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چکیده
بخشهای مهم اقتصادی که در سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی به آن تأکید شده بخش ارزشافزوده و
تولید است .نهادهای اقتصادی میتوانند با افزایش سرریز فناوری و بهرهوری بر ارزشافزوده تأثیرگذار باشند.
هدف این مقاله بررسی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصادی است .برای رسیدن
به این هدف ،الگوی دکالو و همکاران ( )2179تعدیل شده و اثر شاخص اقتصاد مقاومتی بر سرریز فناوری و
تابع تولید بررسی شده است .سؤال مطرح شده در مقاله حاضر این است که اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی چه تأثیری میتواند بر ارزشافزوده بخشهای اقتصادی داشته باشد؟ برای پاسخ به این سؤال ،از
الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه و نرمافزار گمز ،استفاده شده است .نتایج سناریوی اول نشان میدهد در
صورت عدم اجرای سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی ،ارزشافزوده در بخشهای کشاورزی ،خدمات و
سایر کاهش مییابد ولی در بخشهای صنعت ،نفت و گاز و معدن تغییرات مثبت است .در سناریوی دوم،
نتایج نشان داد که با بهبود وضعیت نهادی در کشور در اثر اجرای سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی،
ارزشافزوده در همه بخشهای اقتصادی افزایش مییابد؛ بنابراین پیشنهاد میشود در کنار اجرای سیاست-
های ابالغی اقتصاد مقاومتی ،به بهبود وضعیت نهادی کشور توجه شود.
واژگان کلیدی :اقتصاد مقاومتی ،ارزشافزوده ،الگوی تعادل عمومی قابلمحاسبه ،ایران ،سرریز فناوری.
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 .1مقدمه
دستیابی به فناوری جدید بهوسیله تجارت و ارتباطات جهانی ،انتقال فناوری ،پیشرفت حکمرانی و محیط
کسبوکار از اهداف مهم توسعه هزاره سوم به شمار میرود .گسترش تجارت بین کشورها موجب انتقال
دانش و فناوری شده و با افزایش نوآوری در کشور دریافتکننده فناوری (مقصد) ،بهرهوری ،ارزشافزوده و
تولید در این کشور را افزایش خواهد داد (داس.)027 :2172 ،
برخی اقتصاددانان با نزدیک کردن اقتصاد و جامعهشناسی ،معتقدند که برای فهم متغیرهای اقتصادی باید
نهادها و اقتصاد نهادی در آن جامعه موردمطالعه قرار گیرد .اگرچه اقتصاد نهادی قدیم در انتقاد به
نئوکالسیکها شکل گرفت ،اما اقتصاد نهادی جدید نظریههای خود را تا حد زیادی محدود به اجرایی شدن
کرده و جنبه عملگرایانهتری در تحلیلهای اقتصاد داشته و با مکتب نئوکالسیک سازگارتر است (رمضانی
باصری و میر فردی.)722 :7939 ،
یکی از سیاستهایی که بر تقویت عوامل نهادی –اجتماعی و سرریز فناوری تأکید دارد ،سیاستهای اقتصاد
مقاومتی است که از سال  7932باهدف ایجاد اقتصادی دانشبنیان ،بومی ،مولد ،درونزا ،برونگرا،
انعطافپذیر ،عدالت بنیان و مردم بنیاد توسط مقام معظم رهبری ابالغشده است.
با توجه به جنگ تمامعیار اقتصادی دشمن و تشدید تحریمهای دشمنان علیه ایران ،آنچه در سخنان مقام
معظم رهبری بهعنوان راهکار مقابله و یکی از راهبردهای عبور از شرایط فعلی اقتصادی بیانشده ،بحث
الگوی اقتصاد مقاومتی است .الگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی اسالمی است که چگونگی ارتباط و تعامل
اقتصادی با کشورهای خارجی را تعیین میکند بهطوریکه ازیکطرف با توجه به شرایط داخلی اقتصاد ،نقاط
ضعف اقتصادی را شناسایی و برطرف میکند و درونزایی اقتصاد را تقویت میکند و از طرف دیگر با تکیهبر
توان داخلی روابط اقتصادی خود را با جهان خارج تنظیم میکند.
سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی همانند تکانهای است که میتواند بر همه بخشهای اقتصادی تأثیرگذار
است .برونگرا بودن این سیاستها نشاندهنده ارتباط منطقی اقتصادی کشور با جهان خارج است .این ارتباط
میتواند از طریق سرریز فناوری بر ارزشافزوده و تولید و سایر متغیرهای اقتصادی اثرگذار باشد؛ بنابراین به
لحاظ همهجانبه بودن این سیاستها الزم است جهت عملیاتی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،الگوسازی
مناسبی صورت گیرد.
هدف این مقاله بررسی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصادی است .برای این
منظور با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال  ،7931اقتصاد به پنج بخش کشاورزی ،صنعت ،نفت و
گاز و معدن ،خدمات و سایر تقسیمشده و از الگوی تعادل عمومی قابلمحاسبه بهره گرفتهشده است .یکی از
بخشهای مهم اقتصادی که در بندهای  9و  4و  0و  1و  71و  21سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی به
آن تأکید شده بخش تولید و ارزشافزوده است .ازآنجاکه نهادهای اقتصادی میتوانند با افزایش سرریز فناوری
و بهرهوری بر ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصادی تأثیرگذار باشند این سؤال مطرح میشود که اجرای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی چه تأثیری میتواند بر ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصادی داشته باشد؟
جهت پاسخ به این سؤال از الگوی تعادل عمومی قابلمحاسبه استفادهشده است .بر این اساس مقاله در پنج
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بخش مطرحشده است .در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق و در بخش سوم روششناسی تحقیق
بیانشده است .در بخش چهارم تحلیل یافتهها و دادههای پژوهش و در بخش آخر بحث و نتیجهگیری آورده
شده است.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2نهادگرایی ،اقتصاد مقاومتی و سرریز فناوری
به علت عدم توانایی نظریههای اقتصادی موجود در حل معضالت کشورهای درحالتوسعه ،جهانشمول بودن
قوانین اقتصادی مکاتب متعارف ،از سوی مکاتب بدیل موردنقد واقعشده است .عدم انطباق نظریههای اقتصاد
متعارف با واقعیات کشورهای جهان سوم و ناتوانی این نظریهها در تبیین راهکارهای مناسب برای غلبه بر
مشکالت این کشورها از نگاه حکیمانه مقام معظم رهبری نیز مغفول نمانده است .ایشان در دوم شهریور
 ،7931در دیدار جمعی از اساتید دانشگاهها فرمودهاند« :نظریهپردازیهای غربی ،در زمینه سیاست ،در زمینه
اقتصاد ،نظریههایی ناقص ،عقیم و بیخاصیتی است ،ما را بیشتر تشویق میکند که برویم به درون خودمان
مراجعه کنیم و فکر اسالمی و اندیشه اسالمی را پیدا کنیم».
ازآنجاکه رویکرد نهادی بهجای ارائه گزارههای جهانشمول و احکام قطعی برای توسعه کشورهای مختلف ،بر
توجه هر چه بیشتر به مقتضیات ارزشی ،فرهنگی و ویژگیهای خاص هر کشور و همچنین بررسی نقش این
نهادها در عملکرد اقتصادی تأکید میورزد ،میتواند شرایط مناسبی را برای تولید علم بومی و متناسب با
وضعیت داخلی کشورمان فراهم آورد .بسیاری از مسائلی که امروزه دغدغه کشور ماست قبالً موردتوجه برخی
از اقتصاددانان صاحبنام در اقتصاد نهادگرا بوده است (داوودی و جعفریه.)712:7939،
با بررسی بندهای سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی میتوان نقش نهادهای رسمی و غیررسمی را در
تحقق این سیاستها مشاهده کرد .در متن سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی به مبتنی بودن آنها بر قانون
اساسی و سند چشمانداز بیستساله بهعنوان دو سند و نهاد رسمی تصریحشده است .در سیاستهای اقتصاد
مقاومتی به نهادهای غیررسمی نیز اشارهشده که ناظر به ارزشهای فرهنگی و هنجارهای رفتاری جامعه
است .بند  8که اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای داخلی را خواستار است و نیز بند  21که
تقویت فرهنگ جهادی در تولید ثروت ،کارآفرینی و اشتغال مولد را میطلبد ،به تقویت نهادهای غیررسمی
اشاره دارند.
بهطورکلی میتوان گفت که دیدگاه نهادگرایی یکی از دیدگاههایی است که میتواند سیاستهای اقتصاد
مقاومتی را توضیح دهد .عالوه بر آن ،سیاستهای اقتصاد مقاومتی از طریق تقویت نهادها میتواند بر
متغیرهای اقتصادی اثرگذار بوده و از طریق اصالح نهادهای اقتصادی ،موجب تقویت و اصالح شاخصهای
اقتصادی و پیشرفت کشور شود.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد ( )2171در خصوص اهداف هزاره سوم توسعه ،بهبود و پیشرفت
فناوریهای جدید از نیازهای اصلی و فوری کشورها به شمار میرود؛ بنابراین الزم است که عوامل پیشرفت
فناوری در هر کشور موردبررسی قرار گیرد.
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یکی از فروض اصلی داس و پاول ( )2111این است که دانش فنی بهوسیله واردات کاالهای فنی به یک
کشور انتقال مییابد .پیشرفت فناوری در یک کشور از طریق تجارت موجب سرریز شدن آن به همه مناطق
طرف تجاری آن کشور میشود .مقدار دانش سرریز شده از طریق تجارت از کشور مبدأ به مقصد ،به رابطه
مبادله بازرگانی بستگی دارد .ابداعات و نوآوری داخلی و سرریز فناوری از خارج نیز به وضعیت نهادهای یک
کشور همانند ثبات سیاسی و حکمرانی خوب بستگی دارد .رشد و توسعه کشورهای درحالتوسعه نهفقط
بهاندازه و طبیعت فناوری وارداتی از طریق تجارت بستگی دارد؛ بلکه به قابلیت این کشورها برای جذب مؤثر
فناوری جدید نیز وابسته است .سرمایه دانشی ایجادشده در کشور منبع نوآوری ،بهوسیله تجارت دوطرفه به
کشور مقصد سرریز میشود.
عوامل مختلفی میتوانند بر ظرفیت کسب منافع نوآوری فنی در یک اقتصاد اثرگذار باشند .شبیهسازی فناوری
7
در یک کشور ،بهشدت مهارت نیروی کار برای رمزگشایی از ظرفیت فناوری پیشرفته یا ظرفیت جذب
( )ACکشور مقصد تجارت بستگی دارد .کوهن و لوینتال ( )7383معتقدند قابلیت تطابق و بهکارگیری
فناوری منتقلشده در اثر تجارت به ظرفیت جذب بستگی دارد .ظرفیت جذب نیز به آموزش و مدتزمان
تحصیل افراد کشور بستگی دارد؛ بنابراین سرمایهگذاری بر روی سرمایه انسانی میتواند در طول زمان به
افزایش قابلیت فناورانه و توسعه منابع انسانی کمک کند (داس .)74 :2111 ،آموزش و مهارتهای شناختی
میتواند موجب تقویت عواملی همانند یادگیری اجتماعی ،شبکهسازی ،نهادها و کیفیت حکمرانی شود.
فناوری و توسعه انسانی از طریق تقویت ظرفیتهای انسانی به همدیگر وابسته هستند و در یک چرخه
همدیگر را تقویت میکنند.
2
عالوه بر آن هایامی و روتان ( )7381معتقدند که توان بهکارگیری و جذب فناوریهای واردشده از خارج،
بهتناسب ساختاری-نهادی )SC( 9بستگی دارد .قابلیت تطبیق و استفاده بومی از فناوریهای وارداتی به
تشابه نهادها بین کشور مبدأ و مقصد تجاری بستگی دارد .هر چه تناسب و تشابه ساختاری بین نهادهای دو
کشور بیشتر باشد ،ظرفیت جذب فناوری توسط کشور واردکننده فناوری بیشتر خواهد شد .شاخص حکمرانی
خوب )GP( 4و تناسب فناوری )TC( 1کشور مبدأ و مقصد باهم میتوانند تعیینکننده شاخص تناسب
ساختاری -نهادی باشند .حکمرانی خوب و کیفیت نهادی در کنار آموزش نقش مهمی در سرریز شدن و
انتشار فناوری دارند .میتوان عامل نهادی را بهوسیله شاخص حکمرانی خوب ( )GPنشان داد .اگر کیفیت
حکمرانی در کشورهای طرف تجاری یکسان باشد ،فناوری میتواند از کشور مبدأ ،منافع بالقوه خود را به
کشور مقصد منتقل کند (داس.)2172 ،
دستیابی به فناوری در بین کشورها ،به دلیل انتشار ناهمگن فناوری ،نابرابری در دستیابی به نوآوریها و
نابرابری در آموزش و سطح مهارت کشورها باهم متفاوت است؛ بنابراین فاصله یک کشور از مبدأ نوآوری
1

Absorbtion Capaciy
Hayami & Ruttan
3
Institutional- Structural Congruence Index
4
Goverance Parameter
5
Thchnological Congruence
2
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میتواند بر میزان دستیابی به فناوری و سرریز دانش ناشی از آن تأثیرگذار باشد .درنتیجه میتوان از شاخص
دستیابی به فناوری )TAI( 7برای بیان شاخص تناسب فناورانه ( )TCبین کشورها استفاده کرد .مقدار این
شاخص بین یک و صفر است و هر چه به صفر نزدیکتر باشد به معنای دورتر بودن فاصله بین کشور
واردکننده فناوری و مبدأ نوآوری است.
2
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر سرریز و کسب منافع فناوری پارامتر پذیرش اجتماعی ( )SAاست .شاخص
پذیرش اجتماعی کیفیت زندگی را تعیین میکند و برای استفاده از این شاخص میتوان از شاخص توسعه
منابع انسانی استفاده کرد .این شاخص بهبود در سطح استاندارد زندگی و کاهش محرومیت را اندازه میگیرد
بهطوریکه هر چه سطح استاندارد زندگی باال رود ،سطح پذیرش فناوری جدید افزایش مییابد.
شاخص حکمرانی خوب و تناسب فناوری در کنار شاخص ظرفیت جذب ( )ACو پذیرش اجتماعی ()SA
میتوانند پارامتر کسب فناوری )TAP( 9را تعیین میکنند.
ازنظر میجل و تونگرن ( ،)7331نرخ رشد بهرهوری کشورها به سرریز فناوری بستگی دارد .ازنظر داس
( ،)2171لوکاس ( )2113و کو و همکاران ( )2118انتقال فناوری از کشورهای توسعهیافته به کشورهای
درحالتوسعه میتواند موجب انتقال و سرریز دانش شده و این امر سطح بهرهوری را افزایش دهد.
 .2-2سرریز فناوری ،ارزشافزوده و سیاستهای اقتصاد مقاومتی
داس ( )2172معتقد است با افزایش بهرهوری در کشور مبدأ تجارت ،هر چه وضعیت نهادی در کشور مقصد
بهتر باشد ،سرریز فناوری از کشور مبدأ به کشور مقصد بیشتر خواهد بود .عالوه بر آن انطباق با فناوری جدید
میتواند بهرهوری را در کشور مقصد افزایش داده و موجب افزایش ارزشافزوده ،افزایش تولید ،ایجاد اشتغال،
کاهش قیمتها و افزایش رفاه شود (هاسین و همکاران.)2:2171،
با توجه به تأثیر شاخصهایی همچون سرمایه انسانی (ظرفیت جذب) ،توسعه منابع انسانی (پذیرش فناوری)،
دستیابی به فناوری (تناسب فناوری) و شاخص حکمرانی در کسب و سرریز فناوری ،بررسی متن سیاستهای
ابالغی اقتصاد مقاومتی نشان میدهد بندهای  1 ،2 ،7و  71به اهمیت جذب فناوری (شاخص ظرفیت جذب)،
بندهای  21 ،9 ،2و  22به اهمیت توسعه منابع انسانی (شاخص پذیرش اجتماعی) ،بندهای  73 ،72 ،77 ،71و
 22به اهمیت شاخص حکمرانی (شاخص حکمرانی خوب) و بندهای  71 ،0و  72به اهمیت تناسب فناوری
تأکیددارند .درنتیجه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی میتواند موجب تقویت همه شاخصهای نهادی-
اجتماعی شامل ظرفیت جذب ،پذیرش اجتماعی ،حکمرانی خوب و تناسب فناوری شود.
اسناد باالدستی و ازجمله قانون اساسی از نهادهای رسمی اقتصادی هستند که سیاستهای ابالغی اقتصاد
مقاومتی مبتنی بر آنهاست .عالوه بر آن ،اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین ابعاد تحقق الگوی اسالمی-
ایرانی پیشرفت و سند چشمانداز  7414است (امامجمعه زاده و محمودی .)711:7934،به همین ترتیب الزم
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است که اهمیت سرریز فناوری و افزایش ارزشافزوده هم در سیاستهای اقتصاد مقاومتی و هم در اسناد
باالدستی موردبررسی قرار گیرد.
در برخی از اسناد باالدستی (قانون اساسی ،سند چشمانداز ،سیاستهای کلی برنامههای توسعه و سیاستهای
کلی نظام) به سرریز فناوری تأکید شده که عبارتاند از:
الف« -دانشبنیان نمودن صنایع باالدستی و پاییندستی نفت و گاز» در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
ابالغشده توسط مقام معظم رهبری.
ب« -گسترش همهجانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در تجارت ،سرمایهگذاری و
فناوری» در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه.
ج« -ارتقای سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوریهای پیشرفته و راهبردی با تعامل سازنده با
مراکز پیشرفته صنعتی جهان» در سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت (ابالغشده در .)7937/3/3
د« -حمایت از تجاریسازی فناوری محصول و بهرهگیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوریهای روز» در
سیاستهای کلی تولید ملی ،کار و سرمایه ایرانی (ابالغشده در .)7937/77/24
ه« -توجه به کسب دانش فنی در جذب سرمایهگذاری خارجی با اولویت سرمایهگذاری مستقیم و درازمدت»
در سیاستهای کلی نظام در بخش تشویق سرمایهگذاری (ابالغشده در .)7982/3/8
همچنین در جهت اجرای بند یک اصل  771قانون اساسی ،سیاستهای کلی علم و فناوری توسط مقام
معظم رهبری در تاریخ  ،7932/0/23ابالغ شد و در بخشهایی از این سیاستها به مسئله انتقال و سرریز
فناوری تأکید شده است.
عالوه بر اسناد باالدستی ،سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری جایگاه ویژهای در سیاستگذاری اقتصاد
مقاومتی دارد .بند  77سیاستهای اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور
بهمنظور انتقال فناوریهای پیشرفته اشاره دارد که مستقیماً بحث سرریز فناوری را خواستار است .بندهای
مربوط به لزوم توجه به اقتصاد دانشبنیان (بند  ،)2افزایش بهرهوری (بند  )9و افزایش سهم سرمایه انسانی
(بند  )1نیز بر تقویت سرریز فناوری تأکیددارند .بیانات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم انتقال فناوری در
معامالت خارجی بهعنوان یکی از اصول دهگانه در نجات اقتصاد کشور و اجرای اقتصاد مقاومتی 7نیز ازجمله
مواردی است که به اهمیت بحث سرریز فناوری در حوزه اقتصاد مقاومتی میپردازد.
در بندهای مختلفی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی به ارزشافزوده توجه مستقیم شده است .در بند 71
سیاستهای ابالغی به حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات بهتناسب ارزشافزوده تأکید
شده است .در بند  71نیز برافزایش ارزشافزوده در بخش انرژی تأکید دارد .عالوه بر آن بند  21سیاستهای
اقتصاد مقاومتی به تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزشافزوده ،تولید ثروت ،بهرهوری ،کارآفرینی،
سرمایهگذاری و اشتغال مولد اشاره دارد.

 7از جمله آنها میتوان به بیانات 7931/7/77 ،7931/7/7و  7931/7/72اشاره کرد.
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 .3-2پیشینه پژوهش
یکی از راههای سرریز (انتقال) فناوری ،تجارت است .سرریز فناوری از خارج و ایجاد نوآوری در داخل یک
کشور ،به مجموعه نهادهای داخلی همانند ثبات سیاسی و حکمرانی خوب بستگی دارد .مطالعات متعددی در
خصوص نقش نهادها در تجارت بینالملل انجامشده است .رومر ( ،)2171سیه و کلنو ( ،)2171داسگوپتا
( ،)2113لوکاس ( ،)2113کو و هلپمن ( ،)2118دی گروت و همکاران ( ،)2114دی فرانتی و همکاران
( )2119و میجل و تونگرن ( )7333بر وابستگی سرریز فناوری به نهادهای داخلی یک کشور تأکیددارند .نتایج
همه این مطالعات نشان میدهد بهبود وضعیت نهادی موجب توسعه تجارت دوطرفه بین کشورها میشود.
داس ( )2171با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابلمحاسبه نشان داده ،نوآوری داخلی و سرریز فناوری
به کیفیت نهادهای داخلی همانند حکمرانی خوب ،حقوق مالکیت ،آداب و حتی زبان بستگی دارد و
پارامترهای نهادی -اجتماعی و شاخص جذب فناوری نقش مهمی را در جریان انتقال دانش و فناوری ،ایفا
میکنند.
در همین راستا مطالعات مختلفی برای شناسایی عوامل مؤثر بر ظرفیت بهرهبرداری از فناوری انجامشده است.
بهعنوانمثال بارو و لی ( ،)7330نلسون ( ،)7331کوهن و اوینتال ( )7383و پک و وستفال ( )7384نشان
دادهاند که آموزش و تعداد سالهایی که افراد تحصیلکردهاند بر ظرفیت جذب فناوری مؤثر هستند .همچنین
افرادی همانند گروت و همکاران ( )2114و دی فرانتی و همکاران ( )2119معتقدند ،پیشرفت فناوری در
داخل یک کشور و یا سرریز شدن فناوری از خارج به مجموعه نهادهای یک کشور همانند تثبیت سیاسی و
حکمرانی بستگی دارند.
در حوزه اقتصاد مقاومتی پژوهشهای مختلفی صورت گرفته که بیشتر آنها در حوزه نظری است .در برخی از
پژوهشها ،ارتباط بین اقتصاد اسالمی و اقتصاد مقاومتی ،در برخی ارتباط اقتصاد مقاومتی و اقتصاد نهادی و
در برخی دیگر ارتباط بین اقتصاد مقاومتی و الگوهای پیشرفت اسالمی -ایرانی و سندهای باالدستی نظام
موردبررسی قرارگرفته است.
امامجمعه زاده و محمودی رجا ( ،)7934امیری طهرانیزاده ( ،)7934اسدی ( ،)7939حسنی و نصر دهزیری
( )7939و خانباشی و بستان منش ( ،)7934رابطه اقتصاد مقاومتی و نهادهای اقتصادی را تبیین کرده و ترمیم
ساختارها و نهادهای فرسوده موجود اقتصادی و نهادسازی انقالبی و جهادی را بهعنوان یکی از ویژگیهای
اقتصاد مقاومتی مطرح کردهاند .داوودی و سادات ( )7939بابیان اینکه آموزههای اقتصاد نهادی شباهتهای
زیادی با گفتمان انتقادی اسالمی -ایرانی علیه اقتصاد مرسوم دارد ،معتقدند برای آنکه کشور قادر باشد در
مواجهه با تکانههای ناشی از تحوالت خارجی ،خود را تطبیق دهد ،باید کارایی تطبیقی یا انعطافپذیری
ساختار نهادی خود را بهبود بخشد و (ازآنجاکه یکی از عوامل مهم در ساختار نهادی جوامع ساختار قدرت
است) ساختار قدرتی متناسب با راهبرد اقتصاد مقاومتی ترسیم کند .ذبیحی و همکاران ( ،)7932با تأکید بر
همپوشانی مؤلفههای حکمرانی خوب با اصول و ویژگیهای اقتصاد مقاومتی ،ضمن برشمردن ویژگیها و
ابعاد اقتصاد مقاومتی و مؤلفهها و شاخصهای حکمرانی خوب ،الگوی تأثیرگذاری این دو متغیر را طراحی
کرده و الزامات نظام بودجهریزی و مدیریت مالی اثربخش را برای تحقق اقتصاد مقاومتی کارآمد برشمردهاند.
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جمالی و جابری ( )7934و فرزندی اردکانی و همکاران ( ،)7934اصول و سیاستهای اقتصاد مقاومتی در
بخشهای مختلف همانند مصرف و تولید را تشریح کرده و چالشها و راهبردهای کلی اقتصاد مقاومتی را
بیان کردهاند.
نقطه اشتراک مطالعات حوزه اقتصاد مقاومتی ،این است که بیشتر آنها در حوزه نظری بوده و راه مقابله با
تحریمهای اقتصادی را اجرای اقتصاد سیاستهای مقاومتی میدانند .عالوه بر آن ،تأکید بر پیشرفت فناوری،
تجاریسازی دانش ،استفاده از توان داخلی و توجه به درونزا بودن اقتصاد از دیگر مشترکات این پژوهش-
هاست.
سیر مطالعات نشان میدهد ،پژوهشهای اولیه در حوزه اقتصاد مقاومتی صرفاً نظری بوده و پس از طی یک
دوره ،وارد مرحله تحقیقات کاربردی شده است .در مباحث کاربردی ،تحقیقات مختلفی انجامشده ولی این
مطالعات هنوز در مراحل ابتدایی هستند.

 .3روششناسی پژوهش
 .1-3ساختار الگوی تعادل عمومی قابلمحاسبه
تأکید مقاله حاضر بر بخش خارجی است و در این الگو کشور کوچک فرض میشود؛ یعنی تأثیری روی قیمت
بازارهای بینالمللی نداشته و قیمتهای جهانی واردات و صادرات ثابت میباشند .در الگوهای تعادل عمومی
بین کاالهای وارداتی و تولید داخل و همچنین بین کاالهای تولیدشده صادراتی و کاالهای تولیدشده برای
فروش داخلی تفاوت وجود دارد .یکی از ویژگیهای بارز الگوهای تعادل عمومی قابلمحاسبه استفاده از
فرضیه آرمینگتون 7در تبیین تجارت خارجی است .در این الگو فرض میشود که کاالهای وارداتی و تولیدات
داخلی جانشین ناقص بوده و مجموع آنها کاالی مرکب یا آرمینگتون را میسازند و بهعنوان نهاده واسطهای
و مصرف نهایی مورداستفاده قرارگرفته و رابطه بین واردات و تولیدات داخل بهصورت یک تابع کشش ثابت
جانشینی 2است.
متغیرهای الگوی تعادل عمومی را میتوان به سه دسته درونزا ،برونزا و سیاستگذاری تقسیم کرد.
متغیرهای درونزا ،شامل متغیرهایی همانند قیمتها (قیمت کاالها ،قیمت عوامل و نرخ ارز) ،تولید و اشتغال
هستند که در بازارهای سهگانه معرفیشده و توسط شاخصهای کالن به تعادل میرسند .متغیرهای برونزا
متغیرهایی مانند موجودی عوامل تولید ،قیمتهای جهانی و برخی تنگناهای ساختاری هستند که توسط
شرایط داخلی و خارجی به مجموعه تحمیل میشوند .متغیرهای سیاستگذاری نیز متغیرهایی همانند نرخهای
تعرفه ،یارانه ،مالیاتها و هزینههای دولت هستند که باهدف تأثیرگذاری بر متغیرهای درونزا تعیین میشوند.
همچنین در الگوهای تعادل عمومی دستهای از متغیرها با عنوان پارامترها وجود دارند که بهعنوانمثال
چگونگی حساسیت متغیرهای درونزا را به متغیرهای برونزا و همچنین حساسیت متغیرهای درونزا به
یکدیگر را نشان میدهند (طاهری و همکاران:)719:7981،
Armington
)Constant Elasticity of Substitution(CES
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الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد ،تمامی پرداختهای ثبتشده در ماتریس حسابداری اجتماعی 7را
پوشش میدهد .این الگوها بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی که شامل حسابهای عوامل ،فعالیتها،
کاالها و نهادها میباشند تنظیم میشوند .معادالت الگو شامل مجموعهای از بستارها نیز میباشند که این
بستارها برای کل معادالت الگو تعریف میشود .الگوهای تعادل عمومی قابلمحاسبه بیانکننده روشی برای
توضیح رفتار متغیرهای درونزا برحسب متغیرهای برونزاست .نوع انتخاب و روشی که بهوسیله آن رابطه بین
متغیرهای درونزا و برونزا مشخص میشود را اصطالحاً بستن الگو 2میگویند.
تفکیک فعالیتها به خانوار ،عوامل و کاالها با تفکیک ماتریس حسابداری اجتماعی تعیین میشوند .کارگزاران
درآمد خود را که از فروش کاالها به دست میآورند به نهادهای واسطهای و عوامل اختصاص میدهند و
تولیدکنندهها سود خود را با فرض ثبات قیمتها و سطح فناوری حداکثر میکنند .جهت پاسخگویی به
تقاضای خانو ارها ،تولیدات بر اساس نسبت قیمت داخل و خارج ،بین بازار داخلی و صادرات تخصیص داده
میشود.
تقاضاهای بازار داخلی برای سرمایهگذاری ،مصرف خصوصی ،مصرف دولت و نهاده واسطهای ،توسط
تولیدکنندگان داخلی و خارجی (واردات) پاسخ داده میشوند .برای هر کاال ،نسبت بین تقاضا برای واردات و
تولید داخلی به نسبت قیمت داخل و قیمت واردات این کاالها بستگی دارد .در بازارهای داخلی ،تقاضای
واردات با کشش عرضه بینهایت در قیمتهای ثابت مواجه است .در بازارهای داخلی قیمتهای انعطافپذیر
میتوانند تعادل تقاضا و عرضه را ایجاد کنند .برای همه عوامل تولید نیز سازوکار تسویه بازار برنامهریزیشده
است.
الگوی تعادل عمومی استاندارد برای تجزیهوتحلیل ایستای مقایسهای به کار میرود .بدین مفهوم که تأثیر
یکی یا ترکیبی از تکانهها بهوسیله مقایسه وضعیت الگو قبل و بعد از تکانه موردبررسی قرار گیرد .این تکانهها
میتواند شامل تغییر در بهرهوری عوامل ،تغییر در نرخهای مالیات مستقیم ،عوارض تجاری ،قیمتهای
جهانی ،هزینههای حملونقل و تغییر در پرداختهای انتقالی از سوی دولت یا جهان خارج به خانوارها باشد.
در این مقاله ،تکانه شامل اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور است .حل الگو شامل تنظیم و
استخراج شاخصهای اقتصادی همانند تولید ناخالص داخلی ،تولید بخشی ،اندازه تجارت ،حجم عوامل،
مصرف و درآمد خانوارها ،قیمت کاالها ،ارزشافزوده و دستمزد عوامل است.
3

 .2-3درخت فناوری و توابع تولید آشیانهای
ازآنجاکه تصمیم تولیدکننده در مورد میزان نهاده و محصول به فناوری تولید بستگی دارد ،در اینجا چگونگی
فرآیند فناوری را در یک الگوی استاندارد تعادل عمومی قابلمحاسبه بررسی میکنیم .فناوری ،فرآیند تولید را
با استفاده از نهادههای واسطه و اولیه توضیح میدهد .الگوی تعادل عمومی قابلمحاسبه ،تابع تولید را به
1

)Social Accounting Matrix(SAM
Model Closure
3
. Technology Tree Nested Production Function
2
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قسمتهایی تجزیه میکند ،بهطوریکه در یک نمودار ،این الگوها به یک درخت وارونه شبیه هستند .درخت
فناوری ،ترسیمی از فناوری فرضی بنگاه هر صنعت و نشاندهنده ساختار آشیانهای تولید یک بنگاه اقتصادی،
در الگوهای تعادل عمومی است (برفیشر.)714:7932،
شکل ( )7درخت فناوری را نشان میدهد که از نوع الگوهای استاندارد تعادل عمومی قابلمحاسبه است .این
نمودار سه سطح از فرآیند تولید را نشان میدهد.
در سطح باالی درخت فناوری ،تولید بخشی از هر فعالیت ،با ترکیب ارزشافزوده و مصرف نهادههای
واسطهای با نسبت ثابت به دست میآید .بهعبارتدیگر دو نهاده ذکرشده مکمل هم بوده و با تابع لئونتیف و
کشش جانشینی صفر باهم ترکیب میشوند.
در سطح میانی درخت فناوری ،ارزشافزوده هر صنعت شامل ترکیبی از نیروی کار مرکب و سرمایه مرکب
است که با تابع کشش جانشینی ثابت ( )CESباهم ترکیبشدهاند .در این سطح ،بنگاهها با حداکثر سازی
سود و یا حداقل سازی هزینه ،در نقطهای اقدام به استخدام عامل تولید میکنند که در آن قیمت عامل تولید
مساوی تولید نهایی آن میشود .با داشتن یک تابع تولید با کشش جانشینی ثابت ،هر کاال بر اساس نسبت
نیروی کار به سرمایه ،کاربر و یا سرمایهبر است.
بخشی از عوامل تولید در داخل تولید میشود و بخشی دیگر از خارج وارد میشوند .همچنین عوامل تولید
وارداتی به صورتی منابعی برای صادرکنندگان مورداستفاده قرارگرفته و بنگاهها برای تولید ،نسبتی از عوامل
تولید داخلی و وارداتی را ترکیب میکنند .در اینجا فرض میشود که بنگاهها ترکیب بهینهای از عوامل تولید
اولیه را مستقل از عوامل واسطهای به کار میگیرند .فرض میشود که کشش بین عوامل تولید اولیه و عوامل
واسطهای یکسان است .بنگاه در ابتدا بر اساس منابع وارداتی خود تصمیمگیری میکند و سپس بر اساس
قیمت عامل تولیدی مرکب به تعیین تولید بهینه بین کاالهای داخلی و وارداتی میپردازد که این مورد ابتدا
توسط آرمینگتون ( )7303مطرح شد.
در سطح پایین درخت فناوری از سمت ارزشافزوده (سمت چپ درخت فناوری) ،سرمایه مرکب ترکیبی از
بخشهای مختلف سرمایه است که با کشش جانشینی ثابت باهم ترکیب میشوند.
عالوه بر آن ،بنگاهها میزان نیروی کار خود را با حداقل سازی هزینه انتخاب کرده و گروههای مختلف نیروی
کار شامل ماهر و غیر ماهر با فناوری کشش جانشینی ثابت باهم ترکیب میکنند .به دلیل اینکه در ماتریس
حسابداری اجتماعی سال  ،7931آمار تفکیکی نیروی کار وجود ندارد ،در این مقاله ،این بخش از درخت
فناوری حذفشده است.
در سطح دوم از درخت فناوری از سمت مصرف واسطهای (سمت راست درخت فناوری) ،مصرف واسطهای
کل از کاالها و خدمات مختلفی ساختهشده است .در اینجا فرض شده که نهادههای واسطهای کامالً مکمل
بوده و با یک تابع تولید لئونتیف باهم ترکیبشدهاند.
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بر اساس درخت فناوری ،به بهرهوری کل عوامل تولید 7در بخشهای مختلف تولیدی تکانه وارد میشود .در
این مقاله ،تکانه بهرهوری ناشی از اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که با تأثیر بر سرریز فناوری،
بهرهوری تولید را افزایش میدهد .در مرحله بعدی اثر این تکانه ،به این صورت است که وقتی تکانه بهصورت
افزایش بهرهوری است ،باعث تغییر ارزشافزوده بنگاه خواهد شد (با توجه به ضریب تابع ارزشافزوده که
نشاندهنده بهرهوری کل عاملهای تولید است با تغییر بهرهوری ،ارزشافزوده را بهطور مستقیم تحت تأثیر
قرار خواهد داد) .این تغییر تکانه باعث تغییر در پیشرفت فنی هر نهاده شده و منجر به تغییر تقاضا برای
عاملهای تولید ازجمله نیروی کار و سرمایه که در بخش پایین درخت فناوری قرار دارد ،خواهد شد .از طرفی
این تکانه باعث تغییر در عرضه و درنهایت تغییر تقاضای کل کاال و خدمات خواهد شد.
فرایند فناورانه برای یک بنگاه اثر خارجی است که منجر به بهبود بهرهوری نهادهها و کاهش هزینهها
میشود .اثر مستقیم انتقال فناوری ،بهصورت بهبود بهرهوری است که منجر به افزایش ارزشافزوده میشود و
اثر غیرمستقیم بهصورت سرریز دانش حاصل از فرایند یادگیری است که بستگی به قدرت جذب کشور مقصد
دارد (جالیی و همکاران.)42:7931 ،

شکل شماره ( )7ساختار درخت تولید

TFP

1
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 .3-3معادالت تولید در الگوی متعارف
یکی از الگوهای تعادل عمومی قابلمحاسبه ،الگوی مشارکت سیاست اقتصادی (  )PEPاست .این الگو
نسخههای متعددی شامل نسخههای یک دورهای -یک کشوری ( ،)PEP-1-1چند دورهای – یک کشوری
( ،)PEP-t-1چند کشوری -یک دورهای ( )PEP-w-1و الگوی پویای بازگشتی چند کشوری -چند
دورهای ( )PEP- w-tاست .در مقاله حاضر از الگوی استاندارد  PEP-1-1تدوینشده توسط دکالو و
همکاران ( )2179استفادهشده است .این الگو  38معادله دارد که شامل معادالت تولید ،درآمد و پسانداز
(خانوار ،بنگاهها ،دولت و پرداختهای انتقالی) ،تقاضا ،قیمتها (شامل قیمتهای تولید و تجارت و
شاخصهای قیمت) ،تعادل ،تولید ناخالص داخلی و مقادیر حقیقی متغیرها و تجارت بینالملل است .بر اساس
اهداف این مقاله تعدیالتی در بخش معادالت تولید انجامگرفته است که در ادامه توضیح داده میشوند.2
در این مقاله با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابلمحاسبه ،بر نقش اقتصاد مقاومتی در کنار شاخصهای
نهادی -اجتماعی برای سرریز فناوری به کشور از طریق تجارت تأکید شده است .تجارت خارجی با انتقال و
افزایش سرریز فناوری به داخل ،موجب افزایش بهرهوری در کلیه بخشهای تولیدی خواهد شد.
 jنشان داده میشود .فرض میشود شرکتها در یک محیطی با
فعالیتهای تولیدی بهوسیله نمادهای
رقابت کامل فعالیت میکنند و بنگاهها سود خود را با فرض اینکه قیمت تولید ،نهاده و عوامل تولید دادهشده
فرض میشود ،حداکثر میکنند .در اینجا تابع تولید ،چندبخشی فرض میشود .این ساختار معموالً در الگوهای
) و مصرف واسطهای ( ) با
تعادل عمومی قابلمحاسبه مورداستفاده قرار میگیرد .ارزشافزوده (
7

بهکارگیری نسبت ثابت فناوری و عدم وجود جانشینی بین این دو باهم ترکیب میشوند (داس و
) ،ترکیبی از ارزشافزوده و مصرف واسطهای است که با تابع
پاول)1:2111،؛ بنابراین؛ تولید بخشی (
لئونتیف نشان داده میشود.
در الگوی  PEP-1-1داریم:
()7
میزان مصرف واسطهای بهوسیله فعالیت ،j

که در آن،

میزان تولید از فعالیت ،j

ارزشافزوده،

میزان نهاده الزم برای تولید یک واحد از تولید  jو

میزان

ضریب ارزشافزوده فعالیت  jاست.

در بخش دیگری از تابع تولید تأکید میگردد که نهادههای واسطهای فردی در مصرف واسطهای کل بر
اساس تابع لئونتیف مکمل یکدیگرند .بهعبارتدیگر کشش جانشینی برای نهادههای واسطهای صفر فرض
میشود .تقاضای نهادههای واسطهای یک ترکیب آرمینگتون تعریف میشود که شامل نهادههای تولید داخل
و وارداتی میشود که با یک تابع کشش جانشینی ثابت باهم ترکیب میشوند (داس و پاول.)4:2111،
)Partnership for Economic Policy (PEP

1

 1در اینجا فقط دستاورد مقاله حاضر توضیح داده می شود .برای مطالعه بیشتر الگوی  CGEمربوطه به دکالو و همکاران ()2179
مراجعه کنید.
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ارزشافزوده شامل سرمایه و نیروی کار است .این عوامل تولید در ارزشافزوده بر اساس تابع کشش
جایگزینی ثابت )CES( 7جایگزین میشوند .کشش جانشینی بین عوامل تولید برابر

است .معادله

ارزشافزوده در الگوی  PEP-1-1عبارت است از:
()2
 ،تقاضا برای سرمایه مصرفی توسط صنعت ،i

که در این معادله
نیروی کار مرکب صنعت ،i
همچنین در این معادله

پارامتر سهم و

پارامتر کشش با شرط

تقاضا برای
است.

پارامتر مقیاس است که بیانکننده مقدار بهرهوری تابع ارزشافزوده است

(هاسین و همکاران.)3:2171،
بنگاهها برای حداکثر سازی سود (و یا حداقل کردن هزینه) ،نیروی کار و سرمایه را به میزانی بهکارگیری
میکنند که در آن ارزش تولید نهایی نیروی کار مساوی نرخ دستمزد و ارزش تولید نهایی سرمایه مساوی نرخ
اجاره سرمایه باشد .در این حال مقدار نسبی تقاضا برای نیروی کاربر اساس تقاضای سرمایه عبارت است از:
()9
در سطح پایین ارزشافزوده ،بخشهای مختلف نیروی کار ،بر اساس فناوری با کشش جانشینی ثابت،
جانشینی ناقص بین نمونههای مختلف نیروی کار را منعکس میکند .بنگاه ،ترکیبی از نیروی کار را برای
حداقل کردن هزینه آن با فرض داشتن نرخ دستمزد انتخاب میکند .تقاضای نیروی کار از شرایط مرتبه اول
از حداقل سازی هزینه بهشرط دارا بودن فناوری با کشش جانشینی ثابت به دست میآید.
در الیه دوم درخت فناوری و در سمت مصرف واسطهای ،کل مصرف واسطهای شامل ترکیبی از کاالها و
خدمات مختلف میشود .در این بخش فرض میشود که نهادههای واسطهای کامالً مکمل هستند و بر اساس
تابع تولید لئونتیف باهم ترکیبشده و هیچ جایگزینی بین نهادهها وجود ندارد.
()4
که در این معادله
است.

مصرف واسطهای کاالی  iتوسط صنعت  iو

عالمت ضریب داده ستانده

 .4-3انجام تعدیالت الزم در معادالت تولید
بر اساس مطالعات داس ( ،)2171 ،2172 ،2111،2110وقتی شاخصهای نهادی بهتری در کنار فناوری قرار
بگیرند ،سرریز فناوری ،بهرهوری ،ارزشافزوده و تولید افزایش مییابد .سرریز فناوری میتواند با افزایش
)Constant Elasticity of Substitution (CES

1
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بهرهوری سایر مشکالت اقتصادی را برطرف نماید .انتقال و سرریز فناوری نیز از دو طریق تجارت و سرمایه-
گذاری صورت میگیرد.
ورود عوامل نهادی در این مقاله بر اساس مطالعات داس ( ،)2171 ،2172 ،2111،2110داس و پاول ()2111
و میجل و تونگرن ( )7333است .همچنین تأکید مقاله حاضر بر انتقال فناوری از طریق تجارت بینالملل
است .ازآنجاکه میزان دانش و فناوری منتقلشده ناشی از تجارت از یک کشور به کشور دیگر بهشدت تجارت
را بهعنوان شاخص شدت تجارت تعریف کرده و آن را بهعنوان شدت
نهاده تولیدی مربوط است ،بنابراین
رابطه مبادله بازرگانی برای نهادهها مورد تحلیل ریاضی قرار میدهیم .در این الگو فرض میشود یک کشور
مبدأ وجود دارد که کاال را به یک کشور مقصد بهوسیله تجارت صادر میکند .همچنین فرض میشود که
بهبود فناوری که در کشور مبدأ اتفاق میافتد بهوسیله تجارت کاالها به کشور مقصد منتقلشده و کشور
مقصد با بهکارگیری این فناوری برای تولید کاالهای داخلی ،موجب افزایش بهرهوری در کشور خود میشود.
مطابق الگوی این تحقیق ،شدت رابطه مبادله بازرگانی 7یا شاخص تجسم 2برای نهادهها عبارت خواهد بود از:
()1

Ers = Xrs /Ys
که در آن  ،Xrsمیزان صادرات از کشور منبع به کشور مقصد یا واردات کشور مقصد و  Ysتولید داخلی کشور
مقصد است r .کشور یا منطقه مبدأ و  sکشور یا منطقه مقصد است؛ بنابراین شاخص رابطه مبادله بازرگانی
فوق یا شاخص تجسم ،مقدار دانش سرریز شده از کشور مبدأ به کشور مقصد را برای بهکارگیری در تولیدات
داخلی آن ،اندازه میگیرد .رابطه مبادله بازرگانی میتواند طبق رابطه زیر بر سرریز فناوری 9اثرگذار باشد:
()0

= γijrs

 θsدر معادله ( ،)0پارامتر کسب فناوری 4یا پارامتر برداشت فناوری )TAP( 1است که تأثیر عوامل
مختلف نهادی را بر سرریز فناوری نشان میدهد و مقداری بین صفر و یک را به خود میگیرد.
عوامل مختلفی بر ظرفیت بهرهمند شدن یک کشور از نوآوریهای فنی تأثیر میگذارند .یکی از این عوامل،
شدت مهارت نیروی کار برای استفاده از فناوری پیشرفته است .این عامل ظرفیت جذب ( )0ACنام دارد که
به آموزش و تعداد سالهای تحصیل بستگی دارد .برای محاسبه شاخص ظرفیت جذب فناوری میتوان از
سهم پرداختی به نیروی کار ماهر نسبت به نیروی کار غیرماهر و یا از شاخص سرمایه انسانی استفاده کرد
(داس و پاول.)0:2111 ،

1

Eirjs
Embodiment
3
γijrs
4
)Technology capture(θs
5
Technology Appropriation Parameter
6
)Absorption Capacity(AC
2
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یکی دیگر از عوامل مؤثر بر پارامتر کسب فناوری ،قرابت فرهنگی بین دو کشور است که درجه پیوستگی
اجتماعی و پذیرش فناوری ( )7SAجدید را تعیین میکند و به توسعه منابع انسانی بستگی دارد .به همین
دلیل شاخص پذیرش اجتماعی کشور مبدأ ،بهوسیله شاخص توسعه منابع انسانی 2نشان دادهشده و میتواند
کیفیت و سطح زندگی افراد و میزان فقر را نشان میدهد .این شاخص عبارت است از:
()1
این معادله نشان میدهد که هر چه مقدار ضریب پذیرش اجتماعی از مقدار آستانه 9آن بیشتر باشد ،جذب
فناوری نیز بیشتر خواهد شد .همچنین این معادله نشان میدهد که مقدار ضریب پذیرش اجتماعی بین یک و
صفر است.
یکی دیگر از شاخصهای مؤثر بر انتقال و جذب فناوری که تناسب ساختاری -نهادی را نشان میدهد
شاخص تناسب ساختاری 4است و با تابع زیر نمایش داده میشود:
,
()8
1
در این تابع ،شاخص تناسب فناوری است و میتواند نشاندهنده دوری و نزدیکی کشورهای
طرف تجاری از مبدأ اختراع و نوآوری باشد .این تابع بهصورت زیر تعریف میشود:
()3
است .میتوان شاخص رسیدن به فناوری )TAI( 0را برای هر یک از
در این تابع نیز
طرفین تجاری برای به دست آوردن پارامتر تناسب فناوری ( )TCبه کاربرد (داس.)74:2111 ،
بر اساس نظر گروت و همکاران ( )2114و دی فرانتی و همکاران ( ،)2119ایجاد نوآوری در داخل کشور و
سرریز فناوری واردشده از خارج ،به نهادهای داخلی یک کشور بستگی دارد .در اینجا تأثیرگذاری عوامل
نهادی ،بهوسیله شاخص حکمرانی نشان دادهشده است .این شاخص بیان میکند که اگر کیفیت نهادی کشور
مقصد ،همانند مبدأ باشد ،منافع فناوری بهتر منتقل میشود .شاخص حکمرانی خوب 1با تابع زیر مشخص
میشود:
= min{1,
/
}
()71
شاخص حکمرانی مبدأ است.
شاخص حکمرانی مقصد و
که در آن
همانطور که مالحظه شد ،شاخصهای تناسب فناوری و حکمرانی کشورهای مبدأ و مقصد به همراه ظرفیت
جذب و شاخص توسعه انسانی کشور مقصد باهم پارامتر کسب فناوری را تشکیل میدهند؛ بنابراین میتوان
پارامتر کسب فناوری را به این صورت نشان داد:
1

)Social Acceptance(SA
)Human Development Index(HDI
3
Threshold
4
)structural congruence(SC
5
)Technology Congruence(TC
6
Technology Achivement Index
7
Goverance Parameter
2

سرریز فناوری ،ارزش افزوده و اقتصاد مقاومتی ...

11

s=ACs. SAs.GPrs. TCrs

()77
اگر رابطه ( )77را در تابع شماره ( )0جاگذاری کنیم ،میتوان ارتباط بین سرریز فناوری و مؤلفههای نهادی
تعیینکننده پارامتر کسب را به این صورت نشان داد:
=γijrs

()72

این رابطه نشان میدهد به دلیل اینکه مقدار پارامتر کسب و شدت رابطه مبادله بازرگانی بین صفر و یک
هستند ،هر چه پارامتر کسب افزایش یابد ،مقدار سرریز فناوری نیز افزایش مییابد .عالوه بر آن پارامتر کسب
(و مؤلفههای تعیینکننده آن) ،با شاخص بهرهوری نیز رابطه دارد:
=
()79
در این رابطه

درصد تغییر در بهرهوری کشور مقصد و

درصد تغییر در بهرهوری مبدأ است.

روابط فوق نشان میدهد ،بهرهوری به ضریب سرریز فناوری؛ و آنهم به مقدار پارامتر کسب و درنتیجه به
مقادیر شاخصهای ظرفیت جذب ،تناسب فناوری ،تناسب ساختاری و شاخص حکمرانی 7بستگی دارد.
را
اکنون برای هر عامل تولید یک درصد تغییر در بهرهوری تعریف کرده و برای این امر باید
در بهرهوری کل عوامل تولید (

) ضرب کنیم .برای الگوی  PEP-1-1تابع ارزشافزوده (معادله  )2را

به این صورت میتوان نوشت:
()74
عالوه بر آن با توجه به رابطه
میتواند موجب افزایش تولیدشده و مطابق رابطه

میتوان نتیجه گرفت که افزایش ارزشافزوده
میتوان مالحظه کرد که افزایش تولید

نیز موجب افزایش مصرف واسطهای شود .درنتیجه تغییر بهرهوری هم میتواند ارزشافزوده و هم مصرف
واسطهای را تغییر دهد.
اما آنچه هدف اصلی تحقیق حاضر است ،ورود شاخصهای اقتصاد مقاومتی در الگوی تعادل عمومی
قابلمحاسبه است .در الگوی فوق ،تأثیر شاخصهای نهادی بر تابع تولید ،از طریق اثرگذاری این شاخصها
بر پارامتر کسب ،سرریز فناوری و بهرهوری ارزیابیشده است.
بررسی مطالعه داس و پاول ( )2111و میجل و تونگرن ( ،)7333نشان میدهد که آنها در ابتدا دو عامل
ظرفیت جذب و تشابه ساختاری را بر سرریز فناوری مؤثر میدانند .سپس مطالعات بعدی داس ( 2111و
 ،)2172متغیر تشابه ساختاری را به دو عامل تناسب فناوری و حکمرانی خوب تجزیه کرده و شاخص پذیرش
AC, TC, SC & GP

1
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اجتماعی را به آنها اضافه کرده و درنتیجه عوامل مؤثر بر سرریز فناوری و پارامتر کسب از دو عامل به چهار
عامل افزایش مییابند.
در این مقاله ما می توانیم شاخص اقتصاد مقاومتی را به موارد فوق اضافه کرده و آن را وارد الگوی قبل کنیم.
دلیل ورود این شاخص ،اثرگذاری اقتصاد مقاومتی برجذب فناوری ،سرریز فناوری و بهرهوری است .در شکل
( )2شمایی از چارچوب مبانی نظری مدنظر ارائهشده است .الگوی مفهومی در این شکل نشان میدهد،
تجارت میتواند با تأثیر بر جریان دانش و سرریز فناوری ،بر بهرهوری و ارزشافزوده اثر گذاشته و موجب
تغییر سطح تولید در بخشهای مختلف اقتصادی شود .عالوه بر آن ،سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی
میتواند (در صورت اجرا) ازیکطرف با تقویت عوامل نهادی و تأثیر بر پارامتر کسب (اثر غیرمستقیم) و از
طرف دیگر با تقویت تابآوری اقتصادی (اثر مستقیم) ،بر سرریز فناوری ،بهرهوری و ارزشافزوده اثرگذار
باشد.
عالوه بر آن شکل ( )2نیز نشان میدهد ،شاخص اقتصاد مقاومتی عالوه بر تأثیر مستقیم برجذب و سرریز
فناوری میتواند با تأثیر بر هر یک از متغیرهای دیگر الگو ،بهطور غیرمستقیم نیز بر سرریز اثرگذار باشد .با
توجه به تأثیر اقتصاد مقاومتی برجذب و سرریز فناوری و بهرهوری ،میتوان شاخص اقتصاد مقاومتی را در
شاخص ضریب کسب فناوری ( ) وارد کرد.
یکی از شاخصهایی که تا نهایی شدن تصویب شاخص اقتصاد مقاومتی توسط نهادهای مربوط میتوان از آن
استفاده کرد مطالعه بریگاگلیو و همکاران ( )2118در خصوص تابآوری اقتصادی است .این شاخص گرچه
دارای کاستیهایی است اما نسبت به وضعیت فقدان شاخص اقتصاد مقاومتی ،شاخص مطلوبتری است.
شاخص بریگاگلیو ترکیبی از دو شاخص آسیبپذیری و مقاومتپذیری است .با توجه به نبود شاخص اقتصاد
مقاومتی و جاگذاری شاخص بریگاگلیو بهجای آن در رابطه کسب میتوان نتیجه گرفت که ازآنجاکه شاخص
بریگاگلیو همه خصوصیات اقتصاد مقاومتی را دارا نیست ،وقتی در کنار شاخصهایی همچون شاخص جذب،
تناسب فناوری ،حکمرانی خوب و شاخص پذیرش اجتماعی قرار گیرد بهتر میتواند گویای ویژگیهای اقتصاد
مقاومتی باشد .بدین معنا که شاخص کسب فناوری ،شاخص بهتری نسبت به شاخص بریگاگلیو برای بیان
اقتصاد مقاومتی است .مطالعه بندهای سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی نشان میدهد بین شاخص-
و سیاستهای اقتصاد مقاومتی ارتباطی دوطرفه وجود دارد و درنتیجه
های
وقتی این شاخصها در کنار شاخصهای تابآوری و آسیبپذیری بریگاگلیو قرار گیرد ،میتواند اقتصاد
مقاومتی را بهتر نشان دهد.
7
اگر شاخص اقتصاد مقاومتی را  REبنامیم باید پارامتر کسب را بهصورت زیر بازنویسی کرد:
()71
شاخصی یکطرفه است و مقدار آن فقط به
و
شاخص اقتصاد مقاومتی نیز همانند شاخصهای
شاخص-
و
مقدار این شاخص در کشور مقصد بستگی دارد .این در حالی است که شاخصهای
Resistive Economic

1
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هایی دوطرفه هستند که مقادیر آنها هم به مقدار این شاخص در کشور مبدأ و هممقدار آن در کشور مقصد
بستگی دارد.
میانگین سادهای از متغیرهای دیگر همانند ثبات اقتصاد کالن ،کارایی اقتصاد خرد و توسعه
شاخص
7
اجتماعی است که توسط بریگاگلیو ( )2113برای همه کشورهای جهان بهعنوان شاخص تابآوری
معرفیشده است .مقدار این شاخص برای ایران  14441است.
مقادیر همه این متغیرها نسبی بوده و بین صفر و یک هستند و بنابراین مقدار این شاخص بین صفر و یک
برقرار باشد .علت برقراری این
خواهد بود .درنتیجه در حالت جدید باید محدودیت
همزمان برقرار
و
محدودیت این است که اگر شرایط حدی
در شرایط جدید منفی خواهد شد و درنتیجه نتایج حاصل از جنبه نظری قابلتحلیل
باشد ،مقدار
نخواهد بود .چون در این صورت رابطه شاخصهای بیانشده همراه با اقتصاد مقاومتی با سرریز فناوری منفی
خواهد شد.
سرریز فناوری نیز عبارت خواهد بود از:
=γijrs

()70

رابطه ( )70نشان میدهد که اگر اقتصاد مقاومتی در کشور انجام نشود ،شرایط همانند قبل خواهد بود .ولی در
در شرایط جدید
بزرگتر باشد ،مقدار
صورت اجرای موفق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،هر چه
 ،سرریز فناوری
کاهشیافته و به دلیل محدودیت
افزایشیافته و درنتیجه
افزایش خواهد یافت.
درنتیجه درصد تغییرات بهرهوری عبارت خواهد بود از:
()71

=

درنتیجه معادله ارزشافزوده (شماره  )2بهصورت زیر خواهد بود:

()78

Resilience Index

1
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شکل شماره ( )2الگوی پیشنهادی بر اساس مطالعات داس و میجل و تونگرن و یافتههای تحقیق

 .4تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
 .1-4دادههای مورد استفاده
برای محاسبه ضرایب و مقادیر متغیرهای برونزا از ماتریس حسابداری اجتماعی  7931استفادهشده است .این
ماتریس توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در  17بخش تهیهشده است .در مقاله حاضر،
تعدیالتی در این ماتریس انجامشده و کل اقتصاد به پنج بخش کشاورزی ،نفت و گاز و معدن ،صنعت،
خدمات و سایر تقسیمشده است .ساختار بخشهای تولیدی و کششهای مربوط به آنها در جدول  2آورده
شده است.
مقادیر کششهای جانشینی و تبدیل و قیمتی در جدول ( )7آورده شده است .مقادیر پارامترهای استفادهشده
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در الگو نیز در جدول  2نشان دادهشده است.

7

جدول شماره ( )7کششهای جانشینی ،تبدیل و قیمتی
کشش جانشینی

مقدار

کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه

7

کشش جانشینی بین مواد اولیه

1

کشش جانشینی بین صادرات و فروش در بازار داخل

2

کشش جانشینی سرمایه مرکب

7

کشش جانشینی نیروی کار مرکب

7

کشش تبدیل صادرات و عرضه داخلی

7

کشش قیمتی تقاضا برای صادرات

-1/13

منبع :طباطبایی و همکاران ()7931؛ مهدوی ()7939
جدول شماره ( )2پارامترهای الگو
پارامتر

ظرفیت جذب

در وضعیت
فعلی
1/487

پس از اجرای اقتصاد
مقاومتی
1/111

داس ()2171

پذیرش اجتماعی

1/27

1/07

داس ()2171

حکمرانی خوب

1/41

7/128

داس ()2171

تناسب فناوری

1/79

1/88

داس ()2171

شاخص شدت تجارت

1/23

1/24

داس ()2171

تابآوری

-

1/441

بریگاگلیو و همکاران
()2118

کسب فناوری پس از ورود عوامل نهادی به
الگو

-

1/1

داس ()2171

کسب فناوری در وضعیت فعلی و قبل از اجرای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی

1/1102

-

داس ()2171

عنوان پارامتر

مأخذ

یادداشت :شاخص تابآوری بریگاگلیو ( )2118برای ایران  1/441است و در مقاله حاضر بهجای  ،REاین
مقدار جاگذاری شده است .با فرض اجرای اقتصاد مقاومتی ،مقدار کسب فناوری نیز باید افزایش یابد و در این
0کلیه محاسبات با استفاده از نرم افزار  GAMS win32 24.1.2صورت گرفته است.
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حالت بهجای آن ،مقدار پارامتر کسب فناوری کشورهای اروپایی بهجز هشت کشور صنعتی ( )1/1در نظر
گرفتهشده است.
 .2-4نتایج شبیهسازی
برای رسیدن به اهداف این مقاله ،دو سناریو در نظر گرفتهشده است .در سناریوی اول ،وضعیت فعلی کشور،
در نظر گرفتهشده و در سناریوی دوم فرض شده است که در اثر اجرای سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی،
وضعیت نهادی کشور بهبودیافته و مقدار پارامتر کسب فناوری افزایش یابد .در هر یک از سناریوها مقادیر
ارزشافزوده توسط نرمافزار گمز بهدستآمده و مقایسه شدهاند.
همانطور که جدول  9نشان میدهد شبیهسازی در سناریوی اول یعنی قبل از اجرای سیاستهای ابالغی
اقتصاد مقاومتی ،موجب کاهش ارزشافزوده در بخشهای کشاورزی ،خدمات و سایر میشود .مقادیر شبیه-
سازی در این بخشها کمتر از مقادیر پایه است و درنتیجه تغییرات در این بخشها منفی است؛ اما شبیهسازی
در بخشهای نفت و گاز و معدن و نیز در بخش صنعت موجب افزایش ارزشافزوده میشود.
در سناریوی دوم یعنی با اجرای سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی و وقتی شاخص اقتصاد مقاومتی بهاندازه
کشورهای اروپایی بهجز هشت کشور صنعتی آن (حدود  )1/1در نظر گرفتهشده ،مالحظه میشود که در این
حال ارزشافزوده در همه بخشها افزایشیافته و میزان تغییرات در همه این بخشها مثبت است.
جدول شماره ( )9نتایج شبیهسازی میزان ارزشافزوده قبل و بعد از اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
نام بخش
کشاورزی

نفت و گاز و معدن

صنعت

خدمات

سایر

منبع :یافتههای تحقیق

مقادیر

قبل از اجرای اقتصاد مقاومتی

بعد از اجرای اقتصاد مقاومتی

پایه
شبیهسازی
تغییرات
پایه
شبیهسازی
تغییرات
پایه
شبیهسازی
تغییرات
پایه
شبیهسازی
تغییرات
پایه

1182731174/4
117111971/0
-7/413289191
7192411191
7799977492
3/10093399
809113824/3
7992824383
14/94118220
7181891970
7270220193
-29/10413348
2224781390

118273117/4
814441303/0
12/1010047
7192411191
7911998783
99/4171110
809113824/3
314782723/2
4/114112724
7181891970
7331111897
20/73381718
2224781390

شبیهسازی

2121843970

2314911041

تغییرات

-8/371201380

91/18701237
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سرریز فناوری ،ارزش افزوده و اقتصاد مقاومتی ...

 .5نتیجهگیری
در دهههای اخیر تحوالت چشمگیری در سیاستهای اقتصادی-اجتماعی کشورهای جهان رخداده است.
ایرادات وارده بر الگوهای متعارف اقتصادی موجب توجه به نهادها در برنامهریزیهای اقتصادی کشورها شده
است.
مشکالت ناشی از اجرای سیاستهای اقتصادی مرسوم و شرایط خاص اقتصاد ایران درصحنه بینالملل و
وجود تحریمهای ظالمانه و فشارهای مختلف از سوی کشورهای سلطهطلب دنیا ،موجب اتخاذ سیاستهای
خاص مبتنی بر شرایط بومی اقتصاد ایران و نیز ویژگیهای اقتصاد اسالمیشده که اقتصاد مقاومتی نامگذاری
شده است .در سیاستهای ابالغی به اهمیت جذب فناوری (شاخص ظرفیت جذب) ،توسعه منابع انسانی
(شاخص پذیرش اجتماعی) ،شاخص حکمرانی (شاخص حکمرانی خوب) و تناسب فناوری اشارهشده است.
تقویت این شاخصها موجب افزایش سرریز فناوری ،بهرهوری و ارزشافزوده میشود؛ بنابراین اجرای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،میتواند با افزایش سرریز فناوری و بهرهوری ،ارزشافزوده در هر یک از
بخشهای اقتصادی را افزایش دهد.
در مقاله حاضر الگویی تصریحشده است که در آن تأثیر اجرای سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی بر میزان
ارزشافزوده در هر یک از بخشهای اقتصادی بررسیشده است .همچنین با استفاده از یک الگوی تعادل
عمومی قابلمحاسبه تعدیلشده و ماتریس حسابداری اجتماعی سال  ،7931به بررسی اهداف مقاله در ایران
پرداختهشده است.
نتایج نشان میدهد در صورت عدم اجرای سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی ،ارزشافزوده در بخشهای
کشاورزی ،خدمات و سایر کاهش مییابد ولی در بخشهای صنعت و نفت و گاز و معدن تغییرات ارزشافزوده
مثبت است .نتایج همچنین نشان داد که با بهبود وضعیت نهادی در کشور در اثر اجرای سیاستهای ابالغی
اقتصاد مقاومتی ،ارزشافزوده را در همه بخشهای اقتصادی افزایش میدهد؛ بنابراین پیشنهاد میشود در
کنار اجرای سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی ،به بهبود وضعیت نهادی کشور توجه شود و برای افزایش
سطح ارزشافزوده و تولید در کشور باید اقدام عملیاتی جهت اجرای سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتیانجام
شود.
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الگوی اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد کار و جامعه.91-97 ،791 ،
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اسالمی ایران ،فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج ،سال شانزدهم.270-789،01،
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.718-741 ،72  شماره، سال سوم، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران،تعادل عمومی محاسبه پذیر
 اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم،)7937(  سید حسین،میرمعزی
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