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  چکیده

دي بـه  هـاي اقتصـا  تئوریهاي اخیر رشد اقتصادي بطور مرسوم جهت گیریهاي ابداع را در واکنش به انگیـزه 
-این مطالعـه بـه ارزیـابی نـرخ بـازده سـرمایه      . دانند عنوان موتور اصلی پیشرفت فناوري و رشد اقتصادي می

-1388هـاي تحقیــق وتوســعه در اقتصــاد ایــران طــی دوره  گــذاري در فعالیــتگـذاري فیزیکــی و ســرمایه 
هـاي  گـذاري در فعالیـت  هگذاري فیزیکی و سرمایکند نیروي کار، سرمایهنتایج داللت می. پردازد می1347

کنـد نـرخ بـازده     چنین نتایج تخمین پیشـنهاد مـی  هم. تحقیق وتوسعه اثر مهمی بر رشد اقتصادي ایران دارند
رغـم  نتایج بیانگر آنکه علی. گذاري فیزیکی استهاي تحقیق وتوسعه چندین برابر نرخ بازده سرمایهفعالیت

هاي تحقیق وتوسـعه، میـانگین   گذاري در فعالیتبه سرمایهگذاري فیزیکی نسبت باالتر بودن ضریب سرمایه
مدت بـه ترتیـب   هاي تحقیق وتوسعه در کوتاهگذاري در فعالیتگذاري فیزیکی و سرمایهنرخ بازده سرمایه

گــذاري در گــذاري فیزیکــی و ســرمایهچنــین میــانگین نــرخ بــازده ســرمایهبــوده اســت و هــم 3.95و  0.47
  . بوده است 66.2و  0.84در بلندمدت به ترتیب  هاي تحقیق وتوسعه فعالیت
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Abstract 
Recent theories of economic growth treat commercially oriented innovation in 
response to economic incentives as a major engine of technological progress and 
Economic growth. Therefore this study tries to determine rate of return of Physical 
investment and R&D expenditure on economic Iran in during 1968-2009. Finding 
provided empirical evidence that Labor, Physical investment and R&D expenditure 
have important and significant effects on economic growth performance. Our 
estimates suggest that the coefficient of physical investment on economic growth is 
larger than the of R&D expenditure. As compared with impact of physical capital, 
the impact of R&D investment on economic growth in Iran is not as strong as, 
through the lower estimated elasticity values. These results indicate rate of return 
R&D investment in economic of Iran is much higher than those of physical 
investment which explains the relatively active R&D investment as compared with 
physical investment during this period. The short run of internal the average rate of 
return of physical investment and R&D investment estimated are .47 and 3.95 
respectively. The long run of internal moreover the average rate of return of physical 
investment and R&D investments estimated are.84 and 66.2 respectively.  
 
Keywords: Economic Growth, R&D Investment, Physical Investment and rate of 
Return  
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   مقدمه. 1
. گـردد هاي خاص آن کشور تعریف میرشد وتوسعه اقتصادي هر کشوري بر اساس توانمندي

ترین عوامل رشد وتوسعه اقتصـادي در هـر   توسعه منابع مادي، منابع انسانی، علمی و فناوري از مهم
یـابی بـه رشـد وتوسـعه اقتصـادي      گرچه منابع مادي هر کشوري در سرعت دسـت . باشندکشور می

ولی کشورهایی وجود دارند که از نظر منابع مادي جزو ثروتمندترین . نمایندلیدي ایفاء مینقش ک
از نظر علمی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی در  "که عمالممالک روي کره زمین هستند، در صورتی
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تـرین عامـل پیشـرفت در    بنابراین توسـعه منـابع انسـانی مهـم    . باشندزمره کشورهاي توسعه نیافته می
یابـد کـه بـه    سیدن به رشد وتوسعه اقتصادي مستمر و باثبات است و منابع انسانی زمانی توسعه مـی ر

بـا لحـاظ ایـن واقعیـت،     . سالح علم و فناوري مجهز باشد و توسعه را به صورت علمی دنبال نمایـد 
انسانی هاي تحقیق وتوسعه منجر به توسعه منابع توان پذیرفت توسعه علمی از طریق انجام فعالیتمی

به بیان دیگر اکنون بر خـورداري از  . شودو دیگر ارکان رشد وتوسعه اقتصادي مستمر و باثبات می
منابع اولیه و حتی نیروي کار ارزان و سرمایه فیزیکی رفته رفته اهمیت خود را به عنوان مزیت نسبی 

ر ممکـن اسـت   ها در تجارت جهانی و رشد وتوسعه اقتصادي از دست داده است، امـروزه غیـ  ملت
بنـابراین بسـیاري از   . ریـزي کـرد  بتوان بدون توجه به توسعه علمی و فنی، توسعه اقتصادي را برنامـه 

شـود، نقـش   هـاي تحقیـق وتوسـعه مـی    گذارياقتصاددانان عقیده دارند مخارجی که صرف سرمایه
اي را چـه  فتهتوان هیچ کشور پیشربه یقین نمی. نمایداساسی در رشد اقتصادي یک کشور ایفاء می

گیري از تحقیق وتوسعه توانسـته باشـد بـه مـرز     در تاریخ و چه در عصر حاضر یافت که بدون بهره
هاي تحقیق وتوسعه، محصول خود را در شکل زیرا هزینه. توسعه یافتگی و تداوم توسعه دست یابد

در تابع تولید و مدلهاي  وارد شدن این متغیر. نمایدفناوري، ابداع و تغییرات فنی وارد تابع تولید می
گذارد و آنهـا را  رشد اقتصادي ضمن اینکه در ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی و فنی جامعه اثر می

 . هاي تولید نیز مؤثر استوري نهادهنماید، در بهرهمتحول می
هاي تحقیق وتوسعه در فرایند رشد اقتصادي چنین عموم اقتصاددانان به نقش و اهمیت هزینههم

هاي تحقیق وتوسعه را مشکل اصلی و مانع مهـم توسـعه   وجه خاص مبذول داشته و کمبود فعالیتت
اند و تالش در جهت افزایش انباشت سرمایه تحقیق وتوسعه براي نیل به رشد نیافتگی قلمداد نموده

پـذیري، مهــار تـورم، کـاهش بیکـاري، بهبــود     مسـتمر و بـاالي اقتصـادي، افــزایش قـدرت رقابـت     
هاي از فعالیت% 90بر اساس مطالعات صورت گرفته، حدود . دانندرا ضروري می... اختها وترازپرد

 .(Coe and Helpam, 1993) متمرکز است) G7(تحقیق وتوسعه جهان در کشورهاي گروه هفت 
اند و شاهد شکاف قابل توجهی بنابراین داراي نرخ رشد مستمر اقتصادي طی چند دهه گذشته بوده

چنـین کشـورهاي کـه داراي    هم. باشیمسرانه کشورهاي توسعه یافته با سایر جهان می مابین درآمد
باشند داراي نرخ رشـد اقتصـادي پـایین و بـی ثبـات را تجربـه       هاي تحقیق وتوسعه کمی میفعالیت

 . اندکرده
هـاي تحقیـق   گـذاري در فعالیـت  فرضیه تحقیق حاضر مبنی بر بـاالتر بـودن نـرخ بـازده سـرمایه     
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الـذکر و  باشد، لذا به منظور رد و یا تائیـد فرضـیه فـوق   گذاري فیزیکی مینسبت به سرمایه وتوسعه
هاي سیاستی مناسب جهت تحقق رشد اقتصادي مستمر و باثبـات بـه بررسـی و مقایسـه     ارائه توصیه

هاي تحقیق وتوسعه در اقتصـاد ایـران   گذاري در فعالیتگذاري فیزیکی و سرمایهنرخ بازده سرمایه
بنــابراین در ادامـه پــس از بررســی مبـانی نظــري و مطالعــات تجربـی در زمینــه نقــش    . ایــمداختـه پر

هاي تحقیق وتوسعه با رشد اقتصادي، اقدام به ارائه مدل نموده و سپس براساس نتایج تخمین  فعالیت
کـی  گـذاري فیزی هاي تحقیق وتوسعه با سرمایهگذاري فعالیتبه بررسی و مقایسه نرخ بازده سرمایه

  . پردازیممی پیشنهاداتبندي نتایج و پرداخته و در نهایت به جمع
  

 : مبانی نظري و مطالعات تجربی

گـذاري را بهتـرین راه   افـزایش سـرمایه   (Solow, 1956) مدل رشد نئوکالسیکی توسـط سـولو  
دي توانـد نـرخ رشـد اقتصـا    دانستند لذا انباشت بیشـتر و سـریعتر سـرمایه مـی    براي افزایش تولید می

این مدلهاي رشد داراي نواقصی بود زیرا عامل فناوري به صورت برونـزا  . مناسب را به ارمغان آورد
 . و تابع زمان در نظر گرفته شده است

تابع گذشت  "نقاط ضعف مدل نئوکالسیکی سولو از جمله این حقیقت که تحول فناوري صرفا
ایتی از الگوهاي سنتی رشد اقتصـادي  نارض. زمان است، باعث شد مدلهاي رشد درونزا مطرح شوند

مـدلهاي رشـد درونـزا    . تشـدید گردیـد   1990و اوائـل دهـه    1980نئوکالسیک در طی اواخر دهه 
ــپمن  و لوکــاس ) Romer, 1986(، رومــر )Grossman and Helpman, 1991(گروســمن و هل

)Lucas, 1988(    وتوسـعه بـه   برخالف مدلهاي نئوکالسیکی به نقش عوامل درونزاي بـویژه تحقیـق
هاي تحقیق وتوسعه باعث به زیرا معتقدند فعالیت. اندعنوان موتور اصلی رشد اقتصادي اهمیت داده

چنین تحقیق وتوسعه باعث ایجاد اثرات جـانبی  هم. شوداي جدید میوجود آمدن کاالهاي سرمایه
وتوسـعه، رشـد   هـاي تحقیـق   در مدلهاي رشد درونزاي مبتنی بـر فعالیـت  . شوددر انباشت دانش می

همانگونه . شودهاي تحقیق وتوسعه توضیح داده میبلندمدت با تمرکز روي پیشرفت فنی و فعالیت
 Aghion and(و آگهـین و هویـت    )1991(، گروسـمن و هلـپمن   )1990(کـه در مـدلهاي رومـر    

Howitt, 1992( تیجـه  شود، درنشود، پیشرفت فنی از تالش براي اختراع و ابداع نتیجه میدیده می
توان بیان کرد چرا تحقیق وتوسعه از بنابراین می. گرددهر ابداع، موجب افزایش رشد اقتصادي می
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عوامل مهم و شاید مهمترین عامل تولید بوده و تجربه موجـود در پیشـرفت اقتصـادي جهـان نشـان      
. اسـت  دهد همراه با افزایش انباشت سرمایه تحقیق وتوسعه، رشد اقتصـادي نیـز افـزایش داشـته    می

گیري بسـیاري از  معتقد بودند دو مشاهده منجر به شکل) 1991(و گروسمن و هلپمن ) 1990(رومر 
اول اینکه رشد محصـول از رشـد جمعیـت در    . مقاالت نوشته شده جدید در مورد رشد شده است

کشورهاي مختلـف بـراي مـدتهاي     "دوم ظاهرا. سال پس از انقالب صنعتی پیشی گرفته است 200
نتیجه منطقی این دو مشاهده آن اسـت کـه   . اندطوالنی در مسیرهاي رشد متفاوت باقی مانده "نسبتا

کننـده رشـد سـریعتر تولیـد نسـبت بـه رشـد        ابتدا باید پیشرفت فناوري را وارد مدل کرده تا توجیه
ههـا  ، این ابداعات و نوآوریها نتیجه فعالیت آشـکار تحقیـق وتوسـعه در بنگا   ها باشد، زیرا اوال نهاده

. ترین شاخص نرخ رشد اقتصـادي تبـدیل سـاخته اسـت    بوده و در نتیجه تحقیق وتوسعه را به اصلی
، این پیشرفت را باید به سیاستهاي تجاري و اقتصادي هر کشور ربط داد تا بتوان با تکیـه بـر آن   ثانیا

  . به توجیه تفاوتهاي مشاهده شده در نرخهاي رشد بلندمدت کشورها دست یافت
، لینک )Link, 1981(، لینک  Griliches (1980, 1986)ز اقتصاددانان نظیر گریلیچیزگروهی ا
بـه بررسـی ارتبـاط     )Scherer, 1982( و شـرر و همکـاران  ) Link and et al, 1991(و همکـاران  

نتیجه بررسیهاي انجام شده بیانگر ارتباط مثبت و معنادار . تحقیق وتوسعه و رشد اقتصادي پرداختند
چنین بررسیهاي فوق گویاي این واقعیـت  هم. باشدهاي تحقیق وتوسعه و رشد تولید مییتبین فعال

یکسـان   "هاي تحقیق وتوسعه دولتـی و یـا خصوصـی تقریبـا    است که میزان رشد حاصل از فعالیت
به بررسـی رابطـه تحقیـق وتوسـعه بـا میـزان تولیـد        ) 1982(و شرر ) 1981(چنین لینک هم. باشد می

دي در مورد کشور آمریکا پرداختند که نتایج آن بیـانگر ارتبـاط بـین رشـد تحقیـق      واحدهاي تولی
چنین نـرخ بـازدهی تحقیـق وتوسـعه حـدود      باشد و هموتوسعه و رشد تولید واحدهاي تولیدي می

-Barro and Sala-i(چنین نتایج تحقیقات بـارو و سـاالي مـارتین    هم. تخمین زده شده است% 5/0

Martin, 1995( اگن ، ورسـپ)Verspagen, 1993(  گومولکـا ،)Gomulka, 1990(  جـی ویــک ،
)Geweeke, 1984( لونارد ،)Leonard, 1971 ( و برنچ)Branch, 1974 (   نیز بیانگر ارتبـاط معنـادار

  . باشدبین انباشت سرمایه تحقیق وتوسعه داخلی و رشد اقتصادي می
شد بهره وري بخـش صـنعت سـاخت    گریلیچیز به بررسی نرخ بازده سرمایه تحقیق وتوسعه بر ر

نتایج تحقیق بیانگر ارتباط مثبت و معنی دار مـابین  . پردازدمی 1970ایاالت متحده آمریکا طی دهه 
  .  (Griliches, 1980)هاي تحقیق وتوسعه استوري و نرخ بازده فعالیتنرخ رشد بهره
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-دارد، سرمایهو بیان میلیچتنبرگ نیز به بررسی نقش تحقیق وتوسعه بر رشد اقتصادي پرداخته 
گـذاري  وري دارد و بـا تفکیـک سـرمایه   هاي تحقیق وتوسعه اثر مثبـت بـر بهـره   گذاري در فعالیت

هاي تحقیق وتوسعه با تأخیر بـر نـرخ   تحقیق وتوسعه بخش دولتی از بخش خصوصی، بازده فعالیت
گذاري تحقیق سرمایهرشد و سطح بهره وري اثر مثبت دارد و نرخ بازده اجتماعی تخمین زده شده 

گذاري در تجهیزات و سـاختار  وتوسعه خصوصی، حدود هفت برابر بزرگتر از نرخ بازدهی سرمایه
  . )Lichtenberg, 1992(است

پارك به محاسبه نرخ بازده تحقیق وتوسعه داخلی و خارجی در اقتصادهاي شرق آسیا پرداخته 
توسعه داخلی براي سه کشور تازه صنعتی شـده  بر اساس نتایج این مطالعه نرخ بازده تحقیق و. است

بزرگتـر از کشـورهاي   ) 1991درصد در سـال   1/87تا  7/49کره جنوبی، سنگاپور و تایوان حدود (
و  3/24غیرآسـیایی بـه ترتیـب     G-7است در حالیکه نرخ بازده کشور ژاپـن و کشـورهاي    7گروه 

بازده براي سه کشـور تـازه صـنعتی شـده      البته نتایج بیانگر روند کاهشی نرخ. باشددرصد می 5/20
نرخ بـازده انباشـت   . 1همگرایی دارد G-7باشد که به سطح نرخ بازده تحقیق وتوسعه کشورهاي می

درصـد اسـت در    1تـا  /. 5تحقیق وتوسعه خارجی براي سه کشور تازه صـنعتی شـده نیـز در دامنـه     
. باشـد درصـد مـی   2/3تـا   7/2ود حالیکه نرخ بازده انباشت سرمایه تحقیق وتوسعه گروه هفت حـد 

تـر  براساس نتایج این مطالعه نرخ بـازده سـرمایه فیزیکـی نسـبت بـه سـرمایه تحقیـق وتوسـعه پـایین         
  ). Park, 1995(است

وري کو و هلپمن به بررسی ارتباط مابین انباشت تحقیق وتوسعه داخلی و خارجی با رشـد بهـره  
براسـاس   .انـد پرداختـه  1971-90دوره  طـی  OECDکشـور عضـو    21کل عوامل و رشد اقتصادي 

دارند نرخ بازده تحقیـق وتوسـعه داخلـی در کشـورهاي گـروه هفـت و سـایر        بیان می نتایج مطالعه
  . )(Coe and E. Helpman, 1995  باشدمی/. 078و /. 234به ترتیب  OECDکشورهاي عضو 

هاي توسـعه و  رریز فعالیتهاي تحقیق وتوسعه و سنیز به بررسی نقش فعالیت بایامی و همکاران
________________________________________________________________ 

1- CHH (1997)  دریافتند متوسط نرخ بازدهR&D  رصـد مـی باشـد   د 121داخلی) .Park (1995     متوسـط نـرخ بـازده
 Griliches and Lichtenberg. (محاسبه کرد% 44، را OECDتحقیقات داخلی بخش خصوصی براي کشورهاي عضو 

حـدود   1964-1976بخش خصوصی در بخش صنایع اقتصاد آمریکـا را طـی دوره    R&Dگذاري نرخ بازده سرمایه 1984)
  . ددرصد تخمین زدن 63/74-84/42
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هـاي  عالیـت فپرداخته و به پیش بینی نقـش   1970-90توسعه بین المللی کشورهاي جهان طی دوره 
نتایج مطالعه بیانگر آنکـه نـرخ   . پردازدمی 1990-2075تحقیق وتوسعه داخلی و خارجی طی دوره 

 Bayoumi and(فیزیکی است  مدت تحقیق وتوسعه پنج برابر بیشتر از نرخ بازده سرمایهبازده کوتاه

et al, 1999 .(  
بنگـاه در اقتصـاد    170وري به بررسی ارتباط مابین هزینه تحقیق وتوسـعه بـا رشـد بهـره     والکین

دارد نـرخ بـازده   پرداختـه اسـت و بـر اسـاس نتـایج مطالعـه بیـان مـی         1945-92انگلستان طی دوره 
  . (Wakelin and et al, 2001) باشددرصد می 27هاي تحقیق وتوسعه  هزینه

گـذاري تحقیـق وتوسـعه بـا نـرخ بـازده تشـکیل        هسیی و همکاران به مقایسه نرخ بازده سـرمایه 
دارند نرخ بـازده تحقیـق   پرداخته و بیان می 1990سرمایه ثابت در صنایع شیمایی و غذایی طی دهه 

. باشددرصد می 11تا  9گذاري فیزیکی در دامنه درحالیکه نرخ بازده سرمایه. باشدمی/. 19وتوسعه 
گـذاري در  هـاي تحقیـق وتوسـعه نسـبت بـه سـرمایه      گذاري فعالیـت دارند سرمایهچنین بیان میهم

 کنـد الذکر ایفـاء مـی  تري در رشد ارزش افزوده صنایع فوقکنندهتشکیل سرمایه ثابت نقش تعیین

(Hsieh and et al, 2003) .  
بنگـاه در اقتصـاد    884سـعه بـر رشـد ارزش افـزوده     به ارزیابی نقش تحقیق وتو مونته و پاپاگنی

 49هـاي تحقیـق وتوسـعه    دارند نـرخ بـازده فعالیـت   اند و بیان میپرداخته 1986-97ایتالیا طی دوره 
  .  (Monte and Papagni, 2003) باشددرصد می

مابین  گذاري تحقیق وتوسعه و ابداع و ارتباطبه بررسی ارتباط مابین سرمایه بیل باو و همکاران
-دارند فعالیتپرداخته و بیان می 1990-98ابداع و رشد اقتصادي براي نه کشور اروپایی طی دوره 

تواند بر رشد اقتصادي کشـورهاي مـورد   هاي تحقیق وتوسعه منجر به ابداع شده و از این طریق می
وتوسـعه بخـش   هـاي تحقیـق   نتایج این مطالعه بیـانگر آنکـه نـرخ بـازده فعالیـت     . مطالعه اثر بگذارد

  . (Bilbao-Osorio and et al, 2004) باشدمی/. 06و /. 11خصوصی و بخش عمومی به ترتیب 
گذاري تحقیق وتوسـعه بخـش دولتـی در بخـش الکتریسـته      وال وینبه آزمون نرخ بازده سرمایه

گـذاري تحقیـق   دارد نـرخ بـازده سـرمایه   پرداختـه و بیـان مـی    1990-2001کشور فنالند طی دوره 
  ). (Walwyn, 2007 باشدمی/. 66سعه در بخش الکتریسته کشور فنالند وتو

هـاي  کاردوسو و همکاران با مروري بر مطالعات انجـام شـده در خصـوص نـرخ بـازده فعالیـت      
هـاي تحقیـق وتوسـعه    دارند نرخ بازده فعالیتتحقیق وتوسعه در سطح کالن، بخشی و خرد بیان می
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تـا   27(و ) درصـد  7/45تـا   19(، )درصد 66تا  6(ب در دامنه در سطح کالن، بخشی و خرد به ترتی
هاي تحقیق وتوسعه در سطح کـالن،  به بیان دیگر میانگین نرخ بازده فعالیت. درصد بوده است) 49

  . )(Cardose and et al, 2009 باشددرصد می 38و  1/37، 24بخشی و خرد به ترتیب 
و عملکـرد شـرکت    هـاي تحقیـق و توسـعه    فعالیـت بـه بررسـی رابطـه بـین     ) 2008( کافوروس

بر نرخ بـازده عملکـرد    قابل توجهیتاثیر پژوهش هاي صنعتی نتایج مطالعه بیانگر آنکه  .پردازند می
ی بـا فعالیـت هـاي    نتایج نشان می دهد شرکت هـای  .بنگاه ها نسبت به سرمایه گذاري فیزیکی دارد

 ,Kafourosنـوین اسـت   فـن آوري   ابی بـه  تحقیق و توسعه پایین شاهد عدم موفقیت آنان در دستی

2008).(  
ایاالت متحده، بریتانیا، (کشور  5 هاي شرکت آمار و اطالعاتبا استفاده از  او ماهونی و وسچی

 .مـی پردازنـد  تجزیه و تحلیل ارتباط بین داراییهاي نامشـهود و بهـره وري   به ) ژاپن، فرانسه و آلمان
و فعالیـت هـاي نوآورانـه    نی دار فعالیت هاي تحقیق و توسعه بر نتایج مطالعه بیانگر تاثیر مثبت و مع

  .(O’Mahony andVecchi, 2009)بنگاه ها می باشد بهره وري 
خصوصی شرکت  تحقیق و توسعه عوامل موثر بر سرمایه گذاري به بررسی اوزسیلیک و تایماز

ز فعالیـت هـاي   ا یافته ها نشـان مـی دهـد حمایـت عمـومی     . می پردازندصنعت ساخت ترکیه  يها
عالوه بر این، انتقال . دارد خصوصی تحقیق و توسعه مثبت بر سرمایه گذاري تاثیر تحقیق و توسعه 

 فـن آوري ضـعیف تـر    هایی بادر اقتصاد )به عنوان فرآیندهاي تکمیلی(تکنولوژي از خارج کشور 
   .(Özçelik.  and Taymaz, 2008)تحقیق و توسعه داخلی دارد فعالیت هاي تاثیر مثبت بر 

 .فعالیت هـاي تحقیـق و توسـعه مـی پردازنـد     بازده نرخ ندازه گیري بررسی اهال و همکاران به 
نسـبت بـه    خصوصـی  شـدت تحقیـق و توسـعه    مثبت و تا حدودي بـاالتر   بازده نتایج مطالعه بیانگر

هم چنین نتایج بیانگر باالتر بودن نرخ بازده اجتماعی هزینه هاي تحقیق . سرمایه هاي فیزیکی است
  .(Hall and et al, 2010)ی است و توسعه نسبت به بازده خصوص

 کمک مالی دولت و تاثیر فعالیت هاي تحقیق و توسعه اجتماعی بازده نرخ بررسیلی و سین به 
نتـایج   .می پردازد 2007تا  2000 طی دوره کره اي هاي تولیديشرکت توسعه فن آوري جدید براي

 انجـام  هزینـه هـاي سـرمایه اي    کاهشدر راستاي  می تواند یارانه هاي دولتی دهد می نشان تجربی
شرکت هاي کوچک و متوسـط  کمـک کنـد و موجـب      توسعه هاي جدید فن آوري پروژه هاي

  .(Lee and Cin, 2010)افزایش نرخ بازده اجتماعی فعالیت هاي تحقیق و توسعه شود 
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بر شدت  شرکت چینی 2400بیش از  به بررسی اثر محافظت از حقوق مالکیتلین و همکاران  
بـر   محافظـت از حقـوق مالکیـت   بیانگر تاثیر مثبت و قابل توجـه  یافته . و توسعه پرداخته اند تحقیق

 Lin and et) باشـد شدت تحقیق و توسعه و نرخ بازده فعالیت هاي تحقیق و توسعه شرکت ها مـی 

al, 2010).  
 شـرکت ایتالیـایی   1231 مشـترك  تحقیـق وتوسـعه  هزینـه   هـاي کننـده به بررسی تعیـین کاربنی 

ظرفیت جذب نقش مهمـی   و هاي مالی شرکت تعاونیدهد اندازه کمکتایج نشان مین .پردازند می
  .  (Carboni, 2012) باشدبر میزان هزینه تحقیق وتوسعه و نرخ بازده آن موثر می

. مـی پردازنـد  عملکـرد و تنـوع درآمـد    سایفتسی و کریادي  به بررسی تاثیر تحقیق و توسعه بر 
هـم چنـین   . اسـت سطح درآمد آینـده  فعالیت هاي تحقیق و توسعه و ط مثبت بین ارتبا نتایج بیانگر

نوسـانات درآمـد   کـاهش  با اندازه شـرکت، و   تحقیق و توسعه شدت نتایج بیانگر ارتباط تنگاتنگ
  .(Ciftci and Cready, 2011)شرکت با افزایش شدت تحقیق و توسعه می باشیم آینده 

به بررسی نقش و اثر مخـارج تحقیقـاتی بـر رشـد اقتصـادي      ) 1381( 1آباديسیدنورانی و جالل
 1349-79هـاي رشـد اقتصـادي درونـزا مبتنـی بـر تحقیـق وتوسـعه طـی دوره          ایران در قالب مـدل 

گـذاري  هاي اقتصادسنجی نشان داد به لحاظ آماري سرمایهنتایج حاصل از آزمون مدل. اندپرداخته
  . داري بر رشد اقتصادي ایران داشته استیاثر معن) مخارج تحقیقاتی(در تحقیق وتوسعه 

  
  : ارائه مدل

از آنجا که اقتصاد ایران یکی از کشورهاي درحال توسعه بـوده و همـواره سـعی داشـته اسـت،      
تالش خود را جهت رسیدن به رشد اقتصادي باثبات، مداوم و بلندمدت و کاهش درجه وابسـتگی  

ش قابل توجه تحقیق وتوسعه در رشـد اقتصـادي، لـذا    به درآمدهاي نفتی بکار گیرد و با توجه به نق
گـذاري  گذاري تحقیـق وتوسـعه بـا سـرمایه    هدف مطالعه حاضر بررسی و مقایسه نرخ بازده سرمایه

 . فیزیکی در اقتصاد ایران است
گـذاري تحقیقـاتی از مـدل توزیـع     گـذاري فیزیکـی و سـرمایه   براي ارزیابی نرخ بـازده سـرمایه  

________________________________________________________________ 
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  : ه گردیده استتاخیري آلمون استفاد
)&,,( DRFILfGDP tt  )1                                                                                      (  

گفتنی است از آنجا که مدل توزیع تاخیري به کار رفته در این مطالعه از نوع آلمون است، باید 
س بـر ایـن اسـاس، متغیرهـاي جـایگزین وارد مـدل       رابطه بین ضرایب متغیر داراي وقفه باشد و سپ

گـذاري بـویژه در تحقیقـات بـر     دهد، در سالهاي اولیه، تاثیر سرمایهچنانکه شواهد نشان می. گردد
تولید ناخالص داخلی، به علت ناشناخته بودن فناوري جدید و طول کشیدن تطبیق آنهـا بـا شـرایط    

رسـد، امـا در نهایـت، بـه علـت      اکثر خود مـی هاي بعدي به حدمحیطی، کم است ولی در طی سال
بـر همـین اسـاس، مـدل توزیـع      . یابدها و نوآوري جدید با شرایط محیط، کاهش میتطبیق فناوري

گذاري تحقیقاتی از نوع درجه دوم خواهد بـود، یعنـی رابطـه ضـرایب     تاخیري آلمون براي سرمایه
  1. است 2به صورت درجه  iو طول وقفه  iتاخیري تحقیقات 

2
210 iii   )2                                                                                                   (  

 گذاري فیزیکی به این دلیل با تاخیر وارد مـدل گذاري تحقیقاتی و سرمایهبنابراین متغیر سرمایه
هاي فیزیکی گذاريمدت زمانی براي کامل شدن طرحهاي تحقیقاتی و سرمایه "شده است که اوال

از  "در صورت کامل شدن طرح، تا هنگام اجراي آن زمـان الزم اسـت، ثالثـا    "کشد، ثانیاطول می
گذاري فیزیکی بر تولید، مدتی طول زمان اجراي طرح تا زمان اثرگذاري تحقیق وتوسعه و سرمایه

هاي جدید، اثرگذاري ها و نوآوري، به علت به کارگیري فناوريTالبته بعد از دوره . اهد کشیدخو
 گذاري فیزیکی کاهش یابد تحقیقات و سرمایه

  : شودگذاري رابطه باال در تابع تولید معادالت زیر حاصل میبا جاي
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ttttیکه بطور GDPDRFIL هـاي تحقیـق   به ترتیب بیانگر تولید ناخالص داخلی، هزینه ,,&,
کشـش تولیـد ناخـالص     i. باشـد وتوسعه، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نیروي کـار شـاغل مـی   

) R&D(خلـی نسـبت بـه اعتبـارات تحقیقـاتی      کشش تولیـد ناخـالص دا   FI ،jداخلی نسبت به
نیز به عنوان متغیر مجازي وارد مدل شده است که بـراي دوره بعـد از انقـالب     DRمتغیر. باشد می

  . اسالمی مقدار یک و براي بقیه سالها مقدار صفر در نظر گرفته شده است
مـدت و  زیکـی و تحقیـق وتوسـعه کوتـاه    گـذاري فی چنین براي محاسبه تولید نهایی سـرمایه هم

  : ایمبلندمدت به شیوه زیر عمل نموده
)&(*&,& t
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EMBED Equation.3  
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هاي که مولفه
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GDP  به

گـذاري  مدت سرمایهمدت هزینه تحقیق وتوسعه، بازده نهایی کوتاهترتیب بیانگر بازده نهایی کوتاه
گذاري فیزیکی، فیزیکی، بازده نهایی بلندمدت هزینه تحقیق وتوسعه، بازده نهایی بلندمدت سرمایه

داخلی نسبت به کشش تولید ناخالص داخلی نسبت به هزینه تحقیق وتوسعه، کشش تولید ناخالص 
گذاري فیزیکی، نسبت تولید ناخالص داخلی به هزینه تحقیق وتوسعه و نسبت تولید ناخالص سرمایه

  . باشدگذاري فیزیکی میداخلی به سرمایه
  : رسدقبل از تخمین مدل و ارائه نتایج توجه به نکات زیر، الزم به نظر می

سـال پایـه   (ي مـورد نیـاز بـه قیمـت ثابـت      بوده و آمارهـا  1347-1388دوره زمانی مورد مطالعه 
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 . باشد می) 1386
گذاري تحقیق وتوسعه را معادل مخارج تحقیقاتی بخش دولتـی در نظـر   در این تحقیق، سرمایه

. هاي تحقیقاتی بخش خصوصی به جز چندین سـال اخیـر موجـود نیسـت    ایم زیرا آمار هزینهگرفته
اطالعات . تحقیقاتی مربوط به بخش دولتی است هايدرصد هزینه 90نکته شایان ذکر آنکه حدود 

داخلـی، مسـتقیماً از قـانون بودجـه کـل کشـور و گزارشـهاي اقتصـادي          R&Dموجود براي هزینه 
 .هاي مختلف بدست آمده استسازمان برنامه و بودجه در سال

مه اطالعات مربوط به سایر متغیرها از بانک مرکزي جمهوري اسالمی و سازمان مدیریت و برنا 
  . ریزي سابق تهیه شده است

 
  : آزمون و تفسیر نتایج

از آنجا که مدل مورد استفاده در این مطالعه از نـوع توزیـع تـاخیري آلمـون اسـت، بـه منظـور        
گـذاري فیزیکـی از پـیش تعیـین     تخمین آن باید طول وقفه براي متغیر مخارج تحقیقـات و سـرمایه  

بنابراین آزمون دیکی فـولر تعمـیم   . استفاده شده استبه این منظور از معیار حداقل آکائیک . شود
گـذاري فیزیکـی اعمـال شـده کـه      گذاري تحقیقات و سرمایهیافته روي مقادیر سري زمانی سرمایه

  . نتایج آن در جدول آمده است
حداقل مقدار آکائیک مربوط به مخارج تحقیقات و تشکیل سرمایه ثابـت ناخـالص داخلـی بـه     

یعنی مخارج تحقیقات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیـب  . ستا 4و  13ترتیب وقفه 
چنین باید ابتداي طول وقفه و مدت هم. سال بر تولید ناخالص داخلی تاثیر دارد 4و  13تا  "احتماال

  . به نتیجه رسیدن مخارج تحقیقاتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی مشخص شود
سـال اسـت،    5تا  2زمانی براي تحقیقات کاربردي و پایه به ترتیب  دهد وقفهها نشان میبررسی

در این باره مشکل همه  1.باشدحال آنکه براي کشورهاي درحال توسعه بسیار بیشتر از این مدت می
. توان بطور دقیق طول وقفه را تعیین کـرد کشورهاي درحال توسعه و توسعه یافته این است که نمی

رسد کسی قادر باشـد بـه سـواالت موجـود در مـورد      به نظر نمی": گویدمی در این زمینه گریلیچیز
به نقل (ساختار وقفه زمانی میان متغیرهاي مخارج تحقیقات و رشد اقتصادي پاسخ قانع کننده بدهد 
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وجود چنین مشکلی ممکن است آثار برآورد مخـارج تحقیـق وتوسـعه در رشـد      ").1994از رومر 
به این ترتیب احتمال اینکه این برآوردهـا آثـار مخـارج    . قعی نشان دهداقتصادي را کمتر از حد وا

   1.تحقیق وتوسعه را بیش از حد واقعی نشان دهد، بسیار ضعیف است
هاي مختلف با توجه به مطالب گفته شده، براي تعیین ابتداي طول وقفه در مدل مورد نظر، وقفه

بدین . تخمین زده شده است... ،14تا  3، 14تا  2به بعد وارد مدل شده است، یعنی مدل با وقفه  2از 
گـذاري  هبـراي سـرمای   14تـا   3هاي تخمینی، طول وقفه بهینـه  هاي مدلترتیب و با توجه به ویژگی

  . سال پذیرفته شد 4تا  1گذاري فیزیکی و براي سرمایه تحقیقاتی
بعد از تعیین طول وقفه، براي جلوگیري از تخمین رگرسیون جعلی باید پایایی متغیرهاي معادله 
تولید مورد ارزیابی قرار گیرد و روشن شود براي رسیدن هر جمله به حالت ثابت بایـد چنـد بـار از    

جهت بررسی پایایی هر یک از متغیرها از آزمون دیکی فـولر تعمـیم یافتـه    . کنیمگیري آن تفاضل
)ADF (ها بوسیله معنی داراي جمالت معادلـه تولیـد تعیـین    کنیم که در آن تعداد وقفهاستفاده می

. در سطح و تفاضل مرتبـه اول آورده شـده اسـت   ) 1(نتیجه آزمون ریشه واحد در جدول . شودمی
هد همه متغیرهـا در سـطح نامانـا بـوده ولـی نامانـایی آنهـا در تفاضـل نخسـت رفـع           دنتایج نشان می

لذا کل متغیرهاي توضیحی و وابسته در تفاضل نخست مانـا شـده و مقـدار محاسـبه شـده      . شود می
  . باشددیکی فولر تعمیم یافته آنها بیشتر از مقدار بحرانی مک کینون می

  
  )لگاریتم(تفاضل نخست متغیرهاي معادله تولید در سطح و آزمون ریشه واحد : )1(جدول 

وضعیت 
  مانایی 

مقدار بحرانی 
  مککینون

محاسبه  ADFآماره 
  شده

تعداد 
  وقفه

عرض از 
  متغیر  روند  مبداء

 C  T  LFGDP  2  -2/2  -2/3  نامانا
  C  T  LL  2  -9/2  -2/3 نامانا
  C  -  LFI  3  -11/2  -6/2 نامانا
C  -  DLR  3  -6/1  -6/2 نامانا &  
 DLFGDP  -  -  0  -7/2  -6/2  مانا
  C  T  DLL  0  -2/3  -2/3 مانا
  C  T  DLFI 0  -5/8  -2/4 مانا
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C  -  DDLR  0  -7/6  -6/3 مانا &  
  . باشد می% 5مقادیر بحرانی مککینون در سطح  :مالحظات

تــوان بیـان داشـت ضــریب    مـی ) کــه در ضـمیمه مقالـه موجــود اسـت   (براسـاس نتـایج تخمـین    
دهـد  اسـت کـه نشـان مـی    / 2R( ،948(و ضـریب تعیـین تعـدیل شـده آن     / 975مدل ) 2R(تعیین

مقـدار آمـاره   . درصد باالیی از تغییرات متغیر وابسـته را توضـیح دهنـد    اندمتغیرهاي مستقل توانسته
عالمـت ضـریب متغیـر    . باشد که در محدوده قابل قبـولی قـرار دارد  می 84/1دوربین واتسون مدل 

توان نتیجه گرفت به این ترتیب می. به دست آمد -0.32موهومی انقالب اسالمی منفی و مقدار آن 
چنین نتایج به دست آمـده  هم. ثیر منفی در رشد تولید ناخلص داخلی داردپدیده انقالب اسالمی تا
، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4هـاي  دهد کشش متغیر مخارج تحقیقات بـراي وقفـه  از تخمین مدل نشان می

، 0.008، 0.009، 0.0097، 0.01، 0.01، 0.0096، 0.0088، 0.0077بــــه ترتیــــب  14و  13، 12، 11
گیـري کـرد یـک درصـد     تـوان نتیجـه  براساس ایـن مقـادیر مـی   . است 0.0026و  0.0047، 0.0065

 0.0088سال  4درصد، پس از گذشت  0.0077سال  3افزایش در مخارج تحقیقات پس از گذشت 
تولیـد  ... درصـد و  0.01سـال   6درصـد و پـس از گذشـت     0.0096سال  5درصد، پس از گذشت 

توان اثر درازمدت مدت میآمده در کوتاههاي بدست از جمع کشش. افزایدناخالص داخلی را می
یعنی . به دست آمد 0.08681مخارج تحقیقات را بر تولید ناخالص داخلی بررسی کرد که این رقم 

درصـد افـزایش در    0.08681گذاري تحقیقاتی، در درازمدت بر اثر یک درصد افزایش در سرمایه
دهـد  دست آمده از تخمین مدل نشان مـی  چنین نتایج بههم. آیدتولید ناخالص داخلی به وجود می

 0.088، 0.157به ترتیب  4و  3، 2هاي کشش متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی براي وقفه
گیري کرد یک درصد افزایش در تشکیل سرمایه توان نتیجهبراساس این مقادیر می. است 0.036و 

درصـد و   0.088سال  3از گذشت درصد، پس  0.157سال  2ثابت ناخالص داخلی پس از گذشت 
هاي بدست از جمع کشش. افزایددرصد تولید ناخالص داخلی را می 0.036سال  4پس از گذشت 
توان اثر بلندمدت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را بر تولید ناخالص مدت میآمده در کوتاه

ت بـر اثـر یـک درصـد     یعنـی در درازمـد  . به دسـت آمـد   0.2809داخلی بررسی کرد که این رقم 
درصد افزایش در تولید ناخالص داخلـی   0.2809افزایش در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، 

  . آیدبه وجود می
گذاري گذاري فیزیکی از سرمایهتوان بیان داشت هر چند کشش بلندمدت سرمایهچنین میهم
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، ولـی ارزش تولیـد نهـایی    /.)08681در مقابـل  /. 2809(هاي تحقیق وتوسعه بیشتر است در فعالیت
باشـد کـه   گذاري فیزیکـی مـی  هاي تحقیق وتوسعه، بسیار بیشتر از سرمایهگذاري در فعالیتسرمایه

هـاي  گـذاري در فعالیـت  گذاري فیزیکی در مقایسـه بـا سـرمایه   این امر به دلیل مقدار باالي سرمایه
  . باشدنده فرضیه تحقیق میبه بیان دیگر نتایج تخمین تائیدکن. باشدتحقیق وتوسعه می

مـدت و بلندمـدت   رغم باال بودن ارزش تولیـد نهـایی کوتـاه   اما نکته قابل توجه اینکه چرا علی
گـذاري فیزیکـی در اقتصـاد ایـران،     هاي تحقیق وتوسعه نسبت به سـرمایه گذاري در فعالیتسرمایه

دارد و همـواره کمتـر از یـک    هاي تحقیق وتوسعه وجود نگذاري در فعالیتتمایل به انجام سرمایه
-یابد و همهاي تحقیق وتوسعه اختصاص میدرصد از تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران به فعالیت

هاي تحقیق وتوسعه در اقتصاد ایران توسط دولـت انجـام   درصد از فعالیت 90چنین همواره بیش از 
رصد از تولید ناخالص داخلـی  د 3شده است، در حالیکه کشورهاي توسعه یافته همواره نزدیک به 

انـد و بــرخالف اقتصـاد ایــران، بخـش اعظمــی از    خـود را بـه امــر تحقیـق وتوســعه اختصـاص داده    
بنظـر  . شـود هاي تحقیق وتوسعه در کشورهاي توسعه یافته توسط بخش خصوصی انجام می فعالیت

قیقاتی بـرخالف  هاي تحرسد دلیل عدم تمایل بخش خصوصی در اقتصاد ایران به انجام فعالیتمی
زیـرا  . توان ناشی از اتخاذ سیاستهاي ناصحیح اقتصادي دانسـت اقتصاد کشورهاي توسعه یافته را می

هـاي تعرفـه موجـب انحـراف قیمـت نسـبی       ، نرخ ارز، نرخ دستمزد و نـرخ سودتعیین دستوري نرخ 
ر، سرمایه انسانی، عوامل به نفع عامل سرمایه فیزیکی و به ضرر سایر عوامل تولید از جمله نیروي کا

به عبارت دیگر بدون شـناخت  . هاي تحقیق وتوسعه گردیده استگذاري در فعالیتبه ویژه سرمایه
نیروي (ثبات و دستوري قیمت عوامل تولید واقعی از ساختار اقتصاد ایران و تعیین غیرهدفمند و بی

مایه انسانی، مدیریت، منابع هاي تحقیق وتوسعه، سرگذاري در فعالیتکار، سرمایه فیزیکی، سرمایه
باعـث ارزان شـدن عامـل    ...) اي داخلـی و وارداتـی و  اي و سـرمایه طبیعی، ارز، مواد اولیـه، واسـطه  

و ) رغـم کمیـابی آن  علـی (اي وارداتـی  اي و سرمایهسرمایه فیزیکی داخلی و بویژه کاالهاي واسطه
غـم نقـش جـدي و کلیـدي عوامـل      رعلی(هاي تحقیق وتوسعه و سرمایه انسانی گران شدن فعالیت

. بـراي تولیدکننـده گردیـده اسـت    ) پـذیري الذکر در رشد وتوسعه اقتصادي و قـدرت رقابـت  فوق
درنتیجه تولیدکننده داخلی به منظور حداکثر نمودن سود خود اقدام به استفاده از عامل ارزان قیمت 

سـتفاده و تقاضـا از عوامـل تحقیـق     سرمایه فیزیکی و فناوري سرمایه بر وارداتی نموده و تمایلی به ا
وتوسعه، سرمایه انسانی و نیروي کار داخلی نخواهد داشت، لذا توجیه اقتصادي براي توسـعه بـازار   
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سایر عوامل بویژه تحقیق وتوسـعه و سـرمایه انسـانی در راسـتاي بـومی نمـودن فنـاوري وارداتـی و         
اقتصاد جهانی و پر کردن شکاف عمیق هاي بالقوه پذیري و استفاده از ظرفیتافزایش قدرت رقابت

لـذا بـه   . فناوري و انتقال از اقتصاد منابع محور و سرمایه محور به اقتصاد دانش محـور نخواهـد بـود   
پـذیري، کـاهش شـکاف عمیـق فنـاوري،      منظور اصالح ساختار اقتصادي و افزایش قدرت رقابـت 

هـاي تحقیـق   انجـام فعالیـت   حفظ رشد باال و مستمر اقتصادي، ایجاد انگیزه بخش خصوصی جهت
هاي توسعه اقتصادي، حرکت به سمت اقتصاد وتوسعه و تخصیص بهینه منابع و تحقق اهداف برنامه

هـاي  هاي نسبی طبیعی و افزایش اتکاء اقتصاد به مزیـت دانش محور، کاهش اتکاء اقتصاد به مزیت
هـاي  و در نظر گرفتن مزیـت باید ضمن شناخت دقیق از ساختار اقتصادي کشور ... نسبی اکتسابی و

انداز اقتصاد جهانی باید سیاستهاي اقتصادي دولت هاي نسبی اکتسابی و چشمنسبی طبیعی و مزیت
ایکه فراوانی فیزیکی و قیمتی هدفمند و در راستاي اصالح تدریجی قیمت نسبی عوامل باشد بگونه

تولید و نرخ بـازده آنهـا، عوامـل     تا بتوان بر اساس فراوانی عوامل. عوامل تولید در یک جهت باشد
اي که در بلندمدت ارزش تولید نهایی آخرین واحد پولی بکار تولید به خدمت گرفته شوند، بگونه

در حالیکه در حال حاضر ارزش تولید نهایی . گرفته شده در هر یک از عوامل تولیدي یکسان باشد
باشـد و ایـن امـر تاییدکننـده     سان نمـی آخرین واحد پولی بکار رفته در هر یک از عوامل تولید یک

  . باشدتخصیص ناکاراي منابع در اقتصاد ایران می
  
 پیشنهاداتبندي و جمع

-رهبران در تمامی دنیا تالش دارند تا از طریق سیاسـت . عصر حاضر عصر دانش محوري است
امـع  هاي علمی و مدیریت مناسب دانایی و سرمایه دانـش، حرکـت جو  گذاریهاي صحیح در زمینه

بر  "خود را در مسیر توسعه دانایی محور شتاب بخشند و کسب توان رقابتی در عرصه جهانی اساسا
هـاي  هاي نسـبی اکتسـابی اسـت کـه در گـرو فعالیـت      هاي فناوري جدید مزیتپایه کسب توانایی
ـ  تحقیق وتوسعه می ر باشد و از این طریق به تدریج کشور از تولید و صدور کاالهاي کاربر مبتنـی ب

اما در اقتصاد ایران . کندمواد اولیه محلی به سمت تولید کاالهاي سرمایه بر و فناوري بر حرکت می
اي بـه  هاي تحقیقاتی دولتی و عرضه محور بوده است و بخـش خصوصـی انگیـزه   وزن اصلی هزینه

نیروي کـار   به بیان دیگر اکنون برخورداري از منابع اولیه و حتی. هاي تحقیقاتی نداردانجام فعالیت
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ها در تجارت جهـانی و  ارزان و سرمایه فیزیکی رفته رفته اهمیت خود را به عنوان مزیت نسبی ملت
گیـري از تحقیـق   رشد وتوسعه اقتصادي از دست داده است، امروزه غیر ممکـن اسـت بـدون بهـره    

 . وتوسعه بتوان به مرز توسعه یافتگی و تداوم توسعه دست یابد
هـاي تحقیـق وتوسـعه و    گذاري در فعالیتی و مقایسه نرخ بازده سرمایههدف این مطالعه بررس

نتایج بیانگر آن که نرخ بازده . است 1347-1388گذاري فیزیکی در اقتصاد ایران طی دوره سرمایه
گـذاري فیزیکـی در   تحقیق وتوسعه چندین برابر نرخ بازدهی سرمایه هايگذاري در فعالیتسرمایه

هاي تحقیق وتوسعه بسیار باالست که این ه بیان دیگر شکاف تعادلی در فعالیتب. اقتصاد ایران است
هـاي ناصـحیح اقتصـادي    امر ناشی از فقدان شناخت دقیق از ساختار اقتصاد ایران و اتخـاذ سیاسـت  

پـذیري، افـزایش نـرخ    باشد که موجب افزایش شکاف عمیـق فنـاوري، کـاهش قـدرت رقابـت      می
لذا به . باشیممی... مغزها ومهاجرت  دو رقمی، افزایش فرار سرمایه و هاي تورمبیکاري، وجود نرخ

هـاي تحقیـق وتوسـعه و جهـت پـر کـردن       منظور تخصیص مجدد منابع اقتصاد ایران به نفع فعالیـت 
شکاف عمیق فناوري کشور با سطح جهانی بـه ویـژه کشـورهاي توسـعه یافتـه، کـاهش وابسـتگی        

تجـارت   جـذب بازارهـاي جهـانی، راهیـابی موفـق بـه سـازمان        سازي ایجاد رقابت وفناوري، زمینه
 خـارجی  تحقیـق وتوسـعه   جهانی، جذب و انتقال دانش و فناوري خارجی و انطباق و بومی نمـودن 

  : ضروریست
       اقدام به اتخاذ سیاستهاي صحیح و با ثبات اقتصادي به منظـور اصـالح تـدریجی قیمـت نسـبی

فیزیکی و قیمتی عوامـل تولیـد در بلندمـدت در یـک     عوامل تولید نمود به نحوي که فراوانی 
  . جهت باشد

 هاي تحقیقاتی اختصاص یابد و به حـد  سهم در خور توجهی از تولید ناخالص داخلی به هزینه
 . افزایش یابد) دو تا سه درصد تولید ناخالص داخلی(استانداردهاي جهانی 

 و خارج از کشور جهـت دسـتیابی    ایجاد ارتباط هر چه بیشتر میان مراکز علمی پژوهشی داخل
 . به جدیدترین مطالعات و نتایج تحقیقات در دنیا

 هاي توسعه و متوازن نمـودن  هاي پژوهش و جایگاه تحقیقات در برنامهمشخص نمودن سیاست
  . هابودجه تحقیقات در مقایسه با سایر هزینه

  تحقیقاتیهاي به منظور تعیین اولویتروشن نمودن راهبرد تحقیقات . 
  تعیین متولی امر تحقیقات کشور و ایجاد نهادهاي ضروري با اختیارات و صالحیت الزم جهت
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 . یکپارچه سازي و مدیریت صحیح نظام تحقیقاتی
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 :پیوست 

 
Dependent Variable: LFGDP    
Method: Least Squares    
Date: 02/19/12 Time: 19: 05    
Sample (adjusted): 1352 1388    
Included observations: 37 after adjustments   
Convergence achieved after 11 iterations   
      
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
      
LL 0. 944777  0. 067374 14. 02296 0 
DR -0. 32776  0. 052095 -6. 29155 0 
PDL01 0. 009625  0. 005817 1. 654492 0. 1096 
PDL02 -0. 00052  0. 001396 -0. 37278 0. 7122 
PDL03 0. 08642  0. 016463 5. 249356 0 
PDL04 -0. 05676  0. 030512 -1. 86012 0. 0738 
AR (1)  0. 264358  0. 203811 1. 297078 0. 2056 
      
R-squared 0. 957579  Mean dependent var 12. 42156 
Adjusted R-squared 0. 948152  S. D. dependent var 0. 270113 
S. E. of regression 0. 061505  Akaike info criterion -2. 55815 
Sum squared resid 0. 102138  Schwarz criterion -2. 2439 
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Log likelihood 50. 48851  Durbin-Watson stat 1. 832822 
      
Inverted AR Roots 0. 26     
      
      Lag Distribution of LFRDR(-3) i Coefficient Std. Error t-Statistic 
      
 .           *    | 0 0.00771 0.01199 0.64329 
 .             *  | 1 0.00882 0.00815 1.08246 
 .              * | 2 0.00956 0.00552 1.73121 
 .               *| 3 0.00994 0.00457 2.17358 
 .               *| 4 0.00996 0.00502 1.98396 
 .              * | 5 0.00962 0.00582 1.65449 
 .             *  | 6 0.00892 0.00633 1.40979 
 .            *   | 7 0.00786 0.00633 1.24234 
 .         *      | 8 0.00644 0.00572 1.12478 
 .       *        | 9 0.00465 0.00448 1.03894 
 .   *            | 10 0.00251 0.00257 0.97393 
      
 Sum of Lags 0.086 0.03978 2.1622 
      
      Lag Distribution of LFIG(-1) i Coefficient Std. Error t-Statistic 
      
 .               *| 0 0.15249 0.04432 3.44101 
 .        *       | 1 0.08642 0.01646 5.24936 
 .   *            | 2 0.03898 0.0241 1.61773 
 .*               | 3 0.01017 0.02163 0.47034 
      
 Sum of Lags 0.28807 0.05488 5.24936 

 
 


