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چکیده
در اين مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای تابلويی ،به بررسی تأثیر سرمايه  R&Dداخلی،
موجودی کاالهای سرمايهای واردشده و سرمايه انسانی بر ارزش افزوده در صنايع با فناوری باالی ايران ،طی
دوره زمانی  1331-1331پرداختهشده است .نتايج برآورد مدل تحقیق نشان میدهد که سرمايه R&D
داخلی ،موجودی کاالهای سرمايهای واردشده و سرمايه انسانی اثرات مثبت و معنیداری بر ارزش افزوده
صنايع با فناوری باال داشته اند .لذا توصیه اين تحقیق حمايت بیشتر دولت از فعالیتهای  R&Dداخلی است
که از آن جمله میتوان به مشوقهای مالی مستقیم (کمکهـای مالی مستقیم دولت مثل يـارانهها) و
مشـوقهای مالی غیرمستقیم (بخشش مالیاتی) اشاره کرد .همچنین دولت با ايجاد زيرساختهای الزم
همچون قوانین و مقررات ،تعريف ،تضمین و اجرای حقوق مالکیت فکری ،درجه رقابتی بودن اقتصاد و درجه
باز بودن آن و ...میتواند تأثیر مستقیمی بر مخارج و فعالیتهای  R&Dو قابلیت اثرگذاری آن بر ارزش
افزوده صنايع با فناوری باال داشته باشد .همچنین با توجه به تأثیر مثبت موجودی کاالهای سرمايهای
واردشده بر ارزش افزوده صنايع با فناوری باال توصیه میشود که دولت تعامل با اقتصاد جهانی را هدفگذاری
کرده و با اتخاذ سیاستهای مناسب ،در جهت رفع تحريمهای اعمالشده علیه کشور گام بردارد.
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دادههای تابلويی
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 .1مقدمه
ضرورت توسعه اقتصادي براي کشورهاي درحالتوسععه ،در شعرايطی کعه شعکا مووعود بعين ايعن
کشورها و کشورهاي صنعتی در حال افزايش است ،بعر کسعی پوشعيده نيسعت از ايعنرو کشعورهاي
درحالتوسعه بايد برنامهريزي توسعه را سرلوحه فعاليتهاي خعود قعرار دهنعد در ايعن راسعتا ،توسععه
صنعتی به دليل آنکه میتواند باعث تحرک قسمت زيادي از منابع ملعی در وتعت توسععه اقتصعادي
شده و پايهها و بنيادهاي مادي وامعه را تغيير دهد ،از اهميت بيشتري برخوردار است
ايران در حدود چتل سال پيش با عزمی ودي ،صنعتی شدن را آغاز کرد اين دوران ،تقريباً
همزمان با شروع فرآيند توسعه صنعتی در کره ونوبی بود اين در حالی است که هماکنون درآمد
سرانه ايران ،به رغم بترهگيري نسبتاً تعيينکننده از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت ،کمی بيش از
يکسوم درآمد سرانه کره ونوبی است بر اساس معيار ارزش افزوده و ستم آن در توليد ناخالص
داخلی نيز بخش صنعت ايران کوچکتر از صنعت کشورهايی همچون کره ونوبی ،برزيل ،ترکيه،
مالزي ،سنگاپور و حتی تايلند و اندونزي است (نيلی و همکاران 13 :1332 ،و )55-55
تجارب کشورهاي توسعهيافته و صنعتی وتان و به ويژه کشورهاي ونوب شرقی آسيا به خوبی
نشان داده است که دولتها با ارائه سياستهاي تشويقی و حمايتی از توسعه صنايع راهبردي در کشور
به عنوان صنايع پيش برنده و داراي اثر القايی بر ساير صنايع و بخشهاي اقتصادي کشور ،نقش مؤثر
و تعيينکنندهاي را در وتتدهی و شتابدهی توسعه صنعتی و اقتصادي ايفا نمودهاند (سند راهبرد
توسعه صنعتی کشور )1335 ،کشور ما نيز با تووه به اين تجارب موفق در زمينه توسعه صنعتی،
میتواند با حمايت از برخی از صنايع تحت عنوان صنايع راهبردي ،توسعه صنعتی کشور را سرعت
بخشد
روند ساختاري در زمينه تحول انگارههاي تجارت کااليی در وتان ،رشد سريعتر کاالهاي صادراتی
با محتواي فناوري پيشرفتهتر و وابستگی کمتر به منابع طبيعی است (نيلی و همکاران)254 :1332 ،
بر اساس اطالعات منتشره از سوي سازمان توسعه صنعتی ملل متحد نيز ستم ارزش افزوده توليدات
با فناوري پيشرفته در وتان از متوسط  2/65درصد در سال  1993به  6/5درصد در سال  2005ارتقاء
يافته است که نشان از رشد فزاينده آن در کشورهاي صنعتی وتان دارد (سند راهبرد توسعه صنعتی
کشور )1335 ،اين در حالی است که ستم ارزش افزوده توليدات با فناوري پيشرفته ايران در سال
 ،1333معادل  2/36هزار ميليارد ريال بوده است که در مقايسه با اکثر کشورهاي درحالتوسعه و
متوسط وتانی پايينتر است در سند استراتژي توسعه صنعتی کشور به صنايع با فناوري باال تووه
ويژهاي مبذول شده است ،بهعنوانمثال در اين سند پيشبينیشده است که ارزش افزوده صنايع با
فناوري باال با نرخ رشد متوسط  19/9درصد از مبلغ  2/36هزار ميليارد ريال در سال  1333به مبلغ
حداقل  103/2هزار ميليارد ريال در سال  1404افزايش يابد
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با تووه به اينکه محصوالت داراي فناوري پيشرفته ارزش افزوده بسيار بااليی ايجاد میکنند و
حاشيه سود زيادي دارند ،کشورهايی که بتوانند اين محصوالت را توليد و صادر کنند از رشد بااليی در
بخش صنعت برخوردار خواهند بود؛ لذا براي کشورهاي درحالتوسعهاي همچون ايران ،به هراندازه که
امکان پرداختن بيشتر به توليد محصوالت با فناوري باال (که از نظر ظرفيت تقاضاي وتانی و رشد
بترهوري پوياتر میباشند) ووود داشته باشد ،به همان ميزان خطرات ناشی از اشباع بازارهاي صادراتی
(با ورود کشورهايی با توليد و صادرات مشابه) کمتر خواهد بود و مراحل توسعه صنعتی در اينگونه
کشورها سريعتر طی خواهد شد (نيلی و همکاران 33 :1332 ،و )263
از سوي ديگر توسعه صنايع با فناوري باال مستلزم توسعه تکنولوژي و بترهگيري از نيروي انسانی
متخصص است؛ چرا که توليد محصوالت اين صنايع احتياج به فناوريهاي پيشرفته و سرمايه انسانی
با سطح دانش باال دارند توسعه تکنولوژي نيز از دو طريق واردات تکنولوژي و انجام فعاليتهاي
تحقيق و توسعه در داخل امکانپذير است
بررسی تأثير توسعه تکنولوژي و سرمايه انسانی در صنايع با فناوري باال مستعلزم تعيين ميزان
تأثيرپذيري ارزش افزوده اين صنايع از  R&Dداخلی ،تکنولوژي خاروی و سرمايه انسانی است از
همين روي ،اين مطالعه به بررسی تأثير سرمايه  R&Dداخلی ،مووودي کاالهاي سرمايهاي واردشده
و سرمايه انسانی بر ارزش افزوده صنايع با فناوري باال طی دوره زمانی  1364-1339میپردازد
سازماندهی مقاله بدين ترتيب است که بعد از مقدمه ،به تحليل پايههاي نظري مرتبط با موضوع
پرداخته میشود در بخش سوم به برخی از مطالعات صورت گرفته در اين زمينه در خارج و داخل
کشور اشاره میشود بخش چتارم به معرفی مدل میپردازد در بخش پنجم ضمن برآورد مدل ،به
تجزيه و تحليل نتايج پرداخته میشود در نتايت ،بخش ششم به ومعبندي ،نتيجهگيري و ارائه
پيشنتادات میپردازد
 .2ادبیات موضوع
مطالعه موضوعات مربوط به رشد اقتصادي نيازمند آگاهی از مدلهاي رشد اقتصادي است که در طول
نيمقرن گذشته تحوالت زيادي را وتت توصيف روند رشد داشتهاند در زمينه رشد اقتصادي مدلها و
تئوريهاي مختلفی مطرح شدهاند که ازومله متمترين آنها میتوان به مدلهاي رشد برونزا1
(مدلهاي رشد نئوکالسيک) و مدلهاي رشد درونزا 2اشاره کرد
مدلهاي رشد نئوکالسيک يا برونزا ،با در نظر گرفتن کميت و کيفيت عوامل مؤثر در توليد
(نيروي کار و سرمايه) به بررسی رشد اقتصادي میپردازند علیرغم اينکه مدل رشد سولو3
)1. Neo-Classical Theory (Exogenous Models
2. Endogenous Growth Theory
3. Solow
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(نئوکالسيک) چارچوب الزم براي بررسی رشد اقتصادي را ارائه میکند؛ ولی در اين بين ،اشکاالت
عمدهاي بر اين نوع مدلها وارد است که يکی از عمده نقاط ضعف اين الگوها عدم امکان داشتن رشد
پوياي اقتصادي در بلندمدت است؛ چرا که رشد پايدار توليد سرانه به رشد تکنولوژي وابسته گرديده
است که آن نيز به صورت برونزا و خارج از مدل در نظر گرفتهشده است (رومر )6-16 :2005 ،1لذا
ارائه مدلهاي بتتر و کاملتر که بتوانند فرايند رشد اقتصادي را وامعتر بيان کنند ،اوتنابناپذير شدند؛
بنابراين از حدود اواسط دهه  30ميالدي برخی از اقتصاددانان شروع به اصالح مدلهاي رشد
نئوکالسيک نمودند و بدين ترتيب طبقه وديدي از مدلهاي رشد ،موسوم به مدلهاي رشد درونزا به
ووود آمدند (اسنوداون و وين)525-525 :2005 ،2
 .1-2مدلهای رشد درونزا
بهطورکلی مدلهاي رشد درونزا بسته به نحوه در نظر گرفتن سرمايه انسانی ،به دوشاخه اصلی
تقسيمشده و در دو چارچوب اصلی موردبررسی قرار میگيرند روش اول از کار لوکاس )1933( 3نشأت
میگيرد که رشد بلندمدت پايدار را به انباشت سرمايه انسانی نسبت میدهد روش دوم رشد را ناشی از
مووودي سرمايه انسانی میداند که به نوبه خود تعوانايی يک کشعور در نعوآوري و پذيرش
تکنولوژيهاي وديد را تحت تأثير قرار میدهد که به مدلهاي رشد مبتنی بر تحقيق و توسعه شترت
يافتهاند (امينی و حجازي آزاد )5-5 :1336 ،در ادامه به هر يک از آنها اشاره میشود
 .1-1-2مدلهای رشد مبتنی بر سرمایه انسانی

مدل رشد درونزاي لوکاس ( )1933بهطور صريح بين سرمايه انسانی و سرمايه فيزيکی تميز قائل
شده و آنها را به عنوان نتاده وارد تابع توليد میکند همچنين فرض بر اين است که سرمايه
فيزيکی و انسانی به وسيله تکنولوژيهاي متفاوت توليد میشوند در اين مدل تمرکز بر آموزش
نيروي انسانی است که خود باعث سست شدن قيد بازدهی نزولی در مفتوم کلی سرمايه میشود و
در نتيجه در نبود تکنولوژي برونزا ،رشد سرانه بلندمدت صفر نخواهد شد لوکاس معتقد است که
میتوان فرض بازدهی ثابت نسبت به مقياس را در مورد نتادههاي قابل انباشت در نظر گرفت در
مدل رشد درونزاي لوکاس ،سرمايه انسانی از طريق سرمايهگذاري میتواند انباشت شود؛ يعنی افراد
خود انتخاب میکنند که چه مدت براي تحصيل سرمايهگذاري کنند؛ بنابراين در اين مدل فرض
میشود که سرمايه انسانی يک نتاده قابل انباشت با بازدهی ثابت نسبت به مقياس است ،در نتيجه
توليد نتايی آن (که انگيزه الزم براي گذراندن زمان براي تحصيل را تعيين میکند) ثابت است.
در اين مدل فرض شده است که دو بخش توليد کاالهاي نتايی و آموزش ووود دارد تابع توليد
مووود در بخش کاالهاي نتايی اين مدل ،به صورت زير در نظر گرفتهشده است:
1. Romer
2. Snowdon and Vane
3. Lucas
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Y  AK  H 1 ,0    1

()1

که در آن  Yنشاندهنده توليد بخش کاالها K ،بيانگر سرمايه فيزيکی و  Hنيز نشاندهنده نيروي
انسانی آموزشديده میباشند اگر بخشی از زمان غير فراغت افراد که صر کار براي توليد محصول
 Yمیشود را  uو ميانگين کيفت نيروي کار را  hو تعداد افراد را با  Lنشان دهيم ،آنگاه تابع توليد
مفروض برابر خواهد بود با:
Y  AK  (uhL)1

()2

عبارت  uhLسرمايه انسانی ناميده میشود تابع توليد فوق نسبت به سرمايه فيزيکی و انسانی
داراي بازدهی ثابت است ازآنجاکه انگيزه براي تحصيل و مطالعه در طول زمان کاهش نمیيابد ،تابع
توليد براي ايجاد رشد درونزا ،کافی است حال اگر  haرا متوسط سرمايه انسانی نيروي کار بدانيم،
آنگاه تابع توليد برابر خواهد شد با:
()3





Y  AK  (uhL)1 ha  y  Ak  (uh)1 ha

در رابطه باال ha  ،اثرات خاروی از طريق متوسط سرمايه انسانی را نشان میدهد  kسرمايه سرانه و
 yتوليد سرانه نيروي کار است
کاالها میتوانند مصر شوند ( )Cيا به مووودي سرمايه فيزيکی اضافه شوند؛ بنابراين نرخ رشد
مووودي سرمايه فيزيکی به صورت زير خواهد بود:
()4


k  AK  (uh)1 ha  c  (  n)k

به طوري که  n ، و  cبه ترتيب نرخ استتالک سرمايه ،نرخ برونزاي رشد نيروي کار (ومعيت) و
مصر سرانه و عالمت  0بيانگر مشتق متغير نسبت به زمان است فرايند انباشت سرمايه انسانی نيز
به صورت زير ارائه میشود:
()5

)h  h(1  u

به طوري که  پارامتر تکنولوژيکی بخش آموزش میباشد و  1  uرا بخشی از سرمايه انسانی
تخصيص دادهشده به توليد سرمايه انسانی بيشتر در نظر میگيرند به عبارتی ستمی از زمان سرمايه
انسانی است که به آموزش اختصاص میيابد و  uستمی از سرمايه انسانی است که در بخش توليد
کاالها و خدمات نتايی صر میشود پارامتر تکنولوژيکی  بيانگر حداکثر رشد ممکن براي سرمايه
انسانی و شاخصی براي بترهوري بخش آموزش 1میباشد

1. Productivity of Schooling
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در اين مدل ،خانوارها ،درباره مصر و پسانداز تصميم خواهند گرفت؛ به عبارت ديگر خانوارها
درآمد خود را در هر نقطه از زمان ،بين مصر و پسانداز بهگونهاي تقسيم خواهند کرد که مطلوبيت
طول عمرشان حداکثر شود در واقع در اين مدل فرض میشود که خانوارها يک وريان مصر را
انتخاب و تابع مطلوبيت ذيل را با تووه به قيود ( )4و ( )5حداکثر میکنند:
 C (t )1  t
dt
Max  1   e
C ,u 0

()5

که در آن  نرخ تنزيل 1و  ضريب ريسک گريزي نسبی 2میباشند
يک مسير رشد متوازن 3بهصورت مسيري تعريف میشود که همه متغيرهاي درونزاي H ،K ،Y
و  Cبا نرخ يکسانی روي آن رشد مینمايند
با بررسی پويايیهاي متغيرهاي مدل میتوان مقادير تعادلی آنها را روي مسير رشد متوازن به
دست آورد لوکاس با بررسی پويايیهاي متغيرهاي مدل ،نرخ رشد متغيرهاي کالن روي مسير رشد
متوازن را به صورت زير به دست میآورد:
()6

C Y K H 1
 

)  (    
C Y K H 

g

همانطوري که مالحظه میشود ،افزايش ضريب بترهوري بخش آموزش (  ) با افزايش مقدار
تعادلی زمان صر شده براي انباشت سرمايه انسانی و اکتساب متارت (  ،) 1  u باعث میشود که
نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ،مصر  ،مووودي سرمايه فيزيکی و انسانی نيز افزايش يابد و اقتصاد
روي مسير رشد متوازن باالتري قرار گيرد که اين موضوع مؤيد نقش و اهميت سرمايه انسانی در رشد
اقتصادي میباشد (لوکاس 9-6 :1933 ،و 20-16؛ مترگان و همکاران65-64 :1391 ،؛ پورکاظمی و
لطفی مزرعه شاهی)153-152 :1390 ،
 .2-1-2مدلهای رشد مبتنی بر تحقیق و توسعه

در تئوريهاي وديد رشد ،برخال تئوريهاي رشد نئوکالسيک ،دانش و تکنولوژي ،بهصورت درونزا
در نظر گرفتهشده است از ومله روشهاي درونزا کردن دانش و تغييرات تکنولوژي ،وارد کردن
بخشی به نام تحقيق و توسعه در مدل میباشد (رومر)3-101 :2005 ،
الگوهاي رشد درونزاي مرتبط با  R&Dتوسط اقتصاددانانی همچون رومر ( ،)1990گروسمن و
هلپمن ،)1991( 4آقيون و هويت )1992( 5و وونز )1995( 1ارائه شده است که در ادامه به بيان مدل
1. Discount Rate
2. Coefficient of Relative Risk Aversion
)3. Balanced Growth Path (BGP
4. Grossman and Helpman
5. Aghion and Howitt
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رشد درونزاي رومر ( )1990میپردازيم و سپس به نتايج مدلهاي گروسمن و هلپمن ( ،)1991آقيون
و هويت ( )1992و وونز ( )1995نيز اشاره میشود
مدل رومر ( ،)1990براساس سه فرضيه منطقی بناشده است )1 :تغييرات تکنولوژيکی ،هسته اصلی
رشد اقتصادي است  )2بخش اعظم تغييرات تکنولوژيکی از عملکرد ارادي مردم و کارگزاران
اقتصادي ناشی میشود که اين رفتار ارادي نيز ،از انگيزه بازار و کسب سود نشأتگرفته است لذا
تغييرات تکنولوژيکی درونزا است  )3دانش داراي تفاوت اساسی با ساير کاالهاي اقتصادي است
چراکه ،اگر يکبار هزينه ايجاد يک مجموعه از دانش را متحمل شويم ،بدون هيچ هزينه ديگري
میتوانيم ،به کرات آن دانش را مورداستفاده قرار دهيم به عبارت ديگر ،خلق دانش وديد تنتا مستلزم
يک هزينه ثابت اوليه است
در اين مدل فرض شده است که در هر اقتصادي ،سه بخش ووود دارد:
بخش اول :بخش  R&Dکه از سرمايه انسانی و حجم دانش مووود ،براي توليد دانش وديد
استفاده میکند به ويژه اينکه در اين بخش ،طرحهايی براي توليد کعاالهاي بادوام وعديد ارائعه
میشود
بخش دوم :بخش کاالهاي واسطهاي که با استفاده از طرحهاي بخش  R&Dو توليد مصر
نشده (سرمايه به کار گرفته نشده در بخش توليد کاالهاي نتايی) ،اقدام به توليد تعداد زيادي از
کاالهاي بادوام وديد میکند که اين کاالها میتوانند در توليد کاالهاي نتايی به کار گرفته شوند
بخش سوم :بخش توليد کاالهاي نتايی که از نيروي کار ،سرمايه انسانی و يک مجموعه از
کاالهاي بادوام ،براي توليد کاالهاي نتايی استفاده میکند که اين توليدات نيز میتوانند مصر شوند
و يا به عنوان سرمايه وديد پسانداز شوند
فرضيات ساده کننده مدل نيز عبارتاند از:
 ومعيت ،عرضه نيروي کار و سرمايه انسانی که به بازارها عرضه میشود ،ثابت هستند؛ بخش  R&Dتنتا از سرمايه انسانی و حجم دانش مووود استفاده میکند (نيروي کار و سرمايه درتوليد ايدههاي وديد ،نقشی ندارند)؛
 استتالک ووود نداردتابع توليد مووود در بخش کاالهاي نتايی اين مدل ،به صورت زير در نظر گرفتهشده است:
1  

()3

A

i

x
i 1





 HY L

1  



i

x
i 1





Y ( H Y , L, x)  H Y L

که در آن  HY ،Lو ) ،x(iبه ترتيب نيروي کار ،سرمايه انسانی و کاالهاي سرمايهاي به کار گرفتهشده
در بخش توليد کاالهاي نتايی هستند همانطوري که مالحظه میشود ،تابع توليد مزبور همگن از
1. Jones
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دروه يک میباشد تفاوت اين تابع توليد با تابع توليد مرسوم نيز اين است که در اين تابع توليد،
تکنولوژي توليد بهطور غيرمستقيم و از طريق سرمايه فيزيکی وارد تابع توليدشده است همچنين
برخال تابع توليد مرسوم ،سرمايه فيزيکی از انواع نامحدودي از کاالهاي بادوام تشکيلشده است
باوووداين در هر نقطه از زمان ،تنتا تعداد محدودي از اين کاالها ( )Aبراي توليد کاالهاي نتايی
ووود دارد؛ اما در طول زمان ،با طراحی طرحهاي وديد و متعاقباً توليد کاالهاي بادوام وديد ،تعداد
اين نوع از کاالها افزايش میيابد
رومر بيان میکند که بهدليل تقارن در مدل ،همه کاالهاي سرمايهاي در سطح مشابه عرضه
میشوند و بر اين اساس تابع توليد کاالهاي نتايی را به صورت زير نشان میدهد:
()9



Y  H Y L Ax 1 

که در آن  xمعر کاالهاي سرمايهاي مورداستفاده در توليد کاالهاي نتايی میباشد
هر کاالي بادوام به وسيله توليدکنندهاي که در بخش کاالهاي واسطهاي حق انحصاري دارد،
توليد میشود بنگاه انحصاري مزبور ،با خريد طرح توليد کاالي بادوام از بخش  R&Dو با به کار
بردن  λواحد از کاالهاي نتايی (کاالي نتايی مصر نشده) ،يک 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 نتايی اواره خواهد داد به دليل عدم ووود استتالک در مدل ،ارزش يک واحد
کاالي بادوام  iنيز برابر باارزش فعلی درآمد اوارهاي است که آن کاال میتواند طی دوره زمانی
نامحدود ايجاد کند ازآنجايیکه بنگاه  ،iتنتا فروشنده کاالي سرمايهاي  iمیباشد ،لذا با يک منحنی
تقاضاي نزولی براي آن کاال مواوه خواهد بود که اين منحنی تقاضاي نزولی ،از حداکثر سازي سود
بنگاههاي مووود در بخش کاالهاي نتايی بهدستآمده است
در اين مدل ،سرمايه کل به وسيله معادله زير نشان دادهشده است:
()10

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

همانطوريکه مالحظه میشود ،برخال  Lو  Hکه طبق فرض ،ثابت در نظر گرفته شدهاند؛  Kبر
اساس مصر صر نظر شده رشد میکند فرآيند انباشت طرحهاي وديد () )A(tنيز به مقدار سرمايه
انسانی تخصيص دادهشده به بخش  R&Dو مووودي دانش قابلدسترس بستگی دارد؛ بنابراين
رابطه زير را میتوان براي بخش  R&Dنوشت:
()11

A  H A A

که در آن  HAکل سرمايه انسانی بهکار گرفتهشده در بخش  A ،R&Dمووودي دانش قابلدسترس
اقتصاد و  δپارامتر بازدهی است همانطوري که در رابطه ( )11مالحظه میشود ،توليد
طرحهاي وديد تابعی خطی از سرمايه انسانی شاغل در بخش  R&Dو حجم دانش مووود میباشد
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خطی بودن رابطه فوق نسبت به  ،Aبيانگر رشد نامحدود دانش میباشد همچنين رابطه فوق دو
داللت دارد :يکی اينکه بهکارگيري سرمايه انسانی بيشتر در بخش  R&Dمنجر به باال رفتن نرخ
توليد طرحهاي وديد میشود و ديگري اينکه بيشتر بودن حجم دانش مووود ،بترهوري سرمايه
انسانی در بخش  R&Dرا افزايش میدهد
پس از آنکه طرحی توليد شد ،تعداد زيادي از عرضهکنندگان بالقوه کاالي سرمايهاي وديد،
پيشنتاد خريد آن طرح را میدهند طرح مزبور به بنگاهی فروخته میشود که قيمت ( )PAبيشتري را
پرداخت کند ازآنجايیکه انحصارگر توليدکننده کاالي سرمايهاي با نرخ بتره معين ( )rو تقاضاي
نزولی مواوه است؛ سطح توليدي از کاالي سرمايهاي را انتخاب خواهد کرد که حداکثر سود را به
دست آورده باشد تصميم براي توليد کاالي سرمايهاي وديد نيز به مقايسه تطبيقی ارزش فعلی درآمد
خالص انحصارگر و هزينه ثابت اوليه ( PAبه عنوان سرمايهگذاري اوليه در يک طرح) بستگی دارد به
دليل اينکه بازار براي طرحها رقابتی است ،قيمت براي طرحها تا وايی افزايش خواهد يافت تا اينکه
باارزش فعلی درآمد خالص انحصارگر (توليدکننده کاالي سرمايهاي) برابر گردد و به اين طريق قيمت
يک طرح ( )PAمشخص خواهد شد رومر با انجام محاسبات فوق نشان میدهد که  PAاز رابطه زير
به دست میآيد:
()12



(1     ) H Y L x 1  

 
r

PA 

در اين مدل ،خانوارها نيز ،با تووه به نرخ بتره معين ،درباره مصر و پسانداز تصميم خواهند
گرفت؛ به عبارت ديگر خانوارها درآمد خود را  -که ناشی از عرضه نيروي کار ،سرمايه انسانی و سود
دريافتی از بنگاهها میباشد -در هر نقطه از زمان ،بين مصر و پسانداز بهگونهاي تقسيم خواهند
کرد که مطلوبيت طول عمرشان حداکثر شود همانطوري که قبالً ذکر شد ،نيروي کار خانوارها تنتا
در بخش توليد کاالهاي نتايی به کار گرفته میشوند؛ اما خانوارها بر حسب بازدهی سرمايه انسانی در
بخشهاي  R&Dو توليد کاالهاي نتايی ،بايد درباره تخصيص سرمايه انسانی خود در اين دو بخش
تصميم بگيرند تحرک سرمايه انسانی بين دو بخش  R&Dو توليد کاالهاي نتايی تا وايی ادامه
خواهد يافت که پرداختی به سرمايه انسانی در اين دو بخش با هم برابر باشند در سطح کلی  HAو
 HYبه وسيله محدوديت  H= HA+ HYبه هم مرتبط میشوند که بيانگر اين است که خانوارها
مقدار ثابتی سرمايه انسانی براي عرضه دارند
رومر بيان میکند که تعادل بلندمدت زمانی خواهد بود که متغيرهاي  Y ،K ،Aو ( Cمصر ) با
نرخ ثابت يکسانی رشد کنند همچنين رومر بيان میکند که در تعادل بلندمدت ،پرداختی به سرمايه
انسانی در هر دو بخش  R&Dو توليد کاالهاي نتايی ( WAو  )WYبرابر خواهد بود؛ به عبارت ديگر
در تعادل بلندمدت رابطه زير را خواهيم داشت:
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L Ax 1 

 1

WA  WY  PAA  H Y

که در آن  PAمعر قيمت طرح خريداريشده توسط انحصارگر (بنگاه توليدکننده کاالي سرمايهاي)
میباشد که مقدار آن در رابطه ( )10ارائهشده است با وايگذاري  PAاز رابطه ( )12در رابطه (،)13
میتوان رابطه زير را به دست آورد:
()14


r
)  (1     )(  

HY 

همانطوريکه مالحظه میشود ،در تعادل بلندمدت HY ،ثابت است با تووه به رابطه
 ،HA= H-HYمیتوان بيان داشت که در بلندمدت HA ،نيز ثابت است لذا با تووه به رابطه ( ،)11در
تعادل بلندمدت  Aبا نرخ ثابت  δHAرشد خواهد کرد بدين ترتيب رومر نشان میدهد که در تعادل
بلندمدت K ،Y ،و  Cنيز با نرخ ثابت  δHAرشد میکنند؛ بنابراين در تعادل بلندمدت ،نرخ رشد
تعادلی را میتوان به صورت زير نوشت:
()15
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  H A
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g

با تووه به رابطه ( )14و محدوديت  ،HY= H-HAمیتوان نرخ رشد تعادلی را بر حسب نرخ بتره
( )rنوشت؛ به عبارت ديگر با تووه به روابط ( )15( ،)14و محدوديت  ،HY= H-HAمیتوان نرخ رشد
تعادلی را به صورت زير نوشت:
()15
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r
C Y K A
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رومر با تووه به نرخ رشد تعادلی ارائهشده در رابطه فوق ،نتايج زير را ارائه میدهد:
 در بلندمدت با افزايش سرمايه انسانی شاغل در بخش  ،)HA( R&Dنرخ رشد اقتصاد افزايشمیيابد و به اين ترتيب ارتباطی قوي بين تخصيص منابع در بخش  R&Dو نرخ رشد اقتصادي
ايجاد میگردد
 هزينه فرصت سرمايه انسانی شاغل در بخش  ،R&Dمعادل درآمدي است که میتواند در بخشتوليد کاالهاي نتايی به دست آورد بازده سرمايه انسانی شاغل در بخش  R&Dنيز معادل ارزش
فعلی درآمد خالصی است که يک طرح در آينده ايجاد خواهد کرد لذا اگر نرخ بتره بزرگتر باشد،
ارزش فعلی درآمد خالص طرح کمتر خواهد بود و در اين صورت سرمايه انسانی کمتري به بخش
 R&Dاختصاص خواهد يافت که اين نيز متعاقباً منجر به کاهش نرخ رشد تعادلی خواهد شد (رومر،
)99 ،63-93 ،62 :1990
گروسمن و هلپمن ( )1991و آقيون و هويت ( )1992نيز در مدلهاي رشد درونزاي خود،
رابطهاي مثبت و قوي بين ميزان سرمايهگذاري در  R&Dو رشد اقتصادي را پيشبينی کردهاند تنتا
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مدل وونز ( )1995پيشبينی میکند که مخارج  R&Dبيشتر ،تنتا به سطح باالتري از توليد منتج
میشود و رشد بلندمدت سريعتري را سبب نمیگردد
بهدليل سرريز تکنولوژي بين شرکتها ،مخارج  R&Dصرفههاي خاروی مثبت ايجاد خواهند کرد
ازآنجايیکه شرکتها حين اتخاذ تصميم درباره ميزان تخصيص منابع در بخش  ،R&Dچعنين
صرفههايی را مدنظر قرار نمیدهند؛ لذا مخارج صر شده در اين بخش کمتر از آن ميزانی خواهد بود
که از لحاظ اوتماعی کارا است و اين میتواند توويتی براي پرداخت يارانه توسط دولت به بخش
 R&Dباشد (رومر99 :1990 ،؛ سيلوستر )63 :2001 ،1اين نتيجه در چشمانداز اقتصادي -سياسی
بسيار متم است ،چراکه اين مسأله به مفتوم مشوقی براي دولت در تأمين مخارج و تشويق
فعاليتهاي  R&Dخواهد بود (اسونسون)14 :2003 ،2
اثرات سرريز دانش و تکنولوژي عالوه بر سطح ملی ،در سطح بينالمللی نيز میتوانند روي دهند
هال و اسکوبی )2005( 3بيان میکنند که اثرات سرريز دانش و تکنولوژي در سطح بينالمللی همواره
متم میباشند نظريههاي مرتبط با اين موضوع به اين نقطه تووه کردهاند که يک کشور به دليل
دسترسی به دانش و تکنولوژي توسعهيافته در بخش تحقيق و توسعه مناطق ديگر وتان ،میتواند با
ايجاد گشايشهايی در تجارت خاروی ،تأثير قابلمالحظهاي بر رشد اقتصادي خود بگذارد تمرکز
اصلی در اين دسته از نظريهها بر اين موضوع است که تجارت بينالمللی راهکارهايی را فراهم میکند
که به واسطه آن دانش و تکنولوژي توسعهيافته مناطق ديگر وتان وارد کشور میشود (آووکوس،4
 )339-390:2006و کشور ميزبان میتواند آن را پرورانده و به تکنولوژي بومی تبديل کند در واقع
تجارت با انتقال مجموعه دانش و تکنولوژي مووود در وتان به کشور ميزبان و شرکتهاي آن،
سرعت تغييرات تکنولوژيکی آن کشور را زياد کرده و تغييرات تکنولوژي نيز بترهوري و توليد را تحت
تأثير قرار میدهد (حسن )1 :2000 ،5کو و هلپمن )1995( 5بيان میکنند ،که رشد ابتدايی در واردات
میتواند سبب افزايش توليد شرکتها و در نتايت رشد اقتصادي در کشور ميزبان گردد پارک و برات6
( )1995نيز نشان دادهاند که نرخ رشد کشورهاي بترهمند از دانش سرريز وتانی افزايش میيابد و
بين کشورهاي بترهمند از دانش سرريز وتانی و کشورهاي غير بترهمند از آن واگرايی صورت
میگيرد

1. Sylwester
2. Svensson
3. Hall and Scobie
4. Awokus
5. Hasan
6. Coe and Helpman
7. Park and Brat
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دوليک و فوستر )2003( 1بيان میکنند که تکنولوژيهاي وديد در کاالهاي سرمايهاي وديد
متبلور میشوند از ومله مزبور میتوان بهطور ضمنی استنباط کرد که رشد بترهوري و توليد مستلزم
سرمايهگذاري در کاالهاي سرمايهاي وديد است؛ چرا که سرمايهگذاري در کاالهاي سرمايهاي حاوي
تکنولوژيهاي وديد ،میتواند از طريق توسعه و بتبود تکنولوژي ،منجر به رشد بترهوري کل عوامل
و توليد شود تئوريهاي رشد درونزاي متکی بر اثرات خاروی يا اثرات سرريز 2نيز بيان میکنند که
رشد مستمر توليد در بلندمدت ،مستلزم سرمايهگذاري در کاالهاي سرمايهاي وديد میباشد؛ حال
اينکه توليد کاالهاي سرمايهاي وديد در يک کشور مستلزم فعاليتهاي  R&Dبيشتري ،به ويژه در
صنايع توليدکننده کاالهاي سرمايهاي است بررسیها نشان میدهد که همه ساله بخش عظيمی از
سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه وتان ،توسط کشورهاي صنعتی صورت میپذيرد( 3گزارش R&D
وتانی5-3 :2003 ،4؛ مقايسه  R&Dبينالمللی 35 -34 :2010 ،5و پيشبينی مخارج  R&Dوتانی
در سال  )3-4 :2012 ،52013ايتون و کورتوم )2001( 6نشان دادهاند که فعاليتهاي  R&Dوتانی
و توليد وتانی تجتيزات سرمايهاي در معدود کشورهاي پيشرفته متمرکز شدهاند مطالب فوق بهطور
ضمنی بيان میکنند که واردات کاالهاي سرمايهاي براي کشورهاي درحالتوسعه امري اوتنابناپذير
است دوليک و فوستر ( )2003بيان میکنند که به استثناي معدود کشورهاي صنعتی ،قسمت اعظمی
از کاالهاي سرمايهاي ساير کشورها وارداتی است همچنين آنها بيان میکنند که حتی براي برخی از
کشورها ،نسبت کاالهاي سرمايهاي وارداتی به کاالهاي سرمايهاي داخلی به بيش از  %30نيز میرسد
برخی از اقتصاددانان بيان میکنند که در کشورهاي درحالتوسعه ،رابطه مثبتی بين کاالهاي
سرمايهاي خاروی و رشد توليد ووود دارد به عنوان نمونه لی )1995( 3بيان میکند که کشورهاي
درحالتوسعه با واردات کاالهاي سرمايهاي نسبتاً ارزان از کشورهاي صنعتی ،میتوانند از طريق
افزايش کارايی سرمايه ،رشد توليد خود را افزايش دهند همچنين لی ( )1995بيان میکند که در
کشورهاي درحالتوسعه ،با افزايش نسبت کاالهاي سرمايهاي وارداتی به کاالهاي سرمايهاي داخلی،
رشد توليد افزايش خواهد يافت تسينگ )2003( 9ادعا میکند که کشورهاي درحالتوسعه و بنگاههاي
آنها ،نمیتوانند تنتا بر فعاليتهاي  R&Dداخلی به منظور ايجاد نوآوريهاي تکنولوژيکی متکی
1. Dulleck and Foster
2. Externality or Spillover
 3به عنوان نمونه کشورهاي  G8و چين در سالهاي  2005 ،2005و  2006به ترتيب  %63/4 ،%63/4و  %63/3از کل هزينههاي تحقيق و
توسعه وتان را به خود اختصاص داده بودند ()Global R&D Report 2008:1&3
4. Global R&D Report
5. International R&D Comparisons
6. Global R&D Funding Forecast
7. Eaton and Kortum
8. Lee
9. Tseng
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باشند؛ بلکه براي بتبود تکنولوژي نياز به واردات تکنولوژيهاي وديد از کشورهاي صاحب تکنولوژي
دارند مازوم دار )2001( 1نيز نشان داده است که کاالهاي سرمايهاي خاروی در مقايسه با کاالهاي
سرمايهاي داخلی رشد توليد بيشتري را در کشورهاي درحالتوسعه مووب میشود همچنين وي بيان
میکند که تجارت با تستيل واردات کاالهاي سرمايهاي و واسطهاي ارزانتر و باکيفيتتر منجر به
رشد توليد بيشتري در کشورهاي درحالتوسعه خواهد شد دوليک و فوستر ( )2003نيز نشان
دادهاند که واردات کاالهاي سرمايهاي با تستيل در انتشار تکنولوژي بينالمللی ،میتوانند رشد توليد
بيشتري را براي کشورهاي درحالتوسعه امکانپذير سازند
اکثر مطالعات تجربی انجاميافته در کشورهاي درحالتوسعه نيز نشان میدهند که واردات کاالهاي
سرمايهاي داراي تأثير مثبت و معنیدار بر توليد در بنگاههاي کشورهاي مورد بررسی بودهاند (تسينگ،
 )1065 :2003همانطوري که مالحظه میشود ،ادبيات مرتبط با موضوع تحقيق با ادبياتی که انتشار
بينالمللی دانش و تکنولوژي را مورد بررسی قرار میدهند ،مرتبط است انتشار دانش و تکنولوژي
میتواند از کانالهاي مختلفی صورت پذيرد در واقع به چندين طريق يک کشور میتواند به دانش و
تکنولوژي بينالمللی دسترسی داشته باشد برنستين و موهنن )1993( 2روشهاي انتقال و سرريز
دانش و تکنولوژي بينالمللی را بهصورت زير ارائه کردهاند:
 وارد کردن کاالهاي سرمايهاي و واسطهاي؛ موافقتنامههاي رسمی براي استفاده از دانش فنی اختصاصی ،حق انحصاري ،اختراع ،فرايندهايتوليد و عالئم تجاري؛
 مبادله اطالعات و کارکنان از طريق برنامه همکاريهاي فنی ،استخدام کارشناسان خاروی وبرقراري ترتيبات مشاورهاي؛
 سرمايهگذاري مستقيم خاروی و مکاتبات و مراودات بينالمللی مثل اوالسها و  ،کو و هلپمن( )1995نيز بيعان میکنند که به دو طريعق مستقيم و غعيرمستقيم میتوان از دانعش و تکنولوژي
بينالمللی بترهمند شد سودمنديهاي مستقيم شامل آموزش در مورد تکنولوژيها و مواد وديد،
فرايندهاي توليد و متدهاي سازمانی است سودمنديهاي غيرمستقيم نيز از واردات کاالها و خدمات
ايجادشده به وسيله شرکاي تجاري به ووود میآيند همانطوري که مالحظه میشود ،انتشار دانش و
تکنولوژي میتواند از کانالهاي مختلفی از ومله تجارت بينالملل ،سرمايهگذاري مستقيم خاروی و
دريافت مجوز ساخت صورت پذيرد باوووداين رابطه مثبت بين انتشار تکنولوژي بينالمللی و رشد
توليد زمانی بيشتر تأييد میگردد که کانال انتشار تکنولوژي ،تجارت بهويژه واردات باشد اين ومله
بهطور ضمنی بيان میکند که واردات کاالهاي سرمايهاي متمترين کانال انتشار تکنولوژي است
1. Mazumdar
2. Bernstein and Mohnen
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(دوليک و فوستر )234 :2003 ،همچنين برخی از پژوهشگران بهويژه ويزر )2001( 1بيان میکنند که
اطالعات کافی براي تفکيک دانش و تکنولوژي غيرملموس و ملموس ووود ندارد بنابراين اکثر
محققان فرض میکنند که همه دانش انتقاليافته بين کشورها ،دانش و تکنولوژي ملموس (کاالهاي
سرمايهاي مبادله شده) است (ويزر6 :2001 ،؛ هال و اسکوبی)10 :2005 ،
هرريرياس )2012( 2بيان میکنند که واردات کاالهاي سرمايهاي از دو کانال باعث افزايش توليد و
رشد اقتصادي میگردد:
 واردات کاالهاي سرمايهاي از طريق بتبود کارايی باعث افزايش بترهوري و متعاقباً توليد و رشداقتصادي میگردد در واقع واردات کاالهاي سرمايهاي (بهويژه کاالهاي سرمايهاي ارزانتر) از طريق
ايجاد مزاياي نسبی سبب افزايش توليد در کشورهاي درحالتوسعه میشوند
 با استفاده از کاالهاي سرمايهاي خاروی حاوي تکنولوژيهاي وديد در فعاليتهاي توليدي داخلی،شکا تکنولوژيکی کشور واردکننده با سطح تکنعولوژي معووود در دنيا کاهشيافته و ايعن
تکنولوژيهاي وديد وارداتی میتوانند منبعی براي فعاليتهاي نوآورانه در کشور واردکننده باشند
تمپل و وس )1993( 3بيان میکنند که ميزان تأثير واردات کاالهاي سرمايهاي بر روي توليد به
دروه توسعه صنعتی بستگی دارد آنها بيان میکنند بازدهی کاالهاي سرمايهاي خاروی در مراحل
اوليه صنعتی شدن ،به مراتب بيشتر است؛ چرا که در مراحل اوليه صنعتی شدن پتانسيل بااليی براي
تغييرات ساختاري ووود دارد همچنين آنها نشان دادهاند که هر چه کشورها از لحاظ توسعه در سطح
پايينی قرار داشته باشند ،واردات کاالهاي سرمايهاي میتواند سبب افزايش بيشتري در رشد توليد
گردد همچنين آوم اوغلو و همکاران )2005( 4و آقيون و هويت ( )2005بيان میکنند که در مراحل
اوليه توسعه ،واردات کاالهاي سرمايهاي و سعی در پذيرش و وذب تکنولوژيهاي خاروی از اهميت
بيشتري برخوردار میباشد؛ بهطوري که میتواند براي افزايش بترهوري و رشد اقتصادي مناسب باشد
در اين راستا کاندو ( )2001نيز بيان میکند که استراتژي توسعه تکنولوژي بايد براساس مراحل توسعه
تدوين شود؛ بهطوري که در مراحل اوليه توسعه ،به واردات تکنولوژي و وذب و يادگيري آن اهميت
بيشتري داده شود و در مراحل بعدي ،به توسعه تکنولوژي داخلی تووه بيشتري شود تجربه موفق
صنعتی شدن کشورهاي درحالتوسعه نيز مؤيد مطالب فوق میباشد براي مثال تجربه ژاپن نشان
می دهد که در مراحل اوليه توسعه ،نقش واردات در توسعه تکنولوژي بيشتر بوده و در مراحل بعدي
نقش آن کاهشيافته است (کاندو 3-4 :2001 ،و فتحيان پور)302 :1330 ،

1. Wieser
2. Herrerías
3. Temple and Voth
4. Acemoglu et al
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کرهونوبی ديگر کشور موفق در زمينه توسعه تکنولوژي و صنعتی اسعت سياسعت کعره تأکيعد بعر
اقتباس و وذب تکنولوژيهاي وارداتی و نتايتاً خودکفايی و قطع وابستگی بود بعدين منظعور در کعره
قانون توسعه و گسترش تکنولوژي در وتت توسعه تکنولوژي صعنعتی تعدوين شعد کعه هعد آن در
مراحل اوليه توسعه ،وذب و بتبود تکنولوژي وارداتی و در گام بعدي توليد تکنولوژي و پيش روي بعه
سوي تکنولوژيهاي پيچيدهتربود (فتحيعان پعور 303 :1330 ،و شععاه ميرزايعی و همکعاران:1333 ،
 )143-149ساير کشورهاي آسياي شرقی نيز طی دهههاي اخير ،بعا اتخعاذ سياسعتهعاي صعنعتی-
تکنولوژيک مشابتی ،توانستهاند به موفقيتهاي چشمگيري در زمينه توسعه تکنولوژي و صنعتی دست
يابند و از رشد صنعتی بااليی برخوردار باشند (شاه ميرزايی و همکاران 259 :1333 ،و )15
بنابراين میتوان بيان داشت که توسعه تکنولوژي در مراحل اوليه توسعه ،مستلزم واردات تکنولوژي
(به ويژه واردات کاالهاي سرمايهاي) و سعی در يادگيري و وذب آن میباشد ازآنجايیکه کشعورمان،
در حال حاضر کشوري درحالتوسعه میباشد ،لذا نمیتواند از اين اصل مستثنی باشد؛ بنابراين ،دغدغه
محوري استراتژي صنعتی کشور عالوه بر انجام فعاليتهاي  R&Dداخلی ،بايد چگونگی دسترسی به
تکنولوژيهاي مناسب و تبديل آنها به نوآوري تکنولوژيک باشد (شعاه ميرزايعی و همکعاران:1333 ،
)194
همانطوريکه مالحظه میشود ،سياستهايی که کسب پيشرفت از تحقيق و توسعه وتانی را
مدنظر قرار میدهند بهاندازه سياستهايی که فعاليتهاي تحقيق و توسعه را مورد تشويق قرار
میدهند ،اهميت و ضرورت دارند درواقع در کشورهاي درحالتوسعه ،اکتساب و واردات تکنولوژي در
مراحل اوليه توسعه اقتصادي نقش بسيار متمی را دارد ،درحالیکه توسعه تکنولوژي داخلی در مراحل
بعدي توسعه اتفاق میافتد اين حقيقت بهطور ضمنی نشان میدهد که استراتژي توسعه تکنولوژي
بايد بر اساس مراحل توسعه تدوين شود (کاندو)3 :2001 ،
متمترين داليل اهميت واردات تکنولوژي در توسعه تکنولوژيکی کشورهاي درحالتوسعه را
(بهويژه در مراحل اوليه توسعه) میتوان به صورت زير عنوان کرد:
  R&Dسرمايهگذاري زيادي میطلبد ،حال آنکه کشورهاي درحالتوسعه (بهويژه در مراحلاوليه توسعه) قادر به سرمايهگذاري بيشتر در  R&Dنيستند
 کشورهاي درحالتوسعه (به ويژه در مراحل اوليه توسعه) با کمبود نيروي انسانی متخصص ومبتکر روبرو هستند
 هر چند کشورهاي درحالتوسعه ،از لحاظ تکنولوژي عقبتر از کشورهاي توسعهيافته هستند ،امامیتوانند از مزيتهاي وديدالورود بودن خود براي توسعه تکنولوژي بتره گيرند کشورهاي مزبور
میتوانند از تجارب ديگران ياد بگيرند تکنولوژيهاي مفيد بسياري ،با قيمت مناسب قابلدسترسی
هستند و بنابراين لزومی براي ايجاد دوباره آنها ووود ندارد در واقع براي کشورهاي درحالتوسعه
بسيار آسانتر ،سريعتر و ارزانتر است که به تکنولوژيهاي کشورهاي صنعتی دست يابند
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 کشورهاي درحالتوسعه در مراحل اوليه توسعه ،از زيربناي تکنولوژيکی معقولی براي نوآوريبرخوردار نمیباشند؛ لذا در صورت انجام فعاليتهاي  R&Dبه منظور نوآوري ،امکان موفقيت آن
پايين خواهد بود (آذربايجانی16-20:1359 ،؛ شاه ميرزايی و همکاران)214 :1333 ،
 .3پیشینه تحقیق
 .1-3مروری بر مطالعات انجامشده در خارج
آک قويونلو ،ميتچی و ارسالن )2005( 1با استفاده از دادههاي تابلويی ،به بررسی اثر واردات
کاالهاي سرمايهاي و  R&Dداخلی بر توليد و بترهوري نيروي کار  12بخش توليدي ترکيه ،طی
دوره  1994-2001پرداختهاند نتايج تخمين تابع توليد نشان میدهد که واردات کاالهاي سرمايهاي و
 R&Dداخلی از نظر آماري متغيرهاي معنیدار مثبتی هستند نتايج تخمين معادله بترهوري نيروي
کار نيز نشان میدهد که واردات کاالهاي سرمايهاي و  R&Dداخلی ،متغيرهاي معنیدار با عالمت
مثبت هستند
دوليک و فوستر ( )2003با استفاده از دادههاي تابلويی طی دوره  ،1950-1999به بررسی تأثير مووودي
کاالهاي سرمايهاي واردشده و سرمايه انسانی بر رشد اقتصادي در  55کشور درحالتوسعه پرداختهاند نتايج
اين مطالعه حاکی از اين است که براي کشورهاي داراي سطح پايين سرمايه انسانی ،رابطه بين
واردات کاالهاي سرمايهاي و توليد ناخالص داخلی سرانه ،منفی بوده است و براي کشورهاي داراي
سرمايه انسانی متوسط و باال ،واردات کاالهاي سرمايهاي داراي تأثير مثبت و معنیدار بر توليد
ناخالص داخلی سرانه بوده است
تسينگ ( )2003با استفاده از دادههاي تابلويی ،به بررسی اثر  R&Dداخلی و مووودي کاالهاي
سرمايهاي واردشده بر توليد  219شرکت الکترونيکی تايوان ،طی دوره  1990-2003پرداخته است
نتايج مطالعه نشان میدهد که  R&Dداخلی ،فروش (درآمد خالص) و ارزش افزوده صنايع
موردمطالعه را بهطور مثبت و معنیدار تحت تأثير قرار میدهد؛ اما مووودي کاالهاي سرمايهاي
واردشده داراي تأثير معنیدار بر فروش و ارزش افزوده نمیباشد
تیسانگ و همکاران )2003( 2با استفاده از دادههاي تابلويی ،به بررسی تأثير  R&Dبر ارزش
افزوده بنگاههاي داخلی و خاروی در سنگاپور طی دوره زمانی  1993-1999پرداختهاند نتايج نشان
میدهد که در هر دوي بنگاههاي داخلی و خاروی R&D ،داراي تأثير مثبت و معنیدار بر ارزش
افزوده بوده است قابل تأمل اينکه تأثير  R&Dبر ارزش افزوده در بنگاههاي خاروی به مراتب
بيشتر از بنگاههاي داخلی بوده است
1. Akkoyunlu, Mihci and Arsalan
2. Tsang et al
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يانبينگ )2003( 1با استفاده از دادههاي تابلويی ،به بررسی تأثير  R&Dداخلی و واردات کاالهاي
سرمايهاي بر توليد و بترهوري در صنايع استانهاي چين طی دوره  1995-2003پرداخته است نتايج
تحقيق نشان میدهد که  R&Dداخلی و واردات کاالهاي سرمايهاي داراي تأثير مثبت و معنیدار بر
توليد و بترهوري صنايع استانهاي چين طی دوره موردبررسی دارند
تکسيرا و فورتونا )2010( 2در مطالعهاي به بررسی تأثير واردات کاالهاي سرمايهاي R&D ،داخلی
و سرمايه انسانی بر رشد اقتصادي کشور پرتغال ،طی دوره زمانی  1950-2001پرداختهاند و بدين
منظور از روش همگرايی ووهانسن 3استفاده کردهاند نتايج تحقيق نشان میدهد که  R&Dداخلی،
واردات کاالهاي سرمايهاي و سرمايه انسانی داراي تأثير مثبت و معنیدار بر رشد اقتصادي هستند
مينه تاکی و تاکه مورا )2010( 4به بررسی تأثير سرمايه انسانی بر توليد در صنايع نرمافزاري ژاپن
پرداختهاند و بدين منظور از تابع کاب-داگالس استفاده کردهاند نتايج تحقيق حاکی از تأثير مثبت و
معنیدار سرمايه انسانی بر ارزش افزوده صنايع موردبررسی است
سلطان قدري و عبدول وحيد )2011( 5در مطالعهاي به بررسی تأثير سرمايه انسانی بر رشد
اقتصادي طی دوره زمانی  2006-1963براي کشور پاکستان پرداختهاند و بدين منظور تابع کاب-
داگالسی را با استفاده از روش هم انباشتگی ووهانسن برازش کردهاند نتايج تحقيق نشان میدهند
که رابطه مثبت بلندمدتی بين سرمايه انسانی و رشد اقتصادي ووود دارد
شتريور و واوري )2012( 5با استفاده از دادههاي تابلويی براي  3کشور آسياي شرقی طی دوره
زمانی  ،1930-2009به بررسی تأثيرات واردات تکنولوژي و سرمايه انسانی بر رشد اقتصادي و
بترهوري کل عوامل پرداختهاند نتايج تحقيق نشان میدهد که تأثيرات سرمايه انسانی و واردات
تکنولوژي بر بترهوري و رشد اقتصادي مثبت و معنیدار بوده است
هرريرياس ( )2012در مطالعهاي به بررسی تأثير واردات کاالهاي سرمايهاي بر رشد اقتصادي چين
طی دوره  1955-2006پرداخته است و بدين منظور از روش همگرايی ووهانسون استفاده کرده است
نتايج تحقيق حاکی از تأثير مثبت و معنیدار واردات کاالهاي سرمايهاي بر رشد توليد ناخالص داخلی
سرانه چين طی دوره زمانی موردبررسی است
صفدري و همکاران )2012( 6در مطالعهاي به بررسی تأثير واردات کاالهاي سرمايهاي بر روي
رشد اقتصادي در ايران طی دوره زمانی  1965-2003پرداختهاند و بدين منظور از روش همگرايی
1. Yanbing
2. Teixeira and Fortuna
3. Johansen's cointegration
4. Minetaki and Takemura
5. Sultan Qadri and Abdul Waheed
6. Shahrivar and Jajri
7. Safdari and et al
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ووهانسون استفاده کردهاند نتايج تحقيق نشان میدهد که مووودي سرمايه ،اشتغال و واردات
کاالهاي سرمايهاي داراي تأثير مثبت و معنیدار بر توليد ناخالص داخلی در ايران طی دوره
موردبررسی هستند
ديپه و موتل )2013( 1با استفاده از دادههاي تابلويی  12بخش توليدي  10کشور  ،OECDبه
بررسی تأثير  R&Dداخلی و واردات کاالهاي سرمايهاي بر توليد و بترهوري ،طی دوره زمانی -2002
 1933پرداختهاند نتايج تحقيق نشان میدهد که انتقال تکنولوژي از طريق واردات کاالهاي
سرمايهاي تأثير مثبت و معنیدار بر توليد و بترهوري دارد همچنين نتايج تحقيق حاکی از تأثير مثبت
و معنیدار  R&Dداخلی بر توليد و بترهوري است
 .2-3مروری بر مطالعات انجامشده در داخل
وودانی طترانی و رکنالدين افتخاري ( )1334در مطالعهاي اثربخشی سرمايهگذاري تحقيقاتی و
فيزيکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را طی دوره زمانی  1351-1331مورد بررسی قرار
دادهاند نتايج اين تحقيق نشان میدهد که هزينههاي تحقيقاتی داراي تأثير مثبت و معنیدار بر
ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طی دوره موردبررسی میباشند
واعظ ،طيبی و قنبري ( )1335در مطالعهاي به بررسی نقش هزينههاي تحقيق و توسععه در ارزش
افزوده صنايع با فناوري باالي ايران طی دوره زمانی  1356-1335پرداختهاند بر اساس نتايج تحقيق،
هزينههاي تحقيق و توسعه نقش بسيار متمی در افزايش ارزش افزوده صنايع با فناوري باال دارند
شاهآبادي و رحمانی ( )1336با استفاده از روش  ،OLSبه ارزيابی نقعش انباشعت  R&Dداخلعی و
 R&Dخاروی (از کانال واردات کاالهاي واسطهاي و سرمايهاي) بر رشد بترهوري کل عوامعل توليعد
بخش صنعت ايران طی دوره  1333-1336پرداختهاند نتايج بيانگر آن اسعت کعه سعرمايه انسعانی و
انباشت  R&Dخاروی ،داراي بيشترين تأثير مثبت بعر رشعد بتعرهوري کعل عوامعل بخعش صعنعت
هستند اثر انباشت  R&Dداخلی بر رشد بترهوري کعل عوامعل بخعش صعنعت ،هرچنعد مثبعت امعا
بیمعنی است
سليمیفر و همکاران ( )1333در مطالعهاي به بررسی نقش سرمايه انسانی در توليد صعنايع اسعتان
خراسان شمالی پرداخته و بدين منظور از دادههاي کارگعاههعاي صعنعتی ده کعارکن و بيشعتر اسعتان
خراسان شمالی در مقطع زمانی  1334استفاده کردهاند نتايج بعهدسعتآمعده حعاکی از آن اسعت کعه
سرمايه انسانی تأثير مثبت و معنیدار بر توليد صنايع استان خراسان شمالی دارد
شاکري و ابراهيمی ساالري ( )1333با استفاده از دادههاي تابلويی ،به بررسی اثر مخارج  R&Dبر
اختراعات و رشد اقتصادي ،در کشورهاي درحالتوسعه و توسعهيافتعه طعی دوره زمعانی 1931-2004
پرداختهاند نتايج نشان میدهد ،سرمايهگذاري در  R&Dدر هر دو گروه کشعورهاي درحعالتوسععه و
1. Dieppe and Mutl
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توسعهيافته مووب افزايش وريان اختراعات میشود همچنين نتايج بيانگر اين است که سرمايهگذاري
در  R&Dداراي تأثير مثبت و معنیدار بر توليد ناخالص داخلی در هر دو گروه کشورهاي توسعهيافتعه
و درحالتوسعه است
محمدزاده و رهنماي قراملکی ( )1339با استفاده از دادههاي تابلويی ،در مطالعهاي به بررسی تعأثير
مووودي سرمايه داخلی و خاروی 1بر ارزش افزوده در صنايع متوسط و بزرگ ايران طعی دوره -1335
 1363پرداختهاند نتايج مطالعه نشان میدهد که طی دوره مزبور ،سرمايه انسعانی ،مووعودي سعرمايه
داخلی و مووودي سرمايه خاروی تأثير مثبت و معنعیداري بعر ارزش افعزوده در صعنايع موردبررسعی
داشتهاند
مترابی بشرآبادي و واودان ( )1390در مطالععهاي بعه بررسعی تعأثير مخعارج  R&Dبعر توليعد و
بترهوري کل عوامل توليد در بخش کشاورزي ايران طی دوره زمانی  1353-1335پرداختهاند و بدين
منظور از الگوي خود توضيح با وقفههاي گسترده استفاده کردهاند نتايج تحقيق حاکی از آن است کعه
در کوتاهمدت و بلندمدت ،مخارج  R&Dتأثير مثبت و معنیدار بر توليد و بترهوري کل عوامل توليعد
داشته است
شاهآبادي و سجادي ( )1390در مطالعهاي به بررسی تأثير واردات کاالهاي سرمايهاي-واسطهاي و
فعاليتهاي  R&Dداخلی بر رشد اقتصادي ايران طی دوره زمانی  1333-1336پرداختعهانعد و بعدين
منظور از روش همگرايی ووهانسن استفاده کردهاند نتايج نشان میدهعد کعه نيعروي کعار ،مووعودي
سرمايه فيزيکی ،فعاليتهاي  R&Dداخلعی و واردات سعرمايهاي-واسعطهاي تعأثير مثبعت بعر رشعد
اقتصادي ايران دارند
مترگان و همکاران ( )1391با استفاده از روش يوهانسون ،به بررسی تأثير آموزش علم و فنعاوري
بر رشد اقتصادي ايران ،طی دوره  1333-1335پرداختهاند نتايج مطالعه نشان میدهعد ،در بلندمعدت،
سرمايه انسانی بيشترين تأثير را بر رشد اقتصادي ايران دارد
محمدزاده و رهنماي قراملکی ( )1391با استفاده از دادههاي تابلويی ،در مطالعهاي به بررسی تعأثير
حجم سرمايه  R&Dداخلی و مووودي سرمايه خاروی 2بر ارزش افزوده در صعنايع متوسعط و بعزرگ
ايران طی دوره  1363 -1335پرداختهاند نتايج مطالعه نشان میدهد کعه طعی دوره مزبعور ،سعرمايه
 R&Dداخلی و مووعودي سعرمايه خعاروی تعأثير مثبعت و معنعیداري بعر ارزش افعزوده در صعنايع
موردبررسی داشتهاند
متفکرآزاد و رهنماي قراملکی ( )1392با استفاده از دادههاي تابلويی ،به بررسی تأثير فعاليعتهعاي
 R&Dبر ارزش افزوده در واحعدهاي تحقيعق و توسععه اسعتانهعاي ايعران طعی دوره 1365-1335
 1در اين مطالعه متغير ذخيره مووودي سرمايه خاروی از متغير وريان واردات کاالهاي سرمايهاي محاسبهشده است
 2در اين مطالعه متغير ذخيره مووودي سرمايه خاروی از متغير وريان واردات کاالهاي سرمايهاي محاسبهشده است
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پرداختهاند و بدين منظور از روش  GLSاستفاده کردهاند نتايج مطالعه نشان میدهعد کعه طعی دوره
مزبور ،مخارج  R&Dتأثير مثبت و معنیداري بر ارزش افزوده واحدهاي  R&Dموردبررسی داشتهاند
مرور مطالعات صورت پذيرفته در داخل نشان می دهعد کعه تنتعا مطالععه واععظ ،طيبعی و قنبعري
( ) 1335در زمينه موضوع تحقيق حاضر در سطح صنايع با فناوري باال انجام پذيرفته است که آن نيعز
تنتا به بررسی نقش مخارج  R&Dبر ارزش افزوده صنايع بعا فنعاوري بعاال (هفعت صعنعت مختلعف
طبقهبندي شده بر اساس کد چتاررقمی  )ISICپرداخته است در مطالععه مزبعور از دومعين ويعرايش
طبقهبندي  ISICاستفادهشده است همچنين مرور مطالعات داخلی نشان میدهد کعه اکثعر مطالععات
داخلی در سطح دادههاي کالن کشور و با استفاده از روشهعاي اقتصعادسعنجی سعري زمعانی انجعام
پذيرفته است اين در حالی است که دادههاي تابلويی داراي مزايايی نسبت به دادههاي سعري زمعانی
میباشند و عدهاي از پژوهشگران نيز اعتقاد دارند که مطالعات انجعامشعده در سعطح دادههعاي ملعی،
بسياري از مشخصات وريان طبيعی دانش ،تکنولوژي و واردات کاالهاي سرمايهاي را در بعر ندارنعد و
بايد بر دادههاي سطح صنعت تأکيد داشت (حسنزاده و حيدري)54 :1330 ،
در مواردي نيز که مطالعاتی در سطح دادههاي صنعت انجامگرفته است ،به بررسعی تعأثير مخعارج
 R&Dداخلی يا واردات و يا سرمايه انسانی بصورت منفرد براي کل صنايع بر اساس کدهاي دورقمی
 ISICو يا بر اساس دادههاي سري زمانی بخش صنعت پرداختهشده است؛ بنابراين با تووه به مطالب
فوق ،نوآوري تحقيق حاضر را میتوان به صورت ذيل بيان داشت
مطالعهاي در زمينه تحقيق حاضر براي صنايع با فناوري باال در ايعران صعورت نگرفتعه اسعت؛ بعه
عبارت ديگر هيچ مطالعهاي در داخل به بررسی تأثير واردات کاالهاي سرمايهاي و سرمايه انسانی بعر
ارزش افزوده در صنايع با فناوري باال نپرداخته است در مطالعه واعظ ،طيبی و قنبري ( )1335تنتا بعه
بررسی تأثير مخارج  R&Dبر ارزش افعزوده در صعنايع بعا فنعاوري بعاال براسعاس دومعين ويعرايش
طبقهبندي  ISICپرداختهشده است در اين راستا از شاخص مخعارج  R&Dداخلعی در سعال وعاري
استفادهشده است حال اينکه مخارج  R&Dطی سالهاي متوالی میتواند ارزش افزوده را تحت تأثير
قرار دهد ،لذا در مطالعات به منظور بررسی تأثيرات بلندمدت مخارج  R&Dبر ارزش افزوده ،اقدام بعه
محاسبه سرمايه  R&Dمیکنند و از شاخص سرمايه  R&Dبه واي مخارج  R&Dاستفاده میکننعد
که از آن ومله میتوان به مطالعات آک قويونلعو ،ميتچعی و ارسعالن ( ،)2005تسعينگ ( ،)2003تعی
سانگ و همکاران ( ،)2003يان بينگ ( ،)2003شاه آبادي و رحمعانی ( ،)1336شعاهآبعادي و سعجادي
( )1390اشاره کرد؛ بنابراين میتوان بيان داشت که نوآوري مطالعه حاضر نسعبت بعه مطالععه واععظ،
طيبی و قنبري ( ،)1335استفاده از شاخص سرمايه  R&Dبه واي مخعارج  R&Dو اضعافه نمعودن
سرمايه انسانی و مووودي کاالهاي سرمايهاي واردشده به مدل و همچنين استفاده از سومين ويرايش
طبقهبندي  ISICمیباشد
همانطوري که ذکر شد ،اکثر مطالعات داخلی در سعطح دادههعاي کعالن کشعور و بعا اسعتفاده از
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روشهاي اقتصادسنجی سري زمانی انجام پذيرفته است در مععواردي نيعز کعه مطالععاتی در سععطح
دادههاي صنعت انجامشده است ،تنتا به بررسی تأثير مخارج  R&Dيا واردات کاالهاي سعرمايهاي و
يا سرمايه انسانی به صورت منفرد براي کل صنايع بر اساس کدهاي دورقمی  ISICو يعا بعر اسعاس
دادههاي سري زمانی بخش صنعت پرداختهشده است در اکثر مطالععاتی نيعز کعه بعه بررسعی واردات
کاالهاي سرمايهاي بر ارزش افزوده پرداختهشعده اسعت ،تنتعا اثعرات کوتعاه معدت واردات کاالهعاي
سرمايهاي بر ارزش افزوده موردبررسی قرارگرفته است؛ به عبارت ديگر در اکثر مطالعات انجعاميافتعه،
واردات کاالهاي سرمايهاي در سال واري وارد مدل شده است؛ حالآنکه واردات کاالهاي سعرمايهاي
تنتا براي يکسال (سالی که وارد شدهاند) ارزش افزوده را تحت تأثير قرار نمعیدهنعد ،بلکعه کاالهعاي
سرمايهاي واردشده تا زمان استتالک کامل و براي سالهاي متمادي که مورداستفاده قرار میگيرنعد،
میتوانند ارزش افزوده را تحت تأثير قرار دهند در اين راستا مطابق با مطالعات حسن ( ،)2002دوليک
و فوستر ( ،)2003تسعينگ ( ،)2003محمعدزاده و رهنمعاي قراملکعی ( )1339و محمعدزاده و رهنمعاي
قراملکی ( )1391به منظور بررسی تأثيرات بلندمعدت واردات کاالهعاي سعرمايهاي بعر ارزش افعزوده،
مووودي کاالهاي سرمايهاي واردشده به واي واردات کاالهاي سرمايهاي وارد مدل شعده اسعت کعه
اين نيز از ونبههاي ديگر نوآوري در اين مطالعه میباشد؛ بنعابراين مطالععه حاضعر بعه بررسعی تعأثير
سرمايه  R&Dداخلی ،مووودي کاالهاي سرمايهاي واردشده و سرمايه انسانی بعر روي ارزش افعزوده
صنايع با فناوري باال در ايران (نه صنعت مختلف طبقهبندي شده بعر اسعاس کعد چتعاررقمی )ISIC
پرداخته است يکی از نوآوريهاي مطالعه حاضر نسبت به مطالععات محمعدزاده و رهنمعاي قراملکعی
( )1339و محمدزاده و رهنماي قراملکی ( )1391استفاده از وامعه آماري متفاوت معیباشعد؛ چعرا کعه
مطالعات محمدزاده و رهنماي قراملکی ( )1339و محمدزاده و رهنماي قراملکی ( )1391براي صعنايع
متوسط و بزرگ (کارگاههاي پنجاه نفر کارکن و بيشتر) بر اساس کدهاي دورقمی  ISICانجعامگرفتعه
است ،حال اينکه مطالعه حاضر براي صنايع با فناوري باالي داراي ده نفر کارکن و بيشتر بعر اسعاس
کدهاي چتاررقمی  ISICانجام میشود مطالعه محمدزاده و رهنمعاي قراملکعی ( )1339بعه بررسعی
تأثير «مووودي سرمايه داخلی و خعاروی» بعر ارزش افعزوده در صعنايع متوسعط و بعزرگ و مطالععه
محمدزاده و رهنماي قراملکی ( )1391به بررسی تأثير «سعرمايه  R&Dداخلعی و مووعودي سعرمايه
خاروی» بر ارزش افزوده در صنايع متوسعط و بعزرگ پرداختعهانعد حعال ايعنکعه در مطالععه حاضعر
همانطوري که ذکر شد ،به بررسعی تعأثير «سعرمايه  R&Dداخلعی ،مووعودي کاالهعاي سعرمايهاي
واردشده و سرمايه انسانی» بر روي ارزش افزوده صنايع با فناوري باال در ايران (نعه صعنعت مختلعف
طبقهبندي شده براساس کد چتاررقمی  )ISICپرداخته میشود؛ بنابراين نوآوري ديگر تحقيعق حاضعر
نسبت به مطالعه محمدزاده و رهنماي قراملکی ( ،)1339بررسی تأثير سرمايه  R&Dداخلی و سرمايه
انسانی بر ارزش افزوده میباشد و نوآوري ديگر تحقيق حاضر نسبت به مطالعه محمعدزاده و رهنمعاي
قراملکی ( )1391نيز بررسی سرمايه انسانی بر ارزش افزوده میباشد
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 .4معرفی مدل
در اکثر مطالعات تجربی مرتبط با موضوع ،فرم تعميميافتهاي از تابع توليد کاب داگالس که در آن
عالوه بر نتادههاي سنتی نيروي کار و مووودي سرمايه فيزيکی ،سرمايه انسانی ،مخارج R&D
داخلی و واردات کاالهاي سرمايهاي نيز در نظر گرفته میشود ،مورداستفاده قرارگرفته است؛ به طوري
که مدل کاب -داگالس تعمیميافته مزبور به مدل مرسوم مطالعات مرتبط با موضوع تحقیق
تبديلشده است (هال واسکوبی5 :2005 ،؛ تسينگ )1065 :2003 ،در اين مطالعه نيز با تووه به
مباحث نظري ارائهشده و مطالعات تجربی اشارهشده به ويژه مطالعات حسن ( ،)2002دوليک و فوستر
( ،)2003تسينگ ( ،)2003محمدزاده و رهنماي قراملکی ( )1339و محمدزاده و رهنماي قراملکی
( ،)1391مدل زير در نظر گرفته میشود:
()16

Vait  f ( Lit , KIit , KEit , RDit , HCit )  Vait  Ai Lit KIit  KEit  RDit  HCit Uit

با لگاريتمگيري از طرفين معادله باال ،مدل رگرسيون خطی زير را خواهيم داشت:
()13

LogVait  Ci  LogLit  LogKIit  LogKEit  LogRDit
 LogHCit   it

انديسهاي  iو  tبه ترتيب بيانگر گروه صنعتی و سال بوده و متغيرهاي مورداستفاده به صورت
زير تعريف میشوند:
 : Vaitارزش افزوده صنايع با فناوري باالي داراي ده نفر کارکن و بيشتر به ميليون ريال (به
قيمت ثابت سال  )1365بر حسب کدهاي چتاررقمی ISIC
 : Litتعداد افراد شاغل فاقد تحصيالت دانشگاهی در صنايع با فناوري باالي داراي ده نفر کارکن
و بيشتر بر حسب بر حسب کدهاي چتاررقمی ISIC
 : HCitتعداد افراد شاغل داراي تحصيالت دانشگاهی در صنايع با فناوري باالي داراي ده نفر
کارکن و بيشتر بر حسب کدهاي چتاررقمی ( ISICبه عنوان شاخصی براي سرمايه انسانی)
 : RDS itمووودي سرمايه  R&Dداخلی صنايع با فناوري باالي داراي ده نفر کارکن و بيشتر به
ميليون ريال و به قيمت ثابت سال  1365بر حسب کدهاي چتاررقمی ISIC
الزم به توضيح است که براي برآورد مووودي سرمايه  R&Dداخلی ،ابتدا بايستی مووودي اوليه سرمايه
 R&Dداخلی محاسبه شود مووودي اوليه سرمايه  R&Dداخلی بهصورت RDSi(1374)=RDEi(1374) /gi+δ
محاسبه میشود که در آن RDEi(1374) ،δ ،gi ،و ) RDSi(1374به ترتيب ميانگين نرخ رشد مخارج R&D
داخلی براي واحد  iطی دوره موردبررسی ( ،)1364-1339نرخ استتالک فعاليتهاي  R&Dداخلی ،مخارج
 R&Dداخلی براي واحد  iدر سال  1364و مووودي سرمايه  R&Dداخلی براي واحد  iدر سال 1364
میباشند مووودي سرمايه  R&Dداخلی براي سالهاي بعد از  ،1364به روش مووودي دائم به صورت
 RDSit=(1-δ)RDSi(t-1)+ RDEitبرآورد میشود که در آن δ ،RDSit ،و  RDEitبه ترتيب ،بيانگر
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مووودي سرمايه  R&Dداخلی براي واحد  iدر سال  tبه قيمت پايه  ،1365نرخ استتالک و مخارج R&D

داخلی به قيمت پايه  1365براي واحد  iدر سال  tمیباشند (سينق505 :2004 ،1؛ ايونسون و سينق،2
 )3 :1996در اين مطالعه مانند ساير مطالعات مرتبط با موضوع ،نرخ استتالک براي فعاليتهاي  R&Dداخلی
 15درصد در نظر گرفتهشده است (مونت و پاپاگنی1010:2003 ،3؛ حسن30:2002 ،؛ تسينگ:2003 ،
)1066
 : KEitمووودي کاالهاي سرمايهاي واردشده صنايع با فناوري باالي داراي ده نفر کارکن و
بيشتر به ميليون ريال و به قيمت ثابت سال  1365بر حسب کدهاي چتاررقمی ISIC
 : KI itمووودي سرمايه داخلی صنايع با فناوري باالي داراي ده نفر کارکن و بيشتر به ميليون
ريال و به قيمت ثابت سال  1365بر حسب کدهاي چتاررقمی ISIC
آمار مووودي سرمايه داخلی و مووودي کاالهاي سرمايهاي واردشده براي کارگاههاي ده نفر
کارکن و بيشتر ،مووود نيست و فقط اطالعات مربوط به تشکيل سرمايه ثابت (سرمايهگذاري کل) و
واردات کاالهاي سرمايهاي براي کارگاههاي مزبور مووود است
در اين تحقيق ،مطابق با مطالعات لی ( ،)1995حسن ( )2002و دوليک و فوستر ( ،)2003واردات
کاالهاي سرمايهاي به عنوان سرمايهگذاري در کاالهاي سرمايهاي خاروی در نظر گرفتهشده و با
کسر آن از تشکيل سرمايه ثابت که حاوي سرمايهگذاري در اموال سرمايهاي داخلی و خاروی است،
سرمايهگذاري در اموال سرمايهاي داخلی بهدستآمده است سپس با استفاده الگويی که در ادامه به
توضيح آن میپردازيم ،به برآورد مووودي سرمايه داخلی و مووودي کاالهاي سرمايهاي واردشده
اقدام شده است
ازآنجايیکه اطالعات مربوط به مووودي سرمايه داخلی و مووودي کاالهاي سرمايهاي واردشده
براي کارگاههاي موردبررسی مووود نمیباشد ،لذا در اين مطالعه با استفاده از الگوي زير به برآورد
مووودي سرمايه داخلی و مووودي کاالهاي سرمايهاي واردشده براي نُه گروه صنعتی اقدام شده
است:
t

()19

 (1   ) I j
j 1

Kt  K 0 

که در آن  I j ، K 0 ، K tو  به ترتيب بيانگر ارزش خالص مووودي سرمايه داخلی يا مووودي
کاالهاي سرمايهاي واردشده به قيمت ثابت  1365در سال  ، tارزش مووودي اوليه سرمايه داخلی يا
مووودي اوليه کاالهاي سرمايهاي واردشده به قيمت ثابت  1365در ابتداي دوره ،سرمايهگذاري در
1. Singh
2. Evenson and Singh
3. Monte and Papagni
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اموال سرمايهاي داخلی يا سرمايهگذاري در کاالهاي سرمايهاي خاروی (واردات کاالهاي سرمايهاي)
به قيمت پايه  1365در دوره  tو نرخ استتالک سرمايهگذاري در اموال سعرمايهاي داخعلی و
سعرمايهگذاري در کاالهاي سرمايهاي خاروی میباشند (عاقلی کتنه شتري 33 :1335 ،و شاهآبادي،
 )55 :1334نرخ استتالک مطابق با مطالعه سبحانی و عزيز محمدلو ( ،)1336براي همه گروههاي
صنعتی  %15در نظر گرفتهشده است 1
مووودي اوليه سرمايه داخلی و مووودي اوليه کاالهاي سرمايهاي واردشده نيز از روش نمايی
برآورد گرديده است به اين ترتيب که ابتدا معادله زير به صورت وداگانه براي گروههاي صنعتی
مختلف ،تخمين زده شده است:2
()20

LogI it   it   i T

که در آن  Tو  I itبه ترتيب بيانگر روند زمانی و سرمايهگذاري در اموال سرمايهاي داخلی يا
سرمايهگذاري در کاالهاي سرمايهاي خاروی (واردات کاالهاي سرمايهاي) است سپس براي برآورد
مووودي اوليه سرمايه داخلی و مووودي اوليه کاالهاي سرمايهاي واردشده ،آنتیلگاريتم عرض از مبدأ
محاسبه و بر ضريب روند زمانی تقسيمشده است (عاقلی کتنه شتري 33 :1335 ،و شاهآبادي:1334 ،
)55
الزم به ذکر است که در دسترس نبودن سرمايه اوليه مربوط به صنايع موردبررسی ،سبب میشود که
حتی مووودي سرمايه برآورد شده با استفاده از اين روش نيز با ميزان واقعی آن تفاوت داشته باشد که
البته اين تفاوت ،بيشتر در مقدار عددي مووودي سرمايه ظاهر میشود؛ ولی روند برآورد شده تا حد
بسيار زيادي میتواند با روند واقعی مووودي سرمايه يکسان باشد بهعنوانمثال ،اگر مووودي سرمايه
داخلی صنايع توليد ماشينآالت اداري و حسابگري در سال  1363برابر با  K0باشد ،بر اساس رابطه
( ،)16مووودي سرمايه داخلی در سال  ،1364براي صنعت مزبور برابر با حاصل ومع  K0و خالص
سرمايهگذاري در کاالهاي سرمايهاي داخلی سال  1364میشود و همين طور براي سالهاي بعد؛
بنابراين ،تفاوت بهاندازه ميزان اختال  K0واقعی و  K0برآوردي خواهد بود و اين رقم ،بهطور ثابت
بهکل دوره سرايت خواهد کرد و لذا ،روند تغييرات حفظ خواهد شد (سبحانی و عزيز محمدلو:1336 ،
)99

 1بر اساس معيارهاي سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ( )Industrial Development Organization United Nationalنرخ
استتالک براي کشورهاي درحالتوسعه  %15در نظر گرفتهشده است براي مطالعه بيشتر به مطالعه سبحانی و عزيز محمدلو ( )1336مراوعه
شود
 2در اکثر مطالعات از روش نمايی مزبور استفادهشده است به عنوان نمونه میتوان به مطالعات عاقلی کتنه شتري ( ،)1335شاهآبادي (،)1334
سبحانی و عزيز محمدلو ( ،)1336زراء نژاد و انصاري ( ،)1335والئی ،صادقی و اعمی بنده قرائی ( ،)1336صادقی و عمادزاده ( )1332و
مواليی ( )1334اشاره کرد
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مطابق سند راهبرد توسعه صنعتی کشور ( )1335نُه گروه صنعتی ذيل (با کد چتاررقمی ISIC

ارائهشده در داخل پرانتز) به عنوان صنايع با فناوري باال در نظر گرفته میشوند -1 :توليد ماشينآالت
اداري و حسابگري ( -2 ،)3000توليد المپها و ساير اوزا ( -3 ،)3210توليد فرستندههاي تلويزيونی
( -4 ،)3220توليد گيرندههاي تلويزيونی ( -5 ،)3230توليد تجتيزات پزشکی ( -5 ،)3311توليد
ابزارهاي ويژه اندازهگيري ( -6 ،)3312توليد تجتيزات کنترل صنعتی ( -3 ،)3313توليد ابزارهاي
اپيتيکی و تجتيزات عکاسی ( -9 ،)3320توليد ساعتهاي مچی ( )3330آمار و اطالعات مربوط به
گروههاي صنعتی نُهگانه فوق از نتايج آمارگيري از کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بيشتر مرکز
آمار ايران طی سالهاي  1364-1339استخراجشده و در تخمين مدل مورداستفاده قرار میگيرند
 .5برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
در مطالعات اقتصادسنجی الزم است ابتدا ايستايی متغيرها مورد آزمون قرار گيرد نتعايج آزمعونهعاي
ايستايی بر روي متغيرهاي مورداستفاده در تحقيق ،در ودول ( )1ارائهشده است همانطوري که نتايج
ارائهشده در ودول ( )1نشعان معیدهنعد ،تمعامی متغيرهعاي مورداسعتفاده در معدل ،در سعطح ايسعتا
میباشند؛ لذا ضرورتی براي استفاده از روش همانباشتگی در دادههاي تابلويی ووود ندارد؛ بنعابراين در
اين تحقيق از روشهاي معمول تخمين در دادههاي تابلويی استفاده میشود
بدين منظور ابتدا با استفاده از آماره  ،Fهمگن بودن واحعدهاي موردبررسعی ،آزمعون معیشعود در
صورت عدم رد فرضيه صفر (همگن بودن واحدهاي مورد بررسی) بهسادگی میتعوان از روش حعداقل
مربعات تجميع شده استفاده کرد که همان روش حداقل مربعات معمولی است؛ زيرا در اين حالت فقط
دادهها روي هم انباشتهشدهاند و تفاوت ميان واحدهاي موردبررسی ناديده گرفتهشده است در غير اين
صورت (يعنی در صورت ناهمگن بودن واحدهاي موردبررسی) ،لزوم استفاده از دادههاي تابلويی مطرح
میشود نتايج اين آزمون که در ودول ( )2آمعده است ،بيانگر رد فرضيععه صعفر و لععزوم اسعتفاده از
دادههاي تابلويی در صنايع با فناوري باالي ايران است
جدول  :1نتایج آزمونهای ریشه واحد برای متغیرهای تحقیق
آزمون ریشه واحد
ADF Fisher

آزمون ریشه واحد
IPS

آزمون ریشه واحد
LLC

ارزش احتمال ()Prob.

ارزش احتمال ()Prob.

ارزش احتمال ()Prob.

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

0/00
0/02
0/02
0/02
0/00

0/01
0/00
0/00
0/00
0/00

Log VA
Log L
Log KI
Log KE
Log HC

0/00

0/04

0/00

Log RDS

متغیر

* در هر يک از آزمونهاي ارائهشده ،فرضيه صفر ووود ريشه واحد و فرضيه مقابل عدم ووود ريشه واحد (ايستايی) است
منبع :يافتههاي پژوهش
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در مرحله بعد بايستی از بين دو روش مووود براي تخمين دادههاي تابلويی ،روش اثرات ثابت و
روش اثرات تصادفی ،يکی انتخاب شود براي اين منظور از آماره آزمون هاسمن 1استفاده میشود بر
اساس اين آزمون ،رد فرضيه صفر بيانگر استفاده از روش اثرات ثابت و عدم رد آن مبين استفاده از
روش اثرات تصادفی میباشد (گرين 235-239 :2002 ،2و  )301نتايج آزمون هاسمن در ودول ()2
ارائهشده است که بيانگر عدم رد فرضيه صفر و انتخاب روش اثرات تصادفی میباشد
جدول  :2نتایج برآورد مدل به روش اثرات ثابت
ضرایب

متغیرها

*)2/43 (0/33
)0/05 (0/11
* )0/13 (0/05
*)0/13 (0/04
*)0/55 (0/11
*)0/15 (0/04

C
Log L
Log KI
Log KE
Log HC
Log RDS

0/93

R2

* 551/43
* 5/13
1/40
* 36/63
** 6/33

آزمون معنی دار بودن کلی رگرسيون (آماره )F
آزمون معنیدار بودن اثرات گروه (آماره )F
آماره هاسمن
آزمون ناهمسانی واريانس (آماره )LR
آزمون خودهمبستگی (آماره )F

منبع :يافتههاي پژوهش
* ** ،و *** به ترتيب نشانگر رد فرضيه صفر در سطح معنیداري  0/05 ،0/01و  0/1است
اعداد داخل پرانتز انحرا معيار میباشد

بعد از انتخاب روش مناسب با استفاده از آزمون هاسمن ،آزمونهاي مربوط به خودهمبستگی بين
اوزاء اختالل (آزمون وولدريج )3و ناهمسانی واريانس (آزمون نسبت راستنمايی )4انجام میپذيرد5
فرضيه صفر در آزمون وولدريج ،عدم ووود خودهمبستگی مرتبه اول در ومالت اختالل مدل
رگرسيون می باشد که در صورت رد فرضيه صفر ،مدل تخمين زده شده داراي خودهمبستگی مرتبه
اول بوده و براي رفع آن الزم است مدل رگرسيون با لحاظ کردن ) AR(1مجدداً برازش شود فرضيه
صفر در آزمون نسبت راستنمايی نيز همسانی واريانس ومالت اختالل میباشد که در صورت رد

1. Hausman Test
2. Greene
3. Wooldridge test
4. Likelihood Ratio Test
 5آزمون مربوط به ناهمسانی واريانس داراي توزيع   2با دروه آزادي  N-1و آزمون مربوط به خودهمبستگی داراي توزيع  Fبا دروه آزادي
( )1, N-1میباشد ( Nمعر تعداد واحدهاي موردبررسی است)
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فرضيه صفر بايستی مدل تحقيق با حداقل مربعات تعميميافته مورد برآورد قرار گيرد (محمدزاده،
ممیپور و فشاري )150-151 :1339 ،نتايج مربوط به اين آزمونها در ودول ( )2آمده است که
بيانگر ووود خود همبستگی و ناهمسانی واريانس میباشد؛ بنابراين مدل تحقيق با لحاظ کردن
) AR(1و به روش حداقل مربعات تعميميافته برآورد میشود نتايج برآورد مدل تحقيق در ودول ()2
ارائهشده است همانگونه که در ودول ( )2مالحظه میشود ،مووودي سرمايه  R&Dداخلی،
مووودي سرمايه داخلی ،مووودي کاالهاي سرمايهاي واردشده و سرمايه انسانی داراي تأثير مثبت و
معنیدار بر ارزش افزوده در صنايع با فناوري باالي ايران هستند اين نتيجه با چارچوب نظري و
تجربی ارائهشده در تحقيق سازگار است
همانطوري که مالحظه میشود ،مووودي کاالهاي سرمايهاي واردشده که از متغير وريان واردات
کاالهاي سرمايهاي محاسبهشده است ،همانند مطالعات آک قويونلو ،ميتچی و ارسالن ( ،)2005يان
بينگ ( ،)2003تکسيرا و فورتونا ( ،)2010شتريور و واوري ( ،)2012هرريرياس ( ،)2012صفدري و
همکاران ( ،)2012ديپه و موتل ( ،)2013محمدزاده و رهنماي قراملکی ( ،)1339شاهآبادي و سجادي
( )1390و محمدزاده و رهنماي قراملکی ( )1391داراي تأثير مثبت و معنیدار بر ارزش افزوده می-
باشد در مطالعه دوليک و فوستر ( )2003تأثير مووودي کاالهاي سرمايهاي وارد شده بر توليد ناخالص
داخلی تنتا براي کشورهاي داراي سرمايه انسانی متوسط و باال مثبت بوده و براي کشورهاي داراي سطح
پايين سرمايه انسانی ،تأثير مووودي کاالهاي سرمايهاي واردشده بر توليد ناخالص داخلی منفی بوده
است در مطالعه تسينگ ( )2003مووودي کاالهاي سرمايهاي واردشده داراي تأثير معنیدار بر ارزش
افزوده نمیباشد همچنين فعاليتهاي  R&Dداخلی همانند مطالعات آک قويونلو ،ميتچی و ارسالن
( ،)2005تسينگ ( ،)2003تی سانگ و همکاران ( ،)2003يان بينگ ( ،)2003تکسيرا و فورتونا
( ،)2010ديپه و موتل ( ،)2013وودانی طترانی و رکنالدين افتخاري ( ،)1334واعظ ،طيبی و قنبري
( ،)1335شاکري و ابراهيمی ساالري ( ،)1333مترابی بشرآبادي و واودان ( ،)1390شاهآبادي و
سجادي ( ،)1390محمدزاده و رهنماي قراملکی ( )1391و متفکرآزاد و رهنماي قراملکی ()1392
داراي تأثير مثبت و معنیدار بر ارزش افزوده میباشد در مطالعه شاهآبادي و رحمانی ()1336
فعاليتهاي  R&Dداخلی داراي تأثير معنیدار بر ارزش افزوده نمیباشد سرمايه انسانی نيز همانند
مطالعات تکسيرا و فورتونا ( ،)2010مينه تاکی و تاکه مورا ( ،)2010سلطان قدري و عبدول وحيد
( ،)2011شتريور و واوري ( ،)2012شاهآبادي و رحمانی ( ،)1336سليمیفر و همکاران (،)1333
محمدزاده و رهنماي قراملکی ( )1339و مترگان و همکاران ( )1391داراي تأثير مثبت و معنیدار بر
ارزش افزوده میباشد
بر اساس نتايج بهدستآمده ،ضرايب برآوردي مووودي سرمايه  R&Dداخلی ،مووودي کاالهاي
سرمايهاي واردشده ،مووودي سرمايه داخلی و سرمايه انسانی به ترتيب  0/13 ،0/13 ،0/15و 0/55
میباشند و بيانگر اين هستند که يک درصد افزايش در مووودي سرمايه  R&Dداخلی ،مووودي
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کاالهاي سرمايهاي واردشده ،مووودي سرمايه داخلی و سعرمايه انسانی به ترتيب باعث افعزايش
ارزش افزوده در صنايع موردبررسی به ميزان  0/15درصعد 0/13 ،درصد 0/13 ،درصد و  0/55درصعد
میشوند؛ بنابراين میتعوان انتظار داشت ،با افزايش سرمايه  R&Dداخلی ،مووودي کاالهاي
سرمايهاي واردشده ،مووودي سرمايه داخلی و سرمايه انسانی ،ارزشافزوده صنايع با فناوري باالي
ايران نيز افزايش يابد همانطوري که مالحظه میشود ،به ترتيب سرمايه انسانی ،مووودي سرمايه
داخلی ،سرمايه  R&Dداخلی و مووودي کاالهاي سرمايهاي واردشده بيشترين ستم را در ايجاد
ارزش افزوده در صنايع با فناوري باالي ايران طی دوره موردبررسی داشتهاند
همانطوري که مالحظه میشود سرمايه انسانی (تعداد شاغالن داراي تحصيالت دانشگاهی)
بيشترين تأثير را بر ارزش افزوده در صنايع با فناوري باال داشته و ضريب نيروي کار ساده (تعداد
شاغالن فاقد تحصيالت دانشگاهی) هرچند مثبت میباشد ولی معنیدار نيست شايد بتوان اين
ضرايب را به اين امر نسبت داد که صنايع با محتواي فناوري پيشرفتهتر ،بيشتر نيازمند نيروي کار
متخصص و تحصيلکرده میباشند تا نيروي کار ساده و فاقد تحصيالت دانشگاهی همچنين مطابق
مبانی نظري ،انتظار بر اين است که در کشورهاي درحالتوسعه واردات کاالهاي سرمايهاي نسبت به
کاالهاي سرمايهاي داخلی ستم بيشتري در ايجاد ارزش افزوده در صنايع با فناوري باال داشته باشند
باوووداين نتايج نشان میدهند که ضرايب مووودي سرمايه داخلی و مووودي کاالهاي سرمايهاي
واردشده به ترتيب  0/13و  0/13میباشند اين نتيجه مطابق با نتايج مطالعه محمدزاده و رهنماي
قراملکی ( )1339و محمدزاده و رهنماي قراملکی ( )1391میباشد
شايد بتوان يکی از علل چنين رويدادي را درونگرا بودن اقتصاد ايران دانست به ويژه اينکه
بررسیها نشان میدهد ،واردات کاالهاي سرمايهاي صنايع با فناوري باال طی دوره  ،1369-1364به
علت کاهش قيمت نفت در سال  1362و متعاقب آن اعمال مقررات محدودکننده بر واردات از سوي
دولت و همچنين کاهش مجدد و بسيار شديدتر قيمت نفت در سالهاي  1365و  ،1366روندي نزولی
را طی کرده است؛ به طوري که واردات کاالهاي سرمايهاي صنايع با فناوري باال از مبلغ 31461/06
ميليون ريال به قيمت پايه  1365در سال  1364به مبلغ  11521/35ميليون ريال به قيمت پايه 1365
در سال  1339کاهشيافته است همچنين تأثير مثبت و معنیدار مووودي سرمايه  R&Dداخلی را
نيز میتوان به درونگرائی اقتصاد ايران و همچنين تحريمهاي اعمالشده از سوي برخی از کشورها
عليه ايران نسبت داد
همچنين نتايج ارائهشده در ودول ( ،)2نشان میدهد که تأثير تعداد نيروي کار بر ارزش افزوده
صنايع مزبور هرچند مثبت میباشد ،ولی از لحاظ آماري معنیدار نمیباشد ضريب تعيين تعديلشده
براي مدل برآوردي برابر  0/93میباشد که حاکی از قدرت توضيح دهندگی باالي مدل میباشد؛ به
عبارت ديگر ،ضريب تعيين تعديلشده نشان میدهد که متغيرهاي مستقل ارائهشده در مدل93 ،
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درصد تغييرات در ارزش افزوده صنايع موردبررسی را توضيح میدهند آزمون معنیدار بودن کلی
رگرسيون نيز حاکی از معنیدار بودن کلی مدل در سطح معنیداري  1درصد میباشد
نتیجهگیری
به عقيده اکثر اقتصاددانان تغييرات فناوري میتواند رشد توليد و بترهوري را تحت تأثير قرار دهد گواه
اين ادعا ،افزايش درآمد سرانه کشورهايی است که در انقالب صنعتی ستيم بودهاند و محققان اين
افزايش را به پيشرفت فنی و تغييرات فناوري نسبت میدهند ،چراکه اين افزايش نمیتواند تنتا ناشی
از دو نتاده سرمايه فيزيکی و نيروي کار باشد پيشرفت فناوري مذکور نتيجه فعاليتهاي تحقيق و
توسعه است با تووه به اينکه اکثر هزينههاي تحقيق و توسعه در صنايع محقق میشود ،در اين
مطالعه به بررسی تأثير مووودي سرمايه تحقيق و توسعه بر ارزش افزوده در صنايع با فناوري باالي
ايران پرداخته میشود ازآنجاکه کشورهاي درحالتوسعه توانايی زيادي براي سرمايهگذاري بر روي
تحقيق و توسعه ندارند ،لذا واردات کاالهاي سرمايهاي به ويژه در مراحل اوليه توسعه براي آنها امري
اوتنابناپذير تلقی میشود عامل کليدي و متم ديگري که میتواند در ارزش افزوده صنايع با فناوري
باال تأثير بسزايی داشته باشد ،سرمايه انسانی میباشد؛ بنابراين در اين مطالعه عالوه بر مووودي
سرمايه تحقيق و توسعه ،اثر مووودي کاالهاي سرمايهاي واردشده و سرمايه انسانی نيز بر ارزش
افزوده صنايع مزبور موردبررسی قرار میگيرد
برآورد مدل تحقيق نشان میدهد که متغيرهاي مووودي سرمايه داخلی ،مووودي کاالهاي
سرمايهاي واردشده ،مووودي  R&Dداخلی و سرمايه انسانی اثرات مثبت و معنیداري بر ارزش
افزوده کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بيشتر با فناوري باالي ايران دارند همچنين نتايج نشان
میدهند که ضريب برآوردي براي نيروي کار فاقد تحصيالت دانشگاهی هرچند مثبت میباشد ،ولی از
لحاظ آماري معنیدار نمیباشد
با تووه به تأثير مثبت  R&Dداخلی بر ارزش افزوده صنايع با فناوري باال میتوان گفت که دولت
بايستی به حمايت از فعاليتهاي  R&Dآن صنايع بپردازد که از آن ومله میتوان به مشوقهاي مالی
مستقيم (کمکهاي مالی مستقيم دولت مثل يارانهها) و مشوقهاي مالی غيرمستقيم (بخشش
مالياتی) اشاره کرد همچنين دولت با ايجاد زيرساختهاي الزم همچون قوانين و مقررات ،تعريف،
تضمين و اوراي حقوق مالکيت فکري ،دروه رقابتی بودن اقتصاد و دروه باز بودن آن و میتواند
تأثير مستقيمی بر مخارج و فعاليتهاي  R&Dو قابليت اثرگذاري آن بر ارزش افزوده صنايع با
فناوري باال داشته باشند همچنين با تووه به تأثير مثبت مووودي کاالهاي سرمايهاي واردشده بر
ارزش افزوده صنايع با فناوري باال توصيه میشود که دولت تعامل با اقتصاد وتانی را هد گذاري
کرده و با اتخاذ سياستهاي مناسب ،در وتت رفع تحريمهاي اعمالشده عليه کشور گام بردارد،
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چراکه برقراري تعامل با اقتصاد وتانی ،از طريق تستيل در واردات تکنولوژي ،سبب افزايش هر چه
بيشتر ارزش افزوده صنايع مورد بررسی میشود
همانطوري که نتايج تحقيق نشان میدهد ،سرمايه انسانی داراي تأثير مثبت چشمگيري بر ارزش
افزوده در صنايع مورد بررسی است؛ بنابراين میتوان بيان داشت که براي افزايش سريعتر و هر چه
بيشتر ارزش افزوده صنايع موردبررسی ،بايد به کميت و کيفيت سرمايه انسانی (شاغالن داراي
تحصيالت دانشگاهی) تووه ويژهاي مبذول شود در اين راستا دولت میتواند به شيوههاي مختلف
صنايع با فناوري باال را به استفاده بيشتر از شاغالن داراي تحصيالت دانشگاهی مولد و کارآمد تشويق
کند
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