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ی  5. نتیجه گیر

عملکرد قابل مالحظه اقتصاد آمریکا در نیمه دوم دھه 1990 مجدداً بر شناسایی منابع پایه رشد 
اقتصادی تاکید کرده است.در مقدمه این فصل، راجع به برخی از رشته ھای پژوھش تاکید کردیم که به 

طرق مختلفی شروع به آنالیز و اندازه گیری رشد کردند. از آنجایی که ما نیز دارای این حس عمومی 
ھستیم که چارچوب معمولی و داده ھای فعلی به ما کل اطالعات مورد نیاز در مورد نقش سرمایه 
دانش در رشد اقتصادی را نمی دھند، در نتیجه در این مقاله چارچوبی وسیع تر برای اندازه گیری 

 . سرمایه اقتصادی مطرح می کنیم
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