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چکیده
در چند دهه اخیر جریان سرریزهای تکنولوژی به کشورها باالخص کشورهای درحالتوسعه موردتوجه
قرارگرفتهاس��ت ،چراکه این نوع س��رریزها منجربه افزایش دانش ،ایجاد مزیتهای رقابتی ،همگرایی و
ادغامهای اقتصادی میگردند .با توجه به مزایا و اهمیت موضوع ،این مطالعه س��رریزهای تکنولوژی را
در کشورهای منتخب قارهآسیا در دوره زمانی  1995-2011با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی
موردبررسی قرار دادهاست .نتایج به صورت اثرات سرریز درونکشوری و بینالمللی ارائه شدهاست .نتایج
قوتوسعه و
بیانگر اثر غیرمستقیم و بازخوردی مثبت ناشی از تغییر شاخص توسعهانسانی ،مخارج تحقی 
واردات حامل دانش میباش��ند که این نتایج تأییدکننده وجود سرریزها و ظرفیت جذب تکنولوژی در
این کشورها است.
کلمات کلیدی:
سرریزهای تکنولوژی ،ظرفیت جذب ،کانال سرریز ،اقتصادسنجی فضایی.
 . 1عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
* نویسنده عهده دار مکاتبات  mbahmani@uk.ac.ir :
 . 2کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
 . 3دانشجو دکتری اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
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 -1مقدمه
بحث اثرات س��رریز تکنولوژی در بررس��ی تأثيرپذیری اقتصاد یک کش��ور از موقعیت و جهت توسعه
کش��ورهای دیگر ،با تأكيد بر نقش تج��ارت و همکاریهای اقتصادی مط��رح میگردد .همکاریهای
اقتصادی کشورها میتواند سبب افزایش مبادالت تجاری درونکشوری و بینکشوری ،صرفههای ناشی
از مقیاس و همچنین انتقال تکنولوژی شوند .در این زمینه یک عنصر مهم در انتقال تکنولوژی ،استفاده
قوتوسعه است که از آن با عنوان تجاریکردن تکنولوژی یاد میشود.
از مفهوم تحقی 
شایان ذکر است که عموماً انتقالتکنولوژی به شکل غیرمستقیم صورت میپذیرد و بهعنوان پیامد
خارجی مطرح میگردد ،چراکه اگر تأثير سرریز مثبت باشد ،بنگاههای محلی سودی نمیپردازند و اگر
اثر س��رریز منفی باش��د ،ضررهای وارده جبران نمیشود .اما از طرفی انتقال مستقیم سرریزها منجربه
افزای��ش ظرفیت صادرات ،درآمدهای ارزی و ایجاد فرصتهای ش��غلی در کش��ور پذیرنده تکنولوژی
ل بینالمللی تکنولوژیها در رش��د و همگرایی درآمدی کش��ورهای مبدأ و
میش��ود .همچنین انتق��ا 
ل تکنولوژی میتواند به صورت منطقهای ،بینکش��وری و درونکش��وری
مقص��د مؤثرند .این نوع انتقا 
صورت پذیرند .در این راس��تا تکنولوژی از طریق کانالهای متعددی از جمله ،سرمایهگذاری مستقیم
خارجی ،)FDI(1واردات ،مهندس��ی معکوس ،2قراردادهای همکاری فنی و حق امتیاز ،س��رمایهگذاری
مش��ترک ،برنامهریزی دولتی و ...از یک کش��ور (منطقه) به کشور (منطقه) دیگر منتقل میشود .تأثير
سرمايهگذاري مس��تقيم خارجي بر رشد اقتصادي زماني بيشتر خواهد بود که اقتصاد ميزبان ظرفيت
جذب سرريزهاي سرمايهگذاري خارجي را داشته باشد (شاهآبادی و همکاران ،91،ص.)13
درواقع ظرفیت جذب ،فرصتی را برای کپیبرداری ،فراگیری تکنولوژی و افزایش رقابت با شرکای
تجاری را فراهم میس��ازد .یکی از چالشهای مهم در اقتصاد کش��ورها ،بهبود رش دوتوس��عه اقتصادی
آنهاس��ت .از طرفی س��رریز تکنولوژی از عوامل مؤثر بر رش دوتوسعه اقتصادی است ،زیرا سرعت وقوع
تغییرات اقتصادی بدون انتقال مؤثر تکنولوژی و سیس��تم نوآوری کند میش��ود .به همین سبب برای
جذب س��رریز تکنولوژی نیاز به ظرفیت جذب مناس��بی است تا هر دو کشور مبدأ و مقصد تکنولوژی
بتوانند از اثرات سرریز منتفع شوند.
برایناس��اس بررسی تأثيرات س��رریز تکنولوژی در همه کشورها از جمله کشورهای درحالتوسعه
1 . Foreign Direct Investment
2 . Reverse Engineering
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خ رشد باالتر را پیدا نموده و مسیر
حائز اهمیت اس��ت ،چراکه این کش��ورها باید راههای دستیابی به نر 
رش دوتوسعه اقتصادی را سریعتر طی نمایند تا بتوانند در کنار سایر کشورهای جهان در صحنه اقتصاد
جهانی حضوری پررنگتر داش��ته باشند .به صورت کلی دو مسیر برای انتقال دانش و تکنولوژی وجود
دارد :کاناله��ای ملموس 1و کاناله��ای غیرملموس .2خرید کاالهای تج��اری بهعنوان کانالملموس
ش��ناخته میشود ،زيرا فرض بر اين است كه دانش در کاالهای تجاری بهکار گرفته شدهاست و انتقال
بینالمللی دانش از طریق نهادههای واس��طهای تجارت صورت میپذیرد .در مقابل کانالهای س��رریز
غیرملموس به جریانهای کاالهای تجاری مرتبط نیستند و کنفرانسهای علمی ،مجلههای بینالمللی،
ح��ق ثبت اختراع و امتیازنامههای انحص��اری را دربر میگیرند .با توجه به مطالب بیانش��ده ،در این
پژوهش س��عی میشود به این سؤال پاسخ داده شود که آیا سرریز تکنولوژی در میان کشورهای مورد
مطالعه قاره آسیا جریان یافتهاست یا خیر و در صورت وجود ،مقدار و شدت آنها چگونه است.
 -2ادبیات تحقیق:
با توجه به اهمیت موضوع سرری ز تکنولوژی در اقتصاد بینالملل ،مطالعات متعددی در راستای بررسی
وجود و اثرگذاری سرریز تکنولوژی با روشهاي متفاوت صورت پذیرفتهاست .در این قسمت به برخی
از مطالعات انجامگرفته در حوزه سرریز تکنولوژی در قلمرو خارجی و داخلی اشارهمیشود.
حداد و هارینس��ون )1992( 3به بررسی وجود سرریزهای مثبت از سرمایهگذاری مستقیم خارجی
ّ
پرداختند .در این مطالعه از دادههای  1984-1987بنگاههای صنعتی در مراکش استفاده نمودند .آنها
بیان کردند که بنگاههای خارجی با س��طح باالی بهرهوری گرايش به سمت بنگاههای داخلی بزرگ با
سطح بهرهوری باال دارند و فرضيهی مبتني بر اينكه وجود خارجیان منجر به شتاب رشد بهرهوری در
بنگاههای داخلی کوچک میشود را رد كردند.
پرز )1997( 4به بررسی مؤسسات چندملیتی و سرریزهای تکنولوژی برای کشور انگلیس در دورهی
 1983-1989پرداخت و در این راستا از مدلی استفاده کرد که چرخههای توسعه را در موقعیتهایی
ایجاد میکند که این چرخهها توس��ط فعالیتهای شرکتهای چندملیتی تحتتأثير قرار میگیرند .او
1 . ObservableWays
2 . UnobservableWays
3 . Haddad and Harrison
4 . Perez
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به این نتیجه رسید که بین رشد بنگاههای داخلی و عامل تفاوتهای تکنولوژیکی رابطهای منفی برقرار
اس��ت و سرریزهای مثبت بنگاههای ش��رکتهای چندملیتی خارجی ،ممکن است انتقال تکنولوژی و
جریان س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی بین بنگاههای داخلی را افزایش دهد .دولتها ممکن است از
قدرت خود اس��تفاده نمایند تا اثرات معنیدار متغیرها را تغییر دهند ولی این امر بدان معنی نیس��ت
که آنها باید حرکت به سمت جهانیشدن فعالیتهای تولیدی را متوقف نمایند .برنشتاین و موهنن

1

قوتوسعهبر آمریکا و
قوتوسعه در بین بخشهای تحقی 
( )1998به بررس��ی سرریزهای بینالمللی تحقی 
ژاپ��ن پرداختند و نتایج حاصله از دورهی زمان��ی  1963-1985را اینگونه بیان کردند که بخشهای
قوتوسعهبر آمریکا تحتتأثير
قوتوسعهبر ژاپن بهوسیلهی سرریزهای بینالمللی از بخشهای تحقی 
تحقی 
قرار میگیرند اما اثرات س��رریزهای ژاپن به آمریکا را مش��اهده نکردند .بهگونهای که این س��رریزها،
قوتوس��عه منجر به انتقال
میانگین هزینههای متغیر را برای ژاپن کاهش میدهند .س��رمایههای تحقی 
بینالمللی دانش میش��وند که در نتیجه ،نیرویکار غیرماهر در کوتاهمدت و بلندمدت کاهش مییابد.
قوتوسعه را برای سال  1990براساس دادههای
كائو و همکاران )1999( 2س��رریزهای بینالمللی تحقی 
 7کش��ور توسعهیافته و  15کشور اروپایی مورد بررسی قرار دادند .که در این راستا از دو روش حداقل
مربعات معمولی 3و حداقل مربعات معمولی پویا 4اس��تفاده کردند .نتایج ناشی از روش حداقل مربعات
قوتوسعه  7کشور توسعهیافته و
قوتوسعه داخلی بر روی تحقی 
معمولی نش��ان میدهد که تأثير تحقی 
قوتوسعه خارجی
کشورهای منتخب متفاوت است و نتایج تخمین موافق با اثر موجودی سرمایهی تحقی 
بر بهرهوری کل عوامل نمیباش��د .نتایج ناشی از روش حداقل مربعات معمولی پویا بیانگر آن است که
قوتوس��عه خارجی بر بهرهوری کل عوامل معنیدار هستند و فرضیهای که
اثر موجودی س��رمای ه تحقی 
قوتوسعه مرتبط با تجارت میداند را رد کردند .آنها پیبردند که کشورهای
سرریزهای بینالمللی تحیق 
کوچک نسبت به کشورهای بزرگ از سرریزهای تکنولوژی بیشتري سود میبرند.
لیا )2000( 5سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرریزهای تکنولوژی را مورد بررسی قرار داد و نتایج
تونه صنعت در کش��ور چین برای دوره زمانی  1993-1998را اینگونه
حاصلش��ده از اطالعات بیس 
میزبان تکنولوژی ارتباط
بیان کرد ،که بین س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی و بهرهوری در بنگاههای
ِ
1 . Bernstein and Mohnen
2 . Kao, et. al
3 . OLS
4 . DOLS
5 . Liu
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منفی ،وجود دارد .همچنین نتیجه گرفت که بنگاههای داخلی بیشتر از بنگاههای دیگر از اثرات سرریز
س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی س��ود میبرند ،چراکه بنگاههای داخلی ،ظرفیت فنی و منابع مالی
بیشتری برای جذب تکنولوژی پیشرفتهتر و مدیریت آن در اختیار دارند .مارین و بل )2004( 1به بررسی
س��رریزهای تکنولوژی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی با به کارگیری دادههای بنگاههای صنعتی در
آرژانتین برای دوره  1992-1996پرداختند .آنها بیان کردند که س��رریزها منجر به همترازی رفاه در
ارتباط با سرمایهگذاری مستقیم خارجی میشود .همچنین زمانیکه بنگاههای خارجی سهم زیادی از
نیروی کار ماهر را استخدام میکنند ،اثر سرریزها به بنگاههای داخلی مثبت ومعنادار است ،اما زمانیکه
این سهم کم باشد منجر به افت بهرهوری بنگاههای داخلی میشود .سینانی و میر )2004( 2مطالعهای
را با عنوان س��رریزهای انتقال تکنولوژی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی با تکنیک دادههای تلفیقی
برای اس��تونی انجام دادند .آنها دریافتندکه در دوره زمانی  ،1994-1999میزان اثرگذاری سرریزها،
وابس��ته به ویژگیهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی واردشده به کشور میزبان و بنگاههای محلی در
این کش��ورها میباش��د .سپس اثر انتقال تکنولوژی را از طریق رقابت با معرفی متغیرهای کنترل برای
تکنولوژی و رقابت تحلیل کردند و نتیجه گرفتند که اندازهی س��رریزها در استونی قابلتوجه و وابسته
به ویژگیهای س��رمایهگذاری مستقیم خارجی است .همچنین سرریزهای تکنولوژی به اندازه بنگاهها،
س��اختار مالکیت و جهتگیری تجارت وابسته میباشند .بهگونهایکه بنگاههای کوچک و غیرصادراتی
بیشتر از سایر بنگاههای داخلی سود میبرند .آنها در ادامه مطالعه خود بیان کردند که ظرفیت جذب
بعض��ی از بنگاههای کوچک به علت انتقال نی��روی کار ماهر این بنگاهها به بنگاههای خارجی ،کاهش
مییابد اما نتایج نش��ان میدهند ک��ه رقابت ،مقیاس بنگاههای داخلی و خارج��ی را افزایش میدهد
و سیاس��تهای دولت ممکن اس��ت منجر به افزایش س��رریزهای تکنولوژی از سرمایهگذاری مستقیم
خارجی شوند.
مورنو و همکاران )2003( 3مطالعهای با عنوان س��رریزهای فضایی ،فعالیت نوآوری و نقش فرآیند
ایج��اد دان��ش را انجام دادند و از دادههای  138منطقه از  17کش��ور در اروپا در دوره زمانی  1978تا
 1997استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که فرآیند خودهمبستگی فضایی مثبت و معناداری در
نوآوری وجود دارد و به این معنی است که محصول دانش در منطقه مورد بررسی بهوسیله سرریزهای
1 . Marin and Bell
2 . Sinani and Meyer
3 . Moreno, Paci and Usai
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فضایی تحتتأثير قرار میگیرند و منجر به افزایش فعالیت نوآوری در مناطق دیگر میشود و مهمترین
قوتوسعه بینالمللی است .برنارد و لسیج )2011(1سرریزهای
عامل مؤثر بر ایجاد نوآوری مخارج تحقی 
دانش در دوره زمانی  1992تا  2000را با اس��تفاده از مدلهای اقتصادس��نجی فضایی مورد بررس��ی
قرار دادند .آنها بیان کردند که تخمین س��رریزها بدون درنظرگرفتن بعد فضایی تورشدار و ناسازگار
میباشند و براین اساس از روش توبیت فضایی بهره جستند و به این نتیجه رسیدند که در  94منطقه
قوتوسعه
آس��یا ،بزرگترین اثرهای مس��تقیم و غیرمستقیم س��رریز تکنولوژی مرتبط با فعالیت تحقی 
بخش خصوصی است و این پیامدهای خارجی با فاصله از منبع پیامدها کاهش مییابند و نتایج آنها
به استراتژیهای بهینهی منطقهای اشاره مینماید.
ادبیات داخلی نیز دارای مطالعات نسبتاً کمی در این زمینه میباشد که میتوان به تعدادی از آنها
اشاره نمود.
کمیجانی و قویدل ( )1385به بررس��ی اثر س��رریز س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی در اشتغال
نیروی کار ماهر و غیرماهر پرداختند و با استفاده از تکنیک ادغام دادهها بخش خدمات بین سالهای
1376-1383ب��ه این نتیجه میرس��ند که ش��کاف به��رهوری بخش خدمات ایران ب��ا بخش خدمات
کش��ورهای توس��عهیافته ،بهگونهای است که با افزایش ش��کاف بین نیرویکار ماهر و غیرماهر افزایش
مییاب��د .بهعبارتدیگر با ورود بنگاههای چندملیتی خدماتی به ای��ران ،بنگاههای خدماتی موجود در
لونقل ،انبارداری و
زیربخشهای خدماتی همچون خردهفروش��ی ،عمدهفروشی ،هتل و رستوران ،حم 
بوکار ،با تغییر ساختار نیرویکار
ارتباطات ،واسطهگریهای مالی ،مستغالت و اجاره و فعالیتهای کس 
خود ،بهرهوری نیرویکار را به س��مت جذب نیرویکار ماهر افزایش میدهند .البته بخش مس��تغالت،
بوکار ،رتبهی اول را از نظر جذب نیرویکار ماهر دارند .ش��اکری و ابراهیمی
اجاره و فعالیتهای کس�� 
قوتوس��عه بر حق ثبت اختراع و رش��د اقتصادی در بین
س��االری ( )1388به مطالعه اثر مخارج تحقی 
کش��ورهای توسعهیافته و درحالتوسعه پرداختند و با استفاده از دادههای  1981-2004به این نتیجه
قوتوسعه موجب افزایش جریان حق ثبت اختراع میشود و
رسیدند که سرمایهگذاری در بخش تحقی 
این بازده در کشورهای درحالتوسعه نسبت به کشورهای توسعهیافته بیشتر است .همچنین اثر افزایش
در حق ثبت اختراع بر افزایش تولید ناخالص داخلی در کش��ورهای توس��عهیافته بیش��تر از کشورهای
درحالتوس��عه میباش��د .نتایج آنها حاکی از تأثیرپذیری مثبت تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه
1 . Bernard and LeSage
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کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه آسیا است.
آذربایجانی و همکاران ()1387به بررس��ی ارتباط بین س��رمایهگذاری مستقیم خارجی ،تجارت و
رش��د اقتصادی کش��ور ایران پرداختند و با روش همجمعی ب��رای دوره 1353-1384بیان کردند که
متغیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی تنها در کوتاهمدت بر روی رشد ،اثر منفی و معناداری میگذارد
و متغیر تجارت در کوتاهمدت و بلندمدت بر روی رش��د ایران تأثیر معناداری دارد .بهعالوه متغیرهای
سرمایه و نیرویکار نیز عوامل بسیار مهمی برای رشد اقتصادی ایران در کوتاهمدت و بلندمدت به شمار
میآیند .همچنین اثرات باز بودن تجارت روی رشد نیز داللت بر آن دارند که چه در کوتاهمدت و چه
در بلندمدت ،درجه بازبودن اقتصاد دارای اثر مثبت بر روی رشد اقتصادی بوده که این اثر در بلندمدت
بیش��تر از کوتاهمدت میباش��د .متغیر مجازی نیز چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت ،مثبت و بسیار
معنادار است.
اکبری وفرهمند ( )1384در زمینه همگرایی اقتصادی کش��ورها وس��رریزهای منطقهای با تأكيد
ب��ر نقش کش��ورهای حوزه خلیج ف��ارس مطالعهای انجام دادند وبا اس��تفاده از دادهه��ای دوره زمانی
1975-1999نتایج حاصل از روش اقتصادس��نجی فضایی برای کش��ورهای اس�لامی را اینگونه بیان
کردند که وابس��تگی فضایی مثبت میان نرخ رشد کشورهای اس�لامی وجود دارد .بنابراین با توجه به
اثرات سرریز مثبت ،رشد کشورهای هر منطقه میتواند اثر منفی بر رشد کشورهای مجاور بگذارد و یک
چرخه رشد اقتصادی ایجاد نماید.
همانطورکه مشاهده میشود گروهی از مطالعات به بررسی ارتباط سرریز و توسعه با عواملی چون
بهرهوری عوامل ،رفاه ،رشد اقتصادی ،نوآوری و همگرایی کشورها میپردازد ،عالوهبراین گروهی دیگر از
مطالعات انتقال تکنولوژی از طریق سرریزها مورد بررسی قرار میدهد .برخی مطالعات نیز ویژگیهای
کش��ور میزبان جهت جذب سرریزها را هدف مطالعه خود قرار دادهاند ،و همچنین برخی مطالعات اثر
قوتوسعه میبینند .در ادامه با کمک
قوتوسعه یا تولید ناخالص داخلی را بر تحقی 
سرمایهگذاری در تحقی 
این مطالعات صورت گرفته به بررس��ی رابطه فضایی حق ثبت اختراع و عوامل اثرگذار بر آن ،از جمله
قوتوسعه ،میپردازیم.
سرریزهای تحقی 
 -3مبانی نظری
قوتوسعه داخلي معموالً فرآيندي
براي يك كشور درحالتوسعه بهبود فناوري از طريق واحدهاي تحقي 
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بسيار كند و درعينحال هزينهبر است ،درصـورتيكه سرريز فناوري ،فرآيند پيشرفت فناوري و افزايش
بهرهوري را تس��ريع میبخش��د (گوگردچیان ،رحیمی ،91.ص .)9تکنولوژی دارای ماهیت غیررقابتی
است .یعنی استفاده یک فرد یا یک بنگاه از یک تکنولوژی منجر به محدودشدن استفاده سایرین از آن
نمیش��ود و هزینه یک عامل یا بنگاه برای استفاده از تکنولوژی موجود در مقایسه با هزینه اختراع آن
بس��یار ناچیز است .ازاینرو ،تمامی مزایای تکنولوژی به مخترع آن اختصاص ندارد .سرمایهگذاریهای
ی خصوصی آن دارای
تکنولوژیکی بهطورمعمول دارای بازدهی اجتماعی هس��تند که نس��بت به بازده 
اهمیت بیش��تری است .تکنولوژی ،یک بار ابداع میشود و میتواند بارها مورد استفاده قرار بگیرد و در
سطح بینالمللی با هزینههای اضافی کوچک اما منافع اضافی قابل توجه انتشار یابد.
پژوهش تکنولوژیکی و نوآوری عمدتاً توسط شرکتها و اقتصادهای (دولتهای) پیشرو که رهبران
تکنولوژیکی جهان هس��تند صورت میپذیرد .س��پس ،این تکنولوژی به س��ایر نق��اط جهان از طریق
کانالهای تجارت ،مهاجرت ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،و صدور مجوز تکنولوژی (حق ثبت اختراع
و قانون حق طبع و نشر) 1منتقل میشود.
به لحاظ تئوری سرریز تکنولوژی بهعنوان یک مکانیزم کلیدی برای رشد پایدار بهرهوری و انتشار
آن بین کش��ورها شناخته میش��ود .از نقطه نظر تجربی ،اقتصاددانان به مطالعه چگونگی اندازهگیری
س��رریز تکنولوژی و کانالهای انتقال آن پرداختهاند .از منظر سیاستگذاری ،کشورهایی که تمایل به
سرریز تکنولوژی بزرگتری دارند ،از سیاستهایی جهت گسترش فعالیت تجاری خود استفاده میکنند
تا با ارتقای شرایط جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی از مزایای سرریزهای تکنولوژی استفاده کنند.
نقش دولت از این منظر نیز بسیار مهم خواهد بود.
ن��وآوری علمی و فنی موتورهای اصلی رش��د بهرهوری در کش��ورهای توس��عهیافته (اروپا ،ژاپن و
آمریکای شمالی) هستند .نفوذ این کشورها بر کشورهای درحال صنعتیشدن ،به همراه سرمایهگذاری
در س��رمایه فیزیکی و انس��انی ،دلیل اصلی رش��د بهرهوری و درآمد سرانه اقتصاد آنها است .به دلیل
ی در
ماهیت غیررقابتی تکنولوژی ،دانش فنی میتواند توس��ط تولیدکنندگان بهمنظور افزایش بهرهور 
تولید مورد استفاده قرار گیرد .ازاینرو دو نوع منفعت از کانال «سرریزها» ایجاد میشود:
1.1اول ،دانش تکنولوژیکی جدید میتواند در هر کشوری جهت تولید کاالهایی با کیفیت باالتر و
کاراتر مورد استفاده قرار بگیرد .این نوع سرریز ،بهرهوری نیروی کار کشور پذیرنده تکنولوژی
1 . Patent
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را افزایش میدهد.
2.2دوم ،دانش تکنولوژیکی میتواند در هر کشوری برای ایجاد ایدههای جدید یا برنامههای جدید
قوتوس��عه ( 1)R&Dاس��تفاده شود .این نوع س��رریز ،کارایی را در کشورهای پذیرنده
در تحقی 
تکنولوژی افزایش میدهد (انسلین و همکاران ،1997.ص.)426
مخترعان ،معموالً بخش��ی از منافعی که از نوع اول س��رریزها ناش��ی میشود را به خود اختصاص
میدهن��د .این امر از طری��ق تولید کاالهایی با تکنولوژی جدید و ص��ادرات آنها به بازارهای خارجی
(تجارت) یا بهوس��یله راهاندازی خط تولیدی که از تکنولوژی جدید در سایر کشورها استفاده میکند.
یعنی سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا بهوسیله صدور مجوز تکنولوژی جدید و دریافت پرداختهای
حق امتیاز بهدست میآید.
تجارت بینالملل ،س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی و حق ثبت اختراع بینالمللی و حقوق طبع و
نشر 2کانالهای معمول برای انتشار منافع نوآوریهای تکنولوژیکی به مصرفکنندگان در دیگر کشورها
هستند (بالالک ،2009.3ص .)194دانش جدید قادر است که کشورها را از نوع دوم سرریز تکنولوژی
منتفع س��ازد؛ یعنی ممکن است بهرهوری بنگاهها و تولیدکنندگان بهعنوان پیامدی از ارایه تکنولوژی
بهتر بهبود پیدا کند .اولین نوع سرریز تکنولوژی معموالً توسط مکانیس م بازار (تجارت ،سرمایهگذاری
و حقوق مالکیت معنوی) ایجاد میش��ود و گاهی انتش��ار تکنولوژی نامیده میش��ود .نوع دوم سرریز
تکنولوژی شامل انتشار دانش به دیگر بنگاههای پذیرنده تکنولوژی از طریق تحرک نیروی کار ،آموزش،
تقلید و  ...است و بهعنوان پیامد جانبی تکنولوژی درنظر گرفته میشود.
با توجه به آثار مفید و مؤثر رشد و بهرهوری ،سرریز تکنولوژی بینالمللی بهعنوان مفیدترین جنبه
از جهانیس��ازی معرفی شدهاست .مطالعات تجربی بر اندازهگیری شدت ،کمی کردن اثرات و شناسایی
کانالهای مرتبط با این سرریزها متمرکز هستند .محققان و سیاستگذاران اغلب خصوصیاتی را موردتوجه
قرار میدهند که کشور پذیرنده را در بهترین موقعیت قرار دهد تا منافع سرریز را دریافت نمایند.
اندازهگیری سرریزهای تکنولوژی
الزم به ذکر است که میزان سرریز تکنولوژی بهصورت دقیق قابلاندازهگیری نیست .اگرچه کانالهای
1 . Research and ِDevelopment
2 . Copyrights
3 . Blalock
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انتقال آن (تجارت ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،حق ثبت اختراع) و پیامدهای آن را میتوان ثبت
قوتوس��عه (نهاده) ی��ا مقادیر نوآوری مثل حق
و اندازهگی��ری کرد .اقتصاددانان از مقادیر منابع تحقی 
ثبت اختراع یا بهرهوری (س��تانده) برای اندازهگیری تقریبی آن اس��تفاده میکنند .دو روش کلی برای
قوتوس��عه انجامشده در بعضی کشورها (یا
شناس��ایی سرریز معرفی شدهاست .روش اول ،اثرات تحقی 
بنگاهها) را بر بهرهوری دیگر کشورها (یا بنگاهها) از طریق تجارت ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،یا
نزدیکی تکنولوژیکی/جغرافیایی موردتوجه قرار میدهد .روش دوم ،مستقیماً ارتباط بین شدت تجارت
یا سرمایهگذاری مستقیم خارجی (کانالهای سرریز تکنولوژی) و بهرهوری را موردبررسی قرار میدهد.
ه��ر دو روش وجود س��رریزها را به طور غیرمس��تقیم از اثرات بر بهرهوری بنگاهه��ای اقتصاد پذیرنده
تکنولوژی استنباط میکنند .هدف رویکرد دوم شناسایی مستقیم راههای ارتباطی است که سرریزهای
قوتوسعه)1
قوتوسعه به تحقی 
تکنولوژی را نتیجه میدهند .این روش تنها سرریزهای نوع دوم (از تحقی 
را مورد بررسی قرار میدهد و تأکید زیادی بر مکانمند بودن و استقرار جغرافیایی این نوع سرریز دارد.
قوتوس��عه و سرمایه
ش��واهد تجربی جهت تبیین رابطه بین نهادهها و س��تاندههای نوآوری (تحقی 
انس��انی) نش��ان میدهند که توجه به این دو عامل بهطورهمزمان نیاز به مطالعات گستردهتری دارد و
پیامدهای جانبی باید مورد بررسی قرار گیرد (آدرش و فلدمن .)2004 ،2جاف و دیگران )1993( 3نشان
دادند که نزدیکبودن به تولیدکنندگان نوآوری ،فرآیند اش��تراک اطالعات و انتشار دانش بین بنگاهها
قوتوسعه تنها به
را تس��هیل میکند .طبق مطالعات آنها تالشهای یک بنگاه انفرادی در زمینه تحقی 
قوتوسعه توسط مؤسسات تحقیقاتی سایر صنایع داخلی یا سازمانهای
آن شرکت تعلق ندارد و تحقی 
تحقیقاتی عمومی (که اغلب منبع نوآوری بسیاری از صنایع دیگر هستند) گسترش مییابد .همچنین
قوتوسعه محلی و اثرات سرریز
خاطرنش��ان کردند که اگر دانش بدون هزینه انتقال داده نش��ود ،تحقی 
دانش نه تنها اثرات جانبی ایجاد نمیکند بلکه درون همان ناحیه محدود میشود .بنابراین ،هرچه انتشار
و گسترش دانش و نوآوری مدت زمان بیشتری طول بکشد ،و با توجه به موهبتهای سرمایه انسانی

4

قوتوسعه در سالهای گذشته در یک اقتصاد ،سرریزهای داخلی بیشتری ایجاد
کافی ،تالشهای تحقی 
خواهد کرد.
1 . R&D to R&D
2 . Audretsch And Feldman
3 . Jaffe et al.
4 . Human capital endowment
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در تعیین ظرفیت نوآوری چندین متغیر دخیل است ،برای مثال نمونهای از این متغیرها را در مدل
زیر مشاهده میکنید:
					
()1
قوتوسعه و  Hسرمایه انسانی
قوتوسعه مخارج تحقی 
که در آن  Iنشاندهنده ستانده نوآوری ،تحقی 
اس��ت .عالوهبراین ،عملکرد نوآورانه یک منطقه و ظرفیت آن در زمینه نوآوری را میتوان با استفاده از
ویژگیهای ساختاری آن منطقه (اجتماعی ،مکانی و اقتصادی) تعیین کرد .در این معادله Zit ،عوامل
اجتماعی-اقتصادی گذشته را شامل میشود که میتواند عملکرد نوآورانه یک منطقه را تحتتأثیر قرار
دهد و غالباً نقش دولت را در فرآیند پذیرش سرریز نشان میدهد .تمامی این متغیرها در تعیین ظرفیت
نوآوری دخیل هستند.
بین عوامل اضافی که ممکن است نوآوری را تحتتأثیر قرار دهد ،و با توجه به ماهیت دانشبر بودن
قوتوسعه داخلی و خارجی را نیز
نوآوری ،میبایست منابع پیامدهای جانبی مرتبط با فعالیتهای تحقی 
درنظرگرفت .این امر بهعنوان یک قاعده کلی پذیرفته ش��ده که ساختار بنیادی مناطق و سازمانهای
اقتصادی میتواند س��رریز دانش محلی را تس��هیل کند و تفاوتهای موجود در نوآوری را کاهش دهد.
س��ؤال اصلی در این زمینه این اس��ت که چگونه ترکی��ب فعالیتهای اقتص��ادی میتواند به تجمیع
پیامدهای جانبی و نوآوری منتج ش��ود .گالس��ر و دیگران )1992( 1اشاره کردهاند که تخصصگرایی و
بومیسازی اقتصاد ،معموالً منجر به پیامدهای جانبی میشود ،که این پیامدها به وجود منبع نیرویکار
ماهر ،عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان مجاور ،سرریز تکنولوژی بین بنگاهها در همان صنعت ،دستیابی
به بازده فزاینده نس��بت به مقیاس در تولید و رشد و بهرهوری ارتباط دارد و تبادل دانش بین بنگاهها،
صنایع و اقتصادهای مختلف به بازدهی و رش��د بیش��تر اقتصادی منتج شود .از طرف دیگر ،اگر فرض
شود که دانش تکنولوژی و ایدههای جدید ،کاالیی عمومی هستند ،سرریز دانش محدود به یک مکان
ی��ا منطقه نخواهند ش��د و میتوان��د آزادانه بین مکانهای مختلف حرکت کن��د .از این منظر ،نه تنها
قوتوس��عه اقتصادهای دیگر نیز میتواند نوآوری محلی را تحتتأثیر
قوتوس��عه محلی بلکه تحقی 
تحقی 
قرار دهد (کلر.)1998 ،2با این وجود ،در برخی موارد فرض میشود که کل منبع دانش خارجی منتقل
قوتوسعه ،یا واردات
نمیش��ود .تجارت میان مناطق یا کشورها ،سرمایهگذاری خارجی در زمینه تحقی 
1 . Glaeser et al
2 . Keller
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نهادههای تکنولوژیکی ،فقط تعداد کمی از کانالهایی هستند که بخشی از این دانش جدید را به جریان
میاندازند و بنابراین برای یک اقتصاد در دسترس قرار میگیرند.
 -4معرفی مدل و تخمین:
در نخس��تین گام برای انجام تخمین ،تابع محصول دانش��ی براساس مبانی نظری و ادبیات تحقیق به
صورت زیر معرفی میگردد:
		
()2

متغیر بیانگر حق ثبت اختراع و معرف تکنولوژی یا محصول دانش میباش��د .دادههای این متغیر
بهوسیله سیس��تم طبقهبندی حق ثبت اختراع بینالمللی 1ارائه میشوند .متغیر  HDI t 2نشاندهنده
شاخص توسعه انسانی و بیانگر ظرفیت جذب کشورها محسوب میشود .نکته قابل توجه این است که
بخشی از دانش و خالقیت نهادینه در افراد ذاتی میباشد و از طریق وراثت به افراد منتقل میگردد و
بخشی از آن اکتسابی است که از محیط خانواده و اجتماع فراگرفته ميشود ،و در هر دو حالت میتواند
قوتوسعه است و بهعنوان
مبنایی برای نوآوری و محصول دانش باشد.متغیر  R&Dtبیانگرمخارج تحقی 
نهاده محصول دانش معرفی میگردد.متغیر  (G⁄GDP)tبیانگر اندازه دولت در اقتصاد اس��ت (که  Gو
 GDPبهترتیب مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی را نش��ان میدهد) .ش��ایان ذکر اس��ت که دولت
قوتوس��عه ،تعریف حقوق مالکیت معنوی و افزایش امکانات زیربنایی
مهمترین نقش را در زمینه تحقی 
دارد که این عوامل منجر به افزایش دانش در اقتصاد میش��وند.متغیر  Mijtس��هم واردات ابزارآالت و
ماشینآالت سرمایهای کشور iام از کشور jام میباشد که کشور jام کشوری توسعهیافتهاست.
دادههای این پژوهش مربوط به دوره زمانی  1995 – 2011میباش��ند و از س��ایت بانک جهانی و
آنکتاد3استخراج گردیدهاند تا به کمک آنها بتوان سرریز تکنولوژی را با درنظرگرفتن ابعاد جغرافیایی
و قرار دادن حق ثبت اختراع بهعنوان شاخصی برای تکنولوژی یا محصول دانش مورد بررسی قرار داد.
در این مطالعه کشورهای توسعهیافته گروه  4G-7بهعنوان صادرکننده کاالهای صنعتی حامل دانش
1 . IPC
2 . Human Development Index
3 . UNCTAD
 . 4شامل کانادا ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،ژاپن ،انگلستان و ایاالت متحده امریکا
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درنظر گرفته شدهاس��ت .کشورهای این گروه با باالترین میزان تولید ناخالص داخلی ،قادر به صادرات
کاالها با قیمتهای رقابتی و باالترین سطح تکنولوژی در بازارهای بینالمللی میباشند و از طرف دیگر
قوتوسعه در میان کشورهای  ،OECD1متعلق به گروه  G-7است (مینگیانگ و
بیشترین نهاده تحقی 
همکاران .)2006 ،2منطقه مورد بررسی شامل منتخبی از کشورهاي قاره آسیا است و شامل کشورهاي
ژاپن ،کرهجنوبی ،سنگاپور ،تایلند ،چین ،مالزي ،ترکیه ،آذربایجان ،ارمنستان ،هند و ایران میباشد.
واردات ماش��ینآالت و ابزارآالت حامل دانش تمامی کشورهاي منتخب از کشور ژاپن (عضو گروه
 )G-7و همچنین کرهجنوبی و س��نگاپور درنظر گرفته شدهاس��ت ،زیرا این دو کشور همانند ژاپن در
مرحله نوآوري قرار دارند و در زمره کشورهاي توسعهیافته میباشند .سه کشور اول در مرحله نوآوري
هستند ،تایلند و چین در مرحله کارآیی و مالزي در حال گذر از مرحله کارآیی به نوآوري قرار دارد.
جدول شماره( :)1نتایج آزمونهای موران ،نسبت درستنمایی و والد
مقدار

آماره

3/5476

Moran I-statistic

0/0056

Probability

20/8496

Lratios

0/0000

Probability

290/7667

Walds

0/0000

Probability

منبع :محاسبات تحقیق
باتوجه به مکانمند بودن س��رریزهای موردبررسی ،در این مطالعه بهمنظور بررسی دادهها ،از روش
اقتصادس��نجی فضایی اس��تفاده میشود .در این روش بعد از س��اخت ماتریس مجاورت فضایی( )Wبا
استفاده از فواصل زمینی بین کشورها ،از سه آزمون موران ،3نسبت درستنمایی 4و والد 5جهت تشخیص
رابطه فضایی بین کشورها کمک گرفته شدهاست که نتایج حاصل از این سه آزمون در جدول شماره()1
1 . Organisation for Economic Co-operation and Development
2 . Mingyong and et. al
3 . Moran
4 . Likelihood Ratio
5 . Wald
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ارایه شدهاست .آماره آزمون موران در سطح اطمینان 99درصد بزرگتر از  1/96است و آمار ه آزمونهای
نس��بت درستنمایی و والد نیز از  6/635بزرگتر میباش��ند .فرضیه صفر هر سه آزمون ،عدم وابستگی
فضایی در اجزای اخالل میباشد .با توجه به رد فرضیه صفر مبنی بر عدم وابستگی فضایی ،میتوان از
روش اقتصادسنجی فضایی استفاده کرد.
جه��ت انتخاب بین مدلهای خودرگرس��یون فضای��ی ( 1 (SARو خطای فضای��ی ) 2 (SEMاز
آزمونهای  lmerrorو  lmlagاستفاده مینماییم .فرض صفر آزمونهای  lmerrorو  lmlagبهترتیب
عدم وابستگی فضایی در اجزای اخالل و عدم وابستگی فضایی در مشاهدات متغیرهای وابسته میباشد.
در ص��ورت معناداری هر دو آزمون ،نیاز به اجرای آزمونهای  Lmerror_robustو Lmlag_robust

است( .لسیج ،1999 ،ص .)442نتایج آزمونها در جدول شماره ( )2ارائه شدهاند.
جدول شماره( :)2نتایج آزمون LM
مقدار

آماره

13/3039

Lmerror

0/0000

Probability

5/6573

Lmlag

0/0174

Probability

9/2217

Lmerror_robust

0/0024

Probability

1/4860

Lmlag_robust

0/2228

Probability

منبع :محاسبات تحقیق
نتایج جدول ش��ماره ( )2نش��ان میدهند که آماره آزمونهای  lmerrorو  Lmerror_robustدر
سطح اطمینان  99درصد بزرگتر از  6/635است و فرض صفر مبنی بر عدم وابستگی فضایی در اجزای
اخالل رد میشود و از طرف دیگر با کمتر بودن آماره آزمونهای  lmlagو  Lmlag_robustاز ،6/635
فرضیه صفر مبنی بر عدم وابس��تگی فضایی در مش��اهدات متغیرهای وابس��ته رد نمیشود .درنتیجه
1 . Spatial Auto Regressive
2 . Spatial Error Model
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میبایس��ت از مدل  SEMاس��تفاده نمود .الزم به ذکر اس��ت که در این مقاله از مدل  SDMاستفاده
شده است ،زیرا مدل  SDMمدل  SEMرا دربرمیگیرد و برای بررسی مدلهای سرریز مناسبتراست
(لسیج ،2009 ،ص.)68
جدول شماره( :)3نتایج برآورد مدل SDM
احتمال z

آماره  tمجانبی

ضرایب

متغیر

0/0000

-6/9798

-37/5324

Constant

0/0000

10/0785

1/1669

)Ln(HDI

0/0019

3/1009

1/3011

)Ln(R&D

0/1489

1/4434

0/4413

)Ln(G/GDP

0/0425

-2/0279

-0/5786

)Ln(Mij

0/0021

3/0724

0/8468

)W*ln(HDI

0/0152

2/4269

1/4349

)W* Ln(R&D

0/0000

-7/8513

-5/2234

)W* Ln(G/GDP

0/0000

6/7988

4/6949

)W* Ln(Mij

0/0989

1/6499

0/1339

ρ

0/8362

̅R

0/8410

2

R

2

منبع :محاسبات تحقیق
نتایج این جدول نش��اندهنده ضریب مثبت و معنادار  λاس��ت که حاکی از تأثيرپذیری وضعیت
محصول دانش هر کش��ور از کش��ورهای مجاور میباش��د همچنین نتایج بیانگر اث��ر مثبت و معنادار
قوتوسعه ،اندازه دولت و واردات سرمایهای بر محصول
متغیرهای شاخص توسعه انسانی ،مخارج تحقی 
دانش در منطقه میباشند .براساس نتایج جدول ( )3ضریب مثبت و معنادار متغیر  ρنشاندهنده آن
اس��ت که قرارگرفتن در کنار کش��ورهای با پتانسیل محصول دانش و تکنولوژی باالتر ،تأثير مثبتی بر
محصول دانش و تکنولوژی آن کشور دارد .همچنین اثر شاخص توسعه انسانی ،مخارج تحقیقوتوسعه
و وقفهفضایی آنها بر محصول دانش نیز مثبت و معنادار است.
تأثيرگذاری اندازه دولت بر حق ثبت اختراع مثبت و بیمعنا و اثر وقفه فضایی آن ،منفی و معنادار
میباش��د .واردات سرمایهای بر محصول دانش تأثير منفی و معناداری دارد درحالیکه اثر وقفه فضایی
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آن مثبت و معنادار اس��ت .درمیان متغیرهای توضیحی ،بیش��ترین حساسیت حق ثبت اختراع نسبت
قوتوس��عه و شاخص توسعه انسانی میباشد و کمترین حساسیت
به متغیرهای توضیحی مخارج تحقی 
نسبت به اندازه دولت و واردات است .با استفاده از مدل  SDMمیتوان اثر مستقیم ،سرریز و اثر کل را
از یکدیگر تفکیک نمود .اثر مستقیم نشاندهنده میزان کشش جزئی حق ثبت اختراع هرکشورنسبت
به متغیرهای مستقل در خود آن کشور و سرریزهای درون کشوری میباشد .درحالیکه اثر غیرمستقیم
بیانگر اثرات سرریزهای تجمعی بینالمللی و کشش جزئی حق ثبت اختراع یک کشور نسبت به تغییر
متغیرها در کشورهای همسایه است
جدول شماره( :)4تفکیک اثرات غیرمستقیم از اثرات مستقیم و کل
متغیر

احتمال

آماره t

ضرایب

0/0000

10/0339

1/1965

)Ln(HDI

0/0014

3/2222

1/3407

)Ln(R&D

0/3345

0/9667

0/2893

)Ln(G/GDP

0/1195

-1/5615

-0/4420

)Ln(Mij

0/0006

3/4308

1/1402

)Ln(HDI

0/0061

2/7621

1/8124

)Ln(R&D

0/0000

-7/0085

-5/8277

)Ln(G/GDP

0/0000

6/0866

5/2084

)Ln(Mij

0/0000

5/6642

2/3368

)Ln(HDI

0/0000

4/3480

3/1531

)Ln(R&D

0/0000

-5/8999

-5/5384

)Ln(G/GDP

0/0000

4/8086

4/7663

)Ln(Mij

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

منبع :محاسبات تحقیق
نتایج جدول شماره( )4نشان میدهد که اثر مستقیم و غیرمستقیم شاخص توسعه انسانی و مخارج
تحقیقوتوس��عه برمحصول دانش هر کشور و کشورهای همسایه مثبت و معنادار است .این امر حاکی
از وجود س��رریزهای درون کش��وری و بینالمللی است .اثرات مس��تقیم و غیرمستقیم شاخص توسعه
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قوتوسعه بر محصول دانش تبدیل به اثر کل مثبت و معناداری در منطقه شده
انس��انی و مخارج تحقی 
که بزرگتر از دو اثر مس��تقیم و غیرمس��تقیم است .اثر مستقیم واردات سرمایهای حامل دانش بر حق
ثبت اختراع منفی و بیمعنا است اما با تأثيرپذیری مثبت محصول دانش هر کشور از واردات کشورهای
همس��ایه ،اثرکل مثبت و معناداری در منطقه ایجاد شدهاس��ت .همچنین حاصلجمع اثرمس��تقیم و
بیمعنای اندازه دولت واثر غیرمستقیم منفی بر حق ثبت اختراع ،اثرکل منفی در منطقه را به دست
میدهد .اختالف بین ضرایب برآوردی ش��اخص توس��عه انسانی ،مخارج تحقیقوتوسعه ،واردات حامل
دانش و اندازه دولت در مدل  SDMو در قس��مت اثر مس��تقیم بهترتیب براب��ر با ،0/0396 ،0/0296
 -0/152و  0/1366میباش��ند و نشاندهنده اثرات بازخوردی هستند .این اثرات بهعنوان نتیجهای از
میانگین تأثيرپذیری محصول دانش هر کش��ور از ،انتقال تأثيرات به مناطق همس��ایه و بازگشت آن به
خودکشور میباشد .این اختالف تجمعی مثبت به سبب بزرگتر بودن اثرات مستقیم از تخمین ضرایب
متغیرها در مدل  SDMحاصل شدهاست.
بیشترین اثر بازخوردی مربوط به واردات حامل دانش و کمترین اثر از آن شاخص توسعه انسانی و
مخارج تحقیقوتوسعه است .اختالف بین ضریب برآوردی وقفه فضایی شاخص توسعه انسانی ،مخارج
قوتوس��عه و واردات حامل دانش در مدل  SDMو در قس��مت اثر غیرمس��تقیم بهترتیب برابر
تحقی 
ب��ا  -0/6043 ،0/3775 ،0/2934و  0/5135میباش��ند .این اثرات بازخوردی نش��اندهنده میانگین
تأثيرپذیری محصول دانش هرکشور به سبب تغییر متغیرهای توضیحی کشورهای همسایه و برگشت
اثرات به خود کشور است.
 -5نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان میدهد که:
1.1افزایش مؤلفههای ش��اخص توس��عهانس��انی منجربه افزایش حق ثبت اختراع ی��ا محصول دانش
میشوند .یکی از دالیل این امر ،تمرکز زیاد کشورها بر مهمترین عامل در شاخص توسعهانسانی یا
همان آموزش نیرویانسانی متخصص است تا بدین طریق ظرفیت جذب تکنولوژی افزایش یابد.
قوتوس��عه دارای اثر مثب��ت و معناداری بر محصول دانش اس��ت .در حقیقت مخارج
2.2مخارج تحقی 
قوتوس��عه به عنوان نهاده دانش ،مبنای��ی برای افزایش محصول تکنول��وژی فراهم میآورد.
تحقی 
قوتوسعه در بخش اثرات مستقیم و
همچنین اثرات بازخوردی مثبت ناش��ی از تغییر مخارج تحقی 
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قوتوسعه و سرمایهگذاریهای کشورهای منطقه
غیرمستقیم حاکی از وجود ارتباط بخشهای تحقی 
در این بخش میباشد تا بدین طریق تکنولوژی جدید در تمامی کشورها افزایشیابد.
3.3نتایج حاکی از غلبه بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در محصول دانش و عدم سرریزهای آثار
دخالت دولت در بین کشورها است .همچنین غلبه اثر غیرمستقیم منفی اندازه دولت بر اثرمستقیم
مثبت و بیمعنا نشاندهنده آن است که اندازه دولت در این منطقه تأثير مثبتی بر محصول دانش
ندارد .این نتایج حاکی از اندازه زیاد بخش خصوصی در تولید دانش جدید است.
4.4واردات حامل دانش به تنهایی در هر کشور اثر مثبتی برجای نمیگذارد و با درنظرگرفتن اثر وقفه
فضایی آن یا بهعبارتی تأثيرپذیری از همسایگان ،محصول دانش افزایش مییابد .در این راستا ایجاد
تکنولوژیهای جدید وابسته به واردات حامل دانش خواهد بود.
در نگاه کلی واردات حامل دانش بهعنوان کانال انتقالدهنده تکنولوژی ،منافع ناش��ی از تجارت را
به سمت هر کشور و همسایگان آن سوق میدهد .میانگین تأثيرپذیری محصول دانش هر کشور از
تغییر شاخص توسعه انسانی در خود کشور یا بهعبارتدیگر اثر مستقیم ،مثبت میباشد .همچنین
غلبه اثر غیر مس��تقیم واردات س��رمایهای بر اثر مستقیم به همراه اثرات بازخوردی مثبت حاکی از
تأثيرپذیری حق ثبت اختراع تمامی کش��ورها از تغییر واردات درخود کش��ور و کشورهای همسایه
است .بهعبارتدیگر هر کشور از طریق واردات سرمایهای نمیتواند دانش خود را به صورت خودکفا
افزایش دهد بلکه کمک سایر همسایگان منجربه فزونی محصول دانش میشود و در نهایت اثر کل
ش نهفته در کاالها و
مثبت و معناداری ایجاد میگردد و بدین طریق واردات باعث دسترسی به دان 
ایجاد تکنولوژی جدید میگردد.
5.5میانگین اثر بازخوردی متغیر شاخص توسعه انسانی مثبت است که حاکی از میانگین تأثيرپذیری
مثبت حق ثبت اختراع هر کش��ور از تغییر ش��اخص توسعه انسانی خود ،انتقال اثرات به کشورهای
مجاور و بازگشت اثرات به خود کشور است.
6 .6اثر غیر مستقیم متغیر شاخص توسعه انسانی بر محصول دانش نیز مثبت و معنادار است که بیانگر
میانگین تأثيرپذیری مثبت محصول دانش هر کشور از تغییر شاخص توسعهانسانی در کشورهای
ن کشوری شاخص توسعهانسانی ،تأثير مثبتی بر حق ثبت
مجاور است .بهعبارتدیگر سرریزهای بی 
اختراع در هر کشور دارد .همچنین اثر بازخوردی این متغیر مثبت است.
7.7به س��بب مثبت بودن هر دو اثر مس��تقیم و غیرمس��تقیم ،اثر کل مثبت و معناداری ناشی از تغییر
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شاخص توسعه انسانی در منطقه ایجاد میگردد.
ای��ن نتایج داللت ب��ر اثر مثبت انتقال مهارتها به همراه جابهجای��ی نیرویکار متخصص در میان
کشورها دارد .همچنین تأثيرپذیری مثبت کشورها از این انتقال به سبب فراهمسازی شرایط مطلوب
توسط همسایهها برای جذب نیرویکارماهر است.
8.8اثرات مس��تقیم و غیرمس��تقیم تجمعی ناش��ی از تغییر مخارج تحقیقوتوس��عه بر محصول دانش
هر کش��ور و کشورهای همسایه آن مؤید اثرگذاری س��رریزهای درونکشوری و بینالمللی مخارج
تحقیقوتوسعه بر محصول دانش است.
قوتوسعه و شاخص توسعه انسانی ،بیشترین اثر
9.9درمیان سه متغیر واردات سرمایهای ،مخارج تحقی 
بازخوردی مثبت توسط واردات سرمایهای درمیان کشورهای منطقه ایجاد میشود که خود دلیلی
ب��ر اهمیت این متغیر بهعنوان کانالی برای انتقال بینالمللی تکنولوژی و دانش از طریق نهادههای
واسطهای تجاری است.
بنابراین با توجه به نتایج بهدستآمده پیشنهاد میشود جهت افزایش حق ثبت اختراع در کشور،
توج��ه وی��ژه به آموزش نیروی متخصص ماهر جهت افزایش قدرت جذب ،صورت گیرد که این خود با
قوتوسعه نیز ممکن میباشد .همچنین باتوجه به معناداری اثر غیرمستقیم
استفاده از افزایش مخارج تحقی 
ش��اخص توسعه انسانی بر حق ثبت اختراع میتوان با تسهیل جابهجایی نیرویکار بین کشورها ،حق
کانال انتقال تکنولوژی افزایش داد .بنابراین دولت با سرمایهگذاری و توجه
ثبت اختراع را از طریق این
ِ
به این مهم میتواند گام بزرگی در جهت افزایش حق ثبت اختراع در کشور بردارد.
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