
 

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 68، پاييز 1392، 149-174

 اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجي و سرمایه انساني
بر كارایي فني عوامل تولید

 دکتر حميد سپهردوست*    دکتر ابوالفضل شاه آبادي**

علي رضا شجاعي***

پذيرش: 91/8/27 دريافت: 90/11/10 

تحليل تابع مرزي تصادفي / سرريز تحقيق و توسعه خارجي / سرمايه انساني / کارايي فني 

عوامل توليد

چکیده
و  فني  دانش  جذب  جهت  تالش  هرگونه  خارجی،  تجارت  اقتصادِي  ادبیات  اساس  بر 
تولید،  داخلي  شرایط  با  آن   انطباق  و  خارجي  توسعه  و  تحقیق  سرریز  جریان  در  مدیریتي 
نیاز به سرمایه گذاري در بخش تربیت نیروي انساني ماهر و کارآمد دارد. هدف این مطالعه، 
پاسخگویی به این سؤال اساسی است که آیا اثرات جداگانه سرمایه انسانی و سرریز تحقیق و 
توسعه خارجی، موجبات ارتقای کارایي فني عوامل تولید در کشورهای مرحله دوم و سوم 
توسعه یافتگي را فراهم می  آورد یا خیر. برای این منظور و همچنین بررسی اثر انباشت تحقیق 
و توسعه داخلی، سرریز تحقیق و توسعه خارجي و سرمایه انساني بر کارایي فني عوامل تولید 
از روش تحلیل مرزي تصادفي )SFA( و مدل باتیس و کولي )1995( در 23 کشور شامل ده 
کشور در مرحله دوم توسعه یافتگي و سیزده کشور در مرحله سوم  توسعه یافتگي در سال های 
توسعه  و  تحقیق  انباشت  متغیرهای  مطالعه،  نتایج  براساس  است.  شده  استفاده    1996-2006
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شرکای تجاري )G7(، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، هزینه هاي آموزشي به عنوان جانشیني 
براي  به عنوان جانشیني  به زندگي  امید  انساني، و  نیروي  بُعد آموزش  از  انساني  براي سرمایه 
سرمایه انساني از بُعد سالمت، تأثیر مثبت و معناداري بر کارایي فني عوامل تولید کشورهاي 
مورد مطالعه دارند. با این حال، تأثیر این متغیرها بر بهبود کارایي فني عوامل تولید کشورهاي 

مرحله سوم توسعه یافتگي بیش تر از تأثیر آن بر کشورهاي مرحله دوم توسعه یافتگي است.

F13, F14, O32 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

ظرفیت و توان تولیدی یک کشور از جمله معیارهای اساسی اندازه گیری رشد و توسعه 
میزان  به  زیادی  تا حد  نیز  تولیدی  توان  و  است و چگونگی شکل گیری ظرفیت  اقتصادی 
سرمایه انسانی و فیزیکی موجود در کشور بستگی دارد. اگرچه این دو عامل اصلی نسبت 
توسط  تجربه  کسب  از  حاصل  شواهد  اما  جایگزین،  نه  و  دارند  مکمل  نقش  یکدیکر  به 
کشورهای پیشرفته مؤید این مطلب است که سرمایه گذاری در نیروی انسانی اهمیت باالتری 
با تخصص و  انسان های سالم،  ــ یعنی داشتن  انسانی  نیروی  بر کیفیت  داشته و جوامعی که 
مهارت زیادــ بیش تر تأکید دارند به پیشرفت های چشم گیری نایل آمده اند  1. در این رابطه، 
سیمون کوزنتس برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1971، معتقد بود سرمایه انساني اندوخته 
براي  را  افراد  کارآموختگي  و  آمده  به دست  متعدد  آزمایش های  از  که  است  دانش هایي 
به کارگیری این دانش ها نشان مي دهد. به اعتقاد وی، سرمایه انسانی از طریق افزایش توان 
تولید افراد و ظرفیت اقتصادی برای جذب فناوری های جدید و گسترش فعالیت های تحقیق 
و توسعه )2R&D( داخلی، توانایی کشورها برای حداکثر کردن محصول با استفاده از همان 
منابع تولید را افزایش داده و از این راه، نقش بسزایی در ارتقای سطح کارایی فنی عوامل 
طریق  از  داخلی  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  دیدگاه،  این  از  می کند.  ایفا  کشورها  تولید 
استفاده کارآمد از منابع داخلی، معرفی کاالهای سرمایه ای جدید و همچنین افزایش ظرفیت 
فنی  کارایی  و  داده  افزایش  را  تولید  کردن  حداکثر  برای  کشورها  توانایی  فناوری،  انتقال 
کشورها را بهبود می بخشد3. امروزه فعالیت های تحقیق و توسعه )R&D( جایگاه مهمی در 
فعالیت های علمی داشته و کشورهای صنعتی سهم قابل توجهی از درآمد و نیروی کارشان 
را به فعالیت های تحقیقاتی پایه، کاربردی و توسعه ای اختصاص می دهند. کشورهای مزبور 
به این نتیجه رسیده اند که بدون ابداع فناوری، پیشرفت اقتصادی در بلندمدت متوقف خواهد 
شد؛ به همین دلیل، هزینه های آموزش و پرورش در راستای تربیت نیروی کار برای دستیابی 
اقتصادی،  توسعه  و  رشد  نهایت  در  و  ساختاری  تغییرات  تولید،  در  مقیاس  صرفه های  به 

1. شولتز )1370(.
2. Research and Development.
3. MastroMarco and Ghosh (2008).
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اقتصادي، واژه رقابت در  با کمرنگ شدن مرزهاي  از طرف دیگر،  به نظر می رسد1.  موجه 
اصلي  پایه  تولید،  فني عوامل  بهبود کارایي  براي  و تالش  یافته  تازه اي  ابعاد  صحنه جهاني 
تولید  عوامل  فني  کارایي  بر  مؤثر  عوامل  شناخت  بنابراین،  مي دهد.  تشکیل  را  رقابت  این 
از  موفقیت هریک  به طوری که  دارد؛  بسیاری  اهمیت  تأثیرگذاري آن ها،  میزان  از  اطالع  و 
کشورها برای کسب فناوری برتر به استفاده از دانش فنی، جذب هرچه بیش تر فعالیت های 
تحقیق و توسعه خارجی، اتخاذ سیاست های مناسب تجاری و استفاده از نیروی انسانی ماهر 
و نیمه ماهر بستگی دارد. بسیاری معتقدند که در این راستا سرریز تحقیق و توسعه خارجي 
از طریق واردات کاال و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین دسترسي 
به کاالهاي واسطه اي و سرمایه اي و دانش فني و مدیریتي، فرصت هاي مهمي براي ارتقای 
فراهم  درحال توسعه ای  کشورهاي  اقتصادي  رشد  درنتیجه،  و  تولید  عوامل  فني  کارایي 
می آورد که فعالیت هاي تحقیق و توسعه اندکی دارند. براساس اعالم نشریه بانک جهاني، 
مداوم  و  آهسته  وارد کننده،  برای کشورهای  توسعه خارجي  و  تحقیق  سرریز  روند  جریان 
بوده و این روند در کشورهایي که نسبت به دیگر کشورهاي جهان اقتصاد بازتري دارند، به 

دلیل دسترسي به کاالها و تجهیزات سرمایه اي به آسانی صورت مي پذیرد2.
 )G7( اقتصادي کشورهاي عضو گروه هفت  به شاخص هاي  نگاهي  با  از طرف دیگر، 
به عنوان کشورهای اصلی صادر کننده فناوری و مقایسه آن با سایر کشورها می توان دریافت 
که در سطح داخلي حدود 3-2 درصد از تولید ناخالص ملي کشورهاي عضو G7 به هزینه هاي 
تحقیق و توسعه تعلق دارد و در سطح بین الملل نیز بخش عظیمي از سرمایه گذاري های انجام 
است.  کشورها  این  به  متعلق  هزینه ها(  درصد   90 از  )بیش  توسعه  و  تحقیق  زمینه  در  شده 
این در حالي است  که سهم هزینه هاي تحقیق و توسعه در کشورهاي درحال توسعه همواره 
کم تر از یک درصد از تولید ناخالص ملي بوده و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلي نیز 
موجبات تحول الزم و پویایي فناوری در این کشورها را فراهم نکرده است3. بنابراین، الزم 
است این کشورها فناوری جدید را از طریق جذب و بومي کردن تحقیق و توسعه خارجي، 
آثار  انساني،  به سرمایه  توجه  و همچنین  داخلي  توسعه  و  تحقیق  مراکز  فعالیت هاي  توسعه 

1. کمیجانی و شاه آبادی )1380(.
2. Hoekman and Javorcik (2006).
3. Coe et al., (1997).
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مثبت جذب تحقیق و توسعه خارجي افزایش دهند. امروزه کشورهاي توسعه یافته با گسترش 
تجارت  )از طریق  بین المللي  توسعه  و  تحقیق  داخلي و جذب  توسعه  و  تحقیق  فعالیت هاي 
بین الملل و سرمایه گذاري مستقیم خارجي( و همچنین توجه بیش تر به سرمایه انساني همراه 
با بهبود روش هاي تولید، به تدریج ظرفیت هاي اقتصادي خود را به تولید کاالها و خدمات 
پیچیده تر و متنوع تر اختصاص داده اند؛ به طوري که در حال حاضر بخش عمده ظرفیت هاي 

اقتصادي این کشورها به تولید کاالهایی با تکنولوژي پیشرفته اختصاص یافته است1.
هدف از این مطالعه، پاسخگویي به این سؤال اساسي است که آیا اثرات جداگانه سرریز 
داخلی،  انسانی  و سرمایه  اصلی  به کشورهای صادرکننده  مربوط  توسعه خارجی  و  تحقیق 
موجبات ارتقای کارایی فنی عوامل تولید در کشورهای درحال توسعه واردکننده را فراهم 
می آورد یا خیر؟ بنابراین، جهت بررسي اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجي و سرمایه انساني 
تولید در ده کشور در مرحله دوم توسعه یافتگي و سیزده کشور در  بر کارایي فني عوامل 
مرحله سوم  توسعه یافتگي، از روش تحلیل مرزي تصادفيSFA( 2( و با الهام از مدل باتیس 
و کولي )1995( استفاده شده و در ادامه نیز عوامل مؤثر بر عدم کارایي فني این کشورها 
تجزیه و تحلیل شده  است. نکته مهم در این مطالعه این است  که عالوه بر بررسی اثر سرریز 
تحقیق و توسعه خارجي و سرمایه انساني بر کارایي فني عوامل تولید دو گروه از کشورهاي 

مرحله دوم و سوم توسعه یافتگي، این کشورها باهم مقایسه شده اند.

1. مبانی نظری

براساس مطالعات کو و هلپمن3 و کلر4، سرریز تحقیق و توسعه خارجي از طریق تجارت 
کارایي  و  بهره وري  افزایش  موجب  داخلي،  تولید  در  خارجي  فناوری  معرفي  با  بین الملل 
جهان  فناوری  پیشروان  از  را  بیش تري  تجهیزات  و  ماشین آالت  که  کشورهایي  و  مي شود 
وارد مي کنند، رشد سریع تري در کارایي و بهره وري کل عوامل تولید دارند. نتایج مطالعات 

1. شاه آبادي )1386(.
2. Stochastic Frontier Analysis.
3. Coe and Helpman (1995).
4. Keller (1998).
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تجارت  طریق  از  خارجي  توسعه  و  تحقیق  سرریز  که  داد  نشان  نیز  قوش1  و  مسترومارکو 
بین الملل از چندین کانال براي کشورها مفید و مؤثر است: 

1( تجارت بین الملل از طریق واردات مي تواند حجم عظیمي از محصوالت واسطه اي و 
تجهیزات سرمایه اي را به کشورها منتقل کند.

2( تجارت بین الملل از طریق ایجاد کانال هاي ارتباطي، باعث تهییج و تحریک یادگیري 
بازار  شرایط  و  سازماني  روش هاي  محصول،  طراحي  مرزي،  بین  تولیِد  روش هاي 

مي شود.
فناوری هاي  کردن  کپي  یا  وارداتي  محصوالت  از  تقلید  امکان  بین الملل  تجارت   )3

خارجي و بومي سازي آن ها در داخل را براي کشور واردکننده فراهم مي کند. 

سرمایه گذاري  بازدهي  نرخ  متوسط   ،1990 سال  در  که  کردند  مشاهده  همچنین  آن ها 
در زمینه تحقیق و توسعه داخلي کشورهاي گروه هفت )G7(، 122/6 درصد بوده و حدود 
گروه  کشورهاي  توسعه  و  تحقیق  زمینه  در  سرمایه گذاري  از  حاصل  منافع  چهارم  یک 
براساس مطالعات  یا کشورهای وارد کننده شده است.  هفت، نصیب شرکاي تجاري آن ها 
تأثیر  کشورها  فنی  کارایی  بر  مسیر  دو  از  داخلي  توسعه  و  تحقیق  فعالیت هاي  کینوشیتا2، 
می  گذارند.نخست از طریق افزودن اطالعات جدید )نوآوری( به طور مستقیم سطح فناوری  
به  غیرمستقیم  به طور  فني  دانش  افزایش ظرفیت جذب  از طریق  و سپس،  ارتقا  بخشیده  را 
توسعه  و  تحقیق  سرریز  اثرات  از  بیش تری  حجم  آینده  در  تا  می پردازند  آن ها  توانمندی 
و  تحقیق  هزینه هاي  صرف  با  وارد کننده  کشورهای  این گونه،  به  کنند.  جذب  را  خارجی 
کیفیت  با  تولید محصوالت جدید  قالب  در  نوآوري  به خلق  نسبت  از یک طرف  توسعه، 
باالتر و بهبود فرایندهاي تولید اقدام مي کنند و از طرف دیگر، قدرت جذب دانش فني خود 
را نسبت به کشورهای دیگر افزایش مي دهند. در این رابطه نلر3 معتقد بود که اگر دسترسي 
به فناوری هاي پیشرو از طریق سرریز تحقیقات خارجي به طور کارا جذب و استفاده نشود، 
براي  مهمي  بسیار  عامل  کشور  یک  جذب  ظرفیت  بنابراین،  نمی بخشد.  بهبود  را  کارایي 
رسیدن به کشورهاي در مرز تکنولوژي بوده و این موضوع براي کشورهاي درحال توسعه 

1. MastroMarco and Ghosh (2008).
2. Kinoshita (2000).
3. Kneller (2005).



ر ا یارئ  یالاف و یعیهه بارصی و یامائه رن انی با فاررئی انی یعرما یعاا  155

دو  انسانی  سرمایه  که  می کند  بیان  خود  مطالعه  در  مسترومارکو1  دارد.  بیش تري  ضرورت 
بُعد جسمی  )مادی( و فکری دارد. بُعد مادی با سرمایه گذاری در تغذیه، بهداشت، درمان و 
ورزش ایجاد می شود و بُعد فکری در اثر نهادینه شدن دانش به وسیله آموزش و یادگیری 
بُعد آموزش  از  انساني  تأثیر سرمایه  این رویکرد،  در  انسان حاصل خواهد شد.  در  تجربی 
بر کارایي فني از دو ناحیه قابل تصور است. نخست با فرض ثبات سایر شرایط ، توان تولید 
بیش تر  آموزش  ناحیه  از  انساني  سرمایه  اندازه  هر  این که  دیگر  و  مي دهد  افزایش  را  افراد 
باشد، بسترهاي الزم براي استفاده از فناوری وارداتي فراهم شده و افزایش تولیدات از ناحیه 
و  بهداشت  بهبود وضعیت  از یک سو،  مقدور می شود.   فناوری جدید و کاربرد آن  انتقال 
نیروی کار،  بودن  افزایش دوره مولد  به دلیل  انساني،  بُعد مادي سرمایه  به عنوان  طول عمر 
توان فیزیکی باالتر و کاهش زمان بیماری، موجب افزایش کارایي فني می شود. در سال های 
اخیر و بر مبناي این مالحظات ، اقتصاددان ها به سرمایه گذاري بر نیروي انساني و اهمیت آن 
افزایش کیفیت  بر  ارائه آموزش های مهارتی، آموزش شغلي، بهداشت و سالمتی  از طریق 
نیروي انساني تأکید داشته و آن را موجب افزایش کارایي فني در امر تولید کاال و خدمات 
می دانند. همچنین، الیس و جوانه2 از مطالعات خود نتیجه می گیرند که فناوری انتقال یافته از 
طریق سرریز تحقیق و توسعه خارجي و مهارت نیروي انساني، مکمل یکدیگرند؛ به این معنا 
که با نوآوري سریع، تغییر سریع در فناوری به وجود مي آید. این امر درآمد هاي آموزش را 
در مقایسه با هزینه هاي آن افزایش داده و درنتیجه، نرخ بازدهي آموزش و مهارت آموزي 
از  مي شود.  انساني  سرمایه  در  افزایش سرمایه گذاري  موجب  دیگر  بار  که  مي یابد  افزایش 
سوی دیگر، رشد سریع تر سرمایه انساني، هزینه تولید دانش در آینده را نسبت به هزینه تولید 

آن در زمان حال کاهش داده و بازدهي نوآوري را افزایش مي دهد. 
به طور خالصه و به عنوان یک رویکرد نظری قابل توجیه مي توان استدالل کرد که سرریز 
تحقیق و توسعه خارجي از طریق تجارت بین الملل به طور مستقیم و غیرمستقیم کارایي فني 
افزایش تجارت  منافع مستقیم  بین،  این  بهبود می بخشد. در  تولید در یک کشور را  عوامل 
بین الملل ناشي از بهره برداري بیش تر از برتري هاي نسبي و تحقق صرفه جویي هاي ناشي از 

1. Mastromarco (2008).
2. Ellise and Joanne (2000).
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مقیاس تولید همراه با افزایش دسترسي به فرآورده هاي واسطه اي است. منافع غیرمستقیم نیز 
در اثر نقش تجارت بین الملل در تعیین توانایي اجتماعي یک کشور براي رسیدن به سطح 

کشورهاي پیشرفته ایجاد مي شود.

2. مطالعات تجربی

تجارت  طریق  از  خارجي  توسعه  و  تحقیق  سرریز  نقش  خصوص  در  زیادي  مطالعات 
بین الملل صورت گرفته است که از آن جمله می توان به مطالعه هنري و همکاران1، با عنوان 
»تجارت، انتقال تکنولوژي و کارایي ملي در کشورهاي درحال توسعه« اشاره کرد. این مطالعه 
کشور   57 کارایي  تعیین کننده  عوامل   ،)SFA( تصادفي  مرزي  تحلیل  روش  از  استفاده  با 
درحال توسعه را در سال های 1980-1970 بررسي کرده و نشان می دهد سرمایه فیزیکي، نیروي 
تولید کشورهاي درحال توسعه دارند،  بر  مثبتي  تأثیر  کار و تحقیق و توسعه خارجي همگي 
ولي تأثیر سرمایه انساني پیچیده تر از سایر عوامل است. کیم و لي2 در مطالعه خود، رابطه میان 
سرریزهاي ملموس و غیرملموس تحقیق و توسعه با تغییر بهره وري و تغییر کارایي فني عوامل 
نتایج به دست آمده  تولیِد 14 کشور 3OECD را در سال هاي 1993-1978 بررسی کرده اند. 
حاکي از آن است که سرریزهاي غیر ملموس تحقیق و توسعه اثرات مثبت و معني داري بر 
رشد بهره وري کل عوامل و تغییر کارایي فني عوامل تولید دارد. همچنین مشخص شد که در 
کشورهاي داراي فعالیت هاي تحقیق و توسعه داخلي باال، رشد بهره وري کل عوامل و تغییر 
کارایي فني عوامل تولید، بیش تر تحت تأثیر تحقیق و توسعه داخلي و براي کشورهاي داراي 
فعالیت تحقیق و توسعه داخلي پایین، بیش تر تحت تأثیر سرریزهاي تحقیق و توسعه خارجی 
قرار دارد. مسترومارکو4 با استفاده از روش تحلیل مرزي تصادفي )SFA(، تأثیر سرمایه گذاري 
مستقیم خارجي، واردات ماشین آالت و تجهیزات و سرریز تحقیق و توسعه خارجي از طریق 
زماني  دوره  براي  را  تولید 57 کشور درحال توسعه  عوامل  فني  بر کارایي  بین الملل  تجارت 
سرمایه  و  خارجي  مستقیم  سرمایه گذاري  که  گرفت  نتیجه  او  کرد.  بررسی   1960-2000

1. Henry et al. (2003).
2. Kim and Lee (2004).
3. Organisation for Economic Co-operation and Development.
4. Mastromarco (2008).
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انساني، تأثیر مهم و معناداري در بهبود کارایي کشورهاي مذکور دارد، اما واردات کاالهاي 
سرمایه اي تأثیر معنا داري بر کارایي این کشورها ندارد. قوش و مسترومارکو1 توانستند رابطه 
میان فعالیت هاي برون مرزي )تجارت بین الملل، سرمایه گذاري مستقیم خارجي و مهاجرت( و 
سرمایه انساني با کارایي فني و بهره وري کل عوامل تولید در 24 کشور عضو OECD را در 
سال های 2004-1993 تجزیه و تحلیل کنند. براساس نتایج به دست آمده، فعالیت هاي برون مرزي 
از طریق تجارت بین الملل، سرمایه گذاري مستقیم خارجي و مهاجرت، نقش مهمي در افزایش 
کارایي فني و بهره وري کل عوامل در این کشورها دارد. البته با تأکید بر این نکته که میزان 
تأثیرگذاری مثبت تجارت بین الملل، سرمایه گذاري مستقیم خارجي و مهاجرت بر کارایي فني 
و بهره وري کل عوامل بر روی کشورهاي مذکور، به سطح سرمایه انساني انباشته شده بستگي 
دارد. همچنین، کستالني و پیرو2 در مطالعه خود اثرات سرمایه گذاري خارجي بر کارایي فني 
کشورهاي اروپایي را از طریق برآورد تابع مرزي تصادفي در سال هاي 2008-2000 بررسی 
کردند. براساس نتایج، سرمایه گذاري خارجي در دوره مورد بررسی، اثرات مثبت و معنا داري 
سرمایه گذاري  تأثیر  همچنین،  است.  داشته  اروپایي  کشورهاي  تولیِد  عوامل  فني  کارایي  بر 
خارجي بر کارایي فني عوامل تولید کشورهاي اروپایي بیش تر از سرمایه گذاري داخلي است 
و با کنترل تعیین کننده هاي مهم کارایي )نوآوري و سرمایه انساني(، سرمایه گذاري خارجي اثر 

مثبت بیش تري بر کارایي خواهد داشت. 
طریق  از  خارجي  توسعه  و  تحقیق  سرریز  نقش  درباره  بسیاری  مطالعات  مجموع،  در 
تجارت بین الملل و سرمایه انساني بر بهره وري کل عوامل تولید انجام شده است. هدف از 
انجام مطالعه حاضر، بررسی نقش سرریز تحقیق و توسعه خارجي از طریق تجارت بین الملل 
سوم  و  دوم  مرحله  کشورهای  در  تولید  عوامل  فني  کارایي  بر  انساني  سرمایه  همچنین  و 

توسعه یافتگی است.

3. روش تحقیق

بر  انساني  سرمایه  و  خارجي  توسعه  و  تحقیق  سرریز  جداگانه  اثرات  بررسی  منظور  به 

1. Ghosh and Mastromarco (2009).
2. Castellani and Pieriy (2009).
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ارتقای کارایي فني عوامل تولید در کشور درحال توسعه میزبان و با توجه به فقدان داده هاي 
مربوط به هزینه هاي تحقیق و توسعه داخلي و واردات کاال در بسیاري از کشورهای مرحله 
کشور  سیزده  و  توسعه یافتگي  دوم  مرحله  کشور  ده  از  مطالعه  این  در  توسعه یافتگي،  اول 
شرکای  از  خدمات  و  کاال  وارد کننده  عمدتاً  که  شده  استفاده  توسعه یافتگي  سوم  مرحله 
تجاری خود ــ یعنی کشورهاي G7 ــ هستند. معیارهاي مختلفي نظیر همگني کشورها در 
راستاي تحقیق، دسترسی به اطالعات و تنوع موقعیت جغرافیایي کشورها در انتخاب آن ها 
مورد توجه قرار گرفته است. اسامي این کشورها به همراه حروف اختصاری شان در جدول 

)1( آمده است. 

جدول   1ـ اسامي کشورهاي موجود در تخمين مدل

G7 كشورهاي عضو

USAUnited StatesITAItalyCANCanada

JPNJapanFRAFrance

GBRUnited KingdomDEUGermany

كشورهاي مرحله سوم توسعه یافتگي 

PRTPortugalGRCGreeceAUSAustralia

SGPSingaporeISLIcelandAUTAustria

SVNSloveniaIRLIrelandBELBelgium

ESPSpainNLDNetherlandsDNKDenmark

FINFinland

كشورهاي مرحله دوم توسعه یافتگي 

THAThailandMYSMalaysiaBGRBulgaria

TUNTunisiaPANPanamaIRNIran

PERPeruLVALatvia

ROMRomaniaLTULithuania
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مراحل  از سه  تمام کشورهاي جهان در یکی   ،1  WEF براساس گزارش هاي  همچنین، 
توسعه یافتگي دسته بندی می شوند: 

کشورها  اقتصادي  رشد  توسعه یافتگي،  از  مرحله  این  در  توسعه یافتگي:  اول  مرحله   .1
بیش تر بر نیروي کار غیرماهر، منابع طبیعي و آموزش ابتدایي متکي است.

2. مرحله دوم توسعه یافتگي: رشد اقتصادي کشورهایي که در این مرحله از توسعه یافتگي 
قرار دارند بیش تر وابسته به کارایي بازار کاال، بازار نیروي کار و آموزش عالي است.

کشورها  اقتصادي  رشد  توسعه یافتگي،  از  مرحله  این  در  توسعه یافتگي:  سوم  مرحله   .3
برپایه دانش، نوآوري و تجارت است.

GDP سرانه شان کم تر  معموالً  دارند  قرار  توسعه یافتگي  اول  مرحله  در  کشورهایي که 
دوم  مرحله  کشورهاي  برای  رقم  این  درحالی که  است؛   2010 سال  در  دالر   2000 از 
بیش  توسعه یافتگي،  مرحله سوم  برای کشورهاي  و  و 9000 دالر  بین 3000  توسعه یافتگي 
از 17000 دالر در سال 2010 برآورد شده است. GDP سرانه کشورهایي که درحال  گذار 
GDP سرانه  و  بین 2000 و 3000 دالر  توسعه یافتگي هستند،  به مرحله دوم  اول  از مرحله 
به مرحله سوم توسعه یافتگي، بین 9000 و 17000  کشورهای در حال  گذار از مرحله دوم 

دالر در سال 2010 برآورد می شود2. 
داده هاي آماری مطالعه حاضر شامل سري هاي زماني ساالنه متغیرهای سال های 1996 تا 
2006 است که برای جمع آوری آن ها از منابع بین المللي معتبر مانند مرکز ارائه شاخص های 
توسعه جهانیWDI( 3(، مرکز مطالعات تجارت سازمان ملل4 استفاده شده است. همچنین، 
برای دریافت اطالعات خاص آماری مربوط به هزینه هاي تحقیق و توسعه داخلي ایران  از 
رئیس جمهور  راهبردي  نظارت  و  برنامه ریزي  معاونت  برنامه  نظارت  دفتر  آماری  داده های 
استفاده شده است. متغیرهای بررسی شده در این مطالعه شامل متغیر تولید ناخالص داخلي، 
سرمایه  براي  جانشیني  )به عنوان  آموزشي  هزینه های  نسبت  سرمایه،  موجودي  کار،  نیروي 
نوع  از  انساني  سرمایه  جانشین  )به عنوان  زندگي  به  امید  ضریب  آموزش(،  نوع  از  انساني 

1. World Economic Forum (2010).
2. Xavier (2010).
3. World Development Indicators (2011).
4. United Nations Trade Studies Center.
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سالمت(، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلي و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکاي 
تجاري )G7( یا سرریز تحقیق و توسعه خارجي از کانال تجارت است. الزم به ذکر است 
کشورهاي عضو G7 به دلیل همگن بودن شرکاي تجاري کشور های مورد بررسی و این که 
انتخاب  مي شود،  انجام  آن ها  توسط  جهان  توسعه  و  تحقیق  هزینه هاي  درصد   90 از  بیش 
شده اند. جهت لحاظ کردن نقش جداگانه و متفاوت سرمایه انساني بر کارایي فني عوامل 
توسعه  و  تحقیق  فعالیت هاي  تعمیق  و  از طریق گسترش  بررسي  مورد  در کشورهاي  تولید 
داخلي و جذب تحقیق و توسعه بین المللي و پویایي آن، هزینه هاي آموزشي به عنوان جانشین 
بُعد  از  انساني  سرمایه  جانشین  به عنوان  زندگي  به  امید  و  آموزش،  بُعد  از  انساني  سرمایه 

سالمت در نظر گرفته شده است.
محاسبه  برای  دائم2  موجودي  شیوه  از  همکاران1،  و  کو  مطالعه  از  پیروي  به  نخست، 

موجودي سرمایه فیزیکي هریک از کشورهاي نمونه )رابطه 1( استفاده می شود: 

  )1(

در این رابطه،  موجودي سرمایه و  سرمایه گذاري در سال t را نشان مي دهد. در 
این جا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص3 )به قیمت ثابت سال 2000 دالر امریکا( در سال های 
 )δ( استهالک  نرخ  و  گرفته  نظر  در  سال  هر  در  سرمایه گذاري  به عنوان  را   1996  -2006
براي کشورهاي مرحله سوم توسعه یافتگي معادل پنج درصد و براي کشورهاي مرحله دوم 
)سال های  بررسي  مورد  دوره  به  توجه  با  است.  لحاظ شده  درصد  ده  معادل  توسعه یافتگي 
2006-1996(، برای محاسبه موجودي سرمایه در سال 1996 )t = 1( به صورت رابطه )2( 

عمل شده است: 

  )2(

که در آن g نرخ رشد لگاریتمي متوسط سالیانه براي کل دوره بوده و به صورت رابطه 
)3( محاسبه مي شود: 

1. Coe et al. (2008).
2. Perpetual Inventory Procedure.
3. Gross Fixed Capital Formation.
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 )3( 

مربوط  آمار  که  است  سالي  آخرین  و  پایه  سال  نشانگر  به ترتیب   n و   1 عددی  مقادیر 
فرمول  طبق  همچنین،  است.  دسترسی  قابل  کشور  هر  براي  ثابت  سرمایه  تشکیل  میزان  به 
گریلیچز1 و از رابطه )4( برای محاسبه انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلي از متغیر انباشت 

هزینه هاي تحقیق و توسعه داخلي استفاده شده است.

  )4(

               
که در آن δ ،R0 و g، به ترتیب بیانگر هزینه تحقیق و توسعه، نرخ استهالک و لگاریتم 
انباشت  مقدار  بررسی است.  برای سال مورد  توسعه،  متوسط رشد ساالنه مخارج تحقیق و 

سرمایه تحقیق و توسعه داخلي در هر سال نیز از رابطه )5( محاسبه می شود.

  )5(

طریق  از  این که  به  توجه  با  تجاري،  شرکاي  توسعه  و  تحقیق  سرمایه  انباشت  درمورد 
انجام شده  نهاده هاي واسطه اي و سرمایه اي مي توان سرریز تحقیق و توسعه  واردات کاال و 
توسط شرکاي تجاري2 به داخل کشور را انتقال داد، بنابراین، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه 
با استفاده از رابطه  شرکاي تجاري از طریق جمع وزني واردات کشورهاي بررسي شده و 

ارائه شده توسط کو و هلپمن3 )رابطه 6(، محاسبه می شود.

   )6(

 j از شریک تجاري توسعه یافته   i بیانگر جریان واردات کاالي کشور    mij که در آن، 
و mi کل واردات کشور i از شرکاي تجاري توسعه یافته مورد مطالعه و  

1. Griliches (1988).
2. منظور از شرکاي تجاري در این مطالعه، کشورهاي عضو G7 است که عبارت اند از: کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، 

ژاپن، انگلستان و ایاالت متحده آمریکا.
3. Coe and Helpman (1995).
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از شرکاي تجاري  توسعه داخلي هریک  انباشت سرمایه تحقیق و  نهایت،   است. و در 
توسعه یافته گروه هفت است.

کارایي(،  دیگر  )به معنای  عدم کارایي  اندازه گیري  و  مرزي  تولید  توابع  برآورد  جهت 
براساس آن، عدم کارایي  استفاده می شود که  و کولي1  باتیس  تصادفي  مرزي  تابع  مدل  از 
به عنوان تابع صریحی از متغیرهاي توضیحي تأثیرگذار، بیان شده و فرض مي شود که امید 
ریاضي و واریانس جزء عدم کارایي، تابعي از یک سري متغیرهاي تأثیرگذار بر عدم کارایي 
به شرح رابطه )7( و سایر روابط زیرمجموعه   آن  باتیس و کولي  است2. خصوصیات مدل 

است: 

  )7( 

 

 

 
 

 Zit ام و i بردار عوامل تولیدي براي واحد Xit ،ام i ستانده واحد Yit ،که در آن روابط
پارامترهاي  ، بردار   β t است.  ام در زمان   i تأثیرگذار بر عدم کارایي واحد  بردار متغیرهاي 
اصلي مدل و δ بردار پارامترهاي مربوط به اثرات عدم کارایي است که باید تخمین زده شوند. 
 Uit .به ترتیب بیانگر میزان عدم کارایي و سایر اختالل هاي آماري در مدل هستند Vit و Uit

توزیع نرمال و منقطعی در نقطه صفر با میانگیني برابر با mit )که فرض مي شود تابعي خطي 
از متغیرهاي Zit است( دارد. همچنین، Wit جزء اخالل با توزیع نرمال ناقص با میانگین صفر 
باال   رابطه  لذا طبق  از آنجا که  است،  و واریانس  است. 
 γ و σ2 خواهد بود. سپس به جاي واریانس هاي  و  در رابطه )7(، دو پارامتر واریانس

به شرح روابط )8( و )9( تعریف می شوند.

1. Battese and Coelli (1995).
2. امامی میبدی )1384(.
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  )8(

 )9( 

مي کند.  ارزیابي  را  مدل  در  آن  اثر  و  عدم کارایي  بودن جزء  معنا دار  درواقع   γ پارامتر 
و  صفر  بین  مقداري  و  شده  برآورد  تکراري  حداکثرسازي  فرایند  یک  در  پارامتر  این 
یا  به سمت صفر میل کند، یعني و   γ  یک اختیار مي کند؛ درحالتي که مقدار 
، عدم کارایي از مدل حذف و رابطه )7( به یک مدل معمولي اقتصادسنجي 
یعنی  کند،  میل  یک  سمت  به   γ پارامتر  مقدار  چنانچه  دیگر،  سوي  از  مي شود.  تبدیل 

، رابطه )7( به مدل تابع مرزي معین نزدیک خواهد شد1.  و یا 
در ادامه با توجه به خصوصیات یک مدل برتر )ساده بودن، سازگاري با منطق فیزیکي 
و اقتصادي، خوبي برازش، قدرت تعمیم دهي و پیش نگري(، از شکل لگاریتمي تابع تولید 

کاب  ـ داگالس به صورت رابطه )10( استفاده می شود. 

  )10(

که در آن: 
Log(Y): لگاریتم تولید ناخالص داخلي به قیمت ثابت سال 2000؛

Log(L): لگاریتم نیروي کار؛

Log(K): لگاریتم موجودي سرمایه به قیمت ثابت سال 2000.

با فرض آن که جزء  نیز سایر اخالل هاي تصادفي است.   vit و  فني  uit جزء عدم کارایي 

و   mit  با برابر  میانگیني  با  صفر  نقطه  در  منقطع  نرمال  توزیع  داراي   )uit( فني  عدم کارایي 
واریانس  است. 

در ادامه با توجه به متغیر های در نظر گرفته شده، مدل تخمین ناکارایي فني برای بررسی 
عوامل مؤثر بر آن به صورت رابطه )11( تعریف می شود.

  )11(

1. حکیمی پور و همکاران )1387(.
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که در آن: 
uit: میزان عدم کارایي فني؛

Log(eduex): لگاریتم هزینه هاي آموزشي )درصدي از تولید ناخالص داخلي(؛

Log(lifex): لگاریتم امید به زندگي؛

Log(Sd): لگاریتم انباشت تحقیق و توسعه داخلي به قیمت ثابت سال 2000؛

Log(Sf): لگاریتم انباشت تحقیق و توسعه خارجي به قیمت ثابت سال 2000؛

 W: جمله اخالل که بنا به فرض داراي توزیع نرمال است.
پارامترهاي β در مدل )10( و δ در مدل )11( نیز به طور مستقیم و همزمان و با استفاده از 

روش حداکثر درستنمایي، برآورد شده اند. 

4. نتایج

سال(   11( مطالعه  زمانی  دوره  بودن  کوتاه  به  توجه  با  داده ها،  تحلیل  و  تجزیه  در 
و  ضرایب  بر  نمی تواند  متغیرها  نامانایی  یا  و  مانایی  شرایط  این  در  آن جایی که  از  و 
با  همچنین،  نشد.  دیده  هم انباشتگی  تحلیل  به  نیازی  بگذارد،  تأثیر  آزمون  آماره های 
تولید مرزي تصادفي و عوامل  تابع  باتیس و کولي،  نظر  از  نکته که  این  نظر  گرفتن  در 
نهایي  مدل  انتخاب  جهت  شوند،  برآورد  همزمان  به طور  باید  فني  عدم کارایي  بر  مؤثر 
درست نمایي  حداکثر  نسبت  آزمون  از  فني  کارایي  تعیین  و  تصادفي  مرزي  تولید  تابع 
نسبت حداکثر   LR رابطه،  این  استفاده شده است. در  رابطه )12(  به صورت  تعمیم یافته1 
حداکثر  تابع  لگاریتم   Loglikelihood H0 دارد.  کاي دو  توزیع  که  است  درست نمایي 
 Loglikelihood وجود دارد و H0 درستنمایي تابع تولید مرزي است، درحالي که فرضیه
LR برابر است با تعداد قیود اعمال شده  H1 نیز در مقابل فرضیه H0 است. درجه آزادي 

بر مدل تحت فرضیه صفر2.

LR=-2(Loglikelihood H0 -Loglikelihood H1)   )12(

1. Genelized Likelihood Ratio Test.
2. ابراهیمي مهر )1389(.
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و  درصد  یک  معني دار  سطح  دو  در  برآوردشده  پارامترهاي  به  مربوط  فرضیه هاي 
مرحله  کشورهاي  براي  آزمون ها  این  از  حاصل  نتایج  که  شده اند  آزمون  درصد  پنج 
در  به ترتیب  و  جداگانه  به طور  توسعه یافتگي  سوم  مرحله  کشورهاي  و  توسعه یافتگي  دوم 
جدول های )2( و )3( آورده شده است. در ابتدای بررسی، اولین فرضیه اي که آزموده شد، 
انسانی از  بیانگر صفر بودن یا عدم تأثیر متغیرهای سرمایه   ،H0: δ0=δ1=δ2=δ3=δ4=0 یعنی 
بر  خارجی  توسعه  و  تحقیق  سرریز  و  داخلی  توسعه  و  تحقیق  سالمت،  و  آموزش  بُعد  دو 
عدم کارایي فني عوامل تولید در کشورهاي مورد بررسی است که براساس نتایج به دست 
آمده در سطح معني دار یک درصد و پنج درصد رد شده است. دومین فرضیه مهم، یعنی 
، فرض عدم وجود )H0( یا وجود )H1( عوامل مؤثر بر عدم کارایي فني در 
تابع تولید مرزي تصادفي را می آزماید که درصورت پذیرش H0، نشان می دهد که کارایي 
فني قابل مشاهده نبوده و اختالف تولید بین واحدها ناشي از عوامل خارج از کنترل است. در 
این رابطه نیز با توجه به مقادیر به دست آمده از جدول های )2( و )3(، فرضیه فوق در سطح 
نتیجه، می توان این گونه  معني دار یک درصد و پنج درصد به گونه اي قوي رد می شود. در 
استنباط کرد که اثرات عدم کارایي فني در مدل وجود داشته و اختالف تولید بین کشورها 

فقط ناشي از عوامل خارج از کنترل نیست.

 جدول 2ـ نتايج حاصل از آزمون فرضيه نسبت درست نمايي 
براي کشورهاي در مرحله دوم توسعه يافتگي

 )H0( مقدار آماره فرضیه صفر
 )LR( آزمون

درجه آزادي 
 )d.f.(

مقادیر بحراني آماره
رد
یا

قبول فرضیه در سطح
1 درصد

در سطح
5 درصد

 δ0=δ1=δ2=δ3=δ4=075/55515/0911/07رد فرضیه صفر

رد فرضیه صفر75/53515/0911/07

 منبع: یافته هاي تحقیق.
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جدول 3ـ  نتايج حاصل از آزمون فرضيه نسبت درستنمايي براي کشورهاي در 
مرحله سوم توسعه يافتگي

 )H0( مقدار آماره فرضیه صفر
 )LR( آزمون

درجه آزادي 
 )d.f.(

مقادیر بحراني آماره
رد
یا

قبول فرضیه
در سطح 1 

درصد
درسطح 5 

درصد

 δ0=δ1=δ2=δ3=δ4=0160/36515/0911/07رد فرضیه صفر

رد فرضیه صفر195/13515/0911/07

         منبع: یافته هاي تحقیق.

نتایج حاصل از تخمین  پارامترهاي مربوط به تابع تولید مرزي در مدل و بررسی عوامل 
ناکارایي فني هر دو گروه کشورهاي مرحله دوم و سوم توسعه یافتگي در سال هاي  بر  مؤثر 
2006-1996 در جدول های )4( و )5( ارائه شده است. با توجه به ارقام این جدول ها، متغیر 
امید به زندگي  بُعد آموزش، و  از  انساني  هزینه هاي آموزشي به عنوان جانشیني براي سرمایه 
بر  معناداری  آماري  لحاظ  به  و  منفي  تأثیر  سالمت،  بُعد  از  انساني  سرمایه  جانشین  به عنوان 
ناکارایي فني عوامل تولید و به عبارت دیگر تأثیر مثبت و معنا داری بر کارایي فني عوامل تولید 
هر دو گروه کشورهاي مرحله دوم و سوم توسعه یافتگي دارند. همچنین، برای هر دو گروه، 
ضریب به دست آمده متغیر امید به زندگي از سایر متغیرها بزرگ تر بوده است. البته هزینه هاي 
آموزشي و امید به زندگي در کشورهاي مرحله سوم توسعه یافتگي در مقایسه با کشورهاي در 
مرحله دوم توسعه یافتگي، تأثیر بیش تري بر کاهش ناکارایي فني داشته  است. در ادامه، مشاهده 
می شود که ضریب مربوط به متغیر انباشت تحقیق و توسعه داخلي بر ناکارآمدی هر دو گروه 
کشورهاي مرحله دوم و سوم توسعه یافتگي، منفي و به لحاظ آماري معنادار بوده و به عبارت 
انباشت سرمایه  البته،  تولید داشته  است.  فني عوامل  بر کارایي  معناداری  مثبت و  تأثیر  دیگر 
تحقیق و توسعه داخلي کشورهاي مرحله سوم توسعه یافتگي نسبت به کشورهاي مرحله دوم 
توسعه یافتگي از تأثیر بیش تري بر کاهش ناکارایي فني برخوردار است. همچنین، طبق نتایج 
به دست آمده، متغیر انباشت تحقیق و توسعه شرکاي تجاري )G7(، به لحاظ آماري تأثیر منفي 
و معناداری بر ناکارایي فني دارد؛ به عبارت دیگر، تأثیر مثبت و معناداری بر کارایي فني عوامل 

تولید در هر دو گروه کشورهاي مرحله دوم و سوم توسعه یافتگي می گذارد.
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جدول 4ـ نتايج حاصل از برآورد حداکثر درستنمايي در کشورهاي در مرحله دوم 
توسعه يافتگي

t-RatioStandard errorEstimatesParameterVariable

17.000.325.40*β0
Constant

7.80 0.040.32*β1
Log (L) 

8.880.040.35*β2
Log (K) 

4.961.115.49*δ0
Constant

-1.390.06-0.09**δ1
Log(eduex)

-1.530.57-0.87**δ2
Log(lifex)

-4.770.03-0.13*δ3
Log(Sd)

-4.280.03-0.15*δ4
Log(Sf)

2.440.0010.003*Sigma - squared

3.440.290.99*Gamma

Log - likelihood = 175.89

* در سطح یک درصد معني دار است ** در سطح ده درصد معني دار است.

جدول 5ـ نتايج حاصل از برآورد حداکثر درستنمايي در کشورهاي در مرحله سوم 
توسعه يافتگي

t-RatioStandard errorEstimatesParameterVariable

17.840.295.23*β0
Constant

14.320.040.62*β1
Log (L) 

3.860.040.17*β2
Log (K) 

8.891.5914.14*δ0
Constant

-2.510.05-0.13*δ1
Log(eduex)

-4.460.92-4.11*δ2
Log(lifex)
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t-RatioStandard errorEstimatesParameterVariable

-12.160.02-0.28*δ3Log(Sd)

-3.670.07-0.26*δ4Log(Sf)

6.310.00070.004*Sigma - squared

48.250.020.97*Gamma

Log - likelihood = 242.58

*. در سطح یک درصد معنا دار است.

در ادامه، نتایج حاصل از اندازه گیری سطوح کارایي فني کشورهاي مرحله دوم و سوم 
توسعه یافتگي در جدول )6( آمده است. همان طور که مشاهده مي شود، میانگین کارایي فني 
کشورهاي مرحله دوم توسعه  یافتگي در سال هاي 1996 تا 2006 برابر 44/46 درصد است. 
با سایر  این در حالي است که به ترتیب کشورهاي مالزي، پرو، تایلند و روماني در مقایسه 
داشته اند  باالتري  فني  کارایي  سطح  متوسط  به طور  توسعه یافتگي،  دوم  مرحله  کشورهاي 
ایران،  لیتواني و  پاناما،  بلغارستان، تونس،  لتوني،  مقابل، کشورهاي  از 44/46(. در  )بیش تر 
به ترتیب داراي پایین ترین سطح کارایي فني بوده اند )کم تر از 44/46(. به طورکلي، در میان 
رقم  با  مالزي  و  درصد   41/28 رقم  با  لتوني  کشور  توسعه یافتگي،  دوم  مرحله  کشورهاي 
همچنین،  داشته اند.  را  فني  کارایي  میانگین  بیش ترین  و  کم ترین  به ترتیب  درصد،   52/14
برابر   2006 تا   1996 سال  در  توسعه یافتگي  سوم  مرحله  کشورهاي  فني  کارایي  میانگین 
دانمارک،  بلژیک،  استرالیا،  هلند،  کشورهاي  سال ها،  این  در  است.  بوده  درصد   86/64
توسعه یافتگي،  سوم  مرحله  کشورهاي  سایر  با  مقایسه  در  فنالند  و  اتریش  ایرلند،  اسپانیا، 
به ترتیب و به طور متوسط سطح کارایي فني باالتري را تجربه کرده اند )بیش تر از 86/64(. 
کشورهاي  با  مقایسه  در  سنگاپور  و  یونان  ایسلند،  پرتغال،  اسلواني،  کشورهاي  مقابل،  در 
مرحله سوم توسعه یافتگي، به ترتیب و به طور متوسط پایین ترین میزان کارایي فني را داشته اند 
رقم  با  هلند  توسعه یافتگي،  سوم  مرحله  کشورهاي  میان  در  به طورکلي   .)86/64 از  )کم تر 
98/11 درصد و اسلواني با رقم 61/39 درصد، به ترتیب بیش ترین و کم ترین متوسط کارایي 
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فني را داشته اند. در یک نتیجه گیری کلي نیز قابل مشاهده است که کشورهاي مرحله سوم 
توسعه یافتگي در مقایسه با کشورهاي مرحله دوم توسعه یافتگي به طور متوسط از کارایي فني 

باالتري برخوردار بوده اند.

 جدول6ـ سطوح کارايي فني کشورهاي مرحله دوم و سوم توسعه يافتگي 
در سال هاي 1996-2006

كشورهاي مرحله سوم 
توسعه یافتگي

میانگین كارایي 
فني )درصد( 

كشورهاي مرحله دوم 
توسعه یافتگي

میانگین كارایي 
فني )درصد( 

41/53بلغارستان97/91استرالیا

44/44ایران91/50اتریش

41/28لتوني97/02بلژیک

43/24لیتواني96/25دانمارک

52/14مالزي90/34فنالند

42/36پاناما78/60یونان

47/22پرو74/38ایسلند

44/74روماني93/05ایرلند

45/75تایلند98/11هلند

41/94تونس70/94پرتغال

44/46میانگین کارایي فني )درصد( 83/70سنگاپور

52/14حداکثر کارایي فني )درصد( 61/39اسلواني

41/28حداقل کارایي فني )درصد( 93/12اسپانیا

10/85دامنه تغییرات )درصد( 86/64میانگین کارایي فني )درصد( 

98/11حداکثر کارایي فني )درصد( 

61/39حداقل کارایي فني )درصد( 

36/72دامنه تغییرات )درصد( 

 منبع: یافته هاي تحقیق.

* دو کشور نروژ و سوئد از کشورهاي مرحله سوم توسعه حذف شده اند.
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جمع بندی و مالحظات

محسوب  کشورها  اقتصادی  توسعه  و  رشد  تعیین کننده   عامل  کارایي  بهبود  بی تردید، 
تأثیر مهم سرریز تحقیق و توسعه خارجي از کانال واردات کاالهاي  به  با توجه  می شود و 
برای  است  الزم  درحال توسعه،  کشورهاي  فني  کارایي  افزایش  بر  سرمایه اي  و  واسطه اي 
تدوین راهبرد و سیاست هاي رشد اقتصادي به این پدیده اقتصادي توجه کرد. براساس نتایج 
و  دوم  مرحله  کشورهاي  گروه  دو  هر  فني  کارایي  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  از  مطالعه  این 
سوم توسعه یافتگي در سال هاي 2006-1996، می توان گفت سرمایه گذاري در بخش سرمایه 
البته  است.  مؤثر  تولید  عوامل  فني  کارایي  بر  به شدت  سالمت  و  آموزش  بُعد  در  انساني 
کشورهاي  فني  ناکارایي  کاهش  بر  بیش تري  تأثیر  زندگي  به  امید  و  آموزشي  هزینه هاي 
مرحله سوم توسعه یافتگي نسبت به کشورهاي مرحله دوم توسعه یافتگي داشته است. به نظر 
می رسد در کشورهاي مرحله سوم توسعه یافتگي،  با صرف هزینه های آموزشی بیش تر برای 
نیروی کار، گذران اوقات فراغت در کنار انجام کسب وکار و همچنین کاستن بیماري های 
کیفیت  ارتقای  طریق،  این  از  و  آمده  فراهم  بنگاه ها  براي  زیادي  صرفه جویي های  جامعه، 
نیز  تولید  فني  افزایش کارایي  بر روی  از جنبه های کسب مهارت و سالمت  انساني  نیروي 
تأثیر مثبت می گذارد. در حقیقت، این کشورها دریافته اند که نیروي انساني با ارزش ترین و 
مهم ترین منابع طبیعي رشد و توسعه بوده و در نتیجه، سرمایه گذاري در این عامل، کیفیت 

نیروي انساني و کارایی سایر عوامل تولید را بهبود می بخشد.
همچنین، مشاهده می شود که ضریب مربوط به متغیر انباشت تحقیق و توسعه داخلي در 
به لحاظ  بوده و  برای هر دو گروه کشورهاي مرحله دوم و سوم توسعه یافتگي منفي  مدل 
و  مثبت  تأثیر  داخلي،  توسعه  و  تحقیق  انباشت  متغیر  دیگر،  به عبارت  است.  معنادار  آماري 
مطابق  آمده  به دست  نتیجه  دارد.  گروه  دو  هر  در  تولید  عوامل  فني  کارایي  بر  معناداری 
داده هاي  به  نگاهي  است.  گذشته  در  انجام شده  مطالعات  سایر  نتایج  با  همسو  و  انتظار  با 
هزینه هاي تحقیق و توسعه داخلي کشورهاي مرحله سوم توسعه یافتگي نشان مي دهد که در 
سال هاي 2006-1996، به طور متوسط حدود 2-1 درصد تولید ناخالص داخلي این کشورها 
این سال ها، هزینه هاي تحقیق  صرف هزینه هاي تحقیق و توسعه شده است؛ درحالي که در 
ناخالص  تولید  از یک درصد  توسعه یافتگي کم تر  دوم  مرحله  داخلي کشورهاي  توسعه  و 
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داخلي بوده است. انباشت تحقیق و توسعه داخلي در این کشورها از طریق استفاده کارآمدتر 
از منابع داخلي، معرفي کاالهاي سرمایه اي جدید که نقش بیش تر و بهتري در تولید نسبت 
به کاالهاي سرمایه اي موجود دارند، افزایش ظرفیت انتقال فناوری و جذب سرریز تحقیق 
تولید  عوامل  فني  ناکارایي  کاهش  بر  مهمي  و  تأثیرگذار  نقش  تجاري،  شرکای  توسعه  و 
این کشورها داشته است. البته الزم به ذکر است که انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلي 
تأثیر  توسعه یافتگي،  دوم  مرحله  کشورهاي  به  نسبت  توسعه یافتگي  سوم  مرحله  کشورهاي 
بیش تري بر کاهش ناکارایي فني داشته و به ایجاد تحول و پویایي فناوری در این کشورها 

در دوره مورد نظر، ختم شده است. 
به عنوان   )G7( تجاري  شرکاي  توسعه  و  تحقیق  انباشت  که  داد  نشان  نتایج  همچنین، 
فني  ناکارایي  بر  معناداری  و  منفي  تأثیر  آماري  لحاظ  از  صادرکننده،  اصلی  کشورهای 
تأثیر مثبت و معناداری بر کارایي فني عوامل تولید هر  به عبارت دیگر،  عوامل تولید دارد. 
دو گروه کشورهاي مرحله دوم و سوم توسعه یافتگي دارد؛ به این صورت که سرریز تحقیق 
و توسعه شرکاي تجاري )G7( از طریق مبادالت تجاری کاالهای واسطه اي، ماشین آالت و 
تجهیزات سرمایه اي، بستر الزم براي دستیابي کشورهاي مرحله دوم و سوم توسعه یافتگي به 
محصوالت مورد نیاز، بومي سازي، یادگیري فناوری ها، فرایند هاي تولیدي جدید و کاهش 
شرکاي  توسعه  و  تحقیق  انباشت  تأثیر  البته،  می کند.  فراهم  را  تولید  عوامل  فني  ناکارایي 
دوم  مرحله  کشورهاي  فني  ناکارایي  کاهش  بر  بین الملل  تجارت  طریق  از   )G7( تجاري 
توسعه یافتگي نسبت به کشورهاي مرحله سوم توسعه یافتگي کم تر بوده است؛ زیرا، ممکن 
آموزشي  مهارت هاي  دلیل کمبود تخصص،  به  توسعه یافتگي  دوم  مرحله  است کشورهاي 
و بنیان فرهنگي جهت جذب تحقیق و توسعه شرکاي تجاري خود، نتوانسته اند از موفقیت 
برخوردار  توسعه یافتگي  سوم  مرحله  کشورهاي  به  نسبت  فني  کارایي  بهبود  جهت  الزم 
شوند. به طورکلی این نتیجه  حاصل می شود که در ادبیات نوین اقتصاد دانش بنیان و تجارت 
تأثیر  می توانند  همگی  خارجي  توسعه  و  تحقیق  و  کار  نیروي  فیزیکي،  سرمایه  بین الملل، 
مثبتی بر تولید کشورهای مرحله دوم وسوم توسعه یافتگی داشته باشند و در این میان، انباشت 
تحقیق و توسعه شرکای تجاري، کانال  مهمي براي بهبود کارایي و تأثیر مثبت و معنا دار بر 
به سطح  تأثیرگذاری  میزان  البته،  این کشورها محسوب می شود.  تولید  کارایي فني عوامل 
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توسعه  و  تحقیق  جذب  ظرفیت  همچنین  و  سالمت  و  آموزش  جنبه های  از  انساني  سرمایه 
انباشته شده بستگي دارد. بنابراین، یک راهبرد توسعه ای براي این کشورها مي تواند از طریق 
ارتقای کیفیت نیروی کار، بستر مناسبی جهت جذب سرریز تحقیق و توسعه خارجي ایجاد 

کند.
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