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1. مقدمه 
پيشرفت فناوری به عنوان مهم ترين عامل دستيابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات از کانال گسترش 
فعاليت های تحقيق و توس��عه حاصل می گردد. فعاليت تحقيق و توسعه شرکای خارجی از کانال واردات 
کاالهای واس��طه ای و س��رمايه ای می تواند مانند فعاليت تحقيق و توس��عه داخلی نقش اساسی در رشد 
اقتصادی کشورهای در حال توسعه ايفا کند. اما اين رشد در گروه منابع انسانی، نيروی تفکر و خالقيت 
اس��ت چرا  که افزايش س��رمايه انسانی موجب می ش��ود فناوری ناش��ی از واردات کاالهای واسطه ای و 
سرمايه ای توسط نيروی کار متخصص و خالق جذب شده و سپس سبب سرريز تحقيق و توسعه خارجی 
گردد. به عبارتی طبق تئوری های جديد تجارت بين الملل و رش��د اقتصادی درون زا، سرمايه گذاری در 
فعاليت های تحقيق و توس��عه خارجی موجب می ش��ود فناوری و دانش فنی جديد گس��ترش يافته و با 
تمرکز بر مؤلفه ی نيروی انسانی متخصص اين فناوری جذب شود. لذا فناوری که محصول فعاليت های 
تحقيق و توسعه است می تواند در کاالهای واسطه ای و سرمايه ای تبلور يافته و فقدان چنين فعاليت هايی 
در کشورهای ناموفق دارای منابع طبيعی، وابستگی آن ها را توجيه نمايند اما اين وابستگی بدون جذب 
فناوری ناش��ی از اين محصوالت منجر به افزايش شکاف فناوری کشورهای درحال توسعه با کشورهای 
توس��عه يافته می گردد و از توسعه جامعه و اقتصاد ممانعت به عمل می آورد. بنابراين تنها با پياده سازی 
سياس��ت های جذب فناوری اس��ت که کشورها با اين وابستگی موجود به سمت رشد اقتصادی هدايت 
ش��ده و به عنوان ش��رط الزم رش��د اقتصادی مورد توجه قرار می گيرند )قاسبی و چکبر1، 2012(. حال 
چگونگی سرريز انباشت تحقيق و توسعه خارجی تحت تأثير عوامل اقتصادی و غيراقتصادی است که در 
کشورهای دارای منابع طبيعی نقش عوامل نهادی به ويژه آزادی اقتصادی تعيين کننده است زيرا بهبود 
شاخص آزادی اقتصادی می تواند حضور نعمت وفور منابع طبيعی را تبديل به فرصت طاليی نموده و با 
فراهم نمودن شرايط برای گسترش منابع انسانی، درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبيعی را در جهت 
واردات کاالهای واس��طه ای و سرمايه ای سوق دهد. از آنجا که اين نوع واردات محصوالت با فناوری باال 
هستند آنچه مهم است، جذب فناوری واردات توسط نيروی انسانی متخصص است، لذا دولت مردان و 
سياست گذاران با بهبود شاخص آزادی اقتصادی از کانال بهينه سازی حجم دولت، نظام قانوني کارآمد 
و امنيت حقوق مالکيت، دسترس��ي به پول سالم، آزادي تجاري و تنظيم مناسب قوانين بازار اعتباري، 
بازار نيروي کار و کسب وکار می توانند درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبيعی را در جهت ارتقاء اقتصاد 
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دانش بنيان هدايت نمايند و همزمان با تأثيری که بر واردات کاالهای واسطه ای و سرمايه ای می گذارند 
اين فناوری وارده به کشور را جذب نمايند. از آنجا که در کشورهای ناموفق دارای منابع طبيعی، شاخص 
آزادی اقتصادی در سطح مناسبی قرار ندارد و کشورها حتی با واردات حاضر نيز توانايی کسب فناوری 
کاالهايی با تحقيق و توس��عه باال را ندارند، اين ش��رايط منجر به کاهش قدرت رقابت پذيری، وابستگی 
شديد به درآمدهای نفتی، نرخ تورم و بيکاری باال، عدم تناسب ما بين واردات کاال و صادرات غيرنفتی 
ش��ده و اين نتيجه حاکی از عدم جذب فناوری حاصله به کش��ور است که اين خود مؤيد شکاف عميق 
فناوری کشورهای ناموفق دارای منابع طبيعی با اقتصاد کشورهای توسعه يافته است. بنابراين با توجه به 
نقش تعيين کننده وفور منابع طبيعی از کانال آزادی اقتصادی بر جذب فناوری الزم است اين پژوهش 
به بررسی اين موضوع در کشورهای منتخب دارای منابع طبيعی طی دوره زمانی 2014-1996 بپردازد 
و درصدد پاس��خگويی به اين سؤال باشد که: آيا درآمدهای ارزی حاصل از وفور منابع طبيعی از کانال 
آزادی اقتصادی می تواند، فناوری حاصل از واردات کاالهای واس��طه ای و س��رمايه ای را در جهت ارتقاء 
قدرت رقابت پذيری، نوآوری و در نهايت رشد اقتصادی مستمر و باثبات سوق دهند؟ با توجه به اينکه 
تاکنون پژوهش های صورت گرفته پاس��خ اين س��ؤال را ناديده انگاشته و بيشتر به بررسی تأثير عوامل 
اقتصادی بر جذب فناوری پرداخته اند. اين پژوهش در نظر دارد در کشورهای سرشار از منابع طبيعی 
که ويژگی مش��ترک آن ها حضور درآمدهای منابع طبيعی اس��ت و از اين طريق منابع ارزی را واردات 
حامل دانش فراهم می نماييد، به بررس��ی جايگاه تأثير وفور منابع طبيعی از کانال آزادی اقتصادی بر 
کش��ش و جذب فناوری در جامعه آماری مذکور بپردازد. در ادامه ضمن مروری بر پيشينه پژوهش در 
بخش دوم؛ سعی بر ارائه مدلی مناسب با معرفی متغيرهای آن در بخش سوم نموده و با استفاده از روش 
گشتاور تعميم يافته)GMM(1 در بخش چهارم اقدام به تخمين مدل تأثير وفور منابع طبيعی از کانال 
آزادی اقتصادی بر جذب فناوری کشورهای منتخب دارای منابع طبيعی نموده و در انتها نتيجه گيری 

و توصيه های سياستی ارائه شده است.

2. پیشینه پژوهش 
پيشرفت فناوری به عنوان يکی از مهم ترين مؤلفه های مؤثر در رشد اقتصادی مستمر و باثبات می تواند 
منجر به کاهش هزينه ها يا افزايش کيفيت، بهبود توزيع کاالها و افزايش بهره وری ش��ود، فناوری هاي 

1 . DPD/System-GMM )Generalized Moment of Method(
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جديد نيز موجب تقويت جابجايي عوامل توليد و ايجاد تنوع بيشتر در توليدات می گردد. به بيان ديگر 
فناوری باعث تغيير هزينه نسبي توليد و نيز افزايش مزيت نسبي بنگاه ها و در نهايت کشورها می شود 
و فناوری هاي جديد به بنگاه هاي اقتصادي اجازه مي دهد توان توليدي خود را ارتقا بخش��ند و اين امر 
می تواند منجر به رش��د ظرفيت توليدی، کاهش هزينه يا افزايش کيفيت و افزايش س��رعت در تحويل 
کاال و در نهايت رشد اقتصادی باثبات و مستمر گردد. فناوری محصول فعاليت های تحقيق و توسعه است 
که بهبود آن از دو کانال تحقيق و توسعه داخلی و خارجی صورت می گيرد. براساس نظرات اقتصاددانانی 
همچون رومر1 )1990(، کو و هلپمن2 )1995(، ليچتنبرگ و پوتری3 )1998(، بايامی و همکاران4 )1999(، 
حجازی و صفاريان 5)1999(، سباس��تين6)2007 ( و کميجانی و ش��اه آبادی ) 1380(، عالوه بر فناوری 
داخلی، س��رريز فناوری )از کانال واردات کاالهای واس��طه ای و س��رمايه ای و س��رمايه گذاری مستقيم 
خارجی( نيز بر رش��د و توس��عه اقتصادی مؤثر است و اين امر در کشورهای سرشار از منابع طبيعی از 
اهميت ويژه ای برخوردار اس��ت زيرا راهی برای بهره گيری از اثرات سرريز فناوری و کسب منافع ناشی 
از واردات کاالهای سرمايه ای و واسطه ای از شرکای خارجی است که براساس برآورد صورت گرفته حدود 
50 درصد توليد ناخالص داخلی مبتني بر دانش مختص اين شرکای تجاری است. در کشورهای سرشار 
از منابع طبيعی بهبود فناوری از طريق واحدهای تحقيق و توسعه داخلی معموالً فرآيندی بسيار کند و 
در عين حال هزينه بر است، در حالی که سرريز دانش و فناوری، فرآيند پيشرفت فناوری و افزايش بهره وری 
را تس��ريع می کند )گوگردچيان و رحيمی، 1391( چرا که برخی کشورهای سرشار از منابع طبيعی از 
منظر توس��عه فناوری های داخلی ضعيف عمل نموده و اين منجر به افزايش ش��کاف فناوری و کاهش 
قدرت رقابت پذيری کش��ورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه يافته می گردد، با وجود اين وضعيت، 
جذب فناوری خارجی می تواند کمکی مؤثر جهت پر کردن شکاف فناوری و محدوديت های تحقيق و توسعه 
باش��د. بنابراين يکی از عوامل مؤثر در پر کردن ش��کاف قدرت رقابت پذيری و رشد و توس��عه اقتصادی 
کش��ورهای درحال توس��عه با کش��ورهای توس��عه يافته در گرو ش��کاف فناوری ناش��ی از فعاليت های 
تحقيق و توس��عه خارجی اس��ت. زيرا توليدات با کيفيت، محصول فعاليت های تحقيق و توسعه و سرريز 
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فناوری اس��ت، لذا دس��تيابی به قدرت رقابت پذيری و رشد و توس��عه اقتصادی در گرو پر کردن شکاف 
فناوری و تحقيق و توس��عه است، واقعيات گويای آن اس��ت، 90 درصد فعاليت های تحقيق و توسعه دنيا 
 G7 است که 90 درصد فعاليت های آن نيز متعلق به گروه کشوری OECD متعلق به کشورهای عضو
می باش��د، بدين ترتيب می توان دريافت عمده کشورهای دنيا فاقد وزن در فعاليت های تحقيق و توسعه 
هستند که برای پر کردن شکاف فناوری از طريق واردات کاالهای سرمايه ای و واسطه ای در جهت سرريز 
فناوری عمل می نمايند )قاس��بی و چکبر، 2012(. اما ظرفيت جذب فناوری خارجی از کانال واردات 
کاالهای واس��طه ای و س��رمايه ای اس��ت که اهميت آن را در کنار نقش تعيين کنن��ده فناوری داخلی 
مشخص می نمايد، زيرا تنها سرريز فناوری از طريق واردات نيست که بر رشد اقتصادی مستمر و باثبات 
تأثير می گذارد و اين تأثيرگذاری بس��تگی به سرمايه انس��انی دارد که ميزان جذب فناوری خارجی را 
تعيين می نمايد. چرا که خصوصيات کيفی نيروی انسانی باعث استفاده مطلوب از فناوری های خارجی 
و همچني��ن افزايش قدرت خلق طرح های جديد و انتقال فن��اوری از کاالهای وارداتی حامل دانش به 
توليد کاالهای جديد يا طرح های جديد می گردد و در پس آن اين فناوری جديد در توليد محصوالت 
داخلی ديگر به کار می رود. بنابراين سرمايه انسانی می تواند جذب سرريز فناوری از شرکای تجاری )از 
کانال واردات( دارای فعاليت های تحقيق و توسعه باال را فراهم نموده و شکاف فناوری کشورهای درحال 
توسعه و توسعه يافته را در جهت جذب سرريز فناوری با گسترش و بهبود نيروی کار متخصص کاهش 
دهد. بدين ترتيب می توان دريافت، برای پر کردن شکاف فناوری و غلبه بر محدوديت های تحقيق و توسعه 
کشورهای درحال توسعه از طريق سرريز فناوری از کانال واردات استفاده نمود، منتها واردات کاالهای 
واس��طه ای و سرمايه ای به نيت جذب فناوری نيازمند منابع ارزی است، در اين ميان کشورهای دارای 
فراوانی منابع طبيعی برای واردات کاالهای واسطه ای و سرمايه ای از بابت منابع ارزی تأمين شده اند اما 
با اين اوصاف در خصوص جذب س��رريز فناوری از کانال واردات برخی کش��ورها موفق و برخی ناموفق 
عمل نموده اند که اين امر در گرو کيفيت شاخص نهادی آزادی اقتصادی و هدفمندی واردات کاال است. 
لذا يکي از داليل مهم عدم توانايي برخي از کش��ورهای دارای فراوانی منابع طبيعی در جذب فناوری 
خارجی، نامس��اعد بودن شرايط شاخص نهادی آزادی اقتصادی و غيرهدفمند بودن واردات آنان است. 
شاخص آزادي اقتصادي از ابتداي سال 1986 توسط 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 
سال هاي 1994- 1986 شاخص هاي آزادي اقتصادي را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند، در نهايت به اين 
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نتيجه رسيدند که انسجام سياست ها و عوامل نهادي يک کشور را بايد با آزادي اقتصادي مورد سنجش 
قرار داد. واکر و فريدمن نيز ش��اخص آزادي اقتصادي کل را در ميانگيني س��اده از پنج متغير اصلي از 
قبيل: ش��اخص اندازه دولت)SG(1، ش��اخص س��اختار قانوني و امنيت حقوق مالکيت)LS(2، شاخص 
دسترسي به پول سالم)SM(3، ش��اخص آزادي مبادالت خارجي)FT(4، شاخص ضوابط اعتبار، ضوابط 
بازار کار و ضوابط کس��ب و کار)REG(5 طراحي نمودند و متناس��ب با تأثير وفور منابع طبيعی از کانال 
شاخص آزادی اقتصادی بر جذب سرريز فناوری بيان داشتند که کشورهای دارای فراوانی منابع طبيعی 
با درجه بااليی از ش��اخص آزادی اقتصادی به کمک درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبيعی براحتی 
می توانند در مقايسه با کشورهای ديگر بسترهای سرريز فناوری را از کانال واردات کاالهای سرمايه ای 
و واس��طه ای تأمين نمايند، لذا در بين کش��ورهای دارای فراوانی منابع طبيعی برخی با بهبود آزادی 
اقتصادی از طريق بهينه س��ازی حجم دولت، نظام قانوني کارآمد و امنيت حقوق مالکيت، دسترسي به 
پول س��الم، آزادي تجاري و تنظيم مناسب قوانين بازار اعتباري، بازار نيروي کار و کسب وکار می توانند 
مديريت مطلوب و هدفمندی بر منابع ارزی داشته و شکاف سرريز فناوری را بدين گونه پر نمايند و از 
اين جهت که در فناوری داخلی ضعيف عمل نموده اند، می توانند از کانال واردات کاالهای واسطه ای و 
سرمايه ای از کشورهای G7 به کمک درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبيعی، فناوری خارجی 
را به کشورهای سرشار از منابع طبيعی سرريز نمايند و همزمان با ارتقاء مؤلفه های اقتصاد دانش بنيان 
موجبات جذب فناوری ناشی از کاالهای وارداتی به کشورها را فراهم نمايند )گرين و همکاران6، 2002(. 
اندازه دولت به عنوان يکی از ش��اخص های مهم آزادی اقتصادی اس��ت که با کاهش آن جذب س��رريز 
فناوری افزايش می يابد چرا که با کاهش اندازه دولت در کشورهای سرشار از منابع طبيعی، نقش بخش 
خصوصی در بخش توليدی پررنگ تر ش��ده و برای اينکه بخش خصوصی قدرت رقابت پذيری باالتری 
نسبت به ساير بخش ها داشته باشد، توجه ويژه ای بر نيروی انسانی نموده و از اين رو دولت را برای ايجاد 
بس��ترهای گسترش سرمايه انسانی به کمک درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبيعی تشويق 
می نمايد و از اين جهت که بخش توليدی در اين حوزه بتواند جايگاه خود را در توليد 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 هزينه مناسب پيدا و حفظ نمايد، درصدد انتقال فناوری از شرکای تجاری با فناوری باال از طريق 
واردات خواهد بود، چرا که اين کش��ورها به راحتی می توانند با تکيه بر درآمدهای ارزی حاصله از اين 
منابع کاالهای واس��طه ای و س��رمايه ای با فناوری باال به کشور وارد نمايند و از آنجا که توجه ويژه ای بر 
سرمايه انسانی نيز دارند فناوری حاصله از کاالهای وارداتی با فناوری باال را جذب می نمايند، لذا وقتی 
اندازه دولت کاهش می يابد، بخش خصوصی برای کسب سود و حفظ بازار خود، درصدد جذب فناوری 
بدين گونه اس��ت. نظر گاو1)2015( نيز بر اين اس��ت، دولت با اندازه مناسبش بايد کنترل بر ابزارهای 
سياستی داشته تا در جهت افزايش تحقيق و توسعه و جذب سرريز فناوری گام بردارد. شاخص ساختار 
قانوني و امنيت حقوق مالکيت نيز از ديگر ش��اخص آزادی اقتصادی به عنوان مهم ترين وظايف بخش 
دولتي در کش��ورهای سرشار از منابع طبيعی است که موجب سرريز فناوری خارجی می گردد چرا که 
حمايت از حقوق مالکيت فکری و س��اختار قانونی مناس��ب در کش��ورهايی با فراوانی منابع طبيعی به 
پشتوانه درآمدهای ارزی منجر به گسترش اقتصاد دانش محور، ايجاد بسترهاي مناسب براي حمايت از 
صاحبان فکر و ايده، کارآفرينان، مبتکرين، متخصصين و به طور کلي نوآوران و دانشمندان می گردد و از 
اين جهت با صرف درآمدهای ارزی در واردات کاالهای با فناوری باال منجر به جذب فناوری ناش��ی از 
آن می گردد. براس��اس نظرات وانگ2)2010(، وو و همکاران3)2007(، لگر4)2006( و اشنايدر5)2005( 
حقوق مالکيت و س��اختار قانونی شفاف و مناسب عامل مهم در کشورهای سرشار از منابع طبيعی در 
جذب سرريز فناوری است. شاخص دسترسي به پول سالم در کشورهای سرشار از منابع طبيعی منوط 
به اعمال سياس��ت هاي پولي مناس��ب اس��ت که منجر به تورم باثبات و پايين و حفظ ارزش پول ملي 
مي گردد )شاه آبادي و گنجي، 1392 به نقل از کسلجويک6، 2001( و در نهايت با تأثير بر رشد اقتصادی 
باثبات و مستمر اين کشورها اسباب گسترش سرمايه انسانی را فراهم می نمايد چرا که با تحقق اهداف 
اقتصادی افراد توجه بيشتری برای صرف نيروی کار خود در داخل کشورها نموده و تمرکز کمتری به 
مهاجرت از کشور می نمايند و به دنبال آن فرار مغزها در کشور کاهش می يابد و در پس آن تأثيری که 
اين ش��اخص بر واردات کاالهای س��رمايه ای و واس��طه ای می گذارد، س��رريز فناوری توسط نيروی کار 

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 طبيعی که توجه ويژه ای بر بهبود اين 
ش��اخص داشته، از گروه های کشوری G7 جذب و انتقال می يابد )گرين و همکاران، 2002(. همچنين 
در کشورهايی با فراوانی منابع طبيعی مدل تجاري که در آن کاال و خدمات بدون محدوديت  هاي دولتي 
بين کش��ورها به عنوان شاخص آزادي مبادالت خارجي معامله مي شود داراي مزاياي اقتصادي فراواني 
است. از سوي انتظار بر اين است واردات کاالهاي سرمايه اي و واسطه ای با فناوري هاي نوين توليدي به 
داخل کش��ور وارد شوند و از س��وي ديگر با جهت گيري درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبيعی به 
س��مت ارتقاء س��طح دانش نيروی انسانی حاضر، سبب جذب س��رريز فناوری ناشی از آزادی مبادالت 
تجاری بين المللی می گردد و در نهايت کش��ورها را در راستای افزايش توليد ملي، قدرت رقابت پذيري 
باال و توس��عه و رش��د اقتصادی س��وق دهند. لذا حضور آزادي تجاري در کشورهای با منابع طبيعی از 
طريق کاهش ماليات بر تجارت خارجي، کاهش موانع تجاري نظارتي، تعرفه هاي گمرکي کمتر، تسهيل 
دسترس��ي به ارزهاي خارجي، کنترل محدود س��رمايه و بخش تجاري شرايط را برای ورود کاالهای با 
فناوری باال از شرکای تجاری فراهم نموده و با صرف هزينه هايی در بخش اقتصاد دانش بنيان به کمک 
درآمدهای حاصل از اين منابع طبيعی ظرفيت جذب سرريز فناوری کشورها را افزايش می دهد )درين1، 
2012(. ضواب��ط اعتب��ار، ضوابط بازار کار و ضوابط کس��ب و کار نيز از ديگر ش��اخص های مهم آزادی 
اقتصادی اس��ت، ضوابط بازار اعتبار با معياره��اي مالکيت بانک ها، رقابت بانک هاي داخلي با بانک هاي 
خارجي، توسعه اعتبار، کنترل ميزان بهره، خودداري از کنترل ميزان بهره و ضوابطي که منجر به ميزان 
بهره منفي مي شود، با بهبود اين شاخص در کشورهای با درآمد منابع طبيعی زمينه برای تأمين منابع 
مالی در جهت راه اندازی فضای کسب و کار فراهم شده )شاه آبادي و گنجي، 1392 به نقل از کسلجويک، 
2001( و بنگاه ها برای تهيه برخی از مواد اوليه توليدی اقدام به واردات کاالهای واسطه ای و سرمايه ای 
از شرکای تجاری می نمايد و از اين طريق فناوری را از کانال واردات به داخل کشور سوق می دهند، از 
آنجا که نقش سرمايه انسانی در راه اندازی کسب و کار تعيين کننده است، ضوابط بازار کار که بر حداقل 
دستمزد، شيوه استخدام و اخراج، حقوق بيکاري تأثير می گذارد منجر به افزايش انگيزه نيروی انسانی 
در کس��ب دانش و علم می گردد، همچنين اين کش��ورها می توانند به کمک درآمدهای ارزی حاصل از 
صادرات منابع طبيعی، بسترهای مناسب را برای گسترش اقتصاد دانش بنيان و تأمين منابع مالی برای 
بهبود س��رمايه انسانی فراهم نمايند. لذا اين ش��اخص بدين گونه می تواند در کشورهای با وفور منابع 

1 . I. Drina 
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طبيعی س��رريز فناوری حاصله از واردات را با تأکيد بر سرمايه انسانی به سمت جذب و انتقال فناوری 
هدايت نمايد )درين، 2012 و گرين و همکاران، 2002(.

بدين ترتيب وفور منابع طبيعی از کانال آزادی اقتصادی بر جذب فناوری کش��ورهای دارای منابع 
طبيعی تأثير می گذارد که مطالعات تجربی صورت گرفته در قالب جدول)1( نش��ان می دهد، مطالعات 
جامعی در خصوص اين موضوع صورت نگرفته و پژوهش حاضر در نظر دارد خالء موجود را پر نموده و 
به بررس��ی اين موضوع بپردازد. لذا در ادامه به طور مختصر به برخی از مطالعات انجام گرفته پيرامون 

جذب فناوری اشاره شده است:
جدول)1(: مروری بر مطالعات تجربی1 

نتایجمتغیرهای مستقلدوره و نمونه آمارینویسندگانردیف

گاو1
)2015(

چين، 
 ،2004

2006-2008 
اندازه و دخالت دولت 

نتايج اين پژوهش حاکی اس��ت، کنترل 
دولت بر ابزارهای سياستی بايد در جهت 

نوآوری و افزايش تحقيق و توسعه باشد. 

2
کوستانتينی 

و ليبيراتی1
)2014(

77 کشور غير 
 ،OECD

1996-2007

تجارت بين الملل و 
کيفيت نهادی

نتايج نشان می دهد، جريان تجارت 
بين الملل و کيفيت نهادها، از کانال 

واردات سبب انتقال فناوری به 
کشورهای مورد مطالعه شده و از اين 
جهت فرصت های توسعه اقتصادی را 

فراهم می آورد. 

درين3
)2012(

کشورهای منتخب 
شمال آفريقا، 

صحرای آفريقا، آسيا 
و آمريکای التين، 

1970-2005

سرمايه گذاری مستقيم 
خارجی، سرمايه 
انسانی، تجارت، 

کيفيت حاکميت، 
فساد، قانون و قوانين 
و فضای سرمايه گذاری

نتايج نشان می دهد، عوامل نهادی 
در کاهش شکاف فناوری و باال 

بردن سرعت جذب فناوری کشورها 
تعيين کننده است.

4
اليزابت و 
همکاران2 
)2012(

86 کشور 
درحال توسعه، 
1990 -2007

آزادی اقتصادی

نتاي��ج اي��ن پژوهش حاکی اس��ت که 
ارتباط مثبت و قوی بين بازده سرمايه 
انس��انی و آزادی اقتص��ادی وجود دارد 
و درج��ه بااليی از اين ش��اخص به نفع 
نيروی کار تحصيل کرده و با تجربه است. 

1 . V. Costantini & P. Liberati 
2 . M. K. Elizabeth et al
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5
استيجنس3
)2006(

کشورهای منتخب 
دارای منابع طبيعی، 

1991-1995
وفور منابع طبيعی 

نتايج نشان می دهد، انباشت سرمايه 
انسانی با وفور منابع طبيعی در ارتباط 
است و استفاده صحيح و علمی از اين 
منابع طبيعی منجر به بهبود سرمايه 

انسانی می گردد. 

6
گرين و 
همکاران
)2002(

68 کشور 
توسعه يافته و 
درحال توسعه، 
1970-1989

آزادی اقتصادی و 
سرمايه انسانی

نتايج بيانگر اس��ت که بهبود س��رمايه 
آزادی  از  باالت��ری  درج��ه  و  انس��انی 
اقتصادی منجر به رشد فناوری می گردد. 

7
بلومستروکم 
و اسجوخولم4

)1999(

مالزی، 
سال 1991

سطح بهره وری 
نيروی کار 

نتايج بيانگر اين است، افزايش بهره وری 
نيروی کار منجر به جذب و انتقال فناوری 

کشورهای مورد مطالعه می گردد. 

8
شاه آبادی و 

سليمی
)1394(

کشورهای 
توسعه يافته و 
در حال توسعه، 
1996 -2011

فراوانی منابع طبيعی، 
واردات کاال و خدمات

نتايج نشان می دهد، فراوانی منابع 
طبيعی بر شدت تحقيق و توسعه 

کشورهای توسعه يافته، مثبت و معنادار 
و برای کشورهای درحال توسعه منفی 

و غير معنادار است. همچنين تأثير 
متغير واردات کاال و خدمات نيز بر 

شدت تحقيق و توسعه برای هر دو گروه 
کشوری منفی و بی معنا است. 

9
شاه  آبادی و 

حيدری
)1390(

کشورهای منتخب 
توسعه يافته و در 

حال توسعه، 
1995 -2006

حقوق مالکيت فکری

نتايج نشان می دهد، حقوق مالکيت 
فکری تأثير مثبت و معنادار بر شدت 

تحقيق و توسعه دارد و هر چه قدر 
حمايت قوی تری از مالکيت فکری 
صورت پذيرد، فعاليت های نوآورانه 

افزايش می يابد. 

10
صامتی و 
همکاران 
)1390(

کشورهای عضو 
 ،OECD

1996 -2008

رشد اقتصادی و باز 
بودن محيط تجاری

نتايج بيانگر تأثير مثبت و معنادار 
رشد اقتصادی و باز بودن تجاری بر 

تحقيق و توسعه است.

ماخذ: يافته های پژوهش1

3 . J. P. Stijns
4 . M. Blomstro Km & F. Sjo Kholm
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جدول)1( نش��ان می دهد اکثر مطالعات تجربی صورت گرفته در خارج و داخل به بررس��ی عوامل 
مؤثر بر تحقيق و توس��عه خارجی و سرمايه انس��انی به صورت مجزا پرداختند و از توجه به جذب سرريز 
فناوری در کشورهای دارای فراوانی منابع طبيعی غافل بوده اند. از آنجا که در کشورهای دارای فراوانی 
منابع طبيعی، به پش��توانه درآمدهای ارزی حاصله می توانند اقدام به س��رريز فناوری از کانال واردات 
کاالهای واس��طه ای و س��رمايه ای نموده و س��پس از کانال بهبود عوامل نهادی از قبيل شاخص آزادی 
اقتصادی و توسعه بازار سرمايه انسانی اقدام به بهبود جذب سرريز فناوری نمايند. اما تاکنون مطالعات 
جامعی درخصوص تأثير وفور منابع طبيعی از کانال آزادی اقتصادی بر س��رريز جذب فناوری خارجی 
صورت نگرفته اس��ت. لذا تحقيق حاضر به منظور پر کردن اين خالء اقدام به بررسی تأثير فراوانی منابع 
طبيعی از کانال بهبود ش��اخص نهادی آزادی اقتصادی بر جذب س��رريز فناوری خارجی کش��ورهای 

منتخب طی دوره 2014-1996 نموده است. 

3. معرفی متغیرها و ارائه مدل 
در اين بخش از پژوهش، با بهره گيري از مباني نظري و مطالعات انجام ش��ده پيرامون جذب س��رريز 

فناوری، تابع ذيل ارائه مي گردد:

،2 )EFi*ANR(1 تابع فراوانی منابع طبيعی از کانال آزادی اقتصادی )TFS(به بيان ديگر جذب فناوری 
 نرخ ارز واقعی)RER( 3، نرخ تورم)INF( 4 و توليد ناخالص داخلی سرانه)GDP Per Capita( 5 است 

که در ادامه به معرفی متغيرهای مذکور در تابع)1( پرداخته می شود:
جذب س�رریز فن�اوری از طریق واردات کاالهای س�رمایه ای و واس�طه ای )TFS(: جذب 
س��رريز فناوری در اين پژوهش از حاصل ضرب تحقيق و توس��عه خارجی و سرمايه انسانی به دست آمده 
که برای محاس��به تحقيق و توس��عه خارجی از کانال واردات اس��تفاه شده اس��ت. زيرا کشورها از طريق 
تجارت با کشورهای توسعه يافته که در نتيجه انباشت خالقيت های تحقيق و توسعه، ذخيره دانش بااليی 

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، بهره وری خود را بهبود می بخش��ند و اين از طريق واردات کاالهای واس��طه ای و س��رمايه ای که 
در برگيرنده ی فناوری ش��رکای تجاری است، صورت می گيرد اما فّعاليت هاي نوآوري، رشد اقتصادی و 
قدرت رقابت پذيری کشورها تنها تابع فعاليت هاي تحقيق و توسعه داخلي نيست بلکه به انباشت سرمايه 
تحقيق و توس��عه خارجی از کانال واردات کاالهای واسطه ای و سرمايه ای از شرکای تجاری  )کشورهای 
گروه G7(1 بس��تگی دارد االبته مهم تر از س��رريز فناوری قدرت جذب س��رريز فناوری توسط سرمايه 
انسانی است. لذا پژوهش حاضر براي محاسبه انباشت تحقيق و توسعه خارجي از کانال واردات کاالهای 
س��رمايه ای و واس��طه ای هر يک از کش��ورهاي مورد مطالعه از رهيافت ليچتنبرگ و پوتری )1998( 

استفاده نموده که در فرمول)2( آمده است:

                             )2(

از 
 
i و  به ترتيب بيانگر انباش��ت تحقيق و توس��عه خارجي کشور 

 j توليد ناخالص داخلي کشور ،t کانال واردات کاالهای واسطه ای و سرمايه ای از شرکاي تجاري در سال
ام در سال t، انباشت تحقيق و توسعه داخلي کشور j در سال t2 و واردات کاالهای سرمايه ای و واسطه ای 
کش��ور i ام از کش��ور j را نش��ان مي دهند که با توليد ناخالص داخلي و انباشت تحقيق و توسعه داخلي 
شرکای تجاری رابطه مستقيم و با واردات کاالهای سرمايه ای و واسطه ای کشور مورد مطالعه از شرکای 
تجاری رابطه عکس دارد. داده های مورد نياز برای محاسبه انباشت تحقيق و توسعه خارجی نيز از پايگاه 
آماری بانک جهانی جمع آوری شده اس��ت. همچنين براي س��نجش ميزان س��رمايه انساني، مطابق با 
مطالعات کو و همکاران3)2008(، بارو4)1991( و رومر  )1990( از ميانگين س��ال های تحصيل براساس 

آمارهای بارو و لي)2015(5 استفاده شده است. 

فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی)EFi*ANR(: در کش��ورهای سرشار از منابع 
طبيعی حضور اين منبع خدادادی نقش تعيين کننده در جذب س��رريز فناوری دارد و اين امر در گرو 

1 . منظور از شرکای تجاری، کشورهای گروه G7 )انگلستان، اياالت متحده آمريکا، ژاپن، ايتاليا، آلمان، فرانسه و کانادا( است.
2 . انباش��ت تحقيق و توسعه داخلی با استفاده از روش مطالعه گريليچز )1988( و کو و همکاران)2008( محاسبه شده که 

برای چگونگی نحوه محاسبه آن به مقاله شاه آبادی و همکاران)1388( رجوع گردد.
3 . D. T. Coe et al
4 . R. J. Barro
5 . Barro and Lee
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کيفيت شاخص آزادی اقتصادی است، لذا کيفيت بااليی از شاخص آزادی اقتصادی می توانند درآمدهای 
ارزی حاصل از منابع طبيعی را به سمت سرريز فناوری از کانال واردات کاالهای سرمايه ای و واسطه ای 
هدايت نمايند و از اين طريق در کنار فناوری داخلی اسباب رشد اقتصادی مستمر و باثبات کشورهای 
درحال توسعه را فراهم نمايد. گاو)2015(، کوستانتينی و ليبيراتی)2014( و گرين و همکاران)2002( 
نيز با توجه به تأثير آزادی اقتصادی و اجزا آن بر جذب س��رريز فناوری در کش��ورهای با منابع طبيعی 
بيان داش��ته اند، بهبود آزادی اقتصادی از طريق بهينه سازی 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 
نيروي کار و کس��ب وکار منجر به اس��تفاده هدفمند از منابع ارزی ش��ده و از اين طريق شکاف فناوری 
کش��ورهای درحال توسعه را با کشورهای توس��عه يافته کاهش می دهد و همزمان با بهبود شاخص های 
آزادی اقتصادی و صرف درآمدهای ارزی در جهت ارتقاء مؤلفه های اقتصاد دانش بنيان موجبات جذب 
س��رريز فناوری ناش��ی از کاالهای وارده به کش��ورها را فراهم می نمايند )بلومس��تروکم و اسجوخولم، 
1999(. آزادی اقتصادی از ميانگين پنج ش��اخص اندازه دولت، ساختار قانونی و امنيت حقوق مالکيت، 
دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت بين المللی و مقررات بازار اعتباری، مقررات بازار نيروی کار و ضوابط کسب وکار 

به دست می آيد از پايگاه آماری Fraser Institute استخراج شده است. همچنين شاخص وفور منابع طبيعی 
طبق مطالعه شاه آبادی و صادقی )1392( برابر با نسبت صادرات سوخت به صادرات کاال در نظر گرفته 

شده که از پايگاه آماری بانک جهانی جمع آوری شده است. 

تولید ناخالص داخلی سرانه)GDP Per Capita(: توليد ناخالص داخلي سرانه يکي از مهم ترين 
متغيرهاي کنترلي مؤثر بر جذب سرريز فناوری است که بيانگر اندازه بازار داخلی و توان اقتصادی است. 
در حقيقت اندازه بازار داخلی کش��ورها يکی از عوامل مهمی اس��ت که بر سرريز فناوری اثر می گذارد 
از اين رو هر چه اندازه بازارهای داخلی وس��يع تر باشد نشان دهنده آن است که کشور توانايی و ظرفيت 
جذب کاالهايی با فناوری باال را دارد. لذا اين امر با فرض ثابت بودن ساير شرايط از يک سو بر افزايش 
واردات کاالهای واس��طه ای و س��رمايه ای تأثير گذاشته و از س��وی ديگر با تأثيری که بر گسترش بازار 
سرمايه انسانی می گذارد، سبب می شود نيروی انسانی متخصص در جهت جذب سرريز فناوری ناشی 
از واردات حامل علم و دانش گام بردارد )آماوياله1، 2006 و فاجيربيرگ2، 1987(. ش��ايان ذکر اس��ت، 

1 . V. H. Amavilah 
2 . J. Fagerberg 
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آمارهای مربوط به توليد ناخالص داخلی سرانه از پايگاه آماری بانک جهانی استخراج شده است.

ن�رخ ارز واقعی)RER(: ن��رخ ارز واقعی به عنوان يکی از اقالم مهم در جذب س��رريز فناوری به 
کش��ورهای سرش��ار از منابع طبيعی است. نرخ ارز واقعی با تأثير بر قيمت نس��بی کاالهای وارداتی و 
تولي��د داخلی، بر واردات کاالهای واس��طه ای و س��رمايه ای اثر دارد و اين امر بالتبع منجر به س��رريز 
فناوری از کانال واردات می گردد زيرا با واردات کاالهايی با فناوری باال به کش��ورهايی با فراوانی منابع 
طبيعی، دانش ش��رکای تجاری انتقال يافته و با حضور نيروی کار متخصص اين س��رريز فناوری جذب 
می گردد. با بهبود سرمايه انسانی، نرخ ارز واقعی بر واردات کاالها اثر مثبت دارد چرا که کيفيت سرمايه 
انس��انی است که ظرفيت جذب سرريز فناوری را مش��خص می نمايد. آلواريز و لوپيز)2015(1، ميندی 
و کوس��تاماگنا)2014(2 و اس��فندآبادی و ميرزاي��ی)1393( نيز نقش نرخ ارز واقع��ی بر فعاليت های 
تحقيق و توسعه خارجی در جهت واردات حامل دانش مهم دانستند. شايان ذکر است اين پژوهش برای 

محاسبه نرخ ارز واقعی از شاخص »سباستين ادواردز« زير استفاده نموده است:

(3)(/)* IW WPIWPIERRER =            )3(

WPI و WPIW به ترتيب بيانگر شاخص بهاي عمده فروشي کشور مورد نظر و شاخص بهاي عمده 

فروشي آمريکا است که داده های مورد نياز برای محاسبه نرخ ارز واقعی نيز از پايگاه آماری بانک جهانی 
جمع آوری شده است.

نرخ تورم)INF(: نرخ تورم به عنوان يکی از متغيرهای کليدی در سرريز دانش و فناوری از کانال 
تغيير در ميزان واردات کاالهای واسطه ای و سرمايه ای از شرکای تجاری مؤثر است. زيرا با افزايش نرخ 
تورم، نس��بت قيمت کاالهای وارداتی به قيمت کاالهای توليدی در داخل کاهش يافته و از اين طريق 
خريد کاالهای وارداتی به صرفه تر خواهد بود و بخش توليدی نيز جهت تأمين نيازهايش بيشتر به سمت 
واردات کاالهای واس��طه ای و سرمايه ای سوق می يابد و در صورتی که واردات از کشورهای دارای شدت 
تحقيق و توس��عه و فناوری باال باشد موجب افزايش جذب س��رريز فناوری می گردد )گرين و همکاران، 

2002(. شايان ذکر است آمار مربوط به نرخ تورم از پايگاه آماری بانک جهانی استخراج شده است.
طبق مبانی نظری و مطالعات تجربی بيان شده معادله )4( در 6 حالت با استفاده از روش گشتاورهای 

1 . R. Alvarez & R. López
2 . P. Mendi and R. Costamagna
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تعميم يافته)GMM( برآورد می شود که در هر حالت تأثير متغير وفور منابع طبيعی از کانال هر يک از 
اجزای شاخص آزادی اقتصادی بر جذب سرريز فناوری به صورت مجزا تخمين زده شده است. تا بتوان 
به اهميت فراوانی منابع طبيعی از کانال هر يک از اجزای ش��اخص آزادی اقتصادی بر جذب س��رريز 

فناوری پی برد.

ش��ايان ذکر اس��ت، حرف L قبل از تمامی متغيره��ا بيانگر لگاريتمی بودن آن ها اس��ت و نيز در 
معادله مذکور به ترتيب اثرات غيرقابل مش��اهده خاص هر کش��ور، جز خطا، کش��ور و زمان را نش��ان 
می ده��د. همچني��ن در معادله)4( انديس i در متغي��ر وفور منابع طبيعی از کان��ال هر يک از اجزای 
شاخص آزادی اقتصادی به ترتيب بيانگر حاصل ضرب وفور منابع طبيعی در هر يک از شاخص های اندازه 
دولت   )EF1*ANR(، س��اختار قانونی و امنيت حقوق مالکيت)EF2*ANR(، دسترسی به پول سالم 
)EF3*ANR(، آزادی تجارت بين المللی )EF4*ANR(، مقررات بازار اعتباری، مقررات بازار نيروی کار 

و ضوابط کس��ب وکار )EF5*ANR( و ميانگين کل آزادی اقتصادی )EFT*ANR( به طور مجزا است 
که اثر متقابل آن ها را نشان می دهد. 

4. برآورد مدل و تجزیه و تحلیل آن 
پيش از بررس��ی، مانايی، هم انباشتگی، پولينگ يا پانل بودن داده هاي آماري و در نهايت تخمين مدل 
ابتدا جدولی از خصوصيات داده ها )شامل ميانگين، حداکثر، حداقل، واريانس، انحراف معيار، چولگی و 

کشيدگی( در قالب جدول)2( ارائه می گردد: 
پژوه��ش حاضر با بهره گيري از تکنيک هاي اقتصادس��نجي روش پانل ديت��ا به برآورد معادله های 
تأثير فراوانی منابع طبيعی از کانال آزادی اقتصادی بر جذب س��رريز فناوری از طريق واردات کاالهای 
واس��طه ای و س��رمايه ای کش��ورهاي منتخب دارای منابع طبيعی )الجزاير، اکوادور، مصر، ايران، اردن، 
قطر، عربس��تان سعودی، ونزوئال، استراليا، ژاپن، نروژ، انگلس��تان و اياالت متحده آمريکا( با استفاده از 
روش گشتاور تعميم يافته)GMM( مي پردازد که پيش از بررسی پولينگ يا پانل بودن داده هاي آماري، 
مانايی متغيرها در طول زمان و هم انباش��تگی پانلی برای بررس��ی روابط بلندمدت اقتصادی متغيرها 
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به ترتي��ب مورد توجه قرار می گيرد. جدول)3( مانايی متغيرها را به کمک آزمون هاي ريش��ه واحد ايم، 
پس��ران و شين)IPS(1 لوين، لين و چو)LLC(2 و فيش��ر-ديکي فولر تعميم يافته)ADF(3 توسط ماداال 
و وو4)1999( و چوي5)2001( مورد بررس��ی قرار داده و نتايج حاکی از آن اس��ت، تمام متغيرها با يک 

مرتبه تفاضل گيری مانا شده اند.

جدول)2(: آمار توصیفی کشورهای منتخب مورد مطالعه

انحراف چولگیکشیدگی
آمارهمیانگینحداقلحداکثرواریانسمعیار

2/0710/352/9434/17421/912/6918/069LTFS

17/979-1/7680/3220/1044/981/313/583LINF

24/3793/832/1914/80321/913/4633/463LRER

1/897-0/1362/5436/47117/955/5313/526LGDP per capita

1/6230/2511/0651/1356/813/015/016L)EFT*ANR(

1/672-0/1740/9790/9596/532/944/994L)EF1*ANR(

1/48710/071/371/8776/982/554/951L)EF2*ANR(

1/4190/051/0911/1917/033/345/331L)EF3*ANR(

1/595-0/0591/1291/2766/872/565/158L)EF4*ANR(

1/641-0/1081/151/3246/732/485/072L)EF5*ANR(

مأخذ: محاسبات پژوهش

برای بررسی هم انباشتگی داده های پانل چندين آزمون مانند آزمون کائو6، آزمون پدرونی7 و 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
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فيشر1 وجود دارد که در پژوهش حاضر از آزمون کائو استفاده شده است؛ چرا که آزمون پدرونی به دليل 
زياد بودن تعداد متغيرهای مدل و آزمون فيش��ر به علت ناکافی بودن داده ها امکان پذير نمی باشند. در 
اين آزمون فرض صفر عدم وجود هم انباش��تگی اس��ت که با توجه به نتايج آزمون در جدول )4(، فرض 
صفر رد شده و يک رابطه تعادلی بلندمدت ميان جذب سرريز فناوری و متغيرهای مستقل مدل وجود 

دارد و رگرسيون برآوردی کاذب نيست.

جدول )3(: نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد متغیرهای مورد مطالعه

آزمون لوین، لین و چوآزمون فیشر-دیکي  فولر تعمیم یافته

تعداد

وقفه
متغیرها در تفاضل مرتبه 

در تفاضل مرتبه در سطحاول
در سطحاول

آمارهاحتمالآمارهاحتمالآمارهاحتمالآمارهاحتمال

0/000-8/6520/135-1/1010/000106/780/95814/936I)0(*LTFS

0/000-16/9440/41-0/2260/000234/570/98412/996I)0(LINF

0/000-5/6940/127-1/1380/01137/120/20324/949I)0(LRER

0/037-1/7770/331-0/4360/23742/1410/86218/349I)0( LGDP per
capita

0/000-6/5930/171-0/9470/00083/2870/29529/354I)0(L)EFT*ANR(

0/014-2/1760/129-1/1260/00344/5850/28725/211I)0(L)EF1*ANR(

0/000-7/4420/0675-1/4940/00066/750/17228/112I)0(L)EF2*ANR(

0/000-9/290/250/6740/00099/6070/87614/667I)0(L)EF3*ANR(

0/000-7/9360/39-0/2790/00096/0520/29225/101I)0(L)EF4*ANR(

0/000-7/150/9962/6830/00066/7410/98310/254I)0(L)EF5*ANR(

* )I)0 ايستايی در سطح را نشان می دهد.
مأخذ: محاسبات پژوهش

1 . Fisher
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جدول )4(: نتایج حاصل از آزمون کائو

P-Valuet-Statisticحاالت مدل
In

te
gr

at
io

n 
K

ao
- A

D
F

حالت اول0/039-1/754

حالت دوم0/035-1/373

حالت سوم0/035-1/374

حالت چهارم0/046-1/787

حالت پنجم0/044-1/14

حالت ششم0/031-1/48

ماخذ: محاسبات پژوهش

در برآورد مدل هاي پنل ديتا به دنبال بررسی مانايی متغيرها در طول زمان و آزمون هم  انباشتگی، 
پولينگ يا پانل بودن داده هاي آماري بررس��ي مي شود. به عبارت ديگر بالتاجي1)2005( بيان مي دارد، 
ابتدا بايد مش��خص گردد، رابطه رگرس��يوني در نمونه مورد بررسي داراي عرض از مبدأهاي ناهمگن و 
ش��يب همگن اس��ت يا اينکه فرضيه عرض از مبدأهاي مشترک و شيب مشترک در بين مقاطع)مدل 
 Flamer مورد استفاده قرار مي گيرد. آماره Flamer داده هاي تلفيقي2( پذيرفته مي شود. بدين منظور آزمون

نيز به صورت رابطه ذيل محاسبه و با آماره جدول مقايسه می گردد.

   )5(
  

مطابق رابطه)N-1، N ، K، URSS، RRSS  )5و NT-N-K  به ترتيب بيانگر ضريب تعيين حاصل 
از م��دل مقي��د، ضريب تعيين حاصل از مدل نامقيد )روش پانل ديت��ا(، متغيرهاي توضيحي، نماينده 
مقاطع، تعداد قيود در مدل مقيد و درجه آزادي مدل غيرمقيد است. با توجه به مقدار F محاسبه شده 
در رابطه)5( و F جدول با درجات آزادي مش��خص ش��ده، فرض H0 مبني بر همگني مقاطع و عرض 
از مبدأهاي يکس��ان پذيرفته شده و پنل ديتا بودن داده های آماری را تصديق می نمايد؛ چرا که مطابق 

جدول)5( مقدار F محاسبه شده بزرگ تر از مقدار F جدول است. 

1 . B. H. Baltagi
2 . Pooling Data
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جدول)5(: نتایج آزمون FLeamer جهت بررسی مدل های تلفیقی وپنل

حالت حالت پنچمحالت ششم
حالت اولحالت دومحالت سومچهارم

 F –Statistic
[Prob] 173/47

)0/000(
164/57
)0/005(

175/34
)0/000(

161/39
)0/005(

161/36
)0/000(

216/02
)0/002(

مأخذ: محاسبات پژوهش

اين پژوهش با مدل پيشنهادی ارائه شده توسط بلوندل و بوند1)2000(، به تخمين مدل با استفاده 
از روش برآوردگر پويايی روش گش��تاورهای تعميم يافته )GMM( پرداخته اس��ت. از مزايای اين روش 
عالوه بر رفع همبس��تگي متغيرهای مستقل با اجزاء اخالل و درون زايي آن ها، رفع ناهمساني واريانس 
مدل و کارا بودن آن در هر دو حالت، اثرات ثابت و تصادفي است، از اين رو ديگر نيازي به آزمون هاسمن 

نيست.
نتاي��ج تخمين جدول)6( نش��ان می دهد، متغي��ر فراوانی منابع طبيعی از کان��ال آزادی اقتصادی 
))L)EFT*ANR( تأثي��ر مثب��ت و معنادار بر جذب س��رريز فناوری خارج��ی دارد. زيرا بهبود آزادی 

اقتص��ادی، مناب��ع ارزی حاصل از ص��ادرات منابع طبيعی را به س��مت واردات کاالهای حامل فناوری 
پيش��رفته هداي��ت می نمايد و از اين کانال بس��ترهای س��رريز فناوری را فراهم می نماي��د. به عبارتی 
بهينه س��ازی اندازه دولت، نظام قانونی کارآمد با امنيت حقوق مالکيت، دسترسی به پول سالم، آزادی 
تجاری و تنظيم مناسب قوانين بازار اعتباري، بازار نيروي کار و کسب وکار در کشورهای دارای فراوانی 
منابع طبيعی با استفاده کارآمد از درآمدهای حاصل از منابع طبيعی منجر به هدفمند نمودن واردات 
کاالها شده و بدين گونه منجر به سرريز فناوری از کشورهای G7 می گردد. عالوه بر آن تأثيری که منابع 
ارزی از کانال بهبود آزادی اقتصادی بر کيفيت سرمايه انسانی و مؤلفه های اقتصاد دانش بنيان می گذارد 
موجب افزايش جذب سرريز فناوری حاصل از واردات کاالهای سرمايه ای و واسطه ای می گردد. گرين و 
همکاران )2002( نيز در مطالعاتی منطبق با نتايج اين پژوهش بيان می دارد، آزادی اقتصادی منجر به 
گسترش فعاليت های تحقيق و توسعه داخلی و خارجی و پيشرفت فناوری های داخلی و افزايش سرريز 
فناوری های خارجی می گردد. همچنين نتايج برآورد بيانگر تأثير مثبت و معنادار متغير فراوانی منابع 

1 . R. Blundell & S. Bond
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طبيعی از کانال اندازه دولت ))L)EF1*ANR( بر جذب س��رريز فناوری اس��ت. در کشورهای سرشار 
از منابع طبيعی، دولت با استفاده مطلوب از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبيعی می تواند 
بس��ترهای گسترش بازار سرمايه انس��انی را فراهم نموده و از اين رو بر قدرت رقابت پذيری تأثيرگذارد. 
زيرا دولت به کمک درآمدهای ارزی، سرمايه گذاری در زمينه آموزش و بهداشت موجب بهبود سرمايه 
انسانی و تسهيل در فناوری حاصل از واردات کاال می شود. گاو)2015( نيز بر اين باور است، اندازه بهينه 
دولت منجر به افزايش فعاليت های تحقيق و توس��عه و سرمايه انسانی و جذب سرريز فناوری می گردد. 
تأثي��ر مثبت و معنادار متغير فراوانی منابع طبيعی از کانال س��اختار قانون��ي و امنيت حقوق مالکيت 
))L)EF2*ANR( بر جذب فناوری از ديگر نتايج اين پژوهش در جدول)6( است، نتايج اين پژوهش 

حاکی است، در صورتی که کشوری دارای ساختار قانونی و امنيت حقوق مالکيت قابل قبولی باشد، قادر 
به اس��تفاده مطلوب از فراوانی منابع طبيعی در راستای افزايش جذب سرريز فناوری از کانال هدفمند 
نمودن واردات و گس��ترش بازار س��رمايه انس��انی خواهند بود. به عبارتی ديگر می توان بيان داشت، در 
کشورهايی با فراوانی منابع طبيعی بهبود ساختار قانونی مناسب و حمايت از حقوق مالکيت 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 می گردد چرا که با حضور درآمدهای حاصل از منابع طبيعی، 
ارز مورد نياز برای واردات کاالهای واس��طه ای و س��رمايه ای فراهم شده و در ازای آن فناوری از شرکای 
تجاری به کش��ورهای در حال توس��عه انتقال می يابد و نيروی کار توس��عه يافته نيز با مهارت و تخصص 
درصدد کس��ب و جذب فناوری حرکت می نمايد. وانگ)2010(، وو و همکاران)2007(، لگر)2006( و 
اش��نايدر)2005( نيز در مطالعاتی مطابق با نتايج اين پژوهش حقوق مالکيت و س��اختار قانونی شفاف 
و مناسب را در جذب سرريز فناوری تعيين کننده بيان نمودند. همچنين طبق نتايج جدول)6( متغير 
فراوانی منابع طبيعی از کانال دسترس��ي به پول س��الم ))L)EF3*ANR( تأثي��ر مثبت و معنادار بر 
جذب فناوری کشورهای دارای فراوانی منابع طبيعی دارد. زيرا در کشورهايی 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 طبيعی در راس��تای جذب سرريز فناوری از کانال گسترش بازار عوامل جديد 
توليد به ويژه بازار س��رمايه انس��انی و هدفمندی واردات به نيت انتقال فن��اوری ايجاد می گردد. نتايج 
مطالعه حاضر همسو با نتايج مطالعه گرين و همکاران)2002( است. تأثير مثبت و معنادار متغير فراوانی 
مناب��ع طبيعی از کانال آزادی تجاری))L)EF4*ANR( بر ج��ذب فناوری از ديگر نتايج اين پژوهش 
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در جدول)6( اس��ت. بهينه س��ازی محدوديت های تجاری با ايجاد فضای مناسب برای استفاده مطلوب 
از فراوانی منابع طبيعی منجر به واردات کاالهاي س��رمايه اي و واس��طه ای با فناوري هاي نوين توليدي 
می گردد و از آنجا که در کشورهای با منابع طبيعی منابع ارزی برای واردات کاالها تأمين شده است لذا 
با آزادی تجاری فناوری از ش��رکای تجاری دارای فعاليت های تحقيق و توس��عه باال به سمت کشورهای 
در حال توس��عه سوق می يابد. عالوه بر آن با جهت گيري درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبيعی به 
س��مت ارتقاء سطح دانش نيروی انسانی، سبب جذب س��رريز فناوری ناشی از آزادی مبادالت تجاری 
بين المللی می گردد. درين)2012( نيز در مطالعه ای مطابق با نتايج اين پژوهش، نقش آزادی تجاری را 
در جذب فناوری کشورهای دارای منابع طبيعی تعيين کننده دانست. همچنين نتايج برآورد جدول)6(، 
تأثي��ر متغير فراوانی منابع طبيع��ی از کانال بهبود قوانين بازار اعتباري، بازار نيروي کار و کس��ب و کار 
))L)EF5*ANR( بر جذب فناوری کشورهای دارای منابع طبيعی مثبت و معنادار ارزيابی نموده است. 

بهبود اين ش��اخص از آزادی اقتصادی در کش��ورهايی با فراوانی منابع طبيعی با ايجاد فضای مناسب 
برای استفاده مطلوب از اين منابع خدادادی زمينه را برای تأمين منابع راه اندازی فضای کسب و کار در 
داخل کش��ور فراهم نموده و از اين طريق منجر به افزايش واردات کاالهای واس��طه ای و س��رمايه ای از 
ش��رکای تجاری می گردد. از اين رو فناوری از کانال واردات به کشورهای درحال توسعه سوق می يابد، از 
آنجا که نقش سرمايه انس��انی در راه اندازی کسب و کار نيز تعيين کننده است درآمدهای ارزی حاصل از 
صادرات منابع طبيعی، بسترهای مناسب را برای گسترش اقتصاد دانش بنيان و تأمين منابع مالی برای 
بهبود سرمايه انسانی را فراهم می نمايند و بدين ترتيب با بهبود اين شاخص فناوری حاصل از واردات 
با تمرکز بر سرمايه انسانی جذب و انتقال می يابد. همچنين مطابق با نتايج اين پژوهش درين)2012( 
و گرين و همکاران)2002( تأثير اين ش��اخص از آزادی اقتصادی را در کشورهای دارای منابع طبيعی 

تعيين کننده دانستند. 
نتاي��ج جدول)6( حاکی اس��ت، نرخ ارز واقع��ی)LRER( به عنوان يکی از عوام��ل مؤثر بر واردات 
کاالها اثر منفی و معنادار بر جذب س��رريز فناوری کشورهای دارای منابع طبيعی دارد. گرچه افزايش 
نرخ ارز واقعی موجب افزايش قيمت نس��بی کاالهای وارداتی به قيمت کاالهای توليد داخل گرديده و 
اين امر موجب کاهش واردات کاال و بالتبع کاهش س��رريز فناوری از کانال واردات می گردد. آلواريز و 
لوپيز )2015(، ميندی و کوس��تاماگنا )2014( و اس��فندآبادی و ميرزايی )1393( نيز منطبق با نتايج 
اين پژوهش نقش نرخ ارز واقعی را بر سرريز و انتقال فناوری تعيين کننده دانستند. اما بايد خاطرنشان 
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س��اخت افزايش نرخ ارز واقعی از س��وی ديگر موجب انحراف قيمت نسبی عوامل به نفع عوامل جديد 
توليد به ويژه گسترش بازار سرمايه انسانی و تحقيق و توسعه داخلی و درنتيجه کاهش شکاف فناوری از 
کانال اصالح ساختار اقتصادی می گردد. لذا ضرورت دارد نوع نگاه به متغير نرخ ارز واقعی را با محوريت 
پر کردن شکاف فناوری و بلندمدت مدنظر قرار داد و صرفاً نبايد به اثرات کوتاه مدت تغييرات نرخ ارز بر 

پر کردن شکاف فناوری از کانال واردات توجه نمود.
تأثي��ر مثبت و معنادار نرخ تورم )LINF( بر جذب س��رريز فن��اوری از ديگر نتايج اين پژوهش در 
جدول)6( است. به بيان ديگر افزايش نرخ تورم با تأثيری که بر واردات کاالهای سرمايه ای و واسطه ای 
دارد منجر به افزايش جذب س��رريز فناوری می گردد به عبارتی تأثير بس��زايی افزايش قيمت کاالهای 
وارداتی نس��بت به کاالهای توليد داخل بر افزايش واردات از کش��ورهای دارای شدت تحقيق و توسعه و 
فناوری باال تأثير گذاشته و از اين جهت سبب افزايش جذب سرريز فناوری می گردد. گرين و همکاران 
)2002( نيز در مطالعه ای تأثير اين متغير را بر سرريز فناوری مورد بررسی قرار داده و مطابق با نتايج 
اين پژوهش رابطه را مثبت بيان نمودند. البته خاطرنش��ان می گ��ردد افزايش نرخ تورم و عدم انطباق 
تغيي��رات نرخ ارز با نرخ تورم منجر به بی ثباتی و انحراف قيمت نس��بی عوامل و آس��يب زدن به بازار 
عوامل جديد توليد ازجمله بازار سرمايه انسانی و فعاليت های تحقيق وتوسعه داخلی می گردد. از اين رو 

بی توجهی به اين نکات می تواند منجر به افزايش شکاف فناوری شود. 
همچنين نتايج برآورد جدول )6( حاکي از آن اس��ت، رابطه مثبت و معناداري بين توليد ناخالص 
داخلی سرانه )LGDP per capita( و جذب سرريز فناوری کشورهاي دارای فراوانی منابع طبيعی از 
کانال واردات وجود دارد. افزايش توليد ناخالص داخلی سرانه کشورها بيانگر افزايش اندازه بازار داخلی 
و توان اقتصادی کشورها است که بر سرريز فناوری از کشورهای دارای شدت تحقيق و توسعه و فناوری 
باال تأثير می گذارد. از اين رو با گسترش اندازه بازارهای داخلی، واردات کاال افزايش يافته و به تبعيت از 
شرايطی که افزايش توليد ناخالص داخلی برای گسترش مؤلفه های دانش بنيان فراهم می نمايد، توانايی 
و ظرفيت جذب س��رريز فناوری کشورها افزايش می يابد. آماوياله )2006( و فاجيربيرگ )1987( نيز 
در مطالعاتی منطبق با نتايج اين پژوهش رابطه توليد ناخالص داخلی سرانه بر جذب و سرريز فناوری 

را تعيين کننده دانستند.
همچنين آزمون سارگان با فرضيه صفر مبنی بر عدم همبستگي ابزارها با اجزاي اخالل براي بررسي 
معتبر بودن ماتريس ابزارها صورت گرفته است. مقدار احتمال آماره آزمون سارگان برای کشورهاي منتخب 
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دارای فراوانی منابع طبيعی در جدول)5( نشان می دهد، ابزارهاي مورد استفاده براي تخمين مدل از اعتبار 
الزم برخوردار و فرضيه صفر مبني بر عدم همبستگي ابزارها با اجزاي اخالل قابل پذيرش است.

جدول)6(: تخمین معادله جذب سرریز فناوری کشورهای منتخب دارای منابع طبیعی

متغیرحالت اولحالت دومحالت سومحالت چهارمحالت پنچمحالت ششم

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(

1/0001/0001/0001/0001/0001/000Sargan test

247Number of Obs

13Number of groups

* اعداد داخل پرانتز مقدار p-value را نشان می دهد.
مأخذ: محاسبات پژوهش
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5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
يکی از ملزومات رش��د اقتصادی مس��تمر و باثبات، توجه به س��رريز فناوری از کانال واردات کاالهای 
واسطه ای و سرمايه ای است که بر نوآوری، رقابت پذيری و کيفيت کاالی کشورهای دارای فراوانی منابع 
طبيعی تأثير می گذارد. شواهد نشان می دهد برخی کشورها از منظر توسعه فناوری های داخلی ضعيف 
عمل نموده و اين امر منجر به افزايش شکاف فناوری کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه يافته 
شده اس��ت که يک کانال مهم جهت پر نمودن ش��کاف فناوری موجود، جذب سرريز فناوری خارجی از 
کانال واردات کاالهای واس��طه ای و سرمايه ای است. اما جذب سرريز فناوری خارجی تابع خصوصيات 
کيفی نيروی انس��انی است. بنابراين گس��ترش و بهبود سرمايه انسانی می تواند جذب سرريز فناوری از 
ش��رکای تجاری )از کانال واردات( دارای شدت فعاليت های تحقيق و توسعه باال را فراهم نموده و شکاف 
فناوری کشورهای درحال توسعه و توسعه يافته را کاهش دهد که اين امر نيز در گرو کيفيت شاخص نهادی 
آزادی اقتصادی است. لذا پژوهش حاضر به بررسی تأثير وفور منابع طبيعی از کانال آزادی اقتصادی بر 
جذب سرريز فناوری کشورهای منتخب دارای منابع طبيعی طی دوره 2014-1996 با استفاده ازروش 
گش��تاورهای تعميم يافته)GMM( پرداخته است. نتايج برآورد نشان می دهد، تأثير متغيرهای فراوانی 
منابع طبيعی از کانال اجزای ش��اخص آزادی اقتصادی بر جذب س��رريز فناوری مثبت و معنادار است. 
زيرا در کش��ورهايی سرشار از منابع طبيعی دارای کيفيت بااليی از شاخص آزادی اقتصادی می توانند 
درآمدهای ارزی حاصل از فراوانی منابع طبيعی را به س��مت س��رريز و جذب فناوری از کانال واردات 
کاالهای سرمايه ای و واسطه ای هدايت نمايند و از طريق بهينه سازی حجم دولت، نظام قانوني کارآمد 
و امنيت حقوق مالکيت، دسترس��ي به پول سالم، آزادي تجاري و تنظيم مناسب قوانين بازار اعتباري، 
بازار نيروي کار و کسب وکار منجر به استفاده هدفمند از منابع ارزی شده و از اين طريق شکاف فناوری 
کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه يافته را کاهش  دهد و همزمان با بهبود شاخص های آزادی 
اقتصادی و صرف درآمدهای ارزی در جهت ارتقاء مؤلفه های اقتصاد دانش بنيان موجبات جذب سرريز 
فناوری ناشی از کاالهای وارده به کشورها را فراهم نمايند )بلومستروکم و اسجوخولم، 1999(. همچنين 
نتايج برآورد بيانگر تأثير مثبت و معنادار متغيرهای توليد ناخالص داخلی س��رانه و نرخ تورم بر جذب 
سرريز فناوری است و تأثير متغير نرخ ارز واقعی بر جذب سرريز فناوری منفی و معنادار است. به عبارتی 
در کش��ورهای سرشار از منابع طبيعی با افزايش توليد ناخالص داخلی سرانه و کاهش قيمت کاالهای 
وارداتی نس��بت به کاالهای توليد داخل، واردات کاالی واس��طه ای و س��رمايه ای از کشورهای با شدت 



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

تحقيق و توسعه و فناوری باال افزايش يافته و از اين جهت سبب سرريز فناوری به کشورهای واردکننده 
می گردد و تأثيری که وضعيت موجود بر بهبود کيفيت سرمايه انسانی می گذارد، منجر به افزايش جذب 
سرريز فناوری می شود اما شواهد نشان می دهد کشورهايی با درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبيعی 
هنوز نتوانسته در سطح مناسبی از جذب فناوری باشند و فقدان درجه قابل قبولی از آزادی اقتصادی 
ش��کاف سرريز فناوری کشورهای درحال توسعه با کشورهای توس��عه يافته را سبب شده است. بنابراين 
به منظور افزايش جذب س��رريز فناوری جهت دستيابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات پيشنهادات 

زير ارائه می گردد:

حذف قوانين و مقررات پيچيده و مبهم در مسير بهبود فضای کسب وکار، تدوين و اجرای قوانين 	•
جهت حمايت از حقوق مالکيت معنوی در راس��تای بهبود بازار س��رمايه انسانی و جذب فناوری 

حاصل از واردات حامل دانش و فناوری.
بهره گيری مناس��ب از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبيعی و بهينه سازی تعرفه های 	•

گمرکی و محدوديت های تجاری در راستای افزايش سرريز فناوری از کانال واردات کاال از شرکای 
تجاری دارای فناوری های پيشرفته. 

فراهم نمودن بسترهايی برای بهبود و گسترش بازار مؤلفه های دانش بنيان به ويژه سرمايه انسانی با 	•
استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبيعی به منظور جذب فناوری های پيشرفته 

متبلور در کاالهای وارداتی. 
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