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کارخانه ای ایران   تحقیق و توسعه، رقابت وارداتی، سودآوری، اندازه بنگاه، صنایع 

چکیده
برای  رقابتی  فشار  واردات،  افزایش  با  داشت  انتظار  می توان  اقتصادی  تئوری های  براساس 
بنگاه های داخلی زیاد شده و بنگاه ها برای حفظ سهم خود در بازار به انجام فعالیت های 
نوآورانه و تحقیق و توسعه اقدام نمایند. بر این اساس در این مطالعه، تأثیر رقابت وارداتی بر 
به منظور  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  ایران  کارخانه ای  صنایع  در  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های 
کدهای چهاررقمی 21ISICبرای  کارخانه ایران در قالب  انجام این بررسی از داده های صنایع 
دوره 1392-13۷4 استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد الگو بر اساس داده های پانلی پویا با 
که افزایش واردات، شدت فعالیت های تحقیق و  گشتاورهای تعمیم یافته نشان داد  رهیافت 
اینکه سودآوری صنایع  کاهش می دهد. همچنین علیرغم  متوسط در صنایع  به طور  را  توسعه 
سودآوری  با  صنایع  در  واردات  افزایش  اما  دارد،  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  بر  منفی  تأثیر 
از  کی  حا نتایج  براین،  عالوه  می شود.  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  افزایش  به  منجر  باال 
و  انسانی  سرمایه  از  برخوردار  صنایع  در  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  شدت  که  است  آن 
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و  تحقیق  فعالیت های  تشویق  موجب  نیز  واردات  افزایش  و  بوده  بیشتر  بزرگ،  بنگاه های 
توسعه در این صنایع می گردد.

L60 ،F13 ،O32 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

ود جهان به مرحله نوینی از توسعه، اقتصاد مبتنی بر تولید جای خود را به اقتصاد مبتنی بر  با ور
دانش و اطالعات داده است و در این میان نوآوری منبع اصلی رشد و دگرگونی جوامع صنعتی 
داشته،  صنعتی  پسا  و  توسعه یافته  جوامع  اقتصادی  شکوفایی  و  رشد  در  اساسی  نقش  و  بوده 
و به  کار ارزان، به عنوان مزیت نسبی، ر که امروزه اهمیت منابع اولیه و حتی نیروی  گونه ای  به 
قابل برنامه ریزی  به سختی  اقتصادی  توسعه  فنی،  و  علمی  توسعه  به  توجه  بدون  و  بوده  کاهش 
و  ارتقای دانش  به  که منجر  انجام فعالیت هایی  کشورها،  از  به همین منظور در بسیاری  است.1 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  بیشتر  اخیر  دهه های  طی  توسعه  و  تحقیق  یعنی  می شود،  نوآوری 
در  داخلی  ناخالص  تولید  به  توسعه  و  تحقیق  مخارج  نسبت  جهانی،  بانک  گزارش  براساس 
گذشته با بیش از 30 درصد رشد به ترتیب به 2.5،  کشورهایOECD، ژاپن وآلمان طی دو دهه 
کیدات صورت  که علیرغم تأ 3.3 و 2.9 درصد در سال 2014 رسیده است. این در حالی است 
کمتر  کل اقتصاد ایران  گرفته در اسناد باالدستی برنامه پنجم و ششم توسعه میزان این رقم برای 

کمتر از 0.1درصد است.  کارخانه ای  از 0.3 و برای صنایع 
شناسایی  در  سعی  مختلف  مطالعات  توسعه،  و  تحقیق  فعالیت های  اهمیت  به  عنایت  با 
اینکه تحقیقات در بخش صنعت می تواند  به  با عنایت  میان  این  آن داشتند در  بر  مؤثر  عوامل 
داشته  به سزایی  نقش  تولید  فرایند  در  آن  کارگیری  به  و  نوآوری  ظرفیت های  توسعه  و  ایجاد  در 
میشرا2  توسط  گرفته  صورت  مطالعات  خصوص  این  در  می باشد.  توجه  مورد  بیشتر  باشد، 
نشان  کوچ6)2005(  و  ومر5)198۷(  ر کالسون4)200۷(،  و  سانگ  بی3)2009(،  یان ای   ،)200۷(
بنگاه  و مالکیت  انسانی  بنگاه، صادرات، سودآوری، سرمایه  اندازه  که عواملی چون  می دهند 
  R&Dفعالیت بر  که  فوق  متغیرهای  بر  عالوه  اما  است.  مؤثر  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  بر 
موجب  وارداتی  رقابت  که  معتقدند  گونگ8)2015(،  جمله  از  محققین  برخی  هستند،  ۷مؤثر 

1. خدادادکاشی و همکاران، )1392(.
2. Mishra 
3. Yan,AB
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7. Research and development
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 R&D فعالیت های  انجام  با  بازار  در  خارجی  بنگاه های  حضور  به  داخلی  بنگاه های  می شود 
بر  موثر  متغیرهای  از  یکی  به عنوان  واردات  بررسی ها  این  در  واقع  در دهند.  نشان  عکس العمل 
واردات  مناسب  اندازه  مطالعات،  این  یافته های  براساس  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد   R&D
و  شده  صنعت  آن  در  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  تشویق  به  منجر  می تواند  صنعتی  هر  برای 
توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  به  پرداختن  با  می توانند  مذکور  صنعت  بنگاه های  ترتیب  این  به 
ویه می تواند قدرت  توانایی رقابت با بنگاه های خارجی را داشته باشند. در مقابل واردات بی ر
را  خودسازی  برای  الزم  قدرت  صنایع  که  به طوری  آورده  پایین  را  کشور  صنایع  رقابت پذیری 
که  باشد  اندازه ای  به  واردات  میزان  و  تعرفه ای  سیاست های  است  الزم  لذا  نمی کنند.  پیدا 
بنگاه های  با  رقابت پذیری  به  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  به  پرداختن  با  بتوانند  صنایع 
سیاست های  گرفته،  صورت  بررسی های  براساس  که  است  حالی  در  این  بپردازند.  خارجی 
با  رقابت  در  بنگاه های داخلی  توانایی  به  توجه  بدون  گذشته  ایران طی دهه های  در  تعرفه ای 

بنگاه های خارجی اعمال شده است. 1
بر  وارداتی  رقابت  تأثیر  که  است  شده  سعی  مطالعه  این  در  فوق  مراتب  به  عنایت  با 
به این سؤال  و  گیرد  قرار  ایران مورد تحلیل  کارخانه ای  فعالیت های تحقیق و توسعه در صنایع 
پاسخ  توسعه شده،  و  تحقیق  فعالیت های  افزایش  به  منجر  کدام صنایع  در  واردات  افزایش  که 
می شود  موجب  که  صنایع  از  ویژگی هایی  می شود  سعی  مطالعه  این  در  عبارتی  به  شود.  داده 
واردات  افزایش  به  نسبت  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  به  پرداختن  با  صنایع  آن  بنگاه های 
گردد.  شناسایی  باشند،  رقابت پذیر  خارجی  بنگاه های  مقابل  در  و  داده  نشان  عکس العمل 
به همین منظور بخش دوم این مقاله به مبانی نظری تحقیق و مرور مطالعات انجام شده در این 
حاصل  نتایج  چهارم  بخش  در  و  دارد  اختصاص  الگو  معرفی  به  سوم  بخش  می پردازد.  زمینه 

از برآورد الگو مورد بررسی قرار می گیرد. بخش پایانی به بحث و نتیجه گیری اختصاص دارد.

1. مبانی نظری 

اسـمیت  آدام  تعابیـر  در  گرچـه  ا آزاد  بـازار  اقتصـاد  در  آن  اهمیـت  و  نـوآوری  مفهـوم  بـه  توجـه 
کتـاب »سـرمایه« ایـن جنبـه مهـم  گرفتـه اسـت. لیکـن بـا ظهـور مارکـس و انتشـار  مورداشـاره قـرار 

1. خدادادکاشی و همکاران، )1395(.
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آثـار  نـوآوری در  بـه مفهـوم  گرفـت. ایـن توجـه  بـه خـود  بـازار آزاد وجـه محـوری  نظـام اقتصـادی 
1 یافـت.  دسـت  خـود  اهمیـت  اوج  بـه  وی  سـوی  از  کارآفریـن  مفهـوم  ظهـور  بـا  شـومپیتر 

نوآورانه  فعالیت های  بر  موثر  از عوامل  آن  مفاهیم مختلف  در  رقابت  اقتصادی،  ادبیات  در 
گسترش رقابت با سوق دادن قیمت ها به سمت هزینه  محسوب می شود. در تحلیل نئوکالسیکی 
می دهد  قرار  فشار  تحت  سودآوری  برای  جدید  فرصت های  یافتن  جهت  را  بنگاه ها  نهایی، 
دیدگاه  این  مخالفین  می شود.  نوآورانه  فعالیت های  گسترش  موجب  رقابت  ترتیب  این  به  و 
آن  در  رقابتی  رفتار  و  بوده  مطرح  آن  ایستای  مفهوم  به  نئوکالسیکی  تحلیل  در  رقابت  معتقدند 
وش ها و محصوالت جدید تولید  که طی آن ر وجود ندارد. آنها رقابت را فرآیندی پویا می دانند 
که در آن  می شوند. شومپیتر به تقلید از مارکس اقتصاد سرمایه داری را فرایند تطوری می خواند 
انجام  رقابتی،  چنین  ایجاد  برای  و  می شود  منجر  جدید  محصوالت  خلق  به  بنگاه ها  رقابت 

فعالیت های تحقیق و توسعه و به همین منظور وجود سود در بازار را ضروری می داند.
بار  اولین  برای  شاید  رقابت  میزان  و  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  در  سرمایه گذاری  بحث 
بازاری  قدرت  از  که  بنگاه هایی  بود  معتقد  وی  است.  شده  مطرح  شومپیتر2)1942(  توسط 
این  که  توسعه دارند، چرا  و  برای سرمایه گذاری در تحقیق  بیشتری  انگیزه  برخوردارند،  باالیی 
را  نوآورانه  فعالیت های  در  سرمایه گذاری  جهت  الزم  منابع  تأمین  برای  بیشتری  توان  بنگاه ها 
دارند. عالوه بر این، آن ها قادرند سرمایه گذاری های نوآورانه خود را در مقیاس وسیع به دیگران 
کمتری برای فعالیت های نوآورانه اختصاص دهند. در این  کنند و به این ترتیب هزینه  گذار  وا
به  کوچک  بنگاه های  با  مقایسه  در  بزرگ  بنگاه های  که  است  معتقد  میشرا3)200۷(  خصوص 
مالی  تأمین  برای  نیاز  مورد  وجوه  می توانند  راحتی  وبه  داشته  دسترسی  بیشتری  داخلی  منابع 

کنند. کسب  R&D را از بازار سرمایه یا سایر بازار های مالی  فعالیت های 
که درجه ای از انحصار را برای انجام فعالیت های تحقیق و توسعه  در مقابل نظرات شومپیتر 
که انحصارگران به سبب برخورداری  ضروری می داند، طرفداران مکتب فشار رقابتی معتقدند 
حالیکه  در  دارند.  توسعه  و  تحقیق  و  نوآوری  برای  کمی  انگیزه  مطمئن،  بازار  به  دسترسی  و 
بنگاه های رقابتی به سبب فشار رقابت و سود اقتصادی نزدیک به صفر، انگیزه بیشتری برای 

1. قاضی نوری ونریمانی، )1395(.
2. Schumpeter 
3. Mishra, (2007).
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و1 از نظریه پردازان مکتب فشار رقابتی معتقد است  نوآوری و ارائه محصوالت جدیدتر دارند. ار
سعی  پایین،  سود  و  رقابت  وجود  خاطر  به  می کنند  فعالیت  رقابتی  بازار  در  که  بنگاه هایی  که 
چنین  اما  دهند.  افزایش  را  خود  سود  و  داده  کاهش  را  تولید  هزینه  نوآوری،  انجام  با  می کنند 
انحصاری  قدرت  با  نوآوری  انگیزه  و  می شود  کم  بنگاه  بازاری  قدرت  افزایش  با  فشارهایی 
واستیگلیتز3  گوپتا  داس  مطالعات  از  پیروی  با  تیرول2  خصوص  این  در  دارد.  معکوس  رابطه 
تمایل بنگاه به ایجاد نوآوری را مورد بررسی قرار می دهد. تیرول با محاسبه افزایش سود حاصل 
کمتر از عایدی بنگاهی  از نوآوری و تنزیل ارزش آن نشان می دهد عایدی انحصارگر از نوآوری 
بازار  بر  رقابتی  بنگاه  نوآوری  یک  ایجاد  با  که  چرا می کند،  فعالیت  رقابتی  بازار  در  که  است 
تثبیت  را  خود  قبلی  موقعیت  واقع  در  انحصارگر  اما  می کند،  کسب  باالیی  سود  و  شده  مسلط 
و  ار به  را  آن  تیرول  که  این موضوع  ایجاد نمی شود.  زیادی در سود وی  تغییر  و درنتیجه  می کند 
فعال  بنگاه  به جای  انحصارگر  به جایگزینی  که  نامیده می شود  اثر جایگزینی4  نسبت می دهد 

در بازار رقابتی اشاره دارد.
سال های  همکارانش5در  و  ایگن  توسط  اخیر  دهه  طی  نوآوری  و  رقابت  درجه  بین  رابطه 
گرفته است. نتایج بررسی آنها بر اهمیت مخارج  مختلف )2005، 2009 و2014( مورد بررسی قرار 
رقابت  افزایش  که  می کنند  بیان  آنها  دارد.  لت  دال نوآوری  بر  رقابت  تاثیر  در  توسعه  و  تحقیق 
هزینه های  افزایش  به  منجر  می کنند،  فعالیت  تکنولوژی  مرز  در  غالبًا  که  انحصاری  صنایع  در 
تکنولوژی  سطح  ارتقای  به  توسعه،  و  تحقیق  در  سرمایه گذاری  افزایش  و  شده  توسعه  و  تحقیق 
از  آنها  فناوری  که  رقابتی  صنایع  در  رقابت  افزایش  که  حالی  در  می شود.  منجر  استفاده  مورد 
اساس  براین  می گردد.  توسعه  و  تحقیق  هزینه های  کاهش  به  منجر  دارد،  فاصله  تکنولوژی  مرز 
و  ایگن  نتایج  زیادی  مطالعات  می کنند.  تائید  را  نوآوری  و  رقابت  بین  معکوس   U رابطه  آنها 
که از آن جمله می توان به بررسی های صورت  گرفته توسط  همکارانش را مورد تایید قرار دادند 

1. Arrow, (1962).
2. Tirol, (1990).
3. Dasgupta and Stiglitz
4. Replacement Effect
5. Aghion, et al.
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برخی  نتایج  البته  نمود.  اشاره  پتروپلوس5  و  وتر4  ر و  پندر ولهوزن3،  و  پالدر  ویل2،  وندو  آلدر1، 
کوردونیکو و همکارانش6 از رابطهU  معکوس  گرفته توسط  مطالعات نیز از جمله بررسی صورت 

نمی کند.  فوق الذکر حمایت 
ود بنگاه های خارجی  در این میان راس۷ بیان می کند افزایش واردات در واقع نوعی اجازه ور
و  نموده  خارج  بازار  از  را  کارا  غیر  بنگاه های  رقابتی،  فشار  اعمال  با  که  بوده  داخلی  بازار  به 
می کند  کارایی مجبور  ارتقای  و  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  در  به تالش  را  موجود  بنگاه های 
ناهمگنی  تئوری  میلتز8   خصوص  این  در  می یابد  ارتقا  صنعت  در  بهره وری  ترتیب  این  به  و 
گسترده  ابعاد  به  توجه  با  که  است  معتقد  وی  می کند.  مطرح  کروگمن9  مدل  اساس  بر  را  بنگاه 
تجاری  آزادسازی  که  دارد  لت  دال نکته  این  بر  بنگاه  ناهمگنی  تئوری  واردات،  تأثیرگذاری 
جای  به  و  شده  خارج  بازار  از  هستند  پایینی  بهره وری  دارای  که  بنگاه هایی  می شود  موجب 
آنها بنگاه های برخوردار از بهره وری باال در صنعت فعالیت نمایند و به این ترتیب بهره وری در 

افزایش می یابد.10 صنعت 
مواجهه  در  ناهمگن  بنگاه های  کنش  وا بیشتردر خصوص  بررسی  منظور  به  قسمت  این  در 
تحلیل  مورد  اتاویانو11)2008(  و  میلتز  دیدگاه   ،) بازار اندازه  و  رقابت  )افزایش  واردات  افزایش  با 
شده  فرض  اول  حالت  در  می شوند:  متصور  را  حالت  سه  خصوص  این  در  آن ها  می گیرد.  قرار 
این حالت همانطور  باشد. در  ثابت  بازار  اندازه  و  افزایش  رقابت  افزایش واردات،  با  که  است 
تغییر)انتقال  واردات سبب  افزایش  نقطه چین نشان داده شده است،  به صورت  نمودار )1(  که 
در  می شود.  بنگاه ها  از  کدام  هر  بازاری  سهم  کاهش  و  مانده  باقی  تقاضای  منحنی  پایین(  به 
که با افزایش واردات، اندازه بازار افزایش یافته و میزان رقابت بازار  حالت دوم فرض شده است 

1. Alder , (2010).
2. Van and Wiel, (2010).
3. Polder. & Veldhuizen, (2012).,
4. Peneder & Wörter, (2013).
5. Petropoulos, (2015).
6. Gorodnichenko,et al., (2008).
7. Ross, (1998).
8. Meltiz , (2003).
9. Krugman, (1981).
10. Meltiz and Trefler , (2012).
11. Meltiz and Ottaviano , (2008).
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باقی مانده  تقاضای  منحنی  واردات سبب مسطح تر شدن  افزایش  این حالت،  در  باشد.  ثابت 
دهد،  کاهش  را  خود  محصول  قیمت  که  بنگاهی  دیگر  عبارت  به  می شود.  بنگاه ها  همه  برای 
اثر  دو  هر  واردات  افزایش  با  سوم،  حالت  در  اما  می کند.  خود  نصیب  را  بازار  از  بیشتری  سهم 
منحنی  چرخش  به  منجر  دو  این  ترکیبی  اثر  و  می شوند  فرض  متغیر  رقابت  و  بازار  اندازه  یعنی 
D به'D خواهد شد. تأثیر ترکیبی این دو  تقاضا خالف جهت عقربه های ساعت و انتقال آن از 
اثر رقابت و ادغام  بازار متفاوت است، به عبارت دیگر دو  بر بنگاه های ناهمگن موجود در  اثر 
که از  کوچک و بزرگ داشته باشد. به این ترتیب  بازارها می تواند تأثیرات متفاوتی بر بنگاه های 
کوچک )که در قسمت باالیی منحنی تقاضا فعالیت می کنند( با چرخش  یک سو، بنگاه های 
لذا  می شوند،  بقا  برای  شدیدتر  رقابت  به  وادار  پایین،  سمت  به  باقی مانده  تقاضای  منحنی 
در  )که  بزرگ تر  بنگاه های  مورد  در  اما  است،  رقابتی  اثر  غالب،  اثر  کوچک  بنگاه های  برای 
و  بیرون  سمت  به  باقی مانده  تقاضای  منحنی  می کنند(  فعالیت  تقاضا  منحنی  پایینی  قسمت 

باال چرخش می کند. این امر نشانگر غالب بودن اثر اندازه بازار نسبت به رقابت است.

نمودار 1-  تأثیر رقابت وارداتی و اندازه بازار بر منحنی تقاضای بنگاه )ملیتز و اتاویانو، 2008( 

تقاضا  کاهش  سبب  واردات  افزایش  اتاویانو(  و  میلتز  )دیدگاه   )1( نمودار  الگوی  براساس 
ادامه  و  بازار  در  ماندن  باقی  کوچک تر جهت  بنگاه های  و  کوچک تر می شود  بنگاه های  برای 
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نسبت  بنگاه ها  عکس العمل  ترتیب  این  به  هستند.1  خود  هزینه های  کاهش  به  گزیر  نا فعالیت، 
به افزایش واردات، تابعی از اندازه بنگاه خواهد بود.

می کنند  بیان  رقابتی  اثر  بر  کید  تأ با  اشمید2  جمله  از  برخی  فوق  توضیحات  به  عنایت  با 
کشورهای توسعه یافته، بنگاه های داخلی را به تالش بیشتر برای  کیفیت از  ود محصوالت با  ور
بیشتر  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  عبارتی  به  و  تولید  کمتر  هزینه  با  جدیدتر،  کاالهای  تولید 
گرفته توسط بلوم و همکاران3 با نگاه  تشویق می کند. اما برخی مطالعات همانند بررسی صورت 
جامع تر نشان می دهند علیرغم اینکه افزایش واردات از نوع تجهیزات و فناوری ممکن است به 
کشورهای در حال توسعه منجر شده و توسعه فعالیت های نوآورانه را  یادگیری بیشتر بنگاه ها در 
نیز ممکن است  باال  کیفیت  با  اما هجوم واردات  به همراه داشته باشد)اثر مهندسی معکوس(، 
خصوص  این  در  دلسردکننده(.  )اثر  شود  پایین  فناوری  با  داخلی  بنگاه های  دلسردی  موجب 
یک  به عنوان  مرزها  خارج  از  فناوری  خرید  که  می کند  بیان  جانشینی5  فرضیه  اساس  بر  پین4 
فعالیت های  بر  منفی  اثر  است  ممکن  و  می شود  محسوب  داخلی  نوآوری های  برای  جانشینی 
 R&D فعالیت های  که  می شود  جذاب تر  هنگامی  جانشینی  این  باشد.  داشته  داخلی   R&D

داخلی پر ریسک و یا فناوری واردشده از استانداردهای باالیی برخوردار باشد.6
توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  بر  واردات  منفی  یا  مثبت  تأثیر  فوق،  توضیحات  اساس  بر 
کل اثرات فوق )اثر مهندسی معکوس و اثر دلسرد کنندگی( خواهد بود و غالب بودن هر  تابعی از 
که موجب عکس العمل  بنگاه ها است  ناهمگنی  و  از ویژگی های متفاوت  تابعی  اثرات  از  کدام 
از  ناشی  رقابتی  فشار  به  نسبت  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  ارتقای  درجهت  آنها  متفاوت 
از  ناشی  رقابتی  فشار  تاثیر  اتاویانو،  و  میلتز  تحلیل  براساس  مثال  به عنوان  می شود.  واردات 
عوامل،  سایر  بودن  ثابت  فرض  با  لذا  و  نیست  یکسان  بزرگ  و  کوچک  بنگاه های  بر  واردات 
به  نسبت  متفاوتی  عکس العمل  بنگاه ها،  از  متفاوت  اندازه های  با  صنایع  است  آن  بر  انتظار 
که ویژگی های دیگری به غیر از اندازه بنگاه  افزایش واردات داشته باشند. این در حالی است 

1. میلتز اتاویانو، )2008(.
2. Schmidt, (1997).
3. Bloom et al , (2008).
4. Pin , (2002).
5. crowing-out

6. شاه آبادی، )1390(.
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فعالیت های  بر  ویژگی ها  این  و  بوده  متفاوت  آنها  از  برخورداری صنایع مختلف  که  دارد  وجود 
ومر1 معتقد است در میان عوامل داخلی سرمایه  تحقیق و توسعه موثر هستند. در این خصوص ر
R&D است. براین اساس و با فرض ثابت بودن  کننده  انسانی به عنوان مهم ترین عامل تعیین 
به  انسانی باالیی برخورداند، نسبت  از سرمایه  که  رفتار بنگاه هایی  ود  انتظار می ر سایر عوامل، 
که دارای سرمایه انسانی پایین تری هستند.  افزایش واردات، متفاوت از رفتار بنگاه هایی باشد 
دولتی  منفی  تاثیر  بر  کوچ2  توسط  گرفته  صورت  بررسی  جمله  از  تحقیقات  از  برخی  همچنین 
جمله  از  مطالعات  از  برخی  این  بر  عالوه  دارند.  کید  تأ آورانه  نو  فعالیت های  بر  بنگاه ها  بودن 
که در  کارلسون4 نشان می دهند  گیلبرت و نیوبری3 و سانگ و  گرفته توسط  بررسی های صورت 
رقابت  افزایش  با  که  است  آن  بر  انتظار  لذا  و  است  پایین   R&D فعالیت های  سودآور،  صنایع 
وارداتی، بنگاه های این صنایع به منظور حفظ سهم و سود خود در بازار به ارتقای فعالیت های 

تحقیق و توسعه اقدام نمایند. 
توسعه،  و  تحقیق  فعالیت های  ارتقای  بر  وارداتی  رقابت  تاثیر  در  می رسد  نظر  به  بنابراین 
ویژگی های بنگاه ها از جمله سودآوری، اندازه بنگاه، سرمایه انسانی و نوع مالکیت تعیین کننده 
در خصوص  را  متفاوتی  نتایج  وارداتی  رقابت  افزایش  مذکور،  ویژگی های  به  عنایت  با  و  بوده 
غالب  عبارتی  به  باشد.  داشته  همراه  به  می تواند  مختلف  صنایع  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های 
کدام از اثرات فوق)اثر مهندسی معکوس، ..( و تاثیر نهایی افزایش واردات بر عملکرد  بودن هر 
کدام  هر  تاثیر  مطالعه  این  در  لذا  بود.  خواهد  مذکور  ویژگی های  تاثیر  تحت  داخلی  بنگاه های 
که رقابت وارداتی افزایش می یابد،  از ویژگی های مذکور بر فعالیت های تحقیق و توسعه موقعی 

مورد بررسی قرار می گیرد.

2.  پیشینه پژوهش 

در   R&D بر  وارداتی  رقابت  تأثیر  در خصوص  می دهد  نشان  انجام شده  مطالعات  در  جستجو 
اندک است در  نیز  کشورها  انجام شده در سایر  و مطالعات  انجام  نشده است  ایران مطالعه ای 

1. Romer , (1987).
2. Koch, (2005).
3. Gilbert and Newbery , (1982).
4. Sung,T.k and Carlsson, (2007).
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رقابت  بر  کید  تأ با  را   R&D بر  مؤثر  عوامل  که  می شود  پرداخته  مطالعاتی  مرور  به  قسمت  این 
وارداتی مورد بررسی قرار داده اند.

توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  بر  را  چین  کشور  وارداتی  رقابت  فشار  اثر  گونک1،  و  زیو 
داده های  در  در  و  داده  قرار  بررسی  مورد  صنعت  و  بنگاه  سطح  دو  در  متحده  ایاالت  صنایع 
که از قدرت بازاری و سطح  که تاثیر رقابت وارداتی در بنگاه هایی  سطح بنگاه نتیجه می گیرد 
اما  می شود،  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  تشویق  موجب  هستند،  برخوردار  تری  باال بهره وری 
رقابت  پایین است،  آنها  بهره وری در  پایین  بازاری و همچنین سطح  که قدرت  بنگاه هایی  در 
در  آنها  نتایج  که  در حالی است  این  دارد.  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  بر  منفی  تاثیر  وارداتی 
بر  مثبت  تاثیر  صنایع  همه  در  وارداتی  رقابت  که  دارد  آن  از  حکایت  صنعت  سطح  داده های 
فعالیت های تحقیق و توسعه دارد. نتایج این مطالعه نشان می دهد اثر مثبت رقابت وارداتی بر 

R&D در سطح بنگاه بیشتر از اثر منفی آن بوده و آن را پوشش می دهد.
فاصله  براساس  بنگاه ها  بهره وری  بر  را  وارداتی  رقابت  ناهمگن  اثرات  همکاران،  و  دنک2 
آنها از مرز تکنولوژی برای بنگاه های چین طی دوره)2006-2000( مورد بررسی قرار داده و نتیجه 
که  می شود  صنایعی  در  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  افزایش  باعث  رقابتی  فشار  که  می گیرند 
در مرز تکنولوژی فعالیت می کنند. آنها همچنین ناهمگن بودن اثر رقابت وارداتی را به تفکیک 
کشورهای با دستمزد  که افزایش واردات از  مقصد واردات مورد بررسی قرار داده و بیان می کنند 
کشورهای با دستمزد  تر، موجب تحریک بنگاه ها به نوآوری می شود، اما افزایش واردات از  باال

پایین اثر معنی داری بر نوآوری ندارد.
چن و استوندر3، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی، اثر رقابت وارداتی را بر فعالیت های 
تحقیق و توسعه بنگاه های اسپانیا با توجه به نوع مدیریت و سطح بهره وری متفاوت آنها بررسی 
که از بهره وری پایین برخوردار هستند، اما به صورت  که در بنگاه هایی  نموده و نتیجه می گیرند 

R&D در آنها می گردد. فامیلی اداره می شوند، اثر رقابت وارداتی موجب تشویق 
بن یاحامد و دورتی4 در مطالعه ای، تاثیررقابت وارداتی و مقررات داخلی را بر رشد بهره وری 
کشورهای OECD  مورد بررسی قرار داده اند. مطالعه آن ها برای دوره زمانی)1995-2005(  صنایع 

1. Xu. and Gong, (2017).
2. Ding, et al., (2016).
3. Chen. and Steinwender, (2015).
4. Ben yahamd & Daugherty , (2012).
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مطالعه  این  نتایج  است.  انجام شده   )GMM( تعمیم یافته  گشتاورهای  وش  ر از  استفاده  با  و 
در  بهره وری  رشد  بر  منفی  تأثیر  وارداتی  مقررات  و  مثبت  تأثیر  وارداتی  رقابت  که  نشان می دهد 

کشورهای مذکور برای دوره مورد بررسی داشته است..
می کند؟«  تحریک  را  نوآوری  وارداتی  رقابت  »آیا  عنوان  تحت  مطالعه ای  در  جی1  ان  و  لو 
به  پاسخگویی  درصدد  مطالعه  این  در  آن ها  پرداخته اند.  نوآوری  و  تجارت  رابطه  بررسی  به 
کشورهای درحال توسعه از طریق رقابت وارداتی  که چه مقدار از نوآوری ها در  این سؤال بودند 
کردند. آن ها  از داده های 14 صنعت در پنج ناحیه چین استفاده  به این منظور  شکل می گیرد؟ 
فعالیت های  توسعه  به  احتمااًل  هستند  و  وبه ر ر واردات  تر  باال نرخ  با  که  بنگاه هایی  یافتند  در
با  کوچک  بنگاه های  با  بنگاه های بزرگ در مقایسه  نوآورانه بیشتر ترغیب می شوند و همچنین 

افزایش رقابت وارداتی، فعالیت های تحقیق و توسعه را بیشتر افزایش می دهند. 
کوون2 و همکاران در مقاله ای با عنوان »رقابت وارداتی و عکس العمل بنگاه های داخلی«  ال
-2004( دوره  طی  مکزیک  کشور  بنگاه های  نوآورانه  عملکرد  بر  وارداتی  رقابت  تأثیر  بررسی  به 
نفوذ  افزایش  می دهند  نشان  خطی  رگرسیون  و  پروبیت  مدل  از  استفاده  با  و  پرداخته   )1998
این  همچنین  است.  شده  مکزیک  کشور  بنگاه های  نوآوری  نرخ  کاهش  سبب  چین  وارداتی 
متحول  بنگاه ها  در  را  بازاریابی  شیوه  آنکه  از  بیش  وارداتی  رقابت  که  می دهد  نشان  مطالعه 

نماید، موجب متفاوت شدن نرخ نوآوری در بنگاه ها می شود. 
جهانی شدن  تاثیر  بررسی  به  کشور   2۷ داده های  از  استفاده  با  همکارانش  و  گرودنیچنکو3 
جهانی شدن،  از  ناشی  رقابتی  فشار  افزایش  که  می رسند  نتیجه  این  به  و  پرداخته  نوآوری  بر 
U رابطه  و  دارد  فعالیت می کنند،  تکنولوژی  مرز  در  که  در صنایعی  ویژه  به  نوآوری  بر  منفی  اثر 

معکوس بین رقابت و نوآوری برقرار نمی باشد.
کاالی چینی بر IT و نوآوری 30000 موسسه در  بلوم4 و همکاران به بررسی اثر رقابت واردات 
وپایی طی دوره 2000 تا 2006 پرداخته اند. نتایج آن ها بیانگر رابطه مثبت و معنی دار  کشور ار  14
کاالهای چینی، نوآوری را در  بین واردات و نوآوری است به طوری که 10 درصد افزایش واردات 

وپایی سه درصد افزایش می دهد. کشورهای ار

1. Lu and Ng, (2012).
2. Lacovone, (2010).
3. Gorodnichenko, (2008).
4. Bloom, (2008).
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طی   OECD2 عضو  کشورهای  کسب  و کار  بخش  توسعه  و  تحقیق  بر  مؤثر  عوامل  فالک1 
می دهد  نشان  و  نموده  بررسی  پنج ساله  داده های  میانگین  از  استفاده  با  را   )1995-2002( دوره 
و  مثبت  رابطه  دانشگاه ها،  توسط   R&D وی  ر شده  انجام   مخارج  و  مالیاتی  محرک های 

کسب  و کار دارد. معنی داری با مخارج تحقیق و توسعه بخش 
بهره وری  بر  وارداتی  رقابت  اثر  بررسی  به  درمطالعه ای   )1395( وهمکاران  تکانلو  کریمی 
زمانی دوره  طی  پویا  تابلویی  داده های  ویکرد  ر از  استفاده  با  ایران  صنایع  تولید  عوامل   کل 
بر  مثبتی  تأثیر  وارداتی  رقابت  که  است  آن  از  کی  حا آنها  نتایج  پرداخته اند.   )13۷1-1391(
کل عوامل تولید صنایع ایران داشته است. در مقابل آزادسازی تجاری و اندازه بنگاه  بهره وری 

به عنوان معیارهای اثرات داخلی واندازه بازار، تأثیر منفی بر بهره وری عوامل تولید داشته اند.
توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  به   )1391( همکاران  و  زاده  محمد 
طرح  از  حاصل  داده های  و  هکمن  و  توبیت  مدل  از  استفاده  با  ایران  صنعتی  بنگاه های 
الگوی  تخمین  از  حاصل  نتایج  پرداخته اند.   1386 سال  در  صنعتی  کارگاه های  سرشماری 
تحت  بنگاه ها  در  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  انجام  احتمال  که  می دهد  نشان  آن ها  مطالعه 
این  است.  صنعت  تمرکز  و  سودآوری  انسانی،  سرمایه  غیردولتی،  مالکیت  بنگاه،  اندازه  تأثیر 
R&D و  بر احتمال انجام  که هم  مطالعه نشان می دهد متغیر سرمایه انسانی تنها متغیری است 
فعالیت های تحقیق  بر  معنادار  تأثیر  متغیر صادرات دارای  مؤثر است. همچنین  آن  برشدت  هم 

و توسعه بنگاه ها نیست.
کرد بچه و امامی)1391( در مطالعه ای به بررسی اثر ساختار بازار بر مخارج تحقیق و توسعه 
کارگاه های صنعتی ایران با استفاده از داده های پانلی طی دوره)1386-13۷5(پرداخته اند.  در 
بازاری  ساختارهای  که  ایران  صنعتی  کارگاه های  در  که  است  آن  از  کی  حا آنها  تخمین  نتایج 

آن ها به انحصار نزدیک تراست، مخارج بیشتری به تحقیق و توسعه اختصاص می یابد.
تحقیق  و  نوآوری  بر  بازار  اثرات ساختار  مطالعه ای،  در   )1391( و همکاران  کاشی  خداداد 
حداقل  وش  ر و  پانلی  همزمان  معادالت  از  استفاده  با  ایران  کارخانه ای  صنایع  در  را  توسعه  و 
نشان  و  نموده  بررسی  را   )13۷5-1386( دوره  برای   3)EC2SLS( خطا  جز  مرحله ای  مربعات 

1. Falk, (2006).
2. Organization for economic co-oparation and development
3. Error Component Two-Stage Least Squares
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کارخانه ای ایران معنی دار و  که اثر سطح تمرکز بر تحقیق و توسعه و نوآوری در صنایع  می دهند 
که با افزایش سطح رقابت در بازار، ابتدا  رابطه آنها به صورت u معکوس است. به این صورت 
بازارهای  سمت  به  بازار  گرایش  و  بازار  شدن  رقابتی  با  سپس  می یابد،  افزایش  نوآوری  سطح 

کاسته می شود.  کاماًل رقابتی از شدت نوآوری در بازار 
نتایج  وارداتی  رقابت  در  تغییر  که  است  آن  از  کی  حا فوق  بررسی های  نتایج  در  نظر  دقت 
از فشار رقابتی  بر فعالیت های تحقیق و توسعه می تواند، داشته باشد. همچنین به غیر  متفاوتی 
در  سودآوری  و  مالکیت  نوع  انسانی،  سرمایه  بنگاه،  اندازه  همچون  دیگری  عوامل  واردات، 
این  در  بیشتر  بررسی  است.  موثر  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  انجام  برای  بنگاه ها  تشویق 
که عوامل و زمینه های موثر  خصوص و عنایت به ساز و کارهای بیان شده در بخش مبانی نظری 
این  قرار می داد،  توجه  مورد  وارداتی  رقابت  بر  کید  تأ با  را  توسعه  و  فعالیت های تحقیق  بر رشد 
تحقیق  فعالیت های  ارتقای  و  واردات  به  بنگاه ها  عکس العمل  که  می نماید  مطرح  را  موضوع 
جمله  از  صنایع  ویژگی های  عبارتی  به  است.  صنایع  ویژگی های  از  تابعی  آنها،  توسط  توسعه  و 
ارتقای  و  بنگاه  عکس العمل  در  بنگاه  مالکیت  و  انسانی  سرمایه  سودآوری،  بنگاه،  اندازه 
این اساس  بر  باشد.  افزایش واردات می تواند، مؤثر  به  آنها نسبت  و توسعه  فعالیت های تحقیق 
ویژگی هایی  توسعه،  و  تحقیق  فعالیت های  بر  وارداتی  رقابت  تاثیر  بررسی  مطالعه ضمن  این  در 
که منجر به عکس العمل بنگاه ها و ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه آنها نسبت به  از صنایع 
مطالعات محدودی  که  در حالی است  این  قرار می گیرد.  توجه  مورد  واردات می شود،  افزایش 
نیز  کشور  داخل  در  و  داده  قرار  بررسی  مورد  را   R&D بر  واردات  رقابت  اثر  کشورها،  سایر  در 

R&D انجام  نشده است. مطالعه ای در زمینه تاثیر رقابت وارداتی بر 

3. مدل و روش تحقیق

الگوی  از  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  بر  وارداتی  رقابت  تأثیر  بررسی  برای  مطالعه  این  در 
حالت  در  مذکور  الگوی  می شود.  استفاده  پایه  الگوی  به عنوان  همکاران  و  کوون2  ال و  گونگ1 

کلی به شکل فرمول )1( می باشد.

1. Gong, (2017).
2. Lacovane, (2010).
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  )1(

می باشد.  زمان  از  مستقل  و  بوده  صنایع  فردی  ویژه  اثرات  مدل،   خطای  εجزء  آن  در  که 
بر  موثر  متغیرهای  سایر   Y و  وارداتی  رقابت   M توسعه،  و  تحقیق  فعالیت های   RD همچنین 
رقابت  بر  عالوه  تحقیق  پیشینه  و  نظری  مبانی  براساس  است.  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های 
وارداتی از متغیرهای مهم موثر بر فعالیت های تحقیق و توسعه می توان به سرمایه انسانی، اندازه 
عالوه  مطالعه  این  اینکه،  به  عنایت  با  اما  نمود.  اشاره  بنگاه  مالکیت  نوع  و  سودآوری  بنگاه، 
از  دسته  آن  تعیین  دنبال  به  توسعه،  و  تحقیق  فعالیت های  بر  وارداتی  رقابت  تأثیر  بررسی  بر 
انجام  به  واردات،  افزایش  به  کنش  وا در  بنگاه ها  می شود  موجب  که  است  صنایع  ویژگی های 
فعالیت های تحقیق و توسعه اقدام  نمایند، لذا اثر تقاطعی شاخص رقابت وارداتی با متغیرهای 
مذکور نیز در مدل )1( معرفی و مورد بررسی قرار می گیرند و به  این  ترتیب مدل نهایی به صورت 

فرمول )2( می باشد.

  )2(

RD، شدت مخارج تحقیق و توسعه بوده و از نسبت مخارج تحقیق و توسعه به  در رابطه فوق 
از  که  است  صنایع  در  بنگاه ها  اندازه  متوسط   S است.  به  دست  آمده  صنعت  هر  فروش  میزان 
PR نشان دهنده  نسبت شاغالن هر صنعت به تعداد بنگاه های آن صنعت حاصل شده است. 
است.  بنگاه ها  کل  تعداد  بر  دولتی  بنگاه های  تعداد  نسبت  با  برابر  و  بوده  بنگاه  مالکیت  نوع 
تحصیالت  دارای  کار  نیروی  نسبت  با  برابر  و  است  انسانی  سرمایه  سنجش  برای  متغیری   HL
سود  نسبت  از  که  می باشد  صنایع  سودآوری   LR می باشد.  شاغالن  کل  به   تر  باال و  لیسانس 
ستانده  ارزش  بر  سرمایه(  از  استفاده  هزینه  و  خدمات  جبران  داده،  مجموع  منهای  )ستانده 
میزان  نسبت  از  که  است  وارداتی(  رقابت  )شاخص  واردات  شدت   M است.  آمده  دست  به 

کل فروش آن صنعت حاصل شده است. واردات هر صنعت به 
تقاطعی  اثر  ترتیب  به   M*S، M*LR، S*HL، HL*PR، M*HL متغیرهای  میان  این  در 
در  می باشد.  مالکیت  و  انسانی  سرمایه  سودآوری،  بنگاه،  اندازه  متغیرهای  با  واردات  شدت 
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با  صنایع  در  را  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  بر  وارداتی  رقابت  فشار  تأثیر  متغیرها  این  واقع 
ویژگی های مختلف از اندازه بنگاه، سودآوری و سرمایه انسانی موردسنجش قرار می دهند.

با عنایت به اینکه تاثیر عوامل موثر بر تحقیق و توسعه به یک دوره محدود نمی شود و ممکن 
دوره  چند  برای  را  وابسته  متغیر  مستقل،  متغیرهای  از  یک  هر  برای  دوره  یک  در  تغییر  است 
گردید و به این ترتیب متغیر وابسته با وقفه در  تحت تاثیر قرار دهد، لذا از الگوی پویا استفاده 
مدل،  راست  سمت  در  وقفه  با  وابسته  متغیر  وجود  با  که  آنجا  از  و  شد  وارد  الگو  راست  سمت 
برآورد  ضرایب  در  تورش  موجب  الگو،  تخمین  در  معمولی  مربعات  حداقل  ویکرد  ر از  استفاده 
گشتاورهای تعمیم یافته )SYSGMM( در برآورد  وش  شده می گردد، به منظور حذف تورش از ر
بر  عالوه  پویا  دیتای  پنل  درتخمین   )SYSGMM( ویکرد  ر به کارگیری  گردید.  استفاده  الگو 
از مزیت هایی همانند  قرار می  دهد،  را مدنظر  متغیرهای توضیحی  بودن احتمالی  ون زا  اینکه در
لحاظ نمودن ناهمسانی فردی و حذف تورش های موجود در رگرسیون های مقطعی نیز برخوردار 

کمتر خواهد بود. کارا و با همخطی  که نتیجه آن حصول به تخمین های دقیق تر،  است 
گشتاورهای تعمیم یافته الزم است ابتدا متغیرهای ابزاری  وش  برای تخمین مدل به وسیله ر
معتبر  به  تعمیم یافته  گشتاورهای  زننده  تخمین  سازگاری  شوند.  مشخص  مدل  در  رفته  کار  به 
که می تواند  بودن فرض عدم همبستگی سریالی جمالت خطا و متغیرهای ابزاری بستگی دارد 
به وسیله دو آزمون تصریح شده توسط آرالنو و باند1، آرالنو و بوور2 و بلوندل و باند3 بررسی شود. 
که معتبر بودن ابزارها را آزمون می کند و دومی آزمون وجود همبستگی  اولی آزمون سارگان4 است 
بر  آزمون  دو  هر  صفر  فرضیه  رد  عدم  است.  تفاضلی  خطای  جمالت  دوم  و  اول  مرتبه  سریالی 

لت دارد. فرض عدم همبستگی سریالی و معتبر بودن ابزارها دال

4. تحلیل داده ها و تجزیه تحلیل نتایج حاصل از مدل 

4-1. تحلیل داده های تحقیق

توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  بر  مؤثر  عوامل  تبیین  و  مطالعه  این  در  الگوی)2(  برآورد  منظور  به 

1. Arellano and Bond, (1991).
2. Arellano and Bover, (1995).
3. Blundell and Bond , (1998).
4. Sargan test
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دوره  طی  بیشتر  و  کارکن  نفر   10 صنعتی  کارگاه های  اطالعات  از  وارداتی  رقابت  جمله   از 
کدهای چهار رقمی استفاده شده است  )1392-13۷4( به تفکیک طبقه بندی ISIC در سطح 
بررسی  مورد  متغیرها در طی دوره  وند  ر تحلیل  به  ابتدا  این قسمت  در  الگو  از تخمین  قبل  .لذا 
پرداخته می شود. در جدول)1( میزان متغیرهای شدت تحقیق و توسعه، شاخص لرنر، شاخص 
و  کارکن  نفر  ده  صنعتی  کارگاه های  کل  برای  انسانی  سرمایه  و  بنگاه  اندازه  وارداتی،  رقابت 
ارائه شده  و  براساس شیوه بیان شده در قسمت قبلی محاسبه  بیشتر طی دوره )13۷4-1392( 

است.
ارائه شده در جدول)1( شدت فعالیت های تحقیق و توسعه در صنایع ایران  براساس ارقام 
بررسی  مورد  دوره  برای  آن  میانگین  و  نبوده  برخوردار  منظمی  وند  ر از  بررسی،  مورد  دوره  برای 
قسمت  در  آنها  از  برخی  اطالعات  که  کشورها  سایر  به  نسبت  که  می باشد  درصد   0.1 از  کمتر 
کارگاه ها  کل  برای  شده  محاسبه  لرنر  شاخص  همچنین  است.  پایین  بسیار  شد،  بیان  مقدمه 
که نشان می دهد میزان  وند آن برای دوره مورد بررسی نزولی است  در حدود 30 درصد بوده و ر
مطالعه  نتایج  با  سازگار  نتیجه  این  است.  یافته  افزایش  بررسی  مورد  دوره  طی  صنایع  رقابت 
برای دوره )138۷- را  ایران  رقابت صنایع  که درجه  وزی)1393( می باشد  نور و  شهیکی تاش 
کارخانه ای ایران برای دوره مورد بررسی  13۷5( برآورد نموده و نشان می دهند رقابت در صنایع 

افزایش یافته است 
که استراتژی تجاری  براساس اطالعات جدول)1(، ارقام رقابت وارداتی برای قبل از 1380 
غالب در ایران استراتژی جایگزینی واردات است، پایین است. اما پس از سال 1380 با عنایت 
رقابت  نسبت  و  شده  بیشتر  واردات  میزان  غیرتعرفه ای،  موانع  حذف  و  تعرفه ها  کاهش  به 
از  ناشی  بعد،  به   1390 سال های  در  وارداتی  رقابت  رقم  کاهش  است.  یافته  افزایش  وارداتی 
کشور است. همچنین شاخص سرمایه انسانی و شاخص اندازه  گرفته علیه  تحریم های صورت 
وند صعودی طی دوره مورد بررسی داشته اند  که در جدول )1( مشخص است ر بنگاه همانطور 
مورد  برای دوره  با تحصیالت عالی  تعداد شاغلین  و همچنین  بنگاه ها  اندازه  که نشان می دهد 

کشور افزایش داشته است. کارخانه ای  بررسی در صنایع 
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کارگاه های ده نفر  جدول 1- شدت فعالیت های تحقیق و توسعه و عوامل موثر بر آن در 
کارکن و بیشترطی دوره)1374-1392(

سرمایه انسانی
)به درصد(

اندازه بنگاه
)متوسط تعداد 

شاغلین در 
بنگاه(

رقابت وارداتی
)به درصد(

شاخص لرنر
)به درصد(

R&D شدت
)به درصد( سال

4/۷ 61/۷ 28 29 0/12 13۷4

5/1 62/8 28 31 0/09 13۷5

5/8 62/9 21 32 0/10 13۷6

6/4 62 18 29 0/10 13۷۷

۷ 80 11 44 0/09 13۷8

۷/8 81 13 32 0/1۷ 13۷9

۷/3 ۷2 8 32 0/15 1380

8/9 65 33 31 0/09 1381

9/4 65 45 29 0/01 1382

10/1 66 24 29 0/09 1383

10/4 66/3 24 2۷ 0/09 1384

11/3 66/۷ 18 30 0/06 1385

11/8 69/5 14 30 0/0۷ 1386

12/2 ۷4 60 2۷ 0/09 138۷

12/5 ۷۷/6 45 20 0/09 1388

13/1 81/6 3۷ 19 0/0۷ 1389

13/8 83 2۷ 19 0/06 1390

14/8 81/6 18 21 0/06 1391

15/8 8۷ 8 19 0/02 1392

کارگاه های صنعتی ماخذ: مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری از 

4-2. برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج 

گشتاورهای  وش  ر براساس  الگوی)2(  برآورد  شده،  ارائه  توضیحات  به  عنایت  با 
از  اجتناب  منظور  به  و  مدل  تخمین  از  قبل  اما  می گیرد.  صورت   )SYSGMM(تعمیم یافته
مانایی  آزمون های  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  متغیرها  مانایی  کاذب، الزم است  رگرسیون های  بروز 
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وش آزمون ریشه واحد برای داده های مشترک1و آزمون  داده های تابلویی معمواًل می تواند از دو ر
که  دادند  نشان  و چو3  لین  لوین،  این خصوص  در  پذیرد.  مقطع2 صورت  هر  برای  واحد  ریشه 
قدرت  دارای  مشترک،  داده های  برای  واحد  ریشه  آزمون  از  استفاده  تابلویی،  داده های  در 
گانه می باشد.4  آزمون ریشه واحد برای هر مقطع به صورت جدا از  بیش تری نسبت به استفاده 
که نتایج آن به شرح جدول  لذا در این مطالعه از آزمون مانایی لین و لوین استفاده شده است. 

)2( می باشد. براساس نتایج جدول )2( تمامی متغیرها در سطح مانا هستند.

جدول 2-0نتایج آزمون مانایی متغیرها با آزمون ریشه واحد فیشر بر اساس آزمون لین و لوین

LL آزمونProbمتغیرها
I)0(0/000RD
I)0(0/000M
I)0(0/000PR
I)0(0/000LR
I)0(0/000HL
I)0(0/000M*S
I)0(0/000M*HL
I)0(0/000M*LR
I)0(0/000S*HL
I)0(0/000HL*PR

        مأخذ: نتایج تحقیق

که  شد  برآورد   )2( الگوی  رگرسیون،  بودن  کاذب  عدم  از  اطمینان  و  مانایی  آزمون  از  پس 
آزمون سارگان در جدول)3(  نتایج  بر اساس  از آن به شرح جدول )3( می باشد.  نتایج حاصل 
AR عدم خود  ابزاری مورد استفاده معتبر می باشند. همچنین براساس رقم آماره )2(  متغیرهای 

همبستگی بین اجزای اخالل در مدل داده های تابلویی مورد تایید است.

1. Common Root
2. Individual Root
3. Levin, Lin & Cho, (2002).
4. Baltagi, (2008).
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جدول  3- نتایج تأثیرات رقابت وارداتی بر روی فعالیت های تحقیق و توسعه در صنایع 
کارخانه ای ایران

Probt متغیرهاضرایبآماره

0/000104520/59RD)-1(

0/00031/956/0۷S

0/000-84/63-1/28M

0/0003191/09PR

0/000-123/94-0/01LR

0/00029/100/01HL

0/00011۷/863/51M*S

0/00089/0۷4/6۷M*HL

0/000104/181/40M*LR

0/00064/600/000S*HL

0/000-1۷8/28-1/46HL*PR

نتایج آزمون ها

0/43Sargan test

0/01AR)1(

0/48AR)2(

مأخذ: نتایج تحقیق

که در جدول )3( نشان داده  شده است تمام متغیرها در سطح 0.01 معنی دار هستند.  همان طور 
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول مذکور، ضریب متغیر واردات )M( منفی و معنی دار می باشد 
در  متوسط  به طور  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  شدت  واردات،  افزایش  با  می دهد  نشان  که 
کاهش می یابد. همچنین متغیر اندازه بنگاه )S( دارای ضریب مثبت و معنی دار بوده و  صنایع 
توسعه  و  فعالیت های تحقیق  از شدت  بزرگ تر،  بنگاه های  که صنایع دارای  آن دارد  بر  لت  دال
 )M*S( تقاطعی  متغیر  معنی دار  و  مثبت  ضریب  که  است  حالی  در  این  برخوردارند.  بیشتری 
فعالیت های  شدت  بزرگ تر،  بنگاه های  با  صنایع  در  واردات  افزایش  که  است  آن  از  کی  حا

تحقیق و توسعه را افزایش می دهد.
و معنی دار  برای متغیرمالکیت )PR( مثبت  برآورد شده  نتایج جدول)3(، ضریب  براساس 
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که شامل بنگاه های  بوده و نشان می دهد شدت انجام فعالیت های تحقیق و توسعه در صنایعی 
کمتری هستند، باالست  که شامل بنگاه های دولتی  دولتی بیشتر می شوند در مقایسه با صنایعی 
منابع  به  آن ها  دسترسی  و  دولتی  امتیازات  از  بنگاه ها  این  برخورداری  دلیل  به  می تواند  که 

اطالعاتی و بودجه باشد.
نشان  جدول)3(  در   )LR( سودآوری  متغیر  معنی دار  و  منفی  ضریب  فوق  موارد  بر  عالوه 
شده  کاسته  صنایع  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  شدت  از  سودآوری  افزایش  با  که  می دهد 
کنار ضریب  که اندازه و عالمت ضریب متغیر تقاطعی )M*LR( در  است. این در حالی است 
لت بر آن دارد علیرغم اینکه صنایع سودآور از شدت تحقیق و توسعه پایینی  منفی سودآوری، دال
فعالیت های  انجام  به  صنایع  این  می یابد  افزایش  آن ها  در  واردات  که  زمانی  اما  برخوردارند، 
ارتقای  با  بازار،  در  خود  موقعیت  حفظ  به منظور  می کنند  سعی  و  نموده  اقدام  توسعه  و  تحقیق 
که در قالب واردات صورت  فعالیت های تحقیق و توسعه نسبت به حضور بنگاه های خارجی 

می گیرد، عکس العمل نشان دهند.
سرمایه  متغیر  برای  شده  برآورد  ضریب  بودن  معنی دار  و  مثبت   ،)3( جدول  نتایج  براساس 
انسانی  نیروی  افزایش  با  که  می دهد  نشان  و  بوده  تئوریک  انتظارات  مطابق   )HL( انسانی 
تحصیل کرده، شدت فعالیت های تحقیق و توسعه در صنایع افزایش می یابد. همچنین معنی دار 
که دارای  بودن ضریب متغیرهای تقاطعی)M*HL( نشان می دهد افزایش واردات در صنایعی 
و  تحقیق  فعالیت های  شدت  افزایش  به  منجر  هستند،  بیشتری  تحصیل کرده  انسانی  نیروی 
با  صنایع  در  که  دارد  این  بر  لت  دال نیز   )S*HL( ضریب  معنی داری  می شود.  آن ها  در  توسعه 
فعالیت های  شدت  هستند  بیشتری  تحصیل کرده  انسانی  نیروی  دارای  که  بزرگ تر  بنگاه های 

تحقیق و توسعه بیشتر است.

جمع بندی و مالحظات

با افزایش رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، بنگاه ها برای حفظ سهم خود در بازار نیاز به 
نوآوری دارند و تحقیق و توسعه یکی از ابزارهای مناسب جهت دست یابی به نوآوری می باشد، 
بر  مؤثر  عوامل  از  یکی  میان  این  در  دارد.  ضرورت  توسعه  و  تحقیق  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  لذا 

فعالیت های تحقیق و توسعه، میزان واردات می باشد. 
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بر اساس تئوری های اقتصادی می توان انتظار داشت با افزایش واردات، فشار رقابتی برای 
فعالیت های  انجام  به  بازار  در  خود  سهم  حفظ  برای  بنگاه ها  و  شده  زیاد  داخلی  بنگاه های 
نوآورانه و توسعه فعالیت های تحقیق و توسعه اقدام نمایند. براین اساس اندازه مناسب واردات 
برای هر صنعتی می تواند منجر به تشویق فعالیت های تحقیق و توسعه در آن صنعت شده و به 
توانایی  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  به  پرداختن  با  می توانند  صنعت  بنگاه های  ترتیب  این 
کاهش  موجب  اندازه  از  بیش  واردات  طرفی  از  باشند  داشته  را  خارجی  بنگاه های  با  رقابت 
تحقیق  فعالیت های  و  شده  خارجی  بنگاه های  با  رقابت  و  فعالیت  ادامه  برای  بنگاه ها  انگیزه 

کاهش می دهد.  و توسعه را 
اثر  به  برخی  و  واردات  منفی  اثر  به  مطالعات  از  برخی  نتایج  که  در حالی است  فوق  موارد 
لت داشتند. بررسی مبانی نظری و مطالعات  مثبت واردات بر فعالیت های تحقیق و توسعه دال
که عکس العمل بنگاه ها در ارتقای فعالیت های تحقیق  انجام یافته در این خصوص نشان داد 
سودآوری،  بنگاه،  اندازه  جمله  از  مشخص  ویژگی های  به  واردات  افزایش  به  نسبت  توسعه  و 
رقابت  تأثیر  مطالعه  این  در  اساس  براین  دارد.  بستگی  بنگاه  مالکیت  نوع  و  انسانی  سرمایه 
و  تحقیق  فعالیت های  بر  موثر  ویژگی های  بر  کید  تأ با  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  بر  وارداتی 
و همکاران  کوان  و ال گونگ )201۷(  الگوی  این خصوص  در  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  توسعه 

)2010( با توجه به اثرات تقاطعی رقابت وارداتی تعمیم داده شد.
ایران  کارخانه ای  صنایع  سالیانه)13۷4-1392(  داده های  براساس  شده  معرفی  الگوی 
تعمیم یافته  گشتاورهای  وش  ر از  استفاده  با  و  پویا  پنل  قالب  در   ISICرقمی چهار  کدهای  در 
فعالیت های  شدت  واردات،  افزایش  داد  نشان  مطالعه  الگوی  تخمین  نتایج  گردید.  برآورد 
دارد  آن  بر  لت  دال نتیجه  این  می دهد.  کاهش  صنایع  در  متوسط  به طور  را  توسعه  و  تحقیق 
انگیزه  کاهش  موجب  بررسی  مورد  دوره  طی  ایران  کارخانه ای  صنایع  در  واردات  افزایش  که 
اینکه  علیرغم  بود  آن  از  کی  حا نتایج  همچنین  است.  شده  نوآورانه  فعالیت های  برای  بنگاه ها 
در  که  موقعی  اما  است  پایین  باال،  سودآوری  با  صنایع  در  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  شدت 
بازار،  در  برای حفظ سهم خود  این صنایع  بنگاه های  افزایش می یابد،  واردات  صنایع سودآور 
دارای  که  صنایعی  در  این  بر  عالوه  می نمایند.  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  انجام  به  اقدام 
تحقیق  فعالیت های  شدت  واردات  افزایش  هستند،  بیشتر  انسانی  سرمایه  و  بزرگ تر  بنگاه های 
فعالیت های  شدت  واردات،  افزایش  با  که  است  حالی  در  این  می دهد.  افزایش  را  توسعه  و 
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کاهش می یابد، به عبارتی با افزایش واردات،  کوچک  تحقیق و توسعه در صنایع با بنگاه های 
اما  می کنند،  گذار  وا خارجی  بنگاه های  و  واردکننده ها  به  را  بازار  کوچک،  داخلی  بنگاه های 
از طریق  با بنگاه های خارجی می نمایند و  افزایش واردات بنگاه های بزرگ شروع به رقابت  با 
و  کاالی خود می نمایند  کیفیت  ارتقای  و  نوآوری  و توسعه سعی در  انجام فعالیت های تحقیق 
کیفیت خارجی سهم بازار آن ها را تصاحب نماید.  کاالی با که  به این ترتیب اجازه نمی دهند 
بر  بنگاه  اندازه  و  انسانی  سرمایه  وارداتی،  رقابت  تاثیر  در خصوص  مطالعه  این  نتایج 
گرفته  صورت  مطالعات  جمله  از  بررسی ها  برخی  یافته های  با  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های 
کوندل)2010( برای  گونگ)201۷(برای ایاالت متحده، لو و ان جی)2010( برای چین وال توسط 
زاده  محمد  مطالعه  جمله  از  ایران  برای  شده  انجام  بررسی های  نتایج  با  همچنین  و  مکزیک 
بنگاه  سودآوری  جمله  از  متغیرها  برخی  در خصوص  اما  می باشد.  سازگار  همکاران)1391(  و 
است.  همکاران)1391(  و  زاده  محمد  و  امامی)1391(  و  کرد بچه  مطالعه  نتایج  تکمیل کننده 
براساس نتایج مطالعات مذکور در صنایع با سودآوری باال، شدت فعالیت های تحقیق و توسعه 
که سودآوری صنایع در صورتی  که نتایج این مطالعه نشان داد  بیشتر است. این در حالی است 
که صنایع سودآور در معرض رقابت وارداتی  موجب ارتقاء فعالیت های تحقیق وتوسعه می شود 
شده  معرفی  عواملی  جزو  مطالعات  برخی  در  صنایع  سودآوری  چند  هر  عبارتی  به  گیرند.  قرار 
که موجب ارتقاء فعالیت های تحقیق و توسعه است. اما با عنایت به نتایج این مطالعه صنایع 
نبینند، به فعالیت های تحقیق و توسعه اقدام  را در معرض خطر  که سود خود  تا زمانی  سودآور 
  Uرابطه و  تئوریک  مباحث  براساس  دارد.  همخوانی  تئوری  با  مطالعه  این  نتیجه  نمی کنند. 
و  بوده  برخوردار  باال  سودآوری  از  که  صنایعی  سودآوری،  و  نوآورانه  فعالیت های  بین  معکوس 
توسعه  و  به فعالیت های تحقیق  پرداختن  برای  انگیزه ای  اداره می شوند،  انحصاری  به صورت 
باالی  و  انحصاری  به هر حال سود  آنها  و  ندارد  تاثیر  آنها  میزان سود  نوآوری در  که  ندارند چرا 
این  گردد،  تهدید  واردات  سوی  از  صنایع  این  بازار  که  زمانی  اما  می آورند.  به دست  را  خود 
صنایع به منظور حفظ سود خود انگیزه بیشتری نسبت به سایر صنایع برای مقابله با واردات و 
کنش، سود باال  که در صورت عدم وا در این خصوص فعالیت های تحقیق و توسعه دارند چرا 

را از دست خواهند داد.
کاهش موانع  از  کی  که حا ایران  وند سیاست های تجاری  بر ر توجه به نتایج فوق و مروری 
بوده   1380 کثر صنایع در سال  ا برای  با نسبت یکسان  و  زیاد  با شدت  تعرفه ای  و غیر  تعرفه ای 
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کارخانه ای  است1، دالیل تاثیر منفی رقابت وارداتی بر فعالیت های تحقیق و توسعه را در صنایع 
وند سیاست های تجاری می توان چنین استنباط  ایران آشکار می نماید. براساس نتایج فوق و ر
دوره  برای  ایران  در  واردات  افزایش  نتیجه  در  و  تعرفه  کاهش  جهت گیری  و  میزان  که  نمود 
کمتر و سرمایه انسانی پایین  که از سودآوری  مورد بررسی به طور متوسط در صنایعی بوده است 

کوچک بوده اند.  برخوردار بودند و یا دارای بنگاه های 
در  تعرفه  کاهش  سمت  به  تعرفه ای  سیاست های  جهت گیری  مطالعه  این  نتایج  براساس 
صنایع سودآور با بنگاه های بزرگ تر و دارای سرمایه انسانی بیشتر ) و افزایش تعرفه برای صنایع 
فعالیت های  افزایش  موجب  کوچک تر(  بنگاه های  و  پایین  انسانی  سرمایه  کمتر،  سودآوری  با 
به  و منجر  تقویت می نماید  کل صنعت  را در  رقابت پذیری  و  بنگاه ها شده  توسعه در  و  تحقیق 

تاثیر مثبت رقابت وارداتی بر فعالیت های تحقیق و توسعه می شود. 
فعالیت های  انجام  در  بنگاه ها  تحریک  برای  مهم  عوامل  از  سودآوری  فوق  نتایج  براساس 
پایین  اما  کارایی تخصیصی است  نا انحصار موجب  اینکه  لذا علیرغم  توسعه است،  و  تحقیق 
کاهش می دهد  بودن سودآوری، انگیزه و توانایی بنگاه ها برای رقابت با بنگاه های خارجی را 
تاثیر  مطالعه  این  اهمیت  حائز  نکته  می شود.  بنگاه ها  عملکرد  بر  واردات  منفی  تاثیر  موجب  و 
بنگاه های  در  که  می دهد  نشان  موضوع  این  است.  دولتی  بنگاه های  بر  وارداتی  رقابت  مثبت 
این  دسترسی  بودن  پایین  جمله  از  متعدد  دالیل  به  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  خصوصی، 
بازار،  به  این بنگاه ها  برنامه ریزی  و  کوتاه مدت بودن نگاه  و  به منابع اطالعاتی و مالی  بنگاه ها 
زمینه های  در  خصوصی  بنگاه های  از  دولتی  حمایت های  می دهد  نشان  و  می باشد  پایین 
کمک مالی دولت به انجام تحقیق و توسعه در بخش خصوصی علیرغم  اطالعاتی و همچنین 
کیدات اسناد باالدستی بر تخصیص بخشی از منابع بودجه ای به تحقیق و توسعه پایین بوده  تأ
تحصیالت  با  افراد  استخدام  یا  و  انسانی  نیروی  آموزش  فوق  نتایج  اساس  بر  همچنین  است. 
موقعی  خصوص  به  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  انجام  برای  بنگاه ها  نمودن  مستعد  در  عالی 
که واردات افزایش می باید، موثر بوده و این موضوع ضرورت توجه به اشتغال افراد تحصیل کرده 

را تقویت می نماید.

ویکرد غالب در سیاست های تجاری ایران تا اواخر دهه ۷0، جایگزینی واردات و حمایت از صنایع داخلی بود و توسعه  1. ر
موانع   ،1380 سال  در  که  به طوری  گرفت.  قرار  توجه  مورد  بیشتری  جدیت  با   ۷0 دهه  اواخر  از  برونگرا  ویکرد  ر با  صنعتی 

کاهش یافت.)خدادادکاشی و همکاران، 1391( غیرتعرفه ای، حذف و موانع تعرفه ای واردات به شدت 
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فعالیت های  حیاتی  نقش  و  زمان  طی  در  تعرفه ها  کاهش  لزوم  به  عنایت  با  نهایت  در 
برای  ایجاد شرایط محیطی مناسب  بر  کید  تأ رقابت پذیری صنایع،  تقویت  و توسعه در  تحقیق 
انجام  برای  تسهیالت  ارائه  تحصیل کرده،  افراد  استخدام  از  حمایت  بنگاه ها،  بودن  سودآور 
بزرگ،  بنگاه های  برای تشکیل  زمینه سازی  توسعه در بخش خصوصی،  و  فعالیت های تحقیق 
توسعه  و  فعالیت های تحقیق  بر  که  ویژگی های صنایع  با  متناسب  تعرفه ای  اعمال سیاست های 
و   بوده  ضروری  صنایع،  همه  برای  تعرفه ای  سیاست های  یکسان  جهت گیری  از  پرهیز  و  موثرند 
کاهش توان رقابت پذیری بنگاه ها و از  بدون توجه به این موارد، سیاست های تعرفه ای موجب 

بین رفتن صنایع داخلی می گردد. 
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