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    اجرایی مدیریتی  پژوهشنامه                                                                                                            
  پژوهشی–                                                                                            علمی 

      88 نیمه ی دوم ،)36پیاپی (2 ی شماره، منهسال                                                                                             
  تولیدوری کل عوامل  فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهرهاثرات

  ایراندر 
  6/3/1388:تاریخ پذیرش       8/10/1387  :تاریخ دریافت 

  ∗ محمودزادهمحمود
  :چکیده

 1990  یهـا  از دهـه   بر عملکرد اقتـصادی کـشور    ) فاوا(ارزیابی اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات       
فاوا .  است  عوامل تولید  وری کل    بهره ،های مورد بحث      رترین متغیّ  از مهم . مورد توجه قرار گرفته است    

در ایـن مقالـه   . ثر باشـد ؤ مـ  لوری کـ    هتواند از طریق مجراهای زیرساخت، کاربری و سرریز بر بهر           می
         زمـانی   ی  دوره درروش تـصحیح خطـای بـرداری        بـا اسـتفاده از      در ایران   وری کل     فاوا بر بهره  اثرات  
  .  شده استارزیابی 1345-1384
کـشش  . وری دارنـد    ثیر مثبت بـر بهـره     أ سرانه فاوا و غیرفاوا ت     ی  موجودی سرمایه ها نشان داد      یافته
.  اسـت  02/0 و   58/0 غیرفـاوا و فـاوا بـه ترتیـب           ی   سرانه ی   نسبت به موجودی سرمایه    وری کل   بهره

 025/0 و 07/0بـین   و فـاوا     غیرفـاوا    ی  گـذاری سـرانه     وری کل نسبت به سرمایه      کشش بهره متوسط  
سـطح  وری کل نسبت به  کشش بهره. معنادار ولی نوسانی است  و مثبت انسانی   ی  سرمایهکشش  .است

 ی  چنـین رابطـه    هـم .  اسـت  08/0انداز از درآمد ملی        و نسبت به سهم پس     )-07/0( ها  عمومی قیمت 
  . مدت برقرار است وری کل در بلندمدت و کوتاه های توضیحی بر بهره رعلیت از سوی متغیّ

  
  ایران،وری کل  بهره،فناوری اطالعات و ارتباطات:  کلیدیی  ه هاواژ
  

                                                 
    mahmod.ma@yahoo.com  وه واحد فیروزک-استادیار دانشگاه آزاد اسالمی -نویسنده مسئول   ∗
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 مقدمه.1
 مـورد توجـه قـرار       1990  ی ها  از دهـه      ی کشور ارزیابی اثرات فاوا بر عملکرد اقتصاد     

فاوا بـه سـه طریـق       . وری کل است    های مورد بحث بهره       رترین متغیّ  یکی از مهم  . گرفته است 
اول به عنوان یک بخـش اقتـصادی؛ دوم بـه عنـوان     : تواند رشد اقتصادی را گسترش دهد  می

ا بـر رشـد اقتـصادی از طریـق          مین راه تأثیر فاو   ها و سوّ    مورد استفاده در سایر بخش      ی نهاده
  . وری عوامل است ثیر صنایع فاوا بر بهرهأت

های اقتصادی و     واقعیت آن است که امروزه استفاده از فاوا به اشکال مختلف در بخش            
هــای اقتــصادی و  شــود بــا پــذیرش بنگــاه بینــی مــی بازرگــانی رونــق گرفتــه اســت و پــیش

 اسـتفاده    ی دو رویکرد در زمینه   . افزایش یابد ها    کنندگان جایگاه فاوا در اقتصاد کشور       مصرف
 فاوا   ی گران اعتقاد دارند با توسعه      برخی تحلیل . های در حال توسعه وجود دارد       فاوا در کشور  

های در حال توسعه بیشتر خواهد شـد و           های توسعه یافته با کشور       کشور  ی در جهان، فاصله  
تـوان بـرای       نمـی  ی روشـن    و آینده  تر خواهد بود    در نتیجه شکاف دیجیتالی در جهان عمیق      

 ایـن   یبا این رویکرد، پیشنهاد خاصـی بـرای توسـعه     . دکرهای در حال توسعه ترسیم        کشور
هـای در حـال       رویکرد دوم فاوا را به عنوان فرصـت بـرای کـشور           . دکره  ئتوان ارا   ها نمی   کشور

هـای در     گاه کشور با این ن  . کند   یاد می  1 جهشی  ی داند و از آن تحت عنوان توسعه        توسعه می 
 خود را گسترش دهند و شکاف دیجیتالی و اقتصادی           ی توانند سرعت توسعه    حال توسعه می  
  . های توسعه یافته کاهش دهند خود را با کشور

بیـشتر  . های مختلف به دنبال داشـته اسـت         تحقیقات تجربی نتایج متفاوتی در کشور     
 ایـن مطالعـات بـر اثرگـذاری فـاوا بـر       .های توسعه یافته انجام یافته اسـت    مطالعات در کشور  

. شـود  وری مشاهده مـی      هر چند در برخی موارد وجود تناقض بهره        ،کید دارند أوری کل ت    بهره
های در حال توسعه از نظر  کشور. های در حال توسعه نیز انجام یافته است         مطالعاتی در کشور  

رای مثال سهم مخارج فـاوا از       ب. های پیشرو دارند    های فاوا تفاوت معناداری با کشور       زیرساخت
در ) هاسـت   های مهم برای نفوذ فاوا در اقتصاد کشور         که یکی از سنجه   (تولید ناخالص داخلی    

                                                 
1-Leapfroge 
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 این نسبت برای بیشتر  که در حالی ؛ درصد رسیده است   دههای توسعه یافته به بیش از         کشور
ت بـرای ایـران     این نسب ). 2006،  1ویتسا( درصد است    پنجهای در حال توسعه کمتر از         کشور

 ایـران با ایـن وجـود،   .  ثابت باقی مانده است2006-2001  ی بوده و این سهم طی دوره      4/2
ـ              بـه کـار بـسته و در        آن  کـارگیری   ه  تالش زیادی برای بهبـود وضـعیت زیرسـاخت فـاوا و ب

هـای    گـذاری   سـرمایه ) ای  افزار و خـدمات رایانـه       افزار، نرم   ارتباطات، سخت (های فاوا     زیربخش
توانـد   این رویکرد مثبت به فاوا با این بینش همراه است که فـاوا مـی         . داده است انجام  زیادی  
. ها کاهش دهـد     های دیجیتالی را بین کشور       دیجیتالی و به دنبال آن شکاف فرصت        ی فاصله

از یک طرف، بیشترین تالش بـرای بهبـود و ارتقـای            .  از دو جنبه به فاوا توجه دارند       کشورها
ایـن نگـاه مبتنـی بـر        . گیـرد   چنین تقویت بخش فاوا صورت می      یکی و هم  های الکترون   بستر

از طرف دیگر، نفوذ و گسترش فاوا نیازمند تقاضا برای کاالها           .  فاواست  ی تقویت بخش عرضه  
هـای تولیـد، تـسهیل        یندابنابراین کاربری و استفاده از فاوا برای بهبود فر        . و خدمات فاواست  

ایـن  . هـا قـرار دارد      اد مختلف زندگی در کانون توجه کشور      عابوری و در      تجارت، افزایش بهره  
هـای اقتـصادی و سـرریز         کارگیری فاوا به عنوان نهاده در تمامی بخـش        ه   ب  ی رویکرد بر پایه  

  .    اقتصاد قرار دارد یهای مثبت آن در عرصه پیامد
ی مقاله بـه    سازمانده. شود  میمطالعه  در ایران    وری کل   بهرهثیر فاوا بر    أ ت مقالهدر این   
قـسمت  .  شده اسـت ثبح) نظری و تجربی  ( موضوع   ی  پس از مقدمه، پیشینه   . این شرح است  

و به دنبال آن برآورد و      ها    منابع داده ها    رشرح متغیّ سپس  . اختصاص دارد تصریح مدل   دوم به   
  . دهد  بخش پایانی مقاله را شکل می،خالصه و نتایج. نتایج تجربی آورده شده است

 
  تحقیقی پیشینه.2
های سـرمایه      تغییرات فنی است که از طریق افزایش نهاده         ی وری کل نشان دهنده     بهره      

. شـود   البته آن شامل عوامل سیاسـتی و نهـادی نیـز مـی        ؛شود  و نیروی کار توضیح داده نمی     
 وری وری وجود دارد اما در مورد سهم فاوا از بهـره  های مختلفی برای اثرگذاری فاوا بر بهره    راه

                                                 
1-World Information Technology and Services Alliance (WITSA) 
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 فاوا یکی    ی پیشرفت تکنولوژیکی بسیار سریع در صنایع تولید کننده       . کل توافق وجود ندارد   
  .وری کل است های اثرگذاری فاوا بر بهره از راه
: وری کل اثـر دارد      فاوا به سه طریق بر بهره     ) 2007 (1کی بر اساس نظر اتکینسون و مک           

اثـرات مثبـت   . ؛ و بهبود دسترسی به دانـش ها با پذیرش فاوا آثار خارجی شبکه؛ بهبود مکمل   
توانـد اثـرات      فاوا مـی  . خیر زمانی همراه خواهد بود    أوری با ت    هر یک از عوامل یاد شده بر بهره       

د کـه رضـایت     کنـ تلفـن ایجـاد      ی   صال تمامی مشترکین تلفن به شبکه     ای از طریق اتّ     شبکه
های با ارزش برای کاربران بـه         که ایجاد شب  ،با این وجود  . خواهد داد تمامی کاربران را افزایش     

هـای    برای مثال ممکن اسـت فنـاوری      . یند بدون مشکل نخواهد بود    ا  و این فر    دزمان نیاز دار  
ایـن موضـوع بـرای تغییـرات        . مختلف مورد استفاده مناسب نباشـند و اتـصال برقـرار نـشود            

دستیابی . مراه است بر، وقت بر و با عدم موفقیت ه          هزینه  معموالً کهسازمانی نیز مصداق دارد     
پسند نیستند و ممکن است کـاربران         فاوا کاربر   ی همه. به اطالعات نیز این مشکالت را دارد      

  . شوندها مواجه  ها برای دسترسی به اطالعات با سختی در استفاده از آن
اول ایـن کـه آن      : دکنـ   مـی  هئارابر رشد   را  های اثرگذاری فاوا      لا کان شماره ی یک  نمودار       
هـای    دوم ایـن کـه فـاوا نـوآوری        . دهـد   را افزایش مـی   ) سرمایه و نیروی کار   (ها    ایی نهاده کار

وری نیـروی     بهـره . کنـد   وری کل تقویت و تسریع می       تکنولوژیکی را به عنوان منبع رشد بهره      
یند تولیـد   ا تعمیق سرمایه ناشی از مشارکت فاوا به عنوان نهاده در فر            ی کار به عنوان نتیجه   

وری نیـروی     گذاری فاوا بدون تغییر تکنولوژی تولید، بهره        در این حالت، سرمایه   . یابد  رشد می 
منابع د  مجدّبا افزوده شدن تعمیق سرمایه، عوامل اقتصادی تخصیص         . دهد  کار را افزایش می   

ینـد  ا بهتـر از فـاوا در فر        ی دهند که سبب بهبود کارایی تکنولـوژیکی و اسـتفاده           را انجام می  
  .  شود وری کل می نمایان شدن منافع بهرهتولید و سرانجام 

  
  
  
  

                                                 
1- Atkinson and McKay 
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  وری  اثرگذاری فاوا بر رشد بهرههای مجرا  - شماره ی یک  نمودار
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

برآورد اثـرات فـاوا   . ات نوظهور وجود دارد قیتحقوری کل      اثرات فاوا بر بهره     ی   در زمینه       
 رشـد    ی های رگرسیونی توضـیح دهنـده       روش حسابداری رشد و مدل     ه دو وری کل ب    بر بهره 

  . گیرد وری صورت می بهره
وری کل عبارت اسـت ازمـا بـه تفـاوت نـرخ رشـد                 بر اساس الگوی حسابداری رشد، بهره         

بخـش اول   . گیـرد   وری کل از دو جا نـشات مـی          بهره). 2004جرگنسون،  (ها    محصول و نهاده  
) 2002(1اولینر و اسـتیرو    .هاست  ده و  بخش دوم مربوط به سایر بخش        ناشی از صنعت فاوا بو    

هـای    برای کـشور  ) 2003( 1و لی و کاتری   ) 2003( 2برای اقتصاد آمریکا، وان آرک و همکاران      

                                                 
1-Oliner and Stiroh 
2-Van Ark and et al 

 استفاده از فاوا

سرمایهوری  رشد بهره وری کلرشد بهره   

کاربری فاوا کارایی اثرگذاری
ســرمایه بــر تولیــد را بهبــود

 بخشد   می

کاربری فاوا، کارایی تولید را از طریـق
های مدیریتی و  یندااصالح و بهبود فر   

جــویی، از قبیــل صــرفه (ســازمانی 
ای و بهبــــود انبــــارداری،  هزینــــه

  .بخشد بهبود می)  ارتباطات
ــوآوری در بخــش ــی و ن ــرات فن تغیی

ــاوا در رشــد بهــره  وری کــل تولیــد ف
  .شود داخلی منعکس می

 

وری نیروی کار رشد بهره  

ــق ســرمایه ــاوا یتعمی  یســرمایه:  ف
دیگر در ی   سرانه فاوا به عنوان نهاده      
هـا اسـتفاده  تمامی تولید تمامی بخش   

 .شودمی

)2007(آنکتاد:منبع  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
  88 نیمه ی دوم،)36پیاپی (2ی   ، سال نهم، شمارهمدیریت اجراییپژوهشنامه ی ... ...............112

  

 

دهد   نتایج نشان می  . ترین تحقیقات تجربی در این زمینه هستند       آسیای شرقی از جمله مهم    
هـای اروپـایی و    وری در کشور ابل مالحظه بر رشد بهره که بخش تولید کننده فاوا اثر مثبت ق       

های تکنولـوژیکی بـوده        پیشرفت  ی آسیای شرقی و ایرلند داشته است و منبع اصلی و عمده          
) 2004(جرگنـسون و همکـاران      . است و منافع و عواید تولید فاوا بیشتر از کاربری آن اسـت            

           .فزایش یافته استوری کل با گذشت زمان ا نشان دادند سهم فاوا از بهره
 ی  منـابع رشـد اقتـصادی ژاپـن و آمریکــا را در دوره    ) 2005(جرگنـسون و موتوهاشـی        

دهد کـه سـهم فـاوا در          نتایج نشان می  . اند  کید بر نقش فاوا بررسی کرده     أبا ت  2003 - 1975
  .  افزایش یافته است1995وری کل پس از  رشد و بهره

اثـرات  ) 2006( 2 شـیو و حـشمتی     . د رگرسیونی نیز انجام یافته اسـت      مطالعاتی با رویکر       
 )2003-1993 ( گذشته    ی وری کل در چین در دهه       گذاری مستقیم خارجی بر بهره      سرمایه

وری کـل را      گذاری فـاوا، بهـره      دهد یک درصد افزایش سرمایه      نتایج نشان می  . اند  برآورد کرده 
 درصـد   98/0گذاری مستقیم خارجی،      ین سرمایه  در حالی که ا    ؛دهد   درصد افزایش می   46/0

  .دهد افزایش می
هـای     کـشور سـازمان همکـاری      23وری کل بـرای       مدلی را برای بهره   ) 2006 (3سو و لی       

 بـرآورد   1996-1992 زمـانی    ی   کشور در حال توسعه بـرای دوره       پانزدهاقتصادی و توسعه و     
 انسانی، باز بودن اقتصاد، ی ص داخلی، سرمایهوری کل تابعی از رشد تولید ناخال بهره. اند کرده

در ایـن مـدل فـاوا       .  داخلی فاوا، اثرات سرریز فاوا و روند زمانی معرفی شـده اسـت             ی  سرمایه
ر متغیّ. ای گذاری داخلی فاوا بیشتر و اثرات شبکه از طریق سرمایه: تواند دو اثر داشته باشد می

 دو  نتحلیل آنـا  . های خارجی تعریف شده است      فاوا بری کشور   ی  شبکه فاوا به صورت سرمایه    
. کند  های اقتصادی و توسعه و در حال توسعه را مقایسه می            های سازمان همکاری    گروه کشور 

هـای توسـعه      گذاری داخلی فاوا در کشور      دهد همبستگی بین فاوا و با سرمایه        نتایج نشان می  
  . ل توسعه معنادار نیستهای در حا تر است در حالی که این نسبت در کشور یافته قوی

                                                                                                                        
1-Lee and Katri 
2-Shiu and Heshmati 
3-Seo and Lee 
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 علیـت بـین     ی  با استفاده از تابع تولید کاب داگالس، رابطـه        ) 2005 (همکاران و   1لی
توسعه یافته و   ( کشور   بیستتولید ناخالص داخلی و فاوا و بین جز اخالل سولو و فاوا را برای               

رهای در  دهد کشو   نتایج نشان می  . اند  بررسی کرده  2000-1980های    و داده ) در حال توسعه  
توانند   گذاری فاوا نمی    حال توسعه بر خالف کشورهای توسعه یافته و صنعتی جدید از سرمایه           

استرالیا، اتـریش، کانـادا، سـنگاپور و ایـاالت          های    در کشور . ندکنوری استفاده     در بهبود بهره  
. وری اسـت    گـذاری فـاوا و بهـره         مثبت بین سرمایه    ی  رابطه  ی نشان دهنده که  متحده است   

 در ایرلند و کره جنوبی وجود دارد ولی در کوتاه مـدت           Aوری و      بهره بین بلندمدت    ی بطهرا
 بلندمدتی   ی  هیچ رابطه   ایتالیا، ژاپن و اسپانیا    شواهد موجود برای این سه کشور     . وجود ندارد 
این .  ولی درکوتاه مدت رابطه وجود دارد      ،دهد  گذاری فاوا نشان نمی     وری و سرمایه    را بین بهره  

  .خوانی دارد یج با مطالعات قبلی همنتا
نشان دادند که تغییرات زیـادی درکـشورهای مختلـف در           ) 2002( آرک و همکاران    

در آمریکا، استرالیا   فاوا  .  وجود دارد  1995-2000وری طی دوره      خصوص اثر فاوا بر رشد بهره     
 اسـپانیا و پرتغـال      و فنالند بیشترین اثر، ژاپن و ایتالیا در مقایسه با کشورهای قبلی کمتـر و              

وری کل به فاوا در کشورهای چین، اندونزی،          علیت گرنجر از بهره   . کمترین اثر را داشته است    
های درهای بـاز را در         گذشته سیاست   ی مالزی و فیلیپین وجود دارد این کشورها از دو دهه         

  .1 تالمللی در این کشورها شده اس اند که باعث رشد اقتصادی و رقابت بین پیش گرفته
هـای تحقیـق و       ثیر فعالیـت  أی تـ  ا در مقالـه  ) 1380( آبادی    کمیجانی و شاه  در ایران،   

وری کل عوامل ایـران بررسـی          داخلی و خارجی را از طریق تجارت خارجی بر بهره           ی توسعه
  . اند دهکر

ــاه ــادی  ش ــده  ) 1382( آب ــین کنن ــل تعی ــره یعوام ــران در   به ــل را در ای                 وری ک
نتـایج نـشان    .  به روش حداقل مربعات معمولی ارزیـابی کـرده اسـت           1380- 1338  ی دوره
 انـسانی،    ی  داخلـی و خـارجی، سـرمایه        ی  تحقیـق و توسـعه      ی دهد که انباشت سرمایه     می

                                                 
1-Lee 
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المللـی     مبادله، ذخایر بین    ی تری نسبت به باز بودن، رابطه        فیزیکی سرانه اثر قوی     ی سرمایه
  .وری کل منفی است ثیر نرخ تورم و نرخ ارز واقعی بر بهرهأ وتوری کل در ایران دارند بر بهره

  
 ها ر و شرح متغیّتصریح مدل .1

 رشد  یحسابدار: دوش  وری کل به دو صورت انجام می        از نظر مدل سازی، تحلیل بهره     
های اقتـصادی تفکیـک     وری کل بر اساس بخش      ، رشد بهره  اولدر روش   . و تحلیل رگرسیونی  

با بسط تابع تولید سولو و استفاده از تابع امکانات          ) 2005 (1هاشیجرگنسون و موتو  . شود  می
  :اند دهکروری کل را به صورت زیر بررسی  ثیر فاوا بررشد و بهرهأتولید، ت

   )1                                 (),,,,( LTSHKXAY ⋅=  
، H)(افـزار   ، خدمات سـخت   K)(غیر فاوا     ی  خدمات سرمایه  یها  نهاده از   یتابع Y)(تولید

و خـدمات نیـروی کـار       T)( ارتباطـات     ی  خـدمات سـرمایه    S)(خدمات سرمایه نرم افزار       
)(Nوری کل عوامل از طریق        بهره. استA   با فرض رقابـت کامـل در        .شود   اندازه گیری می

ها؛   وری کل عبارت است از ما به تفاوت نرخ رشد محصول و نهاده              بازار عوامل و محصول، بهره    
وط بـه   و بخش دوم مرب، بخش اول ناشی از صنعت فاوا:گیرد ت میأوری کل از دو جا نش    بهره

  :آید به دست می  رشد به صورت زیرسهم عوامل . هاست سایر بخش
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  :با فرض تکنولوژی خنثی هیکس، داریم
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  :، داریم2با استفاده از رویکرد دوگان

                                                 
1-Jorgenson and Motohashi 
2-Duality 
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. افزار و ارتباطات اسـت  افزار، نرم  سختی ای سرمایه  به ترتیب قیمت اجارهtو h ، sه در آن ک
TSHKiPi ,,,, ، TFPبـرای بـرآورد رشـد        . قیمت تولید نهایی است    ی   کننده ها بیان =

بـه منظـور    . برای بخش ارتباطات از راه دور، به ارزش افزوده و عوامل تولید بخش نیاز اسـت               
),(ازی اگر س  ساده TTT NKFY  باشد با استفاده از رویکـرد دوگـان هماننـد قبـل، رشـد               =

TFPدر این بخش عبارتست از :  

)5                              (
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r
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g
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 برای کـل اقتـصاد بـه        TFP. دهد  ، را در بخش ارتباطات نشان می      TFP رشد    ی این معادله 
  :آید یدست مه صورت زیر ب

)6                   (TSHKj
PY

jYjPj
j jg
jg ,,,==∑= µµ&  

ها از رشـد اقتـصادی و         ها، سهم نهاده    ها و اطالعات ملی کشور      در این روش با استفاده از داده      
های اقتـصادسنجی بـرای بـرآورد ضـرایب اسـتفاده             شود و از روش     وری کل محاسبه می     بهره
  .شود نمی

وری   برای بـرآورد بهـره    . وری کل است     بر بهره  ثرؤدر روش دوم، هدف تحلیل عوامل م      
سازی، از تابع تولید کاب داگالس اسـتفاده          به منظور ساده  . کل به برآورد تابع تولید نیاز است      

در روش اول   . شـود   وری از دو روش در مطالعات تجربی استفاده می          برآورد بهره  برای.شود  می
 سـولو   ی  ، باقیمانـده  )7( ی  شـرح معادلـه   بـه   با تفکیک موجودی سرمایه به فـاوا و غیـر فـاوا             

شود و ممکن است بازدهی نسبت         این معادله به شکل غیر مقید برآورد می        .گردد  محاسبه می 
  .به مقیاس کاهنده، ثابت یا فزاینده باشد

) 7(                         nNKKAY ααα 2
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=  
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 و   اسـت   نیـروی کـار    N فـاوا، و      ی  سرمایه 2Kفاوا،  غیر   ی  سرمایه 1K تولید،   Yکه در آن    
تـابع تولیـد بـه      L)(با گرفتن لگاریتم طبیعـی    . هاست  کشش آن  ی   کننده رها بیان توان متغیّ 

  :آید دست میه صورت خطی و به شکل زیر ب
)8   (                    

10,10,10;
21 2121 <<<<<<+++= nLNnLKLKLALY αααααα  

 لذا امکان بازدهی غیـر ثابـت بـه          ،د است  به صورت غیر مقیّ    )8(  ی با توجه به این که معادله     
وری کل به شرح زیـر محاسـبه      فوق، بهره   ی د معادله دهی مجدّ   با سازمان . مقیاس وجود دارد  

  :شود می
)9                                           ()

21
( 21 LNnLKLKLYLALTFP ααα ++−==  

 سرانه با فرض بازدهی ثابت نـسبت         ی ولید سرانه بر حسب موجودی سرمایه     در روش مقید ت   
  .به مقیاس برآورد شد

)10                                          (α)(
N
K

A
N
Y

=  
روش اول حـسابداری    . وری کل نیز دو رویکرد وجود دارد          ثر بر بهره  ؤدر مورد عوامل م   

وری کـل صـنایع مختلـف تجزیـه           وری کل را به رشـد بهـره         رهوری کل است که رشد به       بهره
وری کـل را بـه رشـد          منـابع رشـد بهـره     ) 2006(برای مثال جرگنسون و همکـاران       . کند  می
روش دوم به دنبال تبیـین و توضـیح   . اند دهکروری کل در صنعت فاوا و غیر فاوا تفکیک            بهره

ثیر عوامـل متعـددی بـر       أاست کـه تـ     های رشد   وری کل بر اساس تئوری      ثر بر بهره  ؤعوامل م 
های مهمی که در بیـشتر تحقیقـات          رثیر متغیّ أدر این مطالعه ت   . شود  وری کل ارزیابی می     بهره

  . شوند شود، ارزیابی می کید میأها ت تجربی به آن
هـای    اول این که برخـی داده     . شود  روش دوم استفاده می   به سه دلیل از     در این مقاله    

باشـد؛ دلیـل      ها میسر نمـی    د در ایران وجود ندارد و دسترسی به آن        مربوط به حسابداری رش   
شـود و آشـکار    مـدت ظـاهر نمـی     اثرات فاوا در کوتاه معموالً.گردد  زمانی برمی  ی  دوم به دوره  

اسـتفاده از الگوهـای   .  طـوالنی نیـاز دارد   زمانی نـسبتاً ی های آن به دوره   شدن اثرات و پیامد   
دهنـد؛ دلیـل      جمعی به خوبی این هدف را پوشش می         ل هم اقتصادسنجی سری زمانی از قبی    

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
  117...................................... اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات  بر بهره وری کل عوامل

 

کیـد بـر تفکیـک      أاین روش از این مزیت برخوردار اسـت کـه بـه جـای ت              سوم این است که     
  . کند کید میأ تکید بر نقش فاواأ با تثر بر آنؤوری کل، بر عوامل م مکانیکی رشد بهره

 غیـر فـاوا،     ی   سـرانه  ی  ههای موجـودی سـرمای      رثیر متغیّ أ ت مقالهبر این اساس در این      
وری کـل مطـابق       انداز بر بهره     انسانی، باز بودن اقتصاد، تورم، پس      ی  های فاوا، سرمایه    شاخص
  . شود  مطالعه می1384-1345 ی   برای ایران طی دوره)11( ی معادله

)11         (
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تفاده شده به دو گروه عمـده تقـسیم         های اس   ر، متغیّ  تحقیق ی  در این مقاله بر اساس پیشینه     
 فـاوا   ی   فیزیکـی سـرانه، سـرمایه      ی   سـرمایه  انواع سرمایه شـامل   (های اصلی     رمتغیّ: شوند  می

 ساختار و ثبات کـالن  ی های نشان دهنده شاخص  و  انسانیی ، سرمایه)های مختلف   شاخص(
هـا بـه      یـک از آن    در مـورد هـر    . انداز و نـرخ تـورم       باز بودن اقتصاد، نرخ پس    اقتصادی شامل   

 :می شود ئهاختصار توضیحاتی ارا
سرمایه یک عامل تولید است که در تولید انواع کاالها و خـدمات  :  فیزیکی سرانهی  سرمایه 

هایی که برای تولیـد کاالهـا و خـدمات اسـتفاده           موجودی تجهیزات و ابزار   . کند  نقش ایفا می  
ـ    .  فیزیکی است  ی  شود، سرمایه   می ه ازای هـر واحـد نیـروی کـار، انتظـار            با افزایش سرمایه ب
دهد نیـروی کـار تولیـد را بـه سـرعت              رمایه بیشتر اجازه می    س .وری افزایش یابد    رود بهره   می

 . تر تولید کند بیشتر و مناسب
 فاوا یک عامل تولید است کـه در تولیـد انـواع کاالهـا و خـدمات             ی  سرمایه:  فاوا ی  سرمایه 

 مـورد توجـه قـرار       1990 ی   به فاوا و غیر فـاوا از دهـه         تفکیک کل سرمایه  . کند  نقش ایفا می  
رود با تعمیق سرمایه،      ار می ظ فاوا از بازدهی باالیی برخوردار است و انت        ی  سرمایه. گرفته است 

های مختلف مورد توجه قـرار         فاوا از جنبه   ی   سرمایه مقالهدر این   . ندک کمک   وری کل   بهرهبه  
وری کل در این بخش و بـه تبـع            عث افزایش بهره  باهای فاوا     زیرساختپیشرفت  . گرفته است 

 . دشو وری کل می آن بهره
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هـای    های انباشت شـده در طـول برنامـه           انسانی شامل مهارت   ی  سرمایه:  انسانی ی  سرمایه 
هـای ضـمن خـدمت بـرای          دوران کودکی، ابتدایی و راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه و آموزش        

هـای یـک کـشور را      فیزیکـی توانمنـدی   ی  نند سرمایه  انسانی هما  ی  سرمایه. بزرگساالن است 
 ی  بیشتر اقتصاددانان اعتقاد دارنـد کـه سـرمایه        . دهد  برای تولید کاالها و خدمات افزایش می      

 .ثیر دارد تا رشد اقتصادیأوری کل ت انسانی بیشتر بر بهره
 بیـشتر . شـود   در نظـر گرفتـه مـی       تورم به عنوان شاخص ثبات کالن اقتـصادی       : نرخ تورم  

 .  داردوری کل بهرهثیر منفی بر أاند که تورم ت تحقیقات تجربی نشان داده
ها نقش مهمی در رشـد اقتـصادی    داز به عنوان شاخص ساختار مالی کشورنا پس: انداز  پس 

های مـالی و تزریـق        انداز و جذب آن از طریق بازار        رود با افزایش پس     انتظار می . ها دارد   کشور
د و بـه بهبـود   وگذاری فراهم شـ  های جدید سرمایه  فرصتتصادی،های مختلف اق  آن به بخش  

انداز ناخالص به تولید ناخـالص داخلـی          شاخص مورد استفاده نسبت پس    . ندکفناوری کمک   
  .است
هــای فقیــر بــا انتخــاب  بیــشتر اقتــصاددانان اعتقــاد دارنــد وضــعیت کــشور: تجــارت آزاد 

بر . دهد  را به سطح اقتصاد جهانی ارتقا می      ها    و این کشور  می شود   گرا بهتر     های برون   سیاست
توانـد بـا انتقـال فنـاوری، اثـرات سـرریز              الملل تجارت آزاد می     های تجارت بین    اساس تئوری 

های در حال توسعه کمک  وری کشور  های توسعه یافته به بهبود بهره        کشور ی  تحقیق و توسعه  
ـ          ی  شاخص مورد استفاده درجه   . ندک سبت مجمـوع صـادرات و       باز بودن اقتـصاد اسـت کـه ن

 .واردات به تولید ناخالص داخلی است
 غیـر فـاوا،   ی  گـذاری و موجـودی سـرمایه        رهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه    از متغیّ 

.  انـسانی اسـتفاده شـده اسـت    ی فـاوا، اشـتغال، سـرمایه   ی  گذاری و موجودی سرمایه   سرمایه
، تولیـد ناخـالص داخلـی، صـادرات،          ثابت ناخالص غیر فاوا و فـاوا       ی  های تشکیل سرمایه    داده

هـای    هـا و داده     انداز از لوح فـشرده بانـک مقالـه          واردات، شاخص قیمتی مصرف کننده و پس      
برای . مین شده است  أ اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی ت     ی  دانشکده) 1385 (1اقتصادی ایران 

 به کل شـاغالن      انسانی از شاخص نسبت شاغالن دارای مدرک کارشناسی به باالتر          ی  سرمایه
                                                 
1-IELDB3.00 
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 بخش ارتباطـات    غیر فاوا و     ی  های موجودی سرمایه    داده). 1384قویدل،  (استفاده شده است    
 تعریـف   ی یـک     شـماره  در جـدول  . شود  استفاده می ) 1385 (امینی و همکاران    نیز از برآورد    

  . باشد  می1384-1345ی   زمانی مطالعه ی  دوره.ه شده استئرها ارامتغیّ
  وری کل در ایران ثر بر بهرهؤ مرهایها و تعریف متغیّ  منابع داده -ی یک  شمارهجدول      

  رتعریف متغیّ  رمتغیّ  رتعریف متغیّ  متغیر

urTFP دوری کل عوامل به روش غیر مقیّ بهره  OPEN  نسبت مجموع صادرات کاال و خدمات بهGDP ٭   

rTFP دوری کل عوامل به روش مقیّ بهره  S  ٭انداز ناخالص  پس  
Y  ٭تولید ناخالص داخلی  CPI  ٭کننده  شاخص قیمتی مصرف  

nI 1   ٭ ثابت غیر فاوا  یتشکیل سرمایهK   ٭ غیر فاوا   یموجودی سرمایه 

ictI  2  ٭  در بخش ارتباطاتیگذار سرمایهK   ٭ فاوا   یموجودی سرمایه 
K1 ٭ غیر فاوا  یموجودی سرمایه  HS نسبت شاغالن ماهر به کل شاغالن  

K2 ٭بخش ارتباطات   یموجودی سرمایه  DR ّجنگ  یر مجازی برای دورهمتغی   
  1376به قیمت ثابت  ٭
  تجربینتایج. 4

ـ وری کـل ارا     ثر بر بهـره   ؤها، برآورد تابع تولید و عوامل م        ردر این قسمت پایایی متغیّ     ه شـده   ئ
 .است

  ها رپایایی متغیّ . 4-1
هـای    ترکیب خطی سـری   . هستندرهای اقتصادی عموماً ناپایا و دارای روند تصادفی         متغیّ     

بررسی برای   فولر تعمیم یافته     -ن دیکی از آزمو . ناپایا نیز در حالت کلی یک سری ناپایا است        
گیری  رها با تفاضلنتایج آزمون حاکی از آن است که تمامی متغیّ. ه است رها استفاده شد  متغیّ

  . می باشند I)1( اول و یای رهای مزبور انباشته از مرتبهبه عبارت دیگر متغیّ. شوند پایا می
  وری کل در ایران ثر بر بهرهؤهای م رپایایی متغیّ -ی دو  شمارهجدول 

  ر متغیّ   فولر گسترش یافته-مقدار دیکی   فولر گسترش یافته-مقدار دیکی
   اولی تفاضل مرتبه  رسطح متغیّ

  رمتغیّ
   اولی تفاضل مرتبه  رسطح متغیّ

urTFP 6/1-  2/4-  LOPEN 6/1-  5/5-  

rTFP 2/2  9/3-  LCPI 54/0-  5/3-  
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)(
N
nIL 

0/2-  0/6-  LHSR  75/0-  3/3-  

)(
N
ictIL  

2/2-  2/7-  
)

1
(
N
K

L  
2/2-  9/5-  

)(
Y
S

L 
3/1-  5,3-  )2(

N
KL  4/1-  1/4-  

)(
N
YL  08/0 3/3-  - - - 

  . است60/2 و93/2، 59/3 درصد به ترتیب 10 و 5، 1 دیکی فولر در سطح ی ،  مقدار بحرانی آمارهمقالههای  یافته: منبع
 
 لیدبرآورد تابع تو .4-2

ـ ، تابع تولید    )1( ستون    ی در معادله        بـرآورد شـده کـه کـشش تولیـدی موجـودی         دمقیّ
عـالوه بـر موجـودی      ) 2 ( ی در معادلـه  .  اسـت  38/0 و   62/0و نیروی کار به ترتیـب       سرمایه  
نتـایج نـشان    .  غیر فاوا، موجودی سرمایه در بخش ارتباطات نیز لحاظ شده اسـت             ی سرمایه

.  و معنـادار اسـت     072/0 بخـش ارتباطـات،       ی دهد که کشش تولیدی موجودی سـرمایه        می
972.021مجموع کشش عوامل تولیدی برابر       =++ nVkVkVی با انجام آزمـون فرضـیه     . است  

)121(مبنــــی بــــر بــــازدهی ثابــــت نــــسبت بــــه مقیــــاس  =++ nVkVkV مقــــدار ،
70.0,15.02 == yprobabilitχ یتـوان فرضـیه   دهـد نمـی     دست آمد که نشان می    ه   ب  

ان  نتـایج نـش   ی مقایـسه .دکربه مقیاس را در اقتصاد ایران رد صفر را یا بازدهی ثابت نسبت      
  .دهد که اختالف اندکی بین ضرایب برآوردی در دو روش وجود دارد می

جمعی نرمال شده برای تابع تولید در ایران های هم بردار -شماره ی سه جدول   

)2(  )1(  
رمتغیّ                

 معادله
 

58/1  25/0  C 
- 62/0 ∗ )/ln( nk  

52/0 ∗ - 1lnK  

072/0 ∗ - 2lnK  
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38/0 ∗ 38/0 ∗ Nln  
  های مقاله،  یافته: منبع

   درصد5 معنادار در سطح ∗
 
   نتایج بلندمدت: وری کل ثر بر بهرهؤعوامل م . 4-3

بـرای  . تـصحیح خطـای بـرداری اسـتفاده شـده اسـت           روش  برای برآورد معادالت از     
ابتـدا  . شود  میهای حداکثر مقادیر ویژه استفاده         از آزمون  های بلندمدت   ص تعداد بردار  تشخی
  ی انتخاب طول وقفـه علتبه (بیزین شوارز  ی  خود رگرسیون برداری بر اساس آماره       ی وقفه
 برای هـر یـک از       شماره ی هفت  دست آمده در جدول     ه  بر اساس نتایج ب   . انتخاب شد  )کمتر

های لحاظ شده     این معادالت بر اساس متغیر    . دار بلندمدت وجود دارد   معادالت حداقل یک بر   
ه شده  ئها ارا   ر فهرست متغیّ  شماره ی چهار    شوند که در ستون اول جدول         در مدل تعریف می   

  .     است
  وری کل در ایران  آزمون حداکثر مقدار ویژه برای معادالت بهره -ی چهار  شمارهجدول 

  بهینهوقفه   سطح احتمال  مقدار بحرانی   حداکثر مقدار ویژه  معادله
)1(  2/27  0/24  01/0  1  
)2(  2/116  9/83  0/0  1  
)3(  0/44  1/40  02/0  1 
)4(  3/118  9/83  0/0  1 

  مقالههای  یافته: منبع
) 1 (ی  در معادلـه  . سـت ا   نشان داده شـده    ی پنج   شمارهگرایی در جدول     های هم   بردار

 انـسانی در مـدل لحـاظ        ی  انه فاوا وغیرفاوا و سـرمایه      سر ی  های موجودی سرمایه    رفقط متغیّ 
ـ         این معادله در دو حالت برآورد بهره      . ستا  شده ـ  ) 1(د  وری کل به روش غیـر مقیّ ) 4(د  و مقیّ

های واقعی برای موجودی سرمایه در کـشور وجـود            با توجه به این که داده     . برآورد شده است  
گذاری سرانه فاوا و غیرفـاوا نیـز          های سرمایه   از داده ،  ندارد و ممکن است نتایج تورشدار باشد      

ـ         . در برآورد مدل استفاده شده اسـت       هـای توضـیحی از قبیـل     رافـزون بـر ایـن، برخـی متغیّ
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. اند  افزوده شده ) 3(و  ) 2(انداز نیز در معادالت        انسانی، باز بودن اقتصاد، تورم و پس       ی  سرمایه
  :دست آمده به شرح زیر استه نتایج ب

 سرانه فاوا و غیرفـاوا      ی  ، موجودی سرمایه  )3(و  ) 1(ب برآوردی در معادالت     بر اساس ضرای   
 سـرانه   ی  وری کـل نـسبت بـه موجـودی سـرمایه            کشش بهره . وری دارند   ثیر مثبت بر بهره   أت

 12/0این ضریب برای فـاوا در حالـت مقیـد بـه             .  است 02/0 و   58/0غیرفاوا و فاوا به ترتیب      
وری   کم بهـره     فاوا، دست  ی  هیش موجودی سرما  یک درصد افزا  یگر  یان د ی؛ به ب  یابد  افزایش می 

  . دهد ش میی درصد افزا02/0کل را 
وری کـل     دهد که کشش بهـره      نشان می ) 4(و  ) 2(دست آمده بر اساس معادالت      ه  نتایج ب  

وری کـل     کـشش بهـره   .  قرار دارد  08/0 الی   06/0گذاری سرانه غیرفاوا بین       نسبت به سرمایه  
ایـن نتـایج در مقایـسه بـا کـشش           .  است 03/0 الی   02/0ذاری سرانه فاوا    گ  نسبت به سرمایه  

انتظـار  . رسـد    سرانه فاوا و غیرفاوا درست به نظـر مـی          ی  وری کل نسبت به حجم سرمایه       بهره
اثرگـذاری بیـشتری در     )  موجـودی سـرمایه   (گذاری در طـول زمـان         رود انباشت سرمایه    می

 .گذاری داشته باشد مقایسه با سرمایه
اخـتالف  ) 4(و ) 2( انـسانی در معـادالت      ی  دست آمده بـرای شـاخص سـرمایه       ه  یب ب ضرا 

 39/0 درصـد بـه   05/0وری کـل از   کـشش بهـره  . دارد) 3(و ) 1(معناداری با نتایج معادالت   
دسـت آمـده    ه  نتایج ب . این موضوع ممکن است به دالیل زیر باشد       . درصد افزایش یافته است   

از اعتبار بیشتری برخوردار اسـت بـه   ) 3(و ) 1(ه با معادالت    در مقایس ) 4(و  ) 2(در معادالت   
های توضیحی دیگری نیز بـه مـدل اضـافه            رها واقعی هستند؛ در ثانی متغیّ       این دلیل که داده   

ییـدی بـر ایـن مطلـب        أ نیز ت  2Rاند و مدل از تصریح بهتری برخوردار است که افزایش           شده
تحقیقات تجربی نـشان    . ن نتایج با بیشتر مطالعات تجربی مطابقت دارد       است؛ افزون بر این ای    

 .وری کل بیشتر از رشد اقتصادی است  انسانی بر بهرهی ثیر سرمایهأدهد که ت می
وری  کشش بهره.وری کل دارد ثیر معنادار بر بهرهأدهد که باز بودن اقتصاد ت نتایج نشان می   

 . است14/0و  07/0کل نسبت به باز بودن اقتصاد بین 
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وری کـل دارد و افـزایش تـورم باعـث کـاهش سـطح            ثیر منفی و معنادار بـر بهـره       أتورم ت  
یک درصد افزایش   . خوانی دارد  این نتایج نیز با نتایج سایر مطالعات هم       . شود  وری کل می    بهره

 .دهد  درصد کاهش می07/0وری کل را  کننده بهره شاخص قیمتی مصرف
وری کل نـسبت بـه        کشش بهره . وری کل دارد    و معنادار بر بهره   ثیر مثبت   أانداز ملی ت    پس 

انـداز از درآمـد       رود با افزایش سهم پـس        است و انتظار می    08/0انداز از درآمد ملی       سهم پس 
 .وری افزایش یابد سطح بهره

ـ      ی  به منظور حصول اطمینان از وجود رابطـه        تـوان از ضـریب       هـا مـی     ر بلندمـدت بـین متغیّ
ECM(-1)  بـر اسـاس نتـایج الگـوی کوتـاه مـدت ضـریب               . دکـر    استفادهECM(-1)  در 

ــر ) 1 (ی معادلــه ــر ) 3 (ی  ، در معادلــه-53/0، )2( ، در معادلــه -34/0براب   و در -28/0براب
 t+1 بـه  t زمـانی  ی  این امر حاکی از آن است که اگر از دوره.باشد  می-0,44 ،)4 (ی معادله

وری کـل از    درصـد انحـراف معیـار بهـره    44 و 28،  53،  34حرکت کنیم به ترتیب به میزان       
رهای الگو اصالح شده و به سمت روند بلندمدت تعـادلی خـود             مسیر بلندمدتش توسط متغیّ   

تر از واحد بودن این ضرایب به معنـی اثبـات وجـود              منفی، معنادار و کوچک   . کند  حرکت می 
 ضمن این کـه  ،باشد میرهای توضیحی  تعادلی بلندمدت بین متغیّ   ی  جمعی و وجود رابطه     هم

وری کـل در بلندمـدت نیـز          رهای توضیحی بر بهره    علیت از سوی متغیّ    ی  دال بر وجود رابطه   
  . است

  وری کل در ایران جمعی نرمال شده برای بهره های هم  بردار -ی پنج  شمارهجدول 
urTFP  

rTFP رمتغیّ   
)1(  )2(  )3(  )4(  

)/1( NKL  58/0 58/0 - ٭   - ٭ 

)/2( NKL  02/0 12/0 -٭   - ٭ 
LHSR  04/0 34/0 ٭  05/0 ٭  39/0 ٭٭   ٭ 

)/( N
n
IL  - 06/0 ∗  - 08/0  ∗  

)/( N
ict
IL  - 02/0 ∗  - 03/0 ∗  

LOPEN  - 07/0 ∗  - 14/0 ∗  
LCPI  - 07/0- ∗  - 07/0- ∗  
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)/( YSL  - 08/0 ∗  - 08/0 ∗  
)1(−ECM  34/0- ∗  53/0- ∗  28/0- ∗  44/0- ∗  

2R  26/0  61/0  36/0  63/0  
 . درصد است10 و 5، 1 معناداری در سطح ی  کننده به ترتیب بیان٭ ٭ ٭ و ٭ ٭، ٭، مقالههای  یافته: منبع

  نتایج کوتاه مدت.4-4
 و هـم علیـت   ،رها را مـشخص تواند هم علیت بین متغیّ   روش تصحیح خطا برداری می    

تـوان    مـی ،از طریق آزمون والـد  . دکندیگر تفکیک    گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت را از یک       
از طرف  . دکرر وابسته بررسی    رهای توضیحی نسبت به متغیّ    مدت را از طرف متغیّ      علیت کوتاه 

دار بـودن     ا لذا از طریق معنـ     ، چون تصحیح خطا برداری دارای اطالعات بلندمدت است        ،دیگر
ـ   ی توان بـه رابطـه       می t  ی ضریب عبارت تصحیح خطا به وسیله آماره       ی بلندمـدت بـین      علّ

برای بررسی علیت کوتاه مدت از آزمـون        . ر وابسته پی برد   سبت به متغیّ  رهای توضیحی ن  متغیّ
شـود کـه نتـایج آن در           استفاده می  وری کل   بهره تصحیح خطای     ی والد روی ضرایب معادله   

  .ه شده استئ اراشماره ی شش جدول 
و  علیـت از موجـودی سـرمایه          ی رابطهمدت  در کوتاه   دست آمده،   ه   ب بر اساس نتایج  

ـ وجـود   وری کل     بهرهفاوا بر   ی  گذار  سرمایه  مـدت از موجـودی        علیـت کوتـاه     ی رابطـه . داردن
. گذاری غیرفاوا وجـود نـدارد        ولی از طرف سرمایه    ،وری وجود دارد     غیر فاوا بر بهره     ی سرمایه
انـداز ملـی     انسانی، تورم و پس یهای باز بودن اقتصاد، سرمایه ر علیت از طرف متغیّ   ی رابطه

  . کوتاه مدت برقرار استوری کل در  بر بهره
  وری کل در ایران ثر بر بهرهؤمدت عوامل م  علیت کوتاه -شماره ی ششجدول 

رمتغیّ   یآماره معادله 
  والد

رمتغیّ  نتیجه  درصد   یآماره معادله 
  والد

  نتیجه  درصد
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)4(  82/0  36/0  - )3(  7/14  0/0  +  
)2(  4/10  0/0  +  )2(  8/4  02/0  +  LHSR  
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)2(  1/1  30/0  - )2(  8/9  0/0  +  LOPEN 

)4(  8/2  01/0  +  

)/( YSL  

)4(  1/8  0/0  +  

  .ندارد/ مدت وجود دارد  علیت کوتاهی به ترتیب رابطه : -و + ، مقالههای  یافته:         منبع
این ضرایب سرعت تعـدیل     . دهد   تعدیل را نشان می    ضرایب برآورد   ی هفت   شمارهجدول       

 در  .کننـد   مالت تصحیح خطـا انـدازه گیـری مـی         را نسبت به عدم تعادل هایی دستگاه یا ج        
رها بایستی بار تعدیل    صورت عدم تعادل یعنی انحراف از روابط تعادلی بلندمدت، برخی متغیّ          

جمعـی    برای حصول به روابط مذکور را به عهده بگیرند در غیر این صورت تضمینی برای هم               
انـداز،    از بودن اقتـصاد، پـس      در دستگاه مورد بحث ب     .رهای دستگاه وجود نخواهد داشت    متغیّ
گذاری غیر فاوا و فاوا بیـشترین سـهم را در توضـیح دهـی عـدم                   وری کل، تورم، سرمایه     بهره

   . تعادلی بلندمدت بر عهده دارندی تعادل جهت حصول به رابطه
  وری کل در ایران ثر بر بهرهؤهای م رضرایب تعدیل متغیّ -ی هفت   شمارهجدول
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  .اعداد داخل پرانتز انحراف معیار می باشند* ،  مقالههای  یافته: منبع
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 گیری نتیجه و بحث-5
هـای سـری زمـانی        وری کل در ایران با استفاده از داده         رهثیر فاوا بر به   أ ت مقالهدر این   

ـ  أ تـ   و در ایـران مطالعـه شـد      و روش تصحیح خطـای بـرداری         1345-1384 هـای    رثیر متغیّ
 انسانی، باز بودن اقتصاد، تـورم،  ی های فاوا، سرمایه    غیرفاوا سرانه، شاخص   ی  موجودی سرمایه 

   .وری کل برای ایران ارزیابی شد انداز بر بهره پس
وری کـل     کشش بهـره  . وری دارند   ثیر مثبت بر بهره   أ سرانه فاوا و غیرفاوا ت     ی  موجودی سرمایه 

ایـن ضـریب    .  است 02/0 و   58/0 سرانه غیرفاوا و فاوا به ترتیب        ی  نسبت به موجودی سرمایه   
ـ        وری کـل نـسبت بـه         کـشش بهـره   . یابـد    افـزایش مـی    12/0د بـه    برای فـاوا در حالـت مقیّ

وری کـل نـسبت بـه         کشش بهره .  قرار دارد  08/0 تا 06/0 غیرفاوا بین    ی گذاری سرانه   سرمایه
وری کـل     این نتایج در مقایسه با کشش بهره      .  است 03/0 تا 02/0 فاوا   ی  گذاری سرانه   سرمایه

رود انباشـت     انتظار مـی  . رسد   سرانه فاوا و غیرفاوا درست به نظر می        ی  نسبت به حجم سرمایه   
  . وری کل بر جای گذارد ر بیشتری بر بهرهگذاری با گذشت زمان اث سرمایه

از (های مدیریتی و سـازمانی        یندابری فاوا، کارایی تولید را از طریق اصالح و بهبود فر          کار      
تغییـرات فنـی و    .بخشد بهبود می)  ای و بهبود ارتباطات   جویی، انبارداری،  هزینه     قبیل صرفه 

قابـل   توافـق    .شـود   ل داخلـی مـنعکس مـی      وری کـ    نوآوری در بخش تولید فاوا در رشد بهره       
ع یصـنا  (دی فـاوا  یـ ع تول یوری کـل در صـنا       ان اقتصاددانان وجود دارد که بهره     یای م   مالحظه

ش یرات ارتباطـاتی باعـث افـزا      یانه و تجه  یمت را ید ق ی کاهش شد  . افته است یش  ی افزا )انهیرا
وری کـل در      د بهـره  ع فـاوا در رشـ     یش سهم صـنا   یدی فاوا و افزا   یع تول یوری کل در صنا    بهره

ز یـ ع مصرفی ن  یوری کل در صنا     ش بهره یری فاوا باعث افزا   یکارگه  ن ب یچن  هم . شود  کشور می 
رشـد  علت  وری کل در جهان به        د دارند که بخشی از رشد بهره      یکأشتر مطالعات ت  یب. شود  می
 دهـد کـه رشـد       ن وجود شواهد نشان می    یبا ا . ع مصرفی فاوا بوده است    یوری کل در صنا     بهره
دهـد کـه رشـد         مطالعـات نـشان مـی      یبرخـ . ع مختلف متفاوت اسـت    یوری کل در صنا     بهره
ش یه و افـزا   یق سـرما  یوری کل، تعم    رشد بهره  علتروی کار در بخش خدمات به       یوری ن  بهره

بـوده  ) ورتر  مدتر و بهره  اروی کار متخصص، کار   ی استفاده از ن   علتبه  (استفاده از برون سپاری     
دی رشـد   یـ وری کـل عامـل مـسلط و کل          اند که رشد بهره     دهیجه رس ینتن  ین به ا  یبنابرا. است
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بنـابراین رشـد    . اسـت روی کار در بخش خـدمات       یوری ن   وری کل در اقتصاد و رشد بهره        بهره
. کند  وری کل در اقتصاد کمک می       وری کل در صنایع تولیدی و مصرفی فاوا به رشد بهره            بهره

افزار و ارتباطات در مقایسه بـا         افزار، نرم   قبیل سخت قیمت صنایع تولیدی فاوا از      در ایران نیز    
این موضوع با فراهم شدن     . کاهش یافته است  قیمت سایر محصوالت با وجود ارتقای کیفیت،        

هـای فنـاوری    زاربا این وجـود، اسـتفاده از اب       . شود  وضعیت رقابتی و آزادی تجاری تقویت می      
بخـش خـدمات از قبیـل       . تـه اسـت   شتاب گرف  ) صنایع مصرفی (اطالعات در صنایع مختلف     

رسـانی در اسـتفاده از فـاوا پیـشرو      های مالی، حمل و نقل، گردشگری، آموزش، اطـالع          بخش
 فـاوا  مـصرف  .بیشتر صنایع تولیدی در مقایسه با صنایع خدمات کمتر فاوابر هـستند    . اند  بوده

 فـاوا   درصد 21,4  و  درصد مخارج فاوا در بخش دولت      24 حدود   .ید این مدعاست  ؤدر ایران م  
 حمل و نقل و ارتباطات، عمده فروشـی و خـرده فروشـی و               .شود  در بخش خانگی مصرف می    

 در   پـس از دولـت        درصـد  10,9 و   10,8 ، 15,4مالی و خدمات کسب و کار بـه ترتیـب بـا               
 درصـد مخـارج فـاوا را        30,6د  های سوم تا پنجم قرار دارند؛ یعنی بخش خـدمات حـدو             رتبه

 پتانسیل باالی این بخش در تجـارت الکترونیکـی          ی  دهنده  م نشان این رق . ده است کرمصرف  
ـ     شواهد نشان می  . است هـای دولـت، مـصرف و         کـارگیری فـاوا بیـشتر در بخـش        ه  دهد که ب

حمل و نقل و ارتباطات، عمده فروشی و خرده فروشـی و مـالی و خـدمات کـسب و                (خدمات
های   بخش.  درصد است  4,8و   3,5های معادن و صنایع به ترتیب         سهم بخش . رایج است ) کار

   .)2006ویتسا،  (کشاورزی، آب،برق و گاز و ساختمان کمترین سهم را از مخارج فاوا دارند
 انـسانی از    ی  سـرمایه . وری کـل دارد     ثیر مثبـت و معنـادار بربهـره       أ انسانی ت  ی  سرمایه

 انسانی  ها توسط نیروی    شود ابداعات و نوآوری     وری محسوب می    افزایش بهره عوامل مهم برای    
ـ     . یاید  شود و در اقتصاد گسترش می       ماهر ارائه می   ار مهـم  یل بـس نیروی انسانی از عوامل مکمّ

های اقتـصادی اسـت و بـدون نیـروی انـسانی مـاهر ریـسک              برای پذیرش فاوا در میان بنگاه     
ثیر أدهد که باز بودن اقتصاد تـ        نتایج نشان می  . یابد   فاوا افزایش می   ی  گذاری در زمینه    سرمایه

 و  07/0وری کل نسبت به بـاز بـودن اقتـصاد بـین               کشش بهره  .وری کل دارد    عنادار بر بهره  م
 رقابـت بـرای تولیـد کننـدگان تجهیـزات فـاوا فـراهم             ی   باز بودن اقتصاد زمینه     . است 14/0
از . شـود  کند و با ارتقای کیفیت سرمایه، باعث تعمیق سرمایه و افزایش خدمات مالی مـی           می
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 رقابـت تـالش     ی  های خود و ماندن در عرصه       ها برای افزایش توانمندی     گاهسوی دیگر سایر بن   
        وری کـل کمـک        ببرنـد و از ایـن طریـق بـا افـزایش بهـره               های جدید بهـره     کنند از فناور    می
وری کل دارد و افزایش تورم باعث کاهش سطح           ثیر منفی و معنادار بر بهره     أتورم ت . ند کن می
شود وافزایش    ر ثبات کالن اقتصادی تلقی می     ورم به عنوان یک متغیّ     ت . شود  وری کل می    بهره

گـذاری در     ها به جای سرمایه     تورم تخصیص نامناسب منابع را به همراه خواهد داشت و بنگاه          
ـ      ییصنایع تولیدی و خدماتی، منابع خود را به سمت دارا           .د سـوق خواهنـد داد     های غیـر مولّ

وری کل نسبت به سهم       کشش بهره . وری کل دارد     بر بهره  ثیر مثبت و معنادار   أانداز ملی ت    پس
ها   گذاری  انداز و منابع مالی به افزایش سرمایه        افزایش پس .  است 08/0انداز از درآمد ملی       پس

 انـسانی، بـاز بـودن اقتـصاد،         ی  بنـابراین سـرمایه    .کند  های جدید کمک می     باالخص در حوزه  
ثیر منفـی بـر     أثیر مثبـت و تـورم تـ       أانـداز تـ     پس و انباشت     فاوا ی  ، سرمایه  فیزیکی ی  سرمایه

ـ       ی  چنـین رابطـه    هم. وری کل در ایران دارند      بهره هـای توضـیحی بـر        ر علیـت از سـوی متغیّ
  . برقرار استمدت  در بلندمدت و کوتاهوری کل  بهره

  :یادداشت ها 
هـا    از ذکـر آن وری کل مطالعاتی زیادی انجام یافته است کـه    در مورد سایر عوامل مؤثر بر بهره    -1
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