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سياست علم و فناوري

رابطه بلندمدت اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی در ایران
2
*1
داود بهبودي  ،بهزاد اميري
 - 1دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
 -2کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکيده:
با گسترش مفهوم سرمایه (شامل سرمایه فیزیکي و سرمایه انساني) ،عوامل مؤثر دیگری عالوه بر سرمایه فیزیکي و نیروی کار نیز در جریان رشد اقتصادی
شناسایي شدند .یکي از این عوامل ،بهره وری منابع تولید است که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله دانش قرار ميگیرد .هدف این مطالعه بررسي رابطه
بلندمدت بین محورهای مختلف دانش در چارچوب اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی ایران طي دوره  1431 -1431است .به این منظور از تکنیک اقتصاد
سنجي مدل تصحیح خطای برداری و آزمون همانباشتگي جوهانسن استفاده شدهاست .نتایج نشان ميدهد که بین محورهای مختلف دانش (سرمایه انساني و
آموزش ،رژیمهای نهادی و اقتصادی و زیرساخت های اطالعاتي) رابطه بلندمدت وجود دارد و تمام محورهای دانش تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی ایران دارند.
همچنین ضریب  ECMمنفي و کوچک ميباشد و لذا سرعت تعدیل انحراف از کوتاهمدت به بلندمدت بطئي و کند است.
کليدواژهها :اقتصاد دانش بنیان ،رشد اقتصادی ،همانباشتگي ،مدل تصحیح خطای برداری

 -9مقدمه
افزایش ظرفیت تولیدی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده و
یکي از معیارهای عملکرد کالن اقتصادی ميباشد .مطالعات
اولیه عمدتاً بر نقش اساسي عوامل فیزیکي تولید مانند سرمایه
فیزیکي و نیروی کار در فرایند تولید تأکید دارند اما با گسترش
مفهوم سرمایه (شامل سرمایه فیزیکي و سرمایه انساني)' ،عوامل
مؤثر دیگری نیز در جریان رشد اقتصادی شناسایي شدند .یکي
از این عوامل ،بهرهوری منابع تولید است که تحت تأثیر عوامل
متعددی از جمله دانش قرار ميگیرد .دانش ،ذخیره انباشته شده-
ای از اطالعات و مهارتها است که از مصرف اطالعات توسط
گیرنده اطالعات حاصل ميشود ] .[1بشر در طول تاریخ
همواره به دنبال کسب دانش بوده و امروزه کسب آن به یکي از
* نویسنده عهده دار مکاتباتdbehbudi@gmail.com :

اهداف بسیار مهم جوامع و کشورها تبدیل شدهاست .1همانطور
که از تعریف دانش ميتوان دریافت ،بهرهوری ميتواند تحت
تأثیر جنبههای متفاوتي از دانش مانند آموزش رسمي و
غیررسمي ،مهارت و قوانین قرار گیرد که به دنبال آن تولید نیز
تحت تأثیر قرار ميگیرد .در نتیجه ميتوان از دانش به عنوان
عامل مهمي در افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی نام برد.
بنابراین بررسي رابطه دانش و رشد اقتصادی از اهمیت خاصي
برخوردار است .نتایج مطالعاتي از این قبیل ،ميتواند
برنامهریزان و سیاستگذاران را در تهیه و تدوین سیاستهای
مربوط به بخش دانش و افزایش ظرفیت تولیدی یاری کند.
از آنجا که در بیشتر مطالعات اقتصادی مربوط به بخش
دانش ،تنها یک یا چند جنبه آن بررسي شدهاست ،هدف این
 -1الزم به ذکر است که تنها راه کسب دانش از طریق ،نهادهای رسممي نیسمت
زیرا برخي از جنبههای دانش از محیط کسب ميشود.
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مقاله بررسي رابطه بلندمدت بین محورهای مختلف دانش در

بهرهوری تأثیر بگذارد .در این مطالعه تأثیر دانش بر رشد

چارچوب اقتصاد دانش بنیان 1و رشد اقتصادی ایران است .در

اقتصادی را از منظر اقتصاد دانش بنیان که شامل چهار محور

این راستا از شاخصهای ارائه شده برای ارزیابي اقتصاد دانش-

است بررسي ميشود.

بنیان در برنامه دانش برای توسعه 2بانک جهاني استفاده خواهد

 اولین محور ،مربوط به آموزش و منابع انساني است.

شد ] .[2سؤال مطرح شده در این مقاله این است که آیا

جمعیت آموزش دیده و ماهر ،نیاز اساسي یک جامعه

محورهای مختلف دانش ،باعث افزایش رشد اقتصادی ایران

برای خلق ،کسب ،انتشار و استفاده از دانش است.

است؟ در این چارچوب ،این فرضیه که محورهای مختلف

آموزش باعث ميشود که افراد دائماً در حال کسب

دانش ،رشد اقتصادی ایران را افزایش ميدهند ،آزمون ميشود.

دانشهای جدید و یا ارتقای دانش موجود باشند .این

سازماندهي مباحث مقاله در ادامه به شرح زیر است :بعد

کار باعث افزایش بهرهوری (] )[11]،[11]،[9و متعاقب

از مقدمه و در بخش دوم پیشینه موضوع مرور ميشود .در

آن افزایش رشد اقتصادی (] [14]،[12و] )[13ميشود.

بخش سوم مدل و پایگاه دادهها معرفي ميشود .در بخش

 دومین محور ،مربوط به سیستم ابداعات است .یک

چهارم روش تحقیق و نتایج مربوط به ایستایي متغیرها و

سیستم ابداعات شامل شبکهای از مؤسسات ،قوانین و

همانباشتگي بین متغیرهای مدل ارائه ميشود .در بخش پنجم

فرآیندهایي است که بر روشهای خلق ،کسب ،انتشار و

یافتههای مطالعه تحلیل ميشود .در بخش پایاني نیز

استفاده از دانش تأثیر ميگذارند .این سیستم ميتواند

جمعبندی ارائه ميشود.

محیطي را ایجاد کند که در آن بخش تحقیق و توسعه
پرورش یابد .این کار باعث افزایش ابداعات (کاالهای
جدید ،فرایندهای تولیدی جدید و دانش جدید)

 -2پيشينه موضوع
مدلهای اولیه رشد اقتصادی بیشتر بر عوامل فیزیکي

(] [17]،[11]،[15و] )[13و به دنبال آن باعث افزایش

تولید (مانند سرمایه فیزیکي ،نیروی کار و زمین) به عنوان

بهرهوری (] )[22]،[21]،[21]،[19و رشد اقتصادی

منابع تولید تأکید دارند .برخي از مدلهای رشد نئوکالسیکي،

(] )[23]،[24نیز ميشود.

دانش را نیز به صورت یک عامل برونزا در تعیین رشد

 سومین محور زیرساختهای اطالعات است .این بخش

اقتصادی دخالت ميدهند اما در مدلهای جدید رشد ،عوامل

استخوانبندی یک اقتصاد دانش بنیان است و ميتواند

دیگری که در جریان رشد اقتصادی مؤثرند ،شناسایي

بطور مؤثری فرآیندهای ارتباطي و اطالعاتي و کسب و

شدهاست .یکي از این عوامل بهرهوری عوامل تولید است.

انتشار دانش را تسهیل کند .این جنبه ميتواند با

مدلهای رشدی مانند رومر [4] 4و ] ،[3لوکاس،[5] 3

هزینههای استفاده کم ،کاهش نااطمیناني ،کاهش

7

هزینههای مبادالت و غلبه بر محدودیتهای مکاني،

] [3تالش کردهاند که بهرهوری را به عنوان یکي از عوامل

انتقال اطالعات و فناوری را افزایش دهد .این کار باعث

رشد اقتصادی معرفي کنند .عوامل متعددی بر بهرهوری تأثیر

افزایش بهرهوری (][23]،[27]،[21]،[25و] )[29و رشد

ميگذارند .یکي از این عوامل که تأکید بیشتری بر آن

اقتصادی (] [41]،[41و] )[42ميشود.

گراسمن و هلپمن ،[1] 5آقیون و هاویت [7] 1و کو و هلپمن

شدهاست ،دانش است که ميتواند از جنبههای مختلفي بر

 چهارمین محور به رژیمهای اقتصادی و نهادی مربوط
ميشود .این بخش شامل یک دولت کارآ و قابل اطمینان

1- Knowledge-Based Economy

(ثبات سیاستهای دولت) و پایین بودن سطح فساد در

طبق تعریف  ،OECDاقتصاد دانشبنیان ،اقتصادی است که مستقیماً بر

این دولت است .در این رژیم همچنین یک سیستم

مبنای تولید ،توزیع و مصرف دانش و اطالعات قرار گرفته باشد.

قانوني وجود دارد که از قانونهای اساسي تجارت و

)2- Knowledge for Development (K4D
3- Romer
4 -Lucas
5 -Grossman & Helpman
6 -Aghion & Howitt
7 -Coe & Helpman

حقوق مالکیت مادی و معنوی حمایت ميکند .بیوس

3

بیان ميکند که حمایتهای قانون از قوانین مالکیت
8- Buse, F.
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معنوی به منظور بازگشت هزینههای تحقیق و توسعه و

مطالعه تأثیر مثبت جنبههای مختلف دانش بر رشد اقتصادی

ادامه فعالیتها در این بخش ضروری است ] .[44این

است ].[33

محور باید منابع را از بخشهای ناکارآ به بخشهای کارآ

حسنزاده و حیدری با استفاده از دادههای  53کشور طي

هدایت کند و با ارائه مشوقهایي برای استفاده کارآ از

دوره زماني  1995 -1991نتیجه ميگیرند که دانش (نسبت
3

دانش موجود ،کسب دانش جدید و تلفیق کاربرد

مخارج تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلي ) تأثیر

دانشهای موجود با دانش جدید ،موجب افزایش

مثبت بر رشد اقتصادی دارد ] .[35صادقي و عمادزاده طي

اقتصادی

مطالعهای ،تأثیر آموزش بر رشد اقتصادی ایران را در بازه

بهرهوری

(][43

و])[45

و

رشد

(] [43]،[47]،[41و] )[49شود.

زماني  1431-1435بررسي ميکنند .نتایج این مطالعه حاکي

در ادامه ،مطالعات تجربي درباره تأثیر دانش بر رشد

از تأثیر مثبت آموزش بر رشد اقتصادی ایران است ].[31

اقتصادی مرور ميشود .ابتدا مطالعات خارجي و سپس

مشیری و جهانگرد با استفاده از روش فضا-حالت 9تأثیر

مطالعات داخلي بررسي ميشود .وناستل و نئوون هیجسن

1

فناوری ارتباطات و اطالعات بر رشد اقتصادی ایران را طي

طي مطالعهای بر روی  31منطقه در هلند طي دوره -1937

دوره  1431-1433بررسي ميکنند .نتیجه این مطالعه حاکي از

 1995به این نتیجه ميرسند که اثرات خارجي بین بخشي

تأثیر مثبت ارتباطات و اطالعات بر رشد اقتصادی ایران است

دانش در بخش خدمات دارای تأثیر مثبت بر رشد این مناطق

] .[37عمادزاده و بکتاش با استفاده از دادههای بازه زماني

بوده است ] .[31شریر 2با استفاده از دادههای کشورهای G7

 1431-1435مطالعهای را در مورد تأثیر آموزش بر ارزش

طي دوره  1991-1935بیان ميکند که بخش فناوری

افزوده بخش صنعت در ایران انجام ميدهند و به این نتیجه

تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی این

ميرسند که آموزش دارای تأثیر مثبت بر ارزش افزوده بخش

کشورها دارد ] .[31کاس و موماو 3مطالعهای را در مورد تأثیر

صنعت است ] .[33مشیری و نیکپور اثر ارتباطات و

شدت و اثرات خارجي بخش تحقیقوتوسعه 5بر رشد

اطالعات و سرریزهای آن را برای  19کشور طي دوره -1994

اقتصادی  57منطقه از کشورهای فرانسه ،ایتالیا و اسپانیا انجام

 2114بررسي ميکنند و به این نتیجه ميرسند که ارتباطات و

ميدهند و بهاین نتیجه ميرسند که دانش تأثیر مثبت بر رشد -

اطالعات تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد ] .[39نجارزاده و

اقتصادی مناطق مورد بررسي داشته است ] . [32نتیجه

همکاران رابطه بین مخارج سرمایهگذاری شده در بخش

مطالعه لیدرمن و مالوني 1در مورد  121کشور طي دوره

ارتباطات و اطالعات و رشد اقتصادی کشورهای عضو

 2111-1975حاکي از تأثیر مثبت مخارج انجام شده در بخش

سازمان کنفرانس اسالمي را در دوره  2113-1991بررسي

7

ميکنند و به این نتیجه ميرسند که این بخش دارای تأثیر

اطالعات و ارتباطات

4

تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی است ] .[34چن و دالمن

طي مطالعهای تأثیر جنبههای مختلف دانش (در چارچوب

مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها ميباشد ].[51

اقتصاد دانش محور) بر رشد اقتصادی  92کشور را طي دوره

بهبودی و مميپور در مطالعهای اثرات سرریز دانش ناشي

زماني  2111-1911بررسي ميکنند .در این مطالعه برای هر

از تجارت بینالملل روی بهرهوری کل عوامل تولید به تفکیک

کدام از محورهای اقتصاد دانش بنیان از شاخصهای متعددی

بخشهای اقتصادی و با استفاده از روش دادههای تابلویي طي

استفاده ميشود .در این مدل عالوه بر متغیرهای دانش از دو

دوره  1433-1475مورد بررسي قرار دادهاند .نتایج حاصله

متغیر تولید ناخالص داخلي سرانه اولیه (برای آزمون شرط

حاکي از رابطه مثبت و معنيدار هزینههای تحقیق و توسعه

همگرایي) و سرمایهگذاری فیزیکي (به دلیل تأثیر انکار ناپذیر

داخلي و واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای با بهرهوری

این متغیر بر رشد اقتصادی) نیز استفاده ميشود .نتیجه این

کل عوامل تولید است؛ همچنین نتایج تحقیق نشان ميدهد که

1- Van Stel, A, Nieuwenhuijsen, H.
2- Schreyer, P.
3- ICT
4- Kose, S, Moomaw, R.
5- R&D
6- Lederman, D, Maloney, W.F.
7- Chen, D.H.C, Dahlman, C.

سرمایهگذاری مستقیم خارجي و سرمایه انساني نیز از عوامل
موثر دیگر در ارتقای بهرهوری عوامل تولید ميباشد].[51
8-GDP
9- State-Space
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همانطور که مالحظه ميشود در اکثر مطالعات انجام شده

محور از معیارهایي نظیر تعداد کامپیوتر ،میزباني اینترنتي

تأثیر یک محور از دانش بر نرخ رشد اقتصادی بررسي

و مخارج انجام شده برای بخش  ICTاستفاده کرد ،لیکن

شدهاست و مطالعات معدودی وجود دارد که تأثیر چند محور

از آنجا که در بخش قابل توجهي از دوره مورد بررسي

از دانش را بر رشد اقتصادی بطور همزمان بررسي کرده باشند

( )1431-1435عمالً کامپیوتر شخصي و دسترسي به

به همین منظور در این مطالعه رابطه بلندمدت میان محورهای

اینترنت وجود نداشت لذا دسترسي به سری زماني آنها

متفاوت دانش (در چارچوب اقتصاد دانش بنیان) و رشد

مقدور نبوده و برای برخي دیگر از معیارها نیز دادههای

اقتصادی در ایران بطور همزمان بررسي ميشود.

محدودی وجود دارد لذا در این بخش از معیار درصد
خانوارهای دارای خط تلفن ثابت استفاده ميشود.
 محور رژیمهای نهادی و اقتصادی :متغیرهای این

 -8مدل و دادهها
مدل مورد استفاده در این مطالعه مدل مورد استفاده چن و

بخش ،هدایتکنندگي محیط کسب و کار را برای تولید و

دالمن ] [33است که به صورت زیر ميباشد.

توزیع دانش نشان ميدهند .این کار باعث ميشود که

)gt= f(HCt, ICTt, REGt, CAPt
در مدل باال  gنرخ رشد اقتصادی HC ،آموزش و منابع

استفاده از دانش در سیاستگذاریهای اقتصادی بیشتر

انساني ICT ،زیرساختهای اطالعاتي REG ،رژیم نهادی و
اقتصادی CAP ،موجودی سرمایه و  tزمان ميباشد .الزم به
ذکر است که محور سیستم ابداعات به علت عدم دسترسي به
تعداد مشاهدات کافي از متغیرهای در نظر گرفته شده برای
این بخش ،به ناچار از مدل حذف شده است .بنابراین تأثیر
سه محور از چهار محور دانش بر رشد بررسي خواهد شد.
همانطور که در بخشهای قبلي گفته شد ،در این مطالعه از
چارچوب اقتصاد دانش بنیان برای بررسي محورهای مختلف
دانش استفاده ميشود .در این راستا از معیارهای ارائه شده
توسط بانک جهاني برای اقتصادهای دانش بنیان استفاده
ميشود .محورهای مورد بررسي به شرح زیر است:
 محور آموزش و منابع انساني :متغیرهای این بخش،
کمیت و کیفیت دسترسي و استفاده از دانش را نشان
ميدهند .در این مطالعه برای نشان دادن این محور از
معیار نرخ باسوادی ( )HCاستفاده ميشود.1

 محور زیر ساختهای اطالعاتي :متغیرهای این محور
کارآیي و اثربخشي توزیع دانش را نشان ميدهند .برای
نشان دادن این بخش از دانش از معیار درصد
خانوارهایي که دارای خطوط تلفن ثابت 2هستند ،استفاده
ميشود .هرچند شاید بهتر باشد که برای نشان دادن این
 - 1هر چند بهتر است برای نشان دادن هر بخش از دانش ،بیش از یک
معیار استفاده شود اما از آنجا که یکي از اصليترین محدودیتهای تحقیق،
اغلب محدودیت دادهها است لذا به ناچار برای هر کدام از محورها تنها از

نمود پیدا کند که به نوبه خود منجر به ایجاد محیطي
شفاف و باثبات برای فعالیتهای اقتصادی شده که باعث
تخصیص بهینه منابع و انجام داد و ستدهای بیشتر
ميشود .از این رو برای نشان دادن این بخش از دانش ،از
معیار نسبت تجارت (مجموع صادرات و واردات) به
تولید ناخالص داخلي به قیمت پایه و ثابت سال 1471

4

استفاده ميشود .برای نشان دادن این محور باید از
معیارهایي استفاده شود که کارایي و شفافیت قوانین و
همچنین ثبات اقتصادی و رقابت در اقتصاد را نشان دهند.
از جمله معیارهای استفاده شده در مقاالت معتبر در این
زمینه ميتوان به معیار موانع تعرفهای و غیر تعرفهای،
معیار کیفیت قوانین ،معیار نقش قوانین در اقتصاد و
معیارهای باز بودن اقتصاد استفاده ميشود .در این مقاله
به دلیل محدودیت دسترسي به دادهها ،تنها از معیار باز
بودن اقتصاد (نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلي)
استفاده شده است .این معیار نشان دهنده محیطي شفاف و
باثبات برای فعالیتهای اقتصادی است زیرا واردات و
صادرات کاالها و خدمات باعث استفاده مؤثرتر از منابع
ميشود و هر چه بخشهای بیشتری از اقتصاد در معرض
رقابت بینالمللي قرار گیرند استفاده از فناوریهای نوین
و پیشرفته افزایش ميیابد که این کار خود باعث افزایش
بهرهوری و رشد اقتصادی ميشود.
در این مطالعه همچنین برای نشان دادن موجودی سرمایه
) (CAPاز موجودی سرمایه خالص به قیمتهای ثابمت

یک معیار استفاده شده است.
2-PHONE

3-TRADE
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سممال ( 1471میلیممارد ریممال) و بممرای نشممان دادن رشممد

 ) 4هم عرضاز مبدا و هم شیب تابع رونمد زمماني تغییمر

اقتصادی ایران از معیار نرخ رشد تولید ناخمالص داخلمي

کند.

سرانه واقعي به قیمت سال  1471استفاده ميشمود .خماطر

بنابراین برای بررسي این موضوع ،در این مطالعه از آزمون

نشان ميسازد منبع همه دادههای مورد استفاده این مطالعه،

شکست ساختاری پرون برای دوران انقالب ( )1457و دفاع

بانک مرکزی ] [52اسمت و بمازه زمماني آن نیمز -1431

مقدس ( )1417 -1459استفاده ميشود .از آنجا که حالت 4

 1431ميباشد.

یعني تغییر ساختاری هم در عرض از مبدا و هم در شیب
متغیر ،حالتهای  1و  2را نیز پوشش ميدهد ،در این مطالعه

 -4روش تحقيق

حالت سوم بررسي ميشود .به همین منظور رابطه ( )1برآورد

روش تخمین این مطالعه بدین صورت است کمه ابتمدا بما
استفاده از آزمونهای ریشه واحد دیکي -فمولر تعممیم یافتمه

1

و آزمون فیلیپس -پرون 2و همچنین آزمون پمرون در حالمت
شکست ساختاری ،ایستایي متغیرها بررسي مي شود .سپس بما
استفاده از آزمون هم انباشتگي یوهانسن ،رابطه بلندمدت میمان
متغیرها بررسي ميگردد.
 9-4آزمون ایستایی

ميشود:
P

t

Yt  C  1 DU  d DTB  T   DTt   Yt 1   i Yt 1  
i 1

که در آن :Yt ،متغیر مورد نظر و  :Cجزء عرض از مبدا،
 :Tمتغیر روند Y(-1) ،متغیر  Yبا یک وقفه :TB ،زمان
شکست ساختاری :DU ،متغیر مجازی با مقدار یک برای
سالها  t >TBو صفر برای بقیه سالها :DTB ،متغیر مجازی

8

با مقدار یک برای سال  t =TB +1و صفر برای بقیه سالها،

هنگام کار با متغیرهای سری زماني ،وجود ریشه واحد در

 :DTtمتغیر مجازی روند با مقدار  t – TBبرای سالهای > t

این متغیرها ممکن است به نتایج رگرسیونهای جعلمي منجمر

 TBو صفر برای سالهای قبل از آن و  نیز تعداد وقفههای

شود و نتایج بدست آمده قابل اتکا نباشند .از ایمن رو قبمل از

الزم متغیر وابسته به منظور از بین بردن همبستگي بین

هرگونه تخممین و تجزیمه و تحلیمل ،بایمد ایسمتایي متغیرهما

جمالت اخالل ميباشد .مقادیر بحراني آماره پرون در هر یک

بررسي شود .در این مطالعه برای بررسي ایسمتایي متغیرهما از

از سه حالت فوق ،بر اساس فرضیه صفر  = 1 ،و مقادیر λ

آزممونهممای  ADFو آزمممون  PPاسمتفاده ممميشممود .در ایممن

که نسبت زمان بروز شکست ساختاری به حجم نمونه =

آزمممونهمما فرضممیه  H0داللممت بممر ناایسممتایي 3متغیرهمما دارد.

)  ) λ TB/nرا نشان ميدهد ،محاسبه گردیده است .پس از

ایستا مي باشد اما متغیرهای  PHONEو  HCو  TRADEبما

فرضیه زیر که حاکي از وجود ریشه واحد است آزمون شده

یک مرتبه تفاضلگیری ایستا مي شوند .به عبمارت دیگمر ایمن

است .در صورتي که مقدار بدست آمده پس از آزمون فرضیه

همانطور که در جدول  1مالحظه ميشمود متغیمر  gدر سمطح

متغیرها انباشته از مرتبه یک ( I(1هسمتند .امما همانگونمه کمه
پرون 5معتقد است ،وجود ریشه واحد و ناپایایي در متغیرهای
سری زماني ممکن اسمت بمه دلیمل عمدم توجمه بمه شکسمت
سمماختاری در رونممد ایممن متغیرهمما باشممد ] .[54وقتممي تغییممر
ساختاری بروز مي کند ممکن است یکمي از سمه حالمت زیمر
اتفاق افتد [53].و ]. [55

تخمین رابطه ( )1و بدست آوردن ضریب ̂ ، آن در مقابل

از مقادیر بحراني مربوط بیشتر باشد فرضیه عدم را مبني بر
وجود ریشه واحد با اعمال شکست ساختاری رد ميگردد.
H0: ρ≥1
H1: ρ<1
همانطور که در جدولهای  2و  4نشان داده شده است با
مقایسه مقدار آزمون فرضیه برای دوران انقالب اسالمي و دفاع

 ) 1عرض از مبدا تابع روند زماني تغییرکند؛

مقدس با مقادیر بحراني ،نتیجه گرفته ميشود که تمام متغیرها

 ) 2شیب تابع روند زماني تغییر کند؛

در سطح ناایستا هستند .بنابراین تمام متغیرها انباشته از مرتبه
یک یا ) I(1هستند.

)1- Augmented Dickey Fuller (ADF
)2- Phillips-Perron (PP
3- Stationary
4 -Non-Stationary
5- Perron
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 2-4آزمون همانباشتگی

9

جدول  )9نتایج آزمون ایستایی متغيرها

پس از بررسي ایستایي متغیرها و اینکه انباشته از مرتبه

در سطح

یکساني هستند ،I(1) 2وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای

با عرض از مبدا

متغير

دانش و رشد اقتصادی با استفاده از آزمون همانباشتگي

ADF

با عرض از مبدا و

با عرض از مبدا

روند

روند

PP

ADF

PP

ADF

-3.4
**
-2.7
***

-3.4
***

-3.3
***

* -9.9 * -7.9

1.14

1.1

-3.5
**

-1.9

-1.8

*-8.5* -8.4* -7.1* -7.3

-1.9

-2.2

*-5.2* -5.3* -5.3

-5.2

-0.88 0.8

-0.3

-1.7

-1.4

جوهانسن 4بررسي شده است .در این آزمون فرضیه صفر

g

-3.4
**

( )H0داللت بر عدم وجود همانباشتگي (عدم وجود رابطه

HC

-2.3

بلندمدت) بین متغیرها دارد .در این بخش ابتدا وجود رابطه

PHONE

0.86 1.6

بلندمدت بین متغیرها به صورت همزمان و سپس برای

TRADE

-1.1

-1.3

بررسي دقیقتر ،رابطه بلندمدت بصورت دو متغیره بررسي

CAP

1.5

-3.5
**

-1.2

PP

ADF

-1.3

PP

-7.8
*
-4.4
* -4.4
*

* -11.1

*و**و*** به ترتیب داللت بر معنيدار بودن در سطح  5 ،1و  11درصد دارد

ميشود و از آنجا که بین دو متغیر حداکثر وجود یک رابطه
بلندمدت امکانپذبر است لذا تنها فرضیه  r = 0آزمون

جدول  )2آزمون ریشه واحد پرون براي دوران انقالب

خواهد شد .همانطور که در جدول  3نشان داده شده است،

()9831

بین متغیر رشد اقتصادی و متغیرهای مستقل ،سه بردار
مقادیر بحرانی

همگرایي در سطح  5درصد وجود دارد.
در جدول  5نیز بررسي رابطه بلندمدت به صورت دو

با یک مرتبه تفاضلگيري
با عرض از مبدا و

یک

پنج

ده

درصد

درصد

درصد

تعداد
وقفه

انحراف

مقدار
آزمون

λ

معيار

̂

متغير

متغیره انجام شده است .همانطور که مالحظه ميشود بین

فرضيه

̂

-4.65

-3.99

-3.66

0

0.23 -3.54

0.15 0.24

g

متغیر رشد اقتصادی ( )gو تمام محورهای دانش و نیز

-4.78

-4.17

-3.87

1

0.25 -0.625

0.95 0.08

HC

-4.38

-3.75

-3.45

1

0.09 -2.78

0.61 0.14

PHONE

-4.78

-4.17

-3.87

0

0.25 -2.29

0.61 0.17

TRADE

-4.38

-3.75

-3.45

1

0.09 0.029

1.03 1.03

CAP

متغیر موجودی سرمایه ،رابطه بلندمدت وجود دارد.

جدول  ) 8آزمون ریشه واحد پرون براي دوران دفاع
مقدس()9831 -9831
مقادیر بحرانی

1- Co-integration

 2البته ایستایي نرخ رشد صفر است و همانند بقیه متغیرها انباشته از مرتبه یک
نميباشد اما از آنجا که امکان دارد ترکیب خطي چند متغیر ناایستا یک سری ایستا

را بوجود آورد این موضوع اشکالي ایجاد نميکند.
3- Johansen

تعداد

یک درصد

پنج درصد

ده درصد

وقفه

انحراف

مقدار
آزمون

λ

فرضيه

معيار

̂

̂

0.21 0.21 0.5

-4.9

-4.24

-3.96

0

-3.75

-4.9

-4.24

-3.96

1

0.74 0.08 0.51 -3.16

-4.81

-4.22

-3.95

0

-2.78

-4.9

-4.24

-3.96

1

0.51 -2.83

-4.81

-4.22

-3.95

2

متغير

g
HC

0.21 0.4

PHONE 0.39

0.1

TRADE 0.7

0.98 0.06 0.38 -0.284

CAP
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انحراف معیار و ارقام ذیل آن آماره  tرا نشان

با توجه به جدولهای  3و  5و وجود رابطه

ميدهد:

بلندمدت بین رشد اقتصادی و متغیرهای دانش ،این
رابطه بصورت رابطه ( )2ميشود :اعداد داخل پرانتز

g = -0.0001 CAP + 3.16 HC +0.38 PHONE + 193.43 TRADE

()2

)(68.54
2.82

)(0.93

)(1

0.41

3.16

)(6 E-5
1.67

se
t

همانطور که از معادله باال پیداست با توجه آماره

ساختهای اطالعاتي بر رشد اقتصادی نیز مثبت

 tدو محور آموزش و منابع انساني و محور رژیمهای

است و لیکن با توجه به مقدار آماره  ،tاین تأثیر

نهادی و اقتصادی دارای تأثیر مثبت و معنيدار بر

بيمعني است.

رشد اقتصادی هستند .اگر چه تأثیر محور زیر

.جدول )4آزمون همانباشتگی بين متغيرها بصورت همزمان
مقادیر بحرانی

احتمال

در سطح 3

معنیدار

درصد

بودن

60.06
40.17
24.27
12.32
4.12

0.000
0.002
0.013
0.033
0,68

آماره

مقدار

فرضيه

اثر

ویژه

صفر

96.97
50.96
28.58
13.38
0.23

0.76
0.5
0.37
0.33
0.007

 rتعداد بردارهای همانباشتگي را نشان ميدهد.

r=0
r≤1
r≤2
r≤3
r≤4
'

 -1ضرایب بدست آمده و انحراف معیارهای آنها در بررسي رابطه بین متغیرها با استفاده از نرم افزار  Eviews 5هنگام بررسي رابطه بلندمدت بین
متغیرها با استفاده از روش جوهانسن بدست آمده است.

داوود بهبودي ،بهزاد اميري ،فصلنامه سياست علم وفناوري ،سال دوم ،شماره  ،4بهار و تابستان 9831

پس از تعیین رابطه بلندمدت بین متغیرهای رشد و دانش،

سازد .افزایش در کمیت و کیفیت نیروی انساني از

الزم است که رفتار کوتاهمدت بین آنها نیز بررسي شود .برای

طرفي نیروی کار را ماهرتر و تواناتر ميسازد و از

این منظور از روش مدل تصحیح خطا )VECM( 41استفاده

طرف دیگر باعث افزایش کارایي سرمایه ميشود .در

شده است .ضریب  ECMبدست آمده معادل  -1/74و

نتیجه بهرهوری کل عوامل تولید افزایش یافته و به

انحراف معیار آن  1/15و آماره  tآن نیز  -3/37ميباشد که

دنبال آن ،رشد اقتصادی نیز افزایش ميیابد.

مطابق انتظارات نظری ،منفي و قدر مطلق آن کوچکتر از یک

 محور زیرساختهای اطالعاتي تأثیر مثبت اما

و معنيدار است .عالمت منفي  ECMحاکي از تعدیل

بيمعني بر رشد اقتصادی دارد .این نتیجه با کارهای
44

43

انحرافات کوتاهمدت در دوره بلندمدت بوده و نزدیکي آن به

پاپایونو و دیمیلیس ] [41و اوماهوني و ویچي

یک نشانگر باال بودن سرعت این تعدیلها است بطوری که

همسو است .داشتن زیر ساختهای اطالعاتي کارآ

تقریباً در کمتر از دو دوره این تعدبلها صورت ميگیرد.

ميتواند با هزینه استفاده پایین و غلبه بر

جدول  )3آزمون همانباشتگی بين متغيرها بصورت دو متغيره
مقادیر بحرانی

احتمال

آماره آزمون

در سطح 3

معنیدار

اثر

درصد

بودن

()Trace

فرضيه

متغير

صفر ()H0

12.32

0.064

11.64

r=0

HC and g

12.32

0.000

23.08

r=0

PHONE and
g

12.32

0.011

16.03

r=0

TRADE and
g

12.32

0.000

23.04

r=0

CAP and
g

][41

محدودیتهای مکاني و زماني ،موجب کارایي و اثر
بخشي توزیع دانش و اطالعات شود .این کار باعث
بهبود فرایند تولید ،تعمیق سرمایه ،پیشرفت فناوری و
کیفیت نیروی کار ميشود .پیامدهای این اثر ،افزایش
ارزش افزوده در سطح بنگاهها ،بخش و کشور
ميشود و سرانجام افزایش بهرهوری کل و رشد
اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
 نتایج همچنین نشان ميدهد که محور رژیمهای
نهادی و اقتصادی تأثیر مثبت و معنيدار بر رشد
اقتصادی دارد .این نتیجه با کارهای استیجن و لوک

45

] [47و کافمن 41و همکاران] [43و ] [49سازگار است.
دولت و قوانین کارآ ميتوانند با ارائه مشوّقها و

 rتعداد بردارهای همانباشتگي را نشان ميدهد

قوانین مؤثر ،انگیزه را برای استفاده کارآ از دانش-

 -3بحث و تحليل یافته ها

موجود ،کسب دانش جدید و کاربرد دانشهای

نتایج حاصل از جدولهای  3و  5به شرح زیر است:
 محور آموزش و منابع انساني دارای تأثیر مثبت و

موجود با دانش جدید افزایش دهند .این کار موجب
افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی ميشود.

معنيدار بر رشد اقتصادی است این نتیجه با کارهای
بنحبیب و اشپیگل [12] 41و هانوشک و کیمکو

42

][14

 -3جمعبندي

همسو است .این بخش از دانش ميتواند با افزایش

هدف این مقاله بررسي رابطه بلندمدت بین دانش و

کمیت و کیفیت افراد ماهر و آموزش دیده ،نیاز

رشد اقتصادی در ایران طي دوره 1431 -1431ميباشد.

جامعه را در مورد داشتن دانشنو و ارتقای دانش

برای این منظور از محورهای مختلف اقتصاد دانشبنیان

موجود و در کل افزایش سرمایه انساني بر طرف

شامل سه محور :آموزش و منابع انساني ،زیر ساختهای

30- Vector Error Correction Model
31- Benhabib & Spiegel
32- Hanushek & Kimko

33- Papaioannou & Dimelis
34- O'Mahony & Vecchi
35- Stijn & Luc
36- Kaufmann
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[11] Lopez-Acevedo, G, Tinajero, M, Rubio,
M., 2005; “Mexico: human capital effects on
wages and productivity”; World Bank Policy
Research, Working Paper No. 3791.
[12] Benhabib, J, Spiegel, M.M., 1994; “The
role of human capital in economic
development: evidence from aggregate crosscountry and regional US data”; Journal of
Monetary Economics, Vol. 34, pp. 143-173.
[13] Hanushek, E.A, Kimko, D.D., 2000;
“Schooling, labor-force quality and the
growth of nations”; American Economic
Review, Vol. 90 (5), pp. 1184-1208.
[14] Cohen, D, Soto, M., 2001, “Growth and
human capital: good data, good results”;
OECD Development Centre, Technical Papers
No. 179.
[15] Viscusi, W.K., Moore, M.J., 1993;
“Product liability, research and development
and innovation”; Journal of Political
Economy, Vol. 101 (1), pp 161-184.
[16] Baldwin, J.R., 1997 ; “The importance
of research and development for innovation in
small and large Canadian manufacturing
firms”; Statistics Canada and Analytical
Studies Branch, Research Paper No.
1997107e.
[17] Crepon, B, Duguet, E, Nairesse, J.,
1998;
“Research,
innovation,
and
productivity: an econometric analysis at the
firm level”; NBER, Working Paper No.
w6696.
[18] Lederman,
D.,
2007;
“Product
innovation by incumbent firms in developing
economies: the roles of research and
development expenditures, trade policy and
the investment climate”; World Bank Policy
Research, Working Paper No 4319.
[19] Carine, P, Pottelsberghe, B.V., 2004;
“Innovation capabilities and firm labor
productivity”; University Libre de Bruxelles
and Solvay School and Centre Emile
Bernleim, Working Paper No.04030.RS.
[20] Goedhuys, M., 2007; “The impact of
innovation activities on productivity and firm
growth: evidence from Brazil”; Maastricht
Economic and Social Research and Training
Centre on Innovation and Technology,
Working Paper No.002.
[21] Cainelli,
G.,
2008;
“Spatial
agglomeration, technological innovations and
firm productivity: evidence from Italian
industrial districts”; Journal of Growth and
Change, Vol. 39 (3), PP 414-435.
[22] Masso, J, Vahter, P.,
2008;
“Technological innovation and productivity in
late-transition Estonia: econometric evidence
from innovation surveys”; Faculty of

.اطالعاتي و نیز رژیمهای نهادی و قانوني استفاده گردید
نتایج نشان ميدهد که بین تمام محورهای دانش (آموزش
 زیر ساختهای اطالعاتي و رژیمهای،و منابع انساني
نهادی و اقتصادی) و رشد اقتصادی رابطه بلندمدت وجود
دارد و محورهای آموزش و منابع انساني و محور
رژیمهای نهادی و اقتصادی تأثیر مثبت و معنيدار بر رشد
 محور زیر ساختهای اطالعاتي نیز تأثیر.اقتصادی دارد
 بنابراین بر.مثبت اما بيمعني بر رشد اقتصادی ایران دارد
مبنای نتایج بهدست آمده نميتوان فرضیه این مطالعه مبني
بر وجود رابطه بلندمدت بین دانش و رشد اقتصادی را رد
 توسعه دانش در ایران در جهات مختلف توصیه.کرد
.سیاستي این مطالعه است
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