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  1محمدي دين مصطفي
 2جباري امير

  

  12/7/1391 :پذيرش تاريخ         9/8/1390 :دريافت تاريخ
  

  چكيده
 اجرايي هايسياست و پنجم برنامه قانون در توسعه و تحقيق مخارج كمي هدفگذاري بررسي  و نقد ،مقاله اين از هدف

 بر اثرگذار و دهنده توضيح عوامل مجموعه تجربي مطالعات و نظري شواهد به توجه با مقاله اين در .است فناوري و علمي

  .است شده سازي مدل و شناسايي توسعه و تحقيق

 و صنعتي هاي ساختار الكيت،م حقوق اجراي و تضمين تعريف، در دولت ديكارآم درجة و معنوي مالكيت حقوق ظامن      

 تأمين نوع توسعه، و تحقيق در مقياس رگبز هاي بنگاه وزن و ساختار اقتصاد، بودن رقابتي و باز درجة اقتصاد، ريفناو

 و توسعه و تحقيق توليد تابع ساختار و خارجي بخش يا و دولت تجاري، هاي هبنگا توسط توسعه و تحقيق جمخار مالي

 هر در توسعه و تحقيق مخارج كننده تعيين زايدرون متغيرهاي ترين اصلي از ،آن از حاصل هاي ستانده و ها نهاده جريان

  .است اقتصادي

 سازمان متوسط با مقايسه در ايران در توسعه و تحقيق شدت بر گذار اثر اصلي عوامل تطبيقي مقايسه     

 و تحقيق مخارج ثرمؤ جذب ملي هاي ظرفيت كه دهد مي ننشا ،)OECD( توسعه و همكاري كشورهاي

 مدهع بخش كه دهد مي نشان شواهد .است OECDمتوسط درصد 20 از كمتر متوسط طور به ايران در توسعه

 زيادي انتظار توان نمي عبالطب .شود مي تعيين دولتي تحقيقي اعتبارهاي با و زابرون ايران در توسعه و تحقيق

 در توسعه و تحقيق جذب ملي هاي ظرفيت با متناسب كه چرا داشت؛ نيز شده انجام مخارج كارآيي براي

  .است نشده جذب و تأمين ،اقتصاد

 توسعه و تحقيق هاي سياست الحاص براي مشخص اصالحي پيشنهاد سه ،آمده عمل به شناسي آسيب به توجه با

 شده عنوان ،اول مهم پيشنهاد در .است شده ارائه شده صرف مخارج بازدهي افزايش و مديرآكا جهت در پنجم برنامه

 قيد .برسد سال در درصد 5/1 به برنامه پايان در ملي ناخاص توليد از ثرمؤ توسعه و تحقيق مخارج هدفگذاري كه است

 مدكارآ براي دولتي غير بخش و ها گاهبن محوريت جهت در پژوهشي اعتبارات موضوع به ياديبن نگرش تغيير است شده

  .است الزامي شده مصروف منابع سازي

 به ايران در پژوهشي نظام .است شده استوار توسعه و تحقيق افزاري نرم هاي سياست اصالح و تكيه بر ،دوم پيشنهاد 

 توليدات صرفاً محصول بعد در و تشكيالت و ساختار امكانات، و بودجه ظيرن كمي هاي شاخص و افزاري سخت هاي لفهمؤ

 پيشنهاد جهت همين به .دارد فراواني توجه آنها امثال و شده چاپ مقاالت يعني توسعه و تحقيق اول سطح افزاري سخت

                                                                                                                   
 Dinm@znu.ac.ir                           استاديار گروه اقتصاد دانشگاه زنجان .1

 amirjabbari2002@yahoo.com                   استاديار گروه اقتصاد دانشگاه زنجان. 2
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 ملي، يادگيري نظام ملي، ابداعات سيستم نظام مالكيت، حقوق نظام نظير توسعه و تحقيق افزاري نرم هايمؤلفه است شده

 اقتصاد ناپذيري رقابت هاي لفهمؤ با توسعه و تحقيق تعاملي رابطه و پژوهش بازار مدي،كارآ ارزيابي پاداش، و انگيزش نظام

  .گيرد قرار برنامه توجه مورد

 .است ايران در توسعه و تحقيق اطالعات و آمار نطام توسعه بر ناظر سوم پيشنهاد 

  

  فناوري و پژوهش توسعه، پنجم برنامه ايران، اقتصاد توسعه، و تحقيق :كليدي گانواژ

   O38, O2, I23, I2 :JEL بندي طبقه

   



  1392 زمستانـ  چهارمـ سال سيزدهم ـ شماره ) رشد و توسعه پايدار(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي  

 

149

  مقدمه -1

 صرف خصوصي بخش منابع محدودتر سطحي در و دولتي مالي منابع از توجهي قابل بخش ساله همه

 آمده 122 ماده ه بنده در نيز توسعه پنجم برنامه اليحه در .شود مي ايران در توسعه و تحقيق مخارج

 نمايد ريزي برنامه اي گونه به داخلي، ناخالص توليد از پژوهش و تحقيق سهم افزايش منظور به« :است

 پايان تا و يافته افزايش درصد )5/0( نيم ميزان به ساالنه داخلي ناخالص توليد از پژوهش سهم كه

 از پژوهش سهم درصد 2 به دستيابي ،توسعه چهارم ساله پنج برنامه در .»برسد درصد )3( به برنامه

  .بود شده گنجانده برنامه احكام در نيز داخلي ناخالص توليد

 و دولتي مالي منابع از مقدار چه چيست؟ مذكور شاخص به دستيابي استداللي و نظري پشتوانه

 و تحقيق ارجمخ بهينه مقدار توان مي آيا عبارتي به يا شود؟ توسعه و تحقيق امور صرف بايد خصوصي

  كرد؟ تعيين آن بر حاكم اقتصادي شرايط به توجه با را ايران در توسعه

 چگونه توسعه و تحقيق واقعي شدت :است زير االتسؤ هاي پاسخ با مرتبط فوق سؤاالت جواب

 شدت نرخ باشند؟ توسعه و تحقيق شدت دهنده توضيح توانند مي متغيرهايي چه و شود مي تعيين

 از نوع اين بررسي يابد؟ مي تغيير چگونه كشورها اقتصادي توسعه مختلف مراحل در توسعه و تحقيق

 تا تواندمي ها پرسش اين به پاسخ .كرد جستجو توسعه و تحقيق اقتصاد مباحث در توان مي را تسؤاال

  .كند مشخص نيز را اقتصادي رشد بر توسعه و تحقيق گذاريتأثير امكان و اندازه چگونگي، حدودي

 ذهنيت كارآمد، توسعه و تحقيق الگوهاي از عميق تصويري ارائه با شود مي سعي ،مقاله اين در

 عوامل ،اول مرحله در .گردد ارائه ايران در توسعه و تحقيق مخارج الگوي و مقدار به نسبت صحيحي

 و كيفي الگويي ارائه با كشورها، بين در توسعه و تحقيق مخارج سطح تغييرات دهنده توضيح و مؤثر

 ايران در توسعه و قيقتح شدت مقدار برآورد و سازي شبيه به سپس و شود مي تفسير و تبيين كمي

  .شود مي پرداخته

 توسعه و تحقيق بر مؤثر عوامل اثرگذاري آزمون براي كه است علي ـ توصيفي مقاله تحقيق روش

  .است شده استفاده تابلويي هاي داده سنجي اقتصاد مدل از

 شده انجام مطالعات از برخي به ،مقاله اول بخش در :است شده تقسيم زير هاي بخش به مقاله اين

 در .گردد مشخص آن در متداول مباحث از افقي تا شود مي پرداخته توسعه و تحقيق اقتصاد حوزة در

 توسعه شدت دهنده توضيح عوامل از رگرسيوني مدلي تجربي، و نظري شواهد به توجه با ،دوم بخش

 اهداف و ايران اقتصادي شرايط با اطالعات و مدل نتايج ي،پايان بخش در .شود يم ارائه مطلوب

   .شود مي مقايسه فناوري و پژوهش حوزه در توسعه هاي برنامه
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  موضوع سوابق و تحقيق ادبيات -2

 آن آثار و فناوري توليد فرآيند توضيح به توجهي قابل كمك شومپيتري اقتصادي رشد الگوهاي نظريه

1توسعه و تحقيق الگوها، اين در .اندكرده صنعتي اقتصادهاي در
 فناورانه تحوالت ايجاد اصلي منابع از 

  .است

 سطح در توسعه و تحقيق شدت دهنده توضيح و كننده تعيين عوامل تعيين براي اي گسترده مطالعات

 كه عواملي شده، انجام لعاتمطا اغلب در .است نشده انجام دنيا مختلف كشورهاي براي )ها بنگاه( كالن و خرد

 .اند نشده شناخته و تصريح كامالً هستند، گذار تأثير توسعه و تحقيق شدت و فعاليت بر اساسي طور به

 عدم و الگو درست تصريح عدم كوچك، هاي نمونه با نيز، شده گرفته انجام تجربي مطالعات بيشتر همچنين

  .)LEDERMAN & MALONEY, 2003( اند بوده مواجه اطالعات به كافي دسترسي

 مي افزايش بنگاه اندازه با متناسب نوآوري توانايي كه داشت عنوان اي نظريه در )1942( شومپيتر

 اقتصاد ظرفيت از استفاده كند مي تأكيد و داند مي توسعه و حقيقت بر نيمبت را نوآوري وي .يابد

 از و توسعه و تحقيق انجام در باال بازدهي اجرا، در كارآيي افزايش توسعه، و تحقيق هاي تفعالي مقياس

 با متناسب توسعه و تحقيق بزرگ هاي پروژه مالي تأمين امكان و ريسك قبول توانايي مترمه همه

 شكل حوزه اين در متعددي تجربي مطالعات تا شد بابي فتح نظريه اين .يابد مي افزايش بنگاه اندازه

  . بگيرد

 توسعه و تحقيق فعاليت بر مؤثر عوامل تعيين بر خود، مطالعه در )2003( مالوني و منلدر

 غني كشورهاي كه يافتند دست تيجهن اين به خود مطالعه در آنها .اند شده متمركز عمومي و خصوصي

 )عمومي و خصوصي بخش( توسعه و تحقيق شدت از تري پايين سطوح داراي ،طبيعي منابع نظر از

   .هستند

 طي OECD كشور 19 تابلويي هاي داده از استفاده با خود، مطالعه در )1997(2نيدز لوئن و گالگ

 تأكيد .اند كرده بررسي را توسعه و تحقيق مخارج دهنده توضيح عوامل از برخي 1996 تا1960سالهاي

 آنها .است بوده اقتصادي كالن متغيرهاي از توسعه و تحقيق شدت تغيير وابستگي مورد در مطالعه اين

 و خدمات گسترش با مطالعه مورد كشورهاي صنعتي تركيب در تغيير كه يافتند دست نتيجه اين به

                                                                                                                   
 براي ايپايه تواندمي بالقوه طور به كه شودمي تعريف جديد علمي دانش كشف از فرايندي عنوان به تحقيق .1

  .گردد اقتصادي ارزش داراي بالفاصله تحقيق، محصول كه رودنمي انتظار .باشد خدمات و كاال تجاري توسعه

 فرايند .است موجود دانش پايه بر تجاري ارزش داراي فرايند اين .است جديد محصول ايجاد فرايند توسعه،     

 مستلزم ايتوسعه هر يعني ؛نيست سويه دو رابطه اما ؛است تحقيق مستلزم توسعه .نيست مجزا هم از توسعه و تحقيق

 .(OECD, 2003) شودنمي توسعه موجب تحقيقي هر ولي است تحقيق

2. Guellec & Loannidis  



  1392 زمستانـ  چهارمـ سال سيزدهم ـ شماره ) رشد و توسعه پايدار(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي  

 

151

 توسعه و تحقيق شدت تغييرات دهنده توضيح عوامل از برتر فناوري با صنعتي صنايع سهم شدن كم

  .است بوده كشورها اين در

1همكاران و كوهن
 تابلويي دادهاي از استفاده با و ها بنگاه سطح در كه خود مطالعه در )1987( 

  و تحقيق شدت در پذيري تغيير نصف تقريباً كه رسيدند نتيجه اين به ت،اس گرفته انجام آمريكا براي

  .باشد توضيح قابل صنعتي ساختارهاي وسيله به تواند مي توسعه

2سيمونيديز
 و تحقيق بر مبتني -نوآوري بين ارتباط تجربي، هاي يافته كه كند مي بيان )1996( 

 و تحقيق بازاري، قدرت فرضيه به توجه با .دهند مي نشان را بازار ساختار و  بنگاه اندازه و - عهتوس

 هاي پروژه دليل به تواند مي امر اين كه يابد افزايش ها بنگاه اندازه با نسبي طور به است ممكن توسعه

 هاي بنگاه .باشد ،يردگ مي  انجام  زياد ثابت هاي هزينه با اقتصادي بزرگ مقياس در كه  تحقيقاتي

 و تحقيق زمينه در گذاري سرمايه از ناشي هاي ريسك و متنوع را هايشان پروژه توانند مي بزرگ

 ،توسعه و تحقيق بزرگ هاي پروژه تأمين در بزرگ ها بنگاه توانايي واسطه به و كاهش را هتوسع

   .سازند پذير امكان  را خود اي توسعه و پژوهشي و تحقيقي هاي طرح از بسياري

 طور به توسعه و تحقيق شدت و بازار ساختار كه دهد مي نشان را شواهدي )1996( سيمونيديز

 تعيين استراتژي مالحظات و نهادي هاي چارچوب تقاضا، هاي ويژگي فناوري، نوع وسيله به پيوسته

  و تحقيق مخارج مشخص، نهادي چارچوب يك در كه كند مي گيري نتيجه سيمونيديز .شوند مي

  و تحقيق شدت بين مثبت ارتباط از كمي شواهدي ولي يابد مي افزايش بنگاه اندازه با تناسب به توسعه

   .است دسترس در صنعتي تمركز و توسعه

3همكاران و كوهن
 توسعه و تحقيق شدت و سهم با هاي بنگاه كه رسيدند نتيجه اين به )1987(  

  .كنند مي بازي توسعه  و تحقيق شدت توضيح در را نقش ترين مهم باال،

 سلسله در توان مي را  توسعه و تحقيق و مالكيت حقوق  نقش ها، هبنگا بين رقابت اهميت

 و بالندل ،6)1996(نيكل  ،5)1995(گروسكي ،4)2003( همكاران و آقئيون همچون افرادي مطالعات

   .كرد مشاهده 8)2003( مالوني و لدرمن همچنين و 7 )1992( همكاران

                                                                                                                   
1. Cohen et.al  

2. Symeonidis  

3. Cohen et.al  

4. Aghion  etal., (2003) 

5. Geroski (1995)  

6. Nickell (1996) 

7. Blundell et.al,(1999) 

8. Lederman & Malony (2003) 
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 مطالعات توسعه، و تحقيق مخارج سهم و ها بنگاه اندازه بزرگي با مالكيت حقوق رابطه موضوع در 

 خود توسعه و تحقيق مخارج سهم افزايش براي مقياس بزرگ هاي بنگاه كه دهد مي نشان تجربي

   .)AGHION ETAL, 2001( هستند قوي مالكيت حقوق نيازمند

1وارساكليس
 حقوق از قوي هاي حمايت داراي كه كشورهايي داد، نشان اي مطالعه در )2001( 

2استيم و پورتر فورمن، .اند باالتري توسعه و تحقيق شدت ايدار لزوماً ،هستند مالكيت
 )2003(  

 نظر مد توسعه و تحقيق بر مؤثر عوامل عنوان به را المللي بين تجارت بودن باز درجه و مالكيت حقوق

   .دادند قرار

 تحقيق بخش براي عمومي يارانه دالر يك بلندمدت در رسيدند نتيجه اين به 3)2000(رنين وان و هال

 بسياركم مقدار اين مدت كوتاه براي اما داد خواهد نتيجه  توسعه  و تحقيق اضافي دالر يك خصوصي، وتوسعه

 اثر ايجاد عامل تواند مي عمومي بخش تحقيق در افزايش دهد مي نشان كه دارد وجود شواهدي  البته .است

 گردد خصوصي بخش توسعه و تحقيق مخارج با دولتي توسعه و تحقيق مخارج جبري جانشيني

)GOOLSBEE, 1998(  عمومي بخش توسعه  و تحقيق  كه كنند مي اشاره ديگر مطالعات در طرفي از اما 

 .دهد قرار تأثير تحت ،مؤثر هاي هزينه  كاهش طريق از را خصوصي بخش توسعه  و تحقيق است ممكن

 ريسك است، پايين خصوصي بخش در توسعه و تحقيق نسبت كه زماني كنند مي پيشنهاد مطالعات از تعدادي

  ).DAVID ET.AL 2000, DAVID & HALL ,2000( است باال عموما جايگزيني

 مخارج با خصوصي توسعه و تحقيق مخارج سطوح بين رابطة )1998(4مارتين و تانزلمان وان

 كه گيرند مي نتيجه و كنند مي بررسي تابلويي هاي داده الگوي يك در را عمومي توسعه و تحقيق

 مكمل بررسي مورد نمونه در عمومي توسعه و تحقيق مخارج با خصوصي توسعه و تحقيق مخارج

 مورد اين در توان نمي رو، اين از كنند، مي بيان را اين لفمخا نتيجة ديگر مطالعات چند هر .همديگرند

 تحقيق مخارج با خصوصي توسعه و تحقيق مخارج گفت توان مي ،شرايط به بسته و داد ارائه كلي حكم

  .(QUEVEDO, 2004) بود خواهند هم جانشين يا مكمل عمومي توسعه و

 بررسي را اقتصاد بودن رقابتي درجة و توسعه و تحقيق شدت بين رابطة )2004( 5هاريسن و گريفز

 شدت افزايش و شدن رقابتي درجة بين معكوس شكل U رابطه كه گيرند مي نتيجه آنها .اند كرده

 پايين لزوماً توسعه و تحقيق شدت غيررقابتي اقتصاد در كه معنا بدين دارد، وجود توسعه و تحقيق

 اگر و نهد مي افزايش به رو توسعه و تحقيق مخارج شدت اقتصاد، در رقابتي ضايف افزايش با ولي است

                                                                                                                   
1. Varsakelis 

2. Furman , Poter & Stem (2003) 

3. Hall & Van Reenen,(2000)  

4. Tunzelmann, and Martin 

5. Griffith and Harrison 
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 هاي نوآوري خصوصي، منافع كاهش نتيجه در و انحصار كاهش با رود فراتر حدي از رقابت شدت

  .داشت خواهد را توسعه و تحقيق شدت كاهش امكان ،توسعه و تحقيق از حاصل

1گريفتس
 در توسعه  و تحقيق شدت مكمل ،ماهر انساني سرمايه كه كند مي بيان )2000( 

  .ستها بنگاه

2ببكذوك
 كه گيرد مي نتيجه 1990 و 1980 دهة زماني دورة دو در كشور 88 هاي داده با )2001( 

   .است گذاري سرمايه نرخ با مستقيم ارتباط در توسعه و تحقيق شدت

3باسانيني
 توسعه و تحقيق مخارج كاهش در كار بازار قوانين مديناكارآ كه داد نشان )2002( 

  .است مؤثر بسيار برتر فناوري با صنايع

 توسعه و تحقيق مخارج صرف كه دالر هر ازاء به موفق هايشركت در شده انجام مطالعات براساس

  .(PROK OPENKO, 2000) گرددمي حاصل بازده آن برابر هشت ،شودمي

  

  تجربي شواهد -3

 توسعه و تحقيق در جهان پيشرو كشورهاي در توسعه و تحقيق ساختار از آماري شواهد زير بخش در

 گرفته قرار جداول اين ذيل ايران توسعه و تحقيق وضعيت ت،اطالعا وجود صورت در .شود مي ارائه

  .است مطلوب الگوي در توسعه و تحقيق بر مؤثر عوامل كردن مشخص بخش اين از هدف .است

  

  توسعه و تحقيق سرانه و دتش و مقدار - 1-3

4جدول اطالعات
 ميليارد 1107 ،2007 سال در جهان توسعه و تحقيق مخارج كل دهد مي نشان 1 

 تا 1996 هايسال فاصله در جهان توسعه و تحقيق مخارج كل طمتوس طور به .است شده برآورد دالر

 توليد رشد نسبت رشد نرخ اين ).OECD, 2010( است كرده تجربه را درصدي 7 رشد نرخ 2007

 نشان 1 جدول طبق .است بوده هاسال همين در آن برابر 2 حدود و هبود بيشتر بسيار جهان ناخالص

 كره حضور .گردد مي هزينه و جذب جهان كشور 10در جهاني R&D درصد 93 از بيش شده، داده

 به منتهي لسا در .است توجه قابل جهان فناوري پيشرو كشورهاي جمع در هند و چين جنوبي،

 جدول به توجه با  .است بوده درصد 21 چين توسعه و تحقيق شدت ساالنه رشد متوسط ،2007

  .است 96/1 و 05/2 ترتيب به اول يكشورها 21 و 10 در توسعه و تحقيق شدت متوسط

                                                                                                                   
1. Griffiths 

2. Bebczuk 

3. Bassanini 

�. ���� �	
 ��� �
�
 ���� �����
 �� ��. 
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 و عــلوم المللي بين مقايسات در شاخص ترين مهم ،GDP از درصدي صورت هب  R&D چه اگر

  سرانه هاي هزينه شاخص صورت به بيشتر ، R&D شدت در كشورها اختالفات است، فــناوري

R&D  و تحقيق مخارج سرانه باالترين 2008 سال در دالر 12589 با امريكا .شود مي داده نشان 

  .هستند دارا را توسعه و تحقيق سرانه كمترين نيز ايران و هند .داراست را توسعه

 كه كشور 22 جمع در ايران :دهد مي نشان را مهمي نكات ،دولج اين در ايران جايگاه به نگاهي

 فقط .است توسعه و تحقيق هاي شاخص ترين پايين داراي هستند، OECD كشورهاي آنها عمده

 هاي شاخص ،توسعه و تحقيق سرانه و شدت شاخص دو .است باالتر هند از آن توسعه و تحقيق شدت

 رقيب ترين نزديك به سبتن ايران كه است كشوري هر در توسعه و تحقيق كلي وضعيت از خوبي

 متوسط درصد 6 حدود ايران توسعه و تحقيق شدت .داراست را زيادي فاصله تركيه يعني اي منطقه

 باالترين درصد 3 حدود ايران توسعه و تحقيق شدت سرانه .است OECD توسعه و تحقيق شدت

 3 حدود فقط ايراني هر كه است مفهوم اين هب شاخص اين .است )امريكا كشور( توسعه و تحقيق سرانه

 در دهد مي نشان  ها مقايسه اين .كند مي گذاري سرمايه توسعه و قيقتح در امريكايي يك درصد

 بسيار شكاف توسعه و تحقيق سرانه و شدت هاي شاخص با ملي مددرآ سرانه، و ملي درآمد مقايسه

 .دارد وجود پيشرو كشورهاي و ايران بين عميقي

  

   OECD كشورهاي در توسعه و تحقيق مخارج جذب و مالي تأمين منابع -2-3

 توسعه و تحقيق اثرگذاري اندازه و نوع با مهمي بسيار رابطه ،توسعه و تحقيق مخارج مالي تأمين منابع 

 سود از مهمي بخشي كه شود مي قلمداد ضروري و مهم زماني توسعه و تحقيق در گذاري سرمايه .دارد

   .شود محقق توسعه و تحقيق در گذاري سرمايه با آن اومتد و بنگاه

 بخش مثل منابع ساير دولت، تجاري، هاي بنگاه شامل توسعه و تحقيق مخارج مالي تأمين منابع

 در .شود مي )غيرانتفاعي خصوصي مراكز و عالي آموزش منابع جمله از( داخلي هاي بخش و خارجي

 OECD كشورهاي توسعه و تحقيق مخارج بودجه تأمين در ها بخش اين از يك هر سهم 2 جدول

 تأمين در را سهم كمترين خارجي بخش و سهم باالترين تجاري هاي بنگاه .است شده داده نشان

 و تحقيق منابع درصد 64 حدود OECD در دارند، OECD كشورهاي توسعه و تحقيق مخارج بودجه

   .شود مي تأمين ولتد توسط درصد 28 و تجاري هاي بنگاه وسيلة به توسعه

 .است خارجي منابع يا و دولتي منابع ،1تجاري هاي بنگاه شامل توسعه و تحقيق جذب منابع

 و تحقيق .اند كرده جذب را توسعه و تحقيق مخارج كل از درصد 70 ،2006 سال در تجاري هاي بنگاه

 تجاري توسعه و تحقيق و )اي كارخانه( صنعتي -تجاري توسعه و تحقيق به خود ،تجاري توسعه

                                                                                                                   
1. Business Enterprises R&D Expenditure 
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1خدماتي
 درصد 22 و نعتيص -تجاري درصد 78 تجاري توسعه و تحقيق منابع كل از .شود مي تقسيم 

 جذب را توسعه و تحقيق منابع كل از درصد 17 حدود عالي آموزش آن از پس .است خدماتي -تجاري

  .كند مي مصرف را توسعه و تحقيق منابع درصد 10 حدود هم دولت و

 OECD در تجاري توسعه و تحقيق كل از درصد 15 حدود فقط توسعه و تحقيق در خدمات سهم

 صنايع بري دانش از كمتر بسيار ،خدمات بري دانش كه است اين آن عمدة دليل يك .شود مي شامل را

  .است اي كارخانه

 اين فناوري شدت با متناسب توسعه و تحقيق مخارج ،)اي كارخانه( صنعتي - تجاري هاي بنگاه در

 برتر، فناوري با طبقه 4 به توسعه و تحقيق شدت به توجه با اي كارخانه صنايع .شود مي جذب صنايع

 52 دهد مي نشان 3جدول 2.شوند مي بندي تقسيم پايين و پايين به متوسط باال، به متوسط فناوري با

 12 و متوسط برتر فناوري با صنايع در درصد 36 برتر، فناوري با صنايع بخش در تجاري هزينه درصد

 ساختار اگر .دهد مي نشان را مهمي نتيجه جدول اين .شود مي هزينه پايين فناوري با صنايع در درصد

 با توسعه و تحقيق جذب ظرفيت ناگزير ،باشد طبيعي منابع بر مبتني و نباشد پايه - فناور اقتصادي

 .است پايين ،شرايط ساير بودن ثابت فرض

  

  ها بنگاه اندازه به توجه با تجاري توسعه و تحقيق وجوه تأمين -3-3

 نيروي با هاي نگاهب درصد، 13 فقط نفر 50 از كمتر هاي بنگاه OECD در كه دهد مي نشان 4 جدول

 هاي هزينه از درصد 69 نفر 250 از بيش كار نيروي با هاي بنگاه و درصد 18 نفر 250 از كمتر كار

 با هاي بنگاه در تجاري توسعه و تحقيق عمدة بخش ،واقع در .كنند مي جذب را تجاري توسعه و تحقيق

 ؛دارند ابداعات در مهم نقشي دو هر بزرگ و كوچك هاي بنگاه .شود مي جذب و تأمين بزرگ مقياس

 روشني به جدول اين .دارند اختيار در را  توسعه  و تحقيق مخارج از بزرگي سهم بزرگ بنگاهاي ولي

   . يابد مي افزايش ها بنگاه اندازه با ،توسعه و تحقيق دهد مي نشان

 

  توسعه و تحقيق مخارج در دولت مشاركتي و حمايتي نقش -3- 4

 شكست اصالح دولت، مداخلة هدف اولين .شود مي توسعه و تحقيق بخش وارد كلي هدف دو در دولت

                                                                                                                   
1. Business R&D 

اگر اين .  به ارزش افزوده است ،R&Dهاي  هاي استانداردي از درصد هزينه بندي بر اساس نسبت مبناي تقسيم. 3

درصد باشد فناوري متوسط به  15تا  6اگر بين . فناوري از نوع برتر است ،درصد باشد 30تا  16نسبت بين 

فناوري پايين  ،درصد باشد 2تا  5/0بين اگر . درصد باشد فناوري متوسط به پايين است 6تا  2اگر بين . باالست

.)OECD, 2003( است 
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 حمايت عدم درصورت اقتصادي، نظر از .است اجتماعي مطلوب حد در فناوري و دانش توليد در بازار

 اجتماعي برگشت نرخ كه دهد مي نشان تجربي شواهد .پردازند مي R&D به كمتر ها بنگاه دولت،

 خصوصي گذاري سرمايه برگشت نرخ از باالتر توجهي، قابل طور هب ،R&D هاي گذاري سرمايه براي

 و نامطلوب و ناسالم رقابت مانند بازار گوناگون نواقص تركيب از بازار شكست موارد، اغلب در .باشد مي

 موارد، اين در .گرددمي نتيجه نااطميناني با توام و بلندمدت بسيار ازدهيب و نادرست اطالعات

  .باشد مي مالي و قانوني هاي حمايت از مركب بازار، شكست قبال در شده اتخاذ يها  سياست

 توسعه و تحقيق از دولت اقتصادي فرا اهداف توسعه، و تحقيق بخش در دولت حضور هدف دومين

 ها دولت كه است شده موجب نوظهور هاي فناوري به كمك نيز و نيتيام و اجتماعي اهداف .است

   .كنند مي هابخش اين در توسعه و تحقيق صرف را توجهي قابل منابع

 پيشرفت و حمايت در مهمي نقش دولت يافته، توسعه يا صنعتي كشورهاي تمامي تقريباً ميان در

R&D دارد. R&D پايه هاي فناوري و زيست حيطم دفاع،  سالمتي، نظير مهمي هاي حوزه در دولتي 

 عمومي بودجه از فراتر صنعتي هاي فناوري از OECD هاي دولت عمده .است بااليي بسيار سهم نو، و

 دولتي اقتصادي هاي سيستم تغيير حال در كه كشورهايي در .كنند مي حمايت توسعه و تحقيق

 است، پيوسته وقوع هب خيرتأ با تر مدرن فناوري بازارهاي به ورودشان كه كشورهايي يا و هستند

 دخالت از كارا نتيجة ايجاد براي كه داشت توجه بايد .است پررنگ توسعه و تحقيق در دولت مشاركت

 منتهي كارا نتيجه به دولت دخالت نوع هر لزوماً و گردد فراهم عوامل از متعددي مجموعة بايد دولت،

 اساسي نقشي مستقيم طور به ها دولت و دهد مي رخ ها اهبنگ در فناوري در تحول و تغيير .شود نمي

 شتاب و بسترسازي به معطوف عمدتاً فناوري تحوالت حوزه در دولت وظايف .ندارند فناوري تحول در

  :از عبارتند دولت مشاركت و حمايت عمده ابزار چند .است توسعه و تحقيق به بخشي

 صورت به توسعه و تحقيق هاي يارانه عنوان با غيمبال دولت :وام اعطاي و اي  يارانه هاي مكك -

   .پردازد مي توسعه و تحقيق در فعال هاي بخش به مستقيم

 تواند مي كه است ابزاري مالياتي هاي انگيزه ايجاد ):مالياتي بخشش و اعتبار( مالي هاي مشوق -

 مستقيم حضور وشر به نسبت روش اين .كند ترغيب توسعه و تحقيق مخارج افزايش بر را ها بنگاه

 به رو دنيا مختلف كشورهاي در ابزار اين از استفاده دامنة .دارد مزيت و برتري ها يارانه قالب در دولت

  .شود مي كسر ها شركت درآمد بر ماليات از توسعه، و تحقيق مالياتي اعتبار ايجاد با و است افزايش

 و علمي هاي زيرساخت ايجاد :آن گسترش و انتشار و فناوري و علمي هاي زيرساخت ايجاد -

  .انجامد مي توسعه و تحقيق در خصوصي و عمومي بخش بيشتر مشاركت به فناوري

  R&D هبودج تخصيص دولت، اجتماعي ـ اقتصادي اهداف به توجه با OECD كشورهاي در

 و سالمتي دفاعي، اهداف شامل اغلب اجتماعي ـ اقتصادي اهداف .گردد مي بندي اولويت دولتي
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 توسعه و تحقيق در OECD كشورهاي سهم دهد مي نشان 5 جدول .است زيست  محيط و داشتبه

 متوسط طور به ).است دولتي توسعه و تحقيق كل درصد 42( است درصد 42 متوسط طور به

 اختصاص دفاعي تحقيقات به را دولتي توسعه و تحقيق مخارج كل از درصد OECD، 15 كشورهاي

 كل از درصد 55 حدود مريكاآ در .شود مي دفاعي غير توسعه و تحقيق صرف آن، ماندهاقيب و دهند مي

   .شود مي نظامي توسعه و تحقيق صرف دولت، توسعه و تحقيق مخارج

 OECD در را توسعه و تحقيق هاي فعاليت  كمي ساختار از نمايي ،مختصر صورت به مذكور مطالب

  .شود مي پرداخته توسعه و تحقيق شدت تعيين بر مؤثر عوامل سازي مدل به بعد بخش در .داد نشان

  

 توسعه و تحقيق شدت تعيين بر مؤثر عوامل سازي مدل - 4

 به كشور يك از توسعه و تحقيق شدت تغيير علت دهنده توضيح كه شود مي ارائه الگويي بخش اين در

 مي پرداخته توسعه و تحقيق بر مؤثر هاي سازمان و نهادها ارتباط موضوع به ابتدا .است ديگر كشور

  .زاستدرون متغيري ،توسعه و تحقيق مخارج كه شود مي استدالل ،بعد مرحله در .شود

 

  توسعه و تحقيق بر مؤثر هاي سازمان و نهادها ارتباط -1- 4

 محور يك چارچوب در فناوري و دانش توليد متولي نهادهاي استقرار نحوة و جايگاه ،زير يالگو در

   .است هشد ترسيم افقي

  .دهد مي نشان را فناوري و دانش توليد متولي نهادهاي استقرار نحوة و جايگاه 1 الگوي     

 
  .1385 همكاران، و محمدي دين :مأخذ
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 ضرورت به نهادها نوع و نقش فناوري، توليد يندفرا به دانش توليد فرايند از حركت در ،الگو اين در

 رفتار ماهيتاً و شود مي محسوب دانش توليد اصلي هسته طيف، سر يك در عالي آموزش .يابد مي تغيير

 توليد اصلي متولي كه دارند قرار تجاري هاي بنگاه طيف، ديگر انتهاي در .دارد گرا دانش پژوهشي

 و دانش اينكه براي اما .هستند فناورگرا پژوهشي رفتار داراي شود مي گفته اصطالح به و اند فناوري

 .شود مي الگو وارد دولت يعني سوم عامل گيرند، قرار مند نظام تعامل در هم با و گردد توليد فناوري

 فراهم را فناوري به دانش اتصال در الزم انگيزشي نظام ،نهادي وظايف از وسيعي گسترة با دولت،

 عملكرد كه است بازار و بنگاه دولت، پيچيده تعامل در موضوعي توسعه و تحقيق نگاه، اين با .كند مي

 توسعه و تحقيق رونق و رشد .است توسعه و تحقيق نظام پويايي كننده تعيين ،ضلع سه اين وبمطل

  .است مثلث اين اضالع متناسب رشد به وابسته

 خارجي بخش .است خارجي بخش آن و دارد نقش توسعه و تحقيق نظام ييپويا در ديگري عنصر

 و دانش كسب هدف با آنها هاي گاهبن يا كشورها بين فناوري و علمي هاي همكاري مجموعه شامل

 و دانش توليد عرصه در دانشگاهي، بين هاي همكاري .است يكديگر با طرف دو يا طرف يك از فناوري

 نوع اين عيني هاي نمونه از فناوري عرصه در المللي بين يا مليتي چند بزرگ هاي شركت با پيوندي هم

   .هستند ها همكاري

 است فناوري و دانش متولي نهادهاي همپوشاني ميزان تعيين دارد، وجود اينجا در كه مهمي نكتة

 ولي كند مي فرق ديگر اقتصاد به اقتصاد يك از و ندارد وجود آنها سهم تعيين براي واحدي الگوي كه

 تجاري هاي بنگاه با دولت وجودي ماهيت چون .يابد نمي تغيير شان وظايف و نهادها وجودي ماهيت

 در ها بنگاه با دولت جانشيني موجب تجاري هاي بنگاه با دولت بيشتر همپوشاني است، متفاوت كامالً

 البته و ندارد چنداني نقش فناوري مستقيم توليد در ماهيتاً دولت .شود مي توسعه و تحقيق حوزة

 زني و بهداشتي و نظامي هاي فناوري روي بر فناوري توليد در دولت تمركز ،شد بيان كه طور همان

 گيرد، صورت تجاري هاي بنگاه با دولت جبري جانشيني اگر و است نوين غيرتجاري ايه فناوري

 نوعي به ليعا آموزش كشورها اغلب در ديگر، طرف از .داشت را فناوري توليد كاهش انتظار توان مي

 و دانش عرصه بازيگران ساير با دولت همپوشاني درجة و وظايف تنظيم ،بنابراين و دولت به وابسته

  .است برخوردار فناوري و دانش توليد تدارك در ويژه اهميت از ،وريفنا

  

   توسعه و تحقيق زاييبرون و درونزايي - 2-4

 مي شود، تلقي زابرون توسعه و تحقيق شاخص اگر برونزا؟ يا است درونزا متغيري توسعه و تحقيق آيا

 مهمي بخش كننده تعيين تواند مي دولت حمايت و حضور و باشد گذاري سياست قابل راحتي به تواند

 مجموعه ساز بهينه رفتار عملكرد نتيجه آن مقدار باشد، زادرون شاخص اين اگر اما .باشد شاخص اين از
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 متغيري توسعه، و تحقيق متغير ،حالت اين در .است آن از بخشي هم دولت كه است اقتصادي عوامل

 موارد تجربي و نظري شواهد .شود مي داده توضيح آن مقدار متغيرها ساير وسيله به كه است وابسته

  :دهد مي نشان را زير

 از آن زاييبرون و درونزايي مقدار .است برونزا كامالً نه و درونزا كامالً نه توسعه و تحقيق متغير -1

 درونزايي متغير، اين غالب وزن افتگي،ي توسعه باالي سطوح در .دارد تفاوت ديگر اقتصاد به اقتصاد يك

 ناتوان بازار مكانيزم لزوماً كه است مهمي و خاص هاي حوزه به محدود متغير اين زايبرون بخش .است

 .كند مي عمل ضعيف بسيار يا است آن انجام از

 تجاري هاي بنگاه عملكرد به وابسته توسعه و تحقيق درصد 65 حدود OECD كشورهاي در -2

 توسعه و تحقيق .است محدود و مشخص هاي حوزه در دولتي توسعه و تحقيق هم درصد 35 و است

 توسعه و تحقيق .است سود انگيزه بر مبتني تصميمات تابع و است درونزا متغيري تجاري هاي بنگاه

 توسعه و تحقيق اهداف هم طرفي از و دهد مي پوشش را اقتصادي هاي حوزه از محدودي دامنه دولتي

 .دارند ياقتصاد بلندمدت بازده حداقل يا  نيست اقتصادي لزوماً دولتي

 بازار در دولتي توسعه و تحقيق منابع اعظم بخش ،دهد مي نشان تجربي شواهد كه طور همان -3

 فرا اهداف زيست محيط يا و درمان و بهداشت دفاع، نظير هايي حوزه .شود نمي خرج خدمات و كاال

 دنبال مدت ندبل اهداف نو هاي انرژي يا و مدرن هاي فناوري نظير هايي بخش در يا و .دارند اقتصادي

 در تحول عامل و متولي ها بنگاه بلكه نيست فناوري اصلي مسئول دولت نظري لحاظ از .شود مي

 به ها بنگاه تحريك براي است عاملي ها دولت مالي هاي مشاركت و هاي حمايت البته .هستند فناوري

 كانال از نيز توسعه و تحقيق بر دولت نقدي غير و نقدي هاي مشوق تأثير لذا .بيشتر توسعه و تحقيق

 .كند مي عبور تجاري هاي بنگاه

 نوآوري سيستم بازيگران بين همكاري رشد عامل غيرتجاري و تجاري نهادهاي بين همكاري  -4

 كردن حداكثر ،توسعه و تحقيق از تجاري هاي بنگاه هدف .است ابداعات گيريشكل ساز زمينه كه است

 به دستيابي براي ها بنگاه .هستند تحقيقات قتصاديا منافع دنبال به نيز هادولت و است سود

-مي مراجعه خارجي بخش با همكاري جهت در يا و ها دانشگاه به خود تحقيقات نياز مورد هاي دانش

 تجاري هاي بنگاه توسعه و تحقيق عملكرد .شود مي ايجاد نهادها بين اتصال حلقة ،ترتيب بدين و كنند

  وري بهره در تغيير كه گرفت نتيجه توان مي لذا .دارد خدمات و اه كاال در نوآوري بر مستقيم اثر

 هاي بنگاه توسعه و تحقيق با قوي بسيار ارتباط توسعه و تحقيق هاي فعاليت به اتكا با توليد عوامل

 ديگري آسان هايروش به ها دولت اقتصادي منافع يا ها بنگاه سود كردن حداكثر اگر اما .دارد تجاري

 و تحقيق زاييدرون لذا .داشت مؤثر بازدهي انتظار توسعه و تحقيق نظام از توان نمي اشد،ب پذير دسترس

  .است دولت نيز و تجاري هاي بنگاه توسط آن به واقعي نياز گرو در توسعه
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  كالن سطح در توسعه و تحقيق شدت بر اثرگذار عوامل الگوسازي -3-4

 عوامل توسعه، و تحقيق اقتصاد مرزي مطالعات مرور با تطبيقي، تحقيق روش از گيري بهره با مقاله اين

 استخراج را - شده مشخص نهاآ اثرگذاري مختلف مطالعات در كه - وسعهت و تحقيق شدت بر مؤثر

 در توسعه و تحقيق شدت در گذار اثر عوامل مجموعه عنوان به الگو يك در آنها نهي هم با .است كرده

 ،مقاله اين اول بخش ضمني فرضيه .است شده آزمون آنها گذاري اثر سنجي، اقتصاد مدل يك قالب

 مجموعه كه است نشده امانج تاكنون اي مطالعه .است توسعه و تحقيق بر مؤثر عوامل گذارياثر آزمون

  .شود ديده آن در كالن سطح در توسعه و تحقيق بر اثرگذار عوامل

 از الگويي توان مي شده ارائه تجربي شواهد و شده انجام مطالعات مجموعه تحليل و تجزيه با

 مبنا الگوي يك عنوان به را »فناوري در پيشرو كشورهاي« در توسعه و تحقيق دهنده توضيح عوامل

 نقش و است درونزا متغير يك توسعه و تحقيق مخارج كه است اين بر فرض ،مدل اين در .داد ارائه

 غير يا و مستقيم هاي پرداخت يا و مشخص هاي حوزه در توسعه و تحقيق انجام قالب در زني دولت

 متمايز آن ماهيت به توجه با توسعه و تحقيق موضوع حال هر به .است تعريف قابل ها بنگاه به مستقيم

 تقارن عدم مثبت، سرريزهاي با توأم گسترده خارجي آثار وجود .است خصوصي متعارف كاالهاي از

 بهينه سطح در توليد براي كه شود مي موجب آن جديد هاي فناوري انتشار و مالي تدارك در اطالعاتي

 هاي كاستي رفع معني به دولت بودن فعال ولي باشد فعال توسعه و تحقيق عرصه در دولت اجتماعي،

 كشورهاي در توسعه و تحقيق نوع و مقدار در تفاوت البته .خصوصي بخش با جانشيني نه است بازار

  .است اقتصادي داليل روي بر مطالعه اين تمركز ولي نيست اقتصادي عوامل به محدود لزوماً مختلف

 را قاعده اين .است آن پويايي بناي سنگ كه است استوار بستري و قاعده بر توسعه و تحقيق نظام

 و مستقيم صورت به كه نهاد نام توسعه و تحقيق بحث با درگير اقتصادي و نهادي هاي ظرفيت توان مي

 فوق، نظري مباني به توجه با .هستند توسعه و تحقيق نظام هاي پويايي با تعاملي رابطة در غيرمستقيم

  :از عبارتند توسعه و تحقيق شدت بر اثرگذار متغيرهاي

 نقطه ،مالكيت حقوق اجراي و تضمين تعريف، در دولت مديكارآ درجة :مالكيت حقوق ظامن -

 براي را توسعه و تحقيق از ناشي دستاوردهاي مالكيت حقوق نظام .است نوآورانه فعاليت هر اتكاي

 ريسك پر و گران هاي فعاليت از توسعه و تحقيق .كند مي تضمين و حفظ را آن و كرده دروني ها بنگاه

 نظام سرمايه، صاحبان حقوق و سود تضمين طرفي از و سرمايه بازگشت از ها بنگاه اطمينان و است

  .كند مي فراهم توسعه و تحقيق براي  الزم يانگيزش

 توسعه و تحقيق جذب و تقاضا ظرفيت بر مهمي بسيار اثر صنعتي هاي ساختار :صنعتي ساختار -

 سطوح نيازمند باال، و متوسط فناوري سطح با و پايه -فناور اقتصادي و صنعتي هاي ساختار .دارند
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 ترين پايين طبيعي منابع بر مبتني اقتصادي تارهايساخ .هستند توسعه تحقيق هاي فعاليت از بااليي

   .كنند مي پيدا را توسعه و تحقيق به نيازمندي

 عوامل در انگيزش و تحرك ايجاد اصلي عوامل از عامل، اين :اقتصاد بودن رقابتي و باز درجة -

 مستقيمي و قوي رابطه نوآوري با رقابت .است توسعه و تحقيق انجام براي رقابتي فضاي در اقتصادي

 ،اقتصاد شدن رقابتي .است رقابت با متناظر نوآوري ،اقتصادي متون از برخي در كه اي گونه به ؛دارد

  .كند مي ايجاد را توسعه و تحقيق براي انگيزه

 پذيرش ظرفيت جهت به مقياس بزرگ هاي بنگاه :مقياس بزرگ هاي بنگاه وزن و ساختار -

 و تحقيق شدت در زيادي وزن ،اي توسعه و تحقيق بزرگ هاي پروژه مالي تأمين قدرت و باال ريسك

 هاي بنگاه سهم افزايش ،شرايط ساير بودن ثابت فرض با رود مي انتظار لذا  .داشت خواهند توسعه

  .شود منجر بيشتر توسعه و تحقيق به اقتصاد در بزرگ

 خارجي بخش و تدول تجاري، بنگاهاي توسط مالي تأمين :توسعه و تحقيق مخارج مالي تأمين -

 و جذب ظرفيت با مستقيمي رابطه ،توسعه و تحقيق مخارج مالي تأمين منابع .پذيرد مي صورت

 است اين بيانگر ،باشد مهم تجاري هاي بنگاه براي توسعه و تحقيق اگر .دارد توسعه و تحقيق تقاضاي

 فناوري در تغيير و تحول كه آنجا از .است بنگاه سود بر گذاراثر اقتصادي متغير يك توسعه و يقتحق كه

 تقاضاي مقدار تعيين در مهمي عامل  تجاري هاي بنگاه رود مي انتظار  لذا دهد مي رخ ها بنگاه در

 كند مي دنبال را محدودي و مشخص اهداف ،دولتي توسعه و تحقيق .باشند توسعه و تحقيق براي مؤثر

  .كند مي هزينه و تأمين را توسعه و حقيقت از شده تعريف سهمي و

 اي، توسعه تحقيقات انجام توسعه، و تحقيق هاي نهاده كارگيري به با :توسعه و تحقيق توليد تابع -

 محصوالت اين .شود مي توسعه و تحقيق محصوالت توليد به منجر و شده ميسر اي پايه و كاربردي

 فناوري و ابداع شامل نهايي ستاده و علمي هاي شگزار و ها مقاله نظير نخستين هاي ستاده شامل

 تابع ساختار با مستقيمي رابطه ،توسعه و تحقيق محصول توليد و جذب هاي ظرفيت .شود مي جديد

  .دارد رتشبي هاي نهاده به نياز بيشتر توسعه و تحقيق .دارد توسعه و تحقيق توليد

  

   آنها با متناظر هاي شاخص و غيرهامت تعريف -4- 4

 توسعه و تحقيق تداوم و گيري لشك بر مؤثر متغيرهاي ترين اصلي از مطالعات قالب در مالكيت حقوق

 موسسه توسط شاخص اين .است شده استفاده مالكيت حقوق شاخص از منظور اين براي و است

 و )خصوصي بخش( بنگاه اندازه بين رابطه پيرامون گسترده مطالعات به توجه با .شود مي توليد هريتيج

 كشور آن بزرگ هاي شركت اندازه و حجم از شاخصي كشور هر بورس اندازه متغير توسعه، و تحقيق

 را بورس در معامالت مالي گردش از بزرگي حجم ،مقياس بزرگ هاي شركت .است شده گرفته نظر در
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 حجم و دادتع نماينده عنوان به ملي ناخالص توليد به نسبت بورس اندازه رو اين از .دارند اختيار در

 با صنايع صادرات مهم شاخص .است شده گرفته نظر در ملي ناخالص توليد از مقياس بزرگ بنگاهاي

   .است شده گرفته نظر در صنعتي ساختار نماينده شاخص عنوان به نيز صنعتي صادرات در برتر فناوري

 سطح با اقتصاد پذيري بترقا و رقابت سطح بين داري معني رابطه بيانگر كه مطالعاتي به توجه با     

 آزادي از شاخصي عنوان به اقتصاد بودن باز درجه متغير از دارد، وجود توسعه و تحقيق هاي فعاليت

 عنوان به تجاري بنگاهاي توسط توسعه و تحقيق مخارج مالي تأمين سهم .است شده استفاده اقتصادي

 تحقيق توليد تابع ساختار دادن نشان براي .است شده استفاده مالي تأمين ساختار كننده تعيين متغير

 تابع در نهاده ترين اصلي .است شده استفاده توسعه و تحقيق ستاده و نهاده متغير دو از نيز توسعه و

 مقاالت شامل( توسعه و تحقيق نخستين ستادهاي بين از .است محققين تعداد توسعه، و تحقيق توليد

 اختراعات تعداد متغير ،)ثبتها و اختراع نوآوري، شامل( نهايي هاي ستاده و )علمي اتگزارش و كتب و

   .است شده استفاده الگو در

  

  سنجي اقتصاد الگو تصريح - 5-4

 الگوي توسعه، و تحقيق دهنده توضيح و مؤثر عوامل نقش از تر عيني دركي براي قسمت اين در

 شدت ،سنجي اقتصاد مدل در .گردد مي ارائه شده انجام مطالعات و نظري مباني پايه بر اقتصادسنجي

 شدت براي را زير الگوي توان مي شده، ارائه مطالب به توجه با .است وابسته متغير ،توسعه و تحقيق

  :كرد تصريح توسعه و تحقيق

itiiiiitiitiitiiit USTPIFBHTRESPATPRRD ++++++++= 98765421 αααααααα 
RD: از توسعه و تحقيق هزينه مخارج سهم GDP   

PR: مالكيت حقوق شاخص  

PAT: شده ثبت اختراعات تعداد   

RES: بخش در محققين تعداد R & D )نفر ميليون هر ازاي به(  

HT: صنعتي صادرت از برتر فناوري با صنايع صادرات سهم  

FB: مخارج مالي تأمين سهم R & D تجاري هاي هبنگا توسط  

PI: به نسبت واردات + صادرات( كشورها بودن باز شاخص GDP (  

ST: به نسبت بورس اندازهGDP   
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  نتايج ارائه و الگو برآورد -6-4

 گرفته نظر در OECD كشور 30 براي بررسي مورد هدف هجامع جامع، آماري نظام وجود جهت به

 استفاده 2006 ات 1998 سال از مشاهده 270 از و )پانل( تابلويي هاي داده نوع از مشاهدات نوع شده،

1هريتيج آماري هاي سايت آماري اطالعات از ها داده اين .است شده
 ,WDI( جهاني بانك ،2فريزر و 

3كل تخمين .اند شده آوري جمع OECD رسمي سايت و )2008
  انجام EVIEWS 5افزار نرم با الگو 

   .است شده

 يا تابلويي هاي داده( مشاهدات تلفيق مناسب ساختار دارد ضرورت ابتدا ،مدل برآورد براي

 تلفيق ساختار ليمر F آماره محاسبه با .گردد مشخص مدل در برآورد براي )تركيبي هاي  داده

 اين نتايج .شد استفاده الگو تخمين براي )POOLING( تركيبي روش از و گرديد مشخص مشاهدات

  :است زير صورت به تخمين

  
 احتمال   T آماره  معيار انحراف  ضرايب متغير

 0.4220 0.804276- 0.166385 0.133820-             مبدأ از عرض

 0.0710 1.813157 0.025166 0.045630 مالكيت حقوق شاخص

 1.24E-06 2.97E-07 4.181714 0.0000 شده ثبت اختراعات تعداد

 2.43E-05 15.73230 0.0000 0.000382  توسعه  و تحقيق بخش در محققين تعداد

 توسط توسعه و تحقيق مخارج مالي تأمين سهم

 تجاري يها هبنگا

0.002207 0.000627 3.519553 0.0005 

 GDP 0.001161 0.000519 2.236261 0.0262 به نسبت بورس اندازه

 تاصادر كل از برتر فناوري با تيعصن صادرات سهم

 صنعتي

0.007626 0.002940 2.593890 0.0100 

 0.0010 3.333803- 0.020115 0.067060- كشورها بودن باز شاخص

  تحقيق محاسبات :خذمأ

R( دهد مي نشان را مناسبي توضيحي توان ،فوق مدل
2
 نتايج كه ستا اين توجه قابل نكته ).8.=

 معني ـ درصد 10 سطح در ـ آماري لحاظ از برآوردي مدل در ضرايب عمده دهد، مي نشان فوق مدل

 سساتمؤ سهم محققين، تعداد اختراعات، ،مالكيت حقوق شاخص  .است انتظار با مطابق نتايج و دار

                                                                                                                   
1. Heritage 

2. Freezer 

3. Total Estimate 
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 صادرات سهم كشورها، بورس اندازه توسعه، و تحقيق مالي تأمين از كشورها )خصوصي بخش( تجاري

   .دارند توسعه و  تحقيق شدت بر داري معني كامالً و مثبت تأثير صنعتي صادرت از برتر فناوري

 نمونه چارچوب در اقتصادي آزادي از شاخصي عنوان به اقتصاد بودن باز درجه شاخص متغير تنها

 علت .دهند مي نشان توسعه و تحقيق شدت روي منفي دار معني اثر ،مطالعه مورد دوره و بررسي مورد

 به وابسته متغير اين .كرد جستجو بررسي مورد اقتصادهاي و ها داده ساختار در بايد را موضوع اين

 مي موجب مدل مشاهدات در مريكاآ مثل كشورهايي حضور .است كشورها تجاري مبادالت حجم سهم

 از بعضي در كه چرا دهد؛ نشان توسعه و تحقيق شدت روي بر منفي دار معني اثر متغير اين شود

 توليد به نسبت تجاري مبادالت حجم سهم بودن پايين واسطه به نمونه، يافته توسعه كشورهاي

 يا اقتصادي آزادي چون متغيرهايي ظاهر در توسعه، و تحقيق شدت بودن باال وجود با ملي ناخالص

 توان .دهند نمي نشان توسعه و تحقيق شدت روي نمونه سطح در مثبتي اثر ،اقتصاد بودن باز درجه

 نشان توسعه و تحقيق شدت روي داري معني اثر كه است شده مدل وارد نيز اقتصاد آزادي درجه دوم

 لحاظ از و نيست توسعه و تحقيق شدت بر اقتصادي پذيري رقابت منفي اثر نافي موضوع اين البته .نداد

  .دارد وجود توسعه و تحقيق شدت و رقابت درجه بين مثبتي رابطه ،تئوري

 بين توسعه و تحقيق شدت تفاوت از توجهي قابل بخش كه كند مي ييدتأ را موضوع اين فوق مدل

 شدت كه كند مي بيان مدل اين .است توضيح قابل شده، اشاره اقتصادي عوامل به توجه با كشورها

 كشوري يك براي چرا .كند مي تغيير مختلف كشورهاي بين در چرا ،كالن سطح در توسعه و تحقيق

  .است 3 ديگر كشور براي يا 2 شدت اين

  

 ايران در توسعه و تحقيق شدت طلوبم و موجود وضع بررسي -5

  تطبيقي مقايسه -1-5

 عوامل گذاري اثر صحت زمونآ هدف، بلكه نيست ايران به مدل يجنتا تعميم ،مقاله قبل بخش از هدف

 را شده ياد عوامل اگر تطبيقي مقايسه يك در دهد مي نشان زير بخش .است توسعه و  تحقيق بر مؤثر

 فوق عوامل بين شكافي چه ،بدانيم توسعه و تحقيق شدت دهنده توضيح عوامل ترين اصلي عنوان به

   .است OECD كشورهاي متوسط و ايران اقتصاد شرايط در

 در شده ارائه مدل تجربي ارزيابي و توسعه و قيقتح مخارج شدت كننده تعيين عوامل بررسي

 تعيين متغيرهايي چه دهد نشان كه گرفت قرار بررسي مورد هدف اين با OECD كشورهاي مجموعه

 از واقعياتي گوياي ساختار اين .هستند كشورها اين در توسعه و تحقيق پوياي جريان اصلي كننده

-فعاليت در مؤثر اجزاي روابط دروني، ساختار به نگاهي با .است كشورها اين در R&D كارآمد عملكرد

 مكانيزم بنگاه، .گرددمي آشكار هاارتباط اين درونزايي و آن اجزاء بين شده تعريف روابط ،R&D هاي
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 و تحقيق يافته تكامل نظام يك گوياي R&D هايفعاليت بر گذارتأثير مثلث عنوان به دولت و بازار

 و تحقيق جريان از هاشاخص همان بررسي به ،مقدمه اين با .است يافته توسعه كشورهاي در وسعهت

  .پردازيممي ايران در توسعه

 ،آن موجود شرايط به توجه با ايران در توسعه و تحقيق شدت مقدار سازي شبيه و ارزيابي براي

 در توسعه و تحقيق شدت دهنده توضيح و اثرگذار متغيرهاي ميانگين تفاوت مقدار از اي مقايسه ابتدا

  .شود مي انجام ايران در ها شاخص همان با OECD كشورهاي الگوي

  

  OECD  با ايران توسعه و تحقيق هاي شاخص تطبيقي مقايسه .6 جدول

  OECD  توسعه و تحقيق شدت بر گذار اثر متغير
)2006( 

  ايران

)1386(  

 به ايران شاخص نسبت

OECD   شاخص

16/0 122 22 )رتبه( مالكيت حقوق شاخص  

18/0 4038 22231 شده ثبت اختراعات تعداد  

21/0 602 2800 )نفر ميليون در( توسعه و تحقيق بخش در محققين تعداد  

 هاي هبنگا توسط توسعه  و تحقيق مخارج مالي تأمين سهم

 )درصد( تجاري

52 11 2/0  

GDP 39 17/0 به نسبت بورس اندازه  004/  

5/1 از كمتر 17 )درصد( صنعتي صادرت از برتر فناوري با صنايع صادرات سهم  08/0  

8/0 1اقتصاد بودن باز شاخص  25/0  31/0  

8/1  توسعه و تحقيق شدت  8/0  44/0  

  تحقيق محاسبات :خذمأ

  

 ايران در توسعه و تحقيق شدت بر گذار اثر اصلي عوامل عميق فاصله روشني به فوق هاي شاخص

 نسبت متوسط اول، شاخص شش در .دهد مي نشان را OECD كشورهاي متوسط با مقايسه در

 در توسعه و تحقيق شدت كه حالي در .است درصد 20 از كمتر OECD هاي شاخص به ايران شاخص

 در اينكه وجود با كه است اين مقايسه دو اين ساده مفهوم .است  OECDدرصد 44 ايران

 به ايران توسعه و تحقيق نسبت ولي است زياد بسيار فاصله توسعه و تحقيق بر گذار اثر يها متغيرهاي

OECD در مؤثر توسعه و تحقيق شدت ،شد مي حفظ ها نسبت اگر كه رفت مي انتظار .است كمتر 

  .باشد ./4 حدود ايران

                                                                                                                   
براي ايران جمع صادارت غيرنفتي و واردات بر كل توليد ناخالص ملي شاخص باز بودن اقتصاد قرار داده شده . 1

 .است
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 ايران در توسعه و تحقيق عمده بخش كه باشد صورت اين به تواند مي زياد بسيار فاصله اين تفسير

 كارآيي براي زيادي انتظار توان نمي بالطبع .شود مي تعيين دولتي تحقيقي اعتبارهاي با و برونزا

 اقعو در .ستا نشده انجام اقتصاد واقعي هاي ظرفيت با متناسب كه چرا .داشت نيز شده انجام مخارج

 توسعه و تحقيق شدت بودن پايين .زادرون تا است برونزا متغير يك عمدتأ توسعه و تحقيق ايران در

 مجموعه سيستمي عملكرد محصول توسعه و تحقيق مقدار .باشد تواند نمي خاص عامل يك به مربوط

 .نيست گشاراه متغيرهاساير به توجه بدون هاآن از يكي تقويت لذا .است دهنده توضيح متغيرهاي از اي

 رو تدريجي زماني دوره يك و فرايند يك محصول متغيرها، اين از بسياري در تحول و تغيير ،طرفي از

 در حتي را توسعه و تحقيق بر عوامل تريناثرگذار از يكي عنوان به صنعتي رساختا مثالً .است رشد به

  .داد تغيير راحتي به توان نمي نيز ساله پنج دوره يك

 و اي كارخانه -صنعتي( فناوربر بخش سهم .است طبيعي منابع بر مبتني اقتصادي ايران، صاداقت

 از بيش كشاورزي و طبيعي منابع سهم هم صادرات لحاظ از .است درصد  34 از كمتر )مدرن خدمات

 متوسط با ايران صنعتي ساختار مقايسه نتيجه .دهد مي تشكيل را كشور صادرات كل از درصد 90

OECD در ،نتيجه در و داراست را فناوربري از پاييني سطح ايران اقتصادي ساختار كه دهد مي نشان 

 اين هم پويا فرايند يك در .كند مي طلب را توسعه و تحقيق از تري پايين سهم ايستا، شرايط يك

 پايين پذيري رقابت موجب كه هايي سياست با تواند مي ـ توسعه و تحقيق به مؤثر نياز ـ موضوع

  .گردد تقويت شوند، اقتصاد

 در يافتگي توسعه و تحقيق شدت بين يقو اي رابطه كه شود مي مشخص ،مقاله هاي تحليل از

 ،توسعه حال در كشور يك در رود نمي انتظار ،رو اين از و دارد وجود بررسي مورد ونهنم كشورهاي

 گذاري سياست بنابراين، .باشد يافته توسعه كشورهاي مانند به توسعه و تحقيق مخارج متوسط

 به توجه بدون مدت كوتاه دورة يك در همآن ايران، در توسعه و تحقيق شدت افزايش براي دستوري

 شدت اندازة .باشد داشته مؤثري نتيجة تواند نمي توسعه و تحقيق شدت دهندة توضيح اصلي عوامل

 .گيرد مي نشأت )نهادي و اقتصادي ساختار( آن دروني هاي واقعيت از اقتصادي هر در توسعه و تحقيق

 يافته توسعه كشورهاي مانند ايران يافتگي توسعه سطح به توجه با توسعه و تحقيق ايه ضرورت و نيازها

 در توسعه و حقيقت هاي برنامه گذاران سياست توجه اگر رسد، مي نظر به سبب بدين .بود نخواهد هم

 صرف به تا شود مي ايجاد تري مطلوب نتايج باشد، توسعه و تحقيق نظام پويايي عوامل به نسبت ايران

   .توسعه و تحقيق شدت كمي مقدار به توجه
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  دروني مقايسه -2-5

 بتواند كه است اطالعاتي و آمار فقدان ،ايران در توسعه و تحقيق تحليل مشكل مهمترين و اولين

 بسيار وجودم آمارهاي .كند بازگو را ايران در توسعه و تحقيق مخارج جريان از اوليه ترسيمي حداقل

 گوياي خود شده ارائه آمارهاي از بعضي وجود اين با .است تناقض با مواجه بعضاً و دقيق غير كلي،

 نتايج بودجه، در تحقيقات اعتبارات هايرديف .است نايرا در توسعه و تحقيق نظام از واقعياتي

 ساير ثبتي آمار از بخشي و آمار مركز توسط كشور در توسعه و تحقيق هايفعاليت از آمارگيري

 و تحقيق چارچوب از اطالع كسب براي موجود دسترس در منابع شده انجام مطالعات و هادستگاه

 تا ايران در توسعه و تحقيق آماري نظام ضعف .ندا شده رائها مقاله از قسمت اين در ،ايران در توسعه

 24 سرجمع عدد صرفاً  ،OECD كشورهاي در توسعه و تحقيق شاخص 180 حدود از كه آنجاست

 و مغايرت داراي گزارشات، اين .شودمي گزارش مختلف مراجع توسط ايران در R&D شاخص

   .هستند نيز هم با ناهمخواني

 ايران، اقتصادي تحوالت قرن ربع عنوان با كشور سابق ريزيبرنامه و ريتمدي سازمان درگزارش

 زير صورت به 1379-81 سالهاي فاصله در فناوري و قيقاتتح امور بخش كمي هايشاخص تحوالت

  .است شده ارائه

  

  سوم برنامه در توسعه و تحقيق هاي شاخص .7 جدول

137913801381عنوان

 GDP  0.310.380.51سهم اعتبارات دولتي از

GDP    0.10.090.06سهم اعتبارات تحقيقاتي شركت هاي دولتي از

GDP 0.410.470.56سهم كل اعتبارات تحقيقاتي كشور از
  

  ريزي برنامه و مديريت سازمان :خذمأ       

 

 توسعه و تحقيق از دقيقي و مشخص آمار ،قبل هايسال مانند به نيز پنجم برنامه ولا سال سه در

  .است شده بندي جمع مختلف منابع از آمار اين و نشده منتشر
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  چهارم برنامه در توسعه و تحقيق هاي شاخص .8 جدول

138413851386نوع اعتبار   

511716255362هزينه اي 

351910112260تملك دارايي سرمايه اي   

173212852387درآمد اختصاصي 

6013773488رديف متفرقه پيوست قانون   

004518يك درصددستگاه هاي اجرايي   

532818492720اعتبارات پژوهشي شركت ها   

16329954317735جمع

162942084322623177توليد ناخالص ملي  

0/970/470/68سهم تحقيق و توسعه از توليد       

منابع :

قانون بودجه  84 و 85

گزارش اقتصادي سال 1385

مقادير توليد ملي از بانك مركزي     
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اعتبار پژوهش و فناوري و سهم آن در برنامه چهارم   

  
 

 ناخالص توليد از درصد 65/0 حدود در ،1387 سال بودجه اليحه در كشور كل تحقيقاتي اعتبارات

 كاهش ملي ناخالص توليد از تحقيقاتي اعتبار 1388 سال در .است داده اختصاص خود به را داخلي

  .است رسيده درصد 59/0 به 1388 سال بودجه اليحه در مذكور نسبت كه طوري به ؛يافته

 تواندنمي تحقيقاتي هايشاخص ساير از مستقل و تنهايي به هرچند تحقيقاتي، اعتبارات شاخص

 در توسعه و تحقيق وضعيت بررسي هاي شاخص ترين مهم از اما باشد، كشور تحقيقات وضعيت گوياي

 و شده خالصه شكلي به را كشور هر توسعه و تحقيق عملكرد شاخص اين كه چرا .است كشوري هر

 مشخص آن در غيردولتي و دولتي بخش نقش و شود تجزيه شاخص اين اگر .دهد مي نشان انباشته

 اين وابستگي چقدر هر .نمود برآورد توان مي نيز را شده انجام مخارج وري بهره و كارآيي ميزان ،گردد

 و نظري شواهد بر بنا ،كند جذب را آن از زيادي بخش هم دولت و باشد بيشتر دولتي منابع به شاخص

  .باشد داشته آن تحول و فناوري بر كمتري اثر كه داشت انتظار توان مي تجربي
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 مديريت هاي نسل موضوع در .است ايران در توسعه و تحقيق بودن دولتي گوياي 8 و 7 جداول

R&D و تحقيق كارآيي و عملكرد تحقيقات بعد به سعهتو و تحقيق سوم نسل از كه شود مي استدالل 

 بازار شكست به نزديك موارد در دولت دخالت نمودن محدود و بازاري ابزارهاي به توسل گرو در توسعه

 هاي شاخص بر آن اثر و  R&D كارآيي واقع در .است پايه تحقيقات يا فناوري علمي بسترسازي نظير

 بر متكي خود هم تحقيقات مديريت به بازاري رويكرد .شود مي مشخص بازار عرصه در اقتصادي

 مسيري جا اين از و خورد نمي رقم توسعه و تحقيق كالن مديريت حوزه در لزوماً كه است پارامترهايي

 و كار و كسب عمومي شرايط اگر .شود مي فراهم اقتصادي شرايط با توسعه و تحقيق ارتباط براي

  .شود مي باطل چرخه يك وارد تحقيقات مديناكارآ ،نباشد مهيا اجتماعي و نهادي هاي بستر

  

  پنجم برنامه در فناوري و علم هاي سياست براي اصالحي پيشنهادهاي - 3-5

 از ناشي سو، يك از عمدتاً بلكه .نيست درونزا واقعي نياز يك ايران در پژوهش به توجه :اول مهم نكته

 و علم هاي شاخص تطبيقي مقايسه ،ديگر سوي از و فناوري و علم اهميت از هنجاري درك يك

 به دستيابي استداللي و نظري پشتوانه .است پيشرو اقتصادهاي هاي صشاخ با ايران فناوري

 مرزي هاي شاخص با سطحي و ساده مقايسه يك هم ها برنامه در توسعه و تحقيق كمي هاي شاخص

 پيشرفت علت گويي كه آيد مي بر چنين ها مقايسه اين از .ايران شرايط دروني واقعيات نه ،است

 اين كه درحالي .است توسعه و تحقيق كمي هاي شاخص به ستيابيد در صرفاً پيشرو اقتصادهاي

 مقدار متوسط .دارد وجود آنها بين نيز تعاملي رابطه البته و است صنعتي توسعه محصول ها شاخص

 .است درصد OECD، 2 در توسعه و تحقيق شدت

 هاي همجموع شده تجميع و انباشته عملكرد دهنده نشان نوعي به توسعه و تحقيق شدت شاخص

 اين ،شد داده نشان طوركه همان .است توسعه و تحقيق در درگير نهادهاي و عوامل از متعددي

 تطبيقي مقايسه .دارد اقتصادي هاي ظرفيت ويژهب جذب ملي هاي ظرفيت با دوسويه رابطه شاخص

 در OECD متوسط به نسبت ايران در توسعه و تحقيق جذب ملي هاي ظرفيت داد نشان 6 جدول

 بر زمان موضوعي نيز جذب هاي ظرفيت در تغيير .است درصد 20 حدود حالت ترين ينانهب خوش

  .ستا

 در دولت نقش مالحظه و اقتصادي توسعه و رشد در توسعه و تحقيق اهميت بربنا ،وجود اين با

 شود مي پيشنهاد توسعه، و تحقيق مخارج زايبرون تعيين امكان در شدن صنعتي نآغازي مراحل

 قرار برنامه ايانپ در هدفگذاري مبناي  OECDدر توسعه و تحقيق شدت متوسط حدود در مقداري

 طريق از اقتصاد بر توسعه و تحقيق تأثير اصلي كانال كه داد نشان تجربي و نظري مباني .گيرد

 غالب .است رنگ كم برنامه در تجاري توسعه و تحقيق موضوع كه حالي در .است تجاري هاي بنگاه
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 عنصر كه مالياتي هاي مشوق و ابزارهاي از و دارد مالي هاي حمايت بر تكيه دولت يتيحما ابزارهاي

  .نيست اثري ،است ها بنگاه در توسعه و تحقيق انگيزشي نظام برپايي در مهمي

 ناخالص توليد از پژوهش و تحقيق سهم افزايش منظور به است مكلف دولت :1 اصالحي پيشنهاد

 5/1 به برنامه پايان تا داخلي ناخالص توليد از پژوهش سهم كه نمايد ريزي برنامه اي گونه به داخلي،

 كارا برداري بهره براي كه شود عمل اي گونه به توسعه و تحقيق هاي سياست در .برسد سال در درصد

   .برسد برنامه ياناپ در توسعه و تحقيق مخارج درصد 40 به خصوصي بخش سهم ،شده صرف مخارج از

 هاي لفهمؤ به ايران در پژوهشي نظام كه هدد مي نشان اول مورد شناسي آسيب :دوم مهم نكته

 امكانات، و بودجه منابع بعد در كه روست اين از .دارد فراواني توجه كمي هاي  شاخص و افزاري سخت

 يعني توسعه و تحقيق اول سطح )افزاري( سخت توليدات صرفاً محصول بعد در و تشكيالت و ساختار

 توليد توسعه و تحقيق غايي هدف كه درحالي بوده، توجه مورد بيشتر آنها نظاير و شده چاپ مقاالت

 حقوق نظام نظير توسعه و تحقيق افزاري نرم هايمؤلفه به جهت همين به .است آن در تحول و فناوري

 رابطه يا و پژوهش بازار مدي،كارآ ارزيابي پاداش، و انگيزش نظام لي،م ابداعات سيستم نظام مالكيت،

 .است توجه مورد كمتر اقتصاد ناپذيري رقابت هاي لفهمؤ با توسعه و تحقيق تعاملي

 سهل ريفناو به دانش تبديل فرايند ولي دارند يقو بسيار تنيدگي درهم ،فناوري و دانش هرچند

 عنوان به دانش تا گيرند مي قرار فناوري و علم بين فاصله در نهاد و سسهمؤ 17 معموال .نيست ساده و

 كاالي يك عنوان به فناوري، به دارد اقتصادي بالقوه راث صرفاً كه رايگان تقريباً عمومي كاالي يك

 و تحقيق بسترهاي تدارك دولت اصلي وظايف از يكي .شود تبديل بالفعل اقتصادي اثر با خصوصي

 ،كشور پژوهشي نظام .دكن برقرار را الذكر فوق عناصر باطارت بتواند كه اي گونه به ؛است توسعه

  .است نشده تنيده هم در ملي اقتصاد با و بوده اي  حوزه

 و تحقيق نوع و نقش كه شودمي موجب ،فناوري در رودنباله و پيشرو كشورهاي به كشورها بنديطبقه

   .گردد متفاوت دارند، قرار فناوري مرز در كه كشورهايي با رودنباله يكشورها در توسعه

 اما گيرندمي هرهب فناوري توليد جهت در توسعه و تحقيق از فناوري در پيشرو كشورهاي

 كنند استفاده توسعه و تحقيق الگوي همان از كامل طور به توانند نمي فناوري در رو دنباله كشورهاي

 گذاريتأثير جنبه از متفاوت الگويي با و اجرا لحاظ از متفاوت ساختاري با توسعه و تحقيق نيازمند بلكه

 در رودنباله كشورهاي در توسعه و تحقيق مزيت .هستند شان اقتصادي رشد بر توسعه و تحقيق

 پيشرو كشورهاي توسط ها دانش توليد و محصوالت از بسياري سنگين هزينه كه است اين فناوري

 .ندارند را محصوالت از بسياري فناوري حتي و دانش توليد به نيازي كشورها اين و است شده پرداخت

 مدل .اند موجود هاي فناوري سازي دروني براي ملي يادگيري تظرفي يك دنيازمن كشورها اين بلكه

 و طراحي خوبي به شده صنعتي تازه كشورهاي در فناوري و علمي يادگيري ملي هاي ظرفيت توسعه
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 ابعاد از يكي نيز الگو اين .است الگويي چنين نيازمند نيز ايران كه روست اين از .ستا شده سازي پياده

 .شود مي محسوب توسعه حال در كشورهاي در توسعه و تحقيق افزاري نرم مهم

 مورد برنامه در زير حكم شود مي پيشنهاد فوق شناسي آسيب به توجه با :2 اصالحي پيشنهاد

 و قانوني احكام تدوين جامع هاي برنامه دوم سال پايان تا كه ستا مكلف دولت :گيرد قرار توجه

 نظام ملي، يادگيري نظام ملي، ابداعات سيستم نظام معنوي، مالكيت حقوق نظام اجرايي بسترهاي

   .نمايد عملياتي را پژوهش بازار و پژوهش كارآمدي ارزيابي پاداش، و انگيزش

 برنامه هر اطالعات و آمار بدون .است ريزي برنامه اساسي پايه اطالعات و آمار :سوم مهم نكته

 گزارش و ثبت آوري، جمع براي دقيقي و هماهنگ نظام ايران در .است برنامه امتناع با اجهمو ريزي

 صرف كه منابع و ها بودجه از بسياري بالطبع .ندارد وجود توسعه و تحقيق هاي شاخص انواع

 ارزيابي متولي بازار نظام ودخ عموماً پيشرو اقتصادهاي در .ودب نخواهند ارزيابي قابل شوند، مي

 و تحقيق آماري جامع اطالعات ،ديگر سوي از .است توسعه و تحقيق براي شده صرف منابع مديكارآ

 زير پيشنهاد توسعه و تحقيق مخارج تأثير ارزيابي و پذيري نظارت افزايش براي .دارد وجود نيز توسعه

  .شود مي مطرح

 و آمار جامع نظام توسعه به نسبت برنامه، دوم سال پايان تا است مكلف دولت :3 اصالحي ادپيشنه

  .نمايد اقدام المللي بين هاي استاندارد با متناسب توسعه و تحقيق مرتبط هاي شاخص و اطالعات

  

  گيري نتيجه -6

 و تحقيق سهم افزايش منظور به« :است آمده 122 ماده ه بنده در نيز توسعه پنجم برنامه اليحه در

 داخلي ناخالص توليد از پژوهش سهم كه نمايد ريزي برنامه اي گونه به داخلي، ناخالص توليد از پژوهش

 پنج برنامه در .»برسد درصد )3( به برنامه پايان تا و يافته افزايش درصد )5/0( نيم ميزان به ساالنه

 برنامه احكام جزو نيز داخلي ناخالص توليد از وهشپژ سهم درصد 2 به دستيابي ،توسعه چهارم ساله

   .است بوده

 و پنجم برنامه اليحه در توسعه و تحقيق مخارج كمي گذاريهدف بررسي و نقد ،مقاله اين از هدف     

 و تحقيق الگوهاي از عميق تصويري ارائه با ،مقاله اين در .است فناوري و علمي اجرايي هاي سياست

 گرديد ارائه ايران در توسعه و تحقيق مخارج الگوي و مقدار به نسبت يصحيح ذهنيت كارآمد، توسعه

  .شد برآورد و سازي شبيه ايران توسعه و قيقتح شدت مقدار سپس و

 و نظري شواهد به توجه با توسعه و تحقيق بر اثرگذار و دهنده توضيح عوامل مجموعه سازي مدل     

 و تضمين تعريف، در دولت مديكارآ درجة و عنويم مالكيت حقوق امنظ :داد نشان تجربي مطالعات

 اقتصاد، بودن رقابتي و باز درجة اقتصاد، فناوربري و صنعتي هاي ساختار مالكيت، حقوق اجراي
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 توسعه و تحقيق مخارج مالي تأمين نوع توسعه، و تحقيق در مقياس بزرگ هاي بنگاه وزن و ساختار

 جريان و توسعه و تحقيق توليد تابع ساختار و يخارج بخش يا و دولت تجاري، هاي هبنگا توسط

 و تحقيق مخارج كننده تعيين زايدرون متغيرهاي ترين اصلي از ،آن از حاصل هاي ستانده و ها نهاده

  .است اقتصادي هر در توسعه

 متوسط با مقايسه در ايران در توسعه و تحقيق شدت بر گذاراثر اصلي عوامل تطبيقي مقايسه

 ايران در توسعه و تحقيق مخارج مؤثر جذب ملي هاي ظرفيت كه دهد مي اننش OECD كشورهاي

 ايران در توسعه و تحقيق شدت كه حالي در .است OECD متوسط درصد 20 از كمتر متوسط طور به

 عمده بخش كه باشد صورت اين به تواند مي زياد بسيار فاصله اين تفسير .است  OECDدرصد 44

 انتظار توان نمي بالطبع .شود مي تعيين دولتي تحقيقي اعتبارهاي با و برونزا ايران در توسعه و تحقيق

 و تحقيق جذب ملي هاي ظرفيت با متناسب كه چرا .داشت نيز شده انجام مخارج كارآيي براي زيادي

  .است نشده جذب و تأمين اقتصاد در توسعه

 هاي سياست اصالح رايب مشخص اصالحي پيشنهاد سه ،آمده عمل به شناسي آسيب به توجه با

 .است شده ارائه شده صرف مخارج بازدهي افزايش و مديكارآ جهت در پنجم برنامه توسعه و تحقيق

 ناخاص توليد از ،مؤثر توسعه و تحقيق مخارج گذاريهدف كه است شده عنوان اول مهم پيشنهاد در

 اعتبارات موضوع به بنيادي نگرش تغيير فرايند اين در .برسد سال در درصد 5/1 به برنامه پايان در ملي

 الزامي شده مصروف منابع سازي مدكارآ براي دولتي غير بخش و ها گاهبن محوريت جهت در پژوهشي

 نظام .است شده استوار توسعه و تحقيق افزاري نرم هاي سياست اصالح و تكيه بر دوم پيشنهاد .است

 و ساختار امكانات، و بودجه نظير كمي هاي شاخص و افزاري سخت هاي لفهمؤ به ايران در پژوهشي

 مقاالت يعني توسعه و تحقيق اول سطح )افزاري( سخت توليدات صرفاً محصول بعد در و تشكيالت

 افزاري نرم هايمؤلفه است شده پيشنهاد جهت همين به .دارد فراواني توجه آنها امثال و شده چاپ

 نظام ملي، يادگيري نظام ملي، ابداعات سيستم نظام مالكيت، حقوق نظام نظير توسعه و تحقيق

 رقابت هاي لفهمؤ با توسعه و تحقيق تعاملي رابطه و پژوهش بازار مدي،كارآ ارزيابي پاداش، و انگيزش

 توسعه و تحقيق اطالعات و آمار بنيادي نقش به توجه با .گيرد قرار برنامه توجه مورد اقتصاد ناپذيري

 دوم سال پايان تا است مكلف دولت كه است شده عنوان سوم اصالحي پيشنهاد در آن ارزيابي در

 با متناسب توسعه و تحقيق مرتبط هاي شاخص و اطالعات و آمار جامع نظام توسعه به نسبت برنامه،

    .نمايد اقدام المللي بين هاي استاندارد
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   منابع فهرست

 غالمرضا و حميد ابي،سهر ترجمه رشد؛ هاي مدل بر اي مقدمه )1379( اروينگ چارلز جونز،

 .بودجه و برنامه سازمان نژاد؛ گرايي

 تحقيق هاي فعاليت دروني ساختار تطبيقي مقايسه )1384( شهنازي لها روح و مصطفي محمدي، دين

 توسعه و وري بهره پژوهش، همايش در شده ارائه ايران؛ با OECD كشورهاي در توسعه و

  .تهران اقتصادي،

 تحقيق اقتصاد  موردي مطالعه :توسعه و تحقيق هاي فعاليت تحليل )1385( همكاران و محمدي دين

 شيپژوه و علمي فصلنامة توسعه؛ و اقتصادي هاي يهمكار سازمان عضو كشورهاي در توسعه و

  .4 شماره نوين، تجارت و اقتصاد

 و 1383 ؛ايران توسعه پنجم و چهارم برنامه مستندات و نظري مباني ،ريزي برنامه و مديريت سازمان

1388.   

  .1388 ،87 شماره برنامه مجله ريزي، برنامه و مديريت سازمان

 .مختلف هايسال بودجه، قانون ريزي، برنامه و مديريت سازمان

 .آتنا :تهران وفناوري؛ علم ريزي برنامه و گذاري سياست )1381( سپهر قاضي،

 فتاح و مهاجري ترجمة نوآوري؛ و فناوري دانش مديريت ،R&D چهارم نسل )1383( آل ويليام ميلر،

 .دانشگاهي جهاد :تهران زاده؛

  .بودجه و برنامه سازمان توسعه؛ براي فناوري )1374( شريف نواز
Barro, R. (2005) Economic Growth; NewYork: McGraw-Hill. 

Bassanini, A., & E., Ernst (2002) Labour Market Institutions, Product Market 

Regulations and Innovation: Cross-Country Evidence; OECD Economics 

Department Working Papers, 316. 

Bassanini, Andrea and Ekkehard Ernst (2002) Labour market regulation, 

industrial relations and technological regimes: A tale of comparative 

advantage; Industrial and Corporate Change 11(3): 391- 426.  
Bassanini, Andrea and Stefano Scarpetta (2002) Growth, Technological Change, 

and ICT Diffusion: Recent Evidence from OECD Countries; Oxford Review 

of Economic Policy 18(3): 324-344. 
Bebczuk, R. (2002) R&D Expenditures and the Role of Government, Estudios 

de Economía 29, 1:109-121. 

Becker, Bettina and Nigel Pain (2003) What determines industrial R&D 

expenditure in the UK?; London: National Institute of Economic and Social 

Research, Working paper. <http://www.niesr.ac.uk/pubs/dps/dp211.pdf> 



  دكتر مصطفي دين محمدي و دكتر امير جباري/ برآورد دامنه مطلوب مخارج تحقيق و توسعه در ايران 

 

174

Bloom, Nick, Rachel Griffith and John van Reenen (2000) Do R&D tax credits 

work? Evidence from an international panel of countries 1979-1994; London: 

Institute for Fiscal Studies, IFS Working Paper Series No. W99/8.  

Blundell, Richard, Rachel Griffith and John Van Reenen (1999) Market share, 

market value and innovation in a panel of British manufacturing firms; 

Review of Economic Studies 66: 529-554.  

David, P. (1999) Is Public R&D a Complement or Substitute For Private R&D?; 

A Review of The Econometric Evidencem, Prepared for a Special Issue of 

Research Policy on Technology Policy Issues. 

David, Paul A. , Bronwyn H. Hall and Andrew A. Toole (2000) Is Public R&D a 

Complement or Substitute for Private R&D? A Review of the Econometric 

Evidence; Research Policy 29: 497-529. <http://papers.nber.org/papers/w7373.pdf>  

Falk, M. (2002) What Drives Business R&D Intensity Across OECD 

Countries?; Austrian Institute of Economic Research Wifo. 
Furman, Jeffrey, Michael Porter and Scott Stern (2002) The determinants of 

national innovative capacity; Research Policy 31: 899-933. 

García-Quevedo, J. (2004) Do Public Subsidies Complement Business R&D?; A 

Meta-analysis of the Econometric Evidence, Kyklos 57, 1: 87-102. 

Geroski, Paul (1995) Market structure, corporate performance and innovative 

activity; Oxford: Oxford University Press.  

Goolsbee, Austan (1998) Does Government R&D Policy Mainly Benefit 

Scientists and engineers?; The American Economic Review 88(2): 298-302.  

Griffith, R. (2000) How Important is Business R&D for Economic Growth and 

Should the Government Subsidies it?; Institute for Fiscal Studies.  (http//: 

www.Ifs.Org.Uk) 

Griffith, Rachel (2000) How important is business R&D for economic growth 

and should the Government subsidise it?; London: The Institute for Fiscal 

Studies, Briefing Note No. 12.  

Guellec, Dominique and Evangelos Ioannidis (1997) Causes of fluctuations in R&D 

expenditures: A quantitative analysis; OECD Economic Studies No. 29 /II.  

Hall, Bronwyn and John van Reenen (2000) How effective are fiscal incentives 

for R&D? A review of the evidence; Research Policy 29: 449-469.  

Hall, Bronwyn H. (1992) Investment and research and development at the firm 

level: Does the source of financing matter?; Cambridge MA, National Bureau 

of Economic Research, NBER working Paper No. 4096.  

Himmelberg, Charles P. and Bruce C. Petersen (1994) R&D and internal 

finance: A panel study of small firms in high tech industries; Review of 

Economics and Statistics 76(1): 38-51. 

Jones, C. & J. Williams (1998) Measuring the Social Return to R&D; Quarterly 

Journal of economics, 113: 1119-1138. 



  1392 زمستانـ  چهارمـ سال سيزدهم ـ شماره ) رشد و توسعه پايدار(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي  

 

175

Lederman, Daniel and William F. Maloney (2003) R&D and Development; 

Washington DC, World Bank, Office of the Chief Economist - Latin 

American & Caribbean.  

Manuel, G. & Serapio, Jr. (1995) Globalizing Industrial Research and 

Development; U.S. department of Commerce Office of Technology Policy, 

Asia-Pacific Technology Program. 

Mazoyer, Pamela (1999) Analysis of R&D structure and intensities; Wellington, 

Ministry of Research, Science & Technology, Research paper.  

Nickell, Stephen J. (1996) Competition and Corporate Performance; Journal of 

Political Economy, August 104(4): 724-746.  

OECD Science, Technology and Industry Scoreboard (2009) Benchmarking 

Knowledge-based Economies. (http//: www.Oecd.Org/Publications). 

OECD (1997) Revision of the High-Technology Sector and Product 

Classification; STI working Paper.  

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2003) 

Science, Technology and Industry Scoreboard; Benchmarking Knowledge-

Based Economies. 

Scarpetta, Stefano and Thierry Tressel (2002) Technology, productivity 

convergence and regulations in a panel of OECD industries; Paris: OECD 

Economics Department Working Paper No. 342. 

<http://www.olis.oecd.org/olis/2002doc.nsf/> 

Symeonidis, George (1996) Innovation, firm size and market structure: Schumpeterian 

hypotheses and some new themes; OECD Economics Department Working No. 

161. <http://www.olis.oecd.org/olis/1996doc.nsf/LinkTo/OCDE-GD(96)58>  

Varsakelis, N. (2001) The Impact of Patent Protection, Economy Openness and 

National Culture on R&D Investment: A Cross-Country Empirical 

Investigation; Research Policy 30: 1059-1068. 
Von Tunzelmann, N. & B. Martin (1998) Public vs. Private funding of R&D and 

Rates of Growth: 1963-1995; Working Paper, Science Policy Research Unit, 

University of Sussex. 

Zietz, Joachim and Bichaka Fayissa (1992) R&D expenditures and import 

competition: Some evidence for the U.S.; Weltwirtschaftliches 

Archive/Review of World Economics 128(1): 52-56 




