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آوري دوطرفه و بـراي کشـورهاي منتخـب آسـیاي     دو حالت تجارت دوطرفه و روابط فن
هاي مـالی داراي اثـرات   ) محركSDMآوري دوطرفه تائید شد. با تائید مدل (مرکزي در فن

) اثـرات  OECDکل (اثرات داخلی و خارجی) است. بـراي کشـورهاي منتخـب اروپـایی (    
هاي مالیاتی و سوبسیدهاي مسـتقیم تائیـد شـد. بـراي کشـورهاي      دار محركمثبت و معنی

جنوب شرق آسیا حمایت هاي غیرمستقیم اثر داخلی منفی ولی اثر خارجی مثبـت دارد. در  
هـاي مسـتقیم داراي   کشورهاي آسیاي مرکزي که ایران نیز جزو این کشورها است حمایت

هـاي مالیـاتی   اثر خارجی منفی دارند. همچنین اثـرات مثبـت محـرك   اثر داخلی مثبت ولی 
براي این کشورها تائید نشد.

هـاي مـالی،    )، سیاسـتهاي مداخلـه دولـت، محـرك    R&Dتحقیـق و توسـعه (  :هاهژکلیدوا
هاي مستقیم(سوبسـیدهاي مسـتقیم)،   هاي مالیاتی)، حمایتهاي غیرمستقیم (محركحمایت

ویی پویاي فضایی.هاي داده هاي تابلمدل
JEL :H30 ،Q32 ،C23بندي طبقه

مقدمه.1
یکی از عوامل مهمـی کـه منجـر بـه ایجـاد شـکاف بـین کشـورها شـده اسـت تفـاوت در            

ها در انجام نوآوري مستمر در تمامی ابعاد سیاسـی، اقتصـادي، فرهنگـی و    هاي آنتوانمندي
نوآوري در کشـور از  ایش توانمنديهاي مقابله با این چالش، افزاجتماعی هست. یکی از راه

هـاي  در بخـش (Research and development)هـاي تحقیـق و توسـعه   طریق افزایش فعالیـت 
مختلف اقتصادي هست.

ــازار   ــی وجــود برخــی از اشــکال شکســت ب ــی(Market Failure)ول شــود موجــب م
وردتوجـه  هـاي خصوصـی کمتـر از حـد م    هاي تحقیق و توسعه از سوي بنگاهگذاريسرمایه

هـاي تحقیـق و توسـعه    هاي مـالی فعالیـت  قرار گیرند ؛ بنابراین الزم است به ارزیابی محرك
Montmartin and Herrera)پرداخته شود 2015).

باید سیاستهاي مداخلـه دولـت   در تحقیق و توسعهبراي کسب توانایی در سرمایه گذاري
)Government Intervention Policesدر فضـاي اقتصـاد کـالن شـناخت و بـه      ) و تاثیر آنها را

اثرات داخلی و خارجی آنها پی برد تا بدین ترتیب بـه یـک مزیـت رقـابتی بـراي ورود بـه       
بازارهاي جهانی دست یافت.

هـاي مداخلـه دولـت    عنـوان سیاسـت  دولـت بـه  (Fiscal incentive)هـاي مـالی   محـرك 
)Government Intervention Policesهاي تحقیـق و توسـعه   ک فعالیتتوانند موجب تحری) می
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Guellec and De La Potteri)گردند. به نظر گـولز و دي الپـوتري    OECDو مطالعـات  (2002

Government Funding of)وکـار  بودجه دولت براي فرآیند تحقیـق و توسـعه بخـش کسـب    

Business R&D)هاي مالیاتی شامل مشوق(Tax incentives)هـا  ، یارانه(Subsides) ، هـا گرنـت
(Grants) و تدارکات(Procurments)هاي تحقیـق  است که توسط دولت براي حمایت فعالیت

عنـوان  هـاي مالیـاتی بـه   شـود. در ایـن مطالعـه محـرك    ها اعمال میو توسعه افراد و سازمان
هـاي  عنـوان حمایـت  و سوبسیدهاي مسـتقیم بـه  (Indirect Support)هاي غیرمستقیم حمایت
Griliches and Lichttenbergشده انـد( در نظر گرفته(Direct Supports)مستقیم Nadri؛ 1984

and Mamunes Lach؛ 1996 Montmartin and Herrera؛ 2007 2015(.
Corrado)به نظر کورادو  اکثر مطالعـاتی کـه بـه ارزیـابی اثـرات اقتصـاد کـالن در        (2012

هاي تجـاري  ) شرکتR&Dحقیق و توسعه (هاي  مداخله دولت درپشتیبانی مالی از تسیاست
بعـدي در نظـر گرفتـه    کنند کـه اثـرات سـه   هاي اقتصادسنجی استفاده میپردازند از روشمی

گیـرد. در تحقیـق حاضـر بـراي بدسـت آوردن      هاي تورش دار انجام مـی شود و برآوردنمی
ه است.روش اقتصاد سنجی فضایی استفاده شداثرات داخلی و خارجی محرکهاي مالی از

ــار  در روش اقتصادســنجی فضــایی تعریــف وزن فضــایی داراي اهمیــت اســت و معی
شود. در این تحقیق عالوه بـر ایـن   عنوان یک معیار کلی محسوب میمجاورت جغرافیایی به

آوري دوطرفـه) نیـز در نظـر    معیار، معیار مجاورت اقتصادي (تجارت دوطرفه و روابـط فـن  
Mont Martin and Herrea)شده است گرفته 2015) .

شده اسـت. بعـد از مقدمـه، مبـانی نظـري، مـروري بـر        مقاله حاضر در پنج بخش تنظیم
مطالعات گذشته و در بخش سوم روش تحقیق و معرفی مدل و در بخش چهارم بـا مقایسـه   

شـده اسـت. در بخـش    ترین مدل، نتایج برآورد شناسـایی هاي فضایی و انتخاب مناسبمدل
شده است.هاي سیاستی ارائهو پیشنهادگیري پنجم نتیجه

مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته.2

و هزینـه  (Marginal Rate of Return)با نرخ بازگشـت نهـایی   R&Dهر شرکت براي مخارج 
گونـه توابـع   روبرو اسـت. بـدیهی اسـت کـه ایـن     (Marginal Cost of Capital)نهایی سرمایه 

هاي  مداخلـه دولـت درزمینـه تحقیـق و توسـعه      ا مانند سیاستشدت توسط دیگر متغیرهبه
David and Hall)گیرد تحت تأثیر قرار می 2000)
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David and Hall)گذاري در تحقیق و توسعه . نقطه کارا در فرایند سرمایه1شکل  2000)

مشکل ما این اسـت کـه ایـن پیچیـدگی چـارچوب مفهـومی اقتصـاد خـرد را بـه یـک           
tی و کالن تبدیل کنیم. بنابراین ابتدا فرض می کنیم که در یک زمـان ثابـت   چارچوب مفهوم

بـراي  MCCو MRRتعداد نسبتاً زیادي از شرکت ها در هر منطقه هسـتند. بطوریکـه توابـع    
ساده هست. دومـاً مـا توابـع بـا     MCCو MRRیک منطقه عمل می کند و جمع بندي توابع 

را بـراي توصـیف پیچیـدگی تـاثیر     (Constant Elasticity Substitution)کشش جانشینی ثابت 
یک منطقه استفاده می کنیم.MCCو MRRبر عملکرد کلی R&Dسیاست هاي 

و MRRبا این وجود این توابع اجازه می دهند که هر متغیر یک تـاثیر خـاص بـر توابـع     
MCC     شـته باشـد.   داشته باشد و متغیرها می توانند اثرات مثبـت یـا منفـی و یـا هـر دو را دا

ا به صورتهاي زیر تعریف می کنیم:کلی در منطقه رMCCو MRRبنابراین ما یک تابع 
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00بطوریکــه   ii  Riهســتند و MCCوMRRعناصــر غیــر منتظــره از توابــع ,

kKبخش کسـب و کـار و   R&Dیه گذاري سطوح سرما ,...,1 0وKiX  متغیرهـاي
تاثیر می گذارند را نشان می دهد.MCCو MRRسیاست عمومی و دیگر متغیرهایی که بر



133...هاي مالی تحقیق و توسعهرجی محركداخلی و خااثرات 

k وk سهم پارامترهاي توابعCES    اهمیـت هـر کـدام از    هستند کـه بـازگو کننـده
α,,0[]B,0[]هستند، بطوریکـه  MRRو MCCمتغیرها در    کشـشMCC و

MRR    .0,0با توجه به سرمایه گذاري تحقیق و توسعه را نشـان مـی دهـد    بازگشـت
را نشـان مـی دهـد. ایـن توابـع      MRRوMCCدر توابـع  Xهاي به مقیاس بـراي متغیرهـاي   

کشش جانشینی به اندازه همچنین یک






1

را نشان می دهد.1
ام به شکل زیر بدست می آید:thi–تعادلی کسب و کار در مناطق R&Dمقدار 
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در سطح سـرمایه گـذاري   Xkاین آخرین نتیجه بیانگر یک اثر غیر خطی خاص هر متغیر 
R&Dکسب و کار است. در نتیجه بررسی تاثیر نظـري یـک متغیـر سیاسـتی     بخشk  بـراي

نزدیک عـدد  Xبحث و تفسیر پیچیده است. با این وجود اگر کشش جانشینی بین متغیرهاي 
باشد(مثال صفر) پس رابطه فوق را می توان با استفاده از تخمین تبدیلی فرض شـده هـاف   1

(Huff رد:به صورت زیر بازنویسی ک(2004
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0)(جایی که    اثرات غیرخطی و مقطعی از متغیرهـايX     را نشـان مـی دهـد. خطـاي
حمایت می کند. بنابراین در چیزي که در پایین نشـان داده  0تقریبی خطی از فرضیه 

0)(می شود فرض می کنیم که    ناچیز است. با استفاده ازاین تقریب مدل ما قادر خواهـد
اثـرات درون  R&Dبود داللت هاي مهم براي کانالها از طریق آنچه که سیاست هاي عمـومی  

ایجاد می کنند را آماده کنـد. بـراي دیـدن ایـن     R&Dرانی و برون رانی براي سرمایه گذاري 
را مطالعه می کنیم:kوع به سیاست عمومی با رجR&Dموضوع ما کشش سرمایه گذاري 
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پارامتر را براي توضیح اثر یک سیاست عمومی در سطح منطقـه اي  6این آخرین عبارت 
),,,,,(را تایید می کند kk .
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ارزش پایین تر 5در مخرج رابطه      نشان دهنده اثر بیشترسیاسـتهاي حمـایتی بـر
، MCCو MRRاسـت. در یـک حالـت افراطـی بـراي کشـش توابـع        R&Dسرمایه گذاري 

,      در واقع در این حالت سیاست هاي عمـومی نمـی تواننـد بـر توابـع
MRR وMCCاثرات بـرون رانـی  تاثیر گذار باشند و این سیاست ها فقط(Growding- Out)

زمانی ظاهري شود که هیچ نـوع امکـان   MRRرا تولید می کنند. این حالت کشش براي تابع 
براي مناطق براي سودهاي نوآوري مناسب وجود نداشته باشد و یا پتانسیل نـوآوري وجـود   

ه منـاطق از  زمانی ظاهر می شود کـ MCCنداشته باشد. همچنین این حالت کشش براي تابع 
-Asset)دارایی محدود  Constraired)   تشکیل شده اند و شرکت ها نمی توانند به منـابع مـالی

خارجی دسترسی داشته باشند.
، روبـرو مـی   MRRو MCCبهترین حالت زمانی ظاهر می شود که مناطق با کشش کامل 

0,0شوند(    در این حالت اثر درون رانـی ،((Growding- in)    .ایجـاد مـی شـود
بنابراین یک اثردرون رانی از سیاست هاي حمایتی در یک منطقه بیشتر زمانی اتفاق می افتـد  
که شرکت هاي حمایت شده با دارایی هاي محـدود و فرصـت هـاي تکنـووژیکی محـدود      

روبرو می شوند.
قسمت دوم کشش، شامل نرخ بازگشت به مقیاس سیاست هاي عمـومی و سـهم مولفـه    

MCCاز طریق اثر بـر تـابع   R&Dي آنها است. از یک دیدگاه اغلب حمایت عمومی براي ها

). بعالوه اثـرات خـارجی از سیاسـت هـاي عمـومی، از      2000شکل می گیرد(دیوید و هال، 
را الزم MRRقبیل یادگیري بالقوه و آموزش یا اثرات شهرت زمان بیشتري بر عملکـرد تـابع   

یعنـی MCCا بـر دو پارامترهـاي مربـوط بـه تـابع      خواهد داشت و به ایـن دلیـل مـ    ,k

خواهیم شد.تمرکزم
تاکنون مدل ما نواحی بسته را در نظر گرفته است . با این وجـود فـرض اسـتقالل کامـل     

بین بازیگران واقع در نواحی مجاور دشـوار اسـت. بـراي    R&Dانتخاب هاي سرمایه گذاري 
R&Dامالت فضایی بـه چهـارچوب مـدل ، تـاثیر سـرمایه گـذاري       تبدیل شواهد تجربی تع

یک ناحیـه خـاص وارد مـدل مـی کنـیم.      MCCو MRRخصوصی نواحی دیگر را بر توابع 
ij؛ jبر ناحیه iآشکار است تاثیر هر ناحیه      توزیع یکنواختی نخواهد داشـت. بـاز هـم

بر اهمیت فـرم هـاي مختلـف مجـاورت در انتقـال      ادبیات تجربی درباره جغرافیاي نوآوري
Autant-Bernard, Fadairo and Massard)دانش و تعامالت رقابتی تاکید دارند . بنـابراین  (2013

R&Dبا فرض این که مجاورت فضایی منبع عمده وابستگی بین تصمیمات سـرمایه گـذاري   
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ت زیــر وارد بــه صــورMCCو MRRخصوصــی اســت، ایــن عناصــر را بــا بســط توابــع 
چهارچوب مان می کنیم:
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خصوصـی  R&Dسـرمایه گـذاري   Rjو iو ناحیه jمقیاس مجاورت بین ناحیه jiwکه 
ام زمـانی بـه   iخصوصـی در ناحیـه   R&Dاست. مانند مدل ساده، مقـدار تعـادل   jدر ناحیه 

برابر باشد. با کـاربرد تقریـب ترانسـلوگ   MCCبا تابع MRRست می آید که مجموع تابع د
(Translog Approximation) و بهره برداري از این واقعیت کهp قرار دارد، مـی  0در مجاورت

توانیم بنویسیم:
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kسیاست عمـومی  در خصوص R&Dبا این عبارت آخر، کشش پذیري سرمایه گذاري 

به صورت زیر بازنویسی می شود:
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ظاهر مـی شـود کـه تاثیرسیاسـت     R&Dعنصر جدیدي از کشش پذیري سرمایه گذاري 
Riبه واسطه وابستگی فضایی مورد اندازه گیري قـرار مـی دهـد. براسـتی     Riرا بر kعمومی 

kو در نتیجه سـطح سیاسـت عمـومی    Riکه خود آن هم تحت تاثیر قرار داردRjتحت تاثیر 

قرار دارد. به طور کلی وارد کردن بعد فضایی به مدل بـه ایـن مسـاله اشـاره     iدریافتی ناحیه 
دارد که حمایت دریافتی شرکت هاي فعال در نواحی مجاور بر واکنش هـاي شـرکت هـاي    

فضایی بر کارآیی حمایت عمومی بـه کشـش   محلی نیز تاثیر خواهد گذاشت. تاثیر وابستگی 
) بستگی دارد.(MRR) و MCC)پذیري توابع 

به دو اثـر شـناخته شـده بسـتگی دارد.     R&Dدر ادبیات اقتصادي، اثر خالص سرریزهاي 
مـومی بسـیار   بنابراین در نظر گرفتن وابستگی فضایی جهت سنجش تـاثیر سیاسـت هـاي ع   

Montmartin and Herrera)مهم و ضروري به نظر می رسد  در این مطالعه ایـن مسـاله   (2015
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ایی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه     با در نظر گرفتن مدل هـاي داده هـاي تـابلویی پویـاي فضـ     
شد.خواهد

Montmartin, Herrera and Massard)مونت مارتین هـررا و ماسـارد    بـا مطالعـه در   (2018
ح کالن براي مناطق مختلف کشور فرانسه به روش داده هاي تـابلویی فضـایی از طریـق    سط

MRRارتباط دادن کانالهاي تاثیر گذاري محرکهاي مالی از طریق توابع نرخ بازگشـت نهـایی   

در سطح کالن به اثرات درون رانی و برون رانی این سیاسـتها  )(MCCو هزینه نهایی سرمایه 
اثیر گذاري این سیاستها را در کشش توابع نرخ بازگشت نهـایی سـرمایه   اشاره کرده و عامل ت

هزینه نهایی سرمایه تائید کردند.و 
Montmartin and Herrera)مونـت مـارتین و هـررا     بـا مطالعـه کشـورهاي عضـو     (2015

OECDهـاي  هاي داده هاي تابلویی فضایی به این نتیجه رسیدند که محـرك و استفاده از مدل
هـاي مالیـاتی   هـا و محـرك  ی داراي اثرات مثبت هستند و یک رابطه جانشینی بین یارانهمالیات

از مجـاورت  OECDتحقیق و توسعه وجود دارد. آنها براي مطالعـه خـود بـراي کشـورهاي     
اقتصادي نیز استفاده کردند.

Montmartin and Herrera)مونت مارتین و هررا  نشان دادند که نتایج معکـوس در  (2013
ــه دســت مــی  ــایی متفــاوت ب ــن نتیجــه مخــالف نتیجــه  ســطوح جغرافی ــه ای ــد. کــه البت آی

Wilson)ویلسون Harris and et al)بود. هاریس و همکاران(2013 منطقـه  94با مطالعه (2009
فرانسه به روش داده هاي تابلویی فضایی نشان دادند کـه تخمـین سـرریزها بـدون در نظـر      

ناسازگار است.گرفتن بعد فضایی تورش دار و
Falk)فالک  هـاي  نشـان داد محـرك  GMMبـه روش  OECDبا مطالعه کشورهاي (2007

دار بـا  هـا رابطـه مثبـت و معنـی    ) توسـط دانشـگاه  R&Dشده روي (مالیاتی و مخارج انجام 
وکار دارد.مخارج تحقیق و توسعه بخش کسب

Cuellec and pottelsberghe)گولز و پـوتلزبرگ  بـه  OECDلعـه کشـورهاي   بـا مطا (2003
هـاي  گـذاري هاي مالی و سوبسـیدهاي مسـتقیم، سـرمایه   نشان دادند که مشوق3SLSروش 

چنـین  کنـد. هـم  مـدت تشـویق مـی   تحقیق و توسعه بخش خصوصـی را حـداقل در کوتـاه   
هاي مالی در دوره بلندمدت، اثرگذارتر هستند. دلیـل ایـن   هاي مستقیم نسبت به مشوقیارانه

ها در شرایط پرداخـت سوبسـیدهاي  مسـتقیم    هاي جدید از سوي بنگاهف پروژهامر به تعری
هـاي در حـال   هاي مالی تنها به تسریع پـروژه ها در شرایط مشوقکه بنگاهگردد. درحالیبرمی

پردازند.انجام می
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Guellec and De La Potteri)گولز ودي الپوتري بخـش  R&Dنشان دادنـد وقتـی   (2003
شـود ممکـن اسـت هـر دو مخـارج      خصوصی در سطح کـالن مطالعـه مـی   دولتی و بخش 

وسیله عوامـل مشـترکی متـأثر شـوند و ایـن مسـئله برآوردهـاي وابسـتگی را         وکار بهکسب
هـاي دولـت   وکـار و محـدودیت  ها تغییرات در چرخه کسبکند که یکی از ایندار میاریب

هـاي  اثـر مثبـت و حمایـت   هـاي مسـتقیم داراي  است و به این نتیجه رسیدند کـه حمایـت  
هـا وجـود دارد. آنهـا بـراي مطالعـه      غیرمستقیم داراي اثر منفی هستند و اثر جانشینی بین این

استفاده کردند.OECDبراي کشورهاي 3SLSخود از روش
Bloom and et al)بلوم و همکاران  2SLSبـه روش OECDبا مطالعـه کشـورهاي   ، (2002

اي براي شـدت تحقیـق و توسـعه اسـت     کنندهیاتی عامل تعیینهاي مالنشان دادند که محرك
ولی داراي اثرات منفی است.

Levy)لیوي  نشـان دادنـد بـراي دو    FGLSبـه روش  OECDکشـور  9با مطالعـه  (1990
هاي مستقیم اثرات منفی و براي بقیه اثرات مثبت بر تحقیـق و توسـعه بخـش    کشور حمایت

وکار دارد.کسب
در داخل صورت گرفته به بحـث سـرریزهاي فنّـاوري و رابطـه آن بـر      اکثر مطالعاتی که

اند و مطالعه اي که تاثیر محرکهاي مالی بر فرایند تحقیـق و توسـعه را   رشد اقتصادي پرداخته
مطالعه کند یافت نشد.

بـه ایـن   ARDLبه روش ) با مطالعه روي ایران1390در این میان برخورداري و عظیمی (
مـدت بـر رشـد    داري در کوتـاه هاي تحقیق و توسعه اثر مثبت و معنییارانهنتیجه رسیدند که 

هاي تحقیق و توسعه این اثـر  رغم مثبت بودن اثر یارانهاقتصادي ایران دارد اما در بلندمدت به
دار نیست.ازنظر آماري معنی

روش تحقیق و تصریح مدل.3
اي از روش هـاي منطقـه  کـنش مدر این مطالعه براي در نظـر گـرفتن اثـرات فضـایی و بـره     

شده است. در اقتصادسنجی فضـائی دو مسـئله در روابطـی کـه     اقتصادسنجی فضایی استفاده
و ناهمسـانی  (Spatial Dependence)کنـیم رخ خواهـد داد. وابسـتگی فضـایی    سازي میمدل

Anselin((Spatial Heterogeneity)فضایی 2003;Elhorst 2010.(
حـال  ینی عامل مکان در مطالعات فضایی یکی از موارد پیچیده و درعـین بالبته نحوه پیش

هاي متفاوتی براي لحـاظ کـردن رابطـه مکـانی دو متغیـر مفـروض       محل بحث است. روش
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هـاي اجتمـاعی   اعمال است. مجاورت، فاصله مکانی، فاصله اقتصادي و استفاده از شبکهقابل
وجه قرار گیرند. مشاهده ارتباط فضایی متغیرهـا  توانند موردتازجمله معیارهایی هستند که می

یا مـاتریس  هاي فضاییکه در مطالعات فضایی به ماتریس وزنNدر Nتوان با ماتریس را می
W:معروف است نشان داد
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ایـن منظـور بایـد    اگر بخواهیم ماتریس مجاورت را بر اساس فاصله تعریف کنیم؛ بـراي 
تر تعریف کـرد.  همسایه نزدیکKفاصله بحرانی به شعاع دایره مانند آن منطقه و یا بر اساس 

باشد مقـدار  d)(گیریم اگر فاصله دو منطقه کمتر ازدر نظر میd)(فاصله بحرانیدر اینجا یک
شود.ته مییک و اگر بیشتر بود صفر در نظر گرف
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توانـد از طریـق متغیـر وابسـته،     طورکلی تأثیرات فضایی یک منطقه بر منطقه دیگر مـی به
ها بروز نماید.مستقل، خطا و یا ترکیبی از آن

Belotti, Hughes and Mortari)هاي اقتصادسنجی . انواع مدل1جدول  2016)

WUtWXtWYtمدلنام کامل

×
مدل خودهمبستگی فضایی

)Spatial Autocorrelation model(SAC

××مدل خطاي فضایی
)Spatial Error Model(SEM

××
مدل خود رگرسیون فضایی

)Spatial lag model(SAR

×
مدل دوربین فضایی

)Spatial Durbin model(SDM

زا در بسـتگی فضـایی، ثابـت نبـودن متغیرهـاي بـرون      در اقتصادسنجی فضایی به دلیل وا
هـا نقـض   هاي تکراري و ناهمگنی فضایی، وجود تنها یک رابطه خطی بین سـري داده نمونه

اي مثل متغیرهـاي ابـزاري  شود؛ بنابراین اقتصادسنجی فضایی بر روش تخمین چندگزینهمی
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(Instrumental variables)  ــت ــداکثر درس ــرد ح ــایی و رویک Maximum Likelihood)نم

Estimation))متمرکز استLesage and Pace Lee)؛2009 . اقتصادسنجی فضـایی طـی   2004
گیرد:مراحل زیر انجام می

مرحله اول: بررسی وجود یا عدم وجود آثار فضایی
) با استفاده از مجاورت جغرافیایی، تجـارت  Wبعد از ساخت ماتریس مجاورت فضایی (

بـراي بررسـی وجـود    (Moran /test)هاي موران آوري دوطرفه از آزموندوطرفه و روابط فن
موران، آزمـونی از وابسـتگی فضـایی بـین مشـاهداتی      Iشده است. آماره آثار فضایی استفاده

Herrearaاند(شدهاست که توسط ماتریس وزنی فضایی شناخته 2017  (

)12(









 N

i
i

i j
jiji

YY

YYWYY

s

n
I

1

20 )(

)()(
ره آزمون آما

موران
Wمیـانگین متغیـر و   j ،yو iمقـدار متغیـر   yjو yiتعـداد کشـورها،   nدر معادله مـوران  

Arbia)ضریب همسایگی دو منطقه است. به نظر آربیا و - 1ضریب موران اغلب بـین  (2014
رار گیرد.هاي حدي خارج از این بازه ق+ قرار دارد هرچند ممکن است در حالت1

مرحله دوم: تعیین مدل اثرات ثابت یا تصادفی
شود.هاسمن نوع مدل اثرات ثابت و اثر تصادفی انتخاب میبراي این منظور از آزمون

مرحله سوم: انتخاب مدل بهینه
)، مـدل  SARدر مرحله انتخاب مدل بهینه باید از بین سه مدل خود رگرسـیون فضـایی (  

هاي تشخیصـی والـد  وسیله آزمون) بهSDMدوربین فضایی () و مدل SEMخطاي فضایی (
(Wald) و والد چندگانه(Multiple Wald).مدل بهینه انتخاب شود

را بـه نفـع مـدل    SDMتـر  توان مدل عمومیفرضیه آزمون والد داللت براین دارد که می
SAR تـر  ساده تبدیل کرد و فرضیه دوم هم متضمن این است که مدل عمـومیSDMبـه  را
SEMزمان هر دو فرضیه مدل چنین در صورت رد همتقلیل داد. همSDM  برازش بهتـري از

).1394پی ها خواهد داشت (مهرآرا و محمدیان نیکداده
مرحله چهارم: برآورد اثرات داخلی و خارجی

) مفهوم اثرات داخلی و خارجی تحت مدل مقطعـی دوربـین   2009ازنظر لسیج و پیس (
صورت زیر است:هب(SDM)فضایی 
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)13 (
tWXWYY  

براي بررسی اثرات خـارجی الزم اسـت تـا مشـتقات نسـبی تـأثیر ایـن تغییـرات را در         
ـ kبا توجه بـه  yمتغیرهاي توضیحی مدنظر قرار دهیم. بنابراین ماتریس مشتقات نسبی  ر متغی

)  2015آم به شرح زیر است(مونت مارتین و هررا، nتوضیحی در واحد یک تا 

)14  (
را بـه اثـرات داخلـی و    تـوان آن ) همان تأثیر کلی اسـت کـه مـی   14عبارت موجود در (

خارجی تقسیم کرد. تأثیر داخلی همان تأثیر اوضـاع داخـل کشـور در تغییـر یـک واحـد در      
متغیر توضیحی است.

مدل تحقیق1.3
با توجه به اهمیت در نظر گرفتن بعد فضایی بـراي بررسـی تـاثیر گـذاري محرکهـاي مـالی       

همانگونه که در مبانی نظري اشاره گردید(مونت مارتین، هـررا و ماسـارد،   R&Dدولت براي 
ا در ایـن مطالعـه   ) استفاده شده است. آنهـ 2015) از مدل تحقیق مونت مارتین و هررا (2018

و روش فضایی پرداختند.GMMبه مقایسه نتایج به روش 
سطح حمایتهاي غیر مستقیم نسبت به حمایتهـاي  OECDبا توجه به اینکه در کشورهاي 

مستقیم افزایش یافته هست در این مطالعه سـعی شـده بـه مقایسـه نتـایج بـراي کشـورهاي        
.1دجنوب شرق آسیا و آسیاي مرکزي نیز پرداخته شو

البته چون در این مطالعه کشورهاي آسیاي مرکزي هم مورد مطالعه قرار خواهـد گرفـت   
و متغیـر تعـدیل گـر تـراز بودجـه     (Political stability index)بنابراین شاخص ثبات سیاسی

(Budget balance)فه شده است.هم به متغیر ها اضا
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فتـه شـود، روش اقتصادسـنجی    در نظـر گر R&Dبراي اینکه اثرات فضایی متغیرهـا بـر   
شده است:فضایی در نظر گرفته

)15 (
ititit

ititpsiitbuditreiitgovitINDitit

UW

PSIWBUDWREIWGOVWINDIRECTWPRSWPRS









هاي تحقیقی موضوعی با هزینه تعدیل باال هستند، بنابراین مـدل داده هـاي   چون فعالیت
Yu and et al)شده است. به نظـر یـو و همکـاران   تابلویی پویا در نظر گرفته گنجانـدن  (2008

زمانی در متغیـر داخلـی از نـوع فضـایی، سـبب ایجـاد تـأثیرات فضـایی در         متغیري با وقفه
شود:مدت و بلندمدت میکوتاه

)16  (
ititit
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در این مدل اثرات فضایی هم از طریق متغیر وابسته و هـم از طریـق متغیـر توضـیحی و     
بهینـه اسـتخراج   هاي تشخیصـی مـدل  شده است ولی بعد از آزمونجمله خطا در نظر گرفته

خواهد شد.
) متغیرهاي تحقیق بصورت زیر تعریف می شود:16طبق رابطه (

)PRS:(
عنوان متغیر وابسـته در  به(Business Enterprise R&D)تحقیق و توسعه در بخش تجاري 

شـده  اسـتخراج (Research and development statistic)شـده اسـت کـه از سـایت     نظر گرفته 
شده است. تحقیق و توسعه صورت پذیرفتـه  گزارشGDPبراساس درصدي از هااست. داده

شود.توسط بخش تجاري یا توسط خود این بخش و یا توسط دولت تأمین مالی می
(INDIRECT):

هاي اعتبار مالیاتی، تخفیـف مالیـاتی،   عمدتاً به شکل(Tax incentives)هاي مالیاتیمحرك
هـاي مالیـاتی   کنـد. در ایـن مطالعـه محـرك    تی نمود پیدا مـی استهالك سریع و تعطیلی مالیا

هـا  . ایـن داده 2شده استهاي غیرمستقیم در نظر گرفتهگیري حمایتعنوان شاخص اندازهبه
.3شده استمحاسبه و ارائهGDPصورت درصدي از ) بهB)Index Bصورت شاخص به

)GOV:(
Direct)تـامین منـابع مـالی مسـتقیم     شـامل  R & Dسوبسیدهاي مستقیم دولت در زمینه 

Funding of BERD) )در نظر گرفته شده اسـت;Lichtenberg 1987Capron and De Laptterie

1997;Wolff and Reinthaler ). این داده ها براي کشورهاي اروپـایی و جنـوب شـرق    2008
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زي ایـن  شده اسـت. بـراي آسـیاي مرکـ    گزارش2010به قیمت دالر OECDآسیا در سایت 
) نمایه شده است.WDIدر سایت بانک جهانی (دادها
)REI:(

هاي بازارهاي مـالی نـرخ بهـره حقیقـی    کنشبراي در نظر گرفتن هزینه سرمایه و برهم
(Real interest rate)هاي مربـوط بـه نـرخ    شده است. دادهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفتهبه

) نمایه شده است. براي کشـور ترکیـه نـرخ بهـره     WDIبهره حقیقی در سایت بانک جهانی (
در نظر گرفته شـده اسـت کـه در    (Deposit interest rate)واقعی نمایه نشده بود و نرخ سپرده

نمایه شده است.(world data Atlas)سایت 
)BUD:(

شده است.عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفتهدر این تحقیق تراز بودجه دولت به
اسـتخراج  (Global Economy.com)ي مربوط به تـراز بودجـه کشـورها از سـایت     هاداده

صورت واحد پول جاري و واحـد دالر  هاي مربوط به تراز بودجه کشورها بهشده است. داده
شـده  صورت ماهانه و فصلی گزارشنمایه شده است. تراز بودجه برخی از کشورها به2010

بود که به ساالنه تبدیل شدند.
)PSI:(

Spar)با توجه به اینکه اسپار  گـذاري در  هاي سرمایهبه تأثیر ثبات سیاسی بر جریان(1998
عنوان متغیـر کنترلـی   صنایع با تکنولوژي برتر پرداخته است. بنابراین شاخص ثبات سیاسی به

GECهـاي مربــوط بـه شـاخص ثبــات سیاسـی از ســایت     شــده اسـت.داده در نظـر گرفتـه  

می باشد.5/2و - 5/2که اعداد مابین شده استاستخراج
براي در نظر گرفتن اثرات فضایی تشکیل ماتریس وزنی الزم و ضروري است براي ایـن  
منظور سه ماتریس مجاورت جغرافیایی، ماتریس تجارت دوطرفه و ماتریس روابـط فنـاوري   

دوطرفه تشکیل شد.
(Queen)فیایی کویینبراي تشکیل ماتریس مجاورت جغرافیایی از شرط همسایگی جغرا

اي باشد.  تواند یک نقطه و یا یک مرز مشترك فاصلهشده است. این مرز مشترك میاستفاده
در معیار تجارت ایده نزدیکی یـا مجـاورت بـین کشـورها بسـتگی بـه قـدرت تجـاري         

به شـرح  i, jدوطرفه (دوجانبه) دارد و هر وزن از طریق مشخص نمودن رابطه بین دو کشور 
گیرد:ل میزیر شک



143...هاي مالی تحقیق و توسعهرجی محركداخلی و خااثرات 

)17  (























Tt

j
t,ij

t,ij

j
ij

t,ij
it

import

import

ortexp

ortexp

T
W 2

1

Exportij,tصادرات بین دو کشور : میزانi وj در طول دورهtهـا  دهد ایـن داده را نشان می
شـده  مربوط به صادرات کاالها و خدمات براي کشورهاست که به قیمت دالر جاري گزارش

Export Value)از شـاخص ارزش صـادرات  2010است و براي تبـدیل آن بـه دالر واقعـی    

Index)شده است.استفاده
:Imporij,tواردات بین دو کشور میزانi وj در طول دورهtهـا  دهـد ایـن داده  را نشان می

شده است و براي تبـدیل  مربوط به واردات کاالها و خدمات است که به دالر جاري گزارش
شـده اسـت. ایـن    اسـتفاده (Import value index)آن به دالر واقعی از شاخص ارزش واردات

شده است.) استخراجWDIمتغیرها از سایت بانک مرکزي (
نزدیکی (مجاورت) بین دو کشور از طریق متوسط روابـط دوطرفـه   درواقع در این معیار 

گیرد.مورد ارزیابی قرار میTهاي در کل دوره
شده، معیار شدت (حجم) روابط فناوري اسـت. بـراي ایجـاد    سومین معیار در نظر گرفته

و المللـی بـین د  شده است. شدت همکـاري بـین  استفاده(Patents)هاپتنتها از دادهاین وزن
شود:صورت زیر تعریف میبهi, jکشور 

)18 (
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Pij,tهاي بین کشورهاي : میزان همکاريi,j را در طول دورهt   و کاربرد سند ثبـت اختـراع
ل پتنـت هـایی کـه    هاي ثبت اختراع شامدهد. آمار مربوط برنامهرا نشان می4هایا همان پتنت

و (World  Development Indicators. این داده هـا از سـایت   (Patent Application)اندشدهثبت
World Economic (Outlook.استخراج شده است

از تغییـر  Wبراي گسستن روابط بین کل کشورها و اجتناب از مسئله بوم گرایی احتمالی 
شده است:هر معیار از شرط زیر استفادهها استفاده شده است. درشکل مضاعف وزن

)19                           (
هـا بـا   کشـور اسـت. مـاتریس   i—thصورت نزولی براي شده بهوزن مرتبWijکه در آن 

اند.محاسبه شده(Excel)افزار اکسل توجه به روابط فوق در نرم

در غیر اینصورت    
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نتایج برآورد.4
STATAنرم افـزار  برآورد مدل در  ) نتـایج  4) و (3)و (2انجـام شـده اسـت در جـداول(    14

برآورد آزمون هاي موران، هاسمن، والد و والد چندگانه گزارش شده است:

ها براي تعیین خودهمبستگی فضایی و تشخیص انتخاب مدل بهینه براي . نتایج کلی آزمون2جدول 
کشورهاي منتخب در مجاورت جغرافیایی

کشورهاي 
نتخبم

آزمون والد آزمون والدآزمون هاسمنآزمون موران
نتیجه کلیچندگانه

P-
Value

-Pآماره
Value

-Pآماره
Value

-Pآماره
Value

آماره

اروپایی 
(OECD)

عدم وجودآثار فضایی با 8/001/098/003/20004/087/2406/002/12
آزمون مورانتوجه به نتیجه

جنوب شرق 
عدم وجود آثار فضایی با 99/009/333/085/628/043/7- 89/003/0آسیا

توجه به نتیجه آزمون موران
آسیاي 
عدم وجود آثار فضایی با 36/0111/073/017/539/03/633/081/6مرکزي

توجه به نتیجه آزمون موران

HOفرضیه 
هاي تأیید مدلعدم

فضایی
مدل با اثرات 

تصادفی
به SDMرد مدل 

SARع مدل نف

به SDMرد مدل 
SEMنفع 

منبع: یافته هاي تحقیق

ها براي تعیین خودهمبستگی فضایی و تشخیص انتخاب مدل بهینه در . نتایج کلی آزمون3جدول 
مجاورت تجارت دوطرفه

کشورهاي 
منتخب

آزمون والد چندگانهآزمون والدآزمون هاسمنآزمون موران
نتیجه کلی P-

ValueآمارهP-
ValueآمارهP-

Value
-Pآماره

Valueآماره

اروپایی 
OECD

008/011/0 -11/1000/088/59000/066/33

وجود خودهمبستگی 
فضایی با توجه به 

نتیجه آزمون موران و 
SDMتائید مدل 

جنوب 
156/00009/081/22002/04/20- 02/021/0شرق آسیا

وجود خودهمبستگی 
فضایی با توجه به 

یجه آزمون موران و نت
SDMتائید مدل 

آسیاي 
44/097/120001/018/27000/005/31- 91/0002/0مرکزي

تأیید عدم
خودهمبستگی 

فضایی با توجه به 
نتیجه آزمون موران
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کشورهاي 
منتخب

آزمون والد چندگانهآزمون والدآزمون هاسمنآزمون موران
نتیجه کلی P-

ValueآمارهP-
ValueآمارهP-

Value
-Pآماره

Valueآماره

فرضیه 
HO

هاي تأیید مدلعدم
فضایی

مدل با اثرات 
تصادفی

به SDMرد مدل 
SARنفع مدل 

SDMرد مدل 
SEMبه نفع 

ع: یافته هاي تحقیقمنب

ها براي تعیین خودهمبستگی فضایی و تشخیص انتخاب مدل بهینه در . نتایج کلی آزمون4جدول
مجاورت فناوري دوطرفه

کشورهاي 
منتخب

آزمون والد آزمون والدآزمون هاسمنآزمون موران
نتیجه کلیچندگانه

P-
ValueآمارهP-

ValueآمارهP-
ValueآمارهP-

Valueرهآما

اروپایی 
(OECD)

01/012/0 -99/081/1000/06/68000/058/31

هاي فضایی با تأیید مدل
توجه به آزمون موران و 

با SDMانتخاب مدل 
اثرات تصادفی

جنوب 
99/016/2003/084/19004/066/18- 02/03/0شرق آسیا

تأیید مدل فضایی با توجه 
به آزمون موران و انتخاب 

ا اثرات بSDMمدل 
تصادفی

آسیاي 
08/017/098/003/20001/001/290001/098/27مرکزي

تأیید مدل فضایی با توجه 
به نتیجه آزمون موران و 

با SDMانتخاب مدل 
اثرات تصادفی

H0فرضیه 
هاي تأیید مدلعدم

فضایی
مدل با اثرات 

تصادفی
به SDMرد مدل 

SARنفع مدل 
SDMرد مدل 
SEMبه نفع 

منبع: یافته هاي تحقیق

Coe and Helpman)کوو هلپمن المللـی را  در الگوي خـود تحقیـق و توسـعه بـین    (2008
داننـد و معتقـد هسـتند کـه مزایـاي      وري هر کشور میعنوان دو عنصر مهم در ارتقاي بهرهبه

تواند به دو روش مسـتقیم و غیرمسـتقیم انتقـال یابـد.     حاصل ازتحقیق و توسعه خارجی می
ها است و روش غیرمستقیم تجارت است.وش مستقیم یادگیري فناورير

تـوان اثـرات داخلـی و خـارجی     ) مـی SDMهاي دوربین فضـایی ( با توجه به تائید مدل
صورت داده هـاي  هریک از متغیرها بر فرایند تحقیق و توسعه را استخراج کرد. چون مدل به

مـدت وجـود دارد کـه در    ت بلندمدت و کوتاهتابلویی پویا است بنابراین امکان استخراج اثرا
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) و OECDاینجا اثرات بلندمدت مـدنظر اسـت. چـون بـراي کشـورهاي منتخـب اروپـایی (       
جنوب شرق آسیا اثرات فضایی در تجارت دوطرفـه و رابطـه فنـاوري دوطرفـه تائیـد شـد،       

اي در این کشورها در دو نوع مجاورت تخمین زده شده اسـت. ولـی بـر   SDMبنابراین مدل 
شده است:کشورهاي آسیاي مرکزي فقط در مجاورت فناوري دوطرفه تخمین زده

با مجاورت تجارت دوطرفه(SDM). اثرات داخلی و خارجی براي مدل دوربین فضایی 5جدول 
کشورهاي منتخب جنوب شرق آسیا(OECD)کشورهاي منتخب اروپایی 

ضریبZآماره ضریبZآماره 
Lag LnPRS59/0008/036/2**204/0

Lag lnindirect94/2***042/083/0 -084/0 -
Ln gov02/9 -***589/0 -62/0194/0
Lnrei51/0 -***005/0 -88/009/0
Lnbud68/4***082/055/1 -073/0 -
Lnpsi9/5***251/022/1 -198/0 -

اثرات خارجی
LagLnPRS74/4***21/046/0062/0

Lag lnindirect98/1**086/004/0 -007/0 -
Lngov11/4***77/084/0317/0
Lnrei91/0 -027/089/3***684/0
Lnbud8/0056/027/0 -022/0 -
Lnpsi37/006/077/0207/0

اثرات کل
LagLnPRS57/4***22/019/2**267/0

Lag lnindirect71/2***129/057/0 -091/0 -
Lngov9/0185/071/1*511/0
Lnrei03/1 -033/0 -5/4***774/0
Lnbud82/1*139/024/1 -096/0 -
Lnpsi69/1*311/047/1*009/0

*** معنی دار بودن در سطح یک درصد، ** معنی دار بودن در سطح پنج درصد، * معنی دار بودن 
در سطح ده درصد
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منبع: یافته هاي تحقیق

با مجاورت فناوري دوطرفه(SDM)راي مدل دوربین فضایی . اثرات داخلی و خارجی ب6جدول 
کشورهاي منتخب اروپایی 

(OECD)

کشورهاي منتخب جنوب 
کشورهاي آسیاي مرکزيشرق آسیا

ضریبZآماره ضریبZآماره ضریبZآماره 
LagLn
PRS55/0 -009/0 -16/2**196/03/0021/0
Lag

lnindirect12/2**032/017/1 -12/0 -1/2 -**18/0 -

Lngov83/7 -***54/0 -33/0094/097/4***16/1

Lnrei21/1 -01/0 -19/1124/034/0 -068/0 -
Lnbud3/4***08/02/1 -058/0 -31/0026/0

Lnpsi47/5***26/011/1 -186/0 -87/0 -167/0 -
اثرات خارجی

LagLn
PRS9/1**108/07/1*188/044/1148/0
Lag

Lnindivect34/107/022/0028/054/0 -062/0 -

Lngov4/4***98/089/0398/097/1 -**296/0 -

Lnrei06/2 -**06/0 -37/3***473/07/1*585/0

Lnbud57/0039/063/0 -046/0 -34/0044/0

Lnpsi53/0091/02/1266/046/2 -***584/0 -
اثرات کل

LagLn
PRS74/1*09/041/3***384/07/1**17/0
Lag

lnindirect79/1*102/066/0 -091/0 -9/1 -**243/0 -
Lngov79/1*436/032/1492/03/3**871/0

Lnrei1/2 -**081/0 -9/3***597/042/1516/0

Lnbua57/1123/052/1 -105/0 -46/007/0

Lnpsi77/1*351/085/1*08/029/2 -***751/0 -
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معنی دار بودن در سطح یک درصد، ** معنی دار بودن در سطح پنج درصد، * معنی دار بودن *** 
در سطح ده درصد

منبع: یافته هاي تحقیق

) حمایتهاي غیرمسـتقیم (محرکهـاي مالیـاتی) در کشـورهاي     6) و (5با توجه به جدول (
OECD     ت داخلـی  هم در تجارت دو طرفه و هم فنـاوري دو طرفـه داراي اثـرات کـل (اثـرا

بعالوه اثرات خارجی) مثبت و معنی دار است، بطوریکـه ضـریب آن در تجـارت دو طرفـه     
) است. براي کشورهاي جنوب شرق آسیا چون اثـر  102/0) و در فناوري دو طرفه (129/0(

). در کشـورهاي  091/0داخلی و اثر خارجی منفی است، بنابراین اثر کـل نیـز منفـی اسـت (    
داخلی و اثرات خارجی منفی است پس اثر کل نیز براي حمایتهـاي  آسیاي مرکزي نیز اثرات

). تأثیرگــــذاري ایــــن سیاســــتها بــــه اثــــرات 243/0غیرمســــتقیم منفــــی اســــت(
رانی بستگی داشته و این مسئله به میزان حساسـیت توابـع نـرخ بازگشـت     رانی و بروندرون

ی دارد. بنـابراین در  هـا بسـتگ  گـذاري هـا و یـا هزینـه نهـایی سـرمایه     گـذاري نهایی سـرمایه 
رفتـه دولـت   ها در کشـورهاي آسـیاي مرکـزي درآمـدهاي ازدسـت     تأثیرگذاري این سیاست

بیشتر از منافع آن است.ین سیاست اعنوان هزینهبه
) داراي اثـر داخلـی منفـی    OECDهاي مستقیم براي کشورهاي منتخب اروپایی (حمایت

) و اثـر کـل   77/0دار است (ز) مثبت و معنی) اما داراي اثرات خارجی (اثرات سرری-589/0(
) و اثـر کـل   98/0دار () است. درفناوري دوطرفه نیز اثر خارجی مثبت و معنـی 185/0مثبت (

هـا  ) است. در واقع در این کشورها اثرات درون رانی ایـن سیاسـت  436/0دار (مثبت و معنی
دار باشد.نیرانی است که باعث شده اثر کل مثبت و معبیشتر از اثرات برون

هاي مستقیم (سوبسیدها) داراي اثرات داخلـی  براي کشورهاي جنوب شرق آسیا حمایت
) در مجـاورت  511/0دار (که اثـر کـل مثبـت و معنـی    طوريو خارجی و کل مثبت است. به
) در مجاورت فناوري دوطرفـه اسـت. بـراي آسـیاي     492/0تجارت دوطرفه واثر کل مثبت (

) ولـی اثـرات خـارجی    16/1دار (حمایتهاي مسـتقیم مثبـت و معنـی   مرکزي و اثرات داخلی 
).871/0) ولی اثرات کل مثبت است(- 296/0ها منفی است ((سرریز) این سیاست

و OECDدولـت در کشـورهاي   R&Dنتایج اثرات خارجی مثبت در حمایتهاي مسـتقیم  
ایـن کشـورها   هاي دولتی و بخش خصوصی در جنوب شرق آسیا نشان از ارتباط بین بخش

هـاي تحقیـق و توسـعه    ها در این کشورها در مورد تـأمین منـابع مـالی فعالیـت    است. دولت



149...هاي مالی تحقیق و توسعهرجی محركداخلی و خااثرات 

)R&Dــن تع) داراي تعامــل منطقــه امــل در کشــورهاي آســیاي مرکــزي  اي هســتند؛ کــه ای
ندارد.وجود

هاي غیرمستقیم را منفـی بـرآورد کردنـد و اثـر     ) اثر حمایت2003گولز و ون پوتلزبرگ(
هاي مسـتقیم  مستقیم را مثبت و معتقد بودند که یک رابطه جانشینی بین حمایتهاي حمایت

کشـور  اي بـراي هفـت  ) در مطالعـه 1997و غیرمستقیم وجود دارد. کاپرون و دي الپـوتري ( 
OECDهاي مستقیم را براي سه کشور منفی و براي بقیـه مثبـت ارزیـابی کردنـد.     اثر حمایت

انجـام دادنـد و بـراي ایـن منظـور از روش      OECDکشـور  7آنها مطالعات خود را برمبنـاي  
) بود.1973- 1990ها  (مطالعه آناستفاده کردند که دوره2SLSتخمین

) در کشـورهاي  R&Dگـذاري تحقیـق و توسـعه (   اثر نرخ بهره حقیقی بر فرایند سـرمایه 
)OECD      منفی برآورد شد ولی براي کشورهاي جنوب شـرق آسـیا و آسـیاي مرکـزي ایـن (
گیـري  ثرات مثبت برآورد شد. شرایط رکود و تورم جـزو عـواملی هسـتند کـه بـر تصـمیم      ا

گذاري تأثیر دارند و وابستگی به منابع مالی خارجی در این کشـورها بیشـتر اسـت و    سرمایه
بر می گردد. همچنین اوضـاع مـالی کشـورهایی کـه     این به موضوع عدم کارایی بازار سرمایه

) R&Dگـذاري در تحقیـق و توسـعه (   این مناطق بر فرایند سـرمایه باهم در ارتباط هستند در
Aysun and Kabukcuoglu)تأثیر دارد. آي سون و کابک اوغلو اي بـه رابطـه   در مطالعـه (2017

R&Dهـاي بیشـتر   ها محـرك و نرخ بهره حقیقی پرداختند و نشان دادند که زمانی که شرکت
دهـد و  ها را به منابع مالی خـارجی کـاهش مـی   آنرا در قالب گرنتها دریافت کنند وابستگی 

آمده براي کشـورهاي اروپـایی بـا مطالعـه شـین      دستشود. البته نتایج بهرابطه منفی تائید می
(Shin هم سو است.(2006

مثبـت  R&Dو جنوب شرق آسیا بـر  OECDهمچنین اثر کل ثبات سیاسی در کشورهاي 
کزي منفی است.ي کشورهاي آسیاي مرو معنی دار ولی برا

گیرينتیجه.5
وابستگی فضایی محرکهاي مالی تحقیق و توسعه از طریق تجارت دو طرفه و رابطه فنـاوري  

توسـعه  دو طرفه تائید شد ولی در مجاورت جغرافیایی تائید نشد. براي یـک کشـور درحـال   
حـال  بهبود فناوري از طریق واحدهاي تحقیق و توسعه داخلی فرایندي کند اسـت و درعـین  

هـاي ارتبـاط تجـاري و رابطـه فنـاوري فراینـد پیشـرفت        که از طریق کانالبر. درحالیهزینه
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شود. البته براي کشورهاي آسـیاي مرکـزي در   وري تسریع میفناوري و درنتیجه افزایش بهره
فناوري دو طرفه فقط این اثرات فضایی تائید شد.

توانـد بـه   مـی R&Dهاي از فعالیتهاي حمایت مالیعنوان نهاد اجراي سیاستدولت به
هـا و  ها واقف شود تـا میـزان تأثیرگـذاري هـر یـک از سیاسـت      میزان تعامالت این سیاست

هـاي مداخلـه   شود. براي تأثیرگذاري ایـن سیاسـت  ها مشخص اهمیت اجراي هر یک از آن
ه منابع مالی خارجی افزایش یابد.دولت باید پتانسیل نوآوري از طریق دسترسی ب

اثر مثبت حمایتهاي غیرمستقیم در کشورهاي آسیاي مرکزي که ایران هم جـزو آنهـا مـی    
تائید نشد. چراکه اثرات برون رانی این سیاستها بر اثـرات درون رانـی آن در   R & Dباشد بر 

این کشورها غالب است و درآمدهاي از دست رفته دولت بعنوان هزینه این سیاسـتها بیشـتر   
از منافع آن است.

گر در یک کشور پتانسیل نوآوري وجود نداشته باشد دراینصورت این سیاست ها نمـی  ا
تاثیرگذار باشد. همچنین اگـر شـرکت   R&Dهاي گذاريتوانند بر نرخ بازگشت نهایی سرمایه

ها به منابع مالی خارجی دسترسی نداشته باشند این سیاست ها نمی تواننـد موجـب کـاهش    
پس دولت باید به دنبال شناخت سیاست بهینـه  گردند.R&Dاي هگذاريهزینه نهایی سرمایه

هـاي غیـر   ی آن بـا سـایر سیاسـت   هاي تحقیق و توسعه و جـایگزین در جهت تقویت فعالیت
باشد.مؤثر

هاي مالیاتی کارآمد کردن زیـر سـاختارها، عـدم فسـاد مـزمن و      براي تأثیرگذاري مشوق
روند تا بدین ترتیب منـافع ایـن   مهم به شمار میثبات سیاسی و اعتبار نظام مالیاتی از عوامل 

چنین تعامالت بین کشورها در زمینۀ تعیـین نـرخ مناسـب    ها غلبه نماید. همسیاست بر هزینه
خواهد بود.R&Dمالیاتی موجب اثرات خارجی مثبت بر 

براي تاثیرگذاري حمایتهاي مستقیم (سوبسیدهاي مسـتقیم) بایـد اصـالح در تخصـیص     
تحقیق و توسعه صورت گیرد، چراکه براي تأثیرگذاري باید سوبسـیدهاي مسـتقیم   هاي یارانه
R&Dهـا بایـد بتواننـد از    ایجاد کنند. همچنین ایـن سیاسـت  هاي تولیدي انگیزهبراي فعالیت

شـود اثـرات   روابط فنـاوري باعـث مـی   طریق اثرات یادگیري، کارایی در تولید ایجاد نمایند.
تند بـه  کننـده ایـن سوبسـیدها هسـ    هـایی کـه دریافـت   شـرکت مثبت یادگیري و آموزش از

هاي دیگر منتقل شود.شرکت

هاپیوست
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ها (کشورهاي منتخب اروپا)خالصه آماره.1- 1جدول 
متغیرهاتعداد مشاهداتمیانگینانحراف معیارمینیممماکزیمم

193/11908/7844/0431/9108Lnprs
98/8849/2338/1468/6108Lnindirect
533/10272/8667/0365/9108Lngov
651/13995/2 -534/1385/12108Lnbud
637/0907/6 -836/0016/0108Lnpsi
478/2907/6 -456/113/1108Lnrei

هاي تحقیقمنبع: یافته

ها (کشورهاي منتخب جنوب شرق آسیا)خالصه آماره.2- 1جدول 
متغیرهاتعداد مشاهداتمیانگینمعیارانحراف مینیممماکزیمم

408/12938/0684/247/872Lnprs
947/8837/2883/1451/672Lnindirect

9/11581/65/1375/972Lngov
171/13693/0 -741/1263/1272Lnbud
091/1605/4 -016/1209/072Lnpsi
768/2605/4 -858/0971/172Lnrei

هاي تحقیقفتهمنبع: یا

ها (کشورهاي منتخب خاورمیانه)خالصه آماره.3- 1جدول 
متغیرهاتعداد مشاهداتمیانگینانحراف معیارمینیممماکزیمم

848/1300/2857/2375/896Lnprs
218/10839/4534/1861/796Lnindirect
478/14882/612/29/1096Lngov
446/11693/0 -314/1991/1096Lnbud
372/1605/4 -858/0407/096Lnpsi
251/4693/0491/0253/396Lnrei

هاي تحقیقمنبع: یافته
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هانوشتپی
هسـتند (آلمـان،   OECDجامعه آماري این تحقیق شامل کشـورهاي منتخـب اروپـایی کـه عضـو      1.

فرانسه، هلند، بلژیک، سوئد، ایتالیا، اسپانیا و انگلستان)، کشورهاي منتخب جنوب شرقی آسـیا کـه   
شرفت فراوانی در صنایع با فناوري برتر دارند (چین، تایلند، مـالزي، سـنگاپور، کـره و ژاپـن) و     پی

کشورهاي منتخب آسیاي مرکزي (ایران، آذربایجان، هندوستان، پاکستان، ترکیه، مصر، تاجیکسـتان  
و عمان).

نترنتـی  بـه آدرس ای OECDهـاي مالیـاتی تحقیـق و توسـعه از سـایت      هاي مربوط به محركداده.2
http://oecd/r&d.taxشده است.استخراج

هسـت. ایـن مسـئله    R&Dیک شاخص ارزیابی مرکب از معافیت مالیـاتی نسـبت بـه    Bشاخص .3
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ک یورو یـا یـک واحـد    ) را در یATC، نسبت هزینه بعد از مالیات (Bحسابداري فرمول شاخص 
دهد که بـه یـک منهـاي نـرخ مالیـات بـر درآمـد شـرکت سـهامی          نشان میR&Dپولی از هزینه 

شـده اسـت. بـراي آسـیاي     گـزارش GDPصـورت درصـدي از   شده است. این شاخص بهتقسیم
) Grants excluding technical cooperationهـا ( هـا از گـرا نـت   مرکزي با توجه بـه محـدودیت داده  

شده است.ادهاستف
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- 62، 29، ش 9، فصلنامه علمی پژوهشی مدلسـازي اقتصـادي، دوره   »ایران: یک رویکرد پنل فضایی
43.

Anselin L (2003), “Spatial externalities, spatial multipliers, and spatial econometrics”,
International regional science review.26(2):153-66.

Arbia G (2014), A primer for spatial econometrics: with applications in R: Springer. 8(3-4), 145-
265.



153...هاي مالی تحقیق و توسعهرجی محركداخلی و خااثرات 

Autant-Bernard C,Lesage JP(2011),Quantifying Knowledge Spillovers Using Spatial
econometric Modeles.Journal of Regional Science,vol.51,No.3:471-496.

Aysun, U. & Kabukcuoglu, Z (2017), “Interest rates, R&D investment and the distortionary
effects of R&D incentives”, Villanova School of Business Department of Economics and
Statistics, 1-43.

Belotti F, Hughes G, Mortari (2013), “XSMLE-A command to estimate spatial panel models in
Stata”, German Stata Users Group Meeting, Potsdam, Alemania. 1-37.

Belotti F, Hughes G, Piano Mortari A (2016), “Spatial panel data models using Stata” ,CEIS
Working Paper, No 373, 1-41.

Bloom N, Griffith R, Van Reenen J (2002), “Do R&D tax credits work? Evidence from a panel
of countries 1979–1997”, Journal of Public Economics,85(1):1-31.

Capron H, de la Potterie BVP (1997), “Public support to R&D programmes: an integrated
assessment scheme”, OCDE: Policy Evaluation in Innovation and Technology Towards Best
Practices OCDE París, 35-47.

Coe, DT, Helpman, E and Hoffmarster, AW (2008), International R & D Sprillover and
institutions, IMF working paper WP Journal, Volume 8. Pages 20-38.

Corrado L, Fingleton B (2012), “Where is the economics in spatial econometrics?” Journal of
Regional Science, 52(2):210-39.

David PA, Hall BH, Toole AA (2000), “Is public R&D a complement or substitute for private
R&D?” A review of the econometric evidence. Research policy, 29(4-5):497-529.

Elhorst JP (2010), “Applied spatial econometrics: raising the bar”, Spatial Economic
Analysis,5(1):9-28.

Falk M. R&D (2007), “Spending in the high-tech sector and economic growth”, Research in
economics, 61(3):140-7.

Griliches, Z. & Lichtenberg, F. R (1984), “R&D and productivity growth at the industry level: is
there still a relationship?”. R&D, patents, and productivity: University of Chicago Press,
465-502

Guellec D, de la Potterie BvP (2000), “Applications, grants and the value of patent”, Economics
letters, 69(1):109-14.

Guellec D, Van Pottelsberghe De La Potterie B (2003), “The impact of public R&D expenditure
on business R&D”, Economics of innovation and new technology, 12(3):225-43.

Hall B, Van Reenen J (2000), “How effective are fiscal incentives for R&D?”, A review of the
evidence. Research Policy, 29(4-5):449-69.

Harris, Richard, Li, Qian Cher and Trainor, M. (2009), “Is a higherrate of R & D tax credit a
panacea for low levels of R & D in disadvantaged regions? Research policy, Volum 38,
Issue 1. Pages, 192-205.

Herrera M (2017), “Spatial Econometrics methods using stata”, Luxembourg institute of socio-
Economic Research, National university of ststa (Argentina) , Belval, 15th. ,1-37.

Hoff, A (2004), The linear approximation of the CES function with n input variables. Marine
Resource Economics, pages 295–306.

Lach S (2007), “Immigration and prices. Journal of Political Economy”, 115(4):548-87.



1398، سال چهاردهم، شمارة اول، بهار اقتصاد و تجارت نوین154

Lee LF (2004), “Asymptotic Distributions of Quasi‐Maximum Likelihood Estimators for Spatial
Autoregressive Models”, Econometrica, 72(6): 1899-925.

LeSage, J. & Pace, R. K (2009), “Introduction to spatial econometrics” Chapman and Hall/CRC,
374 Pages.

LeSage. J, & Pace, R. K (2009), “Introduction to spatial econometrics”. Chapman and
Hall/CRC, 374 Pages.

Levy DM (1990), “Estimating the impact of government R&D”, Economics Letters, 32(2):169-
73.

Levy, D. M. & Terleckyj, N. E (1983), “Effects of government R&D on private R&D
investment and productivity: a macroeconomic analysis”. The Bell Journal of Economics,
14(2), 551-561.

Lichtenberg, F. R (1987), “The effect of government funding on private industrial research and
development: a re-assessment”. The Journal of industrial economics, 36(1), 97-104.

Montmartin B (2013), “Centralized R&D subsidy policy in an NEGG model: A welfare
analysis”, Recherches économiques de Louvain, 79(1):5-34.

Montmartin B, Herrera M (2015), “Internal and external effects of R&D subsidies and fiscal
incentives: Empirical evidence using spatial dynamic panel models”, Research
Policy;44(5):1065-79.

Montmartin B, Herrera M, Massard N (2018), “The impact of the French policy mix on business
R&D: how geography matters”, Observatoire Francais des Conjonctures Economiques
(OFCE).1-36.

Montmartin B, Massard N (2013), “Is financial support for private R&D always justified? A
discussion based on the literature on growth”, Journal of Economic Surveys, 29(3):479-505.

Nadiri, M. I. & Mamuneas, T. P (1996), “Contribution of highway capital to industry and
national productivity growth”, Federal Highway Administration Washington, DC. ”, 1-330.

Shin T (2006), “Behavioural additionality of public R&D funding in Korea”, Government R&D
Funding and Company Behaviour, 167-80.

Spar DL (1998), “Attracting high technology investment: Intel's Costa Rican plant: World Bank
Publications”,Volum No 1,38 Pages.

Van Pottelsberghe B, Denis H, Guellec D (2001), “Using patent counts for cross-country
comparisons of technology output”, ULB--Universite Libre de Bruxelles.12-35.

Warda J (1996), “Measuring the value of R&D tax provisions”, Fiscal Measures to promote
R&D and Innovation.9-22.

Warda J (2005), “Measuring the Value of R&D Tax Provisions: A Primer on the B-index for
Analysis and Comparisons”, OMC Working Group on" Design and evaluation of fiscal
measures to promote business research, development and innovation.1-10.

Wilson DJ (2009), “Beggar thy neighbor? The in-state, out-of-state, and aggregate effects of
R&D tax credits”, The Review of Economics and Statistics, 91(2):431-6.

Wolff, G. B. & Reinthaler, V (2008), “The effectiveness of subsidies revisited: Accounting for
wage and employment effects in business R&D”, Research Policy, 37(8), 1403-1412.



155...هاي مالی تحقیق و توسعهرجی محركداخلی و خااثرات 

Yu J, De Jong R, Lee L-f (2008), “Quasi-maximum likelihood estimators for spatial dynamic
panel data with fixed effects when both n and T are large”, Journal of Econometrics,
146(1):118-34.


