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چكيده
پس از فراگير شدن بحث نوآوري براي توسعه اقتصادي در چارچوب نظام ملي نوآوري نوع نگاه به نوآوري ،تعريف و شاخصسازي براي
آن محل بحث كارشناسان قرار گرفت .اين مباحث دو سبك نوآوري  STIو  DUIرا به وجود آورده است كه در اولي به نوآوري بر اساس
شاخصهاي دانش صريح تحليل نوآوري صورت ميگيرد و در دومي به دانش صريح توجه ويژهاي ميشود .اما نكته حائز اهميت شاخصسازي
براي اندازهگيري نوآوري است .هدف اين مقاله تبيين شاخص رشد بهرهوري كل عوامل توليد براي اندازهگيري نوآوري در سبك DUI
است .با استفاده از دادههاي سطح صنعت در ايران به روش پانل ديتا بهرهوري كل عوامل توليد محاسبه شده است .نتايج تحقيق نشان
ميدهد كه رشد بهرهوري كل عوامل توليد ميتواند شاخص مناسبي براي اندازهگيري نوآوري در سبك  DUIباشد .به خصوص در كشورهاي
در حال توسعه كه آمار مناسبي در دسترس نيست و پيمايشهاي نوآوري نيز انجام نميشود از اين شاخص براي درك پوياييهاي نوآوري
مي توان استفاده نمود.
واژگان كليدي :سبكهاي نوآوري ،بهرهوري كل عوامل توليد ،صنايع ايران ،شاخصسازي
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در طي تاريخ توسعه اقتصادي از زماني كه رقابت بين بنگاهها براي دريافت سود بيشتر اهميت يافت نوآوري به عنوان ابزار مهم در
جهت پيشي گرفتن از رقبا ضرورت بيشتري پيدا كرد .به همين دليل بعد از انقﻼب صنعتي و شكل گرفتن صنايع شاهد رشد روز افزون
نوآوري هستيم .اما مفهوم نوآوري با خﻼقيت يا به تعبير دقيقتر اختراع در ارتباط تنگاتنگي هستند .اين تمايز اولين بار در كارهاي شومپتر
اقتصاددان اتريشي مشخص شد .اختراع وقوع ايده اوليه براي محصول يا فرايند جديد است در حالي كه نوآوري تﻼش اوليه براي تحقق آن
است .براي اينكه بتوانيم اختراع را به نوآوري تبديل كنيم قاعدتا نيازمند تركيب انواع مختلف دانش ،توانمنديها ،مهارتها و منابع هستيم .به
عنوان مثال توليد دانش ،مهارتها ،تسهيﻼت ،دانش بازار ،نظام توزيع مناسب ،منابع مالي به اندازه كافي و ساير موارد مورد نياز است .اين
امكانات بايد در كنار نوآور يعني شخص يا سازماني )يا به قول شومپيتر كارآفرين( كه بتواند اين عوامل را با يكديگر تركيب كند معنا پيدا
مي كند كه البته به طور اساسي با مخترع متفاوت است).(Fagerberg, Martin, & Andersen, 2013
نوآوري در مواردي مختلفي قابل طرح است .از نگاه شومپتر بين انواع از نوآوريها تمايز قائل مي شود .محصول جديد ،روش هاي جديد
توليد ،عرضه منابع جديد ،استفاده از بازارهاي جديد و روشهاي جديد سازماندهي كسب و كار انواع مختلف نوآوري هستند .در اقتصاد
بيشتر بر دو نوع اول نوآوري تمركز مي شود .عبارت نوآوري محصول و نوآوري فرايند براي مشخص شدن كاﻻ و خدمات جديد يا بهبود
يافته به كار مي رود .اگر چه تمركز بر نوآوري محصول و فرايند براي تحليل برخي مسائل مفيد است نبايد منجر به غفلت از ساير ابعاد مهم
نوآوري شود .به عنوان مثال بسياري از نوآوريها كه منجر به پيشي گرفتن از آمريكا از ساير اقتصادها شده است بيشتر از جنس سازماني
بوده است) .(Bruland & Moweryنوآوري از بعد ديگري نيز تقسيم بندي مي شود كه چه ميزان شكل افراطي دارد ،البته اين هم
مبتني بر كارهاي شومپيتر است .اگر بهبودهاي صورت گرفته به صورت تدريجي است و نوآوريهاي جزئي ايجاد مي كند در برابر نوآوريهايي
كه به طور كلي محصوﻻت جديد در كنار ايجاد صنايع جديد و ساختارهاي جديد ايجاد مي كند .به نوآوريهاي نوع دوم نوآوريهاي افراطي
اطﻼق مي شود).(Freeman & Soete, 1997
نوع نگاه به دانش ضمني و فرايند يادگيري حين انجام كار به خصوص در كشورهاي در حال توسعه باعث شد كه دو نوع نگاه به نوآوري
مطرح شود .سبكهاي محدود و گسترده به نوآوري حاصل توجه به دانش ضمني و صريح در اين زمينه است .بر اين اساس توجه به شاخصهاي
نوآوري براي اندازهگيري نوآوري نيز مطرح شد .شاخصهاي اندازهگيري نوآوري بر اساس مباحث فوق در جهت اهداف سياستگذاري و
برنامهريزي از اهميت باﻻيي برخوردار است .طي  ٥دهه گذشته كه توجه به نوآوري در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه رشد پيدا
كرده است شاخصهاي متفاوتي براي نوآوري در نظر گرفته شده است .در اين تحقيق ضمن بررسي شاخصهاي مختلف نوآوري به شاخص
بهرهوري كل عوامل توليد به عنوان يك شاخص مناسب اشاره ميشود .بر اين اساس با استفاده از داده سطح صنعت و با استفاده از روش
پانل ديتا بهرهوري كل عوامل توليد صنايع ايران اندازهگيري ميشود.
در ادامه پس از بررسي سبكهاي مختلف نوآوري به نوآوري محدود و گسترده اشاره ميشود .سپس شاخصهاي مختلف كه طي ساليان
گذشته مورد محاسبه قرار گرفته است مورد بررسي و تحليل قرار خواهند گرفت .در ادامه در بخش سوم مدل برآورد بهرهوري كل عوامل
توليد صنايع ايران تشريح شده و در نهايت مدل برآورد ميگردد.

 -٢ادبيات نظري تحقيق

 -٢-١سبكهاي نوآوري

نوع نگاه به نوآوري تاثير زيادي در درك ما از نوآوري دارد .بنگاههاي روشهاي متفاوتي براي انجام نوآوري در پيش ميگيرند .چگونگي
استفاده از منابع و تبديل آنها به خروجيهاي مورد انتظار براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر به دانش موجود ،مهارتهاي بنگاه و روتينهاي توليد
بستگي دارد .اين مسئله به مجاري و سازوكارهايي باز ميگردد كه انواع مختلف دانش در آن خلق ،منتقل و به كارگيري ميشود .ﻻندوال
و جانسون ) (١٩٩٤به چهار نوع دانش اشاره دارند كه نحوه مواجهه بنگاهها با آنها به گونه متفاوتي رخ ميدهد .دانش چيستي  ،دانش
چرايي  ،دانش چگونگي  ،دانش چه كسي انواع مختلف اين دانشها هستند .در حالي كه دانش چيستي و چرايي از طريق مطالعه كتب و
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مقاﻻت و شركت در مجامع علمي به دست ميآيد ،دانش چگونگي و چه كسي بيشتر جنبه عملي داشته و در بستر اجتماعي و فرهنگوي دهمينکنفرانسملی
خاص منتقل ميشود.
بر اين اساس مطالعات نوآوري دو رويكرد متفاوت در اين زمينه را در پيش گرفتهاند .يكي مبتني بر توليد و به كارگيري دانش علمي
و فناورانه كد شده موسوم به  STIو ديگري مبتني بر تجربه و يادگيري از طريق انجام و به كارگيري و تعامل موسوم به  DUIميباشد.
در نوآوري سبك  STIاهميت زيادي به توليد دانش چر ايي داده مي شود .مهمترين منبع اين نوع دانش ،دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و
آزمايشگاههاي تحقيق و توسعه بنگاههاي صنعتي بزرگ هستند .دانشمندان اين موسسات براي برقراري ارتباط با ساير دانشمندان در خارج
از سازمان خود ،ناچارند دانش كسب شده يا توليد شده را به صورت صريح و مستند درآورند )پتنت ،مقاله و  .(...به عبارتي حتي اگر در
سبك  STIيادگيري )ايده( از مشكل ي محلي آغاز شده باشد ،از »دانش جهاني« استفاده مي شود و به ايجاد »دانش بالقوه جهاني« مي
انجامد .بديهي است دانش چيستي پيش نياز اين سبك نوآوري است .بنابراين مي توان گفت :در نوآوري سبك  STIاز نتايج فعاليت هاي
تحقيق و توسعه و دانش مدون استفاده مي شود )مبتني بر علم(.
در نوآوري سبك  DUIاز دانش ضمني استفاده شده و در اثر يادگيري تعاملي و روابط بين كاركنان حاصل ميشود )مبتني بر تجربه(.
ا ين سبك ،نوعاً منجر به ايجاد دانش چگونگي و دانش چه كسي شده ،ضمني و به شدت وابسته به زمينه و محلي است .دانش چگونگي،
ويژه كارگر ماهر است و معموﻻً در كارآموزي از استادكار آموخته ميشود .عمليات طراحي مهندسي عمدتاً شامل راه حلهايي است كه
مهندسان بدون اين كه ال زام ًا درك عميقي از چرايي آن داشته باشند ،يادگرفته اند و به كار مي بندند .دانش چه كسي ،در روابط اجتماعي
آموخته مي شود :بخشي در محيط آموزش تخصصي و بخشي در كنفرانس ها ،جوامع تخصصي و همينطور در سروكله زدن با مشتريان،
پيمانكاران و موسسات .در اين سبك ،بجز انواع رسمي يادگيري ،انواع غيررسمي يادگيري نظير يادگيري از طريق انجام كار ،يادگيري از
طريق استفاده ،يادگيري از طريق تعامل و يادگيري از طريق جستجو ،از جمله روش هاي اصلي يادگيري هستند .مطالعات تجربي نشان
مي دهد نوآوري موفق بستگي به توسعه پيوندها و ارتباطات بين بخشهاي طراحي ،توليد و فروش در داخل سازمان و همچنين تعامل
مداوم با كاربران محصول و حتي تأمين كنندگان مواد و كاﻻ دارد)رياحي & قاضينوري.(١٣٩٢ ,
 -٢-٢بررسي شاخصهاي اندازهگيري نوآوري

چندين شاخص براي رازيابي نوآوري در سطح بنگاهها قابل ارائه است .شاخصهايي كه به ورودي براي نوآوري اشاره دارند و يا شاخصهايي
كه به فرايند توجه مي كنند و در نهايت شاخصهايي كه خروجي نوآوري را اندازه گيري مي كنند .شاخصهاي ورودي در برگيرنده منابع
مختلفي است كه بنگ اهها براي توسعه نوآوري هزينه مي كند .اينكه چه شاخصي را مد نظر قرار دهيم براي سياستگذاري از اهميت باﻻيي
برخوردار است .شاخصهايي بايد انتخاب شوند ه ابعاد مختلف نوآوري را در نظر بگيرند و نگاه وسيعي به عوامل موثر بر توسعه نوآوري داشته
باشند و حتي نقش دولت ،تعامﻼت دانشي و تاثيرات اجتماعي آن را نيز مورد بررسي قرار دهند.
تﻼشهاي زيادي براي تعريف نوآوري شده است كه مهمترين آنها در دستورالعمل اسلو كه توسط سازمانهاي همكاريهاي توسعه اقتصادي
صورت گرفته مي باشد .در اين دستورالعمل نوآوري به صورت زير تعريف شده است:
»نوآوري به پيادهسازي محصول )كاﻻ يا خدمت( ،فرايند ،روشهاي بازاريابي ،روشهاي سازماندهي جديد يا به طور معناداري بهبوديافته
در فرايند كسب و كار يا محيط سازمان يا در روابط بيروني اطﻼق ميشود «.دستورالعمل اسلو) ،(٢٠٠٥ويرايش سوم ،ص ٤٦
در مورد اين تعريف تا حدي اجماع وجود دارد اما نكته حائز اهميت آن است كه منظور از جديد بودن جديد براي بنگاه است يا جديد
براي بازار .در هر صورت نوآوري ممكن از ابعاد مختلف قابل تقسيم بندي باشد اما نكته مهم در برنامه ريزي و سياستگذاري تعريف عملياتي
و در نظر گرفتن شاخصهايي كه هر چه بهتر بتواند نوآوري را اندازه گيري كند و وضعيت موجود را هر چه بهتر نشان دهد .در اين زمينه
شاهد رشد تكاملي در شاخصهاي نوآوري هستيم كه در ادامه شاخصهاي مورد بحث براي اندازه گيري نوآوري را بررسي كرده و با توجه به
بستر ايران و مسئله تحقيق شاخص مورد نظر را انتخاب مي كنيم.

تحقيق و توسعه

اصلي ترين شاخصي كه براي توجه به نوآوري به عنوان ورودي نوآوري مد نظر قرار گرفت ميزان تحقيق و توسعه بنگاهها بود .در اين
زمينه بانكهاي اطﻼعاتي متعددي شكل گرفته است كه از زواياي مختلف و در طبقه بنديهاي متفاوت تحقيق و توسعه در سطح بنگاه،
صنعت و كشور را اندازه گيري كرده و گزارش مي كنند .مهمترين منبعي كه در اين زمينه توسط سازمان همكاري اقتصادي و توسعه
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فراسكاتي
معرفي شده دستورالعمل فراسكاتي است .ويرايش اول اين دستورالعمل حاصل نشست كارشناسان اين سازمان در سال  ١٩٣٦در
و
ايتاليا بوده است .اين دستورالعمل به طور مستمر طي سالها مورد تجديد نظر قرار گرفته است كه آخرين ويرايش آن مربوط به سال ٢٠٠٢
مي باشد).(OECD, 2002
در اين دستورالعمل تحقيق و توسعه عبارتست از »انجام هرگونه كار خﻼق ،به طريقي نظام مند به منظور افزايش انباشت دانش از
جمله دانش بشري ،فرهنگي و اجتماعي و استفاده از اين انباشت دانش براي طرح كابردهاي جديد« )(OECD,2002,p 63
راهنماي فراسكاتي تحقيق و توسعه را را شامل سه نوع مي داند :تحقيق بنيادي ماموريت گرا )آگاهي از منشا پديده ها و حقايق قابل
مشاهده و با اميد به اينكه دانش بوجود آمده در راستاي حل مشكﻼت و شبهات استفاده شود( تحقيقات كاربردي به دنبال كسب آگاهي
كه به سمت اهداف و مقاصد خاص عملي هدايت مي شود( و توسعه تجربي )با استفاده از آگاهي هاي حاصله از تحقيقات و تجربه عملي به
دنبال ايجاد يا بهبود محصوﻻت جديد و خدمات جديد و .(...ﻻزم به ذكر است كه تحقيق بنيادي محض ،كه در آن هدف پيشبرد مرز دانش
بدون هدف نيل به فوايد اجتماعي و اقتصادي بلند مدت و بدون تﻼش براي بكارگيري نتايج در حل مشكﻼت عملي  ،انجام مي شود تحقيق
و توسعه محسوب نمي شود.
يكي از مشكﻼتي كه در مورد شناسايي فعاليتهاي تحقيق و توسعه وجود دارد در اين است كه برخي از فعاليتهاي ديگر نيز وجود دارند
كه ماهيتي علمي و فناورانه دارند كه ﻻزم است كه فعاليتهاي تحقيق و توسعه را از آنها تميز داد .اين دو دسته فعاليت عبارتند از:
 -١فعاليتهاي علمي و فناورانه :١شامل كليه فعاليتهاي علمي و فني از قبيل آموزش و كارآموزي علمي و فني و خدمات علمي و فني
ـ به عنوان مثال خدمات علمي و فني كتابخانه ها ،ترجمه ،سنجش و پيش بيني ،گردآوري داده ها ،آزمودن ،استانداردسازي و كنترل
كيفيت ،مشاوره و ارائه خدمات پتنت به وسيله دستگاههاي دولتي و ساير موارد ـ است .تحقيق و توسعه تنها بخشي از فعاليتهاي علمي و
فني است(OECD,2002,p 19) .
 -٢نوآوري فناورانه :٢هر نوع فعاليت علمي ،فني ،سازماني ،مالي و تجاري از جمله سرمايه گذاري در دانش نوين كه عمﻼ منجر به توليد
محصوﻻت و يا فرايندهاي فني جديد يا اصﻼح شده شود ،فعاليت نوآورانه فني محسوب مي شود .تحقيق وتوسعه تنها بخش از فعاليت
نوآورانه فني است(OECD,2002,p 20) .
معيار اصلي براي تمايز تحقيق و توسعه از فعاليتهاي مرتبط وجود ميزان قابل مﻼحظه اي از عنصر تازگي و حل مسائل با عدم عطيعت
علمي و يا فني است .يعني پاسخ مساله باري كارشناسي كه با دانش و تكنيك هاي موجود حوزه مورد نظر آشناست ،آشنا نباشد .همچنين
معيار اصلي براي تم ايز تحقيق و توسعه از فعاليتهاي نوآورانه كه تحقيق و توسعه نيستند ،ايجاد دانش جديد يا استفاده از دانش براي
طرحهاي كاربردي جديد است.
مهمترين شاخصي كه از هزينه هاي تحقيق و توسعه ايجاد مي شود كه بيشترين استفاده را نيز در ادبيات دارد شاخص »شدت تحقيق
و توسعه« ٣ا ست .اين شاخص حاصل تقسيم هزينه هاي تحقيق و توسعه به خروجي است كه اين خروجي براي بنگاه ميزان فروش ،براي
صنعت توليد يا ارزش افزوده و براي كشور توليد ناخالص داخلي در نظر گرفته مي شود .اين شاخص به دو طريق استفاده مي شود .اول
براي نشان دادن سطح فناوري در فعاليته اي اقتصادي صنعتي و دوم براي نشان دادن اين پيشرفت فناوري و تعهد به خلق دانش در سطح
كشورها چگونه است).(Godin, 2004
در هر صورت همانگونه كه در دستورالعمل فراسكاتي نيز ذكر شده است تحقيق و توسعه به عنوان يك ورودي براي نوآوري در نظر
گرفته مي شود .به خصوص اينكه بنگاه ها در فرايند نوآوري فعاليتهاي ديگري را نيز انجام مي دهند .ممكن است هزينه هاي تحقيق و
توسعه عليرغم تﻼشهايي كه صورت مي گيرد به نتيجه نيز نرسد .بنابراين مسائلي كه در به كارگيري اين شاخص وجود دارد باعث شده
است تا شاخصهاي ديگري براي نوآوري مد نظر قرار گيرد كه در ادامه به آن مي پردازيم.

پتنت يا حق ثبت اختراع

- Scientific and technological activities
- technological innovation

٤

- R&D Intensity

١
٢
٣
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واژه پتنت از كلمه ﻻتين  patereآمده است كه به معناي تحت نظارت عمومي قرار دادن است .بر اساس تعريف سازمان جهاني مالك ويت دهمينکنفرانسملی
فكري ،پتنت ) (Patentحقي انحصاري است كه در قبال اختراع انجام شده به مخترع يا نمايندة قانوني او اعطا ) (grantميشود .به عبارت
ديگر پتنت سندي است كه توصيف كننده يك اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضي به وسيله يك ادارة دولتي يا توسط يك ادارة
منطقهاي به نيابت از چند كشور صادر ميشود و حمايت قانوني و اختيار بهرهبرداري )توليد ،استفاده ،فروش و صادرات( يك اختراع را به
صاحب آن در محدوة زماني خاصي )عمدتاً  ٢٠سال( اعطا مينمايد .همچنين بايد بايد توجه نمود كه پتنت مجوز توليد محصول اختراعي
نيست بلكه تنها ديگران را از توليد آن باز ميدارد.
پتنت باعث مي شود تا افرادي كه دست به خﻼقيت مي زنند و نوآوري مي كنند از حمايت ﻻزم برخوردار باشند تا بتوانند از مزاياي
اختراع خود استفاده كنند .نظام مالكيت فكري از اين جهت شكل گرفته است تا مسئله انگيزش را در مخترعان حل كنند .چون دانش غير
قابل تفكيك است و افراد بعد از اينكه دانش ﻻزم را به دست آوردند و يا حتي از ايده اوليه آگاهي پيدا كردند مي توانند آن را تقليد كنند.
به طور كلي نظام مالكيت فكري به خصوص در زمينه پتنت اطﻼعات جرئي درباره فناوريهاي جديدي در مرحله ظهور است و ناشي از
فعاليتهاي خﻼقانه مي باشد را جمع آوري مي كند .اين موضوع باعث مي شود به عنوان شاخص نوآوري توجه ويژه اي به اين پتنت وجود
داشته باشد .برخي از موارد امتياز پتنت به عنوان شاخص نوآوري به قرار زير مي باشد:


پتنت از فناوريهاي اختراع شده با كاربرد تجاري حمايت مي كند) .همين مربوط به نوآوري است(.



نظام ثبت مالكيت فكري در پتنت به طور سيستمي ارتباط اختراع با فناوريهاي مربوطه را به خصوص از طريق ارجاع دهي مشخص




نظام ثبت مالكيت فكري به طور سيستمي اطﻼعات مهم اختراع را ثبت مي كنند.

مي كند.

نظام ثبت مالكيت فكري از گذشته هاي دور اين اطﻼعات را جمع آوري كرده است و مي توان از اين شاخص به عنوان قدمي

شاخص نوآوري ياد كرد.

با اين حال پتنت به عنوان شاخص نوآوري داراي اشكاﻻتي نيز هست .مهمترين مسئله در شاخص پتنت آن است كه در اصل نشان
دهنده اختراع است تا نوآوري ،به گونه اي كه ظهور اصول فني جديد و نه نوآوريهاي تجاري را نشان مي دهد .بسياري از پتنت ها به
اختراعات باز مي گردد كه اهميت اقتصادي كمي دارند .كﻼينكلينت و ديگران اين مساله را به اين صورت بررسي كرده اند»:مشخص است
كه شاخص پتنت بسياري از نوآوريها و اختراعاتي كه پتنت نمي شوند را در نظر نمي گيرد .برخي از انواع فناوري قابل پتنت كردن نيستند.
به عنوان مثال هنوز بحث است آيا مي توان مدلهاي كسب و كار در اينترنت را نيز پتنت نمود .از طرف ديگر بخشي از پتنتهايي كه ثبت
مي شوند هيچگاه تبديل به محصول يا فرايند تجاري نمي شوند .گاهي اوقات پتنت كردن تنها يك استراتژي بنگاه است از اينكه جلوي
ورود رقبا را بگيرند(Kleinknecht et al. 2002: 112) .
با توجه به اينكه در برخي موارد پتنت رفتار نوآورانه را نشان مي دهد اما به طور كامل نميتواند نوآوري را به عنوان يك شاخص
نمايندگي كند و بيشتر به اختراع مي پردازد .به همين دليل شاخصهاي ديگر در اين زمينه مطرح شده است كه مهمترين آنها كه در
دستورالعمل اسلو مورد بررسي قرار گرفت تعريف مفهوم نوآوري است.

نوآوري

در سالهاي دهه  ٩٠تﻼشهايي براي توسعه شاخصهايي كه به طور مستقيم بر نوآوري تاكيد داشته باشد بيشتر شد .به عنوان مثال
كميسيون اروپا تﻼشهاي وسيعي انجام داد تا بتواند آماري كه مستقيم نوآوري را محاسبه كند را منتشر نمايد .در اوايل دهه  ٩٠سازمان
همكاريهاي اقتصادي و توسعه براي تركيب پيمايشهاي آزمايشي كه براي نوآوري انجام دست به اقداماتي زد .بر اين اساس دستورالعملي
كه پايه اين نوع فعاليتها براي كل دنيا باشد را شروع كردند .گروهي از كارشناسان در طي يك دوره  ١٥ماهه اجماعشان در مورد نوآوري
را منتشر كردند كه به عنوان دستورالعمل اسلو شناخته مي شود(OECD, 1992).
در اين دستورالعمل نوآوري به عمل آوردن محصول يا فرآيندي جديد يا بسيار بهتر شده )كاﻻ يا خدمت( ،روشي جديد در بازاريابي،
روش سازماني جديد در شيوه هاي كسب و كار ،سازمان محل كار يا روابط خارجي است .همانگونه كه مشاهده مي شود بر مباني دستورالعمل
اسلو چهار نوع نوآوري وجود دارد كه به ترتيب در حوزه هاي محصول ،فرايند ،بازاريابي و سازماندهي قابل طرح است .در اين دستورالعمل
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فعاليتهاي نوآورانه به همه نوع فعاليتهاي علمي ،فني ،سازماني ،مالي و گامهاي تجاري است كه با هدف منجر شدن به نوآوري انجام ومي
پذيرد .برخي از فعاليتهاي نوآوري به خودي خود نوآوري است اما برخي فعاليتهاي ديگر هم هستند كه جديد نيستند اما براي تحقق
نوآوري ﻻزم هستند .فعاليتهاي نوآورانه شامل فعاليتهاي تحقيق و توسعه نيز مي باشد كه به طور مستقيمي با بوجود آوردن نوآوري هاي
خاص ارتباط ندارند(OECD/Eurostat,2005) .
همانطور كه مشاهده مي شود در تعريف نوآوري مفهوم جديد استفاده شده است .در دستورالعمل اسلو ،سه نوع جديد تعريف شده
است .جديد براي بنگاه ،جديد براي بازار و جديد براي دنيا .بر اين اساس حداقل سطح ورود بنگاه به حيطه نوآوري ضرورت جديد بودن
براي بنگاه است .در مورد نوآوري در حوزه بازار نيز بايد توجه نمود كه بازار را مي توان به منزله بنگاه و رقبايش تعريف كرد كه در يك
منطقه جغرافيايي يا خط توليد باشد .لذا با توجه به ديدگاه بنگاه از بازارش ،بازار ممكن است شامل بنگاههاي يك كشور يا در سطح بين
المللي باشد(OECD/Eurostat,2005) .
در دهه  ٨٠تﻼشهاي انفرادي براي پيمايش نوآوري صورت گرفت .از آن به بعد اعضاي اتحاديه اروپا تصميم گرفتند براي هماهنگ
كردن اين تﻼشها و مبتني بر يك روش شناسي مشخص در تحقيقات نوآوري مبتني بر دستورالعمل اسلو اقدام به پيماش نوآروي كنند.
اين پيمايش تحت عنوان پيمايش نوآوري در جامعه ١مطرح شد .اولين پيمايش در سال  ١٩٩٢تحت عنوان  CIS1انجام شد .از آن زمان
تا كنون  ٨پيمايش انجام شده است.
پيمايش نوآوري در جامعه در موضوعات زير اقدام به ارائه گزارش مي كند:


هزينه هايي كه مربوطه به نوآوري محصوﻻت جديد)مانند تحقيق وتوسعه ،آموزش ،طراحي ،تحقيقات بازار ،كسب تجهيزات ،بهبود



خروجي تغييرات افراطي و تدريجي محصوﻻت و فروش آنها



همكاريهاي فناورانه




ابزارها و غيره دارد(

منابع اطﻼعاتي مرتبط براي نوآوري

موانع نوآوري و عوامل بهبود نوآوري

با توجه به تعريف اسول در اين پيمايشها تمركز بر تعداد ابعاد مهم نوآوري وجود دارد .در پرسشنامه هاي اين نوع پيمايش ها چون
تاكيد بر عددي كردن هست نوآوريهاي فناورانه محصول بيشتر تاكيد مي شود .نكته مهم ديگر تعريف جديد بودن در اين پرسشنامه ها آن
است كه عليرغم اينكه در مورد نوآوري محصول و فرايند تعريف ارائه شده است در اهر دو مورد تمركز بر تغييرات فني محصول است چون
اطﻼعات اقتصادي آن در دسترس است .اغلب تغييرات فرايندي نيز به تغييرات كاﻻهاي سرمايه اي ،هزينه ايجاد تغييرات براي تجهيزات
جديد است .شايان ذكر است كه نوآوري به خصوص در فرايند دربرگيرنده ابعاد نرم مانند سازماندهي ،كشف بازارهاي جديد نيز هست كه
در اين رويكرد كمتر مورد توجه قرار مي گيرد .بنابراين اين رويكرد طيف نوآوريها را محدود مي كند(Smith,2005) .
از طرف ديگر توجه به اين نكته ضروري است كه در همه اين موارد در مورد جديد بودن تنها از بنگاه در اين زمينه سوال مي شود .به
همين دليل بنگاههاي كوچك با بنگاههاي بزرگ به گونه متفاوتي پاسخ مي دهند .با توجه به اينكه در بنگاههاي بزرگ فرايندهاي زيادي
در حال جريان است و در طي زمان پرسش فعاليتهاي جديدي نيز در اين زمينه صورت مي گيرد در اين پيمايشها بنگاههاي بزرگ نوآورتر
هستند به گونه اي به نظر مي رسد كه بنگاههاي بزرگ نوآورتر از بنگاههاي كوچك هستند.
بدليل نقايصي كه در تعريف جديد بودن وجود دارد اغلب محققان ترجيح مي دهند كه از متغيير سهم فروش محصوﻻت نوآورانه
استفاده كنند .اين شاخص خوبي كه اهميت نوآوري در بنگاه را به صورت كلي نشان ميدهد .متاسفانه اين متغيير نيز در مورد كاﻻ و خدمات
پرسيده مي شود و د ر مورد نوآوريهاي سازماني و فرايندي كاربردي ندارد .براي غلبه بر اين مسائل مطالعات بعدي از تعريف ورودي محور
نوآوري به رويكردهاي مبتني بر خروجي در نوآوري رو آوردهاند .خردمايه اين تحقيقات ساده است .اگر امكان اندازه گيري تﻼشهاي نوآورانه
بنگاهها به علت پنهان ب ودن و غيرقابل مشاهده بودن آن وجود ندارد مي توان نتايج سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه ،آموزش ،جذب
فناوري و فروش محصوﻻت نوآورانه به بازار را اندازه گيري نمود.
٦

)- Community Innovation Surveys (CIS
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بهرهوري كل عوامل توليد

و

در هر صورت با توجه به اينكه متغيير نوآوري به عنوان يك متغيير پنهان است نيازمند آن هستيم تا به گونه ديگري نسبت به اندازه
گيري آن اقدام كنيم .براي غلبه بر اين مسئله مطالعات اخير از متغييرهايي كه بر ورودي نوآوري تاكيد دارند به متغييرهاي كه به خروجي
نوآوري مي پردازند توجه كردهاند .يكي از مهمترين اين متغييرها بهرهوري كل عوامل توليد است).(Hall, 2011
در اقتصاد ،بهره وري كل عوامل توليد به متغييري اطﻼق مي گردد كه اثرات كل خروجي را نسبت به وروديهاي مرسوم فرايند توليد
كه كار و سرمايه هستند را توضيح ميدهد .اگر همه وروديهاي در نظر گرفته شود آنگاه بهرهوري كل عوامل توليد را مي توان به عنوان
سنجهاي براي تغييرات فناورانه بلندمدت در اقتصاد در نظر گرفت .بهرهوري كل عوامل توليد بخشي از خروجي يا ارزش افزوده را نشان مي
دهند كه بوسيله وروديهاي فرايند توليد توضيح داده نشده است).(Comin, 2008
رشد اقتصادي با به كارگيري بيشتر عوامل توليد محقق مي شود .به كارگيري نيروي كار بيشتر ،استفاده بيشتر از منابع مالي و يا حتي
به كارگيري منابع طبيعي بيشتر منجر به رشد بيشتر اقتصادي مي گردد .زماني كه با سطح مشخصي از عوامل توليد ،مقدار بيشتري توليد
رخ مي دهد در اين موقعيت بهرهوري افزايش پيدا كرده است .نوآوريهاي مختلف هر كدام به گونه متفاوتي بر بهرهوري تاثيرگذار هستند.
موهنن و هال ) ( ٢٠١٣تاثير نوآوري بر بهره وري را بر اساس انواع نوآوري توضيح داده اند .نوآوريهاي محصول تقاضاي جديدي در بازار
ايجاد ميكنند كه اين مي تواند منجر به اقتصاد مقياس شده كه در نهايت بهرهوري را افزايش ميدهد ،زيرا با توجه به هزينههاي ثابت
صورت گرفته افزايش توليد هزينه كمتري نسبت به محصوﻻت قديمي دارد .نوآوريهاي فرايندي به طور مشخصتر بر بهرهوري تاثيرگذار
هستند به دليل اينكه آنها هزينههاي توليد را كاهش ميدهند و بر اين اساس با همان عوامل توليد بيشتري صورت ميگيرد .در برخي
موارد نوآوريهاي محصول به خوبي شكل گرفته شده است اما به واسطه اينكه بازاريابي مناسبي براي آن در نظر گرفته نشده است تقاضاي
كافي براي محصول وجود ندارد .اين مسئله سبب مي شود كه محصول به مقياس اقتصادي نرسيده و نوآوري مربوطه با شكست روبرو شود.
بنابراين براي اينكه نوآوري به بهرهوري نهايي منجر شود نيازمند مكمليت ١بين نوآوريهاي محصول و فرايند از يك طرف و نوآوريهاي
سازماني و نوآوريهاي بازاريابي از طرف ديگر هستيم.
از زمان نوشتن مقاله تاثيرگذار سولو ) (١٩٥٦براي سي سال يكي از سواﻻت اصلي براي درونزا كردن بهرهوري كل عوامل توليد اين بود
كه چگونه هزينههاي ثابت نوآوري در يك اقتصاد رقابتي كامل و تابع توليد با بازده ثابت نسبت به مقياس امكانپذير است؟ در اين پيش
فرض تمام منابع براي كار و سرمايه هزينه ميشود و بالتبع چيزي براي نوآوري باقي نميماند .رومر ) (١٩٩٠و آگيون و هاويت )(١٩٩٢
اين مسئله را با در نظر گرفتن قدرت انحصاري ثبت اختراع براي نوآوري در تابع خود حل كردند .از اين طريق نوآوران ميتوانند هزينههاي
ثابت نوآوري را از طريق حاشيه سودي كه از تجاريسازي در فضاي انحصاري به دست ميآورند جبران كنند .با ارتباط رشد بهرهوري و
نوآوري مدلهاي رشد درونزا عوامل موثر بر بهرهوري كل عوامل توليد را روشن كردند .يارانههاي تحقيق و توسعه و فراواني نيروي كار ماهر
هزينه نهايي راهبري تحقيق و توسعه و افزايش نرخ نوآوري را كاهش ميدهد و در نهايت بهرهوري كل عوامل توليد افزايش پيدا ميكند.
افزايش در اندازه بازار نيز درآمد نوآوري را افزايش ميدهد و اين منجر به نوآوريهاي بيشتر و بهرهوري كل عوامل توليد بيشتر خواهد شد.
)(Comin,2008
بنابراين توجه به اندازهگيري بهرهوري كل عوامل توليد و روشهاي مختلف آن باعث ميشود تا بتوان از اين شاخص براي نوآوري استفاده
كرد .استفاده از اين شاخص در ايران با توجه به اينكه آمار مورد نياز براي محاسبه آن در ايران نيز موجود ميباشد براي اتخاذ سياستگذاري
در امر توسعه نوآوري مناسب ميباشد .بر اين اساس
 -٣روش پژوهش

در اين تحقيق براي اينكه بتوان اثرات بخشهاي مختلف صنعتي را در نظر گرفت از مدل دادههاي استفاده ميكنيم .امروزه كاركردن
با دادههاي  ،سهم زيادي از مطالعات اقتصادي و مطالعات در ساير رشتههاي مرتبط را به خود اختصاص داده است .در يك تعريف ساده
ميتوان گفت كه در آمار و اقتصادسنجي مجموعه دادههاي تركيبي ،شامل مشاهداتي براي چندين بخش )خانوار ،بنگاه ،صنعت و (...مي
باشند كه در طي زمانهاي مختلف جمعآوري شدهاند .يعني يك مدل دادههاي تركيبي ،حاوي اطﻼعاتي در زمان و مكان است كه شامل N
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مؤلفه در  Tدوره زماني ميباشد .انواع دادههايي كه عموماً براي تحليلهاي تجربي به كار برده ميشوند ،در سه گروه مورد بحث و بررسوي دهمينکنفرانسملی
قرار ميگيرند:


دادههاي سري زماني



دادههاي تلفيقي سري زماني و مقطعي



دادههاي مقطعي

در دادههاي سري زماني ،مقادير يك يا چند متغير را طي يك دوره زماني مشاهده ميكنيم )براي مثال  GDPطي چند فصل يا چند
سال( .در دادههاي مقطعي ،مقادير يك يا چند متغير براي چند واحد يا مورد نمونهاي در يك زمان يكسان جمعآوري ميشود )براي مثال
نرخهاي جرم و جنايت براي سي استان ايران در يك سال معين(.
دادههاي تركيبي از دادههاي مقطعي و سري زماني ميباشند ،يعني اطﻼعات مربوط به دادههاي مقطعي در طول زمان مشاهده ميشود.
بدين صورت كه چنين دادههايي داراي دو بعد هستند كه يك بعد آن مربوط به واحدهاي مختلف در هر مقطع زماني خاص است و بعد
ديگر آن مربوط به زمان ميباشد .در اين رابطه ،هرگاه براي تمامي مقاطع ،سري زماني برابري داشتيم اين دادههاي تركيبي ،داده تركيبي
متوازن ١و اگر برابر نباشند داده تركيبي نامتوازن است .در اين تحقيق طي سالهاي  ١٣٨٣تا  ١٣٩٢اطﻼعات مختلف بنگاههاي صنعتي
ايران مد نظر قرار داده شده است.
مزاياي دادههاي تركيبي

محققين ميتوانند از دادههاي تركيبي براي مواردي كه مسائل را نميتوان صرفا به صورت سري زماني يا برشهاي مقطعي بررسي كرد،
بهره بگيرند .مثﻼ در بررسي تابع توليد مسالهاي كه وجود دارد اين است كه بتوان تغييرات تكنولوژيك را از صرفههاي به مقياس تفكيك
كرد .در اين گونه موارد دادههاي مقطعي فقط اطﻼعاتي را در مورد صرفههاي به مقياس فراهم ميآورد .در حالي كه دادههاي سري زماني
اثرات هر دو را بدون هيچگونه تفكيكي نشان ميدهد .تلفيق دادههاي سري زماني با دادههاي مقطعي نه تنها ميتواند اطﻼعات سودمندي را
براي تخمين مدلهاي اقتصادسنجي فراهم آورد ،بلكه بر مبناي نتايج بدست آمده مي توان استنباطهاي سياستگزاري درخور توجهي نيز به
عمل آورد.
دادههاي تركيبي حاوي اطﻼعات بيشتر ،تنوع گستردهتر و همخطي كمتر ميان متغيرها بوده و در نتيجه كاراتر ميباشند .در حاليكه
در سريهاي زماني ،همخطي بيشتري را بين متغيرها مشاهده ميكنيم .با توجه به اينكه دادههاي تركيبي تلفيقي از سريهاي زماني و مقطعي
ميباشد ،بعد مقطعي موجب اضافه شدن تنوع زيادي شده و در نتيجه برآوردهاي معتبرتري را ميتوان انجام داد .در اينجا تعداد مشاهدات
ما به  NTافزايش يافته كه منجر به برآوردهاي كاراتري از متغيرها ميشود .اين امر را ميتوان در محاسبه واريانس جامعه مشاهده كرد .در
دادههاي سري زماني اين واريانس به صورت  σ^2=σ2/N-Kمحاسبه ميشود ولي در دادههاي تركبي به صورت σ^2=σ2/NT-N-K
قابل محاسبه است .چون مخرج كسر دومي بزرگتر از كسر اولي است ،پس واريانس دادههاي تركيبي كمتر بوده و بنابراين تخمين كاراتري
خواهد داشت.
دادههاي تركيبي امكان طراحي الگوهاي رفتاري پيچيدهتري را فراهم ميكنند و امكان بيشتري را براي شناسايي و اندازهگيري اثراتي
فراهم ميكنند كه با اتكاي صرف به آمارهاي مقطعي يا سري زماني به سادگي قابل شناسايي نيستند.
مزاياي استفاده از دادههاي تابلويي را به صورت زير ميتوان برشمرد :
 (١از آنجا كه دادههاي تابلويي به افراد ،بنگاهها ،اياﻻت ،كشورها و از اين قبيل واحدها طي زمان ارتباط دارند ،وجود ناهمساني واريانس
در اين واحدها محدود ميشود.
 (٢با تركيب مشاهدههاي سري زماني و مقطعي ،دادههاي تابلويي با اطﻼعات بيشتر ،تغييرپذيري بيشتر ،همخطي كمتر ميان متغيرها،
درجات آزادي بيشتر و كارايي بيشتري ،ارائه مينمايد.
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يكاري ،دهمينکنفرانسملی
 (٣با مطالعه مشاهدههاي مقطعي تكراري ،دادههاي تابلويي به منظور مطالعه پوياي تغييرات ،مناسبتر و بهترند .دورههاي ب و
چرخش شغلي و تحريك نيروي كار ،با دادههاي تركيبي بهتر بررسي ميشوند.
 (٤دادههاي تركيبي تأثيراتي را كه نميتوان به سادگي در دادههاي مقطعي و سري زماني مشاهده كرد ،بهتر معين ميكنند .براي مثال،
اگر نوسان پياپي افزايش حداقل دستمزد در حداقل دستمزدهاي فدرال يا ايالتي را بررسي كنيم ،بهتر ميتوان اثرات قوانين حداقل دستمزد
بر اشتغال و كسب درآمد را مطالعه كرد.
 (٥دادههاي تركيبي ما را قادر ميسازد تا مدلهاي رفتاري پيچيدهتر را بررسي كنيم ،براي مثال ،پديدههايي مانند صرفهجويي نسبت به
مقياس و تغييرات تكنولوژيكي را ميتوان با دادههاي تابلويي در مقايسه با دادههاي سري زماني و مقطعي خيلي بهتر بررسي كرد.
 (٦دادههاي تركيبي با ارائه داده براي هزاران واحد ،ميتوانند تورشي را كه ممكن است در نتيجه لحاظ كردن افراد يا بنگاهها ،به صورت
جمعي و كلي حاصل ميشود ،حداقل سازد.
 (٧به طوركلي بايد گفت دادههاي تركيبي ،تحليلهاي تجربي را به شكلي غني ميسازند كه در صورت استفاده از دادههاي سري زماني
يا مقطعي ،اين امكان وجود ندارد .البته نميتوان گفت مدلسازي با دادههاي تابلويي هيچ مشكلي ندارد.
 (٨دادههاي مقطعي و سري زماني صرف ،ناهمسانيهاي فردي را لحاظ نميكنند ،لذا ممكن است كه تخمين تورشداري به دست دهند،
در حالي كه در روش دادههاي تركيبي ميتوان با لحاظ كردن متغيرهاي مخصوص انفرادي ،اين ناهمسانيها را لحاظ كرد.
 (٩با مجموعه دادههاي تركيبي ،ميتوان اثراتي را شناسائي و اندازهگيري كرد كه در دادههاي مقطعي محض يا سري زماني خالص
قابل شناسائي نيست .گاهي استدﻻل ميشود ،دادههاي مقطعي ،رفتارهاي بلندمدت را نشان نميدهند ،در حالي كه در دادههاي سري زماني
براثرات كوتاه مدت تأكيد ميشود .با تركيب اين دو خصوصيت در دادههاي تابلويي ،كه خصوصيت متمايز دادههاي تركيبي ،ساختار عموميتر
و پوياتري را ميتوان تصريح و برآورد كرد )مهرگان & اشرفزاده(١٣٨٧ ,
( ١٠دادههاي تركيبي كه بر حسب بنگاهها ،خانوارها و افراد جمع آوري ميشوند ،ممكن است دقيقتر از دادههاي مشابه اندازهگيري
شده در سطح كﻼن باشند .بنابراين ،تورشي كه ممكن است در دادههاي كﻼن حاصل شود ،در دادههاي تابلويي حداقل ميگردد ) Baltagi,
(2008
( ١١دادههاي تركيبي از طريق فراهم كردن تعداد دادههاي زياد ،تورش را پائين ميآورد )(Gujarati, 2012
بر اين اساس استفاده از مدل دادههاي تركيبي كمك ميكند تا بتوان عﻼوه بر مزايايي كه در بهبود برآورد به وجود ميآورد تفاوتهاي
بين بخشهاي مختلف صنعتي را در تامين مالي بيروني از طريق نظام مالي مورد لحاظ كرد .از طرف ديگر با توجه به مشاهدات كمي كه در
آمار منتشر شده در اين زمينه با آن مواجه هستيم .طبق پيگيريهاي انجام شده تنها براي  ١٠سال اخير آمار مرتبط به دست آمده است .با
توجه به  ٢٢مقطع صنعتي كه براي اين تحليل در نظر گرفته شده است شواهد براي اين مدل به  ٢٢٠افزايش پيدا ميكند كه همين امر
نيز ميتواند در بهبود برآورد مدل كمك كند.
تركيب سري زماني و مقطعي ،محيطي بسيار غني از اطﻼعات را براي گسترش روشهاي برآورد و نتايج نظري فراهم ميآورد .در بسياري
از موارد ،محققان ميتوانند از دادههاي تابلويي براي مواردي كه نميتوان فقط به صورت سري زماني و يا فقط به صورت مقطعي بررسي
كرد ،استفاده كنند.
فرم استاندارد براي مدلهاي تركيب سري زماني و مقطعي به صورت زير است:
∝
)( ١
در اين مدل  Kمتغير توضيحي )بدون احتساب عرض از مبدأ ،در  (Xiوجود دارند .بر حسب اينكه  αچه حالتي بگيرد ،سه حالت پيش
ميآيد:
اول :اگر هيچ اختﻼفي بين مقاطع وجود نداشته باشد ،در نتيجه  αبه صورت ميانگين تمام مقاطع ،وارد مدل ميشود .در اين حالت
١
روش  ،OLSبرآوردهاي كارا و سازگاري از  αو  βارائه خواهد داد.
 - ١اين روش همانند روش دادههاي تلفيقي ) (Pooled Dataخواهد بود.
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شود
دوم :اگر بين مقاطع مختلف ،اختﻼف وجود داشته باشد .اختلف بين معطعها )كشورها ،بنگاهها ،خانوارها و  (...در  αiنشان داده مي و
كه در طول زمان ثابت فرض ميشوند .به اين روش ،روش اثرات ثابت ١ميگويند.
سوم :در صورتي كه فرض شود ،اختﻼف بين مقاطع به صورت تصادفي بوده و در طول زمان ثابت نيست ،از روش ديگري با عنوان روش
اثرات تصادفي ،٢براي تخمين استفاده ميَشود.

تخمين در هر كدام از اين مدلها متفاوت خواهد بود .نوع تخمين به فروض ما در مورد عرض از مبدا و ضريب شيب و جمله خطاي
بستگي دارد .دو حالت كلي در تخمين رابطه ) (١وجود دارد كه عبارتند از:
الف( فرض كنيم ،عرض از مبدا و ضرايب شيب در طول زمان و در فضا )مقطع( ثابت بوده و جمله خطا در طول زمان براي افراد مختلف
متفاوت باشد.
ب( ضرايب شيب ثابت اما ،عرض از مبدا براي افراد متفاوت است .بر اين اساس سه مدل متفاوت در تخمين مدلهاي دادههاي تركيبي
به وجود ميآيد كه در ادامه آنها را توضيح ميدهيم.
 -١روش حداقل مربعات تلفيقي

٣

سادهترين روش حذف ابعاد فضا )مكان( و زمان از دادههاي تركيبي )حالت الف( است .كه در اين حالت رابطه ) (١به صورت زير
تصريح ميشود.
∝
)( ٢
همانطور كه مشاهده ميشود در تخمين رابطة باﻻ عرض از مبدا و ضريب شيب بين تمامي مقاطع مشترك خواهد بود .تخمين رابطه
) (٢كه با روش حداقل مربعات معمولي صورت ميگيرد ،به روش حداقل مربعات تلفيقي معروف است.
 -٢مدل اثر ثابت )مدل حداقل مربعات با متغير موهومي(

٤

طبق فرض )ب( جهت مﻼحظه » تكي « )وجود مستقل( هر يك از واحدهاي مقطعي آن است كه عرض از مبدأ براي هر يك از آنها
متفاوت باشد .با فرض ثابت بودن ضرايب شيب بين مقاطع ميتوان معادله رگرسيون دادههاي تركيبي را به صورت ذيل تصريح كرد:
)( ٣
درادبيات اقتصادسنجي به رابطه ) (٣رگرسيون اثرات ثابت يا مدل حداقل مربعات متغير موهومي معروف است . .اصطﻼح اثرات ثابت
ناشي از اين حقيقت است كه با وجود تفاوت عرض از مبدأ ميان مقاطع ،عرض از مبدأهاي هر مقطع طي زمان تغيير نميكند .براي اينكه
عرض از مبدأهاي هر مقطع بدون تغيير باقي بماند ،از متغيرهاي موهومي در اين روش استفاده ميشود .
 -٣مدل اثرات تصادفي

٥

تفاوت اصلي مدل اثر ثابت و تصادفي در اين است كه در مدل اثر ثابت اثرات فردي )ِمقطعي( غيرقابل مشاهده ،عواملي را دربر دارد كه
با متغيرهاي مدل ،همبستگي دارد .ولي در مدل اثر تصادفي اين اثرات غيرقابل مشاهده با متغيرهاي مدل ناهمبستهاند در اينجا فرض
ميشود ،جمﻼت خطا در هر يك از اجزاء هم در طي زمان و هم در طول واحدها با يكديگر همبستگي ندارند ،بنابراين براي تخمين اين
مدل از روش ديگري به نام مدل اثرات تصادفي استفاده ميشود كه به شرح زير است:
)( ٤
يك متغيير تصادفي با ميانگين است.
فرض كنيم كه
)( ٥
1, 2 , 3, … ,
1, 2 , 3, … ,

جمله مقطعي خطاي تصادفي با ميانگين صفر و واريانس

است.
- Fixed Effect
- Random Effect
٣
)- Pooled Least Square (PLS
٤
)- Least Squares Dummy Variable(LSDV
٥
)- Random Effect Model(REM
١
٢
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است.
جزء زماني خطاي تصادفي با ميانگين صفر و واريانس
و
تعيين هر كدام از اين مدلها بسته به آزمونهايي دارد كه مشخص ميكند كدام يك از مدلها با دادههاي موجود قابل برآورد است .هر
كدام از اين آزمونها بعد از معرفي شاخصها و تصريح مدل به آنها اشاره ميشود.
همه اين نوآوريها در نهايت در بهرهوري خود را نشان ميدهد براي دقيقتر شدن اين شاخص از شاخص بهرهوري كل عوامل توليد
استفاده ميكنيم كه بهرهوري ناشي از نيروي كار و سرمايه نيز در آن در نظر گرفته نميشود .در اين شاخص بهرهوري فني و سازماني مد
نظر قرار ميگير د .در مطالعات اخير ادبيات نوآوري نيز به اين شاخص اقبال نشان داده شده است .خانم پرفسور هال در گزارش اخير خود
به كميسيون اتحاديه اروپا اين شاخص را به عنوان شاخص نوآوري معرفي كرده است ) .(Hall, 2011رابطه بين تحقيق و توسعه و انواع
نوآوري و از طرف ديگر رابطه بين نوآوري و بهرهوري نيز در برخي تحقيقات نشان داده شده است ) Raymond, Mairesse, Mohnen,
 .(& Palm, 2015بهرهوري بر اساس روش ديويژيا بر اساس روابط زير محاسبه ميشود .بر اساس اين روش بهرهوري كل عوامل توليد از
رابطه زير محاسبه ميشود.
)( ٨

 ،به ترتيب تعداد شاغﻼن و موجودي سرمايه در هر صنعت ميباشد.
ارزش افزوده صنعت  jدر زمان  tاست.
در اين معادله
و نيز به ترتيب سهم نيروي كار و سرمايه از ارزش افزوده است .سهم نيروي كار و سرمايه نيز از تابع توليد استخراج ميشود .پس در
ابتدا بايد يك تابع توليد را در نظر بگيريم كه در اين تحقيق تابع توليد كاب داگﻼس مد نظر قرار گرفته شده است.
)(٩

=

براي محاسبه سهم نيروي كار و سرمايه از طرفين رابطه ) (٩لگاريتم ميگيريم تا به صورت خطي تبديل شود.

)(١٠

سپس با استفاده از آمار ارزش افزوده
در نظر گرفته ميشود.

 ،نيروي كار

 -٤بررسي آماري بنگاههاي صنعتي در ايران

و موجودي سرمايه

ميباشد.

در اين تابع به عنوان ضريب فناوري

در اين تحقيق از در مورد بنگاههاي صنعتي از گزارش نتايج طرح آمارگيري از كارگاه هاي صنعتي  ١٠نفر كاركن و بيش تر كشور طي
سالهاي  ١٣٨٣تا سال  ١٣٩٢ميباشد .شاخصهاي مختلفي بر اساس پرسشنامهاي كه براي بيش از  ٢٠٠٠٠بنگاه صنعتي ارسال ميگردد
محاسبه ميشود .بر اساس  ISIC V.3كدهاي  ١٥تا  ٣٧مربوط به صنعت و ساخت ميباشد .البته با توجه به اينكه شاخص وابستگي به
تامين مالي بيروني مبتني بر آمارهاي صنايع آمريكا استخراج شده است و آمار مربوطه بر اساس دستهبندي  SICگزارش ميشود بر اساس
جدول تطبيقي كه كدهاي SIC 1998را به  ISIC V.3تبديل ميكند كدها دستهبندي شدند .بر اين اساس تنها كد  ٣٧مربوط به
 ISIC V.3با عنوان بازيافت حذف شد .البته بر اساس آمار سهم بسيار ناچيزي در ارزش افزوده صنعت ايران نيز دارد .بدين ترتيب كدهاي
مورد بررسي به قرار زير است.

جدول  -١بخش صنعت در قالب سومين وير ايش طبقه بندي استاندارد بين المللي فعاليت هاي اقتصادي

كد

١٥
١٦

توليد محصوﻻت از توتون و تنباكو ـ سيگار

١٧

توليد منسوجات

١٩

دباغي و عملآوردن چرم و ساخت كيف و چمدان و زين و يراق و توليد كفش

١٨
٢٠
١١

صنايع مواد غذايي و آشاميدني

شرح

توليد پوشاك ـ عملآوردن و رنگ كردن پوست خزدار

توليد چوب و محصوﻻت چوبي و چوب پنبه ـ غير از مبلمان ـ ساخت كاﻻ از ني و مواد حصيري
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٢١

توليد كاغذ و محصوﻻت كاغذي

٢٣

صنايع توليد زغال كك ـ پاﻻيشگاههاي نفت و سوختهاي هستهاي

٢٢
٢٤
٢٥
٢٦

انتشار و چاپ و تكثير رسانههاي ضبط شده
توليد محصوﻻت ﻻستيكي و پﻼستيكي
توليد ساير محصوﻻت كاني غير فلزي

٢٧
٢٩

توليد ماشينآﻻت و تجهيزات طبقهبندي نشده در جاي ديگر

٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦

و

صنايع توليد مواد و محصوﻻت شيميايي
توليد فلزات اساسي

٢٨
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توليد محصوﻻت فلزي فابريكي بجز ماشينآﻻت و تجهيزات
توليد ماشينآﻻت اداري و حسابگر و محاسباتي

توليد ماشينآﻻت مولد و انتقال برق و دستگاههاي برقي طبقهبندي نشده در جاي ديگر
توليد راديو و تلويزيون و دستگاهها و وسايل ارتباطي

توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق و ساعتهاي مچي و انواع ديگر ساعت

توليد وسايل نقليهي موتوري و تريلر و نيم تريلر

توليد ساير وسايل حمل و نقل

توليد مبلمان و مصنوعات طبقهبندي نشده در جاي ديگر

نتايج آخرين طرح آمارگيري از كارگاههاي صنعتي  ١٠نفر كاركن و بيشتر نشان ميدهد كه در سال  ١٣٩٢تعداد  ١٤٦٩٧كارگاه
صنعتي  ١٠نفر كاركن و بيشتر در كشور به فعاليت نصعتي اشتغال داشتهاند كه نسبت هب سال قبل  ٠/٦درصد كاهش نشان ميدهد.
توزيع اين كارگاهها در فعاليتهاي عمده نشان ميدهد كه  ٢١/٥٤درصد در صنايع توليد ساير محصوﻻت كاني غيرفلزي و  ١٨/٧٧درصد در
صنايع مواد غذايي و آشاميدني ٧/٤٥ ،درصد در توليد محصوﻻت فلزي فابريكي بجز ماشينآﻻت و تجهيزات و بقيه كارگاههاي صنعيت ١٠
نفر كاركن و بيشتر در ساير فعاليتهيا صنعتي اشتغال داشتهاند .نمودار زير روند تعداد بنگاههاي صنعتي را طي سالهاي  ١٣٨٥تا ١٣٩٢
نشان مي دهد كه حاكي از روند ركودي و تنزل در تعداد بنگاههاي صنعتي طي سالهاي مورد بررسي است.

نمودار  .١تعداد كارگاههاي صنعتي  ١٠نفر كاركن و بيشتر طي سالهاي  ١٣٨٢تا ١٣٩٢
١٢
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كارگاههاي صنعتي  ١٠نفر كاركن و بيشتر كشور در سال  ١٣٩٢ارزش افزودهاي برابر با  ١١٦٣٨٥٩/١ميليارد رسال ايجاد كردهاندوكه
نسبت به سال قبل  ٣٧/٢درصد افزايش نشان ميدهد .بيشترين ارزش افزوده ايجاد شده با رقم  ٣٠٧٧٠٣/٢ميليارد رسال ) ٢٦/٤٤درصد(
را صنايع توليد مواد و مح صوﻻت شيميايي به خود اختصاص داده است .ضمن اين كه صنايع توليد فلزات اساسي با  ٢٠٥٧٥٥/٧ميليارد
ريال ) ١٧/٦٨درصد( و صنايع توليد زغال كك ـ پاﻻيشگاههاي نفت و سوختهاي هستهاي با  ١٥٤٢٦٠ميليارد ريال ) ١٣/٢٥درصد( از
نظر ارزش افزوده ايجاد شده در بين صنايع مختلف در مراتب بعدي قرار گرفتهاند .بر اساس گزارش اين طرح آماري ارزش داده ،ارزش
ستانده ،ارزش افزوده و شاخص قيمت توليدكننده صنعت ارائه ميشود.

نمودار .٢روند ارزش داده ،ارزش ستانده و ارزش افزوده صنعتي كارگاههاي صنعتي  ١٠نفر كاركن و بيشتر و شاخص قيمت
توليدكننده صنعت در سالهاي ١٣٩٢-١٣٨٥

ارزش افزوده عبارت است از ارزش داده صنعتي منهاي ارزش ستانده صنعتي كه طي سالهاي  ١٣٨٥تا  ١٣٩٢در نمودار  ٥نشان داده
شده است .طي اين سالها ارزش افزوده روند صعودي داشته است اما ميزان آن رشد زيادي را نشان نميدهد .اگر شاخص قيمت توليد كننده
را با نرخ تورم در اين سالها نيز مقايسه كنيم نشان دهنده رشد كمي نسبت به تورم طي اين سالهاست.
 -٥نتايج برآورد مدل

در بخش مباني نظري توضيح داده شد كه شاخصهاي مبتني بر ورودي براي نوآوري داراي اشكﻼت عمدهاي هستند كه مهمترين آنها
آن است كه وروديهاي نوآوري الزاما به خروجي نميانجامد .به همين دليل شاخصهاي خروجي با توجه به سبك نوآوري گسترده عﻼوه بر
پتنت و فروش محصوﻻت نوآورانه ميتوان بهرهوري را نيز ناشي از نوآوري دانست .اما بهرهوري از انواع ديگري نيز وجود دارد كه بهرهوري
كار و سرمايه از اين انواع است .به همين دليل با روشهاي مختلف ارزش افزوده اي كه ناشي از نيروي كار و سرمايه فيزيكي است را كسر
ميكنيم .باقيمانده اين ارزش افزوده كه معروف به باقيمانده سولو نيز هست را بهرهوري كل عوامل توليد ميناميم .در اين بخش با استفاده
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نيروي
از تابع توليد كاب داگﻼس براي بنگاههاي صنعتي ايران آمار ارزش افزوده ،نيروي كار و سرمايه فيزيكي را در نظر ميگيريم و سهم و
كار و سرمايه فيزيكي را مشخص ميكنيم .سپس بر اساس روش ديويژيا بهرهوري كل عوامل توليد را محاسبه ميكنيم.

نتايج مدل در قالب جدول زير ارائه شده است .با توجه به اينكه مدل دادههاي تركيبي جهت برآورد نيازمند برخي از آزمونهاست
ابتدا آزمونهاي مورد نظر بايد صورت گيرد .در مرحله اول بايد مشخص شود كه دادههاي تحقيق به شكل تلفيقي هستند يا
تركيبي؟ براي اين هدف آزمون ليمر و آماره  Fاستفاده ميشود كه نتايج آن در جدول زير مشخص شده است .بر اين اساس
فرض صفر مبني بر اينكه دادهها به شكل تلفيقي هستند تاييد ميشود .اين فرض بدين معني است كه مقاطع دادهها يعني
صنايع مختلف از نظر آماري با هم متفاوت هستند .براي اينكه براي برآورد از كدام مدل اثرات ثابت يا اثرات تصادفي بايد استفاده
كنيم از آزمون هاسمن استفاده ميكنيم .كه نتايج جدول نشان ميدهد كه مدل اثرات ثابت براي برآورد مناسب است.
نتايج برآورد مدل تابع توليد و بهرهوري كل عوامل توليد بنگاههاي صنعتي ايران
متغيير
ثابت

سرمايه
نيروي كار

تعداد مشاهده
R2

Cross-section F
Redundant Fixed
Effects Tests
Correlated Random
Effects - Hausman
)Test (Chi-Sq. Statistic

رابطه اول

1.635709

***)(0.401116
0.096967

**)(0.045625
***

0.839006

)(0.062122
220

0.90

***)(129.2608
)(3.284656

جدول فوق مدل اقتصادسنجي دادههاي تركيبي را نشان ميدهد .تاثير سرمايه مثبت و معنادار در سطح  ٩٥درصد ميباشد و

تاثير نيروي كار نيز مثبت و در سطح  ٩٩درصد معنادار است .نكته حائز اهميت نقش باﻻي نيروي كار در برابر سرمايه در ارزش افزوده بنگاههاي
صنعتي ايران ميباشد .در ادامه بهرهوري كل عوامل توليد براي بخشهاي مختلف نشان داده شده است.
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بهرهوري كل عوامل توليد بخش صنعت بر اساس طبقه بندي استاندارد بين المللي فعاليت هاي اقتصادي

به طور كلي روند بهره وري كل عوامل توليد در بخشهاي مختلف صنعت از روند نامنظمي برخوردار است .در بخشهاي مختلف طي
ساليان مختلف بهرهوري كل عوامل توليد فراز و فرودهاي زيادي داشته است ،اما ميانگين اين روند به صورت خط ثابت در ميآيد .همانگونه
از نمودار  ٨نيز مشخص است وقتي خط روند بخشهاي مختلف را ترسيم ميكنيم قالب بخشها داراي شيب معنادار صعودي نخواهد بود.
بخشهايي هم كه بهرهوري باﻻيي دارند معموﻻ حوزههايي هستند كه مبتني بر مزيت نسبي در ايران فعاليت ميكنند مانند كد  ٢٨با شرح
توليد محصوﻻت فلزي فابريكي بجز ماشينآﻻت و تجهيزات كه شامل توليد محصوﻻت فلزي ساختماني ،مخازن ،انبارهها و مولدهاي بخار
يا توليد ساير محصوﻻت فلزي فابريكي و فعالي تهاي خدماتي فلز كاري ميباشد .رتبه دوم كد  ٣٦با شرح توليد مبلمان و مصنوعات
طبقهبندي نشده در جاي ديگر اختصاص پيدا كرده است .رتبه سوم به كد  ١٨با شرح توليد پوشاك ـ عملآوردن و رنگ كردن پوست
خزدار اختصاص پيدا كرده است .البته عدد بهرهوري كل عوامل توليد در هر كدام از اين بخشها بسيار به هم نزديك است و روند ساليان
گذشته هر كدام نيز در نهايت به ميانگين بخشهاي ديگر نزديك ميباشد.
 -٦جمعبندي و نتيجهگيري

توجه به شاخصگذاري براي نوآوري هم به درك درست نوآوري كمك ميكند و هم باعث ميشود كه در سياستگذاري به واقعيت
همانگونه كه هست توجه كنيم .شاخصهايي مانند شدت هزينه تحقيق و توسعه و يا حتي حق ثبت اختراع به خوبي نشان دهنده نوآوري
نيستند .به خصوص وقتي در مورد كشورهاي در حال توسعه صحبت ميكنيم كه نقش دانش ضمني و يادگيري حين عمل بسيار پررنگ
تر است .در اين زمينه سبك گسترده نوآوري توجه ويژهاي به خروجي نوآوري يعني بهرهوري دارد .بهره وري كل عوامل توليد از آنجا كه
نقش بهره وري سرمايه و نيروي و كار را خارج ميكند بيشتر از بقيه شاخصها نتيجه نوآوري را نشان ميدهد .در اين تحقيق با استفاده از
مدل دادههاي تركيبي و با استفاده از روش ديويژا بهره وري كل عوامل توليد براي سطوح مختلف صنعت در ايران در سالهاي  ١٣٨٣تا
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مناسبتري
 ١٣٩٢محاسبه شد .نتايج برآورد نشان مي دهد كه برخي از حوزه هاي صنعت مانند محصوﻻت فلزي فابريكي از بهره وري
و
برخوردار هستند .در ساير بخشها نيز با استفاده از تحليل پويايي بهره وري كل عوامل توليد سياستگذاري بخشي در حوزه نوآوري را بايد
مد نظر قرار داد
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