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  چکیده

شود و از این طریق نقش مـوثري در  ي میفناورموجب بهبود  نوآوري اصلی عنوان پایگاهبه توسعه و تحقیق هايفعالیت امروزه

هاي تحقیـق و توسـعه بـر ارزش افـزوده در     کند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر فعالیتافزوده بخش صنعت ایفا میافزایش ارزش

هاي ده نفر کارکن و بیشتر) ایران رگاههمین منظور تاثیر مخارج تحقیق و توسعه بر ارزش افزوده در صنایع(کابه است.صنایع ایران 

الـی   1374هـاي هاي تابلویی طـی سـال  ، با استفاده از روش اقتصاد سنجی دادهISICصنعت به تفکیک کدهاي چهار رقمی  129از 

داري بـر ارزش افـزوده   داخلی تأثیر مثبـت و معنـی   R&Dدهد، مخارج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می 1393

هـاي  ي و بهبـود روش فنـاور صنایع جهـت پیشـرفت    R&Dهاي گردد دولت از فعالیتاند. لذا توصیه میصنایع مورد بررسی داشته

تولیدي آنان حمایت نماید. همچنین نتایج تخمین مدل حاکی از آن است، تعداد کل شاغالن و موجودي سرمایه  نیـز داراي تـأثیر   

  .استدار بر ارزش افزوده در صنایع ایران مثبت و معنی
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  مقدمه - 1

-براي دستیابی به توسعه صنعتی و تداوم آن، افزایش سرمایه

گذاري و استفاده گسترده از عوامـل سـنتی تولیـد(نیروي کـار و     

در  R&Dسرمایه فیزیکی) به تنهایی کافی نبوده، بلکه باید بخش 

بخش صنعت نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تنها بـا تاکیـد بـر    

تـوان سـطح کمـی و کیفـی محصـوالت      مـی  R&Dهـاي  فعالیت

ارج کشور ارتقـاء داد  صنعتی و قابلیت رقابت آنها را در داخل و خ

هاي و به تولیدات جدید براساس نیازهاي جامعه و گسترش زمینه

شغلی جدید مبادرت کرد و قادر به حفظ وضـع مطلـوب مـذکور    

  براي صنایع شد.

ضرورت توسعه اقتصادي براي کشورهاي در حال توسـعه، در  

که شکاف عظیم بین این کشورها و کشورهاي صنعتی در شرایطی

، بر کسی پوشـیده نیسـت؛ لـذا کشـورهاي در     استیش حال افزا

هـاي  ریزي توسعه را در سـرلوحه فعالیـت  حال توسعه باید برنامه

توانـد  توسعه صنعتی از آنجا که می ،خود قرار دهند. در این راستا

 باعـث تحــرک قســمت زیــادي از منـابع ملــی در جهــت توســعه  

دهـد،  غییـر  ها و بنیادهاي مادي جامعـه را ت اقتصادي شود و پایه

گـردد.  یک تصمیم سرنوشت ساز براي این کشـورها قلمـداد مـی   

ـ  به اساسی آن سهم و نقش و صنعت بخش اهمیت -مهـم  همنزل

 و یافتـه  توسـعه  کشورهاي در اقتصادي رشد محرک عامل ترین

 از بسـیاري  طوریکـه اسـت. بـه   برجسـته  توسـعه کـامال   درحال

 سـود سـایر   بـه  صـنعت  بخـش  هتوسع که معتقدند اقتصاددانان

 مختلف هايبخش بین که صورت بدین است، اقتصاد هايبخش

 صنعت بخش توسعه و رشد و دارد تنگاتنگی وجود ارتباط اقتصاد

 سـبب افـزایش   و شـده  اقتصـادي  هـاي بخش سایر ترغیب باعث

شـد. یکـی از    خواهـد  اقتصـاد  کـل  در درآمـد  و تولیـد  اشـتغال، 

یافتگی صنایع باشد، تواند گویاي وضعیت توسعهمعیارهایی که می

. اسـت ارزش افزوده صنایع و سهم آن در تولید ناخـالص داخلـی   

بررسی تطبیقـی سـاختار کـالن ارزش افـزوده صـنعتی کشـور و       

مقایسه آن با سایر کشورها گویاي این واقعیـت اسـت کـه سـهم     

تر از کشورهاي صنعت از تولید ناخالص داخلی ایران همواره پایین

و  12، 1[ي در حـال توسـعه بـوده اسـت    صنعتی و اکثر کشـورها 

21[.  

 صنعت بخش در با ثبات و مستمر توسعه و رشد به دستیابی

 عوامـل  بـه  خـاص  توجه نیازمند موردنظر، اهداف سوي به نیل و

 یکـی از  .اسـت  بخـش  ایـن  توسـعه  و رشـد  تسریع ثیرگذار درات

تواند نقش کلیدي در رشد و توسعه صنعتی داشته عواملی که می

بـراي دسـتیابی بـه     ،دیگـر عبارتتحقیق و توسعه است. بهباشد، 

توسعه صنعتی و تداوم آن باید تحقیق و توسعه در بخش صـنعت  

 تـوان مـی  تحقیـق و توسـعه   با تنها چراکه مورد توجه قرار گیرد؛

 در را آنهـا  رقابت قابلیت و صنعتی محصوالت کیفی و کمی سطح

 براسـاس  جدیـد  تولیـدات  بـه  و داد ارتقـاء  کشـور  خارج و داخل

 و کرد مبادرت جدید شغلی هايزمینه گسترش و جامعه نیازهاي

، واقـع  رد .شـد  صـنایع  بـراي  مـذکور  مطلوب وضع حفظ به قادر

 شـود. محسـوب مـی   فنـاوري تحقیق و توسعه کلید اصلی توسعه 

تکوین  R&Dهاي جدید به وسیله واحدهاي امروزه بیشتر فناوري

کشورهاي صنعتی، همواره بعد از . تحقیق و توسعه در ]3[یابدمی

جنگ جهانی دوم موردتوجه بـوده و اهمیـت آن پیوسـته فزونـی     

یافته است، این در حالی است که کشورهاي در حال توسـعه بـه   

  اند.تازگی به اهمیت آن پی برده

ایران از جمله کشورهاي در حال توسعه است که در آن هـر   

نعتی ایجـاد  ، در واحـدهاي صـ  70در دهـه R&D چند واحدهاي 

بـر ارزش   R&Dهـاي  اما میزان تاثیر فعالیت ]؛16و  5[شده است

افزوده در صنایع تولیدي ایران هنوز چندان مشخص نیسـت. لـذا   

توانـد از  مـی  R&Dاین سوال مطرح است که آیا در صنایع ایران، 

ــت     ــوان رقاب ــدي، ت ــنایع تولی ــزوده ص ــزایش ارزش اف ــق اف طری

جهانی و داخلی افـزایش دهـد و    محصوالت داخلی را در بازارهاي

  بدین طریق نقش کلیدي را در توسعه صنعتی کشور ایفا نماید؟ 

به این سوال در مقاله حاضر تاثیر مخارج  یمنظور پاسخگویبه

هـاي ده نفـر   تحقیق و توسعه بر ارزش افـزوده در صـنایع(کارگاه  

 هايو بیشتر) ایران، با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده گرکار

گیرد. بـراي ایـن امـر، ابتـدا فرضـیه      تابلویی مورد بررسی قرار می

همگنی واحدهاي موردبررسی در مقایسه با ناهمگنی آنهـا مـورد   

گیــرد و در صــورت نــاهمگن بــودن واحــدهاي آزمــون قــرار مــی

موردبررســی، بــراي انتخــاب از بــین روش اثــرات ثابــت و اثــرات 

بعـد از   ،در نهایـت شـود.  استفاده مـی  3تصادفی از آزمون هاسمن

انتخاب روش تخمین، مدل مورد تخمین قرار گرفته و به تفسـیر  

مقاله حاضر در پنج بخش  ،شود. به این منظورضرائب پرداخته می

شده است. بعد از ارائه مقدمه تحقیـق در بخـش اول،   سازماندهی 

در بخش دوم مبانی نظـري و در بخـش سـوم مطالعـات تجربـی      

هاي چهارم و پنجم نیز به ترتیـب  در بخششود. تحقیق مرور می

گیـري و ارائـه   هـا، نتیجـه  به برآورد مدل، تجزیه و تحلیـل یافتـه  

  . پیشنهادها پرداخته خواهد شد

   

3 Hausman 



  
  پور زنوزمهدي مرادي و علی سلمان
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  نظري مبانی -2

توسط اقتصـاددانانی   R&Dزای مرتبط با الگوهای رشد درون

)، آقیـون و  1991(5)، گروسـمن و هلـپمن  1990(4همچون رومـر 

مـدل رومـر،   . ) ارائـه شـده اسـت   1995( 7جونز) و 1992(6هویت

، فناورانـه ) تغییرات 1بنا شده است:  8براساس سه فرضیه منطقی

) بخـش اعظـم تغییـرات    2 ؛هسته اصـلی رشـد اقتصـادی اسـت    

-از عملکرد ارادی مردم و کارگزاران اقتصادی ناشـی مـی   فناورانه

ات شود که این رفتار ارادی نیز، از انگیزه بازار و کسـب سـود نشـ   

) دانـش دارای  3 ؛زا اسـت درون فناورانهگرفته است؛ لذا تغییرات 

چراکه، اگر یک بار  ؛تفاوت اساسی با سایر کاالهای اقتصادی است

هزینه خلق و ایجاد یک مجموعه از دانش را متحمل شویم، بدون 

توانیم، به کرات آن دانش را مورداسـتفاده  هیچ هزینه دیگری می

یگر، خلق دانش جدید تنهـا مسـتلزم یـک    عبارت دقرار دهیم. به

تـابع تولیـد موجـود در بخـش کاالهـای       هزینه ثابت اولیه است.

  صورت زیر درنظرگرفته شده است:نهایی این مدل، به
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ترتیب نیروی کار، سرمایه به ،x(i) و L ،YHکه در آن طوریبه

کار گرفته شـده در بخـش تولیـد    ای بهانسانی و کاالهای سرمایه

شـود، تـابع تولیـد    . همانطور که مالحظه میاستکاالهای نهایی 

تفاوت این تابع تولید با تابع  . 9دباشمزبور همگن از درجه یک می

تولیـد   فنـاوری تولید مرسوم نیز این است که در این تابع تولیـد،  

ولیـد  طور غیرمستقیم و از طریق سـرمایه فیزیکـی وارد تـابع ت   به

شده است. همچنین برخالف تابع تولید مرسوم، سرمایه فیزیکـی  

از انواع نامحدودی از کاالهای بادوام تشکیل شده است. بـا وجـود   

) Aاین در هر نقطه از زمان، تنها تعداد محـدودی از ایـن کاالهـا(   

بـا  ؛ امـا در طـول زمـان،    10برای تولید کاالهای نهایی وجـود دارد 

4 Romer  
5 Grossman & Helpman  

6 Aghion & Howitt 
7 Jones 

8 Premises 

هـای  که تابع تولید همگن از درجه یک اسـت، تـابع تولیـد بنگـاه    ازآنجایی 9

) که تابع تولیـد همـه   1در بخش کاالهای نهایی با تابع تولید معادله ( موجود

  های موجود در این بخش است، نشان داده شده است.بنگاه

های ای موجود در یک زمان مشخص، به تعداد طرحتعداد کاالهای سرمایه 10

که معـرف   Aای با تولید آن کاالها بستگی دارد. لذا محدوده کاالهای سرمایه

ای است، نشان داده شـده  های موجود برای تولید کاالهای سرمایهد طرحتعدا

  است.

تولید کاالهـای بـادوام جدیـد،     متعاقباهای جدید و طراحی طرح

  یابد. تعداد این نوع از کاالها افزایش می

دلیل تقارن در مـدل، همـه کاالهـای    کند که بهرومر بیان می

شود و بـر ایـن اسـاس تـابع     ای در سطح مشابه عرضه میسرمایه

  دهد:صورت زیر نشان میتولید کاالهای نهایی را به
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ای مورداستفاده در تولید معرف کاالهای سرمایه xکه در آن

  .استکاالهای نهایی 

کـه در  شود تولید میای وسیله تولیدکنندههر کاالی بادوام به

بنگـاه انحصـاری    .11ای حق انحصـاری دارد بخش کاالهای واسطه

کار و با به R&Dمزبور، با خرید طرح تولید کاالی بادوام از بخش 

واحد از کاالهای نهایی(کاالی نهایی مصرف نشـده)، یـک    λبردن 

  کند.واحد از کاالی بادوام را تولید می

را تولید کنـد، آنهـا را    iواحد از کاالی بادوام  i ،x(i)اگر بنگاه 

های تولید کننـده کاالهـای نهـایی اجـاره     به بنگاه P(i)به قیمت 

استهالک در مدل، ارزش یک واحد  دلیل عدم وجودخواهد داد. به

ای است که آن نیز برابر با ارزش فعلی درآمد اجاره iکاالی بادوام 

کـه  تواند طی دوره زمانی نامحدود ایجـاد کنـد. ازآنجـایی   کاال می

، لذا با یک منحنی است iای تنها فروشنده کاالی سرمایه ،iبنگاه 

کـه ایـن منحنـی    تقاضای نزولی برای آن کاال مواجه خواهد بـود  

های موجود در بخـش  تقاضای نزولی، از حداکثرسازی سود بنگاه

  . 12کاالهای نهایی بدست آمده است

وسیله معادله زیر نشان داده شده در این مدل، سرمایه کل به

  است: 

)3(  )()()( tCtYtK ���  

و  tترتیب معرف مصرف کل در زمان به �tK)(و C(t)که در آن 

 )tگـذاری در زمـان   (سـرمایه tتغییرات موجودی سرمایه در زمان 

شـود تـا یـک    نظر میواحد مصرف صرف λدلیل اینکه از . بهاست

را   Kتـوان انـدازه  واحد از هر نوع کاالی بادوام تولید شود، لذا می

-کار رفتـه در تولید به ا کاالهای بادوامی دانست که واقعامرتبط ب

  توان نوشت:اند. بنابراین می

توان تولید کاالهای بادوام صورت همانند بخش تولید کاالهای نهایی، نمی 11

صورت کالن) ای را تحت یک بنگاه نماینده(بهگرفته در بخش کاالهای واسطه

ی تولیـد هـر کـاالی    کند که تنها یک بنگاه بـرا نشان داد؛ لذا رومر فرض می

  بادوام وجود دارد.

های تولیدکننده کاالهایی نهایی، مقدار استفاده از هر یک از کاالهای بنگاه 12

  نحوی انتخاب خواهد کرد که حداکثر سود را بدست آورد.ای را بهسرمایه
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که طبق فرض،  Hو   Lشود، برخالفهمانطور که مالحظه می

نظرشده رشد براساس مصرف صرف Kاند؛ ثابت درنظرگرفته شده

) نیـز بـه مقـدار    A(t)هـای جدیـد (  کند. فرایند انباشت طـرح می

و موجـودی   R&Dسرمایه انسانی تخصیص داده شده بـه بخـش   

تـوان  دانش قابل دسترس بستگی دارد. بنابراین رابطه زیر را مـی 

  نوشت:  R&Dبرای بخش 

)5(  AHA A���  

کار گرفته شده در بخش کل سرمایه انسانی به AHکه در آن 

R&D ،A       موجـودی دانـش قابـل دسـترس اقتصـاد وδ    پـارامتر

شـود،  مالحظـه مـی   )5( است. همانطوری که در رابطه 13بازدهی

های جدید تابعی خطی از سـرمایه انسـانی شـاغل در    تولید طرح

. خطی بودن رابطه فوق استو حجم دانش موجود  R&Dبخش 

. همچنـین رابطـه   اسـت ، بیانگر رشد نامحدود دانش Aنسبت به 

کارگیری سرمایه انسانی بیشـتر  دو داللت دارد: یکی اینکه به فوق

هـای جدیـد   منجر به باال رفتن نرخ تولیـد طـرح   R&Dدر بخش 

-شود و دیگری اینکه، بیشتر بودن حجم دانش موجـود، بهـره  می

  دهد. را افزایش می R&Dوری سرمایه انسانی در بخش 

-عرضـه کـه طرحـی تولیـد شـد، تعـداد زیـادی از       پس از آن

ای جدید، پیشنهاد خرید آن طـرح  کنندگان بالقوه کاالی سرمایه

شـود کـه قیمـت    دهند. طرح مزبور به بنگاهی فروخته مـی را می

)APکه انحصارگر تولیدکننده ) بیشتری را پرداخت کند. ازآنجایی

) و تقاضـای نزولـی مواجـه    rای با نرخ بهره معـین( کاالی سرمایه

ای را انتخاب خواهد کرد که سرمایه است؛ سطح تولیدی از کاالی

حداکثر سود را بدست آورده باشـد. تصـمیم بـرای تولیـد کـاالی      

ای جدید نیز به مقایسه تطبیقی ارزش فعلی درآمد خالص سرمایه

گذاری اولیـه در  عنوان سرمایه(بهAPانحصارگر و هزینه ثابت اولیه 

هـا رقـابتی   دلیل اینکه بازار برای طـرح یک طرح) بستگی دارد. به

ها تا جایی افزایش خواهد یافت تا اینکه با است، قیمت برای طرح

-ارزش فعلی درآمد خالص انحصارگر(تولیدکننده کاالی سـرمایه 

) مشـخص  APای) برابر گردد و به این طریق قیمـت یـک طـرح (   

از   APدهد کـه  خواهد شد. رومر با انجام محاسبات فوق نشان می

  آید:رابطه زیر بدست می
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با توجه به نرخ بهره معین، دربـاره   در این مدل، خانوارها نیز،

13 Productivity Parameter 

خانوارها  ،دیگرعبارتانداز تصمیم خواهند گرفت. بهمصرف و پس

که ناشی از عرضه نیروی کار، سـرمایه انسـانی و    -درآمد خود را 

مصـرف و  در هر نقطه از زمان، بین  -ستهاسود دریافتی از بنگاه

ای تقسـیم خواهنـد کـرد کـه مطلوبیـت طـول       گونـه انداز بهپس

ذکر شـد، نیـروی کـار     ان حداکثر شود. همانطوری که قبالعمرش

شود؛ کار گرفته میخانوارها تنها در بخش تولید کاالهای نهایی به

 R&Dهای اما خانوارها برحسب بازدهی سرمایه انسانی در بخش

د درباره تخصیص سرمایه انسانی خود و تولید کاالهای نهایی، بای

در این دو بخش تصمیم بگیرند. تحرک سـرمایه انسـانی بـین دو    

و تولید کاالهای نهایی تا جایی ادامه خواهـد یافـت    R&Dبخش 

که پرداختی به سرمایه انسانی در این دو بخش با هم برابر باشد. 

بـه هـم    YHA+ H= Hوسیله محدودیت به HYو AHدر سطح کلی 

شود که بیانگر ایـن اسـت کـه خانوارهـا مقـدار ثـابتی       بط میمرت

 سرمایه انسانی برای عرضه دارند.

کند که تعادل بلندمدت زمانی خواهد بـود کـه   رومر بیان می

(مصرف) با نرخ ثابت یکسانی رشد کنند. Cو  A ،K ،Yمتغیرهای 

کند که در تعادل بلندمدت، پرداختـی بـه   همچنین رومر بیان می

و تولیـد کاالهـای نهـایی     R&Dسرمایه انسانی در هر دو بخـش  

)AW و WYدر تعادل بلندمـدت   ،دیگرعبارت) برابر خواهد بود. به

  : 14رابطه زیر را خواهیم داشت

)7(  ������ ������ 11 xALHAPWW YAYA  

معــرف قیمــت طــرح خریــداری شــده توســط  APکــه در آن 

که مقـدار آن   استای) انحصارگر(بنگاه تولیدکننده کاالی سرمایه

) در 6(از رابطـه   APارائه شده است. بـا جایگـذاری    )6(در رابطه 

  آورد:توان رابطه زیر را بدست )، می7(رابطه 

)8(  rH Y ))(1( �����
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�  

 YHشـود، در تعـادل بلندمـدت،    که مالحظه مـی طوریهمان

تـوان بیـان داشـت    ، میHA=H-HYثابت است. با توجه به رابطه 

، در )5(نیز ثابت است. لذا با توجه به رابطه  HAکه در بلندمدت، 

رشـد خواهـد کـرد. بـدین      δHAبا نرخ ثابـت   Aتعادل بلندمدت 

ابر بـا تولیـد   در بخش تولید کاالهای نهایی، پرداختی به سرمایه انسانی بر 14

(پرداختی بـه سـرمایه انسـانی در    WYنهایی آن است، لذا برای بدست آوردن 

)) نسبت به 2بخش تولید کاالهای نهایی)، از تابع تولید کاالهای نهایی(رابطه (

HY دلیل اینکه سرمایه انسانی شاغل در مشتق گرفته شده است. همچنین به

کند، لذا موجود استفاده می، بدون هیچ محدودیتی از حجم دانش R&Dبخش 

(پرداختـی بـه سـرمایه انسـانی در بخـش      WAتوان )، می5با توجه به رابطه (

R&Dصورت ) را بهWA= PAδA .نوشت  
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نیـز   Cو  Y ،Kدهد که در تعادل بلندمدت، ترتیب رومر نشان می

کند. بنابراین در تعادل بلندمدت، نـرخ  رشد میδHA ثابت  با نرخ

  صورت زیر نوشت:توان بهرشد تعادلی را می
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توان نـرخ  ، میAH-= HYHو محدودیت  )8( با توجه به رابطه

با توجه  ،دیگرعبارتهب) نوشت. rرشد تعادلی را برحسب نرخ بهره(

توان نـرخ رشـد   ، میAH-= HYHو محدودیت  )9) و (8(به روابط 

  صورت زیر نوشت:تعادلی را به
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رومر با توجه به نرخ رشد تعادلی ارائه شـده در رابطـه فـوق،    

  دهد:نتایج زیر را ارائه می

در بلندمدت با افـزایش سـرمایه انسـانی شـاغل در بخـش       -

R&D )AHیابـد و بـه ایـن ترتیـب     می )، نرخ رشد اقتصاد افزایش

و نـرخ رشـد    R&Dارتباطی قوی بین تخصیص منابع در بخـش  

  گردد. اقتصادی ایجاد می

)، نـرخ  Hبا افزایش کل سرمایه انسانی موجـود در کشـور (   -

توان بیان داشـت  یابد. بنابراین میرشد تعادلی اقتصاد افزایش می

تـری را  ریعکه اقتصادهای با سرمایه انسانی بیشتر، نرخ رشـد سـ  

  تجربه خواهد کرد.

، معادل R&Dهزینه فرصت سرمایه انسانی شاغل در بخش  -

تواند در بخش تولید کاالهای نهایی بدسـت  درآمدی است که می

نیـز معـادل    R&Dآورد. بازده سرمایه انسـانی شـاغل در بخـش    

ارزش فعلی درآمد خالصی است که یـک طـرح در آینـده ایجـاد     

رخ بهره بزرگتـر باشـد، ارزش فعلـی درآمـد     خواهد کرد. لذا اگر ن

خالص طرح کمتر خواهد بود و در ایـن صـورت سـرمایه انسـانی     

 ص خواهد یافت که این نیز متعاقبااختصا R&Dکمتری به بخش 

  منجر به کاهش نرخ رشد تعادلی خواهد شد. 

دلیـل  کند که بـه عالوه بر موارد فوق، همچنین رومر بیان می

هـای خـارجی   صـرفه  R&Dها، مخارج کتی بین شرفناورسرریز 

هـا حـین اتخـاذ    که شـرکت ایجاد خواهند کرد. ازآنجایی 15مثبت

، چنـین  R&Dتصمیم درباره میـزان تخصـیص منـابع در بخـش     

شده در ایـن  دهند؛ لذا مخارج صرفهایی را مدنظر قرار نمیصرفه

بخش کمتر از آن میزانی خواهد بود که از لحـاظ اجتمـاعی کـارا    

تواند توجیهی برای پرداخت یارانه توسط دولت به این میاست و 

15 Positive Externalities 

 .]37[باشد R&Dبخش 

 ؛سیاسی بسیار مهم اسـت  -انداز اقتصادیاین نتیجه در چشم

له به مفهوم مشوقی برای دولت در تامین مخارج و اکه این مساچر

ــت  ــویق فعالی ــای تش ــود  R&Dه ــد ب ــمن و ]39[خواه . گروس

هـای رشـد   ) نیز در مـدل 1992) و آقیون و هویت(1991هلپمن(

گـذاری  ای مثبت و قوی بین میزان سـرمایه زای خود، رابطهدرون

. ]33و  26[انــدبینــی کــردهو رشــد اقتصــادی را پــیش R&Dدر 

 ؛) اسـت 1990های این افراد، مشابه نتیجه مدل رومر(نتیجه مدل

دهد کـه پرداخـت یارانـه بـه     می ها نشاناین مدل ،دیگرعبارتبه

تواند از طریق افزایش سهم نیروی کار شـاغل در  می R&Dبخش 

، نــرخ رشــد تعــادلی را افــزایش دهــد. ولــی مــدل  R&Dبخــش 

بیشتر، تنها بـه   R&Dکند که مخارج بینی می) پیش1995جونز(

تـری  شود و رشد بلندمدت سـریع سطح باالتری از تولید منتج می

های اصلی مدل مدل جونز بـه صـورت   معادله گردد.را سبب نمی

  باشد:زیر می
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موجــودی  K وری یـا دانـش،  بهــره A محصـول،  Yکـه درآن  

کـار   روینیـ  LAو  تولیـد بخش نیروی کار شاغل در  YL سرمایه،

شـود  طور که مالحظه مـی همان باشد.می R&Dبخش شاغل در 

-به R&Dبخشی از نیروی کار در بخش تولید و مابقی در بخش 

-) را بـه Lتوان کـل نیـروی کـار (   شود. بنابراین میکار گرفته می

  صورت زیر مشخص کرد:

)13(  
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نرخ رشد دانش شود مالحظه می )12(که در رابطه همانطوری

فنی(
A

A� تعداد نیروی کار شـاغل در بخـش   ) متناسب باR&D 

مرتبط با  R&Dمیزان تولید دانش در بخش  ،دیگرعبارتاست؛ به

) 1995. در مدل جـونز( استتعداد نیروی کار شاغل در آن بخش 

)، معادلـه  1992) و آقیون و هویـت( 1990های رومر(همانند مدل

R&D ای کلیدی درنظر گرفتـه مـی  عنوان رابطه)) به12((رابطه-

چراکه معادله مزبور نیـروی کـار شـاغل در     ]؛37و  34، 26[شود

) 1995کنـد. جـونز(  را بـا رشـد تولیـد مـرتبط مـی      R&Dبخش 

کند کـه  ) فرض می1992) و آقیون و هویت(1990همانند رومر (

زمـانی کـه   گیرد، اندازه نیروی کار ثابت است، بنابراین نتیجه می

باشـد، اقتصـاد روی    ثابت R&Dبخش  سهم نیروی کار شاغل در
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-. جونز بیان می]37و  34، 26[خواهد بود 16مسیر رشد متوازنش

نسـبت   سـرانه و  تولیـد  مسیر رشد متوازن، کند که در امتداد این

 کند که برابر بـا نـرخ رشـد   سرمایه به کار با نرخ یکسان رشد می

نـرخ رشـد در حالـت     . درنهایـت، اسـت ) Aوری کل عوامل (بهره

  کند:ه میئبه شکل زیر ارا را جونز 17یکنواخت

)14(  LSggg Ay
���� �  

در  R&Dبخـش   کـار شـاغل در   سهم نیـروی  S�ه درآنک

کل مقدار نیروی کار(ثابت) در اقتصاد  Lاست و وضعیت یکنواخت

دهد. جونز با محاسبه سهم نیروی کار اختصاص داده را نشان می

درحالت یکنواخـت، بـه ایـن نتیجـه اصـلی       R&Dشده به بخش 

-می ،اقتصاد R&D پرداختی به بخش یارانه دست یافته است که

بخـش   کار اختصاص یافتـه بـه  نیروی تواند موجب افزایش سهم 

R&D 14( معادله مسیر متوازن را افزایش دهد. و نرخ رشد شود( 

یکـی از عوامـل تعیـین کننـده رشـد       دهد کههمچنین نشان می

ر وضعیت یکنواخت اندازه اقتصاد اسـت. اگـر کـل مقـدار     دتولید 

نـرخ   ،S�با ثابت نگـه داشـتن   ،برابر شوددو نیروی کار اقتصاد 

 .]34[شودمی برابرنیز دو  سرانه اقتصادتولید رشد 

اقتصادی روی  -یفناورهمچنین قابل ذکر است ساختار مدل 

  ریزی شده است: سه مفهوم اساسی پایه

، واکـنش  سامانمند: که در یک دید 18الف) مدیریت عمومی

متقابل بین عناصر سیاستی، سـازماندهی و مـدیریت را در درون   

 شود.شرایط سیاستی معین شامل می

 فناورانـه : که در ایجاد هسـته ظرفیـت   19ب) مرکز آموزش

  ویژه در صنعت بسیار مهم است.

کـه واکـنش متقابـل پویـا     : 20اقتصادی -یفناورج) ماهیت 

  ی و اقتصاد را دربردارد. فناوربین 

اگر این سه مفهوم با هم درنظرگرفته شود و به آنهـا بـا دیـد    

آید که ساختار جامع نگریسته شود، چارچوب تئوریکی بوجود می

شود. ایـن سیسـتم،   نامیده می 21اقتصادی -یفناورکلی فراگیری 

) و R&Dهـای  ویژه فعالیـت (بهفناورانهواکنش متقابل بین اجزای 

دهد. طور پویا نشان میویژه ارزش افزوده) را بهاجزای اقتصادی(به

  ارائه شده است. 1شماره سیستم مزبور در نمودار 

16 Balanced Growth Path 

17 Steady State 

18  Public Administration 

19 Learning Organisation 

20 Nature of Techno-Economy 

21 Generic Structure of  Techno-Economics Learning 

-شود، فعالیتمالحظه می 1شماره همانطوری که در نمودار 

صـنعتی) از طریـق افـزایش ظرفیـت      R&Dویـژه  (بـه R&Dهای 

 شود. ازوری و ارزش افزوده اقتصاد می، سبب افزایش بهرهفناورانه

افزایش ارزش افزوده، از طریق افـزایش تقاضـا بـرای     ،سوی دیگر

  .]28[گرددمی R&Dهای نوآوری، سبب تشدید فعالیت

  

و  R&Dهـای  توانـد فعالیـت  های آن نیز مـی دولت و سیاست

گفتـه شـد،    که قـبال طورمیزان آن را تحت تاثیر قرار دهد. همان

شود که دولت ت سرریز مثبت در سطح ملی موجب میوجود اثرا

ی در سطح بهینه اجتمـاعی، در  فناورمنظور تولید دانش و نیز، به

فعال شود. با وجود ایـن، نقـش برجسـته دولـت در      R&Dعرصه 

وکار و بسـترهای نهـادی و اجتمـاعی    تدارک فضای عمومی کسب

 R&Dهـای مـوثر   است که درواقع بستر انگیزشـی بـرای فعالیـت   

دولت در موضوعاتی نظیر نوع ساختار بـازار،   ،دیگرعبارتاست. به

نوع ساختار صنعت، حقوق مالکیـت، سـطح رقـابتی و بـاز بـودن      

برنده یا بازدارنده را دارد. اگر دولت در ایجاد اقتصاد و... نقش پیش

 R&Dموفـق نباشـد،    R&Dبرای انجام  "خود انگیزشی"ساختار 

توانـد اثـر اقتصـادی    هد داشـت و نمـی  در آن اقتصاد پویایی نخوا

توان بیان داشت که فعـال بـودن دولـت    داشته باشد. بنابراین می

های بازار است نه جانشینی با بخـش  بیشتر به معنی رفع کاستی

  .]9[خصوصی

های بازار و همچنین تولید دانـش در سـطح   برای رفع کاستی

های ، سیاستR&D هایبهینه اجتماعی، دولت به تدوین سیاست

تـوان بـه   کند که از آن جملـه مـی  مبادرت می فناورانهصنعتی و 

مشترک با بخش صـنعت، تـامین مـالی بخشـی از      R&Dاجرای 

صنایع تولیدی و کمـک بـه واحـدهای صـنعتی در      R&Dمخارج 

هـای  ی وارداتی اشاره کرد. در واقـع سیاسـت  فناوردرک و جذب 

R&D بـرای   دولـت، مشـوقی   فناورانـه های صـنعتی و  و سیاست

، فناورانـه هـای  تا بـر پایـه نـوآوری    استصنعتی  R&Dگسترش 

وری و ارزش افزوده بخش صنعت و کل اقتصـاد تحـت تـاثیر    بهره

  قرار گیرد.

، عامـل دیگـر تعیـین کننـده میـزان      1شـماره  مطابق نمودار 

 فناوریکشور با رهبران  فناورانه، میزان شکاف R&Dهای فعالیت

ی، از طریـق  فنـاور است. شکاف بیشـتر مـابین کشـور و رهبـران     

بیشـتری   R&Dهـای  ی، سبب نیاز به فعالیـت فناورافزایش فشار 

هـای  خواهد شد. با این وجود، امکان موفقیـت و توفیـق فعالیـت   

R&D چراکه با توجه به شکاف موجود، کشـور   ؛پایین خواهد بود

. در برخـوردار نیسـت  ری معقولی برای نـوآو  فناورانهمزبور از پایه 

خارجی بـرای کـاهش شـکاف     فناوریتوان از چنین شرایطی می
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  25  1398سی و پنج، بهار  شماره  فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی

و افــزایش ارزش افــزوده بخــش صــنعت و کــل اقتصــاد  فنــاوری

ی ممکـن اسـت   فنـاور استفاده کرد. البته تمایل به واردات بیشتر 

-وارداتی شود که این نیز متعاقبـاً مـی   فناوریسبب وابستگی به 

  .]28[صنعتی داخلی گردد  R&Dل در تواند باعث ایجاد اختال

  
  اقتصادي - ساختار فناوري: 1نمودار 

 روري بر مطالعات تجربیم -3

ــاران ــا اســتفاده از داده2006(22آک قویونلــو و همک ــای ) ب ه

 12داخلی و واردات بر ارزش افزوده  R&Dتابلویی، به بررسی اثر 

 بدیناند و پرداخته 1994-2001بخش تولیدی ترکیه، طی دوره 

  :]27[اندصورت ذیل استفاده نمودههمنظور از مدلی ب
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ــدیس ــه در آن ان ــای ک و i، t  ،itY ،itL ،itK ،itRDEه

itM
 

ترتیب بیانگر صـنایع، سـال، ارزش افـزوده، تعـداد کـل      به

شاغالن، موجودی سرمایه فیزیکـی، مخـارج تحقیـق و توسـعه و     

دهد که تعداد نشان می نتایج تخمین تابع تولیدباشد. واردات می

ــرمایه فیزیکــی، واردات و مخــارج    R&Dشــاغالن، موجــودی س

   .استمثبت و دار داخلی از نظر آماری معنی

های تابلویی، به بررسـی  ) با استفاده از داده2008(23سنگتی

بـر ارزش افـزوده    یفنـاور و واردات  داخلی R&Dهای اثر فعالیت

پرداخته  1990-2003شرکت الکترونیکی تایوان، طی دوره  219

ـ    است و   صـورت ذیـل اسـتفاده نمـوده    هبـدین منظـور از مـدلی ب

  :]42[است

22 Akkoyunlu, Mihci & Arsalan 

23 Tseng 
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 tITو i، t ،tY ،tL ،tK،tRDEهـای  که در آن اندیس

ترتیب بیانگر بنگاه، سال، ارزش افـزوده، تعـداد کـل شـاغالن،     به

موجـودی سـرمایه فیزیکـی، مخـارج تحقیـق و توسـعه و واردات       

. نتـایج  اسـت های فنی، حق اختراع و امتیاز) (شامل کمکفناوری

دهد که تعداد شاغالن، موجودی سرمایه، واردات مطالعه نشان می

-ع موردمطالعـه را بـه  ، ارزش افزوده صنایداخلی R&Dی و فناور

  دهد. دار تحت تأثیر قرار میطور مثبت و معنی

ــی ــاران ( 24ســانگت ــا اســتفاده از داده2008و همک ــای ) ب ه

های داخلی و بر ارزش افزوده بنگاه R&Dتابلویی، به بررسی تاثیر 

انـد و  پرداخته 1993-1999خارجی در سنگاپور طی دوره زمانی 

  :]41[اندذیل استفاده نمودهصورت هبدین منظور از مدلی ب
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i،t،tY ،tL ،tKهای که در آن اندیس
 

ترتیـب  بهtRDEو

بیانگر بنگاه، سال، ارزش افزوده ، تعداد کـل شـاغالن، موجـودی    

-. نتایج نشان میاستسرمایه فیزیکی و مخارج تحقیق و توسعه 

های داخلی و خارجی، تعـداد شـاغالن،   دهد که در هر دوی بنگاه

دار بـر ارزش  دارای تاثیر مثبت و معنـی  R&Dموجودی سرمایه، 

24 Tsang 



  افزوده ...هاي تحقیق و توسعه بر ارزشتأثیر فعالیتبررسی 
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  .ستاافزوده بوده

های تابلویی، به بررسی ) با استفاده از داده2008(25یان بینگ

ای بـر تولیـد در   داخلـی و واردات کاالهـای سـرمایه    R&Dتـاثیر  

اسـت و   پرداخته 1996-2003های چین طی دوره صنایع استان

  :]44[است صورت ذیل استفاده نمودههبدین منظور از مدلی ب
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ــای کــه در آن انــدیس  و t  ،itY ،itL ،itK،itRDو  iه

itIT ها، سـال، ارزش افـزوده، تعـداد کـل     ترتیب بیانگر استانبه

شاغالن، موجودی سرمایه فیزیکـی، مخـارج تحقیـق و توسـعه و     

دهـد کـه تعـداد    . نتـایج تحقیـق نشـان مـی    فناوری استواردات 

ــی،   ــرمایه فیزیک ــاغالن، موجــودی س ــی و واردات  R&Dش داخل

دار بر تولیـد صـنایع   ای دارای تاثیر مثبت و معنیکاالهای سرمایه

  ین طی دوره مورد بررسی دارد.های چاستان

ای بـه بررسـی   ) در مطالعـه 2012(26زاده تاالر پوشـتی عباس

وری کـل عوامـل در ایـران طـی دوره زمـانی      بر بهره R&Dتاثیر 

پرداخته و بدین منظـور از روش خـود توضـیح بـا      2009-1979

در این مطالعه از مـدلی  است.  استفاده کرده 27های گستردهوقفه

  :]25[است استفاده نمودهبصورت ذیل 
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t ،tTFP ،tRDE که در آن اندیس
 

ترتیب بیـانگر  بهtHو

وری کـل عوامـل تولیـد، مخـارج تحقیـق و توسـعه و       سال، بهره

دهد کـه سـرمایه انسـانی و    نشان می. نتایج استسرمایه انسانی 

R&D    وری کـل  دار بـر بهـره  داخلی دارای تـاثیر مثبـت و معنـی

  .استعوامل 

ای بـه بررسـی تـاثیر مخـارج     ) در مطالعه2015( 28بوزکورت

-2013تحقیق و توسعه بر تولیدناخالص داخلی طی دوره زمـانی  

در کشور ترکیـه پرداختـه اسـت و بـدین منظـور از روش       1998

استفاده کـرده اسـت. در ایـن     29جوسیلیوس-همگرایی جوهانسن

   :]31[صورت ذیل استفاده نموده استهمطالعه از مدلی ب

)20(  ttt LogRDEcLogGDP �� ���  

ترتیب بیانگر سال، به tRDEوt ،tGDP که در آن اندیس

25 Yanbing 

26 Abaszade Talarposhti 

27 Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) 

28 Bozkurt 

29 Johansen-Juselius Cointegration Method 

. نتایج نشان استتولید ناخالص داخلی و مخارج تحقیق و توسعه 

دهد که ضریب برآوردی برای مخارج تحقیق و توسعه از لحاظ می

دار بوده و دارای تأثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی آماری معنی

. نتایج حاکی از این است که افزایش یـک درصـدی مخـارج    است

درصـدی تولیـد ناخـالص     26/0ه باعـث افـزایش   تحقیق و توسـع 

  گردد.داخلی در بلندمدت می

 الــدینرکــن و در مطالعـات داخلــی نیــز وجــدانی طهرانــی 

 تحقیقاتی گذاریسرمایه ثربخشیا ایمطالعه در )1384افتخاری(

را طـی دوره   معـدن  و صـنعت  بخـش  افزوده ارزش بر فیزیکی و

بـدین منظـور از    اند ومورد بررسی قرار داده 1351-1381زمانی 

  :]24[اندصورت ذیل استفاده نمودههمدلی ب

tttt LogRGLLogKLcLogVL ��� ����  
t ،tVL ،tKLکه در آن اندیس 

 
ترتیب سـال،  ، بهtRGLو

ارزش افزوده سـرانه بخـش صـنعت و معـدن، نسـبت موجـودی       

و معـدن بـه افـراد شـاغل در ایـن       سرمایه فیزیکی بخش صنعت

بـه   های تحقیقاتی بخـش صـنعت و معـدن   بخش و نسبت هزینه

دهـد  این تحقیق نشان مـی  نتایج .افراد شاغل در این بخش است

افـزوده   ارزش دار بردارای تاثیر مثبت و معنی متغیرهای فوق که

  .               استمعدن طی دوره مورد بررسی  و صنعت سرانه بخش

ای به بررسـی نقـش   ) در مطالعه1386واعظ، طیبی و قنبری(

های تحقیق و توسعه در ارزش افـزوده صـنایع بـا فنـاوری     هزینه

بـدین  انـد و  پرداختـه  1367-1385باالی ایران طی دوره زمـانی  

  :]23[اندصورت ذیل استفاده نمودههمنظور از مدلی ب
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-بـه itIو t  ،itY ،itL ،itRDEو  iهای که در آن اندیس

ترتیب بیانگر صنایع، سـال، ارزش افـزوده، تعـداد کـل شـاغالن،      

اسـاس  . بـر  اسـت گذاری مخارج تحقیق و توسعه و ارزش سرمایه

گذاری نسبت بـه  نتایج تحقیق، تعداد کل شاغالن، ارزش سرمایه

های تحقیق و توسـعه دارای تـاثیر مثبـت و    ارزش افزوده و هزینه

  . ستداری بر ارزش افزوده صنایع با فناوری باالمعنی

 ای بــه تحلیــل اثــر) در مطالعــه1389(بــاقرزاده و کمیجــانی

 عوامـل تولیـد   کل وریبهره بر خارجی و داخلی توسعه و تحقیق

 انـد و پرداختـه  1358-1387ایران طی دوره  کشاورزی بخش در

-ای آلمون استفاده کـرده بدین منظور از رهیافت وقفه چندجمله

  ]:4صورت ذیل است[هاند. مدل مورد استفاده در این تحقیق ب
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t ،tTFP ،tWea،tM،tDfRکـــه در آن انـــدیس   &، 

idtDR  عوامـل  کـل  وریترتیب بیانگر سـال، بهـره  به tHو &�

 ای،ای و واسـطه تولید، شاخص آب و هوا، واردات کاالهای سرمایه

 خارجی(شرکای تجاری)، تحقیق و توسعه داخلیتحقیق و توسعه 

 . نتـایج اسـت بخش کشاورزی به شکل با وقفه و سرمایه انسـانی  

 وریبهـره  در داخلـی  توسـعه  و تحقیق مخارج اثر دهد،نشان می

 کشـش  میـزان . به طـوری کـه   است داریمعن و مثبت کشاورزی

 این کل وریبهره  بر داخلی کشاورزی توسعه و تحقیق مدتدبلن

 تحقیق کشش ضریب آن بر عالوهبرآورد شده است.  15/0 بخش

 در ایـران  کشاورزی کل وری بهره بر خارجی کشاورزی توسعه و

  تخمین زده شده است. 74/0حدود 

ای بـه بررسـی   در مطالعه )1390مهرابی بشرآبادی و جاودان(

بر تولید در بخش کشاورزی ایـران طـی دوره    R&Dتاثیر مخارج 

اند و بـدین منظـور از الگـوی خـود     پرداخته 1353-1386زمانی 

اند. مدل مورد اسـتفاده  های گسترده استفاده کردهتوضیح با وقفه

  :صورت ذیل استهدر این تحقیق ب
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ترتیـب  به tITو  t ،tY ،tL ،tK،tRDEکه در آن اندیس 

بیـانگر سـال، ارزش افـزوده، ســطح اشـتغال، موجـودی ســرمایه      

. است یالمللفیزیکی، مخارج تحقیق و توسعه و سطح تجارت بین

اشـتغال، موجـودی سـرمایه و سـطح      دهد، سطحنتایج نشان می

دار بـر ارزش افـزوده   معنیدارای تاثیر مثبت و  یالمللتجارت بین

مدت . همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کوتاهاست

دار بر ارزش افزوده تاثیر مثبت و معنی R&Dو بلندمدت، مخارج 

  داشته است.

هـای  از داده ) با اسـتفاده 1392متفکرآزاد و رهنمای قراملکی(

بـر ارزش افـزوده در    R&Dهـای  تابلویی، به بررسی تاثیر فعالیت

 -1385هـای ایـران طـی دوره    واحدهای تحقیق و توسعه اسـتان 

صورت ذیـل اسـتفاده   هاند و بدین منظور از مدلی بپرداخته1375

  :]19[اندنموده
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بـه  itIو t  ،itY ،itL ،itRDEو  iهـای  که در آن اندیس

ها، سال، ارزش افزوده ، تعداد کـل شـاغالن،   ترتیب بیانگر استان

نتــایج . اسـت گـذاری  مخـارج تحقیـق و توسـعه و ارزش ســرمایه   

دهد که طی دوره مزبور، تعداد شاغالن، نسـبت  مطالعه نشان می

تـأثیر مثبـت و    R&Dگذاری بـه ارزش افـزوده و مخـارج    سرمایه

مورد بررسـی داشـته   R&D داری بر ارزش افزوده واحدهای معنی

  .است

 ایآسـتانه  تـأثیرات  بررسـی  بـه ) 1395حیدری و همکـاران( 

 وریبهره و توسعه و تحقیق انسانی، سرمایه میان رابطه در بالقوه

 طـی  توسـعه  حـال  در کشورهای از منتخبی در تولید عوامل کل

 دادن انجـام  بـرای پرداختنـد. ایشـان    2013-1996 زمـانی  دوره

کردنـد.   استفاده تابلویی مالیم انتقال رگرسیونی مدل از پژوهش

 و بـود  متغیرها بین غیرخطی رابطه وجود از حاکی مطالعه نتایج

های پیشنهاد شد. یافته 40/3ایآستانه حد با رژیمی دو مدل یک

 توسـعه،  و تحقیـق  هـای هزینـه  متغیرهـای  اولایشان نشان داد، 

 و معنـادار  و مثبـت  تـأثیر  خـوب  حکمرانـی  و انسـانی  سـرمایه 

 و منفـی  تأثیر فناوری صادرات و دولت مصرفی مخارج متغیرهای

 سـطح  بـه  گـذار  با و دومحالت  ردارد. د کل وریبهره بر عنادارم

 توسـعه،  و تحقیـق  هـای هزینـه  متغیرهای انسانی، سرمایه باالتر

 تـأثیر  دولـت  مصـرفی  مخـارج  و خوب حکمرانی انسانی، سرمایه

 بـر  ومعنادار منفی تأثیر فناوری صادرات متغیر و معنادار و مثبت

 سرمایه شاخص باالی سطح به گذر با واقع، در ؛دارد کل وریبهره

 تـأثیر  شدت از و داده عالمت تغییر دولت مصرفی مخارج انسانی،

 تأثیرگـذاری  میزان اما شده، کاسته فناوری صادرات متغیر منفی

 حکمرانی و انسانی سرمایه توسعه، و تحقیق هایهزینه متغیرهای

 کـه  داد نشـان  تحقیـق  نتایج. در کل است داشته افزایش خوب

 کل وریبهره افزایش در را نقش بیشترین انسانی سرمایه شاخص

  دارد. تولید عوامل

  

  

  ئه مدل اار -4

ای در اکثر مطالعات تجربی مرتبط با موضوع، فرم تعمیم یافته

های سنتی که در آن عالوه بر نهاده ،از تابع تولید کاب داگالس

مورد ، نظرگرفته شدهرنیز د R&Dنیروی کار و موجودی سرمایه، 

صورت زیر درنظرگرفته گرفته است. بنابراین مدلی به استفاده قرار

  شود: می
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گیری از طرفین معادله باال، مدل رگرسیون خطـی  با لگاریتم

  زیر را خواهیم داشت:
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  افزوده ...هاي تحقیق و توسعه بر ارزشتأثیر فعالیتبررسی 

 

  28  1398سی و پنج، بهار  شماره  فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی

شـود، تمـامی متغیرهـای مـورد     طورکـه مالحظـه مـی   همان

صورت مقادیر لگاریتمی بـوده و در آن،  استفاده در معادله فوق به

L   ،نشانگر تعداد شـاغالنK     موجـودی سـرمایه فیزیکـی وRDE 

ترتیـب بیـانگر گـروه    نیز به tو  iهای . اندیساست R&Dمخارج 

نیز بیانگر میزان وقفه لحـاظ شـده    j. اندیس استصنعتی و سال 

  .30است R&Dبرای مخارج 

-مطابق ادبیات اقتصادسنجی، قبل از هرگونـه تخمـین و بـه   

هـای کـاذب، بایسـتی ابتـدا از     منظور جلوگیری از بروز رگرسیون

ایستا بودن متغیرها اطمینـان حاصـل کـرد. چنانچـه متغیرهـای      

هـای انجـام شـده مشـکل     ملحوظ در مدل ایستا باشـد، تخمـین  

چنانچـه متغیرهـای   رگرسیون ساختگی را نخواهند داشت؛ ولـی  

انباشـتگی بـین متغیـر وابسـته و     مدل ایستا نباشد، بایسـتی هـم  

  متغیرهای مستقل را مورد بررسی قرار دهیم. 

ریشـه   برای آزمون ایستایی متغیرهای مـدل از آمـاره آزمـون   

، استفاده شده است. در این آزمـون  )LLC( واحد لوین، لین و چو

قابل عـدم وجـود ریشـه    فرضیه صفر وجود ریشه واحد و فرضیه م

ارائـه   1شـماره  واحد(ایستایی) است. نتایج این آزمون در جـدول  

  شده است.

شـود، نتـایج   مالحظه مـی  1شماره همانطوری که در جدول 

دهـد کـه   ) نشـان مـی  LLC(واحد لوین، لـین و چـو  ریشه  آزمون

در حالـت عـرض از مبـدأ و     Log Kو  Log Y ،Log Lمتغیرهـای  

در حالـت عـرض از مبـدأ     Log RDEو متغیر  باشدروند ایستا می

  .ستایستا

مچنین بـرای بررسـی ایسـتایی متغیرهـای مـدل از آمـاره       ه

اسـتفاده شـده اسـت. در ایـن      )IPS( ایم، پسـران و شـین   آزمون

نیز فرضیه صفر وجود ریشه واحـد و فرضـیه مقابـل عـدم      آزمون

ایستایی) اسـت. نتـایج ایـن آزمـون در جـدول      (وجود ریشه واحد

  ارائه شده است.   2شماره 

  برای متغیرهای تحقیق IPSریشه واحد  : نتایج آزمون2جدول 

  حالت عرض از مبداً و روند

  ارزش احتمال  متغیر

)Prob.(  
  مقدار آماره

00/0  09/6 -  Log Y  

00/0  93/2-  Log L  

00/0  20/18 -  Log K  

00/0  80/8-  Log RDE 

  منبع: محاسبات تحقیق               

) اسـتفاده  Schwarz Criterionین وقفه بهینـه از معیـار شـوارتز (   برای تعی 30

  شده است.

شـود، نتـایج   مالحظـه مـی   2شـماره   طورکه در جدولهمان

دهـد کـه   ) نشـان مـی  IPS(ایم، پسران و شینریشه واحد  آزمون

  . ستتمامی متغیرها در حالت عرض از مبدأ و روند ایستا

ریشـه  هـای  فرضیه صفر در آزمون فیشر نیـز مشـابه آزمـون    

وجود ریشـه واحـد و    ایم، پسران و شینو  واحد لوین، لین و چو

فرضیه مقابل عدم وجود ریشه واحد(ایستایی) است. نتایج آزمون 

ایستایی متغیرهای اصـلی مـدل بـا اسـتفاده از آزمـون فیشـر در       

 نشان داده شده است. 3شماره جدول 
  برای متغیرهای تحقیق ADF Fisher ریشه واحد : نتایج آزمون3جدول 

  حالت عرض از مبداً و روند

ارزش احتمال   متغیر

)Prob.(  
  مقدار آماره

00/0  25/472  Log Y  

00/0  26/370  Log L  

00/0  617/484  Log K  

00/0  52/595  Log RDE 

  منبع: محاسبات تحقیق      

 طورکه نتایج هر سه روش مورد استفاده شده در جداولهمان

دهد، تمامی متغیرهای مورد اسـتفاده  نشان می  3و  2، 1شماره 

باشد؛ لذا ضـرورتی بـرای اسـتفاده از    در سطح ایستا می در مدل،

های تابلویی وجود نـدارد. بنـابراین در   انباشتگی در دادهروش هم

هـای تـابلویی   هـای معمـول تخمـین در داده   این تحقیق از روش

  شود.استفاده می

در این قسمت سعی شده است رابطـه بـین ارزش افـزوده بـا     

بـرای ایـن منظـور     رار گیرد.مورد تخمین ق داخلی R&D مخارج

هـای مناسـب روش تخمـین    الزم است ابتدا با استفاده از آزمـون 

، اثـرات  31شـده مناسب(از بین سه روش حداقل مربعـات تجمیـع  

  ثابت و تصادفی) انتخاب شود. 

لذا قبل از ورود به بحث بررسـی و تفسـیر نتـایج، الزم اسـت     

هسـتند یـا    ابتدا آزمون شود که آیا صنایع مورد بررسـی همگـن  

گیـرد  صـورت مـی   Fخیر؟ در این آزمون که بوسیله آماره آزمون 

فرضیه صفر همگن بودن صنایع موردبررسی بوده و از ایـن رو رد  

هـای تـابلویی و عـدم رد    فرضیه صفر مبین استفاده از روش داده

فرضیه صـفر بیـانگر اسـتفاده از روش حـداقل مربعـات معمـولی       

 4ن آزمون کـه در جـدول شـماره    باشد. نتایج ایتجمیع شده می

-آمده است، بیانگر رد فرضیه صفر و لـزوم اسـتفاده از روش داده  

) در 26های تابلویی برای برآورد تابع تولید تعمیم یافته (معادلـه  

31 Pooled Least squre 



  
  پور زنوزمهدي مرادي و علی سلمان

 

  29  1398سی و پنج، بهار  شماره  فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی

  .است) ISIC(به تفکیک کدهای چهار رقمی نصنایع ایرا

هــای در مرحلـه بعــد بایســتی از بــین دو روش تخمــین داده 

اثرات ثابت و روش اثـرات تصـادفی یکـی انتخـاب     روش  ،تابلویی

شود. برای تعیین روش تخمین(اثرات ثابت و یا اثـرات تصـادفی)   

شـود. براسـاس   های تابلویی از آزمون هاسمن استفاده میدر داده

این آزمون، رد فرضیه صفر بیانگر استفاده از روش اثـرات ثابـت و   

. نتـایج  اسـت  عدم رد آن مبین اسـتفاده از روش اثـرات تصـادفی   

آمده اسـت،   5بدست آمده از آزمون هاسمن که در جدول شماره 

  .استدال بر رد فرضیه صفر و انتخاب روش اثرات ثابت 

  

  برای متغیرهای تحقیق LLCریشه واحد  : نتایج آزمون1جدول 

  از مبداً و روند حالت عرض  حالت عرض از مبداً
  متغیر

  مقدار آماره  ).Probارزش احتمال(  مقدار آماره  ).Probارزش احتمال (

 ----   -----  00/0  88/10 - Log Y  

 ----   -----  00/0  71/2- Log L  

 ----   -----  00/0  24/132- Log K  

00/0  67/16 -  00/1  47/15  Log RDE 

  منبع: محاسبات تحقیق

  

  : آزمون انتخاب اثرات گروه4 دولج

ارزش احتمال 

)Prob.(  
  مقدار آماره

کار گرفته آماره به

  شده

 Fآماره   22/24 00/0

  منبع: محاسبات تحقیق                          

  : نتایج آزمون هاسمن5 جدول

ارزش احتمال 

)Prob.(  
  مقدار آماره

کار گرفته به هآمار

  شده

00/0 28/69   chi-square هآمار 

                     منبع: محاسبات تحقیق  

حال پس از مشخص شدن روش تخمین بـه بـرآورد ضـرایب    

پردازیم. نتایج بـرآورد مـدل بـرای صـنایع ایـران در      می 26مدل 

  . 32ارائه شده است 6شماره جدول 

 ISICصنعت به تفکیـک کـدهای چهـار رقمـی      129در این مطالعه از   32

استفاده شده است. ده صنعت از صنایع مورد بررسی هنگام تخمین، توسط نرم 

ـ    1725افزار حذف شده است. ده صنعت حذف شده به ترتیب عبارتنـد از:  

پوست  کردنورنگ آوردن ـ عمل 1820؛دستباف و زیلو و جاجیم تولید گلیم

و محصوالت  و چمدانـ تولیدکیف  1912از آن؛  شده ساخته خزدار و کاالهای

ـ    2213چـوبی؛   هـای و محفظهـ تولید ظروف   2023؛ و یراق و زین مشابه

ـ تکثیـر   2230ـ سایر انتشارات؛ 2219؛ گرامافون ـ صفحه  انتشار نوار صوتی

ـ تولید  2927ای؛ هسته سوختهای آوریـ عمل 2330ضبط شده؛  هایرسانه

هـای آمـاری   موسـیقی. بررسـی داده  یـد آالت  ـ تول   3692؛ و مهمات سالح

دهد که برای صنایع مزبور، حداقل گردآوری شده از مرکز آمار ایران نشان می

 

  ثابت: نتایج برآورد مدل به روش اثرات 6جدول 

 متغیرها  ضرایب

38/0  ( 49/0 ) C 

0/52 (0/03)* Log L  

0/53 (0/03)* Log K  

0/05 (0/008)* Log RDE  

0/01 (0/008)***  Log RDE (-1)  

0/02 (0/008)*  Log RDE (-2)  

0/02 (0/008)**  Log RDE (-3)  

97/0    

 دار بودن کلی رگرسیونآزمون معنی * 344/81

  منبع: محاسبات تحقیق      

  .                          استاعداد داخل پرانتز انحراف معیار 

ترتیب نشـانگر رد فرضـیه صـفر در سـطح     *، ** و  *** به

  است. 1/0و  05/0، 01/0داری معنی

شـود، مخـارج   مالحظه می 6شماره گونه که در جدول همان

R&D       داخلی، تعداد کـل شـاغالن و موجـودی سـرمایه فیزیکـی

 1374طـی دوره   دار بـر ارزش افـزوده  دارای تأثیر مثبت و معنـی 

  .استدر صنایع ایران  1393الی 

 R&Dبراساس نتایج بدست آمده، ضـرایب بـرآوردی مخـارج    

داخلی با  R&Dداخلی با یک وقفه، مخارج  R&Dداخلی، مخارج 

لی با سه وقفه، تعداد کـل شـاغالن و   داخ R&Dدو وقفه، مخارج 

های مورد بررسی های مربوط به مخارج تحقیق و توسعه برای تمامی سالداده

هـای  باشد. قابل تامل اینکه برای برخی از صنایع مزبـور تمـامی داده  صفر می

  باشد.له ارزش افزوده نیز صفر میمربوط از جم

2R



  افزوده ...هاي تحقیق و توسعه بر ارزشتأثیر فعالیتبررسی 

 

  30  1398سی و پنج، بهار  شماره  فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی

، 02/0، 02/0،  01/0، 05/0ترتیـب  موجودی سرمایه فیزیکی بـه 

یک درصـد افـزایش در   که  استو بیانگر این  است 53/0و  52/0

داخلی یک سال قبل، مخارج  R&Dمخارج داخلی،  R&D مخارج

R&D  داخلی دو سال قبل، مخارجR&D    ،داخلی سه سـال قبـل

 ترتیـب باعـث افـزایش   شاغالن و موجودی سـرمایه بـه  تعداد کل 

درصـد،   02/0درصـد،   01/0درصد،  05/0به میزان ارزش افزوده 

-بنابراین مـی  گردد.میدرصد  53/0درصد و  52/0درصد،  02/0

داخلی، تعـداد   R&D مخارجتوان انتظار داشت، با افزایش میزان 

ران نیـز  صـنایع ایـ   ارزش افزوده کل شاغالن و موجودی سرمایه،

  یابد. افزایش

   دهد که ضریب تعیین تعـدیل شـده  همچنین نتایج نشان می

کـه حـاکی از    اسـت  97/0) برای مدل برآوردی نیـز برابـر   (

ضـریب   ،دیگـر عبـارت قدرت توضیح دهندگی باالی مدل است. به

داخلی،  R&D مخارجدهد که نشان می )(تعیین تعدیل شده

درصـد تغییـرات در    97 سـرمایه تعداد کل شـاغالن و موجـودی   

دهـد. همچنـین آزمـون    را توضیح مـی  صنایع ایران ارزش افزوده

دار بـودن  ) حاکی از معنیFدار بودن کلی رگرسیون(آزمون معنی

   .استدرصد  1داری کلی مدل در سطح معنی

اگـر نهـاده   ، قسـمت دوم مطابق مبانی نظری ارائـه شـده در   

-نهاده تولید درنظربگیریم، تولید نمیعنوان غیرقابل رقابتی را به

-تواند دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس برحسب تمامی نهاده

در این صـورت تـابع    ،دیگرعبارتهای درنظرگرفته شده باشد. به

دیگر همگن از درجه یک نخواهد بود؛ چراکـه بـرای تولیـد    تولید 

از نهاده بیشتر کاالهای اقتصادی مرسوم، نیازی به استفاده بیشتر 

-. در این صورت تولید برحسب تمامی نهادهنیستغیرقابل رقابت 

   های تولید دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس خواهد بود.

شـود، مجمـوع   مالحظه مـی  6شماره  طورکه در جدولهمان

داخلی  R&Dداخلی، مخارج  R&Dمخارج ضرایب برآوردی برای 

 R&Dوقفـه، مخـارج   داخلـی بـا دو    R&Dبا یک وقفـه، مخـارج   

 داخلی با سه وقفه، تعداد کل شاغالن و موجودی سرمایه فیزیکی

تـر از یـک بـودن مجمـوع     که احتمال بـزرگ  استبزرگتر از یک 

کند. های تولید را تایید میضرایب برآوردی برحسب تمامی نهاده

تر از یک بودن مجموع ضـرایب بـرآوردی   با وجود این، باید بزرگ

های تولید، از لحاظ آماری نیز مـورد تاییـد   نهادهبرحسب تمامی 

کنیم که فرضیه قرار گیرد. بدین منظور از آزمون والد استفاده می

  صفر و فرضیه مقابل در آن به صورت زیر است:

)27(  

  

-ارائه شده است. همـان  7شماره نتایج آزمون والد در جدول 

شود، نتایج بیانگر این نکته است که حتـی در  طورکه مالحظه می

شـود. بنـابراین،   درصد نیز فرضیه صفر رد می 1داری سطح معنی

توان بیان داشت که از لحاظ آماری، مجموع ضرایب بـرآوردی  می

برای کلیه عوامل تولید بزرگتر از یـک بـوده و بـازده بـه مقیـاس      

  .استهای تولید فزاینده مامی نهادهنسبت به ت

  تراز یک بودن مجموع ضرایب عوامل تولید: آزمون بزرگ7جدول 

ارزش احتمال 

)Prob.(  
  کار گرفته شدهبه هآمار  مقدار آماره

 Fآماره   94/6  00/0

  chi-square هآمار  94/6  00/0

 منبع: محاسبات تحقیق     

هـای  مـدل، فرضـیه  توان گفت براساس نتـایج بـرآورد   لذا می

 R&D ، مخـارج یدارتحقیق مبنی بر وجـود اثـر مثبـت و معنـی    

داخلی، تعداد کل شاغالن و موچودی سرمایه فیزیکـی بـر ارزش   

  شود.افزوده صنایع ایران، تایید می
  

 نتایج پژوهش و پیشنهادات سیاستی -5

دهد که مخـارج  برآورد مدل ارائه شده در این مقاله نشان می

R&D   داخلی، تعداد کل شاغالن و موجودی سرمایه دارای تـأثیر

. ضـرایب  اسـت دار بر ارزش افزوده در صنایع ایـران  مثبت و معنی

داخلی با یک وقفه،  R&Dداخلی، مخارج  R&Dبرآوردی مخارج 

داخلـی بـا سـه     R&Dداخلی با دو وقفـه، مخـارج    R&Dمخارج 

ترتیـب  بـه  وقفه، تعداد کل شاغالن و موجودی سـرمایه فیزیکـی  

ــت  53/0و  52/0، 02/0، 02/0،  01/0، 05/0 ــن  اس ــانگر ای و بی

مخـارج  داخلـی،   R&D مخـارج یک درصـد افـزایش در   که  است

R&D  داخلی یک سال قبل، مخارجR&D   ،داخلی دو سال قبـل

تعداد کل شاغالن و موجودی داخلی سه سال قبل،  R&Dمخارج 

 05/0بـه میـزان   ارزش افـزوده   ترتیب باعـث افـزایش  سرمایه به 

درصـد و   52/0درصـد،   02/0درصـد،   02/0درصد،  01/0درصد، 

   د.نگردمیدرصد  53/0

 مخـارج دهـد کـه   ) نشان میضریب تعیین تعدیل شده(

R&D  درصـد   97 داخلی، تعداد کل شاغالن و موجودی سـرمایه

ــرات در  ــزودهتغیی ــران ارزش اف ــی صــنایع ای ــد. را توضــیح م ده

) حاکی از Fبودن کلی رگرسیون(آزمون دار همچنین آزمون معنی

. لـذا  استدرصد  1داری دار بودن کلی مدل در سطح معنیمعنی
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داخلـی، ارزش افـزوده صـنایع     R&D مخارج طبق نتایج تحقیق،

طور مثبت تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به موردبررسی را به

قادر به هاي کشورهاي در حال توسعه(از جمله ایران)، اینکه بنگاه

نیستند و همچنـین بـا توجـه بـه      R&Dگذاري بیشتر در سرمایه

بـه   R&Dهـاي  اینکه در اکثر مـوارد بـازدهی اجتمـاعی فعالیـت    

-مراتب بیشتر از بازدهی خصوصی آن است؛ بنابراین توصیه مـی 

صـنایع کشـور توسـط دولـت مـورد       R&Dهـاي  شود که فعالیت

-توانـد فعالیـت  میهاي مختلف حمایت قرار گیرد. دولت به شیوه

صنایع مزبور را مورد حمایت قرار دهد که از آن جمله  R&Dهاي 

هـاي مـالی مسـتقیم    هاي مالی مسـتقیم(کمک توان به مشوقمی

هـاي مـالی غیرمستقیم(بخشـش    هـا) و مشـوق  دولت مثل یارانـه 

هـاي مـالی مسـتقیم    کـه در مشـوق  مالیاتی) اشاره کرد. ازآنجایی

هـاي مـالی دولـت بـه جـاي      کمـک  امکان جایگزینی و جانشینی

ها وجود دارد؛ بنابراین بهتر است، حمایت مخارج تحقیقاتی بنگاه

هاي مالی غیرمسـتقیم متمرکـز شـود. همچنـین     دولت بر مشوق

هـاي الزم همچـون قـوانین و مقـررات،     دولت با ایجاد زیرسـاخت 

تعریف، تضمین و اجراي حقـوق مالکیـت فکـري، درجـه رقـابتی      

تواند تاثیر مستقیمی بر درجه باز بودن آن و... میبودن اقتصاد و 

و قابلیـت اثرگـذاري آن بـر ارزش    R&D هـاي  مخارج و فعالیـت 

افزوده صنایع و کل اقتصاد داشـته باشـد. در ایـن راسـتا تمـامی      

و توجـه بیشـتر بـر     R&Dتواند با ایجاد واحدهاي ها نیز میبنگاه

  تحقیق و توسعه در بهبود ارزش افزوده نقش داشته باشد.
  

  هاي آتیهایی براي پژوهشپیشنهاد - 6

طورمسـتقیم(از طریـق   نه تنها بـه  داخلی R&Dهاي فعالیت �

 ش تولیـد واحـدهاي صـنعتی و متعاقبـا    نوآوري) سبب افزای

از طریق شود، بلکه به لحاظ نظري تولید ناخالص داخلی می

تواند می نیز فناوريافزایش توانایی کشور در جذب و انتقال 

موجبات انتقال فناوري به داخـل را فـراهم نمـوده و از ایـن     

توانـایی  طریق نیز تولیدات صنعتی و ملی را افـزایش دهـد.   

-ظرفیت جذب نامیده مـی  ي،فناورکشور در جذب و انتقال 

 R&Dهـاي  الیـت شود که اثـر فع شود. بنابراین پیشنهاد می

بر ظرفیـت جـذب واردات در صـنایع تولیـدي ایـران       داخلی

  ؛مورد بررسی قرار گیرد

داخلی بر ارزش  R&Dدر این مطالعه به بررسی تاثیر مخارج  �

شـود در مطالعـات   افزوده صنایع پرداخته شد، پیشنهاد مـی 

وري کل عوامل تولید بر بهره داخلی R&Dمخارج آتی، تأثیر 

 ؛ررسی قرار گیرددر صنایع مورد ب
داخلی بر ارزش  R&Dدر این مطالعه به بررسی تاثیر مخارج  �

شـود در مطالعـات   افزوده صنایع پرداخته شد، پیشنهاد مـی 

آتی، به بررسی سایر عوامل موثر بر ارزش افزوده در صـنایع  

پرداخته شود و به مقایسه میزان تـاثیر گـذاري هـر یـک از     

 صنایع پرداخته شود.عوامل موثر بر ارزش افزوده در 
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