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 چکیده
ن بر سطح اصنعتی شریک تجاری ایر رمایه تحقیق و توسعه کشورهایکه آیا انباشت س است این سوال پاسخ این مطالعه به دنبال

متغیرهای مستقل انباشت سرمایه  برای یافتن پاسخ، معادله بهره وری کل عوامل با تاثیر معناداری دارد؟ بهره وری کل عوامل

تحقیق و توسعه شرکای تجاری، سرمایه انسانی و درجه باز بودن نسبت به تجارت با شرکای تجاری و متغیر وابسته بهره وری 

 2229-9002اده های سری زمانی، طی دوره با به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی و با استفاده از مجموعه دکل عوامل، 

ل تأثیر امکه انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری ایران بر بهره وری کل عو اصلی این استفرضیه . برآورد شده است

هدف اصلی تحقیق بررسی میزان تأثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری بر سطح بهره وری کل معناداری دارد. لذا 

نتایج بیان می دارند که انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری، عوامل به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی است. 

رتیب دارای بیشترین تأثیر مثبت بر سطح بهره وری کل عوامل تولید سرمایه انسانی و سهم واردات از تولید ناخالص داخلی ، به ت

 هستند. 
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 مقدمه  -1
ای وی سبقت را از دیگر کشورهبررسی مؤلفه های رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه که گ

در حال توسعه ربوده اند، نشان می دهد سهم رشد بهره وری کل عوامل در تسریع رشد اقتصادی، گاه از سهم رشد موجودی 

سرمایه و نیروی کار پیشی گرفته است. در اقتصاد ایران نیز تحقق سند چشم انداز بیست ساله که بر اساس آن جمهوری اسالمی 

 .باید به قدرت اول اقتصادی و علمی منطقه تبدیل شود، مستلزم رشد اقتصادی هشت درصدی در سال است 2101ل ایران در سا

بهره وری به دلیل ماهیت اندیشه و دانش محوری که دارد در سایر ابعاد شکوفایی اقتصادی نظیر نوآوری، کیفیت، مدیریت و 

بهره وری نقش مهمی در . (2،20،9)شاه آبادی،رحمانی،دنبال خواهد داشتانکاری را به  حتی اقتصاد کالن آثار مثبت و غیرقابل

نیل به رشد و توسعه اقتصادی دارد. بهره وری به معنای قدرت تولید است. بنابراین، افزایش آن همواره جزء برنامه های مهم چه 

عی دارند خود را از لحاظ اقتصادی به در سطح خرد و چه در سطح کالن بوده است. به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که س

کشورهای توسعه یافته برسانند. همچنین یکی از معیارهای ارزیابی اقتصادها، رشد بهره وری کل عوامل می باشد. بررسی 

اقتصادهایی که طی چند دهه اخیر از رشد باالیی برخوردار بوده اند حاکی از این است که بخش عمده ای از رشد اقتصادی آنها 

یش از آنکه با افزایش نهاده های تولید وابسته باشد به افزایش رشد بهره وری کل عوامل باز می گردد. تبیین جایگاه بهره وری ب

کل عوامل تولید در ادبیات اقتصادی و نقش آن در رشد تولید، از اهمیت باالیی برخوردار است. بنابراین به منظور دستیابی به 

و تعیین کننده ی بهره وری کل عومل تولید از قبیل انباشت تحقیق و توسعه شرکای تجاری و  این مهم، بررسی عوامل مؤثر

 .( 2،،9،2)رحمانی،نظر می رسد ضروری به 9سرمایه انسانی و سهم واردات از تولید ناخالص داخلی

که بسط فن آوری های نو،  کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاری زیادی را به فعالیت های تحقیق و توسعه اختصاص داده اند

محصوالت و مواد جدید را در این کشورها به همراه داشته است. این سواالت در ذهن به وجود می آید که آیا منافع تحقیق و 

توسعه تنها منحصر به کشورهایی است که اقدام به سرمایه گذاری در این زمینه می کنند؟ آیا این امکان وجود دارد که کشورهای 

توسعه از جمله ایران از طریق مبادله و تجارت با کشورهایی که دارای حجم زیاد دانش در تولید کاالها )ناشی از فعالیت  در حال

های تحقیق و توسعه( هستند، از طریق واردات کاالهای واسطه ای و تجهیزات سرمایه ای و نیز کسب اطالعات مربوط به تولید 

ی دستیابی به آن باید هزینه زیادی بپردازند.( کارایی خود را افزایش دهند؟ بنابراین این این کاالها، )که در غیر اینصورت برا

تحقیق به دنبال یافتن پاسخی برای سؤال زیر می باشد که آیا انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری یک کشور بر بهره 

اقتصادی، ارزیابی منابع رشد اقتصادی و شناسایی عوامل  وری کل عوامل آن کشور تأثیر معناداری دارد؟ در برنامه ریزی های

مؤثر بر منابع رشد اقتصادی و تعیین سهم و نحوه تاثیرگذاری آنها مورد توجه است. بر اساس تئوری های جدید رشد اقتصادی، 

لملل، دید تجارت بین ایکی از منابع رشد اقتصادی هر کشوری، افزایش دانش داخلی می باشد. از آنجاییکه بر طبق تئوری های ج

یکی از راه های افزایش دانش داخلی استفاده از دانش انباشته شده در کاالهای وارداتی ناشی از فعالیت های تحقیق و توسعه 

شرکای تجاری است. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی میزان تأثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری بر سطح 

کی از شاخص های رشد اقتصادی است. بنابراین  فرضیه اصلی تحقیق اینگونه بیان می شود که ل به عنوان یبهره وری کل عوام

انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری ایران بر سطح بهره وری کل عوامل کشور تاثیر معناداری دارد. همچنین فرضیه 

رت خارجی بازتر باشد، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای فرعی تحقیق این است که هر چه اقتصاد ایران نسبت به تجا
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در حالیکه در تحقیقات پیشین در مورد ایران اثرات تجاری کشور، اثرات قویتری بر بهره وری کل عوامل اقتصاد ایران دارد. 

عضو  بین ایران و کشورهایسودمند انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری بر اقتصاد ایران از کانال تجارت بین المللی 

OECD  بررسی شده بود در این تحقیق اهمیت و میزان تأثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری براقتصاد ایران از

کانال تجارت بین المللی بین ایران و شماری از شرکای عمده تجاری کشور از بین کشورهای صنعتی شریک تجاری ایران در 

ه در با توجه به اینک -یعنی کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، روسیه، انگلستان، بلژیک و امارات   2229-9002دوره زمانی 

دوران بعد از انقالب، به دلیل تحریم اقتصادی و وجود جنگ تحمیلی و قطع ارتباط کشور با آمریکا، دبی به عنوان یکی از شرکای 

نقطه اتصال کاالهای تولید شده کشورهای صنعتی به کشور می باشد، لذا در این مطالعه اصلی کشور در آمد و چون دبی به عنوان 

کشور امارات متحده عربی را نیز در نظر گرفته و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه امارات متحده عربی به صورت میانگینی از 

 بررسی خواهد شد. - .(0،11،،2اه آبادی،)شدر نظر گرفته شده است OECDانباشت سرمایه تحقیق و توسعه کشورهای عضو 

سازماندهی مقاله به شرح زیر است. در بخش دوم ادبیات موضوع مطرح می شود. در بخش سوم مدل و داده ها معرفی می شوند. 

 در بخش چهارم نتایج برآوردها ارائه می شود و در بخش پایانی نیز نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه می شود.

 

 ع ادبیات موضو -2

  مبانی نظری -2-1

تحقیق و توسعه هم از طریق افزایش نوآوری و هم از طریق افزایش پتانسیل های تقلید تکنولوژیکی )زمینه سازی برای جذب 

تحقیق و توسعه ظرفیت انتقال تکنولوژی را افزایش می  تحقیق و توسعه شرکای تجاری(، رشد بهره وری را افزایش می دهد. 

یفا می کند ا نقش اساسی را برای کشورهایی که فاصله زیاد تکنولوژیکی با کشورهای پیشرفته دارند، تکنولوژیکی،دهد. تقلید 

 .(2،،0،2،)رحمانی،

 

 بین المللی بر رشد بهره وری کشورهای در حال توسعه  تحقیق و توسعهمدل نقش  -2-1-1

دی پیشنهاد می کنند که تجارت بین الملل نقش مهمی جهت کو و هلپمن و هافمستر بر اساس مباحث تئوریکی اخیر رشد اقتصا

نشت تحقیق و توسعه از کشورهای توسعه یافته به کشورهای کمتر توسعه یافته بازی می کند. واقعیت امر این است که بخش 

ا این کشورهعظیمی از هزینه های تحقیق و توسعه جهان متوجه کشورهای صنعتی است، مسلما تمرکز زیاد تحقیق و توسعه در 

موجب پیشرفت تکنولوژی فرایند تولید محصوالت جدید و باال بردن کیفیت محصوالت شده است. در ضمن نرخ بازگشت سرمایه 

گذاری در تحقیق و توسعه خیلی بیشتر از نرخ بازگشت سرمایه گذاری در زیرساخت ها، ماشین آالت و ابزارآالت صنعتی است. در 

جام شد، بیان گردید برای اینکه کشور در حال توسعه بخواهد از تجارت خارجی نفع ببرد، الزم است مطالعه ای که توسط آنها ان

شرکای تجاری داشته باشد که توانایی تهیه و تدارک تولیدات و اطالعاتی که کشور مذکور کم دارد را داشته باشد. هر دو اینها 

نش در تولیدات و تکنولوژی های آنها تبلور یافته است. بنابراین یک بستگی به دانش اندوخته شده شرکای تجاری دارد که این دا

کشور در حال توسعه از طریق تجارت با کشورهای صنعتی که انباشت دانش فنی بیشتری دارند، هم از جهت تولیداتی که می تواند 

شورهای در حال توسعه به دست می وارد کند و هم از لحاظ وارد کردن دانش فنی مستقیم، منافع بیشتری نسبت به تجارت با ک

پیشرفت های اخیر در نظریه های تجارت بین الملل و رشد اقتصادی، مسیرهایی را مشخص ساخته که از طریق آنها بهره وری  آورد.

 ( عبارتند از:2222کشورها به یکدیگر ارتباط پیدا می کند. چهار مسیر مشخص شده توسط گروسمن و هلپمن )



 

مکان استفاده از گونه های بیشتری از محصوالت واسطه ای و تجهیزات سرمایه ای را برای کشورهای در تجارت بین الملل ا -2

 حال توسعه فراهم می کند که با استفاده از آنها این کشورها می توانند بهره وری منابع خود را افزایش دهند.

ای تولید، طراحی و ساماندهی کشور های خارجی را الملل ارتباطی را ایجاد می کند که انگیزه فراگیری شیوه هتجارت بین  -9

استفاده از آنها می توان ترکیب  افزایش می دهد. بهبود هر یک از این عوامل باعث استفاده کاراتر از منابع داخلی می شود یا با

 محصوالت را به نحوی اصالح کرد که از هر واحد نهاده ارزش افزوده بیشتری حاصل شود.

مللی یک کشور، امکان مشابه سازی تکنولوژی خارجی و تبدیل آن با توجه به شرایط داخلی را فراهم می سازد. ارتباطات بین ال -،

 این عمل نقش اساسی و مهمی در پیشرفت اقتصادی ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شرق آسیا داشته است.

خارجی، بهره وری را به طور غیر مستقیم افزایش تجارت بین الملل می تواند با توسعه تکنولوژی جدید یا تقلید تکنولوژی  -1

 دهد.

تجارت بین الملل بهترین انتقال دهنده بهره وری است. اما جز مسیر اول از مسیرهای چهارگانه که توضیح داده شد، سایر مسیرها 

بر اساس تئوری، تجارت خارجی از دو طریق کلی  .(2221)کو و هلپمن،گذاری مستقیم خارجی عمل می کنند از طریق سرمایه

فراهم  -9از طریق انتقال کاالهایی که دانش خارجی در آن متبلور شده به داخل کشور.  -2بهره وری داخلی را افزایش می دهد: 

ت نه باالیی پرداخآوردن امکان استفاده رایگان از اطالعات کشورهای خارجی که در غیر اینصورت باید برای کسب این اطالعات هزی

 کشوری می شد. هر دو این راه ها برای کشورهای در حال توسعه که فاصله زیادی با مرزهای تکنولوژی روز دارند، بسیار مهم است.

که می خواهد به شیوه های گفته شده از تجارت خارجی بهره مند شود به شرکای تجاری نیاز دارد که بتوانند محصوالت و اطالعات 

ر اختیارش قرار دهند. چنین توانایی به دانش انباشته شده در کشور صادر کننده که در محصوالت، تکنولوژی ها و روش مناسبی د

یسه با در مقاتوسعه از تجارت با یک کشور صنعتی های سازمانی آن متبلور شده است، بستگی دارد. بنابراین یک کشور در حال 

چرا که هم می تواند کاالی بهتری وارد کند و هم دانش مستقیم بیشتری را به دست  یک کشور در حال توسعه نفع بیشتری می برد

، اخلیتولید ناخالص ددلیل برای هر کشور در حال توسعه با محاسبه نسبت واردات این کشور از کشورهای صنعتی به آورد. به همین 

ایه تحقیق و توسعه داخلی شرکای تجاری هر کشور شاخصی برای درجه باز بودن تجاری، با محاسبه میانگین وزنی موجودی سرم

در حال توسعه به عنوان شاخصی برای موجودی سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری تعریف شده است. بر اساس تئوری هر چه 

این هر  برموجودی سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری بیشتر باشد، بهره وری کل عوامل در آن کشور بیشتر خواهد بود. عالوه 

 .(2221)کو و هلپمن و هافمستر،وری در آن کشور بیشتر خواهد بودچه اقتصاد کشوری بازتر باشد، بهره 

بر اساس کار  کو و هلپمن و هافمستر با توجه به تئوری های اخیر رشد اقتصادی و تجارت بین الملل مدل مورد استفاده مقاله

داگالس و فرض پویایی مقیاس اقتصادی، رقابت انحصاری -عمومی تابع تولید کاب( و با استفاده از شکل 2222گراسمن و هلپمن)

 داگالس را در نظر می گیریم:-و وجود نهاده های واسطه ای عمودی و افقی می باشد برای مثال تابع تولید کاب
𝐘 = 𝐀𝐊𝛃𝐋𝐘

𝛄
𝐃𝟏−𝛃−𝛄                                                                                         (1)  

آنها بیان می کنند بهره وری کل عوامل کشورهای در حال توسعه بستگی به انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و انباشت 

های میزان نیرو و خارجی کشور در حال توسعه با کشورهای صنعتی تجاری، درجه باز بودن تجارتسرمایه تحقیق و توسعه شرکای 

 دیده آنها دارد. لذا با لگاریتم گیری از طرفین تابع تولید باال خواهیم داشت: آموزش
𝐥𝐨𝐠 𝐘 = 𝐥𝐨𝐠𝐀 + 𝛃 𝐥𝐨𝐠𝐊 + 𝛄 𝐥𝐨𝐠 𝐋𝐘 + (𝟏 − 𝛃 − 𝛄) 𝐥𝐨𝐠𝐃                               (2) 

 که

 Y     بیانگر تولید 



 

A پارامتر ثابت 

YL   نیروی کاری که به طور مستقیم جهت تولید کاالی نهاییY .به کار گرفته شده است 

D  شاخصCES از نهاده های واسطه ای 

K سرمایه 

γ  وβ پارامترهای مابین صفر و یک 

 خواهیم داشت: در حالت تعادل

𝐃 = 𝐧
𝟏

(𝛆−𝟏)𝐋𝐃                                                                                                    (3) 

n نهاده های واسطه ای قابل دسترس تعداد 

DL نیروی کار به کار گرفته شده در ساخت نهاده های واسطه ای 

 𝛆 >  کشش جانشینی 𝟏

 ای و تقاضا برای نهاده ها خواهیم داشت: حال از طریق قیمت گذاری نهاده های واسطه

𝐥𝐨𝐠 𝐘 = 𝐥𝐨𝐠𝐀 + 𝛃 𝐥𝐨𝐠𝐊 + (𝟏 − 𝛃) 𝐥𝐨𝐠 𝐋 + [
(𝟏−𝛃−𝛄)

(𝛆−𝟏)
] 𝐥𝐨𝐠 𝐧                           (4) 

𝐋پارامتر ثابت و  βکه  = 𝐋𝐘 + 𝐋𝐃                          

 در این حالت داریم:

𝐅 =
𝐘

(𝐊𝛃𝐋(𝟏−𝛃))
                                                                                                  (5) 

F بهره وری کل عوامل 

DL ،نیروی کاری که به طور مستقیم در تحقیق و توسعه به کار گرفته شده است 

 لذا خواهیم داشت:

𝐥𝐨𝐠 𝐅 = 𝐥𝐨𝐠𝐁 + (
(𝟏−𝛃−𝛄)

(𝛆−𝟏)
) 𝐥𝐨𝐠 𝐧                                                                     (6) 

n ری کل عوامل داگالس، بهره و-از تابع تولید کاب نیز منعکس کننده انباشت سرمایه تحقیق و توسعه می باشد. بنابراین با استفاده

به انباشت سرمایه تحقیق و توسعه بستگی دارد و از آنجا که بازرگانی بین المللی دسترسی به کاالهای واسطه ای و سرمایه ای 

بر سطح بهره وری کل  بزرگتر است یعنی افزایش بازرگانی بین المللی  nمختلف را افزایش می دهد، لذا در حالت باز بودن اقتصاد،

 عوامل تأثیر می گذارد.

 

بهره وری کل عوامل به انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای  هر چند از لحاظ تئوری،

شورهای ی در کتجاری بستگی دارد ولی متأسفانه به دلیل عدم دسترسی به اطالعات در مورد انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخل

در حال توسعه به ناچار از وجود این متغیر در مدل صرفنظر شده است. از طرف دیگر بیان می کنند چون بهره وری به کیفیت 

سرمایه انسانی یک کشور نیز بستگی دارد و با توجه به اینکه معیار مناسب برای سرمایه انسانی مخصوصا برای کشورهای در حال 

نرخ ثبت نام دبیرستانی را به عنوان جانشین سرمایه انسانی استفاده نموده اند. زیرا بیان می کنند نیروی کار  توسعه نادر است، لذا

آموزش دیده تر از طریق استفاده کاراتر از منابع و جذب دانش شرکای تجاری موجب افزایش بهره وری می گردد. بنابراین بیان می 

شرکای تجاری، درجه باز بودن تجارت با کشورهای صنعتی، رمایه تحقیق و توسعه کنند که بهره وری کل عوامل به انباشت س



 

ظر گرفتن اثر سایر متغیرها( بستگی دارد. ساده ترین مدل مورد نظر به صورت زیر می توانایی آموزشی و روند زمانی )برای در ن

 باشد:

𝐥𝐨𝐠 𝐅𝐢𝐭 =∝𝐢
𝟎+ 𝛂𝐢

𝐒 𝐥𝐨𝐠 𝐒𝐢𝐭 + 𝛂𝐢
𝐌𝐌𝐢𝐭 + 𝛂𝐢

𝐄𝐄𝐢𝐭 + 𝛂𝐢𝐭
𝐓𝐓𝐭 + 𝛍𝐢𝐭                              (7) 

i   وt بیانگر شاخص کشور و دوره زمانی 

F                             بهره وری کل عواملS انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری 

 𝜶𝐢
 نرخ ثبت نام دبیرستانی E                          پارامتر کشور خاص 𝟎

M سهم واردات از کشورهای صنعتی نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور در حال توسعه 

T                                        روند زمانیµ  مقدار خطا 
Sα کشش نسبت به سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری 
Eα  کشش بهره وری کل عوامل نسبت به سرمایه انسانی 

Mα  عوامل نسبت به سهم وارداتکشش بهره وری کل 

از آنجایی که استدالل می شود سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بهره وری را تحت تأثیر 

( و اثر متقابل itSitMقرار می دهد، ممکن است اثر متقابل مابین انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری با سهم واردات  )

( وجود داشته باشد، مدل زیر را نیز مورد تخمین itSitEانباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری با نرخ ثبت نام دبیرستانی )

 قرار می دهند:

𝐥𝐨𝐠 𝐅𝐢𝐭 =∝𝐢
𝟎+ 𝛂𝐢

𝐒 𝐥𝐨𝐠 𝐒𝐢𝐭 + 𝛂𝐢
𝐌𝐌𝐢𝐭 + 𝛂𝐢

𝐄𝐄𝐢𝐭 + 𝛂𝐢
𝐒𝐌𝐌𝐢𝐭 𝐥𝐨𝐠 𝐒𝐢𝐭 + 𝛂𝐢

𝐒𝐄𝐄𝐢𝐭 𝐥𝐨𝐠 𝐒𝐢𝐭 + 𝛂𝐢
𝐓𝐓𝐭 + 𝛍𝐢𝐭       (8)                                                                                               

 

i  .اندیس کشور است : 

t .اندیس زمان است : 

𝐥𝐨𝐠 𝐅 : لگاریتم بهره وری کل عوامل است. 

S .انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری را نشان می دهد : 

M سهم واردات از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد :. 

E .سرمایه انسانی را نشان می دهد : 

T .روند زمانی را نشان می دهد : 
Sα:    نشان می دهد. کشش بهره وری کل عوامل نسبت به انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری را 

Mα : .کشش بهره وری کل عوامل نسبت به سهم واردات از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد 
Eα : .کشش بهره وری کل عوامل نسبت به سرمایه انسانی را نشان می دهد 
Tα نسبت به روند زمانی را نشان می دهد.  : کشش بهره وری کل عوامل 

SMα  نسبت به اثر متقابل تجارت با موجودی سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری را نشان می  بهره وری کل عوامل : کشش

 .دهد
SEα نسبت به اثر متقابل موجودی سرمایه تحقیق و توسعه تجاری و سرمایه انسانی را نشان می دهد.  : کشش بهره وری کل عوامل 

0α این مقدار ثابت برای کشورهای مختلف متفاوت است :. 

𝛍 : .مقدار خطا را نشان می دهد 



 

𝐢∝) باشداگر اثر متقابل تجارت و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری تخمین زده شده، مثبت 
𝐒𝐌> سپس اثر انباشت  (𝟎

است که اقتصاد در رابطه با تجارت خارجی بازتر است سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری روی بهره وری داخلی وقتی بزرگتر 

طور  به شرکای تجاری زیادتر باشد. تحقیق و توسعهخارجی روی بهره وری هنگامی زیادتر است که انباشت سرمایه  اثر تجارتو 

𝛂𝐢)مشابه برای اثرات متقابل آموزشی با انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری بیان می کنند اگر 
𝐒𝐄 > باشد، اثر انباشت  (𝟎

ای تجاری روی بهره وری بزرگتر است هنگامیکه نیروی کار داخلی آموزش دیده تر باشد و اثر آموزش سرمایه تحقیق و توسعه شرک

 بر روی بهره وری بزرگتر است هنگامیکه انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری بزرگتر باشد.

 

 مطالعات تجربی  -2-2

 زمینه می پردازیم:در ادامه به طور خالصه به مرور مطالعات انجام شده در این 

( نقش نهادها و سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی بر بهره وری کل عوامل کشورهای 9002و  ،900کو و هلپمن و هافمستر )

بررسی کرده اند. نتایج گزارش شده، تأثیر مثبت انباشت سرمایه تحقیق و توسعه   2290-9001طی دوره زمانی  OECDعضو 

رشد بهره وری کل عوامل را تأیید می نماید. به عالوه مقاله نشان می دهد که با وجود تأثیر مثبت سرمایه داخلی و خارجی بر روی 

انسانی بر بهره وری کل عوامل، حتی با ثابت در نظر گرفتن تأثیر سرمایه انسانی،انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و خارجی 

ری کل عوامل هستند. نتایج بیانگر آنست که اختالف نهادها در درجه تأثیرپذیری از دارای آثار مهم و قابل اندازه گیری بر بهره و

 سرریزهای تحقیق و توسعه، نقش تعیین کننده بر بهره وری کل عوامل آن نهادها خواهند داشت.

این مسئله را که  "بهره وری، تجارت و تحقیق و توسعه کاالهای واسطه ای"( در مقاله ای با عنوان 9029) 1و ریپول ،نیشیوکا

سطح بهره وری صنعت تا چه حد به تحقیق و توسعه موجود در کاالهای واسطه ای وارداتی ارتباط دارد را مورد ارزیابی قرار 

است. نتایج تجربی این تحقیق نشان می دهد  2221-9001صنعت در سال های  99کشور و  9،دادند. داده های تحقیق، شامل 

تجارت کاالهای واسطه ای تقریبا محدود است. در حقیقت، این کانال،فقط مربوط به صنایع با تحقیق  از کانال R&Dکه سرریز 

و توسعه باال می باشد. دستاوردهای بهره وری در صنایع با تحقیق و توسعه باال هم به کاالهای واسطه ای تولید شده در صنایع 

بستگی دارد. این کانال ها در صنایع با تحقیق و توسعه  1گروه پنجداخلی و هم کاالهای واسطه ای وارداتی از کشورهای عضو 

 پایین وجود ندارند.

 

 "خارجی R&Dسرریز تکنولوژی از شمال به جنوب : اثر مربوط به درجه باز بودن اقتصاد و "در مقاله ،900 9و وانگ 1شیف

رشد بهره وری به ازای انتشار تکنولوژی از شمال به سهم مربوط به درجه باز بودن اقتصاد و تحقیق و توسعه از طریق تجارت بر 

درجه باز بودن اقتصاد نسبت به انتشار تحقیق و توسعه از  -2جنوب را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج حاکی از این است که : 

وسعه خارجی حاصل از اثر تحقیق و ت -9طریق تجارت اثر بزرگتری بر بهره وری کل عوامل تولید کشورهای در حال توسعه دارد.

                                                            
3 - Nishioka 

4 - Ripoll 

5 - G5 

6 - schiff 

7 - wang 



 

تجارت بر بهره وری کل عوامل به طور معناداری در کشورهای در حال توسعه در صنایعی که تحقیق و توسعه پایینی دارند نزدیک 

 به صفر است و در صنایع با تحقیق و توسعه باال ممکن است مثبت باشد.

تجارت و همگرایی بهره وری کل عوامل تولید کشورهای ( در مطالعه ای به بررسی سرریز تکنولوژی ناشی از 9009) ،مادسن

OECD  پرداخت. وی در این مقاله نشان داده است که رابطه بسیار شدیدی بین بهره وری کل  2،90-9001در طی سال های

ناشی  درصد از افزایش بهره وری کل عوامل تولید ،2عوامل تولید و سرریز دانش وجود دارد، به طوری که در یک قرن گذشته،

از سرریز دانش است. به عبارت دیگر، وی نشان داد که در یک قرن گذشته، سرریز دانش نقش بسیار مهمی در همگرایی بهره 

 داشته است. OECDوری کل عوامل تولید کشورهای 

گرفتن شکاف ( در مطالعه ای به بررسی آثار سرریز فناوری حاصل از تجارت بین الملل با در نظر 9001و همکاران ) 2کرسپو

( به این نتیجه رسیدند که 2221فناوری موجود بین کشورها پرداختند. آنها با استفاده از مدل رشید بن حبیب و اشپیگل )

انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و موجودی سرمایه انسانی در جذب تکنولوژی شرکای تجاری بسیار حائز اهمیت است، 

 ه انسانی باالتر می توانند در جذب مزایای سرریز تکنولوژی بین الملل موفق تر باشند.به طوری که کشورهای صاحب سرمای

ارائه  2229و  2221در سال های  "سرریز تحقیق و توسعه از شمال به جنوب"کو و هلپمن و هافمستر مقاالتی تجربی با عنوان 

کشور  99اسرائیل )فلسطین اشغالی( و  به اضافه OECDکشور عضو  92نتایج تجربی این مطالعه بر اساس داده های  داده اند.

می باشد. در این مطالعه آزمون می شود که کشورهای در حال توسعه کوچکتر می توانند  2292-2220در حال توسعه طی دوره 

فع ببرند. ن از طریق تجارت با کشورهای صنعتی که دارای ذخیره باالیی از فعالیت های تحقیق و توسعه انباشته شده می باشند،

بنابراین کشور در حال توسعه می تواند بهره وریش را هم از طریق واردات متنوع تر تولیدات واسطه ای و تجهیزات سرمایه ای 

که دانش خارجی در آن متبلور است و همچنین از طریق فراگیری تکنولوژی و مواد جدید، فرایند تولید یا روش سازماندهی، 

کشور در حال توسعه بتواند از تجارت خارجی منتفع گردد، الزم است از آن دسته شرکای تجاری  افزایش دهد. برای اینکه

 برخوردار باشد که توانایی تهیه و تدارک تولیدات و اطالعاتی که کشور مذکور کم دارد را داشته باشند.

داخلی و خارجی )از  R&Dبررسی اثر فعالیت های "( در مقاله ای تحت عنوان 0،،2اکبر کمیجانی و ابوالفضل شاه آبادی )

به ارزیابی نقش انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و انباشت سرمایه  "طریق تجارت خارجی( بر بهره وری کل عوامل تولید

پرداخته  2،19-،2،9ت خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید ایران، طی دوره تحقیق و توسعه شرکای تجاری از طریق تجار

و امارات متحده عربی می باشند. . این مقاله بیان می دارد که  OECDکشور عضو  99اند. شرکای تجاری مورد مطالعه شامل 

در جهت ارتقای بهره وری استفاده در صورت تجارت بین الملل، کشور می تواند از نهاده های تولید شده توسط شرکای تجاری 

نماید. نتایج، بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار متغیر اثر متقابل انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی با نسبت واردات به تولید 

 ناخالص داخلی و نسبت شاغلین تحصیلکرده به کل شاغلین بر بهره وری کل عوامل تولید می باشد. انباشت سرمایه تحقیق و

توسعه خارجی در مقایسه با انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، دارای تأثیرگذاری بیشتری بر روی رشد بهره وری کل عوامل 

تولید می باشد. از سویی، هر چه کشور در حال توسعه دارای سرمایه انسانی باالتر و دارای اقتصادی بازتر باشد، انباشت سرمایه 

 بیشتری بر روی بهره وری کل عوامل تولید خواهد داشت. تحقیق و توسعه خارجی تأثیر

                                                            
8 - Madsen 

9 - Crespo 



 

تجارت بین الملل،سرریز دانش و بهره وری کل عوامل تولید "( در مقاله ای تحت عنوان ،،،2داوود بهبودی و سیاب ممی پور )

ن است که به تفکیک بررسی اثرهای سرریز دانش ناشی از تجارت بین الملل روی بهره وری کل عوامل تولید در ایرا "در ایران

را مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه،  2،91-1،،2بخش های اقتصادی و با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره 

سه بخش صنعت ومعدن، کشاورزی و ساختمان به تفکیک در نظر گرفته می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هزینه 

اخلی بخش های اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر روی بهره وری کل عوامل تولید داشته است. در های تحقیق و توسعه د

واردات کاالهای سرمایه  خصوص تأثیر سرریز دانش از کانال واردات کاالهای واسطه ای و سرمایه ای می توان نتیجه گرفت که

هره وری کل عوامل تولید دارند، با این تفاوت که اثرگذاری ای و واردات کاالهای واسطه ای هر دو اثر مثبت و معناداری بر ب

واردات کاالهای سرمایه ای بر بهره وری عوامل تولید بیشتر از واردات کاالهای واسطه ای است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

ن اری مورد انتظاری را نشاتأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید داشته است. شاخص سرمایه انسانی نیز اثرگذ

 می دهد.

نقش انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر رشد "( در مقاله ای تحت عنوان 2،20ابوالفضل شاه آبادی و امید رحمانی )

به ارزیابی نقش تحقیق و توسعه داخلی و خارجی )از کانال واردات کاالهای واسطه ای  "بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت

می پردازد. نتایج به دست  ،،،2-9،،2سرمایه ای( بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت اقتصاد ایران طی دوره و 

آمده، بیانگر این مطلب است که انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی 

تأثیر مثبت و از جنبه آماری معنادار بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت  )نسبت شاغلین تحصیلکرده به کل شاغالن(

ایران دارند. اما تأثیر مثبت انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی بر بهره وری کل عوامل تولید، کوچک بوده و از جنبه آماری 

الن تحصیلکرده بیشتری )سرمایه انسانی باالتر( در معنادار نیست. همچنین، هر چه بخش صنعت اقتصاد ایران دارای نسبت شاغ

این بخش باشد،  انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی، تأثیر بیشتری بر روی رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت 

 خواهد داشت.

 

 ارائه مدل  -3
( با متغیر های انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای 2229) 20برای یافتن پاسخ سؤال تحقیق از مدل کو و هلپمن و هافمستر

تجاری و سرمایه انسانی و درجه باز بودن نسبت به تجارت با شرکای تجاری و متغیر وابسته بهره وری کل عوامل استفاده خواهد 

 ق و توسعه شرکایشد که مخارج تحقیق و توسعه داخلی شرکای تجاری به عنوان شاخص برای متغیر انباشت سرمایه تحقی

تجاری و سهم واردات از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص برای درجه باز بودن نسبت به تجارت با شرکای تجاری و نرخ 

در این رابطه از مدل کو و هلپمن و هافمستر  ثبت نام در دبیرستان به عنوان شاخص برای سرمایه انسانی در نظر گرفته شد.

 یه استفاده شده است که به صورت زیر است :( جهت آزمون فرض2229)
𝐥𝐨𝐠 𝐅𝐭 = 𝛂𝟎 + 𝛂𝐒 𝐥𝐨𝐠 𝐒𝐭 + 𝛂𝐌𝐌𝐭 + 𝛂𝐄𝐄𝐭 + 𝛂𝐒𝐌𝐌𝐭 𝐥𝐨𝐠 𝐒𝐭 + 𝛂𝐒𝐄𝐄𝐭 𝐥𝐨𝐠 𝐒𝐭 + 𝛂𝐓𝐓𝐭 + 𝛍𝐭 

 

t .اندیس زمان است : 

 log F.لگاریتم بهره وری کل است : 

                                                            
10 - Coe and Helpman and Hoffmaister (1997) 



 

S .انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری را نشان می دهد : 

M .سهم واردات از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد : 

E .سرمایه انسانی )نرخ ثبت نام دوره متوسطه( را نشان می دهد : 

T :.روند زمانی را نشان می دهد 

 𝛂𝐒: .کشش نسبت به انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری را نشان می دهد 

 ∝𝐌.کشش بهره وری کل عوامل نسبت به سهم واردات از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد : 

 ∝𝐄: .کشش بهره وری کل عوامل نسبت به سرمایه انسانی را نشان می دهد 

 ∝𝐓: .کشش بهره وری کل عوامل نسبت به روند زمانی را نشان می دهد 

 ∝𝐒𝐌:  کشش بهره وری کل عوامل نسبت به اثر متقابل تجارت با موجودی سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری را نشان می

 دهد.

 ∝𝐒𝐄: جاری و سرمایه انسانی را نشانکشش بهره وری کل عوامل نسبت به اثر متقابل موجودی سرمایه تحقیق و توسعه شرکای ت 

 می دهد.

 : مقدار ثابت است.𝟎∝ 

𝛍 .مقدار خطا را نشان می دهد : 

 بهره وری کل عوامل اینگونه تعریف می شود :

𝐅 = 𝐘
[𝐊𝛃𝐋(𝟏−𝛃)]⁄  

: تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد.  Y 

K .موجودی کل سرمایه )خصوصی و عمومی( را نشان می دهد : 

L .کل نیروی کار را نشان می دهد : 

β .میانگین سهم سرمایه به کار گرفته شده در تولید ناخالص داخلی را در سال های مورد بررسی نشان می دهد :  

 WDIی، داده های مورد نیاز این تحقیق از بانکهای اطالعات است. روش گردآوری اطالعات، نظری و داده ها به صورت کتابخانه ای

 .استخراج شد MSTI، گمرک ایران، بانک مرکزی ایران و 

 

 تخمین مدل و تحلیل نتایج  -1
ا استفاده ب وری کل عوامل، معادله ذکر شده برای آزمون تأثیرگذاری انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری بر سطح بهره

مورد برازش قرار گرفت. همچنین، به منظور جلوگیری از تخمین رگرسیون جعلی، پایایی متغیرهای بهره وری  OLSاز روش 

 فولر تعمیم یافته بررسی کرده که نتایج آن در جدول زیر آمده است :-کل عوامل را از طریق آزمون دیکی
 

 ( نتایج آزمون مانایی دیکی فولر تعمیم یافته1جدول )
 ز مبدأ و وجود روند خطی در داده هاحالت وجود عرض ا

بر اساس  ADFآماره  مقادیر بحرانی سطح اطمینان مرتبه تفاضل درجه جمعی

 معیار شوارتز بیزین
 متغیر
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 منبع : یافته های تحقیق

 

انی مایه انس( مالحظه می شود که متغیرهای لگاریتم انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری و سر2-1با بررسی جدول)

 . متغیر اثر متقابل انباشت سرمایه تحقیق و توسعههستند مانا %22سهم واردات در سطح اطمینان  و %21در سطح اطمینان 

اثر متقابل انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری و  متغیر و %22شرکای تجاری و سهم واردات در سطح اطمینان 

 مانا می باشند. %20مل در سطح اطمینان هره وری کل عواو لگاریتم ب مانا %21سرمایه انسانی در سطح اطمینان 

ده انجام شتشخیصی نیز قبل از برآورد مدل رگرسیون برای اطمینان از وجود یا نبود مشکالت احتمالی رگرسیون، آزمون های 

 باقیاست، از آن جمله، آزمون وایت برای تشخیص وجود یا نبود ناهمسانی واریانس، آزمون خودهمبستگی و آزمون نرمال بودن 

 مانده ها است. نتایج حاصل از این آزمون ها نشان داد که هیچگونه مشکلی در مدل وجود نداشت.

 
 ( نتایج حاصل از برآورد الگو به روش حداقل مربعات معمولی2) جدول

Prob )آماره )سطح احتمال t متغیر ضرایب      انحراف معیار 
09000. 0971.3.1 090..3.. 097.0000 LS 

0900.. .91..313 09011... 090..011 M 

09000. 09733031 0900..0. 09033101 E 

090070 .91.300.- 090011.0 0900.3.3- SM 

09000. 09..0...- 09000330 09003777- SE 

090000 .90..3.7 090003.. 090033.1 Trend 

09..00 1911001. 09373.31 09.1.313 C 

             -          -            - 09..003. 2R 

             -          -            - 09..711. �̅�𝟐 



 

             -          -            - 19.37.1. D.W 

 Fآماره  ..1391.3 -            -          .0900017
 منبع : یافته های تحقیق

 

بدست آمده می توان گفت که انباشت سرمایه تحقیق و توسعه  tنتایج این تحقیق حاکی از آن می باشد که با توجه به آماره 

شرکای تجاری اثری مثبت و معنی دار بر سطح بهره وری کل عوامل دارد و یک درصد افزایش در انباشت سرمایه تحقیق و توسعه 

ر بهره وری کل عوامل خواهد شد. سهم واردات در بلند مدت اثری مثبت و معنی دار درصد افزایش د .097شرکای تجاری باعث 

بر سطح بهره وری کل عوامل دارد. بنابراین می توان گفت که یک درصد افزایش سهم واردات از شرکای تجاری مورد نظر از 

ل می گردد. سرمایه انسانی اثری مثبت و افزایش در سطح بهره وری کل عوام درصد ..090 تولید ناخالص داخلی ایران منجر به

معنی دار بر سطح بهره وری کل عوامل دارد و این نشان می دهد که هر چه سرمایه انسانی افزایش یابد سطح بهره وری کل 

د. درصد افزایش در سطح بهره وری کل عوامل را به همراه دار 09033عوامل افزایش می یابد و یک درصد افزایش سرمایه انسانی، 

همچنین نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که متغیر اثر متقابل سهم واردات و لگاریتم انباشت سرمایه تحقیق و توسعه 

شرکای تجاری اثری منفی و معنی دار بر سطح بهره وری کل دارد. این نتیجه بیانگر این است که با افزایش سهم واردات ایران 

یر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری بر سطح بهره وری کل عوامل کشور کاهش از شرکای تجاری مورد مطالعه، تأث

می یابد. همچنین بین اثر متقابل سرمایه انسانی و لگاریتم انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری و بهره وری کل عوامل 

سرمایه انسانی در داخل کشور، تأثیر انباشت سرمایه تحقیق  یعنی با افزایش رابطه ای منفی و از نظر آماری معنی دار وجود دارد،

نتایج حاصل از متغیر روند زمانی نشان دهنده رابطه . و توسعه شرکای تجاری بر سطح بهره وری کل عوامل کشور کاهش می یابد

درصد تغییرات  .. کهنشانگر این موضوع است  2R های مثبت و معنی دار با سطح بهره وری کل عوامل می باشد. مقدار آمار

سطح بهره وری کل عوامل  با سایر متغیرهای موجود در مدل توضیح داده می شود و این طور می توان گفت که متغیرهای 

 انتخابی برای برآورد مدل به درستی انتخاب شده اند. 

بر اساس تئوری های رشد درونزا و تجارت بین الملل، افزایش قدرت رقابت پذیری و رشد بهره وری کل عوامل تولید کشورها  

متکی به پیشرفت تکنولوژیکی می باشد. این امر نیز در سایه سرریز تحقیق و توسعه بین المللی از طریق واردات کاالهای واسطه 

ساس تئوری های جدید تجارت بین الملل، در صورت تجارت بین الملل، اقتصاد کشور قادر به سرمایه ای تحقق می یابد. بر ا-ای

دستیابی به تولیدات واسطه ای، ابزار آالت سرمایه ای، کپی سازی تکنولوژی های شرکای تجاری برای استفاده در داخل و ارتقاء 

اصوال انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری از  سطح بهره وری کل عوامل تولید خواهد بود. بر اساس این تئوری ها،

 نتیجه این آزمون ها نشان داد که متغیرهای مستقل جایگاه ویژه ای در رشد بهره وری کل عوامل تولید برخوردار می باشد.

اداری بر مثبت و معنسرمایه انسانی و سهم واردات از تولید ناخالص داخلی تاثیر ، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری

با توجه به نتایج به دست آمده فرضیه اصلی تحقیق حاضر مبنی بر تاثیر معنا دار انباشت سرمایه  سطح بهره وری کل عوامل دارند.

انگونه که همتحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل مورد تایید قرار می گیرد و فرضیه فرعی تحقیق مورد تایید قرار نمی گیرد. 

طالعه حاضر آمده، نقش انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکای تجاری بر رشد بهره وری کل عوامل تولید پررنگ تر بوده در م

 که این امر دلیلی بر صدق این تئوری ها است.
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جهان در کشورهای صنعتی صورت می گیرد. مسلما تمرکز  واقعیت انکارناپذیر آنکه، بخش عظیمی از هزینه های تحقیق و توسعه

زیاد فعالیت های تحقیق و توسعه در این کشورها موجب پیشرفت تکنولوژی، بهبود فرایند تولید، ایجاد محصوالت جدید و ارتقاء 

 و توسعه آنهاسطح بهره وری کل عوامل تولید کشورهای ذکر شده است. حال می توان با انتقال انباشت سرمایه تحقیق و 

های پژوهشی به منظور تحقق مراحل انتقال این انباشت )شامل انطباق،  جذب، کاربرد ، توسعه و تکنولوژی مناسب و ایجاد نهاد

در مجموع با توجه به نتایج تخمین  اشاعه( از این کشورها، گامی مهم در جهت ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید ایران برداشت.

ن و بومی نمودتی توجه جدی و اساسی به تعیین شرکای تجاری با انباشت تحقیق و توسعه باال جهت جذب های موجود، بایس

د و را در کشور ارتقا بخشی سرمایه انسانی نمود، برای رسیدن به این هدف نیاز است کهانباشت تحقیق و توسعه آنها فناوری و 

در تولید  تجاری  تا بایستی نتایج حاصل از سرریز تحقیق و توسعه شرکایانگیزه نیروی کار را در جهت نوآوری افزایش داد و نهای

 کاالها به کار برد.
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