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 توسهعه درحهال خصوصاً در مورد کشهوردای   ،رشد اقتصادی،  به لحاظ تجربی مطالعات اندکی در این زمینه
 Vector Error) ی تصهحی  خطهای بهرداری   . در ایهن پههودش، بها اسهت اده از ال هو     گرفتهه اسهت  صورت 

Correction Model) علّهههی ۀدهههای تهههابلویی، رابطهههو اقتصادسهههنجی داده (Causality)  و ارتبههها  

(Correlation)مورد بررسهی   2133تا  3331زمانی  ةمیان نوآوری و رشد اقتصادی درکشوردای منا طی باز
علّیت یک طرفه از سمت نوآوری به رشد اقتصادی در  ۀددد که یک رابطدا نشان مییافتهگرفته است. قرار 
گونهه ارتبهاطی میهان شهاخآ نهوآوری و صهادرات       دهی  کهه،  حهالی مدت وجهود دارد. در مدت و بلندکوتاه

خهارجی،  گهذاری مسهتمیم   چنین، متغیردای سرمایهدم کاالدای با فناوری برتر با رشد اقتصادی وجود ندارد.
خالف متغیهر ماهارد دولهت     بر دای گذشتهداخلی دوره تولید ناخالآ تشکیل سرمایه ناخالآ و نرخ رشد

 داری با رشد اقتصادی دارند.رابطۀ مثبت و معنی

 

 دای تابلویی.علیت، داده ۀنوآوری، رشد اقتصادی، کشوردای منا، رابطواژگان کلیدی: 

 .JEL: O31 ،O32 ،C23 بندیطبقه

 

 مقدمه

وری و فیییکی را عامل اصلی رشد بهره ۀانباشت سرمایبر خالف نظریات رشد نئوکالسیک که 
زا، ت هاوت در رشهد اقتصهادی کشهوردا بهه      دای رشد دروندانند، در مدلکشوردا می ۀدرآمد سران

کلیههد رشههد  درواقهه  (Romer, 1990).شههود زا نسههبت داده مههیت ههاوت در انباشههت دانههش درون

شهود. از  مهی  کیهد أورودی تولید تیک عامل  عنوانبهدانش  بر نمشانسانی بوده و  ۀاقتصادی، سرمای
دهای رشهد   زمان رومر، مطالعات متعدد تالش کردند که نوآوری صنعتی را از طریق ترکیب با مدل

دا بر این موضوع ات اق نظر دارند کهه افهیایش میهیان و کی یهت     آناقتصادی توضی  ددند که بیشتر 
تهوان بهه   مهی  دها آنددد. از میان کشور را افیایش می دای نوآورانه، نرخ رشد اقتصادی یکفعالیت

 Cameron Fagerberg & Verspagen (2002); Demirel & Mazzucato 1998))مطالعهات  

(2009);  Hasan & L.Tucci (2010) Sener & Saridogan (2011) ;    وجهود  اشاره کهرد. بهااین
توانند رشد اقتصادی یهک  ا در شرایطی میدا تنهددند که نوآوریبرخی از این مطالعات پیشنهاد می

 Ulku دا در کشور فرادم باشد سازی آندای الزم جهت پیادهزمینهکشور را بهبود بباشند که پیش

2004) Chen & Puttitanun 2005; ; Lebel 2008 .)  کهه شهود کهه علّهت آن   ، گ تهه مهی  درواقه 
دهای  ت هاوت در سهاختاردا و سیاسهت    شهود، می ماتلف دای رشدنرخانه منجر به دای نوآورفعالیت
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 .اقتصادی است
از طرفی، این دیدگاه وجود دارد که با افیایش رشد اقتصادی امکانات و مناب  مالی بیشهتری در  

خهود ابهداعات و نهوآوری را گسهترش ددهد.       نوبۀبهتواند گیرد و این میقرار می کارآفرینان اختیار
رشهد اقتصهادی وجهود داشهته باشهد       ر بهین نهوآوری و   واممکهن اسهت یهک جریهان دایهره      درواق 

توانهد بهه افهیایش    نوآوری، رشد اقتصادی را افهیایش داده و رشهد اقتصهادی خهود مهی      کهطوریبه

  .(Galindo & Mendez, 2013)نوآوری منجر شود 
-جهت افهیایش رشهد اقتصهادی مهی     مؤثرکه مبانی نظری عمدتاً نوآوری را عاملی رغم اینعلی

 توسههعهدرحههالخصوصههاً در کشههوردای  ،بههه لحههاظ تجربههی مطالعههات انههدکی در ایههن زمینهههدانههد، 
دا در این کشوردا عمهدتاً پهایین اسهت و ایهن کشهوردا      که سط  نوآوری. درحالیگرفته استانجام
پهذیری و عملکهرد اقتصهادی خهود را     خود، رقابت ۀدای نوآورانتوانند از طریق گسترش فعالیتمی

علّیت میان نوآوری و رشد اقتصهادی در گرودهی    ۀلذا، در این مطالعه به بررسی رابطبهبود بباشند. 
 آنجاادمیت این موضوع از  شود.گیرد، پرداخته میاز کشوردای منا که کشور ایران را نیی در بر می

ای اسهت کهه در آن نحهوه و میهیان     توسهعه درحهال گیرد کهه ایهران نیهی جهیو کشهوردای      نشأت می
اسهت.  دمواره بحثی چالش بران یهی بهوده   ،ای کشور به باش تحمیق و توسعهبودجه تاصیآ مناب 

را تأییهد نمهود،    توسهعه درحهال دا بر رشد اقتصادی کشوردای اگر بتوان اثرگذاری مستمیم نوآوری
دا راد شها  تاصیآ بودجه به این باش ةگیری در خصوص نحوتواند جهت تصمیماین مطالعه می

دهای مطهرش شهده در رابطهه بها      بیان مبانی نظری و دیهدگاه در این مطالعه، پس از باشد. بدین منظور 

دهای مهورد نیهاز    مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه آزمهون  قیروش تحمنوآوری و رشد اقتصادی، 
گیهرد. باهش پایهانی بهه ت سهیر      جهت تعیین روابط علّیت میان نوآوری و رشد اقتصهادی انجهام مهی   

 شده اختصاص دارد.گیری از مباحث مطرشبندی و نتیجهشده و جم  ضرائب مدلِ برآورد

 
 پژوهش: ۀمروری بر مبانی نظری و پیشین

-تواند رشد اقتصادی یک کشور را تحت تهأثیر قهرار  درک این موضوع که نوآوری چ ونه می

 ۀتوسهع "صهورت  گردد. در یک برداشت عمومی، نوآوری بهه میددد، به تعریف ما از نوآوری باز 

دهایی،  شود. چنهین نهوآوری  تعریف می "رادکاردای بسیار جدید و پیشرفته از طریق پیشرفت دانش
گیهرد.  کوچک یا بیرگ انجام مهی  ۀتحمیق و توسع مؤسساتتوسط نیروی کار بسیار متاصآ در 
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دای تحمیق و توسهعه یکهی از مسهیردایی اسهت کهه از طریهق آن       توان گ ت که فعالیتبنابراین، می
نهوآوری در ایهن    .(Fagerberg, Srholec & Verspagen, 2010)گیهرد   مهی ورت نهوآوری صه  

توان از منظری دی ر نیی بهه نهوآوری ن هاه کهرد     یافته است، اما میتعریف، خاص کشوردای توسعه
 -، نهوآوری گهردد. در ایهن دیهدگاه گسهترده    دای پیشرفته تعیهین مهی  که بر اساس وجود تکنولوژی

جیئهی از دمهه و یها     -بود محصوالت موجود، مراحل و یا روش انجام کاردها تالش برای ایجاد یا به

محصوالت و مراحل جدید تکنولوژیکی، بلکه  تنهانهدای اقتصادی است. این تعریف، بیشتر فعالیت
 عنهوان بهه شود. بدین ترتیب حتی در صهنایعی کهه   بهبود در مسائل توزی  و بازاریابی را نیی شامل می

گرفتهه  دای بسیاری صهورت شوند نیی ممکن است نوآوریولوژی پایین شناخته میصنای  دارای تکن
نهوآوری ممکهن    ةعالوه واژبه .(Bell & Pavitt, 1993)ای حاصل شود و اثرات اقتصادی گسترده

گیرد نیهی بهه کهار بهرده شهود. در ایهن       دای محلی صورت میاست برای تغییراتی که در چهارچوب

نیی وجود داشهته باشهد. اگرچهه ممکهن اسهت       توسعهدرحالتواند در کشوردای م هوم، نوآوری می
دای جهان دارای تکنولوژی باال چنهدان چشهم یر نباشهد، امها     برخی نتایج آن در ممایسه با پیشرفت

کمتر اسهت. بهدین ترتیهب، نهوآوری بهه       دلیلی ندارد که تصور شود اثرات اقتصادی و اجتماعی آن
نیهی مههم    توسعهدرحالکشوردای ثروتمند جهان ادمیت دارد برای کشوردای  دمان اندازه که برای

 . (Fagerberg, 2003)است 
-در درون یک نظهام نهوآوری صهورت مهی    موتور رشد اقتصادی و رفاه ملی،  عنوانبهنوآوری 

دها، محممهان   دا، افراد، دانشه اه بن اه شامل ای از اعضادا و تعامالت مجموعهشامل فعالیت گیرد که

اجتماعی است که این عوامل  -غیر دولتی و محیط اقتصادی مؤسساتحمایت شده توسط دولت و 
به دمین دلیل طراحی نظام ملی نوآوری، جهت فهرادم سهاختن جهو ی     .پردازنددر آن به فعالیت می

ادمیهت   مناسب که در آن عوامل اقتصادی بتوانند به نوآوری و خلق تکنولوژی بپردازنهد، بسهیار بها   
نوآورانههه و تأثیرگههذاری تغییههرات ة نحههو (3شههکل ) .(Weng, Song & Sheng, 2012)اسههت 

بهین عوامهل و متغیردهای اقتصهادی      وابطرا بر رشد اقتصادی و رفاه، با در نظرگرفتن رکی تکنولوژی

دهای نوآورانهه و کهارآفرینی    فعالیهت  شهود، مهی  نشان دادهشکل  این طور که دردمان ددد.نشان می
دای الزم بهرای گسهترش تکنولهوژی و نهوآوری     عوامل اقتصادی، در محیطی که در آن زیرساخت

علمی و تکنولوژیکی و درنهایت رشد اقتصهادی و رفهاه کشهوردا منجهر      ۀاست، به توسعفرادم شده
داننههد. سههود تصههمیمات نههوآوری خهود مههی بینههی سههود را پههیش شهر   شههود. کارآفرینههان پهیش مهی 
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گهذاری  و مبلهغ سهرمایه   داست که ت اوت بین مبلغ دریافتیبر دیینه آمد حاصلهکارآفرینی مازاد در
در این حالت بهبود محصول ناشی از نوآوری، شرایط بهتهری را بهرای یهک کهارآفرین      شده است.

توانهد عامهل   نهوآوری مهی   جههت ازایهن ایجاد نموده تا بتواند به سود کارآفرینی باالتری دست یابد. 
از  و افهیایش ثهروت و رفهاه در جامعهه،     رشهد اقتصهادی   درنهایت، .سود باشد ةرشد و افیایش ددند
ابهداعات و   ، بهه توسهعۀ علمهی و   کارآفرینهان بهرای   امکانات و مناب  مالی بیشترطریق فرادم آوردن 

 .(Sener & Saridogan, 2011) منجر خوادد شد نوآوری

 

 اقتصادی رشدزا و اثرات آن بر تغییرات تکنولوژیکی درون :(1شکل )
  Sener & Saridogan (2011)منب : 

 

اطالعهات   از اسهت اده  بها  متعهددی  تحمیمهات  اقتصهادی،  رشهد  بهر  نوآوری تأثیر بررسی منظوربه
مدلی را ارائه کردند کهه در آن   Aghion & Howitt (1992) .است شده انجام ماتلف کشوردای

کنهد  از  منب  اساسی رشد عمل مهی  عنوانبهنوآوری عمودی محصوالت موجود را منسوخ کرده و 
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که بهر اسهاس آن افهیایش تماضها     (Creative Destruction)  تاریب خالق طریق فرآیندی شبیه به
برای محصول برتر، بیشهتر از میهیان تماضهای الزم جههت جبهران خسهارت کهادش رقابهت پهذیری          

 .محصول مبتنی بر فن آوری قدیمی است
در  Grossman & Helpman (1994) ; Cameron (1996 , 1998) Ulku (2004) ;دمچنهین  

زا دهای رشهد درون  مطالعاتی جداگانه و با در نظر گرفتن معیاردای ماتلف نوآوری به بررسی مهدل 

چنهین  دهم  ای در رشد اقتصادی داشهته و گیرند که نوآوری سهم عمدهنتیجه می درنهایتپرداخته و 
-دا، صنای  و کشوردا ایجاد خوادهد کهرد. بنهابراین سهرمایه    رکتاثرات مثبت سرریی بسیاری بین ش

-دممدت را سرعت باشد. تواند جریان رشد بلندگذاری برای افیایش سط  دانش و نوآوری، می

ادمیت نوآوری بهرای دسهتیابی    ،Fagerberg & Verspagen (2002)چنین، بر اساس نتایج مطالعۀ 
 .یابدفیایش میاقتصادی و رشد در طی زمان ا ۀبه توسع

 Brusoni et al. (2006) ; ; Lebel (2008) Demirel & Mazzucato در مطالعهاتی مشهابه،  

2009)( ; )2010(Hasan & L.Tucci  ; 2011)(Saridogan  &Sener  ;Jalles (2010)  ; 
Wong & Lenggoh (2012)   تعامالت میان نوآوری و عملکهرد مهالی و   بررسی به لحاظ نظری به

 کنند.معرفی میبرای رشد اقتصادی  نوآوری را عاملی مثبت درنهایتاقتصادی پرداخته و 
کشههور  31کههارآفرینی، نههوآوری و رشههد اقتصههادی بههرای  میههان متمابههل ۀرابطهه پههس از بررسههی

گروه از کشوردا، عالوه گیرند که در این نتیجه می Galindo & Mendez ( 2013) توسعه،درحال
دهای اقتصهادی از طریهق    گسهترش فعالیهت  که نوآوری، تأثیری مثبت بر رشد اقتصهادی دارد،  بر آن

 دای اقتصادی خوادد شد.، مجدداً منجر به افیایش فعالیتینیکارآفر وجریانات نوآوری 
معرفهی  اگرچه بیشتر مطالعات تجربی، نوآوری را عاملی مثبت و محرک بهرای رشهد اقتصهادی    

گونه تهأثیری بهر رشهد اقتصهادی     ددند که نوآوری دی کنند، گروه دی ری از مطالعات نشان میمی

دهایی  رشد را در بن هاه  تنها نوآورانهدای ددند که فعالیتنشان می Brouwer et al. (1993)ندارد. 
دا بیشتر از میهیان متوسهط اسهت. بهر اسهاس نتهایج مطالعهات        آن R&Dددند که ماارد افیایش می

2006)(Loof  &Heshmati      شهرکت سهوئدی و   313در بررسهی نهوآوری درBottazi et al. 

و رشهد بن هاه    R&Dای میهان ماهارد   گونهه رابطهه  دهی   دای داروسازی،در مورد شرکت  (2001)

 وجود ندارد. 
دهای نوآورانهه تهأثیری معکهوس بهر      ددند فعالیتن میچنین مطالعاتی نیی وجود دارند که نشادم
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دی  دلیل قطعی برای اینکهه فهر      Teece (2006)دای بر اساس یافته رشد بن اه خوادد گذاشت.
شهود وجهود نهدارد. وی    سهم بازاری بیشتر نهوآوران خهتم مهی   به درآمد باالتر و یا  داکنیم نوآوری

دا انجام شده و برای اولین دای مهمی در آنکه نوآوریدایی مطرش کرد دای متعددی از بن اهمثال
دای ضروری دی ر مانند بازار، نظهام  بار به بازار معرفی شده بود  اما به دلیل فرادم نبودن زیرساخت

 .Brouwer et alانهد بهه سههم بهازاری خهود دسهت یابنهد.        کار نتوانسهته ودای کسبتوزی  و شبکه

شهود،  مربو  بهه محصهول، منجهر بهه رشهد مثبهت مهی        R&D کهیدرحالددند که نشان می (1993)
R&D .مربو  به فرآیند، رشد من ی را به دنبال خوادد داشت 

 کمتهر مهورد   ایهران  ویههبه و توسعهدرحال کشوردای در اقتصادی رشد نوآوری بر اثر بررسی

انسهانی بهر رشهد     ۀسرمایبه بررسی تأثیر نوآوری و   (Rabi’e, 2011)ربیعی است.  گرفته قرار توجه
انسانی بهر رشهد اقتصهادی ایهران اثهر       ۀگیرد که نوآوری و سرماینتیجه میپرداخته و اقتصادی ایران 

مدلی برای رشد اقتصهادی   ۀ، با ارائ(Rabi’e, 2010)ای دی ر مثبت و معناداری دارد. وی در مطالعه
توانند از می دای اقتصادیبن اهد که شوکند که در چند به لحاظ نظری گ ته میایران چنین بیان می

، را ارتمها باشهند   ، توان تولیدی خودساز نوآوری دستنددای تحمیق و توسعه که زمینهطریق فعالیت
 دای تحمیق و توسعه، اثر کمی بر افیایش تولید و رشد اقتصادی کشور دارند.در ایران فعالیت

بهه بررسهی تهأثیر ماهارد      (Ebrahimi Salari & Shakeri, 2010)ابرادیمی ساالری و شاکری 
و توسهعه   توسهعه درحهال تحمیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصهادی در دو گهروه از کشهوردای    

تحمیهق و توسهعه    گذاری در باشکنند که سرمایهگیری میپردازند و در پایان چنین نتیجهیافته می

موجب افیایش جریان اختراعهات و افهیایش    یافتهو توسعه توسعهدرحالدر در دو گروه کشوردای 
 شود.می تولید ناخالآ داخلی

ریههاحی و الهههی و  (Zahedi et al., 2012)زادههدی و دمکههاران ،  (Abdoli, 2008)عبههدلی 
(Riahi & Elahi, 2012)    ۀبهه بررسهی وضهعیت موجهود و مطلهوب توسهع       در مطالعهاتی جداگانهه 

گیرند کهه نظهام ملهی نهوآوری در ایهران بها        و نتیجه میتکنولوژی در سط  کالن در ایران پرداخته 

دا و معضالتی از قبیل ضعف و توانمندی در خلق، کسب و انتشار فنهاوری، کهارآفرینی   ناکارآمدی
انهدازدای تعریهف شهده    تکنولوژیک و بازار کاالدا و خدمات مواجه بوده و برای رسیدن بهه چشهم  

تکنولوژی با تأکید بهر تحهول و تغییهر سهاختاردا و      ةحوزای بلندمدت در نیازمند آن است که برنامه
وری مناب  مالی و تکمیل نهاددای دانشی و مناب  انسانی دای دولت جهت افیایش بهرهتغییر سیاست
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 کشور طراحی و به اجرا گذارده شود.
حاضهر و دی هر مطالعهات انجهام شهده در داخهل کشهور کهه          ۀمیان مطالعه  تمایی عمده حالبااین

اند، این است کهه مها در   شاخآ نوآوری در نظر گرفته عنوانبهرا  (R&D)ماارد تحمیق و توسعه 
ت هاوت   ایهم. معیهار سهنجش نهوآوری در نظهر گرفتهه      عنهوان بهاین مماله شاخصی مت اوت )پتنت( را 

( در ایهن  3331 -2133 ةسهال طهی دور   37و جدیهدتر )  تریطوالنزمانی  ةدی ر از بررسی باز ةعمد

دهای کشهور ایهران را    کهه تنهها داده   (Rabi’e, 2010)ربیعی  ۀشود. بر خالف مطالعناشی می لعهمطا
 (Ebrahimi Salari & Shakeri, 2010)مورد بررسی قرار داده و یا شهاکری و ابرادیمهی سهاالری    

ایهران  اند، این مطالعهه کشهور   و توسعه یافته را مطالعه کرده توسعهدرحالکه دو گروه از کشوردای 
دها وجهود دارد، از   دای زیادی میان آنرا به دمراه گروه دی ری از کشوردای عضو منا که مشابهت

 نیه اعالوه، نوآوری دی ر ایهن مطالعهه   ددد. بهدای تابلویی مورد بررسی قرار میطریق تکنیک داده

تها مشهاآ    گیهرد علّیت میان نوآوری و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می ۀکه در آن رابط است
که رشد اقتصادی نهوآوری بیشهتری بهه دنبهال     شود که آیا نوآوری علت رشد اقتصادی است، یا این

  از مطالعات پیشین این رابطه بررسی نشده است. کی یدخوادد داشت که در 

 

 الگو وتحلیلتجزیه

کشهور   22علّیت و ارتبا  میان نوآوری و رشهد اقتصهادی،    ۀحاضر، جهت بررسی رابط ۀدر ممال
انههد. ایههن کشههوردا عبارتنههد از: الجیایههر، ارمنسههتان،  از کشههوردای منهها مههورد ارزیههابی قههرار گرفتههه 

آذربایجان، بحرین، قبرس، مصر، گرجستان، ایران، اردن، کویهت، لبنهان، مالهت، مهراکش، عمهان،      
 عربی و یمن.  ة، سوریه، تونس، ترکیه، امارات متحدعربستان سعودیپاکستان، قطر، 

عنهوان  بهه  (GDP)سهرانه  متغیردای مورد است اده نیهی شهامل نهرخ رشهد تولیهد ناخهالآ داخلهی        
-شهاخآ نهوآوری مهی    عنوانبه (PATENT)دای ثبت اختراع تعداد فرم شاخآ رشد اقتصادی و

، اختراعات ثبت شهده  R&Dدا از قبیل ماارد نوآوری از انواع ماتل ی از داده ۀ. برای محاسبباشند
شهود. بیشهتر   آالت اسهت اده مهی  دای تکنولهوژیکی و واردات و انتشهار ماشهین   ز پرداخت)پتنت(، ترا

انهد و دلیهل آن نیهی، عهالوه بهر      معیاری از نوآوری در نظر گرفته عنوانبهرا  R&Dمحممان، ماارد 

 (Cameron, 1998).داسهت  دای تئوریک، عمدتاً در دسترس بودن و قابل اعتمهاد بهودن داده  زمینه
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پردازان رشهد فهرادم   زا را برای تئوریدای رشد درون، امکان فهم بهتر مدلR&Dدای دادهدرچند 
دهای  شود کهه مهدل  گ ته می درواق دا را ندارند. امکان بررسی عمیق این مدل تنهاییبهکنند، اما می

R&D  .ن پتنت برای در نظرگرفت ایراداتی نیی ،درچندتوانایی توضی  رشد اقتصادی پایدار را ندارند
قابهل   ،تمهام اختراعهات   ،مثهال عنوانبهمعیار نوآوری وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد.  عنوانبه

دهای  نهوآوری  . زیهرا انهد نشهده  ثبهت  پتنهت بهه صهورت   تمام اختراعات بنابراین پتنت شدن نیستند و 

تولیهدات   )مهثالً  بسیاری وجود دارند که کی یت الزم برای حمایت قانونی به صورت پتنت را ندارند
 بهه جهای پتنهت شهدن     دها نوآوری ازبسیاری  از طرف دی ر،دای سازمانی(. افیاری و یا نوآورینرم

در نظر گرفتن با  .ندنونی قابلیت پتنت شدن را داراظ قاحدرچند که به ل، اندمحرمانه ن اه داشته شده
شهناخته شهود. درچنهد، محممهان     پتنت ممکن است معیاری نامناسهب بهرای نهوآوری    دا، این کاستی

اند و نوآوری قابل قبول ۀبرای مطالع پتنتآماردای دا، رغم این محدودیتبسیاری معتمدند که علی

 .(Ulku, 2004) انهد نوآوری شناخته شده در دسترس برای بهترین معیار عنوانبهکنون در حمیمت تا
گهذاری  سهرمایه  اسهت کهه شهامل دو جهیو    گهذاری  متغیر دی ر مورد است اده در این مطالعه سهرمایه 

دهای مهالی یها    بهه مثابهه دارایهی   تهوان آن را  گذاری فیییکهی کهه مهی   فیییکی و انسانی است. سرمایه
تشهکیل   و (FDI)گهذاری مسهتمیم خهارجی    مایهدهای سهر  دانسهت بها شهاخآ   مادی  یدارساختیز

ثابهت   ۀسهرمای  تشهکیل بر اساس تعریف مرکی آمار ایران، شود. سنجیده می (GCF)ناخالآ  ۀسرمای
یها   فروش منهای تولیدکنندگان توسط ثابت دایدارایی تحصیل کل از ارزش است عبارت ناخالآ
 کهه  آنچهه  ارزش ۀاضهاف  ، بهه معهین  حسهابداری  ةدور یهک  در طهول  ثابت دایدارایی رای ان انتمال

، ثابهت  دای. داراییاست شده ، اضافهتولید نشده ثابت دایدارایی ارزش به هادین توسط واحددای
 و بهه  آمهده  بدست ستانده عنوانبهتولید  جریان از یکدستند که  و غیرملموسی ملموس دایدارایی

 کارگرفتهه بهه  لسها بیشهتر از یهک   زمهانی  ةدور بهرای  دی هر  در فرایند تولیهدات  طور مستمر ومداوم
یکهی از   عنهوان بهه . در این مطالعه این متغیر به صورت درصدی از تولید ناخالآ داخلهی و  شوندمی

و  Romer (1990)بهر اسهاس مطالعهات     گیهرد. بر رشد اقتصادی مورد است اده قرار مهی  مؤثرعوامل 

Grossman & Helpman (1994)کشهوردا  رشهد اقتصهادی   عامهل محهرک   تنها فیییکی ، سرمایه 

 بههره  و تولیهد  افهیایش  کارآمهد، امکهان   انسهانی  نیهروی  انواع دی ری از سرمایه مانند بلکه نیست،

 Hasan & L.Tucci (2010) ۀآورد. بهر اسهاس مطالعه   فیییکی را فرادم مهی  سرمایه از بهتر برداری

نهرخ باسهوادی بیرگسهاالن    گهذاری انسهانی،   بهترین شاخآ موجهود بهرای سهنجش میهیان سهرمایه     
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(ALR) دهای مربهو  بهه آن از    دادهحاضر نیهی مهورد اسهت اده قهرار گرفتهه و       ۀباشد که در مطالعمی
-اسهت. دهم  اسهتاراد شهده   )(Human Development Report انسهانی  ۀتوسع ۀدای ساالنگیارش

شاخصهی   عنوانبه (High-Tech Exports)  (HEX)چنین، متغیر صادرات کاالدای با فناوری برتر 
دی ر عامل مؤثر بر رشهد اقتصهادی از دی هر     عنوانبه( نیی GEماارد دولت ) از سط  تکنولوژی و

 توضیحی مدل دستند. متغیردای

 

 بررسی رابطۀ علّیت میان نوآوری و رشد اقتصادی:

دای علّیت ابتدا الزم است مانایی متغیردای مورد است اده آزمهون شهود. در   از انجام آزمون پیش
مهورد   )Chu Test)-Lin-Levin  چهو  -لهین  -مانایی متغیردا با است اده از آزمهون لوهوین   ،مطالعهاین 

 آن،بها رد   کهه  واحد یا عدم مانهایی اسهت   گیرد. فر  ص ر این آزمون وجود ریشهبررسی قرار می
 تولیهد بر اساس نتایج حاصل از انجام آزمون مانهایی، متغیردهای نهرخ رشهد      شود.مانایی پذیرفته می

-با یهک در سط  نامانا بوده اما  و شاخآ نوآوری ، نرخ باسوادی بیرگساالنناخالآ داخلی سرانه

 است:دا در جداول زیر آورده شده. نتایج این آزمونگیری مانا شدندبار ت اضل

 
 نتایج آزمون مانایی متغیرها در سطح (،1-3جدول )

 نتیجه P-Value آزمون ۀآمار متغیر نتیجه P-Value آزمون ۀآمار متغیر

GDP 17141/1- 2122/1 نامانا PATENT 41112/4 3331/1 نامانا 

ALR 22113/1- 4131/1 نامانا HEX 12312/1- 1131/1 مانا 

GE 11124/2- 1331/1 مانا GCF 17734/2- 1117/1 مانا 

FDI 74111/1- 1113/1 مانا - - - - 

 منب : محاسبات تحمیق

 
 اول متغیرهای نامانا در سطح ۀنتایج آزمون مانایی تفاضل مرتب (،2-3جدول )

 نتیجه P-Value آزمون ۀآمار متغیرها

GDP 11131/1- 0000/1 مانا 

ALR 11173/1- 1312/1 مانا 

PATENT 11111/1- 1111/1 مانا 

 منب : محاسبات تحمیق
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 دارد سهاخت ی وجهود   رگرسهیون  ایجاد احتمال مدل، متغیردای ییناایستا صورت درز طرفی، ا
 است اده قابل آزمون پیش یک عنوانبه(Cointegration) جمعیدم آزمون آن، از اجتناب برایکه 

بها اسهت اده    یا وجود رابطۀ بلندمدت میان متغیردا جمعیدر این مطالعه، دم .(Pedroni, 2004)است 
 دهای داده جمعهی دهم  چ هون ی د. وی گیهر آزمون قرار میپدرونی مورد  پانلجمعی از آزمون دم

 گرودهی درون یآمهاره  چههار  شهامل  گهروه،  دو در مت هاوت  یآمهاره  د هت  یوسهیله  به را ترکیبی
 dimension)-Within( گرودهی ی بهین آماره سه و dimension)-Between(      مهورد بررسهی قهرار

عهدم  ص ر مبنی بر  فر  ،استارائه شده (1-1جدول )که در  بر اساس نتایج این آزمون است.داده

 متغیردها  بین بلندمدت، توان گ ت که درمی شده و جمعی بین متغیردای مورد بررسی ردوجود دم

 دارد. وجود ارتبا 

 
 جمعی پانل پدرونی(، نتایج آزمون هم3-3جدول )

 P-Value مقدار آماره های آزمونآماره P-Value مقدار آماره های آزمونآماره

 - - - 1117/1 171141/2 پانل v ةآمار

 1133/1 -111711/2 گرودی ρ ةآمار 1111/1 -133771/1 پانل ρ ةآمار

 1111/1 -117447/1 گرودی PP  ةآمار 1111/1 -311131/1 پانل PP  ةآمار

 1111/1 -412147/1 گرودی ADF ةآمار 1111/1 -131133/4 پانل ADF ةآمار

 منب : محاسبات تحمیق

 

تهوان از  مهدت وجهود دارد، مهی   بلنهد  ۀکه بین دو متغیر نوآوری و رشهد اقتصهادی رابطه    آنجااز 
دها در کشهوردای   علّیهت میهان آن   ۀجههت بررسهی رابطه    (VECM)ال وی تصحی  خطای برداری 

 ۀمدل تعیین شود. وق  ۀبهین ۀانجام آزمون علّیت، ابتدا الزم است وق  . جهتمنتاب منا است اده کرد
، شهوارتی  Akaike Information Criterion))توان با است اده از معیاردای آکائیک یم مدل را ۀبهین

)Quinn Information -Hannan کههویین-حنههانو  )(Schwarz Bayesian Criterionبیههیین 

Criterion) انتااب وق ه بهینه با است اده از این معیاردا به این صورت اسهت کهه    ةمحاسبه کرد. نحو
بهینه انتااب خوادهد   ۀوق  عنوانبهای که کمترین ممدار را برای این سه معیار دارا باشد، تعداد وق ه

بهدین ترتیهب،    باشهد. مهی  4بهینه بر اساس در سهه معیهار    ۀتعداد وق بر اساس محاسبات تحمیق، شد. 
ال وی تصحی  خطای برداری در آزمون علّیت دومتغیره میان نوآوری و رشد اقتصادی به صهورت  
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 :شودمیتصری   زیر

Δ𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛼10 + ∑ 𝛽1𝑖∆𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1  + ∑ 𝛶1𝑖∆𝑃𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝑡−𝑖 

𝑝
𝑖=1 + 𝜆1𝐸𝐶𝑀𝑡−1 + 휀1𝑡               

Δ𝑃𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝑡 = 𝛼20 + ∑ 𝛽2𝑖∆𝑃𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝑡−𝑖 
𝑝
𝑖=1  + ∑ 𝛶2𝑖

𝑝
𝑖=1 ∆𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 + 𝜆2𝐸𝐶𝑀𝑡−1 + 휀2𝑡 

 به طوری که در معادله اول،

 دا دمیمان برابر با ص ر نباشند، نوآوری علّت کوتاه مدت رشد اقتصادی است  𝛶1𝑖اگر تمامی 

≠اگر  0 𝜆1 نوآوری علّت بلند مدت رشد اقتصادی است ، 

 دمیمان برابر ص ر نباشند، نوآوری علّت قوی رشد اقتصادی است  𝜆1دا و  𝛶1𝑖اگر تمامی 

 مدت قوی رشد اقتصادی است ند، نوآوری علّت کوتاهدمیمان برقرار باش (1( و )3)اگر موارد 

 دمیمان برقرار باشند، نوآوری علّت بلند مدت قوی رشد اقتصادی است  (4( و )2)اگر موارد 

 اگر دی  کدام از موارد فوق برقرار نباشد، نوآوری علّت رشد اقتصادی نیست.

علّیهت از   ۀدا را جهت بررسی رابطه توان دمین آزموندوم، می ۀچنین، با در نظر گرفتن معادلدم

( نتایج آزمون علّیت دومتغیره میان شاخآ 4-1جدول ) سمت رشد اقتصادی به نوآوری انجام داد.
وآوری و رشههد اقتصهادی در کشههوردای منتاههب منها را در چهههارچوب ال هوی تصههحی  خطههای    نه 

 ددد.برداری نشان می
 

 وآوری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مناآزمون علّیت دو متغیره میان ن نتایج (،4-3)جدول 

 متغیر وابسته
 محاسباتی ۀآمار

 P-Value مدتعلیت کوتاه

 محاسباتی ۀآمار

 P-Value علیت بلند مدت

GDP 11771/11 1111/1 413311/1- 1111/1 

PATENT 171311/3 7311/1 171121/1- 4311/1 

 منب : محاسبات تحمیق

 

علّیت بلندمدت از سمت شاخآ نوآوری بهه رشهد    ۀوجود رابط ةددند( نشان4-1جدول )نتایج 
 ،کهه باشهد  چرا ت رشد اقتصهادی مهی  مدت، نوآوری علّباشد  به عبارت دی ر، در بلنداقتصادی می

 برابر بها صه ر و کمتهر از   P-Value گیریم، ممدار متغیر وابسته در نظر می عنوانبهرا  GDPکه زمانی

علّهی از سهمت    ۀمدت نیهی وجهود رابطه   کوتاهچنین، دری من ی است. دمآزمون نی ةبوده و آمار 11/1
ۀ کهه رابطه   آنجها شود. بنهابراین، از  درصد تأیید می 1داری نوآوری به رشد اقتصادی در سط  معنی

تهوان گ هت کهه    کوتاه مهدت میهان ایهن دو متغیهر وجهود دارد، مهی      علّیت دم در بلندمدت و دم در
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علّیهت از سهمت    ۀبه طریق مشهابه، در بررسهی وجهود رابطه     است.نوآوری علّت قوی رشد اقتصادی 
مدت و برای در دو آزمون کوتاه P-Valueکه ممدار رشد اقتصادی به نوآوری با در نظر گرفتن این

علّی از سمت رشد اقتصادی بهه   ۀگونه رابطتوان گ ت که دی می درصد است، 1 بلندمدت بیشتر از
 نوآوری وجود ندارد. 

درواقه ،  . ددنهد میان متغیردا را نشان مهی  یعلّدای علّیت تنها روابط داشت که آزمون باید توجه

ت ایجاد و یها تغییهر در متغیهر    تواند علّاین دستند که آیا یک متغیر می ةنشان ددندروابط علّیت تنها 
یکهدی ر را   توانند روابط بین متغیردا، نحوه و مییان تأثیرگذاری متغیردا بهر دی ر باشد یا خیر و نمی

دهای  میهان متغیردهای اقتصهادی الزم اسهت از روش     ۀبهرآورد رابطه   منظهور بهه تعیین نمایند. بنابراین، 
 برآورد رگرسیون است اده گردد. 

 
 میان نوآوری و رشد اقتصادی: ۀبررسی رابط

تعیین رابطهۀ میهان نهوآوری و    با توجه به مبانی نظری و مطالعات پیشین، مدل مورد است اده برای 

 رشد اقتصادی به
 صورت زیر تصری  شده است:   

GDPit = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽 𝑃𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝑖𝑡 + 𝛾 𝐴𝐿𝑅𝑖𝑡 + 𝜃 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝜌 𝐺𝐶𝐹𝑖𝑡 + 𝜆 𝐻𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛿 𝐺𝐸𝑖𝑡
+ 𝜎𝐺𝐷𝑃(−1)𝑖𝑡+ 휀𝑖𝑡 

 و بیان ر نرخ رشد تولید ناخهالآ داخلهی سهرانه   ، مدل ۀمتغیر وابست عنوانبه  GDP،در این مدل
دهای صهورت گرفتهه    مییان نهوآوری  ةددندنشاناصلی مدل،  متغیر مستمل عنوانبه PATENTمتغیر 

 GEو ALR، FDI، GCF، HEX در یک کشور اسهت. دی هر متغیردهای مهدل از جملهه متغیردهای      
، گر نهرخ باسهوادی بیرگسهاالن   شوند و به ترتیب بیانمتغیردای کنترل در مدل محسوب می عنوانبه

فنهاوری برتهر و   ، صهادرات کاالدهای بها    م خارجی و تشکیل سهرمایۀ ناخهالآ  ی مستمیگذارسرمایه

که رشد اقتصادی در کشور در دهر سهال متهأثر از نهرخ      آنجاچنین، از باشند. دمدا میماارد دولت
اسهت.  نیی در مدل آورده شهده  (GDP(-1)) باشد، این شاخآدای قبل آن کشور میرشددای سال

سهازی، تمهامی متغیردها بهه     یکسان منظوربه متغیردا و ت اوت در مرتبۀ مانایی لاز طرف دی ر، به دلی
 Chow)دای چهاو کلی حاصل از آزمونۀ یجنت اند.شدهاول در مدل قرار داده  ۀصورت ت اضل مرتب

Test)  داسهمن ، (Hausman Test) و F  دوجانبهه  (F-ANNOVA)   تهرین  بهرای انتاهاب مناسهب
تهابلویی بها    دهای ال هو بایهد بهه روش داده    آن است که ةددندنشانطراحی شده ال وی تامین مدل 



 22  بر رشد اقتصادینوآوری  بررسی رابطه علّیت و تأثیر

حاصهل از ایهن    ( نتایج1-1( و )1-1جداول ) دوطرفه برآورد شود.  (Fixed Effects)  اثرات ثابت
   ددند:دا را نشان میآزمون

 دوجانبه Fنتایج آزمون  (،5-3جدول )
 مقطی و زمانی  F زمانی F مقطعی F آزمون فرض

 F 132221/1 313321/2 141311/1 ۀآمار

 1111/1 1312/1 1111/1 سطح احتمال

 منب : محاسبات تحمیق

 

 های چاو و هاسمننتایج آزمون (،6-3)جدول 

 سطح احتمال برآوردی ۀمقدار آمار نوع آزمون

 1111/1 24/4 ن چاووآزم

 1111/1 27/17 آزمون داسمن

 منب : محاسبات تحمیق    

 

 ددد:نشان می ثابت دوطرفه با اثرات مدل راجدول زیر نتایج برآورد 

 
 نتایج تخمین الگو با اثرات ثابت دوطرفه (،7-3جدول )

 متغیر ضریب برآوردی t ۀآمار سطح احتمال

3311/1 311111/1 312111/1 PATENT 

1373/1 121112/1- 112131/1- ALR 

1413/1 331173/1- 137111/1- FDI 

2221/1 221171/3 311111/1 GCF 

2141/1 174241/3- 113311/1- HEX 

1131/1 13713/2- 214311/1- GE 

F =  137/4 𝑅2= 171/1 D-W= 17/3 311 =تعداد مشاددات 

 منب : محاسبات تحمیق

 

واتسهون  -دوربهین  ةو ممهدار آمهار   𝑅2کهه  از برآورد ال و، با وجود ایهن  با توجه به نتایج حاصل
(Durbin-Watson)     در حد قابل قبولی است، بیشتر ضرایب متغیردای رگرسهیون از لحهاظ آمهاری

-معنادار نیستند. بنابراین، احتمال وجود خود دمبست ی بین اجیای اخالل، نادمسانی واریانس و دهم 

دهای تشهایآ خهود دمبسهت ی، واریهانس      شهود. نتهایج حاصهل از انجهام آزمهون     خطی مطرش مهی 
بها   ALRخطهی میهان متغیردهای    خطهی حهاکی از وجهود واریهانس نادمسهانی و دهم      نادمسانی و دم
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است. لهذا، جههت رفه  مشهکل نادمسهانی واریهانس، مهدل بایسهتی از روش          GEو  GCFمتغیردای 
خطی، حذف یکی دای رف  دمچنین، یکی از روشتامین زده شود. دم یافتهحداقل مربعات تعمیم

شهود تها   از مهدل حهذف مهی    ALRی شده است. بنهابراین متغیهر   خطاز متغیردایی است که دچار دم
خطی میان متغیردا حذف گردد. بدین ترتیب، نتایج حاصل از تامین مدل نهایی بهه صهورت    ۀرابط
 است:زیر 

 
 شدهنتایج برآورد مدل طراحی (،8-3جدول )

 هامتغیر ضریب برآوردی  tۀآمار سطح احتمال

1168/0 1741/3 11114/1 PATENT 

0117/0 1413/2 32711/1 FDI 

0072/0 7341/2 33117/1 GCF 

2051/0 2711/3- 11113/1- HEX 

0000/0 1131/2 137112/1 GDP(-1) 

0000/0 1121/4- 21213/1- GE 

F=  31/1 𝑅2= 41/1  D-W= 11/3 241=  تعداد مشاددات 

 منب : محاسبات تحمیق   

 

داری میان شهاخآ نهوآوری و رشهد اقتصهادی     ارتبا  معنیگونه بر اساس نتایج برآورددا، دی 

 .Brouwer et al ;در کشوردای مورد مطالعه وجود ندارد که این نتیجه با نتایج حاصل از مطالعات 

(1993) Bottazi et al. (2001)  2006))و Heshmati   & Loofتوان این مسئله سازگار است. می
دها ماننهد عهدم    بهه دلیهل فهرادم نبهودن برخهی پهیش زمینهه        را چنین توجیه کرد که در این کشهوردا 

سازی نشهده  شوند، تجاریبه صورت پتنت ثبت میدایی که دسترسی به مناب  مالی مناسب، نوآوری
چنهین، نتهایج   توانند نمش موثری در رشد اقتصادی این کشهوردا ای ها نماینهد. دهم    نمی جهتازاینو 

-گهذاری فیییکهی یعنهی دو متغیهر سهرمایه     و  بهه سهرمایه  حاکی از آن است که میان متغیردای مربه 

عنهاداری وجهود   مثبهت و م  ۀناخالآ با رشد اقتصادی رابط ۀگذاری مستمیم خارجی و تشکیل سرمای
 ۀدهای مسهتمیم خهارجی و یها تشهکیل سهرمای      گهذاری واحهد افهیایش در سهرمایه    3کهطوریدارد  به

ددد کهه ایهن نتهایج بها     افیایش می واحد 33/1و  32/1مییان ناخالآ، رشد اقتصادی را به ترتیب به 
، بر اساس نتایج جدول فهوق، صهادرات کاالدهای بها     کهدرحالیمبانی نظری پهودش سازگار است. 

است. این امر ممکن است بهه دلیهل سهط     تأثیری بر رشد اقتصادی این کشوردا نداشته فناوری برتر
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ن کشوردا باشد. درواق ، این نتیجه چنهدان دهم دور از   پایین صادرات کاالدای با فناوری برتر در ای
 ةرسد  چراکه ممادیر مربو  به این متغیر برای اکثهر کشهوردای منتاهب در دور   واقعیت به نظر نمی

دا بر جای گهذارد.  ای بر رشد اقتصادی آنتواند تأثیر قابل مالحظهمورد نظر بسیار پایین بوده و نمی
ار مربو  به متغیر نرخ رشد تولید ناخالآ داخلهی در ادوار گذشهته،   از طرفی، ضریب مثبت و معناد

کند که رشد اقتصادی در در دوره متهأثر از رشهد اقتصهادی ادروار گذشهته     این موضوع را تأیید می

است کهه   -21/1این در حالی است که ضریب متغیر ماارد عمومی دولت من ی و برابر با باشد. می
باشهد کهه قابهل توجیهه     کوس میان ماارد دولت و رشهد اقتصهادی مهی   معای حاکی از وجود رابطه

ماهارد دولهت بهه     ة، باش عمدتوسعهدرحالتوان گ ت که در اغلب کشوردای می درواق است. 
تواننهد تهأثیر خاصهی بهر رشهد اقتصهادی       دای جهاری نمهی  دای جاری است و این دیینهشکل دیینه

 & Tari)موجب ارتمای رشهد اقتصهادی ناوادهد شهد      باشند. بنابراین، افیایش ماارد دولتداشته

Sattari, 2006). 

 

 گیری و پیشنهاد:نتیجه

-که به لحاظ نظری، نوآوری عاملی مثبت جهت افیایش رشد اقتصادی معرفی میعلی رغم این

حاضهر در   ۀکنهد. نتهایج حاصهل از مطالعه    شود، نتایج برخی مطالعات تجربی این موضوع را ن ی می
-، نشهان 2133تها   3331زمانی  ةکشور از کشوردای منا طی باز 22بررسی نوآوری و رشد اقتصادی 

باشهد.  مهدت علّهت رشهد اقتصهادی مهی     کوتاهمدت و دم درآن است که نوآوری دم در بلند ةددند

داری میهان شهاخآ نهوآوری و رشهد اقتصهادی در      گونهه ارتبها  مثبهت و معنهی    ، دهی  کهه درحالی
تواند به دلیل عهدم دسترسهی کارآفرینهان بهه منهاب       این امر می. ای مورد مطالعه وجود نداردکشورد

دهای  دهای اقتصهادی بها فعالیهت    دای اجتماعی، عدم سهازگاری سیاسهت  زمینهمالی، عدم وجود پیش
دها باشهد.   سهازی نهوآوری  افیاری جهت تجهاری افیاری و نرمنوآورانه و عدم وجود امکانات سات

 بها  نهوآوری  بهر  مبتنهی  دهای بهه پهروژه   پهایین  سود نرخ با دایوام توان از طریق اعطای، میبنابراین

 نمهودن  مطهرش  و سازیپرمااطره، فردنگۀ دای نوآورانپروژه به اعطای یارانه مااطرات کمتر ویا

 به محور مناب  رویکرد اقتصاد از داگذاریسیاست جهت فکری، تغییر مالکیت رعایت حموق لیوم

 در سیستم افیاری در دسترس کارآفریناننرم و افیاریسات امکاناتۀ توسع محور و دانش اقتصاد
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دها در فرآینهد   واقه  شهدن آن   مؤثردا و عالی، امکان افیایش نوآوری آموزش و پرورش و آموزش
 رشد اقتصادی را فرادم نمود.
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