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چکیده
انساني  متقابل سرمایه  تأثیر  R&D داخلي، واردات تکنولوژي و  این مطالعه نقش مخارج  در 
و واردات تکنولوژي بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران، طي دوره زماني 1373-1387 
بررسی شده است. براي این منظور از مدل هاي رشد درون زا ــ که تولید در آن تابعي است 
واردات  داخلي،   R&D مخارج  سرمایه،  موجودي  انساني،  سرمایه  کار،  نیروي  متغیرهاي  از 
همچنین  و  تکنولوژي  واردات  و  اشتغال  در  انساني  سرمایه  سهم  حاصل ضرب  تکنولوژي، 
حاصل ضرب مخارج R&D داخلي و واردات تکنولوژي ــ استفاده شده و مدل مزبور به روش 
اقتصادسنجي داده هاي تابلویي براي 21 گروه صنعتي برآورد شده است. نتایج به دست آمده 
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نشان مي دهد مخارج R&D داخلي و واردات تکنولوژي در دوره مزبور تأثیر مثبت و معنا داري 
بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسي داشته اند. همچنین، یافته هاي تحقیق بر نقش مثبت سرمایه 
انساني در جذب تکنولوژي وارداتي و در پی آن افزایش ارزش افزوده صنایع مورد بررسي 

تأکید دارد.

O14, O33, F14, C23 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

فرآیند توسعه صنعتي به علت متحول ساختن پایه ها و بنیادهاي مادي جامعه و به جریان 
انداختن بخش های زیادي از منابع ملي، از اهمیت بسیاري برخوردار است. درصورتي که این 
فرآیند متناسب با شرایط انتخاب شود، عالوه بر ایجاد تغییر و تحول در روابط و مناسبات 
دیگر  اقتصادي  بخش هاي  نوسازي  و  بازسازي  موجبات  عقب افتاده،  اقتصادي  و  اجتماعي 
از  یکي  داخلي  ناخالص  تولید  در  آن  سهم  و  صنایع  افزوده  ارزش  می سازد.  فراهم  نیز  را 
بررسي های  براساس  است.  صنایع  توسعه یافتگي  وضعیت  گویاي  که  است  معیارهایي 
ایران همواره نسبت به کشورهاي صنعتي  انجام شده، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلي 
استفاده  و  سرمایه گذاري  افزایش  است1.  بوده  پایین تر  درحال توسعه  کشورهاي  بیش تر  و 
به  دستیابي  براي  به تنهایي   فیزیکي(  سرمایه  و  کار  )نیروي  تولید  سنتي  عوامل  از  گسترده 
در  تکنولوژي  توسعه  و  انساني  سرمایه  باید  بلکه  نیست،  کافي  آن  تداوم  و  صنعتي  توسعه 
بخش صنعت نیز مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر تدوین استراتژي توسعه تکنولوژي، 
براي دستیابي به توسعه صنعتي و تداوم آن اجتناب ناپذیر است؛ زیرا تنها با توسعه و بهبود 
تکنولوژي مي توان سطح کّمي و کیفي محصوالت صنعتي و قابلیت رقابت آن ها در داخل 
و خارج کشور را ارتقا داد و به تولیدات جدید براساس نیازهاي جامعه و گسترش زمینه هاي 

شغلي جدید مبادرت کرد و قادر به حفظ وضع مطلوب براي صنایع شد.
در این بین، R&D ازجمله مقوالت مهم اقتصادي است که سبب رشد فناوري و تغییر 
تکنولوژیکي مي شود. به بیان دیگر، R&D پایگاه اصلي نوآوري و تغییرات فني در فرآیند 
تولیدي  افزایش ظرفیت هاي  به سزایي در توسعه تکنولوژي و  این رو نقش  از  تولید است و 
اما واحدهاي  R&D پي برده اند،  اهمیت  به  به تازگی  دارد. هرچند کشورهاي درحال توسعه 
مراحل  در  همچنین،  نیست.   R&D در  بیش تر  سرمایه گذاري  به  قادر  کشورها  این  صنعتي 
امکان  تکنولوژي،  رهبران  و  کشورها  این  بین  موجود  تکنولوژیکي  شکاف  توسعه،  اولیه 
با توجه به شکاف موجود، کشورهاي  R&D را کاهش مي دهد، زیرا  موفقیت فعالیت هاي 
مزبور پایه تکنولوژیکي معقولي براي نوآوري ندارند. بنابراین، در مراحل اولیه توسعه عالوه 

1. آذربایجاني )1368(، ص 4؛ نیلي و همکاران )1368(، صص 53-52 و 68-61 و سایت سازمان توسعه صنعتي ملل 
متحد )2009(.
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ظرفیت هاي  افزایش  و  تکنولوژي  توسعه  در  نیز  تکنولوژي  واردات   ،R&D فعالیت هاي  بر 
اولیه  مراحل  در  انساني  این که سرمایه  به ویژه  است.  مؤثر  تولیدي کشورهاي درحال توسعه 

توسعه سهم به سزایي در جذب تکنولوژي هاي وارداتي دارد. 
R&D پس  از جمله کشورهاي درحال توسعه است که هرچند در آن واحدهاي  ایران 
از جنگ تحمیلي در واحدهاي صنعتي ایجاد شده است1، اما میزان اثربخشي این واحدها و 
تأثیر واردات تکنولوژي و اثر متقابل سرمایه انساني و واردات تکنولوژي بر ارزش افزوده، 
در صنایع تولیدي ایران هنوز چندان مشخص نیست. بنابراین، این سؤال مطرح است که آیا 
سرمایه  متقابل  تأثیر  و  تکنولوژي  واردات   ،R&D ــ  کشورها  سایر  همانند  ــ  نیز  ایران  در 
توسعه  در  تولیدي  صنایع  افزوده  ارزش  افزایش  با  مي تواند  تکنولوژي  واردات  و  انساني 

صنعتي کشور نقش کلیدي ایفا کند یا خیر.
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق از این جنبه نیز قابل بررسي است که تدوین استراتژي 
و   R&D جایگاه  تعیین  مستلزم  اقتصادي،  توسعه  برنامه هاي  آن  پی  در  و  صنعتي  توسعه 
تکنولوژي وارداتي در صنایع و میزان تأثیرپذیري ارزش افزوده صنایع از آن ها و همچنین 
در  که  مطالعاتي  درواقع،  است.  وارداتي  تکنولوژي  تسهیل جذب  در  انساني  سرمایه  نقش 
این زمینه صورت مي پذیرد، سیاست گذاران را در تدوین استراتژي هاي توسعه صنعتي یاري 

می کند.
در این مطالعه، بعد از مقدمه، به تحلیل مباني نظري مرتبط با موضوع پرداخته مي شود. 
در بخش دوم به برخي مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور اشاره مي شود و بخش 
سوم به الگوي نظري اختصاص دارد. سپس در بخش چهارم، با استفاده از داده هاي تابلویي 
سال های 1387- 1373 )که از منابع آماري مرکز آمار ایران تهیه شده است( نقش مخارج 
بر  تکنولوژي  واردات  و  انساني  سرمایه  متقابل  تأثیر  و  تکنولوژي  واردات  داخلي،   R&D

بین المللي فعالیت هاي صنعتي3  ایران ــ برحسب طبقه بندي  ارزش افزوده در صنایع بزرگ2 

1. توفیق )1379(، ص 20 و شهسوار جالوت )1380(، ص254.
2. تعریف های متعددي از صنایع کوچک، متوسط و بزرگ در ایران وجود دارد. مرکز آمار ایران کارگاه هاي کم تر از 
ده نفر نیروي کار را بنگاه هاي کوچک و متوسط در نظر مي گیرد )سایت مرکز آمار ایران، 1388(. بانک مرکزي ایران 
کارگاه هاي 50 نفر کارکن و بیش تر را صنایع بزرگ تلقي مي کند و مابقي را صنایع کوچک و متوسط در نظر مي گیرد 

)سایت بانک مرکزي، 1388(. در این مطالعه منظور از صنایع بزرگ، کارگاه هاي 50 نفر کارکن و بیش تر است. 
3. International Standard Industrial Classification.
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)کد دو رقمي ISIC( ــ بررسی مي شود. بخش آخر نیز به جمع بندي و نتیجه گیري اختصاص 
دارد.

1. مبانی نظري

اقتصادي  رشد  مدل هاي  از  آگاهي  نیازمند  اقتصادي  رشد  به  مربوط  مباحث  مطالعه 
است که در نیم قرن گذشته تحوالت زیادي جهت توصیف روند رشد داشته اند. مدل ها و 
تئوري هاي مختلفي درباره رشد اقتصادي مطرح شده  که ازجمله مهم ترین آن ها مي توان به 

مدل هاي رشد برون زا1 )مدل هاي رشد نئوکالسیک( و مدل هاي رشد درون زا2 اشاره کرد.
مدل هاي رشد نئوکالسیک یا برون زا، با در نظرگرفتن کمیّت و کیفیت عوامل مؤثر در 
تولید )نیروي کار و سرمایه( به بررسي رشد اقتصادي مي پردازند. علي رغم ارائه چارچوب 
الزم براي بررسي رشد اقتصادي توسط مدل رشد سولو3 )نئوکالسیک(، ایرادهای عمده اي 
بر این نوع مدل  وارد است. یکي از نقطه  ضعف های عمده این الگوها عدم امکان رشد پویاي 
اقتصادي در بلندمدت است؛ زیرا رشد پایدار تولید سرانه به رشد تکنولوژي وابسته شده که 
آن نیز به صورت برون زا و خارج از مدل در نظر گرفته شده است4. بنابراین، ارائه مدل هاي 
از  است.  اجتناب ناپذیر  کنند،  بیان  جامع تر  را  اقتصادي  رشد  فرآیند  که  کامل تری  و  بهتر 
را  نئوکالسیک  مدل هاي رشد  اقتصاددانان  برخي  میالدي  دهه 80  اواسط  از  تقریباً  این رو، 
رشد  مدل هاي  به  موسوم  رشد،  مدل هاي  از  جدیدي  طبقه  این ترتیب  به  و  کردند  اصالح 

درون زا به وجود آمد5.
ـ دانش و تکنولوژي  ـ برخالف تئوري هاي رشد نئوکالسیکـ  در تئوري هاي جدید رشدـ 
و  دانش  کردن  درون زا  روش هاي  جمله  از  است.  شده  گرفته  نظر  در  درون زا  به صورت 
تغییرات تکنولوژي، وارد کردن بخشي به نام تحقیق و توسعه در مدل است6.  به طورکلي در 
این نوع مدل ها، نوآوري هاي تکنولوژیکي در بخش تحقیق و توسعه و با استفاده از سرمایه 

1. Neo-Classical Theory (Exogenous Models).
2. Endogenous Growth Theory.
3. Solow.
4. Romer (2006), pp.7-17.
5. Snowdon & Vane (2005), pp. 625-626.
6. Romer (2006), pp.8 &101.



پژوهشنامه بازرگانی 30 

تکنولوژیکي،  نوآوري هاي  دیگر،  به عبارت  مي شود.  خلق  موجود  دانش  حجم  و  انساني 
محصول انباشت سرمایه بنگاه ها در بخش تحقیق و توسعه است که بنگاه ها از این طرح ها 
افزایش  به سمت  استفاده کرده و درنهایت، کشور  نهایي  تولید کاالهاي  براي  نوآوري ها  و 
پایداِر نرخ رشد محصول رهنمون مي شود. درواقع، بخش R&D در مدل هاي رشد درون زا 
به عنوان بخش کلیدي رشد پایدار و مستمر در نظر گرفته شده1 و سرمایه گذاري در بخش 

R&D از طریق ایجاد بازدهي فزاینده نسبت به مقیاس، به رشد بلندمدت ختم می شود2.

1ـ1. الگوهاي تحقیق و توسعه
اقتصاددان هایی چون رومر3، گروسمن و  R&D توسط  از نوع  الگوهاي رشد درون زا   
هلپمن4، آقیون و هویت5 و جونز6 ارائه شده که در ادامه به برخي از نتایج مدل هاي یادشده 

اشاره مي شود:
به اعتقاد رومر )1990(، بخش R&D و نتایج حاصل از مخارج صرف شده در این بخش، 
طرح ها و ایده هاي جدیدي براي تولید محصوالت ارائه مي دهند. به عبارت بهتر، نیروي کار 
شاغل در بخش R&D، با استفاده از دانش انباشته شده از قبل، طرح ها و ایده هاي جدیدي 
براي تولید محصوالت ارائه مي دهند و این ایده هاي نو به شرکتي فروخته مي شود. شرکت 
مزبور حق انحصاري پیدا کرده و با استفاده از این ایده و طرح، کاال تولید مي کند. بنابراین، 
در بلندمدت با افزایش تعداد کارکنان شاغل در بخش R&D، نرخ رشد اقتصاد افزایش یافته 
ایجاد مي شود.  قوي  ارتباطي  اقتصادي  نرخ رشد  و   R&D منابع در بخش  بین تخصیص  و 
مخارج صرف شده در R&D به دلیل سرریز تکنولوژي در بین شرکت ها، نوعي صرفه  خارجي 
مثبت7 ایجاد خواهد کرد. اما شرکت ها هنگام اخذ تصمیم درباره میزان تخصیص منابع در 
در  هزینه شده  مخارِج  میزان  بنابراین،  نمي گیرند.  نظر  در  را  بخشR&D، چنین صرفه هایي 
بخش R&D بخش خصوصي و بنگاه ها کم تر از میزاني است که از لحاظ اجتماعي کارایی 

1. Ulka (2004), pp.4 & 2.
2. Svensson (2008), p.11.
3. Romer (1990).
4. Grossman & Helpman (1991).
5. Aghion & Howitt (1992).
6. Jones (1995).
7. Positive Externalities.
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براي  مشوقي  به عنوان  و  بوده  مهم  بسیار  سیاسي  ـ  اقتصادي  در چشم انداز  نتیجه  این  دارد1. 
دولت در تأمین مخارج و تشویق فعالیت هاي R&D محسوب می شود2. گروسمن و هلپمن 
نیز در مدل هاي رشد درون زاي خود، رابطه اي مثبت و  )1991( و آقیون و هویت )1992( 
قوي میان میزان سرمایه گذاري در R&D و رشد اقتصادي پیش بیني کرده اند. نتیجه مدل هاي 
این افراد، مشابه نتیجه مدل رومر )1990( است. به عبارت دیگر، این مدل ها نشان مي دهند که 
پرداخت یارانه به بخش R&D مي تواند از طریق افزایش سهم نیروي کار شاغل در بخش 
R&D، نرخ رشد تعادلي را افزایش دهد. فقط مدل جونز )1995( است که پیش بیني مي کند 

مخارج R&D بیش تر، تنها به سطح باالتري از تولید منتج شده و به رشد بلندمدت سریع تري 
ختم نمی شود.

2ـ1. ماهیت دانش 
محسوب  عمومي  کاالیي  اقتصادي،  مرسوم  کاالهاي  برخالف  تکنولوژي  و  دانش 
تئوري  براي  تکنولوژي  و  دانش  بودِن  عمومي  کاالي  ضمني  داللت  مهم ترین  مي شوند. 
سرریز  اثرات  مي سازد3.  ممکن  را  دانش  سرریز  اثرات  درباره  بحث  که  است  این  رشد 
اعتقاد  به  می دهند.  روي  نیز  بین المللي  سطح  در  ملي،  سطح  بر  عالوه  تکنولوژي  و  دانش 
مهم اند.  همواره  بین المللي  سطح  در  تکنولوژي  و  دانش  سرریز  اثرات  اسکوبي4،  و  هال 
دسترسي  به دلیل  کشور  یک  که  دارد  توجه  نکته  این  به  موضوع  این  با  مرتبط  نظریه هاي 
به دانش و تکنولوژي توسعه یافته در بخش تحقیق و توسعه مناطق دیگر جهان، مي تواند با 
بگذارد.  خود  اقتصادي  رشد  بر  قابل مالحظه اي  تأثیر  خارجي،  تجارت  گشایش هاي  ایجاد 
تمرکز اصلي این نظریه ها به این موضوع معطوف است که تجارت بین المللي راهکارهایي 
فراهم مي سازد که به واسطه آن دانش و تکنولوژي توسعه یافته در مناطق دیگر جهان، وارد 
کند5.  تبدیل  بومي  تکنولوژي  به  و  پرورانده  را  آن  مي تواند  میزبان  کشور  و  شده  کشور 
کشور  به  جهان  در  موجود  تکنولوژي  و  دانش  مجموعه  انتقال  راه  از  تجارت  درحقیقت، 

1. Sylwester (2001), p.73.
2. Svensson (2008), p.14.
3. Romer (1990), p.S75.
4. Hall & Scobie (2006), p.9.
5. Awokus (2007), pp.389-390.
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میزبان و  شرکت هاي آن، سرعت تغییرات تکنولوژیکي آن کشور را زیاد کرده و تغییرات 
رشد  معتقدند  هلپمن2  و  کو  مي دهد1.  قرار  تحت تأثیر  را  تولید  و  بهره وري  نیز  تکنولوژي 
در  اقتصادي  رشد  درنهایت  و  شرکت ها  تولید  افزایش  سبب  مي تواند  واردات  در  ابتدایي 
بهره مند  کشورهاي  در  رشد  نرخ  که  دادند  نشان  نیز  برات3  و  پارك  شود.  میزبان  کشور 
و  جهاني  سرریز  دانش  از  بهره مند  کشورهاي  بین  و  یافته  افزایش  جهاني  سرریز  دانش  از 
کشورهاي غیربهره مند از آن، واگرایي وجود دارد. البته استفاده از دانش سرریز بین المللي 
به مهارت فني و توانایي کشور میزبان و شرکت هاي آن در انتقال دانش و تکنولوژي بستگي 
و  تحقیق  فعالیت هاي  محصول  )که  توسعه یافته  دانش  پژوهشگران،  برخي  اعتقاد  به  دارد. 
دیگران  توسط  به راحتي  که  نیست  خالصي  عمومي  کاالي  موارد  بیش تر  در  است(  توسعه 
و  تا شرکت  است  و شبکه صحیح4  فرم هاي آموزش  برخي  مستلزم  بلکه  برده شود،  به کار 
در  مهارت  بنابراین، کسب  باشد.  دانش جدید  از  استفاده  و  فهم  به  قادر  وارد کننده  کشور 
به وسیله دیگران هزینه هایي  از دانش جدید  استفاده  نیست و  تکنولوژي هاي وارداتي آسان 
برایشان دربر خواهد داشت5. به عبارت بهتر، اثرات مثبت خارجي ایجادشده از طریق جریان 
تکنولوژي در سطح بین المللي، به میزان زیادي به توانایي کشور میزبان براي درك و استفاده 
از دانش خارجي بستگي دارد که تابعي از مخارج R&D داخلي است. این مفهوم به وسیله 
توانایي  نام گذاري شده است. ظرفیت جذب و  باعنوان »ظرفیت جذب«7  لوینتال6  کوهن و 
یک کشور براي جذب تکنولوژي وارداتي به موقعیت آن کشور نسبت به مرز تکنولوژیکي 
جهان بستگي دارد؛ هرچه شکاف کشور میزبان از رهبران تکنولوژیکي بیش تر باشد، توانایي 
آن کشور در جذب و استفاده از دانش خارجي پایین تر است، اما کشور مزبور بالقوه قادر 

است که این توانایي را افزایش دهد8.
مخارج  مستلزم  وارداتي  تکنولوژي  با  توسعه محصول جدید  مي دهد  نشان  ژاپن  تجربه 

1. Hasan (2002), p.24.
2. Coe & Helpman (1995), pp.1-2.
3. Park & Brat (1996), p. 352.
4. Right Network.
5. Svensson (2008), p.12.
6. Cohen & Levinthal (1990), pp.128-129.
7. Absorptive Capacity.
8. Mancusi (2004), pp.3-4.
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واردات  مي شود،  مالحظه  که  همان طور  است.  داخلي  تکنولوژي  به  نسبت  باالتري   R&D

و  را جذب کرد  وارداتي  تکنولوژي  بتوان  تا  باشد  همراه  داخلي   R&D با  باید  تکنولوژي 
به موازات  R&D داخلي  به این منظور در ژاپن مخارج  با شرایط کشور میزبان تطبیق داد. 
افزایش واردات تکنولوژي از اوایل دهه50 میالدي افزایش یافته است. مخارج R&D داخلي 
تنها به معناي تحقیقات علمي صورت گرفته در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتي ملي نیست؛ 
برعکس به معناي صرف هزینه  فعالیت هایی است که برای سازگاری تکنولوژي وارداتي با 
)از  مستقیم  راه  دو  از  داخلي   R&D بنابراین،  می شود1.  انجام  میزبان  کشور  داخلي  شرایط 
تکنولوژي( سبب  انتقال  و  توانایي کشور در جذب  )افزایش  نوآوري( و غیرمستقیم  طریق 

تحریک و افزایش رشد مي شود. 
پس از تجربه ژاپن، رابطه میان مخارج R&D داخلي و واردات تکنولوژي در کشورهاي 
 R&D درحال توسعه همواره مورد بحث قرار گرفته است. حسن2 نشان داده است که مخارج
بنگاه هاي هندي مکمل واردات تکنولوژي آن ها نیست. به عبارت دیگر، به اعتقاد وي تأثیر 
به گونه ای که  نیست؛  متقابل  هندوستان  بنگاه هاي  در  تکنولوژي  واردات  و   R&D مخارج 
منجر  هندوستان  در  وارداتي  تکنولوژي هاي  مؤثرتر  کاربرد  و  استفاده  به   R&D مخارج 
نشده است. برخي مطالعات انجام شده در کشورهاي درحال توسعه، جانشین بودن واردات 
بیانگر عدم وجود  نیز  مطالعات دیگر  برخي  تأیید می کنند.  را   R&D با مخارج  تکنولوژي 
 R&D مخارج  و  تکنولوژي  واردات  میان  مکملي(  چه  و  جانشیني  )چه  رابطه اي  هرگونه 
هستند. با این وجود، مکمل بودن واردات تکنولوژي و مخارج R&D در برخي کشورهاي 
تجربي  مطالعات  نتایج  مي شود،  مالحظه  همان طور که  است.  شده  تأیید  درحال توسعه 
درباره رابطه میان واردات تکنولوژي و مخارج R&D با هم سازگار نیست. درواقع، وقتی 
شرایط  با  وارداتي  تکنولوژي  که  بود  خواهد  تکنولوژي  واردات  مکمل   R&D مخارج 
 R&D کشور واردکننده منطبق باشد و کشور مقصد برای جذب تکنولوژي مزبور مخارج
افزایش  با  همزمان  تکنولوژي  واردکننده   کشور  بنگاه هاي  اگر  برعکس،  دهد.  افزایش  را 
واردات تکنولوژي، مخارج R&D خود را کاهش دهند، در این صورت مخارج R&D و 

1. Kondo (2001), p.4.
2. Hasan (2002).
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واردات تکنولوژي جانشین هم خواهند شد.1
انساني کشور واردکننده  R&D، سرمایه  بر مخارج  اقتصاددانان، عالوه  اعتقاد برخي  به 
معتقدند  فاستر2  و  دولیک  دارد.  وارداتي  تکنولوژي  جذب  در  مثبتي  نقش  نیز  تکنولوژي 
سرمایه انساني نقش مهمي در افزایش ظرفیت جذب دارد. آن ها نشان دادند سرمایه انساني 
بازي  خارجي  ایده هاي  جذب  براي  کشور  آن  توانایي  در  معنا داري  نقش  کشور،  یک 
با تسهیل در جذب  انساني  نشان دادند سرمایه  این راستا، سرانو و همکارانش3  مي کند. در 
تکنولوژهاي وارداتي، بهره وري کل عوامل و به دنبال آن، تولید را به طور مثبت تحت تأثیر 

قرار می دهد.
همان طورکه مالحظه مي شود، سیاست هایي که کسب پیشرفت  از تحقیق و توسعه جهاني 
را درنظر می گیرند، به اندازه سیاست هاي تشویق کننده فعالیت هاي تحقیق و توسعه، اهمیت 
اولیه توسعه اقتصادي  و ضرورت دارند. درواقع، اکتساب و واردات تکنولوژي در مراحل 
براي کشورهاي درحال توسعه نقش بسیار مهمي دارد؛ درحالي که توسعه تکنولوژي داخلي 
استراتژي  مي دهد  نشان  ضمني  به طور  حقیقت  این  مي افتد.  اتفاق  توسعه  بعدي  مراحل  در 
توسعه تکنولوژي باید براساس مراحل توسعه تدوین شود4 . مهم ترین دالیل اهمیت واردات 
تکنولوژي در توسعه تکنولوژیکي کشورهاي درحال توسعه )به ویژه در مراحل اولیه توسعه( 

به شرح زیر است:

R&D سرمایه گذاري زیادي مي طلبد، حال آن که کشورهاي درحال توسعه )به ویژه  ●

در مراحل اولیه توسعه( قادر به سرمایه گذاري بیش تر در R&D نیستند.
انساني  ● نیروي  کمبود  با  توسعه(  اولیه  مراحل  در  )به ویژه  درحال توسعه  کشورهاي 

متخصص و مبتکر روبرو هستند. 
هرچند کشورهاي درحال توسعه از نظر تکنولوژي عقب تر از کشورهاي توسعه یافته اند،  ●

اما مي توانند از مزیت هاي جدیدالورود بودن خود براي توسعه تکنولوژي بهره گیرند. 
این کشورها مي توانند از تجارب دیگران استفاده کنند. تکنولوژي هاي مفید بسیاري 

1. Tseng (2008), pp.1075-1076.
2. Dulleck & Foster (2008), pp.246-248.
3. Serrano et al (2002).
4. Kondo (2001), p.3.
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ندارد.  آن ها وجود  دوباره  ایجاد  براي  لزومي  و  است  دسترس  در  مناسب  قیمت  با 
درواقع دستیابی به تکنولوژي هاي کشورهاي صنعتي براي کشورهاي درحال توسعه 

بسیار آسان تر، سریع تر و ارزان تر است.
کشورهاي درحال توسعه در مراحل اولیه توسعه، زیربناي تکنولوژیکي معقولي براي  ●

منظور  به  توسعه شان  و  تحقیق  فعالیت هاي  موفقیت  امکان  بنابراین  ندارند،  نوآوري 
نوآوري پایین خواهد بود1. 

 مبانی نظری تحقیق که به تفصیل بررسی شد، به طور خالصه در جدول )1( ارائه شده 
است.

جدول 1ـ خالصه مبانی نظری تحقيق

نظریه  نظریه پردازان

تکنولوژیکي  نوآوري هاي  است.  اقتصادی  رشد  اصلی  هسته  تکنولوژیکی،  تغییرات 
انساني و حجم دانش موجود خلق  با استفاده از سرمایه  در بخش تحقیق و توسعه و 

مي شوند که درنهایت کشور را به سوی افزایش  پایداِر رشد تولید رهنمون مي سازند.
نوعي  بین شرکت ها،  به دلیل سرریز تکنولوژي در   R&D مخارج صرف شده در 
میزان  درباره  تصمیم  اخذ  هنگام  شرکت ها  اما  می کند.  ایجاد  مثبت  خارجي  صرفه  
تخصیص منابع در بخشR&D، چنین صرفه هایي را در نظر نمی گیرند. بنابراین میزان 
مخارج صرف شده در بخش R&D بخش خصوصي و بنگاه ها، کم تر از میزاني است 
که از لحاظ اجتماعي کارایی دارد. این نتیجه در چشم انداز اقتصادي ـ سیاسي بسیار 
مهم بوده و مشوقي براي دولت در تأمین مخارج و تشویق فعالیت هاي R&D محسوب 

می شود.

Romer (1990); 
Grossman & 
Helpman (1991); 
Aghion & Howitt 
(1992);
Ulka (2004); 
Romer (2006);
Svensson (2008)

مخارج R&D بیش تر، تنها به سطح باالتري از تولید منتج مي شود و نرخ رشد تعادلی 
را افزایش نمی دهد.

Jones (1995)

نیز روي می دهد.  بین المللي  بر سطح ملي، در سطح  اثرات سرریز تکنولوژي عالوه 
واردات تکنولوژی از طریق تسهیل دسترسي به تکنولوژي های توسعه یافته در بخش 
R&D مناطق دیگر جهان، مي تواند تولید شرکت ها و درنهایت رشد اقتصادي کشور 

میزبان را افزایش دهد.

Hall & Scobie 
(2006); Coe & 
Helpman (1995);
Park & Brat (1996)

1. آذربایجاني )1369(، صص20-17 و شاه میرزایي و همکاران )1383(، ص 214.
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نظریه  نظریه پردازان

اثرات مثبت خارجي ایجادشده از طریق جریان تکنولوژي در سطح بین المللي به میزان 
از تکنولوژی خارجي بستگي  استفاده  براي درك و  میزبان  توانایي کشور  به  زیادي 
دارد. این توانایي تابعي از مخارج R&D داخلي است. درواقع مخارج R&D داخلي در 
برخی موارد به معني صرف هزینه  براي فعالیت هایی است که تکنولوژي وارداتي را با 

شرایط داخلي کشور میزبان سازگار می سازد.

Cohen & Levinthal 
(1990);
 Kondo (2001); 
Mancusi (2004)

وارداتي  تکنولوژي  بود که  تکنولوژي خواهد  واردات  R&D، مکمل  مخارج  زماني 
با شرایط کشور واردکننده منطبق باشد و کشور مقصد برای جذب تکنولوژي مزبور 
بنگاه هاي کشور واردکننده  تکنولوژي  افزایش دهد. برعکس، اگر  مخارج R&D را 
این  در  دهند،  را کاهش  R&D خود  مخارج  تکنولوژي،  واردات  افزایش  با  همزمان 

صورت مخارج R&D و واردات تکنولوژي جانشین هم خواهند شد.

Hasan (2002); 
Tseng (2008)

عالوه بر مخارج R&D، سرمایه انساني کشور واردکننده تکنولوژي نیز نقش مثبتي در 
جذب تکنولوژي وارداتي دارد. در واقع سرمایه انساني با تسهیل در جذب تکنولوژهاي 

وارداتي، تولید را به طور مثبت تحت تأثیر قرار می دهد.

Serrano et al 
(2002);  Dulleck & 
Foster (2008)

 منبع: مبانی نظری تحقیق.

2. پیشینه تحقیق

1ـ2. مروري بر مطالعات انجام  شده در خارج
متقابل سرمایه  تأثیر  بررسي  به  تابلویي،  از روش داده هاي  استفاده  با  سرانو و همکاران1 
انساني و سرریز تکنولوژي خارجي )از طریق تجارت( بر بهره وري کل عوامل بخش صنعت 
متقابل  تأثیر  بیانگر  مطالعه  نتایج  پرداخته اند.   1980-1995 دوره  طي  اسپانیا،  منطقه   17 در 
سرمایه انساني با سرریز تکنولوژي خارجي )از طریق تجارت( بر بهره وري کل عوامل بخش 

صنعت در 17 منطقه مورد بررسي اسپانیا است. 
کل  بهره وري  و  کار  نیروي  بهره وري  بر  تکنولوژي  واردات  تأثیر  لي2  و  فانگ  پینگ 
عوامل در مؤسسات متوسط و بزرگ شانگهاي چین، در سال های 2003-1998 را با استفاده 
از رویکرد داده هاي تابلویي بررسی کرده  و نشان دادند که مؤسسات تعاوني چیني ـ خارجي 
بهره وري  و  کار  نیروي  بهره وري  از  شده اند،  مالي  تأمین  خارجیان  توسط  که  مؤسساتي  و 

1. Serrano et al (2002).
2. Pingfang & Lei (2007).
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کل عوامل باالتري نسبت به مؤسسات داخلي برخوردار بوده اند و واردات تکنولوژي هاي 
غیرملموس منبع اصلي عملکرد بهتر بنگاه هاي مزبور است، درحالي که واردات تکنولوژي هاي 
ملموس، سهم کم تري در TFP داشته اند. براي مؤسسات دولتي نیز واردات تکنولوژي هاي 
ملموس به طور مثبت بهره وري نیروي کار و TFP را تحت تأثیر قرار داده  که به سرمایه انساني 
تأثیرات  دیگر،  به عبارت  است.  بوده  وابسته  شاغالن(  کل  از  انساني  سرمایه  )سهم  آن ها 
متقابل سرمایه انساني و واردات تکنولوژي بر بهره وري نیروي کار و TFP براي مؤسسات 
دولتي مثبت و معني دار بوده اما واردات تکنولوژي، بهره وري نیروي کار و TFP مؤسسات 
بر   R&D مخارج  تأثیر  نتایج،  براساس  همچنین  است.  نداده  قرار  تحت تأثیر  را  غیردولتي 
بهره وري نیروي کار در کل نمونه مورد بررسي و هریک از مؤسسات مزبور معنا دار نیست. 
با این وجود مخارج R&D در کل نمونه، مؤسسات غیردولتي و مؤسسات تأمین مالي شده 

توسط خارجیان تأثیر مثبت اندکي بر TFP داشته است.
متقابل  تأثیر   ،1960-1999 سال های  تابلویي  داده هاي  از  استفاده  با  فاستر1  و  دولیک 
سرمایه انساني و کاالهاي سرمایه اي خارجي بر رشد اقتصادي را در 55 کشور درحال توسعه 
بررسی کرده اند. نتایج این مطالعه نشان مي دهد براي کشورهاي داراي سطح پایین سرمایه 
ناخالص  تولید  و   )GDP از  درصدي  )به عنوان  سرمایه اي  کاالهاي  واردات  رابطه  انساني، 
واردات  باال،  و  متوسط  انساني  سرمایه  داراي  کشورهاي  براي  و  بوده  منفي  سرانه  داخلي 

کاالهاي سرمایه اي اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلي سرانه داشته است.
تي سنگ2 با استفاده از داده هاي تابلویي، به بررسي اثر R&D داخلي و تکنولوژي هاي 
وارداتي بر تولید 219 شرکت الکترونیکي تایوان در دوره 2003-1990 پرداخته است. نتایج 
مطالعه حاکي از آن است که R&D داخلي، فروش )درآمد خالص( و ارزش افزوده صنایع 
تکنولوژي   واردات  اما  مي دهد.  قرار  تأثیر  تحت  معنا داری  و  مثبت  به طور  را  مطالعه  مورد 
)شامل کمک هاي فني، حق اختراع و امتیاز( تأثیر معنا داری بر فروش و ارزش افزوده ندارد. 
داخلي   R&D و  تکنولوژي  واردات  میان  متقابلي  تأثیر  هیچ  می دهد  نشان  نتایج  همچنین، 

شرکت هاي مورد بررسي وجود ندارد.

1. Dulleck & Foster (2008).
2. Tseng (2008).
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و  داخلی   R&D تکنولوژی،  واردات  تأثیر  بررسی  به  مطالعه ای  در  فورتونا1  و  تکسیرا 
سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشور پرتغال در دوره زمانی 2001-1960 پرداخته  و برای 
 R&D این منظور از روش همگرایی جوهانسن2 استفاده کرده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد
داخلی، واردات تکنولوژی و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. 
همچنین براساس نتایج به دست آمده، تأثیر متقابل سرمایه انسانی و واردات تکنولوژی و تأثیر 

متقابل R&D داخلی و واردات تکنولوژی نیز مثبت و معنا دار است.
شهریور و جاجری3 با استفاده از داده های تابلویی هشت کشور آسیای شرقی در سال های 
2009-1980، تأثیر متقابل واردات تکنولوژی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی و بهره وری 
کل عوامل را بررسی کرده  و نشان دادند که تأثیر متقابل سرمایه انسانی و واردات تکنولوژی 
بر رشد اقتصادی و بهره وری مثبت و معنادار است. همچنین نتایج حاکی نشانگر تأثیر مثبت 
رشد  بر  اقتصادی  بودن  باز  درجه  و   GDP از  دولت  سهم  تکنولوژی،  واردات  معنادار  و 

اقتصادی و بهره وری است.
به   ،OECD کشور   10 تولیدی  بخش   12 تابلویی  داده های  از  استفاده  با  موتل4  و  دیپه 
بهره وری در  و  تولید  بر  تکنولوژی  R&D خارجی و واردات  R&D داخلی،  تأثیر  بررسی 
راه  از  تکنولوژی  انتقال  می دهد  نشان  تحقیق  نتایج  پرداخته اند.   1988-2002 زمانی  دوره 
اثرات  که  است  حالی  در  این  دارد؛  بهره وری  و  تولید  بر  معنا داری  و  مثبت  تأثیر  واردات 
نتایج تحقیق  منفی داشته  است. همچنین،  تأثیر  بهره وری  تولید و  بر  R&D خارجی  سرریز 

حاکی از تأثیر مثبت و معنادار R&D داخلی بر تولید و بهره وری است.

2ـ2. مروري بر مطالعات انجام شده در داخل
 R&D سرمایه  انباشت  نقش  ارزیابي  به  مطالعه اي  در   )1380( شاه آبادي  و  کمیجاني 
کشورهاي  و   OECD عضو  کشور   21( تجاري  شرکاي   R&D سرمایه  انباشت  و  داخلي 
-1378 دوره  طي  ایران  در  عوامل  کل  بهره وري  بر  خارجي  تجارت  طریق  از  خاورمیانه( 

1. Teixeira & Fortuna (2010).
2. Johansen’s cointegration.
3. Shahrivar & Jajri (2012).
4. Dieppe & Mutl (2013).
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نشان  و  کرده   استفاده  جوهانسن  همگرایی  روش  از  منظور  این  برای  و  پرداخته اند   1347
دادند انباشت سرمایه R&D داخلي، انباشت سرمایه R&D شرکاي تجاري، نسبت شاغلین 
فعالیت هاي  داراي  توسعه یافته  کشورهاي  با  تجارت  حجم  و  شاغالن  کل  به  تحصیلکرده 
باالي R&D، عوامل تعیین کننده بهروري کل عوامل در ایران است که از بین آن ها انباشت 
سرمایه R&D خارجي و  هزینه هاي R&D انباشته شده داخلي به ترتیب بیش ترین تأثیر مثبت 
نتایج، مکمل بودن  بر بهره وري کل عوامل را به خود اختصاص داده اند. همچنین براساس 
نسبت سرمایه انساني به کل شاغالن و انباشت سرمایه R&D شرکاي تجاري تأیید می شود.

سرمایه گذاري  اثربخشي  مطالعه اي  در   )1384( افتخاري  رکن الدین  و  طهراني  وجداني 
تحقیقاتي و فیزیکي بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در دوره 1381-1351 را بررسي 
کرده و نشان دادند یک درصد افزایش در هزینه هاي تحقیقاتي سرانه بخش صنعت و معدن، 

ارزش افزوده سرانه این بخش را به میزان 0/41 درصد افزایش مي دهد. 
هزینه هاي  نقش  بررسي  به  تابلویي،  داده هاي  از  استفاده  با   )1386( همکاران  و  واعظ 
مختلف  صنعت  )هفت  ایران  باالي  فناوري  با  صنایع  افزوده  ارزش  در  توسعه  و  تحقیق 
پرداخته اند.   1367-1385 سال های  در   )ISIC رقمي  چهار  کد  براساس  طبقه بندي شده 
 R&D هزینه هاي  و  سرمایه  موجودي  کار،  نیروي  متغیرهاي  به دست آمده،  نتایج  براساس 

نقش بسیار مهمي در افزایش ارزش افزوده صنایع مزبور در این دوره داشته اند. 
R&D داخلی و  انباشت  OLS، نقش  از روش  استفاده  با  شاه آبادی و رحمانی )1387( 
بهره وری کل  رشد  بر  سرمایه ای(  و  واسطه ای  واردات کاالهای  کانال  )از  R&D خارجی 

عوامل تولید بخش صنعت ایران در دوره 1387-1338 را بررسی کرده اند. نتایج نشان می دهد 
سرمایه انسانی و انباشت R&D خارجی، داراي بیش ترین تأثیر مثبت بر رشد بهره وري کل 
عوامل بخش صنعت هستند. همچنین براساس نتایج، مکمل بودن سرمایه انساني و واردات 

سرمایه ای ـ واسطه ای تأیید می شود.
شاکری و ابراهیمی ساالری )1388( با استفاده از داده های تابلویی، اثر مخارج R&D بر 
اختراعات و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در دوره زمانی 2004-

کشورهای  گروه  دو  هر   R&D در  سرمایه گذاری  دادند  نشان  و  کرده  ارزیابی  را   1981
نتایج،  براساس  همچنین  می دهد.  افزایش  را  اختراعات  توسعه یافته، جریان  و  درحال توسعه 
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گروه  دو  هر  داخلي  ناخالص  تولید  بر  معنا داری  و  مثبت  تأثیر   R&D در  سرمایه گذاری 
کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه دارد.

مهرابی بشرآبادی و جاودان )1390( در مطالعه ای به بررسی تأثیر مخارج R&D بر تولید 
و  پرداخته   ایران در دوره 1353-1386  تولید در بخش کشاورزی  بهره وری کل عوامل  و 
برای این منظور از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده1 استفاده کرده اند. نتایج تحقیق 
حاکی از آن است که مخارج R&D در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنا داری بر 

تولید و بهره وری کل عوامل تولید داشته است.
 R&D مخارج  نقش  تابلویی،  داده های  از  استفاده  با   )1390( همکاران  و  پورعبادالهان 
داخلی و واردات سرمایه ای ـ واسطه ای بر تولید صنایع ایران را در دوره 1385-1374 بررسی 
مخارج  سرمایه،  موجودي  کار،  نیروي  متغیرهاي  به دست آمده،  نتایج  براساس  کرده اند. 
مورد  دوره  در  تولید  بر  معناداری  و  مثبت  تأثیر  واسطه ای  و  سرمایه ای  واردات  و   R&D

بررسي داشته اند.
به  جوهانسن  همگرایی  روش  از  استفاده  با  مطالعه ای  در   )1390( سجادی  و  شاه آبادی 
رشد  بر  واسطه ای  ـ  سرمایه ای  کاالهای  واردات  و  داخلی   R&D فعالیت های  تأثیر  بررسی 
اقتصادی ایران در سال های 1387-1338 پرداخته  و نشان دادند نیروی کار، انباشت سرمایه 
رشد  بر  مثبتی  تأثیر  واسطه ای  ـ  سرمایه ای  واردات  و  داخلی   R&D فعالیت های  فیزیکی، 
جذب  در  مثبتي  نقش  انساني  سرمایه  می دهد  نشان  نتایج  همچنین،  دارند.  ایران  اقتصادی 

تکنولوژي های وارداتي داشته است.
مطالعات تجربی خارجی و داخلی به طور خالصه در جدول )2( ارائه شده است.

جدول 2ـ مروری بر مطالعات صورت گرفته در خارج و داخل

نتایج اصلي  دوره زماني 
و جامعه آماري

 محقق 
یا محققان

تأثیر متقابل سرمایه انساني و سرریز تکنولوژي خارجي )از 
طریق واردات( بر بهره وري کل عوامل مثبت و معنادار است.

1995-1980، بخش 
صنعت در 17 منطقه 

اسپانیا

Serrano et al 
(2002)

1. Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL).
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نتایج اصلي  دوره زماني 
و جامعه آماري

 محقق 
یا محققان

براي مؤسسات دولتي و مؤسسات تعاوني چیني ـ خارجي، تأثیر 
TFP مثبت است.  نیروي کار و  بهره وري  بر  واردات تکنولوژي  
بهره وري  بر  تکنولوژي  واردات  و  انساني  سرمایه  متقابل  تأثیر 
نیروي کار و TFP فقط در مؤسسات دولتي مثبت و معنا دار بوده 
است. در کل نمونه و مؤسسات غیردولتي، مخارج R&D تأثیر 

مثبت اندکي بر TFP داشته است.

 ،1998-2003
مؤسسات متوسط 
و بزرگ شانگهاي 

چین

Pingfang & Lei 
(2007)

براي کشورهاي داراي سطح پایین سرمایه انساني، رابطه واردات 
کاالهاي سرمایه اي و تولید ناخالص داخلي سرانه منفي بوده و 
واردات  باال،  و  متوسط  انساني  سرمایه  داراي  کشورهاي  براي 
کاالهاي سرمایه اي اثري مثبت و معنا دار بر تولید ناخالص داخلي 

سرانه داشته است.

 ،1960-1999 
55 کشور 

درحال توسعه

Dulleck & Foster 
(2008)

افزوده  ارزش  بر  معناداری  و  مثبت  اثر  داخلي   R&D مخارج   
معناداری  متغیر  تکنولوژي  واردات  اما  دارد،  خالص  درآمد  و 
 R&D نیست. هیچ گونه تأثیر متقابلي میان واردات تکنولوژي و

داخلي وجود ندارد.

 ،1990-2003 
219 شرکت 

الکترونیکي تایوان
Tseng (2008)

مخارج R&D داخلی، واردات تکنولوژی و سرمایه انسانی تأثیر 
متقابل سرمایه  تأثیر  دارند.  اقتصادی  بر رشد  معناداری  مثبت و 
و  داخلی   R&D متقابل  تأثیر  و  تکنولوژی  واردات  و  انسانی 

واردات تکنولوژی نیز مثبت و معنادار است.

 ،1960-2001 
پرتغال

Teixeira & Fortu-
na (2010)

انسانی و واردات  اثر متقابل سرمایه  تأثیر واردات تکنولوژی و 
بوده  معنادار  و  مثبت  بهره وری  و  اقتصادی  رشد  بر  تکنولوژی 

است.

 ،1980-2009 
 هشت کشور 
آسیای شرقی

Shahrivar & Jajri 
(2012)

بر  معناداری  مثبت و  تأثیر  R&D داخلی،  و  تکنولوژی  واردات 
تولید و بهره وری دارند.

 ،1988-2002 
 12 بخش تولیدی 
OECD 10 کشور

Dieppe & Mutl 
(2013)

داخلی  انباشته شده   R&D هزینه های  و  خارجی   R&D انباشت 
عوامل  کل  بهره وری  بر  مثبت  تأثیر  بیش ترین  دارای  به ترتیب 
و  انساني  بودن سرمایه  نتایج، مکمل  براساس  بوده اند. همچنین 

انباشت سرمایه R&D شرکاي تجاري تأیید می شود.

 ،1347-1378
داده هاي کالن ایران

کمیجانی و 
شاه آبادی 

)1380(

یک درصد افزایش در هزینه هاي تحقیقاتي سرانه بخش صنعت 
و معدن، ارزش افزوده سرانه این بخش را 0/41 درصد افزایش 

مي دهد.

1381-1351، بخش 
صنعت و معدن ایران

وجداني و 
افتخاري )1384(
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نتایج اصلي  دوره زماني 
و جامعه آماري

 محقق 
یا محققان

هزینه  هاي تحقیق و توسعه نقش بسیار مهمي در افزایش ارزش 
افزوده صنایع با فناوري باال دارد.

 ،1367 -1385
 صنایع با فناوري باال

واعظ، طیبي و 
قنبري )1386(

بیش ترین  داراي  خارجی،   R&D انباشت  و  انسانی   سرمایه 
تأثیر مثبت بر بهره وري کل عوامل بخش صنعت هستند. همچنین 
براساس نتایج، مکمل بودن سرمایه انساني و واردات سرمایه ای ـ 

واسطه ای تأیید می شود.

 ،1338 -1387
 بخش صنعت ایران

شاه آبادی و 
رحمانی )1387(

سرمایه گذاری در R&D تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص 
داخلي هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه دارد.

 ،1981 -2004
کشورهای 

درحال توسعه و 
توسعه یافته

شاکری و 
ابراهیمی ساالری 

)1388(

مخارج R&D در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری 
بر تولید و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران 

دارد.

 ،1353 -1386
 بخش کشاورزی 

ایران

مهرابی و جاودان 
)1390(

مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه ای و واسطه ای تأثیر مثبت 
و معناداری بر تولید صنایع ایران، در دوره زمانی مورد بررسی 

داشته  است.

 ،1374 -1385
بخش صنعت ایران

پورعبادالهان و 
همکاران )1390(

فعالیت های R&D داخلی و واردات سرمایه ای ـ واسطه ای تأثیر 
مثبت بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین نتایج نشان می دهد 
مثبت  وارداتي  تکنولوژي های  جذب  در  انساني  سرمایه  نقش 

است.

 ،1338 -1387
داده های کالن ایران

شاه آبادی و 
سجادی )1390(

 منبع: مطالعات تحقیق.

3. معرفي مدل و متغیرهاي تحقیق

در بیش تر مطالعات تجربي مرتبط با موضوع، فرم تعمیم یافته اي از تابع تولید کاب داگالس 
استفاده می شود که با لگاریتم گیري از فرم تبعي مزبور، مدل رگرسیون خطي به دست آمده 
است. بنابراین، با توجه به مباحث نظري ارائه شده و مطالعات قبلي )به ویژه مطالعات تي سنگ 
)2008(؛ سرانو و همکاران )2002( و پینگ فانگ و لي )2007(( مدلي به صورت زیر در نظر 

گرفته مي شود: 
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LogYit=ci+β1LogLit+β2LogHCit+β3LogKit+β4LogRDEit+β5LogMit  )1
+β6LogHit*LogMit+β7LogRDEit*LogMit+εit  

استفاده  مورد  متغیرهاي  و  بوده  سال  و  صنعتي  گروه  بیانگر  به ترتیب   t و   i اندیس هاي 
به صورت زیر تعریف مي شوند:

میلیون  به  بیش تر  و  کارکن  نفر   50 کارگاه هاي  فعالیت هاي صنعتي  افزوده  ارزش   :Yit

ریال و به قیمت ثابت سال 1376. براي به دست آوردن ارزش افزوده به قیمت پایه از شاخص 
قیمت محصوالت صنعتي استفاده شده است. 

Lit: تعداد افراد شاغل در کارگاه هاي 50 نفر کارکن و بیش تر که تحصیالت دانشگاهي 

ندارند.
Hit: تعداد افراد شاغل در کارگاه هاي 50 نفر کارکن و بیش تر که تحصیالت دانشگاهي 

دارند.
Mit: واردات سرمایه اي و واسطه اي کارگاه هاي 50 نفر کارکن و بیش تر به میلیون ریال 

از  ثابت،  به قیمت  ـ واسطه اي  تبدیل واردات سرمایه اي  براي  ثابت سال 1376.  به قیمت  و 
شاخص ضمني واردات استفاده شده است. 

Hit: نسبت شاغالن داراي تحصیالت دانشگاهي به کل شاغالن در کارگاه هاي 50 نفر 

کارکن و بیش تر.
RDEit: هزینه تحقیقات و آزمایشگاه هاي کارگاه هاي 50 نفر کارکن و بیش تر به میلیون 

به  آزمایشگاه ها  و  تحقیقات  اسمي  مخارج  تبدیل  براي  سال 1376.  ثابت  قیمت  به  و  ریال 
مقادیر واقعي از شاخص ضمني تشکیل سرمایه ثابت استفاده شده است1.

قیمت  به  و  میلیون ریال  به  بیش تر  نفر کارکن و  Kit: موجودي سرمایه کارگاه هاي 50 

ثابت سال 1376.
آمار موجودي سرمایه براي کارگاه هاي 50 نفر کارکن و بیش تر موجود نیست و فقط 
موجود  مزبور  براي کارگاه هاي  )سرمایه گذاري(  ثابت  تشکیل سرمایه  به  مربوط  اطالعات 

1. در این مطالعه با توجه به عدم وجود شاخص قیمت تعدیل کننده R&D و با توجه به این که R&D نوعي سرمایه گذاري 
محسوب مي شود، همانند مطالعه غفارزاده خسروشاهي )1385( از شاخص ضمني تشکیل سرمایه ثابت برای تعدیل 

مخارج R&D داخلي به قیمت پایه استفاده شده است.
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است که باید براساس اطالعات موجود )تشکیل سرمایه ثابت(، میزان موجودي سرمایه براي 
این صنایع برآورد شود. بنابراین، در این تحقیق براي اندازه گیري موجودي سرمایه، نخست 
به دلیل آن که در آمارهاي صنعتي با داده هاي تشکیل سرمایه ثابت در کشور مواجه هستیم، و 
سپس به علت عدم وجود تخمین موجودي سرمایه اولیه به تفکیک صنایع تولیدي و درنهایت 
به دلیل عدم دسترسي به تشکیل سرمایه ثابت صنایع مورد بررسي براي دوره زماني طوالني، 

از الگویي استفاده شده است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.1 
در  ایجادشده  تغییرات  از  است  عبارت  سرمایه گذاري  ایران،  آمار  مرکز  تعریف  طبق 
ارزش  منهاي  اساسي  تعمیرات  هزینه  و  تحصیل  یا  خرید  )ارزش  سرمایه اي  اموال  ارزش 
فروش یا انتقال اموال سرمایه اي( و طبق این تعریف، سرمایه گذاري براي کارگاه هاي 50 نفر 

کارکن و بیش تر محاسبه شده است. بنابراین مي توان نوشت:

I= 
dK
dt    )2

با انتگرال گیري از رابطه )2(، به فرم زیر مي توان به موجودي سرمایه رسید:

dK=Idt  K=∫dK=∫Idt  )3

در رابطه )3(، براي انتگرال گیري، باید یک فرم تبعي براي It در نظر گرفت. در روشي 
به نام متد نمایي، فرض مي شود عامل انتگرال از روي رابطه دیگري به شکل زیر قابل برآورد 

باشد2:

 tt tLnI εβα ++=     )4

به   )4( معادله  آنتي لگاریتم گرفتن طرفین  از   )5( رابطه  است.  روند  متغیر   t آن،  در  که 
شکل زیر به دست می آید:

                              It=eαeβt    )5

1. سبحاني و عزیز محمدلو )1387(، ص 99 و آذربایجاني )1368(، صص 35-37.
2. در بیش تر مطالعات از روش نمایي مزبور استفاده شده است. به عنوان نمونه مي توان به مطالعات عاقلي کهنه شهري 
انصاري )1386(، جالئي و همکاران )1387(  و  زراء نژاد  و محمدلو )1387(،  )1385(، شاه آبادي )1384(، سبحاني 

اشاره کرد.
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با جایگذاري رابطه )5( در معادله )3(، خواهیم داشت:

Kt=∫eαeβtdt  Kt =
eα

β  eβt +C  )6

می شود؛  محاسبه  سرمایه  اولیه  موجودي   ،)6( معادله  در  اولیه  شرایط  گرفتن  درنظر  با 
بنابراین مي توان نوشت:

Kt =
eα

β  +C   )7

برآورد   )7( رابطه  از  استفاده  با  سرمایه  اولیه  موجودي  مي شود،  مالحظه  همان طورکه 
می شود  و براي برآورد آن باید eα )آنتي لگاریتم عرض از مبدأ معادله )4( و β )ضریب روند 
 ،)OLS( به روش حداقل مربعات معمولي ،)معادله 4(، از طریق تخمین رگرسیون خطي )4
محاسبه شوند. پس از برآورد موجودي اولیه سرمایه با روش فوق براي هریک از بیست و 
یک صنعت1 مورد بررسي، مي توان با استفاده از فرمول زیر، موجودي سرمایه هر سال این 

صنایع را تخمین زد.

    )8∑∑
==

−+=⇒−+=
t

j
j

t

j
tjt IKKDIKK

1
0

1
0 )1()( δ

                        

به  موجودي سرمایه  ارزش خالص  بیانگر  به ترتیب   δ و   Dj  ،Ij  ،K0  ،Kt  ،)8( معادله  در 
قیمت ثابت 1376 در سال t، ارزش موجودي سرمایه اولیه به قیمت ثابت 1376 در ابتداي 
در  استهالك  ارزش   ،t دوره  در   1376 پایه  قیمت  به  ناخالص  ثابت  سرمایه  تشکیل  دوره، 
استهالك  نرخ  هستند2.  ثابت  سرمایه هاي  استهالك  نرخ  و   1376 ثابت  قیمت  به   t دوره 
شده  استفاده  و  محاسبه   )1( پیوست  جدول  در  صنایع  گروه  تفکیک  به  ثابت  سرمایه هاي 

این  تفکیک شده اند.   ISIC رقمي  دو  برحسب کد  به 23 گروه صنعتي،  ISIC، صنایع  طبقه  بندي  ویرایش سوم  در   .1
تقسیم بندي در پیوست )1( ارائه شده است. در کارگاه هاي 50 نفر کارکن و بیش تر تا سال 1384 هیچ کارگاهي ای 
R&D داخلي، واردات  نداشته و در دوره مورد بررسي )1387-1373( مخارج  بازیافت )کد 37( وجود  در صنعت 
سرمایه اي و واردات واسطه اي صنعت مزبور صفر بوده  است. براي صنعت تولید محصوالت از توتون و تنباکو )کد 
16( نیز مخارج R&D داخلي، واردات سرمایه اي و واردات واسطه اي به ترتیب در سال 1375، در دوره 1385- 1376 
و در سال هاي 1378-1374 برابر با صفر بوده  است. بنابراین، در این مطالعه با حذف دو صنعت مزبور، اقدام به برآورد 

مدل براي صنایع بزرگ برحسب طبقه بندي ISIC شده است.
2. عاقلي کهنه شهري )1385(، صص 38-37 و شاه آبادي )1384(، ص 64.
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است که نرخ هاي استهالك هاي مزبور با تطبیق دو ویرایش دوم و سوم ISIC و با استفاده از 
نرخ استهالك سرمایه هاي ثابت ارائه شده در مطالعه حسیني نسب و غوچي )1386( استخراج 

شده است.  
الزم به ذکر است به علت عدم دسترسی به سرمایه اولیه صنایع مورد بررسي، حتي موجودي 
سرمایه برآوردشده با استفاده از این روش نیز با میزان واقعي آن تفاوت دارد. با این که این 
تفاوت بیش تر در مقدار عددي موجودي سرمایه ظاهر مي شود؛ اما روند برآوردشده تا حد 
بسیار زیادي با روند واقعي موجودي سرمایه یکسان است. برای مثال، اگر موجودي سرمایه 
صنایع موادغذایي و آشامیدني در سال 1372 برابر با K0 باشد، براساس رابطه )9(، موجودي 
سرمایه در سال 1373 براي صنعت مزبور برابر با حاصل جمع K0 و خالص سرمایه گذاري 
سال 1373 است و همین طور براي سال هاي بعد. بنابراین، تفاوت به اندازه C )میزان اختالف 
K0 واقعي و K0 برآوردي( خواهد بود و این رقم به طور ثابت به کل دوره سرایت خواهد 

کرده و این گونه روند تغییرات حفظ خواهد شد1.

4. برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج

تکنیک اقتصادسنجي به کاررفته در این مطالعه، رویکرد داده هاي تابلویي است2. در روش 
داده هاي تابلویي، ابتدا با استفاده از آماره F، همگن بودن واحدهاي مورد بررسي، آزمون 
مي شود. در صورت عدم رد فرضیه صفر )همگن بودن واحدهاي مورد بررسي( به سادگي 
مي توان از روش حداقل مربعات تجمیع شده3 استفاده کرد که همان روش حداقل مربعات 
معمولي است؛ زیرا در این حالت فقط داده ها روي هم انباشته شده   و تفاوت میان واحدها 
نادیده گرفته می شود. در غیر این صورت ــ یعني در صورت ناهمگن بودن واحدهاي مورد 
 )3 )جدول  آزمون  این  نتایج  مي شود.  مطرح  تابلویي  داده هاي  از  استفاده  لزوم  ــ  بررسي 

بیانگر رد فرضیه صفر و لزوم استفاده از داده هاي تابلویي در صنایع بزرگ ایران است.
یعنی روش  تابلویي  داده هاي  تخمین  براي  بین دو روش موجود  از  باید  بعد  مرحله  در 

1. سبحاني و عزیز محمدلو )1387(، ص 99.
2. تمام متغیرهاي مورد استفاده در مدل، در سطح ایستا هستند، بنابراین استفاده از روش هم انباشتگي در داده هاي تابلویي 

ضرورت ندارد، از این رو در این تحقیق از روش هاي معمول تخمین در داده هاي تابلویي استفاده شده است.
3. Pooled Least Square.
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آماره آزمون  از  منظور  این  براي  انتخاب شود.  یکي  اثرات تصادفي،  ثابت و روش  اثرات 
هاسمن1 استفاده مي شود. براساس این آزمون، رد فرضیه صفر بیانگر استفاده از روش اثرات 
ثابت و عدم رد آن مبین استفاده از روش اثرات تصادفي است2. نتایج آزمون هاسمن )جدول 

3( بیانگر عدم رد فرضیه صفر و انتخاب روش اثرات تصادفی است. 
نتایج حاصل از تخمین مدل در صنایع بزرگ ایران در جدول )3( نشان داده شده است. 
همان گونه که در این جدول مشاهده می شود، مخارج R&D داخلي و واردات تکنولوژي 
اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران دارند. این نتیجه با چارچوب 
نظري و تجربي سازگار است. براساس نتایج به دست آمده، موجودي سرمایه فیزیکی، تعداد 
و  مثبت  اثر  نیز  دانشگاهي  فاقد تحصیالت  دانشگاهي و شاغالن  داراي تحصیالت  شاغالن 
معنا داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسي دارند. بنابراین، مي توان انتظار داشت با افزایش 
مخارج R&D داخلي و واردات سرمایه اي ـ واسطه اي، ارزش افزوده این صنایع افزایش یابد.

جدول 3ـ نتايج برآورد مدل به روش اثرات تصادفی

ضرایب متغیرها

 2/50 )0/73(* C

 0/38 )0/15( ** Log L

 0/26 )0/06(* Log K

 0/24 )0/12(** Log HC

 0/13 )0/04(* Log M

 0/13 )0/05(** Log RDE

-0/002 )0/005( Log RDE*Log M

0/03 )0/006(* Log H*Log M

0/91 2R

 154/49 * )F آزمون معنادار بودن کلي رگرسیون )آماره

1. Hausman Test.
2. Greene (2002), pp.285-289.
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ضرایب متغیرها

314 تعداد مشاهدات

21 تعداد صنایع تولیدي

 28/05 * 1)Fآزمون  معنا دار بودن اثرات گروه )آماره

 6/38 آماره هاسمن2

 منبع: محاسبات تحقیق.
اعداد داخل پرانتز انحراف معیارند.

 *، ** و *** به ترتیب نشانگر رد فرضیه صفر در سطح معناداری 0/01، 0/05 و 0/1 است.

همچنین براساس نتایج ارائه شده در جدول )3(، متغیر Log H*Log M که بیانگر اثرات 
متقابل سرمایه انساني و واردات تکنولوژي بر ارزش افزوده است، مطابق انتظار تأثیر مثبت 
مزبور  متغیر  مثبت  تأثیر  درواقع،  دارد.  بررسي  مورد  صنایع  افزوده  ارزش  بر  معناداری  و 
حاکي از مکمل بودن نسبت شاغالن داراي تحصیالت دانشگاهي به کل شاغالن و واردات 
تکنولوژي در فرآیند تولید است که این نتیجه با نتایج مطالعات سرانو و همکاران )2002(، 
پینگ فانگ و لي )2007(، دولیک و فاستر )2008(، تکسیرا و فورتونا )2010(، شهریور و 
جاجری )2012(، کمیجاني و شاه آبادي )1380(، شاه آبادی و رحمانی )1387( و شاه آبادی 
و سجادی )1390( مطابقت دارد. بنابراین طبق مباني نظري مي توان انتظار داشت با افزایش 
ایران  نسبت شاغالن داراي تحصیالت دانشگاهي به کل شاغالن در صنایع، توانایي صنایع 
در جذب ایده ها و تکنولوژي هاي خارجي افزایش یابد. همچنین، نتایج نشان مي دهد متغیر 
Log RDE*Log M )که بیانگر اثرات متقابل مخارج R&D و واردات تکنولوژي بر ارزش 

مطابق  بنابراین،  ندارد.  بررسي  مورد  افزوده صنایع  ارزش  بر  معنا داری  تأثیر  است(،  افزوده 
مطالعات حسن )2002( و تي سنگ )2008(، مخارج R&D و واردات تکنولوژي در فرآیند 
( نیز برابر 0/91 است  2R تولید این صنایع، مکمل یکدیگر نیستند. ضریب تعیین تعدیل شده )
که قدرت توضیح دهندگي باالي مدل  برآوردي را نشان می دهد. همچنین، آزمون معنا دار 

1. فرضیه صفر این آزمون »همگن بودن صنایع مورد بررسي« است که در صورت رد فرضیه  صفر از روش داده هاي 
تابلویي استفاده مي شود. 

2. فرضیه صفر این آزمون »ناهمبستگی اثرات انفرادي با متغیرهاي توضیحي است« که در صورت رد فرضیه صفر از 
روش اثرات ثابت و در غیر این صورت از روش اثرات تصادفي براي برآورد مدل استفاده مي شود.
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از معني دار بودن کلي مدل در سطح معناداری 1  F( حاکي  بودن کلي رگرسیون )آزمون 
درصد است.

جمع بندی و مالحظات

لذا  نیست؛  پوشیده  کسي  بر  درحال توسعه  کشورهاي  اقتصادي  توسعه  ضرورت 
کشورهاي درحال توسعه باید برنامه ریزي توسعه را در سر لوحه فعالیت هاي خود قرار دهند. 
در این راستا، از آن جا که توسعه صنعتي مي تواند باعث تحرك قسمت زیادي از منابع ملي 
تصمیم  یک  تغییر  دهد،  را  جامعه  مادي  بنیادهاي  و  پایه ها  و  شده  اقتصادي  توسعه  جهت 
سرنوشت ساز براي این کشورها قلمداد مي شود. براي دست یابي به توسعه صنعتي و تداوم 
 R&D فعالیت هاي  قرار گیرد.  توجه  مورد  در بخش صنعت  تکنولوژي  توسعه  باید  نیز  آن 
ابزار مهم توسعه تکنولوژي در کشورهاي درحال توسعه و صنایع  و واردات تکنولوژي دو 
است  تولید  کلیدي  عوامل  از  دیگر  یکي  انساني  سرمایه  مي شوند.  محسوب  آن ها  تولیدي 
نیز  وارداتي  تکنولوژي  جذب  در  تسهیل  با  مي تواند  تولید،  مستقیم  افزایش  بر  عالوه  که 
باعث افزایش هرچه بیش تر تولید شود. در این مطالعه نقش مخارج R&D داخلي، واردات 
تکنولوژي و اثرات مکملي سرمایه انساني و واردات تکنولوژي بر ارزش افزوده در صنایع 
بزرگ ایران بررسی شده و به این منظور از داده هاي تابلویي کارگاه هاي پنجاه نفر کارکن 

و بیش تر در دوره 1387-1373 استفاده شده است.
واردات  داخلي،   R&D مخارج  مي دهد  نشان  تحقیق  این  در  ارائه شده  مدل  برآورد 
تکنولوژي، موجودي سرمایه، تعداد شاغالن داراي تحصیالت دانشگاهي و تعداد شاغالن 
ایران  بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ  تأثیر مثبت و معنا داری  فاقد تحصیالت دانشگاهي 
دارند. همچنین براساس نتایج برآورد مدل، سهم سرمایه انساني در اشتغال صنایع نقش مثبتي 
در جذب تکنولوژي هاي خارجي بازي مي کند. به عبارت دیگر، نتایج تحقیق اثرات مکملي 
اثر  مي دهد  نشان  و  کرده  تأیید  را  تولید  فرآیند  در  تکنولوژي  واردات  و  انساني  سرمایه 
متقابل سرمایه انساني و واردات تکنولوژي بر ارزش افزوده، مثبت و معنا دار است. برعکس، 
یافته هاي تحقیق نشانگر اثرات مکملي مخارج R&D و واردات تکنولوژي در فرآیند تولید 
صنایع نبوده و در واقع نتایج حاکي از عدم معناداری تأثیر متقابل مخارج R&D و واردات 
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ارائه  نتایج تحقیق، پیشنهادهاي زیر  به  با توجه  پایان،  تکنولوژي بر ارزش افزوده است. در 
مي شود:

R&D داخلي، ارزش افزوده صنایع مورد بررسي را  نتایج تحقیق، فعالیت هاي  براساس 
بنگاه هاي کشورهاي  این که  به  توجه  با  است.  داده  قرار  تأثیر  معنا دار تحت  و  مثبت  به طور 
و همچنین  نیستند   R&D در  بیش تر  به سرمایه گذاري  قادر  ایران(،  )از جمله  درحال توسعه 
با توجه به این که در بیش تر موارد بازدهي اجتماعي فعالیت هاي R&D به مراتب بیش تر از 
 R&D فعالیت هاي  از  دولت  مي شود حمایت  توصیه  بنابراین  است؛  آن  بازدهي خصوصي 
از فعالیت های  ابزار عمده حمایت دولت  یابد. دو  افزایش  واحدهاي صنعتي بزرگ کشور 

R&D واحدهای صنعتی عبارتند از:

الف( مشوق های مالی: مشوق های مالی به دو صورت مستقیم )اعطای کمک های مالی 
می شود.  انجام  مالیاتی(  بخشش  و  )اعتبار  غیرمستقیم  و  وام(  اعطای  و  یارانه ها  مثل  دولت 
 ،R&D مشوق های مالی مستقیم به این صورت است که دولت مبالغی را با عنوان یارانه های
به صورت مستقیم به واحدهای صنعتی می پردازد. در مشوق های مالی غیرمستقیم نیز دولت با 
ایجاد انگیزه های مالیاتی، واحدهای صنعتی را به افزایش مخارج R&D ترغیب می کند. البته 
روش غیرمستقیم نسبت به روش مستقیم برتری و مزیت دارد1. از آنجا که دامنه استفاده از 
مشوق های مالی غیرمستقیم در کشورهای مختلف دنیا رو به افزایش است، توصیه می شود 
از مشوق های  بیش تر  بزرگ،  R&D واحدهای صنعتی  فعالیت های  از  برای حمایت  دولت 
آیین نامه  و  ق.م.م   144 ماده  موجب  به  ایران  در  هم اکنون  کند.  استفاده  غیرمستقیم  مالی 
از  که  مراکزی  تحقیقاتی  و  پژوهشی  فعالیت های  از  ناشی  درآمد  آن،  به  مربوط  اجرایی 
وزارتخانه های ذیصالح پروانه تحقیق دریافت کرده اند، به مدت ده سال از پرداخت مالیات 
معافند. همان طور که مالحظه می شود، تنها مراکزی از بخشش مالیاتی بهره مند می شوند که 
از فعالیت های R&D نتایج مطلوب و درآمد کسب  کنند. حال آن که موفقیت در فعالیت های 
R&D به سطح دانش موجود در کشور، منابع و امکانات مالی و کمیّت و کیفیت سرمایه 

انسانی درگیر در فعالیت های R&D بستگی دارد. نکته قابل تأمل این  است که براساس مطالب 

1. پرداخت های مستقیم R&D دولت ممکن است با مخارج R&D واحدهای صنعتی جایگزین و جانشین شده و درنهایت 
اثر کل و یا بخشی از حمایت دولت خنثی شود. درواقع، مشوق های مالی مستقیم تنها درصورتی موجب افزایش کل 

مخارج R&D واحدهای صنعتی می شوند که یارانه های دولتی، مکمل مخارج R&D واحدهای صنعتی باشند. 
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مذکور در مبانی نظری تحقیق، کشورهای درحال توسعه و بنگاه هایشان )به ویژه در مراحل 
اولیه توسعه(، زیربناي تکنولوژیکي معقولي براي نوآوري ندارند و همچنین با کمبود منابع 
مواجه اند.   R&D فعالیت های  در  تخصیص  برای  مبتکر  و  متخصص  انساني  نیروي  و  مالی 
بنابراین انتظار می رود در کشور درحال توسعه ای همچون ایران، امکان موفقیت فعالیت های 
R&D )به ویژه در مراحل اولیه( چندان باال نباشد. در چنین شرایطی، بنگاه ها به علت ریسک 

موجود در دستیابی به نتایج مطلوب، مخارج R&D را صرفاً به امید برخورداری از معافیت 
چنین  در  داد.  نخواهند  افزایش  تحقیقاتی  فعالیت های  از  ناشی  احتمالی  درآمد  به  متعلق 
وضعیتی پیشنهاد می شود برای حمایت هرچه بیش تر از فعالیت های R&D داخلی از اعتبار 
و بخشش مالیاتی ای استفاده شود که عدم توفیق در فعالیت های R&D داخلی را نیز تحت 
در  مطلوب  نتایج  به  دستیابی  عدم  احتمال  و  ریسک  صورت  این  به  می دهد؛  قرار  پوشش 
فعالیت های R&D، مانع افزایش مخارج R&D بنگاه ها نمی شود. به تازگی برای رفع چنین 
آن،  در  که  شده  گذاشته  اجرا  به  مالیاتی ای  بخشش  و  اعتبار  کشورها  برخی  در  نقیصه ای 
گرفته  نظر  در  مالیاتی   بخشش  و  اعتبار  بنگاه،   R&D مخارج  افزایش  از  میزان درصدی  به 
می شود. به عبارت دیگر، از مالیات بنگاه مبلغی به عنوان معافیت انجام فعالیت های تحقیقاتی 
بنگاه  آن   R&D مخارج  در  افزایش  از  درصدی  و  نرخ  به صورت  مبلغ  این  و  شده  کسر 
محاسبه می شود. پیشنهاد می شود در ایران نیز همانند سایر کشورها از چنین رویه ای استفاده 
شود. مزیت چنین روشی این است که کشش مخارج R&D نسبت به چنین معافیتی بیش تر 
خواهد بود؛ زیرا بنگاه ها به دلیل ترس از عدم کسب نتایج مطلوب، در برابر افزایش مخارج 
R&D مقاومت چندانی نکرده و تمایل و انگیزه بیش تری برای افزایش مخارج R&D نسبت 

به وضعیت قبل نشان خواهند داد. به تازگی در ایران قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات 
به  محترم  رئیس جمهور  سوی  از  اسالمی،  شورای  مجلس  در  تصویب  از  پس  دانش بنیان، 
اجرا  براي  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  و وزارت  ریاست جمهوري  فناوري  و  معاونت علمي 
ابالغ شده است که در آن مزایایی از جمله معافیت از پرداخت مالیات به مدت 15 سال برای 
فراوان  افزوده  ارزش  با  و  برتر  فناوری های  در حوزه  که  تعاونی ای  و  مؤسسات خصوصی 
به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شوند، در نظر گرفته شده است. هم اکنون نیز 
برخی آیین نامه های اجرایی مربوط به آن در حال تدوین و تصویب است. همان طوری که 



پژوهشنامه بازرگانی 52 

مالحظه می شود، عدم ارائه تعریف جامع از شرکت های دانش بنیان به نحوی که تمام صنایع 
این راستا توصیه می شود  به شمار می رود. در  قانون  این  از جمله ضعف های  برگیرد،  را در 
صنایع  تمام  که  شود  اصالح  نحوی  به  دانش بنیان  مؤسسات  و  شرکت ها  از  حمایت  قانون 
بزرگ و کارگاه های فعال در آن ها را در برگیرد. از این رو برای ممانعت از کاهش بی رویه 
درآمد مالیاتی دولت، می توان برحسب اهمیت و استراتژیک بودن هریک از صنایع، برای 

آن ها نرخ های متفاوتی از معافیت مالیاتی فوق الذکر را اعمال کرد. 
عواملی   :R&D فعالیت های  گسترش  برای  الزم  زیرساخت های  تقویت  و  ایجاد  ب( 
همچون قوانین و مقررات، تعریف، تضمین و اجرای حقوق مالکیت فکری، ساختار صنعت، 
بر مخارج و  مستقیمی  تأثیر  و... می توانند  بودن آن  باز  و درجه  اقتصاد  بودن  رقابتی  درجه 
فعالیت های R&D و قابلیت اثرگذاری آن بر ارزش افزوده صنایع و کل اقتصاد داشته باشند. 
دولت   و  باشند  دولت  سیاست های  تحت تأثیر  می توانند  مذکور  زیرساخت های  و  عوامل 
اجتماعی )که درواقع  و  نهادی  بسترهای  و  این زیرساخت ها  با سیاست های خود،  می تواند 
فعالیت های  افزایش  سبب  و  کرده  تقویت  را  است(   R&Dمؤثر فعالیت های  انگیزشی  بستر 

R&D و کارایی آن ها شود.

به تنهایی  ب(  و  الف  )بندهای  فوق  ابزار  دو  از  هریک  به کارگیری  است  ذکر  به  الزم 
تأمل  قابل  نکته  استفاده شود.  فوق  ابزار  از هردو  باید همزمان  بلکه  ندارد؛  را  کارایی الزم 
این  است که ایجاد و تقویت زیرساخت ها و بسترهای نهادی و اجتماعی الزم برای گسترش 
فعالیت های R&D اهمیت خاصی دارد. به عبارت دیگر، بدون ایجاد و تقویت زیرساخت ها، 
از  استفاده  از  پیش  می شود  توصیه  بنابراین  نیست.  مؤثر  چندان  مالی  مشوق های  از  استفاده 
مشوق های مالی و یا حداقل هم زمان با اجرای این مشوق  ، زیرساخت های الزم برای گسترش 

فعالیت های R&D ایجاد و تقویت شود.
مبین  ایران  بزرگ  صنایع  در  افزوده  ارزش  بر  واسطه اي  ـ  سرمایه اي  واردات  مثبت  اثر 
لزوم افزایش مناسبات تجاري ایران و واحدهاي صنعتي بزرگ آن با سایر کشورها )به ویژه 

کشورهاي صنعتي( است.
همان طور که مالحظه شد، اثرات متقابل واردات تکنولوژي و سرمایه انساني بر ارزش 
نشان  نتیجه  این  است.  معنا دار  و  مثبت  بیش تر  و  نفر کارکن  پنجاه  کارگاه هاي  در  افزوده، 
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می دهد براي افزایش توانایي صنایع کشور در جذب تکنولوژي هاي وارداتي و به دنبال آن 
افزایش سریع تر و هرچه بیش تر ارزش افزوده آن ها، باید به کمیّت و کیفیت سرمایه انساني 
واحدهاي  مختلف  شیوه هاي  به  مي تواند  دولت  راستا  این  در  داشت.  مبذول  ویژه اي  توجه 

صنعتي را به استفاده بیش تر از سرمایه انساني مولد و کارآمد تشویق کند.
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