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تأثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی
بر جذب سرریز فناوری کشورهای منتخب

ابوالفضل شاهآبادي
2
راضیه داوری کیش
*1

چکیده:

نقش روزافزون سرریز فناوري در افزایش رقابتپذیری ،نوآوری ،تنوع توليد ،افزايش کيفيت کاالها ،بهبود
توزيع ،افزايش مزيتنسبي ،نهایتاً دستیابی به اهداف اقتصادی را محقق میسازد و اهميت آن را در کنار
فناوری داخلی نمایان میسازد .با وجود اينکه انتقال و جذب فناوري از کانال واردات میتواند ابزاري مؤثر
در رش��د و توسعه اقتصادی کشورها بهشمارآيد اما سرریز فناوری از کانال واردات کاالهای واسطهای و
سرمایهای بهمعنای جذب سرریز فناوری نيست بلکه جذب سرریز فناوری تابع ظرفیت جذب (سرمایه
انس��انی و دانش فني) است .کشورهای دارای فراوانی منابع به پشتوانه ثروتهای طبیعی توان بالقوهای
برای توس��عه سرمایه انسانی و سرریز فناوری از ش��رکای تجاری از کانال واردات واسطهای و سرمایهای
برخوردارند ،اما با بررس��ی دقیق وضعیت کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی دیده میشود برخی از
آنان در جذب سرریز فناوری خارجی موفق و برخی نیز ناموفق عمل نمودهاند که این امر در گرو وضعیت
شاخصهای نهادی از قبیل آزادی اقتصادی است؛ چراکه بهبود شاخص آزادی اقتصادی موجب استفاده
مناسب از درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی در راستای ارتقاء اقتصاد دانشبنیان و بهبود ظرفیت
جذب س��رریز فناوری از کانال واردات کاالی واس��طهای و سرمایهای میگردد .لذا هدف پژوهش حاضر
بررس��ی تأثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی در کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع
طبیعی طی دوره زمانی  1996-2014با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته( )GMMاست .نتایج
برآورد نش��ان میدهد ،تأثیر متغیرهای فراوانی منابع طبیعی از کانال اجزای ش��اخص آزادی اقتصادی،
تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ تورم بر جذب سرریز فناوری ،مثبت و معنادار است ،همچنین نتایج
تخمین بیانگر تأثیر منفی و معنادار متغیر نرخ ارز واقعی بر جذب سرریز فناوری است.
واژگان کليدي:
جذب سرریز فناوری ،واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای ،آزادی اقتصادی ،فراوانی منابع طبیعی
 . 1عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
*  .نویسنده عهده دار مکاتباتshahabadia@gmail.com :
 . 2کارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامهریزی دانشگاه بوعليسينا ،همدان
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 .1مقدمه
پیشرفت فناوری بهعنوان مهمترین عامل دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات از کانال گسترش
قوتوسعه شرکای خارجی از کانال واردات
قوتوس��عه حاصل میگردد .فعالیت تحقی 
فعالیتهای تحقی 
قوتوس��عه داخلی نقش اساسی در رشد
کاالهای واس��طهای و س��رمایهای میتواند مانند فعالیت تحقی 
اقتصادی کشورهای درحالتوسعه ایفا کند .اما این رشد در گروه منابع انسانی ،نیروی تفکر و خالقیت
اس��ت چراکه افزایش س��رمایه انسانی موجب میش��ود فناوری ناش��ی از واردات کاالهای واسطهای و
قوتوسعه خارجی
سرمایهای توسط نیروی کار متخصص و خالق جذب شده و سپس سبب سرریز تحقی 
گردد .به عبارتی طبق تئوریهای جدید تجارت بینالملل و رش��د اقتصادی درونزا ،سرمایهگذاری در
قوتوس��عه خارجی موجب میش��ود فناوری و دانش فنی جدید گس��ترش یافته و با
فعالیتهای تحقی 
تمرکز بر مؤلفهی نیروی انسانی متخصص این فناوری جذب شود .لذا فناوری که محصول فعالیتهای
قوتوسعه است میتواند در کاالهای واسطهای و سرمایهای تبلور یافته و فقدان چنین فعالیتهایی
تحقی 
در کشورهای ناموفق دارای منابع طبیعی ،وابستگی آنها را توجیه نمایند اما این وابستگی بدون جذب
فناوری ناش��ی از این محصوالت منجر به افزایش شکاف فناوری کشورهای درحالتوسعه با کشورهای
توس��عهیافته میگردد و از توسعه جامعه و اقتصاد ممانعت بهعمل میآورد .بنابراین تنها با پیادهسازی
سیاس��تهای جذب فناوری اس��ت که کشورها با این وابستگی موجود به سمت رشد اقتصادی هدایت
ش��ده و بهعنوان ش��رط الزم رش��د اقتصادی موردتوجه قرار میگیرند (قاسبی و چکبر .)2012 ،1حال
قوتوسعه خارجی تحتتأثیر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است که در
چگونگی سرریز انباشت تحقی 
کشورهای دارای منابع طبیعی نقش عوامل نهادی به ویژه آزادی اقتصادی تعیینکننده است زیرا بهبود
شاخص آزادی اقتصادی میتواند حضور نعمت وفور منابع طبیعی را تبدیل به فرصت طالیی نموده و با
فراهم نمودن شرایط برای گسترش منابع انسانی ،درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی را در جهت
واردات کاالهای واس��طهای و سرمایهای سوق دهد .از آنجاکه این نوع واردات محصوالت با فناوری باال
هستند آنچه مهم است ،جذب فناوری واردات توسط نیروی انسانی متخصص است ،لذا دولتمردان و
سیاستگذاران با بهبود شاخص آزادی اقتصادی از کانال بهینهسازی حجم دولت ،نظام قانوني کارآمد
و امنيت حقوق مالکيت ،دسترس��ي به پول سالم ،آزادي تجاري و تنظيم مناسب قوانين بازار اعتباري،
بازار نيرويکار و کسبوکار میتوانند درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی را در جهت ارتقاء اقتصاد
1 . S. Gasbi & A. Chkir
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دانشبنیان هدایت نمایند و همزمان با تأثیری که بر واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای میگذارند
این فناوری وارده به کشور را جذب نمایند .از آنجاکه در کشورهای ناموفق دارای منابع طبیعی ،شاخص
آزادی اقتصادی در سطح مناسبی قرار ندارد و کشورها حتی با واردات حاضر نیز توانایی کسب فناوری
قوتوس��عه باال را ندارند ،این ش��رایط منجر به کاهش قدرت رقابتپذیری ،وابستگی
کاالهایی با تحقی 
شدید به درآمدهای نفتی ،نرخ تورم و بیکاری باال ،عدم تناسب مابین واردات کاال و صادرات غیرنفتی
ش��ده و این نتیجه حاکی از عدم جذب فناوری حاصله به کش��ور است که این خود مؤید شکاف عمیق
فناوری کشورهای ناموفق دارای منابع طبیعی با اقتصاد کشورهای توسعهیافته است .بنابراین با توجه به
نقش تعیینکننده وفور منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی بر جذب فناوری الزم است این پژوهش
به بررسی این موضوع در کشورهای منتخب دارای منابع طبیعی طی دوره زمانی  1996-2014بپردازد
و درصدد پاس��خگویی به این سؤال باشد که :آیا درآمدهای ارزی حاصل از وفور منابع طبیعی از کانال
آزادی اقتصادی میتواند ،فناوری حاصل از واردات کاالهای واس��طهای و س��رمایهای را در جهت ارتقاء
قدرت رقابتپذیری ،نوآوری و در نهایت رشد اقتصادی مستمر و باثبات سوق دهند؟ با توجه به اینکه
تاکنون پژوهشهای صورت گرفته پاس��خ این س��ؤال را نادیده انگاشته و بیشتر به بررسی تأثیر عوامل
اقتصادی بر جذب فناوری پرداختهاند .این پژوهش در نظر دارد در کشورهای سرشار از منابع طبیعی
که ویژگی مش��ترک آنها حضور درآمدهای منابع طبیعی اس��ت و از این طریق منابع ارزی را واردات
حامل دانش فراهم مینمایید ،به بررس��ی جایگاه تأثیر وفور منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی بر
کش��ش و جذب فناوری در جامعه آماری مذکور بپردازد .در ادامه ضمن مروری بر پیشینه پژوهش در
بخش دوم؛ سعی بر ارائه مدلی مناسب با معرفی متغیرهای آن در بخش سوم نموده و با استفاده از روش
گشتاور تعمیمیافته( 1)GMMدر بخش چهارم اقدام به تخمین مدل تأثیر وفور منابع طبیعی از کانال
آزادی اقتصادی بر جذب فناوری کشورهای منتخب دارای منابع طبیعی نموده و در انتها نتیجهگیری
و توصیههای سیاستی ارائه شدهاست.
 .2پیشینه پژوهش
پيشرفت فناوری بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفههای مؤثر در رشد اقتصادی مستمر و باثبات میتواند
منجر به كاهش هزينهها یا افزايش کیفیت ،بهبود توزیع کاالها و افزایش بهرهوری ش��ود ،فناوریهاي
)1 . DPD/System-GMM (Generalized Moment of Method
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جديد نیز موجب تقويت جابجايي عوامل توليد و ايجاد تنوع بيشتر در توليدات میگردد .به بیان دیگر
فناوری باعث تغيير هزينه نسبي توليد و نيز افزايش مزيت نسبي بنگاهها و در نهايت كشورها میشود
و فناوریهاي جديد به بنگاههاي اقتصادي اجازه ميدهد توان توليدي خود را ارتقا بخش��ند و اين امر
میتواند منجر به رش��د ظرفيت تولیدی ،كاهش هزينه یا افزايش كيفيت و افزايش س��رعت در تحويل
قوتوسعه است
كاال و در نهایت رشد اقتصادی باثبات و مستمر گردد .فناوری محصول فعالیتهای تحقی 
قوتوسعه داخلی و خارجی صورت میگیرد .براساس نظرات اقتصاددانانی
که بهبود آن از دو کانال تحقی 
همچون رومر ،)1990( 1کو و هلپمن ،)1995( 2لیچتنبرگ و پوتری ،)1998( 3بایامی و همکاران،)1999(4
ن ،)1999(5سباس��تین )2007(6و کمیجانی و ش��اهآبادی ( ،)1380عالوه بر فناوری
حجازی و صفاریا 
داخلی ،س��رریز فناوری (از کانال واردات کاالهای واس��طهای و س��رمایهای و س��رمایهگذاری مستقیم
خارجی) نیز بر رش��د و توس��عه اقتصادی مؤثر است و این امر در کشورهای سرشار از منابع طبیعی از
اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت زیرا راهی برای بهرهگیری از اثرات سرریز فناوری و کسب منافع ناشی
از واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای از شرکای خارجی است که براساس برآورد صورتگرفته حدود
 50درصد تولید ناخالص داخلی مبتني بر دانش مختص این شرکای تجاری است .در کشورهای سرشار
قوتوسعه داخلی معموالً فرآیندی بسیار کند و
از منابع طبیعی بهبود فناوری از طریق واحدهای تحقی 
درعینحال هزینهبر است ،درحالیکه سرریز دانش و فناوری ،فرآیند پیشرفت فناوری و افزایش بهرهوری
را تس��ریع میکند (گوگردچیان و رحیمی )1391 ،چراکه برخی کشورهای سرشار از منابع طبیعی از
منظر توس��عه فناوریهای داخلی ضعیف عمل نموده و این منجر به افزایش ش��کاف فناوری و کاهش
قدرت رقابتپذیری کش��ورهای درحالتوسعه با کشورهای توسعهیافته میگردد ،با وجود این وضعیت،
قوتوسعه
جذب فناوری خارجی میتواند کمکی مؤثر جهت پرکردن شکاف فناوری و محدودیتهای تحقی 
باش��د .بنابراین یکی از عوامل مؤثر در پرکردن ش��کاف قدرت رقابتپذیری و رش دوتوس��عه اقتصادی
کش��ورهای درحالتوس��عه با کش��ورهای توس��عهیافته در گرو ش��کاف فناوری ناش��ی از فعالیتهای
قوتوسعه و سرریز
قوتوس��عه خارجی اس��ت .زیرا تولیدات با کیفیت ،محصول فعالیتهای تحقی 
تحقی 
1 . P. Romer
2 . D. T. Coc & E. Helpman
3 . F. R. Lichtenberg & B. P. Potterie
4 . T. Bayoumi et al
5 . W. Hejazi & E. Safarian
6 . F. P. Sebastian
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فناوری اس��ت ،لذا دس��تیابی به قدرت رقابتپذیری و رشد و توس��عه اقتصادی در گرو پرکردن شکاف
قوتوسعه دنیا
قوتوس��عه است ،واقعیات گویای آن اس��ت 90 ،درصد فعالیتهای تحقی 
فناوری و تحقی 
متعلق به کشورهای عضو  OECDاست که  90درصد فعالیتهای آن نیز متعلق به گروه کشوری G7

قوتوسعه
میباش��د ،بدین ترتیب میتوان دریافت عمده کشورهای دنیا فاقد وزن در فعالیتهای تحقی 
هستند که برای پرکردن شکاف فناوری از طریق واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای در جهت سرریز
فناوری عمل مینمایند (قاس��بی و چکبر .)2012 ،اما ظرفیت جذب فناوری خارجی از کانال واردات
کاالهای واس��طهای و س��رمایهای اس��ت که اهمیت آن را در کنار نقش تعیینکنن��ده فناوری داخلی
مشخص مینماید ،زیرا تنها سرریز فناوری از طریق واردات نیست که بر رشد اقتصادی مستمر و باثبات
تأثیر میگذارد و این تأثیرگذاری بس��تگی به سرمایه انس��انی دارد که میزان جذب فناوری خارجی را
تعیین مینماید .چراکه خصوصیات کیفی نیروی انسانی باعث استفاده مطلوب از فناوریهای خارجی
و همچنی��ن افزایش قدرت خلق طرحهای جدید و انتقال فن��اوری از کاالهای وارداتی حامل دانش به
تولید کاالهای جدید یا طرحهای جدید میگردد و در پس آن این فناوری جدید در تولید محصوالت
داخلی دیگر بهکار میرود .بنابراین سرمایه انسانی میتواند جذب سرریز فناوری از شرکای تجاری (از
قوتوسعه باال را فراهم نموده و شکاف فناوری کشورهای درحال
کانال واردات) دارای فعالیتهای تحقی 
توسعه و توسعهیافته را در جهت جذب سرریز فناوری با گسترش و بهبود نیروی کار متخصص کاهش
قوتوسعه
دهد .بدینترتیب میتوان دریافت ،برای پرکردن شکاف فناوری و غلبه بر محدودیتهای تحقی 
کشورهای درحالتوسعه از طریق سرریز فناوری از کانال واردات استفاده نمود ،منتها واردات کاالهای
واس��طهای و سرمایهای به نیت جذب فناوری نیازمند منابع ارزی است ،در این میان کشورهای دارای
فراوانی منابع طبیعی برای واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای از بابت منابع ارزی تأمین شدهاند اما
با این اوصاف درخصوص جذب س��رریز فناوری از کانال واردات برخی کش��ورها موفق و برخی ناموفق
عمل نمودهاند که این امر در گرو کیفیت شاخص نهادی آزادی اقتصادی و هدفمندی واردات کاال است.
لذا يکي از داليل مهم عدم توانايي برخي از کش��ورهای دارای فراوانی منابع طبیعی در جذب فناوری
خارجی ،نامس��اعد بودن شرایط شاخص نهادی آزادی اقتصادی و غیرهدفمند بودن واردات آنان است.
شاخص آزادي اقتصادي از ابتداي سال  1986توسط واکر و فريدمن در يک دوره از سمينارهايي که بر
سنجش آزادي اقتصادي متمرکز بود ،مطرح شد .چندين محقق برجسته از جمله بکر و نورث نيز طي
سالهاي  1986 -1994شاخصهاي آزادي اقتصادي را مورد تجزي هوتحليل قرار دادند ،درنهايت به اين
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نتيجه رسيدند که انسجام سياستها و عوامل نهادي يک کشور را بايد با آزادي اقتصادي موردسنجش
قرار داد .واکر و فريدمن نيز ش��اخص آزادي اقتصادي کل را در ميانگيني س��اده از پنج متغير اصلي از
قبیل :ش��اخص اندازه دولت( ،1)SGش��اخص س��اختار قانوني و امنيت حقوق مالکيت( ،2)LSشاخص
دسترسي به پول سالم( ،3)SMش��اخص آزادي مبادالت خارجي( ،4)FTشاخص ضوابط اعتبار ،ضوابط
بوکار( 5)REGطراحي نمودند و متناس��ب با تأثیر وفور منابع طبیعی از کانال
بازار کار و ضوابط کس�� 
شاخص آزادی اقتصادی بر جذب سرریز فناوری بیان داشتند که کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی
با درجه باالیی از ش��اخص آزادی اقتصادی به کمک درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی براحتی
میتوانند در مقایسه با کشورهای دیگر بسترهای سرریز فناوری را از کانال واردات کاالهای سرمایهای
و واس��طهای تأمین نمایند ،لذا در بین کش��ورهای دارای فراوانی منابع طبیعی برخی با بهبود آزادی
اقتصادی از طریق بهینهس��ازی حجم دولت ،نظام قانوني کارآمد و امنيت حقوق مالکيت ،دسترسي به
پول س��الم ،آزادي تجاري و تنظيم مناسب قوانين بازار اعتباري ،بازار نيرويکار و کسبوکار میتوانند
مدیریت مطلوب و هدفمندی بر منابع ارزی داشته و شکاف سرریز فناوری را بدین گونه پر نمایند و از
این جهت که در فناوری داخلی ضعیف عمل نمودهاند ،میتوانند از کانال واردات کاالهای واسطهای و
سرمایهای از کشورهای  G7به کمک درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی ،فناوری خارجی
را به کشورهای سرشار از منابع طبیعی سرریز نمایند و همزمان با ارتقاء مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان
موجبات جذب فناوری ناشی از کاالهای وارداتی به کشورها را فراهم نمایند (گرین و همکاران.)2002 ،6
اندازه دولت بهعنوان یکی از ش��اخصهای مهم آزادی اقتصادی اس��ت که با کاهش آن جذب س��رریز
فناوری افزایش مییابد چراکه با کاهش اندازه دولت در کشورهای سرشار از منابع طبیعی ،نقش بخش
خصوصی در بخش تولیدی پررنگتر ش��ده و برای اینکه بخش خصوصی قدرت رقابتپذیری باالتری
نسبت به سایر بخشها داشته باشد ،توجه ویژهای بر نیروی انسانی نموده و ازاینرو دولت را برای ایجاد
بس��ترهای گسترش سرمایه انسانی به کمک درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی تشویق
مینماید و ازاینجهت که بخش تولیدی در این حوزه بتواند جایگاه خود را در تولید کاالهای با فناوری
1 . Size of Government
2 . Property Rights
3 . Sound Money
4 . Freedom to Trade Internationally
5 . Regulation
6 . S. Green et al
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باال و هزینه مناسب پیدا و حفظ نماید ،درصدد انتقال فناوری از شرکای تجاری با فناوری باال از طریق
واردات خواهد بود ،چراکه این کش��ورها به راحتی میتوانند با تکیه بر درآمدهای ارزی حاصله از این
منابع کاالهای واس��طهای و س��رمایهای با فناوری باال به کشور وارد نمایند و ازآنجاکه توجه ویژهای بر
سرمایه انسانی نیز دارند فناوری حاصله از کاالهای وارداتی با فناوری باال را جذب مینمایند ،لذا وقتی
اندازه دولت کاهش مییابد ،بخش خصوصی برای کسب سود و حفظ بازار خود ،درصدد جذب فناوری
بدین گونه اس��ت .نظر گاو )2015(1نیز بر این اس��ت ،دولت با اندازه مناسبش باید کنترل بر ابزارهای
قوتوسعه و جذب سرریز فناوری گام بردارد .شاخص ساختار
سیاستی داشته تا در جهت افزایش تحقی 
قانوني و امنيت حقوق مالکيت نیز از دیگر ش��اخص آزادی اقتصادی بهعنوان مهمترين وظايف بخش
دولتي در کش��ورهای سرشار از منابع طبیعی است که موجب سرریز فناوری خارجی میگردد چراکه
حمایت از حقوق مالکیت فکری و س��اختار قانونی مناس��ب در کش��ورهایی با فراوانی منابع طبیعی به
پشتوانه درآمدهای ارزی منجر به گسترش اقتصاد دانشمحور ،ايجاد بسترهاي مناسب براي حمايت از
صاحبان فکر و ايده ،کارآفرينان ،مبتکرين ،متخصصين و بهطورکلي نوآوران و دانشمندان میگردد و از
این جهت با صرف درآمدهای ارزی در واردات کاالهای با فناوری باال منجر به جذب فناوری ناش��ی از
آن میگردد .براس��اس نظرات وانگ ،)2010(2وو و همکاران ،)2007(3لگر )2006(4و اشنايدر)2005(5
حقوق مالکیت و س��اختار قانونی شفاف و مناسب عامل مهم در کشورهای سرشار از منابع طبیعی در
جذب سرریز فناوری است .شاخص دسترسي به پول سالم در کشورهای سرشار از منابع طبیعی منوط
به اعمال سياس��تهاي پولي مناس��ب اس��ت که منجر به تورم باثبات و پايين و حفظ ارزش پول ملي
ميگردد (شاهآبادي و گنجي 1392 ،به نقل از کسلجويک )2001 ،6و در نهایت با تأثیر بر رشد اقتصادی
باثبات و مستمر این کشورها اسباب گسترش سرمایه انسانی را فراهم مینماید چراکه با تحقق اهداف
اقتصادی افراد توجه بیشتری برای صرف نیروی کار خود در داخل کشورها نموده و تمرکز کمتری به
مهاجرت از کشور مینمایند و بهدنبال آن فرار مغزها در کشور کاهش مییابد و در پس آن تأثیری که
این ش��اخص بر واردات کاالهای س��رمایهای و واس��طهای میگذارد ،س��رریز فناوری توسط نیرویکار
1 . P. Gao
2 . E. C. Wang
3 . Y. Wu et al
4 . A. Leger
5 . P. H. Schneider
6 . A. Keselgevic
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متخصص و با س��طح علمی باالتر در کشورهای با فراوانی منابع طبیعی که توجه ویژهای بر بهبود این
ش��اخص داشته ،از گروههای کشوری  G7جذب و انتقال مییابد (گرین و همکاران .)2002 ،همچنین
در کشورهایی با فراوانی منابع طبیعی مدل تجاري که در آن کاال و خدمات بدون محدوديتهاي دولتي
بين کش��ورها بهعنوان شاخص آزادي مبادالت خارجي معامله ميشود داراي مزاياي اقتصادي فراواني
است .از سوي انتظار بر اين است واردات کاالهاي سرمايهاي و واسطهای با فناوريهاي نوين توليدي به
داخل کش��ور وارد شوند و از س��وي ديگر با جهتگيري درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی به
س��مت ارتقاء س��طح دانش نیروی انسانی حاضر ،سبب جذب س��رریز فناوری ناشی از آزادی مبادالت
تجاری بینالمللی میگردد و در نهایت کش��ورها را در راستای افزایش توليد ملي ،قدرت رقابتپذيري
باال و توس��عه و رش��د اقتصادی س��وق دهند .لذا حضور آزادي تجاري در کشورهای با منابع طبیعی از
طریق کاهش ماليات بر تجارت خارجي ،کاهش موانع تجاري نظارتي ،تعرفههاي گمرکي کمتر ،تسهيل
دسترس��ي به ارزهاي خارجي ،کنترل محدود س��رمايه و بخش تجاري شرایط را برای ورود کاالهای با
فناوری باال از شرکای تجاری فراهم نموده و با صرف هزینههایی در بخش اقتصاد دانشبنیان به کمک
درآمدهای حاصل از این منابع طبیعی ظرفیت جذب سرریز فناوری کشورها را افزایش میدهد (درین،1
بوکار نیز از دیگر ش��اخصهای مهم آزادی
 .)2012ضواب��ط اعتب��ار ،ضوابط بازار کار و ضوابط کس�� 
اقتصادی اس��ت ،ضوابط بازار اعتبار با معياره��اي مالکيت بانکها ،رقابت بانکهاي داخلي با بانکهاي
خارجي ،توسعه اعتبار ،کنترل ميزان بهره ،خودداري از کنترل ميزان بهره و ضوابطي که منجر به ميزان
بهره منفي ميشود ،با بهبود این شاخص در کشورهای با درآمد منابع طبیعی زمینه برای تأمین منابع
بوکار فراهم شده (شاهآبادي و گنجي 1392 ،به نقل از کسلجويک،
مالی در جهت راهاندازی فضای کس 
 )2001و بنگاهها برای تهیه برخی از مواد اولیه تولیدی اقدام به واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای
از شرکای تجاری مینماید و از این طریق فناوری را از کانال واردات به داخل کشور سوق میدهند ،از
بوکار تعیینکننده است ،ضوابط بازار کار که بر حداقل
آنجاکه نقش سرمایه انسانی در راهاندازی کس 
دستمزد ،شيوه استخدام و اخراج ،حقوق بيکاري تأثیر میگذارد منجر به افزایش انگیزه نیروی انسانی
در کس��ب دانش و علم میگردد ،همچنین این کش��ورها میتوانند به کمک درآمدهای ارزی حاصل از
صادرات منابع طبیعی ،بسترهای مناسب را برای گسترش اقتصاد دانشبنیان و تأمین منابع مالی برای
بهبود س��رمایه انسانی فراهم نمایند .لذا این ش��اخص بدین گونه میتواند در کشورهای با وفور منابع
1 . I. Drina
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طبیعی س��رریز فناوری حاصله از واردات را با تأکید بر سرمایه انسانی به سمت جذب و انتقال فناوری
هدایت نماید (درین 2012 ،و گرین و همکاران.)2002 ،
بدین ترتیب وفور منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی بر جذب فناوری کش��ورهای دارای منابع
طبیعی تأثیر میگذارد که مطالعات تجربی صورت گرفته در قالب جدول( )1نش��ان میدهد ،مطالعات
جامعی درخصوص این موضوع صورت نگرفته و پژوهش حاضر در نظر دارد خالء موجود را پر نموده و
به بررس��ی این موضوع بپردازد .لذا در ادامه به طور مختصر به برخی از مطالعات انجام گرفته پیرامون
جذب فناوری اشاره شدهاست:
جدول( :)1مروری بر مطالعات تجربی
ردیف نویسندگان

دوره و نمونه آماری

1

گاو
()2015

چین،
،2004
2006-2008

2

کوستانتینی
1
و لیبیراتی
()2014

 77کشور غیر
،OECD
1996-2007

3

درین
()2012

4

الیزابت و
همکاران
()2012

2

متغیرهای مستقل

1

نتایج

نتایج این پژوهش حاکی اس��ت ،کنترل
اندازه و دخالت دولت دولت بر ابزارهای سیاستی باید در جهت
قوتوسعه باشد.
نوآوری و افزایش تحقی 

تجارت بینالملل و
کیفیت نهادی

نتایج نشان میدهد ،جریان تجارت
بینالملل و کیفیت نهادها ،از کانال
واردات سبب انتقال فناوری به
کشورهای مورد مطالعهشده و از این
جهت فرصتهای توسعه اقتصادی را
فراهم میآورد.

سرمایهگذاری مستقیم
کشورهای منتخب
خارجی ،سرمایه نتایج نشان میدهد ،عوامل نهادی
شمال آفریقا،
در کاهش شکاف فناوری و باال
انسانی ،تجارت،
صحرای آفریقا ،آسیا
کیفیت حاکمیت ،بردن سرعت جذب فناوری کشورها
و آمریکای التین،
فساد ،قانون و قوانین تعیینکننده است.
1970-2005
و فضای سرمایهگذاری
 86کشور
درحالتوسعه،
1990 -2007

آزادی اقتصادی

نتای��ج ای��ن پژوهش حاکی اس��ت که
ارتباط مثبت و قوی بین بازده سرمایه
انس��انی و آزادی اقتص��ادی وجود دارد
و درج��ه باالیی از این ش��اخص به نفع
نیرویکار تحصیلکرده و با تجربه است.
1 . V. Costantini & P. Liberati
2 . M. K. Elizabeth et al
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5

استیجنس
()2006

6

گرین و
همکاران
()2002

7

بلومستروکم
و اسجوخولم
()1999

3

4

کشورهای منتخب
دارای منابع طبیعی،
1991-1995

وفور منابع طبیعی

نتایج نشان میدهد ،انباشت سرمایه
انسانی با وفور منابع طبیعی در ارتباط
است و استفاده صحیح و علمی از این
منابع طبیعی منجر به بهبود سرمایه
انسانی میگردد.

 68کشور
توسعهیافته و
درحالتوسعه،
1970-1989

آزادی اقتصادی و
سرمایه انسانی

نتایج بیانگر اس��ت که بهبود س��رمایه
انس��انی و درج��ه باالت��ری از آزادی
اقتصادی منجر به رشد فناوری میگردد.

مالزی،
سال 1991

سطح بهرهوری
نیرویکار

نتایج بیانگر این است ،افزایش بهرهوری
نیرویکار منجر به جذب و انتقال فناوری
کشورهای مورد مطالعه میگردد.

8

شاهآبادی و
سلیمی
()1394

کشورهای
توسعهیافته و
درحالتوسعه،
1996 -2011

نتایج نشان میدهد ،فراوانی منابع
قوتوسعه
طبیعی بر شدت تحقی 
کشورهای توسعهیافته ،مثبت و معنادار
فراوانی منابع طبیعی ،و برای کشورهای درحالتوسعه منفی
واردات کاال و خدمات و غیر معنادار است .همچنین تأثیر
متغیر واردات کاال و خدمات نیز بر
قوتوسعه برای هر دو گروه
شدت تحقی 
کشوری منفی و بیمعنا است.

9

شاهآبادی و
حیدری
()1390

کشورهای منتخب
توسعهیافته و در
حال توسعه،
1995 -2006

نتایج نشان میدهد ،حقوق مالکیت
فکری تأثیر مثبت و معنادار بر شدت
قوتوسعه دارد و هر چه قدر
تحقی 
حقوق مالکیت فکری
حمایت قویتری از مالکیت فکری
صورت پذیرد ،فعالیتهای نوآورانه
افزایش مییابد.

10

صامتی و
همکاران
()1390

کشورهای عضو
،OECD
1996 -2008

نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنادار
رشد اقتصادی و باز
رشد اقتصادی و باز بودن تجاری بر
بودن محیط تجاری
قوتوسعه است.
تحقی 

ماخذ :یافتههای پژوهش

1

3 . J. P. Stijns
4 . M. Blomstro Km & F. Sjo Kholm

تأثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی بر جذب سرریز...

161

جدول( )1نش��ان میدهد اکثر مطالعات تجربی صورت گرفته در خارج و داخل به بررس��ی عوامل
قوتوس��عه خارجی و سرمایه انس��انی بهصورت مجزا پرداختند و از توجه به جذب سرریز
مؤثر بر تحقی 
فناوری در کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی غافل بودهاند .از آنجاکه در کشورهای دارای فراوانی
منابع طبیعی ،به پش��توانه درآمدهای ارزی حاصله میتوانند اقدام به س��رریز فناوری از کانال واردات
کاالهای واس��طهای و س��رمایهای نموده و س��پس از کانال بهبود عوامل نهادی از قبیل شاخص آزادی
اقتصادی و توسعه بازار سرمایه انسانی اقدام به بهبود جذب سرریز فناوری نمایند .اما تاکنون مطالعات
جامعی درخصوص تأثیر وفور منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی بر س��رریز جذب فناوری خارجی
صورت نگرفتهاس��ت .لذا تحقیق حاضر بهمنظور پرکردن این خالء اقدام به بررسی تأثیر فراوانی منابع
طبیعی از کانال بهبود ش��اخص نهادی آزادی اقتصادی بر جذب س��رریز فناوری خارجی کش��ورهای
منتخب طی دوره  1996-2014نمودهاست.
 .3معرفی متغیرها و ارائه مدل
در اين بخش از پژوهش ،با بهرهگيري از مباني نظري و مطالعات انجام ش��ده پیرامون جذب س��رریز
فناوری ،تابع ذیل ارائه ميگردد:

به بیان دیگر جذب فناوری( 1 )TFSتابع فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی(،2 )EFi*ANR

نرخ ارز واقعی( ،3 )RERنرخ تورم( 4 )INFو تولید ناخالص داخلی سرانه( 5 )GDP Per Capitaاست
که در ادامه به معرفی متغیرهای مذکور در تابع( )1پرداخته میشود:

جذب س�رریز فن�اوری از طریق واردات کاالهای س�رمایهای و واس�طهای ( :)TFSجذب

قوتوس��عه خارجی و سرمایه انسانی بهدستآمده
س��رریز فناوری در این پژوهش از حاصلضرب تحقی 
قوتوس��عه خارجی از کانال واردات اس��تفاه شدهاس��ت .زیرا کشورها از طریق
که برای محاس��به تحقی 
قوتوسعه ،ذخیره دانش باالیی
تجارت با کشورهای توسعهیافته که در نتیجه انباشت خالقیتهای تحقی 
1 . Technology Foreign Spillover
2 . Natural resource abundance of channel economic freedom
3 . Real exchange rate
4 . Inflation
5 . Gross domestic product Per capita
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دارند ،بهرهوری خود را بهبود میبخش��ند و این از طریق واردات کاالهای واس��طهای و س��رمایهای که
دربرگیرندهی فناوری ش��رکای تجاری است ،صورت میگیرد اما ف ّعاليتهاي نوآوري ،رشد اقتصادی و
قوتوسعه داخلي نيست بلکه به انباشت سرمایه
قدرت رقابتپذیری کشورها تنها تابع فعاليتهاي تحقي 
قوتوس��عه خارجی از کانال واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای از شرکای تجاری(کشورهای
تحقی 
گروه  1)G7بس��تگی دارد االبته مهمتر از س��رریز فناوری قدرت جذب س��رریز فناوری توسط سرمایه
قوتوسعه خارجي از کانال واردات کاالهای
انسانی است .لذا پژوهش حاضر براي محاسبه انباشت تحقي 
س��رمایهای و واس��طهای هر يک از کش��ورهاي مورد مطالعه از رهيافت لیچتنبرگ و پوتری()1998
استفاده نموده که در فرمول( )2آمدهاست:
				
()2

و

قوتوس��عه خارجي کشور  iاز
به ترتیب بیانگر انباش��ت تحقي 

کانال واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای از شرکاي تجاري در سال  ،tتوليد ناخالص داخلي کشور j

قوتوسعه داخلي کشور  jدر سال  t2و واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای
ام در سال  ،tانباشت تحقی 
قوتوسعه داخلي
کش��ور  iام از کش��ور  jرا نش��ان ميدهند که با توليد ناخالص داخلي و انباشت تحقی 
شرکای تجاری رابطه مستقیم و با واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای کشور مورد مطالعه از شرکای
قوتوسعه خارجی نیز از پایگاه
تجاری رابطه عکس دارد .دادههای موردنیاز برای محاسبه انباشت تحقی 
آماری بانک جهانی جمعآوری شدهاس��ت .همچنین براي س��نجش ميزان س��رمايه انساني ،مطابق با
مطالعات کو و همکاران ،)2008(3بارو )1991(4و روم ر ( )1990از میانگین س��الهای تحصیل براساس
آمارهای بارو و لي( 5)2015استفاده شدهاست.
فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی( :)EFi*ANRدر کش��ورهای سرشار از منابع
طبیعی حضور این منبع خدادادی نقش تعیینکننده در جذب س��رریز فناوری دارد و این امر در گرو
 . 1منظور از شرکای تجاری ،کشورهای گروه ( G7انگلستان ،ایاالت متحده آمریکا ،ژاپن ،ایتالیا ،آلمان ،فرانسه و کانادا) است.
قوتوسعه داخلی با استفاده از روش مطالعه گريليچز ( )1988و کو و همکاران( )2008محاسبه شده که
 . 2انباش��ت تحقی 
برای چگونگی نحوه محاسبه آن به مقاله شاهآبادی و همکاران( )1388رجوع گردد.
3 . D. T. Coe et al
4 . R. J. Barro
5 . Barro and Lee
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کیفیت شاخص آزادی اقتصادی است ،لذا کیفیت باالیی از شاخص آزادی اقتصادی میتوانند درآمدهای
ارزی حاصل از منابع طبیعی را به سمت سرریز فناوری از کانال واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای
هدایت نمایند و از این طریق در کنار فناوری داخلی اسباب رشد اقتصادی مستمر و باثبات کشورهای
درحالتوسعه را فراهم نماید .گاو( ،)2015کوستانتینی و لیبیراتی( )2014و گرین و همکاران()2002
نیز با توجه به تأثیر آزادی اقتصادی و اجزا آن بر جذب س��رریز فناوری در کش��ورهای با منابع طبیعی
بیان داش��تهاند ،بهبود آزادی اقتصادی از طریق بهینهسازی حجم دولت ،نظام قانوني کارآمد و امنيت
حقوق مالکيت ،دسترس��ي به پول س��الم ،آزادي تجاري و تنظيم مناس��ب قوانين بازار اعتباري ،بازار
نيرويکار و کس��بوکار منجر به اس��تفاده هدفمند از منابع ارزی ش��ده و از این طریق شکاف فناوری
کش��ورهای درحالتوسعه را با کشورهای توس��عهیافته کاهش میدهد و همزمان با بهبود شاخصهای
آزادی اقتصادی و صرف درآمدهای ارزی در جهت ارتقاء مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان موجبات جذب
س��رریز فناوری ناش��ی از کاالهای وارده به کش��ورها را فراهم مینمایند (بلومس��تروکم و اسجوخولم،
 .)1999آزادی اقتصادی از میانگین پنج ش��اخص اندازه دولت ،ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت،

دسترسی به پول سالم ،آزادی تجارت بینالمللی و مقررات بازار اعتباری ،مقررات بازار نیرویکار و ضوابط کسبوکار
بهدست میآید از پایگاه آماری  Fraser Instituteاستخراج شدهاست .همچنین شاخص وفور منابع طبیعی
طبق مطالعه شاهآبادی و صادقی ( )1392برابر با نسبت صادرات سوخت به صادرات کاال در نظر گرفته
شده که از پایگاه آماری بانک جهانی جمعآوری شدهاست.
تولید ناخالص داخلی سرانه( :)GDP Per Capitaتوليد ناخالص داخلي سرانه يکي از مهمترين
متغيرهاي کنترلي مؤثر بر جذب سرریز فناوری است که بیانگر اندازه بازار داخلی و توان اقتصادی است.
در حقیقت اندازه بازار داخلی کش��ورها یکی از عوامل مهمی اس��ت که بر سرریز فناوری اثر میگذارد
ازاینرو هر چه اندازه بازارهای داخلی وس��یعتر باشد نشاندهنده آن است که کشور توانایی و ظرفیت
جذب کاالهایی با فناوری باال را دارد .لذا این امر با فرض ثابتبودن سایر شرایط از یک سو بر افزایش
واردات کاالهای واس��طهای و س��رمایهای تأثیر گذاشته و از س��وی دیگر با تأثیری که بر گسترش بازار
سرمایه انسانی میگذارد ،سبب میشود نیروی انسانی متخصص در جهت جذب سرریز فناوری ناشی
از واردات حامل علم و دانش گام بردارد (آماویاله 2006 ،1و فاجیربیرگ .)1987 ،2ش��ایان ذکر اس��ت،
1 . V. H. Amavilah
2 . J. Fagerberg
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آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه از پایگاه آماری بانک جهانی استخراج شدهاست.
ن�رخ ارز واقعی( :)RERن��رخ ارز واقعی بهعنوان یکی از اقالم مهم در جذب س��رریز فناوری به
کش��ورهای سرش��ار از منابع طبیعی است .نرخ ارز واقعی با تأثیر بر قیمت نس��بی کاالهای وارداتی و
تولی��د داخلی ،بر واردات کاالهای واس��طهای و س��رمایهای اثر دارد و این امر بالتبع منجر به س��رریز
فناوری از کانال واردات میگردد زیرا با واردات کاالهایی با فناوری باال به کش��ورهایی با فراوانی منابع
طبیعی ،دانش ش��رکای تجاری انتقال یافته و با حضور نیرویکار متخصص این س��رریز فناوری جذب
میگردد .با بهبود سرمایه انسانی ،نرخ ارز واقعی بر واردات کاالها اثر مثبت دارد چراکه کیفیت سرمایه
انس��انی است که ظرفیت جذب سرریز فناوری را مش��خص مینماید .آلواریز و لوپیز( ،1)2015میندی
و کوس��تاماگنا( 2)2014و اس��فندآبادی و میرزای��ی( )1393نیز نقش نرخ ارز واقع��ی بر فعالیتهای
قوتوسعه خارجی در جهت واردات حامل دانش مهم دانستند .شایان ذکر است این پژوهش برای
تحقی 
محاسبه نرخ ارز واقعی از شاخص «سباستين ادواردز» زیر استفاده نموده است:

					
()3( )3

RER = E
( R * )WPIW / WPI I

 WPIو  WPIWبهترتيب بيانگر شاخص بهاي عمدهفروشي کشور موردنظر و شاخص بهاي عمده
فروشي آمريکا است که دادههای موردنیاز برای محاسبه نرخ ارز واقعی نیز از پایگاه آماری بانک جهانی
جمعآوری شدهاست.
نرخ تورم( :)INFنرخ تورم بهعنوان یکی از متغیرهای کلیدی در سرریز دانش و فناوری از کانال
تغییر در میزان واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای از شرکای تجاری مؤثر است .زیرا با افزایش نرخ
تورم ،نس��بت قیمت کاالهای وارداتی به قیمت کاالهای تولیدی در داخل کاهش یافته و از این طریق
خرید کاالهای وارداتی بهصرفهتر خواهد بود و بخش تولیدی نیز جهت تأمین نیازهایش بیشتر به سمت
واردات کاالهای واس��طهای و سرمایهای سوق مییابد و درصورتیکه واردات از کشورهای دارای شدت
قوتوس��عه و فناوری باال باشد موجب افزایش جذب س��رریز فناوری میگردد (گرین و همکاران،
تحقی 
 .)2002شایان ذکر است آمار مربوط به نرخ تورم از پایگاه آماری بانک جهانی استخراج شدهاست.
طبق مبانی نظری و مطالعات تجربی بیانشده معادله ( )4در  6حالت با استفاده از روش گشتاورهای
1 . R. Alvarez & R. López
2 . P. Mendi and R. Costamagna
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تعمیمیافته( )GMMبرآورد میشود که در هر حالت تأثیر متغیر وفور منابع طبیعی از کانال هر یک از
اجزای شاخص آزادی اقتصادی بر جذب سرریز فناوری بهصورت مجزا تخمین زده شدهاست .تا بتوان
به اهمیت فراوانی منابع طبیعی از کانال هر یک از اجزای ش��اخص آزادی اقتصادی بر جذب س��رریز
فناوری پیبرد.

ش��ایان ذکر اس��ت ،حرف  Lقبل از تمامی متغیره��ا بیانگر لگاریتمی بودن آنها اس��ت و نیز در
معادله مذکور بهترتیب اثرات غیرقابل مش��اهده خاص هر کش��ور ،جز خطا ،کش��ور و زمان را نش��ان
میده��د .همچنی��ن در معادله( )4اندیس  iدر متغی��ر وفور منابع طبیعی از کان��ال هر یک از اجزای
شاخص آزادی اقتصادی بهترتیب بیانگر حاصلضرب وفور منابع طبیعی در هر یک از شاخصهای اندازه
دولت ( ،)EF1*ANRس��اختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت( ،)EF2*ANRدسترسی به پول سالم

( ،)EF3*ANRآزادی تجارت بینالمللی ( ،)EF4*ANRمقررات بازار اعتباری ،مقررات بازار نیرویکار
و ضوابط کس��بوکار ( )EF5*ANRو میانگین کل آزادی اقتصادی ( )EFT*ANRبهطور مجزا است
که اثر متقابل آنها را نشان میدهد.
 .4برآورد مدل و تجزی هوتحلیل آن
پیش از بررس��ی ،مانایی ،همانباشتگی ،پولينگ يا پانل بودن دادههاي آماري و در نهایت تخمین مدل
ابتدا جدولی از خصوصیات دادهها (شامل میانگین ،حداکثر ،حداقل ،واریانس ،انحراف معیار ،چولگی و
کشیدگی) در قالب جدول( )2ارائه میگردد:
پژوه��ش حاضر با بهرهگيري از تکنيکهاي اقتصادس��نجي روش پانل ديت��ا به برآورد معادلههای
تأثير فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی بر جذب س��رریز فناوری از طریق واردات کاالهای
واس��طهای و س��رمایهای کش��ورهاي منتخب دارای منابع طبیعی (الجزایر ،اکوادور ،مصر ،ایران ،اردن،
قطر ،عربس��تان سعودی ،ونزوئال ،استرالیا ،ژاپن ،نروژ ،انگلس��تان و ایاالت متحده آمریکا) با استفاده از
روش گشتاور تعمیم یافته( )GMMميپردازد که پیش از بررسی پولينگ يا پانلبودن دادههاي آماري،
مانایی متغیرها در طول زمان و همانباش��تگی پانلی برای بررس��ی روابط بلندمدت اقتصادی متغیرها
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بهترتی��ب موردتوجه قرار میگیرد .جدول( )3مانایی متغیرها را به کمک آزمونهاي ریش��ه واحد ايم،
پس��ران و شين( 1)IPSلوین ،لین و چو( 2)LLCو فيش��ر-ديکي فولر تعميميافته( 3)ADFتوسط ماداال
و وو )1999(4و چوي )2001(5موردبررس��ی قرار داده و نتایج حاکی از آن اس��ت ،تمام متغیرها با یک
مرتبه تفاضلگیری مانا شدهاند.
جدول( :)2آمار توصیفی کشورهای منتخب مورد مطالعه
کشیدگی

چولگی

انحراف
معیار

واریانس حداکثر

2/071

0/35

2/943

4/174

21/9

12/69

0/322

0/104

4/98

1/31

3/583

24/379

3/83

2/191

4/803

21/91

3/463

3/463

LRER

1/897

-0/136

2/543

6/471

17/95

5/53

13/526

LGDP per capita

1/623

0/251

1/065

1/135

6/81

3/01

5/016

)L(EFT*ANR

1/672

-0/174

0/979

0/959

6/53

2/94

4/994

)L(EF1*ANR

1/487

10/07

1/37

1/877

6/98

2/55

4/951

)L(EF2*ANR

1/419

0/05

1/091

1/191

7/03

3/34

5/331

)L(EF3*ANR

1/595

-0/059

1/129

1/276

6/87

2/56

5/158

)L(EF4*ANR

1/641

-0/108

1/15

1/324

6/73

2/48

5/072

)L(EF5*ANR

-1/768 17/979

حداقل

میانگین

آماره

18/069

LTFS
LINF

مأخذ :محاسبات پژوهش
برای بررسی همانباشتگی دادههای پانل چندین آزمون مانند آزمون کائو ،6آزمون پدرونی 7و آزمون
1 . K. I›m., H. Pesaro & Y. Shin
2 . Levin, Lin & Chui
3 . Fisher- Augmented Dike Fuller
4 . G. Mandala & S. Wu
5 . I. Choi
6 . Kao
7 . Padron

تأثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی بر جذب سرریز...

167

فیشر 1وجود دارد که در پژوهش حاضر از آزمون کائو استفاده شدهاست؛ چراکه آزمون پدرونی به دلیل
زیاد بودن تعداد متغیرهای مدل و آزمون فیش��ر به علت ناکافی بودن دادهها امکانپذیر نمیباشند .در
این آزمون فرض صفر عدم وجود همانباش��تگی اس��ت که با توجه به نتایج آزمون در جدول ( ،)4فرض
صفر رد شده و یک رابطه تعادلی بلندمدت میان جذب سرریز فناوری و متغیرهای مستقل مدل وجود
دارد و رگرسیون برآوردی کاذب نیست.
جدول ( :)3نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد متغیرهای مورد مطالعه
آزمون فيشر-ديکي فولر تعميميافته
در تفاضل مرتبه
اول
احتمال

آماره

در سطح
احتمال

آماره

آزمون لوین ،لین و چو
در تفاضل مرتبه
اول
احتمال

آماره

در سطح
احتمال

تعداد
وقفه

متغیرها

آماره

I)0(* 14/936 0/958 106/78 0/000 -1/101 0/135 -8/652 0/000

LTFS

I)0( 12/996 0/984 234/57 0/000 -0/226

LINF

I)0( 24/949 0/203 37/12 0/011 -1/138 0/127 -5/694 0/000

LRER

I)0( 18/349 0/862 42/141 0/237 -0/436 0/331 -1/777 0/037

LGDP per
capita

0/41 -16/944 0/000

L(EFT*ANR) I)0( 29/354 0/295 83/287 0/000 -0/947 0/171 -6/593 0/000
L(EF1*ANR) I)0( 25/211 0/287 44/585 0/003 -1/126 0/129 -2/176 0/014

66/75 0/000 -1/494 0/0675 -7/442 0/000
-9/29 0/000

0/25

0/39 -7/936 0/000

0/674

L(EF2*ANR) I)0( 28/112 0/172

L(EF3*ANR) I)0( 14/667 0/876 99/607 0/000

L(EF4*ANR) I)0( 25/101 0/292 96/052 0/000 -0/279

0/983 66/741 0/000 2/683 0/996 -7/15 0/000

L(EF5*ANR) I)0( 10/254

* ( I)0ایستایی در سطح را نشان میدهد.
مأخذ :محاسبات پژوهش
1 . Fisher
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جدول ( :)4نتایج حاصل از آزمون کائو

0/039

-1/754

حالت اول

0/035

-1/373

حالت دوم

0/035

-1/374

حالت سوم

0/046

-1/787

حالت چهارم

0/044

-1/14

حالت پنجم

0/031

-1/48

حالت ششم

Integration Kao- ADF

P-Value

t-Statistic

حاالت مدل

ماخذ :محاسبات پژوهش
در برآورد مدلهاي پنل ديتا به دنبال بررسی مانایی متغيرها در طول زمان و آزمون همانباشتگی،
پولينگ يا پانل بودن دادههاي آماري بررس��ي ميشود .به عبارت ديگر بالتاجي )2005(1بيان ميدارد،
ابتدا بايد مش��خص گردد ،رابطه رگرس��يوني در نمونه مورد بررسي داراي عرض از مبدأهاي ناهمگن و
ش��يب همگن اس��ت يا اينكه فرضيه عرض از مبدأهاي مشترك و شيب مشترك در بين مقاطع(مدل
دادههاي تلفيقي )2پذيرفته ميشود .بدين منظور آزمون  Flamerمورد استفاده قرار ميگيرد .آماره Flamer

نيز به صورت رابطه ذيل محاسبه و با آماره جدول مقايسه میگردد.
		
()5
مطابق رابطه(N-1، N ، K، URSS، RRSS )5و  NT-N-Kبهترتیب بیانگر ضریب تعیین حاصل
از م��دل مقی��د ،ضریب تعیین حاصل از مدل نامقید (روش پانل دیت��ا) ،متغيرهاي توضيحي ،نماينده
مقاطع ،تعداد قيود در مدل مقيد و درجه آزادي مدل غيرمقيد است .با توجه به مقدار  Fمحاسبه شده
در رابطه( )5و  Fجدول با درجات آزادي مش��خص ش��ده ،فرض  H0مبني بر همگني مقاطع و عرض
از مبدأهاي يكس��ان پذیرفته شده و پنل دیتا بودن دادههای آماری را تصدیق مینماید؛ چراکه مطابق
جدول( )5مقدار  Fمحاسبه شده بزرگتر از مقدار  Fجدول است.
1 . B. H. Baltagi
2 . Pooling Data

تأثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی بر جذب سرریز...

169

جدول( :)5نتایج آزمون  FLeamerجهت بررسی مدلهای تلفیقی وپنل
حالت ششم حالت پنچم

173/47
()0/000

164/57
()0/005

حالت
چهارم

حالت سوم

حالت دوم

حالت اول

175/34
()0/000

161/39
()0/005

161/36
()0/000

216/02
()0/002

F –Statistic
][Prob

مأخذ :محاسبات پژوهش
این پژوهش با مدل پیشنهادی ارائهشده توسط بلوندل و بوند ،)2000(1به تخمین مدل با استفاده
از روش برآوردگر پویایی روش گش��تاورهای تعمیمیافته ( )GMMپرداختهاس��ت .از مزایای این روش
عالوه بر رفع همبس��تگي متغيرهای مستقل با اجزاء اخالل و درونزايي آنها ،رفع ناهمساني واريانس
مدل و کارابودن آن در هر دو حالت ،اثرات ثابت و تصادفي است ،ازاينرو ديگر نيازي به آزمون هاسمن
نیست.
نتای��ج تخمین جدول( )6نش��ان میدهد ،متغی��ر فراوانی منابع طبیعی از کان��ال آزادی اقتصادی
)) (L(EFT*ANRتأثی��ر مثب��ت و معنادار بر جذب س��رریز فناوری خارج��ی دارد .زیرا بهبود آزادی
اقتص��ادی ،مناب��ع ارزی حاصل از ص��ادرات منابع طبیعی را به س��مت واردات کاالهای حامل فناوری
پیش��رفته هدای��ت مینماید و از این کانال بس��ترهای س��رریز فناوری را فراهم مینمای��د .به عبارتی
بهینهس��ازی اندازه دولت ،نظام قانونی کارآمد با امنیت حقوق مالکیت ،دسترسی به پول سالم ،آزادی
تجاری و تنظيم مناسب قوانين بازار اعتباري ،بازار نيروي کار و کسبوکار در کشورهای دارای فراوانی
منابع طبیعی با استفاده کارآمد از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی منجر به هدفمند نمودن واردات
کاالها شده و بدین گونه منجر به سرریز فناوری از کشورهای  G7میگردد .عالوه بر آن تأثیری که منابع
ارزی از کانال بهبود آزادی اقتصادی بر کیفیت سرمایه انسانی و مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان میگذارد
موجب افزایش جذب سرریز فناوری حاصل از واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای میگردد .گرین و
همکاران ( )2002نیز در مطالعاتی منطبق با نتایج این پژوهش بیان میدارد ،آزادی اقتصادی منجر به
قوتوسعه داخلی و خارجی و پیشرفت فناوریهای داخلی و افزایش سرریز
گسترش فعالیتهای تحقی 
فناوریهای خارجی میگردد .همچنین نتایج برآورد بیانگر تأثیر مثبت و معنادار متغیر فراوانی منابع
1 . R. Blundell & S. Bond
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طبیعی از کانال اندازه دولت )) (L(EF1*ANRبر جذب س��رریز فناوری اس��ت .در کشورهای سرشار
از منابع طبیعی ،دولت با استفاده مطلوب از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی میتواند
بس��ترهای گسترش بازار سرمایه انس��انی را فراهم نموده و ازاینرو بر قدرت رقابتپذیری تأثیرگذارد.
زیرا دولت به کمک درآمدهای ارزی ،سرمایهگذاری در زمینه آموزش و بهداشت موجب بهبود سرمایه
انسانی و تسهیل در فناوری حاصل از واردات کاال میشود .گاو( )2015نیز بر این باور است ،اندازه بهینه
قوتوس��عه و سرمایه انسانی و جذب سرریز فناوری میگردد.
دولت منجر به افزایش فعالیتهای تحقی 
تأثی��ر مثبت و معنادار متغیر فراوانی منابع طبیعی از کانال س��اختار قانون��ي و امنيت حقوق مالکيت
)) (L(EF2*ANRبر جذب فناوری از دیگر نتایج این پژوهش در جدول( )6است ،نتایج این پژوهش
حاکی است ،درصورتیکه کشوری دارای ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت قابل قبولی باشد ،قادر
به اس��تفاده مطلوب از فراوانی منابع طبیعی در راستای افزایش جذب سرریز فناوری از کانال هدفمند
نمودن واردات و گس��ترش بازار س��رمایه انس��انی خواهند بود .بهعبارتیدیگر میتوان بیان داشت ،در
کشورهایی با فراوانی منابع طبیعی بهبود ساختار قانونی مناسب و حمایت از حقوق مالکیت به پشتوانه
درآمدهای ارزی منجر به حمايت از صاحبان فکر و ايده ،کارآفرينان ،مبتکرين و متخصصين شده و از
کانال کاالهای وارداتی سبب جذب فناوری میگردد چراکه با حضور درآمدهای حاصل از منابع طبیعی،
ارز موردنیاز برای واردات کاالهای واس��طهای و س��رمایهای فراهم شده و در ازای آن فناوری از شرکای
تجاری به کش��ورهای درحالتوس��عه انتقال مییابد و نیروی کار توس��عهیافته نیز با مهارت و تخصص
درصدد کس��ب و جذب فناوری حرکت مینماید .وانگ( ،)2010وو و همکاران( ،)2007لگر( )2006و
اش��نايدر( )2005نیز در مطالعاتی مطابق با نتایج این پژوهش حقوق مالکیت و س��اختار قانونی شفاف
و مناسب را در جذب سرریز فناوری تعیینکننده بیان نمودند .همچنین طبق نتایج جدول( )6متغیر
فراوانی منابع طبیعی از کانال دسترس��ي به پول س��الم )) (L(EF3*ANRتأثی��ر مثبت و معنادار بر
جذب فناوری کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی دارد .زیرا در کشورهایی که شاخص دسترسی به
پول س��الم در وضع مناس��بی قرار داشته باشد ،فضای مناسب برای استفاده از درآمدهای ارزی حاصل
از صادرات فراوانی منابع طبیعی در راس��تای جذب سرریز فناوری از کانال گسترش بازار عوامل جدید
تولید بهویژه بازار س��رمایه انس��انی و هدفمندی واردات به نیت انتقال فن��اوری ایجاد میگردد .نتایج
مطالعه حاضر همسو با نتایج مطالعه گرین و همکاران( )2002است .تأثیر مثبت و معنادار متغیر فراوانی
مناب��ع طبیعی از کانال آزادی تجاری)) (L(EF4*ANRبر ج��ذب فناوری از دیگر نتایج این پژوهش
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در جدول( )6اس��ت .بهینهس��ازی محدودیتهای تجاری با ایجاد فضای مناسب برای استفاده مطلوب
از فراوانی منابع طبیعی منجر به واردات کاالهاي س��رمايهاي و واس��طهای با فناوريهاي نوين توليدي
میگردد و از آنجاکه در کشورهای با منابع طبیعی منابع ارزی برای واردات کاالها تأمینشدهاست لذا
قوتوس��عه باال به سمت کشورهای
با آزادی تجاری فناوری از ش��رکای تجاری دارای فعالیتهای تحقی 
درحالتوس��عه سوق مییابد .عالوه بر آن با جهتگيري درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی به
س��مت ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی ،سبب جذب س��رریز فناوری ناشی از آزادی مبادالت تجاری
بینالمللی میگردد .درین( )2012نیز در مطالعهای مطابق با نتایج این پژوهش ،نقش آزادی تجاری را
در جذب فناوری کشورهای دارای منابع طبیعی تعیینکننده دانست .همچنین نتایج برآورد جدول(،)6
بوکار
تأثی��ر متغیر فراوانی منابع طبیع��ی از کانال بهبود قوانين بازار اعتباري ،بازار نيرويکار و کس�� 
)) (L(EF5*ANRبر جذب فناوری کشورهای دارای منابع طبیعی مثبت و معنادار ارزیابی نمودهاست.
بهبود این ش��اخص از آزادی اقتصادی در کش��ورهایی با فراوانی منابع طبیعی با ایجاد فضای مناسب
بوکار در
برای استفاده مطلوب از این منابع خدادادی زمینه را برای تأمین منابع راهاندازی فضای کس 
داخل کش��ور فراهم نموده و از این طریق منجر به افزایش واردات کاالهای واس��طهای و س��رمایهای از
ش��رکای تجاری میگردد .ازاینرو فناوری از کانال واردات به کشورهای درحالتوسعه سوق مییابد ،از
بوکار نیز تعیینکنندهاست درآمدهای ارزی حاصل از
آنجاکه نقش سرمایه انس��انی در راهاندازی کس 
صادرات منابع طبیعی ،بسترهای مناسب را برای گسترش اقتصاد دانشبنیان و تأمین منابع مالی برای
بهبود سرمایه انسانی را فراهم مینمایند و بدین ترتیب با بهبود این شاخص فناوری حاصل از واردات
با تمرکز بر سرمایه انسانی جذب و انتقال مییابد .همچنین مطابق با نتایج این پژوهش درین()2012
و گرین و همکاران( )2002تأثیر این ش��اخص از آزادی اقتصادی را در کشورهای دارای منابع طبیعی
تعیینکننده دانستند.
نتای��ج جدول( )6حاکی اس��ت ،نرخ ارز واقع��ی( )LRERبهعنوان یکی از عوام��ل مؤثر بر واردات
کاالها اثر منفی و معنادار بر جذب س��رریز فناوری کشورهای دارای منابع طبیعی دارد .گرچه افزایش
نرخ ارز واقعی موجب افزایش قیمت نس��بی کاالهای وارداتی به قیمت کاالهای تولید داخل گردیده و
این امر موجب کاهش واردات کاال و بالتبع کاهش س��رریز فناوری از کانال واردات میگردد .آلواریز و
لوپیز ( ،)2015میندی و کوس��تاماگنا ( )2014و اس��فندآبادی و میرزایی ( )1393نیز منطبق با نتایج
این پژوهش نقش نرخ ارز واقعی را بر سرریز و انتقال فناوری تعیینکننده دانستند .اما باید خاطرنشان
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س��اخت افزایش نرخ ارز واقعی از س��وی دیگر موجب انحراف قیمت نسبی عوامل به نفع عوامل جدید
قوتوسعه داخلی و درنتیجه کاهش شکاف فناوری از
تولید بهویژه گسترش بازار سرمایه انسانی و تحقی 
کانال اصالح ساختار اقتصادی میگردد .لذا ضرورت دارد نوع نگاه به متغیر نرخ ارز واقعی را با محوریت
پرکردن شکاف فناوری و بلندمدت مدنظر قرار داد و صرفاً نباید به اثرات کوتاهمدت تغییرات نرخ ارز بر
پرکردن شکاف فناوری از کانال واردات توجه نمود.
تأثی��ر مثبت و معنادار نرخ تورم ( )LINFبر جذب س��رریز فن��اوری از دیگر نتایج این پژوهش در
جدول( )6است .به بیان دیگر افزایش نرخ تورم با تأثیری که بر واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای
دارد منجر به افزایش جذب س��رریز فناوری میگردد به عبارتی تأثیر بس��زایی افزایش قیمت کاالهای
قوتوسعه و
وارداتی نس��بت به کاالهای تولید داخل بر افزایش واردات از کش��ورهای دارای شدت تحقی 
فناوری باال تأثیر گذاشته و از این جهت سبب افزایش جذب سرریز فناوری میگردد .گرین و همکاران
( )2002نیز در مطالعهای تأثیر این متغیر را بر سرریز فناوری مورد بررسی قرار داده و مطابق با نتایج
این پژوهش رابطه را مثبت بیان نمودند .البته خاطرنش��ان میگ��ردد افزایش نرخ تورم و عدم انطباق
تغیی��رات نرخ ارز با نرخ تورم منجر به بیثباتی و انحراف قیمت نس��بی عوامل و آس��یب زدن به بازار
عوامل جدید تولید ازجمله بازار سرمایه انسانی و فعالیتهای تحقیقوتوسعه داخلی میگردد .ازاینرو
بیتوجهی به این نکات میتواند منجر به افزایش شکاف فناوری شود.
همچنین نتايج برآورد جدول ( )6حاکي از آن اس��ت ،رابطه مثبت و معناداري بين تولید ناخالص
داخلی سرانه ( )LGDP per capitaو جذب سرریز فناوری کشورهاي دارای فراوانی منابع طبیعی از
کانال واردات وجود دارد .افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه کشورها بیانگر افزایش اندازه بازار داخلی
قوتوسعه و فناوری
و توان اقتصادی کشورها است که بر سرریز فناوری از کشورهای دارای شدت تحقی 
باال تأثیر میگذارد .ازاینرو با گسترش اندازه بازارهای داخلی ،واردات کاال افزایش یافته و به تبعیت از
شرایطی که افزایش تولید ناخالص داخلی برای گسترش مؤلفههای دانش بنیان فراهم مینماید ،توانایی
و ظرفیت جذب س��رریز فناوری کشورها افزایش مییابد .آماویاله ( )2006و فاجیربیرگ ( )1987نیز
در مطالعاتی منطبق با نتایج این پژوهش رابطه تولید ناخالص داخلی سرانه بر جذب و سرریز فناوری
را تعیینکننده دانستند.
همچنین آزمون سارگان با فرضیه صفر مبنی بر عدم همبستگي ابزارها با اجزاي اخالل براي بررسي
معتبر بودن ماتريس ابزارها صورت گرفتهاست .مقدار احتمال آماره آزمون سارگان برای كشورهاي منتخب
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دارای فراوانی منابع طبیعی در جدول( )5نشان میدهد ،ابزارهاي مورد استفاده براي تخمين مدل از اعتبار
الزم برخوردار و فرضيه صفر مبني بر عدم همبستگي ابزارها با اجزاي اخالل قابل پذیرش است.
جدول( :)6تخمین معادله جذب سرریز فناوری کشورهای منتخب دارای منابع طبیعی
حالت دوم

حالت اول

متغیر

حالت ششم حالت پنچم حالت چهارم حالت سوم

0/574
()0/000

0/597
()0/000

0/59
()0/000

0/62
()0/017

0/557
()0/003

0/611
()0/000

)LTFS(t-1

0/132
()0/019

0/77
()0/029

0/588
()0/026

0/553
()0/013

0/507
()0/039

0/54
()0/039

LGDP per
capita

0/174
()0/009

0/246
()0/01

0/213
()0/025

0/226
()0/017

0/226
()0/015

0/157
()0/025

LINF

-0/147
()0/036

-0/165
()0/009

-0/129
()0/005

-0/105
()0/016

-0/118
()0/047

-0/113
()0/029

LRER

-

-

-

-

-

0/58
()0/001

)L(EFT*ANR

-

-

-

-

0/826
()0/04

-

)L(EF1*ANR

-

-

-

0/455
()0/002

-

-

)L(EF2*ANR

-

-

0/422
()0/013

-

-

-

)L(EF3*ANR

-

0/382
()0/004

-

-

-

-

)L(EF4*ANR

0/758
()0/000

-

-

-

-

-

)L(EF5*ANR

1/000

1/000

1/000

1/000

1/000

1/000

Sargan test

247

Number of Obs

13

Number of groups

* اعداد داخل پرانتز مقدار  p-valueرا نشان میدهد.
مأخذ :محاسبات پژوهش
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 .5نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
یکی از ملزومات رش��د اقتصادی مس��تمر و باثبات ،توجه به س��رریز فناوری از کانال واردات کاالهای
واسطهای و سرمایهای است که بر نوآوری ،رقابتپذیری و کیفیت کاالی کشورهای دارای فراوانی منابع
طبیعی تأثیر میگذارد .شواهد نشان میدهد برخی کشورها از منظر توسعه فناوریهای داخلی ضعیف
عمل نموده و این امر منجر به افزایش شکاف فناوری کشورهای درحالتوسعه با کشورهای توسعهیافته
شدهاس��ت که یک کانال مهم جهت پرنمودن ش��کاف فناوری موجود ،جذب سرریز فناوری خارجی از
کانال واردات کاالهای واس��طهای و سرمایهای است .اما جذب سرریز فناوری خارجی تابع خصوصیات
کیفی نیروی انس��انی است .بنابراین گس��ترش و بهبود سرمایه انسانی میتواند جذب سرریز فناوری از
قوتوسعه باال را فراهم نموده و شکاف
ش��رکای تجاری (از کانال واردات) دارای شدت فعالیتهای تحقی 
فناوری کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته را کاهش دهد که این امر نیز در گرو کیفیت شاخص نهادی
آزادی اقتصادی است .لذا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر وفور منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی بر
جذب سرریز فناوری کشورهای منتخب دارای منابع طبیعی طی دوره  1996-2014با استفاده ازروش
گش��تاورهای تعمیمیافته( )GMMپرداخته است .نتایج برآورد نشان میدهد ،تأثیر متغیرهای فراوانی
منابع طبیعی از کانال اجزای ش��اخص آزادی اقتصادی بر جذب س��رریز فناوری مثبت و معنادار است.
زیرا در کش��ورهایی سرشار از منابع طبیعی دارای کیفیت باالیی از شاخص آزادی اقتصادی میتوانند
درآمدهای ارزی حاصل از فراوانی منابع طبیعی را به س��مت س��رریز و جذب فناوری از کانال واردات
کاالهای سرمایهای و واسطهای هدایت نمایند و از طریق بهینهسازی حجم دولت ،نظام قانوني کارآمد
و امنيت حقوق مالکيت ،دسترس��ي به پول سالم ،آزادي تجاري و تنظيم مناسب قوانين بازار اعتباري،
بازار نيرويکار و کسبوکار منجر به استفاده هدفمند از منابع ارزی شده و از این طریق شکاف فناوری
کشورهای درحالتوسعه با کشورهای توسعهیافته را کاهشدهد و همزمان با بهبود شاخصهای آزادی
اقتصادی و صرف درآمدهای ارزی در جهت ارتقاء مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان موجبات جذب سرریز
فناوری ناشی از کاالهای وارده به کشورها را فراهم نمایند (بلومستروکم و اسجوخولم .)1999 ،همچنین
نتایج برآورد بیانگر تأثیر مثبت و معنادار متغیرهای تولید ناخالص داخلی س��رانه و نرخ تورم بر جذب
سرریز فناوری است و تأثیر متغیر نرخ ارز واقعی بر جذب سرریز فناوری منفی و معنادار است .به عبارتی
در کش��ورهای سرشار از منابع طبیعی با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و کاهش قیمت کاالهای
وارداتی نس��بت به کاالهای تولید داخل ،واردات کاالی واس��طهای و س��رمایهای از کشورهای با شدت
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قوتوسعه و فناوری باال افزایشیافته و از این جهت سبب سرریز فناوری به کشورهای واردکننده
تحقی 
میگردد و تأثیری که وضعیت موجود بر بهبود کیفیت سرمایه انسانی میگذارد ،منجر به افزایش جذب
سرریز فناوری میشود اما شواهد نشان میدهد کشورهایی با درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی
هنوز نتوانسته در سطح مناسبی از جذب فناوری باشند و فقدان درجه قابل قبولی از آزادی اقتصادی
ش��کاف سرریز فناوری کشورهای درحالتوسعه با کشورهای توس��عهیافته را سبب شدهاست .بنابراین
بهمنظور افزایش جذب س��رریز فناوری جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات پیشنهادات
زیر ارائه میگردد:
•حذف قوانین و مقررات پیچیده و مبهم در مسیر بهبود فضای کسبوکار ،تدوین و اجرای قوانین
جهت حمایت از حقوق مالکیت معنوی در راس��تای بهبود بازار س��رمایه انسانی و جذب فناوری
حاصل از واردات حامل دانش و فناوری.
•بهرهگیری مناس��ب از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی و بهینهسازی تعرفههای
گمرکی و محدودیتهای تجاری در راستای افزایش سرریز فناوری از کانال واردات کاال از شرکای
تجاری دارای فناوریهای پیشرفته.
•فراهمنمودن بسترهایی برای بهبود و گسترش بازار مؤلفههای دانشبنیان بهویژه سرمایه انسانی با
استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی به منظور جذب فناوریهای پیشرفته
متبلور در کاالهای وارداتی.
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