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اثر سرریز دانش و کیفیت نهادی بر رشد نوآوری در
کشورهای منتخب سازمان همکاری اسالمی

چکیده

وحید امیدی
2
ابوالفضل شاه آبادی
3
نادر مهرگان
*1

مدلهای رش��د درونزا بعد از رومر ( )1990بر نوآوری بهعنوان مهمترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی
تأکید داش��تهاند .به همین علت گزارش رقابتپذیری جهانی نیز هرس��اله کشورها را بر مبنای میزان
گسترش نوآوری در آنها در درجات مختلف توسعهیافتگی رتبهبندی میکند .ازآنجاکه عوامل مؤثر بر
نوآوری را میتوان بهطورکلی به دودسته عوامل داخلی و خارجی دستهبندی کرد ،لذا در مطالعه پیش
روی تالش ش��ده اس��ت میزان اثرگذاری عوامل خارجی بر رشد نوآوری داخلی موردبررسی قرار گیرد.
ازاینروی ،دو کانال اثرگذاری سرریز نوآوری خارجی بر نوآوری داخلی شناساییشدهاند که عبارتاند از
سرریز از کانال واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای و سرریز از کانال سرمایهگذاری مستقیم خارجی.
سپس بهمنظور بررسی میزان اثرگذاری هریک از موارد نامبرده  29کشور عضو سازمان همکاری اسالمی
( )OICطی دوره  2011تا  2016انتخابش��دهاند .نتایج حاکی از آن اس��ت که اثر س��رریز نوآوری از
کانال واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای بر رشد نوآوری داخلی مثبت و معنادار بوده درصورتیکه
اثر س��رریز از کانال سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی منفی و معنادار برآورد شده است .از سوی دیگر،
نتایج نشان میدهند که بهبود کیفیت نهادی در دوره موردبررسی توانسته است میزان اثرگذاری سرریز
نوآوری خارجی از هر دو کانال بر رشد نوآوری داخلی را بهبود بخشد.
واژههای کلیدی:
نوآوری ،سرریز نوآوری ،کیفیت نهادی.
 . 1دانشجوی دکتری اقتصاد ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.
* نویسنده عهدهدار مکاتبات.Vahidomidi.eco@gmail.com :
 . 2عضو هیئتعلمی ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه الزهرا ،تهران.
 . 3عضو هیئتعلمی ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.
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مقدمه
یکی از مهمترین عواملی که بر درجه توسعهیافتگی کشورهای جهان اثر به سزایی دارد میزان تولید و
گسترش نوآوری در اقتصاد آنهاست .بهطوریکه با تغییر نوآوری (در دو بعد تولید و گسترش) جایگاه
کشورها در درجه توسعهیافتگی گزارش سازمان جهانی رقابتپذیری تغییر میکند .ازاینروی پرداختن
به موضوع نوآوری و بررس��ی عوامل مؤثر بر تحوالت آن ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،از اهمیت
زیادی برخوردار است .بهطورکلی عوامل مؤثر بر رشد نوآوری در سه بخش عمده تقسیمبندی شدهاند:
رومر )1990( 1و ویتزمن )1998( 2عواملی که از س��مت عرضه بر نوآوری مؤثر هستند را برجسته
کرده و بر نقش تعیینکننده آنها تأکید میکنند.
در مقابل اش��موکلر )1966( 3اهمیت عواملی که از س��مت تقاضا بر تحوالت نوآوری اثرگذارند را
موردتوجه قرار میدهد.
از س��وی دیگر کوزنتس ،)1968( 4پرنت و پرس��کات 1999( 5و  )2000و عجم اغلو و رابینس��ون
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( ،)2000با نگاهی نهادگرایانه ،بر نقش گروههایی که ممکن است از تغییرات نوآوری متأثر شوند تأکید
میکنند.
اما بهطورقطع س��هم همه این عوامل در رشد نوآوری یکس��ان نبوده و بنا بر شرایط زمانی و مکانی،
یکی بر دیگری مرجح میشود .در همین راستا ،همانطور که مطالعه کیم و لی )2009( 7نشان میدهد،
ش��دت اثرگذاری عوامل س��مت عرضه و تقاضای نوآوری بر رش��د آن به قیمت نهایی این عوامل وابسته
اس��ت .بهطوریکه در درجات پایین نوآوری ،به س��بب فزونی عرضه بر تقاضا ،عامل عرضه اثر بیش��تری
بر نوآوری داشته و با افزایش تقاضا و بهتبع آن افزایش قیمت نوآوری ،سمت تقاضا اثر تعیینکنندهتری
خواهد یافت .بهعبارتدیگر ،مطابق این دیدگاه س��مت عرضه اثر تشویقی و سمت تقاضا اثر تحدیدی بر
فرآیند نوآوری دارد .لذا در بررس��ی میزان اثرگذاری هریک از عوامل مؤثر از س��مت عرضه و تقاضا باید

سطح نوآوری مدنظر قرار گیرد .ازاینروی ،به سبب آنکه در کشورهای درحالتوسعه عمدتاً فزونی عرضه
داخلی بر تقاضای داخلی حاکم است ،لذا در مطالعه پیش روی میزان اثرگذاری سمت عرضه بر تحوالت
1 . Romer
2 . Weitzman
3 . Schmookler
4 . Kuznets
5 . Parente & Prescott
6 . Acemoglu & Robinson
7 . Kim & Lee
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نوآوری در کشورهای درحالتوسعه موردبررسی قرار میگیرد .عواملی که از سمت عرضه بر رشد نوآوری
مؤثرن��د عبارتاند از :ارزش محقق ش��ده نوآوری 1در کش��ور موردنظر بنا بر مطالع��ات رومر ( )1990و
ویتزمن ( )1998و س��رریز دانش از کشورهای توسعهیافته بنا بر مطالعه اولسون .)2000( 2این سرریز از
طرق گوناگونی چون س��رمایهگذاری مستقیم خارجی ،واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای از شرکای
تجاری توسعهیافته و مهاجرت معکوس مغزها صورت گرفته و بر رشد نوآوری اثر میگذارد؛ اما همانطور
که مانتینو ( )2015بیان میکند ،افزایش س��طح نوآوری بهواس��طه سرریز آن از کشورهای دیگر تنها در
صورت وجود ساختار نهادی مناسب امکانپذیر است .ازاینروی در مقاله پیش روی تالش میشود ابعاد
گوناگون اثرگذاری س��رریز دانش بر رشد نوآوری در کش��ورهای درحالتوسعه با توجه به شرایط نهادی
حاکم بر آنها موردبررسی قرارگرفته تا از این طریق جهتگیری مناسب سیاستگذاری بهمنظور تسریع
رشد نوآوری شناسایی شود .ذکر این نکته ضروری است که به جهت فقدان دسترسی به آمار منسجم در

خصوص مهاجرت معکوس مغزها ،این متغیر تعمدا ً از قلم انداختهشده است .بررسی جنبههای گوناگون
اثرگذاری س��رمایهگذاری مستقیم خارجی و واردات بر رشد نوآوری در کشورهای درحالتوسعه و بهویژه
ایران میتواند سیاس��تگذار را در اتخاذ تصمیم در این حوزه به جمعبندی متقنی برس��اند .لذا گسترش
حوزه پژوهشی داخلی در این زمینه امر مهمی به شمار میرود.
س��هم مطالعه حاضر در ادبی��ات موضوع بهطور خالصه تأکید بر نقش عوامل س��اختاری همچون
شرایط نهادی براثر تشویقی و یا تحدیدی سرریز نوآوری از کشورهای دیگر است که هرچند در مبانی
نظ��ری بهطورجدی موردتوجه بوده اما در مطالعات تجربی کمتر بر اهمیت آنها تأکید ش��ده اس��ت.
لذا این مطالعه بر آن اس��ت تا نقش کیفیت نهادی را در نوع اثرگذاری س��رریز نوآوری بر رشد نوآوری
کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی ( )OICموردبررسی قرار دهد.
در ادامه بخشبندی مقاله ،ابتدا مروری بر مبانی نظری پژوهش انجامشده و پسازآن مطالعات تجربی
موردبررس��ی قرارگرفته است .س��پس دادهها و منابع آماری مورداستفاده در برآورد مدل معرفیشده و
روش آزمون فرضیه بهطور مختصر تش��ریح شده است .در بخش بعدی ساختار کشورهای مورد آزمون
معرفیش��ده و دالیل انتخاب گروه کش��ورهای اسالمی ذکرشده است .پسازآن نتایج برآورد انجامشده
تجزیهوتحلیل شده و درنهایت نتیجه مطالعه به همراه توصیههای سیاستی ارائه گشته است.
1 . Lagged value
2 . Olsson
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مبانی نظری
بنا بر دیدگاه ویتزمن ()1998 ،1996؛ خلق دانش به طریق ایجاد تنوع گیاهی در تحقیقات کشاورزی
صورت میگیرد .به این صورت که بهواسطه گردهافشانی متقابل 1در گونه گیاهی موجود ،گونه جدیدی
حاصل میش��ود؛ بنابراین فرآیند رش��د دانش بر پایه ترکیب موفق دانش موجود صورت میگیرد که
بهش��دت وابسته به مس��یری اس��ت که محقق میپیماید .مثالهای متعددی در تاریخ علم را میتوان
بهعنوان ش��اهد این مدعا بیان کرد .برای مثال دیاموند )1998( 2نش��ان میدهد اختراع دستگاه چاپ
گوتنبرگ نتیجه ترکیب حداقل ش��ش ایده موجود بوده اس��ت که عبارتاند از کاغذ ،متالوژی ،چاپ،
جوهر ،تایپ متحرک و حروف الفبا .این اختراع در دهه  1450میس��ر نمیبود اگر همه این ایدهها در
دسترس گوتنبرگ قرار نمیداشتند .در این صورت ،یکی از مهمترین منابع رشد نوآوری دانش موجود
اس��ت که برای کشورهای درحالتوسعه از طریق سرریز آن از کشورهای توسعهیافته صورت میگیرد.
حال این سرریز میتواند از جانب واردات ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی و یا مهاجرت معکوس مغزها
باش��د .در این صورت واردات کاالهای س��رمایهای و واسطهای ،س��رمایهگذاری مستقیم خارجی و نیز
مهاجرت معکوس مغزها از کش��ورهای پیش��تاز در این عرصه میتواند بیشترین اثر را بر رشد نوآوری
داخلی داش��ته باش��د .بنا بر دیدگاه کو و هلپمن ،)1995( 3حدود  90درصد تحقیقات دنیا متعلق به
کش��ورهای  OECDبوده که در بین این گروه حدود  90درصد تحقیقات متعلق به اعضای  G7است.
ازاینروی ،کش��ورهای  G7بهعنوان پیش��تازان عرصه نوآوری میتوانند اثرگذاری بیش��تری بر نوآوری
در کش��ورهای درحالتوسعه در قیاس با سایر کش��ورها داشته باشند؛ اما اثرگذاری این سرریز بر رشد
نوآوری به وجود پیشش��رطهایی نیازمند اس��ت .همانطور که اولسون ( )2000بیان میکند ،یکی از
مهمترین متغیرهای اثرگذار بر نوآوری ،کیفیت نهادی اس��ت .شکس��تهای نهادی اغلب مانع پذیرش
کاراترین فناوریها در یک کشور میشوند .در فرضیه زیان دیدگان اقتصادی ،4گروههای ذینفع قوی،
در حمایت از رانتهای اقتصادی خود ،در مقابل پذیرش فناوری جدید مقاومت میکنند (اس��نودن و
ون .)1392 ،عجم اغلو نیز تحلیل مش��ابهی از چرایی ممانعت برخ��ی گروهها از تغییرات فناوری ارائه
میکند که به شرح زیر است:
1 . Cross-pollination
2 . Diamond
3 . Coe and Helpman
4 . Economic losers
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•گروههایی که احساس کنند قدرت سیاسیشان درنتیجه معرفی فناوری جدید تضعیف خواهد
شد ،تعمدا ً مانع وقوع چنین تغییراتی میشوند ،حتی اگر این تغییرات به نفع کل اجتماع باشد.

•گرچ��ه فناوری جدید ،تولید آتی را افزای��ش داده و لذا موجب بهبود درآمد گروههای قدرتمند
سیاس��ی میشود ،اما نخبگان صاحب قدرت از این نگراناند که فناوری جدید قدرت گروههای
رقیب را نیز افزایش دهد و از این طریق آینده آنها را تحدید کند.
•لذا نخبگان صاحب قدرت با یک بده-بستان 1مواجه هستند :از رانتهای بالقوهای که میتوانند
از فراهم کردن امکان پیش��رفت فناوری حاصل شوند استفاده کنند و قدرت سیاسی-انحصاری
خود را که ناشی از پیشرفت این فناوریهاست به مخاطره اندازند (اسنودن و ون.)1392 ،
لذا در برخورد با رابطه بین نهاد و نوآوری توجه به این موضوع ضروری است که تأثیر نهادها از سویی
مثبت و از سویی منفی است .بنا بر بخشبندی عجم اغلو و رابینسون ( ،)2012میتوان چنین نتیجه
گرفت که نهادهای اس��تخراجی 23اثری منفی و نهادهای فراگیر 4اثر مثبتی بر فرآیند و ش��یوع نوآوری
دارند .از س��وی دیگر س��رمایه انسانی نیز عامل مؤثری بر نوآوری به ش��مار میرود .سطح و استاندارد
آموزش در یک کشور جزء تعیینکنندههای اولیه ظرفیت نوآوری در آن کشور به شمار میروند .سطح
باالتر آموزش بهمنظور تعالی زنجیره ارزش و گذار از تولید محصوالت ساده در فرآیندی ساده ضروری
اس��ت (ش��اخص جهانی نوآوری .)2016 ،بنا بر دیدگاه ون اودن و همکاران ،)2014( 5سرمایه انسانی،
توس��عه دانش جدید و توان جذب دانش را بهواس��طه افزایش توانایی در فهم ،ایجاد و پردازش سریعتر
اطالعات توسط افراد ،افزایش میدهد .بهعبارتدیگر ،همانطور که اشنایدر و همکاران )2010( 6اشاره
میکنند ،دو راه برای اثرگذاری س��رمایه انس��انی بر نوآوری قابلتصور است .در یکسو ،سرمایه انسانی
میتواند بهعنوان عملگر پایهای نوآوری به شمار آید .برای مثال با ایجاد و توسعه فناوریهای جدید؛ و
در سوی دیگر سرمایه انسانی میتواند در مرحله دوم نوآوری ف ّعال باشد؛ یعنی در استخراج فرآیندهای
1 . Trade-off
2 . extractive institutions
 . 3نهاده��ای اس��تخراجی در دیدگاه عجم اغلو ( )2012به آن نهادهایی اطالق میش��ود ک��ه در آن گروه کوچکی از افراد
جامعه ،اکثریت را استثمار میکنند .در مقابل نهادهای فراگیر آنهایی هستند که افراد بیشتری از جامعه را در فرایندهای
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی درگیر میکنند.
4 . inclusive institutions
5 . Van Uden
6 . Schneider et al.
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فناورانه و اطمینان از تعادل بین تغییرات فناوری و کس��بوکار روزانه .تئوری س��رمایه انسانی به نقش
این عامل در فرآیند تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری در مهارتها ،شامل پیشنیازهای ورود به
بازار کار (تحصیالت) و س��رمایهگذاری در حین کار (آموزش نیروی کار) میپردازد .س��رمایه انسانی به
دانش ،مهارت و تجربیات ش��خصی اطالق میشود که میتواند در تسریع فرآیند نوآوری مورداستفاده
قرار گیرد (بکر.)1964 ،1
یکی دیگر از تعیینکنندههای نوآوری ،تحقیق و توسعه 2است .بهطور عمومی چنین تصور میشود
که س��رمایهگذاری در تحقیق و توس��عه ،سازمانها را در ایجاد انباش��ت دانش علمی توانمند میکند
که درنتیجه این فرآیند به انتش��ار دانش در س��طح جهانی منجر خواهد ش��د .این موجودی درنهایت
ب��ه بنگاهها در تولید و ارائه محص��والت جدید به بازار ،کاهش هزینه تولی��د و قیمتگذاری رقابتیتر
محصوالت 3یاری خواهند رسانید (کافوروس و وانگ.)2015 ،4
بنابراین میتوان فرضیات مطالعه پیش روی را بهصورت زیر دستهبندی کرد:
 :H1سرریز نوآوری از کانال واردت از کشور  jبر نوآوری کشور  iاثر مثبتی دارد.
 :H2س��رریز نوآوری از کانال سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی از کشور  jبر نوآوری در کشور  iاثر
مثبتی دارد.
 :H3اثر تولید دانش در کشور  iبر نوآوری آن کشور مثبت است.
 :H4اثر بهبود کیفیت نهادی بر اثرگذاری سرریز نوآوری مثبت است.
مطالعات تجربی
در این بخش مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته پیرامون موضوع موردبررسی قرارگرفته است.
امیدی و همکاران )2018( 5اثر س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی ،سرمایه انسانی و ارزش پیشین
نوآوری را بر نوآوری کشورهای عامل و کارایی محور موردبررسی قرار دادهاند .نتیجه این مطالعه بیانگر
اثر مثبت و معنادار س��رمایهگذاری مستقیم خارجی ،سرمایه انس��انی و ارزش پیشین نوآوری بر رشد
نوآوری در کشورهای ذکرشده است.
1 . Becker
2 . Research and development
3 . Pricing more competitively
4 . Kafouros & Wang
5 . Omidi et al

اثر سرریز دانش و کیفیت نهادی بر رشد نوآوری در کشورهای...

15

وو و همکاران )2017( 1بامطالعه اثر س��رریز س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی بر  80کشور بین
س��الهای  1981تا  2010دریافتند که این متغیر اثر معناداری بر توانایی کشورهای درحالتوسعه در
تولید فناوریهای بهروز دارد؛ اما این اثر برای کش��ورهایی ک��ه رهبری نوآوری را بر عهدهدارند از بین
میرود .بهعبارتدیگر ،نتیجه مطالعه آنها بیانگر آن است که افزایش توانایی کشورها در تولید نوآوری
موجب کاهش اثر سرریز از دیگر کشورها خواهد شد .بهطوریکه در مورد کشورهایی که نقش رهبری
را بر عهدهدارند این سرریز از بین خواهد رفت.
ژیان و همکاران )2017( 2نقش واردات در گسترش نوآوری بنگاهها در چین بین سالهای 2000
تا  2006را موردبررس��ی قرار دادهاند .نتایج این مطالعه نشانگر آن است که با افزایش واردات کاالهای
واسطهای رشد نوآوری در بنگاهها افزایشیافته است .همچنین واردات بر بنگاههای های-تک در قیاس
با دیگر بنگاهها اثر بیش��تری داش��ته است .این موضوع بیانگر آن اس��ت که اثرگذاری واردات نیازمند
زیرساختهایی است که عدم وجود آنها اثرگذاری واردات را خنثی یا جانشین نوآوری داخلی میکند.
س��لیم و همکاران )2017( 3اثر س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی بر کانالهای سرریز فناوری بر
بنگاههای ایران را موردبررس��ی قرار دادهاند .در این مطالعه که بهصورت پرسش��نامه توسط  100واحد
تکمیلش��ده است ،پنج کانال س��رریز نوآوری بهصورت اثر نمایشی ،4اثر آموزش��ی ،5اثر همکاری ،6اثر
پیوندی 7و گردش کار 8شناساییش��ده اس��ت .نتیجه مطالعه آنها حاکی از آن است که سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بهطور مستقیم بر کانالهای سرریز نوآوری مؤثر نبوده است.
پاپاگئورگیادی��س و ش��ارما )2016( 9در مطالعه  48کش��ور از س��ال  1998ت��ا  2011اثر خالص
س��رمایهگذاری مستقیم خارجی را بر رش��د نوآوری موردبررس��ی قرار دادهاند .مطالعه آنها حاکی از
منفی بودن اثر خالص سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد نوآوری طی دوره موردبررسی بوده است.
نینگ و همکاران )2016( 10با اس��تفاده از دادههای ش��هری چین بین س��الهای  2005تا 2011
1 . Wu et al.
2 . Zhiyuan et al.
3 . Salim et al.
4 . Demonstration effect
5 . Training effect
6 . Collaboration effect
7 . Linkage effect
8 . Worker turnover
9 . Papageorgiadis & Sharma
10 . Ning et al.
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بر نقش مثبت س��رریز س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی بهعنوان منبع دانش بیرونی تأکید میکنند.
در مطالعه صورت گرفته آنها نش��ان میدهند س��رریز پیامدهای  FDIبر نوآوری به شهری که در آن
سرمایهگذاری اولیه صورت گرفته است محدود میشود .همچنین نتایج این مطالعه مبین مشروط بودن
اثر  FDIبهشدت صنعتی بودن شهر موردنظر است بهطوریکه با افزایش تخصصی شدن ،اثر  FDIنیز
افزایش مییابد.
لیو و کیو )2016( 1به بررس��ی اثر واردات بر نوآوری در بنگاههای چین بین س��الهای  1998تا
 2007با اس��تفاده از تغییرات تعرفه واردات پرداختهاند .آنها ضمن تأکید بر امکان بروز دو اثر متضاد
کاهش تعرفه واردات بر رشد نوآوری از طریق کاهش هزینه فعالیتهای نوآورانه و نیز جانشینی نوآوری
وارداتی ،دریافتند که اثر جانش��ینی در دوره موردبررس��ی غالب بوده اس��ت .بهعبارتدیگر ،اثر سرریز
واردات بر رش��د نوآوری از بعد جانش��ینی موجب شده است که بنگاهها به میزان کمتری از قبل اقدام
به ورود به فعالیتهای نوآورانه داشته باشند و تمایل آنها به استفاده از نوآوری وارداتی افزایش یابد.
گورنیچنکو 2و همکاران ( )2015با بررسی دادههای بنگاهها و صنایع بزرگ در  18کشور دریافتند
که افزایش تجارت و س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی س��رریز مثبتی بر نوآوری بنگاهها در بازارهای
نوظه��ور دارد .همچنین نتیجه مطالعه بیانگر اثرگذاری بیش��تر س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی بر
فعالیتهای نوآوری به نسبت واردات است.
هادس��ون و مینی )2013( 3اثر س��رمایهگذاری مستقیم خارجی بر رش��د نوآوری را در  62کشور
توس��عهیافته و درحالتوس��عه طی دوره زمانی  1980تا  2009موردبررس��ی ق��رار دادهاند .نتایج این
مطالعه بیانگر آن اس��ت که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای موردبررسی و در بازه زمانی
مطالعه انجامشده اثری بر رشد نوآوری نداشته است.
گارس��یا 4و همکاران ( )2013بامطالعه دادههای مربوط به  1799بنگاه در اس��پانیا بین سالهای
 1990تا  2002دریافتند که سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهطور منفی باارزش محقق شده نوآوری
در ارتباط است .این موضوع به معنای جانشینی سرریز نوآوری از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی
بهجای نوآوری داخلی است.
1 . Liu & Qiu
2 . Gorodnichenko
3 . Hudson & Minea
4 . Garcíaa

اثر سرریز دانش و کیفیت نهادی بر رشد نوآوری در کشورهای...

17

شاهآبادی و نیل فروشان ( )1391رابطه بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی با نوآوری را در مقایسه
بین ایران و کشورهای سند چشمانداز طی دوره  1995تا  2008موردبررسی قرار دادهاند .نتایج مطالعه
آنها حاکی از وجود رابطه دوطرفه میان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نوآوری در اکثر کشورهای
سند چشمانداز است.
ش��اهآبادی و ح ّواج ( )1390به بررسي تأثیر انباش��ت فعالیتهای تحقيق و توسعه داخلي ،سرريز

انباشت تحقيق و توسعه از کانال واردات کاال و جريان ورودي سرمایهگذاری مستقيم خارجي و سرمايه
انس��اني بر رش��د نوآوري کش��ورهاي منطقه خاورمیانه ،قفقاز و خلیجفارس طي دوره 2009-2000

پرداختهاند .نتايج تخمين نش��ان میدهد انباش��ت تحقيق و توس��عه داخلي تأثیر مثبت و معنیدار بر
رش��د نوآوري کشورهاي موردمطالعه دارد .همچنین ضريب انباشت تحقيق و توسعه خارجي از کانال
س��رمایهگذاری مستقیم خارجی منفي است؛ و نیز بر اس��اس نتايج برآورد صورت گرفته بيشترين اثر
مثبت بر رشد نوآوري مربوط به انباشت تحقيق و توسعه داخلي است.
مطیعی ( )1389اثر س��رمایهگذاری مستقیم خارجی بر رش��د نوآوری را در دوره  1996تا 2004
برای کشورهای درحالتوسعه بررسی کرده است .نتایج این مطالعه نشاندهنده اثر مثبت سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بر رشد نوآوری است .همچنین در بررسی صورت گرفته اثر هزینه تحقیق و توسعه بر
نوآوری نیز مثبت برآورد شده است.
جمعبندی مطالعات تجربی نش��ان میدهد وجود تشدد و عدم همنوایی پیرامون اثر سرریز دانش
خارجی بر نوآوری داخلی میتواند ناشی از عوامل ساختاری مؤثر بر نوآوری ،چون شرایط نهادی حاکم
بر جوامع موردبررس��ی باشد .بهعبارتدیگر ،به نظر میرسد مهیا بودن سطح معینی از کیفیت نهادی
شرط بهرهمندی از سرریز نوآوری خارجی است .ازاینروی ،مطالعه پیش روی تالشی برای روشن کردن
هرچه بیشتر سازوکار اثرگذاری سرریز نوآوری از کانالهای مختلف بر رشد نوآوری داخلی در کشورهای
درحالتوسعه است؛ و بهطور مشخص با تأکید بر نقش عوامل نهادی در تغییر جهت اثر سرریز نوآوری
از کانالهای مختلف بر رشد نوآوری ،از سایر مطالعات مجزا میشود.
ارائه مدل و معرفی متغیرها
در این بخش به معرفی متغیرهای مؤثر بر رشد نوآوری پرداخته میشود .به این منظور ابتدا معادالت
بکار رفته در آزمون فرضیات ارائه و پسازآن متغیرهای مورداستفاده در معادالت معرفی میشوند.
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بن��ا بر مبان��ی نظری و مطالعات تجربی و ب��ا الهام از مطالعات ویتزمن ( ،)1998 ،1996اولس��ون
( ،)2000پاپاگئورگیادیس و شارما ( ،)2016لیو و کیو ( )2016و امیدی و همکاران ( )2018معادالت
زیر جهت آزمون فرضیات ارائه میشوند:
)1
LNINNit= LNINN(i,t-1) + LNHCit + LNRDit + LNIMPSit + LNFDISit

)2
LNINNit=LNINN(i,t-1)+LNHCit+LNRDit+LNIMPSit×LNINSit+LNFDISit×LNINSit

در معادالت فوق عبارت  LNدر ابتدای هریک از متغیرها بیانگر لگاریتم است و اختصارات بهکاررفته
بهجای آنها عبارتاند از = INN(i,t-1) :ارزش پیش��ین نوآوری در کش��ور  = HCit ،iس��رمایه انس��انی،
 = RDitتحقیق و توسعه داخلی = FDISit ،سرریز نوآوری از کانال سرمایهگذاری مستقیم خارجی از
کش��ورهای  = IMPSit ،G7سرریز نوآوری از کانال واردات از کشورهای  = IMPSit* INSit ،G7اثر
متقابل کیفیت نهادی و سرریز از کانال واردات = FDISit* INSit ،اثر متقابل کیفیت نهادی و سرریز
از کانال سرمایهگذاری مستقیم خارجی.
تعریف عملیاتی متغیرهای فوق به شرح زیر است:
بهمنظور محاس��به س��رریز نوآوری از کش��ورهای عضو  G7بر کش��ورهای موردمطالعه دو کانال
شناس��ایی و محاسبهش��دهاند که عبارتاند از سرریز از کانال واردات و س��رریز از کانال سرمایهگذاری
مستقیم خارجی .محاسبه این دو شاخص با استفاده از روش ارائهشده توسط گریلیچیز )1979( 1و کو

2

و همکاران ( )1995انجامش��ده است .در این روش سرریز نوآوری در دوره  tتوسط رابطه زیر محاسبه
میشود:
							
)3

)St = (1-δ) S(t-1) + INN(t-1

در این رابطه ) S(t-1بیانگر انباش��ت نوآوری در دوره قبل اس��ت و  δبیانگر نرخ تنزیل بوده که بنا بر

مطالعه کو و همکاران ( )1995برای کش��ورهای درحالتوسعه برابر ده درصد در نظر گرفتهشده است.
1 . Griliches
2 . Coe
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همچنین انباش��ت نوآوری در دوره صفر نیز با استفاده از رابطه ) S0it = INNit/(δ+gمحاسبه میشود
که  gبیانگر متوسط رشد انتهای دوره به ابتدای دوره زمانی موردمطالعه برای متغیر iام است و عبارت
اس��ت از ( [INNit ⁄ (INNi0 ] ⁄ Tش��اهآبادی و س��اری گل .)1395 ،درنهایت سرریز نوآوری خارجی
از کانال واردات کاالهای س��رمایهای و واسطهای با اس��تفاده از رهیافت لیچتنبرگ و پوتری)1998( 1
بهصورت زیر خواهد بود:
)4
)5
انباش��ت نوآوری خارجی کشور  iاز کانال واردات کاالهای سرمایهای

در این رابطه

و واس��طهای از شرکای تجاری در س��ال  GDPjt ،tتولید ناخالص داخلی کشور jام در سال IMijt ،t
واردات کاالهای س��رمایهای و واسطهای کش��ور iام از کشور  FDIijt ،jسرمایهگذاری مستقیم خارجی
انباشت نوآوری داخلی کشور  jدر سال  tاست.

کشور jام در کشور  iو

اس��تخراج دادههای مربوط به واردات از کش��ورهای عضو گروه  G7از پایگاه  2 WITSانجامش��ده
اس��ت .این پایگاه به ابتکار بانک جهانی و با همکاری کنفرانس س��ازمان ملل برای تجارت و توس��عه
( 3)UNCTADو تحت مش��ورت س��ازمانهایی چون سازمان تجارت جهانی ( ،4)WTOمرکز تجارت
جهانی و بخش اطالعات س��ازمان ملل ( 5)UNSDبهمنظور تس��هیل در دسترسی به اطالعات مربوط
به تجارت و تعرفهها راهاندازی ش��ده است .همچنین استخراج دادههای مربوط به ورود سرمایهگذاری
مستقیم خارجی از کشورهای  G7به کشورهای موردمطالعه از پایگاه دادههای صندوق بینالمللی پول
( 6)IMFصورت گرفته است.
کمی سازی متغیر نوآوری از شاخص جهانی نوآوری ( )GIIاستفادهشده است .این شاخص
بهمنظور ّ

از سال  2009برای تقریباً  127کشور گزارش میشود .این منبع بزرگترین مجموعه دادهای است که
1 . Lichtenberg & Potterie
2 . World Integrated Trade Solution
3 . The United Nations Conference on Trade and Development
4 . World Trade Organization
5 . United Nations Statistical Division
6 . International Monetary Fund
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تقریباً همه ابعاد نوآوری را در دو بعد عوامل ورودی و خروجی و با  7زیر شاخص شامل شرایط نهادی،
س��رمایه انس��انی و زیرس��اخت در بخش ورودی و خروجی خالق و خروجی دانش و فناوری در بخش
خروجی ،پوشش میدهد .در این پژوهش شاخص خروجی به سبب ماهیت تولید و گسترش دانش در
اقتصاد و نیز ش��کاف موجود بین کشورهای موردبررسی و کشورهای توسعهیافته در شاخص خروجی،
بهعنوان نماینده نوآوری در بازه  2011تا  2016انتخابشده است.
س��رمایه انسانی مورداستفاده در این پژوهش میانگین س��اده دو زیر شاخص تحصیالت عمومی و
تحصیالت دانش��گاهی ،مس��تخرج از ش��اخص جهانی نوآوری مطابق با روش مورداستفاده در گزارش
یادشده است .همچنین از زیر شاخص تحقیق و توسعه در گزارش شاخص جهانی نوآوری نیز بهعنوان
متغیر  1R&Dاستفادهشده است.
متغیر نهادی در پژوهش پیش روی توس��ط ش��اخص جهانی حکمرانی نشان دادهشده است .این
ش��اخص برای بیش از  200کش��ور و منطقه بین س��الهای  1996تا  2016در شش بعد شفافیت و
پاس��خگویی ،ثبات سیاس��ی و پرهیز از خشونت ،اثربخش��ی دولت ،کیفیت قوانین ،حاکمیت قانون و

کنترل فس��اد گزارش میشود .همانطور که از دامنه ش��مول این شاخص مشخص است ،تقریباً همه
ابعاد عملکرد دولت و فضای سیاس��ی را پوش��ش داده و لذا نماینده مناس��بی برای کیفیت نهادی به
شمار میرود .ازاینروی میانگین ساده شش بعد ذکرشده بهعنوان شاخص کیفیت نهادی مورداستفاده
قرارگرفته است .همچنین ،ماتریس همبستگی متغیرهای مورداستفاده در آزمون فرضیات در جدول1
آورده شده است.
ساختار کشورهای موردمطالعه
همچنی��ن بهمنظ��ور ممانعت از اثرگذاری نظر محقق در فرآیند تحقی��ق ،در پژوهش پیش روی گروه
کش��ورهایی که عضو سازمان همکاری اسالمی هس��تند بهعنوان کشورهای درحالتوسعه مورد آزمون
قرارگرفتهاند .دلیل چنین انتخابی همس��انی جغرافیایی و فرهنگ مش��ترک کش��ورهای موردبررسی
بوده اس��ت .ذکر این نکته ضروری است که کشورهای موردبررس��ی در زمره کشورهای درحالتوسعه
دس��تهبندی میش��وند .همچنین ،به جهت آنکه همه  57کشور عضو سازمان همکاری اسالمی در بازه
موردبررس��ی از کیفیت داده مناس��بی برخوردار نبودهاند ،لذا تنها کش��ورهایی ک��ه در این بازه دارای
1 . Research and Development
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حداقل س��ه س��ال داده بودهاند ،حداقل داده موردنیاز برای تخمین به روش  ،1GMMانتخابشدهاند
که شامل 29کشور هستند و در پیوست به آنها اشارهشده است.
روش تخمین معادالت
همانطور که رومر ( )1990و اولس��ون ( )2000بیان داش��تهاند ،یکی از مهمترین متغیرهایی که در
تحوالت نوآوری نقش مؤثری ایفا میکند ارزش پیش��ین نوآوری است .ازاینروی در برآورد معادالت از
مدل پویا استفادهش��ده است .همچنین به س��بب فزونی تعداد مقاطع از دوره زمانی موردبررسی روش
گشتاورهای تعمیمیافته ،به سبب تناسب کاربرد آن در دادهها ،انتخابشده است .در این مطالعه معادله
عمومی مورد آزمون بهصورت زیر است:
						
)6

Yit = αY(i,t-1) + βXit + νi + μt + εit

در این معادله  iبیانگر مقاطع و  tدوره زمانی است.
همانطور که در رابطه  6مالحظه میش��ود وجود وقفه متغیر وابس��ته در بین متغیرهای مستقل
مانع از برآورد سازگار ضرایب است .برای رفع این مشکل آرالنو و باند )1991( 2استفاده از تفاضل اول
معادله فوق را پیشنهاد میکنند:
					
)7

∆Yit = α∆Y(i,t-1) + β∆Xit + ∆νi + ∆μt + ∆εit

بهمنظور رفع مش��کل همبستگی بین وقفه متغیر وابسته و جزء اخالل بنا بر پیشنهاد آرالنو و باند
( )1991از وقفههای مناسب متغیر وابسته و متغیرهای مستقل استفاده میشود؛ اما ازآنجاکه وقفههای
متغیرهای مستقل ابزار ضعیفی در مدل تفاضلی هستند ،لذا در نظر گرفته نمیشوند .بهطور مشخص،
بنا بر دیدگاه بالندل و بوند GMM ،)1998( 3تفاضلی هنگامیکه متغیرهای مس��تقل در طول زمان
پایدار هستند رفتار ضعیفی داشته و منجر به تورش نمونه بزرگ میشود .همچنین به سبب از دست
رفتن اطالعات مرکزی متغیرهای در س��طح بهموجب تفاضل گیری ،نتایج حاوی بخش مهمی از کل
1 . Generalized Method of Moments
2 . Arellano & Bond
3 . Blundell & Bond

22

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره ششم /شماره /4زمستان 1397

واریانس دادهها نخواهد بود (آرالنو و بوور.)1995 ،1
برای رفع این مش��کل آرالنو و بوور ( )1995و بالندل و باند )1998( 2برآوردگر  GMMسیستمی
را پیش��نهاد کردهاند .این برآوردگر از وقفه بهعنوان ابزاری برای معادله در س��طح و نیز از وقفه سطح
بهعنوان ابزاری برای معادله در تفاضل اول اس��تفاده میکند که نس��بت به برآوردگر  GMMتفاضل
مرتبه اول از کارایی بسیار باالتری برخوردار بوده و تورش نمونههای محدود را کاهش میدهد (اشرف
زاده و مهرگان .)1393 ،بهعبارتدیگر ،شرایط گشتاور تفاضل مرتبه اول در  GMMتفاضلی به شرایط
گشتاور در سطح  GMMسیستمی ،بهمنظور برآوردی کاراتر ،افزوده میشود(بلشود ( و باند.)1998 ،
همچنین ،الزم به ذکر اس��ت همه محاس��بات و برآوردها با استفاده از نرمافزار  STATA 14انجامشده
است.
نتایج تخمین
پی��ش از پرداخت��ن به نتایج حاصل از برآوردهای صورت گرفته ذکر این نکته ضروری اس��ت که انجام
آزمون ریشه واحد به جهت محدودیت در بازه زمانی که مطالعه در آن صورت گرفته انجامنشده است.
درواقع همانطور که بالتاجی )2008( 3اشاره میکند ،هنگامیکه تعداد مقاطع به سمت بینهایت میل
میکند ،بهطوریکه  ، T ⁄ N→0آزمون ریش��ه واحد از کارایی الزم برخوردار نیس��ت .بعالوه ،ازآنجاکه
بروز پدیده ریش��ه واحد در دادههای س��ری زمانی موردتوجه بوده اس��ت ،لذا در دادههای با بازه زمانی
محدود انجام آزمون مذکور توجیه نخواهد داش��ت .چراکه حتی در صورت شناسایی وجود ریشه واحد
در هریک از متغیرها امکان تفاضل گیری از آنها منتفی است.
نتایج آزمون فرضیات در جدول  2ارائهش��ده اس��ت .در ستون اول این جدول اثر سرریز نوآوری از
کانال واردات و س��رمایهگذاری مستقیم خارجی بر نوآوری کش��ورهای موردبررسی برآورد شده است.
برآورد انجامش��ده از متغیرهای کنترل بیانگر اثر مثبت و معنادار س��رمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر
نوآوری بوده که همس��و با مطالعات امیدی و همکاران ( ،)2018اولس��ون ( )2000و ویتزمن ( 1996و
 )1998اس��ت .همچنین ،س��رریز نوآوری از کانال واردات بر نوآوری اثر مثبتی داشته است .درحالیکه
اثر س��رریز نوآوری از کانال سرمایهگذاری مستقیم خارجی منفی و معنادار است .عالمت منفی متغیر
1 . Arellano & Bover
2 . Blundell & Bond
3 . Baltagi
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ذکرش��ده میتواند نش��اندهنده جانش��ینی نوآوری خارجی با نوآوری داخلی باشد .درواقع ،همانطور
ک��ه آکرلوف )1970( 1در بحث کاالهای لیمویی 23اش��اره میکند ،افزایش س��رریز ن��وآوری از کانال
س��رمایهگذاری مستقیم خارجی به سبب پایین بودن کیفیت نوآوری داخلی موجب جانشینی نوآوری
کشورهای پیشرفته در فرآیند تولید بهجای نوآوری تولیدشده در داخل کشور میشود .در این صورت،
ورود نوآوری از کانال جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی موجب کند شدن فعالیتهای نوآوری در
داخل میش��ود .این موضوع همچنین وابسته به متغیرهایی اس��ت که اولسون ( )2000از آنها تحت
عنوان متغیرهای س��اختاری یاد میکند .همانطور که از س��تون دوم جدول  2قابلمشاهده است ،اثر
متقابل کیفیت نهادی و سرریز سرمایهگذاری مستقیم خارجی مثبت بوده است .بهعبارتدیگر ،بهبود
کیفیت نهادی موجب میش��ود بهرهبرداری از س��رریز نوآوری به صورتی هدفمند و با شناخت ساختار
اقتصادی کشور مبدأ صورت گیرد .همچنین ،اثر مثبت سرریز از طریق واردات بدان سبب بوده است که
این سرریز با ورود کاالهای سرمایهای و واسطهای صورت میگیرد که نهتنها اثر جانشینی برای نوآوری
داخلی نداش��ته بلکه آن را تشویق کرده اس��ت .بهعبارتدیگر ،ورود کاالهای سرمایهای و واسطهای از
کش��ورهای توسعهیافته موجب میش��ود تا فرآیند نوآوری در داخل کشورهای درحالتوسعه به سبب
مواجه با ابزار تولید مدرن تحریکشده و گسترش یابد .جمله تعاملی در ستون دوم جدول  2نیز بیانگر
تقویت اثر س��رریز از کانال واردا کاالهای واس��طهای و سرمایهای است .در این صورت نمیتوان فرضیه
یک مبنی بر مثبت بودن اثر س��رریز نوآوری از کانال واردات بر نوآوری در کش��ورهای موردمطالعه را
رد کرد .درحالیکه فرضیه دوم که به مثبت بودن اثر س��رریز از کانال س��رمایهگذاری مستقیم خارجی
اشاره دارد رد میشود .آنچه از برآوردهای انجامشده میتوان برداشت کرد آن است که سرریز از کانال
س��رمایهگذاری مستقیم خارجی قابلیت جانشینی بیش��تری به نسبت سرریز از کانال واردات کاالهای
واس��طهای و س��رمایه دارد .نتیجه حاصل از برآورد صورت گرفته همس��و با مطالعات ژیان و همکاران
( ،)2017پاپاگئورگیاس و ش��ارما ( ،)2016گارس��یا و همکاران ( )2013و شاهآبادی و حواج ()1390
1 . Akerlof
2 . Lemon goods
 . 3در بیان آکرلوف ( )1970کاالی لیمویی کاالی بیکیفیتی اس��ت که با عنوان کاالی باکیفیت به بازار عرضه میش��ود.
مثال بازار خودروی دس��تدوم بیانگر همین مفهوم اس��ت .اگر تعداد خودروهای دس��تدوم بیکیفیت در بازار افزایش یابد
متوس��ط کیفیت خودروهای عرضهش��ده کاهشیافته ،بهتبع آن احتمال انتخاب کاالی بیکیفیت بهجای کاالی باکیفیت
افزایش خواهد یافت.
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است که براثر منفی سرریز سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر نوآوری تأکید داشتهاند .همچنین مطالعه
هادس��ون و مینی ( )2013نیز که پیرامون  62کش��ور توسعهیافته و درحالتوسعه صورت گرفته مؤید
ی اس��ت که مطالعات
بیاثر بودن س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی بر نوآوری بوده اس��ت .این در حال 
امیدی و همکاران ( ،)2018وو و همکاران ( ،)2017نینگ و همکاران ( ،)2016گورنیچنکو و همکاران
( )2015و مطیعی ( )1389بر نقش مثبت س��رمایهگذاری مستقیم خارجی و واردات بر نوآوری کشور
میزبان تأکید داش��تهاند؛ اما در مطالعات ذکرشده اثر س��رریز نوآوری از کانال واردات و سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بر نوآوری محاسبه نشده است .همچنین اثر مثبت ارزش پیشین نوآوری و تحقیق و
توسعه داخلی بر نوآوری بیانگر آن است که نمیتوان فرضیه سوم مبنی بر مثبت بودن اثر تولید دانش
در کش��ورهای موردمطالعه بر نوآوری را نیز رد کرد .بهعبارتدیگر ،تولید دانش در داخل کش��ورهای
موردمطالعه در طی دوره موردبررس��ی اثر مثبت و معناداری بر تولید نوآوری آنها داش��ته اس��ت .این
موضوع هماهنگ با دیدگاه رومر ( ،)1990ویتزمن ( )1998و اولسون ( )2000مبنی بر اثرگذاری ارزش
پیش��ین دانش بر تولید دانش اس��ت .همچنین مطالعه تجربی صورت گرفته توسط امیدی و همکاران
( )2018و شاهآبادی و حواج ( )1390نیز از نتیجه بهدستآمده پشتیبانی میکند.
همچنین ،برآوردهای صورت گرفته در س��تون دوم بیانگر آن اس��ت که اثرگذاری س��رریز نوآوری
از کانال واردات کاالهای س��رمایهای و واس��طهای و نیز سرریز نوآوری از کانال سرمایهگذاری مستقیم
خارجی وابس��ته به ساختار نهادی کشور میزبان اس��ت .در این صورت ،افزایش کیفیت ساختار نهادی
موجب تحریک نوآوری داخلی به سبب سرریز نوآوری خارجی خواهد شد .لذا نمیتوان فرضیه چهارم
مبنی براثر مثبت بهبود کیفیت نهادی بر شیوه اثرگذاری سرریزها را نقض کرد.
نکته دیگری که در ارتباط با اندازه ضرایب جمالت تعاملی باید ذکر کرد آن اس��ت که ناچیز بودن
این ضرایب ناشی از میزان کیفیت نهادی است که در کشورهای درحالتوسعه وجود دارد .بنا بر دیدگاه
اولس��ون ( ،)2000اثرگذاری س��اختار نهادی بر فرآیند نوآوری مستلزم سطح حداقلی است که در غیر
این صورت اثر مزبور صفر خواهد بود .درنتیجه ناچیز بودن ضرایب برآورد شده با توجه به کیفیت پایین
شرایط نهادی در کشورهای درحالتوسعه در قیاس با کشورهای توسعهیافته نباید دور از انتظار باشد.
نتیجهگیری و ارائه توصیههای سیاستی
پس از ارائه الگوی رشد اقتصادی توسط سولو ،همه توجهات به سمت عامل ناشناختهای تحت عنوان
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«پسماند» جلب شد .تالشهای اقتصاددانان در باز کردن این جعبه سیاه تاکنون نتایج شگفتانگیزی
داش��ته اس��ت که از آن جمله میتوان به تأکید آنان بر رشد دانش اش��اره کرد .همانطور که ویتزمن
( )1996از قول کالرک اش��اره میکند ،دانش تنها ابزار تولیدی اس��ت که مش��مول نرخ بازده نزولی
نمیشود .یکی از مجاری ظهور دانش در فرآیند تولید از طریق اثری است که نوآوری بر بنگاهها برجای
میگذارد .ازاینروی در پژوهش پیش روی به بررس��ی عواملی پرداختهشده است که میتوانند فرآیند
نوآوری در کش��ورهای عضو سازمان همکاری اسالمی ( )OICطی بازه زمانی  2011تا  2016را تحت
تأثیر قرار دهند .همانطور که مالحظه ش��د ،نتایج مطالعه صورت گرفته بیانگر آن اس��ت که س��رریز
نوآوری از کشورهای توسعهیافته از کانال واردات بر رشد نوآوری در کشورهای موردبررسی مثبت بوده
اس��ت .درحالیکه اثر سرریز نوآوری از کانال سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر متغیر یادشده در دوره
موردبررس��ی منفی برآورد شده است .مهمترین دلیلی که میتوان برای این پدیده بیان داشت در نظر
گرفتن امکان جانشینی نوآوری ورودی از طریق سرریز نوآوری از کانال سرمایهگذاری مستقیم خارجی
بهجای نوآوری داخلی اس��ت؛ اما همانطور که اولسون ( )2000اشاره میکند ،اثرگذاری این متغیرها
بر نوآوری فارغ از ش��رایط نهادی حاکم بر جوامع موردبررس��ی نیس��ت .این موضوع در عالمت مثبت
جمله تعاملی سرریز از کانال واردات در کیفیت نهادی و نیز بیمعنی بودن اثر متقابل سرریز از طریق
س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی در کیفیت نهادی قابلپیگیری است .لذا ،با توجه به نتایج حاصل از
مطالعه صورت گرفته میتوان توصیههای سیاستی به شرح زیر ارائه کرد:
•ارجحیت واردات کاالهای س��رمایهای و واس��طهای برجذب س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی
میتواند گسترش نوآوری داخلی را تشویق کند.
•بهبود کیفیت نهادهای داخلی در جذب منافع حاصل از سرریزهای نوآوری نقش مهمی دارد که
توجه به آنها را بیشازپیش ضروری میسازد.
•همانطور که اندازه ضرایب برآورد شده نشان میدهد ،مهمترین عامل محرک در فرآیند نوآوری
ارزش پیشین این متغیر است .لذا ،تشویق نوآوری داخلی باید در اولویت برنامههای دولت قرار
گیرد.
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