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ررسی، چـه عـواملی   ي مورد بهاسالدر طول کهشودهاددنشانتوسعه،سومبرنامه
در د.نـ کل عوامل تولید را در اقتصاد کشور تبیـین نمای وريبهرهتغییرات اندتوانسته

کل عوامـل تولیـد در ایـران در    وريبهرهبر مؤثراین مقاله، به منظور بررسی عوامل 
هـاي  بـرداري بـا وقفـه   از روش اقتصادسـنجی خودتوضـیح  1386ـ1360طی دوره 

کل عوامل تولیـد نشـان   وريبهرهمدلبرآورد شده است.هاستفاد(ARDL)توزیعی 
داخلی و خـارجی،  تحقیق و توسعهمانند کیفیت نهادي، انباشت یدهد که عواملمی

فنّـاوري ي در گـذار سرمایهسرمایه انسانی، بازبودن اقتصاد، انباشت سرمایه فیزیکی، 
وري در طـول  بهـره رونـد رشـد   انـد  و ارتباطـات، نـرخ ارز و تـورم توانسـته    اطالعات 

توضیح دهند. را ي مورد مطالعه هاسال

ARDLوري، مدلعوامل مؤثر بر بهرهکل عوامل، وريبهره:هاي کلیديواژه

JEL:H11, F41, F18, E02, E20, E61بندي طبقه



3وري کل عوامل تولید در ایرانعوامل مؤثر بر ارتقاي بهره

. مروري بر ادبیات 1
وري در اقتصاد مشـتمل بـر ادبیـات نظـري و تجربـی اسـت. در ادبیـات        ادبیات بهره
کـار  ي متفاوتی وجود دارند که در راستاي تبیـین رشـد تولیـدات بـه    هانظري، مدل

اي در ارتباط بـا عوامـل   نظرهاي قابل مالحظهشوند و در این میان اختالفگرفته می
کننده رشد اقتصادي وجود دارد، ولی بـا ایـن حـال، اکثـر اقتصـاددانان      اصلی تعیین
بخش عمده رشـد تولیـدات را   1وامل تولیدوري کل عکنند که رشد بهرهاستدالل می

نماید.  تبیین می
) و دومـار 1939(هاي ثابـت عوامـل تولیـدي هـارود    سولو بر اساس مدل نسبت

اي از رشـد اقتصـادي را معرفـی    شـده ) و مدل دو بخشی لوئیس، مدل سـاده 1946(
فتـه  یااي از کشـورهاي توسـعه  برآوردهاي اولیه رشد اقتصادي براي نمونـه و کند می

ماند دهد که در مدل مذکور، باقیمانده با سهم باالیی بدون توضیح باقی مینشان می
کند که سرمایه و نیـروي کـار تنهـا بخشـی از رشـد تولیـد سـرانه را        و پیشنهاد می

ي بـین  هـا تفـاوت ناتوانی مـدل رشـد نئوکالسـیکی در تبیـین     لذا، دهد. توضیح می
انه، زمینه بروز انتقادها را فـراهم سـاخت و   هاي رشد تولید سرکشورها به لحاظ نرخ

کنند که عواملی غیـر  تحقیقات گسترده با لحاظ انباشت سرمایه انسانی پیشنهاد می
ي آشـکار  هـا تفاوتاي از از سرمایه فیزیکی، نیروي کار و سرمایه انسانی بخش عمده

دهد.  میمابین کشورها را به لحاظ سطح و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، توضیح
ي نئوکالسیکی در راستاي تبیین دقیق رشد تولیـد، راه را بـراي   هامدلشکست 

تمرکـز دارنـد و در   وري کـل عوامـل تولیـد    بهرهیی که بر تحلیل منابع رشدهامدل
ند، باز کرد. طرفـداران نظریـه رشـد درونـزا     اي رشد درونزا معروفهامدلاصطالح به 

توانـد رشـد تولیـد سـرانه را     به تنهـایی نمـی  کنند که رشد سرمایه فیزیکی ادعا می
ي رشـد نئوکالسـیکی توانـایی شناسـایی عـواملی کـه رشـد        هـا مدلتوضیح دهد و 

کننـد کـه باقیمانـده سـولو بـه      اقتصادي را توضیح دهند، ندارند. آنها اسـتدالل مـی  
تـوان بـه   (براي نمونـه مـی  دهند که درونزا هستندالعمل نشان میمتغیرهایی عکس

ي درونزا و انباشت سرمایه انسانی اشاره کرد). مباحثات اصلی آنهـا نـه تنهـا    تکنولوژ
نیـز  المللـی بـین دهند، بلکه بر نقش تجارت سرمایه انسانی را مورد مالحظه قرار می

1- Total Factor Productivity (TFP).
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دارند. آنها با درنظر قرار دادن تغییرات تکنولوژیکی و سـرریزي تکنولـوژي مـا    تأکید
گیري تکنولـوژي خـارجی،   کاربهرا در پذیرش و بین کشورها، میزان توانایی کشورها 

داگالس استانداردي را به شکل زیـر در  ـکنند. چنانچه تابع تولید کابیادآوري می
توانیم مباحث فوق را به صورت جبري دنبال کنیم:نظر بگیریم، در این صورت می
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)t متغیري تصادفی با ویژگی استاندارد دوگانه و :tu(عدم کارایی فنی :

),...,2,1(])(exp[ TtuTtuttu  

در رابطه اخیر نرخ کاهش در ناکارایی فنی)TE(1 کند.میگیرياندازهرا

)exp( tuTE 

با فرض اینکه کیفیت نیروي انسانی و سـرمایه فیزیکـی نیـز در رشـد اقتصـادي      
د:صورت زیر مورد بازنویسی قرار داهتوان مدل فوق را بند، میمؤثر
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ttکه در آن  VH به ترتیب بیانگر کیفیت سرمایه فیزیکی (به شکل متوسـط عمـر   ,

1- Technical Efficiency(TE)
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ي آمـوزش دوره متوسـطه)   هاسالسرمایه فیزیکی) و سرمایه انسانی (به شکل تعداد 
ثابت بوده و تغییرات لگاریتمی آن صفر است.Aهمچنین ،باشندمیtدر زمان 
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نرخ رشد متغیر تصادفی با ویژگی استاندارد و نیز نرخ رشـد عـدم   10در معادله 
معادلـه فـوق بیـان    اند. با این تفسیر، کارایی فنی صفر شده و لذا از مدل حذف شده

هـاي  عواملی چون تغییر در واحدتأثیرکند که درصد تغییر در میزان تولید تحت می
نیـروي  مـؤثر رمایه، تغییر در متوسط دوره عمر سرمایه، تغییر در واحـدهاي  سمؤثر

و تغییـر تکنولـوژیکی   وريبهـره ي آمـوزش، تغییـر   هـا سـال کار، تغییر در میـانگین  
گیرد. جمالت دوم و چهارم در رابطه اخیر که بخشـی از رشـد   ها) قرار می(باقیمانده

شوند.  ها توضیح داده میکیفیت نهادهدهد، به واسطه تغییر در تولیدات را نشان می
تواند بدون رشـد بـاالي سـرمایه صـورت     در مدل مورد نظر، رشد باالي تولید می

و این زمانی است که میزان سـرمایه انسـانی در افـزایش کیفیـت نیـروي کـار       گیرد
تواند بدون رشد بـاالي موجـودي   مجسم گردد و به طور مشابه، رشد باالي تولید می

ال مهمـی کـه   ؤسورت گیرد، اگر سرمایه از کیفیت باالیی برخوردار باشد.سرمایه ص
عوامل تولیدي و یا ،گردد این است که کدامیک از عوامل انباشتدر اینجا مطرح می

کنـد؟ بـه   اي را در رشد تولیدات ایفا می، نقش عمدهوري کل عوامل تولیدبهرهرشد
هاي مرسوم رشـد اقتصـادي   لب نظریهبرانگیز در اغال چالشؤرسد که این سنظر می

گیرد.مورد مباحثه قرار می

)8(

)9(

)10(
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وري وجـود دارنـد کـه بـه     در کنار ادبیات نظري، بخش وسیعی از مطالعات بهره
در تحلیل رشد اقتصـادي ایـاالت متحـده    1)1956سولو (اند؛ مسائل تجربی پرداخته

اي لیدي، بخش عمـده ها و انباشت عواملی غیر از عوامل توکند که باقیماندهبیان می
و لـوین  و کینـگ 2)2001(دهنـد. ایسـترلی و لـوین   از رشد تولیدات را توضیح مـی 

هـا  در طی تحقیقات مرتبط با مسائل رشد اقتصادي دریافتند که باقیمانده3)1994(
ي بـین کشـورها را بـه لحـاظ درآمـد و رشـد اقتصـادي         هـا تفاوتاي از بخش عمده
انباشت عوامل تولیدي را عـاملی  4)1996(ر کیم و لودهند. از طرفی دیگتوضیح می

ورگنسـون و گریلیچـز  جنـد.  کبسیار اساسی در راستاي تبیین تمـایزات مطـرح مـی   
را به عنوان تفاوت بین نـرخ تغییـر در   وري کل عوامل تولیدبهرهنرخ رشد5)1967(

گیري این تعریف ارکبهدهد. با ها، مورد ارزیابی قرار میتولید واقعی و نرخ رشد نهاده
را به صورت زیر محاسبه کرد:TFPتوان تغییر در می
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) از طریـق بـرآورد کـارایی فنـی بـراي کشـورهاي عضـو       1999کوپ و دیگران (
دریافتنـد کـه انباشـت عوامـل تولیـدي بخـش       6سازمان همکاري توسعه و اقتصادي

ایـد و در ایـن راسـتا رشـد تولیـدات را بـه       نماي از رشد تولیدات را تبیین مـی عمده
ها، تغییر کارایی و تغییـر تکنولـوژیکی تفکیـک نمودنـد.     اجزایی نظیر تغییر در نهاده

در راستاي مطالعاتشان به آن دسـت یافتنـد، شـامل مـواردي چـون      آنهانتایجی که
مل سهم باالي انباشت عوامل تولیدي در رشد تولیدات اقتصادي و بعد از انباشت عوا

تولیدي تغییرات تکنولوژیکی رتبه دوم را در تبیین رشد تولیدات داشته و در نهایـت  
رشد کارایی اقتصادي داراي سهم اندکی در تحریک رشـد تولیـدات اقتصـادي بـوده     

انـد کـه   در کنار عوامل فنی و تکنولوژیکی، عوامل دیگري نیز شناسـایی شـده  است.
7)2002(گاراهارالد بیر و رودریگو وباشند. وري کل اثرگذارتوانند بر سطح بهرهمی

1- Solow, (1956).
2- Easterly W. and Levine R (2001).
3- King and Levine (1994).
4- King and Lau, (1996).
5-Jorgensen and Griliches, (1967).
6- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
7- Harald Beyer. B and Rodrigo Vegara M, (2002).

)11(
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وري و رشد اقتصادي را بـراي اقتصـاد شـیلی طـی دوره     طور مشترك موضوع بهرههب
کـار بـه هـاي اقتصـادي   اند و بر جایگاه نهادها و سیاستپیگیري کرده2000ـ1980

دتأکیـ وريو بهبـود بهـره  ینـد رشـد اقتصـادي   اها در فرواسطه دولته گرفته شده ب
میـزان انباشـت عامـل    دیگـري،  در مطالعـه 1)2003(جان النـدن و دیگـران  دارند. 

شـدن را بـه وجـود    تولیدي که تغییرات ساختاري در اقتصـادهاي در حـال صـنعتی   
دهـد کـه اثـرات    دهند. نتایج ایـن تحقیـق نشـان مـی    آورد، مورد مطالعه قرار میمی

درصـد  30ه فیزیکی را به میزان سرمایمؤثرتواند بازدهی بازتخصیص نیروي کار می
افزایش دهد.

تأکیـد اساسـی شـده اسـت.     ICTو ITگرفته بر نقش در برخی مطالعات صورت
المللـی  اطالعات و ارتباطات هم به صورت داخلی و هم از طریق سرریز بـین فنّاوري

بـه عنـوان یـک    ICTشـود. جانشـینی   میوري کل عوامل تولیدبهرهيموجب ارتقا
وري نیروي کار هاي دیگر، به طور مستقیم رشد محصول و بهرهلیدي با دادهنهادة تو
پیامدهاي خـارجی مثبتـی نیـز دارد    ICTي گذارسرمایهدهد. قرار میتأثیررا تحت 

که نرخ بازدهی احتمالی آن فراتر از نرخ بازدهی خصوصی خواهد بود. در بسـیاري از  
کل عوامل کشورها به اثبـات  وريرهبهبر رشد ICTمطالعات صورت گرفته نیز نقش 

رسیده است. 
)، حشـمتی و شـیوا   2002)، الیـز و سـیچل (  2000مطالعات جولفسون و هیت (

ــاوريي در بخــش گــذارســرمایه) و ...، 2002)، بــا ســانینی و اســکارتپا (2006( فنّ
انـد. یکـی از  ذکر کردهوريبهرهارتقاي بر رشد ومؤثراطالعات و ارتباطات را عاملی 

ورگنسـون، هـو و   جشده در این زمینـه متعلـق بـه مطالعـه     ین مطالعات انجامترمهم
ITکیفیت يباشد. نتایج تحقیق ایشان نشان داده است که ارتقا) می2003استیرو (

از سوي دیگر، داده است.قرارتأثیررا تحت وري کل عوامل تولیدبهرهبه شدت رشد
ابتی براي صـنایع داخلـی از طریـق توسـعه     آزادسازي تجاري موجب ایجاد فضاي رق

شـود.  هاي تولیدي جدید و یا استفاده کارآمدتر از عوامل تولیـد موجـود مـی   تکنیک
ي آزادســازي تجــاري، هــاسیاســتالملــل در اثــر بــینهمچنــین، افــزایش تجــارت

هـاي ناشـی از مقیـاس    ییجـو هاي نسبی و تحقق صـرفه برداري بیشتر از برتريبهره
تـر  اي را با قیمت پـایین ها و مواد واسطهبا افزایش دسترسی به فرآوردهتولید همراه

1- John S. Landon-Lane and et.al, (2003).
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آورد.  فراهم می
اي بزرگتـر  هـاي واسـطه  الملل، تعداد نهادهبنابراین با وجود گسترش تجارت بین

خواهـد  منجرتولیدوريبهرهشده و این بدان مفهوم است که رشد تجارت به بهبود 
) و مطالعـات دیگـر   1997(3)، هو و خـان 1998(2)، میرنا2000(1شد. سن حاجی

تـري را در مـورد کیفیـت بـاالي     اند که آزادسازي تجاري انتخـاب وسـیع  نشان داده
شـوند، بـه   میوري منجربهرهتر که به بهبود ي پایینهاقیمتاي با هاي واسطهنهاده

وجود آورده است.
ــتر (  ــپمن و هوفمایسـ ــو، هلـ ــه4)2008کـ ــی در مقالـ ــه بررسـ ــراتاي بـ اثـ

در کشـورهاي صـنعتی بـر کشـورهاي در حـال      تحقیق و توسعههاييگذارسرمایه
کشور مـورد بررسـی قـرار گرفتـه شـده و نتـایج       77توسعه پرداختند. در این مقاله 

ایش بیشـتر  دهد که تجارت بـا کشـورهاي صـنعتی سـبب افـز     قیق نیز نشان میحت
و هر چه اقتصاد آنها از درجه شودمیورهاي در حال توسعه کارایی عوامل تولید کش

شـورهاي  کتحقیق و توسعهبازبودن بیشتري برخوردار باشند، منافع نهایی حاصل از
صنعتی نیز بیشتر خواهد بود. 

سـرمایه و  آزادسـازي در برخی از مطالعات دیگر به نقش تغییرات نرخ ارز، تورم، 
سـن حـاجی  کیـد شـده اسـت.    أکـل ت وريبهـره ثبات سیاسی و اجتماعی بر سطح 

اي به بررسی منابع رشد اقتصادي کشورهاي جهان و علل تفاوت در مطالعه)1999(
عوامل تولیـد در آنهـا پرداختـه اسـت. بـراي ایـن منظـور، از        وريبهرهدر نرخ رشد 

اسـتفاده شـده   1994تـا  1960يهاسالکشور جهان در فاصله 88هاي آماري داده
یـک همبسـتگی منفـی میـان سـرمایه      که است. نتایج مطالعه سن حاجی نشان داد 

موتـور محرکـه رشـد    همچنـین،  کـل عوامـل وجـود دارد.   وريبهرهفیزیکی و رشد 
بهبـود  طبق نتایج ایـن مطالعـه،   اقتصادي آسیا انباشت موجودي سرمایه بوده است.

ي اقتصاد کالن همچـون نـرخ تـورم، نـرخ واقعـی ارز، مصـرف عمـومی و        هاشاخص
وري کـل عوامـل   بهـره مدیریت صحیح کالن جامعه، سطحهاي خارجی در اثر بدهی
آزادبودن حساب سرمایه و حسـاب جـاري بـه رشـد     . دهدباالتري را نتیجه میتولید

1- Senhadji, A, (1999).
2- Mirna, (1998).
3- Zuliu Hu & Mohsin S. Khan, (1997).
4- David T. Coe, Elhanan Helpman, and Alexander W. Hoffmaister, (2008).
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بهبـود کیفیـت   و در نهایت اینکه، خواهد شدمنجروري کل عوامل تولید بهرهبیشتر
است.مؤثروري کل عوامل تولیدبهرهنهادها به طور مثبت بر

وري کل در اقتصاد ایراناج مدل عوامل مؤثر بر بهره. استخر2

مطالعات تجربـی صـورت گرفتـه    (ادبیات نظري) و رشد درونزاهاينظریهبا توجه به
وري کـل عوامـل   ین متغیرهاي اثرگذار بر بهرهترمهمتوان در کشورهاي مختلف، می

:نشان دادبه شرح زیر1تولید را در قالب جدول
نظري و تجربیمطالعاتاساسبرتولیدعواملوريبهرهرشدبرؤثرمعواملـ1جدول 

TFPبر اثر

TFPاثر مثبت یا منفی برTFPبر مؤثرمتغیرهاي 

مثبتشرایط نهادي و زیرساختی جامعه
منفینرخ تورم

منفینرخ ارز حقیقی
منفیبدهی خارجی

مثبتاب جاريآزادي حس
مثبتآزادي حساب سرمایه

منفیموجودي سرمایه فیزیکی
مثبتآموزش و سرمایه انسانی

در کشورهاي تحقیق و توسعهموجودي سرمایه
مثبتتوسعه یافته

مثبتنسبت واردات به تولید ناخالص داخلی
مثبتنسبت سهم کل صادرات به کل اقتصاد

ثبتمسهم بخش غیردولتی از اقتصاد
مثبتگذاري مستقیم خارجیسرمایه

مثبتاوري اطالعاتفنّشاخص کیفیت
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. ضـمن پیـروي از   شـود میمدل تجربی مربوطه استخراج از مقاله،در این بخش
، دو رویکرد براي برآورد عوامل مؤثر در بخش یک مقاله حاضرشدهمبانی نظري ارائه

:وري قابل تصور استبر بهره
ع تولید  . رویکرد تاب1
. رویکرد اقتصادسنجی2

ـ  ـ در رویکرد تابع تولید به طور معمـول از تـابع کـاب    صـورت زیـر   ه داگـالس ب
گردد:استفاده می

)12(
ــه در آن  ــدات، Yک ــار،  Lارزش تولی ــروي ک ــرمایه و  Kنی ــت س ــز Aانباش نی

وريبهـره است. در این مطالعه، جهت محاسـبه رشـد   وريبهرهسطح کنندهمنعکس
عوامل تولید از شاخص کندریک به صورت زیر استفاده شده است:کل 
)13(

نیز بـه  Ltو Ktوtوري کل عوامل در زمان شاخص بهرهTFPtکه در رابطه باال،
باشـند. همچنـین   مـی tترتیب ارزش موجودي سرمایه و نیروي کار موجود در زمان 

tvدر دوره مـورد نظـر بـوده و   افزوده کل اقتصاد هم ارزش نیـز بـه ترتیـب    ,
د. از این شاخص بـه صـورت   نباشهاي تولید نسبت به نیروي کار و سرمایه میکشش

گردد.وري کل عوامل تولید استفاده میزیر براي محاسبه نرخ رشد بهره

)14(

جهت برآورد ضرایب  داگالس با بـازدهی ثابـت نسـبت بـه     ـکاباز تابع ,
:شودمیمقیاس به صورت زیر استفاده 

)15(
توان نوشت:پس می
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)16(
گیري از آن داریم:لگاریتمباکه 

)17(

logAــا ــر ب ــا همــان TFPبراب ــا کــل عوامــل تولیــد مــیوريبهــرهی باشــد. ب
گیري از تابع فوق خواهیم داشت:دیفرانسیل

)18(

) و A() معادل بـا همـان عامـل پسـماند سـولو     TFPوري کل عوامل تولید (بهره
لذا:،کندریک استوري کل عوامل تولیدبهرهمنطبق با شاخص

)19(

،چنانچه از طرفین تساوي لگاریتم گرفته و از آن نسبت به زمان مشـتق بگیـریم  
خواهیم داشت:

)20(

ق خواهیم داشت:گذاري روابط فوبا جاي

)21(

ها در تابع تولیـد  ب نهادهیالزم است ضراوري کل عوامل تولیدبهرهبراي محاسبه 
کـار تـابع تولیـد بـه     باشد. براي ایناین مستلزم برآورد تابع تولید میبرآورد شود و

.شودمیصورت سرانه نیروي کار و به شکل زیر تعریف 

)22(
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تولید، از رویکرد اقتصادسـنجی نیـز در بـرآورد رشـد     عالوه بر تابعدر این مقاله، 
، بـه ایـن دلیـل مـورد     اقتصادسنجیگردد. رویکرد میوري عوامل تولید استفادهبهره

(نیروي کار و سرمایه فیزیکـی)  گیرد که عوامل مطرح در تابع تولیداستفاده قرار می
در مطالعـات  ووري در اقتصـادها نیسـت   ل رشـد بهـره  کننده دالیـ ینیبه تنهایی تب

سرریزهاي تحقیق شوند. که در تابع تولید دیده نمیشودتجربی به عواملی اشاره می
، نرخ ارز و عوامل نهـادي از جملـه   ICTي درگذارسرمایهو توسعه داخلی و خارجی، 

ي رشد قابل مشاهده نیستند.  هامدلاین عوامل است که در قالب 
د درونزا با تأکید بر نقـش اثـرات سـرریز    هاي رش(مدلبا توجه به مبانی تئوریک
ورگنسـون، هـو و   جخصـوص (بـه و تجربی ارائه شـده تکنولوژي و تحقیق و توسعه)

)، کو، هلپمن و هوفمایستر1999()، سن حاجی1997()، هو و خان2003(استیرو
کـل عوامـل بـراي اقتصـاد ایـران     وريبهـره اقدام به ارائه طرح مـدل  ) و ...)2008(

) اسـت کـه   TFP(کلوريبهرهنمادي از Aطور که نشان داده شد، م. همانیینمامی
باشد:میتابعی از عوامل زیر

)23(

fDRدر رابطه فوق،  خـارجی، تحقیـق و توسـعه  سـرمایه  انباشت )&(
aDR )&(

ــرمایه   ــت س ــعه انباش ــق و توس ــی،تحقی ــانی، (Hum)داخل ــرمایه انس (ICT)س

نـرخ ارز حقیقـی و  )REEX(اطالعات و ارتباطـات، فنّاوريي در بخش گذارسرمایه
(Ins) همچنینباشدمیي نهادي هاشاخصاثر .P    هـا  قیمـت نیز بیـانگر نـرخ رشـد
است.

کل عوامل تولید در اقتصاد ایران به صـورت رابطـه زیـر    وريبهرهمدل رشد لذا، 
شود:تصریح می

)24(

(در قالـب دو  خـارجی تحقیق و توسعهلگاریتم سرمایهLRDFکه در رابطه فوق
اي و نیـز سـهم وزنـی واردات از    اي و واسطهشاخص مجموع واردات کاالهاي سرمایه

داخلی آنها، بـه شـکل جداگانـه    تحقیق و توسعهشرکاي صنعتی در انباشت سرمایه

6)(5)(4)(3)(2)(Re1)&(0)&(


pInsICTHumEXaDRfDRfA 

LKLINSLPLRXCLICTLopLHLRDLRDFCLTFP 
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لگاریتم LRXCداخلی،تحقیق و توسعهرمایهسLRDگیرد)،مورد سنجش قرار می
LICTلگـاریتم درجـه بـازبودن تجـاري،    LOPلگـاریتم تـورم،  LPنرخ ارز حقیقی،

ــاوريي در گــذارســرمایهلگــاریتم  لگــاریتم اثــر LINSاطالعــات و ارتباطــات وفنّ
(در قالـب دو شـاخص متوسـط    لگـاریتم سـرمایه انسـانی   LHي نهادي،هاشاخص

LKLاز کل شـاغالن کشـور) و  ي تحصیل و تعداد شاغالن با تحصیالت عالیهاسال

باشد.) می1386ـ1360(در طی دوره مطالعهنیز لگاریتم شدت سرمایه
کل عوامـل و ارائـه نتـایج    وريبهره،کنندهتخمین و بررسی عوامل تعیینقبل از

:رسدآن توجه به نکات زیر الزم به نظر می
د در اقتصـاد  کـل عوامـل تولیـ   وريبهـره بر مؤثربه منظور برآورد مدل عوامل -1

ایران، جامعه آماري عبارت است از آمارهاي کـالن مربـوط بـه تولیـد ناخـالص      
داخلی، موجودي سرمایه فیزیکی، نیروي کار شاغل، نسبت موجـودي سـرمایه   

(نسـبت افـراد   (شـدت سـرمایه)، سـرمایه انسـانی    فیزیکی به نیروي کار شاغل
توسـعه داخلـی، انباشـت    داراي تحصیالت باالتر از لیسانس)، انباشت تحقیق و 

تحقیق و توسعه خارجی، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم، صادرات و واردات، شـاخص  
هـاي  اطالعات و ارتباطـات. داده فنّاوريشده براي کیفیت نهادي، مخارج صرف

این متغیرها از نوع سري زمانی خواهد بود. 
:شده استآمارهاي موجودي سرمایه فیزیکی نیز بر اساس رابطه زیر محاسبه -2

)25(

به ترتیب ارزش خالص موجـودي سـرمایه   DEو Kt ،K0 ،GIکه در فرمول فوق
ي گـذار سرمایهفیزیکی، ارزش موجودي سرمایه فیزیکی اولیه در ابتداي دوره، ارزش 

.باشدمیناخالص در هر دوره و ارزش میزان استهالك در هر دوره 
داخلـی بـر اسـاس فرمـول     سـعه  تحقیـق و تو به منظور محاسبه انباشت اولیـه -3

:شودمیو به صورت زیر اقدام1)1995گریلیچز (

)26(

1- Griliches (1955).
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نـرخ  اولین سـال مـورد بررسـی،   تحقیق و توسعهبیانگر هزینه 0Rکه در آن 
طـی دوره آمـاري مـورد    تحقیق و توسـعه نیز نرخ رشد ساالنه مخارج gاستهالك و 

داخلی نیز در هر سـال  تحقیق و توسعهالعه است. بر این اساس، انباشت سرمایه مط
بر اساس فرمول زیر محاسبه خواهد شد:

)27(
شـرکاي تجـاري ( اثـر سـرریز     تحقیـق و توسـعه  از سوي دیگر، انباشت سرمایه 

:1شودمیاز طریق رابطه زیر محاسبه تحقیق و توسعهسرمایه المللیبین

)28(

fفرمول فوق،ه درک
tS خـارجی،  تحقیق و توسعهانباشت سرمایهijM  جریـان

یافتـه مـورد مطالعـه ( شـرکاي اول     واردات کاالي کشور خـودي از شـرکاي توسـعه   
باشـد  یافتـه مـی  کل واردات کشور خـودي از شـرکاي توسـعه   jMتجاري کشور) و 

) ijMjMو همچنین (d
jS داخلـی هـر   تحقیق و توسعهنیز، انباشت سرمایه

.باشدمییک از شرکاي تجاري توسعه یافته 
واقعــی از شــاخص سباســتین ادوارز2، جهــت محاســبه نــرخ ارزمقالــهدر ایــن -4

شود:) استفاده می1993(

Er = En 







WPI

WPIw

نیـز شـاخص بهـاي    WPIwفروشـی داخلـی،  شاخص بهاي عمدهWPIکه در آن
نـرخ ارز،  (نـرخ ارز اسـمی اسـت   Enنـرخ ارز حقیقـی و   Er، المللیبینفروشی عمده

3گردد).تعریف می(ریال)بر حسب پول داخلی(دالر)ارزش هر واحد پول خارجی

. آزمون مدل و ارائه نتایج3
کـل عوامـل در   وريبهـره تحوالت اقتصادي کشور بـر سـطح   تأثیربه منظور بررسی 

1- Coe, D.T. & Helpman E., and Hoffmaister A.W.(2008).
2- Exchange Rate
3- Edwards s., (1993).

ttt RSS  1)1( 
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ARDL(1(هـاي بـرداري  از الگوي خودتوضیحی بـا وقفـه  1386ـ1360خالل دوره 

. محدودیت در ارزش برخی متغیرها همچون شاخص کیفیت نهادي شودمیاستفاده 
و سرمایه تحقیق و توسعه خارجی سبب شده است کـه شـروع دوره مـورد مطالعـه،     

، بـه دلیـل تعـداد زیـاد متغیرهـاي      مقالـه در نظر گرفته شـود. در ایـن   1360سال 
بودن حجم مشـاهدات نسـبت بـه تعـداد متغیرهـا، اسـتفاده از روش       توضیحی و کم

براي رفع اشکال .داده نمیئبرداري نتایج مطلوبی اراوهانسون و مدل خودتوضیحیی
هـاي گسـترده  با وقفـه مزبور، روش آزمون تجربی مورد استفاده، روش خودتوضیحی 

)ARDLکـارگیري روش  مزیـت بـه  انتخاب گردیـد. مایکروسافتافزار) از طریق نرم
ARDL2نظر از اینکه متغیرهاي توضـیحی پایـا  این است که صرفI(0)  و یـا ناپایـا

I(1)تواند رابطه همگرایی بین متغیرها را بررسی کند.  باشد، می
بـه  ،اي خواهـد بـود  ، روش مرحلـه یـز نروش تصریح و دستیابی به مدل مطلوب

کردن ابعـاد الگـو، در هـر تصـریح، تنهـا یکـی از متغیرهـاي        طوري که براي کوچک
(شـامل دو شـاخص مجمـوع واردات کاالهـاي     خـارجی تحقیـق و توسـعه  مرتبط با
اي و نیز سهم وزنی واردات از شرکاي صنعتی در انباشت سرمایه اي و واسطهسرمایه

ي هـا سال( شامل دو شاخص متوسط لی آنها) و سرمایه انسانیداختحقیق و توسعه
تحصیل و تعداد شاغالن با تحصیالت عالی از کل شاغالن کشور) را به همـراه اثـرات   

خارجی با درجه بازبودن تجـارت و سـرمایه انسـانی    تحقیق و توسعهمتقابل سرمایه 
دهیم.  میرمورد ارزیابی قرا

ـ  تحقیق، شامل دو معادله میاینشده درزدهي تخمینهامدل بباشد کـه در قال
اول از سهم وزنی واردات از شـرکاي صـنعتی   دو سناریو نشان داده خواهد شد. مدل 

داخلی آنها به عنـوان شاخصـی جهـت سـنجش     تحقیق و توسعهدر انباشت سرمایه 
کند. مضـاف  کل استفاده میوريبهرهخارجی بر سطح تحقیق و توسعهاثرات سرریز

ي تحصیل شاغالن نیز به عنوان متغیر سرمایه انسانی در نظر هاسالین، متوسط بر ا
گرفته شده است. 

داخلـی، نـرخ ارز   تحقیـق و توسـعه  بقیه متغیرهاي تحقیق نیز به ترتیب شـامل  
، نرخ تورم و اثر ICTدر گذاري حقیقی، درجه بازبودن اقتصاد، شدت سرمایه، سرمایه

دوم مـدل انـد.  شـده شـکل لگـاریتمی وارد مـدل   باشـند کـه بـه    شاخص نهادي می

1- Auto-Regressive Distributed Lags (ARDL).
2- Stationary
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تحقیـق و  دربرگیرنده اثرات متقابل سرمایه انسانی و بازبودن تجـارت بـا متغیرهـاي    
کـل نشـان   وريبهـره خارجی به همراه دیگر متغیرهاي مـدل اول بـر سـطح    توسعه

دهد. هر یک از معـادالت فـوق در قالـب سـناریوهاي تحقیـق حاضـر بـه همـراه         می
در 1.نشان داده شـده اسـت  2رفته در هر مدل در جدول کاربهتوضیحی متغیرهاي 

براي تعیین طـول وقفـه بهینـه متغیـر     2بیزینـزتتمامی این معادالت، از معیار شوار
.شودمیاستفاده 

کار رفته در هر مدلـ متغیرهاي توضیحی به2جدول

ردیفمدل
وري کل عوامل)(بهرهTFPها: متغیر وابسته در مدل

متغیر توضیحی

خــارجی (ســهم وزنــی واردات از کشــورهاي تحقیــق و توســعهلگــاریتم ســرمایه 1
)LRDF2صنعتی) (

)LRDداخلی (تحقیق و توسعهلگاریتم سرمایه 2
)LH2هاي تحصیل) (لگاریتم سرمایه انسانی (متوسط سال3مدل اول

)LOPلگاریتم درجه بازبودن اقتصاد (4
)LKLت سرمایه (لگاریتم شد5
)LPلگاریتم تورم (6
)(LEXCلگاریتم نرخ ارز واقعی 7
)LINSلگاریتم شاخص اثر نهادي (8

هـاي تحصـیل)  بـا سـرمایه     لگاریتم اثرات متقابل سـرمایه انسانی(متوسـط سـال   1
)LHRD22خارجی (تحقیق و توسعه

)MRD2خارجی (تحقیق و توسعهلگاریتم اثر واردات با 2
)LRDداخلی (تحقیق و توسعهلگاریتم سرمایه 3مدل دوم

)(LH2هاي تحصیل) لگاریتم سرمایه انسانی (متوسط سال4
)LOPلگاریتم درجه بازبودن اقتصاد (5
)LKLلگاریتم شدت سرمایه (6
)LPلگاریتم تورم (7
)(LEXCلگاریتم نرخ ارز واقعی 8

شدن مبحـث،  شده، در اصل چهار مدل است که به دلیل پرهیز از طوالنیهاي آزمونتعداد مدل-1
در این مقاله فقط به دو مدل فوق بسنده گردید.

2- Schwarz-Bayesian
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داراي ،ICTي گـذار سـرمایه هد که متغیر مربـوط بـه   دها نشان مینتایج تخمین
ي مربوطه پس هامدلکل نیست. وريبهرهاثرات معناداري به لحاظ آماري بر سطح 

مورد برآورد قـرار گرفتـه کـه    ARDLبا استفاده از روش LICTاز حذف متغیرهاي 
نتایج حاصل در ادامه ذکر خواهد شد.  

ـ    ARDLاستنباط و تجزیه و تحلیـل در روش   1پویـاي ه، مشـتمل بـر سـه معادل

. معادلۀ پویا بـراي مـدل اول بـه منظـور بررسـی      باشدمی3تصحیح خطاو 2بلندمدت
کل عوامل، مبتنی بر یـک مـدل خودرگرسـیونی اسـت کـه      وريبهرهبر مؤثرعوامل 

طـور کـه از   تعبیـه شـده اسـت. همـان    پیوسـت 1و جدول2و1دولجنتایج آن در 
=) F)13/12هدرصـد و آمـار  99ضریب تعیین برابر با مشخص است، مذکورولاجد
هـاي  دهندگی باالي مدل دارد. همچنین آزموناز قدرت توضیحایتکه حکباشدمی

ــیب ــیآس ــود     4شناس ــدم وج ــیک (ع ــروض کالس ــام ف ــراري تم ــخیص) برق (تش
بـودن جملـه پسـماند و وجـود واریـانس      خودهمبستگی، شکل تبعی صحیح، نرمـال 

نمایند.  ید مییل مورد نظر تأهمسانی) را براي مد
نبـودن  پویا، براي اطمینان از وجود رابطه بلندمدت (کـاذب هپس از برآورد معادل

ــد آزمــون بنرجــی  ــراي اطمینــان از وجــود  ـدوالدوـرگرســیون) بای مســتر را ب
طور که در ادبیات مربوط به مـدل خودتوضـیحی بـا    انباشتگی انجام دهیم. همانهم

هبایسـت ضـریب بـا وقفـ    نیز ذکر شد، براي انجام این آزمون مـی هاي گسترده وقفه
در انحراف معیارش تقسیم نمود. ایـن آزمـون   ،متغیر وابسته را از عدد یک کم کرده

محاسباتی بـراي  tبراي اطمینان از وجود یا عدم وجود رابطۀ بلندمدت انجام و آمارة 
مقـادیر جـدول بنرجـی ـ     ازدسـت آمـده کـه    هب-655/7معادله اول، برابر با مقدار 

به عبارت دیگر بر اساس این آزمون، ،، به لحاظ قدرمطلق بیشتر استدوالدو ـ مستر 
.بلندمدت رد و وجود آن پذیرفته شده استهفرضیۀ صفر مبنی بر عدم وجود رابط

1- Dynamic

2- Long-run

3- Error-Correction

4- Diagnostic Tests
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بر حسب نتـایج  عوامل تولیدکلوريبهرهبر مؤثرعوامل . 4
هامدل

تـوان  اشـتگی و اطمینـان از وجـود رابطـۀ بلندمـدت، مـی      انبپس از انجام آزمون هم
پیوسـت 3تـا  1مدت و بلندمدت را نیز تفسیر نمـود. در جـداول   ضرایب مدل کوتاه

عوامـل تولیـد  کـل وريبهرهبر مؤثرنتایج رابطۀ پویا و بلندمدت براي تعیین عوامل 
تعبیه شده است.

متغیـر نشـت   تـأثیر شود در مدل اول، جهـت بررسـی  که مالحظه میطورهمان
، با توجـه بـه ایـن فـرض کـه      عوامل تولیدوري کلخارجی بر بهرهتحقیق و توسعه

تحقیـق و توسـعه  گیرد، انباشـت  طریق واردات صورت میاز تحقیق و توسعهسرریز 
خارجی هر یک از کشورهاي تحت بررسی (کشورهاي صنعتی و امارات متحده عربی 

وزنـی واردات در سـطوح   انـد) از طریـق جمـع   ترین شرکاي تجاري ایران بـوده مهم
شرکاي تجاري آنها محاسبه شده است. به طور کلـی نتـایج   تحقیق و توسعهمخارج 

زیر در مدل اول حاصل شده است:
یعنی لگـاریتم سـهم وزنـی واردات سـطوح مخـارج     LRDF2ضریب متغیر -1

ل معـاد مـدت کوتـاه شرکاي تجاري ایران در مدل اصلی در تحقیق و توسعه
آمده که عالمت آن مغایر با انتظارات تئوریـک بـوده و اثـر    دستبه-035/0

کل عوامـل تولیـد داشـته اسـت. ضـریب ایـن متغیـر در        وريبهرهمنفی بر 
بـودن  آمده است. منفـی دستبه-239/0بلندمدت نیز منفی بوده و برابر با 

ه اسـت  ید این مطلب است که اقتصاد ایران نتوانسـت ؤآمده مدستبهعالمت 
و تکنولـوژي از کشـورهاي   تحقیق و توسعهطی دوره مورد مطالعه با جذب 

وري کل فراهم آورد.  صنعتی، شرایط مناسب را جهت بهبود بهره
) نیـز منفـی بـوده و بـا انتظـارات      LRD(داخلیتحقیق و توسعهضریب لگاریتم 

در بلندمدت و -16/0مدتکوتاهمغایرت دارد. ضریب متغیر مذکور در دوره تئوریک
وريبهرهبر مؤثرکه در ادبیات عوامل طور همانآمده است. دستبه-25/0معادل با 

و مطالعـات صـورت گرفتــه توسـط کـو و هلــپمن    درونـزا هـاي رشــد  و نیـز تئـوري  
) و آرورا 2008و1994،1997(کو، هلپمن و هوفمایسـتر ؛)2003و1993،1995(

به عنوان موتور پیشرفت تکنولوژي بیان شـده  ) نشان داده شد، ابداع2003و بوندیا (
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. بـا ایـن حـال،    شـود مـی و تکنولوژي نیز محصول کارخانه تحقیق و توسعه شناخته 
و حتی GDPهاي تحقیق و توسعه در ایران همواره کمتر از یک درصد فعالیتسهم 

یافتـه بـوده اسـت.    کمتر از بسیاري از کشـورهاي کمتـر توسـعه   هاسالبرخی از در
ها با تقاضاي موجـود  ش نسبی تعداد پژوهشگران، عدم کیفیت و تناسب پژوهشکاه

گرفتـه بـا سـاختار    هاي صورتبودن پژوهشدرونزاهاي اقتصادي و نیز عدم در بخش
ین دالیـل عـدم اثرگـذاري مناسـب بخـش تحقیـق و       ترمهمهاي اقتصادي، از بخش

.  باشدمیکل وريبهرهتوسعه داخلی بر سطح 
ي تحصـیل) در مـدل   هـا سـال (متوسـط  لگاریتم سـرمایه انسـانی  ضریب متغیر 

کـل عوامـل را   وريبهـره و مثبـت آن بـر   دارمعنیبوده و اثر 5/0برابر با مدتکوتاه
بلندمـدت در بلندمدت و بر اسـاس تخمـین   LH2دهد. با توجه به ضریب نشان می

قـوي را از دار تـوان اثـر مثبـت و معنـی    ، می8/0به میزان ARDLب در روش یضرا
به عبـارت دیگـر، هـر یـک درصـد      ،ید کردأیکل توريبهرهسرمایه انسانی بر سطح 

و مـدت کوتـاه ي تحصـیل) در  هاسالافزایش در سرمایه انسانی (افزایش در متوسط 
درصد افـزایش خواهـد   8/0و 5/0کل را معادل وريبهرهبه ترتیب میزان بلندمدت

ي هـا مـدل دار سرمایه انسانی در ش مثبت و معنینقتأثیرداد. نتایج فوق در راستاي 
گردد.  ید میأیست که براي اقتصاد ایران نیز تدرونزارشد اقتصادي 

) بر اسـاس نتـایج مـدل در   LOPضریب متغیر لگاریتم درجه بازبودن اقتصادي (
دار درجه بازبودن اقتصـادي بـر   بوده که اثر مثبت و معنی17/0به مقدار مدتکوتاه

نیز برابـر  بلندمدتدهد. ضریب این متغیر در کل عوامل را نشان میوريبهرهسطح 
کند. بـه عبـارت بهتـر، یـک     ید میأیدار فوق را تمعنیتأثیراست که باز هم 21/0با 

کل عوامـل تولیـد در   وريبهرهدرصد 16/0درصد افزایش در درجه بازبودن تجارت، 
آمـده بـا مطالعـات صـورت گرفتـه      دستبهاقتصاد ایران را افزایش خواهد داد. نتایج 

) کامالً مطابقت دارد.  1997) و هو و خان (1998)، میرنا (2000توسط سن حاجی (
37/0برابـر بـا   ARDL) نیز در مدل اصـلی  LKLضریب لگاریتم شدت سرمایه (

گردیـده  تأییدوريبهرهآن بر سطح دارمعنیاثر مثبت و 5معادل tبوده که با آماره 
، یک درصد افزایش در نسـبت سـرمایه بـه نیـروي     مدتکوتاهدهد که در میو نشان 

. همچنـین،  دهـد میدرصد افزایش 37/0کل عوامل تولید را به میزان وريبهرهکار، 
92/5معـادل  tبـا آمـاره   6/0برابر بـا  بلندمدتضریب لگاریتم متغیر مزبور در مدل 
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ایـن ضـریب نسـبت بـه دوره     آید کـه نشـان از افـزایش قابـل مالحظـه      میدستبه
آمده در مورد اقتصاد ایران، پیرامون اثر شدت سرمایه دستبهدارد. نتایج مدتکوتاه

تـأثیر ) دربـاره  1997(آمده در مطالعه هو و خاندستبهبا نتایج وريبهرهبر سطح 
باشد.  عامل سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادي چین مطابق می

وري کـل بـوده و ضـریب    اراي اثر منفی بر سطح بهره) دLPمتغیر لگاریتم تورم (
-055/0و در بلندمـدت برابـر بـا    -034/0مدت برابـر بـا   کوتاهARDLآن در مدل 

دست آمده است. افـزایش نـرخ تـورم و تغییـرات آن از طریـق ایجـاد انحـراف در        به
وري کـل  تخصیص منابع، بازدهی تولید را کاهش داده و تأثیر منفی بر سـطح بهـره  

هاي گذشته در ایـران عمـدتاً دو رقمـی    خواهد داشت. از آنجا که نرخ تورم طی دهه
وري کـل در  بوده و نوسانات شدیدي داشته، لذا همواره اثري منفـی بـر رشـد بهـره    

اقتصاد ایران داشته است. 
ــا یــک دوره وقفــه (   ــرخ واقعــی ارز ب ــر لگــاریتم ن ) در LEXC(-1)ضــریب متغی

و در بلندمـدت برابـر بـا   -49/3آن برابـر بـا   tو آمـاره  -035/0مدت معادل با کوتاه
بوده است. اگرچه در ادبیات معمول اقتصادي نرخ ارز واقعی باالتر با سـطح  -091/0
اي مستقیم دارد (زیرا باعـث افـزایش صـادرات و کـاهش واردات     کل رابطهوريبهره
ت. علت این امـر را  بوده اسدارمعنیولی در این مدل، ضریب آن منفی و ،گردد)می
ثباتی و انحراف نرخ ارز واقعی طی دوره مورد مطالعه جسـتجو نمـود.   توان در بیمی

در بســیاري از تحقیقــات صــورت گرفتــه در کشــورهاي در حــال توســعه همچــون  
) و 1990()، کوتـانی 1999()، دومـاك 2002()، سـرون 2000مطالعات کراسـبی ( 

نوسـانات نـرخ واقعـی ارز بیشـتر باشـد،      نیز نشان داده شده است که هـر چـه  غیره
بیشتر خواهد شد.  وريبهرهثباتی در سایر متغیرهاي اقتصادي نیز همچون رشد بی

وري کـل در مـدل   ) بـر سـطح بهـره   LINSهاي نهـادي ( ضریب لگاریتم شاخص
دست آمده که حکایت از اثـر  به22/12آن معادل با tو آماره 143/0مدت رقم کوتاه
وري کـل دارد. همچنـین، ضـریب متغیـر     هاي نهادي بر سطح بهرهاخصدار شمعنی

دسـت بـه 66/13آن tو آمـاره  23/0، معـادل  ARDLمذکور در بلندمدت به روش 
نسـبت  بلندمدتتر این متغیر در قويدارمعنیآمده است که حکایت از اثر مثبت و 

بـرآورد شـده نشـان    کل در ایران دارد. نتـایج مـدل  وريبهرهبر سطح مدتکوتاهبه 
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بـه افـزایش   بلندمـدت که یک درصد افزایش در شاخص کیفیت نهـادي در دهدمی
خواهد شد. منجرکلوريبهرهدرصدي 23/0

، ضـریب جملـه تصـحیح خطـا    مـدت کوتـاه ین ضریب بـرآوردي در مـدل   ترمهم
ECM(-1)نحوه ارتباط تعادلی میان متغیرها بر اساس این جـزء تشـریح   زیرا،است

دهد کـه اصـل   نشان می-09/11با آماره ECM(-1)دار بودن ضریب شود. معنیمی
تصریح مدل بلندمدت صحیح بوده و تمـام ارتباطـات تعـادلی توضـیح داده شـده از      

زیرا ارتباطات بلندمـدت بـه   ،سوي متغیرهاي توضیحی به سمت متغیر وابسته است
د ارتباطـات تعـادلی میـان    یـد وجـو  ؤت نبوده و تنها مخودي خود نشانگر رابطه علی

دهـد کـه ایـن تصـریح     نشـان مـی  ECM(-1)داري جـزء  باشد. اما معنیمتغیرها می
شده در بلندمدت صحیح بوده است. با توجه به نتایج حاصل، مشخص است که فرض

کل تعدیل شده و بـه سـمت رونـد    وريبهرهدرصد از عدم تعادل در 62هر دوره در
.شودمیخود نزدیک بلندمدت

شـود کـه اثـر تحقیـق و توسـعه      در مجموع از نتایج مدل اول چنین مستفاد می
آمـده اسـت.   دسـت بـه کل مغـایر بـا انتظـارات    وريبهرهداخلی و خارجی بر سطح 

وري خارجی بـر روي بهـره  تحقیق و توسعهتوان ادعا کرد که اثر انباشت سرمایه می
که اقتصـاد در رابطـه بـا تجـارت     دارتر خواهد بود عوامل تولید وقتی بزرگتر و معنی

وري کل هنگـامی  خارجی بازتر عمل کند. از سوي دیگر، اثرات خارجی بر روي بهره
خارجی نیز بیشـتر باشـد. بـه    تحقیق و توسعهبزرگتر خواهد بود که انباشت سرمایه 

تـوان  طور مشابه، براي اثرات متقابل سرمایه انسانی با انباشت سـرمایه خـارجی مـی   
وري کل عوامـل بزرگتـر اسـت کـه نیـروي کـار       اثر زمانی مربوط به بهرهگفت، این 

ی آموزش بیشتري برخوردار شده باشد و به تبـع آن اثـر   داخلی از سطح کیفی و کم
تحقیـق و  وري نیز وقتی بزرگتر خواهد بود که انباشت سـرمایه  آموزش بر روي بهره

شت که بین موجودي سـرمایه  توان انتظار داخارجی بیشتر باشد. بنابراین میتوسعه
خارجی و سهم واردات و سرمایه انسانی، اثرات متقابـل وجـود دارد.   تحقیق و توسعه

دوباره بـرآورد و نتـایج   مذکوراثرات متقابلشده با در نظر گرفتنلذا مدل قبلی ارائه
نشان داده شده است.پیوست6تا 4آمده تحت عنوان مدل دوم در جدول دستبه
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، در ایـن مـدل، ضـریب    شـود میمالحظه پیوست 6تا 4که از جداولرطوهمان
که اثرات متقابل بازبودن تجـاري (در قالـب واردات بیشـتر) و سـرمایه     MRDمتغیر 

دست آمده اسـت کـه   دار بهدهد، مثبت و معنیخارجی را نشان میتحقیق و توسعه
ت. ضریب متغیر مزبـور در  با نتایج مطالعات کو و هلپمن سازگار اساین نتیجه کامالً

آیـد.  دسـت مـی  بـه 097/0و براي دوره بلندمدت برابر بـا  05/0مدت معادل با کوتاه
درصـد بـه   09/0بنابراین، در بلندمدت یک درصد افزایش در این متغیـر، بیشـتر از   

افزاید.  وري کل عوامل میبهره
رجی همچنـان  خـا تحقیق و توسعهضریب متغیر اثرات سرمایه انسانی با سرمایه 

سـهم  دهـد، اوالً آمده است که نشـان مـی  دستمنفی و مغایر با انتظارات تئوریک به
محور و تکنولوژیک در سطح پـائینی قـرار دارد. بـه عبـارت     محصوالت دانشواردات

اي و (به ویژه کاالهـاي سـرمایه  گاه واردات کاالهادیگر، طی دوره مورد مطالعه هیچ
از شرکاي تجاري نبوده است (البتـه بـه   تحقیق و توسعهاي) به منظور جذب واسطه

هـاي ناصـحیح   تواند اتخـاذ سیاسـت  هاي نفت و گاز).  دلیل این امر میغیر از بخش
گــذاران خــارجی جهــت انجــام اقتصــادي در راســتاي ایجــاد انگیــزه بــراي ســرمایه

دم کیفیت دهنده ع، عالمت منفی متغیر مزبور نشانهاي اقتصادي باشد. ثانیاًفعالیت
مناسب سرمایه انسانی کشور و یا عدم استفاده منطقی از نیروي انسـانی بـا کیفیـت    

ي اقتصـادي کشـور   هـا بخـش خـارجی در  تحقیق و توسـعه کشور در راستاي جذب 
باشـد کـه   می53/0برابر با ECM(-1)است. همچنین ضریب تصحیح خطاي با وقفه 

دت در دوره جـاري تعـدیل خواهـد    مـ دهد حدود نیمی از عدم تعادل کوتاهنشان می
درصد از عـدم تعـادل در   53شد. با توجه به نتایج حاصل در این مدل، در هر دوره، 

شود.وري کل عوامل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک میبهره

هاي سیاستیو توصیهگیري نتیجه. 5
ننـده نتـایج مطالعـات    یدکأینتایج حاصل شده در این تحقیق در بسیاري از مـوارد ت 

:شودمیالمللی بوده است که در زیر به برخی از آنها اشاره صورت گرفته بین
ي نهادي مـورد  هاشاخصدر اغلب مطالعات صورت گرفته نقش کیفیت -1

آمـده در ایـن تحقیـق    دستبهکید قرار گرفته است. این امر با نتایج أت
ي تخمـین زده  هالمدبه طوري که در تمامی ،نیز سازگاري کامل دارد
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دارمعنـی کل وريبهرهشده، اثر ضریب شاخص کیفیت نهادي بر سطح 
آمده است. دستبهو مثبت 

کـل در ایـن تحقیـق چنـدان     وريبهرهاگر چه نقش سرمایه انسانی بر -2
،مثبـت ایـن عامـل   تـأثیر تـوان از  نیامده، لیکن نمـی دستبهدارمعنی

نظـر نمـود. در   کل عوامل صرفروي تشدید رشد اقتصادي و بهبود بهره
مـیالدي  1990به ویژه از دهـه  المللیبینگرفته اغلب مطالعات صورت

به بعد، نقش بـازبودن تجـارت و افـزایش مبـادالت تجـاري بـه همـراه        
کید أکل عوامل مورد توريبهرهي آزادسازي تجاري بر بهبود هاسیاست

قرار گرفته است. 
یافتـه و انتقـال   کشورهاي توسـعه درتحقیق و توسعهموجودي سرمایه -3

فنّـاوري ین راهکارهاي جذب ترمهمآن به کشورهاي در حال توسعه از 
وريبهرهو نوآوري در تولید کاالها و خدمات و به تبع آن رشد و بهبود 

شده است. معرفیکل 
هاي رشد اقتصـادي بـر نقـش انباشـت سـرمایه در      در بسیاري از نظریه-4

ي نیـروي  رودید رشد اقتصادي و بهبـود بهـره  قالب سرمایه فیزیکی تش
نیـز در بسـیاري از   المللـی بـین کید شده است. نتـایج مطالعـات   أکار ت

ایـن عامـل   دار معنیکشورها به ویژه کشورهاي در حال توسعه بر نقش 
کید دارد.  أي کل ترودر بهبود سطح بهره

سـعه  بین تحقیق و تودارمعنیهر چند در تحقیق حاضر رابطه مثبت و -5
کل عوامـل تولیـد بـه اثبـات     وريبهره(هزینه تحقیقات دولتی) و رشد 

نرسید، لیکن این به معنی عدم پذیرش نقش مثبـت تحقیـق و توسـعه    
کـل عوامـل نیسـت. در    وريبهـره یند رشـد اقتصـادي و بهبـود    ادر فر

تحقیق و توسعه داخلی بر رشد دارمعنیتحقیقات متعددي اثر مثبت و 
اثبات رسیده است. کل به وريبهره

و اطالعـات فنّـاوري ي در گـذار سـرمایه در تحقیق حاضر، اثر  ضـریب  - 6
)ICTنیست، لیکن ایـن  دارمعنیي کل نیز اگر چه مثبت و ور) بر بهره

یند رشد اقتصـادي و  ابه معنی عدم پذیرش نقش مثبت این عامل در فر
) 2000کل عوامل نیست. مطالعات جولفسون و هیـت ( وريبهرهبهبود 
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)، و باسانینی و اسکارتپا 2006)، حشمتی و شیوا (2002الیز و سیچل (
اطالعات و ارتباطات را عاملی فنّاوريگذاري در بخش )، سرمایه2002(

اند. ذکر کردهوريبهرهارتقاي بر رشد ومؤثر
در بسیاري از تحقیقات صورت گرفتـه در کشـورهاي در حـال توسـعه     -7

)، 1999()، دومـاك 2002()، سرون2000همچون مطالعات کراسبی (
نشان داده شده است که هر چه نوسـانات نـرخ   غیره) و 1990(کوتانی

ثبـاتی در سـایر متغیرهـاي اقتصـادي نیـز      واقعی ارز بیشتر باشـد، بـی  
بیشتر خواهد شد. وريبهرههمچون رشد 

نشـان داده شـده اسـت کـه تـورم اثـر       ،گرفتهدر اکثر مطالعات صورت-8
، 1)2005(کل عوامل تولیـد داشـته اسـت. گـوردون    وريرهبهمنفی بر 

ايدر مطالعـــات جداگانـــه3)2002(و گـــیلمن2)2007(مـــنفـــري
انـد کـه در   کل عوامل تولید پرداختـه وريبهرهبه بررسی اثرات تورم بر

همگی آنها نتیجه تحقیق حاضر با آنها مطابقت دارد.
کـل عوامـل در ایـران و    وريهبهـر ي هـا مـدل بر اساس نتایج حاصـل از بـرآورد   

گردد:  هاي زیر توصیه میمطالعات تجربی صورت گرفته در سطح جهانی سیاست
سهم بیشـتري  تحقیق و توسعههاي بازدهی فعالیتيدر راستاي ارتقا ،

بندي کشور داده شود.به مخارج تحقیق و توسعه در نظام بودجه
 کل عوامـل در  وريبهرهد باالي سرمایه انسانی در بهبوتأثیربا توجه به

هـاي ضـمن   کشور، توجه به بهبود کیفیت آموزشی، بـه ویـژه آمـوزش   
ي اقتصادي، به منظور افزایش مهارت و هابخشخدمت متناسب با نیاز 

تخصص نیروي کار در نظر گرفته شود.
پذیري موارد ثبات اقتصادي و فضاي مناسـب  براي افزایش قدرت رقابت

ط و محیط مناسب حقوقی و مقرراتـی، وجـود   پذیري، وجود شرایرقابت
ي اقتصـادي، محـدودکردن   هـا سیاسـت نهادهاي اجتماعی الزم، ثبـات  

ــاي    ــه بازاره ــاد و ورود ب ــازبودن اقتص ــت، ب ــش دول ــیننق ــیب و الملل
گردد.  کردن فضاي مشارکت بیشتر بخش خصوصی توصیه میفراهم

1- Robert Gordon, (2005).
2- Freeman & erger, (2007).
3- Gillman & Nakov, (2002).
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 اي گرایـی و جـذب منـابع خـارجی بـر     ي بـرون هـا سیاسـت تعامل بین
هـاي مشـترك بـا کشـورهاي     ي به ویژه در قالب همکـاري گذارسرمایه

يهاي بخش تحقیق و توسعه و ارتقـا ساز توسعه ظرفیتآسیایی، زمینه
.باشدمیکل عوامل وريبهره

سازي پذیرش دانشجو منطبق با گسترش آموزش دانشگاهی و متناسب
ایه انسـانی  نیازهاي اقتصادي جامعه به منظور افزایش توان کیفی سـرم 

گردد.توصیه می
نمودن بازارها بایست با ایجاد فضاي امن اقتصادي، گسترش و متنوعمی

ایجـاد  ،ي مسـتقیم خـارجی  گـذار سرمایهو نهادهاي مالی و استفاده از 
تحــول در مقــررات بــازار ســرمایه و ایجــاد انگیــزه الزم بــراي افــزایش 

شور فراهم نمود.ي در کگذارسرمایهانداز، زمینه را براي رشد پس
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پیوست:
کل عوامل (مدل اول)وريبهرهسطح ARDLالگوي پویاي ـ 1جدول

Autoregressive Distributed Lag Estimates
ARDL(1,1,0,0,1,0,0,1,0) selected based on Schwarz

Bayesian Criterion
***********************************************************

********************
Dependent variable is LFTP

26 observations used for estimation from 1361 to 1386

***********************************************************
********************

Regressor              Coefficient       Standard Error
T-Ratio[Prob]

LFTP(-1)                   .37636            .052372
7.1863[.000]

LRDF2 -.035259            .015736
-2.2406[.043]

LRDF2(-1) -.11430            .018333
-6.2350[.000]

LRD -.16071            .047649
-3.3727[.005]

LH2                        .50323            .095124
5.2903[.000]

LOP .17662            .022404
7.8835[.000]

LOP(-1) -.040362            .019904
-2.0279[.064]

LKL                        .37474            .074948
5.0000[.000]

LP -.034827 .0060633
-5.7440[.000]

LEXC -.021094            .012340
-1.7094[.111]

LEXC(-1) -.035662            .010208
-3.4934[.004]

LINS                       .14393            .011772
12.2268[.000]

C 5.8791             .50840
11.5639[.000]

***********************************************************
********************

R-Squared                     .99465   R-Bar-Squared
.98971

S.E. of Regression          .0065853   F-stat.    F( 12,
13) 201.3172[.000]

Mean of Dependent Variable 4.6081   S.D. of Dependent
Variable     .064909
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Residual Sum of Squares     .5638E-3   Equation Log-
likelihood 102.7142

Akaike Info. Criterion 89.7142   Schwarz Bayesian
Criterion 81.5365

DW-statistic 2.7075   Durbin's h-
statistic -1.8718[.061]

***********************************************************
********************

کل عوامل (مدل اول)وريبهرهسطح ARDLالگوي تصحیح خطاي متناظر ـ2جدول
Error Correction Representation for the Selected

ARDL Model
ARDL(1,1,0,0,1,0,0,1,0) selected based on Schwarz

Bayesian Criterion
***********************************************************

********************
Dependent variable is dLFTP

26 observations used for estimation from 1361 to 1386

***********************************************************
********************

Regressor              Coefficient       Standard Error
T-Ratio[Prob]

dLRDF2 -.035259            .015736
-2.2406[.040]

dLRD -.16071            .047649
-3.3727[.004]

dLH2                       .50323            .095124
5.2903[.000]

dLOP                       .17662            .022404
7.8835[.000]

dLKL                       .37474            .074948
5.0000[.000]

dLP -.034827           .0060633
-5.7440[.000]

dLEXC -.021094            .012340
-1.7094[.107]

dLINS                      .14393            .011772
12.2268[.000]

dC 5.8791             .50840
11.5639[.000]

ecm(-1) -.62364            .052372
-11.9079[.000]

***********************************************************
********************

List of additional temporary variables created:

dLFTP = LFTP-LFTP(-1)

dLRDF2 = LRDF2-LRDF2(-1)
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dLRD = LRD-LRD(-1)

dLH2 = LH2-LH2(-1)

dLOP = LOP-LOP(-1)

dLKL = LKL-LKL(-1)

dLP = LP-LP(-1)

dLEXC = LEXC-LEXC(-1)

dLINS = LINS-LINS(-1)

dC = C-C(-1)

ecm = LFTP +   .23982*LRDF2 +   .25769*LRD -.80693*LH2
-.21849*LOP -.60

089*LKL +  .055845*LP +  .091007*LEXC -.23079*LINS -
9.4272*C

***********************************************************
********************

R-Squared                     .98790   R-Bar-Squared
.97673

S.E. of Regression          .0065853   F-stat.    F( 9,
16) 117.9079[.000]

Mean of Dependent Variable .0085384   S.D. of Dependent
Variable     .043166

Residual Sum of Squares     .5638E-3   Equation Log-
likelihood 102.7142

Akaike Info. Criterion 89.7142   Schwarz Bayesian
Criterion 81.5365

DW-statistic 2.7075

***********************************************************
********************

R-Squared and R-Bar-Squared measures refer to the
dependent variable

dLFTP and in cases where the error correction model is
highly

restricted, these measures could become negative.

کل عوامل (مدل اول)وريبهرهسطح ARDLمتناظر بلندمدتالگوي ـ 3جدول
Estimated Long Run Coefficients using the ARDL Approach

ARDL(1,1,0,0,1,0,0,1,0) selected based on Schwarz Bayesian
Criterion

***********************************************************
********************

Dependent variable is LFTP
٢۶observations used for estimation from 1361 to 1386

***********************************************************
********************
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Regressor              Coefficient       Standard Error
T-Ratio[Prob]

LRDF2 -.23982            .043567
-5.5047[.000]

LRD -.25769            .082481
-3.1243[.008]

LH2                        .80693             .17465
4.6203[.000]

LOP                        .21849            .044024
4.9630[.000]

LKL                        .60089             .10140
5.9257[.000]

LP -.055845            .011968
-4.6662[.000]

LEXC -.091007            .018462
-4.9293[.000]

LINS                       .23079            .016884
13.6688[.000]

C 9.4272 .83986
11.2247[.000]

***********************************************************
********************

کل عوامل (مدل دوم)وريبهرهسطح ARDLالگوي پویاي ـ4جدول
Autoregressive Distributed Lag Estimates

ARDL(1,1,0,1,0,1,0,1,1,0) selected based on Schwarz
Bayesian Criterion

***********************************************************
********************

Dependent variable is LFTP

26 observations used for estimation from 1361 to 1386

***********************************************************
********************

Regressor              Coefficient       Standard Error
T-Ratio[Prob]

LFTP(-1)                   .46014 .055255
8.3276[.000]

LHRD22 -.11161            .032197
-3.4666[.006]

LHRD22(-1) -.071981            .024383
-2.9521[.014]

LMRD2                     .052749            .020331
2.5946[.027]

LH2                        .32501             .27455
1.1838[.264]

LH2(-1)                    .43340             .31706
1.3669[.202]

LRD -.18883            .045087
-4.1882[.002]
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LOP                        .13667            .025771
5.3032[.000]

LOP(-1) -.12999            .037575
-3.4596[.006]

LKL                        .36087            .066399
5.4348[.000]

LP -.036455           .0054683
-6.6666[.000]

LP(-1)                    .012399           .0054317
2.2827[.046]

LEXC -.021760            .012496
-1.7414[.112]

LEXC(-1) -.050389            .010528
-4.7864[.001]

LINS                       .14771            .011243
13.1372[.000]

C 5.8188             .50797
11.4550[.000]

***********************************************************
********************

R-Squared                     .99690   R-Bar-Squared
.99226

S.E. of Regression          .0057096   F-stat.    F( 15,
10) 214.7338[.000]

Mean of Dependent Variable 4.6081   S.D. of Dependent
Variable     .064909

Residual Sum of Squares     .3260E-3   Equation Log-
likelihood 109.8350

Akaike Info. Criterion 93.8350   Schwarz Bayesian
Criterion 83.7702

DW-statistic 3.1469   Durbin's h-
statistic -3.0475[.002]

***********************************************************
********************

کل عوامل (مدل دوم)وريبهرهسطح ARDLالگوي تصحیح خطاي متناظر ـ5جدول
Error Correction Representation for the Selected ARDL Model

ARDL(1,1,0,1,0,1,0,1,1,0) selected based on Schwarz
Bayesian Criterion

***********************************************************
********************

Dependent variable is dLFTP

26 observations used for estimation from 1361 to 1386

***********************************************************
********************

Regressor              Coefficient       Standard Error
T-Ratio[Prob]

dLHRD22 -.11161            .032197
-3.4666[.003]

dLMRD2                    .052749            .020331
2.5946[.020]
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dLH2                       .32501             .27455
1.1838[.255]

dLRD -.18883            .045087
-4.1882[.001]

dLOP                       .13667            .025771
5.3032[.000]

dLKL .36087            .066399
5.4348[.000]

dLP -.036455           .0054683
-6.6666[.000]

dLEXC -.021760            .012496
-1.7414[.102]

dLINS .14771            .011243
13.1372[.000]

dC 5.8188             .50797
11.4550[.000]

ecm(-1) -.53986            .055255
-9.7703[.000]

***********************************************************
********************

List of additional temporary variables created:

dLFTP = LFTP-LFTP(-1)

dLHRD22 = LHRD22-LHRD22(-1)

dLMRD2 = LMRD2-LMRD2(-1)

dLH2 = LH2-LH2(-1)

dLRD = LRD-LRD(-1)

dLOP = LOP-LOP(-1)

dLKL = LKL-LKL(-1)

dLP = LP-LP(-1)

dLEXC = LEXC-LEXC(-1)

dLINS = LINS-LINS(-1)

dC = C-C(-1)

ecm = LFTP +   .34008*LHRD22 -.097709*LMRD2 -1.4048*LH2
+   .34978*LRD -.

012364*LOP -.66844*LKL +  .044560*LP +   .13364*LEXC -
.27361*LINS -10.778

4*C

***********************************************************
********************

R-Squared                     .99300   R-Bar-Squared
.98250

S.E. of Regression          .0057096   F-stat.    F( 10,
15) 141.8955[.000]
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Mean of Dependent Variable  .0085384   S.D. of Dependent
Variable     .043166

Residual Sum of Squares     .3260E-3   Equation Log-
likelihood 109.8350

Akaike Info. Criterion 93.8350   Schwarz Bayesian
Criterion 83.7702

DW-statistic 3.1469

***********************************************************
********************

R-Squared and R-Bar-Squared measures refer to the dependent
variable

dLFTP and in cases where the error correction model is highly

restricted, these measures could become negative.

کل عوامل (مدل دوم)وريبهرهسطح ARDLمتناظر بلندمدتالگوي ـ6جدول

Estimated Long Run Coefficients using the ARDL Approach
ARDL(1,1,0,1,0,1,0,1,1,0) selected based on Schwarz

Bayesian Criterion
***********************************************************

********************
Dependent variable is LFTP

٢٦observations used for estimation from 1361 to 1386
***********************************************************

********************
Regressor              Coefficient       Standard Error

T-Ratio[Prob]
LHRD22 -.34008            .068217

-4.9853[.001]
LMRD2                     .097709            .043873

2.2271[.050]
LH2 1.4048             .28332

4.9585[.001]
LRD -.34978            .097593

-3.5841[.005]
LOP                       .012364            .094937

.13024[.899]
LKL                        .66844             .10879

6.1445[.000]
LP -.044560 .012807

-3.4793[.006]
LEXC -.13364            .028446

-4.6982[.001]
LINS                       .27361            .026985

10.1393[.000]
C 10.7784 1.1336

9.5084[.000]
*******************************************************************

************
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