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مقدمه

شد اقتصادی  از طريق استفاده بيشتر از مقادير عوامل توليد محدود محدوديت منابع، امکان ربا توجه به 
دستيابی به رشد اقتصادی پايدار است. افزون بـر ايـن، بهبـود    برايبهترين روش وریبهرهاست و بهبود 

در ايـن ارتبـاط،   کند.ها و بقای آنها در بازارهاي جهانی کمک میپذيری بنگاهبه افزايش رقابتوریبهره
شـده قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران مقـرر  ۵ده در ما

۳/۳۱کل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلی بايد حـداقل بـه   وریبهرهبرنامه، سهم در طولاست که 
کـل وریبهـره ) متوسـط رشـد سـاالنه    ۱۳۸۳-۱۳۷۹(که در برنامه سوم توسـعه برسد، در حاليدرصد

در ايـن  ١.صـد بـوده اسـت   در۱/۱۵مين رشد اقتصاديأدرصد بوده و سهم آن در ت۸/۰عوامل در ايران 
هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري مورد ، ارتقاي شاخصياد شدهبرنامه به منظور تحقق بخشيدن به هدف 

ليـد از  مسـتقيم خـارجي بـه تو   گـذاري سـرمايه توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، افـزايش نسـبت   
درصد و شاخص توسـعه  ۵/۲درصد به ۸۷/۰درصد، درصد اعتبارات پژوهشي به توليد از ۳درصد به ۶/۰

است.در نظر گرفته شده۸۴به ۷۸) از ۱۰۰(ازآموزشي
دارنـد.  وریبهـره به لحاظ نظری، دو عامل سرمايه انسانی و تحقيق و توسعه، نقش اساسـی در رشـد   

. شايان ذکـر  استمتفاوتی چون آموزش، تخصص و مهارت، تجربه و سالمتی سرمايه انسانی شامل ابعاد
های تحقيق ،  هزينهارتقاي فناوري. منبع داخلی يابدارتقا مياز دو منبع داخلی و خارجی فناورياست، 

دهند. منبع میاز طريق آن سطح فناوری را ارتقاکنند وها صرف تحقيقات میاي است که بنگاهو توسعه
شود.های تحقيق و توسعه از کشورهای پيشرفته به داخل کشور گفته میريز هزينهجی به اثرات سرخار

کشورهای پيشرفته سطح فناوری باالتری دارنـد کـه اثـراتش از طريـق تجـارت يـا واردات کاالهـای        
نکـه يـک   عـالوه بـر اي  FDIشود. به کشور وارد می)FDI(مستقيم خارجيگذاريسرمايهای يا سرمايه

هـای مـديريتی و سـازماندهی و    های جديـد، مهـارت  تواند منبع تکنولوژيسرمايه است، میمينأتمنبع
المللـی منتشـر   کند که تکنولوژی را در سـطح بـين  های بازاريابی نيز باشد و مانند کانالی عمل میشبکه

سازد.می
های مديريتی و مانند ل فناوری، روشگذاری مستقيم خارجی در انتقابا توجه به اهميت نقش سرمايه

خـب تكشـورهاي من کـل عوامـل در   وریبهرهبه بررسی نقش اين عامل در ارتقای اين پژوهشدر اينها،
زير است:صورتبه پژوهشبر اين اساس فرضيه اصلي .ايمپرداخته
وري كشورها نقش مثبت دارد.مستقيم خارجي در ارتقاي بهرهگذاريسرمايه
FDIتـأثير در زمينـه  شدهانجامو سپس مطالعات نموده مطرح را مباني نظري ، ابتداپژوهشن در اي

هـاي آمـاري و   آوري و بـرآورد داده به معرفي چگونگي جمـع . در ادامه بحث،نماييما مرور ميرTFPبر 
هايي توصيهو در نهايت كردهاشاره وري كل عوامل بر بهرهFDIمدل مناسب براي شناسايي نقشبرآورد
خواهيم كرد.ه ئل اراوري كل عوامبهرهيارتقابراي

۱۳۸۶ريزي و نظارت رهبردي رياست جمهوري ، معاونت برنامه.١
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مباني نظري پژوهش. ۱

شود به بخشي از رشـد كـه توسـط    وري كل عوامل منتسب ميبهرهدر چارچوب نظريات رشد اقتصادي،
اسـت. شـده شود كه در ادبيات بـه مانـده سـولو معـروف     تغييرات نيروي كار و سرمايه توضيح داده نمي

از نظريات رشد اقتصـادي اسـتفاده   بايدوري كل عواملهثر بر رشد بهربراي شناسايي عوامل مؤاين،بنابر
در نظريـات  شوند: نظريات رشد برونـزا و درونـزا.  نظريات رشد به دو دسته تقسيم ميطور كلي،ه . بشود

م خارجي اسـت بـه   مستقيگذاريسرمايهترين نتايج که يکي از مهمرارشد برونزا، دخالت پيشرفت فني
تـرين  توضـيح اساسـی  الگوهـای نئوکالسـيک در  بـا توجـه بـه نـاتواني    .گيرنـد صورت برونزا در نظر مي

، عامـل  نئوكالسـيك کـه بـر خـالف الگوهـای رشـد      شدند، الگوهای رشد درونزا مطرح های رشدواقعيت
تکنولوژی را به صورت درونزا وارد الگوهای رشد کردند.

يـا اقتصـاد   R&Dشوند که يکی مبتنی بـر  به دو شاخه تقسيم میبه طور كليزا، الگوهای رشد درون
ها و ديگری مبتنی بر سرمايه انسانی است و رشد بلندمـدت پايـدار را ناشـی از انباشـت سـرمايه      انديشه

داند.انسانی می
سـيک وجـود   های نئوکالرفع بازدهی کاهنده در انباشت سرمايه که در مدل(برايAKهای در مدل

، متناسب با سرمايه (يعني سرمايه انساني)کننده رشدشود که يکی ديگر از عوامل تعيين، فرض میدارد)
کند و بـدين ترتيـب توليـد متناسـب بـا سـرمايه رشـد        رشد نموده و اثرات بازدهی کاهنده را خنثی می

.١کندمی
آيـد. الگوهـای   دسـت مـی  ه ق و توسعه بآوری، موتور رشد اقتصادی است که با انجام تحقيتوسعه فن

) مطرح ۱۹۹۲)، و آقيون و هويت (۱۹۹۱()، گروسمن و هلپمن۱۹۹۰(که توسط رومرR&Dمبتنی بر 
) با تغيير برخـی  ۱۹۹۵(شد، بر پايه اثر مقياس بود و با تجربيات تاريخی سازگاری نداشت. بنابراين جونز

باعـث رفـع اثـرات سياسـتی بـر رشـد       داد که اين اقـدام  از فروض نواقص اين الگوها را رفع کرد و نشان 
شود.مدت نيز میبلند

ه اسـت. بـ  های اخير به اهميت سرمايه انسانی در رشد اقتصادی کشورها، تأکيد شدهدر مطالعات سال
باشد: در مدل لوکاس، سـرمايه  طور کلی دو دسته مطالعه در زمينه اثر سرمايه انسانی بر رشد مطرح می

يک نهاده در تابع توليد است. در نتيجه، نرخ رشد محصـول بـه نـرخ رشـد سـرمايه انسـانی       تنهاانسانی
از اثـر  و هر چه نهاده بيشتر باشد توليد بيشتر خواهد بود. لوکـاس رشـد پايـدار را ناشـی     داشتهبستگی 

ايـن  بـود ندهـد کـه حتـی در    کرده و نشـان مـی  . ربلو اين مدل را تعديل٢سرريز نيروی انسانی می داند
کرد كه سطح سـرمايه انسـاني   از آن رومر بيانپسنمايد. سرريزها نيز اقتصاد رشد بلندمدت را حفظ می

به صورت يـک نهـاده مطـرح    تنهااثرگذار است. در مدل نلسون و فلپس، سرمايه انسانی همبر نرخ رشد
و نرخ رشد توليد بسـتگی بـه نـرخ    و از اين رشودباشد، بلکه، به عنوان منشأ ابداع و ابتکار مطرح مینمی

سطح سرمايه انسانی دارد.در نهايت،ابداعات و 

) مراجعه كنيد.۲۰۰۱به رومر (AKهاي  براي اطالع از جزئيات مدل. ١
2. Lucas. (2002).
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رشد اقتصادی و پيشرفت، دستيابی بهبرايمهم و راهكاريک سياستFDIجذب،های اخيردر دهه
و به تبع آن رشـد  گذاريسرمايهبه افزايش نه تنهاFDIاست. به ويژه در کشورهای در حال توسعه بوده

بـاال  تدريج بهه به كشور ميزبان شود كه بتکنولوژی پيشرفتهموجب انتقالتواند، بلکه میكندمك ميك
هايي كه بـا  بنگاهگفتني است،.١هاي كشور ميزبان منجر خواهدشدشركتهای تکنولوژيکیبردن قابليت

هاي مديريتي نوين در شتر و روشوند از تكنولوژي پيشرفتهاندازي ميمستقيم خارجي راهگذاريسرمايه
هاي خـارجي در  با افزايش سهم بنگاهوري باالتري دارند.بهره،كنند و در نتيجهفرايند توليد استفاده مي

يافت كـه ايـن بهبـود    وري كل عوامل در سطح كالن اقتصـاد افـزايش خواهـد   بهرهاقتصاد كشور ميزبان،
داراي اثرات سرريز انتقال دانش فنـي  FDIب جذافزون بر اين،است.FDIوري اثر مستقيم جذب بهره

هـاي شـركت حضـور  همچنين،هاي بومي است.هاي خارجي به بنگاههاي نوين مديريتي از بنگاهو روش
خارجی در اقتصاد يک کشور، ممکن است رقابت را در بازارهای داخلی آن کشور افـزايش دهـد. وجـود    

بـاال ببرنـد و اقـدام بـه     راوریبهـره کـارايی و تـا داخلی فشـار آورد هايشركترقابت ممکن است به 
تـرين  پراهميـت بـه عنـوان  FDIبه همين دليل .های جديد کنندکردن تکنولوژيواردکردن و يا ابداع

.٢های مدرن معرفی شده استکانال انتشار تکنولوژي
بـه  FDIستقيم متـأثر کنـد.   تواند اقتصاد کشور ميزبان را به طور مستقيم يا غيرممیFDI،بنابراين

هـای  کاربرد تکنولـوژي و غيرمستقيم از طريق گذاريسرمايهواشتغالافزايشطور مستقيم، به صورت
، )مليتیهای اقتصادی چندهای سطح باالتر بنگاهتکنولوژيدليلبه (هاي نوين مديريتيو روشپيشرفته

وري بـه  در ارتقاي بهـره FDIقش اثرات سرريز جذب با توجه به اهميت بيشتر نگذارد.بر اقتصاد اثر می
کشـور  وریبهرهتواند به طور غيرمستقيم میFDI شايان ذكر است،پردازيم.له ميأبررسي ابعاد اين مس

افتـد  داخلی باال ببرد. اين امر به اين دليل اتفاق مـی هايشركتميزبان را از طريق تنوع تکنولوژيکی در 
ی با کيفيت خـوب را توليـد   دليل برخورداری از تکنولوژی پيشرفته قطعاً کاالخارجی بههايشركتکه 
هـاي شركتکردن (بومي)محلی،توان آن را به طور کامل در داخل تهيه کرد. بنابراينکه نمیکنندمی

تکنولـوژيکی بـه شـرکت    منفعـت تواند به طور بالقوه اثر سرريز و مثبت خارجی را بر حسب خارجی می
شـود. تنـوع اثـرات خـارجی     در انواع گوناگونی از اثرات خارجی ظاهر میمنافعوسعه دهد. اين داخلی ت

FDIمنفعتترين شود، مهمکه اثرات سرريز گفته میFDIمسيرچهار ،نظریمباني. ٣مطرح شده است
(پيوندهاي)ارتباطات، ٥، جابجايی نيروی کار٤کنند: اثرات نمايشیبالقوه اثرات سرريز را چنين تعريف می

پردازيم.ميدر ادامه به بررسی مختصر آنها .٧، اثرات رقابتی٦عمودی
نمايشیاتاثر·

تواند به صورت جزء بـه جـزء   چندمليتی میهايشركتکنند که تکنولوژی باالی اثرات نمايشی بيان می
قليـد يـا مهندسـی    های توليد خود را از طريق تتوانند روشداخلی منتقل شود و آنها میهايشركتبه 

1. Pessoa. (2005). 2. Temenggung. (2006).
2. Temenggung. (2006).

).۲۰۰۲(.کومار. ٣
4. Demonstration Effects 5. Labor Turnover
6. Vertical Linkages 7. Competitive Effects
6 .Vertical Linkages
7. Competitive Effects
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چنـدمليتی هايشركتهای جديد توليد و راه و رسم مديريتی جديد که توسط معکوس يا پذيرش روش
خود را افزايش دهند. وریبهره، در نتيجه،است، به روز کنندآورده شده

نيروی کارجابجايي·
بـه طـور کلـی،    توانـد از جابجـايی نيـروی کـار حاصـل شـود.      پذيرش تکنولوژی جديد، همچنـين مـی  

شـرکت تابعـه   ،چندمليتی متقاضی کارگران نسبتاً ماهر در کشور ميزبـان هسـتند. بنـابراين   هايشركت
وجود ه زمانی بسرريزکرد. اثرات گذاری خواهدبر روی آموزش نيروی کار سرمايهچندمليتیهايشركت

رونـد يـا   داخلـی مـی  هـاي شـركت مليتی بـه  چنـد هايشركتآيند که کارگران آموزش ديده توسط می
ه کـار  انـد را بـ  دسـت آورده ه کـه بـ  را کنند و تکنولوژی و دانش مـديريتی  يس میتأسشركتخودشان 

گيرند.می
عمودی(پيوندهاي)ارتباطات·

نی کـه در معـامالت بـازار توليـد     ممکن است از طريق پيوندهای پيشين و پسـي چندمليتیهايشركت
نامه برای تکنولوژی خاص يا تواند به شکل موافقتسانند. اين سود میکنند، به اقتصاد ميزبان سود برمی

به عنوان بخشی از ترفيع شراکت با عرضه محصوالت، مونتاژ يا بازاريابی باشد.
رقابتیاتاثر·

،١تکيـه دارنـد  سـرريز ريز بر اثر رقابتی به عنوان مکانيزم ديگری از اثـرات  های اثرات سربسياری از مدل
كشـور  دهـد. اگـر در   رقابت را در بازار داخلی افزايش مـی چندمليتیهايشركتکه حضور بدين معنی 
داخلـی را مجبـور بـه    هـاي شـركت رقابت ناقص وجود داشته باشد، حضور آنها ممکن است ميزبان بازار 

، افـزايش  افـزون بـر ايـن   است. وریبهرهاستفاده کارآمدتر از تکنولوژی موجود کند که ثمره آن افزايش 
بيـان به کردن از آنها را باال ببرد.يا سرعت تقليدهای جديد رقابت ممکن است سرعت پذيرش تکنولوژي

هاي داخلي بـراي بقـا در   شود كه بنگاههاي داخلي و خارجي باعث ميوجود رقابت زياد بين بنگاهديگر،
يروي انساني متخصـص  دنبال ارتقاي سطح دانش فني و مديريتي خود باشند و از طريق جذب نه بازار، ب

پذيري خود را ارتقا دهند تا قدرت رقابتوري ) بهرهR&D(تحقيق و توسعههايهزينهو كارآمد و صرف 
تواند بر رشـد اقتصـادی و   آن نيز ميسرريزو اثرات R&Dاز طريق FDIگفتني است،يابد.آنها افزايش

گذارد. اول بـه  ميتأثيرها شرکتوریبهرهد بر رشمسيراز دو R&D،به طور کلی. مؤثر باشدوریبهره
بـرد. دوم بـه   طور مستقيم سطح تکنولوژی را از طريق افزودن اطالعات جديد بيشتر (نوآوری) ، باال مـی 

کند تا اندازه بزرگتری از میتوانمند، آنها را دانش فنيطور غيرمستقيم و از طريق افزايش ظرفيت جذب 
از تحقيـق و توسـعه،  هـاي هزينههاي داخلي با صرف يعني بنگاه،٢کنندتکنولوژی را جذبسرريزاثرات 

بهبـود فراينـدهاي   خود نسبت به نوآوري در قالب توليد محصوالت جديد يا با كيفيت باالتر وسوييك
دهد.هاي ديگر را افزايش ميقدرت جذب دانش فني آنها از بنگاهديگر،سويكنند و از توليد اقدام مي

وري چـه  بر رشد اقتصادي يا بهـره FDIكه براي اثرگذاري پردازيمميبه اين موضوع دمه بحث،در ا
نظريـه اثـر رژيـم    راهبردهای تجارت خارجی کشورهاست.از اين الزامات،يکی الزاماتي مورد نياز است.

1. Wang and Blomstrom. (1992), Glass and Saggi. (1998). 2. Kinoshita. (2000).
[
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عنوان ۱۹۷۸بار توسط باگواتی در سال نخستينگذاری خارجی، سياست تجاری بر رشد ناشی از سرمايه
و ديگران با عنوان نظريه رشد قهقرايی گسترش پيدا کرد. مسـأله مطـرح در   وياين نظريه توسط .١دش

بـر رشـد   ٣و توسـعه صـادرات  ٢ها و راهبـرد جـايگزينی واردات  اين ارتباط، چگونگی و ميزان اثر سياست
د کـه رشـد حاصـل از    کنـ بود. نظريه باگواتی چنين بيـان مـی  گذاری مستقيم خارجی حاصل از سرمايه

گذاری خارجی تحت شرايط راهبرد جايگزينی واردات کمتر از زمـانی اسـت کـه راهبـرد توسـعه      سرمايه
تواند به تحرک آزاد عوامل و تخصيص منـابع  صادرات در پيش گرفته شود. استراتژی توسعه صادرات می

شود بلکـه رشـد   ور وارد میبيشتری به کشFDIشود و بدين ترتيب نه تنها منجر بر اساس مزيت نسبی 
و R&Dوجود آمده به تشـويق  ه چون رقابت ب،شاهد خواهيم بودFDIبيشتری را نيز با جذب وريبهره

بيشـتر هـای رشـد درونـزا بـه رشـد     شود که بر اسـاس مـدل  میمنجر گذاری در سرمايه انسانی سرمايه
ي و دانش فني دو عامل مهم در تبيين ارتقاي سرمايه انسانشايان ذكر است،خواهد شد.منجر وريبهره

سـوي تجـارت   ه اقتصـادهاي بـازتر بـ   بنـابراين، . هسـتند وري كل عوامليعني بهرهجزء باقيمانده رشد،
كنند.وري كسب ميمنافع بيشتري در قالب ارتقاي بهرهFDIخارجي از جذب 
بـراي  های الزم ين پيش شرطتريکی از مهماست.توسعه سيستم مالی در کشور ميزباندومين الزام،

يـک بـازار مـالی گسـترده،     نبوداست، زيرا ، توسعه سيستم مالیبر رشد اقتصادیFDIگذاری مثبت اثر
اين امر باعث کاهش حجم ورود سـرمايه  ،دهد. همچنينرقابت را در بازارها کاهش می،يکپارچه و فعال

شود .خارجی و عدم استفاده بهينه از آن می
در کشورهايی که توان مطرح نمودبر رشد اقتصادی ميFDIبندي در رابطه با اثرگذاری معدر يك ج

FDI اين افـزايش  گفتني است،يابد.گذارد، رشد اقتصادی بيشتر افزايش میمیوریبهرهاثر بيشتری بر
و از داشتهکه نيروی کار ماهرخوردبه چشم مینيز بيشتر در کشورهايیFDIدر اثر افزايش وریبهره

برخوردارند.سوي تجارت خارجيه و اقتصاد بازتر بيافتههای اقتصادی توسعهزيرساخت
گـذاري  تأثيرپاياني اين قسمت با توجه به هدف اصلي تحقيق مبني بر شناسايي چگـونگي  بحثمدر 

FDIهمان طوري كه .پردازيمميتصريح الگوي مناسب در اين زمينه به معرفی,وري كل عواملبر بهره
برای واردکردن اثرات سرريز دارد. تأثيرTFPاز طريق اثرات سرريز تكنولوژي بر FDIپيشتر مطرح شد،

شود:به روش زير عمل میوریبهرهدرFDIتکنولوژی 
گيريم.ميدر نظر را ) L) و نيروی کار (Kسرمايه (،)Yابتدا تابع توليد شامل محصول (

)۱(( ),t t t tY A f L K=

که سطح كنيماست. در اينجا فرض می٤کل عواملوریبهرهسطحدهندهنشانtAضريب ،۱در رابطه 
، اينبر افزونپذيرد. میتأثيرمستقيم خارجي گذاريسرمايهسرريز تكنولوژيكي ناشي از ، از اثروریبهره

1. Bhagwati. (1986). 2. Import Substitution 3. Export Promotion
2. Import Subs titution
3. Export Promotion

برابر با نرخ رشد توليـد منهـاي   Aسپس نرخ رشد اگر از اين رابطه لگاريتم گرفته و نسبت به زمان مشتق كلي گرفته شود،.٤
TFP ه سولوست و طبق تعريف نرخ رشـد هاي رشد نيروي كار و سرمايه خواهد بود كه در واقع همان ماندميانگين موزون نرخ

شود.ناميده مي
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بـديهي .اسـت سرمايه انسـاني و دانـش فنـي   ديگری مانند همچنين وابسته به عوامل Aكنيمفرض می
وري كل عوامـل  مهارت و سطح سالمتي نيروي كار به ارتقاي بهرهتخصص،ارتقاي سطح آموزش،است،

تحقيـق و  هـاي هزينـه كنيم منبع داخلي ارتقاي دانش فني ناشي از در نهايت، فرض ميشود.منجر مي
جذب دانش فنـي از خـارج در قالـب اثـرات سـرريز تحقيـق و       توسعه داخلي است و منبع خارجي آن با

هاي جديـد از  سوي تجارت خارجي در جذب ايدهه يعني اقتصادهاي بازتر باست،مرتبط توسعه خارجي 
هـاي داخلـي و   و افـزايش رقابـت بـين بنگـاه    FDIبا جـذب  نكته ديگر اين كه،.١تر هستندخارج موفق

ارتقاي سـطح آمـوزش و   در زمينه تحقيق و توسعه،گذاريسرمايهاي هاي داخلي برانگيزه بنگاهخارجي،
تـوان مـی شـده، يـاد با توجه به توضيحات شود. تخصص كاركنان و استخدام نيروي متخصص بيشتر مي

را به صورت زير تعريف کرد:AياTFPثر بر ؤعوامل م
)۲(TFP=G(KFDI,KR&D,OPEN,HC)

KR&Dمستقيم خارجي،گذاريسرمايهسرمايه ناشي از جذب بيانگر موجودي KFDI،۲كه در رابطه 

درجه باز بودن اقتصـاد  OPEN،(موجودي سرمايه تحقيق و توسعه)تحقيق و توسعههايهزينهانباشت 
جه قـرار  اي كه در مشخص نمايي بايد مورد تونكتهسرمايه انساني است.HCسوي تجارت خارجي و ه ب

مسـتقيم خـارجي اسـت    گذاريسرمايهانباشت تأثيرل عوامل تحت وري كگيرد آن است كه سطح بهره
وري با توجه بـه بـاالتر بـودن سـطح بهـره     بستگي دارد.GDPبه FDIوري به نسبت ولي نرخ رشد بهره

هاي خارجي در اقتصاد داخلي بنگاهحجم فعاليتهر چقدر هاي داخلي،هاي خارجي نسبت به بنگاهبنگاه
اثـر سـرريز   افزون بـر ايـن،  وري كل عوامل اقتصاد بيشتر خواهد بود.بر سطح بهرهآن تأثيربيشتر باشد،

كشـور بسـتگي   هرنكته دوم اين كه سطح يا موجودي دانش فني تر خواهد بود.تكنولوژيكي آن نيز قوي
تأثيروري را تحت كنون دارد كه سطح بهرهتحقيق و توسعه آن از ساليان گذشته تاهايهزينهبه انباشت 

تحقيق و توسعه به توليد بستگي دارد.هايهزينهوري به نسبت در حالي كه نرخ رشد بهرهدهد،قرار مي
تعريـف  GDPصورت نسبت مجموع ارزش صادرات و واردات بـه  ه درجه بازبودن اقتصاد ب،باالدر رابطه 

از نـرخ ثبـت نـام در    گيري سرمايه انساني در مطالعات تجربي بين كشوريبراي اندازهمعموالً.استشده
نيـز از  پـژوهش در ايـن  شود كه اطالعات آن در دسترس است.مقطع متوسطه و دانشگاهي استفاده مي

ايم.كردههاي سرمايه انساني استفاده اين دو شاخص در تحليل

وریبهرهبا FDIشده در زمينه رابطه انجامهايپژوهشمروری بر .۳

(استراليا، بلژيـک، کانـادا،   OECDکشور عضو ۱۶را برای TFPبر FDIاثر پژوهش)، در ۲۰۰۵(٢پسوا
درفنالند، فرانسه، آلمان، يونان، ايرلند، ايتاليا، هلند، ژاپن، پرتغـال، اسـپانيا، سـوئد، انگلـيس و آمريکـا)      

(از طريق دانش و اثرات سرريز)، FDIمورد بررسی قرار داده است. او متغيرهای ۲۰۰۲-۱۹۸۲های سال

.كنيدمراجعه )۱۹۹۸(وري به مدل ادواردزبودن اقتصاد و بهرهات بيشتر در مورد رابطه درجه بازبراي اطالع از جزئي. ١
2. Pessoa
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١R&L ،(حق امتياز و هزينه مجوز) و متغيری شامل تحصيالتR&Dکيفيت مديريت و ٢هاساخت، زير ،
هـر يـک از   تـأثير داند. بـرای بـرآورد   کل عوامل مؤثر میوریبهرهرا بر ٤نهادهای مناسبو ٣کار فرمايی
اثـر  FDIد دهـد کـه ورو  است. نتايج نشـان مـی  استفاده شدههاي تابلوييدادهاز روش TFPمتغيرها بر 

مسـيري FDIکل عوامل کشور ميزبان دارد که ممکن است به ايـن دليـل باشـد کـه     وریبهرهمثبت بر 
کـل  وریبهـره بـر  R&Lشود. اثر منفـی  المللی منتشر میاست که تکنولوژی از طريق آن در سطح بين

د تـا  کنـ اسـت، کمـک مـی   R&Lو وريبهـره دهنده رابطه عکس بين سـطح پيشـرفت  عوامل که نشان
بودن تکنولـوژی توليـد و صـادرات    افته را و در نتيجه کميبودن حق امتياز در کشورهای کمتر توسعهکم

هـای بسـيار   گـذاري سـرمايه هايی است که به دليل رفتار شرکتR&Lآنها توضيح داده شود. اثر منفی 
دارنـد. متغيـر   هـاي جديـد  يا ايدههاکنند و توجه کمتری به انديشهآالت و ابزار میسنگين روی ماشين

رابطه متقابل با سطح توسعه ،را يکجا مورد بررسی قرار داده استTFPسوم که جمعی از عوامل مؤثر بر 
يافتگی کشورها دارد.

استان چـين را  ۳۰کل عواملوریبهرهتغييرات تکنولوژيکی بر رشد تأثير)، ۲۰۰۶(٥شيو و حشمتی
گـذاری مسـتقيم خـارجی    اند. آنها دو متغيـر سـرمايه  ی قرار دادهمورد بررس۲۰۰۳-۱۹۹۳های سالدر
)FDI(٦ارتباطاتاطالعات وگذاری در فناوری) و سرمايهICT  را بر رشـد (TFP  انـد. در  مـؤثر دانسـته

از مدل اثرات تصادفی با واريانس ناهمسانی برای برآورد تابع توليـد و از روش غيرپـارامتری   پژوهش آنها
گيری تغييرات تکنولـوژيکی از دو روش  اندازهبراياست. استفاده شدهTFPای برآورد رشد مانده سولو بر

گذاری دهد که سرمايهاست. نتايج نشان میاستفاده شده٨شاخص عموميو ٧تك متغير روندپيشنهادی 
ICT وFDIيسـت،  اين اثر چندان بزرگ ناندازهولی داشتهکل عوامل وریبهرهداری روی رشد ااثر معن

بـه عوامـل تکميلـی ماننـد سـرمايه انسـانی و       TFPگذاری بيشـتر بـر   براي اثرICTگذاری زيرا سرمايه
الزم ،اثر بيشتری بر رشد اقتصـادی داشـته باشـد   FDIهای مناسب احتياج دارد و برای اينکه زيرساخت

ناپذير حذف شوند.های انعطافها و سياستاست اول ابهامات و پيچيدگی
هـای خـارجی، نـرخ    فاکتورهای اقتصاد کـالن (بـدهی  تأثيرای به بررسی )، در مطالعه۲۰۰۶(٩وآکينل

هـای محلـی از قـدرت    ، نرخ بازپرداخت وام، تفاوت قيمـت GDPتورم، درصد ارزش افزوده کشاورزی از 
، GDP، درصد اعتبار اعطـايی بـه بخـش خصوصـی از     GDP، سرمايه انسانی، نسبت صادرات به ١٠خريد

وریبهـره بـر  ١١GDP)های نقدی از درصد بدهيوGDP، ارزش افزوده صنعت از GDPاز FDIدرصد 
با استفاده از تـابع  پژوهشپردازد. در اين می۲۰۰۲-۱۹۸۰کشور آفريقايی در دوره ۳۴کل عوامل برای 

کـل  وریبهـره شـده بـر   يـاد هر يک از عوامل تأثيربه برآورد هاي تابلوييدادهداگالس و به روش -کاب
د کـه بـدهی خـارجی اثـر منفـی و      عوامل پرداخته شده است. تجزيه و تحليـل اقتصادسـنجی نشـان دا   

1. Royalties and Licence Fees. 2. Infrastructures
3. Quality of entrepreneurship 4. Appropriate institutions
5. Shiu, Heshmati 6. Information and Communication Technology
7. Single Time Trend 8. General Index 9. Akinlo
10. local price deviation from purchasing power parity
11. liquid liabilities as percentage of GDP
7. Single Time Trend
8. General Index
9. Akinlo
10. local price deviation from purchas ing power parity
11. liquid liabilities as percentage of GDP
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دارنـد شـامل   TFPکل عوامل دارد. فاکتورهای ديگری که اثر منفی و معنادار بـر  وریبهرهداری بر معنا
خريـد  هـا از قـدرت  دهـی و تفـاوت قيمـت   ، نـرخ وام GDPنرخ تورم، درصد ارزش افزوده کشـاورزی از  

اعطـايی بـه  ، درصـد اعتبـار  GDPصادرات به نسبتدهند که سرمايه انسانی، باشند. نتايج نشان میمی
و GDPاز درصـدی ، ارزش افـزوده صـنعت بـه عنـوان     GDPاز FDI، درصد GDPبخش خصوصی از 

کل عوامل دارند.وریبهرهداری بر رشد اثر مثبت و معناGDPاز هاي نقدينهبدهيدرصد 
۲۰۰۰-۱۹۶۷دوره درکـل عوامـل را بـرای فيليپـين     وریبهـره ای )، در مطالعه۲۰۰۲(١وروراتونک

(صـادرات و واردات)، در  هـای تجـارت خـارجی   شـاخص از برآورد کرده است. وی در مدل برآوردشـده،  
های اقتصاد کالن و ثبات (کسری بودجـه  گذاری مستقيم خارجی، بنياندسترس بودن اعتبارات، سرمايه

استفادهساختار بودجه ملی دولت تحقيق و توسعه وهای ها)، ساختارهای اقتصادی، هزينهو تغيير قيمت
اسـت  محصول محاسبه شده٢داگالس برآورد و ارزش بالقوه-تابع توليد کابپژوهشنموده است. در اين 

کـل عوامـل از   وریبهـره ها باشد.برداری از ظرفيتتا نشانگر نرخ بهرهشدهو از ارزش واقعی توليد کسر 
دهد ساختار نشان میهايافتهاست. گيری و رشد آن محاسبه شدهطريق تجزيه و تحليل رگرسيونی اندازه

تـرين عوامـل   گـذاری مسـتقيم خـارجی مهـم    ها، باز بـودن اقتصـاد و سـرمايه   اقتصاد کالن، ثبات قيمت
کـل  وریبهـره گـذار بـر   تأثيرل مهم ديگر نيز عامتحقيق و توسعههای هستند. هزينهTFPگذار بر تأثير

باشد. عوامل می
و رشـد اقتصـادی در دوره    وریبهـره استان چين را بـر روی  ۲۸به FDIورود تأثير)، ۲۰۰۲(٣ژانگ

روی کـار، سـرمايه انسـانی و    اسـت. سـرمايه فيزيکـی داخلـی، نيـ     مورد بررسی قـرار داده ۱۹۸۴-۱۹۹۷
اسـت.  شـده بـرآورد يرهای مدل هستند که به روش انگـل و گرانجـر   گذاری مستقيم خارجی متغسرمايه

افزايش ،و رشد اقتصادی دارد. همچنينوریبهرهاثر مثبت و معناداری بر رشد FDIدهد نتايج نشان می
)، و سـرمايه انسـانی  اشـتغال های ثابت)، نيروی کار (کلگذاری کل روی دارايیسرمايه فيزيکی (سرمايه

داری بر رشد اقتصادی دارند.امثبت و معنتأثيرره متوسطه) (نرخ ثبت نام دو
گـذاری مسـتقيم خـارجی روی رشـد     ای به بررسی اثر سرمايه)، در مطالعه۱۳۸۵حسينی و مواليی (

اند. با توجه بـه  های سری زمانی پرداختهز داده، با استفاده ا۱۳۸۱-۱۳۵۷های اقتصادی ايران برای سال
بـاز بـودن   گذاری داخلـی، سـرمايه انسـانی و درصـد     ری مستقيم خارجی، سرمايهگذامتغيرهای سرمايه

گـذاری مسـتقيم   سنجی پايه تدوين و در الگوی دوم به ترتيب اثر توأم سـرمايه اقتصاد يک الگوی اقتصاد
خارجی با سرمايه داخلی، سرمايه انسانی با تجارت خارجی و در الگوی سوم اثر تورم، ماليـات و مخـارج   

مثبـت  تأثيراست. نتايج اين الگو بيانگر شدههايی از ساختار اقتصادی نيز بررسی ه عنوان شاخصدولت ب
باشد و بيانگر آن است که سـرمايه انسـانی اثـر    گذاری مستقيم خارجی بر روی رشد اقتصادی میسرمايه

رشد اقتصـادی در  افزايش نرخ تورم، ماليات و مخارج دولتی بر،کند و از سوی ديگرآن را نيز تقويت می
ايران اثر منفی دارند.

1. Cororaton 2. Theoretical 3. Zhang
2. Theoretical
3. Zhang
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،کشورهای اندونزی، مـالزی، ونـزوئال  بر رشد اقتصادی را برای FDIتأثير)، ۱۳۸۴نجار زاده و ملکی (
پـژوهش انـد. در ايـن   ميالدی مورد بررسـی قـرار داده  ۲۰۰۰تا ۱۹۹۰های عربستان و ايران، برای سال

بر رشد بررسی FDIتأثيرکشور مورد نظر ۵های تلفيقی ه از دادهو با استفاد١ثابتاتاثرروشبراساس 
گـذاری  است. به غير از سرمايهمدل استفاده شدهبرآورديافته برای و از روش حداقل مربعات تعميمشده 

عنوان عامل مؤثر ديگر بـر رشـد اقتصـادی در    به٢گذاری ناخالص داخلیمستقيم خارجی، نقش سرمايه
بودن اقتصاد از پراکسی نسـبت صـادرات بـه توليـد ناخـالص      ميزان بازتأثيربه منظور نظر گرفته شده و

و تحليل مدل از نرخ رشد برآوردبرای يك سوي،داخلی به عنوان عامل مؤثر ديگر استفاده شده است. از 
ج نشـان  تـر اسـت. نتـاي   تـر و سـاده  گرفته که قابل فهمشده و اين کار به اين دليل انجاممتغيرها استفاده

FDIتـأثير سوي ديگربر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر مثبت بوده است. از FDIتأثيردهد که می

دهـد کـه   نتايج نشان می،سرمايه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد قرار دارد. همچنينتأثيربر رشد تحت 
ه انسانی قرار دارد.سرمايتأثيرگذاری ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی نيز تحت سرمايهتأثير

وري كـل  مستقيم خارجي بـر سـطح بهـره   گذاريسرمايهنقش انباشت يمارددر نظر در اين پژوهش
در ويژگـي ايـن پـژوهش   اولين بنابراين،.يمكشور منتخب را مورد بررسي قرار ده۲۳عوامل در ايران و 

.ن مطالعه براي ايـران كـاربرد دارد  كشورهاي مورد بررسي است و نتايج ايءاين است كه كشور ايران جز
ه بر اساس نتـايج آن بـ  وشودوري كل عوامل در سطح برآورد مياين است كه مدل بهرهويژگيدومين 

دنبال آن ميـزان  ه دست آورد و به وري نسبت به متغيرهاي مستقل را بهاي بهرهتوان كششسادگي مي
قرار داد.وري را مورد مقايسهگذاري متغيرها بر بهرهتأثير

هاي آماريداده.۴

كـه ٣اسـت در حال توسعه و در حال گـذار كشور سهجامعه آماري مورد بررسي شامل ايران و بيست و 
تركيـه، ارمنسـتان،   ,)کشـورهای اروپـای شـرقی   بلغارستان، مجارستان، رومـاني، اسـلواكي (  عبارتند از:

هنـد، چـين،  ,كـز و جنـوب شـرقي اروپـا)    مرکشـورهای  آذربايجان، گرجستان، قزاقستان، قرقيزسـتان ( 
پاكستان، مالزي، تايلند (آسيا)، مكزيك، پاناما، بوليوي، شيلي، ونزوئال (آمريكـاي التـين)، مصـر، تـونس،     

كشورهاي جهان را بـه دو دسـته   ۲۰۰۸بانك جهاني در گزارش چشم انداز است،گفتني.اگاندا (آفريقا)
يافته و دسته دوم كشورهاي در حـال توسـعه و در حـال    هدسته اول كشورهاي توسعتقسيم كرده است:

.٤گذار
آمارهـا  اصلياست. بخش آوري شدهالمللي معتبر جمعبينمنابع از اين کشورهاسري زمانياطالعات

اشـتغال  است. افزون بر اين، آمارهاي آوري شدهجمع٥و سايت "بخش آمار سازمان ملل"WDI 2008از 

1. Fixed Effects 2. Gross domestic investment (GDI)
2. Gross domestic inves tment (GDI)

امكـان در نظـر گـرفتن    دليل كمبود آمار در مورد متغيرهاي مورد بررسي در كشورهاي در حال توسعه و در حال گـذار، ه ب.٣
كشورهاي ديگر وجود نداشته است.

4. Outlook,2008 5. United Nations Statistics Division
5. United Nations Statis tics Divis ion
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هـاي هزينـه هاي ثبت نـام در مقـاطع متوسـطه و دانشـگاهي و     نرخو(ILO)١لي كارالملاز سازمان بين
سـاله و بيشـتر، جمعيـت    ۱۵دست آمده است. آمارهاي جمعيت شـاغل  ه ب٢يونسكوتحقيق و توسعه از

ورد ايران از دفتـر  تحقيق و توسعه در توليد، در مهايهزينهسال و سهم ۲۴-۱۸معيت جسال، ۱۴-۱۶
آمـوزان مقطـع   آمـار تعـداد دانـش   وجمهـور  ييسريزي و نظارت راهبردي رمعاونت برنامهنظارت برنامه

شده است.دريافتمتوسطه و دانشجويان از وزارت آموزش و پرورش 
كه به ايمكردهاز رابطه تعديل موجودي سرمايه استفاده برآورد موجودي سرمايهبرايپژوهشدر اين 
است:صورت زير 

)۳(ttt IKK +-= -11 )( d
نرخ استهالك است كه با پيروي از رومـر  dناخالص وگذاريسرمايهIموجودي سرمايه، K، كه در آن

هاي استهالك كشـورها در دسـترس   زيرا آمار نرخ،٣شوددرصد در نظر گرفته مي۴براي تمامي كشورها 
درصد بـرآورد  ۴شده در اقتصاد ايران، نرخ استهالك حدود نجامباشد. شايان ذكر است در مطالعات انمي

به مقدار اوليه موجـودي سـرمايه   رابطه باالبراي استفاده از شود،همان طور كه مالحظه مي.٤شده است
. براسـاس  ايـم استفاده كردهPIM٥دست آوردن مقدار اوليه موجودي سرمايه از روش ه نياز است. براي ب

)(اوليه موجودي سرمايه، مقدار اين روش 1-tK٦از رابطه زير قابل محاسبه است :

d+
=- r

I
K t

t 1

-۱۹۹۰هاي در فاصله بين سالاست،گفتني.٧استگذاريسرمايهمتوسط نرخ رشد ساالنه r، كه در آن
ـ تربا ثباتگذاريسرمايهكه روند ايمدر نظر گرفتهرا هاييدوره۱۹۹۰-۲۰۰۶ سـپس  وده وو افزايشي ب

مسـتقيم  گـذاري سـرمايه در ضمن، انباشـت  ايم. كردهمحاسبه را گذاريسرمايهمتوسط نرخ رشد ساالنه 
ايم.كردهنيز با همان روش باال برآورد را خارجي 

تحقيـق و  هـاي هزينـه از فـرض رونـد نمـايي    تحقيق و توسعههايهزينهدر خصوص برآورد انباشت 
تحقيق و توسعه در سال پايه از رابطـه زيـر قابـل محاسـبه     هايهزينه. انباشت ٨ايمكردهه استفادتوسعه
است:

)۵(&
& t

t

CR D
KR D

r
=

1. ILO 2. Unesco 3. Romer. (2001).
2. Unesco
3. Romer. (2001).

.نيدك) مراجعه ۱۳۸۵براي نمونه به مطالعه اميني و نشاط (.٤
5. Perpetual Inventory Method

يه فاوا در آمريكا و براي محاسبه مقدار اوليه موجودي سرما)۲۰۰۳براي محاسبه مقدار اوليه كل موجودي سرمايه به تام لي (. ٦
) و كشـورهاي آمريكـاي مركـزي بـه     ۲۰۰۴(در ژاپن به مطالعه مياگاوا و همكـاران )،۲۰۰۳(آمريكا به مطالعه شينجو و زانگ

.كنيد) مراجعه ۲۰۰۵(مطالعه رينسدورف و كاور
در چنين حالتي وآورددسته را ب۴توان رابطهسادگي ميه ب۳باشد،از رابطه rاگر نرخ رشد موجودي سرمايه ثابت و برابر . ٧

گذاري برابر است.موجودي سرمايه با نرخ رشد سرمايهحالتي نرخ رشد 
.نيدك) مراجعه ۱۳۸۵براي اطالع از جزئيات بيشتر به مطالعه اميني (.٨
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به قيمت ثابـت و  تحقيق و توسعه هايهزينهCتحقيق و توسعه، هايهزينهانباشت KR&D،كه در آن
rهـاي هزينـه دوره مورد بررسي اسـت. انباشـت   در تحقيق و توسعههايهزينهرشد ساالنه نرخمتوسط

:شودهاي بعد از رابطه زير محاسبه ميسالتحقيق و توسعه
)۶(ttt DCRDKRDKR &&& += -1

:١استزير محاسبه شدهرابطهطبق ديويژيا ، از روش(TFP)وري كل عوامل بهره

)۷(
aa -*

= 1LK

GDP
TFP

سـهم سـرمايه در   aنيروي كار شاغل،Lوجودي سرمايه، مKتوليد ناخالص داخلي، GDP،كه در آن
كنـد كـه سـهم سـرمايه از توليـد بـراي       است. رومر مطرح ميسهم نيروي كار از توليدa-1و توليد

كشورها حدود 
3
1

ي كشـش توليـدي سـرمايه اسـتفاده     توان به عنوان يك تقريب بـرا ميآن و از ٢است

پيامـدهاي  نبـود و شرايط رقابت كامل و بـازدهي ثابـت نسـبت بـه مقيـاس     درنمود. شايان ذكر است، 
از روش TFPو نتـايج محاسـبه   بودهكشش توليدي سرمايه دقيقاً برابر با سهم سرمايه از توليد خارجي، 

مانده سولو و شاخص ديويژيا يکسان خواهد بود.

وري كل عوامل در ايران با كشورهاي منتخبسي مقايسه تطبيقي بهرهبرر.۵

كه بودهمتوسط توليد به ازاي هر واحد از منابع (كار و سرمايه) دهندهنشان) TFPکل عوامل (وریبهره
ديگر، اين شاخص بيـانگر ميـزان توليـد بـه ازاي هـر      بيانوري نيروي كار و سرمايه است. به برآيند بهره

است.اده تركيبي نيروي كار و سرمايه واحد نه
ابتـدا  ۲۰۰۶-۱۹۹۶در دوره TFPكه سـطح  دهدنشان ميبرای ايران TFPنتايج حاصل از محاسبه 

وري در اوايل دوره ). كاهش بهره۱(نمودار روندي نزولي داشته و سپس به طور ماليم افزايش يافته است
كاهش درآمدهاي نفتي دولت و كاهش سهم بخش نفت به دليل كاهش بسيار زياد قيمت جهاني نفت و

و ۱۹۹۶. در مقايسه با كشورهاي منتخب ديگر، در دو سال ابتـدا و انتهـاي دوره (  ٣در اقتصاد بوده است
و از نظـر متوسـط رشـد    داشـته كشـور قـرار   ۲۴ام در بين ۱۳ام  و ۱۰)، ايران به ترتيب در رتبه ۲۰۰۶
).۲ه است (جدول ام قرار گرفت۲۰در رتبه TFPساالنه 

ار در توليد و در روش مانده سولو به ترتيب بيانگر سهم نيروي كa-1بيانگر سهم سرمايه در توليد و aدر روش ديويژيا،.١
كشش توليدي سرمايه و كار است.

2. Romer. (2001).
وري كل برابر بيشتر از ميانگين بهره۵/۷حدود ۱۳۸۲وري كل عوامل بخش نفت و گاز در سال قابل توجه است، ميزان بهره.٣

با كاهش سهم بخش نفت و گـاز در  فرض ثابت بودن ساير عوامل،) و اين بدين معناست كه با ۱۳۸۴(اميني،ت اسكل اقتصاد 
يابد.وري كل عوامل در اقتصاد ايران كاهش مياقتصاد، بهره
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۲۰۰۶-۱۹۹۶دوره دروري كل عوامل ايران روند سطح بهره. ۱نمودار

(دالر به ازاي هر نهاده تركيبي)
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.اين پژوهشخذ: محاسبات مأ

درصـد رشـد   ۶/۸كـه درصـد بـوده   ۴/۰در ايران حدود TFP، متوسط رشد ساالنه ياد شدهدر دوره 
GDPوري در ). براساس معيار سهم رشـد بهـره  ۲دست آمده است (جدول ه وري باز طريق ارتقاي بهره

اين، ام قرار گرفته است. بنابر۲۰رتبهدرديگر تأمين رشد اقتصادي، ايران در مقايسه با كشورهاي منتخب 
وري در ايران نامطلوب بوده و فاصله زيادي تا رسيدن به جايگاه مطلوب وجود دارد. در وضعيت رشد بهره

هـاي سـرمايه   وري در ايـران، وضـعيت شـاخص   به منظور شناسايي داليل رشد پـايين بهـره  ادامه بحث، 
. دهيممورد بررسي قرار ميرا انساني، تحقيق و توسعه و فناوري 

درصد بوده ۱۴/۰در ايران GDPدر FDIشود متوسط سهم مالحظه مي۲جدول درطور كه همان
رتبه آخر قرار دارد، در حالي كه كشور آذربايجان بـا متوسـط   و در بين كشورهاي مورد بررسي، ايران در

هايهزينه، متوسط سهم TFPكننده رشد درصد در رتبه اول قرار دارد. دومين عامل تعيين۷/۱۲سهم 
درصـد بـوده و در بـين كشـورهاي مـورد      ۵۳/۰است كه مقدار آن براي ايران GDPدرتحقيق و توسعه

درصد در رتبـه اول  ۹۲/۰رار دارد، در حالي كه كشور چين با متوسط سهم ام ق۹بررسي، ايران در رتبه 
، درجه باز بودن اقتصاد است. متوسط درجه بـازبودن اقتصـاد   TFPكننده قرار دارد. سومين عامل تعيين

بيانگر انتقال ناچيز فناوري از طريق واست ۱۹رتبه ايران كهدرصد بوده ۴۷ايران در دوره مورد بررسي 
در توليـد، سـهم   تحقيق و توسـعه هايهزينهبودن سهم ت از خارج به داخل است. با توجه به پايينتجار

در توليد و پايين بودن درجه باز بودن اقتصاد، روند پيشرفت فناوري در اقتصـاد ايـران كنـد    FDIناچيز 
، سـرمايه  TFPكننـده  در اين دوره اسـت. چهـارمين عامـل تعيـين    TFPرشد ناچيز دهندهنشانبوده و 

ر مقطع متوسطه و عـالي اسـتفاده   انساني است كه براي بررسي آن از دو شاخص نرخ ثبت نام ناخالص د
كشـورهاي مـورد   ميـان درصـد بـوده و در   ۷۲كنيم. متوسط نرخ ثبت نام مقطع متوسطه در ايـران  مي

در رتبه اول قـرار  درصد۳/۸۶قرار دارد، در حالي كه كشور ارمنستان با متوسط نرخ ۱۱بررسي در رتبه
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هاي مـورد  ام را بين كشـور ۱۹د بوده و رتبه درص۳/۱۶. متوسط نرخ ثبت نام دانشگاهي در ايران ١دارد
درصد در رتبه اول قرار گرفته اسـت. بنـابراين، ايـران بـه لحـاظ      ۴/۴۷و مجارستان با نرخ داشتهبررسي 

و رشـد  وریبهـره تأييدكننده سطح پايين سرمايه انساني در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و اين مسأله نيز
درصـد بـوده و در   ۹/۲۷در ايـران  توليد ناخالص داخلي در گذاريسرمايهپايين آن است. متوسط سهم 

درصد ۷/۳۶قرار دارد، در حالي كه كشور چين با متوسط سهم ۴كشورهاي مورد بررسي در رتبه ميان
لحاظ انباشت سرمايه فيزيکی در وضعيت مطلوبي قرار دارد، ولي در رتبه اول قرار دارد. بنابراين، ايران به 

. بـر  ٢در كشور اسـت گذاريسرمايهاست و بيانگر كارايي پايين ۱۸، رتبه ايران ICORبر مبناي شاخص 
بـودن ايـن   اسـت. منفـي  ۱۲يز ايـران داراي رتبـه   وري سرمايه نبناي شاخص متوسط رشد ساالنه بهرهم

هاي توليدي است.وب در استفاده بهينه از ظرفيتمطلشاخص بيانگر وضعيت نا
بودن بـودن درجـه بـاز   تحقيق و توسعه در توليد، پـايين هايهزينهدر مجموع، با توجه به سهم پايين 

توان به روند كند پيشرفت فني از منبـع  در توليد ميFDIاقتصاد به سوي تجارت خارجي و سهم ناچيز 
كند.را در ايران توجيه ميTFPو اين عامل به خوبي روند بطئي رشد بردداخلي و خارجي در كشور پي

. تصريح مدل۵

وري كل عوامل عبارتند از:با توجه به هدف اصلي اين پژوهش و مباني نظري، عوامل مؤثر بر بهره
هاي انتقال فناوري از خارج به داخل،گذاري مستقيم خارجي به عنوان يكي از راهسرمايه.۱
ي تحقيق و توسعه داخلي به عنوان منبع داخلي ارتقاي فناوري،هاهزينه.۲
نرخ ثبت نام تحصيالت دانشگاهي به عنوان متغير جانشين سرمايه انساني،.۳
هاي انتقال فناوري از خارج به داخل،درجه باز بودن اقتصاد به عنوان يكي از راه.۴
برداري از ظرفيت.نرخ بهرهلگاريتم نسبت توليد بالفعل به توليد بالقوه به عنوان پراكسي.۵

توليد سرانه محاسـبه شـده   ٣داگالس برآورد شده و لگاريتم ارزش بالقوه-در اين پژوهش تابع توليد کاب
هـا باشـد. بـه    برداری از ظرفيتاست و از لگاريتم ارزش واقعی توليد سرانه کسر شده تا نشانگر نرخ بهره

باشـد. گفتنـي   نسبت توليد بالفعل به توليد بالقوه نيـز مـي  بيان ديگر، تفاضل ياد شده به معناي لگاريتم 
) نيز مورد استفاده قرار گرفته است.۲۰۰۲(٤است، اين روش در مطالعه کوروراتون

FDIوري و تـوان رقـابتي   تواند از طريق ورود تكنولوژي پيشرفته و فنون مديريتي جديد بر بهـره مي
باعـث افـزايش رقابـت در اقتصـاد و بـه دنبـال آن افـزايش        FDIاقتصاد كشورها تـأثير بگـذارد. جـذب    

هـا و  هاي تحقيق و توسعه باعث ايجاد انديشهشود و هزينهها در تحقيق و توسعه ميگذاري بنگاهسرمايه
دهد. افـزون  وري را تحت تأثير قرار ميهاي جديد شده و بهرهپيشرفت فناوري درونزا و كشف تكنولوژي

در برخي از كشورها به دليل كامل بودن پوشش تحصيلي در مقطع متوسطه و با در نظر گرفتن نرخ گذر از مقطع متوسطه، .١
درصد باشد.۱۰۰تواند باالتر از نرخ ثبت نام ناخالص در مقطع متوسطه مي

يك دوره معين براي افزايش يك واحد در توليد ناخالص داخلي است.درگذاري الزم بيانگر ميزان سرمايهICORشاخص .٢
3. Theoretical 4. Cororaton
4. Cororaton
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گذاري بيشتر در زمينـه آمـوزش   يزه بيشتري براي استخدام نيروي متخصص و سرمايهها انگبر اين، بنگاه
وري است. گفتنـي اسـت، در   كاركنان خواهند داشت كه نتيجه آن ارتقاي سرمايه انساني و افزايش بهره

ايم كـه نام در مقطع آموزش عالي به عنوان پراكسي سرمايه انساني استفاده كردهاين مطالعه از نرخ ثبت
تحصيالت دانشگاهي از كانال ايجاد نيروي متخصص، افزايش تعداد پژوهشگران بالقوه، نوآوري، ابـداعات  

دهد. همـان طـور كـه پيشـتر نيـز مطـرح شـد، در        را تحت تأثير قرار ميTFPو پيشرفت تكنولوژيكي، 
ـ بر بهرهFDIتأثيرگذاري  ه سـوي تجـارت   وري، راهبرد تجاري كشور نيز مؤثر است و اقتصادهاي بازتر ب

شوند. درجه باز بودن اقتصاد از طريق اثر سرريز تحقيق و توسعه بيشتر منتفع ميFDIخارجي، از جذب 
گـذارد و  تأثير مـي TFP هاي جديد و همچنين گسترش رقابت  بر خارجی و انتقال فناوري و تكنولوژي

شود. وري کل عوامل ميبهبود بهرهتر از منابع باعثبرداري از ظرفيت از طريق استفاده مطلوبنرخ بهره

۲۰۰۶و ۱۹۹۶هاي كننده آن در سالو عوامل تعيينTFPشاخص .۱جدول

WDI 2008 ،ILO  ،UNESCOا استفاده از  اطالعات سري زماني منابع آماري  بخذ: محاسبات انجام شده أم

.مهوريو نظارت راهبردي رياست جريزيبرنامهو دفتر نظارت برنامه معاونت 



) در ارتقاي ...FDIگذاري مستقيم خارجي (تحليل نقش سرمايه۷۰

۲۰۰۶-۱۹۹۶هاي مرتبط با آن در دوره و برخي شاخصTFPمتوسط رشد ساالنه . ۲جدول

ميانگين 
هانسبت

كشور داراي رتبه اول ايران
مقدار شاخص

شاخص
كشور رتبه

مقدار 
شاخص

٧/١ ٩/٥ ارمنستان ٢٠ ٤/٠
وري كل متوسط رشد ساالنه بهره

(درصد)عوامل

٦/٣٧ ٣/٦٣ ارمنستان ٢٠ ٦/٨
در تأمين رشد TFPسهم رشد 

(درصد)توليد

٨/٤ ٧/١٢ آذربايجان ٢٤ ١٤/٠
GDPدر FDIمتوسط سهم 

(درصد)

١/٧٣ ٣/٨٦ ارمنستان ١١ ٧٢
متوسط نرخ ثبت نام ناخالص 

(درصد)دوره متوسطه

٦/٢٨ ٤/٤٧ مجارستان ١٩ ٣/١٦
متوسط نرخ ثبت نام ناخالص 

(درصد)دوره دانشگاهي

٤٦/٠ ٩٢/٠ چين ٩ ٥٣/٠
GDPدر D&Rمتوسط سهم 

(درصد)

٨/٢٢ ٧/٣٦ چين ٤ ٩/٢٧
به گذاريسرمايهمتوسط نسبت 
(درصد)توليد

٣ ٨/٠ ستانقزاق ١٨ ١/٣ ICORشاخص 

٦/١- ٨/١ پاكستان ۱۲ ۷/۰-
سرمايهوري بهرهمتوسط رشد 

(درصد)

٨٣ ٢١٧ مالزي ١٩ ٤٧
متوسط درجه باز بودن اقتصاد

(درصد)

٢/٤٠ ٦/١١٦ الزيم ١٤ ٣/٢٣
متوسط سهم صادرات به توليد

(درصد)

١/٤٣ ٨/١٠٠ مالزي ١٩ ٩/٢٣
متوسط سهم واردات به توليد

(درصد)

، WDI 2008 ،(ILO)خذ: محاسبات انجام شـده بـا اسـتفاده از  اطالعـات سـري زمـاني منـابع آمـاري          أم
UNESCOرياست جمهوريريزي و نظارت راهبرديو دفتر نظارت  برنامه معاونت برنامه

تحقيق و توسعه از توليـد ناخـالص داخلـي بـراي     هايهزينهمتوسط سهم هاي آماري،دليل كمبود دادهه ب* 
محاسبه شده است.۲۰۰۵-۱۹۹۶دوره 

شايان ذكر است،كشورهاي در حال توسعه معمـوالً از مشـكل ظرفيـت بيكـار بـه ميـزان قابـل تـوجهي         
شده دارد.محصوالت و يا باال بودن قيمت تمامبرخوردارند كه ريشه در كيفيت پايين 

:١با توجه به اهداف اين پژوهش و توضيحات باال، شكل قابل برآورد مدل به صورت زير است

هاي سرمايه (مانند شاخصبا عوامل مكمل آنگذاري مستقيم خارجي به دليل معنادار نبودن اثرات تقاطعي انباشت سرمايه.١
هاي تحقيق و توسعه) در مدل وارد نشده است.انساني، درجه باز بودن اقتصاد و انباشت هزينه
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كه در آن:

itLNTFPوري كل عوامل در كشور : لگاريتم بهرهi در زمانt،

itLNKFDI مستقيم خارجي در كشور گذاريسرمايهسرمايه ناشي از: لگاريتم موجوديi در زمانt،

itLNKRD تحقيق و توسعه در كشور موجودي سرمايه: لگاريتمi در زمانt،

itLNOPEN لگاريتم درجه باز بودن اقتصاد در كشور :i در زمانt،

LNHC it: ساله در كشـور  ۲۴-۱۸لگاريتم نرخ ثبت نام دانشگاهي يا پوشش تحصيلي در گروه سنيi

،به عنوان شاخص سرمايه انسانيtدر زمان 

LURit : در بـرداري از ظرفيـت  بالقوه به عنوان پراكسي نـرخ بهـره  لگاريتم نسبت توليد بالفعل به توليد
،tدر زمان iكشور 

itU جمله اختالل مدل براي كشور :i در زمانt.
موجـودي  رود متغيرهـاي مربـوط بـه    انتظـار مـي  با توجه به مباني نظري و توضيحاتي كه ارايه شـد، 

تحقيق و توسعه، درجه بـازبودن، نـرخ  موجودي سرمايهخارجي، مستقيمگذاريسرمايهسرمايه ناشي از
مثبت داشته و ضرايبشان مثبت باشد.تأثيرTFPبر برداري از ظرفيت نرخ بهرهثبت نام دانشگاهي و 

بـه توسـعه وتحقيـق هـاي هزينـه انباشت١توسعهوتحقيقسرمايهموجوديازمنظورباال،در رابطه 
سـال در٢اسـتراس اسـت، ذكـر شـايان .استكشورهرفنيدانشموجوديبيانگركهاستثابتقيمت
محاسبهاروپااقتصاديجامعهكشورهايوآمريكاژاپن،برايراتوسعهوتحقيقسرمايهموجودي۲۰۰۹
صـنايع بـراي راتوسعهوتحقيقسرمايه۱۹۹۳سالدرخودمطالعاتدر٣ریيهمچنين ند.استكرده

نی و حجازی يمطالعه امدر،ضمندر.استنمودهبرآوردكرهوژاپنآمريكا،مانندكشورهاييايكارخانه
عوامـل كـل وريبهـره ارتقـاي درتوسعهوتحقيقوانسانيسرمايهنقشتحليلعنوانبا)۱۳۸۷(آزاد

)TFP (اسـتفاده عوامـل كلوريبهرهتابعبرآورددردولتيتوسعهوتحقيقسرمايهازايران،اقتصاددر
.شده است
هـاي گـذاري سـرمايه انباشـت ٤خـارجي مسـتقيم گذاريهسرمايازناشيسرمايهموجوديازمنظور

در.باشـد مـي اقتصادكلفيزيكيسرمايهموجوديمانندمتغيرايناست. FDIجذبمحلازشدهانجام
ازناشـي سـرمايه موجـودي بـه تـوان مـي رااسـت كشورسرمايهموجوديكلبيانگركهKمتغير،واقع

كـه طـور همـان .نمـود تفكيـك خـارجي مستقيمگذاريرمايهسوداخليمنابعمحلازگذاريسرمايه
كـل سـرمايه موجـودي يـا ونمـود تفكيـك ITغيرسرمايهوITسرمايهبهراسرمايهموجوديتوانمي

كـل سـرمايه موجـودي تـوان مياستداللهمانبانمود،تفكيكاقتصاديهايبخشبرحسبرااقتصاد

1. R&D CAPITAL STOCKS 2. Strauss
3. Nadiri 4. FDI capital stock
3. Nadiri
4. FDI capital s tock
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خـارجي مسـتقيم گـذاري سـرمايه ازناشيسرمايهوداخليذاريگسرمايهازناشيسرمايهبهرااقتصاد
.نمودتفكيك
متغيرهـايي بـه نسبتعواملكلوريبهرهكششمحاسبهاين پژوهشهدفچونان ذکر است،يشا
واقتصـاد بودنبازدرجهانساني،خارجي،سرمايهمستقيمگذاريسرمايهازناشيسرمايهموجوديمانند

سـطح دروريبهـره مـدل وقتـي واسـت شدهتصريح١سطحدرمدللذااست،توسعهوتحقيقسرمايه
نيزخارجيمستقيمگذاريسرمايهوتوسعهوتحقيقمانندمتغيرهاييكهكندمياقتضاشود،ميبرآورد

) تغييـرات درصـد (رشدنرخحسببروريبهرهمدلاگراست،گفتني.باشند٢موجوديياذخيرهنوعاز
رشـد نـرخ پراكسـي عنوانبه(توليدبهخارجيمستقيمگذاريسرمايهنسبتازبايدسپس شوددبرآور

پراكسيعنوانبه(توليدبهتوسعهوتحقيقهايهزينهنسبتو) خارجيمستقيمگذاريسرمايهانباشت
.دشواستفاده) توسعهوتحقيقهايهزينهانباشترشدنرخ

فعاليـت حجـم دهنـده نشانخارجيمستقيمگذاريسرمايهانباشتوميمفهنظراز،شايان ذکر است
هـاي بنگـاه بـه نسـبت آنهـا باالتروريبهرهبهتوجهباواستميزبانكشوراقتصاددرخارجيهايبنگاه
درآنمسـتقيم اثـر همباشدبيشترميزبانكشوراقتصاددرآنهافعاليتحجمچقدرهر،)داخلي(بومي

كـه كندميايجادرابيشتريسرريزاثراتهموبودخواهدبيشتراقتصادكلوريبهرهنگينمياباالبردن
آندانـش موجوديبيانگرنيزتوسعهوتحقيقسرمايهموجودي.شودميمنجراقتصادباالتروريبهرهبه

.داردكنندهتعييننقشكشوروريبهرهسطحتعييندركهاستكشور

. روش برآورد الگو۶

در كـه  ايـم كـرده استفاده ٣هاي تابلوييدادهها از روش مدل و آزمون فرضيهبرآوردبراي پژوهشدر اين 
حالت كلي به شكل زير است:

)۹(å
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k
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ni،كه در آن ,,, K21=و تعداد كشورهادهنده نشانTt ,,, K21= دهنـده زمـان اسـت.    نشـان

itY كشورمقدار متغير وابسته است برايi در دوره زمانيt،it1bكشوردهنده عرض از مبدأ در نشان

i و دوره زمانيtباشد. ميite      شـود داراي ميـانگين صـفر،    جمله اخـتالل مـدل اسـت كـه فـرض مـي

0=)( iteE،22، و واريانس ثابت
eiteE d=)( .استkitb كـه واكـنش   هستندپارامترهاي مجهول مدل
گيـري  امـين زمـان را انـدازه   tو كشورامين iامين متغير مستقل در k متغير وابسته نسبت به تغييرات 

كند.مي

1. Level 2. Stock 3. Panel Data
2. Stock
3. Panel Data
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شود آن است که آيا شواهدي دال بر تفاوت ميـان  طرح ميدر مطالعات کاربردي مبيشترکه پرسشي
هـاي  عرض از مبدأ واحدهاي مختلف مقطعي وجود دارد، يا اين که بايد عرض از مبدأ براي تمـام واحـد  

توان به صورت فرضيه زير مطرح کرد:را ميپرسش؟ اين گرفته شودمقطعي يکسان در نظر 
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شود. بر اسـاس مقـادير مجمـوع مجـذور پسـماندها از      استفاده ميFاز آماره باالفرضيه براي آزمون 

توان آزمون فرضـيه را مبنـي   )، ميi1b) و نامقيد (متفاوت بودن i1bثابت بودن يد (برازش دو مدل مق

مقـدار  Eviews Ver6افـزار  دست آمده از کاربرد نـرم ه ر اساس نتايج بانجام داد. بi1bبر يکسان بودن
ــاره  ــدل بهــره Fآم ــراي م ــل ب ــل عوام 19121123وري ك =),(F  ــد ــابع تولي ــدل ت ــراي م و ب

917123923 /),( =F آماره مقاديراست و با توجه بهF در جدول، فرضيه صفر مبني بر يکسان
شـود. بنـابراين، در مـدل    مامي واحدهاي مقطعي در سطح يک درصد رد مـي بودن عرض از مبدأ براي ت

.استشدهگرفته برآوردي، عرض از مبدأ براي كشورهاي مختلف، متفاوت در نظر 
هاي مقطعي حدشود آن است که اين تفاوت در عرض از مبدأ واديگري که در اينجا مطرح ميپرسش 

دارد؟٣خطاييا مدل اجزا٢ملکرد تصادفييا اين که ع١کندبه طور ثابت عمل مي
، ي طراحـي شـده  ات تصادفتأثيرات ثابت و مدل تأثيرآزموني که براي کمک به انتخاب ميان دو مدل 

دو است. فرضيه اين آزمون که بـراي تشـخيص   -. آماره اين آزمون داراي توزيع کاياستهاسمن آزمون
کـه بـين   اسـت رود بـه ايـن صـورت    کار مـي ه اي مقطعي بهاي واحدهبودن تفاوتبودن يا تصادفيثابت

اساساً اختالف وجود ندارد: مدل اجزاي خطاو مدل اثرات ثابتهاي برآوردكننده
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باشد.ات ثابت ميتأثيردر روش ذيربطضريب Sbضريب مربوطه در روش اثرات تصادفي و Sb̂که
۲۳آماره اين آزمون بـا درجـه آزادي   Eviews VER6هاسمن با استفاده از نرم افزاربا انجام آزمون

مقـادير آنهـا  که در مقايسه با است۲/۷۶۵يد برابر و براي مدل تابع تول۹/۷۳۹برابروريبهرهبراي مدل 
هـاي  بنابراين، براي برآورد مـدل .شودميندرصد، فرضيه صفر پذيرفته ۹۹در جدول در سطح اطمينان 

کند.عمل مياثرات ثابتصورت ه براي واحدهاي مقطعي بأموجود، تفاوت بين عرض از مبد

. برآورد الگو و تحليل نتايج۷

۵را در جـدول  ۲۰۰۵-۱۹۹۶كشـور منتخـب در دوره   ۲۴د مدل به روش اثرات ثابت براي نتايج برآور
هاي تحقيق و توسعه بيشتر كشـورها  ايم. شايان ذكر است، به دليل عدم انتشار آمارهاي هزينهارائه كرده
وجـود نـدارد. همـان طـور كـه مالحظـه       ۲۰۰۶-۱۹۹۶، امكان برآورد مدل براي دوره ۲۰۰۶براي سال 

1. Fixed effects model 2. Random effects model 3. Error components model
2. Random effects model
3. Error components model



) در ارتقاي ...FDIگذاري مستقيم خارجي (تحليل نقش سرمايه۷۴

درصد معنادار هسـتند و  ۱هاي تمامی ضرايب مطابق انتظار تئوريک و ضرايب در سطح ود, عالمتشمي
درصد است كه به معناي اين است كه متغيرهـاي مسـتقل   ۹۹شده رگرسيون برابر قدرت تشريح تعديل

دهند. درصد از تغييرات متغير وابسته را توضيح مي۹۹

وري كل عواملرهو هاسمن براي مدل بهFآزمون .۳جدول
Test cross-section fixed effects

Effects TestStatisticd.f.Prob.

Cross-section F۰۴۵۲۲۳/۱۹۱)۲۱۱ ،۲۳(۰۰۰۰/۰

Cross-section Chi-square۹۳۱۶۴۸/۷۳۹۲۳۰۰۰۰/۰

و هاسمن براي مدل تابع توليدFآزمون .۴جدول
Test cross-section fixed effects

Effects TestStatisticd.f.Prob.

Cross-section F۸۵۵۷۴۸/۱۷۱)۲۳۹ ،۲۳(۰۰۰۰/۰

Cross-section Chi-square۱۹۹۹۷۹/۷۵۶۲۳۰۰۰۰/۰

گذاري مستقيم خارجي به لحاظ آماري مثبت ضريب متغير لگاريتم موجودي سرمايه ناشی از سرمايه
درصـد در انباشـت   ۱۰بـودن سـاير عوامـل، بـا افـزايش      بـت دهد با فرض ثاو معنادار است كه نشان مي

يابد. بنابراين، فرضـيه اصـلي   درصد افزايش مي۲/۰وري كل عوامل گذاري مستقيم خارجي، بهرهسرمايه
گـذاری  تواند، کوچک بودن نسبت سـرمايه بودن اين ضريب ميشود. دليل اصلي كوچكتحقيق تأييد مي

هـاي خـارجي در توليـد كشـور     بيان ديگر، به دليل سـهم كـم بنگـاه   مستقيم خارجی به توليد باشد. به
وري كل اقتصاد نداشته اسـت. افـزون بـر ايـن،     تأثير زيادي در افزايش متوسط بهرهFDIميزبان، جذب 

اند شان نتوانستهكشورهاي در حال توسعه به دليل كمبود سرمايه انساني و پايين بودن سطح دانش فني
هاي نـوين مـديريتي در مقيـاس    داشته باشند، يعني دانش فني و روشFDIجذب اثرات سرريز قوي از

است.هاي كشور ميزبان منتقل نشدههاي خارجي به بنگاهوسيع از بنگاه
هاي تحقيق و توسعه نيز مثبت و معنادار است. همچنين، عالمت ضريب متغير لگاريتم انباشت هزينه

وري كل هاي تحقيق و توسعه، بهرهدرصد در انباشت هزينه۱۰افزايش بودن ساير عوامل، بابا فرض ثابت
تواند سهم پايين بودن اين ضريب ميترين دليل كوچكدرصد خواهد داشت. مهم۳/۰عوامل رشدي برابر 

های تحقيق و توسعه در توليد در برخی از کشورهای در حال توسعه باشد. شايان ذكـر اسـت، بـه    هزينه
هـا و  ها به دليل تعرفـه هاي داخلي، كمبود فضاي رقابت بين بنگاهالي و تخصصي بنگاهدليل ضعف بنيه م

وري و ها به اهميـت و نقـش تحقيـق و توسـعه در رشـد بهـره      موانع تجاري زياد، عدم توجه كافي دولت
شد.گيران باهاي اقتصادي توسط كارگزاران و تصميمها در بنگاهنهادينه نشدن استفاده از نتايج پژوهش
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ضريب متغير لگاريتم نرخ ثبت نام تحصيالت دانشگاهي به لحاظ آماري مثبت و معنادار برآورد شـده  
درصـدي در نـرخ ثبـت نـام     ۱۰بودن ساير عوامل، يـك افـزايش نسـبي    دهد با فرض ثابتكه نشان مي

أثير مثبـت  دهنـده تـ  دهد كه نشـان درصد افزايش مي۶/۰وري كل عوامل را تحصيالت دانشگاهي، بهره
هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی در     گسترش دانشگاه،وري كل عوامل است. بنابراينسرمايه انساني بر بهره

های نيروی کار و افزايش خالقيت و نوآوری تواند از طريق ارتقای توانمنديکشورهای در حال توسعه می
وری در اين کشورها کمک زيادی کند.به افزايش بهره

۲۰۰۵-۱۹۹۶کل عوامل با روش اثرات ثابت در دوره وریبهرهمدل رآوردبنتايج .۵جدول
دارياسطح معنضرايبنام متغيرها

LKFDI٠٢٣/٠٠٠٤٠/٠

LKRD٠٢٩/٠٠٠٠٣/٠

LOPEN٠٨٥/٠٠٠٠٦/٠

LHC٠٥٦/٠٠١١٠/٠

LUR٧٩١/٠٠٠٠٠/٠

99402قدرت تشريح تعديل شده /=R

١٤٨٨=Fآماره معناداري كل رگرسيون
اين پژوهش.نتايج خذ: مأ

بـودن سـاير عوامـل، بـا     ضريب متغير لگاريتم درجه باز بودن نيز مثبت و معنادار است. با فرض ثابـت 
درصـد خواهـد   ۹/۰برابـر وري كل عوامـل رشـدي   درجه باز بودن اقتصاد، بهرهدردرصدي۱۰افزايش 

بت بيانگر اثر سرريز تحقيق و توسعه خارجی به شكل انتقال فنـاوری از طريـق واردات   داشت. اين اثر مث
تجارت شايان ذكر است،. باشداي با تكنولوژي پيشرفته به کشورهای در حال توسعه  میكاالهاي سرمايه

شود كشورهاي در حال توسعهكشورهاي در حال توسعه با كشورهاي پيشرفته به لحاظ فناوري باعث مي
يعنـي بـا واردات كاالهـاي    تحقيق و توسـعه كشـورهاي پيشـرفته برخـوردار شـوند،     هايهزينهاز فوايد 
تـر سـطح دانـش    توانند سريعكردن آن مياي با دانش فني پيشرفته و تحقيق بر روي آنها و بوميسرمايه

جـه نبودنـد و   اگر کشورهای در حال توسعه با کمبود نيروی کـار متخصـص موا  فني خود را ارتقا دهند.
توانست بيشـتر از  اين ضريب می،بودسهم تجارتشان با کشورهای پيشرفته در مرز دانش فني بيشتر می

هـاي داخلـي و   بودن اقتصاد از طريق گسترش رقابت بين بنگاهافزايش درجه بازافزون بر اين،اين باشد.
اخلي انگيـزه بيشـتري بـراي ارتقـاي     هاي ديعني بنگاهكند،ها كمك ميوري بنگاهخارجي به بهبود بهره

كارايي خود براي بقا در بازار خواهند داشت. 
نشـان  برداري از ظرفيـت مثبـت و معنـادار بـرآورد شـده و      يت، ضريب متغير لگاريتم نرخ بهرهدر نها

وريدرصد افزايش در بهره۹/۷برداري از ظرفيت، باعث در نرخ بهرهنسبيدرصد افزايش۱۰كه دهدمي
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تـری از  بـه نحـو مطلـوب   ،شود. اين نتيجه بيانگر آن است كه با رفع موانع توليد و فـروش كل عوامل مي
شـايان ذکـر   يابـد. منابع توليد استفاده خواهدشد و متوسط توليد به ازای هر واحد از منابع افزايش مـی 

توانـد بـه   دی و مانند اينها مـی بنهای بستهبهبود شيوه،ها به تبليغات و بازاريابیتوجه بيشتر بنگاه،است
سـازی و  خصوصی،کاهش مداخله دولت در اقتصاد،اينافزون برها منجر شود.کاهش ظرفيت بيکار بنگاه
وریبهرهتواند به بهبود گذاری و توليد مینقش نهادها در جهت تشويق سرمايهاصالح قوانين و مقررات و

کمک زيادی کند.
در برداري از ظرفيت در مقايسه با ساير متغيرهاي ل بررسي شده، نرخ بهرهر بين عوامگفتني است، د

از آن متغيرهـاي درجـه   پـس وري كـل عوامـل دارد و   را بر بهرهتأثيرشده در مدل بيشترين نظر گرفته
بازبودن و سرمايه انساني قرار دارند. 
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هاپيشنهادارائه گيري و نتيجه.۸

۲۴ي در جمستقيم خـار گذاريسرمايهبا تأكيد بر راوري كل عواملرهعوامل مؤثر بر بهپژوهشدر اين 
رشد كهدهدنشان ميدست آمده ه نتايج ب. كرديمبررسي در حال توسعه و در حال گذاركشور منتخب

سهم نازل پايين بوده است كه داليل آن عبارتند از:۲۰۰۶-۱۹۹۶وري كل عوامل در ايران در دوره بهره
FDIودرجه بـاز بـودن اقتصـاد   تغييرات كمدر توليد، تحقيق و توسعههايهزينه، سهم پايين در توليد

. گذاريسرمايهعالي و پايين بودن كارايي آموزش نام در مقطع نرخ ثبت
دست آمده از برآورد الگو عبارتند از:ه ترين نتايج بمهم

وري كل ز بودن اقتصاد بر بهرهمستقيم خارجي و درجه باگذاريسرمايهمثبت و معنادارتأثير.۱
ولـي  هسـتند، مؤثروریبهرهی در افزايش هر دو منبع ارتقای فناوركه دهدنشان ميعوامل 

كمتر است.FDIتأثير
بـه  ،FDIروشيسه با قاانتقال فناوري از طريق باز بودن اقتصاد به سوي تجارت خارجي در م.۲

وري دارد. بيشتري بر ارتقاي بهرهتأثيرنسبت 
وري مثبت و معناداري بـر بهـره  تأثيربه عنوان پراكسي سرمايه انسانينام دانشگاهينرخ ثبت.۳

كل عوامل دارد.
تـأثير وري دارد، ولي ايـن  مثبت و معناداري بر بهرهتأثيرتحقيق و توسعههايهزينهانباشت .۴

است. كمبه نسبت 
وري كـل عوامـل   بر ارتقـاي بهـره  مثبت و معناداريتأثيربرداري از ظرفيتنرخ بهرهافزايش .۵

و در نتيجـه  هـا تر از ظرفيتبه استفاده بيشتر و مطلوبرفع موانع توليد و فروشدارد، يعني 
شود.  منجر ميوريبهبود بهره

انـداز جمهـوري اسـالمي ايـران در خصـوص رسـيدن بـه        شده در سند چشماهداف تعيينبا توجه به 
ايـن  وري در رسيدن بـه  فناوري در سطح منطقه و نقش مهم ارتقاي بهرهجايگاه اول اقتصادي، علمي و 

:كنيممطرح ميرا زير هايهدف پيشنهاد
انتقـال توانـد منبـع  عالوه بر اينکـه يـک منبـع تـأمين سـرمايه اسـت، مـی       FDIكه از آنجا.۱

ذا های بازاريابی نيز باشـد، لـ  های مديريتی و سازماندهی و شبکههای جديد، مهارتتکنولوژي
حائز اهميت است. در اين راستا، توسعه بـازار  FDIجذب ايكردن بسترهاي مناسب برفراهم

دهـا در  هـا و اصـالح كـاركرد نها   مالي، تعامل فعال، سازنده و مؤثر با جهان، بهبود زيرسـاخت 
تواند مورد توجه قرار گيرد.گذاری ميجهت تشويق توليد و سرمايه

بـراي وري، ايجاد انگيزه و شرايط مناسـب  عالي در افزايش بهرهباالي آموزش تأثيربا توجه به .۲
شده به دانشـجويان،  هاي دادهادامه تحصيل در سطح دانشگاهي و ارتقاي سطح كيفي آموزش

هـاي  التحصـيالن رشـته  استفاده بهينه از فارغگسترش مشاغل دانش پايه به منظورهمچنين
شود.شنهاد ميهاي مرتبط با تخصص آنها پيمختلف در فعاليت
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اي و وري، كاهش تدريجي موانـع تعرفـه  مثبت درجه باز بودن اقتصاد بر بهرهتأثيربا توجه به .۳
افزون بر شود. اي تجارت به منظور ايجاد شرايط رقابتي در بازار داخلي مهم تلقي ميغيرتعرفه

اهميت است.هاي مناسب براي افزايش سهم صادرات در توليد حائز اين، فراهم نمودن زمينه
از دولـت  شـود  ، پيشنهاد مـي تحقيق و توسعه در توليدهايهزينهبودن سهم با توجه به پايين.۴

د و در بخش دولتي نيـز  خصوصي حمايت الزم را به عمل آورانجام تحقيق و توسعه در بخش
شود.تخصيص دادهR&Dهاي سهم بيشتري از بودجه دولت به فعاليت
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