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Abstract: 

The question for researchers in the field of knowledge-based economics is that 

among the components affecting intangible investment, is information and 

communication technology heavier than the other components?In this study, 

intangible investment was measured using the approach of Corrado et al.In their 

research, they divide intangible investment into three major components: 

omputer information, innovative assets, and economic competencies. In this 

paper, we have separated the component of information and communication 

technology, which is the first component of intangible investment, and its impact 

on the productivity of production factors has been investigated.The study area is 

factory industries with four-digit ISIC code for employees ten and more during 

the years 1375 to 1396.Productivity function for factory industries was estimated 

using panel data and GMM model. The results of this study show that ICT has a 

significant role on Total Farctor Productivity, and its coefficient is higher than 

other components of intangible investment. 
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 چکیده

 بر موثر های مولفه میان از که است این باشد، می بنیان دانش اقتصاد ی حیطه در پژوهشگران مدنظر که سوالی

دارد؟ در  ها مولفه مابقی به نسبت تری سنگین وزن ارتباطات و اطلاعات فناوری  یاآ نامشهود، گذاری سرمایه

.در شدبه محاسبه ی اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود پرداخته  CHS 2این مطالعه با استفاده از رویکرد 

نوآورانه و صلاحیت  ای، دارایی رایانه تحقیقات آنها، سرمایه گذاری نامشهود را به سه قسمت عمده اطلاعات
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که جزء اول سرمایه  1مولفه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات . در این مقاله، کرده اندهای اقتصادی تقسیم 

ه بررسی شد 2ره وری عوامل تولیدن بر بهو میزان اثر گذاری آ کردیمجدا  آنرا از گذرای نامشهود است، 

برای  طبقه بندی رتبه فعالیت های اقتصادی چهار رقمی. حوزه ی مورد مطالعه صنایع کارخانه ای با کد است

با استفاده از داده های پانلی  و با الگوی می باشد.  1731تا  1731کارکنان ده نفر و بالاتر  طی سال های 

GMM  که  این پژوهش، نشان می دهد. نتایج پرداخته شد تابع بهره وری برای صنایع کارخانه ایبه برآورد

ICT نسبت به دیگر مولفه های سرمایه  آنضریب  دارد، همچنینبر بهره وری کل عوامل تولید  نقش پررنگی

 بالاتر است.  گذاری نامشهود،

 بهره وری کل عوامل تولید، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه گذاری نامشهود، :هاکلیدواژه

  داده های پانلی ،CHSرویکرد 

  JEL: O32   ،O34  ،O47 ،C23 بندیطبقه

                                                            
 Information and Communications Technology(  ICT  اختصار به ،: انگلیسی به()فاوا اختصار به)   1 

2 Total Factor Productivity(TFP) 



انتشارماده آمقاله   

4 
 

 مقدمه -1

را با استفاده  یمل یدرحساب ها یگذار هیسرما یمفهوم اصل ،نامشهود هیمربوط به سرما اتیادب

و توسعه ،  قی، تحق یا انهیرا یداده ها گاهیپا نامشهود) سرمایه در رابطه با یادیز یها نهیاز هز

 هیعنوان سرمابه ( سازمان  یی، حقوق صاحبان برند ، آموزش خاص شرکت و کارآ یطراح

گسترده  دگاهید نیا یوقت. به عنوان مثال  (1،2001کورادو و همکاران)دهد یگسترش م یگذار

گذاری های نامشهود  سرمایه، شدمنابع رشد گنجانده  لیو تحل هیتجز کیدر  یگذار هیاز سرما

اتحادیه یک پنجم تا یک سوم رشد بهره وری نیروی کار در بخش بازار اقتصاد ایالات متحده و 

به منظور مدیریت منابع نامشهود به (. 2003 ،2)کورادو وهمکاراناروپا تحت تاثیر خود قرار داد

عنوان منبع رشد در سطح کلان اقتصادی و محرک ایجاد ارزش برای بنگاههای انفرادی ، اندازه 

مطالعات زیادی به سرمایه آشکار است  (.7،2012کورادو و همکاران)گیری آنها بسیار مهم است

 نامشهود پرداخته است که این خود نشان دهنده ی اهمیت این موضوع می باشد . گذاری 

مطالعات زیادی  نشان می دهد که سرمایه نامشهود منبع مهمی برای رشد در اقتصاد آمریکا و 

ط دارایی های اروپا است و میزان سرمایه گذاری اندازه گیری شده بالاتر از زمانی است که فق

 فیزیکی سنتی در نظر گرفته می شود به عنوان مثال براساس یک مطالعه مهم اقتصاد کلان توسط

نشان می دهد که این سرمایه گذاری های مکمل برای فناوری  (2002)  4و دیگران باسو

اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در توضیح اینکه چرا رشد بهره وری در ایالات متحده شتاب 

سرمایه گذاری نامشهود ، به عنوان یک یابد اما در انگلستان کاهش یافته است ، ایفا می کند. می

مؤلفه مهم و رو به رشد سرمایه گذاری کل ، به طور فزاینده ای برای تجزیه و تحلیل روندهای 

مشابه سرمایه گذاری در دارایی های  اقتصادی فعلی و پیش بینی رشد آینده اهمیت دارد.

                                                            
1  Corrado,C., et al. 
2  Corrado,C., et al. 
3  Corrado,C., et al. 

  4   Basu,S., et al.  
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، هزینه هایی که صنایع یا  دولت ها بر روی سرمایه گذاری های نامشهود می کنند، مشهود 

را دارند و سهم قابل توجه و رو به رشدی را در  1 رفتاری همانند  تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

  .2سرمایه گذاری کل ایجاد می کنند

  ناملموس یا نامشهود گذاری سرمایه گیری اندازه تاثیر اقتصادی هر در مهم موضوعات از یکی

 تعاریف به توجه با است لازم ابتدا مهم این بررسی برای  اما .است اقتصاد  حقیقی متغیرهای بر

 را اقتصادی های فعالیت در نامشهود گذاری سرمایه المللی، بین معتبر مطالعات و المللی بین

 آزمون به توان می مهم این برآورد از پس. شناخت را ها آن رفتار ی نحوه و نمود برآورد

 را وری بهره جمله از اقتصاد حقیقی های متغیر بر آن تاثیرگذاری ی نحوه و زد دست  ها فرضیه

 در  مهم و بالا سهم چنین  هم و ایرانی آماری بضاعت  با های فعالیت از یکی.  سنجید

 ابتدا  مطالعه این که است ایران در ای کارخانه صنایع فعالیتهای ، ایران اقتصاد کارکردهای

 کمبود به توجه با که است ها فعالیت این در نامشهود های سرمایه روند و  سهم برآورد درصدد

یکی از مولفه های آن  تاثیر ی نحوه همچنین. است مهم ایران اقتصاد برای زمینه این در مطالعه

 این بعدی های صحبت از نیز 7تولید عوامل کل وری بهره بر (فناوری اطلاعات و ارتباطات)

 .باشد کشور در مهم تصمیمات و اقتصادی های رهیافت راهشگای تواند می که است مطالعه

بررسی کلی وضعیت موضوع مورد  دوم قسمت در: میشود دنبال زیر صورت به مطالعه ادامه در

 در سپس است؛ شده آورده مبانی نظری و پیشینه پژوهش سوم قسمت و مطالعه بررسی می شود

 تفسیر و تخمین و وری بهره مدل به پایه های آماری و تصریح پنجم و ششم، چهارم، قسمتهای

 است. شده ارائه پیشنهادهای سیاستی و گیری نتیجه پایانی بخش در نهایت در و نتایج

                                                            
1 Gross Fixed Capital Formation (GFCF) 
2 European Economic Forecast 
3 Total Factor Productivity (TFP) 
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 پایه های آماری -2

 از استفاده مورد های سال. است شده استفاده ایران آمار مرکز از ها داده آوردن بدست برای

 سرمایه ، مشهود نا گذاری سرمایه ، برآورد مورد های مولفه. باشد می 1731 تا 1731 سال

 تولید عوامل وری بهره شاخص محاسبه برای ، تولیدات میزان و کار نیروی ، فیزیکی گذاری

 مرکز از  اقتصادی های فعالیت رتبه بندی طبقه کد تفکیک  به آمده بدست های داده. باشد می

 اقتصادی های فعالیت رتبه بندی طبقه کد 171 مجموع در.است شده استفاده ایران آمار

 داده از بعضی بودن صفر یا  بودن کوچک احتساب با که است موجود برآورد برای چهاررقمی

 تعداد که است 172 کد تعداد نتیجه در و کردیم ادغام مشابه کدهای با را آنها ، کدها در ها

 ، تخمین درستی برای ها داده حجم که است 2130 برابر 31 تا 31 های سال برای ها داده کل

 از مشهود نا گذاری سرمایه گیری اندازه برای ، دو و یک جداول به مراجعه با. است تامل قابل

 اشاره گیری اندازه و مطالعه برای بند نه به رویکرد این در. است شده استفاده CHS رویکرد

 را مشهود نا گذاری سرمایه توان می اماری بضاعت به توجه با ایران اقتصاد در که است کرده

 اقتصادی های فعالیت رتبه بندی طبقه کدهای تفکیک به صنعتی کارگاههای در

 برای و موجودی دائمی روش از سرمایه موجودی  آوردن بدست همچنین برای.برآوردکرد

 .است شده استفاده دیویژیا شاخص از تولید عوامل وری بهره

روش مناسب برای اندازه گیری بهره وری کل عوامل در ایران ، روش دیویژیا با تقریب  

ترنکوئیست است که برای داده های آماری گسسته مناسب است ، زیرا سهم های عوامل تولید 

از فعالیتی به فعالیت دیگر متفاوت است و هم از سالی به سال دیگر تغییر می کند و تغییرات 

از تابع  TFPامل تولید را در نظر می گیرد. در پژوهش حاضر ، برای محاسبه ی کیفیت عو

، انباشت  سرمایه   Lتابعی از سه نهاده نیروی کار   Yتولیدی استفاده شده است که در آن تولید 

می باشد و فرمول محاسباتی بهره وری کل عوامل به  I و انباشت سرمایه نا مشهود  Kفیزیکی 

 صورت زیر است:
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𝑇𝐹𝑃 =
𝑌𝑡

𝐾𝑡
∝𝐿𝑡

𝛽
𝐼𝑡

1−𝛼−𝛽  (1)                                                                                                      

ارزش سرمایه نا   Iتعداد شاغلان و  Lارزش خدمات سرمایه ،   Kارزش ستانده ،   Yکه در آن 

 مشهود است. 

و کشش تولیدی سرمایه گذاری نا مشهود برابر  βخدمات کارکنان ( = که )تولید کل / جبران

نیز از تفریق دو کشش بالا  αتقسیم   تولید کل به پرداختی به سرمایه گذاری نا مشهود   است. 

سرمایه فیزیکی و ، دو متغیر موجودی محاسبه موجودی سرمایهبرای  .به دست می آید

متغیرهای مستقل بهره وری کل عوامل تولید وجود دارد،  موجودی سرمایه نا مشهود را به عنوان

که برای نحوه ی  محاسبه ی موجودی آن از روش زیر می باشد. داده های انباشت  سرمایه 

 فیزیکی و نا مشهود با استفاده از فرمول زیر حاصل می شود:

 𝐾𝑖𝑡 = (1 − 𝛿𝑖). 𝐾𝑖,𝑡−1 +
𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑖,𝑡

𝑃𝑡
    (2)                                           

انباشت سرمایه گذاری نا مشهود برای کد طبقه بندی رتبه فعالیت های   𝐾𝑖𝑡به طوری که 

سرمایه گذاری نا  جریانمتغیر   𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑖,𝑡است. متغیر  t در زمان   iاقتصادی چهاررقمی 

مطالعات   .است t در زمان   iت های اقتصادی چهاررقمی مشهود برای کد طبقه بندی رتبه فعالی

زیادی در مورد نحوه ی محاسبه نرخ استهلاک صورت گرفته است در این پژوهش از مطالعه 

برای هر کد متفاوت است. میانگین نرخ های  𝛿𝑖گرفته شده است که کمک(1173) امینی 

شاخص ضمنی قیمت است که برای هر کد طبقه بندی رتبه 𝑃𝑡 است. %10استهلاک تقریبا 

فعالیت های اقتصادی دو رقمی مجزا محاسبه شده است و برای زیرمجموعه های چهاررقمی آن 
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است برای انباشت اولیه سرمایه  1بافرض اینکه اقتصاد در حالت پایا  تعمیم داده شده است.

 د:از فرمول زیر استفاده می شو 1731گذاری  در سال 

𝐾𝑖,1375 =

𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑖,1375
𝑃𝑖,1375

(𝛿𝑖+ )𝑔
−  (7)                                                                                 

             

متوسط نرخ رشد سرمایه گذاری نا مشهود برای هر کد طبقه بندی رتبه فعالیت های   �̅�،7در معادله 

می باشد. لازم به ذکر است که انباشت سرمایه  1731تا  1731چهار رقمی بین سالهای اقتصادی 

 .فیزیکی هم به شکل انباشت سرمایه گذاری نا مشهود برآورد شده است

 

 بررسی کلی وضعیت موضوع مورد مطالعه -3

 از ای مجموعه 2002در سال  2سیستم حساب های ملی استاندارد مطابق کنونی ملی های حساب

 ، توسعه و تحقیق یعنی "فکری مالکیت محصولات" دارایی عنوان تحت را خاص های نامشهود

 هنری و ادبی اصالت ، سرگرمی ، اطلاعاتی بانکهای و ای رایانه افزار نرم ، معدنی مواد اکتشاف

 فکری تلاش از ناشی ها آن ارزش که است این محصولات این  مشخصه وجه .کند می ثبت

 نتیجه فکری مالکیت محصولات: کرد بیان زیر شیوه به توان می کلی طوری به را ها آن و است

 می پژوهشگران که شود می دانشی به منجر که است نوآوری ویا تحقیق پژوهش، ، توسعه

  این از استفاده زیرا کنند استفاده تولید در خود نفع به  یا و کنند عرضه بازار در را آن توانند

 "بنیان دانش اقتصاد" در.شود می محدود دیگر  حمایتی ابزار هرنوع یا قانون وسیله به  دانش

 اهمیت فکری مالکیت دیگر و افزار نرم ، وپژوهش تحقیق مانند نامشهود های دارایی امروزی،

                                                            
1 Steady state 
2 System of National Accounts (SNA) 
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 به توان می را مشهود نا  های گذاری سرمایه روزافزون اهمیت همچنین  ند.کن می پیدا بیشتری

 ثابت سرمایه تشکیل. دانست داخلی ناخالص تولید رشد در آنها سهم انعکاس  از نمودی

 طور به  2010 سال  1سازمان آماری اتحادیه اروپا تعریف با  مشهود نا های دارایی در ناخالص

 به را واقعی داخلی ناخالص تولید رشد در را گذاری سرمایه کل از سوم یک از بیش میانگین

در  SNAبین ملی حسابهای دارایی مرز تغییر کردن مقایسه با همچنین.  است داده اختصاص خود

 در با که رسید خواهیم نتیجه این به 1337سال  SNAو  است شده اجرایی اخیراً که2002سال 

 قرار استفاده مورد گذاری سرمایه عنوان به قبلاً که توسعه و تحقیق گذاری سرمایه گرفتن نظر

 رشد در مشهود نا ثابت سرمایه تشکیل سهم میانگین ، متوسط مصرف عنوان به بلکه گرفت نمی

 است. شده برابر دو تقریباً داخلی ناخالص تولید

به نحوه ی اندازه گیری سرمایه گذاری  فناوری اطلاعات و ارتباطاتقبل از ورود به مبحث  

ذکر  برای محاسبه ی سرمایه گذاری نامشهود همانطور که قبلا به آن نامشهود پرداخته می شود.

که پیشرو در این زمینه هستند ، کمک گرفته شده است.  (2003و2001)شد،  از رویکرد کورادو

: چرا مدنظر است سؤال  کینامشهود ،  یگذار هیسنجش سرما یقبل از بحث در مورد چگونگ

 نیا ؟است یگذار هیسرماینه ها روی نامشهود ها و مشهود ها بعنوان هزطبقه بندی مجدد به  ازین

است:  نی، اما پاسخ ساده ا کرده اندارائه  (2001کورادو و همکاران ) یاستدلال بطور رسم

آن در  شیبه منظور افزا  یفعل دیکه باعث کاهش مصرف و تول یهرگونه استفاده از منابع"

ملموس ، مانند  یها ییدارا یها نهیشود. هز تلقی ی،گذار هیبه عنوان سرما دیبا "شود یم ندهیآ

 یرا برآورده م اریمع نیمطمئناً ا زاتیو تجه هینقل لیآلات ، وسا نی، ماش یادار ین هاساختما

 یو توسعه و ساختارها قی، تحق یتجار یها نهیدر هز زینها شرکت که   ییها نهیکند ، اما هز

هزینه های این دارایی ها ، که  .، به عنوان سرمایه گذاری تلقی می شوددنکن یخرج م یسازمان

                                                            
1 European System of Accounts (ESA) 
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جا به طور نامشهود نامیده می شوند ، به ارزش شرکتهای انفرادی و رشد اقتصاد کمک  در این

 نهادهنامشهود و نقش آنها به عنوان  هیسرما داریبالقوه پا یایبا مزا یاگرچه کمتر کس .می کنند

نامشهود در سطح اقتصاد اطلاعات  یگذار هیاست ، اما در مورد اندازه سرما ناآشنا یدیتول یها

،  یابیارز یاز فقدان داده قابل معامله در بازار برا های تولیدیشرکت  نیا و وجود دارد یکم

 آنها سرمایه گذاری نامشهود را به سه دسته تقسیم کرده اند: د.نبر یرنج م

 CHS رویکرد با نامشهود گذاری سرمایه بندی دسته :1جدول

 گروه نام دانش سرمایه نوع

 ای رایانه الف ( اطلاعات رایانه ای وبانک های اطلاعاتی کامپیوتریو نرم افزارهای برنامه ها  مرتبط بهدانش 

 نوآورانه ب ( دارایی علمی غیر و خلاقانه فعالیتهای و پژوهشی و علمی تحقیق طریق از آمده دست به دانش

 های اقتصادیج( صلاحیت  تجاری های نام جمله از ، شرکت خاص ساختاری و انسانی منابع در موجود دانش

 .Corrado et al,2005منبع: مطالعات 

 را نامشهود گذاری سرمایه و دادند گسترش را فوق جدول بندی تقسیم  همکاران و کورادو

 .نامند می بند نه شامل

 

 CHS رویکرد با نامشهود گذاری سرمایه جزئیات: 2جدول

 الف( اطلاعات رایانه ای

 ، است شده ایجاد شرکت یک شخصی استفاده برای که را افزاری نرم های ای : هزینه رایانه افزار نرم -1

 سفارشی. افزار نرم و شده خریداری ، شخصی استفاده: است مؤلفه سه شامل که. دهد می پوشش



انتشارماده آمقاله   

11 
 

 ای رایانه اطلاعاتی بانک -2

 نوآورانه : ب ( دارایی

 به منجر معمولاً که ، جدید تولید فرآیندهای و جدید محصولات های هزینه) توسعه و تحقیق مهندسی و علم -7

 راه از ارتباطات صنایع و افزار نرم انتشار ، ساخت در توسعه و تحقیق : عمدتاً (شود می مجوز یا اختراع ثبت

 دور

 صنایع در توسعه و تحقیق عمده طور : به(جدید ذخایر آوردن دست به برای هزینه) معدنی مواد اکتشاف -4

 معدن

 بخش صنایع در توسعه و تحقیق عمده طور به هنری اصالت و سرگرمی توسعه برای مجوز و چاپ حق -1

 (افزار نرم انتشار جز به) اطلاعات

 : به(شود نمی چاپ حق یا اختراع ثبت به منجر لزوماً) تحقیقات و طراحی ، محصول توسعه های هزینه سایر -1

 .خدمات خدمات سایر و مالی امور در توسعه و تحقیق عمده طور

 های اقتصادیج( صلاحیت 

 : خرید(تجاری علائم و ها برند توسعه برای بازار تحقیقات و تبلیغاتی های هزینه) سهام صاحبان حقوق -3

 بازار تحقیقات به مربوط های تبلیغاتی و هزینه مخارج تبلیغاتی؛ خدمات

 پرداخت و کار آموزش یعنی ، کار نیروی های مهارت توسعه های هزینه) شرکت خاص انسانی سرمایه -2

 شغل( با مرتبط آموزش برای شهریه

هیچ اطلاعات آماری : (شرکت تشکیل های هزینه ؛ توسعه و سازمانی تغییر های هزینه) سازمانی ساختار -3

 گسترده و اجماع کاملی درباره این حوزه وجود ندارد.

 .Corrado et al,2005منبع: مطالعات 

 ینامشهود را در کارگاهها یگذار هیتوان سرما یم ی با توجه به بضاعت امار در اقتصاد ایران 

در  کرد.برآورد طبقه بندی رتبه فعالیت های اقتصادی چهار رقمی یکدها کیبه تفک یصنعت

اطلاعات "،  "ی وتریکامپ ینرم افزارها "ایران و با توجه به داده های مرکز آمار ایران داده های 

طبقه بندی رتبه فعالیت های اقتصادی به کدهای برای بند الف جدول بالا با توجه  "و ارتباطات

و  قاتیتحق " استفاده کرد. 1731تا  1731های چهار رقمی برای دوره های  چهار رقمی

 4-می توان به بند ب قسمت سه و شش پوشش داد . بندب "ی خدمات آموزش"و   "شگاهیآزما

حوزه ی معدن است که در مورد اکتشافات معدنی است و به طور کلی تحقیق و توسعه ی در 
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طبقه حیطه ی موضوع این رساله که صنایع کارخانه ای است ، نیست. شایان ذکر است کد های 

رقمی در مورد اکتشافات ، در صنایع کارخانه  4 بندی رتبه فعالیت های اقتصادی چهار رقمی

 ای ، موضوع مورد بحث این تحقیق است که از مولفه های خدمات آموزشی و تحقیقات و

در مورد اثر تحقیق و توسعه ی در حوزه ی   1 –گاه آن ها محاسبه شده است. بند ب آزمایش

طبقه بندی رتبه فعالیت های اقتصادی هنرو سرگرمی می پردازد که تا جاییکه که به کدهای 

مربوط به صنایع کارخانه ای باشد ، تمام مولفه های مربوط به نامشهود آورده شده  چهار رقمی

است. اما به صوت مجزا چون حیطه ی مطالعه ی این رساله نیست به آن پرداخته نشده است.در 

را پوشش داد . همانطور که قسمت نه به آن اشاره کرده است،  2و  3قسمت ج می توان قسمت 

این زمینه نیست که برای ایران هم در این زمینه ، داده های وجود ندارد. می اطلاعات کاملی در 

 در 2 –استفاده کرد. بند ج  3-را برای بند ج " و مطبوعات شگاهینما ، یآگه ، غاتیتبل "توان 

 آموزش برای که هایی هزینه میزان که  ، کند می صحبت ها شرکت خاص انسانی سرمایه مورد

 آموزشی خدمات با ایران اقتصاد در توان می که کند، می بیان را انسانی نیروی سطح بالابردن و

 (1400)اسمعیلی و همکاران، .داد پوشش

 در را نامشهود گذاری سرمایه توان می اماری بضاعت به توجه با ایران اقتصاد دردر نتیجه 

 چهار رقمیطبقه بندی رتبه فعالیت های اقتصادی  کدهای تفکیک به صنعتی کارگاههای

 افزارهای نرم " های داده ایران آمار مرکز های داده به توجه با و ایران در. برآوردکرد

 و آگهی،نمایشگاه تبلیغات، "،" آزمایشگاه و تحقیقات "،"ارتباطات و اطلاعات" ،" کامپیوتری

 طبقه بندی رتبه فعالیت های اقتصادی چهار کد تفکیک به " آموزشی خدمات   "و" مطبوعات

 (1400)اسمعیلی و همکاران،.دهد پوشش را CHS رویکرد بند نه تواند می رقمی چهار رقمی
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 پیشینه پژوهشمبانی نظری و -4

صورت گرفته است که  یبهره ور یهاول یمو مفاه یتاهم یمعرف ینهدر زم یمهم یتلاشها یراًاخ

صنایع  بهره وری افزایشو یاقتصاد یطبهبود شرا یبرا یابزار یافتن یریاندازه گ ینهدف از ا

با استفاده  TFPو  ICT( به بررسی رابطه ی بین 1721می باشد. به عنوان مثال رحمانی و حیاتی )

پرداخته اند. نتایج  1337-2007کشور در دوره ی زمانی  13از روش های داه های پانل برای 

 ICTو سرریزهای بین المللی  ICTاین پژوهش حاکی از این است که سرمایه گذاری داخلی در 

 ای مطالعه در( 1727مشیری و جهانگرد ) دارند. TFPهر دو اثر مثبت و معنی داری بر رشد 

 سرمایه های داده از استفاده با "اقتصادی و رشد ارتباطات و اطلاعات فناوری" عنوان تحت

 ایران اقتصادی رشد بر فناوری  این تاثیر برآورد به،  حالت – فضا روش و ارتباطات گذاری

 رشد بر متغیر داراین ومعنی مثبت تاثیر از حاکی برآورد نتایج. پردازد می1720-1742دوره طی

 گذاریسرمایه سرریز و مستقیم آثار برآوردپژوهشی به  در( 1731) مشیریاست.  بوده اقتصادی

 مدل یک از کار، این برای پرداخته اند. ایران صنایع تولید بر ارتباطات و اطلاعات فناوری در

 در چهاررقمی کدهای با ایکارخانه صنایع هایداده شامل پنل، هایداده با اقتصادسنجی

 اثر فاوا  گذاریسرمایه که دهندمی نشان برآورد نتایج. است شده استفاده 1727-1737 یدوره

سالم . است یافته افزایش زمان طول در اثرآن و داشته ایران ایکارخانه صنایع تولید بر مثبتی

 2010کشور جهان طی سال های  173( اثر اقتصاد دانش بنیان را بر رشد اقتصادی برای 1733)

ارزیابی کرده است. وی در تحقیق خود شاخص اقتصاد دانش بنیان را متشکل از رژیم  2014تا 

کی از اقتصادی ونهادی، آموزش، نوآوری و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات می داند.نتایج حا

اثر مثبت و معنی دار شاخص اقتصاد دانش بنیان، سرمایه اجتماعی، نیروی انسانی و سرمایه 

به عوامل ( 2020) 1مزینی و مراد حاصل فیزیکی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی دارد.

یکی را  ICTتحقیق خود، آنها در  بهره وری در رشد اقتصادی  ایران پرداخته اند.موثر بر بهبود 

                                                            
1 Mozayani and Moradhassel 
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رویکردهای پارامتریک و  با استفاده از از اصلی ترین عوامل موثر  بر بهره وری می نامند.

می تواند به رشد اقتصادی و  ICTغیرپارامتریک برای داده های استانی، به این نتیجه رسیدند که 

از مدل،  ICT کارایی نسبی اقتصادی استان ها در ایجاد ارزش افزوده کمک کند. و  با حذف

 .کارایی استان ها به طور قابل توجهی سقوط کرد

 در اشاره کرد. آنها (2014) کورادو و همکاران از مطالعات خارجی می توان به مطالعه ی 

 به " وری بهره رشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش، سرریز " عنوان تحت خود ی مطالعه

آن . کند می نگاه گذارد، می تأثیر وری بهره بر نامشهود داراییهای آنها طریق از که کانالهایی

 ای یافته. استفاده کرده اند 2003 تا 1332 سال از  اروپا اتحادیه عضو کشور 10 ها از داده های

 نا مشهود سرمایه مکمل که هنگامی ICT سرمایه ای حاشیه تأثیر( الف که است این مقاله این

 کشش است ، شده خارج آن از وتوسعه تحقیق که نا مشهودی سرمایه (است و ب بیشتر است ،

 نیب یاقتصادسنج کردیمقاله از رو نیدر ا.دارد معمولی حالت از بالاتر شده برآورد ستانده

نامشهود بر رشد  هیآنها سرما قیکه از طر ییمطالعه کانالها یبرا 1دیداده جد گاهیو پا یکشور

اقتصاد "است که  این شود.  یگذارد، استفاده م یم ریاروپا تأث یکشور اصل 10 بر یبهره ور

در واقع این و رشد دارد. یمطلوب بهره ور جینتا دیدر تول یا ژهیکشور نقش و کی "دانش

مشهود  ریدر مواد غ یگذار هیسرما نکهیبر ا ی، مبن ن سالآتا مورد  نیتر یو، در واقع ق مطالعه 

نقش  (2021) 2و همکاران کیم داده است.، ارائه دارد یدر رشد اقتصاد ینقش مهم R&D ریغ

آن ها از یک مدل تعادل عمومی دو در صنایع کره و ژاپن را بررسی کرده اند.  ICTبهره وری 

نه تنها باعث   ICT که صنعت تولیدی استفاده کرده اند. نتایج نشان می دهد، 710جانبه برای 

قیمت می شود، بلکه باعث ایجاد تغییراتی در  در جهت کاهش رشد بهره وری و تغییرات

رآورد به ب(2021) 7لفوفان و کالابا.  ساختار اقتصادی تولید و الگوهای تجاری نیز می شود

                                                            
1 (www.INTANInvest.net) 
2 Kim et al. 
3 Lefophane and  Kalaba  
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ی در کشاورز یفرآور یعکار، اشتغال و بازده صنا یروین یبر بهره ور ICTشدت  یراتتأث

 یطبقه بند یبرا ICTهدف، از شاخص شدت  ینبه ا یابیدست یبراپرداخته اند.  آفریقای جنوبی

. پس از آن، نرخ رشد سالانه شده استاستفاده پایین تر  ICTو  بالاتر ICTبا  یدر گروه ها یعصنا

از آن است که شدت  یافته ها حاکی .ه استمحاسبه شد یدکار، اشتغال و تول یروین یبهره ور

ICT با  یعدر رشد صنا یبالاتر ی داریمثبت و معن یراتتأثICT گوردن و د.دار بالاتر

رشد بهره وری برای ایالات متحده و مجموع ده کشور اروپای  بررا  ICTنقش (2020)1سید

رشد بهره وری ایالات  نتایج نشان می دهد که بیشترین  کردندبررسی  2011تا  1333از  غربی

خدمات بازار و سخت افزارهای   شامل  بالاتر است که ICTمتحده توسط صنایع با درجه ی 

 کشور مورد مطالعه( به دلیل کمبود سرمایه گذاری 10در مقابل، اتحادیه اروپا ) .می باشدرایانه 

ICT ، از مزایایICT   روی بهره وری به اندازه ی صنایع آمریکایی برخوردار  بر

ارتباطات بر بهره وری مطالعاتی که انجام شده است به ارزیابی فناوری اطلاعات و .نبودند

مطالعات انجام شده در داخل و خارج برای اقتصاد ایران و در حیطه ی کشور های  پرداخته اند.

یکی از اجزای سرمایه گذاری  دیگر، نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان

نامشهود، بر بهره وری تاثیر گذار بوده است و  رابطه ی مثبت و معنی داری بر بهره وری عوامل 

نشان دهنده ی اهمیت   جدول زیر که خلاصه ای از ادبیات موضوع را نشان می دهد،تولید دارد. 

میزان تاثیر گذاری آن بر بهره این مولفه و مجزا کردن آن از سرمایه گذاری نامشهود و بررسی 

 وری کل عوامل تولید می باشد.

 و رشد اقتصادی ICT،TFP : خلاصه مطالعات صورت گرفته در مورد  3 جدول

 نتیجه هدف نویسندگان

مشیری و 

 (1727جهانگرد)

 طی ایران اقتصادی رشد رب ICTبه تاثیر

 پرداختند1720-1742دوره

 این دار ومعنی مثبت تاثیر از حاکی برآورد نتایج

 است بوده اقتصادی رشد بر متغیر

                                                            
1 Gordon and Sayed   
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با  TFPو  ICTبه بررسی رابطه ی بین  (1721رحمانی و حیاتی )

استفاده از روش های داه های پانل برای 

 1337-2007کشور در دوره ی زمانی  13

 پرداخته اند. 

نتایج این پژوهش حاکی از این است که سرمایه 

و سرریزهای بین المللی  ICTگذاری داخلی در 

ICT  هر دو اثر مثبت و معنی داری بر رشد

TFP دارند. 

 سرریز و مستقیم آثار به برآورد (1731) مشیری

 و اطلاعات فناوری در گذاریسرمایه

پرداخته  ایران صنایع تولید بر ارتباطات

  اند.

  گذاریسرمایه که دهندمی نشان برآورد نتایج

 ایران ایکارخانه صنایع تولید بر مثبتی اثر فاوا

 است یافته افزایش زمان طول در اثرآن و داشته

اثر اقتصاد دانش بنیان را بر رشد اقتصادی  (1733سالم )

کشور جهان طی سال های  173برای 

 ارزیابی کرده است 2014تا  2010

نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار شاخص 

اجتماعی، نیروی اقتصاد دانش بنیان، سرمایه 

انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی 

 کشورهای مورد بررسی دارد.

مزینی و مراد حاصل 

(2020) 

بهره وری در رشد به عوامل موثر بر بهبود 

 اقتصادی  ایران پرداخته اند.

می تواند به رشد  ICTبه این نتیجه رسیدند که  

اقتصادی و کارایی نسبی اقتصادی استان ها در 

 ایجاد ارزش افزوده کمک کند. و  با حذف

ICT  از مدل، کارایی استان ها به طور قابل

 سقوط کرد.

 کورادو و همکاران 

(2014) 

دانش، فناوری اطلاعات  به بررسی سرریز

 وری پرداخته اند. بهره رشد و ارتباطات و

 ژهیکشور نقش و کی ICTبه ویژه  دانشاقتصاد 

 .و رشد دارد یمطلوب بهره ور جینتا دیدر تول یا

کیم؛ ناکانو و نیشیمورا 

(2021) 

در صنایع کره و  ICTنقش بهره وری 

 ژاپن را بررسی کرده اند

 

 

نه تنها باعث رشد  ICTنتایج نشان می دهد، که 

بهره وری و تغییرات قیمت می شود، بلکه باعث 

ایجاد تغییراتی در ساختار اقتصادی تولید و 

 .  الگوهای تجاری نیز می شود

بر بهره  ICTشدت  یراترآورد تأثبه ب (2021لفوفان و کالابا )

 یعکار، اشتغال و بازده صنا یروین یور

 ی در آفریقای جنوبیکشاورز یفرآور

 رداخته اند. پ

 ICTاز آن است که شدت  یافته ها حاکی

در رشد  یبالاتر ی داریمثبت و معن یراتتأث

 ددار بالاتر ICTبا  یعصنا

را بر رشد بهره وری برای   ICTنقش (2020گوردن و سید )

ایالات متحده و مجموع ده کشور اروپای 

اتحادیه نتایج نشان می دهد برخلاف آمریکا، 

کشور مورد مطالعه( به دلیل کمبود  10اروپا )
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بر روی  ICT،از مزایای  ICT سرمایه گذاری کردند.بررسی  2011تا  1333غربی از 

بهره وری به اندازه ی صنایع آمریکایی برخوردار 

 نیستند.

 منبع: جمع بندی مطالعات پیشین

 تصریح مدل  -5

داگلاس را برای محاسبه ی بهره وری کل عوامل تولید توصیه می  –سولو توابعی به شکل کاب 

( در حقیقت چیزی جز تفاضل میانگین موزون رشد TFPنماید. نرخ رشد بهره وری کل عوامل )

عوامل از رشد تولید نیست به بیان دیگر ، آن بخش از رشد تولید که توسط رشد کمی نیروی 

رشد بهره وری کل عوامل منتسب می شود. اگر از تابع کار و سرمایه قابل توضیح دادن نیست به 

داگلاس برای برآورد کشش های تولیدی نیروی کارو سرمایه استفاده شود ، -تولید کاب

یک مقدار ثابت و معین برای کشش های تولیدی نیروی  محدودیت این تابع ، درنظر گرفتن

.استفاده از تابع تولید 1ارد:کاروسرمایه است. برای رفع محدودیت ذکر شده دو راه وجود د

انعطاف پذیر مثل ترنسلوگ که در آن کشش های تولیدی عوامل طی زمان متغیر 

 داگلاس.-.استفاده از متغیر بودن پارامترها طی زمان در برآورد تابع تولید کاب2هستند؛

عوامل  با بهره ورید نامشهو سرمایه گذاری مدلی را ارائه می دهد که رابطه ی ، ابتدااین بخش

چهار فرض کنید که می توان ارزش افزوده صنعت بر حسب کد آیسیک  .را تشریح می کند

 به صورت زیر نوشت:  t 𝑄𝑖,𝑡 زمان و i و ده نفر کارکن و بالاتر را در صنعت رقمی

𝑄𝑖,𝑡 = 𝐴𝑖,𝑡𝐹𝑖,𝑡(𝐿𝑖,𝑡 , 𝐾𝑖,𝑡 , 𝑅𝑖,𝑡)                                                                   (4)   
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جریان خدمات  Rنیروی کار و سرمایه مشهود هستند. به همین ترتیب  Kو  Lدر سمت راست ، 

یک اصطلاح تغییر است که امکان تغییر در بهره وری را فراهم می کند  Aسرمایه نامشهود و 

 ( دیفرانسیل می گیریم :4به بازده تبدیل می شوند. از معادله ) Rو  L  ،Kکه 

∆𝑙𝑛𝑄𝑖,𝑡 =∈𝑖,𝑡
𝐿 ∆𝑙𝑛𝐿𝑖,𝑡 +∈𝑖,𝑡

𝐾 ∆𝑙𝑛𝐾𝑖,𝑡 +∈𝑖,𝑡
𝑅 ∆𝑙𝑛𝑅𝑖,𝑡 + ∆𝑙𝑛𝐴𝑖,𝑡             (1)  

است که در اصل با توجه به نهاده ، صنعت  Xبیانگرکشش کشش تولیدی عامل   𝑋∋که بطوری

و زمان متفاوت است. برای بررسی تجربی نقش نامشهودها به عنوان محرک رشد از ادبیات 

را در نظر بگیرید. برای  ϵموجود استفاده می شود و دردو مرحله انجام می شود. ابتدا شرایط 

 یک شرکت با کمترین هزینه داریم:

∈𝑖,𝑡
𝑋 = 𝑆𝑖,𝑡

𝑋  , 𝑋 = 𝐿, 𝐾, 𝑅                                                                      (1)  

سهم پرداختهای این فاکتور نسبت به  ارزش افزوده است . بنابراین این به سادگی   sجایی که  

 پ( کا4ا بیان می کند.اگر معادله )شرط مرتبه اول یک بنگاه را از نظر کشش های  تولید ر

( ممکن  است به یک مدل رگرسیون با 1در طول زمان ثابت است و  معادله )ϵباشد، 1داگلاس 

پس با گذشت زمان  ϵباشد ،  2کشش جانشینی ثابت   ( مثلا4ًضرایب ثابت تبدیل شود. اگر )

( ممکن  است به عنوان مدل رگرسیون با 1در تمام سطوح متفاوت خواهد  بود ، بنابراین )

،  K متغیرهایتعامل بین همه نهاده ها نوشته شود.حال فرض کنید که یک شرکت می تواند از 

L  یاR مند شود. بنابراین ، همانطور که گریلیچزدر سایر شرکت ها ، صنایع یا کشورها بهره 

 نهاده و ستانده استترکیبی از کشش 𝐿𝑁𝑄∆در  𝐿𝑁𝑅∆اشاره کرد ، کشش صنعت 

 :( 1332، 7گریلیچیز)

                                                            
                     1 Cobb-Douglas 

2 CES 
3 Griliches 
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∈𝑖,𝑡
𝑋 = 𝑆𝑖,𝑡

𝑋 + 𝑑𝑖,𝑡
𝑋 , 𝑋 = 𝐿, 𝐾, 𝑅                                                                 (3)  

تولیدی عوامل با وزن عوامل برابر هستند به علاوه ، در اینجا   کشش های نشان می دهدکه 

عوامل به دلیل سرریز وجود دارد. همه اینها را در می توان در  انعطاف پذیری انحراف از وزن

 نشان داد:به صورت زیر( 1معادله )

∆lnQi,t = (si,t
L + di,t

L )∆lnLi,t + (si,t
K + di,t

K )∆lnKi,t + (si,t
R + di,t

R )∆lnRi,t + ∆lnAi,t 

                                                                                           (2)  

نشان کردند ، اگر نهاده  خاطر و  شانکرمن در نظر بگیرید. همانطور که گریلیچز𝐿𝑄𝑖,𝑡∆دوم ،  

 متعارف بگنجانیم  و یک مدل رگرسیون برای تعیین کشش تولیدی K و L در  R&D های

R&D این استدلال این است که   نکته اصلی .استفاده شود ، نتایج دارای انحراف خواهد بود

نامشهودها )مانند تحقیق و توسعه( دارایی های طولانی مدت هستند و نه نهاده های واسطه ای ، 

.با بیان ارزش (1320،گریلیچز)سرمایه گذاری در ارزش افزوده گنجانده شوند   و باید به عنوان

به )که در آن نامشهودها به عنوان واسطه رفتار می شوند( ، می توانیم  Vافزوده معمولی به عنوان 

 بنویسیم: صورت زیر 

∆lnQi,t = (1 − si,t
R )∆lnVi,t + si,t

R ∆lnNi,t                                          (3)        

                                              
گذاری   یک سرمایه گذاری نامشهود واقعی است و ما سهم هزینه های سرمایه N بطوریکه

 ( داریم :3) به (2تقریب داده ایم. با جایگزینی ) 𝑆𝑅اسمی به عنوان  Qنامشهود را در 

∆lnQi,t = (1 − si,t
R )∆lnVi,t + si,t

R ∆lnNi,t = (si,t
L + di,t

L )∆lnLi,t + (si,t
K +

di,t
K )∆lnKi,t + (si,t

R + di,t
R )∆lnRi,t + ∆lnAi,t                              (10 )                  

 داریم:𝐿𝑛𝑉𝑖,𝑡∆  اگر عبارت بالا را برحسب
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∆lnVi,t = (
(si,t

L + di,t
L )

(1 − si,t
R )

⁄ ) ∆lnLi,t + (
(si,t

K + di,t
K )

(1 − si,t
R )

⁄ ) ∆lnKi,t +

(di,t
R (1 − si,t

R⁄ ))∆lnRi,t + ∆lnAi,t                                                     (11)  

𝐿𝑛𝑅∆برای سادگی فرض کرده ایم که  = ∆𝐿𝑛𝑁 حالت  "مصرف حداکثر")مانند حالت

کمک گرفته (1322)1و همکاران پایدار(. برای مدلسازی بهره وری عوامل از مطالعات کیوز

 لوگ به صورت زیر ساخته می شود:سبا تابع تولید تران  𝐿𝑛𝑇𝐹𝑃∆شده است و شاخص 

∆lnTFPi,t = di,t
L ∆lnLi,t + di,t

K ∆lnKi,t + di,t
R ∆lnRi,t + ∆lnAi,t       (12)            

𝐿𝑛𝑇𝐹𝑃𝑖,𝑡∆جایی که = ∆𝐿𝑛𝑇𝐹𝑃𝑄𝑖,𝑡    و∆𝐿𝑛𝑇𝐹𝑃𝑄𝑖,𝑡  :به صورت زیر محاسبه می شود 

∆lnTFPi,t
Q

= ∆lnQi,t − si,t
L ∆lnLi,t − si,t

K ∆lnKi,t − si,t
R ∆lnRi,t (17)                 

 .2وری کل عوامل تولید را نشان می دهدعوامل موثر بر بهره (  71)معادله 

برای بررسی تجربی اینکه تا چه میزان تأثیر رشد سرمایه نامشهود وابسته به شدت فناوری 

اطلاعات و ارتباطات یک صنعت است ، ابتدا یک ویژگی صنعتی تعریف می شود  که در رتبه 

ات متکی است و این رتبه را به بندی صنایع تا چه میزان به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباط

خدمات سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات به خدمات کارگری محاسبه  عنوان نسبت

شاخص شدت بدست آمده سپس با رشد سرمایه نامشهود در تعامل است و مدت  .می شود

با فرض   .(7،2013) چنتعامل در یک تابع تولید کاب داگلاس نامحسوس برآورد می شود

بازده ثابت نسبت به مقیاس ، آزمایش می شود که آیا افزایش یک درصدی در عمیق تر شدن 

                                                            
                   1 Caves et al. 

است تصریح این مدل و نتایج آن که اثر سرمایه گذاری نامشهود بر بهره وری کل عوامل تولید را نشان می لازم به ذکر  2 

 به طور کامل آورده شده است. 1400 ،دهد، در مقاله ی اسمعیلی و همکاران

3 Chen W. 
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فناوری اطلاعات و  سرمایه نامشهود باعث افزایش تولید نسبت به هر کارگردر صنایعی که 

 بیشتری دارند می شودیا خیر؟  ارتباطات

 شود: یم جادیاریزی به صورت دیتول بر اساس عملکرد وری بهره یاصل یالگو

Vi,t = Ai,t. F(Li,t, Ki,t)                                                                (14             )

             
 
 یپارامتر فناور Aنامشهود است.  یها هیسرما یشده برا تعدیلارزش افزوده  انگریب Vکه  ییجا

( به K) هی( و سرماLکار ) یرویکه ن ی زمانیور در بهره رییاست که امکان تغ 1هیکس  یخنث

 است. نشان دهنده صنعت و سال i ,t. ، را فراهم می کندشوند یم لیبازده تبد

فناوری اطلاعات و  ریشده است: غ لیاز سه نوع تشک K هیسرما یکل ورود دیفرض کن 

تابع فرم  کی( و INTنامشهود ) هیو سرما (ICT)فناوری اطلاعات و ارتباطات( NICT) ارتباطات

 ریتوان به شرح ز یرا م بالا. معادله انتخاب شده است دیعملکرد تول یرا براکاب داگلاس 

 :نوشت

Vi,t = Ai,t. Li,t
α (Ki,t

NICT)
β1

(Ki,t
ICT)β2(Ki,t

INT)β3                                                (11)           

شود ، که تفاوت  یم یریکار است که توسط خدمات کار اندازه گ یروین انگریب Lکه  ییجا

است که توسط  یا هیخدمات سرما Kدهد.  ی( را نشان میانسان هیسرما یعنیکار ) تیفیدر ک

شود.  ینامشهود ارائه م هیو سرما فناوری اطلاعات و ارتباطات N،  فناوری اطلاعات و ارتباطات

گرفتن و دیفرانسیل . پس از شوند.  یداده م نشان𝛽2،𝛽1, 𝛽, , 𝛼  توسط کشش های ستانده

 ریبه شرح ز تواند یم (11)، معادله اسیو فرض بازده ثابت در مق  2تفاضل مرتبه اول  تخمین

 شود: یسیبازنو

                                                            
  1  Hicks 

2  first-difference)FD( 
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∆(v − l) = β1∆(KNICT − l) + β2∆(KICT − l) + β3∆(KINT − l) + μ       (11)       

با درجات مختلف شدت  عینا مشهود در صنا هیسرما ستاندهکشش  ایآ نکهیا یبررس یبرا

 شاخص شدت  کیبا  را نا مشهود هیسرمایا خیر ، اطلاعات و ارتباطات متفاوت است ، ی فناور

نسبت خدمات  نکه به عنوا i فناوری اطلاعات و ارتباطات Dیعنی  فناوری اطلاعات و ارتباطات

 :شود یم دهیکار سنج نیرویبه  فناوری اطلاعات و ارتباطات هیسرما

∆(v − l) = β1∆(KNICT − l) + β2∆(KICT − l) + β3∆(KINT − l) + γ∆(KINT −

l). Di
ICT + wi

ICT + τt+ ∈i,t               (13)           

𝑊𝑐,𝑖 ،متغیرهای دامیمجموعه کامل از  کی 𝜏𝑡و مولفه ی ∈𝑖,𝑡. 

دار باشد. با  یمعن یمثبت و از نظر آمار 𝛾 رود یمکمل صحت داشته باشد ، انتظار م هیاگر فرض

 ارینا مشهود بس یگذار هیاطلاعات و ارتباطات با سرما یفناور یگذار هیسرما نکهیتوجه به ا

 تیخاص یباشد که داراننا مشهود  هیسرما دیکه شا شودارتباط دارد ، ممکن است استدلال 

خود  ناشی از اطلاعات و ارتباطات باشد بلکه یفناور یدارا عیدر صنا یبالاتر یریانعطاف پذ

فناوری اطلاعات و  ریغ یها ییدارا یحتای فناوری اطلاعات و ارتباطات یگذار هیسرما

 ت. اس ارتباطات

 :مشخص شده است ری، مدل کامل به شرح ز استدلالات نیپاسخ به ا یبرا

∆(v − l) = γ1∆(KNICT − l). Di
ICT + γ2∆(KICT − l). Di

ICT + γ3∆(KINT −

l). Di
ICT + βX′ + wi + τt + ϵi,t                           

(12) 

 یدهد. انتظار نم یرا نشان م هیسرما یاز جمله رشد ورود یاصل یرهایبردار متغ ′𝑿   که ییجا

از  ریغ یها ییدارا یبرا ینظر یگونه مبنا چیه رایبا صفر متفاوت باشد ، ز𝛄𝟐و  𝛄𝟏رود که  
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 یندارد. برا اطلاعات و ارتباطات وجود  یدر فناور یگذار هیسرما لیتکم ینامحسوس برا

دنبال (2017)1بالی وسورنسن تحقیقات ،نظرمورد  یرهایمتغ بیمعنادار از ضرا ریساز تف نانیاطم

 .می شود

توجه به این نکته ضروری است که مشخصات اقتصاد سنجی ارائه شده در بالا محدودیت های 

داگلاس معادل فرض کشش خروجی ثابت اول ، فرض یک تابع تولید کاب  .مختلفی دارد

این متفاوت از چارچوب معمولی حسابداری رشد است که در آن قابلیت ارتجاعی  .است

با این وجود ، امکان تغییر  .خروجی ، توسط سهم هزینه ، می تواند با گذشت زمان تغییر کند

علیرغم انعطاف پذیری بیشتر  .مورد استفاده است ترانسلوگدر کشش های ستانده ، تابع تولید 

 .هزینه تعداد بیشتری پارامتر مورد نیازهم در بردارد ، ترانسلوگ، تخمین یک تابع تولید 

با مشخص کردن چهار عامل تولید مختلف )یعنی سه ورودی سرمایه به اضافه ورودی نیروی 

وقوع همبستگی مضر  کار( ، میزان پارامترهایی که باید ارزیابی شود ،افزایش می یابد و احتمال

بین متغیرهای توضیحی با افزایش تعداد عوامل تولید در نظر گرفته به طور قابل توجهی افزایش 

علیرغم فرض  کاب داگلاس با توجه به این محدودیت عملی ، برآورد یک تابع تولید .می یابد

 .وجود کشش خروجی ثابت ، ارجح است

بالقوه بین شوک های بهره وری غیرقابل کنترل و  ( ارتباط12مسئله دیگر در تخمین معادله )

این مشکل معمولاً به عنوان انحراف همزمان بودن در برآورد عملکرد تولید  . 2سطح داده است 

وری برای نامیده می شود. از این واقعیت ناشی می شود که شوک های غیرقابل مشاهده  بهره

هاده های خود را انتخاب می کنند ، برای بنگاهها شناخته شده است اما وقتی شرکتها سطح ن

 اقتصاددان قابل مشاهده  نیست. 

                                                            
                    1 Balli and  Sorensen 

  Griliches and Mairesse (1998)( ذکر شد و بعدا 1344همانطور که برای اولین بار  توسط مارچاک و اندروز ) 2

 مورد بحث قرار دادند.
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 برآورد مدل و تحلیل نتایج -6

طبقه بندی کد  172از داده های پانلی برای  آن است . برای برآورد  (12) هدف تخمین معادله

مدل های استفاده شده است.  1731تا  1731طی سالهای  رتبه فعالیت های اقتصادی چهار رقمی

می باشد. اما به دلیل اینکه متغیر 2و مدل اثرات تصادفی 1پیشنهادی برای  آن ها مدل اثرات ثابت 

با وقفه در قسمت راست ظاهر می شود ، مناسب ترین مدل بهره وری کل عوامل وابسته 

 هازآنجاکه در مدل تحقیق متغیر وابسته بپیشنهادی الگوی پویا در داده ها تابلویی می باشد.

صورت با وقفه در سمت راست معادله ظاهرشده است ، با یک الگوی دادههای تابلویی پویا 

 :صورت زیر است به (پانل (مواجه هستیم. فرم کلی یک الگوی پویا در دادههای تابلویی

Yi,t= αYi,t−1 + βXi,t + μi + ϵi,t                          (13)                                        

 بردار متغیرهای مستقل که تحت عنوان متغیرهای ابزاری نیز به   itX،متغیر وابسته   I,tYه در آن: ک

است.  t ام در زمان iعامل خطای مقطع it ɛعامل خطای مربوط به مقاطع و i  µ،کار میروند 

صورت وقفه در طرف راست ظاهر میشود  های پانل ، متغیر وابسته به هنگامیکه در مدل داده

و باید به (1331 ،)آرالنو  وباند  4سازگار نیست 7حداقل مربعات معمولی دیگر برآوردگرهای 

یا گشتاورهای 1(1321)و هسیائ اندرسون و    1مرحله ای دو مربعات حداقل روشروشهای 

 ، برآورد (2001) 3و سوستر گفته ماتیاس متوسل شد. به  (1331) 2آرالنو و باند   3یافته تعمیم

2sls  ممکن است به دلیل مشکل در انتخاب ابزارها ، واریانسهای بزرگ برای ضرایب به دست

                                                            
1    Fixed Effect Model 
2   Random Effect Model 
3  Ordinary least Squares(OLS) 
4  Arellano and Bond   
5  two Stage Least Squares (2SLS) estimation 
6  Anderson and Hsiao   
7 Generalized Method of Moments(GMM) 
8 Arellano and Bond   
9  Matyas and Sevestre   
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 GMM لذا روش (.1730،طیبی و همکاران ) دار نباشند دهد و برآوردها ازلحاظ آماری معنی

ی  و و باند معادلهشده است. آرالن ای توسط آرالنو و باند برای حل این مشکل پیشنهاد دومرحله

 :اند تفاضلی زیر را پیشنهاد کرده

Yi,t − Yi,t−1 =∝ (Yi,t−1 − Yi,t−2) + β(Xi,t − Xi,t−1) + (ϵi,t − ϵi,t−1)    
(20)                                                         

 را به i µ توان اثرات مقاطع یا  ترتیب به این شود تا به گیری می یعنی ، ابتدا اقدام به تفاضل

ی اول برای  ی دوم از پسماندهای باقیمانده در مرحله ترتیبی از الگو حذف کرد و در مرحله

دیگر این روش ،  عبارت شود. به متوازن کردن ماتریس واریانس ـ کواریانس استفاده می

کند تا برآوردهای سازگار و بدون تورش داشته  ایجاد می متغیرهای تحت عنوان متغیر ابزاری 

 (2001، 1اجی)بالت.باشیم

ت خطا و لابه معتبربودن فرض عدم همبستگی سریالی جم GMM زننده سازگاری تخمین

(  ، 1331)شده توسط آرالنو و باند وسیله دو آزمون تصریح بستگی دارد که میتواند به ابزارها 

از محدودیت  4آزمون شود. اولی آزمون سارگان (1332)7و بلوندل و باند(1331)2آرالنو و بوور

-J) کند. آماره آزمون سارگان شده است که معتبربودن ابزارها را آزمون می از پیش تعیینهای 

Statistic دارای توزیع )𝜒2 ازحد است. دومی  با درجات آزادی برابر با تعداد محدودیتهای بیش

وجود همبستگی سریالی مرتبه دوم در   2M وسیله آماره است که به 1سریالی آزمون همبستگی 

زمانی  GMM زن کند. در این آزمون ، تخمین جمالت خطای تفاضلی مرتبه اول را آزمون می

همبستگی سریالی مرتبه دوم در جمالت خطا از معادله تفاضلی مرتبه  دارای سازگاری است که

                                                            
1  Baltagi 
2  Arellano and Bover 
3  Blundell and Bond 
4 Sargan Test 
5 Serial Correlation Test 
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دال برفرض عدم اول وجود نداشته باشد. عدم رد فرضیه صفر هر دو آزمون شواهدی را 

منظور بررسی سازگاری  کند. در این مطالعه به همبستگی سریالی و معتبربودن ابزارها فراهم می

های آماری و  وتحلیل شده است. برای تجزیه از آزمون سارگان استفاده GMM زننده تخمین

 .شده است استفاده  Eviews9افزار  اقتصادسنجی نیز از نرم

 فاوا غیر و فاوا به  نامشهود گذاری سرمایه ی تجزیه 6-1

برای فرآیند اثرگذاری  1مسیر زمانی تاثیرگذاری فاوا بر اقتصاد از قاعده ای که توسط شومپیتر

ارایه شده است ، پیروی می کند. طبق این قاعده، فناوری های با  2فناوری های با کاربرد عام

بتدا ممکن است اثر خنثی و یا حتی منفی کاربرد عام ، مانند ماشین بخار و برق در گذشته، در ا

بر بهره وری و رشد فعالیت های اقتصادی داشته باشند، زیرا در شرایط اولیه ی توسعه فناوری، 

سایر امکانات مکمل آن ها هنوز آماده نبوده و ریسک استفاده از آن ها برای بنگاه ها نیز زیاد 

خوردار باشد، با توجه به کوچک بودن اگر فناوری از ویژگی سرریز شبکه ای نیز بر است.

اندازه ی شبکه در مراحل اولیه، نفع زیادی برای استفاده کنندگان آن وجود نخواهد داشت. 

پس از طی مرحله ی اول، هنگامی که عوامل مکمل آماده و افراد وواحدهای اقتصادی به 

، بازدهی سرمایه تدریج با ابعاد فناوری جدید آشنا شده مهارت های لازم را کسب کردند

گذاری درفناوری افزایش می یابد و در نتیجه شاهد گسترش وسیع و سریع آن  در بخش های 

مختلف اقتصاد خواهیم بود.در مرحله ی سوم ، رشد فناوری اشباع شده و اثر بهره وری آن به 

مطالعات  .(2001، 4؛ لیپسی ودیگران7،1332هاویتآژیون و )حالت عادی باز خواهد گشت

انجام شده در زمینه ی اثرگذاری فاوا بر رشد تولید و بهره وری کشورهای توسعه یافته،  روند 

                                                            
1  Shumpeter 
2  General Purpose Technology (GPT) 
3  Agion and Howitt 
4  Lipsey et al. 
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هرچند بررسی های اولیه در اوایل  شومپیتری توسعه فناوری در مورد فاوا را تایید می کنند.

د پیدا کنند، اما نتوانستند اثر مثبتی برای استفاده از فاوا بر بهره وری بنگاه ها و کل اقتصا 1330

با توجه به تحقیقات بسیاری که بعدها در زمینه ی اثرگذاری فاوا در سطح بنگاه های اقتصادی 

و اقتصاد کلان در جهان و به ویژه در کشورهای توسعه یافته انجام شد، مشخص شد که سرمایه 

به ویژه در نیمه  گذاری در فاوا اثر مثبت زیادی بر فعالیت های بنگاه های تولیدی و کل اقتصاد

داشته است. به طور خاص، استفاده از سیستم های اطلاعاتی و ارتباطاتی  1330ی دوم دهه 

دیجیتال موجب کارآیی عوامل تولید و کارآیی کل، بهبود کیفیت کالا، تولید محصولات 

 جدید، افزایش سود،افزایس سهم بازار،تحولات بازار کار، افزایش نوآوری و رقابت پذیری در

.اما این که آیا توسعه ی فاوا و میزان اثر گذاری آن بر 1سطح بنگاه ها و کل اقتصاد می شود

بهره وری به مرحله ی اشباع خود رسیده یا نه ، هنوز موضوع مورد اختلاف و بحث 

 پژوهشگران است.

توجه به مراحل اثرگذاری بر فاواو بهره وری اهمیت زیادی دارد. زیرا سیاست گذاری در 

باط با توسعه ی فناوری باید با توجه به تشخیص این مراحل در هر جامعه ای باشد.در ارت

مراحل اولیه ی توسعه فناوری، نیاز به حمایت های دولت برای جبران ریسک های ناشی از 

ناشناخته بودن آثار فناوری وجود دارد. وضع قوانین و مقررات مناسب برای حمایت 

توجه به پذیرش آن درسطح عمومی جامعه و بهره مندی مستقیم  کارآفرینی ورشد فناوری ، با

افراد و بنگاه ها از به کارگیری آن، دیگر نیازی به حمایت های اقتصادی دولت وجود نخواهد 

 داشت.

به طور کلی، فاوا از سه طریق بر کارآیی بنگاه های تولیدی اثر می گذارید. اول اثر مستقیم که 

است.افزایش عوامل تولید موجب  2لید بر تولید، یعنی تعمیق سرمایهمانند اثر سایر عوامل تو

                                                            
 

2  Capital Deepening 
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افزایش تولید می شود، ولی با توجه به ویژگی های بازدهی نزولی یک عامل تولید با فرض 

ثبات سایر عوامل تولید در کوتاه مدت، عمر این روند پایدار نیست.دوم، اثر غیرمستقیم، یا 

یش کارآیی سایر نهاده ها به علت استفاده از فاوا است. به سررسز داخلی است که به معنی افزا

عنوان نمونه ، استفاده از رایانه و نرم افزارهای تخصصی موجب افزایش سطح مهارت و 

کارآیی نیروی کار و سایر سرمایه های فیزیکی می شود. هم چنین، به کارگیری فن آوری 

تولید شامل سلسه مراتب، انعطاف پذیری جدید زمینه ی ایجاد تغییرات اساسی در سازماندهی 

در ساعات کار، ارتباط عوامل تولید با هم و با خارج از بنگاه را فراهم می کند. اثر سوم، اثر 

سرریز خارجی است، به این ترتیب که استفاده از فاوا در یک بنگاه موجب افزایش کارآیی 

ثار خارجی کالاهای شبکه ای و دانش در سایر بنگاه ها می شود. این اثر ناشی از ویژگی های آ

بنیان است. اثر شبکه ای به این معنی است که استفاده از فن آوری یا کالای خاص توسط دیگر 

افراد یا بنگاه ها، ارزش و کارآیی آن را برای استفاده کننده ی آن افزایش می دهد. ویژگی 

یک کالای عمومی، در یک بنگاه دانش بنیان نیز به این معنی است که ایجاد دانش، به عنوان 

در محدوه ی آن بنگاه محصور نمی ماند و مورد استفاده ی سایر بنگاه ها نیز قرار خواهد 

گرفت. تلفن همراه، اینترنت، یا شبکه های مجازی نمونه های بارزی از کالا های شبکه ای 

ه بیشتر می هستند، به طوری که ارزش آن ها برای استفاده کنندگان با گسترش حجم شبک

. همگرایی سریع بنگاه ها در استفاده از نوآوری ها، دلالت بر انتشار سریع (1731 ،)مشیریشود

دانش جدید فراتر از مرزهای بنگاه های تولید کننده آن دارد. نمودارزیر، مسیرهای اثرگذاری 

 فاوا بر تولید بنگاه را نشان می دهد.
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 بنگاه تولید بر فاوا اثرگذاری مسیرهای :1نمودار

 

توضیح: فرآیند تولید یک بنگاه که شامل تولید با استفاده از چهارناده نیروی کار، سرمایه،انرژی و کامپیوتر و 

ارتباطات می شود. این نهاده ها اثر مستقیم بر تولید دارند. سازماندهی و فناوری نهاده های غیر 

عوامل تولید تاثیر می گذارند. فاوا، علاوه بر اثر مستقیم، ملموس)نامشهود( هستند که بر نحوه ی استفاده از 

 اثر سرریز داخلی  بر نهادها و سرریز خارجی بر سایر بنگاه ها دارد.

 (5931منبع : مطالعات مشیری)

 به نامشهود گذاری سرمایه کل از را فناوری اطلاعات و ارتباطات سهم میزان زیر نمودار

 دهد، می نشان رقمی چهار فعالیت های اقتصادی چهار رقمیطبقه بندی رتبه  های کد تفکیک

 .باشد می نیز موضوع همین اهمیت ی دهنده نشان که
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 نامشهود گذاری سرمایه کل از فناوری اطلاعات و ارتباطات سهم میزان :2نمودار

 

( از کل سرمایه non ICT)ICTنمودار آبی، سهم مولفه های سرمایه گذاری نامشهود به جز توضیحات: 

کد آیسیک چهاررقمی  591از کل سرمایه گذاری نامشهود، برای  ICTگذاری نامشهود و نموداردیگر، سهم 

 را نشان می دهد. 5931تا  5931صنایع تولیدی ایران، طی سال های 

 منبع:یافته های تحقیق

 ، موتوری نقلیه وسایل تولید ، رقمی چهار اقتصادی های فعالیت رتبه بندی طبقه کدهای بین از

 و ترانسفورماتور و دینام ، برقی موتور تولید ، موتوری نقلیه وسایل الحاقی لوازم و قطعات تولید

 ، کنترل و راهبری ، آزمون ، گیری اندازه تجهیزات ساخت ، برق کنترل و توزیع های دستگاه

فناوری  سهم میزان  "غیره "و  نفت شده پالایش هایفراورده تولید ، پایه وفولاد آهن تولید

 آلات ماشین تولید و است بیشتر  فناوری اطلاعات و ارتباطات غیر از آن اطلاعات و ارتباطات

 فرستنده تولید ، ژنراتوروترانسفورماتور و برق موتورهای تولید ، وحسابگرومحاسباتی ادارئ

 تولید ، وتلگرافی تلفنی ارتباط های سیستم مخصوص  ودستگاههای ورادیوئی تلویزیونی های

 سرمایه های مولفه  سهم میزان "غیره" و کشتی وتعمیرانواع تولید ، وفضائی هوائی نقیله وسایل
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 بیشتر  فناوری اطلاعات و ارتباطات از فناوری اطلاعات و ارتباطات جز به مشهود نا گذاری

 .است

استفاده  CHSدر قسمت قبل عنوان شد که برای اندازه گیری سرمایه گیری نامشهود، از رویکرد 

شده است، که خود دارای نه بند است.  این نه بند را برا داده های صنایع ایران پایه ریزی شده 

تاثیر نیروی است. یکی از آن جزء ها، خدمات آموزشی است. قبل از ورود به بررسی این مدل، 

وری به طور جداگانه با احتساب سرمایه گذاری نامشهود  با ار ماهر و غیر ماهر بر روی بهره ک

اتکا به مطالعات صورت گرفته پرداخته شده است تا تاثیر نیروی انسانی ماهر هم در بهره وری 

 (1400 ،دیده شود و نتایج زیر حاصل شده است) اسمعیلی و همکاران

 صنایع های داده با  نیروی کار ماهر و غیرماهر شدن مجزا تولید عوامل یور بهره مدل نتایج:  :3جدول

 5931-5931 رقمی 4 کدهای سطح در ای کارخانه

 احتمال

)Prob.  ( 

 tآماره 

(t-Statistic) 

انحراف 

 معیار

(Std. 

Error) 

ضریب برآورد 

 شده

(Coefficient) 

 متغیر

(Variable) 

0 31/417 0 731/0 LTFP(-1) 

0 11/271 001/0 732/0 

 سرما یه گذاری نا مشهود

(∆𝐿𝐼𝑁𝑇) 

0 
33/431 

 
0 221/0 

 سرمایه گذاری فیزیکی

(∆𝐿𝐾) 

0 31/21 002/0 14/0 

 ماهرنیروی کار

(∆𝐿𝑃𝑅𝑂𝐹) 
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0 47/21  007/0  003/0  

نیروی کار غیر 

 (ΔLNONPROF)ماهر

 تعداد مشاهدات 1344

(N) 

31/121  

( 1034/0 ) 

Sargan,  J-statistic 

177 Instrument 

rank 

4332/0  S.E. of regression 

 

Arellano-Bond Serial Correlation Test : 

213/0  

( 4122/0 ) 

AR(2) 007/4-  

( 0001/0 ) 

 

AR(1) 

 (5411)منبع: مطالعات اسمعیلی و همکاران 

 

شش تقریبا TFPبیان می کند که میزان اثر گذاری  نیروی کار ماهر بر  7نتایج جدول در واقع 

میزان هزینه  "خدمات آموزشی را  CHSمبانی نظری رویکرد  برابر نیروی کار غیر ماهر است

تعریف می کند. درنتیجه، علاوه  "ای که صرف نیروی کار می شود تا متخصص و ماهر شود 

بر هزینه هایی که صرف خدمات آموزشی می شود، نیروی کار ماهر هم جزء مولفه های 

، در نظر گرفته شده است. یعنی به نوعی اثر نیروی کار ماهر هم دیده سرمایه گذاری نامشهود

می شود. بدلیل اینکه هدف این تحقیق پاسخ به این سوال است که  از میان مولفه های اثرگذار 

بر سرمایه گذاری نامشهود، کدام اثربخشی بیشتری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد؟ 

  12و  11از معادلات  رسی ایستایی متغیرهای مورد مطالعه،پس از بر در این قسمتبنابراین،
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پرداخته شده  برای پاسخ به این سوال  استفاده شده و به برآورد مدل بهره وری عوامل کل تولید

 است .  جدول زیر نیز این روند را نمایش می دهد.

 در ای کارخانه صنایع های داده با  فاوا غیر فاوا و شدن مجزا تولید عوامل وری بهره مدل نتایج:  :4دولج

 5931-5931 رقمی 4 کدهای سطح

 احتمال

)Prob.  ( 

 tآماره 

(t-Statistic) 

انحراف 

 استاندارد

(Std. 

Error) 

ضریب برآورد 

 شده

(Coefficient) 

 متغیر

(Variable) 

0 211/32  

 

01/0 730/0  LTFP(-1) 

0 12/11  001/0 023/0 سرما یه ی نا مشهود  

 به جز فاوا

فناوری اطلاعات و )

 (ارتباطات

 

(LNICTΔ) 

0 737/410  001/0 103/0  سرمایه ی فاوا 

فناوری اطلاعات و )

 (ارتباطات

( LICTΔ) 
0 07/231  00/0  213/0  سرمایه ی فیزیکی 

LK)Δ( 

0 

 

01/12  002/0  072/0  نیروی کار 

(ΔLL) 
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 تعداد مشاهدات 2002

(N) 

31/170  

( 7211/0 ) 

Sargan,  J-

statistic 

172 Instrument 

 Rank 
134/0  S.E. of 

regression 

 

Arellano-Bond Serial Correlation Test :  

711/1  

( 1371/0 ) 

AR(2)  113/4-  

( 000/0 ) 

 

AR(1) 

 میبهره وری کل عوامل  وابسته متغیر. است شده زده GMM تخمین با شده برآورد مدل:توضیحات

 تعداد کدها از بعضی در که است این است ، شده کمتر کل مدل به نسبت مشاهدات تعداد اینکه دلیل.باشد

 .است شده ادغام آن به نزدیک کدهای با و بود اندک نمونه های فاوا و غیر فاوا

 منبع: محاسبات تحقیق

 

فاوا بر روی بهره وری عوامل  موجودی سرمایههمانطور که مشاهده می شود، میزان اثر گذاری 

درصد است که در همان جهت است که 1تولید ، به ازای ده درصد افزایش ، به طور متوسط 

را نشان می دهد به طور کلی  فناوری اطلاعات و ارتباطاترقم قابل ملاحظه ای است و اهمیت 

ضریب  می گذارد. متغیر مورد نظر به صورت مثبت و معنی داری بر بهره وری عوامل تولید اثر

،  ICTاست که در مقایسه با ضریب  07/0( تقریبا NICT) ICTموجودی سرمایه نامشهود به جز 

با وقفه نشان دهنده ی تاثیر گذاری بهره وری کل عوامل تولید  TFPوزن بالایی ندارد. در مدل، 

مین موضوع با دوره ی قبل از خودش می باشد، که ادبیات نظری و مطالعات تایید کننده ی ه

، 2؛ باتاچاریا و رث2021، 1؛ لیانگ2014و  2001،2003،2012)کورادو و همکاران، می باشند

                                                            
1 Liang 
2 Bhattacharya and Rath 
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ضریب بالای این متغیر ( 2021، 2؛ هینتزمن و همکاران2020، 1بوریس -؛ ریکو و سربر2020

علاوه برموجودی سرمایه نامشهود، موجودی سرمایه فیزیکی و نیروی TFPنشان می دهد که 

 می نمونه 2002 تقریبا مشاهدات تعداد. کار، به بهره وری دوره ی قبل خود نیز وابسته است 

 .است کرده کمک مدل تر دقیق تخمین به مشاهدات بالای تعداد  که باشد

 نتیجه گیری -7

 طور به کل، گذاری سرمایه رشد به رو و مهم مؤلفه یک عنوان به ، نامشهود گذاری سرمایه

 .دارد اهمیت آینده رشد بینی پیش و فعلی اقتصادی روندهای تحلیل و تجزیه برای ای فزاینده

 قصد ما که مشهود های دارایی در گذاری سرمایه سطح به نسبت نامشهود گذاری سرمایه اهمیت

 نیروگاه و آلات ماشین نقل، و حمل های زیرساخت جمله از کنیم، گذاری سرمایه آنها با داریم

 بینی پیش و درک برای نامشهود گذاری سرمایه نقش نتیجه، در. است رشد حال در غیره و  ها

، به این این پژوهش در.کند می پیدا ای فزاینده اهمیت نوآوری و اقتصادی رشد وری، بهره روند

سوال پاسخ داده شد که با تعمیق سرمایه گذاری نامشهود در فعالیت های صنعتی، افزایش بهره 

اتفاق می  ،بیشتری دارند  فناوری اطلاعات و ارتباطاتعوامل تولید در صنایعی که وری 

ی چهار رقمی در صنایع ایران ، ططبقه بندی رتبه فعالیت های اقتصادی افتد؟نتایج برای کدهای 

میان مولفه های اثرگذار بر سرمایه گذاری که از نشان می دهد،  1731تا  1731سال های 

، تحقیق و توسعه، برندهای تبلیغاتی، خدمات آموزشی، تحقیقات ICTکه شامل  نامشهود،

 وزن بالاتری  فناوری اطلاعات و ارتباطاتمی باشد، نیروی کار ماهر و متخصص  وآزمایشگاه،

بهینه بهره وری  رسیدن به که صنایع مختلف ایران برای دارد. برآورد معادلات نشان می دهد، 

فناوری اطلاعات و بر سرمایه گذاری نامشهود، به خصوص  توجه ویژه ای ،خود، نیاز است 

                                                            
1 Rico and Cebrer-Borres 
2 Hintzmann et al. 

http://diposit.ub.edu/dspace/browse?type=author&value=Hintzmann+Colominas%2C+Carolina
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. با تقسیم بندی صنایع تولیدی به سطوح مختلف تکنولوژی )بالا، متوسط، داشته باشند ارتباطات

پایین(،  می توان میزان اثرگذاری مولفه های سرمایه گذاری نامشهود بر صنایع تولیدی را برای 

بررسی کرد و به این سوال به عنوان تحقیقات آتی پاسخ داده   هر بخش از سطوح تکنولوژی

صنایع با تکنولوژی های مختلف، اثر  ر روی بهره وری کل عوامل تولیدب ICTشود که آیا 

بررسی کرد. بدین   TFPرا با هم بر  ICTهمچنین می توان اثر نیروی انسانی ماهر و د؟یکسانی دار

لحاظ می شود، که خود  TFPشکل، اثر نیروی کار ماهری که همراه با فاوا رشد داشته است، بر 

 زمینه اعمال سیاستگزاری های جدید در خصوص استخدام نوع نیروی کار به همراه دارد.
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