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ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﺪت ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان

ﺳﺤﺮ رﺣﯿﻤﯽراد* ،ﺣﺴﻦ ﺣﯿﺪري** و رﺿﺎ ﻧﺠﺎرزاده

ﭼﮑﯿﺪه

ﺗﺎﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1397/02/05 :

***

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1397/10/24 :

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗـﺎ ﺑـﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﺘﻮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﻮﯾﺰ
ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازه ﺑﻨﮕﺎه ،ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ،ﺳـﻮد
ﺑﻨﮕﺎه ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﻨﮕﺎه ،ﺷﺎﺧﺺ درﺟﻪ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺗﺠﺎري ﺻﻨﺎﯾﻊ و رﺷﺪ ارزش اﻓﺰوده اﺳـﻤﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺛﺮﮔﺬار در ﻣﺪل وارد ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻌﺎدﻻت رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ¬اي اﯾﺮان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﺪﻫﺎي دورﻗﻤﯽ  ISICﺑﺮاي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻻ ،ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﭘـﺎﯾﯿﻦ
در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  1374- 1393ﺑﺮآورد ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد ﻣﻌﺎدﻻت ﺷﺪت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ در ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ
در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻻ ،ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮي از ﮐﺎرﮐﻨـﺎن آنﻫـﺎ
داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري ﺑﺎزﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،داراي اﻧـﺪازه ﺑـﺰرگﺗـﺮي ﺑـﻮده و ﻧﺴـﺒﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ارزش اﻓﺰوده ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ارزش اﻓﺰوده ﺧﻠﻖ ﺷـﺪه را
ﺻﺮف ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬﻤـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻮدآوري و
رﺷﺪ ارزش اﻓﺰوده ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾـﻦ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ در اﯾﺮان اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ در راﻫﺒﺮدﻫـﺎي آنﻫـﺎ ﻧﻘـﺶ
ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺛﺮﮔﺬار ﺑـﺮ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوري ،اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫـﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﺮاي ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﺳـﻄﺢ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در اﯾﺮان ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي .O31, O32 :JEL
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،دادهﻫﺎي ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ،اﻟﮕﻮي اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ ،اﻟﮕﻮي اﺛﺮات ﺗﺼﺎدﻓﯽ.
* داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس،ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ،داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿـﺖ
ﻣﺪرس ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽs.rahimirad@yahoo.com :
** اﺳـﺘﺎدﯾﺎرﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼـﺎدي،ﮔﺮوه اﻗﺘﺼـﺎد ،داﻧﺸـﮑﺪه اﻗﺘﺼـﺎد و ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ،داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻣـﺪرس ،ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﻣﺴـﺌﻮل ،ﭘﺴــﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽhassan.heydari@modares.ac.ir :
*** داﻧﺸــﯿﺎر ﻋﻠــﻮم اﻗﺘﺼــﺎدي ،داﻧﺸــﮑﺪه اﻗﺘﺼــﺎد و ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ،داﻧﺸــﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿــﺖ ﻣــﺪرس ،ﭘﺴــﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــﯽ:
najarzar@modares.ac.ir
 #اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺤﺮ رﺣﯿﻤـﯽ راد اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ آﻗـﺎي دﮐﺘـﺮ ﺣﺴـﻦ
ﺣﯿﺪري و ﻣﺸﺎوره آﻗﺎي دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻧﺠﺎرزاده اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 -1مقدمه
امروزه تحقیس و توسعه کلید رقابد و دستیابي به فناوري هاي مدرن دنیا محسوب مـيشـود.

فناوري و پیشرفد ميتواند ماهید فرآيند تولید و کیفید محصوالت را تغییـر داده و سـبب
بهبود توان رقابتي کاالها و افزايش صادرات شود .اگر زيرساخدهاي الزم براي تولید يك
محصول به سه دسته نرمافزاري ،سخدافزاري و انسانافزاري تقسیم شود ،تجربه کشـورهاي
مختلف نشان ميدهد آنچه عامل تعیینکننده رقابد بینالمللي اسـد ،عوامـل نـرمافـزاري و

انسـانافــزاري اسـد (بــادي .)2227،7در صـنايع امـروزي ،مهـمتــرين عوامـل نــرمافــزاري و
انسانافزاري را ميتوان در تحقیس و توسعه خالصه کرد .براي موفقیـد در تحقیـس و توسـعه
يك سازمان ،مهمترين عامل دانش اسد که به عنوان سرمايه نامشهود ايفاي نقش مـيکنـد.
وظیفه تحقیس و توسعه در بنگاههاي اقتصادي تامین دانش مورد نیاز براي تصمیمگیري موثر
و بهتر ،جهد تولیـد و تجـارت بـا کمتـرين هزينـه و بیشـترين منفعـد اسـد (حسـیني نیـا و
همكاران.)7936 ،
بررســيهــا نشــان مــيدهــد کــه بخــش صــنعد ايــران در بــین کشــورهاي صــنعتي و نیــز
کشورهاي موفس درحال توسعه از پايینترين مقدار شدت ( R&Dنسبد هزينههـاي تحقیـس
و توسعه به ارزش افزوده در صنايع کارخانـهاي) برخـوردار اسـد .میـزان شـدت  R&Dدر

کارگاههاي صنعتي ( 72نفر کارکن و بیشتر) ايران در سال  ،37تنها  2/25درصد اسـد .2بـه
بیان ديگر ،در صنايع کارخانهاي کشـور تنهـا  2/25درصـد از ارزش افـزوده خلـس شـده بـه
تحقیقات و آزمايشگاه اختصاص داده مي شـود ،ايـن در حـالي اسـد کـه ايـن مقـدار بـراي

کشورهاي توسعه يافتهاي مانند آمريكا ،ژاپـن و انگلـیس بـه ترتیـب  72/96 ،72/65و 7/93
درصد بوده و براي کشورهاي در حال توسـعهاي ماننـد پرتغـال و ترکیـه بـه ترتیـب  2/75و
 7/29درصد اسد 9که نشاندهنده آن اسد که در کشورهاي توسعهيافته درصد بیشـتري از
ارزش افزوده بخش صنعد به تحقیس و توسعه اختصـاص داده مـيشـود .ايـن آمارهـا نشـان
1 -Badi
 - 2براي محاسبه شدت تحقیس و توسعه در بخش صنعد در ايران تنها آمار در دسترس در اين زمینه استفاده شده اسد
که عبارت اسد از نسبد هزينه تحقیقات و آزمايشگاه به ارزش افزوده در کارگاههاي صنعتي  72نفر کـارکن و بیشـتر
که در نشريه «نتايج آمارگیري از کارگاههاي صنعتي  72نفرکارکن و بیشتر» در مرکز آمار منتشر شده اسد.
)3 - United Nation Industrial Development Organization (2016

بررسی عوامل موثر بر شدت هزینههای تحقيق و توسعه33 ...

ميدهند بنگاههاي صنعتي در ايران در مقايسه با کشورهاي منتخب بخـش بسـیار کمتـري از
ارزش افزوده خلس شده را صرف تحقیس و توسعه ميکنند.
شواهد نشان ميدهند که شدت هزينههاي تحقیس و توسعه در بین صنايع مختلف يكسان
نبوده اسد .با نگاه به نمودار ( )7ميتوان مشاهده کرد که صنايع تولید وسايل نقلیه موتوري
تريلر و نیمتريلر با شدت هزينههاي  R&Dحدود  7درصد و بعد از آن صنعد تولیـد ابـزار

پزشكي و اپتیكي و ابزار دقیس با  2/36درصد در جايگاه دوم صنايع با بیشترين نسبد هزينه-
هاي تحقیس و توسعه به ارزش افزوده قرار دارند .کمتـرين مقـدار شـدت  R&Dمربـوط بـه
صنعد تولید محصـوالت از توتـون و تنبـاکو و سـپس صـنايع تولیـد ذغـال کـك و صـنايع
پااليشگاهي اسد که به نسبد ارزش افزودهاي که تولید ميکننـد ،هزينـه بسـیار نـاچیزي را

صرف تحقیس و آزمايشگاه ميکنند.
شدت تحقیس و توسعه نشانگر اين اسـد کـه بـه نسـبد ارزش افـزوده تولیـد شـده ،چـه
هزينهاي صرف تحقیس و توسعه ميشود ،اما ممكن اسـد براسـاس آمـار مطلـس هزينـههـاي
اشاره شده ،صنايع رتبهبندي ديگري داشته باشند .با اين حال ،باال بـودن ايـن نسـبد نشـانگر
ساختاري اسد که در آن تحقیس و توسعه اهمید باالتري دارد .به هـر حـال پرسـش مهمـي
که مطرح ميشود اين اسد که چرا در ايران بخش بسیار کمتري از ارزش افزوده خلس شده
با هدف بهبود محصوالت تولیدي و ارتقاي فرآيند تولید صرف تحقیس و توسـعه مـيشـود
براي پاسخگويي به اين پرسش بايد عوامل موثر بر شدت تحقیس و توسعه در بخـش صـنعد
ايران و تاثیر هر يك شناسايي شوند تا براساس آن بتوان نتیجهگیري کرد که چـرا در ايـران
سهم کمتري از ارزش افزوده صرف تحقیس و توسعه ميشود
از اين رو هدف تحقیس ،بررسي و شناسايي عوامل مـوثر بـر تحقیـس و توسـعه در بخـش
صنعد ايـران اسـد تـا بـا شناسـايي ايـن عوامـل در صـنايع کشـورکمكي بـه جهـدگیـري
سیاسدهاي دولد ،صنعد و دانشگاه به سـمد افـزايش انگیـزههـاي بنگـاههـاي صـنعتي از
طريس افزايش عملكرد تحقیس و توسعه شود .با مشاهده مطالعات در اين زمینه روشن شد که
کمتر پژوهشي به بررسي اين موضو در کل صنايع کشور تمرکز کردهاند و بیشتر مطالعات
به بررسي وضعید تحقیس و توسعه تنها در يك صنعد خاص پرداختهاند.
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نمودار( :)1نسبت هزينههاي تحقيق و توسعه به ارزش افزوده در بين صنايع داخلي ايران بر اساس
طبقهبندي  ISICدو رقمي ( 1334درصد)
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کل صنعت
صنايع مواد غذايي و آشاميدني
توليد محصوالت از توتون و تنباکو ـ سيگار
توليد منسوجات
توليد پوشاك ـ عملآوردن و رنگ کردن پوست خزدار
دباغي و عملآوردن چرم و …
توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه
توليد کاغذ و محصوالت کاغذي
انتشار و چاپ و تكثير رسانههاي ضبط شده
صنايع توليد زغال کك ـ پااليشگاههاي نفت و سوختهاي…
صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي
توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي
توليد ساير محصوالت کاني غير فلزي
توليد فلزات اساسي
توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشينآالت و تجهيزات
توليد ماشينآالت و تجهيزات طبقهبندي نشده در جاي ديگر
توليد ماشينآالت اداري و حسابگر و محاسباتي
توليد ماشينآالت مولد و انتقال برق و دستگاههاي برقي…
توليد راديو و تلويزيون و دستگاهها و وسايل ارتباطي
توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق و …
توليد وسايل نقليهي موتوري و تريلر و نيم تريلر
توليد ساير وسايل حمل و نقل
توليد مبلمان و مصنوعات طبقهبندي نشده در جاي ديگر
بازيافت

تحقیس بیان ميشود.
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منبع :محاسبات تحقيق مبتني بر آمارهاي مرکز آمار ايران

ساختار مقاله حاضر در ادامه به اين صورت اسد که در بخش دوم ،بـه ادبیـات نظـري و

پیشینه تحقیس پرداخته مي شود ،سپس بـا اسـتفاده از پیشـینه تحقیـس عوامـل مـوثر برتحقیـس و
توسعه از منظر مقاالت مختلف بیـان مـيشـود .در بخـش سـوم الگـوي تجربـي و دادههـاي
تحقیس معرفي شده و سپس نتايج برآورد الگو و تفسـیر آن ارائـه مـيشـود و در آخـر نتـايج
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 -2ادبیات نظری
 -2-1جایگاه هزینه تحقیق و توسعه در مفاهیم پایه نوآوری
ردپاي هزينه تحقیس و توسعه را ميتوان در نظريات و مفاهیم رشـد اقتصـادي يافـد ،جـايي
که رشد اقتصادي ماهیتي درونزا دارد ،يعني معتقدند که وضعید رشد اقتصادي کشورها با
انتخاب و بهینهيابي مردم و عوامل اقتصادي خصوصـي رقـم مـيخـورد .در نسـلهـاي قبلـي
نظريات رشد اقتصادي عوامل تاثیرگذار بر رشد و رفاه مثل پیشرفد فني و نرخ رشد نیـروي
کار و ...برونزا در نظر گرفته مي شد .در نظريه رشد سولو تابع تولیـد دو متغیـر بـه نـامهـاي
نیروي کار و سرمايه دارد کـه افـزايش هـر يـك از ايـن دو متغیـر بـه عنـوان ورودي باعـ
افزايش خروجي اقتصاد ميشود که از آن به رشد اقتصادي تعبیر ميشـود .در کنـار ايـن دو
متغیر ،ضريبي در خا رج از تابع تولید قرار دارد کـه افـزايش ايـن ضـريب خـود بـه خـود بـه
افزايش خروجي و رشد اقتصادي منجر خواهد شـد .سـولو ايـن متغیـر را ضـريب فنـاوري و
تغییرات آن را تغییرات تكنیكي نامیده بود .اواس دهه  ،32پروفسور رومـر 7تـالش کـرد تـا
دانش را به عنوان متغیري درون تابع تولید بازسازي کند (رومـر .)7335 ،مبنـاي ايـن نظريـه
اين اسد که انديشهها ،فناوري را بهبود ميبخشند .يك انديشه بكر و نو اين امكان را فراهم
ميکند که از مجموعهاي از نهادهها و عوامل تولید ،محصوالت بیشتر يا بهتري تولیـد شـود.
در واقع ،وجود يك فكر جديد ،شاخ

فنـاوري را در تـابع تولیـد افـزايش مـيدهـد .ايـن
2

انديشهها و فكرها به هیچ وجه در حوزه مهندسي خالصه نميشوند (جونز .)2223 ،

آگیون و هوويد )2223( 9در کتاب خود با عنوان «علم اقتصاد رشد» يادآور مـيشـوند

که در مدل هاي نئوکالسیك رشد بر افزايش سرمايه فیزيكي و انساني به عنوان عامـل رشـد
تاکید ميشود و در نظريههاي شومپیتري به نوآوري به عنوان عامل رشد بهرهوري و بـه تبـع
آن رشد اشاره ميشود .به اعتقاد آنها براي حل اين اختالفنظر بايد به اين سوال پاسخ داد
که چه میزان از رشد حاصل افزايش سرمايهها و چقدر به دلیل نوآوري اسـد .پاسـخي کـه
خود آنها به اين سوال مي دهند اين اسد که حتي در نگـاه نئوکالسـیكي ،رشـد بلندمـدت

1- Paul Romer
2- Jones
3- Aghion and Howitt
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نیازمند نوآوري اسد و بخشي از تغییرات تكنولوژي در سرمايه جديد متبلـور مـيشـود کـه
جدا کردن سهم نوآوري از انباشد سرمايه را مشكل ميکند (آگیون و هوويد.)2223 ،
با توجه به مطالب مطرح شده ،رشد به عنوان يكي از کلیـديتـرين مفـاهیم اقتصـادي بـا
وجود عواملي مانند دانش  ،فناوري و نوآوري مي تواند بـه وقـو پیوسـته و پايـدار بمانـد و
سرمايهگذاري در ايجاد دانش و نوآوري ميتواند به ايجاد اين عوامل کمـك کنـد .بـا ايـن
رويكرد ،توجه دقیستر به به مفاهیم دانش ،فناوري و نوآوري مهم تلقي ميشوند.
دانش عبارت اسد از ذخیره انباشد شـدهاي از اطالعـات و مهـارتهـا کـه از مصـرف

اطالعات حاصل ميشود (زا  .)7333 ،7دانش به عنوان يك سرمايه انساني تلقي ميشـود
که عامل اصلي توسعه اقتصادي بوده ،اما در سالهاي اخیـر اهمیـد اصـلي و مهـم آن رشـد
اقتصادي بوده اسد .طبس نظريات موجود ،يكي از مهمترين عوامل سازنده دانش ،تحقیـس و
توسعه به شمار ميآيد و با افزايش هزينههاي تحقیس و توسعه در بخشهاي مختلف ميتوان
دانش بهکار برده در آن بخش را افزايش داد.
فناوري عامل تبديل منابع طبیعي ،سرمايه و نیروي انساني بـه کـاال و خـدمات اسـد کـه
عناصر متشكله يـا ارکـان آن عبـارت اسـد از :سـخدافـزار ،انسـانافـزار يـا نیـروي انسـاني
متخص

 ،فناوري متبلور در اسناد و مدار

يا اطالعات ،سازمانهـا يـا نهادافزار(هاديـان و

مهدوي نور.)7935،
به طور کلي نوآوري به معني ارائه يك کاال يا خدمد جديد يـا بهبـود قابـل توجـه
محصول ،يك روش بازاريابي جديد و يا يك روش سازماني جديد در شـیوه کسـب و
کار با سازمان يا ارتباطات خارجي اسـد .نـوآوري بايـد بـراي سـ ازمان جديـد باشـد و
نیازي به جديد بودن براي بخش صنعد يا بازار ندارد .به عبارت ديگر ،هرگاه سـازمان
در محصوالت ،فرآيندها يا روش هاي کـار خـود (اعـم از فعالیـد هـاي بازاريـابي و يـا
رويه هاي سازماني) تغییر يا بهبود مهمي را ايجاد کند ،مـي تـوان گفـد نـوآوري اتفـاق
افتاده اسد .از مهم ترين عوامل تاثیر گذار بـر ارتقـاي سـطح رقابـد پـذيري بنگـاه هـا و
دستیابي به مزيد رقابتي ،بهره گیري از قابلید هاي نوآورانه اسد ( معاوند علمي و فن-
آوري رياسد جمهوري.)7936 ،

1- Zack
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درخصوص نوآوري و ارتباط آن با دانش در عصر حاضر توجه به چنـد نكتـه ضـروري
اسد .ضمن آنكه اين نوآوري در عصر حاضر به شـدت نیازمنـد دانـش اسـد .در واقـع در
حال حاضر دانش بنیان نوآوري اسد و ايـن تفـاوت دانـش اسـد کـه خـود تفـاوت سـطح

توسعه کشورها را تعیین ميکنـد (يـاو .)2272 ،7نكتـه دوم آنكـه ارتبـاط دانـش و نـوآوري
منحصر به محصوالت با تكنولوژي باال نیسد و همه صنايع حتي صنايع با تكنولـوژي پـايین

از صنعد چوب و چاپ تا الیاف و کاغذ را تحد تاثیر قرار داده اسد (اسـچمیرل.)2221 ،2
همچنین حجم و میزان دانش در خالل سالهاي اخیر با سرعد فراواني افزايش يافتـه اسـد.
به عقیده جونز ( )2223افزايش سريع دانش باع شده اسد کـه افـراد مجبـور باشـند زمـان
بیشتري را صرف کسب دانش کنند ،ازاينرو ،در سن باالتري قادر به نوآوري ميشوند.
فناوري و نوآوري دربردارنده تمام روشها ،فرآيندها ،سیستمها و مهارتهايي اسد که
جهد تبديل منابع به محصوالت بهکارگرفته ميشوند .به هرگونه تغییر و تحـول در فنـاوري
(تر روشهاي قديمي و سنتي انجام امور) «نوآوري» اطالق ميشود .از جملـه مهـمتـرين
انوا نوآوري ،ميتوان به «نوآوري در محصول» و «نوآوري در فرآيند» اشاره کرد (نیلـي و
همكاران.)7932 ،
در گزارش سازمان توسعه و همكاريهـاي اقتصـادي در سـال  7335کـه بسـیاري آن را
بنیاني براي توجه بیشتر به نقـش دانـش در اقتصـاد مـيداننـد ،اقتصـاد دانـش بنیـان را چنـین
تعريف ميکنند :اقتصاد دانش بنیان اقتصادي اسد که به طور مستقیم مبتني بر تولید ،توزيـع
و استفاده از دانش و اطالعات اسد (سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي.)7335 ،9
پاول و اسنلمن )2227( 7در مقالهاي که بسیار به آن ارجا شده در تعريف اقتصاد دانش
بنیان مينويسند« :ما اقتصاد دانش را به عنوان تولید کاال و خـدمات بـر اسـاس فعالیـدهـاي
مبتني بر دانش تعريف ميکنیم که به تسريع حرکد پیشرفدهـاي تكنولوژيـك و علمـي و
همچنین از رده خارج شدن سريع آنها کمك ميکند .عنصر کلیـدي اقتصـاد دانـش تكیـه
بیشتر بر تواناييهاي ذهني به جاي عوامل فیزيكي و منابع اسد که شامل استفاده از دانش به
منظور بهبود هر يك از اين مراحـل تولیـد از تحقیـس و توسـعه تـا کارخانـههـا و مواجهـه بـا
1- Yeo
2- Schmierl
3- OECD
4- Powell and Snellman
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مشتريان اسد .اين تغییرات در افزايش سهم تولید ناخال

ملي مرتب با سرمايه نامحسـوس

باز تاب يافته اسد».
 -2-2هزینه تحقیق و توسعه و بازدهی انتظاری R&D

تحقیس و توسعه به «کار خالقانهاي گفته ميشود که به طور سیستماتیك انجام ميشود تـا بـه
دانش موجود بیفزايد و اين دانش را براي ابدا کاربردهـاي تـازه بـه کـار ببـرد» (،OECD
 .)7335رومر در کتاب اقتصاد کالن پیشرفته ( )2272تحقیس و توسعه را ناشي از انديشههاي
اقتصادي بیان ميکند و حمايد از تحقیقات علمي اولیه ،انگیزههاي خصوصي براي تحقیـس
و توسعه و نوآوري ،فرصدهاي جايگزيني بـراي افـراد بـا اسـتعداد و يـادگیري و آمـوزش
توس کار را چهار نیروي اصلي ميداند که به تخصی منـابع بـراي توسـعه دانـش کمـك
ميکنند .او همچنین سه اثر متمايز از تحقیس و توسعه را به صورت زير بیان ميکند:
 -7اثر افزاينده مصرفکننده (که يك اثر مثبد از تحقیس و توسعه اسد).
 -2اثر از بین رفتن کسب و کار که در واقع با ايجاد تكنولوژيهاي برتر ،تكنولوژيهاي پـايینتـر
جذابید خود را از دسد ميدهند که يك اثر منفي از تحقیس و توسعه به شمار ميآيد.
 -9اثر تحقیس و توسعه که نوآوران درآمـد حاصـل از بـهکـارگیري دانـش را از تـابع تولیـد
کاالها به حساب ميآورند نه از تابع تولید دانش (رومر.)2272،
امروزه فعالیدهاي تحقیس و توسعه ،بستر اولیه و اساسي براي انتقال از اقتصاد منبع محور
به سمد اقتصاد دانش محور در کشورهاي جهـان بـه شـمار مـيآيـد و زمینـه شـكلگیـري
فعالیدهاي دانشمحور و تحقیسمحور را فراهم ميکند .شكاف علمـي کشـورهـاي توسـعه
يافته و در حال توسعه نیز بر اساس سهم تحقیس و توسعه در فعالیدهـاي مختلـف اقتصـادي،
اجتماعي و سیاسي آنهـا سـنجیده مـي شـود .نگـرش علمـي بـه مسـائل مختلـف اقتصـادي،
اجتماعي و سیاسي منشا تحقیس و توسعه اسد و راهگشاي بسیاري از مشكالت در اين زمینه
خواهد بود (دقیقي اصلي و همكاران.)7932 ،
در اقتصاد امروز ،نوآوري در بهبود وضعید مصرفکننـدگان ،اسـتانداردهاي زنـدگي،
رشد و موفقید شرکدها و ثروت ملي عامـل کلیـدي اسـد .ازايـنرو ،سـرمايهگـذاري در
تحقیس و توسعه براي شرکدهـا و ملـد هـا جهـد تولیـد و نـوآوري و رقابـد بـراي آينـده
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ضروري اسد (  .)7335،OECDفناوريها عاملي حیاتي در تعیین رقابدپذيري شرکدهـا
در بازارهاي ملي و بینالمللي هستند و  R&Dمحـر

فنـاوري پیشـرفته اسـد و از ايـن رو

سطح و میزان رشد هزينههاي  R&Dبه عنوان شاخصي بـراي ظرفیـدهـاي نوآورانـه تلقـي

ميشود (پاويل و پاتل.)7333،7

همچنین تحقیس و توسعه و توسعه دانش نیازمند يك سیستم تعاملي بین دولد ،بنگاه
و دانشگاه ها اسد .بار مالي انجـام تمـام فعالیـد  R&Dدر داخـل يـك بنگـاه از يـك
طرف ،سنگین بوده اسد و از طـرف ديگـر ،سـاختار سـازماني آزمايشـگاههـاي علمـي
بزرگ خیلي انعطاف پذير نیسد .اين عوامل باع ميشود بنگاه ها در برابر تغییرات در
شراي متغیر بازار سكون سـازم اني داشـته و انعطـاف پـذيري خـود را از دسـد بدهنـد.
افزون بر اين ،بنگاه ها عالقه زيادي به انجام پـژوهشهـاي پايـه اي ندارنـد .ايـن نـو از
پژوهش ها بايد در دانشگاه ها و موسسات پژوهشي عمومي انجام شـود تـا در بلندمـدت
زيربناي دانش بومي در يك کشور تضعیف نشود .به همین دلیل ه م دولد و هـم خـود
بنگاه ها سعي در برون سپاري فعالیدهاي  R&Dبه صورت همكاري با ديگر بنگـاه هـا،
دانشگاهها و گروه هاي علمي دارند (حیدري.)7935 ،
بــازدهي انتظــاري خصوصــي  R&Dبــراي يــك بنگــاه ،يكــي از مهــمتــرين عوامــل در
تصمیمگیري مديران بنگاه براي سرمايهگذاري در تحقیس و توسعه اسـد .شـناخد میـزان و
عوامل تعیین کننده اين بازگشد خصوصي بـراي توضـیح و تفسـیر الگـوي سـرمايهگـذاري
 R&Dبسار مهم و کلیدي اسد .همچنین واکنش سرمايهگذاري بنگـاه بـه تغییـرات محـی

اقتصادي مهم اسد ( مايرس و ساسونو7337،2و هال ،ماريس و مونن.)2272،9
دانش در تابع تول ید به عنوان يك ورودي يا نهاده به همراه سرمايه فیزيكـي ،کـار و
مواد اولیه وارد مي شود .مفهـوم کلیـدي در ايـن چـارچوب ،مشـتس جزئـي از خروجـي
مربوط به سرمايه دانش اسد که به عنوان کشش خروجي دانش و يا محصول نهـايي از
سرمايه دانش درنظر گرفته مي شود .تولید نهايي دانش ميتو اند به صورت نرخ ناخال
بازدهي  R&Dتعريف شود در حالي که نرخ بازدهي خال

نهايي تولید نهـايي دانـش

1- Pavit and Patel
2- Mairesse and Sassenou
3- Hall, Mairesse and Mohnen
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با کسر نرخ استهال

اسد .چندين مشكل در استفاده از تولید دانش از جملـه بـرآورد

سهام سرمايه دانش و میزان استهال

هزينه تحقیس و توسعه و هـم زمـاني بـین تولیـد و

هزينه هاي ت حقیس و توسعه وجود دارد .هزينه هاي تحقیـس و توسـعه فعلـي ،سـهام دانـش
درآينده و تولید از طريس عملكرد را افزايش مي دهد ،اما در عین حال هزينـه تحقیـس و
توسعه جاري ،توس خروجي هاي گذشته و انتظـارات بنگـاه از خروجـي آينـده تعیـین
مي شود (گريلیچس.)7313 ،7

 -2-3مدل نظری
به منظور دستیابي بـه الگـوي سـرمايهگـذاري بنگـاه در  ،R&Dدرايـن بخـش مـدلي بـراي
تصمیمگیري بنگاه شامل هزينههاي تحقیس و توسعه معرفي ميشـود .در ايـن چـارچوب کـه
توس پترس 2و همكـاران 2279،معرفـي شـده اسـد ،بهـرهوري فعلـي بنگـاه ،تعیـینکننـده
کلیدي تصمیم بـراي سـرمايهگـذاري در تحقیـس و توسـعه و بهـرهوري آينـده اسـد کـه از
انتخاب  R&Dبنگاه حاصل ميشود.در اين مدل انتخاب سرمايهگذاري در  R&Dتوس
بنگاه ،احتمال تولید نوآوري در محصول يا نوآوري در فرآيند در آينده را تغییـر مـيدهـد.
اگر بنگاه يك نوآوري را تحقس بخشد ،اين امر توزيع بهرهوري و کسب سـود و درآمـد را
در دورههاي آينده تغییر خواهد داد و در نهايد بنگـاه زمـاني سـرمايهگـذاري در  R&Dرا
انتخاب ميکند که سود و بهرهوري بـهدسـد آمـده در ايـن فرآينـدها بیشـتر از هزينـههـاي
فعلياش باشد.
تابع هزينههاي کوتاه مدت بنگاه به صورت رابطه ( )7در نظر گرفته ميشـود کـه در آن
 Citلگاريتم هزينه نهايي K it ،لگاريتم سرمايه بنگاه Wt ،بـردار قیمـدهـاي بـازاري بـراي
متغیرهاي ورودي در زمان  tاسـد و  ψitبـازده تولیـدي ويـژه بنگـاه اسـد کـه تفـاوت در
تكنولوژي و تواناييهاي مديريتي را نشان ميدهد.
()7

Cit  β0  βK Kit  β W Wt  ψit

1- Griliches
2- Peters

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﺪت ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ63 ...

ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﻓـﺮض اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﻨﮕـﺎه در ﺑـﺎزار رﻗﺎﺑـﺖ
اﻧﺤﺼﺎري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ درآﻣﺪ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄـﻪ ) (2اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن
1
 ηﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺸﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ Φit ،ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻـﻨﻌﺖ در زﻣـﺎن  tو it
1 η

ωit  ψit 

اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ در ﺻـﻮرت ﺑﺮاﺑـﺮي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﻫـﺎ در ﭼﻨـﺪ ﺑﻨﮕـﺎه ،ﺗﻔـﺎوت در درآﻣـﺪ
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎزدﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ )  ( ψو ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ)  ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
)(2

 η 
rit  1  η  ln 
  lnΦ t  1  η β0  β K K it  β W Wt  ωit 
 1 η 

ﺑﺎ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪﻫﺎي ) (1و ) (2ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد ﮐﻮﺗﺎه ﻣـﺪت را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت راﺑﻄـﻪ )(3
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
)(3

1
exp  rit 
η

π it  π  ωit  

ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﻮد ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻬﺮهوري ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﺗـﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿـﺎي R&D

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻬـﺮهوري ﺑﻨﮕـﺎه ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاري ﺑﻨﮕـﺎه در
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮهوري و ﺳﻮد را در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗـﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در  R&Dروي ﺑﻬـﺮهوري آﯾﻨـﺪه ﺑﻨﮕـﺎه اﺛﺮﮔـﺬار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮات در راﺑﻄﻪﻫﺎي ) (4و ) (5ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
)(4

)(5

rd it ׀ F  dit 1،zit 1
ωit، dit 1، zit 1 ׀G  ωit 1

 Fو  Gﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺑﻮده و  dﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ داﻣﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺑـﻮدن آن
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوري در آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  zﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ داﻣـﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﺎ ﯾﮏ ،ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻧـﻮآوري ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻨﮕـﺎه اﺳـﺖ.
ﻣﺘﻐﯿﺮ rdﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  0و  1را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﻋـﺪم ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاري و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاري در
 R&Dاﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري  R&Dاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻨﮕـﺎه ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ واﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﯿﻦ ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺗـﺎزه ﺷـﺮوع ﺑـﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در  R&Dﮐﺮده ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔـﻆ اﯾـﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ اﺳـﺖ ،ﺗﻔـﺎوت
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ راﺑﻄﻪ ) (6ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اول ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
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ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺨﺶ دوم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻧـﻮع از ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎ اﺳـﺖ.

 γ fitﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد
و  γ sitﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎي ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﯾـﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎي راه

اﻧﺪازي ﻣﺠﺪد اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺘﻈﺎري ﺑﻨﮕﺎه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت راﺑﻄـﻪ ) (7ﺑـﻪ
دﺳـــﺖ ﺧﻮاﻫـــﺪ آﻣـــﺪ ﮐـــﻪ در آن  sit   ωit، rdit1 اﺳـــﺖ و در ﺻـــﻮرﺗﯽ ﮐـــﻪ

rd it 1 ׀ ΔEV  ωit   C  rditﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ را اﻧﺘﺨـﺎب
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
)(6

)(7

)

(1 −

+

=

׀

ωit، rd it  0׀ωit، rdit  1  βE t V  sit 1׀EV  ωit   βE t V  sit 1

 -2-4ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ

در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺑـﺮاي ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿـﺮي در اﻧﺠـﺎم ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎي ﺗﺤﻘﯿـﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﯽ در
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ادﺑﯿـﺎت
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 -2-4-1ﺳﻮدآوري ﺑﻨﮕﺎه

ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﭘﺮش ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ زﻣـﺎن دارﻧـﺪ و ﺑـﺎ
ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﺳﻮد از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎده ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ-
ﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺳﻮدآور ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎي

ﻧﻮآوراﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﺴﺘﺮدهاي در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺟـﺎري دارﻧـﺪ .ﺑـﻪ
ﻋﻠﺖ وﺟﻮد رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻧﻮآوري ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﮕﺎهﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻣﺸـﮑﻞ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﻮدﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻮآوريﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗـﻼش-
ﻫﺎي  R&Dﺟﺎري دارﻧﺪ )دﯾﻮﻻ.(2013،1
1- Divella
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سود باال منابع مالي بنگاه ه ا را افـزايش داده و امكـان افـزايش هزينـه هـاي تحقیـس و
توسعه را بیشتر مي کند .به عبارت ديگر ،سودآوري از طريـس دسـتیابي بـه وجـوه بیشـتر
امكان افزايش مخارج تحقیس و توسعه را بیشتر فراهم مي کند .همچنین به دلیـل ماهیـد

مخاطره آمیز فعالید هاي تحقیـس و توسـعه و غیرقطعـي بـودن بـ ازده ايـن نـو سـرمايه-
گذاريها تنها بنگاه هايي با منابع داخلي باال تمايل به ورود در اين نو فعالیدها دارند.
بنابراين ،رابطه اي مثبد بین فعالید هاي سودآوري و فعالید هاي تحقیس و توسعه انتظار
مي رود (محمدزاده و همكاران.)7932 ،

 -2-4-2اندازه بنگاه
انتظار ميرود اندازه بنگاه با شدت  R&Dرابطه مثبتي داشته باشد ،زيرا براي سرمايهگذاري
در  R&Dبازههاي اقتصادي وجود دارد که بنگاههاي بزرگ با احتمال بـاال در ايـن بـازههـا
حضور دارند .بنگاههاي بزرگ دانشمندان بیشتري را استخدام ميکنند تا ايـدههـاي خـود را
توسعه دهند و يا يك آزمايشگاه براي توسعه ايدههاي خـود فـراهم مـيکننـد کـه ايـن امـر
موجب سرمايهگذاري موفقیدآمیزتر در  R&Dخواهـد شـد .همچنـین بنگـاههـاي بـزرگ
قدرت بازاري بیشتري براي جذب منابع و متقابال توانـايي بیشـتري بـراي انجـام پـروژههـاي
گوناگون جذب منابع  R&Dخواهند داشد (مین و اسمید.)2276،7
بنگاههاي کوچكتر معموال از انجام سرمايهگذاريهاي مخاطرهآمیز اجتناب مـيکننـد،

وجود بازه اقتصادي موجب ميشود کـه سـرمايهگـذاريهـاي بـزرگتـر ،پرسـودتر باشـند.
 R&Dفرآيندي همراه با ريسك اسد و ممكن اسد که تعداد زيادي از پروژههـا شكسـد
بخورند .بنگاههاي بزرگ ميتوانند اين ريسك را بین ريسكهـاي ديگـر پـروژههـا پخـش
کنند در حالي که بنگاههاي کوچك روي يك يا چند پروژه متمرکز هستند .در نقطه مقابل
کوهن )7331( 2بیان ميکند که اين استدالل هـا در مـورد رابطـه مثبـد بـین انـدازه بنگـاه و

سرمايهگذاري  R&Dوابسته به فرضیاتي درباره ماهید ،اندازه معامالت و سازگاري هزينه-
ها اسد که به ندرت مورد بررسي قرار ميگیرند .ممكن اسد بنگاههـاي کوچـك کـارايي
بیشتري در اجراي  R&Dداشته باشند ،زيـرا بنگـاههـاي کوچـك از ضـعف مـديريتي رنـج
1-Min and Smith
2- Cohen
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نميبرند درحاليکه بنگاه هاي بزرگ بـا آن درگیـر هسـتند يـا ممكـن اسـد انگیـزه فـردي
دانشمندان و کارآفرينان در بنگاههاي کوچك براي بهدسد آوردن سود باالتر ،بیشتر باشـد

(بارج گیل و لوپز.)2279،7

 -2-4-3سرمایه انسانی
در میان عوامل داخلي که به عنوان مهمتـرين عوامـل تعیـینکننـده تحقیـس و توسـعه معرفـي
شدهاند ،حضور کارمندان ،دانشمندان مجرب و مهندسان با تحصیالت بـاال از عوامـل بسـیار
مهم هستند .نیروي انساني با تحصیالت باال ،پايه علمي شـرکد و منبـع فكـري بـراي انجـام

فعالیدهاي تحقیس و توسعه هستند .در حمايد از اين ادعـا کـورورز )7331(2نشـان داد کـه
سرمايه انساني يكي از حیاتيترين نهادهها در فعالیدهاي  R&Dبوده و عدم وجـود نیـروي
انساني الزم و کافي مانعي اساسي براي اين نو فعالیدها اسد .در ادبیات بر اهمید حضور
کارمندان با دانش کافي در زمینه  R&Dتاکید ميشود (محمدزاده و همكاران.)7932 ،
بعضي از مقاالت به اثر مثبد پرداختي بـه اعضـاي هیـاتمـديره و شـدت  R&Dاشـاره
ميکنند و انگیزه اعضاي هیات مديره را در میزان سـرمايهگـذاريهـاي مخـاطرهآمیـز ماننـد
 ،R&Dمهم مي دانند .افزايش پرداختي بـه ايـن هیـات موجـب افـزايش انگیـزه و همچنـین
جذب افراد با توانايي علمي بیشتر ميشود و متناسب با اين افزايش ،انتظار عملكرد بهتر و به
دنبال آن تمايل بیشتر هیات مديره براي انجام رفتارهـاي پرريسـكتـر از سـوي سـهامداران
بهوجود خواهد آمد (مین و اسمید.)2276 ،

 -2-4-4درجه رقابت و تمرکز بازار
افــزايش تمرکــز بــازار بــه مفهــوم ســهم بــازاري بیشــتر بــراي تولیدکننــدگان بالفعــل اســد.
بنــابراين ،بــه آنهــا ايــن امكــان را مــيدهــد تــا از طريــس فــروش بیشــتر محصــوالت،
درآمــــد بیشــــتري داشــــته و از طريــــس فــــروش بیشــــتر محصــــوالت ،فعالیــــدهــــاي
تحقیــــس و توســــعه خــــود را افــــزايش دهنــــد .شــــومپیتر 9نشــــان داد در بازارهــــاي
1- Barge-Gill and Lopez
2- Corvers
3- Schumpeter
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انحصاري چندگانه 7به دلیل در اختیار داشتن قدرت بازاري ميتواننـد از تحقیـس و توسـعه و

نوآوري سود بیشتري کسب کنند .تعدادي از محققان ادعا دارند که نوآوري تا حدي ،مي-

تواند منافع تولیدکنندگان انحصارگر را جابهجا کند .در اين صورت انگیزهها در بنگاههـايي
با قدرت بازاري بیشتر کاهش مييابد ،اما تعداد ديگري از محققـان اسـتدالل مـيکننـد کـه
کنارهگیري از فشارهاي رقابتي ميتواند بنگاه را بـه سـمد کاغـذ بـازي و سسـد شـدن در
نوآوري هدايد کند در حاليکه فشار رقبا تالش براي بهدسد آوردن نوآوري در بنگـاههـا
را افزايش ميدهد .اگر نظريات را ترکیب کنیم عدهاي معتقدند کـه قـدرت بـازاري اثـري
مثبد روي نوآوري دارد و عدهاي معتقد به اثر منفي آن هستند (بارج گیل و لوپز.)2279،

 -2-4-5سایر عوامل
عواملي مانند نو مالكیـد بنگـاههـا ،سیاسـدهـاي حمـايتي دولـد و قـوانین جهـد حفـظ
مالكیــد معنــوي از جملــه عــواملي اســد کــه مــيتوانــد روي انگیــزههــاي بنگــاههــا بــاي
سرمايهگذاري در  R&Dاثرگذار باشند.
مالكید :بنگاه هاي دولتي به طـور معمـول اهـدافي غیـر از حداکثرسـازي سـود رادنبـال
ميکنند .بنابراين ،در اين بنگاهها انگیزه الزم براي انجام فعالیدهاي تحقیس و توسـعه وجـود
ندارد .همچنین بنگاههاي مورد حمايد مالي دولد قرار داشـته و ريسـك و خطـر از دسـد
رفتن سرمايه در اين بنگاهها کمتر بوده و به تبع آن افكار خالقانه و نـوآوري در ايـن بخـش
کمتر نمود پیدا ميکند .همچنین تفاوت در انگیزههاي مديريتي مـيتوانـد عامـل مهمـي در
فعالیدهاي تحقیس و توسعه باشد .در بخش دولتـي چـون احتمـال دريافـد پـاداش در قبـال
عملكرد بهتر کمتر اسد ،بنابراين ،تمايل به تحقیس و توسعه نیـز در ايـن بخـش کمتـر اسـد
(محمدزاده و همكاران.)7932 ،
سیاسدهـاي حمـايتي :ضـروري اسـد دولـدهـا بـا اسـتفاده از مكانیسـمهـاي مختلـف
سرمايهگذاري روي  ، R&Dاين نو سرمايهگذاري را تشويس و تحريك کنند و به کمـك
مشوق هاي بازاري بشتابند .دو مكانیسم اصلي يكـي تـامین مـالي  R&Dغیردولتـي اسـد و
ديگري مشوقهاي مالیاتي اسد (علیزاده.)7932،

- Oligopoly

1
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قــوانین و مقــررات :اگــر حمايــد از حقــوق مالكیــد معنــوي موجــود نباشــد ،حاصــل
سرمايهگذاري که همان داراييهاي معنوي اسد مورد سرقد و نسخهبـرداري قـرار خواهـد
گرفد .اين حمايد از مالكید معنوي اسـد کـه در موسسـات تولیـدي و خـدماتي انگیـزه
سرمايهگذاري در تحقیس و توسعه ايجاد ميکند (تندهوش و همكاران.)7939،
در ضمن به دلیل عدم وجود اطالعات مناسب در زمینه مالكید ،سیاسدهاي حمـايتي و
قوانین حقوق مالكید ،امكان بهکار بردن اين عوامل به عنوان متغیر در مدل میسر نبود.

 -2-5پیشینه تحقیق
 -2-5-1مطالعات خارجی

فاتح تراس 7و همكاران ( )2275در مقاله خود بـا اسـتفاده از آمـار و ارقـام رشـد کشـور
ترکیه در مخارج  R&Dبه خصوص از سال  2229بـه بعـد را نشـان مـيدهنـد و تصـمیمات
درسد را يكي از علل اين رشد ميدانند .آنها در اين مطالعه تصمیمات مشارکتي و هزينه-

اي بنگاههاي تولیدي ترکیه را در فعالیدهاي  R&Dبهوسیله مدل هكمن با توجه بـه منطقـه
و صنعد مورد تجزيه تحلیل قرار ميدهنـد .نتـايج ايـن مطالعـه نشـان مـيدهـد کـه سـرمايه
انساني ،سرمايه  R&Dدولتي و اندازه بنگاه با تصمیمات  R&Dدر ارتباط مستقیم دارد.
پترس و همكارا ن( )2279در مقاله خود با عنوان «تخمین تقاضاي پويـاي  : R&Dيـك
تجزيه و تحلیل هزينهها و سودهاي بلندمدت» با استفاده از دادههـاي سـطح سـازماني بخـش
تولید در آلمان ،يك مدل و ساختار پويا از تصمیم بنگاه براي سرمايهگذاري در  R&Dکه
هزينهها و سودهاي بلندمدت اين نو از سرمايهگذاري را نیز مورد ارزيـابي قـرار مـيدهـد،
تخمین زدند .آنها نشان دادند که سرمايهگذاري در  R&Dدر گروه صـنايع بـا تكنولـوژي
باال به اندازه  9درصد ارزش بنگاه را افزايش ميدهد ،اما در صنايع با تكنولوژي پـايین ،ايـن
مقدار 2/2درصد اسد .برآوردها نشان ميدهـد بنگـاههـايي کـه در  R&Dسـرمايهگـذاري
مي کنند ،احتمال بیشتري براي تحقس نوآوري محصول يا فرآيند دارند ،امـا سـرمايهگـذاري
تحقیس و توسعه براي نوآوري بنگاه ضروري و کافي نیسد .نوآوري در محصول و فرآينـد
منجر به افزايش بهره وري در بنگاه خواهد شد ،امـا نـوآوري در محصـول در بنگـاههـاي بـا
1- Tras Fatih
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تكنولوژي باال مهمتر بوده در حالي که نوآوري فرآيند براي بنگاهها با تكنولـوژي پـايین از
اهمید بیشتري برخوردار بوده و در نهايد هزينه ثابد بـراي سـرمايهگـذاري  R&Dبسـیار
کوچكتر از هزينههاي راهاندازي اسد.

لي و چوي )2276( 7در مطالعه خود با عنوان «عوامـل تـاثیرگـذار روي سـرمايهگـذاري

تحقیس و توسعه در صنعد داروسازي» اثر بازارهاي مـالي را روي سـرمايهگـذاري تحقیـس و
توسعه بررسي ميکنند .دوره مطالعه بین سـالهـاي  2222تـا  2272اسـد .نتـايج بیـانگر اثـر
مثبد نرخ بازدهي روي سرمايهگذاري تحقیـس و توسـعه بـوده و نشـان مـيدهـد نـرخ رشـد
فروش خال اثر معناداري روي سرمايهگذاري نداشته اسد ،اما هرچه نرخ نقدينگي بـاالتر
باشد سرمايهگذاري روي تحقیس و توسعه بیشتر خواهد بود .همچنین ثبات شرکدها نیز اثـر
منفي خواهد داشد.

نصرت عزيز 2و همكاران ( )2279در مطالعه خـود بـهوسـیله دادههـاي بخشـي از هشـد
بخش صنعتي بزرگ در انگلستان به تخمین عوامل موثر برمخـارج  ،R&Dمـيپردازنـد .در
اين مطالعه با استفاده از آمار ،ارقام و نمودارها ،پايین بودن میزان سـرمايهگـذاري  R&Dدر

اين کشور نسبد به کشورهاي صنعتي و همچنین رونـد نزولـي ايـن مخـارج بـین سـالهـاي
 7336تا  2226مشاهده ميشود .بیشترين مخارج  R&Dدر اين کشـور بـه صـنعد ماشـین-
آالت و به دنبال آن صنعد تجهیزات مرتب و همچنـین صـنعد پسـد و ارتبـاط از راه دور
اختصاص دارد .نتايج مقاله نشان ميدهد که اندازه بنگاه ،نسبد نیروي کار ماهر به غیرمـاهر
و سیاسدهاي کـالن اقتصـادي روي سـرمايهگـذاري  R&Dدر کشـور انگلسـتان اثرگـذار
هستند.
بیكر ( ) 2279در مقاله خـود بـه پیمـايش تحقیقـات در زمینـه تحقیـس و توسـعه و روش-
9

شناسي در مقاالت موجود و شناسايي و بررسـي عوامـل مـوثر بـر سـرمايهگـذاري تحقیـس و
توسعه پرداخته اسد .به طور کلي سرمايهگذاري تحقیس و توسعه رابطه مثبتي با انـدازه مالیـه
داخلي بنگاه به خصوص جريان نقدينگي و فروش آن دارد .ديگر عامـل تاثیرگـذار رقابـد
اسد .شواهد در زمینه تاثیر مستقیم رقابد در تحقیس و توسـعه در مقايسـه بـا سـاير اقـدامات
1- Lee and Choee
2- Nusrate Aziz
3- Becker
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نوآوري به نسبد کم اسد و حتي بعضي از شـواهد رابطـه معكـوس بـین رقابـد و فعالیـد
تحقیس و توسعه را نشان ميدهند که ممكن اسد اين نتايج به میزان رقابد و انـدازه شـرکد
و هزينه آن نوآوري در صنعد حساس باشد .ديگر عامل اثرگـذار کـه در ايـن مقالـه بـه آن

اشاره شده اسد ،سیاسدهاي دولتي در تحقیس و توسعه اسد .شـواهد بیـانگر نقـش يارانـه-
هاي عمومي به هزينههاي تحقیس و توسعه در تحريك شرکدهاي کوچـك و خصوصـي و
همچنین شرکدهاي مواجه با محدوديد مـالي اسـد .از ديگـر عوامـل موقعیـد شـرکد و
منابع در اختیار آن اسد از جمله محل شرکد و سرمايه انساني.

 -2-5-2مطالعات داخلی
محمدزاده و همكاران ( )7932در مقاله خود بر اهمید تشويس فعالیدهاي تحقیـس و توسـعه
و شناسايي عوامل موثر برآن تاکید کردند .در ايـن مطالعـه عوامـل مـوثر بـر احتمـال انجـام
فعالیدهاي تحقیس و توسعه و شدت اين فعالیدها در بنگاههاي صـنعتي ايـران بـا اسـتفاده از
مــدل توبیــد و هكمــن و بــا بــهکــارگیري دادههــاي آمــاري حاصــل از طــرح سرشــماري
کارگاههاي صنعتي در سال  7935شناسايي شده اسد .نتايج اين مطالعه نشـان مـيدهـد کـه
احتمال انجام فعالیدهاي تحقیس و توسـعه در بنگـاه داراي رابطـهاي مثبـد بـا انـدازه بنگـاه،
مالكید غیردولتي ،سرمايه انساني ،سودآوري و تمرکز صنعد بوده ،اما شـدت ايـن نـو از
فعالید ها تنها بـه سـرمايه انسـاني بنگـاه وابسـته اسـد .همچنـین متغیـر صـادرات تـاثیري بـر
فعالیدهاي تحقیس و توسعه بنگاه ندارد.
کردبچه و امامي ( ،) 7937اثـر سـاختار بـازار بـر مخـارج تحقیـس و توسـعه را در صـنايع
بزرگ کشور مورد بررسي قرار دادهاند .آن هـا بـراي ايـن منظـور ،از يـك مـدل رگرسـیون
دادههاي ترکیبي براي مجموعهاي از کارگاههاي صنعتي با بیش از  72نفر کارکن در ايـران
بــراي دوره  ،7935-7916اســتفاده کــردهانــد .نتــايج ايــن مطالعــه ،نشــان مــيدهــد کــه در
کارگاههاي صنعتي ايران که ساختارهاي بازاري آنها به انحصار نزديكتـر اسـد ،مخـارج
بیشتري به تحقیس و توسعه اختصاص مييابد.
مواليي و دهقاني ( )7932در مطالعه خود با استفاده از دادههاي مربوط بـه کارگـاههـاي
صنعتي  72نفر کارکن و بیشتر با کد دو رقمـي ،طـي سـالهـاي  7935-7917و بـا رويكـرد
غیرخطي به بررسي تاثیر هزينههاي تحقیس و توسعه بر سهم بازار در صنايع ايران ميپردازند.
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نتايج اين مطالعه ارتباط مستقیم و غیرخطي بین هزينههاي تحقیـس و توسـعه و سـهم بـازار را
در بخش صنعد تايید ميکند.
در مجمو مطالعات داخلي در زمینـه عوامـل مـوثر بـر تحقیـس و توسـعه کمتـر از سـاير
موضوعات مرتب در اين زمینه بوده و از اين منظر در اين مقاله تالش شده اسد تا با تمرکز
بر عوامل موثر بر مخارج تحقیس و توسعه در ايران تا حدي در اين زمینه گامي برداشته شود.

 -3الگوی تجربی و دادههای تحقیق
 -1-3الگوی تحقیق و متغیرها
بررسي عوامل موثر بر هزينههاي تحقیس و توسـعه نیازمنـد طراحـي و بـرآورد يـك الگـوي
تجربي اسد .به پیروي از ادبیات اين موضو  ،هزينههاي تحقیـس و توسـعه در قالـب شـدت
تحقیس و توسعه محاسبه و به عنوان متغیر وابسته الگو و با نماد  Rدر نظر گرفته ميشـود کـه
اين شاخ عبارت اسد از نسبد هزينههاي تحقیس و توسعه هر بخش به ارزش افـزوده آن

بخش (جاکوب و ساسو .)2276،7با توجه به ادبیات نظري تحقیس و همچنین نظـر بـه فقـدان
برخي از آمار و ارقام در مراکز آماري کشـور بـراي محاسـبه برخـي از متغیرهـا ،متغیرهـاي
مستقل الگو به صورت زير معرفي ميشوند .2الگوي تجربـي تحقیـس نیـز بـا توجـه بـه مبـاني
نظري و اقتباس از مدل نصرت عزيز و همكاران ( )2279و بوميسازي دادههاي صنايع ايران
1- Jacob and Sasso
 -2بسیاري از اين عوامـل مهـم ذکـر شـده در ادبیـات از جملـه مشـوقهـا و حمايـدهـاي دولتـي ،قـوانین و مقـررات،
سیاسدهاي دولتي ،نو مالكید بنگاه ها به لحاظ آمار و اطالعاتي کـه بـراي يـك بـرآورد اقتصادسـنجي و متناسـب بـا
ساير متغیرهاي موجود در دسترس نیسد .به عنوان مثال ،آمار متقني مبني بر سـهم مالكیـد دولـد از ارزش افـزوده يـا
سرمايه ي ا تولید صنايع حداقل برحسب کدهاي آيسیك دو رقمي وجود ندارد .تنها آمار موجود که توس مرکـز آمـار
ايران و در قالب «نتايچ آمارگیري کارگاههاي صنعتي  72نفر کارکن و بیشـتر» در سـالهـاي مختلـف منتشـر مـيشـود،
«تعداد» کارگاهها به تفكیك مالكید دولتي ،تعاوني و خصوصي را بیان ميکند که بسیار گمراهکننده اسد ،چراکـه در
بسیاري از صنايع به عنوان مثال صنايع پااليشگاهي ،شیمیايي ،فلـزات و ...يـك يـا معـدودي از بنگـاههـاي دولتـي سـهم
عمده بازار را برعهده دارند و تعداد زياد بنگاه هـاي بـاقي مانـده سـهم ارزشـي چنـداني از بـازار ندارنـد .همچنـین آمـار
مشخصي نیز در دسترس نیسد که «برحسب کدهاي دو رقمي» چه میزان پرداخد يارانه يا هر کمك ديگري از سـوي
دولد به صنايع بابـد تشـويس تحقیـس و توسـعه صـورت گرفتـه باشـد .متاسـفانه چنـین آمارهـايي در دسـترس نیسـد و
اطالعات موجود نزديكترين آمار مربوط به موضو براي انجام يك برآورد اقتصادسنجي بوده اسد.
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به صورت رابطه ( )3اسد که در آن  iنشان دهنده شماره صنعد و  tبیانگر سال مـيباشـد و
همچنین
مشتر

ها ضرايب متغیرهاي توضیحي،
و

جزء تصادفي رگرسیون  ،عـر

از مبـد

نیز نشانگر اثرات مربوط به هر صنعد ميباشد کـه ممكـن اسـد بـه صـورت

تصادفي يا ثابد (غیرتصادفي) تصريح شود.

logR it  μ  αi  β1log  Human it  β2  Profit it

( )3

 β 3 log  Capital it  β 4  Va it  β 5 log  Open it
 β6 log  Size it  ε it

به دلیل تفاوتهاي ماهوي بین صنايع بر اساس سطح فناوري آنها ،سه دسته رگرسـیون
جداگانه براي آنها انجام خواهد شد .ازاينرو ،دادهها را به سه دسته که مربوط به صنايع بـا
تكنولوژي برتر ،متوس و پايین تفكیك شدهاندکه ايـن موضـو بیـانگر اجـراي رگرسـیون
وآزمون جداگانه براي هر دسته اسد و ثابد يا تصادفي بودن اثرات هر صنعد با استفاده از
آزمون هاسمن بررسي خو اهد شد .انتخـاب شـكل لگـاريتمي بـراي متغیرهـا بـراي سـهولد
تفسیر ضرايب برحسب درصد صورت گرفته اسد .در رگرسیونهاي ديگري نیـز از شـكل
غیرلگــاريتمي نیــز اســتفاده شــده اســد کــه نتــايج آن تفــاوت مــاحوي بــا نتــايج رگرســیون
لگاريتمي نداشته اسد ،بنابراين ،در ادامه مقاله تنها يافتههاي اين معادله گـزارش مـيشـوند.
در ادامه متغیرهاي اين مدل با تفصیل بیشتري معرفي شدهاند.
سودآوري بنگـاه :از جملـه عوامـل مـوثر بـر فعالیـدهـاي  R&Dطبـس مطالعـات قبلـي
سودآوري اسد .اين عامل در اين مطالعه بـا نمـاد  Profitنمـايش داده شـده و بـه صـورت
نسبد سود بنگاه روي فـروش محا سـبه شـده اسـد .سـود بـر اسـاس تفاضـل ارزش کـاالي
فروش رفته کارگاههاي صنعتي از ارزش دادهها به عالوه جبران خـدمات کارکنـان محاسـبه
شده اسد .طبس جدول ( ،)7بنگاهها با تكنولـوژي متوسـ بیشـترين میـانگین سـودآوري را
داشتهاند در حالي که کمترين میزان میانگین شدت تحقیـس و توسـعه را بـه خـود اختصـاص
ميدهند.
اندازه بنگاه :عامل ديگر موثر بر هزينه تحقیس و توسعه ،اندازه بنگاه اسد .در اين تحقیس
اين عامل را با نماد  Sizeنشان داده و به صورت نسـبد تعـداد بنگـاههـاي بـزرگ ( 62نفـر
کارکن و بیشتر) بر تعدادکل کارگاهها در هر صنعد اسد .طبـس جـدول ( ،)7میـانگین ايـن
متغیر در صنايع با تكنولوژي پايین بیشترين مقدار را داراسد.
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سرمايه انساني :از نظر بسیاري از اقتصاددانان و تعداد زيادي از نظريـات رشـد بـه عنـوان
مهمترين عامل شناسايي شده اسد .اين عامل با نماد  Humanنشان داده شده و به صـورت
نسبد کارکنان با تحصیالت دانشگاهي بر کل کارکنان در هر کـد دو رقمـي تعريـف شـده
اسد .بیشترين نیروي انساني تحصیلكرده در بخش صنايع با تكنولوژي باال قرار دارند.
درجه باز بودن تجاري :نماد معرف آن  Openاسد و شاخ درجه بـاز بـودن تجـاري
به صورت نسبد مجمو صادرات و واردات بر ارزش افزوده در هر صنعد ،محاسـبه شـده
اسد .در جدول ( ،)7متوس اين نسبد بین سالهاي مطرح شـده داراي بیشـترين مقـدار در
صنايع با تكنولوژي باال اسد.
رشد ارزش افزوده :اين عامل بیانگر ايجاد ارزش افزوده توس بنگاه ميباشـدو بـا نمـاد
 Vaو به صورت رشد ارزش افزوده حقیقي هر کد دورقمي در نظـر گرفتـه مـيشـود .طبـس
جدول ( ،)7متوس اين نسبد بین سـالهـاي يادشـده در صـنايع بـا تكنولـوژي برتـر 2/77و
داراي باالترين میزان بوده اسد.
سرمايه گذاري ثابد :اين متغیر بـه صـورت نسـبد ارزش تشـكیل سـرمايه ثابـد در هـر
صنعد بر ارزش افزوده آن صنعد ،تعريف شده اسد .نمادي که بیانگر ايـن متغیـر در ايـن
پژوهش اسد Capital ،اسد که متوس اين نسبد بین سالهاي مـورد بررسـي در صـنايع
با تكنولوژي متوس داراي بیشترين مقدار اسد.
جدول ( :)1ميانگين متغيرهاي وابسته و مستقل در بين سالهاي  1364-33در سه سطح صنايع با
تکنولوژي باال ،متوسط و پايين
صنايع با تکنولوژي
پايين

صنايع با تکنولوژي متوسط

صنايع با تکنولوژي باال

متغيرها

۰/۰۰13

۰/۰36

۰/31

R

۰/111

۰/21۰

۰/133

Profit

۰/331

۰/25۰

۰/231

Size

۰/121

۰/163

۰/256

Human

1/26۰

۰/624

3/12۰

Open

۰/۰41

۰/1۰2

۰/141

Va

۰/144

۰/113

۰/12۰

Capital

منبع:يافتههاي تحقيق و آمار کارگاههاي صنعتي  1۰ن ر کارکن و بيشتر در سايت مرکز آمار
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 -2-3دادهها
داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش براي دستیابي به شناخد عوامـل مـوثر بـر  R&Dدر
بخش صنعد از سرشماري کارگـاههـاي صـنعتي  72نفـر کـارکن و بیشـتر بـراي سـالهـاي
7917تا  7939که توس مرکز آمار ايران در قالب کدهاي  ISICدر سطح دو رقمي منتشـر
شده ،استخراج شده اسد .از روششناسي معرفي شده در گـزارش سـازمان توسـعه صـنعتي
ملل متحد ( )2275براي تفكیك صنايع به سه گروه صنايع با تكنولوژي باال (برتر) ،متوسـ
و پايین براي تفكیك بخش صنعد بر مبناي سطح فناوري استفاده شده اسد .براسـاس ايـن
طبقهبندي صنايع با کـدهاي  27،23،92،97،92،99،97،96،ISICجـز صـنايع بـا تكنولـوژي
برتر و کدهاي  29،26،25،21،23جز صنايع با تكنولوژي متوس و ما بقي کدها جز صـنايع
با تكنولوژي پايین به شمار ميآيند.

 -3-3برآورد الگو و تفسیر نتایج
قبل از ارائه برآورد نهايي و تفسیر يافتهها ،الزم اسد ابتدا آزمونهاي مختلف بر روي مـدل
و نیز دادهها انجام شود تا در نهايد الگوي نهايي مطابس بـا فـرو اسـتاندارد اقتصادسـنجي
برآورد شده باشد .در اين بخش ابتدا نتايج مربوط به اين آزمونها ارائه ميشود.

 -3-3-1آزمونهای ریشه واحد پنل
در ادبیات اقتصاد سنجي ،سري زماني مانا اسد که میانگین و واريانس آن طـي زمـان تغییـر
نكند و خودکواريانس آن ثابد باشد .آزمون مانايي بیشتر به منظور پرهیز از رگرسیونهـاي
کاذب انجام ميگیرد .براي جلوگیري از رگرسیون کاذب بايد متغیرهـا مانـا باشـند .در غیـر
اين صورت بايد از تفاضل متغیرها استفاده کرد .بـه دلیـل سـاختار متفـاوت دادههـاي پـانلي
آزمونهاي مختلفي براي بررسي مانايي آنها مطرح شده اسد که از جمله مهمتـرين آنهـا
عبارتند از آزمون لوين ،لین و چو ،7آزمون ايـم پسـران و شـین ،2آزمـون فیشـر ،9و آزمـون

1- Levin-Lin-Chu
2- Im-Pesaran-Shin
3- Fisher

بررسی عوامل موثر بر شدت هزینههای تحقيق و توسعه13 ...

هريس ،تاوالیس .7در اين مقاله از آزمون هاي ايـم ،پسـران و شـین اسـتفاده شـده اسـد کـه
براساس روش شناخته شده ديكي فولر 2اسد ،اما ويژگي مثبد ايـن آزمـون ايـن اسـد کـه
ناهمگني بین مقاطع را در معادله آزمون و نیز فرضیه صفر خود لحاظ ميکند .به بیان ديگـر،
فرضیه صفر اين آزمون بر خالف برخي ديگر از آزمونهـا از جملـه لـوين ،لـین و چـو ايـن
اسد که ضرايب مورد بررسي در معادله آزمون بین مقاطع لزوما يكسان و همگـن نیسـد و
امكان تفاوت در بین آنها وجود دارد .از اين رو اين آزمون انتخاب شده اسد.
همانطور که در جدول ( )2ديده ميشـود ،براسـاس آزمـون ايـم ،پسـران و شـین  ،تمـام
متغیرها در سـطح احتمـال خطـاي نـو اول  6درصـد و کمتـر از آن مانـا هسـتند .در نتیجـه
استفاده از متغیرها در برآورد ،مشكل رگرسیون کاذب ايجاد نميکند.
جدول ( :)2نتايج آزمون ريشه واحد پنل
آزمون ریشه واحد IPS
نتيجه

ارزش احتمال () Prob.

مانا

۰/۰۰۰3

مانا

۰/۰۰۰۰

مانا

۰/۰۰۰۰

مانا

۰/۰۰۰۰

مانا

۰/۰۰۰۰

مانا

۰/۰۰۰۰

Log

مانا

۰/۰۰۰۰

Log

متغير
Log
Log

منبع :يافتههاي تحقيق

 -3-3-2آزمون همخطی
همخطي بین متغیرهاي توضیحي نیز از طريس معیار  9VIFمورد بررسي قرار گرفـد کـه
نتايج طبس جدول ( ،)9بیانگر عدم وجود همخطي شديد میان متغیرهاي توضیحي اسد.

1- Haris-Tzavalis
2- Dickey-Fuller
3- Variance Inflation Factor
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جدول ( :)3نتايج آزمون همخطي
نتايج

متغيرها

عدم وجود همخطي شديد

VIF
1/63

)Log (Human

عدم وجود همخطي شديد

1/۰4

Profit

عدم وجود همخطي شديد

1/۰2

)Log (Capital

عدم وجود همخطي شديد

1/۰2

Va

عدم وجود همخطي شديد

1/44

)Log (Open

عدم وجود همخطي شديد

1/31

)Log (Size

منبع:يافتههاي تحقيق

 -3-3-3آزمون  Fلیمر
در برآورد مدل دادههاي ترکیبي با دو حالد کلي روبهرو هستیم حالد اول اين اسـد کـه
عر از مبدا براي تمام مقاطع يكسان اسد که در اين صورت با مدل پول ديتـا( 7دادههـاي
تلفیقي) مواجه هستیم .حالد دوم عر

از مبدا براي تمام مقاطع متفاوت اسـد کـه بـه ايـن

حالد پانل ديتا( 2دادههاي تابلويي) گفته ميشود .براي شناسايي دو حالد فـوق از آزمـوني
به نام  Fلیمر استفاده ميشود .به دلیل تفاوتهاي ماهوي بین صنايع براسـاس سـطح فنـاوري
آنها ،سه دسته رگرسیون جداگانه براي آنها انجام داده شده اسد .بنـابراين ،دادههـا را بـه
سه دسته که مربوط به صنايع با تكنولوژي برتر ،متوس و پـايین تفكیـك شـدهانـد کـه ايـن
موضو بیانگر اجراي رگرسیون وآزمون جداگانه براي هر دسته اسد.
جدول ( :)4نتايج آزمون  Fليمر
صنايع با تکنولوژي پايين
مقدار
آماره

ارزش
احتمال

6/13

۰/۰۰۰

نتيجه
دادههاي
پنلي

صنايع با تکنولوژي متوسط
مقدار
آماره

ارزش
احتمال

13/35

۰/۰۰۰

نتيجه
دادههاي
پنلي

صنايع با تکنولوژي برتر
مقدار
آماره

ارزش
احتمال

1/11

۰/13

نتيجه
دادههاي
تل يقي

1- Pool Data
2- Panel Data

بررسی عوامل موثر بر شدت هزینههای تحقيق و توسعه11 ...

طبس جدول ( ،)7مدل دادههاي صنايع با تكنولـوژي متوسـ و پـايین از نـو پانـل بـوده
اسد ،پس عر

از مبدا و ضرايب در مدل آنها ثابد در نظر گرفته نمي شود ،امـا آزمـون

 Fلیمر مدل دادههاي تلفیقي (ادغام شده) را براي صنايع با تكنولوژي برتـر شناسـايي کـرده
اسد به اين معني که در اين مدل عر

از مبدا و شیب صنايع با يكديگر تفـاوت معنـاداري

ندارند ،ازاينرو ،اثر فردي (صنعد) مشاهده نميشود .در اين حالد امكان ادغـام دادههـا و
استفاده از روش حداقل مربعات معمولي براي برآورد ضرايب وجود دارد.

 -3-3-4آزمون هاسمن
تصريح اثرات مربوط به هر صنعد در رگرسیون دادههاي پنل ميتواند به صورت ثابد يا
تصادفي باشد .براي انتخاب از میان مدل اثر ثابد و اثر تصادفي از آزمون هاسمن استفاده
مي شود .فر اصلي در الگوي اثرات ثابد اين اسد که متغیرهاي توضیحي ميتوانند بـا
اثرات ثابد همبسته باشد ،اما در الگوي اثرات تصادفي فر ميشود که همبسـتگي بـین
اثرات تصادفي با متغیرهاي توضـیحي نبايـد وجـود داشـته باشـد .در صـورت وجـود ايـن
همبستگي ،برآورد به روش تصادفي منجر به ضرايب ناسازگار ميشـود .فرضـیه صـفر در
آزمون هاسمن اين اسد که هر دو مدل اثرات ثابد و اثرات تصادفي سازگار هستند ،امـا
مدل اثر ات تصادفي کارا اسد و فرضیه مقابل اين آزمون اين اسـد کـه اثـرات تصـادفي
ناسازگار و اثرات ثابد سازگار اسد .بنابراين ،در صورتي که آمـاره آزمـون هاسـمن در
ناحیه بحراني قرار گرفته باشد ،فرضیه صـفر رد مـي شـود و الگـوي اثـرات ثابـد الگـوي
مناسبي براي تصريح اثرات مقاطع خواهد ب ود و برعكس .با توجه به اينكه اين تصريحات
مخت دادهاي پنل اسد ،اين آزمون فق براي صنايع با تكنولوژي پايین و متوس انجام

شده اسد.
جدول ( :)6نتايج آزمون هاسمن
صنايع با تكنولوژي پايین
مقدار آماره ارزش احتمال
9/22

2/13

منبع :يافتههاي تحقیس

صنايع با تكنولوژي متوس
نتیجه

اثرات تصادفي

مقدار آماره ارزش احتمال
-223/3

2/22

نتیجه
اثرات ثابد
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با توجه به نتايج بهدسد آمده از آزمون هاسمن در جدول ( ،)6روشي کـه از طريـس آن
بايد ضرايب در گروه صنايع بـا تكنولـوژي متوسـ تخمـین زده شـود ،روش اثـرات ثابـد
اســد ،يعنــي اثــر فــردي (صــنعد) بــه صــورت ثابــد موجــود اســد و در گــروه صــنايع بــا
تكنولوژي پايین روشي که از طريس آن ضرايب تخمین زده ميشود ،روش اثـرات تصـادفي
اسد ،يعني اثرات فردي (صنعد) به صورت تصادفي در مدل قرار خواهد گرفد.

 -3-3-5آزمون بروش پاگان

1

براي آزمون وجود اثرات تصادفي از آزمون بروش پاگان استفاده ميشود .فرضیه صفر ايـن
آزمون ،تلفیقي بودن داده ها و فرضیه مقابل آن وجـود اثـرات تصـادفي بـوده و آمـاره LM

داراي توزيع کاي-دو با درجه آزادي يك اسد که نتايج بیـانگر تلفیقـي نبـودن دادههـا در
هر دو مدل اسد .اين آزمون براي تصمیمگیري در مورد اينكـه در يـك رگرسـیون اثـرات
تصادفي مناسب اسد يا يك رگرسیون ساده ،استفاده ميشود .در اين پژوهش ،اين آزمـون
فق روي صنايع با تكنولوژي پايین صورت خواهد گرفد.
طبس جدول( ،)5اين آزمون نیز پنل بودن دادهها را در سطح صـنايع بـا تكنولـوژي پـايین
تايید ميکند.
جدول ( :)1نتايج آزمون بروش پاگان
صنايع با تکنولوژي پايين
مقدار آماره

ارزش احتمال

نتيجه

1۰/31

۰/۰۰۰

دادههاي پنلي

منبع :يافتههاي تحقيق

 -3-3-6آزمون واریانس ناهمسانی
وجود ناهمساني واريانس در مدل باع ميشود برآوردها با وجود بدون تـورش و سـازگار
بودن ،ناکارا باشند .در اينجا براي بررسي ناهمساني واريانس از آزمـون  2LRاسـتفاده مـي-
1- Breusch and Pagan
2- Likelihood Ratio

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﺪت ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ79 ...

ﺷﻮد .ﻓﺮض ﺻﻔﺮ اﯾﻦ آزﻣﻮن ،ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎ و ﻓﺮض ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺟﺪول ) ،(7وﺟﻮد وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎ رد ﺷﺪن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ در ﻫﺮ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﺻـﻨﺎﯾﻊ را

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ اﻟﮕـﻮ در ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﺑـﺎ وارﯾـﺎﻧﺲ ﻧﺎﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ روﺑﺮوﺳـﺖ و ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﯾﺶ

ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺪل ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﻊ ﺷﻮد.

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﻣﻘﺪار
آﻣﺎره

ارزش
اﺣﺘﻤﺎل

255/45

0/000
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ﺟﺪول ) :(7ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ

ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ
وارﯾﺎﻧﺲ

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﻘﺪار
آﻣﺎره

ارزش
اﺣﺘﻤﺎل

24/87

0/0001

ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ
وارﯾﺎﻧﺲ

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮﺗﺮ

ﻣﻘﺪار
آﻣﺎره

ارزش
اﺣﺘﻤﺎل

105/15

0/000

ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ
وارﯾﺎﻧﺲ

 -3-3-7آزﻣﻮن ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎ و آﻣﺎره  tﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽ-
ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨـﯽدار ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﻮد در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ

واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﺮﺗﺒـﻪ اول از آزﻣـﻮن ووﻟـﺪرﯾﭻ 1اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣــﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ در آن ﻓﺮﺿــﯿﻪ ﺻــﻔﺮ ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ و ﻓﺮﺿــﯿﻪ ﻣﻘﺎﺑــﻞ وﺟــﻮد
ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﻣﻘﺪار

ارزش

27/430

0/0008

آﻣﺎره

اﺣﺘﻤﺎل

ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﻪ

ﺟﺪول ) :(8ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﻘﺪار

ارزش

27/250

0/0064

آﻣﺎره

اﺣﺘﻤﺎل

ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﻪ

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮﺗﺮ

ﻣﻘﺪار

ارزش

3/326

0/1109

آﻣﺎره

اﺣﺘﻤﺎل

ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻋﺪم وﺟﻮد
ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ

1- Wooldridge Test
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همانطور که در جدول ( )3مشاهده مـيشـود ،نتـايج بیـانگر وجـود خـود همبسـتگي در
صنايع با تكنولوژي متوس و پايین و عدم وجود خودهمبستگي در صنايع با تكنولوژي برتر
در سطح خطاي نو اول  6درصد اسد .وجود خودهمبستگي بین اجزاي اخـالل نیـز ماننـد
واريانس ناهمساني بايد رفع شود تا به نتايج دقیستر و صحیحتري بهدسد آيد.

 -3-3-8برآورد مدل
در اين بخش با توجه به نتايج آزمـون هـاي قبلـي بـه بـرآورد الگـوي هـر يـك از صـنايع بـا
تكنولوژي باال ،متوس و پايین پرداخته خواهد شد.
 صنايع با تكنولوژي باال :با پذيرش فرضیه صفر در آزمون  Fلیمر ،دادههاي ايـن صـنايع ازنو دادههاي تلفیقي و رگرسیون مناسب روي آنها حداقل مربعات شناسايي شد .با بررسـي
فرو کالسیك وجود واريـانس ناهمسـاني میـان اجـزاي اخـالل مشـخ شـد و راهكـار
پژوهش براي رفع آن استفاده از حداقل مربعات تعمیميافته ( )GLSاسد.
جدول ( :)3نتايج برآورد مدل به روش  GLSبا لحاظ اثرات ثابت و جمله ) AR(1براي رفع
خودهمبستگي
متغير وابستهLog (R) :
نتيجه معناداري در

ارزش احتمال

سطح خطاي نوع اول

() Prob.

معنادار*

۰/۰52

۰/۰۰33

بي معنا

۰/512

-۰/۰۰۰3

Profit

معنادار*

۰/۰34

۰/۰۰53

)Log (Capital

بي معنا

۰/33۰

-۰/۰۰۰4

)(Va

معنا دار**

۰/۰۰۰

۰/۰۰45

)Log (Open

معنادار**

۰/۰1۰

۰/۰211

)Log (Size

معنادار**

۰/۰33

-۰/۰۰23

C

31/41
* ** به ترتيب سطح معناداري  1۰درصد و  5درصد
منبع :يافتههاي تحقيق

ضريب

متغيرها
)Log (Human

Wald chi2
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طبــس جــدول ( ،) 3متغیرهــاي لگــاريتم درجــه بــاز بــودن تجــار ي و لگــاريتم نســبد
بنگاه هاي بـزرگ برکـل بنگـاه هـا داراي رابطـه مثبـد و معنـادار در سـطح  6درصـد و
متغیرهاي لگاريتم نسبد کارکنان با تحصیالت دانشگاهي بر کـل کارکنـان و لگـاريتم
نسبد تشكیل سرمايه بر ارزش افزوده داراي رابطه مثبد و معنادار در سطح  72درصد با
متغیر شدت تحقیس و توسعه هستند که اين رواب با مباني نظري تحقیس هماهنگي دارد.
افزايش يك درصدي در متغیرهاي درجه باز بودن تجاري ،اندازه بنگاه ،نیروي انسـاني
و سرمايه گذاري به ترتیب سبب افزايش  2/223 ،2/22، 2/227و  2/226درصدي شدت
تحقیس و توسعه در صنايع با تكنولـوژي بـاال خواهنـد شـد .بـا توجـه بـه بـي معنـا بـودن
متغیرهاي مالي نسبد سود بر ارزش افزوده و رشد ارزش افزوده مي توان نتیجـه گرفـد
که بهبود در وضعید مالي کارگاه هاي صـنعتي بـا تكنولـوژي بـاال در ايـران (از طريـس
افزايش سود و رشد ارزش افزوده آن ها) موجب افزايش فعالید هـاي تحقیـس و توسـعه
نمي شود .به بیان ديگر ،لزوما اين طور نیسد که بنگاه هاي صنعتي کـه وضـعید مـالي و
سودآوري مناسبي دارند ،فعالید بیشتري در زمینه تحقیس و توسعه انجـام بدهنـد .7ايـن

موضو برخالف انتظار و يافته هاي تجربي در ساير کشورها اسد و نشـان مـيدهـد در
ايران کمبود هزينه هاي تحقیس و ت وسعه در صنايع با تكنولوژي باال به دلیل کمبود منابع
مالي نیسد و بايد علد را در عوامل ديگري جسد وجو کرد.
 صنايع با تكنولوژي متوس  :در اين صنايع روش اثـرات ثابـد بـا لحـاظ کـردن واريـانسناهمساني و خودهمبستگي بین اجزاي اخالل در نظر گرفته شده اسد که الگوريتم پژوهش
براي رفع آنها ،استفاده از  GLSو جمله ) AR(1اسد.
نتايج جدول ( )72گوياي بي معنا بـودن ضـرايب تمـام متغیرهـا و رگرسـیون اسـد کـه
بیانگر عدم وجود رابطهاي با احتمال باال میان متغیر شدت تحقیس و توسعه با ديگر متغیرهاي
توضیحي اسد .اين نشان ميدهد که تحقیس و توسعه در صنايع با فناوري متوسـ ايـران بـه

 - 7ضرايب مطرح شده با وجود بيمعني بودن ،منفي هم هستند که تفسیر دقیس آن نیازمند تحقیقات بیشتر اسد ،امـا بـر
اساس يك تفسیر احتمالي ،صنايع با سودآوري و رشد باالتر در ايـران سـهم کمتـري از ارزش افـزوده خـود را صـرف
تحقیس و توسعه ميکنند ،زيرا نیاز کمتري از ناحیه فشار رقابد در بـازار مـيبیننـد کـه سـبب کـاهش سـهم هزينـههـاي
تحقیس و توسعه (البته نه لزوما مقدار مطلس آن) در اين بنگاهها ميشود.
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عوامل بیان شده در ادبیات نظري و نیز مطالعات پیشـین ارتبـاط معنـاداري نـدارد و احتمـاال
عوامل ديگري بايد در اين زمینه دخیل باشند.
جدول ( :)1۰نتايج برآورد مدل به روش  GLSبا لحاظ اثرات ثابت و جمله )AR(1
متغير وابستهLog (R) :
نتيجه معناداري در سطح خطاي
نوع اول

ارزش
احتمال

ضريب

متغيرها

() Prob.

بي معنا

۰/363

-۰/۰۰51

)Log (Human

بي معنا

۰/116

-۰/۰۰۰۰1

Profit

بي معنا

۰/323

-۰/۰۰22

)Log (Capital

بي معنا

۰/623

-۰/۰۰۰۰4

)(Va

بي معنا

۰/151

۰/۰۰14

)Log (Open

بي معنا

۰/5۰3

-۰/۰۰33

)Log (Size

معنادار

۰/۰۰1
۰/121
4/33

۰/۰۰11
C
Common AR(1) coefficient for all
panel
Wald chi2

منبع :يافتههاي تحقيق

 صنايع با تكنولوژي پايین :رگرسیون مناسب براي اين صتايع ،روش اثرات تصـادفي بـا درنظر گرفتن واريانس ناهمساني و خودهمبستگي اسد که با تخمین مـدل بـه روش  iGLSو
با در نظر گرفتن جمله ) AR(1رفع خواهند شد.
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جدول ( :)77نتايج برآورد مدل به روش  iGLSبا لحاظ اثرات تصادفي و جمله )AR(1
متغیر وابستهLog (R) :
نتيجه معناداري در
سطح خطاي نوع اول

ارزش احتمال
() Prob.

ضريب

متغيرها

بي معنا

۰/33۰

۰/۰۰۰1

)Log (Human

بي معنا

۰/633

۰/۰۰۰2

Profit

بي معنا

۰/514

-۰/۰۰۰5

)Log (Capital

بي معنا

۰/13۰

۰/۰۰۰1

)(Va

بي معنا

۰/114

۰/۰۰1۰

)Log (Open

بي معنا

۰/116

-۰/۰۰31

)Log (Size

معنادار

۰/۰۰4

۰/۰۰12

C

۰/126

Common AR(1) coefficient for all panel

1/53

Wald chi2

منبع :يافتههاي تحقیس

نتايج در صنايع با تكنولوژي پايین همانند صـنايع بـا تكنولـوژي متوسـ بیـانگر بـيمعنـا
بودن تمام متغیرها و رگرسیون اسد و اين به معنـاي عـدم وجـود رابطـهاي میـان متغیرهـاي
توضیحي با متغیر وابسته مدل اسد .با توجه به عدم معناداري کلي رگرسیون براي صنايع بـا
فناوري پايین به نظر ميرسد که در اين صنايع نیز عوامـل ديگـري غیـر از عوامـل برشـمرده
شده در ادبیات نظري دخیل هستند.
از رگرسیون هـاي صـورت گرفتـه مـي تـوان چنـین اسـتنباط کـرد کـه در صـنايع بـا
تكنولوژي باال ،بنگاه ها به در درستي از مفاهیم نوآوري و تحقیس وتوسعه بـه عنـوان
موتور محر به سوي پیشرفد و توسعه دسد يافته اند و بـا ايجـاد ايـن احسـاس نیـاز،
انگیزه الزم براي ورود و حفظ اين سرمايه گذاري در اين بنگـا ه هـا ايجـاد شـده اسـد.
البته اين مقدار هنوز فاصله زيادي با متوس جهاني ،اهداف مطرح شده در برنامـه هـاي
توسعه و سند چشم انداز ده ساله دارد .همچنین در کارگاه هـاي صـنعتي بـا تكنولـوژي
متوس و پايین ،سرمايه گذاري در  R&Dبه عنوان نقش مهمـي در تصـمیمات مـديران
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بنگاه ها ندارد ،چراکه در رگرسیون هـاي صـورت گرفتـه هـیچ متغیـري تـوان توضـیح-
دهندگي تغییرات در شدت تحقیس و توسعه در اين صنايع را ندارد.
با توجه به نبود آمار و ارقام مهمي از جمله سهم ارزش افزوده بنگاهها با مالكید دولتي،
يارانههاي اختصاص داده شده بـه ايـن تحقیقـات در هـر بخـش ،تعـداد اسـناد ثبـد اختـرا
بنگاههاي صنعتي احتماال ميتوان عدم معناداري رگرسیونهاي مربوط به صـنايع بـا فنـاوري
متوس و پايین را به در نظـر نگـرفتن عوامـل يـاد شـده نیـز نسـبد داد ،هـر چنـد دادههـاي
منسجمي از اين موارد در دسترس نیسد و امكاني نیز براي لحاظ آنهـا در رگرسـیونهـاي
اشاره شده وجود نداشد .همچنین نیاز بـه منـابع مـالي کـافي ،وجـود ريسـك در ايـن نـو
سرمايهگذاري ها ،آشكار شدن عملكرد سرمايهگذاري  R&Dدر دورههاي بعدي (زمانبـر
بودن آن) ،سرريزهاي اين نو سرمايهگذاري و هدفمند نبودن هزينـههـاي تحقیـس و توسـعه
در اين بنگاهها را ميتوان عوامل احتمـالي تبیـینکننـده ايـن موضـو در صـنايع بـا فنـاوري
متوس و پايین دانسد که البته شناخد اين عوامل نیازمند مطالعات دقیـس و جـامعتر در ايـن
زمینه را ميطلبد و از توان اين پژوهش خارج اسد.

 -4جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به اهمید تحقیس و توسعه در هر کشور به عنوان يكي از مال هاي ارزيـابي درجـه
دانش بنیـان شـدن و اهمیـد  R&Dدر پیشـرفد و توسـعه اقتصـادي کشـورها ،شناسـايي و
شناخد عوام ل موثر بر تحقیـس و توسـعه بـراي ارتقـاي آن امـري ضـروري اسـد .بـا مـرور
مطالعات گذشته ،عواملي مانند اندازه بنگاه ،نیروي انساني ،سود بنگاه ،سرمايهگذاري بنگاه،
میزان باز بودن تجاري و رشد ارزش افزوده به عنوان متغیرهاي اثرگذار بـر شـدت تحقیـس و
توسعه بنگاهها معرفي شدهاند.
در اين تحقیس از اطالعات مربوط به کارگـاههـاي صـنعتي  72نفرکـارکن و بیشـتر طـي
ســالهــاي  7917-7939برحســب کــدهاي  ISICدورقمــي و همچنــین روش بیــان شــده در
گزارش سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ( )2275براي تفكیك صنايع به سه گروه صنايع با
تكنولوژي باال (برتر) ،متوس و پايین براي طبقهبندي بخش صنعد بر مبناي سـطح فنـاوري
استفاده شده اسد .نتايج برآوردها نشـان داد کـه در صـنايع بـا تكنولـوژي برتـر ،متغیرهـاي
سودآوري و رشد ارزش افزوده حقیقي اثر معناداري بر شدت تحقیـس و توسـعه ندارنـد .بـه
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بیان ديگر ،اين طور نیسد که بنگاههـاي صـنعتي کـه وضـعید مـالي و سـودآوري مناسـبي
دارند ،فعالید بیشتري نیز در زمینه تحقیس و توسعه انجام بدهند .اين موضو برخالف انتظار
و يافتههاي تجربي در ساير کشورها اسد و نشان ميدهد در ايران کمبود هزينههاي تحقیـس
و توسعه در صنايع با تكنولوژي باال بـه دلیـل کمبـود منـابع مـالي نیسـد و بايـد علـد را در
عوامل ديگري جسدوجو کرد.
نتايج نشان داد که اندازه بنگاههـا تـاثیر معنـاداري در تصـمیمگیـري دربـاره هزينـههـاي
تحقیس و توسعه در بخش صنايع با تكنولوژي باال داشته اسد .به عبارت ديگـر ،ايـن فرضـیه
که با بزرگتر شدن بنگاهها ،نسبد بیشـتري از ارزش افـزوده صـرف هزينـههـاي تحقیـس و
توسعه ميشود نیز با شواهد آماري بخش صنعد ايران سازگار اسد.
نتايج نشان ميدهد بنگاههايي که سرمايهبري بیشـتري دارنـد يـا سـرمايه بیشـتري جـذب
کردهاند ،اهمید بیشتري به تحقیس و توسعه دادهاند .همچنین کارگاههايي که نسبد باالتري
از کارکنان آنها تحصیالت دانشگاهي دارند و بنـابراين سـرمايه انسـاني بیشـتري در اختیـار
دارند ،و صنايعي که از نظر تجاري بازتر هستند ،يعني بـه میـزان بیشـتري در معـر

رقابـد

خارجي قرار دارند ،سهم باالتري از ارزش افزوده خلس شده را صرف تحقیس و توسعه مـي-
کنند .با توجه به اين يافتهها ،سیاسدهاي تشويقي در جهد جذب نیروي کـار تحصـیلكرده
که موجب افزايش دسترسـي آنهـا بـه سـرمايه انسـاني مـيشـود و وجـود ارتبـاط بیشـتر بـا
بازارهاي خارجي هر دو ميتواند موجب تشويس بیشتر بنگاههاي صنعتي با تكنولوژي باال بـه
توجه بیشتر به تحقیس و توسعه شود.
وجود آمار و ارقـام در زمینـههـاي مربـوط بـه سـهم ارزش افـزوده بنگـاههـا بـا مالكیـد دولتـي،
يارانههاي اختصاص داده شده به اين تحقیقات در هر بخش ،تعداد اسناد ثبد اخترا بنگـاههـاي
صنعتي ميتواند بـه پژوهشـگر در ارائـه مـدلي بـا نتـايج دقیـستـر کمـك شـاياني کنـد ،بنـابراين
جمعآوري اين آمار توس سازمانهاي ذيرب امر مهمي قلمـداد مـيشـود .ارائـه سیاسـدهـاي
جداگانه براي هريك از بخشهاي صنايع با تكنولوژي باال ،متوسـ و پـايین بـا توجـه بـه اثـرات
متفاوت متغیرها روي هر بخش يكي از يافتههاي مهم اين تحقیس اسـد .بـه عنـوان مثـال ،تمرکـز
دولد در تنظیم و اجراي سیاسدهايي براي ايجاد انگیزه در انجام فعالیـدهـاي تحقیـس و توسـعه
پايدار و پوشش ريسكهاي ناشي ازآنها در صنايع با تكنولوژي متوس و پايین ،ميتوانـد مفیـد
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واقع شود و در صنايع با تكنولـوژي برتـر ،کمـك بـه بهبـود عملكـرد تحقیـس و توسـعه از طريـس
آموزش و بهکارگیري نیروهاي انساني داراي تحصیالت دانشـگاهي و بامهـارت بیشـتر ،افـزايش
ارتباط بیشتر با بازارهاي خارجي و جذب سرمايههاي بیشتر و تسهیل شراي سرمايهگـذاري مـي-
تواند انگیزه کارگاههاي صنعتي با تكنولوژي برتـر را بـراي انجـام فعالیـدهـاي تحقیـس و توسـعه
افزايش دهد.
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