوالنی افراد است و يکبار با يک دور وموزشی تحقق نمیياب .
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