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چکیده
پیشرفت اقتصادی و بازرگانی هر کشور متکی بر پیشرفت فنی و صننتتی اسنت و پیشنرفت
فنی و صنتتی در بخشهای مختلف اقتصادی در سایه فتالیتهای تحقیق و توسنته داللنی
و سرریز تکنولوژی بینالمللی و استفاده از نتایج آنهنا در برنامنههای اقتصنادی امکانپنییر
میباشد .فتالیتهای تحقیق و توسته داللی موجب تولید کاالها و لندما قابنت ترنار و
استفاده موثرتر از منابع موجود و جیب فناوری پیشرفته لارجی میشود .بنر همنین اسناس
در این مطالته اثر تکانههای بهرهوری بر درجه جنیب سنرریزهای تکنولنوژی در اینران نی
دوره زمانی  1357-1396بررسی شده است .برای این منظور از تکنیک بالنچارد-کنوا بنرای
ترزیه تکاننههای بهنرهوری بنه موقنت و دایمنی و از مندد لودتوبنیا بنرداری سنالتاری
( )SVARجهت بررسی اثر این دو جزء تکانه بر سرریز تکنولوژی استفاده شده است .نتنایج
تخمین مدد نشان میدهد ،در حالیکه تکانههای دایمی بهرهوری ،عامت اصنلی تغیینرا در
سرریز تکنولوژی هستند ،تکانههای موقتی بهرهوری ،در توبیا تغیینرا سنرریز تکنولنوژی
نقش مهمی ایفا نمیکنند.
واژههای کلیدی :سرریز تکنولوژی ،بهرهوری کت عوامنت تولیند ،تکاننههای دایمنی و موقنت،
روش بالنچارد-کوا ،تحقیق و توسته.
طبقهبندی .O30 ،D24 ،F41 ،C32 ،O32 :JEL
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 -1مقدمه
تولید کت در اقتصاد از جمع ارزش افزوده تمام بنگاهها بهدست میآید و بننه کننت زمننانی
که مردم صرف کار در بنگاهها میکنند و مقدار کاالهای سرمایهای مورد استفاده بستگی
دارد .بنابراین تولید کت با تغییر کمی و کیفی نیروی کار و ترهیننزا مننورد اسننتفاده در
تولید تغییر میکند .تغییر در کارایی کارگران و ماشینآال برای ایرنناد ارزش افننزوده را
تغییر در بهرهوری کت عوامت ( )TFPمینامند .مهمترین دالیت تغییننر در بهننرهوری کننت
عوامت در ود زمان ،بهبود در تکنولننوژی تولینند کنناال و لنندما و بهبننود در مهننار و
دانش کارگران است (محمدی و اکبریفرد.)1387 ،1
به لحاظ نظری ،دو عامت سننرمایه انسننانی و تحقیننق و توسننته ،نقننش اساسننی در رشنند
بهرهوری دارند .سرمایه انسانی شامت ابتاد متفنناوتی نننون آمننوزش ،تخصننو و مهننار ،
ترربه و سالمتی است .شایان ذکر است ،فناوری از دو منبع داللی و لارجی ارتقا مننی-
یابد .منبع داللی ارتقای فناوری ،هزینههای تحقیق و توستهای است که بنگاههننا صننرف
تحقیقا میکنند و از ریق آن سطا فناوری را ارتقا میدهند .منبع لارجی بننه اثننرا
سرریز هزینههای تحقیق و توسته از کشورهای پیشرفته به دالت کشور گفته مننیشننود.
کشورهای پیشرفته سطا فناوری باالتری دارند که اثننراتش از ریننق ترننار یننا واردا
کاالهای سرمایهای یا سرمایهگیاری مستقیم لارجی ( )FDIبه کشور وارد میشودFDI .
عالوه بر اینکه یک منبع تامین سرمایه اسننت ،مننیتواننند منبننع تکنولننوژیهننای جدینند،
مهار های مدیریتی و سازماندهی و شبکههای بازاریابی نیز باشد و مانننند کانننالی عمننت
میکند که تکنولوژی را در سطا بینالمللی منتشر میسازد.
انتقاد تکنولوژی ناشی از سرمایهگیاری مستقیم لننارجی (و یننا سننایر روشهننای انتقنناد
دانش و تکنولوژی) تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی و بهرهوری کشورهای در حنناد توسننته
دارد (ادن و همکاران1997 ،2؛ کوکو و همکاران )1997 ،3و از اینرو ممکن اسننت اثننرا
سرریز تکنولوژی مهمتر از اثر سرمایهگیاریهای داللننی باشنند (برونننزتین و همکنناران،4
 ،)1995از اینرو که اوال سرریزها ،تکنولوژیهای برتر شرکتهای لارجی را میتوانند بننه
بنگاههای تولیدی دالت منتقت کنند ،و باعث افننزایش بهننرهوری در تولینند شننوند .ثانیننا
1
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پییرش تکنولوژی جدید نیاز بننه نیننروی کننار منناهر دارد ،از اینننرو کشننور میزبننان و یننا
شرکتهای سرمایهگیار لارجی باید بر آموزش نیننروی کننار سننرمایهگیاری کنننند .ثالثننا
وجود رقابت زیاد بین بنگاههای داللی و لارجی باعث میشود بنگاههننای داللننی بننرای
بقا در بازار ،به دنباد ارتقای سطا دانش فنی و مدیریتی لود باشننند و از ریننق جننیب
نیروی انسانی متخصو و کارآمد و صرف هزینههای تحقیق و توسته ،بهننرهوری لننود را
ارتقا دهند .هر نه فاصله علمی و تکنولوژیکی میان کشور پییرنده و کشننورهای لننارجی
بیشتر باشد ،درجه نفوذ تکنولوژی از ریق سرریزها افزایش مییابد (فیندالی.)1978 ،1
از رفی فاصله تکنولوژی بیشتر ،جیب دانش ،نوآوری و تکنولوژی را دشوار میکند (فننو
و گانگ ،)2009 ،2به این دلیت که کشور پییرنده باید سطحی از دانش و نیننروی انسننانی
متخصو را دارا باشد تا بتواند تکنولوژی پیشرفته را وارد و استفاده نماید.
با توجه به تفاسیر صور گرفته ،هدف از مطالتهی حابر ،بررسی تاثیر شوکهای دایمی
و موقت بهرهوری بر درجهی جیب سرریزهای تکنولوژی است .در این پننهوهش ،پن از
ارایننهی ادبیننا موبننود ،منندد تصننریا میشننود و سننا بننا اسننتفاده از روشهننای
اقتصادسنری به تخمین و تفسیر نتننایج منندد پردالتننه و در نهایننت نتیرننهگیری ارایننه
میگردد.

 -2ادبیات موضوع
 -2-1مبانی نظری
بالنچارد و کوا )1989( 3در مطالته لود روشی برای ترزیه یک سری زمانی مانند GNP

به اجزای موقت و دایمی را پیشنهاد نمودهاند .در حقیقننت ایننن روش مبتنننی بننر ایرنناد
قینندی بننر بننق تئننوری اقتصننادی اسننت .بننرای حصننود ایننن هنندف ،ابتنندا یننک منندد
لودرگرسیونی برداری ( )VARرا تشکیت دادند .مزیت اصلی ایننن مندد ،توانننایی آن در
بررسی روابط پویا بین متغیرهای مورد نظر است .مدد لودتوبننیا بننرداری کننه توسننط
سیمز )1980( 4پیشنهاد شده شامت سیستمی از متادال است که در آن همه متغیرهننا
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برونزا در نظر گرفته میشوند و هر کدام از ایننن متغیرهننا بننه صننور ترکیننب لطننی از
مقادیر باوقفه لود و دیگر متغیرهای موجود در سیستم نوشته میشوند.
با فرض اینکه  ztماناست ،به دنباد ترزیهی یننک دنبالننهی ) I(1مانننند }  {ytبننه اجننزای
موقتی و دایمی آن هستیم .همچنین با فرض عدم وجود جزء ثابت ،میانگین متحننرک دو
متغیر به صور زیر لواهد بود.
() 1

∞
∞∑ = 𝑡𝑦∆
𝑘𝑘=0 𝑐11 (𝑘)𝜀1𝑡−𝑘 + ∑𝑘=0 𝑐12 (𝑘) 𝜀2𝑡−

() 2

∞
∞∑ = 𝑡𝑦∆
𝑘𝑘=0 𝑐21 (𝑘)𝜀1𝑡−𝑘 + ∑𝑘=0 𝑐22 (𝑘) 𝜀2𝑡−

یا به ور لالصهتر :

𝑡𝑐12 𝜀1
] 𝑡𝑐22 ] [𝜀2

()3

𝑐11
𝑦∆
𝑐[ = ] 𝑡 [
𝑡𝑧
21

 ε1tو  ε2tعبارتند از جمال التالد مستقت نوفه سفید که واریان هر دوی آنها ثابننت
میباشد .تکانهها به صورتی نرماد میشوند کننه  var(ε1t ) = 1و  var(ε2t ) = 1باشنند.
اگر  ∑ εماتری واریان التالال باشد در این صور رابطه ( )4بصنور زیننر لواهنند
بود:
() 4

0
]
1

) 𝑡𝑣𝑎𝑟(𝜀1
) 𝑡𝑐𝑜𝑣(𝜀1𝑡 , 𝜀2
1
[ =]
) 𝑡𝑐𝑜𝑣(𝜀1𝑡 , 𝜀2
) 𝑡𝑣𝑎𝑟(𝜀2
0

[ = 𝜀∑

قید بلندمد نیز به صور زیر تتریف میشود:
(𝑘) = 0

() 5

∞∑
𝑘=0 𝑐11

الگوی  VARبا فرض اینکه متغیرها مانا باشند؛ به صور زیر تخمین زده میشود:
()6

𝑡𝑒1
𝐴 (𝐿) 𝐴12 (𝐿) ∆𝑦𝑡−1
𝑡𝑦∆
] = [ 11
[]
] 𝑒[ ] +
𝑡𝑧
𝐴21 (𝐿) 𝐴22 (𝐿) 𝑧𝑡−1
𝑡2

[

نکته اساسی در این است که پسماندهای مدد  VARترکیبی از الننتالال لننا  ε1tو
 ε2tمیباشند .یتنی  ε1tعبار است از لطای پیشبینننی یننک دوره بننه جلننو  ytیننا بننه
عبارتی:
() 7

𝑡𝑦∆ 𝑒1𝑡 = ∆𝑦𝑡 − 𝐸𝑡−1

براساس مدد میانگین متحرک ،لطای پیشبینی یک دوره به جلو عبار است از:
() 8

𝑡𝑐11 (0)𝜀1𝑡 + 𝑐12 (0)𝜀2

از آنجا که دو متادله لطای پیشبینی فوق با هم برابر هستند ،لیا:
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𝑡𝑒1
𝑡𝑐 (0) 𝑐12 (0) 𝜀1
[𝑒 ] = [ 11
] []
𝑡𝑐21 (0) 𝑐22 (0) 𝜀2
𝑡2

اگر مقدار ) c21 (0) ، c12 (0) ، c11 (0و ) c22 (0متلوم باشند ،امکان استخراج  ε1tو ε2t

از پسماندهای رگرسیون ،یتنی  e1tو  e2tوجود لواهنند داشننت .بالنچننارد و کننوا نشننان
دادند که رابطهی بین متادله الگوی  VARو مدد میانگین متحرک به عالوه محنندودیت
بلندمد  ،دقیقا نهار قید را ایراد مینماید که براسنناس آن میتننوان بننرایب نهارگانننه
فوق را به دست آورد .همچنین با استفاده از پسماندهای مدد  VARمیتوان براوردهایی
از )  VAR (e2 ) ، VAR (e1و )  COV (e1 , e2به دست آورد.
 -2-2مطالعات تجربی
برلی از مطالتا ترربی ،اهمیت ترننار بینالملننت را در سننرریز فننناوری ناشننی از آن
میدانند .الی و همکاران )2006( 1بننه بررسننی رابطننهی سننرریز بینالمللننی تکنولننوژی،
قابلیت جیب کشور میزبان و رشنند اقتصننادی درونزا پردالتننند .در ایننن مقالننه ،بننرآورد
اقتصادسنری از رشد اقتصادی نین بننا اسننتفاده از دادههننای در سننطا اسننتانی در دوره
زمانی  1996-2002به دست آمننده اسننت .ایننن برآوردهننا نشننان میدهننند کننه سننرریز
تکنولوژی به سرمایهگیاری در سننرمایه انسننانی در کشننور میزبننان و درجننهی بنناز بننودن
اقتصاد بستگی دارد .مادسن )2007( 2با دادههای بننیش از  135سنناد بننرای کشننورهای
 OECDبه بررسی اینکه آیا دانش بین المللی از ریق کاناد ترار منتقت شده است یا
نه ،پردالته است .برآوردهای این مقاله نشان میدهند که یک ارتباط قوی بین بهرهوری
کت عوامت تولید ( )TFPو واردا دانش وجود دارد و عالوه بر ایننن در ایننن مقالننه نشننان
داده شده است که سرریز دانش ،یک عامت مهم در همگرایی  TFPدر میننان کشننورهای
 OECDی مد  1870-2004بوده است .الی و همکنناران ( )2009در مقالننهی لننود
بیان میدارند که شکاف فناوری نقشی دولبه در سرریز تکنولوژی سرمایهگیاری مستقیم
لارجی از ریق دو کاناد انتخاب و جیب دارد .در ایننن مقالننه رابطننهی غیرلطننی بننین
شکاف تکنولوژی و فناوری سرریز بر اساس دادههای پانلی استانی از بخش صنتت کشور
نین در ود سادهای  1993-2006مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج نشننان میدهننند

Lai et al.
Madsen

1
2
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که پایه و اساس بحث قابلیت جیب کافی سرریزهای تکنولوژی ،سرمایه گیاری مسننتقیم
لارجی است .تیان )2010( 1استدالد میکننند کننه شننرکتهای نننندملیتی (TNCهننا)
میتوانند سرریز تکنولوژی را از ریق انتخناب حالتهننای ورود ،فننناوری و اولویتهننای
سرمایهگیاری در شرکتهای وابسته به آنها در بازارهای لارجی مدیریت کنند.
دیجورجیو و نیستیکو )2013( 2در مقالهای بننا اسننتفاده از منندد  DSGEدو کشننور بننا
بازارهای ناقو ،نقش سیاستهای ثبا اقتصاد کالن برای انتقاد بینالمللننی شنوکهای
بهرهوری و اثر آنها روی بخش لارجی را مننورد بررسننی قننرار دادننند .پننارادو و دسننیان3
( )2014با استفاده از مدد پویای محاسبه تتادد عمومی ( )CGEبه ارزیابی ابتاد مننوقتی
سرریز تکنولوژی در ترار بینالمللی پردالتند .در این مقاله سه موبننود مننورد بحننث
قرار میگیرد)1 :اتصاد سرمایه و بهرهوری انرژی به ماشینآال و ترهیننزا )2ترزیننه و
تحلیت سرریزهای لا در ترار )3ترزیه و تحلیننت مسننتقیم سیاسننتهای اقلیمننی و
تراری برای اثرا غیرمستقیم ناشی از سرریز تکنولوژی.
همچنین نظریههای الیر رشد اقتصادی نشان دادند که گسترش ترننار بینالملننت ،نننه
تنها سطا بهرهوری بلکه نرخ رشد بهرهوری را نیز در کشورهای در حاد توسته افننزایش
میدهد .بر همننین اسنناس بهبننودی و ممیپننور )1388( 4بننا اسننتفاده از روش دادههننای
تابلویی در ی دوره  1375-1384اثرا سرریز تکنولننوژی ناشننی از ترننار بینالملننت
روی بهرهوری کت عوامت تولید در ایران را مورد بررسی قرار دادند .نتایج مطالتا آنهننا
حاکی از این است که هزینههای تحقیق و توسننته داللننی ،واردا کاالهننای سننرمایهای،
سرمایه گیاری مستقیم لارجی و سرمایهی انسانی با بهرهوری کت عوامت تولید ،ارتبنناط
مثبت و متنیداری دارند .امینی و همکاران )1389( 5در پهوهش لود ،عوامننت مننوثر بننر
بهرهوری کت عوامت ( )TFPبا تاکید بر سرمایهگیاری مستقیم لارجی ( )FDIدر ایننران و
 23کشور منتخب دیگر در دوره  1996-2006را بررسی کردند .در این مقالننه بهننرهوری
کت عوامت با روش دیویهیا اندازهگیری و عوامت موثر بر آن با استفاده از تکنیک دادههای
تابلویی شناسایی شده است .نتایج به دست آمده بیانگر این هستند که پیشننرفت فنننی از

1
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راههای مختلف (هزینههای تحقیق و توسته داللی ،ترار لننارجی و  )FDIبننر ارتقننای
بهرهوری موثر است.
زمانیان و همکاران )1393( 1به ارزیابی اثر سرریزهای تحقیق و توسته از ریننق واردا
بر بهرهوری کت عوامت تولید زیربخشهای صنایع کارلانهای با اسننتفاده از روش GMM
دو مرحلهای در دوره زمانی  1379-1387پردالتند .برای این منظور از ا العا آمنناری
سطا صنایع کارلانهای ایران و انباشننت تحقیننق و توسننته صنننایع داللننی و لننارجی و
واردا  15شریک تراری ایران در  19کد  ISICدو رقمننی اسننتفاده شننده اسننت .نتننایج
مقاله حاکی از آن است که اثر متقابت سرمایه انسانی و انباشت تحقیق و توسته لارجی،
اثر متقابت واردا و انباشت تحقیق و توسننته لننارجی و اثننر انباشننت تحقیننق و توسننته
لارجی و داللی به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت را بر بهننرهوری کننت صنننایع کارلانننهای
ایران داشتهاند .مهرگان و سلطانی صحت )1393( 2به بررسی اثر برلی متغیرهای مننوثر
مانند مخارج تحقیق و توسننته ،هزینننههای آمننوزش ،مهننار و مننزد و حقننوق بننر رشنند
بهرهوری بخشهای صنتتی بق کدهای صنتتی دو رقمی  ISICدر دوره 1373-1389
پردالتند و به این نتیره رسیدند که هزینههای تحقیق و توسته و آموزش و مهار اثنر
قابت توجه مثبت و متناداری بر رشد بهرهوری کت صنایع داشته است .کوهکن)1394( 3
اثر سرریزهای تحقیق و توسته از ریق ترار لارجی بر بهرهوری کت عوامت تولینند در
ایران با بکارگیری روش همجمتی یوهانسون و در دوره زمننانی  1362-1392را بررسننی
کرد و به این نتیره رسید که کم کشش بودن بهننرهوری کننت عوامننت تولینند نسننبت بننه
متغیرهای توبیحی هر دو متادله مورد بررسی این تحقیق در بلندمنند را میتننوان بننه
دلیت عدم بهرهگیری کشور از سرریزهای تحقیق و توسته موجننود در کاالهننای وارداتننی
شرکای تراری که هم بطور تصادفی و هم بطور مستقیم با ایران ارتباط برقننرار میکنننند
دانست که این امر ناشی از بسته بودن اقتصاد ایران ی دوره زمانی مورد مطالته است.
از جمعبندی مطالتا انرامیافته لارجی و داللی میتوان بیننان کننرد کننه بننا توجننه بننه
جایگاه و اهمیت بهرهوری و تکانههای آن ،همچنین سرریز تکنولننوژی و فرفیننت جننیب
1
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آن در ادبیا اقتصادی در سادهای الیننر مطالتننا مختلفننی صننور گرفتننه اسننت امننا
محققان در مطالتا لود ستی در اندازهگیری و بررسی یک رفه تاثیر سرریز تکنولوژی
بر بهرهوری داشتهاند و مطالتهای در باب بررسی تاثیری که تکانههای بهرهوری میتوانند
بر سرریز تکنولوژی داشته باشد صور نگرفته اسننت ،لننیا انرننام ایننن مطالتننه از حیننث
بررسی این موبود برای اولین بار به صور ترربی و با استفاده از روش بالنچننارد-کننوا و
مننندد لودتوبنننیا بنننرداری سنننالتاری ( )SVARدر اینننران حنننایز اهمینننت در
سیاستگیاریهای مربو ه بوده و نسبت به مطالتا پیشین دارای نوآوری اسنت .بننرای
این منظور ستی شده است از مطالتا و ادبیا پایه مربوط بننه تکانننههننای بهننرهوری و
سرریز تکنولوژی استفاده گردد.

 -3تصریح مدل و معرفی دادهها
مددهای رشد دورنزا تاکید دارند که در بلندمد رشد اقتصننادی از انباشننت دانننش یننا
تحقیق و توسته (رومر )1990 ،1و سرمایه انسانی (لوکاس )1988 ،2تنناثیر میپننییرد .در
تئوریهننای جدینند رشنند بننرلالف تئوریهننای رشنند نئوکالسننیک ،دانننش و تکنولننوژی
بهصور درونزا در نظر گرفته شده اسننت .از جملننه روشهننای درونزا کننردن دانننش و
تغییرا تکنولوژی ،وارد کردن بخشی به نننام تحقیننق و توسننته در منندد اسننت (رومننر،
 .)2006در این نود مددها ،نوآوریهای تکنولوژیکی در بخش تحقیق و توسته و آن هننم
با استفاده از سرمایه انسانی و دانش موجود ایراد میشود.
نست اود از الگوهننای مبتنننی بننر تحقیننق و توسننته توسننط رومننر ( ،)1990گروسننمن و
هلامن )1991( 3و آقیون و هویت )1992( 4ارایه شد .در این الگوهننا ،اینندههننای جدینند
محرک رشد اقتصادی است .ایدههای جدید تابتی از نیروی انسانی اسننت کننه در بخننش
تحقیق و توسته مشغود به کارند .بنابراین ،تحقیننق و توسننته ذلیننره دانننش موجننود را
افزایش میدهد و تغییرا دایمی در شد تحقیق و توسته رشد بلندمنند را بننه دنبنناد
دارد .بق مدد رشد رومر ،دانش و تکنولننوژی کنناالیی عمننومی محسننوب میشننود کننه
مهمترین داللت بمنی عمومی بودن دانش و تکنولوژی برای تئوری رشد این اسننت کننه
بحث درباره اثرا سرریز دانش را ممکن میسازد .اثننرا سننرریز دانننش و تکنولننوژی در
1
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سطا بینالمللی نیز روی میدهند که به اعتقاد هاد و اسکوبی ،1اثننرا سننرریز دانننش و
تکنولوژی در سطا بینالمللی همواره مهماند .نظریههای مرتبط با این موبننود بننه ایننن
نکته توجه دارند که یک کشور میتواند با انرام ترار لننارجی بننه دانننش و تکنولننوژی
توسته یافته در سایر نقاط جهان دست یافته و بدینگونه تاثیر قابت مالحظهای بننر رشنند
اقتصادی لود بگیارد .به عبار دیگر ترار بینالمللی بستری را فراهم میسازد که بننه
واسطه آن دانش و تکنولوژی توسته یافته در سایر نقاط جهان وارد کشور شننده و کشننور
میزبان میتواند آن را پرورانده و به تکنولوژی بننومی تبنندیت کننند (رهنمننای قرامننالکی،2
.)1393
کو و هلامن متتقدند استفاده از دانش سرریز بینالمللی به مهار فنی و توانننایی کشننور
میزبننان و شننرکتهای آن در انتقنناد دانننش و تکنولننوژی بسننتگی دارد .ایننن دانننش و
تکنولوژی توسته یافته که از فتالیتهای تحقیق و توسته بهدست آمده اسننت در بیشننتر
موارد به راحتی قابت استفاده نیست و مستلزم آموزش و یک شبکه صحیا است تا کشور
واردکننده ،توانایی استفاده از دانش جدید را داشننته باشنند .بنننابراین ،کسننب مهننار در
تکنولوژیهننای وارداتننی آسننان نیسننت و اسننتفاده از دانننش جدینند بننه وسننیله دیگننران
هزینههایی برایشان در بر لواهد داشت .به عبار بهتر ،اثرا مثبت لارجی ایراد شننده
از ریق جریان تکنولوژی در سطا بینالمللی ،به میزان زیادی به توانایی کشور میزبننان
برای درک و استفاده از دانش لارجی بستگی دارد کننه تننابتی از مخننارج  R&Dداللننی
است .این مفهوم «فرفیت جیب» نامیده میشود .فرفیت جیب و توانننایی یننک کشننور
برای جیب تکنولوژی وارداتی به موقتیت آن کشور نسبت بننه مننرز تکنولننوژیکی جهننان
بستگی دارد؛ هرنه شکاف کشور میزبان از رهبران تکنولوژیکی بیشتر باشد ،توانننایی آن
کشور در جیب و استفاده از دانش لارجی پایینتر است ،امننا کشننور مزبننور بننالقوه قننادر
است که این توانایی را افزایش دهد (رهنمای قرامالکی.)1393 ،
به اعتقاد برلی اقتصاددانان ،سرمایه انسننانی کشننور وارد کننننده نیننز عننالوه بننر مخننارج
تحقیق و توسته ،نقش موثری در جیب تکنولوژی وارداتی ایفا میکند .دولیک و فاسننتر3
متتقدند سرمایه انسانی نقش مهمی در افزایش فرفیت جننیب دارد و نشننان دادننند کننه
1
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سرمایه انسانی ،نقش متناداری در توانایی کشننور بننرای جننیب اینندههای لننارجی بننازی
میکند .در همین راستا سرانو و همکارانش 1نشان دادند سننرمایه انسننانی بننا تسننهیت در
جیب تکنولوژیهای وارداتی ،تولید را به ور مثبت تحت تاثیر قرار میدهد.
لیا در این مقاله برای تفکیک تکانههای دایمی و موقتی بهرهوری و بررسی اثرگننیاری آن
بر درجه جیب سرریز تکنولوژی از رفتار مشترک تحقیق و توسته و بهرهوری کت عوامننت
تولید استفاده شده است .بر این اساس میتوان فرم تبتی متغیر وابسته را بهصور منندد
( )10نشان داد.
()10

)𝑃𝐹𝑇𝐿(𝑓 = 𝐷𝑅𝐿

که در آن:
 :LRDلگاریتم تحقیق و توسته
 :LTFPلگاریتم بهرهوری کت عوامت تولید
در رابطه ( ،)10منظور از متغیر تحقیق و توسته ،انباشننت هزینننههای تحقیننق و توسننته
است که بیانگر موجودی دانش فنننی هننر کشننور اسننت (سننین سننرا .)2001 ،2در واقننع
تحقیق و توسته عبار است از کار لالقی که به ور منظم برای افزایش ذلیره علمننی،
دانش فنی و شناسایی استتدادها و نیازها انرام میشود تننا زمینننه پینندایش اندیشننهها و
حق ثبت التراد جدید فراهم آید.
بر اساس مطالتا گریلیچز )1998( 3و کننو و مقنندم ،)1993( 4انباشننت سننرمایه R&D
داللی مهمترین عامت تتیینکننده بهرهوری کت عوامت است .در واقع در مددهای رشنند
درونزا اتفاق نظر بر این مطلب است که انباشت سرمایه فیزیکننی منرننر بننه ثروتمننندتر
شدن کشورها نمیشود ،بلکه سرمایه انسانی در کنار سرمایه فیزیکننی قننرار میگیننرد و از
ریق بخش تحقیق و توسته ،بستری برای شکتگیری تکنولننوژی و فرفیننت جننیب آن
فراهم میگردد .الزم به ذکر است که میزان سننرریز تکنولننوژی بننه صننور دقیننق قابننت
اندازهگیری نیست .اگرنه کانادهای انتقاد آن (ترار  ،سرمایهگیاری مستقیم لننارجی)
و پیامدهای آن را میتوان ثبت و اندازهگیری کرد .اقتصاددانان از مقادیر منابع تحقیننق و
توسته (نهاده) یا مقادیر نوآوری مثت حق ثبت التراد (ستانده) برای اندازهگیری تقریبی
آن استفاده میکنند .لیا در این مطالته از متغیر تحقیق و توسته بننه عنننوان شالصننی از
1
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سرریز تکنولوژی استفاده شده است .بمن اینکه از متغیر بهرهوری کت عوامت تولید نیننز
به عنوان شالصی برای تکانه بهرهوری استفاده شننده اسننت؛ نننرا کننه تغییننر در کننارایی
کارگران و ماشینآال برای ایراد ارزش افزوده را تغییر در بهرهوری یننا تکانننه بهننرهوری
گویند .مهمترین دالیت تغییر در بهرهوری کت عوامننت تولینند در ننود زمننان ،بهبننود در
تکنولوژی تولید کاال و لدما و بهبود در مهار کارگران است .به همین منظننور بننرای
بررسی اثرا تکانههای بهرهوری بر سرریز تکنولوژی ،ابتدا بهرهوری کت عوامت محاسننبه
شده است .برای اندازهگیری بهرهوری کت عوامت تولید متموال از شالو دیویهیا استفاده
میشود .در این روش نقش هر کدام از عوامت تولید با دادن وزنهای متفاو به آنها در
فرایند تولید مشخو میشود .در این شالو بهرهوری کت عوامت به صور زیر تتریننف
میشود:
()11

𝑡𝑉
𝛽

𝑡𝐿𝐾𝑡𝛼 .

= 𝑃𝐹𝑇

که در آن  vنشاندهنده تولید نالالو داللننی α ،و  βبننه ترتیننب سننهم سننرمایه ( )Kو
نیروی کار ( )Lاز تولید میباشند .نتایج تخمننین  TFPاز ایننن روش بننا روش اسننتفاده از
مانده سولو یکسان است ،زیرا اگر از رابطهی ( )11لگاریتم بیتی گرفتننه و سننا از آن
برحسب زمان مشتق کلی گرفته شود ،رابطهی زیر که همان مانده سننولو اسننت بهدسننت
میآید:
()12

̂𝐿𝛽 ̂ −
𝐾𝛼 𝑇𝐹̂ 𝑃 = 𝑉̂ −

الزم به ذکر است که در این مطالته برای اندازهگیری رشد بهرهوری کننت عوامننت از روش
مانده سولو استفاده شده است.
در مطالته حابر ،از تکنیک بالنچارد-کوا برای ترزیه تکانننههای بهننرهوری بننه دو گننروه
موقتی و دایمی استفاده شده است .در یک مدد تک متغیننره هننیش روش واحنندی بننرای
ترزیه یک متغیر به اجزای دایمی و موقت آن وجود ندارد .دلیت اسننتفاده از ایننن روش و
در واقع برتری این روش در این است که بالنچارد و کوا نشان دادند ،بننا اسننتفاده از یننک
مدد  VARدو متغیره میتوان یک متغیر را به اجزای دایمی و موقننت ترزیننه نمننود .در
این روش متغیرها باید به گونهای انتخاب شوند که هر دو یا یکی از آنهننا نامانننا باشننند.
نکته اصلی در این است که نباید رابطه بلندمد بین دو متغیر وجود داشته باشد.
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برای شناسایی تکانههای سالتاری غیر قابت مشنناهده ،باینند قیننود شناسننایی را در منندد
لودتوبیا برداری ( )VARاعماد کرد .با اعماد این قید و با استفاده از ترزیه نولسکی
مبتنی بر ماتری واریان کوواریان وزنی میتوان مدد لودتوبیا برداری سننالتاری
( )SVARرا از الگوی ( )VARتقلیت یافته شناسایی کرد و با استفاده از دنبالننههای ε1t
و  ε2tدر مدد ( )9میتوان به تحلیت توابع عک التمت آنی و ترزیه واریننان پردالننت.
برای این منظور ،از آمار تحقیق و توسته که به صور ساالنه توسط سننازمان منندیریت و
برنامهریزی کشور منتشر میشود ،استفاده شده است .همچنین برای محاسننبه بهننرهوری
کت عوامت تولید ( ،)TFPدادههای جمتیت فتاد به عنوان شالو نیننروی کننار از مرکننز
آمار ایران و تشکیت سرمایه ثابت نالننالو در ماشننینآال و سننالتمان نیننز بننه عنننوان
شالو سرمایه از بانک مرکزی بهدست آمدهاننند .الزم بننه ذکننر اسننت کننه بننه علننت در
دسترس نبودن دادهها ،بازه زمننانی مقالننه  1357-1396در نظننر گرفتننه شننده و بننرای
تخمین مدد نیز از نرمافزار  eviewsاستفاده شده است.

 -4تخمین مدل اصلی و تجزیه و تحلیل آن
قبت از برآورد الگو با اسننتفاده از روش بالنچننارد-کننوا ،در مرحلننه اود ،متغیرهننا باینند بننه
گونهای انتخاب شوندکه هر دو یا حداقت یکی از آنها نامانا باشند .از اینرو برای بررسننی
مانایی متغیرها از آزمون دیکی فولر تتمیمیافته استفاده شده است .متغیر بهننرهوری کننت
عوامننت تولینند ( )TFPدر سننطا مانننا و متغیننر تحقیننق و توسننته ( )R&Dبننا یکبننار
تفابتگیری مانا میشود .نتایج حاصت از آزمننون مانننایی در سننطا  %95در جنندود ()1
آمده است.
جدول ( :)1آزمون مانایی متغیرها
آماره محاسباتی

آماره جدود در سطا %5

سطا تفابتگیری

متغیرها

-7/417143

-2/941145

با تفابت مرتبه اود

لگاریتم R&D

-5/50377

-2/941145

در سطا

لگاریتم TFP

منبع :محاسبا تحقیق

در مرحله دوم برای ترزیه تکانه بهرهوری به اجزای دایمی و موقت نباید تکانه بهننرهوری
تاثیر بلندمد بر متغیر تحقیق و توسته داشته باشد .به منظور بررسننی وجننود رابطننهی
همرمتی بین متغیرها از روش یوهانسون-جوسیلیوس استفاده شده است .در این روش،
آزمونهای حداکثر مقدار ویهه و آزمون اثر برای تتیین وجننود بننردار همانباشننتگی مننورد
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استفاده قرار گرفته که نتایج آنها در جدود ( )2ارایه شده است .بر اساس آمارههای هننر
دو آزمون ،وجود بردار همانباشتگی تایید نمیشود.
جدول ( :)2آزمون همجمعی یوهانسون
مقدار بحرانی

آزمون حداکثر
مقدار ویهه

مقدار بحرانی

آزمون اثر

فرض صفر

14/26460

17/59995

15/49471

20/43800

بدون رابطه

3/841466

2/838051

3/841466

2/838051

حداقت یک رابطه

منبع :محاسبا تحقیق

در مرحله سوم پ از مشخو شدن عنندم بردارهننای همانباشننتگی بننرای بننرآورد منندد
 SVARالزم است که تتداد وقفه بهینه مشخو گردد .براساس متیار آکاییک ،تتننداد دو
وقفه به عنوان وقفه بهینه انتخاب شده است.
جدول ( :)3نتایج مدل VAR
LRD

LTFP

0/283068
()0/27232
][1/03948
-0/434585
()0/24492
][-1/77438
-0/121865
()0/16494
][-0/73885
0/076906
()0/15396
] [0/49953
0/269889
()0/26771
][1/00813

0/874205
()0/16399
][5/33090
-0/097310
()0/14749
][-0/65977
0/010803
()0/09932
][0/10876
0/043823
()0/09271
] [0/47268
0/232007
()0/16121
][1/43912

0/139789

0/535754

متغیرها
)LTFP(-1

)LTFP(-2

)DLRD(-1

)DLRD(-2

C
R2

منبع :محاسبا تحقیق (اعداد دالت پرانتز لطای استاندارد و اعداد دالت کروشه ،آماره  tرا نشان میدهد)
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حاد در مرحله نهارم باید یک مدد  VARدومتغیننره بننرآورد نمننود و سننا بننا اعمنناد
قیدهای کوتاهمد و بلندمد برایب مدد سالتاری را استخراج کرد .نتننایج حاصننت از
تخمین مدد VARدر جدود ( )3ارایه شده است .با توجه به نتایج مدد ،بننریب تفابننت
مرتبه دوم متغیر بهرهوری عوامت تولید در وقفه دوم ،منفی میباشنند .ایننن نتیرننه بیننان
میکند که سرریز تکنولوژی و بهرهوری کت عوامننت تولینند رابطننه متکوسننی بننا یکنندیگر
دارند .این امر نشاندهنده این است که جیب تکنولننوژی از کاننناد تحقیننق و توسننته بننه
لوبی انرام ناییرفته است.
در مرحله پنرم ،جهت شناسننایی شننوکهای سننالتاری ،رابطننه ( )13بننر منندد اعمنناد
میشود که در آن ) C(4برابر صفر میباشد.
)C(1) C(2
]
0
)C(3

()13

[

در این مرحله با ترزیه نولسکی مبتنی بر ماتری واریان -کوواریننان وزنننی میتننوان
مدد لودتوبیا برداری سالتاری ( )SVARرا از الگوی ( )VARتقلیت یافتننه شناسننایی
کرد که نتایج مدد  SVARبه شرح جدود ( )4است:
جدول ( :)4خروجی مدل SVAR
Prob.
0/0000

آماره z

لطای استاندارد

برایب

8/602325

0/026846

0/230937

)C(1

0/0443

-2/010801

0/039048

-0/078517

)C(2

0/0000

8/602325

0/010966

0/094335
)C(3
Log likelihood: 89/16577

منبع :لروجی نرمافزار eviews

در روابط باال فرض شده دو نود شوک در اقتصاد وجود دارد .نود اود شننوکهای مننوقتی
بوده که هیش اثر بلندمدتی بر تحقیق و توسته ندارد و نود دوم شننوکهای دایمننی اسننت
که برلالف شوکهای موقتی دارای اثر بلندمد بر تحقیق و توسته میباشد.
پییرش تکنولوژی جدید از ریق کاناد تحقیق و توسته نیاز به نیروی کار ماهر و وجننود
بسترهای مناسب به منظور جیب سرریزهای تکنولوژی دارد و ایننن بسترسننازی تنهننا در
بلندمد پاسخگوی جیب سرریز لواهد بود .لیا شوکهای موقتی بهرهوری نمیتواند به
تحقیق و توسته اثرگیار بوده که این امر با نتیره بدست آمده از بررسی تاثیر شننوکهای
موقتی و دایمی بهرهوری بر تحقیق و توسته سازگار است.
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جدول ( :)5درصد تکانه در واریانس تحقیق و توسعه
سهم تکانههای دایمی

سهم تکانههای موقتی

دوره

85/98760

14/01240

1

85/42714

14/57286

2

85/10169

14/89831

3

84/87902

15/42098

4

84/07576

15/92424

5

83/76709

16/23291

6

83/59018

16/40982

7

83/49605

16/50395

8

83/44745

16/55255

9

83/42286

16/57714

10

منبع :محاسبا تحقیق

در مرحله ششم و با استفاده از دنبالههای  ε1tو  ε2tدر مدد میتننوان بننه تحلیننت توابننع
عک التمت آنی و ترزیه واریان پرالت .نتایج حاصت از ترزیه واریان در جنندود ()5
گزارش شده است .همان ور که مالحظه میشود میتوان نتیره گرفت که عامننت اصننلی
نوسانا سرریز تکنولوژی ،تکانههای دایمننی بهننرهوری هسننتند کننه در دوره اود 85/99
درصد از تغییرا سرریز تکنولوژی را تکانننههننای دایمننی و  14/01درصنند را تکانننههننای
موقتی بهرهوری توبیا میدهند .در دوره دهننم نیننز  83/42درصنند از تغییننرا سننرریز
تکنولوژی را تکانههای دایمی و  16/58درصد را تکانننههننای مننوقتی توبننیا مننیدهننند.
بنابراین عامت اصلی نوسانا سرریز تکنولوژی ،تکانههای دایمی بهرهوری است بطوریکه
تکانههای دایمی بهرهوری منرر به تغییرا دایمی در سرریز تکنولوژی شدهاند.
نتایج مربوط به توابع واکنش آنی و سننرریز تکنولننوژی بننه شننوکهای مننوقتی و دایمننی
بهرهوری که از برآورد مدد ( )SVARبدست آمده در نمودارهننای ( )1و ( )2ارایننه شننده
است .همان ور کننه در نمننودار ( )1مشنناهده میشننود در لحظننهی رخ دادن تکانننههای
موقتی بهرهوری کت عوامننت تولینند ،نوسننانهای تحقیننق و توسننته دارای مقنندار %0.03
میباشد که اثر تکانهها به مرور زمان کاهش مییابد و در دوره سننوم بننه کمتننرین مقنندار
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لود میرسد ،اما بتد از دوره سوم تکانههای موقتی روند مثبننت و افزایشننی در رابطننه بننا
نوسانهای تحقیق و توسته داشته اسننت تننا جننایی کننه بننه سننمت مقنندار صننفر همگننرا
میگردد.

نمودار ( :)1پاسخ تحقیق و توسعه به تکانههای موقتی بهرهوری
منبع :لروجی نرمافزار eviews

نمودار ( )2نیز نشان میدهد که در لحظننهی رخ دادن تکانننههای دایمننی بهننرهوری کننت
عوامت تولید ،نوسانهای تحقیق و توسته دارای مقدار  %0.1میباشنند کننه در ادامننه ،اثننر
تکانهها کاهش مییابد و در دوره دوم به کمترین مقدار لننود میرسنند ،امننا بتنند از دوره
دوم تکانههای دایمی ،روند نوسانی در رابطه با نوسننانهای تحقیننق و توسننته داشننته تننا
جایی که به سمت مقدار صفر همگرا میشود.

نمودار ( :)2پاسخ تحقیق و توسعه به تکانههای دائمی بهرهوری
منبع :لروجی نرمافزار eviews
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 -5نتیجهگیری
در این مقاله با استفاده از الگوی لودتوبیا برداری دو متغیره ،اثننر تکانننههای دایمننی و
موقتی بهرهوری بر سرریز تکنولوژی ی سادهای  1357تننا  1396مننورد بررسننی قننرار
گرفت .ابتدا با استفاده از آزمون دیکی فولر تتمیمیافته مشخو شد که متغیر تحقیننق و
توسته در سطا مانا نبوده لیا شرایط اولیه استفاده از تکنیننک بالنچننارد-کننوا کننه همننان
وجود حداقت یک متغیر نامانا است ،برقرار میباشد .بر اساس نتایج منندد لودرگرسننیون
برداری ،بهرهوری کت عوامت تولید اثر منفی بر درجه جننیب سننرریز تکنولننوژی دارد کننه
این مطلب نشان میدهد بهبود بهرهوری کت عوامت تولید سننبب کنناهش جننیب سننرریز
تکنولوژی میشود .این امر نشان از عدم جیب مناسب تکنولوژی از ریق کاناد تحقیننق
و توسته دارد .پ از برآورد مدد  SVARکه شامت تفابت مرتبننه اود متغیننر تحقیننق و
توسته است و بهدست آوردن توابع تکانهی واکنش و روش ترزیهی واریننان  ،مشننخو
شد که تکانههای موقننت  14.01درصنند و تکانننههای دایمننی  85.99درصنند از تغییننرا
سرریز تکنولوژی را در بلندمد توبیا میدهند .از این مطالب ،میتوان نتیرننه گرفننت
که درصد قابت توجهی از تغییرا بهرهوری در کشور از تکانههای دایمی بهننرهوری اسننت
که موجب تغییرا شدید سرریز تکنولوژی شدهاند و تکانههای موقت اثر کمتری دارننند.
بنابراین تکانههای موقت بهرهوری لزوما منرر بننه جننیب سننرریز تکنولننوژی نمیشننود و
سرریز تکنولوژی بیشتر از ریق تکانههای دایمی بهرهوری تحت تاثیر قرار میگیننرد .بننر
همین اساس باید گفت که جیب سرریز تکنولوژی مقولهای نیست کننه از ریننق فرمننان
دادن صور گیرد بلکه دولت باید زمینه و سیاستهای الزم را فراهم سازد تننا در رقابننت
در دنیای امروز توان مقابله با قدر های جهان را داشته باشد .برای دستیابی بننه سننطوح
باالی فرفیتهای جننیب سننرریز تکنولننوژی الزم اسننت اقننداماتی در لصننو افننزایش
هزینههای تحقیق و توسته و رشد سرمایه انسانی صور گیرد .انرام دادن این اقننداما
با توجه به بخشهای تحقیق و توسته تمام نهادهها و ایراد بخننش التصاصننی تحقیننق و
توسته ،که الزم است تمام تالش آنها پردالتن به این مقولننه باشنند و همچنننین فننراهم
آوردن تمام امکانا تحصیلی الزم و اصالح نظام آموزشی بننرای ارتقننای سننرمایه انسننانی
امکانپییر است.
تضاد منافع
نویسندگان نبود تضاد منافع را اعالم میدارند.
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