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 -1مقدمه
تحقيق و توسعه واژهاي است که از آغاز قرن بيستم مورد توجه قرار گرفته است .قبل از جنگ جهانی
دوم امور مربوط به تحقيق و توسعه عمدتاً در صنایع نظامی آمریکا ،اروپا و ژاپن متمرکز بود .پس از
جنگ ،فعاليتهاي  R&Dدر صنایع غير نظامی نيز مورد توجه قرار گرفت؛ به طوري که
سرمایهگذاري کشورهاي صنعتی در فعاليتهاي  R&Dموجب بهبود و توسعه تکنولوژي شد .بهبود
و توسعه تکنولوژي نيز متعاقباً موجب ترقی ارزش افزوده کاالهاي توليدي شد .این امر به نوبه خود
باعث ایجاد انگيزه براي سرمایهگذاري بيشتر در زمينه کاربرد نوآوري و توسعه تکنولوژي گردید و
بدین طریق به حجم و پيچيدگی واحدهاي  R&Dافزوده شد؛ چنين روندي موجب شد هر روز
تکنولوژيهاي تکامل یافتهتري براي دگرگونی بهتر منابع اوليه به منابع مصرفی طراحی ،ایجاد و به
کار گرفته شود که نهایتاً منجر به بهبود بيشتر محصوالت گردید (داغبندان و صدفی-133 :2933،
 133و آذربایجانی .)23 :2933 ،همانطوري که مالحظه میشود ،تحقيق و توسعه پایگاه اصلی
نوآوري و تغييرات فنی در فرایند توليد است و از این رو نقش به سزایی را در توسعه تکنولوژي و
افزایش ظرفيتهاي توليدي دارد .به عبارت دیگر تحقيق و پژوهش ،ازعوامل موثر در توسعه و رشد
اقتصادي کشورها میباشد ،به طوري که توجـه به امر تحقيقات در کشورهاي پيشرفته باعث توسعه
تکنولوژي و تحول شگرف در بخشهاي اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی شده است .هم اکنون نيز
سهم بودجه تحقيق و پژوهش در کل بودجه دولت ،سـهم ارزش افـزوده تحقيقـات در توليد ناخالص
داخلی و نماگرهاي دیگر در زمينه سهم تحقيقات در کل اقتصاد نشانگـر ميزان رشد و توسعه یافتگی
جامعه میباشد (سایت مرکز آمار ایران.)2933 ،
با توجه به مطالب فوق می توان بيان داشت که کشورهاي در حال توسعه براي دستيابی به توسعه و
تداوم آن ،باید فعاليت هاي تحقيق و توسعه را مورد توجه قرار دهند .به عبارت دیگر فعاليتهاي
تحقيق و توسعه ،براي دستيابی به توسعه و تداوم آن امري اجتناب ناپذیر است؛ چرا که تنها با R&D

می توان سطح کمی و کيفی محصوالت و قابليت رقابت آنها را در داخل و خارج کشور ارتقاء داد
و به توليدات جدید بر اساس نيازهاي جامعه و گسترش زمينههاي شغلی جدید مبادرت کرد.
بر خالف کشورهاي صنعتی ،کشورهاي در حال توسعه اخيراً به اهميت  R&Dپی بردهاند و سعی در
تقویت آن نمودهاند (ملت پرست و بداغی .)21-29 :2933 ،ایران از جمله کشورهاي در حال توسعه
است که در آن هر چند واحدهاي  R&Dپس از جنگ تحميلی ایجاد شده است (شهسوار
جالوت)112 :2933،؛ اما ميزان اثر بخشی واحدهاي  R&Dو رابطه بين فعاليتهاي تحقيقاتی و
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ارزش افزوده آنها ،هنوز چندان مشخص نيست .بنابراین این سوال مطرح است که آیا فعاليتهاي
تحقيقاتی در واحدهاي  R&Dایران ،نقشی در ایجاد ارزش افزوده این واحدها داشتهاند؟
اهميت و ضرورت موضوع تحقيق نيز از این جنبه قابل بررسی است که تدوین استراتژي توسعه
تکنولوژي و متعاقباً برنامههاي توسعه اقتصادي مستلزم تعيين جایگاه واحدهاي  R&Dو ميزان
تاثيرپذیري ارزش افزوده این واحدها از فعاليتهاي تحقيقاتی است .در واقع مطالعاتی که در این
زمينه صورت میپذیرند ،میتوانند سياستگذاران را در تدوین استراتژيهاي توسعه تکنولوژي و
توسعه اقتصادي یاري کنند.
در این مطالعه ،بعد از مقدمه ،به تحليل مبانی نظري مرتبط با موضوع پرداخته میشود .در بخش سوم
به برخی از مطالعات صورت گرفته در خارج و داخل کشور اشاره میشود .در بخش چهارم به معرفی
متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق پرداخته میشود .در بخش پنجم الگوي نظري معرفی میشود و
در بخش ششم به بررسی روند مخارج  R&Dدر ایران و سایر کشورها پرداخته میشود .در بخش
هفتم نيز با استفاده از دادههاي تابلویی طی دوره  22931 -2931که از منابع آماري منتشر شده از
سوي مرکز آمار ایران فراهم گردیده است ،به بررسی تاثير فعاليتهاي  R&Dبر ارزش افزوده در
واحدهاي  R&Dایران ،1به تفکيک استانهاي کشور 9پرداخته خواهد شد .در نهایت در بخش هشتم
جمعبندي و نتيجهگيري ارائه میگردد.
 .2مرکز آمار ایران از سال  2931به صورت هر دو سال یکبار اقدام به اجراي طرح آمار گيري از فعاليتهاي تحقيق و توسعه نموده
است (سایت مرکز آمار ایران.)2933 ،
 .1منظور از واحدهاي  R&Dایران ،واحدهاي  R&Dچهار زیر جامعه ذیل میباشـــند :ال  -کليه واحدهاي اقتصـــادي ارائه دهنده
خدمات تحقيق و توســعه که در طبقه بندي بين المللی فعاليتهاي اقتصــادي (تجدید نظر ســوم  )Rev.3با کدهاي چهاررقمی زیر
مشخص شده است:
 -3923تحقيق و توسعه تجربی در علوم طبيعی و مهندسی.
 -3913تحقيق و توسعه تجربی در علوم اجتماعی و علوم انسانی.
ب -کليه کارگاههاي صنعتی داراي  13نفر کارکن و بيشتر که داراي واحد تحقيق و توسعه بودهاند.
ج -کليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که داراي واحد تحقيق و توسعه بودهاند.
د -مدارس علوم دینی (کليه مدارس علوم دینی که داراي  23نفر کارکن یا بيشـتر هسـ تند) که داراي واحد تحقيق و توسعه بودهاند
(سایت مرکز آمار ایران.)2933 ،
 .9استان هاي مورد استفاده در این تحقيق عبارتند از :آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبيل ،ایالم ،بوشهر ،تهران ،چهارمحال و
بختياري ،خراسان ،خوزستان ،زنجان ،سمنان ،سيستان و بلوچستان ،فارس ،قم ،کردستان ،کرمان ،کرمانشاه ،کهگيلویه و بویراحمد،
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 -2پایههای نظری
مطالعه موضوعات مربوط به رشد اقتصادي نيازمند آگاهی از مدلهاي رشد اقتصادي است که در
طول نيم قرن گذشته تحوالت زیادي را پشت سر گذاشتهاند .در زمينه رشد اقتصادي مدلها و
تئوريهاي مختلفی مطرح شدهاند که از جمله مهمترین آنها میتوان به مدلهاي رشد

برونزا2

(مدلهاي رشد نئوکالسيک) و مدلهاي رشد درونزا 1اشاره کرد .مدلهاي رشد نئوکالسيک یا
برون زا ،با در نظر گرفتن کميت و کيفيت عوامل موثر در توليد (نيروي کار و سرمایه) به بررسی
رشد اقتصادي میپردازند .علیرغم اینکه مدل رشد سولو( 9نئوکالسيک) چارچوب الزم براي
بررسی رشد اقتصادي را ارائه میکند؛ ولی در این بين ،اشکاالت عمدهاي بر این نوع مدلها وارد
است که یکی از عمده نقاط ضع

این الگوها عدم امکان داشتن رشد پویاي اقتصادي در بلندمدت

است؛ چرا که رشد پایدار توليد سرانه به رشد تکنولوژي وابسته گردیده است که آن نيز به صورت
برونزا و خارج از مدل در نظر گرفته شده است (رومر .)3-23 :1333 ،2لذا ارائه مدلهاي بهتر و
کاملتر که بتوانند فرایند رشد اقتصادي را جامعتر بيان کنند ،اجتناب ناپذیر گردید .بنابراین از حدود
اواسط دهه  33ميالدي برخی از اقتصادانان شروع به اصالح مدلهاي رشد نئوکالسيک نمودند و
بدین ترتيب طبقه جدیدي از مدلهاي رشد ،موسوم به مدلهاي رشد درونزا به وجود آمد (اسنودون
و وانه .)311-313 :1331 ،1در مدلهاي رشد درونزا ،دانش و تکنولوژي ،بصورت درونزا در نظر
گرفته میشود .براي درونزا در نظر گرفتن دانش و تغييرات تکنولوژي ،بخش تحقيق و توسعه در
این الگوها معرفی شده است .به عبارت دیگر در این مدلها دو بخش اصلی به نامهاي بخش تحقيق
و توسعه و بخش توليد کاالهاي نهایی وجود دارد (رومر )232 :1333 ،که نوآوريهاي تکنولوژي،
در بخش تحقيق و توسعه و با استفاده از سرمایه انسانی و حجم دانش موجود خلق میشوند .در واقع
نوآوريهاي تکنولوژي محصول انباشت سرمایه و تجربه بنگاهها در بخش تحقيق و توسعه است،
سپس بنگاهها از این طرحها و نوآوريها براي توليد کاالهاي نهایی استفاده میکنند و بدین ترتيب

گيالن ،لرستان ،مازندران ،مرکزي ،هرمزگان ،همدان و یزد .در این مطالعه منظور از استان زنجان ،استانهاي زنجان و قزوین و منظور
از استان مازندران ،استانهاي مازندران و گلستان میباشد.
1.

)Neo-Classical Theory (Exgenouse Models
Endogenous Growth Theory
3. Solow
4. Romer
5. Snowdon & Vane
2.
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کشور را به سمت افزایشهاي پایدار در نرخ رشد محصول رهنمون میسازند (اولکا 1 :1332 ،2و
.)2
اولين بار رومر ( )2333به ارائه مدل رشد درونزا پرداخته است .مدل رومر ( ،)2333بر اساس سه
فرضيه منطقی 1بنا شده است )2 :تغييرات تکنولوژیکی ،هسته اصلی رشد اقتصادي است )1 .بخش
اعظم تغييرات تکنولوژیکی از عملکرد ارادي مردم و کارگزاران اقتصادي ناشی میشود که این
رفتار ارادي نيز ،از انگيزه بازار و کسب سود نشأت گرفته است .لذا تغييرات تکنولوژیکی درونزا
است )9 .دانش تفاوت اساسی با سایر کاالهاي اقتصادي را داراست چرا که ،اگر یک بار هزینه خلق
و ایجاد یک مجموعه از دانش را متحمل شویم ،بدون هيچ هزینه دیگري میتوانيم ،به کرات آن
دانش را مورد استفاده قرار دهيم .به عبارت دیگر ،خلق دانش جدید تنها مستلزم یک هزینه ثابت
اوليه است.
از طرف دیگر در این مدل فرض شده است که در هر اقتصادي ،سه بخش وجود دارد:
بخش اول :بخش  R&Dکه از سرمایه انسانی و حجم دانش موجود ،براي توليد دانش جدید استفاده
میکند .بهویژه اینکه در این بخش ،طرحهایی براي توليد کاالهاي بادوام جدید ارائه میشود.
بخش دوم :بخش کاالهاي واسطهاي که با استفاده از طرحهاي بخش  R&Dو توليد مصرف نشده
(سرمایه به کارگرفته نشده در بخش توليد کاالهاي نهایی) ،اقدام به توليد تعداد زیادي از کاالهاي
بادوام جدید میکند که این کاالها میتوانند در توليد کاالهاي نهایی به کار گرفته شوند.
بخش سوم :بخش توليد کاالهاي نهایی که از نيروي کار ،سرمایه انسانی و یک مجموعه از کاالهاي
بادوام ،براي توليد کاالهاي نهایی استفاده میکند ،که این توليدات نيز میتوانند مصرف شده و یا به
عنوان سرمایه جدید پسانداز شوند.
فرضيات ساده کننده مدل نيز عبارتند از:
 جمعيت ،عرضه نيروي کار و سرمایه انسانی که به بازارها عرضه میشود ،ثابت هستند؛ بخش  R&Dتنها از سرمایه انسانی و حجم دانش موجود استفاده میکند (نيروي کار و سرمایهدر توليد ایدههاي جدید ،نقشی ندارند)؛
 استهالک وجود ندارد.Ulka
Premises

1.
2.
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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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به طوري که در آن  HY ،Lو ) ،x(iبه ترتيب نيروي کار ،سرمایه انسانی و کاالهاي سرمایهاي به کار
گرفته شده در بخش توليد کاالهاي نهایی هستند .همان طوري که مالحظه میشود ،تابع توليد مزبور
همگن از درجه یک میباشد .2تفاوت این تابع توليد با تابع توليد مرسوم نيز این است که در این تابع
توليد ،تکنولوژي توليد به طور غير مستقيم و از طریق سرمایه فيزیکی وارد تابع توليد شده است.
همچنين بر خالف تابع توليد مرسوم ،سرمایه فيزیکی از انواع نامحدودي از کاالهاي بادوام تشکيل
شده است .با وجود این در هر نقطه از زمان ،تنها تعداد محدودي از این کاالها ( )Aبراي توليد
کاالهاي نهایی وجود دارد1؛ اما در طول زمان ،با طراحی طرحهاي جدید و متعاقباً توليد کاالهاي
بادوام جدید ،تعداد این نوع از کاالها افزایش مییابد.
رومر بيان میکند که به دليل تقارن در مدل ،همه کاالهاي سرمایهاي در سطح مشابه عرضه میشوند
و بر این اساس تابع توليد کاالهاي نهایی را به صورت زیر نشان میدهد:


()1

Y  H Y L Ax 1  

که در آن  xمعرف کاالهاي سرمایهاي مورد استفاده در توليد کاالهاي نهایی میباشد .هر کاالي
بادوام به وسيله توليدکنندهاي که در بخش کاالهاي واسطهاي حق انحصاري دارد ،توليد میشود.9
بنگاه انحصاري مزبور ،با خرید طرح توليد کاالي بادوام از بخش  R&Dو با به کار بردن  λواحد از
کاالهاي نهایی (کاالي نهایی مصرف نشده) ،یک واحد از کاالي بادوام را توليد میکند.
اگر بنگاه ) x(i) ،(iواحد از کاالي بادوام ) (iرا توليد کند ،آنها را به قيمت ) P(iبه بنگاههاي
توليدکننده کاالهاي نهایی اجاره خواهد داد .بهدليل عدم وجود استهالک در مدل ،ارزش یک واحد
 .2از آنجایی که تابع توليد همگن از درجه یک میباشد ،تابع توليد بنگاههاي موجود در بخش کاالهاي نهایی با تابع توليد معادله ()2
که تابع توليد همه بنگاههاي موجود در این بخش میباشد ،نشان داده شده است.
 .1تعداد کاالهاي سرمایه اي موجود در یک زمان مشخص ،به تعداد طرحهاي توليد آن کاالها بستگی دارد .لذا محدوده کاالهاي
سرمایهاي با  Aکه معرف تعداد طرحهاي موجود براي توليد کاالهاي سرمایهاي است ،نشان داده شده است.
 .9همانند بخش توليد کاالهاي نهایی ،نمی توان توليد کاالهاي بادوام صورت گرفته در بخش کاالهاي واسطهاي را تحت یک بنگاه
نماینده (به صورت کالن) نشان داد؛ لذا رومر فرض میکند که تنها یک بنگاه براي توليد هر کاالي بادوام وجود دارد.
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کاالي بادوام ) (iنيز برابر با ارزش فعلی درآمد اجارهاي است که آن کاال میتواند طی دوره زمانی
نامحدود ایجاد کند .از آنجایی که بنگاه ) ،(iتنها فروشنده کاالي سرمایهاي ) (iمیباشد ،لذا با یک
منحنی تقاضاي نزولی براي آن کاال مواجه خواهد بود که این منحنی تقاضاي نزولی ،از حداکثر
سازي سود بنگاههاي موجود در بخش کاالهاي نهایی بدست آمده است.2
در این مدل ،سرمایه کل به صورت معادله زیر نشان داده شده است:
()9

) K (t )  Y (t )  C (t

که در آن ) C(tو )  K (tبه ترتيب معرف مصرف کل در زمان  tو تغييرات موجودي سرمایه در زمان
( tسرمایهگذاري در زمان  )tمیباشد .به دليل اینکه از  λواحد مصرف صرف نظر میشود تا یک
واحد از هر نوع کاالي بادوام توليد شود ،لذا میتوان اندازه  Kرا مرتبط با کاالهاي بادوامی دانست
که واقعاً در توليد به کار رفتهاند .بنابراین میتوان نوشت:

()2

A



i 1

i 1

K    xi    xi

همان طوري که مالحظه میشود ،برخالف  Lو  Hکه طبق فرض ،ثابت در نظر گرفته شدهاند؛  Kبر
اساس مصرف صرف نظر شده ،رشد میکند .فرآیند انباشت طرحهاي جدید () )A(tنيز به مقدار
سرمایه انسانی تخصيص داده شده به بخش  R&Dو موجودي دانش قابل دسترس بستگی دارد.
بنابراین رابطه زیر را میتوان براي بخش  R&Dنوشت:
()1

A  H A A

که در آن  HAکل سرمایه انسانی به کار گرفته شده در بخش  A ،R&Dموجودي دانش قابل دسترس
اقتصاد و  δپارامتر بهرهوري 1است .همانطوري که در رابطه ( )1مالحظه میشود ،توليد طرحهاي
 .2بنگاههاي توليدکننده کاالهایی نهایی ،مقدار استفاده از هر یک از کاالهاي سرمایهاي را به نحوي انتخاب خواهند کرد که حداکثر
سود را به دست آورند.
Productivity Parameter

2.
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جدید تابعی خطی از سرمایه انسانی شاغل در بخش  R&Dو حجم دانش موجود میباشد .خطی
بودن رابطه فوق نسبت به  ،Aبيانگر رشد نامحدود دانش میباشد .همچنين رابطه فوق دو داللت دارد:
یکی اینکه بکارگيري سرمایه انسانی بيشتر در بخش  R&Dمنجر به باال رفتن نرخ توليد طرحهاي
جدید میشود و دیگري اینکه ،بيشتر بودن حجم دانش موجود ،بهرهوري سرمایه انسانی در بخش
 R&Dرا افزایش میدهد.
پس از آنکه طرحی توليد شد ،تعداد زیادي از عرضهکنندگان بالقوه کاالي سرمایهاي جدید ،پيشنهاد
خرید آن طرح را میدهند .طرح مزبور به بنگاهی فروخته میشود که قيمت ( )PAبيشتري را پرداخت
کند .از آنجایی که انحصارگر توليد کننده کاالي سرمایهاي با نرخ بهره معين ( )rو تقاضاي نزولی
مواجه است؛ سطح توليدي از کاالي سرمایهاي را انتخاب خواهد کرد که حداکثر سود را بدست
آورده باشد .تصميم براي توليد کاالي سرمایهاي جدید نيز به مقایسه تطبيقی ارزش فعلی درآمد
خالص انحصارگر و هزینه ثابت اوليه ( PAبه عنوان سرمایهگذاري اوليه در یک طرح) بستگی دارد.
به دليل اینکه بازار براي طرحها رقابتی است ،قيمت براي طرحها تا جایی افزایش خواهد یافت که
با ارزش فعلی درآمد خالص انحصارگر (توليدکننده کاالي سرمایه اي) برابر گردد و به این طریق
قيمت یک طرح ( )PAمشخص خواهد شد .رومر با انجام محاسبات فوق نشان میدهد که  PAاز رابطه
زیر بدست میآید:
()3



(1     ) H Y L x 1  

 
r

PA 

در این مدل ،خانوارها با توجه به نرخ بهره معين ،درباره مصرف و پسانداز تصميم خواهند گرفت.
به عبارت دیگر خانوارها درآمد خود را  -که ناشی از عرضه نيروي کار ،سرمایه انسانی و سود
دریافتی از بنگاهها میباشد -در هر نقطه از زمان ،بين مصرف و پس انداز به گونهاي تقسيم خواهند
کرد که مطلوبيت طول عمرشان حداکثر شود .همان طوري که قبالً ذکر شد ،نيروي کار خانوارها
تنها در بخش توليد کاالهاي نهایی به کار گرفته میشوند؛ اما خانوارها بر حسب بازدهی سرمایه
انسانی در بخشهاي  R&Dو توليد کاالهاي نهایی ،باید درباره تخصيص سرمایه انسانی خود در این
دو بخش تصميم بگيرند .تحرک سرمایه انسانی بين دو بخش  R&Dو توليد کاالهاي نهایی تا جایی
ادامه خواهد یافت که پرداختی به سرمایه انسانی در این دو بخش با هم برابر باشند .در سطح کلی
 HAو HYبه وسيله محدودیت  H= HA+ HYبه هم مرتبط میشوند که بيانگر این است که خانوارها
مقدار ثابتی سرمایه انسانی براي عرضه دارند.
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رومر بيان میکند که تعادل بلندمدت زمانی خواهد بود که متغيرهاي  Y ،K ،Aو ( Cمصرف) با
نرخ ثابت یکسانی رشد کنند .همچنين رومر مطرح میکند که در تعادل بلندمدت ،پرداختی به سرمایه
انسانی در هر دو بخش  R&Dو توليد کاالهاي نهایی ( WAو  )WYبرابر خواهد بود .به عبارت دیگر
در تعادل بلندمدت رابطه زیر را خواهيم داشت:2
 1 

()3

L Ax 1 

WA  WY  PAA  H Y

که در آن  PAمعرف قيمت طرح خریداري شده توسط انحصارگر (بنگاه توليدکننده کاالي
سرمایهاي) میباشد که مقدار آن در رابطه ( )3ارائه شده است .با جایگذاري  PAاز رابطه ( )3در
رابطه ( ،)3میتوان رابطه زیر را به دست آورد:
()3


r
)  (1     )(  

HY 

همانطوري که مالحظه میشود ،در تعادل بلندمدت HY ،ثابت است .با توجه به رابطه ،HA=H-HY
میتوان بيان داشت که در بلندمدت HA ،نيز ثابت است .لذا با توجه به رابطه ( ،)1در تعادل بلندمدت،
 Aبا نرخ ثابت  δHAرشد خواهد کرد .بدین ترتيب رومر نشان میدهد که در تعادل بلندمدت،Y ،
 Kو  Cنيز با نرخ ثابت  δHAرشد میکنند .بنابراین در تعادل بلندمدت ،نرخ رشد تعادلی را میتوان
به صورت زیر نوشت:

()3

C Y K
A
 
  H A
C Y K A

g

با توجه به روابط ( )3( ،)3و محدودیت  ،HY= H-HAمیتوان نرخ رشد تعادلی را برحسب نرخ بهره
( )rنوشت.
 .1در بخش توليد کاالهاي نهایی ،پرداختی به سرمایه انسانی برابر با توليد نهایی آن میباشد ،لذا براي به دست آوردن ( WYپرداختی
به سرمایه انسانی در بخش توليد کاالهاي نهایی) ،از تابع توليد کاالهاي نهایی (رابطه ( ))1نسبت به  HYمشتق گرفته شده است.
همچنين به دليل اینکه سرمایه انسانی شاغل در بخش  ،R&Dبدون هيچ محدودیتی از حجم دانش موجود استفاده میکند ،لذا با
توجه به رابطه ( ،)1میتوان ( WAپرداختی به سرمایه انسانی در بخش  )R&Dرا به صورت  WA=PAδAنوشت.
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C Y K
A

 
  H A  H 
r
C Y K A
) (1     )(  

()23

g

رومر با توجه به نرخ رشد تعادلی ارائه شده در رابطه فوق ،نتایج زیر را ارائه میدهد:
 در بلندمدت با افزایش سرمایه انسانی شاغل در بخش  ،)HA( R&Dنرخ رشد اقتصاد افزایشمییابد و به این ترتيب ارتباطی قوي بين تخصيص منابع در بخش  R&Dو نرخ رشد اقتصادي ایجاد
میگردد.
 با افزایش کل سرمایه انسانی موجود در کشور ( ،)Hنرخ رشد تعادلی اقتصاد افزایش مییابد.بنابراین می توان بيان داشت که اقتصادهاي با سرمایه انسانی بيشتر ،نرخ رشد سریعتري را تجربه
خواهند کرد.
 هزینه فرصت سرمایه انسانی شاغل در بخش  ،R&Dمعادل درآمدي است که میتواند دربخش توليد کاالهاي نهایی به دست آورد .بازده سرمایه انسانی شاغل در بخش  R&Dنيز معادل
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
بخش  R&Dاختصاص خواهد یافت که این نيز متعاقباً منجر به کاهش نرخ رشد تعادلی خواهد شد
(رومر.)31 ،33 -39 ،33 :2333 ،
عالوه بر موارد فوق ،همچنين رومر بيان میکند که به دليل سرریز تکنولوژي بين شرکتها ،مخارج
 R&Dصرفههاي خارجی مثبت 2ایجاد خواهند کرد .از آنجایی که شرکتها حين اتخاذ تصميم
درباره ميزان تخصيص منابع در بخش  ،R&Dچنين صرفههایی را مد نظر قرار نمیدهند؛ لذا مخارج
صرف شده در این بخش کمتر از آن ميزانی خواهد بود که از لحاظ اجتماعی کارا است و این
می تواند توجيهی براي پرداخت یارانه توسط دولت به بخش  R&Dباشد .این نتيجه در چشمانداز
اقتصادي -سياسی بسيار مهم است ،چرا که این مسأله به مفهوم مشوقی براي دولت در تامين مخارج
و تشویق فعاليتهاي  R&Dخواهد بود (اسونسون .)22 :1333 ،1گروسمن و هلپمن )2332( 9و آقيون
و هویت )2331( 2نيز در مدلهاي رشد درونزاي خود ،رابطهاي مثبت و قوي بين ميزان
سرمایهگذاري در  R&Dو رشد اقتصادي را پيشبينی کردهاند .نتيجه مدلهاي این افراد ،مشابه نتيجه
1.

Positive Externalities
. Svensson
3. Grossman & Helpman
4. Aghion & Howitt
2
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مدل رومر ( )2333است ،به عبارت دیگر این مدلها نشان میدهند که پرداخت یارانه به بخش R&D

میتواند از طریق افزایش سهم نيروي کار شاغل در بخش  ،R&Dنرخ رشد تعادلی را افزایش دهد.
ولی مدل جونز )2331( 2پيشبينی میکند که مخارج  R&Dبيشتر ،تنها به سطح باالتري از توليد
منتج میشود و رشد بلندمدت سریعتري را سبب نمیگردد.
 -3پیشینه تحقیق
 -1-3مروری بر مطالعات انجام شده در خارج
سایلستر )1332( 1با استفاده از دادههاي تابلویی طی دوره  ،2332-2333به بررسی رابطه بين R&D

و نرخ رشد توليد سرانه در بيست کشور عضو  OECDپرداخته است .نتایج این مطالعه حاکی از این
است که براي بيست کشور مورد مطالعه ،هيچ یک از متغيرهاي  R&Dتامين مالی شده توسط صنعت،
 R&Dتامين مالی شده توسط دولت و کل مخارج  R&Dداراي تاثير معنیدار بر رشد توليد سرانه
نبودهاند .اما براي کشورهاي  R&D ،G-7تامين مالی شده توسط صنعت و مخارج  R&Dکل ،رشد
توليد سرانه را به طور مثبت و معنیدار تحت تاثير قرار دادهاند.
کوئن هونگ و جيان چی اوآن )1332( 9در مطالعهاي به بررسی اثر تحقيق و توسعه بر عملکرد 39
بنگاه الکترونيکی در تایوان ،طی دوره  2332 -1333پرداختهاند و بدین منظور از مدل کاب-
داگالس استفاده کردهاند .نتایج این تحقيق نشان میدهد که یک درصد افزایش در مخارج تحقيق
و توسعه ،توليدات بنگاههاي مورد بررسی را به طور متوسط  3/23درصد افزایش میدهد.
آیگينگر و فارک )1331( 2با استفاده از دادههاي تابلویی ،عوامل تعيين کننده رشد  GDPدر
کشورهاي عضو  OECDرا طی دوره  2333-2333مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج نشان میدهد که
مخارج  R&Dو صادرات فناوريهاي برتر اثر مثبت و معنیداري بر  GDPدارند که اثر مخارج
 R&Dبر روي  GDPبيشتر و قويتر بوده است.

Jones
Sylwester
Kuen-hung and Jian-chyuan
Aiginger & Falk

1.
2.
3.
4.
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آک قویونلو و همکاران )1333( 2با استفاده از دادههاي تابلویی ،به بررسی اثر واردات و

R&D

داخلی بر توليد دوازده بخش توليدي ترکيه ،طی دوره  2332 -1332پرداختهاند .نتایج تخمين تابع
توليد نشان میدهد که واردات و مخارج  R&Dداخلی از نظر آماري متغيرهاي معنیدار مثبتی هستند.
پينگ فانگ و لی )1333( 1با استفاده از رویکرد دادههاي تابلویی ،به بررسی تاثير واردات تکنولوژي
و مخارج  R&Dداخلی بر بهرهوري نيروي کار و بهرهوري کل عوامل در موسسات متوسط و بزرگ
شانگهاي چين ،طی دوره 2333 -1339پرداختهاند .نتایج نشان میدهند که در کل نمونه ،موسسات
غير دولتی و موسسات تامين مالی شده توسط خارجيان ،مخارج  R&Dتاثير مثبت اندکی بر TFP

داشته است .تاثير شاغالن علم و تکنولوژي 9بر بهرهوري نيروي کار و  TFPدر موسسات تعاونی
چينی -خارجی ،موسسات تامين مالی شده توسط خارجيان و موسسات دولتی همواره مثبت و
معنیدار بوده است و تنها در موسسات غير دولتی داراي تاثير معنیدار نبوده است.
تیسانگ و همکاران )1333( 2با استفاده از رویکرد دادههاي تابلویی ،به بررسی اثر تحقيق و توسعه
بر ارزش افزوده در شرکتهاي داخلی و خارجی در سنگاپور ،طی دوره  2339 -2333پرداختهاند.
نتایج تحقيق نشان میدهد که سرمایهگذاري در  R&Dشرکتهاي خارجی مستقر در سنگاپور سبب
افزایش بيشتري در ارزش افزوده آنها نسبت به شرکتهاي داخلی میگردد.
تیسينگ )1333( 1با استفاده از دادههاي تابلویی ،به بررسی اثر  R&Dداخلی و تکنولوژيهاي
وارداتی بر توليد  123شرکت الکترونيکی تایوان ،طی دوره  2333-1339پرداخته است .نتایج مطالعه
نشان میدهد که  R&Dداخلی ،ارزش افزوده صنایع مورد مطالعه را به طور مثبت و معنیدار تحت
تاثير قرار میدهد .اما واردات تکنولوژي داراي تاثير معنیدار بر ارزش افزوده نمیباشد.
 -2-3مروری بر مطالعات انجام شده در داخل
حسـن زاده و حيدري ( )2933با استفاده از دادههاي تابلویی ،به بررسی نقش مخارج  R&Dبر نرخ
رشد اقتصادي در  13کشور ( 19کشور با درآمد باال و  91کشور با درآمد پایين) طی دوره -2331
2332پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که مخارج  R&Dدر کل نمونه مورد بررسی ( 13کشور) و در
گروه کشورهاي با درآمد پایين ،داراي تاثير مثبت و معنیدار بر رشد اقتصادي بوده است.
1

. Akkoyunlu et al
Pingfang & Lei

2.
3
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صـادقی ( )2939در پایاننامه کارشـناسـی ارشد خود ،الگوي رشد درونزاي  R&Dرا براي اقتصاد
ایران طی دوره  2993-2933مورد آزمون قرار داده اســــت .بر اســــاس نتــایج ،تعــداد محققين و
دانشـــمندان در بخش  ،R&Dتعداد نيروي کار متخصـــص شـــاغل ،مخارج آموزشـــی و مخارج
تحقيقات در ایران ،طی دوره مورد بررسی داراي یک روند افزایشی نمایی بوده است .با این وجود،
نرخ هاي رشـد اقتصـادي در طول دوره مورد بررسـی داراي روند نزولی بوده است .برآورد الگوي
رشد درونزاي  R&Dبه روش  OLSنيز حاکی از ناسازگار بودن این الگو با اقتصاد ایران میباشد.
کميجانی و معمارنژاد ( ) 2939در مطالعه خود ،به بررسـی اهميت کيفيت نيروي انسانی و  R&Dدر
رشـــد اقتصـــادي ایران طی دوره  2993-2933پرداختهاند .در این مطالعه مدل رشـــدي براي ایران
ســاخته شــده و با اســتفاده از روش خود توضــيح با وقفههاي گســترده برآورد گردیده اســت .نتایج
مطالعه حاکی از این اســت که هر چند نيروي کار ،ســرمایه فيزیکی ،ســرمایه انســانی و درآمدهاي
حاصل از صادرات نفت داراي تاثير مثبت و معنیدار بر رشد اقتصادي ایران هستند اما به دليل حجم
اندک هزینههاي  ،R&Dرابطه معنیداري بين هزینههاي  R&Dو رشد اقتصادي یافت نشد.
مرادي و مهديزاده ( )2932با استفاده از روش خود توضيح با وقفههاي گسترده ،رابطه بين تجارت
خارجی و رشـد اقتصـادي در ایران را طی دوره  2993-2931مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج نشان
میدهد واردات کاالهاي سـرمایهاي و واسطه اي سرانه تاثير مثبت بر رشد اقتصادي سرانه طی دوره
مورد بررسـی داشـتهاند .همچنين نتایج نشان میدهد که رابطه معنیداري بين  R&Dداخلی سرانه و
رشد اقتصادي سرانه وجود ندارد.
محمودزاده و محســنی ( )2932با اســـتفاده از روش همانباشــتگی جوهانســون ،به بررســـی اثرات
تکنولوژي هاي وارداتی بررشـــد اقتصـــادي ایران ،طی دوره 2993-2931پرداختهاند .نتایج مطالعه
نشـان میدهد متغيرهاي واردات واسطهاي و سرمایهاي سهم به سزایی در توليد ناخالص داخلی غير
نفتی داشــتهاند .همچنين نتایج نشــان میدهد که هر چند ضــریب متغير مخارج تحقيقاتی در رابطه
بلندمدت مثبت است اما از لحاظ آماري معنیدار نمیباشد.
وجـدانی طهرانی و رکن الـدین افتخاري (  )2932در مطالعهاي اثر بخشـــی ســـرمایهگذاري
تحقيقاتی و فيزیکی بر ارزش افزوده بخش صـــنعت و معدن را طی دوره  2912-2932مورد
بررســـی قرار دادهانـد .نتایج این تحقيق نشـــان میدهد که یک درصـــد افزایش در هزینههاي
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تحقيقاتی ســرانه بخش صــنعت و معدن ،ارزش افزوده ســرانه این بخش را پس از گذشــت یک
سال ،به ميزان  3/22درصد افزایش میدهد.
واعظ و همکاران ( )2933با استفاده از دادههاي تابلویی ،به بررسی نقش هزینههاي تحقيق و توسعه
در ارزش افزوده صـنایع با فناوري باالي ایران (هفت صـنعت مختل

طبقهبندي شـده بر اساس کد

چهار رقمی  )ISICطی دوره  2933-2931پرداخته اند .بر اســـاس نتایج آنها ،متغيرهاي نيروي کار،
نسبت سرمایهگذاري به ارزش افزوده و هزینههاي  R&Dنقش بسيار مهمی در افزایش ارزش افزوده
صنایع مزبور طی دوره مورد بررسی داشتهاند.
 -4متغیرهای مورد استفاده در تحقیق
متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق به صورت زیر تعری

میشوند:

 : Yitارزش افزوده واحدهاي  R&Dبه ميليون ریال و به قيمت ثابت سال  2933در استان  iام در سال
 . tبراي 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
از مرکز آمار ایران و سایت بانک مرکزي جمع آوري شدهاند.
 : E itتعداد شاغالن غير تحقيقاتی واحدهاي  R&Dدر استان  iام در سال  .tطبق تعری

مرکز آمار

ایران منظور از شاغالن غير تحقيقاتی ،مجموع تعداد تکنسينها و تعداد کارکنان دفتري و پشتيبانی
میباشد؛ لذا در این مطالعه مطابق با تعری

مرکز آمار ایران ،منظور از شاغالن غير تحقيقاتی

واحدهاي  ،R&Dمجموع تعداد تکنسينها و تعداد کارکنان دفتري و پشتيبانی است.
 : HCitتعداد شاغالن تحقيقاتی واحدهاي  R&Dدر استان  iام در سال  .tطبق تعری

مرکز آمار

ایران منظور از شاغالن تحقيقاتی ،مجموع تعداد محققين و تعداد دستياران محقق میباشد؛ لذا در
این مطالعه مطابق با تعری

مرکز آمار ایران ،منظور از شاغالن تحقيقاتی واحدهاي  ،R&Dمجموع

تعداد محققين و تعداد دستياران محقق است.2

.1

شاغالن واحدهاي  R&Dشامل تعداد تکنسين ها ،تعداد کارکنان دفتري و پشتيبانی ،تعداد محققين و تعداد دستياران محقق
میباشد .از آنجایی که محققين و دستياران محقق مبادرت به انجام فعاليتهاي تحقيقاتی در واحدهاي  R&Dمیکنند و
تکنسينها و کارکنان دفتري و پشتيبانی درگير در فعاليتهاي تحقيقاتی واحدهاي  R&Dنمیباشند وتنها به منظور انجام کارهاي
اداري و پشتيبانی در واحدهاي  R&Dانجام وظيفه میکنند؛ لذا مرکز آمار ایران ،مجموع تعداد محققين و تعداد دستياران محقق
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 : Litتعداد کل شاغالن واحدهاي  R&Dدر استان  iام در سال .t
 : RDEitجبران خدمات پرداختی به شاغالن تحقيقاتی واحدهاي  R&Dبه ميليون ریال و به قيمت
ثابت سال  2933در استان  iام در سال  .tبراي بدست آوردن جبران خدمات پرداختی به شاغالن
تحقيقاتی واحدهاي  R&Dبه قيمت پایه از شاخص بهاي عمده فروشی کاالها و خدمات استفاده
شده است .جبران خدمات پرداختی به شاغالن تحقيقاتی واحدهاي  R&Dبه قيمت جاري و شاخص
قيمت عمده فروشی کاالها و خدمات به ترتيب از مرکز آمار ایران و سایت بانک مرکزي جمع
آوري شدهاند.
 : I itارزش سرمایه گذاري واحدهاي  R&Dبه ميليون ریال و به قيمت ثابت سال  2933در استان iام
در سال  . tبراي بدست آوردن ارزش سرمایه گذاري به قيمت پایه از شاخص ضمنی تشکيل سرمایه
ثابت استفاده شده است .تشکيل سرمایه ثابت به قيمت جاري و شاخص ضمنی تشکيل سرمایه ثابت
به ترتيب از مرکز آمار ایران و سایت بانک مرکزي جمع آوري شدهاند.
 -5معرفی مدل تحقیق
با توجه به مباحث نظري ارائه شده و مروري بر مطالعات انجام شده (به ویژه مطالعات رومر (،)2333
جونز ( ،)2331پينگ فانگ و لی ( ،)1333رومر ( )1333و واعظ و همکاران ( ،))2933دو مدل به
صورت زیر در نظر گرفته میشود:
()22
()21

I it
)  LogHCit   it
Yit
I
LogYit  LogAi  LogLit  Log ( it )  LogRDEit   it
Yit

( LogYit  LogAi  LogEit  Log

که در آن اندیسهاي  iو  tبه ترتيب بيانگر استانها و سال میباشند .همان طوري که مالحظه
میشود ،در هر دو مدل ارائه شده در روابط ( )22و ( ،)21به جاي موجودي سرمایه از نسبت

را شاغالن تحقيقاتی و مجموع تعداد تکنسين ها و تعداد کارکنان دفتري و پشتيبانی را شاغالن غير تحقيقاتی معرفی میکند
(سایت مرکز آمار ایران.)2933 ،
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سرمایه گذاري به ارزش افزوده استفاده شده است .دالیل استفاده از نسبت سرمایهگذاري به ارزش
افزوده را میتوان به صورت ذیل ارائه کرد:
دادههاي مربوط به موجودي سرمایه براي کارگاههاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه ایران
موجود نمیباشد.
با توجه به دوره زمانی کم تحقيق ،2برآورد موجودي سرمایه براي کارگاههاي داراي فعاليت
تحقيق و توسعه ایران ممکن نمیباشد .به ویژه اینکه دادهها براي کارگاههاي مزبور هر دو
سال یکبار موجود میباشند.
در اکثر مطالعاتی که دادههاي مربوط به موجودي سرمایه موجود نمیباشد ،به جاي
موجودي سرمایه از نسبت سرمایهگذاري به ارزش افزوده استفاده میشود (ايونسون،1
 3 :2333و .)3
همچنين دو مدل ارائه شده در روابط ( )22و ( )21نشان میدهند که براي بررسی تاثير فعاليتهاي
 R&Dبر ارزش افزوده در واحدهاي تحقيق و توسعه ایران از دو شاخص تعداد محققان و مخارج
 R&Dاستفاده شده است .به عبارت دیگر در مدل اول ،با استفاده از شاخص تعداد محققان و در مدل
دوم با استفاده از شاخص مخارج  R&Dسعی در بررسی تاثير فعاليتهاي  R&Dبر ارزش افزوده در
واحدهاي تحقيق و توسعه ایران میشود.
 -6بررسی وضعیت مخارج تحقیق و توسعه
بررســیها نشــان میدهد که همه ســاله بخش عظيمی از ســرمایهگذاري در تحقيق و توســعه جهان،
توسط کشورهاي صنعتی صورت میپذیرد .ایتون و کورتوم ( 9)1332نشان دادهاند که فعاليتهاي
 R&Dجهانی در معدود کشـورهاي پيشـرفته متمرکز شـده اسـت .به عنوان نمونه کشورهاي  G8و
چين در ســـالهـاي  1333 ،1333 ،1331و  1333به ترتيب  %33/3 ،%33/2 ،%33/2و  %32/9از کل
هزینه هاي تحقيق و توســعه جهان را به خود اختصــاص دادهاند (گزارش  R&Dجهانی-9 :21333 ،
 .) 3این در حالی اسـت که کشورهاي خاورميانه و قاره آفریقا همواره داراي کمترین ميزان مخارج
 R&Dنسـبت به سـایر نقاط جهان بودهاند .به عنوان نمونه در سال  ،1333مخارج  R&Dکشورهاي
تنها طی دوره  2931-2931موجود میباشند (سایت مرکز امار ایران .R&D ،سرمایهگذاري و سایر دادههاي مربوط به

واحدهاي2

.)2933

2

. Evenson
Eaton and Kortum
4. Global R&D Report
3.
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خاورميانه و قاره آفریقا نســبت به کل مخارج صــرف شــده روي  R&Dدر جهان  %2/9بوده اســت
(مقایسه  R&Dبين المللی.)91-92 :21323 ،
برخی از کشورهاي در حال توسعه اخيراً به اهميت  R&Dپی بردهاند (ملتپرست و بداغی: 2933 ،
 .)21-29در واقع بررســـیها نشـــان میدهد که طی ســـالهاي اخير ،افزایش معنیداري در مخارج
 R&Dکشـورهاي چين ،کره جنوبی ،هند ،برزیل ،تایوان و ترکيه وجود داشـته است .به طوري که
در ســـال  ،1333چين بـا  219/3ميليارد دالر ،کره جنوبی با  22/2ميليارد دالر ،هند با  13/2ميليارد
دالر ،برزیـل بـا  23ميليـارد دالر ،تـایوان با  23/3ميليارد دالر و ترکيه با  3/2ميليارد دالر به ترتيب
رتبه سوم ،پنجم ،هشتم ،یازدهم ،سيزدهم و بيست و دوم را در بين کشورهاي دنيا به خود اختصاص
دادهاند (ســـایت وزارت صـــنایع و معادن ایران 2933 ،و پيش بينی مخارج  R&Dجهانی در ســـال
 .)1323 ،11322این در حالی اســـت که مخارج  R&Dایران و ســـهم آن از توليد ناخالص داخلی
چندان قابل توجه نمیباشد.
بررسـیها نشان میدهد که سهم مخارج  R&Dاز توليد ناخالص داخلی ایران در سال 3/11 ،1332
بوده که با رشـد متوسـط سـاالنه  2/33درصدي به  3/13در سال  1332رسيده است .در سال 1332
ترکيه بيشــترین ســهم مخارج  R&Dاز توليد ناخالص داخلی ( )3/31را در بين کشــورهاي منطقه
ایران داشـته اسـت و ایران ،تونس و سودان به ترتيب با  3/19 ،3/11و  3/22در ردههاي بعدي قرار
دارند .کشــورهاي پاکســتان ،کویت و الجزایر نيز به ترتيب با  3/23 ،3/23و  ،3/11داراي کمترین
سـهم مخارج  R&Dاز توليد ناخالص داخلی در سال  1332بودهاند .همچنين در سال  1332تونس،
ترکيه و ایران به ترتيب با  3/33 ،3/33و  3/13داراي بيشترین سهم مخارج  R&Dاز توليد ناخالص
داخلی و کشــورهاي الجزایر ،ارمنســتان و ســودان به ترتيب با  3/12 ،3/23و  3/13داراي کمترین
سهم مخارج  R&Dاز توليد ناخالص داخلی بودهاند .طی دوره مزبور کشورهاي پاکستان ،تونس و
قبرس به ترتيب با  13/32درصد 19/93 ،درصد و  29/13درصد رشد ،بيشترین رشد متوسط ساالنه
را در سهم مخارج  R&Dاز توليد ناخالص داخلی داشتهاند .کشورهاي سودان ،الجزایر ،ارمنستان و
جمهوري آذربایجان نيز به ترتيب با  -21/23درصـــد -23/29 ،درصـــد -3/32 ،درصـــد و -2/13
درصـد رشـد متوسط ساالنه ،داراي کمترین رشد سهم مخارج  R&Dاز توليد ناخالص داخلی طی
1.

International R&D Comparisons
1-1-1- 2. 2011 Global R&D Funding Forecast
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دوره مورد بررسـی بودهاند .به عبارت دیگر ،چهار کشور مزبور طی دوره مورد بررسی داراي رشد
متوسط ساليانه منفی بودهاند (لوح فشرده بانک جهانی.)1333 ،2
 -1-6بررسی مخارج  R&Dدر واحدهای تحقیق و توسعه ایران
مخارج  R&Dواحدهاي تحقيق و توسعه ایران ،طی دوره مورد بررسی روندي صعودي داشته است.
ميزان مخارج  R&Dواحدهاي تحقيق و توسعه ایران در سال ( 2931به قيمت ثابت 131323/3 )2933
ميليون ریال بوده که با نرخ رشد متوسط ساالنه  21/19درصدي طی دوره مورد بررسی ،به 2111123
ميليون ریال در سال  2931رسيده است.
مخارج  R&Dواحدهاي تحقيق و توسعه تمام استانهاي کشور نيز ،طی دوره مورد بررسی از رشد
مثبتی برخوردار بودهاند .در این ميان ،استان آذربایجان غربی با  21/13درصد رشد ،بيشترین متوسط
رشد ساليانه را داشته و استانهاي زنجان ،یزد ،کهکيلویه و بویراحمد ،آذربایجان شرقی ،قم ،سيستان
و بلوچستان و خراسان به ترتيب با  13/91درصد 13/23 ،درصد 11/33 ،درصد 12/33،درصد،
 12/39درصد 12/93 ،درصد و  23/93درصد رشد متوسط ساالنه در ردههاي بعدي قرار دارند.
استانهاي ایالم ،کرمانشاه و همدان نيز به ترتيب با  1/33درصد 9/11 ،درصد 3/93 ،درصد رشد
متوسط ساالنه ،داراي کمترین رشد مخارج  R&Dطی دوره مورد بررسی بودهاند.
 -7برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
در مطالعات اقتصاد سنجی الزم است ابتدا ایستایی متغيرها مورد آزمون قرار گيرد .نتایج آزمونهاي
ایستایی بر روي متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق ،در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول ( :)1نتایج آزمونهای ریشه واحد برای متغیرهای تحقیق
آزمون ریشه واحد
PP Fisher
ارزش احتمال
()Prob.
C&T
3/33

آزمون ریشه واحد
ADF Fisher
ارزش احتمال
()Prob.
C&T
3/31

آزمون ریشه واحد
IPS
ارزش احتمال
()Prob.
C&T
3/33

آزمون ریشه واحد
LLC
ارزش احتمال
()Prob.
C&T
3/33

Log Y

3/33

3/33

3/32

3/33

Log E

3/33

3/33

3/33

3/33

Log HC

3/33

3/33

3/33

3/33

Log L

متغیر

WDI CD-ROM

1.
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3/33

3/33

3/33

3/33

)Log (İ/Y

3/33

3/33

3/33

3/33

Log RDE
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*  C & Tبيانگر مدل داراي عرض از مبدأ و روند میباشند.

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

همان طوري که نتایج ارائه شده در جدول ( )2نشان میدهد ،تمامی متغيرهاي مورد استفاده در مدل،
در سطح ایستا میباشند؛ لذا ضرورتی براي استفاده از روش هم انباشتگی در دادههاي تابلویی وجود
ندارد .بنابراین در این تحقيق از روشهاي معمول تخمين در دادههاي تابلویی استفاده میشود .بدین
منظور ابتدا با استفاده از آماره  ،Fهمگن بودن واحدهاي مورد بررسی ،آزمون میشود .در صورت
عدم رد فرضيه صفر (همگن بودن واحدهاي مورد بررسی) به سادگی میتوان از روش حداقل
مربعات تجميع شده 2استفاده کرد که همان روش حداقل مربعات معمولی است؛ زیرا در این حالت
فقط دادهها روي هم انباشته شدهاند و تفاوت ميان واحدهاي مورد بررسی نادیده گرفته شده است.
در غير این صورت (یعنی در صورت ناهمگن بودن واحدهاي مورد بررسی) ،لزوم استفاده از
دادههاي تابلویی مطرح میشود .نتایج این آزمون که در جدول ( )1آمده است ،بيانگر رد فرضيه
صفر و لزوم استفاده از دادههاي تابلویی در کارگاههاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه ایران میباشد.
در مرحله بعد بایستی از بين دو روش موجود براي تخمين دادههاي تابلویی ،روش اثرات ثابت و
روش اثرات تصادفی ،یکی انتخاب شود .براي این منظور از آماره آزمون هاسمن 1استفاده میشود.
بر اساس این آزمون ،رد فرضيه صفر بيانگر استفاده از روش اثرات ثابت و عدم رد آن مبين استفاده
از روش اثرات تصادفی میباشد (گرین .)133-131 :1331 ،9نتایج آزمون هاسمن در جدول ()1
ارائه شده است که بيانگر رد فرضيه صفر و انتخاب روش اثرات ثابت میباشد.
اصوالً مدل هایی که در برگيرنده دادههاي مقطعی هستند ،به ویژه در مطالعاتی که تعداد واحدهاي
انفرادي بيشتر از دوره زمانی مورد مطالعه باشد ،میتوان انتظار داشت که اجزاي اخالل داراي
ناهمسانی واریانس باشند .مشکل ناهمسانی واریانس منجر به کاهش اعتبار کل مدل و درجه اعتبار
ضرایب برآوردي میشود؛ زیرا واریانس تخمين زنها را افزایش میدهد .به همين دليل باید قبل از
تخمين مدل این مشکل را مرتفع ساخت .استفاده از روش حداقل مربعات تعميم یافته ( )GLSمشکل
1.

Poled Least Square
Hausman Test
3. Greene
2.
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ناهمسانی واریانس را برطرف میکند (حسينی نسب و غوچی 32 :2933 ،و 39؛ همت جو:2931 ،
 229و محمدزاده و همکاران .)223 :2933 ،از آنجایی که در این مطالعه تعداد واحدهاي انفرادي
بيشتر از دوره زمانی مورد مطالعه است ،لذا هر دو مدل از طریق اثرات ثابت به روش  GLSبرآورد
میگردد.
نتایج برآورد مدل (( )2رابطه ( ))22به روش اثرات ثابت براي کارگاههاي داراي فعاليت تحقيق و
توسعه ایران در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول ( :)2نتایج برآورد مدل به روش اثرات ثابت
ضرایب

متغیرها

مدل ()2

مدل ()1

*)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

3/33

3/32

R2

* 299/1

*

39/33

1/12

*

1/33

12/23

*

22/32

*
*

آزمون معنیدار بودن کلی رگرسیون (آماره )F
آزمون معنیدار بودن اثرات گروه (آماره )F
آماره هاسمن

()1

()2

منبع :محاسبات تحقيق
اعداد داخل پرانتز انحراف معيار میباشد.
* ** ،و *** به ترتيب نشانگر رد فرضيه صفر در سطح معنیداري  3/31 ،3/32و  3/2است.
( :)2فرضيه صفر این آزمون "همگن بودن صنایع مورد بررسی" است که در صورت رد فرضيه صفر از
روش دادههاي تابلویی استفاده میشود.
( :)1فرضيه صفر این آزمون "ناهمبسته بودن اثرات انفرادي با متغيرهاي توضيحی است" که در صورت رد
فرضيه صفر از روش اثرات ثابت و در غير این صورت از روش اثرات تصادفی براي برآورد مدل استفاده
میشود.

همانگونه که در مدل ( )2جدول ( )1مالحظه میشود ،مطابق انتظار ،شاغالن تحقيقاتی ،شاغالن غير
تحقيقاتی و نسبت سرمایهگذاري به ارزش افزوده داراي تأثير مثبت و معنیدار بر ارزش افزوده در
کارگاه هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه ایران هستند .بر اساس نتایج بدست آمده از مدل (،)2
ضرایب برآوردي شاغالن تحقيقاتی ،شاغالن غير تحقيقاتی و نسبت سرمایهگذاري به ارزش افزوده
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به ترتيب  3/13 ،3/93و  3/22میباشد و بيانگر این است که یک درصد افزایش در شاغالن
تحقيقاتی ،شاغالن غير تحقيقاتی و نسبت سرمایهگذاري به ارزش افزوده به ترتيب باعث افزایش
ارزش افزوده در کارگاههاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه ایران به ميزان  3/93درصد 3/13 ،درصد،
و  3/22درصد میگردد .همانطوري که مالحظه میشود ،کشش ارزش افزوده واحدهاي مورد
بررسی نسبت به تعداد شاغالن تحقيقاتی قابل مالحظه است و به طور چشمگيري از کشش ارزش
افزوده نسبت به تعداد شاغالن غير تحقيقاتی و نسبت سرمایهگذاري به ارزش افزوده بيشتر است.
بنابراین میتوان انتظار داشت با افزایش تعداد شاغالن تحقيقاتی ،ارزش افزوده کارگاههاي داراي
فعاليت تحقيق و توسعه ایران نيز افزایش یابد .همچنين نتایج ارائه شده در مدل ( )2جدول ( )1نشان
میدهد که ضریب تعيين تعدیل شده ( )R2براي مدل ( )2برابر  3/32میباشد که حاکی از قدرت
توضيح دهندگی باالي مدل میباشد .آزمون معنیدار بودن کلی رگرسيون (آزمون  )Fنيز حاکی از
معنیدار بودن کلی مدل ( )2در سطح معنیداري  2درصد میباشد.
نتایج برآورد مدل با مخارج  R&Dبه روش اثرات ثابت براي کارگاههاي داراي فعاليت تحقيق و
توسعه ایران در مدل ( )1جدول ( )1ارائه شده است .نتایج برآورد مدل با مخارج  R&Dنيز نشان
میدهد که تعداد کل شاغالن و نسبت سرمایهگذاري به ارزش افزوده داراي تأثير مثبت و معنیدار
بر ارزش افزوده در کارگاه هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه ایران هستند .همچنين نتایج نشان
میدهد که مطابق انتظار ،مخارج  R&Dداراي تأثير مثبت و معنیدار بر ارزش افزوده در کارگاههاي
مورد بررسی میباشد .بر اساس نتایج بدست آمده از مدل ( ،)1ضرایب برآوردي تعداد کل شاغالن،
مخارج  R&Dو نسبت سرمایهگذاري به ارزش افزوده به ترتيب  3/32 ،3/22و  3/32میباشند و
بيانگر این هستند که یک درصد افزایش در تعداد کل شاغالن ،مخارج  R&Dو نسبت سرمایهگذاري
به ارزش افزوده به ترتيب باعث افزایش ارزش افزوده در واحدهاي  R&Dایران به ميزان 3/22
درصد 3/32 ،درصد و  3/32درصد میگردند .همانطوري که مالحظه میشود کشش ارزش افزوده
واحدهاي مورد بررسی نسبت به مخارج  R&Dبه مراتب بيشتر از کشش ارزش افزوده نسبت به تعداد
شاغالن و نسبت سرمایهگذاري به ارزش افزوده است .بنابراین میتوان انتظار داشت با افزایش مخارج
 ،R&Dارزش افزوده کارگاههاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه ایران نيز افزایش یابد.
همانگونه که در مدل ( )1جدول ( )1مالحظه میشود ،ضریب تعيين تعدیل شده ( )R2براي مدل
برآوردي برابر  3/33میباشد که حاکی از قدرت توضيح دهندگی باالي مدل است .آزمون معنیدار
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بودن کلی رگرسيون (آزمون  )Fنيز حاکی از معنیدار بودن کلی مدل در سطح معنیداري  2درصد
میباشد.
 -8جمع بندی ،نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
تحقيق و پژوهش از عوامل موثر در توسعه و رشد اقتصادي کشورها میباشد ،به طوري که توجـه به
امر تحقيقات در کشورهاي پيشرفته باعث توسعه تکنولوژي و تحول شگرف در بخشهاي اقتصادي،
اجتماعی و فرهنگی شده است .هم اکنون نيز سهم بودجه تحقيق و پژوهش در کل بودجه دولت،
سـهم ارزش افـزوده تحقيقـات در توليد ناخالص داخلی و نماگرهاي دیگر در زمينه سهم تحقيقات
در کل اقتصاد نشانگـر ميزان رشد و توسعه یافتگی جامعه میباشد.
بر خالف کشورهاي صنعتی ،کشورهاي در حال توسعه اخيراً به اهميت  R&Dپی بردهاند و سعی در
تقویت آن نمودهاند .ایران از جمله کشورهاي در حال توسعه است که در آن هر چند واحدهاي
R&Dپس از جنگ تحميلی ایجاد شده است؛ اما ميزان اثر بخشی واحدهاي  R&Dو رابطه بين
فعاليت هاي تحقيقاتی و ارزش افزوده آنها ،هنوز چندان مشخص نيست .لذا در این مطالعه به بررسی
تاثير فعاليتهاي  R&Dبر ارزش افزوده در واحدهاي تحقيق و توسعه ایران پرداخته شده است و
بدین منظور از دادههاي تابلویی کارگاههاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه ایران به تفکيک استانهاي
کشور طی دوره  2931-2931استفاده گردیده است.
برآورد مدل ( )2ارائه شده در این تحقيق نشان میدهد که شاغالن تحقيقاتی ،شاغالن غير تحقيقاتی
و نسبت سرمایهگذاري به ارزش افزوده داراي تأثير مثبت و معنیدار بر ارزش افزوده در واحدهاي
 R&Dایران هستند .ضرایب برآوردي متغيرهاي مزبور به ترتيب  3/13 ،3/93و  3/22میباشند و
بيانگر این هستند که یک درصد افزایش در شاغالن تحقيقاتی ،شاغالن غير تحقيقاتی و نسبت
سرمایهگذاري به ارزش افزوده به ترتيب باعث افزایش ارزش افزوده در واحدهاي  R&Dایران به
ميزان  3/93درصد 3/13 ،درصد و  3/22درصد میگردد .نتایج برآورد مدل با مخارج  R&Dنيز
نشان میدهد که تعداد کل شاغالن ،مخارج  R&Dو نسبت سرمایهگذاري به ارزش افزوده داراي
تأثير مثبت و معنیدار بر ارزش افزوده در کارگاههاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه ایران هستند.
ضرایب برآوردي متغيرهاي مزبور به ترتيب  3/32 ،3/22و  3/32میباشند و بيانگر این هستند که
یک درصد افزایش در تعداد کل شاغالن ،مخارج  R&Dو نسبت سرمایهگذاري به ارزش افزوده به
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ترتيب باعث افزایش ارزش افزوده در واحدهاي  R&Dمورد بررسی به ميزان  3/22درصد3/32 ،
درصد و  3/32درصد میگردد.
همانطوري که مالحظه میشود ،نتایج تحقيق نشان میدهد که کشش توليد نسبت به فعاليتهاي
 R&Dبه مراتب بيش تر از کشش توليد براي سایر متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق براي واحدهاي
تحقيق و توسعه ایران میباشد؛ لذا میتوان انتظار داشت با افزایش تعداد شاغالن تحقيقاتی و مخارج
 ،R&Dارزش افزوده واحدهاي تحقيق و توسعه ایران به طور قابل مالحظهاي افزایش یابد.
در پایان با توجه به نتایج تحقيق ،پيشنهادهاي زیر ارائه میشود:
طبق نتایج تحقيق ،مخارج  ،R&Dارزش افزوده واحدهاي  R&Dایران را به طور مثبت و معنیدار
تحت تاثير قرار داده است که ميزان تاثيرگذاري آن نيز قابل مالحظه میباشد؛ لذا توصيه میشود که
فعاليتهاي  R&Dواحدهاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه کشور توسط دولت مورد حمایت قرار
گيرد .دو ابزار عمده حمایت دولت از فعاليتهاي  R&Dواحدهاي تحقيق و توسعه عبارتند از:
الف) مشوقهای مالی:
مشوقهاي مالی به دو صورت مستقيم (اعطاي کمکهاي مالی دولت مثل یارانهها و وام) و غير
مستقيم (بخشش مالياتی) صورت میگيرد .در مشوقهاي مالی مستقيم ،دولت مبالغی را تحت عنوان
یارانههاي  ،R&Dبه صورت مستقيم به واحدها میپردازد .در مشوقهاي مالی غير مستقيم نيز ،دولت
از طریق ایجاد انگيزههاي مالياتی ،کارگاههاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه را به افزایش مخارج
 R&Dترغيب میکند .روش غير مستقيم نسبت به روش مستقيم برتري و مزیت دارد .2دامنه استفاده
از مشوقهاي مالی غير مستقيم در کشورهاي مختل

دنيا رو به افزایش است .لذا توصيه میشود که

دولت به منظور حمایت از فعاليتهاي  R&Dکارگاههاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه ،بيشتر از
مشوقهاي مالی غير مستقيم استفاده کند.

 .2پرداختهاي مستقيم  R&Dدولت ممکن است با مخارج  R&Dواحدهاي تحقيق و توسعه جایگزین شده و در نهایت اثر کل
حمایت دولت خنثی شود .در واقع مشوقهاي مالی مستقيم تنها در صورتی موجب افزایش کل مخارج  R&Dواحدهاي R&D
میشود که یارانههاي دولتی ،مکمل مخارج  R&Dواحدهاي  R&Dباشد.
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ب) ایجاد زیرساختهای الزم برای گسترش فعالیتهای :R&D
عواملی همچون قوانين و مقررات ،تعری  ،تضمين و اجراي حقوق مالکيت فکري ،ساختار صنعت،
درجه رقابتی بودن اقتصاد و درجه باز بودن آن و  ...میتواند تاثير مستقيمی بر فعاليتهاي R&Dو
قابليت اثرگذاري آن بر ارزش افزوده واحدهاي  R&Dو کل اقتصاد داشته باشد .عوامل و
زیرساختهاي مذکور میتواند تحت تاثير سياستهاي دولت باشد .لذا دولت میتواند با
سياستهاي خود ،زیرساختهاي مزبور و بسترهاي نهادي و اجتماعی -که در واقع بستر انگيزشی
براي فعاليتهاي موثر  R&Dهستند -را تقویت کند و بدین طریق سبب افزایش فعاليتهاي R&D

و کارایی آنها شود.
طبق نتایج تحقيق ،شاغالن تحقيقاتی نقش مهمی را در افزایش ارزش افزوده واحدهاي  R&Dکشور
طی دوره مورد بررسی داشتهاند .بنابراین میتوان بيان داشت که براي افزایش سریعتر و هرچه بيشتر
ارزش افزوده واحدهاي مورد بررسی ،باید به کميت و کيفيت شاغالن تحقيقاتی توجه ویژهاي مبذول
شود .در این راستا دولت میتواند به شيوههاي مختل
محققان مولد و کارآمد تشویق کند.

واحدهاي مورد بررسی را به استفاده بيشتر از
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