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 ارزش بر ايواسطه -اي سرمايه واردات و داخلي توسعه و تحقيق هايبررسي تاثير فعاليت
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 چكيده 
آن اقتصادي توسعه و رشد نامتعادل و نامتوازن روند و صنعتي هايشاخص نظر از کشور هايوجود شکاف در استان

 و توساعه  و تحقيا   راساتا  ايا   در. ساازد مي آشکار پيش از بيش را منطقه هر هايپتانسيل و هاتوان به توجه لزوم ها،
 و منااط   همه پوياي و هماهنگ رشد موجب تکنولوژي بهبود طري  از توانندمي ايواسطه -ايدات کاالهاي سرمايهوار

 -ايداخلي و واردات سارمايه  R&D هايفعاليت تاثير بررسي به مطالعه اي  لذا. گردند هاآن صنايع رقابتي توان افزايش
. اسات  پرداخته 9831-9831 زماني دوره طي ،(کشور هاييران )به تفکيک استانا صنايع در افزوده ارزش بر ايواسطه
 فيزيکاي،  سرمايه موجودي شاغالن، تعداد متغيرهاي از تابعي توليد آن در که زادرون رشد هايمدل از منظور اي  براي

R&D بور به روش اقتصاد سنجي مز مدل و گرديده استفاده شده، گرفته نظر در ايواسطه -ايداخلي و واردات سرمايه
 آماده  دسات باه  نتايج حساسيت، تحليل انجام از پس. است شده برآورد کشور هاياستان صنايع براي تابلويي هايداده
داخلاي( و   R&Dداخلي و مخاار    R&Dداخلي )حجم سرمايه  R&D هايفعاليت مزبور، دوره طي که دهدمي نشان

ماي  توصايه  لاذا . اناد داشته  بررسي مورد صنايع افزوده ارزش بر داريت و معنيمثب تأثير ايواسطه -ايواردات سرمايه
  و نماياد  حمايات  آناان  توليادي  هايصنايع جهت پيشرفت تکنولوژي و بهبود روش R&D هاي-فعاليت از دولت گردد
 .نمايد فراهم واردات طري  از را جهاني نوي  هاي آوري ف  به آنان دسترسي امکان

 JEL.: O14, O33, F14, C23 بنديطبقه

 يتابلوي هايداده ايران، هاياستان صنايع اي،واسطه -ايداخلي، واردات سرمايه R&D هايفعاليت :کليدي هايواژه
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 مقدمه -1
 از يكي پايدار، توسعه و رشد به دستيابي امروزه

است.  توسعه كشورهاي درحال ويژهبه كشورها عمده مباحث
 ها،ماندگي عقب جبران منظور به توسعه درحال كشورهاي

 رسيدن براي و ... و فرهنگي سياسي، اقتصادي، فقر از رهايي

وضع  بهبود به بتواند كه جانبههمه پايدار و ايتوسعه به
 ها،پتانسيل صحيح شناخت به شود، منجر مردم همه زندگي

 نياز خود مناط  ها وزمينه تمامي در هامحدوديت و هاتوان

 دارند. 
 عواملي مهمتري  از يكي صنعت بخش زمينه، اي  در

 هايفعاليت و جمعيتتمركز  در زيادي توان و تأثير كه است

-طوريدارد. به توسعه و رشد روند تسريع نتيجه در و مختلف

 به و شهرنشيني بر مؤثر اصلي عوامل که صنعت يکي از

شود. مي محسوب ايمنطقه هر شهري نظام بر اولي طري 
 اقتصاد و يافتگي توسعه به گذار مراحل در ويژه به تأثير اي 

 به فرايند اي  در است. فضا برخوردار بيشتري اهميت از بازار،

 باز توزيع و گيردمي قرار شدن صنعتي تأثير تحت شدت

شود مي تلقي فرايند اي  از جمعيت، بازتابي جغرافيايي
 (.031، ص 9833 ،زاده و فالح)دهقان

 درحال كشورهاي اكثر مانند نيز ايران در ظاهرًا

 فقدان داليلي همچون به توسعه و رشد فرايند توسعه،

 هايتوان و سرزمي  آمايش اساس بر بهينه هاي ريزيبرنامه

اي، عدم استقرار صنايع بر اساس طرح آمايش منطقه
 و دولتي هايسرمايه جذب در و تناسب تعادل عدم سرزمي ،
مناسب  گردش عدم مختلف، مناط  و هادر استان خصوصي
هاي و عدم توجه به مزيت هااستان اكثر اقتصاد در سرمايه

 كرده طي را نامتعادل و ناموزون روندي نسبي مناط  و ...

 از برخورداري در كشور هايو استان مناط  بي  و است

دارد  وجود ايمالحظه قابل هاي تفاوت صنعتي، هايشاخص
 (.3، ص 9831)سند راهبرد توسعه صنعتي کشور، 

تواند نقش کليدي در توسعه يکي از عواملي که مي
عبارت ديگر باشد، توسعه تکنولوژيکي است. بهصنعتي داشته 

براي دستيابي به توسعه صنعتي و تداوم آن بايد توسعه 
 که چرا تکنولوژي در بخش صنعت مورد توجه قرار گيرد؛

 و کمي سطح توانمي  تکنولوژي بهبود و توسعه با تنها
 و داخل در را هاآن رقابت قابليت و صنعتي محصوالت کيفي
 نيازهاي براساس جديد توليدات به و داد ارتقاء کشور خار 
 و کرد مبادرت جديد شغلي هايزمينه گسترش و جامعه
در واقع  .شد صنايع براي مذکور مطلوب وضع حفظ به قادر

توان به ريشه و علل چني  وضعيتي براي صنايع ايران را مي
عوامل متعددي نسبت داد و شايد بتوان عدم توجه کافي به 

در صنايع توليدي کشور را يکي  9تحقي  و توسعهواحدهاي 

-ها نشان ميتري  اي  عوامل دانست؛ چرا که بررسياز مهم

دهد، سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي کشورهايي 
ويژه )به R&D 2باشد که مخار  بيشتري در بيشتر مي

R&D 8اند.صنعتي( صرف    کرده  
ه بعد از تحقي  و توسعه در کشورهاي صنعتي، هموار

جنگ جهاني دوم مورد توجه بوده و اهميت آن پيوسته 
فزوني يافته است، اي  در حالي است که کشورهاي در حال 

پرست و )ملتاند توسعه به تازگي به اهميت آن پي برده
. با وجود اي ، واحدهاي صنعتي (91، ص 9831بداغي، 

گذاري بيشتر در کشورهاي در حال توسعه قادر به سرمايه
R&D  نيستند، همچني  در مراحل اوليه توسعه، شکاف

تکنولوژيکي موجود بي  اي  کشورها و رهبران تکنولوژي، 
دهد، چرا که را کاهش مي R&Dهاي امکان موفقيت فعاليت

با توجه به شکاف موجود، کشورهاي مزبور از پايه 
باشند. لذا در تکنولوژيکي معقولي براي نوآوري برخوردار نمي

واردات ، R&Dهاي اوليه توسعه عالوه بر فعاليتمراحل 
در توسعه تکنولوژي و افزايش تواند تکنولوژي نيز مي

هاي توليدي کشورهاي در حال توسعه موثر باشد. در ظرفيت
واقع در کشورهاي در حال توسعه، اکتساب و واردات 
تکنولوژي در مراحل اوليه توسعه اقتصادي نقش بسيار 

که توسعه تکنولوژي داخلي در مراحل  مهمي دارد در حالي
-21، ص 9811يابد )آذربايجاني بعدي توسعه افزايش مي

، 1؛ کاندو291، ص 9838؛ شاه ميرزايي و همکاران، 93
 (. 8-1، صص 2119

ايران از جمله کشورهاي در حال توسعه است که در  
، در واحدهاي 31در دهه R&Dآن هر چند واحدهاي 
؛ اما ميزان اثر بخشي واحدهاي 1صنعتي ايجاد شده است

R&D  و رابطه بي  واردات تکنولوژي و ارزش افزوده، در
صنايع توليدي ايران هنوز چندان مشخص نيست. بنابراي  

و  R&Dاي  سوال مطرح است که آيا در صنايع ايران، 
توانند از طري  افزايش ارزش افزوده مي واردات تکنولوژي

صوالت داخلي را در بازارهاي صنايع توليدي، توان رقابت مح
جهاني و داخلي افزايش دهند و بدي  طري  نقش کليدي را 

 در توسعه صنعتي کشور ايفا نمايند؟
اهميت و ضرورت موضوع تحقي  نيز از اي  جنبه قابل 
بررسي است که تدوي  استراتژي توسعه تکنولوژي و توسعه 

م تعيي  هاي توسعه اقتصادي مستلزصنعتي و متعاقبًا برنامه
و تکنولوژي وارداتي در صنايع و ميزان  R&Dجايگاه 

ها است. در واقع تاثيرپذيري ارزش افزوده صنايع از آن
توانند پذيرند، ميمطالعاتي که در اي  زمينه صورت مي

هاي توسعه صنعتي و گذاران را در تدوي  استراتژيسياست
 تکنولوژيکي پويا ياري کنند.
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از مقدمه، به تحليل مباني نظري بعد ، در اي  مطالعه

برخي از شود. در بخش سوم به مرتبط با موضوع پرداخته مي
-کشور اشاره ميو داخل مطالعات صورت گرفته در خار  

-آماري، نمونه آماري، دادهچهارم به جامعهشود. در بخش 

پرداخته و در  هاهاي پژوهش و روش تجزيه و تحليل آن
با  ششمدر بخش شود. ميي الگوي نظري معرفبخش پنجم 
که از  0347 -0319 تابلويي طي دورههاي داده استفاده از

فراهم  مرکز آمار ايرانمنابع آماري منتشر شده از سوي 
داخلي و  R&Dهاي تاثير  فعاليت بررسي گرديده است، به
اي بر ارزش افزوده در صنايع ايران واسطه -ايواردات سرمايه

 هفتمشود. در بخش مي پرداخته شورهاي کبه تفکيک استان
  گردد.گيري ارائه ميو نتيجه بنديجمعنيز 

 اي  اصلي هدف توانمي شده، ارائه مطالب به توجه با

 :كرد بيان زير هايآزمون فرضيه را، تحقي 
داخلي  R&Dداخلي )حجم سرمايه  R&Dهاي ( فعاليت0

داخلي( تاثير مثبتي بر ارزش افزوده صنايع     R&Dو مخار  
 هاي ايران دارد. استان

اي تاثير مثبتي بر واسطه -اي( واردات کاالهاي سرمايه2
 هاي ايران دارد. ارزش افزوده صنايع استان

 

 نظري چارچوب -2
مربوط به رشد اقتصادي نيازمند مطالعه موضوعات 

در طول نيم قرن هاي رشد اقتصادي است که آگاهي از مدل
. اندرشد داشته روندتحوالت زيادي را جهت توصيف گذشته 

هاي مختلفي مطرح ها وتئورياقتصادي مدل زمينه رشد در
 رشد هايتوان به مدلمي هاآن تري ازجمله مهماند که شده
-درون هاي رشدمدل و (رشد نئوكالسيكهاي مدل) 1زابرون

 ره كرد.اشا 3زا
زا، با در نظر گرفت  هاي رشد نئوکالسيک يا برونمدل

کميت و کيفيت عوامل موثر در توليد )نيروي کار و سرمايه( 
رغم اينکه مدل عليپردازند. به بررسي رشد اقتصادي مي

رشد بررسي  براي الزمچارچوب  (نئوكالسيك) 3رشد سولو
اي اشکاالت عمدهکند؛ ولي در اي  بي ، ميارائه  را اقتصادي

يکي از عمده نقاط ضعف ها وارد است که بر اي  نوع مدل
اي  الگوها عدم امکان داشت  رشد پوياي اقتصادي در 
بلندمدت است؛ چرا که رشد پايدار توليد سرانه به رشد 

زا و تکنولوژي وابسته گرديده است که آن نيز بصورت برون
، 2112، 1خار  از مدل در نظر گرفته شده است )رومر

تر که بتوانند هاي بهتر و کامل(. لذا ارائه مدل4-04صص
تر بيان کنند، اجتناب ناپذير فرايند رشد اقتصادي را جامع

 از ميالدي برخي 31از حدود اواسط دههگرديدند. بنابراي  
 رشد نئوكالسيك يهااصالح مدلبه  اقتصادانان شروع

اي رشد، هطبقه جديدي از مدلو بدي  ترتيب  نمودند
)اسنوداون و به وجود آمدند  زاهاي رشد درونموسوم به مدل

  (.222-222، صص 2112، 91وي 
هاي رشد هاي جديد رشد، برخالف تئوريدر تئوري

زا در نظر نئوکالسيک، دانش و تکنولوژي، بصورت درون
زا کردن دانش و هاي درونگرفته شده است. از جمله روش

کردن بخشي به نام تحقي  و توسعه تغييرات تکنولوژي، وارد 
 (.1-010، صص 2112)رومر،  باشددر مدل مي

توسط  R&Dزاي مرتبط با الگوهاي رشد درون      
 99(، گروسم  و هلپم 0991اقتصادداناني همچون رومر )

( ارائه 0992) 98( و جونز0992) 92(، آقيون و هويت0990)
زاي رومر شده است که در ادامه به بيان مدل رشد درون

هاي گروسم  و پردازيم و سپس به نتايج مدل( مي0991)
( 0992( و جونز )0992(، آقيون و هويت )0990هلپم  )

 شود. نيز اشاره مي
(، براساس سه فرضيه منطقي بنا 0991مدل رومر )

( تغييرات تکنولوژيکي، هسته اصلي رشد 0شده است: 
کي از ( بخش اعظم تغييرات تکنولوژي2اقتصادي است. 

شود که عملکرد ارادي مردم و کارگزاران اقتصادي ناشي مي
اي  رفتار ارادي نيز، از انگيزه بازار و کسب سود نشات گرفته 

( دانش داراي 3زا است. است. لذا تغييرات تکنولوژيکي درون
تفاوت اساسي با ساير کاالهاي اقتصادي است چرا که، اگر 

عه از دانش را متحمل يک بار هزينه خل  و ايجاد يک مجمو
توانيم، به کرات آن شويم، بدون هيچ هزينه ديگري مي

دانش را مورد استفاده قرار دهيم. به عبارت ديگر، خل  
 دانش جديد تنها مستلزم يک هزينه ثابت اوليه است.

در اي  مدل فرض شده است که در هر اقتصادي، سه 
 بخش وجود دارد:

انساني و حجم دانش  كه از سرمايه R&Dبخش بخش اول:  
ويژه کند. به، براي توليد دانش جديد استفاده ميموجود

 هايي براي توليد کاالهاي بادواماينکه در اي  بخش، طرح

 شود.جديد ارائه مي
-اي كه با استفاده از طرحبخش كاالهاي واسطهبخش دوم: 

و توليد مصرف نشده )سرمايه به کار  R&Dبخش  يها
اقدام به  توليد کاالهاي نهايي(، گرفته نشده در بخش

کند که جديد مي بادوامكاالهاي تعداد زيادي از توليد 
توانند در توليد کاالهاي نهايي به کار اي  کاالها مي
 گرفته شوند.
از نيروي کار،  توليد كاالهاي نهايي كه بخشبخش سوم: 

سرمايه انساني و يک مجموعه از کاالهاي بادوام، براي 
کند، که اي  توليدات هاي نهايي استفاده ميتوليد کاال



 منيره ديزجيو زاده  حسن حسين ،رهنماي قراملکيغالمحسين ، لو برزلقي منيژه تقي/  03

ال
 س

ي /
رد

ارب
 ك

صاد
اقت

مه 
لنا

ص
ف

 
رم

چها
  /

ييز
پا

 
13

93
 

 

توانند مصرف شوند و يا به عنوان سرمايه جديد نيز مي
  انداز شوند. پس

 فرضيات ساده کننده مدل نيز عبارتند از:
جمعيت، عرضه نيروي کار و  سرمايه انساني که به  -

 شود، ثابت هستند؛بازارها عرضه مي
ني و حجم دانش تنها از سرمايه انسا R&Dبخش  -

کند )نيروي کار و سرمايه در توليد موجود استفاده مي
 هاي جديد، نقشي ندارند(؛ايده

 استهالک وجود ندارد. -
تابع توليد موجود در بخش کاالهاي نهايي اي  مدل، 

 صورت زير در نظر گرفته شده است:به
(0) 

                               















 

1

1

1

1

),,(
A

i

iY

i

iYY xLHxLHxLHY
 

به ترتيب نيروي  ،x(i) و L ،HYطوري که در آن به
کار گرفته شده اي بهکار، سرمايه انساني و کاالهاي سرمايه

در بخش توليد کاالهاي نهايي هستند. همانطوري که 
-شود، تابع توليد مزبور همگ  از درجه يک ميمالحظه مي

اي  است باشد. تفاوت اي  تابع توليد با تابع توليد مرسوم نيز 
طور غير مستقيم و که در اي  تابع توليد، تکنولوژي توليد به

از طري  سرمايه فيزيکي وارد تابع توليد شده است. همچني  
برخالف تابع توليد مرسوم، سرمايه فيزيکي از انواع 
نامحدودي از کاالهاي بادوام تشکيل شده است. با وجود اي  

( Aدي از اي  کاالها )در هر نقطه از زمان، تنها تعداد محدو
براي توليد کاالهاي نهايي وجود دارد؛ اما در طول زمان، با 

هاي جديد و متعاقبًا توليد کاالهاي بادوام طراحي طرح
 يابد. جديد، تعداد اي  نوع از کاالها افزايش مي

دليل تقارن در مدل، همه کند که بهرومر بيان مي
شوند و بر اي  مي اي در سطح مشابه عرضهکاالهاي سرمايه

صورت زير نشان اساس تابع توليد کاالهاي نهايي را به
 دهد: مي

(2                             )
  1xALHY Y 

اي مورد استفاده معرف کاالهاي سرمايه xکه در آن 
 باشد.در توليد کاالهاي نهايي مي
اي که در بخش توليد کنندهوسيله هر کاالي بادوام به

شود. بنگاه اي ح  انحصاري دارد، توليد ميکاالهاي واسطه
انحصاري مزبور، با خريد طرح توليد کاالي بادوام از بخش 

R&D کار بردن و با بهλ  واحد از کاالهاي نهايي )کاالي
نهايي مصرف نشده(، يک واحد از کاالي بادوام را توليد   

 کند.مي

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

دليل عدم وجود استهالک در نهايي اجاره خواهد داد. به
نيز برابر با ارزش فعلي  iمدل، ارزش يک واحد کاالي بادوام 

ي تواند طي دوره زماناي است که آن کاال ميدرآمد اجاره
تنها فروشنده  ،iنامحدود ايجاد کند. از آنجايي که بنگاه 

باشد، لذا با يک منحني تقاضاي نزولي مي iاي کاالي سرمايه
براي آن کاال مواجه خواهد بود که اي  منحني تقاضاي 

هاي موجود در بخش نزولي، از حداکثرسازي سود بنگاه
 کاالهاي نهايي بدست آمده است.

وسيله معادله زير نشان کل به در اي  مدل، سرمايه
 داده شده است: 

(3)                                        )()()( tCtYtK  
 
که  Hو   Lشود، برخالفهمانطوري که مالحظه مي 

براساس مصرف  Kاند؛ طب  فرض، ثابت در نظر گرفته شده
هاي جديد کند. فرايند انباشت طرحصرف نظر شده رشد مي

(A(t) نيز به مقدار سرمايه انساني تخصيص داده شده به )
و موجودي دانش قابل دسترس بستگي دارد.  R&Dبخش 

     نوشت: R&Dتوان براي بخش بنابراي  رابطه زير را مي

(2                                        )AHA A
 

 
ته شده کار گرفکل سرمايه انساني به HAکه در آن 

موجودي دانش قابل دسترس اقتصاد و  R&D ،Aدر بخش 
δ  ( 2پارامتر بازدهي است. همانطوري که در رابطه )

هاي جديد تابعي خطي از شود، توليد طرحمالحظه مي
و حجم دانش موجود  R&Dسرمايه انساني شاغل در بخش 

، بيانگر رشد Aباشد. خطي بودن رابطه فوق نسبت به مي
باشد. همچني  رابطه فوق دو داللت دانش   مينامحدود 

کارگيري سرمايه انساني بيشتر در بخش دارد: يکي اينکه به
R&D شود هاي جديد ميمنجر به باال رفت  نرخ توليد طرح

وري و ديگري اينکه، بيشتر بودن حجم دانش موجود، بهره
 دهد. را افزايش مي R&Dسرمايه انساني در بخش 

رحي توليد شد، تعداد زيادي از که طپس از آن
اي جديد، پيشنهاد خريد کنندگان بالقوه کاالي سرمايهعرضه

دهند. طرح مزبور به بنگاهي فروخته آن طرح را    مي
( بيشتري را پرداخت کند. از آنجايي PAشود که قيمت ) مي

اي با نرخ بهره معي  که انحصارگر توليد کننده کاالي سرمايه
(rو تقاضاي ن ) زولي مواجه است؛ سطح توليدي از کاالي

اي را انتخاب خواهد کرد که حداکثر سود را بدست سرمايه
اي جديد نيز آورده باشد. تصميم براي توليد کاالي سرمايه

به مقايسه تطبيقي ارزش فعلي درآمد خالص انحصارگر و 

(1) 
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گذاري اوليه در يک عنوان سرمايه)به PAهزينه ثابت اوليه 

ها رقابتي دليل اينکه بازار براي طرحدارد. به طرح( بستگي
ها تا جايي افزايش خواهد يافت تا است، قيمت براي طرح

اينکه با ارزش فعلي درآمد خالص انحصارگر )توليد کننده 
اي( برابر گردد و به اي  طري  قيمت يک طرح کاالي سرمايه

(PA مشخص خواهد شد. رومر با انجام محاسبات فوق نشان )
 آيد:از رابطه زير بدست مي PAدهد که مي

(2                )                                         




 


 1)1( xLH
r

P YA
             

در اي  مدل، خانوارها نيز، با توجه به نرخ بهره معي ،      
انداز تصميم خواهند گرفت. به عبارت درباره مصرف و پس

که ناشي از عرضه نيروي کار،  -درآمد خود را ديگر خانوارها 
در هر  -باشدها ميسرمايه انساني و سود دريافتي از بنگاه

اي تقسيم گونهنقطه از زمان، بي  مصرف و پس انداز به
خواهند کرد که مطلوبيت طول عمرشان حداکثر شود. 
همانطوري که قباًل ذکر شد، نيروي کار خانوارها تنها در 

شوند؛ اما کار گرفته ميکاالهاي نهايي بهبخش توليد 
هاي خانوارها بر حسب بازدهي سرمايه انساني در بخش

R&D  و توليد کاالهاي نهايي، بايد درباره تخصيص سرمايه
انساني خود در اي  دو بخش تصميم بگيرند. تحرک سرمايه 

و توليد کاالهاي نهايي تا جايي  R&Dانساني بي  دو بخش 
افت که پرداختي به سرمايه انساني در اي  دو ادامه خواهد ي

وسيله بهHY و HAبخش با هم برابر باشند. در سطح کلي 
شوند که بيانگر به هم مرتبط مي H= HA+ HYمحدوديت 

اي  است که خانوارها مقدار ثابتي سرمايه انساني براي عرضه 
 دارند.

کند که تعادل بلندمدت زماني خواهد بود رومر بيان مي
)مصرف( با نرخ ثابت يکساني  Cو  A ،K ،Yمتغيرهاي  که

کند که در تعادل رشد کنند. همچني  رومر بيان مي
بلندمدت، پرداختي به سرمايه انساني در هر دو بخش 

R&D ( و توليد کاالهاي نهاييWA وWY  .برابر خواهد بود )
به عبارت ديگر در تعادل بلندمدت رابطه زير را خواهيم 

 داشت:

(4) 


 
 11

xALHAPWW YAYA
   

                                                               
معرف قيمت طرح خريداري شده  PAکه در آن 

اي( توسط انحصارگر )بنگاه توليدکننده کاالي سرمايه
( ارائه شده است. با 2باشد که مقدار آن در رابطه ) مي

توان رابطه زير (، مي4طه )( در راب2از رابطه ) PAجايگذاري 
 آورد:دست را به

(1  )                        rHY
))(1( 




 

 
 HYشود، در تعادل بلندمدت، که مالحظه ميهمانطوري

توان بيان ، ميHA= H-HYثابت است. با توجه به رابطه 
نيز ثابت است. لذا با توجه به  HAداشت که در بلندمدت، 

رشد  δHAبا نرخ ثابت  A(،در تعادل بلندمدت 2رابطه )
دهد که در تعادل خواهد کرد. بدي  ترتيب رومر نشان مي

کنند. رشد ميδHA نيز با نرخ ثابت  Cو  Y ،Kبلندمدت، 
-توان بهبنابراي  در تعادل بلندمدت، نرخ رشد تعادلي را مي

 صورت زير نوشت:

(9 )          
AH

A

A

K

K

Y

Y

C

C
g 


 

، HY= H-HA( و محدوديت 1) با توجه به رابطه
( نوشت. به rتوان نرخ رشد تعادلي را برحسب نرخ بهره ) مي

 =HY( و محدوديت 9(، )1عبارت ديگر با توجه به روابط )

H-HAصورت زير نوشت:توان نرخ رشد تعادلي را به، مي 
(01                                                                 )

rHH
A

A

K

K

Y

Y

C

C
g A

))(1( 









 
رومر با توجه به نرخ رشد تعادلي ارائه شده در رابطه 

 دهد:فوق، نتايج زير را ارائه مي
در بلندمدت با افزايش سرمايه انساني شاغل در  -
يابد و به ي(، نرخ رشد اقتصاد افزايش مHA) R&Dبخش 

اي  ترتيب ارتباطي قوي بي  تخصيص منابع در بخش 
R&D گردد. و نرخ رشد اقتصادي ايجاد مي 
هزينه فرصت سرمايه انساني شاغل در بخش  -

R&Dتواند در بخش توليد ، معادل درآمدي است که مي
دست آورد. بازده سرمايه انساني شاغل در کاالهاي نهايي  به

نيز معادل ارزش فعلي درآمد خالصي است که   R&Dبخش 
يک طرح در آينده ايجاد خواهد کرد. لذا اگر نرخ بهره 
بزرگتر باشد، ارزش فعلي درآمد خالص طرح کمتر خواهد 

 R&Dبود و در اي  صورت سرمايه انساني کمتري به بخش 
اختصاص خواهد يافت که اي  نيز متعاقبًا منجر به کاهش 

-93، 42، صص 0991اهد شد )رومر، نرخ رشد تعادلي خو
41 ،99.) 

( 0992( و آقيون و هويت )0990گروسم  و هلپم  )
اي مثبت و قوي زاي خود، رابطههاي رشد دروننيز در مدل

و رشد اقتصادي را  R&Dگذاري در بي  ميزان سرمايه
-بيني مي( پيش0992اند. تنها مدل جونز )بيني کردهپيش

ر، تنها به سطح باالتري از توليد بيشت R&Dکند که مخار  
 گردد.شود و رشد بلندمدت سريعتري را سبب نميمنتج مي
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ها، مخار  دليل سرريز تکنولوژي بي  شرکتبه
R&D ايجاد خواهند کرد. از  هاي خارجي مثبتصرفه

ها حي  اتخاذ تصميم درباره ميزان آنجايي که شرکت
را مد هايي ، چني  صرفهR&Dتخصيص منابع در بخش 

دهند؛ لذا مخار  صرف شده در اي  بخش نظر قرار نمي
کمتر از آن ميزاني خواهد بود که از لحاظ اجتماعي کارا 

تواند توجيهي براي پرداخت يارانه توسط است و اي  مي
؛ 99، ص 0991باشد )رومر،  R&Dدولت به بخش 

انداز (. اي  نتيجه در چشم43،ص 2110، 91سيلوستر
بسيار مهم است، چرا که اي  مسأله به سياسي  -اقتصادي

مفهوم مشوقي براي دولت در تامي  مخار  و تشوي  
 (.07، ص 2111، 91خواهد بود )اسونسون R&Dهاي فعاليت

عالوه بر سطح ملي، دانش و تکنولوژي اثرات سرريز 
هال و  توانند روي دهند.المللي نيز ميدر سطح بي 

اثرات سرريز دانش و کنند که ( بيان مي2112) 91اسکوبي
-نظريهباشند. المللي همواره مهم ميتکنولوژي در سطح بي 

اند که يک هاي مرتبط با اي  موضوع به اي  نقطه توجه کرده
يافته در کشور به دليل دسترسي به دانش و تکنولوژي توسعه

تواند با ايجاد بخش تحقي  و توسعه مناط  ديگر جهان، مي
اي بر ارجي، تاثير قابل مالحظههايي در تجارت خگشايش

اي  دسته از تمرکز اصلي در رشد اقتصادي خود بگذارد. 
-المللي راهها بر اي  موضوع است که تجارت بي نظريه

کند که به واسطه آن دانش و تکنولوژي کارهايي را فراهم مي
شود و کشور مي وارد کشور جهان يافته مناط  ديگرتوسعه

تبديل  بومي تکنولوژيرا پرورانده و به  تواند آنميزبان مي
(. در واقع تجارت 831-811، صص 2113، 93کند )آووکوس

با انتقال مجموعه دانش و تکنولوژي موجود در جهان به 
هاي آن، سرعت تغييرات تکنولوژيکي کشور ميزبان و شرکت

وري و آن کشور را زياد کرده و تغييرات تکنولوژي نيز بهره
(. 21، ص 2112، 93دهد )حس تاثير قرار ميتوليد را تحت 
کنند که رشد ابتدايي در ( بيان مي9111) 91کو و هلپم 
ها و در نهايت تواند سبب افزايش توليد  شرکتواردات مي

 21پارک و برات. رشد اقتصادي در کشور ميزبان گردد
مند از نرخ رشد کشورهاي بهرهاند که ( نيز نشان داده9111)

-بي  کشورهاي بهرهيابد و مي اني افزايشدانش سرريز جه

آن مند از دانش سرريز جهاني و کشورهاي غير بهره مند از
 .گيردمي واگرايي صورت 

کنند که بيان مي (2113) 29دوليک و فوستر
اي جديد متبلور هاي جديد در کاالهاي سرمايهتکنولوژي

توان به طور ضمني استنباط ي مزبور مي شوند. از جملهمي
گذاري در وري و توليد مستلزم سرمايهکرد که رشد بهره
گذاري در اي جديد است؛ چرا که سرمايهکاالهاي سرمايه

تواند از اي حاوي تکنولوژيهاي جديد، ميکاالهاي سرمايه
وري کل طري  توسعه و بهبود تکنولوژي، منجر به رشد بهره

بر زاي متکي هاي رشد درونعوامل و توليد گردد. تئوري
کنند که رشد نيز بيان مي  22اثرات خارجي يا اثرات سرريز

گذاري در مستمر توليد در بلندمدت، مستلزم سرمايه
که توليد حال اي  باشد؛اي جديد ميکاالهاي سرمايه
هاي اي جديد در يک کشور مستلزم فعاليتکاالهاي سرمايه

R&D  بيشتري، بويژه در صنايع توليد کننده کاالهاي
دهد که همه ساله بخش ها نشان مياي است. بررسيسرمايه

گذاري در تحقي  و توسعه جهان، توسط عظيمي از سرمايه
 R&D)گزارش  28پذيردکشورهاي صنعتي صورت مي

، 21بي  المللي R&D؛ مقايسه  2-3، صص 2111، 21جهاني
جهاني  R&Dيني مخار  و پيش ب 32 -37، صص 2101

  23(. ايتون و کورتوم3-7، صص 2102، 210321در سال 
جهاني و  R&Dهاي اند که  فعاليت( نشان داده2110)

اي در معدود کشورهاي توليد جهاني تجهيزات سرمايه
اند. مطالب فوق به طور ضمني بيان پيشرفته متمرکز شده

رهاي در اي براي کشوکنند که واردات کاالهاي سرمايهمي
 دوليک و فوستر حال توسعه امري اجتناب ناپذير است. 

کنند که به استثناي معدود کشورهاي بيان مي (2113)
اي ساير کشورها صنعتي، قسمت اعظمي از کاالهاي سرمايه

کنند که حتي براي وارداتي است. همچني  آنها بيان مي
اي وارداتي به برخي از کشورها، نسبت کاالهاي سرمايه

 رسد.%  نيز مي11اي داخلي به بيش از کاالهاي سرمايه
کنند که در کشورهاي برخي از اقتصاددانان بيان مي

 -اي در حال توسعه، رابطه مثبتي بي  کاالهاي سرمايه
اي خارجي و رشد توليد وجود دارد. به عنوان نمونه واسطه
کند که کشورهاي در حال توسعه با ( بيان مي0992)  23لي
اي نسبتًا ارزان از کشورهاي ات کاالهاي  سرمايهوارد

توانند از طري  افزايش کارايي سرمايه، رشد صنعتي، مي
-( بيان مي0992توليد خود را افزايش دهند. همچني   لي )

کند که در کشورهاي در حال توسعه، با افزايش نسبت 
اي داخلي، اي وارداتي به کاالهاي سرمايهکاالهاي سرمايه

( ادعا 2113) 21تسينگليد افزايش خواهد يافت. رشد تو
ها، هاي آنکند که کشورهاي در حال توسعه و بنگاهمي
داخلي به منظور ايجاد  R&Dهاي توانند تنها بر فعاليتنمي

باشند؛ بلکه براي بهبود  متکيهاي تکنولوژيکي نوآوري
هاي جديد از کشورهاي تکنولوژي نياز به واردات تکنولوژي

( نيز نشان داده 2110) 81تکنولوژي دارند. مازوم دارصاحب 
اي خارجي در مقايسه با کاالهاي است که کاالهاي سرمايه

اي داخلي رشد توليد بيشتري را در کشورهاي در سرمايه
کند که گردد. همچني  وي بيان  ميحال توسعه موجب مي
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اي اي و واسطهتجارت با تسهيل واردات کاالهاي سرمايه

تر منجر به رشد توليد بيشتري در تر و با کيفيتارزان
کشورهاي در حال توسعه خواهد شد. دوليک و فوستر 

اي و اند که، واردات کاالهاي سرمايه( نيز نشان داده2111)
توانند المللي، مياي با تسهيل در انتشار تکنولوژي بي واسطه

 نرشد توليد بيشتري را براي کشورهاي در حال توسعه امکا
سازند. اکثر مطالعات تجربي انجام يافته در کشورهاي پذير 

دهند که واردات کاالهاي در حال توسعه نيز نشان مي
دار بر توليد اي داراي تاثير مثبت و معنياي و واسطهسرمايه

اند )تسينگ، هاي کشورهاي مورد بررسي بودهدر بنگاه
، شود(. همانطوري که مالحظه     مي0142، ص 2111

ادبيات مرتبط با موضوع تحقي  با ادبياتي که انتشار 
دهند، المللي دانش و تکنولوژي را مورد بررسي قرار مي بي 

هاي تواند از  کانالمرتبط است. انتشار دانش و تکنولوژي مي
به چندي  طري  يک کشور مختلفي صورت پذيرد. در واقع 

ي داشته المللي دسترستواند به دانش و تكنولوژي بي مي
هاي انتقال و روش( 0991)  89. برنستي  و موهن باشد

صورت زير ارائه المللي را بهسرريز دانش و تکنولوژي بي 
 اند:کرده
 اي؛اي و واسطهوارد کردن کاالهاي سرمايه -

رسمي براي استفاده از دانش فني هاي نامه موافقت -
و عالئم اختصاصي، ح  انحصاري، اختراع، فرايندهاي توليد 

 ؛ تجاري

هاي مبادله اطالعات و كاركنان از طري  برنامه همكاري -
استخدام كارشناسان خارجي و برقراري ترتيبات ، فني

 ؛ايمشاوره
-مکاتبات و مراودات بي گذاري مستقيم خارجي و سرمايه -

( نيز بيان 9111کو و هلپم  )ها و .... المللي مثل کنفرانس
توان از مستقيم و غير مستقيم مي کنند که به دو طري مي

هاي مند شد. سودمنديالمللي بهرهدانش و تكنولوژي بي 
ها و مواد جديد، مستقيم شامل آموزش در مورد تکنولوژي

هاي فرايندهاي توليد و متدهاي سازماني است. سودمندي
غير مستقيم نيز از واردات کاالها و خدمات ايجاد شده به 

آيند. همانطوري که به وجود ميوسيله شرکاي تجاري 
-تواند از کانالانتشار دانش و تکنولوژي ميشود، مالحظه مي

گذاري الملل، سرمايههاي مختلفي از جمله تجارت بي 
مستقيم خارجي و دريافت مجوز ساخت صورت پذيرد. با 

المللي و وجود اي  رابطه مثبت بي  انتشار تکنولوژي بي 
گردد که کانال انتشار تاييد ميرشد توليد زماني بيشتر 

اي و ويژه واردات کاالهاي سرمايهتکنولوژي، تجارت به
کند که اي باشد. اي  جمله به طور ضمني بيان ميواسطه

اي مهمتري  کانال انتشار اي و واسطهواردات کاالهاي سرمايه

(. 237، ص 2111تکنولوژي است )دوليک و فوستر،
82ويژه ويزربههمچني  برخي از پژوهشگران 

( بيان 2119) 
کنند که اطالعات کافي براي تفکيک دانش و تکنولوژي مي

بنابراي  اکثر محققان  غيرملموس و ملموس وجود ندارد.
کنند که همه دانش انتقال يافته بي  کشورها، فرض مي

اي واسطه -ايدانش و تکنولوژي ملموس )کاالهاي سرمايه
هال و اسکوبي، ؛ 3ص ، 2119مبادله شده( است )ويزر، 

 . (01، ص 2112
کنند که واردات ( بيان مي2102) 88هرريرياس
اي از دو کانال باعث افزايش اي و واسطهکاالهاي سرمايه

 گردد: توليد و رشد اقتصادي مي
اي از طري  بهبود اي و واسطهواردات کاالهاي سرمايه -

رشد وري و متعاقبًا توليد و کارايي باعث افزايش بهره
 -ايگردد. در واقع واردات کاالهاي سرمايهاقتصادي مي

تر( از طري  ايجاد اي ارزانويژه کاالهاي سرمايهاي )بهواسطه
مزاياي نسبي سبب افزايش توليد در کشورهاي در حال 

 شوند.توسعه مي

اي خارجي حاوي واسطه-ايبا استفاده از کاالهاي سرمايه -
هاي توليدي داخلي، شکاف يتهاي جديد در فعالتکنولوژي

تکنولوژيکي کشور وارد کننده با سطح تکنولوژي موجود در 
-هاي جديد وارداتي ميدنيا کاهش يافته و اي  تکنولوژي

هاي نوآورانه در کشور وارد توانند منبعي براي    فعاليت
 کننده باشند.

کنند که ميزان بيان مي (0991)  81و وس تمپل 
اي بر روي توليد به اي و واسطهاي سرمايهتاثير واردات کااله

کنند ها بيان ميدرجه توسعه صنعتي بستگي دارد. آن
اي خارجي در مراحل واسطه -ايبازدهي کاالهاي سرمايه

اوليه صنعتي شدن، به مراتب بيشتر است؛ چرا که در مراحل 
اوليه صنعتي شدن پتانسيل بااليي براي تغييرات ساختاري 

اند که، هر چه کشورها ها نشان دادهچني  آنوجود دارد. هم
از لحاظ توسعه در سطح پاييني قرار داشته باشند، واردات 

تواند سبب افزايش اي مياي و واسطهکاالهاي سرمايه
همچني  آجم اوغلو و بيشتري در رشد توليد گردد. 

کنند ( بيان مي2112( و آقيون و هويت )2112) 81همکاران
 -ايه توسعه، واردات کاالهاي سرمايهکه در مراحل اولي

هاي خارجي اي و سعي در پذيرش و جذب تکنولوژيواسطه
تواند طوري که ميباشد؛ بهاز اهميت بيشتري برخوردار    مي

در اي   وري و رشد اقتصادي مناسب باشد.براي افزايش بهره
کند که استراتژي توسعه نيز بيان مي (2119راستا کاندو )

طوري بايد براساس مراحل توسعه تدوي  شود؛ به تکنولوژي
که در مراحل اوليه توسعه، به واردات تکنولوژي و جذب و 
يادگيري آن اهميت بيشتري داده شود و در مراحل بعدي، 
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به توسعه تکنولوژي داخلي توجه بيشتري شود. تجربه موف  
صنعتي شدن کشورهاي در حال توسعه نيز مويد مطالب 

دهد که در براي مثال تجربه ژاپ  نشان مي باشد.فوق مي
مراحل اوليه توسعه، نقش واردات در توسعه تکنولوژي بيشتر 

)کاندو، بوده و در مراحل بعدي نقش آن کاهش يافته است 
-کره (.812، ص 9831و فتحيان پور،  8-1، صص 2119

جنوبي ديگر کشور موف  در زمينه توسعه تکنولوژي و 
ه تاکيد بر اقتباس و جذب صنعتي است. سياست کر

هاي وارداتي و نهايتًا خودکفايي و قطع وابستگي تکنولوژي
بود. بدي  منظور در کره قانون توسعه و گسترش تکنولوژي 
در جهت توسعه تکنولوژي صنعتي تدوي  شد که هدف آن 
در مراحل اوليه توسعه، جذب و بهبود تکنولوژي وارداتي و 

و پيش روي به سوي  در گام بعدي توليد تکنولوژي
و  818، ص 9831تربود )فتحيان پور، هاي پيچيدهتکنولوژي

ساير  (.913-911، ص 9838شاه ميرزايي و همکاران، 
هاي اخير، با اتخاذ کشورهاي آسياي شرقي نيز طي دهه

اند به تکنولوژيک مشابهي، توانسته -هاي صنعتيسياست
وژي و گيري در زمينه توسعه تکنولهاي چشمموفقيت

صنعتي دست يابند و از رشد صنعتي بااليي برخوردار باشند 
 ( .91و  211، ص 9838)شاه ميرزايي و همکاران، 

توان بيان داشت که توسعه تکنولوژي در بنابراي  مي
ويژه مراحل اوليه توسعه، مستلزم واردات تکنولوژي )به

اي( و سعي در يادگيري اي و واسطهواردات کاالهاي سرمايه
باشد. از آنجايي که کشورمان، در حال حاضر و جذب آن مي

تواند از اي  اصل باشد، لذا نميکشوري در حال توسعه مي
مستثني باشد. بنابراي ، دغدغه محوري استراتژي صنعتي 

داخلي، بايد  R&Dهاي کشور عالوه بر انجام فعاليت
ها هاي مناسب و تبديل آنچگونگي دسترسي به تکنولوژي

شاه ميرزايي و همکاران، وآوري تکنولوژيک باشد )به ن
 . (911، ص 9838

هايي که کسب سياست شود،که مالحظه ميهمانطوري
دهند توسعه جهاني را مد نظر قرار مي از تحقي  و پيشرفت

را  توسعه تحقي  و هايکه فعاليت ييهابه اندازه سياست
در واقع  دارند.ضرورت  اهميت ودهند، مورد تشوي  قرار مي

در کشورهاي در حال توسعه، اکتساب و واردات تکنولوژي 
در مراحل اوليه توسعه اقتصادي نقش بسيار مهمي را دارد، 

که توسعه تکنولوژي داخلي در مراحل بعدي توسعه درحالي
دهد که افتد. اي  حقيقت به طور ضمني نشان مياتفاق مي

توسعه  استراتژي توسعه تکنولوژي بايد براساس مراحل
 .(8، ص2119تدوي  شود )کاندو، 

تري  داليل اهميت واردات تکنولوژي در توسعه مهم
ويژه در مراحل تکنولوژيکي کشورهاي در حال توسعه را )به

 توان به صورت زير عنوان کرد:اوليه توسعه( مي
- R&D که طلبد، حال آنگذاري زيادي ميسرمايه

مراحل اوليه توسعه( کشورهاي در حال توسعه )به ويژه در 
 نيستند. R&Dگذاري بيشتر در قادر به      سرمايه

کشورهاي در حال توسعه )به ويژه در مراحل اوليه توسعه(  -
 با کمبود نيروي انساني متخصص و مبتکر روبرو هستند. 

هر چند کشورهاي در حال توسعه، از لحاظ تکنولوژي  -
توانند از ما مييافته هستند، اتر از کشورهاي توسعهعقب
هاي جديدالورود بودن خود براي توسعه تکنولوژي مزيت

توانند از تجارب ديگران ياد بهره گيرند. کشورهاي مزبور مي
هاي مفيد بسياري با قيمت مناسب قابل بگيرند. تکنولوژي

ها دسترسي هستند و بنابراي ، لزومي براي ايجاد دوباره آن
رهاي در حال توسعه بسيار وجود ندارد. در واقع براي کشو

هاي تر است که به تکنولوژيتر و ارزانتر، سريعآسان
 کشورهاي صنعتي دست يابند.

کشورهاي در حال توسعه در مراحل اوليه توسعه، از زير  -
باشند؛ بناي تکنولوژيکي معقولي براي نوآوري برخوردار نمي

به منظور نوآوري،  R&Dهاي لذا در صورت انجام فعاليت
، 0329امکان موفقيت آن پايي  خواهد بود )آذربايجاني، 

  .(291، ص9838شاه ميرزايي و همکاران، ؛ 04-21صص
توان بيان داشت با توجه به مطالب ارائه شده در فوق، مي

هاي سنتي توليد )نيروي کار و موجودي که عالوه بر نهاده
-مي داخلي نيز R&Dسرمايه(، واردات تکنولوژي و مخار  

ها را تحت تاثير توانند از طري  توسعه تکنولوژي، توليد بنگاه
( 9توان مباني نظري مطالعه را در شکل )قرار دهند. لذا مي

 خالصه کرد.
 

 
 (: خالصه مباني نظري مطالعه0شکل )

 0142، ص 2111منبع: تسينگ، 

 سرمايه فيزيکی

 نيروي كار

R&D داخلی 

 واردات تکنولوژي

 ملکرد اقتصاديع
 )ارزش افزوده( 

 عوامل سنتی توليد

 عوامل توسعه تکنولوژي
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 پيشينه پژوهش -3
 شده در خارج  مروري بر مطالعات انجام -3-1

-( با استفاده از داده2111) 81آک قويونلو و همکاران

داخلي بر توليد  R&Dهاي تابلويي، به بررسي اثر واردات و 
بخش توليدي ترکيه، طي دوره  92وري نيروي کار و  بهره
نشان  نتايج تخمي  تابع توليداند. پرداخته 2119-9111
داخلي از نظر آماري  R&Dمخار   واردات ودهد که مي

نتايج تخمي  معادله  .دار مثبتي هستندمتغيرهاي معني
مخار   واردات ودهد که نيز نشان مي وري نيروي کاربهره

R&D با عالمت مثبت هستند دارداخلي متغيرهاي معني . 
( با استفاده از رويکرد 2114) 83ليپينگ فانگ و 

-هاي تابلويي، به بررسي تاثير واردات تکنولوژي بر بهرهداده

وري کل عوامل در موسسات متوسط وري نيروي کار و بهره
اند. پرداخته0991-2113و بزرگ شانگهاي چي ، طي دوره 

خارجي و -دهند که موسسات تعاوني چينينتايج نشان  مي
-اند، از بهرهارجيان تامي  مالي شدهموسساتي که توسط خ

وري کل عوامل باالتري نسبت به وري نيروي کار و بهره
هاي اند که واردات تکنولوژيموسسات داخلي برخوردار بوده

هاي مزبور غير ملموس منبع اصلي براي عملکرد بهتر بنگاه
هاي ملموس، سهم بوده است، در حاليکه واردات تکنولوژي

اند. براي موسسات دولتي نيز واردات داشته TFPکمتري در 
وري نيروي کار و هاي ملموس به طور مثبت، بهرهتکنولوژي

TFP اند. در مقابل واردات تکنولوژي را تحت تاثير قرار داده
را در موسسات غير دولتي تحت  TFPوري نيروي کار و بهره

دهند که تاثير قرار نداده است. همچني  نتايج نشان مي
وري نيروي کار دار بر بهرهداراي تاثير معني R&Dر  مخا

در کل نمونه مورد بررسي و در هر يک از موسسات مزبور 
نبوده است. با وجود اي  در کل نمونه، موسسات غير دولتي 

 R&Dو موسسات تامي  مالي شده توسط خارجيان، مخار  
 داشته است. TFPتاثير مثبت اندکي بر 

هاي تابلويي، به استفاده از دادهبا  (2113تسينگ )
و تکنولوژيهاي وارداتي بر توليد داخلي  R&Dبررسي اثر 

 9111-2118شرکت الکترونيکي تايوان، طي دوره  291
، داخلي R&Dدهد که پرداخته است. نتايج  نشان مي

فروش ارزش افزوده صنايع مورد مطالعه را به طور مثبت و 
داراي  د. اما واردات تکنولوژيدهدار تحت تاثير قرار ميمعني

 باشد. دار بر ارزش افزوده نميتاثير معني
هاي تابلويي ( با استفاده از داده2111 دوليک و فوستر )

اي به بررسي تأثير کاالهاي سرمايه، 0921-0999طي دوره 
-کشور در حال توسعه پرداخته 22خارجي بر رشد اقتصادي در 

از اي  است که براي کشورهاي نتايج اي  مطالعه حاکي  اند.
داراي سطح پايي  سرمايه انساني، رابطه بي  کاالهاي 

اي خارجي و توليد ناخالص داخلي سرانه، منفي بوده سرمايه
است و براي کشورهاي داراي سرمايه انساني متوسط و باال، 

دار بر اي خارجي داراي تأثير مثبت و معنيکاالهاي سرمايه
 است.  سرانه بوده توليد ناخالص داخلي

-( با استفاده از داده2111) 83تي سانگ و همکاران

-بر ارزش افزوده  بنگاه R&Dهاي تابلويي، به بررسي تاثير 

-0999هاي داخلي و خارجي در سنگاپور طي دوره زماني 
-دهد که در هر دوي بنگاهاند. نتايج نشان ميپرداخته 0993

تاثير مثبت و داراي  R&Dهاي داخلي و خارجي، مخار  
که تاثير دار بر ارزش افزوده بوده است. قابل تامل اي معني

هاي خارجي به بر ارزش افزوده در بنگاه R&Dمخار  
 هاي داخلي بوده است.مراتب بيشتر از بنگاه
هاي تابلويي، ( با استفاده از داده2111) 81يان بينگ
يد و داخلي و واردات تکنولوژي بر تول R&Dبه بررسي تاثير 

 0992-2113هاي چي  طي دوره وري در صنايع استانبهره
داخلي  R&Dدهد که است. نتايج تحقي  نشان مي پرداخته

دار بر توليد و و واردات تکنولوژي داراي تاثير مثبت و معني
هاي چي  طي دوره مورد بررسي وري صنايع استانبهره
 دارند.

ه بررسي اي ب( در مطالعه2119) 11ليائو و همکاران
کشورهاي صنعتي )از طري  واردات( بر رشد  R&Dتاثير 

کشور  1بخش توليدي در هر يک از  9وري اقتصادي و بهره
اند و بدي  پرداخته 0943-0991آسياي شرقي، طي دوره 

بخش توليدي هر يک از  9هاي تابلويي منظور از داده
ه دهند کاند. نتايج نشان ميکشورهاي مزبور استفاده کرده

خارجي از طري  واردات،  عامل اصلي  R&Dاثرات سرريز 
وري در هر يک از کشورهاي مورد رشد اقتصادي و بهره

 بررسي هستند.
اي به بررسي ( در مطالعه2101) 19تکسيرا و فورتونا
داخلي و سرمايه انساني بر  R&Dتاثير واردات تکنولوژي، 

 0921-2110رشد اقتصادي کشور پرتغال، طي دوره زماني 
 12جوهانس  اند و بدي  منظور از روش همگراييپرداخته

 R&Dدهد که اند. نتايج تحقي  نشان مياستفاده کرده
داخلي، واردات تکنولوژي و سرمايه انساني داراي تاثير مثبت 

 دار بر رشد اقتصادي هستند. و معني
هاي با استفاده از داده (2102) 18شهريور و جاجري

-2119کشور آسياي شرقي طي دوره زماني  1تابلويي براي 
، به بررسي تاثيرات واردات تکنولوژي و سرمايه انساني 0911

اند. نتايج وري کل عوامل پرداختهبر رشد اقتصادي و بهره
دهد که تاثيرات سرمايه انساني و واردات تحقي  نشان مي
دار بوده است. همچني  وري مثبت و معنيتکنولوژي بر بهره

حاکي از اي  است که، واردات تکنولوژي، سهم دولت نتايج 
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و درجه باز بودن اقتصادي داراي تاثير مثبت و  GDPاز 
 باشند.دار بر رشد اقتصادي ميمعني

اي به بررسي تاثير ( در مطالعه2102) 11هرريرياس
اي بر رشد اقتصادي چي  طي دوره واردات کاالهاي سرمايه

روش منظور از پرداخته است و بدي   2114-0922
جوهانسون استفاده کرده است. نتايج تحقي   همگرايي

اي بر دار واردات کاالهاي سرمايهحاکي از تاثير مثبت و معني
رشد توليد ناخالص داخلي سرانه چي  طي دوره زماني مورد 

 باشد.بررسي مي

اي به ( در مطالعه2102) 11صفدري و همکاران
اي بر روي اي و واسطهيهبررسي تاثير واردات کاالهاي سرما

 0942-2111رشد اقتصادي در ايران طي دوره زماني 
جوهانسون  همگراييروش اند و بدي  منظور از پرداخته

دهد که موجودي اند. نتايج تحقي  نشان مياستفاده کرده
اي داراي تاثير اي و واسطهسرمايه، اشتغال و واردات سرمايه

الص داخلي در ايران طي دوره دار بر  توليد ناخمثبت و معني
 باشند.مورد بررسي مي

هاي تابلويي ( با استفاده  از داده2103) 11ديپه و موتل
، به بررسي OECDکشور  01بخش توليدي  02تابلويي 
وري، داخلي و واردات تکنولوژي بر توليد و بهره  R&Dتاثير

اند. نتايج تحقي  پرداخته 0911-2112طي دوره زماني 
انتقال تکنولوژي از طري  واردات تاثير دهد که نشان مي

وري دارد. همچني  نتايج دار بر توليد و بهرهمثبت و معني
داخلي بر  R&Dدار تحقي  حاکي از تاثير مثبت و معني

 باشد.وري ميتوليد و بهره
 

 شده در خارج  مروري بر مطالعات انجام -3-2

خاود، باه    ( در مطالعاه 9838کميجاني و معمارنژاد )
در رشااد  R&Dبررسااي اهمياات کيفياات نيااروي انساااني و 

اناد. در ايا    پرداخته 9883-9833اقتصادي ايران طي دوره 
مطالعه مدل رشدي براي ايران ساخته شده و باا اساتفاده از   

بارآورد گردياده    13هااي گساترده  روش خود توضيح با وقفاه 
است. نتايج مطالعه حاکي از اي  است که هار چناد نياروي    
کار، سرمايه فيزيکي، سرمايه انساني و درآمادهاي حاصال از   

دار بر رشد اقتصاادي  صادرات نفت داراي تاثير مثبت و معني
، R&Dهااي  حجام انادک هزيناه   دليال  هبايران هستند اما 

و رشاد اقتصاادي    R&Dهااي  هزيناه داري بي  رابطه معني
 .يافت نشد

( باا اساتفاده از روش   9831) محمودزاده و محساني 
-انباشتگي جوهانسون، به بررسي اثرات بلندمدت و کوتاههم

هاي وارداتي بررشاد اقتصاادي اياران، طاي     مدت  تکنولوژي
دهاد،  اند. نتايج مطالعه نشان ميپرداخته9883-9832دوره 

اي به تولياد ناخاالص   از واردات واسطه يعليتمدت، در کوتاه
از واردات ضاعيفي  عليات  وجاود نادارد اماا     داخلي غيرنفتي

وجاود دارد. باا    به توليد ناخالص داخلي غيرنفتاي  ايسرمايه
 اي ومتغيرهاااي واردات واسااطه وجااود اياا ، در بلندماادت،

غيرنفتاي   در توليد ناخالص داخلاي ي سزاياي سهم بهسرمايه
دهد که هر چناد ضاريب   اند. همچني  نتايج نشان ميداشته

ثبت است اما از متغير مخار  تحقيقاتي در رابطه بلندمدت م
 باشد.دار نميلحاظ آماري معني

 در (9831 افتخااري )  الدي  رک  و وجداني طهراني

 بار  فيزيکاي  و گذاري تحقيقاتيسرمايه بخشي اثر ايمطالعه

-9839را طاي دوره   معادن  و صانعت  بخاش  افازوده  ارزش
-اي  تحقي  نشان مي نتايج اندمورد بررسي قرار داده 9819

 سارانه  تحقيقااتي  هايهزينه در افزايشدرصد  دهد که يک

 افزوده سرانه اي  بخش را پس ارزش معدن، و صنعت بخش

  دهد.درصد افزايش مي 19/1سال، به ميزان  يک گذشت از
هاااي ( بااا اسااتفاده از داده9831واعااظ و همکاااران )

هااي تحقيا  و توساعه در    تابلويي، به بررساي نقاش هزيناه   
-9831باالي ايران طي دوره  ارزش افزوده صنايع با فناوري

اند. براساس نتايج آنها، متغيرهاي نيروي کار، پرداخته 9813
نقش بسيار مهماي در   R&Dهاي موجودي سرمايه و هزينه

افزايش ارزش افزوده صنايع مزبور طاي دوره ماورد بررساي    
 اند. داشته

هاي ( با استفاده از داده9831نسب و غوچي )حسيني
ي تاثير تجارت خارجي و ساير عوامل )نرخ تابلويي، به بررس

ها و تحقي  و توسعه( بر تعرفه گمرکي، ورود و خرو  بنگاه
-9831اي ايران طي دوره وري صنايع کارخانهبهره

استفاده  GLSاند و بدي  منظور از روش پرداخته9838
اند. نتايج مطالعه حاکي از اي  است که اثر تجارت کرده

وري کل عوامل، مثبت و بر بهره خارجي و سود بنگاهها
وري کل، هر چند بر بهره R&Dدار است. اثر مخار  معني

 باشد. دار نميمثبت است اما معني
( باا اساتفاده از   0311شاکري و ابراهيماي سااالري )  

بر اختراعات و  R&Dهاي تابلويي، به بررسي اثر مخار  داده
رشد اقتصادي، در کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافتاه  

اناد. نتاايج نشاان    پرداختاه   0910-2117طي دوره زمااني  
در هر دو گروه کشاورهاي   R&Dگذاري در  دهد، سرمايه مي

يافته موجب افزايش جريان اختراعات  توسعه و توسعه در حال
گاذاري   شود. همچني  نتايج بيانگر اي  است که، سارمايه  مي
دار بار تولياد ناخاالص     داراي تاثير مثبت و معناي  R&Dدر 

  يافتاه و در حاال   داخلي در هر دو گاروه کشاورهاي توساعه   
 باشد.توسعه مي
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اي به ( در مطالعه0391آبادي و جاودان )مهرابي بشر

وري کل عوامل بر توليد و بهره R&Dبررسي تاثير مخار  
-0312توليد در بخش کشاورزي ايران طي دوره زماني 

اند و بدي  منظور از الگوي خود توضيح با پرداخته 0323
اند. نتايج تحقي  حاکي از هاي گسترده استفاده کردهوقفه

تاثير  R&Dمدت و بلندمدت، مخار  تاهآن است که در کو
وري کل عوامل توليد داشته دار بر توليد و بهرهمثبت و معني

 است.
اي به بررسي ( در مطالعه0391آبادي و سجادي )شاه

هااي  فعاليات اي و واساطه -ايواردات کاالهاي سارمايه تاثير 
R&D     داخلاي باار رشاد اقتصااادي اياران طااي دوره زماااني
اند و بدي  منظاور از روش همگراياي   ختهپردا 0314-0331

دهد کاه نياروي   اند. نتايج نشان ميجوهانس  استفاده کرده
داخلاي و   R&Dهاي کار، موجودي سرمايه فيزيکي، فعاليت

اي تاثير مثبت بار رشاد اقتصاادي    واسطه-ايواردات سرمايه
 ايران دارند. 

( با استفاده از 0392متفکر آزاد و رهنماي قراملکي )
بر  R&Dهاي هاي تابلويي، به بررسي تاثير فعاليتدهدا

هاي ايران ارزش افزوده در واحدهاي تحقي  و توسعه استان
و بدي  منظور از روش اند پرداخته0342 -0312طي دوره 

GLS دهد که طي نتايج مطالعه نشان مي اند. استفاده کرده
و  و شاغالن تحقيقاتي تأثير مثبت R&Dدوره مزبور، مخار  

مورد بررسي R&D داري بر ارزش افزوده واحدهاي معني
 اند.داشته

 

هاي پژوهش و آماري، نمونه آماري، دادهجامعه -4
 هاروش تجزیه و تحليل آن

آماري شامل صنايع توليدي کشور به تفکيک جامعه
هاي ده نفر کارک  و بيشتر ها و نمونه آماري، کارگاهاستان

باشد که بنابر مرکز آمار ايران ميها کشور به تفکيک استان
دهند. روش % صنايع کشور را تشکيل مي92بيش از 

صورت ها بهها، اسنادي است. به عبارتي دادهگردآوري داده
اي و از منابع مرکز آمار ايران جمع آوري شده است. کتابخانه

ها، تکنيک مورد استفاده جهت تحليل  و بررسي فرضيه
باشد. تجزيه و تحليل ي تابلويي ميهااقتصاد سنجي داده

  Eviews6.0 اطالعات و تخمي  مدل نيز به کمک نرم افزار
 گيرد.صورت مي
 

 معرفي مدل و متغيرهاي پژوهش -5
با توجه به مباحث نظري ارائه شده و مطالعات قبلي 

آک قويونلو و (؛ 0994) 13ويژه مطالعات ايونسون و سين )به
(؛ تسينگ 2112هال و اسکوبي )(، 2111همکاران )

صورت زير در نظر گرفته (( مدلي به2112(؛ حس  )2111)
 شود: مي
(00                                             )
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با لگاريتم گيري از طرفي  معادله باال، مدل رگرسيون خطي 

 زير را خواهيم داشت:
 (02                                         )
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به ترتيب بيانگر استان و سال بوده و  tو  iهاي انديس

 شوند:متغيرهاي مورد استفاده به صورت زير تعريف مي

itYهاي ده هاي صنعتي کارگاه : ارزش افزوده فعاليت

نفر کارک  و بيشتر به ميليون ريال و به قيمت ثابت سال 
براي بدست آوردن ارزش . هاي ايرانبه تفکيک استان 0342

افزوده به قيمت پايه از شاخص قيمت محصوالت صنعتي 
 استفاده شده است. 

itLنفر هاي ده : تعداد کل افراد شاغل در کارگاه

 .هاي ايرانکارک  و بيشتر به تفکيک استان

itMهاي ده نفر اي کارگاهاي و واسطه: واردات سرمايه

 0342کارک  و بيشتر به ميليون ريال و به قيمت ثابت سال 
 -ايبراي تبديل واردات سرمايه. هاي ايرانبه تفکيک استان

ي واردات استفاده اي به قيمت ثابت، از شاخص ضمنواسطه
 شده است. 

itRDS حجم سرمايه :R&D هاي ده داخلي کارگاه

نفر کارک  و بيشتر به ميليون ريال و به قيمت ثابت سال 
 11.هاي ايرانبه تفکيک استان 0342

داخلي  R&Dالزم به توضيح است که حجم سرمايه 
صورت                                     به روش موجودي دائم به

RDSit = (1-δ) RDSi(t-1) + RDEit گردد، که برآورد مي
به ترتيب، بيانگر حجم سرمايه  RDEitو  RDSit ،δدر آن، 
R&D  داخلي براي واحدi  در سالt  0342به قيمت پايه ،

 0342داخلي به قيمت پايه  R&Dنرخ استهالک و مخار  
 R&Dباشند. حجم اوليه سرمايه مي tسال  در iبراي واحد 

 RDSi(1374) = RDEi(1374) / gi+δصورت  داخلي نيز به
، ميانگي  نرخ رشد مخار  gi شود، که در آن،محاسبه مي

R&D  داخلي براي واحدi  طي دوره مورد بررسي است
، ص 0994؛ ايونسون و سين ، 212، ص 2117، 11)سين 

(. در اي  مطالعه مانند ساير مطالعات مرتبط با موضوع، 1
درصد  01داخلي  R&Dنرخ استهالک براي حجم سرمايه 

(، 0311در نظر گرفته شده است )کميجاني و شاه آبادي )
، ص 2112؛ حس ، 0101، ص2113، 19مونت و پاپاگني
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، ص 2111، 12نيينين ؛ 0144، ص 2111؛ تسينگ، 31
20.) 

 
itKهاي ده نفر کارک  و : موجودي سرمايه کارگاه

به  0342بيشتر به ميليون ريال و به قيمت ثابت سال 
 .هاي ايرانتفکيک استان

هاي ده نفر کارک  آمار موجودي سرمايه براي کارگاه
و فقط هاي کشور موجود نيست نو بيشتر به تفکيک استا

گذاري( اطالعات مربوط به تشکيل سرمايه ثابت )سرمايه
باشد؛ ها موجود ميهاي مزبور به تفکيک استانبراي کارگاه

که بايد براساس اطالعات موجود )تشکيل سرمايه ثابت(، 
هاي ميزان موجودي سرمايه براي صنايع به تفکيک استان
گيري هکشور برآورد گردد. لذا در اي  تحقي  براي انداز

موجودي سرمايه، اواًل بدليل آنکه در آمارهاي صنعتي با 
ايم، ثانيًا هاي تشکيل سرمايه ثابت در کشور مواجهداده

بدليل عدم وجود تخمي  موجودي سرمايه اوليه صنايع به 
هاي کشور و ثالثًا بدليل عدم دسترسي به تفکيک استان

اي دوره ها برتشکيل سرمايه ثابت صنايع به تفکيک استان
پردازيم، زماني طوالني، از الگويي که ذياًل به توضيح آن مي
، ص 0314استفاده شده است )سبحاني و عزيز محمدلو، 

 (.32-34، صص 0321؛ آذربايجاني، 99
گذاري عبارت از طب  تعريف مرکز آمار ايران، سرمايه
اي )ارزش خريد تغييرات ايجاد شده در ارزش اموال سرمايه

يا تحصيل و هزينه تعميرات اساسي منهاي ارزش فروش 
اي( است و طب  اي  ياانتقال اموال سرمايه
هاي ده گذاري براي کارگاهتعريف نيز سرمايه

ها محاسبه شده است. نفر کارک  و بيشتر به تفکيک استان
 توان نوشت:بنابراي  مي

(03 ) 
توان به (، به فرم زير مي03با انتگرال گيري از رابطه )

 موجودي سرمايه رسيد:
(07 ) 

(، 07در رابطه )
براي انتگرال گيري، بايد يک فرم تبعي براي 

tI  در نظر

گرفت. در روشي به نام متد نمايي، فرض ميشود که عامل 
انتگرال از روي رابطه ديگري به شکل زير قابل برآورد 

 :18باشد
(02   )      

گرفت  از متغير روند است. با آنتي لگاريتم  tکه در آن، 
 (، خواهيم داشت:02طرفي  معادله )

(02  )   
(، خواهيم 07( در معادله )02با جايگذاري رابطه )

 داشت:

 (04             )

Ce
e

KdteeK t

t

t

t  






 

 
توان (، مي04با لحاظ شرايط اوليه در معادله )

توان موجودي اوليه سرمايه را محاسبه کرد. بنابراي  مي
    نوشت:

 (01                              )C
e

K 




0
      

   
شود، موجودي اوليه همانطوري که مالحظه مي

( برآورد کرد و 01توان با استفاده از رابطه )سرمايه را مي

)آنتي لگاريتم عرض از مبدأ معادله  eبراي برآورد آن بايد

((، از طري  تخمي  02)ضريب روند معادله )( و 02)
(، به روش حداقل مربعات معمولي 02رگرسيون خطي )

(OLS.محاسبه شوند ،) 
پس از برآورد موجودي اوليه سرمايه به طري  فوق 

توان با استفاده هاي کشور، ميبراي صنايع هر يک از استان
صنايع هر  از فرمول زير، به برآورد موجودي سرمايه براي

 هاي مورد بررسي، در هر سال پرداخت.يک از استان
(09                                                                     )





t

j

j

t

j

tjt IKKDIKK
1

0

1

0 )1()( 

  

(، 09که در معادله )
tK ،

0K ،jI ،
jD  و  به ترتيب

 0342بيانگر ارزش خالص موجودي سرمايه به قيمت ثابت 
، ارزش موجودي سرمايه اوليه به قيمت ثابت tدر سال
در ابتداي دوره، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به 0342

به  t، ارزش استهالک طي دوره tدر دوره 0342قيمت پايه 
-هاي ثابت ميو نرخ استهالک سرمايه 0342قيمت ثابت 

آبادي، شاه؛ 34-31، صص 0312باشند )عاقلي کهنه شهري، 
و  31، ص 9832؛ صادقي و عمادزاده، 11، ص 9831

هاي ثابت نرخ استهالک سرمايه. (911، ص 9831مواليي، 
  11نظر گرفته شده است. % در91

الزم به ذکر است که در دسترس نبودن سرمايه اوليه 
شود که هاي مورد بررسي، سبب ميصنايع مربوط به استان

حتي موجودي سرمايه برآورد شده با استفاده از اي  روش 
نيز با ميزان واقعي آن تفاوت داشته باشد که البته اي  تفاوت 

شود؛ ولي سرمايه ظاهر  ميبيشتر در مقدار عددي موجودي 
تواند با روند واقعي روند برآورد شده تا حد بسيار زيادي مي

موجودي سرمايه يکسان باشد. به عنوان مثال، اگر موجودي 
برابر  0343سرمايه صنايع استان آذربايجان شرقي در سال 

(، موجودي سرمايه در سال 09باشد؛ براساس رابطه ) K0با 

dt

dK
I 
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و  K0ستان مزبور برابر با حاصل جمع ، براي صنايع ا0347

شود و همي  طور براي مي 0347گذاري سال خالص سرمايه
 K0)ميزان اختالف C هاي بعد. بنابراي  تفاوت به اندازه سال

برآوردي( خواهد بود و اي  رقم بطور ثابت به  K0واقعي و 
کل دوره سرايت خواهد کرد، لذا روند تغييرات حفظ خواهد 

 (. 99، ص 0314و عزيز محمدلو،  شد )سبحاني
 

 برآورد مدل و تجزیه و تحليل نتایج -6
در مطالعات اقتصاد سنجي الزم است ابتدا ايستايي 

هاي ايستايي بر متغيرها مورد آزمون قرار گيرد. نتايج آزمون
( ارائه 0روي متغيرهاي مورد استفاده در تحقي ، در جدول )

( 0شده در جدول ) شده است. همانطوري که نتايج ارائه
دهند، تمامي متغيرهاي مورد استفاده در مدل، در نشان مي

باشند؛ لذا ضرورتي براي استفاده از روش سطح ايستا مي
هاي تابلويي وجود ندارد. بنابراي  در اي  انباشتگي در دادههم

هاي تابلويي هاي معمول تخمي  در دادهتحقي  از روش
 شود.استفاده مي

، همگ  بودن Fابتدا با استفاده از آماره  بدي  منظور
در صورت عدم رد  شود.واحدهاي مورد بررسي، آزمون مي

به سادگي  همگ  بودن واحدهاي مورد بررسي(فرضيه صفر )
توان از روش حداقل مربعات تجميع شده استفاده کرد مي

که همان روش حداقل مربعات معمولي است؛ زيرا در اي  
اند و تفاوت ميان شدهوي هم انباشته ها رحالت فقط داده

واحدهاي مورد بررسي ناديده گرفته شده است. در غير اي  
صورت )يعني در صورت ناهمگ  بودن واحدهاي مورد 

شود. هاي تابلويي مطرح   ميبررسي(، لزوم استفاده از داده
( آمده است، بيانگر رد 2نتايج اي  آزمون که در جدول )

هاي تابلويي در صنايع    استفاده از  داده فرضيه صفر و لزوم
 باشد.هاي ايران مياستان

در مرحله بعد بايستي از بي  دو روش موجود براي 
هاي تابلويي، روش اثرات ثابت و روش اثرات تخمي  داده

تصادفي، يكي انتخاب شود. براي اي  منظور از آماره آزمون 
، رد فرضيه شود. براساس اي  آزموناستفاده مي 11هاسم 

صفر بيانگر استفاده از روش اثرات ثابت و عدم رد آن مبي  
، 2112، 11باشد )گري استفاده از روش اثرات تصادفي مي

(. نتايج آزمون هاسم  در جدول 310و  212-219صص 
( ارائه شده است که بيانگر رد فرضيه صفر و انتخاب روش 2)

                           باشد.اثرات ثابت مي

هاي مقطعي هايي که در برگيرنده دادهاصواًل مدل
هستند، بويژه در مطالعاتي که تعداد واحدهاي انفرادي 

توان انتظار بيشتر از دوره زماني مورد مطالعه باشد، مي
داشت که اجزاي اخالل داراي ناهمساني واريانس باشند. 
مشکل ناهمساني واريانس منجر به کاهش اعتبار کل مدل و 

شود؛ زيرا واريانس تخمي  درجه اعتبار ضرايب برآوردي مي
دهد. به همي  دليل بايد قبل از تخمي  زنها را افزايش مي

مدل اي  مشکل را مرتفع ساخت. استفاده از روش حداقل 
( مشکل ناهمساني واريانس را GLSمربعات تعميم يافته )

 و 10 ، ص0312کند )حسيني نسب و غوچي، برطرف مي
محمدزاده و همکاران،  و 003 ص ،0312ت جو، هم 13

(. از آنجايي که در اي  مطالعه تعداد 071ص ،0319
واحدهاي انفرادي بيشتر از دوره زماني مورد مطالعه است، 

گردد. برآورد مي GLSلذا مدل از طري  اثرات ثابت به روش 
نتايج برآورد مدل تحقي  به روش اثرات ثابت براي صنايع 

 ( ارائه شده است.2ول )ايران در جد

 
 هاي ريشه واحد براي متغيرهاي تحقي  (: نتايج آزمون0جدول )

 LLC آزمون ریشه واحد IPS آزمون ریشه واحد   ADF Fisherآزمون ریشه واحد

 (.Probارزش احتمال ) (.Probارزش احتمال ) (.Probارزش احتمال ) متغير
C & T C & T C & T 
11/1 11/1 11/1 Log Y 

11/1 11/1 11/1 Log L 

11/1 11/1 11/1 Log K 

10/1 10/1 11/1 Log M 

11/1 11/1 11/1 Log RDE 

11/1 11/1 11/1 Log RDS 

 هاي پژوهشگرمنبع: يافته
  * C & T  باشند.بيانگر مدل داراي عرض از مبدأ و روند مي 
 ارائه شده، فرضيه صفر وجود ريشه واحد و فرضيه مقابل عدم وجود ريشه واحد )ايستايي( است. هاي** در هر يک از آزمون 
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( مالحظه 2( جدول )0گونه که در مدل )همان
 -ايداخلي و واردات سرمايه R&Dشود، حجم سرمايه  مي

ده در دار بر ارزش افزواي داراي تأثير مثبت و معنيواسطه
صنايع ايران هستند. براساس نتايج بدست آمده، ضرايب 

 -ايسرمايهداخلي و واردات  R&Dبرآوردي حجم سرمايه 
باشند و بيانگر اي  مي 12/1و  12/1به ترتيب  ايواسطه

 R&D حجم سرمايهيک درصد افزايش در هستند که 
ترتيب باعث به  ايواسطه -ايسرمايهواردات داخلي و 
 12/1به ميزان  افزوده در صنايع مورد بررسيارزش افزايش

توان انتظار بنابراي  مي د.نگردميدرصد  12/1درصد و 
داخلي و واردات  R&D هايفعاليتداشت، با افزايش ميزان 

صنايع مورد بررسي نيز  افزودهارزش ،اياي و واسطهسرمايه
 يابد. افزايش

سرمايه و دهند که، موجودي همچني  نتايج نشان مي
دار بر ارزش افزوده در تعداد شاغالن داراي اثر مثبت و معني

     ضريب تعيي  تعديل شده باشند.صنايع مورد بررسي مي

باشد که مي 91/1( براي مدل برآوردي نيز برابر )
حاکي از قدرت توضيح دهندگي باالي مدل است. همچني  

اکي از ( حFدار بودن کلي رگرسيون )آزمون آزمون معني
درصد  0داري دار بودن کلي مدل در سطح معنيمعني
 باشد. مي

( 2داخلي )مدل  R&Dنتايج برآورد مدل با مخار  
-دهد که کليه ضرايب به لحاظ عالمت و معنينيز نشان مي

هاي نيروي داري، مطاب  انتظارات تئوريک بوده و کشش
داخلي و واردات  R&Dکار، سرمايه فيزيکي، مخار  

درصد،  21/1درصد،  12/1اي به ترتيب واسطه -ايهسرماي
باشند. در واقع اي  ضرايب درصد مي 12/1درصد و  13/1

دهند که به ازاء يک درصد افزايش در نيروي کار، نشان مي
 -ايداخلي و واردات سرمايه R&Dسرمايه فيزيکي، مخار  

درصد،  21/1درصد،  12/1اي به ترتيب به ميزان واسطه
هاي درصد ارزش افزوده صنايع استان 17/1درصد و  13/1

 يابد.ايران افزايش مي
دهند که، ضريب تعيي  همچني  نتايج نشان مي

 91/1( براي مدل برآوردي نيز برابر تعديل شده )
باشد که حاکي از قدرت توضيح دهندگي باالي مدل  مي

دار بودن کلي رگرسيون )آزمون است. همچني  آزمون معني
F0داري دار بودن کلي مدل در سطح معنياکي از معني( ح 

 باشد.درصد مي
با توجه به نتايج برآورد مدل تحقي  که در جدول 

کردند بيان ميتحقي  که  ( ارائه شده است، دو فرضيه2)
داخلي و حجم R&D داخلي )مخار   R&Dهاي فعاليت

اي و سرمايهکاالهاي واردات داخلي( و R&Dسرمايه 
داراي تاثير مثبت بر ارزش افزوده در صنايع  ايواسطه
توان رد کرد. به عبارت را نمي دنباشمي هاي ايراناستان

هاي دهد که تاثير فعاليتديگر برآورد مدل تحقي  نشان مي
R&D  بر  ايواسطه -ايسرمايهکاالهاي واردات داخلي و

دار هاي ايران، مثبت و معنيارزش افزوده در صنايع استان
 توان رد کرد. باشد؛ لذا دو فرضيه تحقي  را نمي مي

 

 
 (: نتايج برآورد مدل به روش اثرات ثابت2جدول )

 ضرایب
 متغيرها

 (1مدل ) (2مدل )

20/2- (33/1) * 72/2- (31/1) * C 

12/1 (17/1)* 19/1 (12/1)* Log L 

21/1 (12/1) 
* 74/1 (12/1) 

* Log K 

12/1 (10/1) * 12/1 (10/1) * Log M 
---------- 12/1 (111/1) ** Log RDS 

13/1 (10/1)* * * ---------- Log RDE 

91/1 91/1  
77/0004 

* 22/0121 
 (Fدار بودن کلي رگرسيون )آمارهآزمون معني  *

13/39 
* 11/31 

 (Fدار بودن اثرات گروه )آمارهمعني آزمون *

21/43 
* 20/21 

 آماره هاسم   *

 هاي پژوهشگر                          منبع: يافته
 باشد.                          اعداد داخل پرانتز انحراف معيار مي

 است. 0/1و  12/1، 10/1داري * ، ** و *** به ترتيب نشانگر رد فرضيه صفر در سطح معني
 

2R

2R

2R
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 گيري و ارائه پيشنهادات جمع بندي، نتيجه  -7

ضرورت توسعه اقتصادي براي کشورهاي در حال 
توسعه بر کسي پوشيده نيست. لذا کشورهاي در حال توسعه 

هاي خود را در سر لوحه فعاليت توسعه ريزيبايد     برنامه
تواند قرار دهند. در اي  راستا توسعه صنعتي از آنجا که مي

زيادي از منابع ملي در جهت توسعه  باعث تحرک قسمت
-ها و بنيادهاي مادي جامعه را تغيير اقتصادي شود و پايه

دهد، يک تصميم سرنوشت ساز براي اي  کشورها قلمداد 
براي دستيابي به توسعه صنعتي و تداوم آن نيز گردد. مي

بايد توسعه تکنولوژي در بخش صنعت مورد توجه قرار گيرد. 
واردات تکنولوژي نيز دو ابزار مهم  و DR&هاي فعاليت

توسعه تکنولوژي در کشورهاي در حال توسعه و صنايع 
 شوند.  توليدي آنها محسوب مي

همانطوري که از مرور مطالعات صورت پذيرفته در 
هاي داخل آشکار شد، اکثر مطالعات داخلي در سطح داده

هاي اقتصاد سنجي سري کالن کشور و با استفاده از روش
هاي اني انجام پذيرفته است. اي  در حالي است که دادهزم

-هاي سري زماني ميتابلويي داراي مزايايي نسبت به داده

اي از پژوهشگران نيز اعتقاد دارند که مطالعات باشند و عده
هاي ملي، بسياري از مشخصات انجام شده در سطح داده

د بر جريان طبيعي دانش و تکنولوژي را در بر ندارند و باي
هاي سطح صنعت تاکيد داشت؛ لذا در اي  مطالعه به داده

 -ايداخلي و واردات سرمايه R&Dهاي بررسي تاثير فعاليت
-اي بر ارزش افزوده در صنايع ايران به تفکيک استانواسطه

هاي کشور پرداخته شده است. برآورد مدل ارائه شده دراي  
ي و داخل R&Dدهد که حجم سرمايه تحقي  نشان مي
دار اي داراي تأثير مثبت و معنياي و واسطهواردات سرمايه

بر ارزش افزوده در صنايع ايران هستند. ضرايب برآوردي 
 ايواسطه -ايسرمايهداخلي و واردات  R&Dحجم سرمايه 

يک باشند و بيانگر اي  هستند که مي 12/1و 12/1به ترتيب 
واردات داخلي و  R&D حجم سرمايهدرصد افزايش در 

افزوده ارزش ترتيب باعث افزايشبه اي واسطه -ايسرمايه
درصد  12/1درصد و  12/1به ميزان  صنايع مورد بررسي

نتايج تحليل حساسيت )برآورد مدل تحقي  با  د.نگردمي
داخلي( نيز نتايج مدل اصلي تحقي  را مورد  R&Dمخار  

برآورد د، شوميگونه که مالحظه  هماندهد. تاييد قرار مي
و  داخلي R&Dمدل تحقي  در دو حالت )با حجم سرمايه 

هاي دهد که تاثير فعاليت( نشان ميداخلي R&Dمخار  
R&D  بر  ايواسطه -ايسرمايهکاالهاي واردات داخلي و

دار ، مثبت و معنيهاي کشورصنايع استانارزش افزوده در 
-عاليتهاي تحقي  مبني بر تاثير مثبت فباشد؛ لذا فرضيهمي

اي واسطه-ايداخلي و واردات کاالهاي سرمايه R&Dهاي  

توان رد را نمي هاي ايرانبر ارزش افزوده در صنايع استان
-فعاليتتوان انتظار داشت، با افزايش ميزان کرد. بنابراي  مي

-ارزش ،ايواسطه -ايسرمايهداخلي و واردات  R&D هاي

 يابد. افزايشصنايع مورد بررسي نيز  افزوده
در پايان با توجه به نتايج تحقي ، پيشنهادهاي زير 

 شود:ارائه مي
داخلي، ارزش  R&D هايطب  نتايج تحقي ، فعاليت

افزوده صنايع مورد بررسي را به طور مثبت تحت تاثير قرار 
هاي کشورهاي در حال با توجه به اينکه بنگاهداده است. 

 گذاري بيشتر در توسعه )از جمله ايران(، قادر به سرمايه

R&D نيستند و همچني  با توجه به اينکه در اکثر موارد
به مراتب بيشتر از  R&Dهاي بازدهي اجتماعي فعاليت

شود که بازدهي خصوصي آن است؛ لذا توصيه مي
جهت  هاي کشورواحدهاي صنعتي استان R&Dهاي  فعاليت

مورد  هاي توليدي آنانپيشرفت تکنولوژي و بهبود روش
دو ابزار عمده حمايت دولت از حمايت دولت قرار گيرد. 

 واحدهاي صنعتي عبارتند از: R&Dهاي فعاليت
هاي مالي به دو صورت هاي مالي: مشوقالف( مشوق

ها و اعطاي هاي مالي دولت مثل يارانهمستقيم )اعطاي کمک
-وام( و غيرمستقيم )اعتبار و بخشش مالياتي( صورت مي

هاي مالي مستقيم، دولت مبالغي را تحت وقگيرد. در مش
صورت مستقيم به واحدهاي ، بهR&Dهاي عنوان يارانه
هاي مالي غيرمستقيم نيز، پردازد. در مشوقصنعتي مي

هاي مالياتي، واحدهاي صنعتي را دولت از طري  ايجاد انگيزه
کند. روش غيرمستقيم ترغيب مي R&Dبه افزايش مخار  
دامنه استفاده  13يم برتري و مزيت دارد.نسبت به روش مستق

هاي مالي غيرمستقيم در کشورهاي مختلف دنيا رو از مشوق
شود که دولت به منظور به افزايش است. لذا توصيه مي

هاي کشور، صنايع استان R&Dهاي حمايت از فعاليت
 هاي مالي غيرمستقيم استفاده کند. بيشتر از مشوق

هاي الزم براي گسترش ب( ايجاد و تقويت زيرساخت
عواملي همچون قواني  و مقررات، : R&Dهاي فعاليت

تعريف، تضمي  و اجراي حقوق مالکيت فکري، ساختار 
صنعت، درجه رقابتي بودن اقتصاد و درجه باز بودن آن و... 

و R&D هاي توانند تاثير مستقيمي بر مخار  و فعاليتمي
ع و کل اقتصاد قابليت اثرگذاري آن بر ارزش افزوده صناي

توانند تحت هاي مذکور ميداشته باشند. عوامل و زيرساخت
تواند با مي هاي دولت باشند. لذا دولتتاثير سياست

هاي مزبور و بسترهاي نهادي و هاي خود، زيرساختسياست
هاي که در واقع بستر انگيزشي براي فعاليت -اجتماعي

سبب  را تقويت کند و بدي  طري  -هستند R&Dموثر
 ها شود.و کارايي آن R&Dهاي افزايش فعاليت
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کاالهاي واردات همچني  با توجه به تاثير مثبت 
بر ارزش افزوده صنايع مورد بررسي،  ايواسطه -ايسرمايه

-شود که دولت تعامل با اقتصاد جهاني را هدفتوصيه مي

هاي مناسب در جهت رفع گذاري کند و با اتخاذ سياست
ل شده عليه کشور برآيد، چرا که برقراري هاي اعماتحريم

هاي اعمال شده عليه تعامل با اقتصاد جهاني و رفع تحريم
 -ايسرمايهکاالهاي واردات ايران، از طري  تسهيل در 

سبب افزايش هر چه بيشتر ارزش افزوده صنايع  ايواسطه
 گردد.مورد بررسي مي

 

 سپاسگزاري
بودجه پژوهشي و حمايت اي  مقاله از طرح تحقيقاتي که با 

مالي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز به انجام رسيده است، 
 استخرا  شده است.

 

 و مآخذ نابعم
گيري و تجزیه و اندازه(، 9813آذربايجاني، کريم ) -

سازمان برنامه اصفهان، ، وري صنایع کشورتحليل بهره

 و بودجه.

نجي عوامل الگوي اقتصاد س(، 9811آذربايجاني، کريم ) -
سازمان برنامه اصفهان، ، وري صنایع کشورموثر بر بهره

 و بودجه.

(، مديريت واحدهاي تحقي  و 9831توفي ، علي اصغر ) -

مجموعه مقاالت نخستين توسعه در واحدهاي توليدي، 
همایش سراسري مراکز تحقيق و توسعه صنایع 

، مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران، تهران، کشور

 .21-21صص 
العابدي  و اعمي بنده جالئي، عبدالمجيد، صادقي، زي  -

(، بررسي کشش بي  واردات کاالهاي 9833قرائي، حس  )
اي، نيروي کار و سرمايه در ايران رهيافت تابع واسطه

، صص 32، شماره تحقيقات اقتصاديهزينه ترانسلوگ، 

13-18. 
(، تجارت 0312حسيني نسب، ابراهيم و غوچي، رضا ) -

 ايران، ايوري در صنايع کارخانهارجي و رشد بهرهخ
، سال هفتم، شماره اول، پژوهشهاي اقتصادي فصلنامه

 .42-92صص 
(، ارزيابي 0311داغبندان، الهيار و صدفي، منوچهر ) -

عملکرد واحدهاي تحقي  و توسعه در چارچوب اهداف 

مجموعه مقاالت سومين استقرار آنها در بخش صنعت، 
المللي مراکز تحقيق و توسعه صنایع و همایش بين

، جامعه مراکز تحقي  و توسعه صنايع و معادن با معادن

 .249-219همکاري نشر آتنا، تهران، صص 

بررسي و تحليل (، 0314زاده، مجيد و فالح، حجت )دهقان -
جايگاه استان هاي كشور به لحاظ شاخص هاي بخش 

لنامه برنامه فص، استان يزد( صنعت و معدن )با تاكيد بر
-024، صص 014، سال سيزدهم، شماره ریزي و بودجه

020. 
-گيري بهره(، اندازه9831زراء نژاد، منصور و انصاري، الهه ) -

فصلنامه وري صنايع در صنايع بزرگ استان خوزستان، 
 .0-22، صص 7، شماره 7سال ، هاي اقتصاديبررسي

سايت بانک مرکزي  -
(http://tsd.cbi.ir/IntTSD/Display/ )و 
(http://www.cbi.ir/simplelist/.) 
 (.http://amar.sci.org.ir/)سايت مرکز آمار ايران   -
(، تحليل 9833محمدلو، حميد ) سبحاني، حس  و عزيز -

هاي صنايع وري عوامل توليد در زير بخشاي بهرهمقايسه

-991، صص 32، شماره تحقيقات اقتصاديبزرگ ايران، 

33 . 

وزارت صنایع (، 0312سند راهبرد توسعه صنعتي کشور ) -
 .و معادن

 (، اثر9833شاکري، عباس و ابراهيمي ساالري، تقي ) -

، تراعات و رشد اقتصادير اخب عهمخار  تحقي  و توس

، صص 21، سال هفدهم، شماره مجله دانش و توسعه

19- 9. 
(، منابع رشد بخش صنايع و 9831آبادي، ابوالفضل )شاه  -

، سال دوم، جستارهاي اقتصاديمعادن اقتصاد ايران، 

 .11 -31، صص 1شماره 
(، منابع 9811آبادي، ابوالفضل و سجادي، حس  )شاه  -

پژوهشها و انتقال فناوري و رشد اقتصادي در ايران، 
، صص 11، سال هفدهم، شماره سياستهاي اقتصادي

12- 88. 

از سياست (، 0313شاه ميرزايي، عليرضا و همکاران ) -
اقتصادي تا سياست صنعتي: نقد طرح استراتژي 

 نشر استيري. ، تهران، توسعه صنعتي کشور

(، بررسي وضعيت واحدهاي 9831شهسوار جالوت، امير ) -
و تبي  جايگاه کنوني و تدوي  تحقي  و توسعه استان 

ها و راهکارهايي جهت توسعه اي  واحدها، مشيخط

المللي مراکز مجموعه مقاالت سومين همایش بين
تهران، صص نشر آتنا،  ،تحقيق و توسعه صنایع و معادن

211-218. 
(، برآورد سهم 9832صادقي، مسعود و عمادزاده، مصطفي ) -

سرمايه انساني در رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 

http://tsd.cbi.ir/IntTSD/Display/Display.aspx
http://www.cbi.ir/simplelist/4454.aspx
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، هاي اقتصادي ایرانفصلنامه پژوهش، 9831-9811

 .31-13، صص 93شماره 
(، برآورد تابع توليد 9831عاقلي کهنه شهري، لطفعلي ) -

، سال پژوهشهاي اقتصادي فصلنامهمعادن کشور، 

 .88-11، صص 9شم، شماره ش
المللي مراکز (، همايش بي 9831فتحيان پور، مژگان ) -

مجموعه مقاالت سومين تحقي  و توسعه صنايع، 
المللي مراکز تحقيق و توسعه صنایع همایش       بين

، جامعه مراکز تحقي  و توسعه صنايع و معادن با و معادن

 .291-898همکاري نشر آتنا، تهران، صص 
بررسي اثر (، 9831آبادي، ابوالفضل )يجاني، اکبر و شاهکم -

داخلي و خارجي )از طري  تجارت  R&D هايفعاليت

پژوهشنامه ، وري كل عوامل توليدبهره   خارجي( بر 
 .21 -13، صص 93، سال پنجم، شماره بازرگاني

(، اهميت 9838کميجاني، اکبر و معمارنژاد، عباس ) -
)تحقي  و توسعه( در رشد  R&Dکيفيت نيروي انساني و 

، صص 89، شماره پژوهشنامه بازرگانياقتصادي ايران، 

89-9. 
متفکرآزاد، محمد علي و رهنماي قراملکي، غالمحسي   -
بر ارزش افزوده  R&D هاي بررسي تأثير فعاليت(، 9812)

فصلنامه ، در واحدهاي تحقي  و توسعه ايران
صص  ،1، سال پنجم، شماره سياستگذاري اقتصادي

11-21. 
پور، سياب و فشاري، مجيد محمدزاده، پرويز، ممي -

، در اقتصادسنجي STATAکاربرد نرم افزار (، 9831)

 چاپ اول، تهران، نور علم و دانشکده علوم اقتصادي.
(، بررسي تاثير 9831محمودزاده، محمود و محسني، رضا ) -

 فصلنامهتکنولوژي وارداتي بر رشد اقتصادي در ايران، 

، صص 91، سال پنجم، شماره وهشهاي اقتصاديپژ

921-918. 
-وري گروه(، بررسي و مقايسه بهره0317مواليي، محمد ) -

فصلنامه هاي مختلف صنعتي کوچک و بزرگ ايران، 
، 22، سال هفتم، شماره هاي اقتصادي ایرانپژوهش

 .024-042صص 
(، تحليل 0311ملت پرست، ماهور و بداغي، ليال ) -

فعاليتهاي تحقي  و توسعه در صنعت در قالب شبکه 

المللي مجموعه مقاالت سومين همایش بينتکنولوژي، 
، تهران، صص مراکز تحقيق و توسعه صنایع و معادن

21-00. 
 (، تأثير9811مهرابي بشرآبادي، حسي  و جاودان، ابراهيم ) -

 كشاورزي بخش در وريبهره و رشد بر سعهتو و تحقي 

، سال بيست و پنجم، كشاورزي توسعه و اقتصاد ايران،

 .932 -931، صص 2شماره 
(، 9831واعظ، محمد، طيبي، کميل و قنبري، عبداهلل ) -

هاي تحقي  و توسعه در ارزش افزوده صنايع با نقش هزينه

، سال هاي اقتصاديفصلنامه بررسيفناوري باال، 

 .18-32، صص 1چهارم، شماره 
 عبدالرضا رك  الدي ، افتخاريو  هديه، وجداني طهراني -
گذاريهاي تحقيقاتي و سرمايه سنجش اثر بخشي(، 9831)

فصلنامه ، فيزيكي بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن
 .211-211، صص  12، سال نهم، شماره مدرس

نایع وري صگيري بهرهاندازه(، 9832همت جو، علي ) -
، استان آذربایجان شرقي و آناليز عوامل موثر بر آن

ريزي استان آذربايجان تبريز، سازمان مديريت و برنامه
 شرقي.
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وظيفه پژوهش و انجام پروژه هاي هاي تحقيق و توسعه واحد 1

د و کنترل شرايط نعهده دارعلمي شرکت را مطابق با نياز بازار بر 

همچنين  .باشدو فني محصوالت نيز بر عهده اين قسمت مي کيفي

آوري  به منظور تحقيق مداوم براي همگام شدن با فن واحدهااين 

روز دنيا وظيفه طراحي محصوالت جديد و ارتقاي سطح کيفي 
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توان به در صنايع توليدي ايران را مي R&Dواحدهاي ايجاد 

صورت زير عنوان کرد: طراحي و ابداع محصوالت جديد، افزايش 

هاي توليد، کميت و کيفيت محصوالت موجود، کاهش هزينه

هاي جديد سازي مصرف انرژي، کاهش ضايعات و ابداع روشبهينه
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هاي % از کل هزينه3/23% و 4/23%، 4/23به ترتيب  2112

اند. همچنين تحقيق و توسعه جهان را به خود اختصاص داده
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در اکثر مطالعات از روش نمايي مزبور استفاده شده است. به  23

(، شاه 1332توان به مطالعات عاقلي کهنه شهري )عنوان نمونه مي

(، زراء نژاد و 1332(، سبحاني و عزيز محمدلو )1334آبادي )
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National در 12( نرخ استهالک براي کشورهاي در حال توسعه %

نظر گرفته شده است. براي مطالعه بيشتر به مطالعه سبحاني و 
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 R&Dمستقيم تنها در صورتي موجب افزايش کل مخارج 

هاي دولتي، مکمل مخارج يارانهشوند که صنعتي ميواحدهاي 

R&D  صنعتي باشند. واحدهاي 
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