مجله اقتصادي

بررسی رابطه بین تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی در ایران
هانیه اکبری
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان
taravat4321@gmail.com

رضا زینل زاده
دانشیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان
zeynalzadeh@yahoo.com
اهمیت سرمایهگذاری روی تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی به عنووان اموری مموو و بودی ی
فرض شده است .امروزه این تحقیق و توسعه است که چگونگی بودجه و مماﺋل مالی را تعیین مویکنود .در
حال حاضر سرمایهگذاری در واحدهای ( 1)R&Dبه عنوان یک مزیت رقوابتی بوه شومار مویآیود .اموروزه
کشورهایی می توانند وارد عرصه رقابت در سطح بینالمووی شوند که همواره در پی استفاده از فناوریهای
جدید برآمده و این امر بهجز با داشتن مراکز تحقیق و توسعه فعوال و مطوابق بوا معیارهوای نووین ج وانی
امکانپذیر نخواهد بود .لذا در تحقیق رابطه بین تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی در ایران در طوول دوره
زمانی  1367- 1394با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفههوای گموترده ( 2)ARDLموورد بررسوی قورار
گرفت .نتایج بهدستآمده از رابطه بوندمدت نشان داد که تحقیق و توسعه ،مقاالت و اختراعات تأثیر ممتقی و
معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است.
واژگان کویدی :تحقیق و توسعه ،رشد اقتصادی ،تولید ناخالص داخوی ،سرمایه انمانیARDL،

1. Research and development
2. Auto Regressive Distributed Lag
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 .1مقدمه

مطالعه در اقتصاد تبدیل شده است و در این میان مباحث مربوط بهه تقییهو و توسهعه و رابطهه آن بها
رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است .به طوری که بیشهترین مطالعهاا اقتصهادی صهورا
گرفته در طی دو دهه اخیر پیرامون بررسی رابطه بین تقییو و توسهعه بها رشهد اقتصهادی کشهورها و
مناطو مختلف بوده است.
امروزه تقییو و توسعه مقرک و عامل اصلی توسعه اقتصادی کلیه بنگاه ها شناخته شده و یکهی
از عوامل مهم در تیویت توان تکنولهو ی و رشهد اقتصهادی کشورهاسهت .روش هها و مکهانیزمههای
مختلفی برای توسعه تکنولو ی از طریو تقییهو و توسهعه ماننهد تقییهو و توسهعه داخلهی ،تقییهو و
توسعه مشترک و قرارداد تقییو و توسعه وجود دارد.
با نگاهی به تجربه پنجاه سال اخیر کشورهای صنعتی و موفو در حال توسعه ،مهیتهوان بهه نیهش
تقیییاا در پیشرفت این کشهورها پهی بهرد .ایهن کشهورها بها وقهو

بهه نیهش مههم و تعیهین کننهده

تقیییاا در توسعه بخش های مختلف ،عمده توجه خود را به تیویت و ارتیای سهط شهاخ
تقیییاتی معطو

ههای

کردهاند.

از این حیث در این تقییو به دنبال رابطه بین تقییو و توسعه بر رشد اقتصادی در ایران هستیم.
 .2مبانی نﻈری و پیشینه پﮋوهش
 .1-2پیشینه داخوی

شاهآبادی ( ،)1380در تقیییی به عنوان اثر سهرمایه گهااری مسهتییم خهارجی ،تجهارا بهین الملهل و
سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل اقتصاد ایران نیز عنوان کرده است که انباشت سرمایه تقییو و
توسعه داخلی و خارجی تأثیر مثبتی بر بهرهوری کل عوامل دارند.
درگههاهی و قههدیری ( ،)1382در تقیییههی بههه عنههوان تجزیهههوتقلیههل عوامههل تعیههینکننههده رشههد
اقتصادی ایران (با مروری بر الگوهای رشد درونزا) نشان دادهانهد کهه تقییهو و توسهعه و بههرهوری
تأثیر چندانی بر رشد اقتصادی ندارد.
کمیجانی و معمارنژاد ( ،)1383مطالعههای بها عنهوان اهمیهت کیفیهت نیهروی انسهانی و تقییهو و
توسعه در رشد اقتصادی ایران را برای دوره زمانی ( )1378-1337انجام دادهاند .در ایهن پهژوهش بهر

Downloaded from ejip.ir at 19:15 +0330 on Tuesday January 22nd 2019

در طول چند دهه اخیر مطالعه عوامل اصلی رشد اقتصادی به یکی از عمدهترین زمینههای پژوهش و

بررسی رابطه بین تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی در ایران

73

اساس الگوی رشد با تغییر درونزای تکنولو ی ،الگویی برای رشد اقتصادی ایهران در نظهر گرفتهه و
تأثیر منفی تورم بر اساس آزمون انجام شده و به روش خودتوضی بها وقفههههای گسهترده ()ARDL
برآورد شده است.
واعظ و همکاران ( ،)1386در تقیییهی بهه عنهوان نیهش هزینههههای تقییهو و توسهعه در ارزش
افزوده صنایع با فنهاوری بها ،،طهی دوره  1367 -1385نیهش هزینههههای تقییهو و توسهعه در ارزش
افزوده به صنایع با فناوری با ،را با استفاده از روش داده های تابلویی مورد بررسهی قهرار داده انهد .بهر
اساس نتایج تقییو آن ها ،این نوع هزینه ها نیش مهمی در افهزایش ارزش افهزوده ایهن صهنایع داشهته
است.
امینی و حجازی آزاد ( ،)1387در تقیییهی بهه عنهوان تقلیهل نیهش سهرمایه انسهانی و تقییهو و
توسعه در ارتیای بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایهران ،عوامهل مهثثر بهر بههره وری کهل عوامهل در
اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج برآورد الگو نشان میدههد کهه در بلندمهدا سهرمایه
تقییو و توسعه دولتی ،نسبت شاغالن دارای تقصیالا عالی و نرخ بهره برداری از ظرفیت ها اثهراا
مثبت و معناداری بر بهرهوری داشته است.
ربیعی ( ،)1388در تقیییی به عنوان اثر نوآوری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایهران ،بهه
بررسی اثر نوآوری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته است .نتایج تقییو وی نشهان
می دهد که به ترتیب کا،های واسهطه ای ،نیهروی کهار ،سهرمایه انسهانی ،سهرمایه فیزیکهی و وارداا
ماشینآ،ا سبب افزایش تولید در اقتصاد ایران میشوند.
شاهآبادی و رحمانی ( ،)1389در تقیییی با عنوان نیش انباشت  R&Dداخلی و سهرمایه انسهانی
بر رشد بخش صنعت ایران طی دوره ( )1338 -1385به بررسی ایهن موضهوع پرداختهه اسهت .نتهایج
بهدستآمده با بهکارگیری تابع تولید کاب داگهالس بیهانگر ایهن مطلهب اسهت کهه انباشهت سهرمایه
خارجی و سرمایه انسانی تأثیر مثبت بر رشد بهرهوری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران دارند .امها
تأثیر مثبت انباشت سرمایه  R&Dداخلی بر رشد بهرهوری کل عوامل تولید ،کوچک است .همچنین
هر چه بخش صنعت دارای نسبت شاغلین تقصهیلکهرده بیشهتری (سهرمایه انسهانی بها،تری) در ایهن
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بخش باشد ،انباشت سرمایه  R&Dخارجی تأثیر بیشتری بر روی رشهد بههرهوری کهل عوامهل تولیهد
شاهآبادی و حیدری ( )1390در تقیییی با عنوان بررسهی عوامهل تعیهینکننهده شهدا تقییهو و
توسعه در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعهیافته به بررسی دو دسته از کشهورها 12،کشهور
در حال توسهعه و  14کشهور توسهعهیافتهه طهی دوره  1995-2006بها بههرهگیهری از روش پانهل دیتها
پرداختند .نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیر حیوق ،مالکیت فردی نیش مثبت و معناداری بهر
شدا تقییو و توسعه دارد.
سنگین آبادی و حیدری ( )1392در تقیییی با عنوان تأثیر تقییهو و توسهعه بهر رشهد اقتصهادی
ایران به بررسی تأثیر کوتاهمدا و بلندمدا تقییو و توسهعه داخهل و تقییهو و توسهعه خهارجی (از
کانالهای وارداا کا،ههای سهرمایهای و سهرمایهگهااری مسهتییم خهارجی) بهر رشهد اقتصهادی ،بها
بهکارگیری مدلهای رشد درونزا و آزمون کرانهها طی دوره  1351-1386در ایران پرداختهاند.
پژویان و همکاران ( )1392در تقییو با عنوان بررسی اثر هزینههای تقییهو و توسهعه در بخهش
آموزش عالی بر رشد اقتصادی کشورهای اتقادیه اروپا بها اسهتفاده از مهدل پانهل دیتها پویها صهورا
گرفته است .نتایج برآورد الگو با استفاده از دادههای سالهای  2002-2010است که نشهان مهیدههد
میزان هزینههای تقییو و توسعه در بخش آموزش عالی اثر مثبت و معناداری بر روی رشد اقتصهادی
میگاارد.
 .2-2پیشینه خارجی

بن حبیب و اشپیگل )1994( 1نشان دادهاند که نرخ رشهد بههرهوری کهل عوامهل بهه سهط موجهودی
سرمایه انسانی کشورها وابسته است که در این صورا از یک سو سهرمایه انسهانی بها تعیهین ظرفیهت
کشورها جهت ابداع تکنولو ی به طور مستییم بهرهوری را تقت تأثیر قرار میدهد و از سوی دیگهر
سرمایه انسانی سرعت جاب و انتشار تکنولو ی را افزایش میدهد.
کو و هلپمن ،)1995( 2نشان دادهاند که سهم بزرگی از منافع سرمایهگهااری در زمینهه تقییهو و
توسعه کشورهای گروه هفت نصیب شرکای تجاری آنها میشود.
1. Ben Habib and Spiegel
2. Koo and Hellpoman
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لیچتنبرگ و پوتلسبرگ ،)1996( 1ابراز داشتهاند که جریان سرمایهگااری مستییم خارجی سبب
کو و همکاران ،)1997( 2دریافتهاند که تجارا در کا،های سرمایهای معیار مناسبتهری نسهبت
به کل تجارا کا،ها به منظور در نظر گرفتن سرریز تقییو و توسعه است.
هلپمن ،)1997( 3تأکید میکند که تجارا بینالملل و سرمایهگهااری مسهتییم خهارجی موجهب
فراهم کردن تکنولو ی خارجی و دانش فنی و مدیریتی مهیشهود کهه در صهورا عهدم وجهود آن،
انتیال دانش و تکنولو ی خارجی یا غیرقابل دسترس یا با هزینه با ،ممکن خواهد بود.
باسانینی و اسکارپتا ،)2002( 4در مطالعههه خههود بهها عنههوان «رشههد ،تغییههراا فههنآوری و بررسههی
سیاست های اقتصهادی» به ارزیابی عملکرد رشد اقتصادی و بههره وری در بین کشورهای  OECDدر
دوره زمههانی ( )1998–2000با استفاده از روش دادههههای تابلویی پرداختند .بر اساس نتایج آنههها در
بین کشورهایی که رشد خوبی را در دهه  1990تجربه کههردهانههد ،چند عامل مشترک وجود دارد که
باعث پیشرفت آنها شده است ،بهبود در بهکارگیری نیروی کار ،افزایش سرمایه انسانی و استفاده از
سرمایه فاوا ،آن ها نشهان دادهانهد کهه بهین تهالش بهرای نهوآوری که توسﻂ افزایش مخارج تقییو و
توسعه نشان داده می شود ،سرمایه گااری در فاوا و رشد بههره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی
رابطه مثبتی وجود دارد .از سوی دیگر هر چه قوانینی که در رابطههه بهها موانههع ورود ،نههوع مالکیههت،
ساختار بازار و کنترل های قیمتی پیچیده تر باشند ،فعالیهتههای نوآورانه و رشد بههرهوری کل عوامل
کمتر خواهد شد.
میتوسی و استر،سچینی )2005( 5در مطالعهای تقت عنوان «فهنآوری اطالعهاا و ارتباطهاا و
تقییو و توسعه رشد بهره وری شواهدی از بنگاه های تولید ایتالیهایی» بها اسهتفاده از چهارچوب تههابع
تولیهههد کهههاب داگالس به تقلیل فههنآوری اطالعاا و ارتباطاا و تقییو و توسعه به بررسی رشد
بهههرهوری که هل عوامه هل پرداختهههانههد .نمونه مورد مشاهده آنههها  1119بنگاه ایتالیایی و یک نمونه هه
بهزرگتهر  3918بنگههاه ایتالیههایی و دوره مورد بررسی ( )1998-2000است .نتایج این پژوهش نشان
1. Lichtenberg and Potslesberg
2. Ku and colleagues
3. Helampman
4. Bassanini and Scarpetta
5. Mateucci and Sterlacchini
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مههیدهههد بههر اسههاس فرضههیه تههأخیر 1و بههزرگ بههودن بههازدهی سرمایه فاوا و مشخ

شدن منافع

اثربخش باشند ،نیاز است که بها سرمایه گااریهای مکملی نظیر داراییههای غیرمقسوس و تغییراا
سازمانی همراه باشند .عالوه بر این ،اثر فهههنآوری اطالعاا و ارتباطاا نسبت به اثر تقییو و توسعه
بر رشد بهرهوری بیشتر است.
کواک و لی ( ،)2006تأثیر تقییو و توسعه ،آموزش ،سهالههای تقصهیل ،سیاسهت آزادسهازی
مالی و اندازه دولت را بر رشد اقتصادی جنوبی گزارش کردهاند.
استر،چینی ( ،)2008ابراز داشتهاند که تأثیر هزینههای تقییو و توسعه بهر رشهد اقتصهادی فیهﻂ
برای کشورهایی که تولید ناخال
وانه ه

داخلی سرانه آنها از مرز خاصی با،تر است ،معنیدار است.

( ،)2010به بررسی تعیینکنندههای سرمایهگااری در فعالیه هتههههای تقییو و توسعه در

سط ملی برای  26کشور عضو  OECDطی دوره ( )1996-2006با تأکید بر نیش حمایت از حیوق
ثبههت اختههراع ،انتیال فناوری بینالمللی از کانههال تجههارا و  ،2FDIرشههد اقتصههادی ،انباشت سرمایه
انسانی و تعداد مقییان علمی پرداخههههههت .نتایج تقییو نشان میدهد تقصیالا دانشگاهی و نسبت
مقییین علمی نیش تعیینکننده و معنادار بر شدا  R&Dو انتیال فناوری خارجی از کانال تجهارا
و  ،FDIنیز نیش تعیینکننده و منفی بر آن دارد .همچنین حمایت از حیوق ثبت اختراع با اثر مثبت و
نرخ رشد درآمد با اثر منفی ،به عنوان تعیینکنندههایی ضعیف گزارش شدهاند.
ماکاز نونﺲ و همکاران ،)2011( 3در میالهای تقت عنوان آیا یهک رابطهه خطهی میهان افهزایش
تقییهو توسعه و رشد اقتصادی وجود دارد؛ شواهدی تجربی از شرکتهای با تکنولو ی با ،و بدون
تکنولو ی با ،به بررسی اینکه آیا ارتباطی مشهابه بهین افهزایش تقییهو و توسهعه و رشد اقتصادی در
شرکت های متوسهﻂ و کوچهک بها تکنولهو ی بها ،و بدون تکنولو ی با ،وجود دارد با اسههتفاده از
روش تخمهین دومرحلهای و در دوره زمانی ( )2009-2005پرداخته است .نتایج این مطالعه حاکی از
آن است که افه هزایش مخه هارج تقییه هو و توسعه ،رشد شههرکتهههای با تکنولو ی با ،را در سطوح
پههایینتههر مقدود م هیکنههد وله هی رشه هد آنههها را در سطوح با،تر افزایش میدهد و افزایش مخارج
1. Delay Hypothesis
2. foreign Direct Investment
3. Macas Nunes colleag
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تقییو و توسعه رشد شههرکتهههای به هدون تکنوله هو ی به ها ،را بدون توجه به سط تقییو و توسعه
بزرگتر و قدیمیتر رشهد مهیکننهد ،ایههن حالههت در مههورد شهرکتههای بهها تکنولو ی با ،اتفاق
نمیافتد.
راجیو و همکاران ،)2013( 1با بهکارگیری آزمون کرانهها و بها اسهتفاده از دادهههای آمریکها بهه
بررسی ارتباط تقییو و توسعه و رشد اقتصادی پرداختهاند .آنها بیان داشتهاند کهه بهر خهال

بیشهتر

باورها ،تخمینهای حاصله تأثیر بزرگتر تقییو و توسعه دولتی غیردفاعی را نشان میدهد
 .3مدل تحقیق
در این تقییو برای بررسی تأثیر تقییو و توسعه بر رشد اقتصهاد ایهران در طهول دوره زمهانی -1394
 1367با استفاده از الگوی خودرگرسیون با وقفههای گسترده  ARDLمدل مورد نظر به صورا زیهر
تصری شده است:
𝑡𝜀 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑅&𝐷𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑃𝐴𝑃𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑃𝐴𝑇𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑃𝐻𝐶0 + 𝛽5 𝐿𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐻𝐶𝑡 +

در مدل ماکور شرح متغیرها بدین گونه است:
 :LGDPلگاریتم تولید ناخهال

داخلهی حیییهی در ههر سهال (دادهههای آمهاری از شهاخ

توسهعه

جهانی  2017استخراج شده است).
 :LR&Dلگاریتم مخارج هزینه تقییو و توسعه (دادهههای آمهاری از شهاخ

توسهعه جههانی 2017

استخراج شده است) .با توجه به اینکه مخارج تقییو و توسعه در طول سری زمانی مورد بررسهی در
دسترس نبود ،از آمار کمکهزینه فنی شرکتها 2استفاده شده است.
 :LPAPلگاریتم تعداد میا،ا چها شهده در مجهالا معتبهر جههانی (دادهههای آمهاری از شهاخ
توسعه جهانی  2017استخراج شده است).
 :LPATلگههاریتم تعههداد اختراعههاا ثبههتشههده (دادههههای آمههاری از شههاخ

توسههعه جهههانی 2017

استخراج شده است).

1. Rajiv colleagues
2. Technical cooperation grants
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 :LPHCلگاریتم سرمایه فیزیکی که همان تشهکیل سهرمایه ثابهت ناخهال
توسعه جهانی  2017استخراج شده است).

 :LOPENلگاریتم درجه بهاز بهودن اقتصهاد یها همهان نسهبت مجمهوع صهادراا و وارداا بهه تولیهد
ناخال

داخلی (دادههای آماری از شاخ

 :LHCلگاریتم سرمایه انسانی که از شاخ
آماری از شاخ

توسعه جهانی  2017استخراج شده است).
تقصیالا میطع ابتدایی استفاده شده اسهت( ،دادهههای

توسعه جهانی  2017استخراج شده است).

𝜺 :جمله باقیمانده مدل است.

تفسیر نتایج جدول ( )1به شرح زیر است:
مخارج تقییو و توسعه با ضریب  0/094تأثیر مستییم و معنادار در سط معناداری یهک درصهد
بر تولید ناخال

داخلی حیییی ایران در بلندمدا دارد .درواقع در بلندمدا با افزایش یکدرصدی

مخارج تقییو توسعه در ایران ،تولید ناخال

داخلی حیییهی بهه میهزان  0/094درصهد افهزایش پیهدا

میکند .تقییو و توسعه ارتباط تنگاتنگی با فناوری و تکنولو یهای نوین و پیشهرفته دارد .تقییهو و
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توسعه با بهکارگیری سرمایه انسانی و با توجه به موجودی دانهش ،دانهش جدیهدی را تولیهد کهرده و
تقییو و توسعه امکان انتیال دانش و فناوری را در فرایند تولید هر چه بیشتر فراهم کهرده و بهه رشهد
تولید و رشد اقتصادی منجر میشود .درواقع تقییهو و توسهعه بقهث نهوآوری و اصهالح فراینهدهای
تولید را قویتر میکند و از بروز ضایعاا جلوگیری میکند و همچنین ارتیهای کیفیهت مقصهو،ا
را در پی دارد و از سمت بازار نیز بر رشد اقتصادی مثثر واقع میشود.
تعداد میا،ا چا شده در مجالا معتبر بینالمللی با ضریب  0/111تأثیر مسهتییم و معنهادار در
سط معناداری یک درصد بر تولیهد ناخهال

داخلهی حیییهی ایهران در بلندمهدا دارد .درواقهع در

بلندمدا با افزایش یکدرصدی تعداد میا،ا چا شده در ایران ،تولید ناخال
میزان  0/111درصد افزایش پیدا میکند .تولید علم یکهی از شهاخ

داخلی حیییی بهه

ههای مههم پیشهرفت علمهی ههر

کشور به شمار میرود .تولید علم از طریو انتشار یافتههای جدید علمی از طریو انتشار میا،ا اسهت
که منجر به توسعه علم و دانش در جامعه شده و شرایﻂ را برای تولیدکنندگان در راستای استفاده از
یافتههای جدید علمی بهبود میدهد که در کل موجب افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی میشود.
تعداد اختراعاا ثبتشده با ضریب  0/073تأثیر مستییم و معنادار در سط معناداری  5درصد بر
تولید ناخال

داخلی حیییی ایران در بلندمدا دارد .درواقع در بلندمدا با افهزایش یهکدرصهدی

تعداد اختراعاا ثبتشده در ایران ،تولید ناخال

داخلی حیییی به میزان  0/073درصد افزایش پیدا

میکند .روشهای نوین و اصالح و بهینهشهده تولیهد از عوامهل اساسهی در تولیهد کا،هها و خهدماا
است .اختراعاا صورا گرفته و ثبت آنها از حیوق مالکیت فکهری و تجهاری مختهرعین حمایهت
کرده و امکان صنعتی شدن آنها را بهتر فراهم میآورد .لاا با افزایش تعهداد اختراعهاا گزینههههای
تولیدی بهینه در پیش روی تولیدکنندگان افزایش یافته و بها بههکهارگیری آنهها و نهو سهازی فراینهد
تولید ،شرایﻂ برای تولید انبوه و نوین افزایش یافته و شرایﻂ برای رشد اقتصادی بیشهتر از پهیش مهیها
میشود.
سرمایه فیزیکی با ضریب  0/146تأثیر مستییم بر تولید ناخهال

داخلهی حیییهی ایهران دارد کهه

تأثیر آن از لقاظ آماری معنادار نیست .سرمایه فیزیکی از ملزوماا تولید و رشد اقتصادی اسهت .امها
با توجه به اینکه در ایران میزان سرمایه و منابع بهوفور وجود دارد ،لاا کمبود آن دلیل توسعهنیافتگی
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نیست .لاا بقث مدیریت سرمایه میتواند بر رشد اقتصادی تأثیر بگاارد نه خود سرمایه .لهاا سهرمایه
درجه باز بودن اقتصاد با ضریب  0/121تأثیر مستییم و معنادار در سط معناداری یک درصد بر
تولید ناخال

داخلی حیییی ایران در بلندمدا دارد .درواقع در بلندمدا با افهزایش یهکدرصهدی

درجه باز بودن اقتصاد در ایران ،تولید ناخال

داخلی حیییی بهه میهزان  0/121درصهد افهزایش پیهدا

میکند .تجارا بینالملل امکان بهرهگیری از توانمندیهای اقتصادی بالیوه را با توجه به مزیتهای
نسبی موجود و قابل خلو ،به وجود میآورد و عالئم روشنی را برای سرمایهگهااری در طهرحههای
اقتصادی سودآور و قابل رقابت در عرصه جهانی پدیدار میسازد .همچنین تجارا بینالملل یها بهاز
بودن اقتصاد ،نرخ رشد اقتصاد را از طریو دسترسی به بازارهای خارجی ،تکنولو ی و منهابع تقهت
تأثیر قرار میدهد.
سرمایه انسانی بر تولید ناخال

داخلی حیییی ایران در طهول دوره مهورد بررسهی در بلندمهدا

تأثیر معناداری نداشته است .سرمایه انسانی میتوانهد از طریهو ارتیهای دانهش و مههارا و بههرهوری
نیروی کار بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت بگاارد .امها در کشهورهای در حهال توسهعه افهزایش سهرمایه
انسانی می تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد .آن هم بدین دلیل که بها افهزایش سهط تقصهیالا و
نبود ظرفیت ،زم برای جاب چنین جمعیت از نیروی کار رشد اقتصادی کاهش پیدا کننهد .بنهابراین
در ایران نیز میتواند چنین استد،ل کرد که سرمایه انسانی تأثیر چندانی بر رشد اقتصادی نمهیتوانهد
داشته باشد.
 .4نتیجهگیری
فرضیه اصوی :بین تقییو و توسعه با رشد اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج بهدستآمده از برآورد مهدل مشهاهده شهد کهه مخهارج تقییهو و توسهعه تهأثیر
مستییم و معناداری بر رشد اقتصادی ایران در بلندمدا دارد .درواقع افزایش مخارج تقییو و توسعه
به طور معناداری رشد تولید ناخال

داخلی را در پی دارد .بنابراین فرضیه اصهلی ایهن تقییهو مهورد

پایرش واقع میشود.
فرضیه فرعی اول :بین ثبت اختراع با رشد اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.
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با توجه به نتایج بهدسهتآمهده از بهرآورد مهدل مشهاهده شهد کهه ثبهت اختهراع تهأثیر مسهتییم و
میشود.
فرضیه فرعی دوم :بین تعداد میا،ا چا شده در مجالا معتبر با رشهد اقتصهادی رابطهه معنهاداری
وجود دارد.
با توجه به نتایج بهدستآمده از برآورد مدل مشهاهده شهد کهه تعهداد میها،ا چها شهده تهأثیر
مستییم و معناداری بر رشهد اقتصهادی دارنهد .بنهابراین فرضهیه دوم ایهن تقییهو مهورد پهایرش واقهع
میشود.
 .5پیشن ادها
بر اساس نتایج بهدستآمده میتوان پیشنهادهایی را بهه صهورا پیشهنهادهای سیاسهتی و کهاربردی و
پیشنهادهای پژوهشی ارائه کرد:
 .1-5پیشن ادهای سیاستی و کاربردی
بر اساس نتایج بهدستآمده از برآورد مدل مبنی بررسی تأثیر تقییو و توسعه بر رشد اقتصادی ایران
میتوان پیشنهادهای کاربردی را به شرح زیر ارائه کرد:
 با توجه بهه اینکهه مخهارج تقییهو و توسهعه در بلندمهدا تهأثیر مسهتییم و معنهاداری بهر رشهد
اقتصادی ایران دارد ،لاا سیاستگااران و برنامه ریهزان بقهث توسهعه تقییهو و توسهعه را در
برنامهریزیها و سیاستگااریها خود مهد نظهر قهرار دهنهد .ازجملهه توسهعه بخهش تقییهو و
توسعه در واحدهای تولیدی و دانشگاهی و همچنین هماهن

کردن یافتههههای علمهی و فنهی

بخش تقییهو و توسهعه بها مراکهز پژوهشهی و اسهتاندارد در راسهتای بهبهود کیفیهت کا،هها و
خدماا تولیدشده را برنامهریزی کنند .چراکهه بها تیویهت بخهش تقییهو و توسهعه دینامیهک
فرایند تولید پویاتر شده و ایهراداا موجهود در تولیهد کا،هها برطهر

مهیشهود و نتیجهه ایهن

خواهد بود که هم کیفیت کا،ها و خهدماا ارتیها یابهد و ههم اینکهه فراینهد تولیهد بهه سهمت
فرایندهای علمی و کمهزینهتر و پیشرفتهتر خواهد رفت .از سوی دیگر درونزایی بخشههای
تولیدی با توسعه تقییو و توسعه فراهم مهیشهود کهه درنتیجهه بهه افهزایش تولیهد و درنهایهت
صادراا نیز خواهد شد.
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 بر اساس نتایج بهدستآمده مالحظه شهد کهه تعهداد میها،ا چها شهده و تعهداد اختراعهاا
داشت که اختراعاا و ابداعاا از مراکز علمی و پژوهشی ازجمله دانشگاهها به وجود میآید
و این مسئله تولید علم را در پی دارد .بنابراین با توسعه علم و تولید علوم جدید و انتشهار آن و
همین طور تیویت زیرساختهای ،زم برای اختراعاا و حمایت مادی و معنوی از اختراعاا
ثبتشده و اینکه تالش بهرای تجهاریسهازی اختراعهاا یکهی از راهکارههای بسهیار مهثثر در
راستای پویایی تولید داخلهی خواههد بهود .کمها اینکهه بهتهرین راه نیهز حمایهت از مقییهان بها
راهاندازی شرکتهای دانشبنیان است.
 .2-5پیشن ادهای پﮋوهشی
 بررسی مخارج تقییو و توسعه بر رشد بخشهای اقتصادی خصوصاً بخش صنعت بررسی بودجههای پژوهشی بر تولید و رشد اقتصادی -تقلیل رابطه تقییو و توسعه در موفییت سیاستهای اقتصاد میاومتی

منابع
 امینی ،عویرضا و زهره حجازی آزاد (« .)1387تقلیل نیش سهرمایه انسهانی و تقییهو و توسهعهدر ارتیای بهرهوری کل عوامل در اقتصاد ایران» .فصلنامه پژوهشهای اقتصهادی ایهران .سهال
دهم .شماره  .35ص

.1-30

 ایووازی ،محموود و حمووینعلوی قووودیریان (« .)1384معرفهی مهدلی سهاده و کاربردی برایتصمیمگیری در مراکز تقییو و توسعه» .فصهلنامه علمی پژوهشهی رهیافهت .شماره  .36ص
.44-39
 ایرانمنش ،محمد (« .)1378مشکالا تقیییاا در ایران» .مجموعهه همهایش سراسهری مراکهزتقییو و توسعه صنایع کشور .وزارا صنایع .معاونت پژوهش.
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