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Abstract

According to theories of international economics, trade between countries causes the

flow and transfer of knowledge and technology between trading partners. This

transition is referred to in the international economic literature as foreign research

and development spillovers. These spillovers occur in two direct and indirect ways.

Indirect spillovers are caused by indirect trade and through another country between

countries. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effects of direct

and indirect spillovers of foreign research and development on the Gross Domestic

Product and also on competitiveness in Iran and its major trading partners during

2010-2019 using the autoregressive distributed lag model in panel data. For this

purpose, first two indicators of direct spillovers and indirect spillovers for the

studied countries were calculated. Then, the effect of these two factors was
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examined on the GDP and also competitiveness. The results of model showed that in

the long run, both direct and indirect spillover effects of foreign R&D had a positive

and significant effect on economic growth. Also, domestic research and

development expenditures have had a positive and significant effect on the

economic growth of countries in the long run. Other results of the study have shown

that both direct and indirect spillovers have had a positive and significant effect on

the competitiveness index of countries in the long run. According to the results, it

can be said that the amount of domestic research and development should be

increased to increase both economic growth and the country's competitiveness

index.

Keywords: Research and Development, Direct spillovers, Indirect spillovers,

Competitiveness.

JEL Classification: F14, F20, C23
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چکیده
هاي اقتصاد بین الملل، تجارت بین کشورها موجب جریان و انتقال دانـش و  اساس نظریهبر

شود. این انتقال در ادبیات اقتصـاد بـین الملـل تحـت عنـوان      فناوري بین شرکاي تجاري می
شود. ایـن سـرریزها بـه دو صـورت مسـتقیم و      سرریزهاي تحقیق و توسعه خارجی یاد می

ریز غیرمسـتقیم در اثـر تجـارت غیرمسـتقیم و بـا واسـطه       گیرد. سـر غیرمستقیم صورت می
گیرد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسـی اثـرات   کشوري دیگر بین کشورها صورت می

سرریزي مستقیم و غیرمستقیم تحقیـق و توسـعه خـارجی بـر رشـد اقتصـادي و شـاخص        
- 2010انی ) در ایـران و شـرکاي تجـاري عمـده آن در دوره زمـ     GCIپذیري جهانی (رقابت
باشد. بـراي ایـن   هاي پانل میبا استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی در داده2019

منظور ابتدا دو شاخص سرریز مستقیم و سرریز غیرمستقیم بـراي کشـورهاي مـورد مطالعـه     
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پـذیري  محاسبه شد. سپس اثر این دو عامل بر رشد اقتصـادي و همچنـین شـاخص رقابـت    
ی قرار گرفت. نتیجه تخمین مدل نشان داد کـه در بلندمـدت هـر دو اثـر     جهانی مورد بررس

سرریزهاي مستقیم و سرریزهاي غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی اثر مثبـت و معنـاداري   
بر رشد اقتصادي کشورها داشته است. همچنـین مخـارج تحقیـق و توسـعه داخلـی نیـز در       

شورها داشته اسـت. نتـایج دیگـر مطالعـه     بلندمدت اثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي ک
نشان داده است که هم سرریز مستقیم و هم سـرریز غیرمسـتقیم اثـر مثبـت و معنـاداري در      

است. بنابر نتـایج بـه دسـت آمـده     پذیري جهانی کشورها داشته بلندمدت بر شاخص رقابت
بـد تـا هـم    لـی بایسـتی افـزایش یا   توان بیان کرد که میزان مخارج تحقیـق و توسـعه داخ  می

پذیري جهانی کشور افزایش یابد.  اقتصادي و هم میزان رقابترشد
.پذیريتحقیق و توسعه، سرریز مستقیم، سرریز غیر مستقیم، رقابتها:دواژهیکل

JEL :F14 ،F20 ،C23طبقه بندي 

مقدمه. 1
رقابت پذیري یکی موضوعات مهم در عرصه بین الملل و عامل ایجاد تجـارت و تعامـل بـا   

پـذیري بـه معنـاي    ) رقابـت 1990رود. از نظر پـورتر ( کشورهاي مختلف جهان به شمار می
پتانسیل و توانایی کشورها براي ایجاد اشتغال پایدار و به دنبال آن فـراهم کـردن رفـاه بـاالتر     

پـذیري  )، رقابـت WEFباشد. بر اساس مجمـع جهـانی اقتصـادي (   براي ساکنان آن کشور می
وري و همچنـین سـطح   اي از عوامل است کـه موجـب افـزایش بهـره    هاقتصاد شامل مجموع

پـذیري کشـورها از   باشد. به همین دلیل بررسی عوامل اثرگـذار بـر رقابـت   اقتصادي میرفاه
ــره    ــر به ــددي ب ــل متع ــات نظــري، عوام ــاالیی برخــوردار اســت. در ادبی ــت ب وري و اهمی

ــت ــی از ا   رقاب ــت. یک ــذار اس ــورها اثرگ ــذیري کش ــر پ ــل س ــن عوام ــی از ی ریزهاي ناش
در دهه هاي اخیر، گسترش تجارت جهانی موجب اثرپـذیري و اثرگـذاري   باشد. میتجارت

کشورها از یکدیگر شده است. در این شرایط، رشد و توسعه اقتصادي کشورها نه تنهـا تـابع   
باشـد، بلکـه تـابع وضـعیت سـایر کشـورها از طریـق سـرریزهاي         عملکرد داخلی آنها مـی 

باشد. یکی از مسـیرهاي مهـم بـراي سـرریزهاي     تحقیق و توسعه و دانش نیز میتکنولوژي، 
باشد. هنگامی کـه سـطح تکنولـوژي در یـک     مستقیم و غیرمستقیم، تجارت بین کشوري می

کشور از طریق تحقیق و توسعه و انباشت سرمایه افزایش یابد، بسـتر رشـد و توسـعه در آن    
تی از ذخایر و موجودي تحقیق و توسعه و دانـش  شود. در مرحله بعد، قسمکشور فراهم می
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شـود.  منتقـل مـی  و تحقیق تبلور یافته در کاالها در اثر تجارت بین کشورها به سایر کشورها 
کنـد و سـطح   گذاري و فناوري به سایر کشورها سرریز میتوان گفت سرمایهترتیب میاینبه

امـل تولیـد را نیـز تحـت تـاثیر      عووري کل تکنولوژي و رشد و توسعه اقتصادي آنها و بهره
).وقتی کاالها و خدمات از یک کشور به کشور دیگـري  42، ص: 1390(مطیعی،دهدمیقرار

شـود. ایـن انتقـال    وارد باعث انتقال تکنولوژي از کشور صادر کننده به کشور واردکننده مـی 
، 1393شـود (زمانیـان و همکـاران،    تکنولوژي تحـت عنـوان  ســرریز مسـتقیم نامیـده مـی      

عالوه بر سرریزهاي مستقیم، نوع دیگري از سرریزها به طـور غیرمسـتقیم در اثـر    . )92ص:
شود. این سرریز در اثر تجارت بین دو کشور بـا واسـطه یـک    تجارت بین کشورها ایجاد می

سـوال  گیـرد. بـر ایـن اسـاس،     کشور دیگر (نه با تجارت مستقیم بین دو کشور) صورت می
غیرمسـتقیم  ، سـرریزهاي سرریزهاي مسـتقیم عالوه برکه آیاط این است در این ارتبااساسی 

کشورها دارد یا خیر؟ بنـابراین  جهانیپذیرياثر مثبت بر رشد اقتصادي و شاخص رقابتنیز 
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات سـرریز مسـتقیم و سـرریزهاي غیرمسـتقیم تحقیـق و      

در ایـران  جهـانی پذیريرقابتشاخصدي و توسعه خارجی ناشی از تجارت بر رشد اقتصا
باشد. بررسی مطالعات در حـوزه تجـارت   می2019- 2010و شرکاي عمده تجاري در دوره 

و سرریزهاي تجاري در ایران حاکی از این است که این مطالعات تنهـا بـر روي سـرریزهاي    
دیـده گرفتـه   در ایـن مطالعـات نا  اند و بررسـی سـرریزهاي غیرمسـتقیم    مستقیم تمرکز داشته

ي کشـورها مـورد بررسـی قـرار     است. همچنین اثر سرریزها بـر قـدرت رقابـت پـذیر    شده
بت بـه دیگـر مطالعـات در محاسـبه     است. بنابراین تفاوت اساسـی ایـن مطالعـه نسـ    نگرفته

شاخص سرریزهاي مستقیم و سرریزهاي غیرمسـتقیم و بررسـی اثرگـذاري هـر یـک از      دو
مـدت و  باشد. بررسی اثرات کوتـاه میانی و رشد اقتصاديجهپذیريها بر شاخص رقابتآن

هـاي  بلندمدت سرریزهاي مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی نیز از دیگر تفـاوت 
باشد.این مطالعه می

این مطالعه در پنج بخـش تـدوین شده است. در بخـش دوم، مبـانی نظـري موضـوع و     
الگوي تحقیق معرفی شده است. بخش چهـارم  پیشینه تحقیق ذکر شده است. در بخش سوم 

گیـري و پیشـنهادات ارائـه    به تحلیل نتایج تحقیق اختصاص دارد. در بخش پایانی نیز نتیجـه 
شده است.
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تحقیقۀمبانی نظري و پیشین. 2
مبانی نظري1.2

پذیري در سطح کالن شامل موارد متعددي ماننـد رشـد بـاالي بهـره وري در اقتصـاد      رقابت
هـاي  باشـد. نظریـه  رشد درآمد سـرانه و افـزایش سـطح رفـاه افـراد کشـورها مـی       کشورها،

کالسـیک) ارائـه شـده اسـت. البتـه      پذیري در دو سطح خرد(نئوکالسـیک) و کـالن (  رقابت
کالن پذیري مطرح شد که عوامل خـردو نظریات جدیدي در حوزه رقابت1980از دهه پس

) از مشـهورترین ایـن   1990) و پـورتر( 1994(دیگر در نظر گرفتند. نظریه کروگمنرا با یک
شـورها،  پـذیري ک کننـده رقابـت  ) عامل عمده تعیـین 1990ها هستند. بر اساس پورتر (نظریه

وري کشـورها نیـز در اثـر عـواملی ماننـد      وري در اقتصـاد کشورهاسـت. بهـره   بودن بهرهباال
واملی کـه موجـب افـزایش    توان گفت کـه عـ  یابد. بنابراین مینوآوري پایدار آنها افزایش می

هـا  پـذیري آن شـاخص رقابـت  ءشـود موجـب ارتقـا   وري و نـوآوري در کشـورها مـی   بهره
بین الملل، یکی از عواملی که موجـب افـزایش   در ادبیات اقتصادشد. از سوي دیگر، خواهد

باشـد  شود تجارت بین کشوري و سرریزهاي ناشی از تجـارت مـی  وري در کشورها میبهره
ــتراس  ــارانویراس ــه Weyerstrass et al) (2006 :34(و همک ــاددانانی 1990). در ده اقتص

الگوهـایی را  )1992(ویـت ایـون و ه گآ)،1991(، گروسمن و هلپمن)1986(جمله رومراز
تواند تحت تـاثیر  در یک کشور میبهره وري و اقتصاديمعرفی کردند که بر اساس آن رشد 

ان دادنـد کـه تجـارت بـین کشـورها      باشد. آنها نشسرریز تحقیق و توسعه از طریق تجارت 
هاي وارداتـی و انتقـال و تبـادل دانـش و     تواند از طرق مختلفی مانند افزایش کیفیت نهادهمی

ــدازه     ــزایش ان ــار و اف ــام ک ــین انج ــادگیري ح ــار ی ــات، آث ــزایش  اطالع ــث اف ــا باع بازاره
دانـش و تکنولـوژي سـطح    کند که کشورهاي دارايبینی میشود. این الگو پیشمیوريبهره

توانند از طریق واردات کاال و خـدمات از کشـورهاي پیشـرفته از مزایـاي انباشـت      پایین می
سرمایه تحقیق و توسعه و دانش و تکنولوژي استفاده کنند و با نهادینه کردن انباشـت تحقیـق   

. وري را نیـز افـزایش دهنـد   بهـره و توسعه خارجی به رشـد اقتصـادي دسـت پیـدا کننـد و      
شـود کـه یـک کشـور بــا واردات      عبارت دیگر، روابط تجاري بین کشورها موجب مـی به

گیـرد چگونـه تولیــد را بــا کــارایی   حامل فناوري برتر کشورهاي دیگر، یاد میکاالهـاي
کنــد بایسـتی   فنـاوري جدیـدي را وارد مـیتري انجام دهد. در واقع، وقتی یک کشوربیش

خصص و با مهارت باال در آن زمینه استفاده کند. بـه همـین دلیـل هــم     متاز سـرمایه انسانی
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گیرنـد کـه چگونـه فنـاوري     زمـان بـا واردات کاالهاي داراي تکنولوژي باال، کشورها یاد می
وري دریافتی را جذب، انطباق و انتشار دهد و حتی بـا دسـتیابی بــه روش تولیـد آن، بهـره     

).  5، ص: 1394مکاران،خود را افزایش دهد. (جعفرنژاد و ه
توانند از اثرات سـرریز غیرمسـتقیم   عالوه بر سرریز مستقیم ناشی از تجارت، کشورها می

) بیان کردند حتی اگر مستقیماً با یکدیگر روابـط  2005لومنگا و همکاران (مند شوند.نیز بهره
ـ    تجاري نداشته باشند، موجودي سرمایه تحقیق و توسـ  د بـین  عه خـارجی و دانـش مـی توان

ســرریز غیرمســتقیم مربــوط بــه کشــور جریــان داشــته باشــد. ایــن نــوع ســرریز همــاندو
Xرا در نظر بگیریـد کـه کشـور    Zو X ،Yاست. به عنوان مثال جهانی با سه کشور تجارت

Xفقـط از کشـور   Yیک کشور بـا موجـودي تحقیـق و توسـعه و دانـش باالسـت. کشـور        

بـا  Zوارد مـی کنـد. بـه عبـارت دیگـر کشـور       Yشور نیز فقط از کZکند و کشور میوارد
توانـد از طریـق سـرریز    میZکند. در این حالت کشور به طور مستقیم تجارت نمیXکشور

از موجـودي تحقیـق و توسـعه و    Yغیرمستقیم، از طریق شریک تجاري خود یعنـی کشـور   
شـده توسـط   شـرفته خـارجی تولیـد    بهره مند شود. در این حالـت دانـش پی  Xدانش کشور 

Yتجسم یافته است و در نهایت از طریق تجـارت از کشـور   Yدر صادرات کشور Xکشور

شوند. این سرریز (به واسـطه شـریک تجـاري) تحـت عنـوان سـرریز       منتقل میZبه کشور 
. بـه ایـن ترتیـب    )Luh et al) (2016 :311(لـوه و همکـاران  غیرمسـتقیم نامیـده مـی شـود    

وار تحقیــق و  تواند موجب سـریزهاي زنجیـره  چند کشور میگفت که تجارت بینتوانمی
توسعه و تکنولوژي بین این کشورها شود. همچنین منافع بسیاري براي شرکاي تجـاري ایـن   

). بنـابراین طـرف تجـاري بـودن بـا      56، ص: 1390کشورها نیـز دارد ( مـوالیی و دهقـانی،   
ي هسـتند بــراي یــک کشــور     االترکشورهایی کـه داراي موجـودي سـرمایه و دانـش بــ 

توانـد وارد کنـد و بــر حســب     حـال توسـعه از یک سو، بـه لحـاظ محصوالتی که مـی در
تواند کسب نماید و از سوي دیگر به لحـاظ سـرریزهاي غیرمسـتقیم    دانـش مستقیمی که می

دانش و تحقیق و توسعه داراي منافع بیشتري است. البته نکته دیگري که بایستی لحاظ شـود 
تواند اثرات منفی نیـز بـر رشـد اقتصـادي و حتـی      این است که واردات کاالها و خدمات می

وري عوامل تولید کشورها داشته باشد. به عبارت دیگر هر چنـد واردات کاالهـاي داراي   بهره
وري عوامـل  تواند موجب افزایش رشد اقتصادي و به دنبـال آن افـزایش بهـره   تکنولوژي می

این کاالها در رقابت با کاالهاي داخلی باشند رونـد اثرگـذاري تحقیـق و    تولید شود ولی اگر
توسعه داخلی را تضعیف نماید. بنابراین اثرگذاري سرریزهاي تحقیـق و توسـعه خـارجی از    
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طریق واردات کاالها و خدمات خارجی بستگی به ساختار اقتصاد کشـور، ماهیـت کاالهـاي    
ه داخلی نیز خواهد داشت.وارداتی و وضعیت و مقدار تحقیق و توسع

تحقیقۀپیشین2.2
توان به دو گروه یکـی مطالعـات مـرتبط بـا سـرریزهاي      مطالعات مرتبط با این تحقیق را می

ناشی تجارت و دومی مطالعات مـرتبط بـا عوامـل مـوثر شـاخص رقابـت پـذیري جهـانی         
تـوان  جهانی مـی پذیري کشورها تقسیم بندي کرد. از مطالعات صورت گرفته در زمینه رقابت

به مطالعات زیر اشاره کرد.
) به بررسی اثـر ابـداع و نـوآوري بـر رشـد و      petrariu et al()2013پتراریو و همکاران (

- 2010پذیري جهانی در اقتصاد کشورهاي اروپایی شرقی و مرکـزي در دوره زمـانی   رقابت
العـه نشـان داده   اسـت. نتـایج مط  با اسـتفاده از روش اقتصـاد سـنجی پانـل پرداختـه      1996
پذیري اقتصاد تاثیر قابل توجهی داشته اسـت.  است که ابداع و نوآوري بر رشد و رقابتشده

) به بررسی معافیت مالیـاتی واردات، بـدهی خـارجی و مخـارج     santheran) (2016سانتران (
ز بـا اسـتفاده ا  1980- 2013پذیري اقتصاد در کشور مالزي در دوره زمانی دولتی را بر رقابت

است. نتایج مطالعـه نشـان داده شـده اسـت کـه      پرداخته) Var(روش رگرسیون خودبرداري 
پـذیري جهـانی   دار بـر رقابـت  معافیت مالیاتی واردات و بدهی خارجی تاثیر منفـی و معنـی  

پـذیري جهـانی اقتصـاد مـالزي مثبـت و      اقتصاد است امـا تـاثیر مخـارج دولتـی بـر رقابـت      
) بـه بررسـی اثـر سـنجش تـاثیر شـاخص       1395مفیـدي ( است. ایمـان دوسـت و  دارمعنی

بر رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه و توسـعه یافتـه برگزیـده    GCIپذیري رقابت
اسـت. نتـایج مطالعـه نشـان داده     با استفاده از پنل دیتا پرداختـه 2010- 2014در دوره زمانی 

ي کشـورهاي توسـعه یافتـه    شده است که تاثیر نمره شاخص رقابت پذیري بر رشد اقتصـاد 
بنیـان بـر   ) به بررسی تاثیر اقتصـاد دانـش   1396مثبت و معنی دار است. قاسمی و همکاران (

با اسـتفاده از روش الگـوي معـادالت سـاختاري     2012پذیري جهانی اقتصاد در سال رقابت
ن بـر  هاي اقتصاد دانش بنیاپرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان داده شده است که شاخص

) بـه بررسـی اثـر    1398دار است. ایماندوسـت و مفیـدي (  پذیري جهانی اقتصاد معنیرقابت
سنجش تاثیر محیط کسب و کار بر تولید ناخالص داخلی در دو گـروه کشـورهاي اسـالمی    

در GCIپذیري مجمـع جهـانی اقتصـاد    در حال توسعه و برگزیده با تاکید بر شاخص رقابت
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اسـت. نتـایج مطالعـه نشـان داده     اسـتفاده از پنـل دیتـا پرداختـه    با2011- 2015دوره زمانی 
ها بر تولید ناخالص داخلـی  است که تاثیر رتبه توسعه بازارهاي مالی و رتبه زیر ساختشده

هـاي حکمرانـی خـوب بـر     ) به بررسی تاثیر شاخص1399دار است. پاکروان (منفی و معنی
رهیافـت تحلیــل بــین کشــوري در  ازپــذیري جهـانی اقتصــاد بــا اســتفاده  شـاخص رقابــت 

هاي پانل و بـه روش اثـرات   با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده2010- 2017زمانی دوره
هـاي کنتـرل فسـاد،    است. نتایج مطالعه نشان داده شده است که تـاثیر شـاخص  ثابت پرداخته

رصـد  د5پـذیري در سـطح   کیفیت قوانین و مقررات و اثر بخشی دولت بر شاخص رقابـت 
هـاي  ) به بررسی تاثیر شـاخص Dima et al) (2018دار و مثبت است. دیما و همکاران (معنی

بـا اسـتفاده از   2006- 2015پذیري جهانی اقتصاد در دوره زمانی اقتصاد دانش بنیان بر رقابت
هاي پانل در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا پرداختـه اسـت. نتـایج    تکنیک اقتصاد سنجی داده

هـاي اتحادیـه اروپـا را    نشان داده است کـه گسـترش تحقیـق و توسـعه در سیاسـت     مطالعه 
اقتصاد است.عنوان عامل اثر گذار بر رقابت جهانی به

تـوان بـه مـوارد زیـر     مـی انجام شده در رابطه با سـرریزهاي تجـارت  از جمله مطالعات 
کرد:اشاره

قیـق و توسـعه در   تحسـرریز  ) بـه بررسـی عوامـل مـؤثر بـر      C Wang ()2010ن (واسی
پرداخته و به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه رشـد      OECDکشور عضو 26در 1996- 2006دوره

) در 1391گوگردچیـان و رحیمـی (  .داشـته اسـت  سـرریزها درآمد اثر مثبت و معناداري بر 
2000- 2009مطالعه خود اثر سرریز تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادي ایران در دوره زمـانی  

اند. نتایج این مطالعه نشـان داده اسـت تحقیـق و توسـعه داخلـی و      قرار دادهرا مورد بررسی
قابسـی  انـد. چنین سرریزهاي تحقیق و توسعه خارجی اثر معنادار بر رشد اقتصادي داشتههم

مخارج تحقیق و توسعه بـر رشـد اقتصـادي    ) اثر سرریزQabsi and Chakir ()2012ر (و چکی
را مورد بررسی قرار داده و بـه ایـن   1996- 2007وره زمانی کشور توسعه یافته طی د24در 

نتیجه رسیده است که تحقیق و توسعه خارجی بر رشد اثـر مثبـت و معنـادار داشـته اسـت.      
) به بررسی اثر سرریز تحقیق و توسعه خـارجی بـر کـارایی    1392سپهر دوست و همکاران (

از روش تحلیـل مـرزي تصـادفی    بـا اسـتفاده   1996- 2006فنی عوامل تولید در دوره زمانی 
)SFA( کشور پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داده است کـه انباشـت تحقیـق و    23در

توســعه تــاثیر مثبــت و معنــاداري بــر کــارایی فنــی عوامــل تولیــد دارد. کاســتالنی و پیــري
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)Castellani and Peiri()2013عه بـر  ) در مطالعه خود به بررسی اثر سرریزهاي تحقیق و توس
وري در کشـورهاي اروپـایی پرداختـه اسـت و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بـین           رشد بهره

وري منطقـه داخلـی ارتبـاط مثبـت وجـود دارد.      سرریزهاي تحقیق و توسـعه و رشـد بهـره   
) سرریز فناوري و ظرفیـت جـذب در ترکیـه در    Dajik and Macy()2013(و میسیداجیک

به این نتیجه رسیدند که مخارج تحقیق و توسعه داخلـی  پرداخته و1991- 2001دوره زمانی 
زمانیـان و  باشـد. اثر مثبت و معناداري بر ظرفیت جذب سرریز فناوري خارجی در ترکیه می

وري کـل عوامـل تولیـد    ) به بررسی اثر سرریزهاي تحقیق و توسعه بر بهـره 1393همکاران (
اي دو مرحلـه GMMا استفاده از روش ب1379- 1387اي ایران در دوره زمانی صنایع کارخانه

پرداخته است. نتایج مطالعه نشان داده است که اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشـت تحقیـق و   
تـرین تـاثیر   توسعه خارجی و اثر انباشت تحقیق و توسعه خارجی و داخلی به ترتیـب بـیش  

) اثـر  1394جعفرنژاد و همکـاران ( اند. اي ایران داشتهوري کل صنایع کارخانهمثبت را بر بهره
منتخــب در ایــران بــراي دوره گــذاري در تحقیــق و توســعه بــراي صــنایعســرریز ســرمایه

اثر مثبت بـر رشـد   R&Dپرداخته و به این نتیجه رسیده است که شدت 1378- 1385زمانی
TFP .هوئـه لـو و همکـاران   اسـت)Hueih Luh et al ()2016     بـه بررسـی اثـر سـرریزهاي (
پرداخته و به این نتیجـه رسـیدند   OECDپذیري صنعتی کشورهاي از تجارت بر رقابتناشی

جیـائو و  دارد.OECDکه سرریز ناشی از تجارت اثر مثبـت بـر رقابـت صـنعتی کشـورهاي      
) به بررسی تأثیر سرریز فناوري تحقیق و توسعه بر انتشار کـربن  Jiao et al()2018(همکاران
نـد و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند مخـارج تحقیـق و        اچین پرداختههاي مختلف کشوردر استان

در مناطق شرقی و مرکـزي داشـته اسـت.    CO2توسعه خارجی داراي اثر معناداري بر انتشار 
اثـر گسـترش تحقیـق و توسـعه بـر      ) بـه بررسـی   Brandao and Ehrl()2019(براندئو و ارل

ســی قــرار داده و بــه ایــن برررا مــوردOECDوري در صــنعت بــرق در کشــورهاي بهــره
رسیدند که بهره وري صنایع انرژي الکتریکی بیش از سرمایه گذاري هـاي خـود ایـن    نتیجه

) در 1399قربـان زاد ( صنایع تحت تأثیر انتقال فناوري تجسم یافتـه از صـنایع دیگـر اسـت.     
ره بررسی اثرات سرریز سیاست مالی دولت امریکا بر متغیرهـاي کـالن اقتصـاد ایـران در دو    

بـه ایـن نتیجـه    )GVAR(با اسـتفاده از خودرگرسـیون بـرداري جهـانی     2016- 1995زمانی 
است که سرریزهاي سیاست مالی آمریکا به طور غیرمستقیم از طریق افـزایش قیمـت   رسیده

Hu and(هو و پیگردد. رخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران مینفت باعث رشد تولید واقعی و ن

Pei ()2020    با استفاده از یک مدل مرزي تصادفی دو الیه، اثر سرریز تحقیـق و توسـعه بـر (
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قــرار داده و بــه ایــن را مــورد بررســی 2009- 2017در دوره ) GEM(هــا عملکــرد شــرکت
رسیدند که  تحقیق و توسعه داخلی اثر بیشتري نسبت بـه تحقیـق و توسـعه خـارجی     نتیجه

) بـه بررسـی اثـر تحقیـق و     Ishikawa and Shibata()2021(داشته است. ایشـیکاوا و شـیباتا  
تـاثیر  یدند که رشد اقتصادي نه تنها تحتتوسعه بر رشد اقتصادي پرداخته و به این نتیجه رس

هاي خروجی بـه سـایر کشـورها    هاي ورودي از سایرکشورها بلکه تحت تاثیر سرریزسرریز
گیرد.  نیز قرار می

نده این مطلب است که در هیچ کدام از ایـن مطالعـات   بررسی پیشینه مطالعات، نشان ده
پـذیري اقتصـاد   اثر سرریزهاي مستقیم و غیرمستقیم ناشـی از تجـارت بـر شـاخص رقابـت     

بررسی قرار نگرفته است.مورد

هاي تحقیقشناسی و دادهروش.3
زا و مبتنی بر نوآوري و همچینین بر اسـاس مطالعـات تجربـی    هاي رشد درونبر اساس مدل

) بـراي بررسـی اثرگـذاري    1986) و گریلشـه ( 1981انجام شده در این زمینه ماننـد لینـک (  
ن تـابع تولیـد را بـه صـورت زیـر      توابر تولید و رشد اقتصادي می)R & D(تحقیق و توسعه 

=نظر گرفت.  در )1(

سـرمایه فیزیکـی،   Kمقدار ثابت (تکنولوژي)، Aتولید ناخالص داخلی، Yابطه، در این ر
L2تــوان رابطــه () مــی1طــه (باشــد. بــا لگــاریتم گــرفتن از طــرفین رابنیــروي کــار مــی (
آید.  میدستبه

= + + )2(

اي خـارجی و اثـرات سـرریز    گذاري در تحقیق و توسعه در کشورهدر این الگو، سرمایه
هـاي تجـارت   کـه بـر اسـاس نظریـه    بین کشوري در نظر گرفته نشـده اسـت. در صـورتی   

الملل، سرریزهاي بین کشوري نقش مهمی در رشـد اقتصـادي کشـورها دارد. از ایـن رو     بین
سرریز تحقیق و توسعه خارجی بایستی در مدل لحاظ شود. از سوي دیگـر، از آنجـا کـه در    

تواند بـه دو صـورت   بل نیز اشاره شد، سرریزهاي تحقیق و توسعه خارجی میهاي ققسمت
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مستقیم و غیرمستقیم صورت گیرد. سرریز مستقیم در اثر تجـارت مسـتقیم بـین کشـورها و     
گیـرد. از ایـن رو بـا    سرریزهاي غیرمستقیم در اثر تجارت با واسطه بین کشورها صورت می

یم سرریز تحقیق و توسعه خارجی بر رشد اقتصـادي  در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستق
=) بازنویسی کرد.  3) را به صورت رابطه (2توان مدل (میPanel ARDLبا استفاده از مدل  +∑ + ∑ + ∑ +∑ + ∑ + )3(

ــه،  ــن رابط ــارجی ناشــی ا  DIRدر ای ــق و توســعه خ ــرریز مســتقیم تحقی ز تجــارت س
سرریز غیرمسـتقیم تحقیـق و توسـعه خـارجی ناشـی از تجـارت      INDمستقیم) و (واردات

باشد.  مخارج تحقیق و توسعه داخلی میRD(واردات غیرمستقیم کاالها) و 
پـذیري  سـتقیم و غیرمسـتقیم بـر شـاخص رقابـت     براي بررسی اثرگذاري سـرریزهاي م 

شود.) از مدل زیر استفاده می2016(کشورها به تبعیت از لوه و همکاران
= + ∑ + ∑ + ∑ + )4(

باشد.شاخص رقابت پذیري کشورها میCIدر این رابطه، 
عه خـارجی ناشـی از واردات در   براي محاسبه سـرریز مسـتقیم مخـارج تحقیـق و توسـ     

کنـد، از  دریافـت مـی  )R&D(از کشـورهاي داراي تحقیـق و توسـعه    tکـه در سـال   iکشور
).  2016) استفاده شده است (لوه، 5(رابطه

, = ∑ , ,, , )5(
,در ایــن رابطــه  / , اســت و iاز کــل واردات کشــور jهم واردات کشــور ســ,

دهـد هرچـه سـهم    است. معادله فوق نشـان مـی  jداخلی در کشور R&Dنیز مخارج,
jکــه ازiبیشــتر باشــد، ســرریز مســتقیم کشــورiدر کــل واردات کشــور jواردات کشــور 

بیشتر است.iبه کشور jکند، بیشتر است. به عبارت دیگر میزان سرریز از کشور میدریافت
طور که ذکر شد، ماهیـت سـرریز غیرمسـتقیم مخـارج تحقیـق و توسـعه خـارجی        همان

)IND (شود کـه موجـودي دانـش و تحقیـق و توسـعه در کشـورهاي       از این مفهوم ناشی می
و zبـه کشـور   jا از طریق تجـارت از کشـور  داراي تحقیق و توسعه، به طور غیرمستقیم ابتد
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شوند. بـر ایـن اسـاس، سـرریز غیرمسـتقیم تحقیـق و       منتقل میiبه کشور zسپس از کشور 
توسعه خارجی ناشی تجارت به صورت زیر خواهد بود.  

, = ∑ ∑ , ,,, , ,, , )6(
iسرریز تحقیق و توسعه غیرمستقیم دریافت شده توسـط کشـور   ,در معادله فوق، 

,،tدر زمان , / ,، و jاز کشـور  z، سهم واردات کشور , , / سـهم واردات  ,
jنیز موجودي تحقیق و توسـعه در کشـور   RDSjtباشد. ، میiدر کل واردات کشور zکشور 

شود.  منتقل میiبه کشور zباشد که از طریق کشور می
هاي مورد نیاز شامل تولید ناخـالص داخلـی ایـران و شـرکاي عمـده تجـاري آن و       داده

کـار و مخـارج تحقیـق و توسـعه     چنین میزان تشکیل سرمایه ناخالص کشـورها، نیـروي  هم
هاي مربوط به ایـن متغیرهـا از   باشد. دادهران و شرکاي تجاري) میداخلی در این کشورها (ای

هـاي موردنیـاز، آمـار    اخذ شده است. گـروه دوم از داده )WDI(بانک اطالعاتی بانک جهانی 
واردات کشورهاي مختلف از یکدیگر براي محاسبه سرریزهاي مستقیم و غیرمستقیم تحقیـق  

گـردآوري شـده اسـت.   ) Trademap(ت تریدمپباشد. این آمار از سایو توسعه خارجی می
World Economic(پذیري کشورها نیـز از پایگـاه آمـاري    اطالعات مربوط به شاخص رقابت

Forum (          ،اخذ شده اسـت. کشـورهاي شـریک تجـاري ایـران در ایـن مطالعـه شـامل هلنـد
باشد.آلمان میسنگاپور، ترکیه، هند، انگلستان، روسیه، کره جنوبی، چین، ایتالیا، فرانسه و 

تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج.4
تحلیل آماري1.4

2010تجـاري عمـده را در دو سـال    وضعیت رقابت پذیري کشور ایران و شرکاي1جدول 
یکمـ طوربه7تا 1ا در محدوده ارقام کشورهيریشاخص رقابت پذدهد.نشان می2019و

ـ نزد7بـه رقـم   ن اسـاس هرچـه شـاخص    یـ شود؛ بـر ا یمحاسبه م د، قـدرت  ک تـر باشـ  ی
شـده و هـر چـه قـدر بـه عـدد یـک نزدیـک شـود، موقعیـت           شـتر یکشـور ب يریپذرقابت
بر اساس گزارش مجمع جهـانی اقتصـاد، کشـور ایـران از نظـر      .یابدپذیري کاهش میرقابت
2019و در سـال  را داراسـت 69رتبـه  از بین کشورهاي جهان، 2010در سال پذیري رقابت
اراي د2010پـذیري کشـور ایـران در سـال     باشد. از لحاظ شاخص رقابترا دارا می99رتبه 
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کـاهش یافتـه اسـت. بـر اسـاس      71/3بـه عـدد  2019سـال  بوده است کـه  در  14/4امتیاز 
2010سـال  هـر دو کشور سنگاپور در بـین کشـورهاي مـورد مطالعـه در    اطالعات جدول، 

شته اسـت. رتبـه ایـن کشـور در دنیـا در      داپذیري بیشتري رقابت(شاخص)قدرت2019و
بـوده اسـت. رتبـه ایـن کشـور در      48/5پـذیري  و داراي شاخص رقابت3برابر 2010سال 
پـذیري آن نیـز بـه    به رتبه نخسـت ارتقـا پیـدا کـرده اسـت و شـاخص رقابـت       2019سال
ص افزایش یافته است. بعد از سنگاپور دو کشـور آلمـان و هلنـد بـاالترین شـاخ     91/5عدد

پذیري را در بین کشورهاي مورد مطالعه داشته است.رقابت

GCIشرکاي تجاري بر اساس شاخصپذیري ایران و رقابت.1جدول

)World Economic Form(منبع: مجمع جهانی اقتصاد

20102019کشور
رتبه در جهانشاخصرتبه در جهانشاخص

14/46971/399ایران
33/5877/54هلند

48/5391/51سنگاپور
25/46135/461ترکیه
33/45130/468هند

25/51269/59انگلستان
24/46567/443روسیه
93/42258/513کره
84/42718/528چین
37/44800/530ایتالیا
13/51552/515فرانسه
39/5573/57آلمان

پـذیري را در بـین   و هلنـد بـاالترین شـاخص رقابـت    بعد از سنگاپور دو کشـور آلمـان   
2010یري آلمـان و هلنـد در سـال    پـذ کشورهاي مورد مطالعه داشته است. شاخص رقابـت 

افزایش یافته اسـت.  77/5و 73/5به عدد 2019است و در سال بوده33/5و 39/5ترتیب به
نیز متعلـق بـه   2010ترین شاخص رقابت پذیري در بین کشورهاي مورد مطالعه در سالکم

) 3/4) و هنـد ( 71/3نیـز ایـران (  2019باشـد. در سـال   ) مـی 24/4) و روسـیه ( 14/4ایران (
اند.پذیري را داشتهترین شاخص رقابتکم
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هاي تشخیصی و نتایج مدلآزمون2.4
،I(0)بایستی متغیرهاي مدل یا انباشته از مرتبـه صـفر  ARDLبراي استفاده و تخمین به روش 

بـه عبـارت دیگـر، بایسـتی از مرتبـه انباشـتگی متغیرهـا        . I(1)باشند یا انباشته از مرتبه یـک، 
، )LLC(و باالتر نباشند. در این مطالعه از آماره لوین، لـین و چـو   I(2)اطمینان حاصل شود تا 

گردد.) ارائه می2مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در جدول (

آزمون مانایی متغیرهاي تحقیقنتیجه.2جدول
هاي تحقیقمنبع: یافته

نتیجهسطح احتمالآماره آزمونمتغیر
پایاLGDP(56/4**00/0(تولیدناخالص داخلی
پایاLK(84/1 -*03/0(تشکیل سرمایه 

پایاLL(24/4 -**000/0(نیروي کار 
پایاLRD(01/3 -**001/0(و توسعه مخارج تحقیق

پایاLCI(41/3 -**0003/0(پذیري رقابت
ناپایاLDIR(69/299/0(سرریز مستقیم 

پایاLDIR(44/6**00/0(تفاضل سرریز مستقیم 
ناپایاLIND(07/39/0(سرریز غیرمستقیم 

پایاLIND(21/10 -**00/0(تفاضل سرریز غیرمستقیم 
** معنی دار در سطح یک درصد

درصد* معنی دار در سطح پنج

هاي مسـتقیم و غیرمسـتقیم کـه بـا     دهد که به جز دو متغیر سـرریز نتایج جدول نشان می
بار تفاضل گیري پایا هستند، بقیه متغیرها در سطح پایا هستند. به عبـارت دیگـر در بـین    یک

و باالتر وجود ندارد.I(2)متغیرهاي مورد استفاده متغیرهاي 
هـاي مختلـف در   انتخاب مناسبترین مدل از بـین مـدل  ها، براي پس از آزمون پایایی داده

نتـایج آزمـون هاسـمن    . شـود استفاده میهاسمنآزمون) ازDFEوARDL)MG ،PMGپانل 
) ارائه شده است.3مدل در جدول (براي تشخیص و انتخاب بین سه
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ARDLترین مدل در پانل . آزمون هاسمن براي انتخاب مناسب3جدول 

حقیقهاي تمنبع: یافته
PMGو MGهاسمن براي انتخاب بین آزمون

مدل دوم: رقابت پذیري جهانیمدل اول: رشد اقتصادي
71/137/2آماره کاي دو
56/041/0سطح احتمال

PMGو DFEهاسمن براي انتخاب بین آزمون

مدل دوم: رقابت پذیري جهانیمدل اول: رشد اقتصادي
37/112/0آماره کاي دو
65/098/0سطح احتمال

مـدل از بـین   تـرین ) مناسب3در جدول (آزمون هاسمنآماره و سطح احتمالبر اساس
، اسـتفاده از  جهـانی مدل رقابت پـذیري هاي مختلف براي هر دو مدل رشد اقتصادي ومدل

شود.  بنابراین از این مدل براي تخمین استفاده میباشد.میPMGرهیافت 
) نشان داده شـده اسـت.   4مدت مدل رشد اقتصادي در جدول (اثرات کوتاهنتایج تخمین 

دهند در کوتاه مدت به جز متغیر تشکیل سرمایه اثر معناداري بـر رشـد   نتایج تحقیق نشان می
دهـد در  ) نشان مـی 11/0مدت تشکیل سرمایه (اقتصادي کشورها نداشته است. ضریب کوتاه

یش در تشکیل سرمایه، رشـد اقتصـادي کشـورها بـه     کوتاه مدت به ازاي هر یک درصد افزا
دهد، ضـریب جملـه   طور که جدول نشان میدرصد افزایش خواهد یافت. همان11/0میزان 

باشد. این امر به معنـاي تاییـد   بوده و از لحاظ آماري نیز معنادار می- 39/0تصحیح خطا برابر 
پایین بودن ضریب تصحیح خطـا  باشد. همچنینرابطه بلندمدت بین متغیرهاي تحقیق نیز می

داخلـی بـا سـرعت پـایین و کـم      دهنده این است که شوك وارده بـر تولیـد ناخـالص    نشان
رود.میازبین

)GDP(متغیر وابسته: ARDL(1,0,1,1,1,1)نتایج تخمین کوتاه مدت.4جدول 
هاي تحقیقمنبع: یافته

probآمارهضرایبمتغیرها

)DLL(نیروي کار 
77/0

)53/0(46/115/0

DLK(11/05/201/0(سرمایه 
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)047/0(*

)DLRD(مخارج تحقیق و توسعه داخلی 
08/0

)125/0(67/05/0

)DLDIR(سرریز مستقیم تحقیق و توسعه خارجی 
05/0

)078/0(62/053/0

)DLIND(سرریز غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی 
12/0

)134/0(92/035/0

)ECT(جمله تصحیح خطا 
39/0 -

)201/0(*98/1 -04/0

درصد5معناداري در سطح * 

) نشان داده شده اسـت.  5نتیجه تخمین اثرات بلندمدت متغیرها بر رشد تولید در جدول (
تغیـر نیـروي کـار در بلندمـدت     دهـد، ضـریب م  طور که اطالعات جـدول نشـان مـی   همان
توان گفت در بلندمـدت بـه ازاي هـر یـک     اساس میبه دست آمده است. بر این02/0برابر

درصـد افـزایش   02/0درصد افزایش نیروي کار، رشد اقتصادي کشـورها بـه طـور متوسـط     
از عوامـل تولیـد اساسـی    خواهد یافت. بر اساس ادبیـات اقتصـادي نیـز نیـروي کـار یکـی       

داخلـی کشـورها   رود و افزایش نیروي کار نقش حیاتی در افزایش تولید ناخالص میشماربه
به دست آمده اسـت.  25/0خواهد داشت. ضریب تشکیل سرمایه فیزیکی در بلندمدت برابر 

گذاري فیزیکی، رشـد  دهد که در بلندمدت با افزایش یک درصد در سرمایهاین رقم نشان می
درصـد افـزایش خواهـد یافـت. تشـکیل      25/0اقتصادي کشورها به طور متوسط بـه میـزان   

رود. یکی از الزامات اولیه براي افزایش تولید در هر اقتصادي بـه شـمار مـی   سرمایه فیزیکی، 
هاي مختلـف و  گیري فعالیتبه عبارت بهتر، تشکیل سرمایه فیزیکی بستر مناسب براي شکل

نماید.رشد تولید را فراهم می
) بیانگر ایـن اسـت کـه    38/0ضریب متغیر مخارج تحقیق و توسعه داخلی در بلندمدت (

ی، تولید ناخـالص داخلـی کشـورها    درصد افزایش در مخارج تحقیق و توسعه داخلهر یک 
یابد. به عبارت دیگر هرچه قدر سهم داخلـی  درصد افزایش می38/0طور متوسط به میزان به

تحقیق و توسعه یک کشور باال باشد، رشد اقتصادي آن کشـور بهبـود خواهـد یافـت. زیـرا      
چنـین  ابـداع و اختـراع کاالهـاي جدیـد و هـم     افزایش مخـارج تحقیـق و توسـعه موجـب    

ــه دنبــال آن موجــب پیشــر تکنولــوژي فت تکنولــوژي و رشــد اقتصــادي هــاي جدیــد و ب
شد.  خواهد
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مقایسه ضریب اثرگذاري تشکیل سرمایه فیزیکی و موجودي سـرمایه تحقیـق و توسـعه    
تشـکیل  دهد که موجودي تحقیق و توسـعه اثرگـذاري بیشـتري نسـبت بـه      داخلی نشان می

سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادي در بلندمدت دارد. این امر با مبانی نظري نیز سازگار اسـت.  
توانـد موجـب ایجـاد    به این ترتیب که سرمایه گذاري در تحقیق و توسعه در بلندمـدت مـی  

اي را نسـبت بـه تشـکیل سـرمایه     مزیت نسبی و رقابتی براي کشورها شده و رشـد فزاینـده  
صاد ایجاد نماید.فیزیکی در اقت

)GDPنتایج برآورد بلندمدت مدل (متغیر وابسته: .5جدول
هاي تحقیقمنبع: یافته

probآمارهضرایبمتغیرها

)LL(نیروي کار 
02/0

)002/0(***49/6000/0

)LK(سرمایه 
25/0

)004/0(***7/55000/0

)LRD(مخارج تحقیق و توسعه داخلی
38/0

)006/0(***45/58000/0

)LDIR(سرریز مستقیم تحقیق و توسعه خارجی
64/0

)049/0(***09/13000/0

)LIND(سرریز غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی 
57/0

)065/0(***86/8000/0

درصد1معناداري در سطح *** 

دار اسـت.  مثبـت بـوده و معنـی   ) LDIR(ضریب سرریز مستقیم تحقیق و توسعه خارجی 
دهد که به ازاي هر یک درصد افزایش در مخارج تحقیـق و توسـعه در   این ضریب نشان می

یابـد. اثرگـذاري   درصد افـزایش مـی  64/0کشورهاي شرکاي تجاري، تولید ناخالص داخلی 
سرریز مستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر رشد تولید بستگی بـه عوامـل متعـددي از جملـه     

هـا  کشور شریک تجاري و میزان واردات کاالها کـه در آن میزان انباشت تحقیق و توسعه در
انباشت دانش و تحقیق و توسعه صورت گرفته است و همچنین میزان جذب و بومی کـردن  
تکنولوژي تبلور یافته در کاالهاي وارداتی خواهد داشت. به ایـن ترتیـب هـر چقـدر میـزان      

ان سـرریز مسـتقیم از شـرکاي    تحقیق و توسعه در کشورهاي شریک تجاري باالتر باشد، میز
مستقیم تجاري نیز بیشتر خواهد بود. همچنین هـر چـه قـدر میـزان واردات یـک کشـور از       
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کشورهاي با میزان انباشت تحقیـق و توسـعه بـاالتر، بیشـتر باشـد سـرریزهاي مسـتقیم نیـز         
. شده و تولید ناخالص داخلی کشور مورد نظر را بیشتر تحت تـاثیر قـرار خواهـد داد   تربیش

از سوي دیگر ایجاد تحول اساسی در رشد اقتصادي به دنبال واردات کاالهاي بـا تکنولـوژي   
باال بستگی به توان جذب داخلـی و تبـدیل و بـومی کـردن تکنولـوژي مسـتتر در کاالهـاي        
وارداتی خواهد داشت. اگر توان داخلی براي بومی کردن کاالها با انباشت تحقیـق و توسـعه   

باالتر پایین باشد، میزان سرریزهاي مستقیم تحقیق و توسعه خارجی نیـز  تر و تکنولوژي بیش
باال خواهد بود.  

ضریب سریز غیرمستقیم تحقیـق و توسـعه   دهد، طور که اطالعات جدول نشان میهمان
دهـد  باشد. این ضریب نشان میمی57/0ناخالص داخلی در بلندمدت برابر خارجی بر تولید

افـزایش در شـاخص سـرریز غیرمسـتقیم، تولیـدناخالص داخلـی       که به ازاي هر یک درصد
درصد افزایش خواهد یافت. یکـی از دالیـل بـاال بـودن اثرگـذاري شـاخص       57/0کشورها 

باشـد.  سرریز غیرمستقیم، باال بودن حجم تجارت غیرمستقیم بین کشورهاي مورد مطالعه مـی 
شـده اسـت. از دالیـل دیگـر     این امر موجب افزایش سرریزهاي غیرمستقیم ناشی ار تجارت

باال بودن هر دو ضریب اثرگذاري مسـتقیم و غیرمسـتقیم نیـز بـاال بـودن مخـارج تحقیـق و        
باشد. کشورهایی ماننـد کـره جنـوبی، هنـد و     توسعه در کشورهاي منتخب در این مطالعه می

چین از کشورهاي آسیایی شریک تجـاري ایـران و همچنـین کشـورهاي انگلسـتان، ایتالیـا،       
انسه و هلند از کشورهاي اروپـایی شـریک تجـاري کشـور، داراي سـطح بـاالي مخـارج        فر

دیگـر  یـن کشـورها نیـز بـا یـک     تحقیق و توسعه هستند. همچنین ارتبـاط متقابـل تجـاري ا   
باشد.  میباال

مدت اثرگذاري مخارج تحقیق و توسعه داخلی و خارجی را بـر  ) تخمین کوتاه6جدول (
دهـد اثرگـذاري   طور که جدول نشان مـی دهد. هماننشان میپذیري کشورهاشاخص رقابت

کوتاه مدت متغیرهاي تحقیـق و توسـعه داخلـی و همچنـین سـرریز مسـتقیم و غیرمسـتقیم        
باشد. ضریب تصـحیح خطـاي معادلـه    تحقیق و توسعه خارجی مثبت است ولی معنادار نمی

باشد.از لحاظ آماري معنادار میو- 29/0برابر 
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)جهانیپذیري(متغیر وابسته:شاخص رقابتARDL(1,1,1,1)مدتیج مدل کوتاهنتا.6جدول
هاي تحقیقمنبع: یافته

probآمارهضرایبمتغیرها

)DLRD(مخارج تحقیق و توسعه داخلی 
004/5

)894/6(72/047/0

)DLDIR(سرریز مستقیم تحقیق و توسعه خارجی 
41/1

)178/5(27/078/0

)DLIND(سرریز غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی 
15/6

)866/6(89/037/0

)ECT(جمله تصحیح خطا
29/0 -

)101/0(***95/2 -004/0

درصد1معناداري در سطح ***

معنادار بودن ضریب تصحیح خطاي معادلـه تاییـدي بـر وجـود روابطـه بلندمـدت بـین        
باشد.  متغیرهاي معادله می

ول، دهـد. بـر اسـاس اطالعـات جـد     نتایج تخمین بلندمدت مدل را نشان می) 7جدول (
سه متغیر مخارج تحقیق و توسعه داخلی و سـرریزهاي مسـتقیم و غیرمسـتقیم تحقیـق و     هر

اند.پذیري کشورها داشتهتوسعه خارجی اثر مثبت و معناداري بر رقابت

پذیري)نتایج تخمین بلندمدت (متغیر وابسته: شاخص رقابت.7جدول
هاي تحقیقمنبع: یافته

probآمارهضرایبمتغیرها

)LRD(مخارج تحقیق و توسعه داخلی 
22/5

)22/1(***27/40001/0

)LDIR(سرریز مستقیم تحقیق و توسعه خارجی 
14/3

)460/1(**15/2035/0

)LIND(سرریز غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی 
38/2

)388/0(***15/6000/0

درصد5معناداري در سطح **
درصد1معناداري در سطح ***

دهنـده  باشد. ایـن ضـریب نشـان    می22/5ضریب مخارج تحقیق و توسعه در مدل برابر 
این است که اگـر مخـارج تحقیـق و توسـعه داخلـی یـک درصـد افـزایش یابـد، شـاخص           
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در باال نیز ذکـر شـد،   طور کهدرصد افزایش خواهد یافت. همان22/5پذیري به میزان رقابت
افزایش سطح مخارج تحقیق و توسعه داخلی موجب افـزایش نـوآوري و خالقیـت و ابـداع     

هاي جدید در یک کشور شده و به دنبال آن باعـث پدیـد آمـدن مزیـت نسـبی و      تکنولوژي
پذیري کشـورها نیـز افـزایش    رقابتی در کشورها خواهد شد. به عبارت دیگر شاخص رقابت

خواهد یافت.  
) بیانگر این است کـه بـا افـزایش    14/3ضریب سرریز مستقیم تحقیق و توسعه خارجی (

یک درصدي در سرریز مستقیم تحقیق و توسعه خارجی از شرکاي تجاري، میـزان شـاخص   
چنـین  درصد افزایش خواهـد یافـت. هـم   14/3رقابت پذیري کشورها در بلندمدت به میزان 

دهنده این اسـت کـه اگـر    ) نشان38/2ه خارجی (ضریب سررریز غیرمستقیم تحقیق و توسع
سرریز غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی یک درصد افزایش یابد، شاخص رقابت پـذیري  

درصد افزایش خواهد یافت.38/2کشورها در بلندمدت به طور متوسط 
بـودن ضـریب بلندمـدت در مـدل     مـدت و معنـادار  عدم معنادار بـودن ضـرایب کوتـاه   

شان دهنده این است براي اثرگذاري مخارج تحقیق و توسـعه (چـه داخلـی و    پذیري نرقابت
باشـد. بنـابراین بایسـتی    چه خارجی) بر ایجاد مزیت رقابتی کشورها مستلزم گذر زمـان مـی  

پذیري از طریق افزایش مخارج تحقیق و توسـعه، بـه عنـوان    ریزي براي افزایش رقابتبرنامه
شود.  بلندمدت در نظر گرفته یک برنامه

بندي و پیشنهادات سیاستیجمع. 5
ــذاري ســرریزهاي م   ــه بررســی اثرگ ــن مطالع ــق و  هــدف از ای ســتقیم و غیرمســتقیم تحقی

پذیري در ایـران و شـرکاي تجـاري در دوره زمـانی     خارجی بر رشد اقتصاد و رقابتتوسعه
هـاي سـرریز   باشد. براي این منظور ابتدا شاخصهاي پانل میبا استفاده از داده2019- 2010

سرریز غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی که در اثر تجارت بین شرکاي تجـاري  و مستقیم 
شود، محاسبه شده و در مرحله بعد، اثرگذاري این دو متغیر به همـراه سـایر متغیـر    ایجاد می

مورد بررسـی  جهانیپذیريمانند تحقیق و توسعه داخلی بر رشد اقتصادي و شاخص رقابت
گیرد.  قرار می

نتایج تحقیق نشان داده است که سرریزهاي مستقیم و غیرمستقیم اثـر مثبـت و معنـاداري    
ریـزي بـراي افـزایش    بر رقابت پـذیري جهـانی کشـورها داشـته اسـت. بنـابراین در برنامـه       
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پذیري جهانی کشورها، تجارت بین کشوري و بهبود روابط تجاري با سـایر کشـورها   رقابت
بایستی در نظر گرفته شود.  به عنوان یک عامل مهم

از بـین پـنج متغیـر    در کوتـاه مـدت  اسـت کـه  حاصل از تحقیق نشـان داده دیگر نتایج 
بـر ایـن اسـاس    بررسی تنها متغیر تشکیل سرمایه بر رشد اقتصادي معنادار بـوده اسـت.  مورد

ي مدت براي رسیدن به رشد اقتصادي مطلوب، تمرکز اصـلی رو شود که در کوتاهپیشنهاد می
گذاري انجام شود. از سوي دیگر ضرایب بلندمدت متغیرهـا  تشکیل سرمایه و افزایش سرمایه

ر مثبــت و معنــادار بــر رشــد دهــد کــه همــه متغیرهــا داراي اثــدر مــدل رشــد نشــان مــی
هـد کـه بـاالترین ضـریب متعلـق بـه       دهستند. بررسی ضرایب متغیرها نشـان مـی  اقتصادي

) بـوده اسـت. ضـریب تحقیـق و     57/0سرریز غیرمستقیم() و 64/0متغیر سرریز مستقیم (دو
ــد     ــر رش ــذاري ب ــر اثرگ ــدي از نظ ــه بع ــی در رتب ــعه داخل ــابراین  توس ــادي دارد. بن اقتص

ریزي و رسیدن به رشد اقتصادي مطلـوب در بلندمـدت بایسـتی    شود براي برنامهمیپیشنهاد
چنـین  بهبود یابـد. هـم  تجارت مستقیم و غیرمستقیم با کشورهاي داراي تحقیق و توسعه باال 

میزان مخارج تحقیق و توسعه در داخل کشور نیز افزایش یابد. بنـابراین در بلندمـدت بـراي    
ترش شـود کـه عـالوه بـر تمرکـز بـراي گسـ       رسیدن به رشد اقتصادي مطلوب پیشنهاد مـی 

ارتباطات تجاري با سایر کشـورها و در یافـت سـرریزهاي مسـتقیم و غیرمسـتقیم ناشـی از       
اي بر رشـد  افزایی و فزایندهوي تحقیق و توسعه داخلی نیز تاکید شود تا اثرات همتجارت، ر

شود تا در مرحله اول ارتبـاط تجـاري   پیشنهاد میاقتصادي کشور داشته باشد. از سوي دیگر، 
با کشورهایی که داراي مخارج تحقیق و توسعه باال هستند، افزایش یابـد تـا بتـوان از اثـرات     

استفاده کرد. از طرف دیگر کاالهایی از این کشورها وارد شوند کـه داراي  سرریزي مثبت آن 
تکنولوژي باال هستند و در خود داراي انباشت تکنولوژي و تحقیق و توسعه باالتري هسـتند.  
بر این اساس از واردات کاالهاي با تکنولوژي پایین کـه تـوان تولیـد آنهـا در داخـل کشـور       

ها و منابع پولی و ارزي کشـور صـرف واردات ایـن نـوع     یهوجود دارد اجتناب شود و سرما
شود تا ارتبـاط تجـاري مسـتقیم بـا کشـورهاي داراي      کاالها نشود. بر این اساس پیشنهاد می

تحقیق و توسعه باال برقرار شود و کاالهاي بـا تکنولـوژي بـاال مسـتقیما از ایـن کشـورهاي       
استفاده شود.  تولیدکننده وارد شود تا از اثرات مستقیم سرریزي 

پذیري نشان داده است که ضـرایب متغیرهـا در   مدت براي رقابتنتایج تخمین مدل کوتاه
مدت معنادار نبوده است، ولی در بلندمدت هر سه متغیر داراي اثر مثبـت و معنـادار بـر    کوتاه
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ریـزي بلندمـدت بـراي ارتقـاء    شـود یـک برنامـه   اند. بنابراین پیشنهاد میپذیري داشتهرقابت
مـدت کـه در تضـاد بـا منـافع      هـاي کوتـاه  پذیري صورت گیرد و از تصـمیم شاخص رقابت

ــت   ــدل رقاب ــا در م ــدت متغیره ــاب شــود. ضــریب بلندم ــذیري بلندمــدت هســتند، اجتن پ
دهد که مخارج تحقیق و توسعه داخلی بـاالترین ضـریب را در بـین متغیرهـا دارد.     مینشان

شـود تـا تمرکـز اصـلی     ال در بلندمدت پیشـنهاد مـی  پذیري بابنابراین براي رسیدن به رقابت
د کاالهـا و خـدمات بـا فنـاوري     بایستی روي تحقیق و توسعه داخلی و افـزایش تـوان تولیـ   

باشد.  باال
هاي پیشین نیز ذکر شد، عوامـل متعـددي در جـذب سـرریزهاي     طور که در بخشهمان

ري آن بر رشد اقتصـادي و  تحقیق و توسعه خارجی (چه مستقیم و چه غیرمستقیم) و اثرگذا
قدرت رقابت پذیري کشورها اثرگذار است. یکی از این مـوارد سـطح مهـارت و تخصـص     

باشـد.  نیروي کار و سطح سرمایه انسانی در کشورها وارد کنند کاالهاي با تکنولوژي باال مـی 
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