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 چکیده

بر ارزش افزوده در واحدهاي تحقيق و توسعه ایران،  R&Dهاي در این مطالعه به بررسی تاثير فعاليت

داگالس  -ده است. براي این منظور از فرم تبعی کابپرداخته ش 2931-2931طی دوره زمانی 

ه هاي تابلویی برآورد شده است. نتایج باستفاده گردیده و مدل مزبور به روش اقتصاد سنجی داده

و شاغالن تحقيقاتی تأثير مثبت و  R&Dدهد که طی دوره مزبور، مخارج دست آمده نشان می

هاي سياستی این اند. لذا توصيهبررسی داشته مورد R&Dداري بر ارزش افزوده واحدهاي معنی

و توجه ویژه به کميت و کيفيت R&D واحدهاي  R&Dهاي مطالعه، حمایت دولت از فعاليت

 باشد. شاغالن تحقيقاتی می
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 مقدمه -1

اي است که از آغاز قرن بيستم مورد توجه قرار گرفته است. قبل از جنگ جهانی تحقيق و توسعه واژه

. پس از ژاپن متمرکز بوددوم امور مربوط به تحقيق و توسعه عمدتاً در صنایع نظامی آمریکا، اروپا و 

طوري که  در صنایع غير نظامی نيز مورد توجه قرار گرفت؛ به R&Dهاي جنگ، فعاليت

موجب بهبود و توسعه تکنولوژي شد. بهبود  R&Dهاي گذاري کشورهاي صنعتی در فعاليتسرمایه

ه نوبه خود امر ب و توسعه تکنولوژي نيز متعاقباً موجب ترقی ارزش افزوده کاالهاي توليدي شد. این

گذاري بيشتر در زمينه کاربرد نوآوري و توسعه تکنولوژي گردید و باعث ایجاد انگيزه براي سرمایه

افزوده شد؛ چنين روندي موجب شد هر روز  R&Dبدین طریق به حجم و پيچيدگی واحدهاي 

راحی، ایجاد و به ط تري براي دگرگونی بهتر منابع اوليه به منابع مصرفیهاي تکامل یافتهتکنولوژي

 -133: 2933محصوالت گردید )داغبندان و صدفی،کار گرفته شود که نهایتاً منجر به بهبود بيشتر 

شود، تحقيق و توسعه پایگاه اصلی طوري که مالحظه می(. همان23: 2933و آذربایجانی،  133

ولوژي و ا در توسعه تکننوآوري و تغييرات فنی در فرایند توليد است و از این رو نقش به سزایی ر

و رشد  موثر در توسعه ، ازعواملو پژوهش هاي توليدي دارد. به عبارت دیگر تحقيقافزایش ظرفيت

 توسعه باعث پيشرفته در کشورهاي امر تحقيقات به باشد، به طوري که توجـهکشورها می اقتصادي

نيز  . هم اکنوناست شده و فرهنگی ماعی، اجتاقتصادي هايدر بخش شگرف و تحول تکنولوژي

 خالصدر توليد ناتحقيقـات  افـزوده ارزش ، سـهمدولت بودجه در کلو پژوهش  تحقيق بودجه سهم

 یافتگی عهرشد و توس اقتصاد نشانگـر ميزان در کل تحقيقات سهم دیگر در زمينه و نماگرهاي داخلی

 (. 2933مرکز آمار ایران،  باشد )سایتمی جامعه

توان بيان داشت که کشورهاي در حال توسعه براي دستيابی به توسعه و با توجه به مطالب فوق می

هاي هاي تحقيق و توسعه را مورد توجه قرار دهند. به عبارت دیگر فعاليتتداوم آن، باید فعاليت

 R&Dا جتناب ناپذیر است؛ چرا که تنها بتحقيق و توسعه، براي دستيابی به توسعه و تداوم آن امري ا

توان سطح کمی و کيفی محصوالت و قابليت رقابت آنها را در داخل و خارج کشور ارتقاء داد می

 هاي شغلی جدید مبادرت کرد. و به توليدات جدید بر اساس نيازهاي جامعه و گسترش زمينه

و سعی در  اندپی برده R&Dاهميت  بر خالف کشورهاي صنعتی، کشورهاي در حال توسعه اخيراً به

ایران از جمله کشورهاي در حال توسعه  (.21-29: 2933اند )ملت پرست و بداغی، تقویت آن نموده

پس از جنگ تحميلی ایجاد شده است )شهسوار  R&D است که در آن هر چند واحدهاي

 هاي تحقيقاتی وتو رابطه بين فعالي R&D (؛ اما ميزان اثر بخشی واحدهاي112: 2933جالوت،
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هاي ارزش افزوده آنها، هنوز چندان مشخص نيست. بنابراین این سوال مطرح است که آیا فعاليت

 اند؟ ایران، نقشی در ایجاد ارزش افزوده این واحدها داشته R&Dتحقيقاتی در واحدهاي 

وسعه ت اهميت و ضرورت موضوع تحقيق نيز از این جنبه قابل بررسی است که تدوین استراتژي

و ميزان  R&Dواحدهاي هاي توسعه اقتصادي مستلزم تعيين جایگاه تکنولوژي و متعاقباً برنامه

هاي تحقيقاتی است. در واقع مطالعاتی که در این تاثيرپذیري ارزش افزوده این واحدها از فعاليت

نولوژي و تک هاي توسعهگذاران را در تدوین استراتژيتوانند سياستپذیرند، میزمينه صورت می

 توسعه اقتصادي یاري کنند. 

خش سوم شود. در ببعد از مقدمه، به تحليل مبانی نظري مرتبط با موضوع پرداخته می، در این مطالعه

عرفی به م چهارمشود. در بخش کشور اشاره میو داخل مطالعات صورت گرفته در خارج برخی از به 

 شود ویم الگوي نظري معرفی شود. در بخش پنجممتغيرهاي مورد استفاده در تحقيق پرداخته می

شود. در بخش در ایران و سایر کشورها پرداخته می R&Dبه بررسی روند مخارج  ششمدر بخش 

که از منابع آماري منتشر شده از  93122 -1293 تابلویی طی دورههاي داده با استفاده ازهفتم نيز 

افزوده در  بر ارزش R&Dهاي تاثير فعاليت بررسی فراهم گردیده است، به مرکز آمار ایرانسوي 

 هشتمبخش نهایت در . در شد دخواه پرداخته 9هاي کشور، به تفکيک استان1ایران R&Dواحدهاي 

  گردد.گيري ارائه مینتيجه و بنديجمع

                                                           
هاي تحقيق و توسعه نموده به صورت هر دو سال یکبار اقدام به اجراي طرح آمار گيري از فعاليت 2931. مرکز آمار ایران از سال 2

 (.2933است )سایت مرکز آمار ایران، 
ــند: ال چهار زیر جامعه ذیل می R&Dایران، واحدهاي  R&D. منظور از واحدهاي 1 ــادي ارائه دهنده  -باشـ کليه واحدهاي اقتصـ

ــعه که در طبقه بندي بين المللی فعاليت ــوم  خدمات تحقيق و توس ــادي )تجدید نظر س ( با کدهاي چهاررقمی زیر Rev.3هاي اقتص

 مشخص شده است: 

 تحقيق و توسعه تجربی در علوم طبيعی و مهندسی. -3923

 انسانی. تحقيق و توسعه تجربی در علوم اجتماعی و علوم -3913

 اند. نفر کارکن و بيشتر که داراي واحد تحقيق و توسعه بوده 13هاي صنعتی داراي کليه کارگاه -ب

 اند.ها و موسسات آموزش عالی کشور که داراي واحد تحقيق و توسعه بودهکليه دانشگاه -ج

اند تند( که داراي واحد تحقيق و توسعه بودهنفر کارکن یا بيشـتر هسـ   23مدارس علوم دینی )کليه مدارس علوم دینی که داراي  -د

 (.2933)سایت مرکز آمار ایران، 

و  هاي مورد استفاده در این تحقيق عبارتند از: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبيل، ایالم، بوشهر، تهران، چهارمحال. استان9

و بویراحمد، ارس، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگيلویه بختياري، خراسان، خوزستان، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، ف
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 های نظریپایه -2

ر دي است که هاي رشد اقتصادمربوط به رشد اقتصادي نيازمند آگاهی از مدلمطالعه موضوعات 

 ها واقتصادي مدل زمينه رشد دراند. پشت سر گذاشتهتحوالت زیادي را طول نيم قرن گذشته 

 2زابرون رشد هايتوان به مدلمی آنها ترینجمله مهم ازاند که شدههاي مختلفی مطرح تئوري

السيک یا هاي رشد نئوکمدل اشاره کرد. 1زادرون هاي رشدمدل و (رشد نئوکالسيکهاي )مدل

زا، با در نظر گرفتن کميت و کيفيت عوامل موثر در توليد )نيروي کار و سرمایه( به بررسی برون

 براي الزمچارچوب  (نئوکالسيک) 9رغم اینکه مدل رشد سولوعلیپردازند. رشد اقتصادي می

ارد ها ومدلاي بر این نوع کند؛ ولی در این بين، اشکاالت عمدهمیارائه  را رشد اقتصاديبررسی 

که یکی از عمده نقاط ضع  این الگوها عدم امکان داشتن رشد پویاي اقتصادي در بلندمدت  است

است؛ چرا که رشد پایدار توليد سرانه به رشد تکنولوژي وابسته گردیده است که آن نيز به صورت 

هاي بهتر و مدل (. لذا ارائه3-23: 1333، 2زا و خارج از مدل در نظر گرفته شده است )رومربرون

از حدود ین تر بيان کنند، اجتناب ناپذیر گردید. بنابراتر که بتوانند فرایند رشد اقتصادي را جامعکامل

 و نمودند رشد نئوکالسيک يهااصالح مدلبه  اقتصادانان شروع از ميالدي برخی 33 اواسط دهه

به وجود آمد )اسنودون  زادرون هاي رشدهاي رشد، موسوم به مدلطبقه جدیدي از مدلبدین ترتيب 

زا در نظر ، دانش و تکنولوژي، بصورت درونزاهاي رشد درونمدلدر  (.311-313: 1331، 1و وانه

زا در نظر گرفتن دانش و تغييرات تکنولوژي، بخش تحقيق و توسعه در براي درونشود. گرفته می

قيق هاي بخش تحدو بخش اصلی به نام هااین الگوها معرفی شده است. به عبارت دیگر در این مدل

 تکنولوژي،هاي نوآوري( که 232: 1333رومر، و توسعه و بخش توليد کاالهاي نهایی وجود دارد )

. در واقع دنشودانش موجود خلق می مو با استفاده از سرمایه انسانی و حج در بخش تحقيق و توسعه

 ست،ا تحقيق و توسعهها در بخش بنگاه محصول انباشت سرمایه و تجربه تکنولوژيهاي نوآوري

ین ترتيب بدو  کنندبراي توليد کاالهاي نهایی استفاده میا هها و نوآورياز این طرحها بنگاهسپس 

                                                           
هاي زنجان و قزوین و منظور گيالن، لرستان، مازندران، مرکزي، هرمزگان، همدان و یزد. در این مطالعه منظور از استان زنجان، استان

 باشد. هاي مازندران و گلستان میاز استان مازندران، استان
1. Neo-Classical Theory (Exgenouse Models) 
2. Endogenous Growth Theory 
3. Solow 
4. Romer 
5. Snowdon & Vane 
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و  1: 1332، 2)اولکا دنسازهاي پایدار در نرخ رشد محصول رهنمون میرا به سمت افزایش کشور

2.) 

(، بر اساس سه 2333زا پرداخته است. مدل رومر )درون به ارائه مدل رشد (2333اولين بار رومر )

( بخش 1( تغييرات تکنولوژیکی، هسته اصلی رشد اقتصادي است. 2بنا شده است:  1فرضيه منطقی

ه این شود کاعظم تغييرات تکنولوژیکی از عملکرد ارادي مردم و کارگزاران اقتصادي ناشی می

زا سود نشأت گرفته است. لذا تغييرات تکنولوژیکی درونرفتار ارادي نيز، از انگيزه بازار و کسب 

( دانش تفاوت اساسی با سایر کاالهاي اقتصادي را داراست چرا که، اگر یک بار هزینه خلق 9است. 

توانيم، به کرات آن و ایجاد یک مجموعه از دانش را متحمل شویم، بدون هيچ هزینه دیگري می

ه عبارت دیگر، خلق دانش جدید تنها مستلزم یک هزینه ثابت دانش را مورد استفاده قرار دهيم. ب

 اوليه است. 

 از طرف دیگر در این مدل فرض شده است که در هر اقتصادي، سه بخش وجود دارد:

، براي توليد دانش جدید استفاده که از سرمایه انسانی و حجم دانش موجود R&Dبخش بخش اول: 

 شود.جدید ارائه می هایی براي توليد کاالهاي بادوامرحویژه اینکه در این بخش، طکند. بهمی

و توليد مصرف نشده  R&Dبخش  يهااي که با استفاده از طرحبخش کاالهاي واسطهبخش دوم: 

کاالهاي ز تعداد زیادي ااقدام به توليد  )سرمایه به کارگرفته نشده در بخش توليد کاالهاي نهایی(،

 توانند در توليد کاالهاي نهایی به کار گرفته شوند. ها میکند که این کاالجدید می بادوام

از نيروي کار، سرمایه انسانی و یک مجموعه از کاالهاي  توليد کاالهاي نهایی که بخشبخش سوم: 

شده و یا به  توانند مصرفکند، که این توليدات نيز میبادوام، براي توليد کاالهاي نهایی استفاده می

 انداز شوند. پسعنوان سرمایه جدید 

 فرضيات ساده کننده مدل نيز عبارتند از:

 شود، ثابت هستند؛جمعيت، عرضه نيروي کار و سرمایه انسانی که به بازارها عرضه می -

کند )نيروي کار و سرمایه تنها از سرمایه انسانی و حجم دانش موجود استفاده می R&Dبخش  -

 هاي جدید، نقشی ندارند(؛در توليد ایده

 استهالک وجود ندارد.  -

                                                           
1. Ulka 
2. Premises 
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 تابع توليد موجود در بخش کاالهاي نهایی این مدل، به صورت زیر در نظر گرفته شده است:
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ه کار اي ببه ترتيب نيروي کار، سرمایه انسانی و کاالهاي سرمایه ،x(i) و L ،YHبه طوري که در آن 

يد مزبور شود، تابع تولنهایی هستند. همان طوري که مالحظه می گرفته شده در بخش توليد کاالهاي

. تفاوت این تابع توليد با تابع توليد مرسوم نيز این است که در این تابع 2باشدهمگن از درجه یک می

توليد، تکنولوژي توليد به طور غير مستقيم و از طریق سرمایه فيزیکی وارد تابع توليد شده است. 

تابع توليد مرسوم، سرمایه فيزیکی از انواع نامحدودي از کاالهاي بادوام تشکيل  همچنين بر خالف

( براي توليد Aشده است. با وجود این در هر نقطه از زمان، تنها تعداد محدودي از این کاالها )

هاي جدید و متعاقباً توليد کاالهاي ؛ اما در طول زمان، با طراحی طرح1کاالهاي نهایی وجود دارد

 یابد. وام جدید، تعداد این نوع از کاالها افزایش میباد

شوند اي در سطح مشابه عرضه میکند که به دليل تقارن در مدل، همه کاالهاي سرمایهرومر بيان می

 دهد: و بر این اساس تابع توليد کاالهاي نهایی را به صورت زیر نشان می
 

(1)          
  1xALHY Y   

 

باشد. هر کاالي اي مورد استفاده در توليد کاالهاي نهایی میمعرف کاالهاي سرمایه x که در آن

. 9شوداي حق انحصاري دارد، توليد میاي که در بخش کاالهاي واسطهبادوام به وسيله توليدکننده

واحد از  λا به کار بردن و ب R&Dبنگاه انحصاري مزبور، با خرید طرح توليد کاالي بادوام از بخش 

 کند.کاالهاي نهایی )کاالي نهایی مصرف نشده(، یک واحد از کاالي بادوام را توليد می

هاي به بنگاه P(i)را توليد کند، آنها را به قيمت  (i)واحد از کاالي بادوام  x(i)، (i)اگر بنگاه 

استهالک در مدل، ارزش یک واحد دليل عدم وجود توليدکننده کاالهاي نهایی اجاره خواهد داد. به

                                                           
( 2له )هاي موجود در بخش کاالهاي نهایی با تابع توليد معادباشد، تابع توليد بنگاه. از آنجایی که تابع توليد همگن از درجه یک می2

 باشد، نشان داده شده است.هاي موجود در این بخش میکه تابع توليد همه بنگاه
هاي توليد آن کاالها بستگی دارد. لذا محدوده کاالهاي اي موجود در یک زمان مشخص، به تعداد طرح. تعداد کاالهاي سرمایه1

 ت.اي است، نشان داده شده اسهاي موجود براي توليد کاالهاي سرمایهکه معرف تعداد طرح Aاي با سرمایه
بنگاه  اي را تحت یکتوان توليد کاالهاي بادوام صورت گرفته در بخش کاالهاي واسطه. همانند بخش توليد کاالهاي نهایی، نمی9

 کند که تنها یک بنگاه براي توليد هر کاالي بادوام وجود دارد.نماینده )به صورت کالن( نشان داد؛ لذا رومر فرض می
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تواند طی دوره زمانی اي است که آن کاال مینيز برابر با ارزش فعلی درآمد اجاره (i)کاالي بادوام 

باشد، لذا با یک می (i)اي ، تنها فروشنده کاالي سرمایه(i)نامحدود ایجاد کند. از آنجایی که بنگاه 

واهد بود که این منحنی تقاضاي نزولی، از حداکثر منحنی تقاضاي نزولی براي آن کاال مواجه خ

 . 2هاي موجود در بخش کاالهاي نهایی بدست آمده استسازي سود بنگاه

 در این مدل، سرمایه کل به صورت معادله زیر نشان داده شده است: 
 

(9)                          )()()( tCtYtK  
 

و تغييرات موجودي سرمایه در زمان  tبه ترتيب معرف مصرف کل در زمان  tK)(و C(t)که در آن 

t سرمایه(گذاري در زمان tمی ) باشد. به دليل اینکه ازλ شود تا یک واحد مصرف صرف نظر می

را مرتبط با کاالهاي بادوامی دانست   Kتوان اندازهواحد از هر نوع کاالي بادوام توليد شود، لذا می

 توان نوشت:اند. بنابراین میعاً در توليد به کار رفتهکه واق
 

(2)                    








A

i

i

i

i xxK
11


  

 

بر  Kاند؛ که طبق فرض، ثابت در نظر گرفته شده Hو   Lشود، برخالفهمان طوري که مالحظه می

نيز به مقدار  (A(t))هاي جدید کند. فرآیند انباشت طرحنظر شده، رشد میاساس مصرف صرف 

و موجودي دانش قابل دسترس بستگی دارد.  R&Dسرمایه انسانی تخصيص داده شده به بخش 

 نوشت: R&Dتوان براي بخش بنابراین رابطه زیر را می
 

(1)             AHA A   
 

بل دسترس موجودي دانش قا R&D ،Aکل سرمایه انسانی به کار گرفته شده در بخش  AHکه در آن 

هاي شود، توليد طرح( مالحظه می1طوري که در رابطه )است. همان 1وريپارامتر بهره δاقتصاد و 

                                                           
ثر اي را به نحوي انتخاب خواهند کرد که حداکایی نهایی، مقدار استفاده از هر یک از کاالهاي سرمایههاي توليدکننده کااله. بنگاه2

 سود را به دست آورند.
2. Productivity Parameter 
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باشد. خطی و حجم دانش موجود می R&Dجدید تابعی خطی از سرمایه انسانی شاغل در بخش 

رد: اللت داباشد. همچنين رابطه فوق دو د، بيانگر رشد نامحدود دانش میAبودن رابطه فوق نسبت به 

هاي منجر به باال رفتن نرخ توليد طرح R&Dیکی اینکه بکارگيري سرمایه انسانی بيشتر در بخش 

 وري سرمایه انسانی در بخششود و دیگري اینکه، بيشتر بودن حجم دانش موجود، بهرهجدید می

R&D دهد. را افزایش می 

د، پيشنهاد اي جدین بالقوه کاالي سرمایهکنندگاپس از آنکه طرحی توليد شد، تعداد زیادي از عرضه

بيشتري را پرداخت ( AP)شود که قيمت دهند. طرح مزبور به بنگاهی فروخته میخرید آن طرح را می

و تقاضاي نزولی  (r)اي با نرخ بهره معين کند. از آنجایی که انحصارگر توليد کننده کاالي سرمایه

اي را انتخاب خواهد کرد که حداکثر سود را بدست مواجه است؛ سطح توليدي از کاالي سرمایه

اي جدید نيز به مقایسه تطبيقی ارزش فعلی درآمد آورده باشد. تصميم براي توليد کاالي سرمایه

گذاري اوليه در یک طرح( بستگی دارد. )به عنوان سرمایه APخالص انحصارگر و هزینه ثابت اوليه 

که  ها تا جایی افزایش خواهد یافتتی است، قيمت براي طرحها رقاببه دليل اینکه بازار براي طرح

یق اي( برابر گردد و به این طربا ارزش فعلی درآمد خالص انحصارگر )توليدکننده کاالي سرمایه

از رابطه  APدهد که مشخص خواهد شد. رومر با انجام محاسبات فوق نشان می (AP)قيمت یک طرح 

 آید: زیر بدست می
 

(3)                 



 


 1)1( xLH

r
P YA 

 

انداز تصميم خواهند گرفت. در این مدل، خانوارها با توجه به نرخ بهره معين، درباره مصرف و پس

که ناشی از عرضه نيروي کار، سرمایه انسانی و سود  -به عبارت دیگر خانوارها درآمد خود را 

م خواهند اي تقسيبين مصرف و پس انداز به گونهدر هر نقطه از زمان،  -باشدها میدریافتی از بنگاه

کرد که مطلوبيت طول عمرشان حداکثر شود. همان طوري که قبالً ذکر شد، نيروي کار خانوارها 

شوند؛ اما خانوارها بر حسب بازدهی سرمایه تنها در بخش توليد کاالهاي نهایی به کار گرفته می

ایی، باید درباره تخصيص سرمایه انسانی خود در این و توليد کاالهاي نه R&Dهاي انسانی در بخش

و توليد کاالهاي نهایی تا جایی  R&Dدو بخش تصميم بگيرند. تحرک سرمایه انسانی بين دو بخش 

ادامه خواهد یافت که پرداختی به سرمایه انسانی در این دو بخش با هم برابر باشند. در سطح کلی 

AH وYH ه وسيله محدودیت بYHA+ H= H شوند که بيانگر این است که خانوارها به هم مرتبط می

 مقدار ثابتی سرمایه انسانی براي عرضه دارند. 
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)مصرف( با  C و A ،K ،Yکند که تعادل بلندمدت زمانی خواهد بود که متغيرهاي رومر بيان می

ه سرمایه ب کند که در تعادل بلندمدت، پرداختینرخ ثابت یکسانی رشد کنند. همچنين رومر مطرح می

( برابر خواهد بود. به عبارت دیگر YW و AWو توليد کاالهاي نهایی ) R&Dانسانی در هر دو بخش 

 :2در تعادل بلندمدت رابطه زیر را خواهيم داشت
 

(3)               


 
 11

xALHAPWW YAYA 
 

 االيمعرف قيمت طرح خریداري شده توسط انحصارگر )بنگاه توليدکننده ک APکه در آن 

( در 3از رابطه ) AP( ارائه شده است. با جایگذاري 3باشد که مقدار آن در رابطه )اي( میسرمایه

 توان رابطه زیر را به دست آورد:(، می3رابطه )

(3)      
rHY

))(1( 






 
 

، YH-=HAHثابت است. با توجه به رابطه  YHشود، در تعادل بلندمدت، طوري که مالحظه میهمان

(، در تعادل بلندمدت، 1نيز ثابت است. لذا با توجه به رابطه ) AHتوان بيان داشت که در بلندمدت، می

A  با نرخ ثابتAδH دهد که در تعادل بلندمدت، رشد خواهد کرد. بدین ترتيب رومر نشان میY، 

K  وC  نيز با نرخ ثابتAδH توان عادلی را میکنند. بنابراین در تعادل بلندمدت، نرخ رشد ترشد می

 به صورت زیر نوشت: 
 

(3)      
AH

A

A

K

K

Y

Y

C

C
g 



 

توان نرخ رشد تعادلی را برحسب نرخ بهره ، میAH-= HYH( و محدودیت 3(، )3با توجه به روابط )

(r .نوشت ) 

                                                           
پرداختی ) YWباشد، لذا براي به دست آوردن در بخش توليد کاالهاي نهایی، پرداختی به سرمایه انسانی برابر با توليد نهایی آن می. 1

مشتق گرفته شده است.  YH(( نسبت به 1به سرمایه انسانی در بخش توليد کاالهاي نهایی(، از تابع توليد کاالهاي نهایی )رابطه )

کند، لذا با ، بدون هيچ محدودیتی از حجم دانش موجود استفاده میR&Dهمچنين به دليل اینکه سرمایه انسانی شاغل در بخش 

 نوشت. δAA=PAW( را به صورت R&D)پرداختی به سرمایه انسانی در بخش  AWتوان ی(، م1توجه به رابطه )
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(23)       
rHH

A

A

K

K

Y

Y

C

C
g A

))(1( 









  
 

 دهد: وق، نتایج زیر را ارائه میرومر با توجه به نرخ رشد تعادلی ارائه شده در رابطه ف

، نرخ رشد اقتصاد افزایش R&D (AH)در بلندمدت با افزایش سرمایه انسانی شاغل در بخش  -

و نرخ رشد اقتصادي ایجاد  R&Dیابد و به این ترتيب ارتباطی قوي بين تخصيص منابع در بخش می

 گردد. می

یابد. نرخ رشد تعادلی اقتصاد افزایش می ،(H)با افزایش کل سرمایه انسانی موجود در کشور  -

تري را تجربه توان بيان داشت که اقتصادهاي با سرمایه انسانی بيشتر، نرخ رشد سریعبنابراین می

 خواهند کرد.

تواند در ، معادل درآمدي است که میR&Dهزینه فرصت سرمایه انسانی شاغل در بخش  -

نيز معادل  R&Dزده سرمایه انسانی شاغل در بخش بخش توليد کاالهاي نهایی به دست آورد. با

ارزش فعلی درآمد خالصی است که یک طرح در آینده ایجاد خواهد کرد. لذا اگر نرخ بهره بزرگتر 

باشد، ارزش فعلی درآمد خالص طرح کمتر خواهد بود و در این صورت سرمایه انسانی کمتري به 

اً منجر به کاهش نرخ رشد تعادلی خواهد شد اختصاص خواهد یافت که این نيز متعاقب R&Dبخش 

 (.31، 33 -39، 33: 2333)رومر، 

ها، مخارج کند که به دليل سرریز تکنولوژي بين شرکتعالوه بر موارد فوق، همچنين رومر بيان می

R&D ها حين اتخاذ تصميم ایجاد خواهند کرد. از آنجایی که شرکت 2هاي خارجی مثبتصرفه

دهند؛ لذا مخارج هایی را مد نظر قرار نمی، چنين صرفهR&Dص منابع در بخش درباره ميزان تخصي

صرف شده در این بخش کمتر از آن ميزانی خواهد بود که از لحاظ اجتماعی کارا است و این 

انداز باشد. این نتيجه در چشم R&Dتواند توجيهی براي پرداخت یارانه توسط دولت به بخش می

مهم است، چرا که این مسأله به مفهوم مشوقی براي دولت در تامين مخارج  سياسی بسيار -اقتصادي

( و آقيون 2332) 9(. گروسمن و هلپمن22: 1333، 1خواهد بود )اسونسون R&Dهاي و تشویق فعاليت

اي مثبت و قوي بين ميزان زاي خود، رابطههاي رشد درون( نيز در مدل2331) 2و هویت

تيجه هاي این افراد، مشابه ناند. نتيجه مدلبينی کردهاقتصادي را پيش و رشد R&Dگذاري در سرمایه

                                                           
1. Positive Externalities 
2. Svensson 
3. Grossman & Helpman 
4. Aghion & Howitt 



 بر ارزش افزوده در واحدهاي تحقيق و توسعه ایران R&Dهاي بررسی تأثير فعاليت 

 
 

 

93 

 R&Dدهند که پرداخت یارانه به بخش ها نشان می( است، به عبارت دیگر این مدل2333مدل رومر )

، نرخ رشد تعادلی را افزایش دهد. R&Dتواند از طریق افزایش سهم نيروي کار شاغل در بخش می

بيشتر، تنها به سطح باالتري از توليد  R&Dکند که مخارج بينی می( پيش3312) 2ولی مدل جونز

 گردد.تري را سبب نمیشود و رشد بلندمدت سریعمنتج می
 

 پیشینه تحقیق -3

 شده در خارج مروری بر مطالعات انجام -3-1

 R&Dرابطه بين ، به بررسی 3223-2333هاي تابلویی طی دوره ( با استفاده از داده1332) 1سایلستر

پرداخته است. نتایج این مطالعه حاکی از این  OECDو نرخ رشد توليد سرانه در بيست کشور عضو 

تامين مالی شده توسط صنعت،  R&Dاست که براي بيست کشور مورد مطالعه، هيچ یک از متغيرهاي 

R&D  تامين مالی شده توسط دولت و کل مخارجR&D توليد سرانه دار بر رشد داراي تاثير معنی

کل، رشد  R&Dتامين مالی شده توسط صنعت و مخارج  G-7 ،R&Dاند. اما براي کشورهاي نبوده

 اند.دار تحت تاثير قرار دادهتوليد سرانه را به طور مثبت و معنی

 39اي به بررسی اثر تحقيق و توسعه بر عملکرد ( در مطالعه1332) 9کوئن هونگ و جيان چی اوآن

-اند و بدین منظور از مدل کابپرداخته 2332 -1333يکی در تایوان، طی دوره بنگاه الکترون

 دهد که یک درصد افزایش در مخارج تحقيقاند. نتایج این تحقيق نشان میداگالس استفاده کرده

 دهد. درصد افزایش می 23/3هاي مورد بررسی را به طور متوسط و توسعه، توليدات بنگاه

 در GDP، عوامل تعيين کننده رشد هاي تابلوییبا استفاده از داده( 1133) 2آیگينگر و فارک

دهد که نتایج نشان می اند.مورد بررسی قرار داده 2333-2333دوره را طی  OECD ي عضوکشورها

که اثر مخارج  دارند GDPداري بر و معنی اثر مثبتهاي برتر صادرات فناوري و R&D مخارج

R&D بر روي GDP تر بوده است.يبيشتر و قو 

                                                           
1. Jones 
2. Sylwester 

3. Kuen-hung and Jian-chyuan 
4. Aiginger & Falk 
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 R&Dهاي تابلویی، به بررسی اثر واردات و ( با استفاده از داده1333) 2آک قویونلو و همکاران

نتایج تخمين تابع اند. پرداخته 2332 -1332داخلی بر توليد دوازده بخش توليدي ترکيه، طی دوره 

  .دار مثبتی هستنداي معنیداخلی از نظر آماري متغيره R&Dمخارج  واردات ودهد که نشان می توليد

 هاي تابلویی، به بررسی تاثير واردات تکنولوژي( با استفاده از رویکرد داده1333) 1پينگ فانگ و لی

وري کل عوامل در موسسات متوسط و بزرگ وري نيروي کار و بهرهداخلی بر بهره R&Dو مخارج 

دهند که در کل نمونه، موسسات می اند. نتایج نشانپرداخته2333 -1339شانگهاي چين، طی دوره 

 TFPتاثير مثبت اندکی بر  R&Dغير دولتی و موسسات تامين مالی شده توسط خارجيان، مخارج 

در موسسات تعاونی  TFPوري نيروي کار و بر بهره 9داشته است. تاثير شاغالن علم و تکنولوژي

دولتی همواره مثبت و خارجی، موسسات تامين مالی شده توسط خارجيان و موسسات  -چينی

 دار نبوده است.دار بوده است و تنها در موسسات غير دولتی داراي تاثير معنیمعنی

هاي تابلویی، به بررسی اثر تحقيق و توسعه ( با استفاده از رویکرد داده1333) 2سانگ و همکارانتی

اند. پرداخته 2339 -2333هاي داخلی و خارجی در سنگاپور، طی دوره بر ارزش افزوده در شرکت

هاي خارجی مستقر در سنگاپور سبب شرکت R&Dگذاري در دهد که سرمایهنتایج تحقيق نشان می

 گردد. هاي داخلی میافزایش بيشتري در ارزش افزوده آنها نسبت به شرکت

هاي و تکنولوژيداخلی  R&Dهاي تابلویی، به بررسی اثر ( با استفاده از داده1333) 1سينگتی

پرداخته است. نتایج مطالعه  2333-1339شرکت الکترونيکی تایوان، طی دوره  123رداتی بر توليد وا

دار تحت ، ارزش افزوده صنایع مورد مطالعه را به طور مثبت و معنیداخلی R&Dدهد که نشان می

 . باشددار بر ارزش افزوده نمیدهد. اما واردات تکنولوژي داراي تاثير معنیتاثير قرار می
 

 شده در داخلمروری بر مطالعات انجام  -3-2

بر نرخ  R&Dمخارج  نقش هاي تابلویی، به بررسی( با استفاده از داده2933) حسـن زاده و حيدري 

 -2331 دوره ( طیکشور با درآمد پایين 91کشور با درآمد باال و  19کشور ) 13 در اقتصاديرشد 

کشور( و در  13در کل نمونه مورد بررسی ) R&Dخارج دهد که ماند. نتایج نشان میپرداخته2332

 دار بر رشد اقتصادي بوده است. گروه کشورهاي با درآمد پایين، داراي تاثير مثبت و معنی

                                                           
1. Akkoyunlu et al 
2. Pingfang & Lei 

3. S & T Employee 
4. Tsang et al 
5. Tseng 
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را براي اقتصاد  R&Dزاي نامه کارشـناسـی ارشد خود، الگوي رشد درون  ( در پایان2939صـادقی ) 

ده اســــت. بر اســــاس نتــایج، تعــداد محققين و مورد آزمون قرار دا 2993-2933ایران طی دوره 

ــمندان در بخش  ــی و مخارج  R&Dدانشـ ــاغل، مخارج آموزشـ ــص شـ ، تعداد نيروي کار متخصـ

ود، است. با این وج تحقيقات در ایران، طی دوره مورد بررسی داراي یک روند افزایشی نمایی بوده

ی بوده است. برآورد الگوي هاي رشـد اقتصـادي در طول دوره مورد بررسـی داراي روند نزول   نرخ

 اشد. بنيز حاکی از ناسازگار بودن این الگو با اقتصاد ایران می OLSبه روش  R&Dزاي رشد درون

در  R&D( در مطالعه خود، به بررسـی اهميت کيفيت نيروي انسانی و  2939کميجانی و معمارنژاد )

ــادي ایران طی دوره  ــد اقتصـ ــدي براي ایران اند. در این مپرداخته 2993-2933رشـ طالعه مدل رشـ

هاي گســترده برآورد گردیده اســت. نتایج ســاخته شــده و با اســتفاده از روش خود توضــيح با وقفه

مطالعه حاکی از این اســت که هر چند نيروي کار، ســرمایه فيزیکی، ســرمایه انســانی و درآمدهاي  

حجم دليل  هبایران هستند اما دار بر رشد اقتصادي حاصل از صادرات نفت داراي تاثير مثبت و معنی

 .یافت نشدو رشد اقتصادي  R&Dهاي هزینهداري بين ، رابطه معنیR&Dهاي اندک هزینه

 هاي گسترده، رابطه بين تجارت( با استفاده از روش خود توضيح با وقفه2932زاده )مرادي و مهدي

اند. نتایج نشان قرار دادهمورد بررسی  2993-2931خارجی و رشـد اقتصـادي در ایران را طی دوره   

اي سرانه تاثير مثبت بر رشد اقتصادي سرانه طی دوره اي و واسطهدهد واردات کاالهاي سـرمایه می

داخلی سرانه و  R&Dداري بين دهد که رابطه معنیاند. همچنين نتایج نشان میمورد بررسـی داشـته  

 رشد اقتصادي سرانه وجود ندارد. 

انباشــتگی جوهانســون، به بررســـی اثرات   ( با اســـتفاده از روش هم2932) محمودزاده و محســنی 

ــادي ایران، طی دوره  تکنولوژي ــد اقتصـ اند. نتایج مطالعه پرداخته2993-2931هاي وارداتی بررشـ

ير غ در توليد ناخالص داخلیی سزای اي سهم بهسرمایه اي ومتغيرهاي واردات واسطهدهد نشـان می 

ــته ــان میاند. همچنين نتنفتی داش ــریب متغير مخارج تحقيقاتی در رابطه ایج نش دهد که هر چند ض

 باشد.دار نمیبلندمدت مثبت است اما از لحاظ آماري معنی

ــی اثر ايمطالعه در (2932 افتخاري ) الـدین  رکن و وجـدانی طهرانی  ــرمایه بخشـ گذاري سـ

ــنعت بخش افزوده ارزش بر فيزیکی و تحقيقاتی مورد  2912-2932را طی دوره  معدن و صـ

ــی قرار داده ــان می نتایج انـد. بررسـ ــد افزایش دهد که یکاین تحقيق نشـ  هايهزینه در درصـ
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 یک گذشــت از افزوده ســرانه این بخش را پس ارزش معدن، و صــنعت بخش ســرانه تحقيقاتی

  دهد.درصد افزایش می 22/3سال، به ميزان 

وسعه هاي تحقيق و تیی، به بررسی نقش هزینههاي تابلو( با استفاده از داده2933واعظ و همکاران )

کد  بندي شـده بر اساس در ارزش افزوده صـنایع با فناوري باالي ایران )هفت صـنعت مختل  طبقه  

ــاس نتایج آنها، متغيرهاي نيروي کار، پرداخته 2933-2931( طی دوره ISICچهار رقمی  اند. بر اسـ

نقش بسيار مهمی در افزایش ارزش افزوده  R&D هايگذاري به ارزش افزوده و هزینهنسبت سرمایه

 اند. صنایع مزبور طی دوره مورد بررسی داشته

 

 متغیرهای مورد استفاده در تحقیق -4

 شوند:متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق به صورت زیر تعری  می

itY ارزش افزوده واحدهاي :R&D  در استان  2933سال به ميليون ریال و به قيمت ثابتi  ام در سال

t براي بدست آوردن ارزش افزوده به قيمت پایه از شاخص بهاي عمده فروشی کاالها و خدمات .

استفاده شده است. ارزش افزوده جاري و شاخص قيمت عمده فروشی کاالها و خدمات به ترتيب 

 اند.از مرکز آمار ایران و سایت بانک مرکزي جمع آوري شده

itE تعداد شاغالن غير تحقيقاتی واحدهاي :R&D  در استانi  ام در سالt طبق تعری  مرکز آمار .

تيبانی ها و تعداد کارکنان دفتري و پشایران منظور از شاغالن غير تحقيقاتی، مجموع تعداد تکنسين

ز شاغالن غير تحقيقاتی باشد؛ لذا در این مطالعه مطابق با تعری  مرکز آمار ایران، منظور امی

 ها و تعداد کارکنان دفتري و پشتيبانی است. ، مجموع تعداد تکنسينR&Dواحدهاي 

itHC تعداد شاغالن تحقيقاتی واحدهاي :R&D  در استانi  ام در سالt طبق تعری  مرکز آمار .

ذا در باشد؛ لدستياران محقق می ایران منظور از شاغالن تحقيقاتی، مجموع تعداد محققين و تعداد

، مجموع R&Dاین مطالعه مطابق با تعری  مرکز آمار ایران، منظور از شاغالن تحقيقاتی واحدهاي 

 .2تعداد محققين و تعداد دستياران محقق است

                                                           
ها، تعداد کارکنان دفتري و پشتيبانی، تعداد محققين و تعداد دستياران محقق شامل تعداد تکنسين R&Dشاغالن واحدهاي . 1

نند و کمی R&Dهاي تحقيقاتی در واحدهاي باشد. از آنجایی که محققين و دستياران محقق مبادرت به انجام فعاليتمی

باشند وتنها به منظور انجام کارهاي نمی R&Dهاي تحقيقاتی واحدهاي ها و کارکنان دفتري و پشتيبانی درگير در فعاليتتکنسين

کنند؛ لذا مرکز آمار ایران، مجموع تعداد محققين و تعداد دستياران محقق انجام وظيفه می R&Dاداري و پشتيبانی در واحدهاي 
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itL تعداد کل شاغالن واحدهاي :R&D  در استانi ام در سال t. 

itRDE جبران خدمات پرداختی به شاغالن تحقيقاتی واحدهاي :R&D  به ميليون ریال و به قيمت

. براي بدست آوردن جبران خدمات پرداختی به شاغالن tام در سال  iدر استان  2933ثابت سال 

به قيمت پایه از شاخص بهاي عمده فروشی کاالها و خدمات استفاده  R&Dتحقيقاتی واحدهاي 

به قيمت جاري و شاخص  R&Dان خدمات پرداختی به شاغالن تحقيقاتی واحدهاي شده است. جبر

قيمت عمده فروشی کاالها و خدمات به ترتيب از مرکز آمار ایران و سایت بانک مرکزي جمع 

 اند.آوري شده

itI ارزش سرمایه گذاري واحدهاي :R&D  در استان  2933به ميليون ریال و به قيمت ثابت سالi ام

. براي بدست آوردن ارزش سرمایه گذاري به قيمت پایه از شاخص ضمنی تشکيل سرمایه tدر سال 

ثابت استفاده شده است. تشکيل سرمایه ثابت به قيمت جاري و شاخص ضمنی تشکيل سرمایه ثابت 

 اند.به ترتيب از مرکز آمار ایران و سایت بانک مرکزي جمع آوري شده
 

 ل تحقیقمعرفی مد -5

(، 2333با توجه به مباحث نظري ارائه شده و مروري بر مطالعات انجام شده )به ویژه مطالعات رومر )

((، دو مدل به 2933( و واعظ و همکاران )1333(، رومر )1333(، پينگ فانگ و لی )2331جونز )

 شود: صورت زیر در نظر گرفته می
 

    (22                        )itit

it

it

itiit LogHC
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I
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باشند. همان طوري که مالحظه ها و سال میبه ترتيب بيانگر استان tو  iهاي که در آن اندیس

موجودي سرمایه از نسبت  (، به جاي21( و )22شود، در هر دو مدل ارائه شده در روابط )می

                                                           
کند ها و تعداد کارکنان دفتري و پشتيبانی را شاغالن غير تحقيقاتی معرفی میو مجموع تعداد تکنسينرا شاغالن تحقيقاتی 

 (. 2933)سایت مرکز آمار ایران، 
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ه ارزش گذاري بگذاري به ارزش افزوده استفاده شده است. دالیل استفاده از نسبت سرمایهسرمایه

 توان به صورت ذیل ارائه کرد:افزوده را می

هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه ایران هاي مربوط به موجودي سرمایه براي کارگاهداده 

 باشد. موجود نمی

هاي داراي فعاليت ، برآورد موجودي سرمایه براي کارگاه2ه به دوره زمانی کم تحقيقبا توج 

ر دو هاي مزبور هها براي کارگاهباشد. به ویژه اینکه دادهتحقيق و توسعه ایران ممکن نمی

 باشند.سال یکبار موجود می

به جاي باشد، هاي مربوط به موجودي سرمایه موجود نمیدر اکثر مطالعاتی که داده 

، 1ونسونشود )ايگذاري به ارزش افزوده استفاده میموجودي سرمایه از نسبت سرمایه

 (.3و  3: 2333

ي هادهند که براي بررسی تاثير فعاليت( نشان می21( و )22همچنين دو مدل ارائه شده در روابط )

R&D ققان و مخارج بر ارزش افزوده در واحدهاي تحقيق و توسعه ایران از دو شاخص تعداد مح

R&D  استفاده شده است. به عبارت دیگر در مدل اول، با استفاده از شاخص تعداد محققان و در مدل

بر ارزش افزوده در  R&Dهاي سعی در بررسی تاثير فعاليت R&Dدوم با استفاده از شاخص مخارج 

 شود.واحدهاي تحقيق و توسعه ایران می
 

 ه بررسی وضعیت مخارج تحقیق و توسع -6

گذاري در تحقيق و توســعه جهان، دهد که همه ســاله بخش عظيمی از ســرمایهها نشــان میبررســی

هاي اند که فعاليتنشان داده 9(1332پذیرد. ایتون و کورتوم )توسط کشورهاي صنعتی صورت می

R&D    اسـت. به عنوان نمونه کشورهاي   جهانی در معدود کشـورهاي پيشـرفته متمرکز شـدهG8  و

ــال چين در از کل  %9/32و  %3/33، %2/33، %2/33به ترتيب  1333و  1333، 1333، 1331هـاي  سـ

-9: 13332جهانی،  R&Dاند )گزارش هاي تحقيق و توســعه جهان را به خود اختصــاص دادههزینه

(. این در حالی اسـت که کشورهاي خاورميانه و قاره آفریقا همواره داراي کمترین ميزان مخارج  3

R&D   مخارج 1333اند. به عنوان نمونه در سال نسـبت به سـایر نقاط جهان بوده ،R&D  کشورهاي

                                                           
 تنها طی دوره 2931-2931 موجود میباشند )سایت مرکز امار ایران، R&D. سرمایهگذاري و سایر دادههاي مربوط به واحدهاي2

2933.)  
2. Evenson 
3. Eaton and Kortum 
4. Global R&D Report 
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بوده اســت  %9/2در جهان  R&Dخاورميانه و قاره آفریقا نســبت به کل مخارج صــرف شــده روي 

 (. 91-92: 13232بين المللی،  R&D)مقایسه 

:  2933پرست و بداغی، اند )ملتپی برده R&Dبه اهميت برخی از کشورهاي در حال توسعه اخيراً 

داري در مخارج هاي اخير، افزایش معنیدهد که طی ســـالها نشـــان می(. در واقع بررســـی29-21

R&D    کشـورهاي چين، کره جنوبی، هند، برزیل، تایوان و ترکيه وجود داشـته است. به طوري که

ــال  ميليارد  2/13ليارد دالر، هند با مي 2/22ميليارد دالر، کره جنوبی با  3/219، چين بـا  1333در سـ

ميليارد دالر به ترتيب  2/3ميليارد دالر و ترکيه با  3/23ميليـارد دالر، تـایوان با    23دالر، برزیـل بـا   

رتبه سوم، پنجم، هشتم، یازدهم، سيزدهم و بيست و دوم را در بين کشورهاي دنيا به خود اختصاص 

ــنایع و معادن ایرانداده ــال  R&Dو پيش بينی مخارج  2933، اند )ســـایت وزارت صـ جهانی در سـ

ــت که مخارج 1323، 13221 ــهم آن از توليد ناخالص داخلی  R&D(. این در حالی اسـ ایران و سـ

 باشد. چندان قابل توجه نمی

 11/3، 1332از توليد ناخالص داخلی ایران در سال  R&Dدهد که سهم مخارج ها نشان میبررسـی 

 1332رسيده است. در سال  1332در سال  13/3درصدي به  33/2نه بوده که با رشـد متوسـط سـاال   

( را در بين کشــورهاي منطقه 31/3از توليد ناخالص داخلی ) R&Dترکيه بيشــترین ســهم مخارج  

هاي بعدي قرار در رده 22/3و  19/3، 11/3ایران داشـته اسـت و ایران، تونس و سودان به ترتيب با   

، داراي کمترین 11/3و  23/3، 23/3و الجزایر نيز به ترتيب با  دارند. کشــورهاي پاکســتان، کویت 

تونس،  1332اند. همچنين در سال بوده 1332از توليد ناخالص داخلی در سال  R&Dسـهم مخارج  

از توليد ناخالص  R&Dداراي بيشترین سهم مخارج  13/3و  33/3، 33/3ترکيه و ایران به ترتيب با 

ــورهاي الجزایر، ا ــودان به ترتيب با  داخلی و کش ــتان و س داراي کمترین  13/3و  12/3، 23/3رمنس

اند. طی دوره مزبور کشورهاي پاکستان، تونس و از توليد ناخالص داخلی بوده R&Dسهم مخارج 

درصد رشد، بيشترین رشد متوسط ساالنه  13/29درصد و  93/19درصد،  32/13قبرس به ترتيب با 

اند. کشورهاي سودان، الجزایر، ارمنستان و اخالص داخلی داشتهاز توليد ن R&Dرا در سهم مخارج 

ــد،  -23/21جمهوري آذربایجان نيز به ترتيب با  ــد،  -29/23درصـ ــد و  -32/3درصـ  -13/2درصـ

از توليد ناخالص داخلی طی  R&Dدرصـد رشـد متوسط ساالنه، داراي کمترین رشد سهم مخارج   

                                                           
1. International R&D Comparisons 
1-1-1- 2. 2011 Global R&D Funding Forecast 
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چهار کشور مزبور طی دوره مورد بررسی داراي رشد اند. به عبارت دیگر، دوره مورد بررسـی بوده 

 (.1333، 2اند )لوح فشرده بانک جهانیمتوسط ساليانه منفی بوده
 

 در واحدهای تحقیق و توسعه ایران R&Dبررسی مخارج  -6-1

واحدهاي تحقيق و توسعه ایران، طی دوره مورد بررسی روندي صعودي داشته است.  R&Dمخارج 

 3/131323( 2933)به قيمت ثابت  2931حدهاي تحقيق و توسعه ایران در سال وا R&Dمخارج ميزان 

 2111123درصدي طی دوره مورد بررسی، به  19/21ميليون ریال بوده که با نرخ رشد متوسط ساالنه 

 رسيده است.  2931ميليون ریال در سال 

ورد بررسی از رشد هاي کشور نيز، طی دوره مواحدهاي تحقيق و توسعه تمام استان R&Dمخارج 

درصد رشد، بيشترین متوسط  13/21اند. در این ميان، استان آذربایجان غربی با مثبتی برخوردار بوده

هاي زنجان، یزد، کهکيلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، قم، سيستان رشد ساليانه را داشته و استان

درصد،  33/12درصد، 33/11، درصد 23/13درصد،  91/13و بلوچستان و خراسان به ترتيب با 

هاي بعدي قرار دارند. درصد رشد متوسط ساالنه در رده 93/23درصد و  93/12درصد،  39/12

درصد رشد  93/3درصد،  11/9درصد،  33/1هاي ایالم، کرمانشاه و همدان نيز به ترتيب با استان

 اند. طی دوره مورد بررسی بوده R&Dمتوسط ساالنه، داراي کمترین رشد مخارج 

 

 برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج -7

هاي در مطالعات اقتصاد سنجی الزم است ابتدا ایستایی متغيرها مورد آزمون قرار گيرد. نتایج آزمون

 ( ارائه شده است. 2ایستایی بر روي متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق، در جدول )

 
 یرهای تحقیق های ریشه واحد برای متغ(: نتایج آزمون1جدول )

 آزمون ریشه واحد
PP Fisher 

 آزمون ریشه واحد
ADF Fisher 

 آزمون ریشه واحد
IPS 

 آزمون ریشه واحد
LLC 

 ارزش احتمال متغیر
(Prob.) 

 ارزش احتمال

(Prob.) 

 ارزش احتمال

(Prob.) 

 ارزش احتمال

(Prob.) 

C & T C & T C & T C & T 

33/3 31/3 33/3 33/3 Log Y 

33/3 33/3 32/3 33/3 Log E 

33/3 33/3 33/3 33/3 Log HC 

33/3 33/3 33/3 33/3 Log L 

                                                           
1. WDI CD-ROM 
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33/3 33/3 33/3 33/3 Log (İ/Y) 

33/3 33/3 33/3 33/3 Log RDE 

 باشند.بيانگر مدل داراي عرض از مبدأ و روند می C & T محاسبات تحقيق                                        * منبع:

 هاي ارائه شده، فرضيه صفر وجود ریشه واحد و فرضيه مقابل عدم وجود ریشه واحد )ایستایی( است.یک از آزمون** در هر 

 

دهد، تمامی متغيرهاي مورد استفاده در مدل، ( نشان می2همان طوري که نتایج ارائه شده در جدول )

لویی وجود هاي تابدر داده باشند؛ لذا ضرورتی براي استفاده از روش هم انباشتگیدر سطح ایستا می

ود. بدین شهاي تابلویی استفاده میهاي معمول تخمين در دادهندارد. بنابراین در این تحقيق از روش

شود. در صورت ، همگن بودن واحدهاي مورد بررسی، آزمون میFمنظور ابتدا با استفاده از آماره 

توان از روش حداقل سادگی می عدم رد فرضيه صفر )همگن بودن واحدهاي مورد بررسی( به

استفاده کرد که همان روش حداقل مربعات معمولی است؛ زیرا در این حالت  2مربعات تجميع شده

اند و تفاوت ميان واحدهاي مورد بررسی نادیده گرفته شده است. ها روي هم انباشته شدهفقط داده

بررسی(، لزوم استفاده از در غير این صورت )یعنی در صورت ناهمگن بودن واحدهاي مورد 

( آمده است، بيانگر رد فرضيه 1شود. نتایج این آزمون که در جدول )هاي تابلویی مطرح میداده

 باشد.هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه ایران میهاي تابلویی در کارگاهصفر و لزوم استفاده از داده

هاي تابلویی، روش اثرات ثابت و داده در مرحله بعد بایستی از بين دو روش موجود براي تخمين

شود. استفاده می 1روش اثرات تصادفی، یکی انتخاب شود. براي این منظور از آماره آزمون هاسمن

بر اساس این آزمون، رد فرضيه صفر بيانگر استفاده از روش اثرات ثابت و عدم رد آن مبين استفاده 

( 1(. نتایج آزمون هاسمن در جدول )133-311: 1331، 9باشد )گریناز روش اثرات تصادفی می

 باشد. ارائه شده است که بيانگر رد فرضيه صفر و انتخاب روش اثرات ثابت می

هاي مقطعی هستند، به ویژه در مطالعاتی که تعداد واحدهاي هایی که در برگيرنده دادهاصوالً مدل

تظار داشت که اجزاي اخالل داراي توان انانفرادي بيشتر از دوره زمانی مورد مطالعه باشد، می

ناهمسانی واریانس باشند. مشکل ناهمسانی واریانس منجر به کاهش اعتبار کل مدل و درجه اعتبار 

دهد. به همين دليل باید قبل از ها را افزایش میشود؛ زیرا واریانس تخمين زنضرایب برآوردي می

( مشکل GLSحداقل مربعات تعميم یافته ) تخمين مدل این مشکل را مرتفع ساخت. استفاده از روش

                                                           
1. Poled Least Square 
2. Hausman Test 
3. Greene 
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: 2931؛ همت جو، 39و  32: 2933کند )حسينی نسب و غوچی، ناهمسانی واریانس را برطرف می

(. از آنجایی که در این مطالعه تعداد واحدهاي انفرادي 223: 2933و محمدزاده و همکاران،  229

برآورد  GLSاز طریق اثرات ثابت به روش بيشتر از دوره زمانی مورد مطالعه است، لذا هر دو مدل 

 گردد. می

هاي داراي فعاليت تحقيق و (( به روش اثرات ثابت براي کارگاه22( )رابطه )2نتایج برآورد مدل )

 ( ارائه شده است. 1توسعه ایران در جدول )
 

 (: نتایج برآورد مدل به روش اثرات ثابت2جدول )

 ضرایب
 متغیرها

 (1مدل ) (2مدل )

1/22 (3/93)*  1/13 (3/29) *  C 

------ 3/13 (3/33) *  Log E 

3/32 (3/31) *** 3/22 (3/32) ** Log (I/Y) 

----------- 3/93 (3/31) *  Log HC 

3/22 (3/31) * ----------- Log L 

3/32 (3/32) * ----------- Log RDE 

33/3  32/3  
 

 (Fی رگرسیون )آماره دار بودن کلآزمون معنی * 39/33 * 299/1

 (1)( Fدار بودن اثرات گروه )آماره آزمون معنی * 33/1 * 12/1

 (2)آماره هاسمن  * 32/22 * 23/12

 محاسبات تحقيق                                                           منبع:

 باشد.اعداد داخل پرانتز انحراف معيار می

 است. 2/3و  31/3، 32/3داري نگر رد فرضيه صفر در سطح معنی*، ** و *** به ترتيب نشا

است که در صورت رد فرضيه صفر از  "همگن بودن صنایع مورد بررسی"(: فرضيه صفر این آزمون 2)

 شود. هاي تابلویی استفاده میروش داده

ورت رد که در ص "ناهمبسته بودن اثرات انفرادي با متغيرهاي توضيحی است"(: فرضيه صفر این آزمون 1)

فرضيه صفر از روش اثرات ثابت و در غير این صورت از روش اثرات تصادفی براي برآورد مدل استفاده 

 شود.می
 

شود، مطابق انتظار، شاغالن تحقيقاتی، شاغالن غير ( مالحظه می1( جدول )2گونه که در مدل )همان

فزوده در دار بر ارزش اثير مثبت و معنیگذاري به ارزش افزوده داراي تأتحقيقاتی و نسبت سرمایه

(، 2هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه ایران هستند. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل )کارگاه

رزش افزوده گذاري به اضرایب برآوردي شاغالن تحقيقاتی، شاغالن غير تحقيقاتی و نسبت سرمایه

2R
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شاغالن یک درصد افزایش در ین است که باشد و بيانگر امی 22/3و  13/3، 93/3به ترتيب 

 اعث افزایشترتيب بگذاري به ارزش افزوده به تحقيقاتی، شاغالن غير تحقيقاتی و نسبت سرمایه

درصد،  13/3درصد،  93/3به ميزان هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه ایران ارزش افزوده در کارگاه

ود، کشش ارزش افزوده واحدهاي مورد شطوري که مالحظه میهمان گردد.میدرصد  22/3و 

بررسی نسبت به تعداد شاغالن تحقيقاتی قابل مالحظه است و به طور چشمگيري از کشش ارزش 

ر است. گذاري به ارزش افزوده بيشتافزوده نسبت به تعداد شاغالن غير تحقيقاتی و نسبت سرمایه

هاي داراي يقاتی، ارزش افزوده کارگاهتوان انتظار داشت با افزایش تعداد شاغالن تحقبنابراین می

( نشان 1( جدول )2فعاليت تحقيق و توسعه ایران نيز افزایش یابد. همچنين نتایج ارائه شده در مدل )

باشد که حاکی از قدرت می 32/3( برابر 2براي مدل ) (2R)دهد که ضریب تعيين تعدیل شده می

( نيز حاکی از Fار بودن کلی رگرسيون )آزمون دباشد. آزمون معنیتوضيح دهندگی باالي مدل می

 باشد.درصد می 2داري ( در سطح معنی2دار بودن کلی مدل )معنی

هاي داراي فعاليت تحقيق و به روش اثرات ثابت براي کارگاه R&Dنتایج برآورد مدل با مخارج 

نيز نشان  R&Dرج ( ارائه شده است. نتایج برآورد مدل با مخا1( جدول )1توسعه ایران در مدل )

دار گذاري به ارزش افزوده داراي تأثير مثبت و معنیدهد که تعداد کل شاغالن و نسبت سرمایهمی

هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه ایران هستند. همچنين نتایج نشان بر ارزش افزوده در کارگاه

اي هارزش افزوده در کارگاه دار برداراي تأثير مثبت و معنی R&Dدهد که مطابق انتظار، مخارج می

(، ضرایب برآوردي تعداد کل شاغالن، 1باشد. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل )مورد بررسی می

باشند و می 32/3و  32/3، 22/3گذاري به ارزش افزوده به ترتيب و نسبت سرمایه R&Dمخارج 

گذاري و نسبت سرمایه R&Dج تعداد کل شاغالن، مخاریک درصد افزایش در بيانگر این هستند که 

 22/3به ميزان ایران  R&Dارزش افزوده در واحدهاي  ترتيب باعث افزایشبه ارزش افزوده به 

شود کشش ارزش افزوده طوري که مالحظه میهمان د.نگردمیدرصد  32/3درصد و  32/3درصد، 

داد زوده نسبت به تعبه مراتب بيشتر از کشش ارزش اف R&Dواحدهاي مورد بررسی نسبت به مخارج 

مخارج  توان انتظار داشت با افزایشگذاري به ارزش افزوده است. بنابراین میشاغالن و نسبت سرمایه

R&Dهاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه ایران نيز افزایش یابد. ، ارزش افزوده کارگاه 

براي مدل  (2R)ده شود، ضریب تعيين تعدیل ش( مالحظه می1( جدول )1گونه که در مدل )همان

دار باشد که حاکی از قدرت توضيح دهندگی باالي مدل است. آزمون معنیمی 33/3برآوردي برابر 
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درصد  2داري دار بودن کلی مدل در سطح معنی( نيز حاکی از معنیFبودن کلی رگرسيون )آزمون 

 باشد.می
 

 گیری و ارائه پیشنهاداتجمع بندی، نتیجه -8

 به هباشد، به طوري که توجـکشورها می و رشد اقتصادي موثر در توسعه از عوامل و پژوهش تحقيق

، اقتصادي هايدر بخش شگرف و تحول تکنولوژي توسعه باعث پيشرفته در کشورهاي امر تحقيقات

، ولتد بودجه در کلو پژوهش  تحقيق بودجه . هم اکنون نيز سهماست شده و فرهنگی اجتماعی

 قيقاتتح سهم دیگر در زمينه و نماگرهاي داخلیدر توليد ناخالص تحقيقـات  افـزودهارزش  سـهم

 باشد.می جامعه یافتگی رشد و توسعه اقتصاد نشانگـر ميزان در کل

و سعی در  اندپی برده R&Dبر خالف کشورهاي صنعتی، کشورهاي در حال توسعه اخيراً به اهميت 

  ایران از جمله کشورهاي در حال توسعه است که در آن هر چند واحدهاي اند.قویت آن نمودهت

R&Dپس از جنگ تحميلی ایجاد شده است؛ اما ميزان اثر بخشی واحدهاي R&D  و رابطه بين

هاي تحقيقاتی و ارزش افزوده آنها، هنوز چندان مشخص نيست. لذا در این مطالعه به بررسی فعاليت

بر ارزش افزوده در واحدهاي تحقيق و توسعه ایران پرداخته شده است و  R&Dهاي فعاليتتاثير 

هاي هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه ایران به تفکيک استانهاي تابلویی کارگاهبدین منظور از داده

 استفاده گردیده است. 2931-2931کشور طی دوره 

دهد که شاغالن تحقيقاتی، شاغالن غير تحقيقاتی ان می( ارائه شده در این تحقيق نش2برآورد مدل )

دار بر ارزش افزوده در واحدهاي گذاري به ارزش افزوده داراي تأثير مثبت و معنیو نسبت سرمایه

R&D  باشند و می 22/3و  13/3، 93/3ایران هستند. ضرایب برآوردي متغيرهاي مزبور به ترتيب

 شاغالن تحقيقاتی، شاغالن غير تحقيقاتی و نسبتش در یک درصد افزایبيانگر این هستند که 

به ایران  R&Dارزش افزوده در واحدهاي  ترتيب باعث افزایشگذاري به ارزش افزوده به سرمایه

نيز  R&Dنتایج برآورد مدل با مخارج  گردد.میدرصد  22/3درصد و  13/3درصد،  93/3ميزان 

گذاري به ارزش افزوده داراي و نسبت سرمایه R&Dدهد که تعداد کل شاغالن، مخارج نشان می

 هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه ایران هستند.دار بر ارزش افزوده در کارگاهتأثير مثبت و معنی

باشند و بيانگر این هستند که می 32/3و  32/3، 22/3ضرایب برآوردي متغيرهاي مزبور به ترتيب 

گذاري به ارزش افزوده به و نسبت سرمایه R&Dمخارج تعداد کل شاغالن، یک درصد افزایش در 
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 32/3درصد،  22/3به ميزان  مورد بررسی R&Dارزش افزوده در واحدهاي  ترتيب باعث افزایش

  گردد.میدرصد  32/3درصد و 

هاي دهد که کشش توليد نسبت به فعاليتشود، نتایج تحقيق نشان میطوري که مالحظه میهمان

R&D تر از کشش توليد براي سایر متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق براي واحدهاي به مراتب بيش

توان انتظار داشت با افزایش تعداد شاغالن تحقيقاتی و مخارج باشد؛ لذا میتحقيق و توسعه ایران می

R&Dاي افزایش یابد.، ارزش افزوده واحدهاي تحقيق و توسعه ایران به طور قابل مالحظه 

 شود:وجه به نتایج تحقيق، پيشنهادهاي زیر ارائه میدر پایان با ت

دار ایران را به طور مثبت و معنی R&D، ارزش افزوده واحدهاي R&D مخارج طبق نتایج تحقيق،

شود که یباشد؛ لذا توصيه متحت تاثير قرار داده است که ميزان تاثيرگذاري آن نيز قابل مالحظه می

اليت تحقيق و توسعه کشور توسط دولت مورد حمایت قرار واحدهاي داراي فع R&Dهاي فعاليت

 واحدهاي تحقيق و توسعه عبارتند از:  R&Dهاي گيرد. دو ابزار عمده حمایت دولت از فعاليت

 های مالی:الف( مشوق

ها و وام( و غير هاي مالی دولت مثل یارانههاي مالی به دو صورت مستقيم )اعطاي کمکمشوق 

ان هاي مالی مستقيم، دولت مبالغی را تحت عنوگيرد. در مشوقتی( صورت میمستقيم )بخشش ماليا

هاي مالی غير مستقيم نيز، دولت پردازد. در مشوق، به صورت مستقيم به واحدها میR&Dهاي یارانه

هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه را به افزایش مخارج هاي مالياتی، کارگاهاز طریق ایجاد انگيزه

R&D دامنه استفاده 2کند. روش غير مستقيم نسبت به روش مستقيم برتري و مزیت دارديب میترغ .

شود که هاي مالی غير مستقيم در کشورهاي مختل  دنيا رو به افزایش است. لذا توصيه میاز مشوق

هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه، بيشتر از کارگاه R&Dهاي دولت به منظور حمایت از فعاليت

 هاي مالی غير مستقيم استفاده کند. قمشو

 

 

 

 

                                                           
و در نهایت اثر کل  واحدهاي تحقيق و توسعه جایگزین شده R&Dدولت ممکن است با مخارج  R&Dهاي مستقيم . پرداخت2

 R&Dواحدهاي  R&Dهاي مالی مستقيم تنها در صورتی موجب افزایش کل مخارج حمایت دولت خنثی شود. در واقع مشوق

 باشد.  R&Dواحدهاي  R&Dهاي دولتی، مکمل مخارج شود که یارانهمی
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 :R&Dهای های الزم برای گسترش فعالیتب( ایجاد زیرساخت

عواملی همچون قوانين و مقررات، تعری ، تضمين و اجراي حقوق مالکيت فکري، ساختار صنعت،  

و R&D هايتواند تاثير مستقيمی بر فعاليتدرجه رقابتی بودن اقتصاد و درجه باز بودن آن و ... می

و کل اقتصاد داشته باشد. عوامل و  R&Dقابليت اثرگذاري آن بر ارزش افزوده واحدهاي 

تواند با هاي دولت باشد. لذا دولت میتواند تحت تاثير سياستهاي مذکور میزیرساخت

 که در واقع بستر انگيزشی -هاي مزبور و بسترهاي نهادي و اجتماعیهاي خود، زیرساختسياست

 R&D هايرا تقویت کند و بدین طریق سبب افزایش فعاليت -هستند R&Dهاي موثر يتبراي فعال

 و کارایی آنها شود.

کشور  R&Dطبق نتایج تحقيق، شاغالن تحقيقاتی نقش مهمی را در افزایش ارزش افزوده واحدهاي 

چه بيشتر و هر ترتوان بيان داشت که براي افزایش سریعاند. بنابراین میطی دوره مورد بررسی داشته

اي مبذول ارزش افزوده واحدهاي مورد بررسی، باید به کميت و کيفيت شاغالن تحقيقاتی توجه ویژه

هاي مختل  واحدهاي مورد بررسی را به استفاده بيشتر از تواند به شيوهشود. در این راستا دولت می

 محققان مولد و کارآمد تشویق کند.
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