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اثرگذاری مستقیم و معنیدار بوده و شاخص انباشت تحقیق و توسعه بینالمللی و
انباشت ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعهیافته معنیدار
و دارای تأثیر مثبت و در کشورهای در حال توسعه به ترتیب غیرمعنیدار و دارای
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 -1مقدمه

در سالهای اخیر ،توجه زیادی به سهم دانش و اثرگذاری آن بر توسعه اقتصادی شده است .بهگونهای
که تولید ،توزیع و به اشتراک گذاشتن و بهكارگیری دانش از جمله عوامل مؤثر بر کارایی اقتصادی کشورهای
توسعهیافته و در حال توسعه میباشد .با گسترش مطالعات مرتبط با رشد اقتصادی ،عوامل تعیینکننده
آن دچار تغییرات و دگرگونیهایی شدهاند بهطوریکه عالوه بر عوامل فیزیکی ،متغیرهایی مانند دانش و
مالكیت فكری را نیز در بر میگیرند .بنابراین اهمیت دانش در اقتصاد مدرن یا اقتصاد دانشمحور بهگونهای
است که انباشت یا جریان دانش و دیگر عوامل مرتبط با دانش مانند فناوری و نوآوری در الگوهای رشد
اقتصادی وارد شدهاند .الزامات اقتصاد دانشمحور ایجاد تغییرات گستردهای در ابعاد ساختاری و محتوایی
میباشد ،بهطوریکه در این گونه اقتصادها ویژگیهای متفاوتی با اقتصاد صنعتی وجود دارد .به منظور
گذر از یک اقتصاد صنعتی و ورود به اقتصاد دانش محور نیاز به سرمایهگذاری گسترده در بخش تحقیق و
توسع ه است که از یافتهها و نوآوریهای یک بخش به سایر بخشها ،سرریز نماید .امروزه اثر سرریز تحقیق
و توسعه بین بخشی و بینالمللی و انتقال آن از یک بخش به بخش دیگر و از کشورهای توسعهیافته به در
حال توسعه از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان میباشد .اثرات سرریز از روشهای مختلفی مانند تجارت،
همکاریهای منطقهای و بینالمللی ایجاد میشود .اثر سرریز تحقیق و توسعه در داخل یک کشور توسط
دانشگاهها و مؤسسات دولتی فعال در زمینه تحقیق و توسعه فراهم و در اختیار مؤسسات و بنگاههای
تولیدی بهمنظور ایجاد کاالها و خدمات جدید قرار میگیرد .سرریز بینالمللی دانش منبع عمدهای از فرآیند
فناورانه در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه میباشد .در ابعاد بینالمللی درجه باز بودن اقتصاد
یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب میشود ،زیرا یکی از فواید تجارت بینالملل انتقال فناوری
از کشورهای پیشرفته به دیگر کشورها میباشد که این موضوع باعث افزایش موجودی سرمایه تحقیق و
توسعه بینالمللی در کشور میزبان میگردد .در اکثر تحقیقات صورت گرفته سهم کاالهای وارداتی با فناوری
باال بهعنوان معیاری برای اینگونه سرمایهها در نظر گرفته شده است .از دیگر عوامل خارجی مؤثر بر رشد
اقتصادی که میتوان آن را بعنوان اثر سرریز دانش در نظر گرفت ،جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم
خارجی میباشد.
عالوه بر باز بودن اقتصاد کشورهایی توانستهاند در زمینه جذب اثر سرریز دانش موفق عمل کنند
که زیرساختهای اجتماعی جذب اثر سرریز را تقویت نمایند .یکی از جنبههای مهم این زیرساختهای
اجتماعی ،نظام مالکیت فکری و حمایت مناسب از آن میباشد .با توجه به مطالعات پیشین که اغلب به
بررسی سرمایه فیزیکی انتقال دانش پرداختهاند ،هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر سرریز دانش با تأکید
بر حمایت از مالکیت فکری خارجی و جریان ورودی سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته
و در حال توسعه میباشد؛ هدف دیگر این مقاله مقایسه میزان اثرگذاری این دو عامل با عامل داخلی آن که
در بیشتر تحقیقات هزینههای تحقیق و توسعه مورد توجه بوده ،میباشد .بر این اساس ،ساختار مقاله حاضر
بهگونهای است که در بخش دوم مباحث تئوریک رشد اقتصادی و نحوه ورود متغیر فناوری در الگوهای
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رشد مطرح میشود و سپس مطالعات انجام شده مورد بررسی و در بخش چهارم شاخص در نظرگرفته شده و
سایر متغیرها معرفی میگردند و در نهایت بخش پنجم بیانكننده نتایج حاصل از مقاله حاضر خواهد بود.

 -2مبانی نظری

هدف اصلی مطالعه در خصوص رشد اقتصادی ،درك علت تفاوت زیاد درآمد سرانه در كشورهای مختلف
است .توجه به دانش از منظر دارایی در علم اقتصاد ،سابقهای طوالنی دارد بهگونهای که اسمیت 1بهطور
ضمنی افزایش بهرهوری را ناشی از دانش نهادینه شده در نیروی انسانی و ماشینآالت دانسته و مارشال 2از
دانش به عنوان عامل محرک تولید یاد کردهاست .كاركرد دانش از منظر اقتصادی ،تولید كاالهای فیزیكی و
ایجاد نوآوری و پیشرفت تكنولوژیك است.
3
نظریه پیشرفت تكنولوژی بر اساس تئوری شومپیتر ( )1934بنا نهاده شده و این تئوری ایجاد نوآوری را
در گرو حمایت از مالكیت فكری مطرح میکند .در بحث حقوق مالكیت فكری ،این موضوع وجود دارد كه
برخی منافع ناشی از نوآوری به عاملین اقتصادی و فعالیتهای آنها سرریز دارد و باعث میشود نوآوریهای
جدید ،سریعتر اتفاق افتاده و منجر به افزایش بهرهوری گردد .اثر سرریز تكنولوژی این اطمینان را میدهد
كه رشد اقتصادی هیچگاه متوقف نخواهد شد .در مدلهای اولیه نئوكالسیك مطرح شده توسط سولو)1965(4
و سوان ،)1965(5تغییرات تكنولوژی در حد یك متغیر برونزا و بر پایه ویژگیهای كاالی عمومی دانش در
نظر گرفته شده است .بهطور كلی در دوره بلندمدت GDP،سرانه در تمام كشورها بر اساس یك نرخ تعیین
شده تغییرات تكنولوژیك ،رشد مییابد .در واقع این مدلها ،علت اصلی رشد اقتصادی را سرمایهفیزیكی
در نظر گرفته و تنها در دو مدل كه در دهه 1960توسط كالدور و میرنرا )1962(6و آرو )1962(7بیان شده
است ،تغییرات فناورانه بهصورت درو نزا در مدل بهكار گرفته شده و معروفترین آنها یادگیری حین انجام
كار آرو میباشد .ویژگی اصلی اینگونه مدلها ،عدم برنامهریزی برای تغییرات فناورانه و سرمایهگذاری برای
ایجاد سرمایه جدید تنها از طریق تجربه و در حین كار است .دومین گروه از مدلها توسط یوزاوا،)1965( 8
فلپس )1966(9و شل )1967(10معرفی و مشخصهی اصلی آنها ،استفاده از سرمایهگذاریهای تحقیق و توسعه
1- Smith
2- Marshal
3- Schumpeter
4- Solow
5- Swan
6- Kaldor and Mirrlees
7- Arrow
8- Uzawa
9- Phelps
10- Shell
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بنگاههای خصوصی و لحاظ نمودن بخش تولید تكنولوژی بهصورت مجزا در مدلهای رشد میباشد .این
مدلها توسط گلمكا 1971(1و  )1970گسترش یافت و در آن انتقال تكنولوژی از كشورهای پیشرفته به سایر
كشورهای جهان درنظر گرفته شد .در دهه  1970تئوریهای رشد ،محبوبیت دههی قبل را از دست دادند
و از این زمان دیگر نوآوری به عنوان یك مسألهی اصلی در اقتصاد یاد نشد .این موضوع در دههی 1980بر
اساس مدلهایی كه در آنها رویكرد نئوكالسیك وجود نداشتند ،دوباره شروع به شكلگیری نمود .نلسون و
وینتر )1982(2الگوی رشدی را معرفی و پیشرفت فناوری را بهعنوان یك متغیر اصلی لحاظ نمودند .هستهی
اصلی این رویكرد ،براساس فروض مرتبط بههم میباشد كه عبارتند از:
نوآوری عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی است.
فرآیند رشد و تحول اقتصادی بهوسیله قوانین مانند توالی نوآوری و تقلید و نقش نوآوری بهعنوان یك
عامل مهم در یادگیری مورد توجه میباشد.
كاربرد اولیه تئوری شومپیتر كه در آن عوامل اقتصادی همگن و تصمیمگیری بهصورت عقالیی میباشد.
موج اول مدلهای شومپیتری در الگوهای نئوكالسیك جدید متبلور شد كه میتوان به مطالعات صورت
گرفته توسط رومر ( ،)1986لوكاس ( ،)1988ربلو ( ،)1978بارو ( )1991اشاره نمود .در این مدلها كه به
مدلهای رشد درو نزا شهرت یافتهاند ،جایگاه فناوری در رابطه با رشد درونزا مطرح و نرخ رشد اقتصادی
در درون مدل مشخص میشود و لزوماً یك تئوری تغییرات تكنولوژی در آن لحاظ نشده است .در مدل
بهکارگرفته شده توسط رومر ،دانش در قالب تحقیق و توسعه مطرح شده است .در مدلهای رشد درونزا
( ،)AKبه دلیل وجود سرمایههای متفاوت از جمله سرمایه انسانی ،بازده ثابت نسبت به سرمایه وجود دارد
در حالیکه مدلهای یادگیری براساس انجام كار بازده صعودی نسبت به مقیاس برای سرمایه درنظر گرفته
شده است.
موج دوم مدلهای شومپیتری كه با مدلهای درونزا تركیب و در واقع نقصان عدم وجود پیشرفت
فناوری را درنظر گرفتند ،توسط رومر ( )1990مطرح شده است .در این راستا افرادی مانند گروسمن و
هلپمن ،)1991(3آقیون و هویت(،)1992كو و هلپمن )1995(4تخمینهای جدیدی را در رابطه با اثر سرریز
تحقیق و توسعه بین كشوری بهکار بردند و هویت و مایر -فولكس ،)2005(5هاوهویت )2007(6نیز در این
راستا مطالعاتی انجام دادهاند.
بعد از در نظر گرفتن دانش و اثر سرریز آن بهعنوان یک متغیر درونزا در مدلهای رشد اقتصادی حال
1- Gomulka
2- Nelson and Winter
3- Grossman & Helpman
4- Coe and Helpman
5- Howitt and Mayer-Foulkes
6- Ha and Howitt
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این موضوع میبایست بررسی گردد که راههای انتقال و اثرسریز دانش بهخصوص در میان کشورها چگونه
است .كو 1و همكاران ( )2008معتقدند تجارت خارجی یك عامل انتقال دانش میباشد؛ بهگونهایكه اهمیت
واردات در معرفی فناوری خارجی در تولید داخلی انكارناپذیر است و بهطور كلی كشورهای در حال توسعه
كه در آنها واردات كاالهای با تكنولوژی باال ،سهم بهسزایی از كل واردات را دارا میباشند ،از واردات كاال
در بهرهوری عوامل تولید و رشد اقتصادی بیشتر منتفع میگردند .كاالهای وارداتی با فناوری باال كه بهعنوان
یك متغیر جانشین برای اثر سرریز تحقیق و توسعه در نظر گرفته میشوند ،باعث افزایش سطح دانش جدید
در كشورهای در حال توسعه میگردند؛ اما از طرفی ،باعث وابستگی اینگونه كشورها و نفی توانمندیهای
داخلی میشوند.
یكی دیگر از راههای انتقال دانش و فناوریهای پیشرفته از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی
میباشد كه اغلب توسط شركتهای چند ملیتی صورت میپذیرد .نكتهای كه در مورد رابطه سرمایهگذاری
مستقیم خارجی و رشد اقتصادی وجود دارد ،محیط سازمانی كشورهای میزبان میباشد .جریان ورودی
سرمایهگذاری خارجی بهطور معناداری به سطح قابل قبولی از اطمینان در فضای اقتصاد كالن ،توسعه مالی و
سرمایه انسانی وابسته است .اگرچه رابطه بین سرمایهگذاری خارجی در دو مورد اول قابل تعیین و مشخص
است؛ اما ارتباط میان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی به شدت غیرخطی و بهگونهای است
2
كه بدون سرمایه انسانی مناسب و آموزش دیده ،اینگونه سرمایهگذاریها نمیتوانند میسر واقع شوند.

 -3پیشینه تحقیق

سک )2011(3در مقالهای با عنوان “انتشار فناوری بینالمللی و رشد اقتصادی :توضیحی از مزایای گسترش
سرریز در کشورهای در حال توسعه” به بررسی میزان منافعی که کشورها از تکنولوژی خارجی ،مکانیزم
انتشار و عواملی که قابلیت جذب آنها را شکل میدهند ،پرداخته است .نتایج بر اساس پانلهای غیرایستا از
 55کشور درحال توسعه نشان میدهد که منافع حاصل از انتقال فناوری بسیار قابل توجه هستند .ده درصد
افزایش در موجودی تحقیق و توسعه خارجی بیش از دو درصد بهرهوری کل را افزایش میدهد .واردات و
کانالهای انتشار بررسی شده ،به نظر میرسد به گسترش بیشتر سرریز تحقیق و توسعه منجر شده است.
کشورهای در حال توسعه به علت مزایای بیشتر تمایل به موجودی سرمایه انسانی و بازبودن تجارت بیشتر
و فعالیتهای خارجی و نهادهای قویتر دارند .تیکسیرا و فورتونا )2010(4در مقالهای با عنوان”سرمایه
انسانی ،تحقیق و توسعه ،تجارت و بهرهوری” با استفاده از تکنیک همانباشتگی طی سالهای 1960-2001
1- Coe
2- Lopez, 2008.
3- Seck
4- Teixeira and Fortuna
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در کشور پرتغال دریافتند که با سرمایهگذاری در برخی ظرفیتسازی فعالیتها ،مانند سرمایه انسانی و
سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه داخلی ،کشورها میتوانند توانایی برای شناسایی ،ارزشگذاری ،جذب و
بهرهبرداری دانش را که در دیگر کشورها (بیشتر کشورهای توسعهیافته) گسترش یافته را ارتقا دهند .نتایج
تحقیق حاکی از آنست که اگر چه سرمایه انسانی تأثیر مستقیم و بیشتری بر بهرهوری کل عوامل تولید
نسبت به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه داخلی دارد ،تأثیر سرمایهگذاری تحقیق و توسعه داخلی به طور
غیرمستقیم با استفاده از واردات ماشینآالت و تجهیزات ،فراگیرتر خواهد بود .تجارت نیز به عنوان یکی
از عوامل قدرتمند مستقیم بر بهرهوری کل عوامل تولید در بلندمدت بهویژه از طریق خرید ماشینآالت
پیشرفته و تجهیزات از کشورهای بیشتر توسعهیافته ،ظاهر میشود.
کو ،هلپمن و هافمیستر ( )2008در مقالهای با عنوان “سرریز تحقیق و توسعه بینالمللی و نهادها”
نشان دادند که اثرات موجودی سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر بهرهوری کل عوامل تولید
حتی بعد از وارد نمودن اثر سرمایه انسانی قابل اندازهگیری هستند .همچنین تحلیل خود را در متغیرهای
نهادی مانند منشا قانونی و حمایت از حق ثبت اختراع معطوف کردند و در نهایت نتایج این تحقیق حاکی
از آنست که تفاوتهای نهادی برای تعیین بهرهوری کل عوامل تولید مهم و بر درجهای از سرریز تحقیق و
توسعه مؤثر میباشند .ایچر و گارسیا پنالوسا )2008(1در مقالهای با عنوان “قدرت درونزا از حقوق مالکیت
فکری :مفاهیمی برای رشد و توسعه اقتصادی” قدرت حقوق مالکیت فکری را درو نزا نمودند و نشان دادند
که مشوقهای خصوصی برای حمایت از این حقوق بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار است .نتایج حاکی
از آنست که انتقال مؤسسات از کشوری به کشور دیگر به کیفیت نهادهای وارد شده بستگی دارد .فالوی
و همکاران )2006( 2در مقالهای با عنوان”حقوق مالکیت فکری و رشد اقتصادی” به بررسی تأثیر حمایت
از حقوق مالکیت معنوی بر رشد اقتصادی در  79کشور با استفاده از رگرسیون آستانهای پرداختهاند .آنها
نشان دادند در حالیکه تأثیر حمایت حقوق مالکیت فکری به سطح توسعهیافتگی بستگی دارد و بهطور
قابل توجهی به رشد کشورهای بادرآمد باال و پایین مرتبط است ،و لیکن این موضوع در کشورهای با درآمد
متوسط مصداق ندارد .این مقاله بیان میکند حمایت از حقوق مالکیت فکری ،نوآوری در کشورهای با درآمد
باال را تقویت و جریانهای فناوری به کشورهای با درآمد پایین را تشویق میکند.
اشنایدر )2005(3در مقالهای با عنوان”تجارت بینالملل ،رشد اقتصادی و حقوق مالکیت فکری” نقش
تجارت محصوالت با تکنولوژی باال ،حق مالکیت فکری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در تعیین نرخ
نوآوری و رشد اقتصادی کشورها مورد آزمون قرار داده است .وی از  47کشور در حال توسعه و توسعهیافته
در بازه زمانی  1970تا  1990استفاده نموده است .نتایج این مطالعه عبارتند از -1 :واردات محصوالت با
1- Eicher and García-Peñalosa
2- Falvey
3- Schneider
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فناوری باال در توضیح نوآوری داخلی کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته مرتبط است -2 .تکنولوژی
خارجی تأثیر قویتری بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه نسبت به فناوری داخلی دارد -3 .حقوق مالکیت
فکری بر نرخ نوآوری مؤثر است اما این اثر برای کشورهای توسعهیافته بسیار معنیدار است -4 .نتایج در
مورد سرمایهگذاری مستقیم قابل تردید است.
شاهآبادی و حیدری ( )1390در مقالهای با عنوان "بررسی عوامل تعیینكننده شدت تحقیق و توسعه
در كشورهای منتخب در حال توسعه و توسعهیافته" به بررسی عوامل تعیینكننده شدت تحقیق و توسعه
پرداختهاند و سه متغیر حمایت از مالکیت فکری ،درجه باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادی مدنظر قرار
دادهاند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که متغیر حقوق مالکیت فکری نقش مثبت و معناداری بر شدت
تحقیق توسعه دارد و متغیرهای بازبودن اقتصادی و رشد اقتصادی از نظر آماری معنادار نمیباشد .باصری
و همکاران ( )1390در مقالهای با نام “تحلیل تطبیقی نقش مؤلفههای اقتصاددانشمحور بر رشد اقتصادی”
مؤلفههای اقتصاددانشمحور در چهار حوزه عملکرد نظام اقتصادی ،آموزش ،نوآوری و ایجاد جریان دانایی
و فناوری اطالعات و ارتباطات ،بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهای همتراز ایران را طی سالهای -2007
 1996بررسی کردهاند .یافتههای پژوهش حاکی از آنست که شاخصهای نوآوری وگسترش فناوری اطالعات
و ارتباطات رابطه معنادار و مثبتی با رشد اقتصادی این کشورها دارد.
بهبودی و امیری ( )1389در مقالهای با عنوان"رابطه بلندمدت اقتصاد دانشبنیان و رشد اقتصادی در
ایران” به بررسی رابطه بلندمدت میان محورهای مختلف دانش و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1346 -1386
پرداختهاند .نتایج مطالعه مزبور حاکی از آنست که میان محورهای مختلف دانش از جمله سرمایه انسانی
و آموزش ،رژیمهای نهادی و اقتصادی و زیرساختهای اطالعاتی رابطه بلندمدت وجود دارد و دارای تأثیر
مثبت بر رشد اقتصادی ایران هستند .ضریب  ECMبدست آمده در این مقاله منفی و کوچک میباشد
كه حاكی از كَندبودن سرعت تعدیل انحراف از کوتاهمدت به بلندمدت میباشد .خداپرستمشهدی و
همکاران( )1388در مقالهای با عنوان “تأثیرحمایت از تأمین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی” به
بررسی ابعاد تأثیر مالکیت فکری بر رشد اقتصادی ،با توجه به مخارج تحقیق و توسعه و تعداد محققان ،با
استفاده از روش دادههای ترکیبی و  35کشور در دوره زمانی  1985-2005پرداختهاند .نتایج مطالعه آنها
نشان داد که حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکری به طورمستقیم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی و حمایت
از تأمین حقوق مالکیت فکری به طور غیرمستقیم (از طریق تحقیق و توسعه و تعداد محققان) تأثیر مثبت
و معنیداری بر رشد اقتصادی دارد.
شاکری و ابراهیمیساالری ( )1388در مقالهای با عنوان “اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و
رشد اقتصادی (تحلیل مقایسهای بین کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته)” با استفاده از مدلهای
رشد درونزای مبتنی بر تحقیق و توسعه در سه گروه کشورهای توسعهیافته ،در حال توسعه و نیز متشکل
از هر دو دسته کشورها ،ابتدا تأثیر فعالیتهای تحقیق و توسعه را بر رشد اختراعات مورد بررسی قرار
دادهاند و سپس به بررسی ارتباط حجم اختراعات به ثبت رسیده و رشد اقتصادی پرداختهاند .نتایج این
تأثیر سرریز دانش داخلی و بینالمللی بر رشد اقتصادی :مطالعه موردی کشورهای
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مقاله نشان میدهد که اثر افزایش اختراعات بر افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعهیافته
بیشتر از کشورهای در حال توسعه بوده و همچنین سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه تأثیرات مثبت
و معنیداری بر افزایش تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه دارد.
برخورداری و عظیمی ( )1387در مقالهای با عنوان “اثر کوتاهمدت و بلندمدت یارانههای تحقیق و توسعه بر
رشد اقتصادی ایران” اثرات کوتاهمدت و بلندمدت تخصیص یارانههای تحقیق و توسعه در دوره 1354 -1386
بر رشد اقتصادی ایران را بررسی نمودهاند .نتایج مطالعه آنها حاکی است که یارانههای تحقیق و توسعه اثر
مثبت و معناداری در کوتاهمدت بر رشد اقتصادی ایران دارد اما در بلندمدت به رغم مثبت بودن اثر یارانه
های تحقیق و توسعه ،این اثر از نظر آماری معنادار نیست.

 -4معرفی الگوی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی
 -1-4دادههای آماری

در این قسمت به نحوه جمعآوری دادههای آماری مورد نیاز برای برآورد مدلهای رشد پرداخته میشود.
به منظور برآورد سرریز دانش بر رشد اقتصادی از شاخصها و متغیرهای اثرگذار مبتنی بر مبانی نظری
استفاده شده است .جامعه آماری مورد بررسی شامل دو گروه کشورها -1 :کشورهای عضو سازمان همکاری
و توسعه اقتصادی 1به عنوان کشورهای توسعهیافته :استرالیا ،اتریش ،بلژیک ،کانادا ،چک ،دانمارک ،فنالند،
فرانسه ،آلمان ،یونان ،مجارستان ،ایسلند ،ایرلند ،ژاپن ،کرهجنوبی ،هلند ،نیوزیلند ،لهستان ،پرتغال ،اسلواکی،
اسپانیا ،سوئد ،سویس ،انگلستان ،آمریکا -2 .کشورهای در حال توسعه :بالروس ،برزیل ،بلغارستان ،چین،
کرواسی ،استونی ،گرجستان ،رژیم اشغالگر قدس ،لیتوانی ،لتونی ،رومانی ،روسیه ،اسلونی و اکراین میباشد.
به علت ناهمگونی انتشار آمارهای مرتبط و با در نظر گرفتن یک سال مشخص برای تمام دادههای
مورد استفاده ،دوره زمانی  1996-2008در نظر گرفته شد .از بانک آماری سازمان مالکیت فکری جهانی2برای
شاخص تعداد حق اختراعهای ثبت شده و انباشت ورودی سرمایه مستقیم خارجی ورودی از بانک آماری
سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل 3و تعداد ثبتنامکنندگان دانشگاهی از بانک آماری سازمان آموزشی،
علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد 4و به منظور جمعآوری دیگر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی از بانک
آماری بانک جهانی 5استفاده شده است .عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در پژوهش حاضر به صورت تابعی از
متغیرهای زیر در نظر گرفته شده است:
(1- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
)2- World Intellectual Property Organization(WIPO
)3- United Nations Conference on Trade and Development(UNCTAD
)4- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization(UNESCO
5- World Development Indicator(WDI), World Bank.
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) gdpper = f (kper , rdper , Ind exp er , human, fdiper

1

که در آن منظور از ( )gdpperتولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت دالر ثابت سال  )kper( ،2000موجودی
سرمایه فیزیکی سرانه بدون سرمایهگذاری مستقیم خارجی به قیمت دالر ثابت سال  )rdper( ،2000انباشت
هزینه تحقیق و توسعه داخلی سرانه به قیمت دالر ثابت سال  2000به عنوان متغیر جانشین سرریز دانش
داخلی ) Ind exp er (،شاخص ترکیبی به عنوان متغیر انباشت هزینه تحقیق و توسعه بینالمللی و سرریز
دانش بینالمللی سرانه از طریق تعداد اختراعهای ثبت شده در کشور ) human ( ،انباشت ثبتنامکنندگان
دانشگاهی به عنوان متغیر جانشین سرمایه انسانی ) fdiper ( ،انباشت ورودی سرمایهگذاری مستقیم
خارجی ورودی به قیمت دالر ثابت سال  2000به عنوان متغیر جانشین سرریز دانش بین المللی ،میباشد.
با توجه به مدل ( )1برخی از شاخصها محاسبه گردیدهاند که الزم است در این قسمت به بررسی
تفصیلی چگونگی محاسبه شاخصهای بکار گرفته شده در پژوهش پرداخته شود .به منظور برآورد موجودی
سرمایه از رابطه تعدیل موجودی سرمایه بهصورت زیر برای هر یک از کشورها استفاده شد ه است:
= Kt
(1 − δ ) K t −1 + I t

2

که در آن منظور از Kموجودی سرمایه I ،سرمایهگذاری ناخالص و  δنرخ استهالک میباشد .الزم به ذکر
است که در رابطه باال میزان نرخ استهالک بنا به مطالعه منکیو ،رومر و ویل )1992( 1و رومر( 4 ،)1989درصد
در نظر گرفته شده است .با توجه به رابطه باال مقدار اولیه موجودی سرمایه بایستی محاسبه گردد ،بدین
منظور از روش موجودی دائمی2طبق فرمول گریلیچز ( )1988به صورت زیر استفاده شده است:
I0
r +δ

= K0

3

که در آن منظور از  rمتوسط نرخ رشد ساالنه سرمایهگذاری است .متغیر  Kموجودی سرمایه فیزیکی
کل اقتصاد است که به موجودی سرمایه ناشی از سرمایهگذاری از محل منابع داخلی و سرمایهگذاری مستقیم
خارجی تفکیک میشود .بنابراین موجودی سرمایه ناشی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی از میزان موجودی
سرمایه فیزیکی داخلی کسر گردیده است.
در این قسمت روش برآورد انباشت هزینه تحقیق و توسعه در کشورهای مورد مطالعه بیان میگردد .با
توجه به اینکه روند هزینههای تحقیق و توسعه ،نمایی میباشد؛ بنابراین از رابطه زیر برای محاسبه انباشت
تحقیق و توسعه در سال اولیه استفاده شده است:
1- Mankiw, Romer and Weil
)2- perpetual inventory method (PIM
تأثیر سرریز دانش داخلی و بینالمللی بر رشد اقتصادی :مطالعه موردی کشورهای
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C R & D0
r

= K R& D 0

4

که در آن منظور از  K R&Dهزینه تحقیق وتوسعه در سال اول C R&D ،هزینه تحقیق و توسعه به
قیمت ثابت سال 2000در سال اول و  rمتوسط نرخ رشد ساالنه هزینه تحقیق و توسعه در دوره زمانی مورد
مطالعه میباشد .انباشت تحقیق و توسعه در سالهای بعد به صورت زیر قابل محاسبه است:
0

0

K R & Dt = K R & Dt −1 + C R & Dt

5

در پژوهش حاضر از شاخص تعداد ثبت حق اختراع به عنوان متغیر جانشین سرریز دانش بینالمللی به
گونه زیر استفاده و مورد محاسبه واقع شده است:
.RD jt

Pijt
Pit

∑ = Indexit
i≠ j

6

که در آن منظور از  Pijtتعداد حق اختراعهای ثبت شده در کشور  iاز کشور  jو Pitتعداد کل حق
اختراعهای ثبت شده در کشور  iدر زمان  tو  RD jtانباشت هزینه تحقیق و توسعه کشور  jدر زمان
 tمیباشد .متغیرهای بهکار گرفته شده در برآورد مدل رشد پژوهش حاضر برای کشورهای عضو سازمان
همکاری و توسعه اقتصادی و کشورهای در حال توسعه به صورت شاخصهای آماری میانگین ،انحراف معیار،
مینیمم و ماکزیمم در جداول ( )1و ( )2ارائه شدهاند.
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جدول( :)1شاخصهای آماری متغیرهای کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

تعداد
مشاهدات

انحراف
معیار

ماکزیمم

مینیمم

407070

3620.146

9950.214

25=n

37723.362

4781.362

9930.697

between

13=T

26769.5

12644.71

2008.829

within

312=N

45611.82

311.531

13166.95

25=n

42155.91

532.7173

13289.69

between

12.48=T-bar

21102.16

8571.287

1789.601

within

319=N

18800000

713.272

2498081

25=n

12400000

8565.868

2451862

between

12.76=T-bar

7050025

-4657111

587012.5

within

325=N

204668.4

6578.698

39200.14

25=n

200257.3

10374.18

39168.75

between

13=T

91383.33

39149.58

7699.47

within

325=N

203000000

7483

24000000

25=n

103000000

71339.23

20600000

between

13=T

110000000

-78400000

12900000

within

325=N

668.6152

2.059316

102.4633

25=n

308.3431

6.418346

80.86229

between

13=T

490.9149

-125.4785

64.8243

within

325=N

میانگین
21061.22

14441.65

708923.9

63189.77

10400000

95.00777

overall

gdpper

overall

rdper

overall
ind exp er

overall

overall

overall

kper
human

fdiper
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 شاخصهای آماری متغیرهای کشورهای در حال توسعه:)2(جدول

میانگین

انحراف
معیار

مینیمم

ماکزیمم

تعداد
مشاهدات

4531.451

4974.728

555

22034

182=N

between

5068.439

807.8462

19543.15

14=n

within

872.9166

2065.297

7490.297

13=T

3127.669

43.78288

13100.75

168=N

between

3120.431

46.0784

11895.55

14=n

within

168.5491

810.7409

2668.99

12=T-bar

513748.6

1407.247

2893922

176=N

ind exp er between

477932.4

2564.44

1493339

14=n

within

228440.1

-481471.7

1870855

12.5=T-bar

18050.18

3.562489

74873.28

182=N

between

18466.57

6.03233

71029.48

14=n

within

2720.913

367.5246

22920.76

13=T

26700000

39726

182000000

182=N

between

20900000

369035.3

70100000

14=n

within

17400000

-52800000

124000000

13=T

1057.053

0.0879769

182=N

between

842.7888

0.1342975

14=n

within

673.9137

-2118.893

13=T

overall

gdpper

overall

rdper

overall

overall

kper

overall

human

overall

fdiper

1463.789

470273.2

10827.17

11700000

517.1347
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 -2-4تصریح مدل و تحلیل ضرایب حاصل از برآورد الگوهای رشد اقتصادی

در این قسمت ،عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با تاکید بر سرریز دانش داخلی و بینالمللی برای کشورهای
پیشرفته (کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) و کشورهای در حال توسعه در دوره -2008
 1996با استفاده از نرمافزار  STATAبرآورد شده است .معادالت بهکارگرفته شده به صورت زیر میباشند:
= Log (GDPper )it
α 0 + α1 Log ( Kper )it + α 2 Log ( RDper )it + α 3 Log ( INDEXper )it + α 4 Log (human)it + ε it

7

= Log (GDPper )it
α 0 + α1 Log ( Kper )it + α 2 Log ( RDper )it + α 3 Log (human)it + α 4 Log ( FDIper )it + ε it

8

که در آن منظور از  iکشورهای مورد مطالعه و  tنشاندهنده زمان است .همانطور که مشاهده
میشود متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،موجودی سرمایه فیزیکی ،انباشت ورودی سرمایهگذاری مستقیم
خارجی ،انباشت هزینه تحقیق و توسعه داخلی و بینالمللی به صورت سرانه میباشند و شاخص سرمایه
انسانی به صورت انباشت تعداد افراد ثبت نام شده در دانشگاهها میباشند .همانطور که بیان شد ،به علت
همگن نبودن کشورهای مورد بررسی از منظر توسعهیافتگی الزم دیده شد تخمینهای رشد در دو قسمت
برآورد شوند:
الف) .کشورهای منتخب در حال توسعه
در ابتدا پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد لوین ،لین و چو مورد بررسی واقع شد ،نتایج
آزمون مذکور در جدول ( )3آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود تمامی متغیرها در سطح ،پایا
میباشند.
جدول( :)3آزمون ریشه واحد لوین ،لین و چو متغیرهای کشورهای در حال توسعه

متغیر

آماره ()t

مقدار احتامل

) L(GDPper

-6.8367

0.0000

) L(Kper

-3.1319

0.0009

) L(RDper

-4.2360

0.0000

)L(human

-7.2447

0.0000

) L(FDIper

-2.1561

0.0155

) L(INDEXper

- 3.9847

0.0000
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به منظور تعیین وجود یا عدم وجود عرض از مبدا جداگانه برای هر یک از کشورها از تست (Fلیمر)
استفاده شده است .بر اساس نتایج بدست آمده ،مقدار آماره Fبرای مدل ( F)13،146(=329.75 ،)7و مدل
(F)13،150(=305.31 )8اس��ت و با توجه به مقادیر آماره Fدر جدول ،فرضیه صفر مبنی بر یکسان بودن
عرض از مبدا برای تمامی واحدهای مقطعی رد میشود .بنابراین بایستی عرض از مبدا برای تمامی کشورهای
مختلف بهصورت متفاوت در نظر گرفته شود.
یکی از چالشهای مطالعه حاضر منفی شدن ماتریس واریانس-کواریانس ضرایب در آزمون هاسمن
است که بدین منظور ابتدا به بررسی این آزمون پرداخته میشود سپس راهکار پیشنهادی برای رفع این مشکل
معرفی میگردد .آزمون تشخیص هاسمن( )1978بر اساس این ایده که روش OLSوGLSهر دو سازگار اما
روش  OLSناکارا میباشد شکل گرفته است .فرضیه صفر این آزمون عدم اختالف این دو روش میباشد .از
طرف دیگر ماتریس واریانس-کوواریانس دو برآوردگر بهعنوان جزء اصلی و مهم این آزمون میبایست مورد
توجه قرار گیرند:
) ˆVar (b − βˆ ) = Var (b) + Var ( βˆ ) − Cov(b, βˆ ) − Cov(b, β

9

نتیجه مهم از آزمون هاسمن عدم اختالف کوواریانس میان یک برآوردگر کارا و ناکارا میباشد:

(

)

=ˆ Cov(b , βˆ ) − Var ( β
=ˆCov  b − βˆ , β
) 0



10

با جایگذاری در رابطه ( )9نتیجه بصورت زیر حاصل خواهد شد:

Var (b − βˆ ) = Var (b) − Var ( βˆ ) = ψ

آماره کای-دو بر پایه آزمون والد بصورت زیر است:

]

[

]

[

ˆW = χ 2 b − βˆ ψˆ −1 b − β

11

12

ˆψماتریسهای واریانس-کوواریانس برآوردگرهای دو روش اثرات ثابت و تصادفی بدون درنظر گرفتن
عبارت عرض از مبدا میباشند .اما نکتهای که در این زمینه وجود دارد آنست که هیچ تضمینی مبنی بر مثبت
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بودن اختالف دو ماتریس واریانس-کوواریانس ضرایب وجود ندارد .از این رو بالتاجی )2005(1آزمون هاسمن
2
را بصورت زیر گسترش داد.
′
−1
) 13 H ′ = (βˆ LSDV − βˆ MEANS ) [Asy.Var [βˆ LSDV ]+ AsyVar[βˆ MEANS ] .(βˆ LSDV − βˆ MEANS

در رابطه باال  β̂ MEANSبرآوردگر میانگینهای گروه میباشد .مزیت این نوع از آزمون غیرمنفی بودن
همیشگی ماتریس واریانس-کوواریانس است .خالصه حاصل از برآورد الگوها و همچنین نتایج آزمونها در
جدول( )4ارائه شده که بیانگر وجود اثرات تصادفی در مدل میباشد.
5
4
رومر( ،)1990کو و همکاران ( ،)1997انگلبرچ )1997(3و فرانتزن ( )2000بن حبیب و اشپیگل ()1994
بیان میکنند که هزینههای تحقیق و توسعه داخلی بهعنوان عامل تعیینکننده بر رشد اقتصادی تأثیرگذارند.
ضریب متغیر لگاریتم انباشت هزینههای تحقیق و توسعه در هر دو مدل برآوردی مثبت و معنادار و دارای
بیشترین میزان اثرگذاری بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه میباشد .همانطور که از نتایج
برآورد مدل مشاهده میشود شاخص تحقیق و توسعه بینالمللی که تعداد ثبت اختراع محاسبه شده در
کشورهای در حال توسعه از نظر آماری بیمعنی میباشدکهمیتوان دلیل آن را نبود زیرساختهای مناسب
در نظام مالکیت فکری دانست .ضریب متغیر انباشت ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در مدل مربوط
به کشورهای در حال توسعه از نظر آماری معنادار و دارای تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی دارد که این
امر در راستای تأیید مطالعه گروسمن و هلپمن ،)1991( 6بلومستروم و همکاران( ،)1994دملو،)1997(7
لوین( ،)1997بورنسزتین 8و همکاران( ،)1998آلفرو 9و همکاران ( ،)2008بتن و وو ،)2009( 10میباشد .دلیل
کوچک بودن این ضریب در مدل برآوردی میتواند بهواسطه کوچک بودن نسبت این نوع سرمایهگذاری
باشد.
با توجه به مطالعه بن حبیب و اشپیگل( )1994سرمایه انسانی بر رشد از طریق اثرگذاری بر نرخی از
نوآوری فناورانه داخلی و اثرگذاری بر سرعت جذب تکنولوژیکی خارج از کشور مؤثر است و از سویی دیگر
1- Baltagi
2- Greene, 2008
3- Engelbrecht.
4- Frantzen.
5- Benhabib and Spiegel.
6- Grossman & Helpman.
7- De Mello.
8- Borensztein.
9- Alfaro
10- Batten & Vo
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ادامه جدول( :)4ترصیح مدل رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

متغیر
cons tan t

) L(Kper
) L(RDper

)L(human

مدل()7

مدل()8

1.8
[]5.12
0.21
[]9.25
0.54
[]11.01
0.072
[]6.40

2.28
[]10.58
0.21
[]10.52
0.48
[]10.81
0.058
[]5.37
0.041
[]4.88

) L(FDIper

-

) L(INDEXper

0.007
[]0.52

-

)R 2 ( within

0.89

0.91

)R 2 (between

0.71

0.73

) R 2 (overall

0.72

0.74

F

325.41

423.83

) F (lim er

329.75

305.31

) hausman( χ 2

0.03

0.05

obs

164

168

اعداد داخل کروشه بیانگر آماره  tو  Fآماره معناداری کل رگرسیون را نشان میدهد.
منبع :یافتههای پژوهش.

ژو )2000(1بیان میکند که در نبود سرمایه انسانی کافی ،سرریزهای دانش ممکن است غیرکاربردی شوند و
بنابراین سرمایه انسانی برای توانمندسازی اثرات سرریز که رشد اقتصادی را پشتیبانی میکند ،بسیار اهمیت
1- Xu
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دارد .همانطور که در هر دو مدل برآوردی مشاهده میشود ضریب متغیر لگاریتم انباشت ثبتنام کنندگان
در دانشگاهها به لحاظ آماری مثبت و معنادار برآورد شده است .بنابراین ،افزایش افراد تحصیلکرده در
کشورهای در حال توسعه میتواند از طریق ارتقای توانمندیهای نیرویکار و افزایش خالقیت و نوآوری به
افزایش رشد اقتصادی منجر شود.

ب) کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

در ابتدا پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد لوین ،لین و چو بررسی شد ،نتایج آزمون مذکور
در جدول ( )5آورده شدهاست .همانطور که مشاهده میگردد تمامی متغیرها در سطح پایا میباشند.
جدول( :)5آزمون ریشه واحد لوین ،لین و چو متغیرهای کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

متغیر

آماره ()t

مقدار احتامل

) L(GDPper

-5.5572

0.0000

) L(Kper

-9.0352

0.0000

) L(RDper

-13.5926

0.0000

)L(human

-52.7359

0.0000

) L(FDIper

-4.6584

0.0000

) L(INDEXper

-2.1842

0.0145

منبع :یافتههای پژوهش

به منظور تعیین وجود یا عدم وجود عرض از مبدا جداگانه برای هر یک از کشورها از تست (Fلیمر)
استفاده شده است .بر اساس نتایج بدست آمده ،مقدار آماره Fبرای مدل ( F)24،277(=586.24 ،)7و مدل
(F)24،283(=508.52 )8اس��ت و با توجه به مقادیر آماره  Fدر جدول ،فرضیه صفر مبنی بر یکسان بودن
عرض از مبدا برای تمامی واحدهای مقطعی رد میشود .بنابراین بایستی عرض از مبدا برای تمامی کشورهای
مختلف بهصورت متفاوت در نظر گرفته شود .بهمنظور انتخاب الگوی اثر ثابت در مقابل الگوی اثر تصادفی
از آزمون هاسمن استفاده شده که آماره این آزمون برای مدل ( )7برابر با  χ (24) =38.92است ،بنابراین فرضیه
صفر پذیرفته نمیشود و برای برآورد مدلهای مذکور ،تفاوت میان عرض از مبدا برای واحدهای مقطعی
بهصورت اثرات ثابت عمل میکند و برای مدل ( )8آماره این آزمون برابر با  χ (24) =0.74میباشد که گویای
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مدل با اثرات تصادفی میباشد بهمنظور اطمینان در رابطه با مدل اثرات تصادفی از آزمون بریوش -پاگان
استفاده شد ،آماره آزمون مزبور برابر با  X2=1412.14گشت که نمایاگر مدل با اثرات تصادفی میباشد.
خالصه حاصل از برآورد الگوها در جدول( )6ارائه شده است:
1

نتایج بیانگر آنست که لگاریتم موجودی سرمایه فیزیکی سرانه بیشترین تأثیر را بر میزان تولید ناخالص
داخلی سرانه دارد .این متغیر دارای ضریب مثبت در هر دو مدل برآوردی بوده و از منظر آماری نیز معنیدار
میباشد .دومین متغیری که بیشترین تأثیرگذاری را بر لگاریتم تولیدناخالص داخلی سرانه در مدلهای مذکور
دارد ،متغیر لگاریتم انباشت هزینه تحقیق و توسعه سرانه میباشد .این متغیر به عنوان جانشین انباشت
دانش داخلی در مقاله حاضر مطرح شده است .همانطور که مشاهده میشود سرریز تحقیق و توسعه
بینالمللی و داخلی معنیدار میباشد .این امر با توجه به مطالعه انگلبرچ( ،)1997کلر1998(2؛1999؛،)2002
لیچتنبرگ و وان پوتلسبرگ ،)1998(3بایومی و همکاران)1999(4و فرانتزن )2000،2002(5تأیید میگردد .با
توجه به ضرایب برآوردی در مدل ،انباشت دانش داخلی نسبت به سرریز دانش بینالمللی دارای تأثیرگذاری
بیشتری بر میزان تولید ناخالص داخلی میباشد .این امر با توجه به مطالعه مندی )2007( 6نیز تأیید شده،
بهگونهای که وی بیان میکند انباشت واردات از طریق ثبت اختراعها ،حق امتیازها و برای حق امتیازها،
اثری مثبت و معنیدار بر بهرهوری دارد و این اثر در سالهای اولیه قویتر است و با مرور زمان اثر فناوری
وارداتی کاهش و تأثیر انباشت تحقیق و توسعه داخلی افزایش مییابد .از سویی دیگر انباشت سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ورودی که بهعنوان متغیر جانشین انتقال دانش و فناوری بینالمللی مدل( )8در نظر گرفته
شده کشورهای توسعه یافته از نظر آماری معنیدار میباشد ،این امر گویای آنست که انتقال دانش به طور
غیرمستقیم از سمت سرمایهگذاری تأثیرگذار میباشد.
9
با توجه به مطالعه بارو ،)1991( 7منکیو 8و همکاران ( )1992و دوریک و روگرس ( )2002میان سطح
تحصیالت و رشد اقتصادی رابطه وجود دارد و این امر در مطالعه حاضر تأیید شده است .بهگونهای که
انباشت ثبتنام کنندگان در دانشگاهها به عنوان متغیر جانشین سرمایه انسانی در هر دو مدل دارای تأثیر
مستقیم و معنیدار شده است.
1- Breusch and pagan
2- Keller
3- Lichtenberg and van Pottelsberghe
4- Bayoumi et al.
5- Frantzen
6- Mendi
7- Barro
8- Mankiw
9- Dowrick and Rogers
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جدول( :)6ترصیح مدل رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
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-
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-

)R 2 ( within

0.85
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0.81
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-
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1720.28
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-

1412.14

) F (lim er

586.24

-

) hausman( χ 2

38.92

0.74

306

312
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 -5نتیجه گیری

از جمله عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی درونزا ،سرریز دانش به صورت داخلی و نیز بینالمللی میباشد.
در مطالعه حاضر سعی بر آن شد که با توجه به مبانی نظری مرتبط با مباحث اقتصاددانش و سرریز آن
به شناسایی عوامل اقتصادی موثر بر رشد اقتصادی پرداخته شود .بدین منظور شاخصهایی که گویای
سرریز دانش در سطح بینالمللی و داخلی باشند ،با استفاده از مطالعات پیشین انتخاب و استفاده شد.
انتخاب شاخصی که گویای سرریز دانش بینالمللی باشد با توجه به تعداد حق اختراعهای ثبت شده و
میزان سرمایهگذاری مستقیم از سوی کشور میهمان در کشور میزبان در نظرگرفته شد ،بدین منظور چهار
معادله به تفکیک کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برآورد شده است .نتایج تخمین و برآورد مدلها
حاکی از آن است که فرضیه تحقیق مبنی بر اثرگذاری سرریز دانش داخلی و بینالمللی بر رشد اقتصادی
در کشورهای توسعه یافته تأیید و در کشورهای در حال توسعه سرریز دانش داخلی اثرگذاربودند و لیکن
سرریز دانش بینالمللیکه از تعداد ثبت اختراعها ساخته شده است تأثیرگذار نمیباشد ،اما متغیر انباشت
ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مؤثر میباشد .با توجه به مجموع مباحث مطرح
شده ،پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
زیرساختهای مرتبط با مباحث حقوق مالکیت فکری در کشور تقویت گردد تا از این طریق شاهد ورود
و سرریز دانش از کشورهای پیشرفته به داخل کشور خواهیم بود.
با توجه به اهمیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از منابع سرریز دانش بینالمللی ،بایستی
زیرساختهای اقتصادی و سیاسی به منظور جذWب بیشتر آن ،تقویت گردد.
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