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چكیده
مديريت بهينه تكنولوژي در سطح كالن جامعه باعث افزايش بهرهوري ،رشد توليد و صادرات ميشود .تكنولوژيهاي جديد موجب
تق ويت جابجايي عوامل توليد و ايجاد تنوع بيشتر در توليدات ميباشن د .عاله بر آن ،تكنولوژي باعث تغيير هزينه نسبي توليد و نيز افززايش
مزيت نسبي بنگاه ها و در نهايت كشورها مي شود .دستيابي به تكنولوژي هاي جديد به بنگاههاي اقتصادي اجازه ميدهد توان توليدي خود
را ارتق اء بخشند كه اين امر نيز منجر به رشد ظرفيت ،كاهش هزينه ،افزايش كيفيت و افزايش سرعت در تحويل كاال ورشد اقتصادي كشور
ميشود .هدف از اين مقاله بررسي اثر ارتقاء تكنولوژي بر رشد توليد ناخالص داخلي در كشور است.در اين مقاله اهميت عامل تكنولوژي بر
رشد اقتصادي از طريق مدلهاي رشد درونزا توضيح داده مي شود و ضمن بررسي مدل رشد درونزاي رومر ،يک مزدل رياضزي بزراي رشزد
اقتصادي ايران ساخته و اثر تكنولوژي ،سرمايه انساني و ساير عوامل بر اساس آزمون انجام شده به روش رگرسيون چنزد متغييزره بزرآورد
گرديده است .يافته هاي بدست آمده از تحقيق نشان ميدهد كه يک درصد افزايش در ارتقاء و بهبود تكنولوژي ميزان توليد را  0/81درصد
افزايش ميدهد و يک درصد افزايش در سرمايهگذاري بر كاالهاي واسطه و مواد اوليه توليد را  0/5درصد و يک درصد افززايش در سزرمايه
انساني ميزان توليد را  0/81درصد افزايش ميدهد.
واژه هاي كلیدي :رشد درونزاي اقتصاد -تكنولوژي -مديريت تكنولوژي -سرمايه انسانی -نوآوري -الگوي اقتصادي
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مقدمه
در الگوهاي رشد كالسيک جديد ،عليرغم اينكه موتور رشد اقتصادي تكنولوژي است ،امزا تكنولزوژي بزه شزكل يزک
متغير برونزا در الگوها منظور شده است .رومر در سال  8811بطور اساسي مقوله دانش از طريق تحقيق و توسعه را فرموله كرد.
بر مبناي تحليلهاي وي ،ايده هاي جديد و نوآوري ،تكنولوژي توليد را بهبود بخشيده و سبب مزيشزود بزا ميززان مشخصزي از
نهاده ها ،سطح توليد بيشتري حاصل شود.8
در اين مدلها ارتباط رشد اقتصادي با تكنولوژي در نظر گرفته ميشود .در مزدل رشزد نئوكالسزيک ،سزطح تكنولزوژي بزا نزر
پيشرفت فني نشان داده مي شود كه برونزا در نظر گرفته شده است و نر رشد اقتصادي و موجودي سرمايه را معين مزيسزازد.
در حاليكه در مدل رشد درونزا ،تكنولوژي در چارچوب بازارهاي رقابت انحصاري ،به صورت درونزا تعيين ميگردد .مدلهاي رشد
درونزا درصدد هستند جايگاه تكنولوژي را در رشد درونزا تعيين نمايند 8.در اين راستا اولين مدل رشزد درونززا توسزو رومزر و
لوكاس مطرح گرديد كه تكنولوژي را به عنوان يک كاالي عمومي محض در نظر گرفتند.در مدل مذكور اقتصاد شامل سه بخش
است :
بخش تحقيق و توسعه :اين بخش با به كارگيري سرمايه انساني و با توجه به موجودي دانش ،دانش جديزدي را توليزد نمزوده و
طرحهاي جديد را به توليدكنندگان ارائه ميدهد .
بخش كاالهاي واسطهاي :اين بخش طرحهاي بخش تحقيق و توسعه را در توليد به كار ميگيرد و آنرا به توليد ميرساند .
بخش كاالهاي نهايي :اين بخش نيروي كار و سرمايه انساني و كاالهاي بادوام را جهت توليد محصول نهايي استفاده مينمايد .در
اين مدل جمعيت و عرضه نيروي كار ،هر دو ثابت هستند و كل ذخيره سرمايه انساني در جمعيت ثابت اسزت .سزرمايه انسزاني
ميتواند در بخش محصول نها يي و يا بخش تحقيق و توسعه به كار گرفته شود .در تابع توليد معرفي شده ،كاالهزاي سزرمايهاي
جانشين يكديگر هستند .در تابع توليد اين مدل انواع سرمايه تاثير يكساني دارا نيستند و كاالهاي با دوام (كاالهاي سزرمايهاي)
آثار متفاوتي بر توليد خواهند داشت.
در چارچوب تئوري رشد درونزا ،برعكس مدلهاي رشد نئوكالسيک كه تكنولوژي داده شزده و برونززا در نظزر گرفتزه مزيشزود،
پيشرفت تكنولوژي درونزا بوده و در واقع آحاد اقتصادي پيشرفت دانش فني را برعهده ميگيرند .بنابراين بزر اسزاس ايزن مزدل
پيشرفت فني ،رخدادي از ماكزيمم كردن سود بنگاه و يا تحقيق مخترعين ميباشد .مدل پيشرفت فني درونزاي رومر بر اسزاس
جستجوي ايدههاي جديد كه توسو محققين از طريق اختراع ارائه ميشود معرفي ميگزردد مزدل رومزر سزعي بزر آن دارد كزه
پايداري رشد در كشورهاي پيشرفته را توضيح دهد مدل وي بر اساس مجموعهاي از معادالت كه چگونگي تخصيص نهاده هزا را
براي توليد مشخص ميسازد بنا گذاشته شدهاست .از اين جهت مدل مشابه مدل سولو بوده اما با اين تفاوت كزه در تزابع رومزر
ذخيره سرمايه و نيروي كار به منظور توليد با استفاده از ذخيره انديشه تركيب ميگردد .شايان ذكر است كه بزراي يزک سزطح
داده شده از پيشرفت فني كه برونزا باشد ،تابع توليد داري خاصيت بازده نسبت به مقياس ثابت در نهاده كار و سرمايه ميباشد.
اما هنگاميكه ذخيره انديشه به عنوان يک نهاده وارد تابع ميگردد ،حالت بازگشت به مقيزاس ثابزت تبزديل بزه خاصزيت بزازده
نسبت به مقياس صعودي ميگردد.
سرمايهگذاري تكنوژيک هم از طريق افزايش پتانسيلهاي تقليد تكنولزوژيكي ،رشزد بهزره وري را افززايش مزيدهزد و
ظرفيت انتقال تكنولوژي را افزايش ميدهد .تقليد تكنولوژيكي نقش اساسي را براي كشورهايي كه فاصله زيزاد تكنولزوژيكي بزا
كشورهاي پيشرفته دارند ،ايفا ميكند .البته بازدهي تقليد تكنولوژيكي ،زماني كه به مرز تكنولوژي 3كشورهاي پيشرفته نزديزک
ميشويم كاهش مييابد و سرمايهگذاري تكنولوژيک داراي اهميت بيشتري در كاهش شكاف تكنولوژي ميشود .البته اسزكارپتا
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و ترسزل )8008( 4در تحليززل در سززطح صززنعت  81كشززور  OECDدر دوره  8814-8881شزواهدي مبنززي بززر اثززر انتقززال
تكنولزوژي بزر رشزد مالحظزه ننمودنزد .در سزطح دادههززاي بنگزاه ،مزايرس و محزنن )8005( 5دريافتنزد كزه  %8افزززايش در
سرمايهگذاري تكنولوژيک منجر به افزايش امكان نوآوري تا  %80در بخش هاي داراي تكنولوژي باال ميشزود ،ايزن سزهم و اثزر
براي بخشهاي داراي تكنولوژي پايين بيشتر و قويتر است.1
انتقال تكنولوژي به اين معني است كه يک شيوه توليد از جايي به جاي ديگر منتقل شزود .ايزن انتقزال مزيتوانزد از يزک
آزمايشگاه پژوهشي به يک جايگاه يا مركز توليد و يا از يک جايگاه توليدي به جايگاه ديگزري صزورت گيزرد .حركزت در مسزير
پژوهش ،توسعه و توليد را انتقال عمودي و حركت از يک مركز توليد به مركز ديگر را انتقال افقي ناميده اند .انتقزال تكنولزوژي
ممكن است در داخل يک كارخانه انجام گيرد ،به اين ترتيب كه تكنولوژي از يک بخش به بخش ديگر منتقل شود .ممكن است
تكنولوژي از يک كارخانه به كارخانه ديگر منتقل شود .بدين صورت كه تكنولوژي از جانب توليدكنندگان ماشين آالت ،روشزها،
فرايندها ،محصوالت ،به كارخانه هاي مصرف كننده انتقال يابد .يا در نهايت ممكن است كه تكنولوژي از مرزهاي ملي بگذرنزد و
به كشور ديگر منتقل شود .بنابه تعريف آنكتاد ،انتقال تكنولوژي يعني وارد كردن عوامل تكنولوژيک خاص از كشورهاي توسزعه
يافته به كشورهاي در حال توسعه به منظور قادر ساختن كشورهاي اخير در تهيزه و بزه كزارگيري ابزارهزاي توليزدي جديزد و
گسترش و توسعه ابزارهاي موجود .انتقال عناصر دانش فني از يک كشور به كشور ديگر از روشهاي زير ميتواند صورت گيرد:
 -8كتاب ،نشريه و ديگر وسايل اطالعاتي چاپ و منتشر شده همچون نوشته هاي تجاري ،استانداردها ،اطالعزات مربزوط
به ثبت اختراعات.
 -8آموزش و تربيت نيروي متخصص در خارج از كشور و در نتيجه انتقال از طريق آموزش از كشور مبدأ به كشور مقصد.
 -3تماسها و مشاهدات شخصي و غيررسمي از طريق مسافرت ،گردهمايي ،جلسه و بازديد از مراكز توليد.
 -4مبادله اطالعات و كاركنان از طريق برنامه همكاريهاي فني.
 -5استخدام كارشناسان خارجي و برقراري ترتيبات مشاوره اي.
 -1وارد كردن محصوالت واسطه اي به ويژه آنهايي كه تكنولوژي بر هستند.
 -7وارد كردن ماشين آالت و تجهيزات همراه با نوشتههاو اطالعات فني مربوطه.
 -1مهندسي معكوس (تقليد).
 -8تهيه مشخصات استانداردها و آموزش دهي توسو واردكنندگان.
 -80موافقتهاي رسمي براي استفاده از دانش فني اختصاصي ،حق انحصاري ،اختراع ،فرايندهاي توليد و عالئم تجاري.
 -88سرمايهگذاري مستقيم خارجي.7

مدل مورد استفاده
نخستين موج مدل هاي رشد درونزا ،روي بازده ثابت نسبت به سرمايه ،با يک تعريف كلي از سرمايه ،كه بر رشد درونززا موثرنزد،
متمركز شدند .مدلهاي اين گروه كه چارلز اي جونز )8885(1آنها را به عنوان مدلهاي  AKبيان مزيكنزد .شزامل مزدلهزاي
رومر ،)8817( 8ربلو 8817( 80و  ،)8888باررو )8888( 88و بن حبيب و جوانويس )،8888( 88است .كار تجربي مقطعي همچون
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همچون باررو ( )8888و منكيو ،رومر و ويل )8888( 83كه معموالً با مدلهاي  AKناسازگار تلقي ميشوند ،باعث تغييزر مسزير
در نوشتارهاي مربوط به رشد به گروه ديگري از مدلهاي رشد كه در اين مقاله به آنها ،مدلهاي مبتنزي بزر پزژوهش و توسزعه
ميگوييم ،شده است .يک مدل ساده رشد با بازده ثابت فزنآوري توليزد ،متضزمن دو كزاالي سزرمايهاي ،سزرمايه فيزيكزي  kو
سرمايه انساني  hرا در نظر بگيريد.
تابع توليد به شكل زير است:
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حال رابطه بين نر رشد و نر سرمايهگذاري را به دست ميآوريم:
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بنابراين ،نر رشد محصول  g y تابعي از نر سرمايهگذاري فيزيكزي  i k اسزت .پزس بايزد پويزاييهزاي رشزد بزا نزر
سرمايهگذاري يكسان باشد.
1 a
h
ثابت و مساوي
نسبت
a
K

است .از آنجا كه هزينه تعديل در اين مدل وجود ندارد ،اقتصاد ،بالفاصزله مقزدار  Kو H

را به صورتي تعديل خواهد كرد كه اين نسبت حاصل شود .در حالت وجود هزينه تعديل ،ميتوان گفت كه نتايج اين بخزش در
طول يک مسير رشد متوازن قرار خواهد گرفت .بنابراين ،اگرچه اين مدل دومين نزوع كزاالي سزرمايهاي را بطزور درونززا قابزل
انباشت ميداند ،ولي ،هر دو نوع سرمايه در مرحله اول انباشته ميشوند .بااستفاده از اين حقيقت مزيتزوانيم تزابع توليزد را بزه
شكل "فرم خالصه شده" فنآوري توليد بازنويسي كنيم.
A  A 1a
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معادله فوق كامالً به فنآوري توليد  Akكه پارامتر ضريب موجودي سرمايه در آن ثابت است ،شبيه است.
اينک حالت يكنواخت بين رشد و نر سرمايهگذاري را در نظر بگيريد .ما ميتزوانيم لگزاريتم و ديفرانسزيل از معادلزه فزوق
بگيريم و به دست آوريم.
g y    Ai K

به اين معنا كه نر رشد يكنواخت محصول ، g y ،حالت تغيير شكل يافته نر سرمايهگذاري سرمايه فيزيكي است .پزس در
اين مدل ،پوياييهاي نر هاي رشد بايد مشابه پوياييهاي نر هاي سرمايهگذاري باشد.
در اين تفسير k ،نشانگر تنوع يا كيفيت نهادههاست .براي دستيابي به اين تنوع ،انجام تحقيق و توسعه الزم است و بنگاهها
نيروي كار ماهر خود را به اين فعاليت اختصاص ميدهند .هزينههاي سرمايهگذاري تكنولوژيک كه اين نهادهها را ايجاد ميكند،
توسو بنگاه هايي كه در بازار رقابت انحصاري عمل ميكنند ،تامين ميشود( هلپمن و گروسمن )8880( 84رومر .))8880( 85اما
مدلهاي مبتني بر  R&Dكه اهميت تاثير تكنولوژي را در نر هاي رشد عنوان ميكنند ،به جاي فرض نظريزه نئوكالسزيک و
برونزا بودن تغييرات تكنولوژيک ،داراي اين مزيت است كه در جهت توصيف نيروهاي موثر در تغييرات تكنولوژي است.
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امروزه  ،مطالعات مربوط به رشد درونزا ،به مدلهايي كه رشد بلندمدت را با تمركز روي پيشرفت تكنولوژي و تحقيزق و توسزعه
توضيح ميدهد ،گراييده است .همانگونه كه در كارهاي رومر ( ،)8880گروسمن و هلپمن ( )8888و آگهزين و هويزت ()8888
ديده مي شود .در اين مدلها ،سرمايهگذاري در تكنولوژي از تزالش بزراي اختزراع و نزوآوري نتيجزه مزيشزود .تالشزي كزه بزا
حداكثرسازي سود فردي تامين ميشود .هر اختراع و نوآوري ،بهرهوري را افزايش ميدهد و چنين كشفياتي سرانجام منبع رشد
بلندمدت هستند .اساس اين مدلها مفصل و پيچيده است 81.اما خيلي از مفاهيم كليدي آن را ميتوان با كزاربرد فزرم خالصزه
شده زير بررسي كرد.
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در حالي كه  Yتوليد A ،بهرهوري يا دانش ،و  Kسرمايه است .نيروي كار در هر دو فعاليت ،هم در توليزد محصزول  L yو

 

هم در تالش براي نوآوري  LA استفاده ميشود .به صورتيكه  Ly  LA  Lكزل نيزروي كزار موجزود در اقتصزاد را نشزان
ميدهد .فرض ميشود  Lثابت است.
در مدل هاي رومر ،گروسمن و هلپمن و آگيون و هويت  ،توليد محصول نهايي معموالً برحسب جمع نهادههزاي واسزطهاي
نوشته ميشود كه با استفاده از سرمايه توليد ميشوند .در اين گامها  Aميتواند تعداد نهادههاي واسطهاي ز يزا كيفيزت تعزداد
نهادههاي واسطهاي ز را نشان ميدهد .در هر صورت ،فرم خالصه شده اين مدلها ،همواره شبيه آن فرمزي خواهزد بزود كزه در
معادله فوق ديديم.
از آنجا كه فرض ميشود كه اندازه نيروي كار ثابت است ،در طول مسير رشد متوازن نسبت سرمايه بزه نيزروي كزار و رشزد
محصول سرانه با يک نر يكسان رشد ميكند .اين نر هاي رشد ،با نر رشد بهرهوري كزل عوامزل ،مسزاوي مزيشزود .همزان
طوري كه قابل اثبات است ،وقتي كه معادله به شكل سرانه نوشته و ديفرانسيل لگاريتيمي گرفته شود .نر رشد يكنواختي كزه
براي اين اقتصاد وجود دارد به شكل زير مشخص ميشود:
87
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در اينجا  S 0سهم حالت يكنواخت نيروي كار اختصاص يافته به تحقيق و توسعه و  Lمقدار كل (ثابت) نيزروي كزار موجزود در
اقتصاد را نشان ميدهد.
در مدل بكار گرفته شده ،سهم يكنواخت نيروي كار اختصاص يافته به تحقيق و توسعه به طور صريح برحسزب پارامترهزاي
مدل حل ميشود .يكي از نتايج كليدي آن اين است كه يارانه به بخش تحقيق و توسعه اقتصاد ممكن اسزت سزهم نيزروي كزار
اختصاص يافته به تحقيق و توسعه را افزايش دهد و بنابراين ،بر نر رشد مسير متوازن بيفزايد.
عالوه بر آن ،معادله فوق بيانگر آن است كه اندازه اقتصاد در صورت ثابت نگهداشتن  ، S 0يزک عامزل تعيزين كننزده رشزد
حالت يكنواخت است .اگر مقدار كل نيروي كار در اقتصاد دوبرابر شود ،نر رشد سرانه اقتصاد نيز دو برابر ميشزود .ايزن قبيزل
"ااثرهاي مقياسي" در مجموعهاي از مقالههاي ارائه شزده بزه وسزيله ريزورا ز بزاتيز )8888 ) 81و رومزر ( )8888و گروسزمن و
هلپمن ( )8888تاكيد شده است .ميتوان به افزايش در نر رشد حالزت يكنواخزت دسزت يافزت ،بزه شزرط اينكزه از افززايش
هزينههاي تحقيق و توسعه غفلت ننمود و روي ابداعات جديدي تمركز يافت.
بر اساس الگوي فوق مدل رشد اقتصادي ايران برآورد گرديده و در معادله آزمون شده  ،توليد ناخالص داخلزي تزابعي از نيزروي
كار ،تغييرات تكنولوژي ،سرمايه انساني ،نسبت واردات ماشينآالت به واردات ،كاالهاي واسطهاي در نظر گرفته شده است .ابتزدا
براي بررسي باثبات بودن مدل نتايج آزمون ديكي فولر و مقادير بحراني مک كينون براي تک تک متغيرها و جمله پسماند تزابع
انجام شده است ،نتايج نشان ميدهد كه متغيرها با ثبات و پايا است و پسماند انباشته از رتبه صفر است كه دال بر عزدم وجزود
 16شرح مفصل و كامل مدل در گزارش زير آمده است:
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رگرسيون كاذب است .سپس كل مدل مورد بررسي قرار گرفته است و با توجه به نتايج حاصل از تخمزين 81 ،درصزد تغييزرات
توليد ناخالص داخلي در اقتصاد ايران توسو متغيرهاي موردنظر قابل توصيف است .آماره آزمون Fمعنيدار بودن كل رگرسيون
را تائيد ميكند و آماره  tمعني دار بودن هر يک از متغيرها را تائيد ميكند .آماره دوربين واتسون از عدم وجود خود همبسزتگي
در بين جمالت اخالل حكايت دارد .نتايج مطالعه نشان ميدهد كه يک درصد سرمايهگذاري در كاالي واسطه اي  0/57درصزد
رشد اقتصادي را افزايش ميدهد يک درصد سرمايهگذاري در نيروي متخصص 0/81درصد و ارتقاء تكنولوژي  0/81درصد رشد
88
اقتصادي را افزايش ميدهد.

نقش تكنولوژي بر رشد اقتصادي
يورگنسن و گريليچس ( )8817از مدلي استفاده نمودهاند كه عدم تجانس بسياري بين تكنولوژيهاي مختلف را نشان مزي دهزد.
براي مثال يک دالر خرج شده روي تجهيزات كامپيوتري ،بهرهوري سرانه بيشتري نسبت به يک دالر خرج شده روي ساختمان
دارد .با شناسايي دقيق اين نوع تفاوتها ميتوان يک تخمين از "جريانات تكنولوژي" داشت .هنگامي كه بنگاهي بزه يزک تغييزر
نسبي قيمتها براي مثال جانشين كردن تجهيزات  Hi-Techپاسخ ميدهد قسمت اعظم سرمايهگذاري در تكنولوژي بزا توليزد
نهايي بالنسبه باالتر خواهد بود و بيانگر تغيير تركيب تكنولوژي به سمت تكنولوژيهايي با توليد نهايي باالتر است .شكل زيزر اثزر
تكنولوژي در يک بنگاه را نشان ميدهد .پيشرفت تكنولوژي ،تنوع توليد ،ارتقاء كيفيت ،ايجاد مزيتهاي رقابتي را بدنبال دارد كزه
اين الگو دريک بنگاه باعث كاهش هزينهاي توليد و رشد بهرهوري در بنگاه و انتقال تكنولوژي از يک بنگاه بزه بنگزاه ديگزر و در
نتيجه رشد ارزش افزوده در كل اقتصاد خواهد شد.

رشد
اقتصاد

ايجاد مزيت رقابتی

بهبود كیفیت تولید

پیشرفت تكنولوژي

نقش سرمايه انسانی در رشد اقتصادي
قبول و پذيرش عامل سرمايه انساني به عنوان يک جريان اصلي در ادبيات اقتصادي به اوايل دهه  8810ميالدي مربوط
مي شود .يعني زماني كه اقتصاددانان تالش كردند توضيح قانع كننده اي براي بخش قابل توجهي از رشد اقتصادي كه بدون
توضيح باقي مانده بود ،ارائه دهند .با اين حال ،سرمايه انساني مبتني بر مباني نظري قوي به عنوان يک عامل توليد در اواخر
دهه  8810وارد الگوهاي رشد اقتصادي شد كه در اين راستا مطالعات لوكاس ( )8811از برجستگي خاصي برخوردارند.
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ايده اصلي نظريه سرمايه انساني مبتني بر اين نكته است كه سرمايهگذاري در منابع انساني سبب افزايش توليد از طريق
افزايش توان توليد افراد و نهايتاً بهبود رشد اقتصادي ميگردد .البته ،به لحاظ تاريخي ،اين سرمايهگذاري در منابع انساني منجر
به افزايش رشد اقتصادي ميگردد ،اسميت و كالسيكها نيز بر اهميت سرمايهگذاري در زمينه مهارت و تخصص نيروي كار
تاكيد داشتند .چنين تفكراتي منجر به اين شد كه در يک تابع توليد ،عالوه بر تعداد يا كميت نيروي كار ،كيفيت نيروي انساني
(مانند تحصيالت رسمي و آموزش ضمن كار) نيز وارد الگو شود .به هر حال ،در مطالعات نوين رشد مفهوم سرمايه از وضعيت
كالسيک «سرمايهگذاري در تجهيزات و ماشين آالت» به سرمايهگذاري در منابع انساني نيز گسترش يافت.
تاثيرگذاري سرمايه انساني بر رشد از دو ناحيه قابل تصور است .يكي اينكه سرمايهگذاري در منابع انساني با فرض ثبات ساير
شرايو توان توليد افراد را افزايش مي دهد .اين برداشت در واقع محور اصلي نظريه سرمايه انساني ميباشد و بر مبناي آن
هرقدر انباشت سرمايه انساني بيشتر باشد ،انتظار ميرود توليدات ب ا شتاب بيشتري رشد يابد .محور ديگر تحليلها بر اين نكته
متمركز است كه اين سرمايه گذاريها افزايش توليدات را از ناحيه انتقال فنآوري جديد و كاربرد آن محقق ميسازد .بر مبناي
اين مالحظات هر قدر سرمايه انساني از ناحيه آموزش بيشتر باشد ،بسترهاي الزم براي استفاده از فنآوري وارداتي نيز بيشتر
خواهد شد .اقتصاددانان براي مدتهاي مديدي بر اهميت سرمايهگذاري در نيروي انساني ،آموزش ،آموزش شغلي ،مهاجرت
نيروي كار ،بهداشت ،در افزايش كيفيت نيروي انساني تاكيد داشته و آنرا موجب افزايش بهره وري دانسته و به درستي به اينها
نام سرمايهگذاري دادهاند .منكيو ،رومر و ويل ( )8888با استفاده از يک تابع كاب ،داگالس به طور صريح سرمايه انساني را به
عنوان عامل تعيين كننده ستاده وارد تابع توليد نمودهاند .اين سه نفر از متغير كسب تحصيل به عنوان جانشين سرمايه انساني
استفاده نموده اند .آنها دريافتن د كه اين مدل نئوكالسيک به خوبي پيش بيني در مورد رشد و تخمين كشش هاي ستاده را
انجام ميدهد .رومر ،منكيو و ويل در مي يابند كه سرمايه انساني يک پيش بيني كننده مناسب جهت نشان دادن تفاوتهاي
درآمدي بين كشورها است .به وسيله شناسايي و اندازه گيري صحيح دادههاي تجميع يافته اين مدل توسعه يافته نئوكالسيک
درك بهتري از فرآيند رشد را ارائه ميكند .چگونگي اثرگذاري سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در نمودار زير نشان داده شده
است.

رشد اقتصادي

سرمايه انسانی

انتقال تكنولوژي

تحقیق و توسعه

بومی كردن تكنولوژي

بهره برداري از تكنولوژي

نوآوري
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نتیجه گیري
ارتقاء تكنولوژي و مديريت تكنولوژي در فرايند رشد اقتصادي اهميت بسزايي دارند مديريت تكنولوژي براي بهره برداري كارآمد
از تجهيزات و ماشين االت ضروري است .رشد اقتصادي بدون زير بناها از جمله سرمايه گذاري تكنولوژيک امكان پزذير نيسزت.
اهم نتايج و پيشنهادات به قرار ذيل ميباشد:
 .8كشش عامل تكنولوژي مثبت است ولي ضريب آن كوچک است .قديمي بزودن ماشزين آالت و پزايين بزودن ذخيزره
استهالك آنها بواسطه شرايو تورمي كشور ،منجر به عدم توانايي بسياري از بنگاهها در جايگزيني ماشزين آالت شزده
است و درنتيجه اين ضريب را كاهش داده است.
 .8با توجه به تكنولوژي قديمي و فرسوده توليد ،نياز به تطابق با فناوريهاي جديد احساس ميگردد .عدم رقابت در بزازار
داخلي و فقدان سهم قابل توجه در بازارهاي جهاني ،انگيزه سرمايهگذاري در تكنولزوژي را كزاهش داده اسزت .تزاثير
مثبت ارتقاء تكنولوژي در كنار عوامل مكملي همچون مديريت تكنولوژي وسرمايهگذاري انساني كزه موجزب تعميزق
تكنولوژي مي گردد مي تواند رشد اقتصادي كشور را بدنبال داشته باشد.
 .3در ايران ارتقاء تكنولوژي از طريق مستقيم بر روي رشد توليد اثرگذار است .در صورتيكه بر روي ابتكزارات در زمينزه
تكنولوژي ،آموزش الزم صورت گيرد اين عامل بيشتر خود را نشزان خواهزد داد در واقزع مزديريت تكنولزوژي باعزث
افزايش اثرگذاري تكنولوژي بر رشد اقتصادي خواهد شد.
 .4تكنولوژي از طريق غير مستقيم يعني تقليد تكنولوژيكي نيز بر روي رشد توليد موثر است .در صورت ورود تكنولوژي
از كشورهاي پيشرفته و صاحب تكنولوژي اين اثر مي تواند افزايش يابد.
 .5كشش سرمايهگذاري در كاالهاي واسطه اي باالست و نشان دهنده نقش مواد اوليه و كاالهاي واسطه در افزايش توليد
در كشور دارد.
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