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شرکای تجاري ( ،)G7انباشت تحقیق و توسعه داخلی ،هزينههاي آموزشي بهعنوان جانشيني
براي سرمايه انساني از بُعد آموزش نيروي انساني ،و اميد به زندگي بهعنوان جانشيني براي
سرمايه انساني از بُعد سالمت ،تأثیر مثبت و معناداري بر کارايي فني عوامل توليد کشورهاي

مورد مطالعه دارند .با اینحال ،تأثیر اين متغيرها بر بهبود کارايي فني عوامل توليد کشورهاي

مرحله سوم توسعهيافتگي بيشتر از تأثیر آن بر کشورهاي مرحله دوم توسعهيافتگي است.
طبقهبندی F13, F14, O32 :JEL
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مقدمه
ظرفیت و توان تولیدی یک کشور از جمله معیارهای اساسی اندازهگیری رشد و توسعه

اقتصادی است و چگونگی شکلگیری ظرفیت و توان تولیدی نیز تا حد زیادی به میزان
سرمایه انسانی و فیزیکی موجود در کشور بستگی دارد .اگرچه این دو عامل اصلی نسبت

به یکدیکر نقش مکمل دارند و نه جایگزین ،اما شواهد حاصل از کسب تجربه توسط

کشورهای پیشرفته مؤید این مطلب است که سرمایهگذاری در نیروی انسانی اهمیت باالتری

داشته و جوامعی که بر کیفیت نیروی انسانی ــیعنی داشتن انسانهای سالم ،با تخصص و
مهارت زیادــ بیشتر تأکید دارند به پیشرفتهای چشمگیری نایل آمدهاند .1در این رابطه،
سيمون کوزنتس برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال  ،1971معتقد بود سرمايه انساني اندوخته

دانشهايي است که از آزمايشهای متعدد بهدست آمده و کارآموختگي افراد را براي
بهکارگیری اين دانشها نشان ميدهد .به اعتقاد وی ،سرمایه انسانی از طریق افزایش توان

تولید افراد و ظرفیت اقتصادی برای جذب فناوریهای جدید و گسترش فعالیتهای تحقیق

و توسعه ( )2R&Dداخلی ،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

تولید کشورها ایفا میکند .از این دیدگاه ،فعالیتهای تحقیق و توسعه داخلی از طریق
استفاده کارآمد از منابع داخلی ،معرفی کاالهای سرمایهای جدید و همچنین افزایش ظرفیت
انتقال فناوری ،توانایی کشورها برای حداکثر کردن تولید را افزایش داده و کارایی فنی

کشورها را بهبود میبخشد .3امروزه فعالیتهای تحقیق و توسعه ( )R&Dجایگاه مهمی در

فعالیتهای علمی داشته و کشورهای صنعتی سهم قابلتوجهی از درآمد و نیروی کارشان
را به فعالیتهای تحقیقاتی پایه ،کاربردی و توسعهای اختصاص میدهند .کشورهای مزبور

به این نتیجه رسیدهاند که بدون ابداع فناوری ،پیشرفت اقتصادی در بلندمدت متوقف خواهد

شد؛ به همین دلیل ،هزینههای آموزش و پرورش در راستای تربیت نیروی کار برای دستیابی

به صرفههای مقیاس در تولید ،تغییرات ساختاری و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی،
 .1شولتز (.)1370

2. Research and Development.
3. MastroMarco and Ghosh (2008).
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موجه بهنظر میرسد .1از طرف دیگر ،با کمرنگ شدن مرزهاي اقتصادي ،واژه رقابت در

صحنه جهاني ابعاد تازهاي يافته و تالش براي بهبود کارايي فني عوامل توليد ،پايه اصلي

اين رقابت را تشکيل ميدهد .بنابراین ،شناخت عوامل مؤثر بر کارايي فني عوامل توليد

و اطالع از ميزان تأثیرگذاري آنها ،اهميت بسياری دارد؛ بهطوریکه موفقیت هریک از
کشورها برای کسب فناوری برتر به استفاده از دانش فنی ،جذب هرچه بیشتر فعالیتهای

تحقیق و توسعه خارجی ،اتخاذ سیاستهای مناسب تجاری و استفاده از نیروی انسانی ماهر

و نیمه ماهر بستگی دارد .بسیاری معتقدند که در این راستا سرريز تحقيق و توسعه خارجي
از طریق واردات کاال و جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی و همچنین دسترسي

به کاالهاي واسطهاي و سرمايهاي و دانش فني و مديريتي ،فرصتهاي مهمي براي ارتقای

کارايي فني عوامل توليد و درنتيجه ،رشد اقتصادي کشورهاي درحالتوسعهای فراهم

میآورد که فعاليتهاي تحقيق و توسعه اندکی دارند .براساس اعالم نشريه بانک جهاني،
جریان روند سرريز تحقيق و توسعه خارجي برای کشورهای واردکننده ،آهسته و مداوم

بوده و این روند در کشورهايي که نسبت به ديگر کشورهاي جهان اقتصاد بازتري دارند ،به
دليل دسترسي به کاالها و تجهيزات سرمايهاي بهآسانی صورت ميپذيرد.2

از طرف دیگر ،با نگاهي به شاخصهاي اقتصادي کشورهاي عضو گروه هفت ()G7

بهعنوان کشورهای اصلی صادرکننده فناوری و مقايسه آن با ساير کشورها میتوان دریافت
که در سطح داخلي حدود  2-3درصد از توليد ناخالص ملي کشورهاي عضو  G7به هزينههاي

تحقيق و توسعه تعلق دارد و در سطح بينالملل نيز بخش عظيمي از سرمايهگذاريهای انجام
شده در زمینه تحقيق و توسعه (بيش از  90درصد هزينهها) متعلق به اين کشورها است.

این در حالي است که سهم هزينههاي تحقيق و توسعه در کشورهاي درحالتوسعه همواره
کمتر از یک درصد از توليد ناخالص ملي بوده و انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي نیز

موجبات تحول الزم و پويايي فناوری در اين کشورها را فراهم نکرده است .3بنابراین ،الزم
است اين کشورها فناوری جدید را از طريق جذب و بومي کردن تحقيق و توسعه خارجي،
توسعه فعاليتهاي مراکز تحقيق و توسعه داخلي و همچنین توجه به سرمايه انساني ،آثار
 .1کمیجانی و شاهآبادی (.)1380

2. Hoekman and Javorcik (2006).
3. Coe et al., (1997).
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مثبت جذب تحقيق و توسعه خارجي افزايش دهند .امروزه کشورهاي توسعهيافته با گسترش

فعاليتهاي تحقيق و توسعه داخلي و جذب تحقيق و توسعه بينالمللي (از طريق تجارت

بينالملل و سرمايهگذاري مستقيم خارجي) و همچنین توجه بیشتر به سرمايه انساني همراه
با بهبود روشهاي توليد ،بهتدريج ظرفيتهاي اقتصادي خود را به توليد کاالها و خدمات

پيچيدهتر و متنوعتر اختصاص دادهاند؛ بهطوريکه در حال حاضر بخش عمده ظرفيتهاي
اقتصادي اين کشورها به توليد کاالهايی با تکنولوژي پيشرفته اختصاص يافته است.1

هدف از این مطالعه ،پاسخگويي به اين سؤال اساسي است که آیا اثرات جداگانه سرریز

تحقیق و توسعه خارجی مربوط به کشورهای صادرکننده اصلی و سرمایه انسانی داخلی،
موجبات ارتقای کارایی فنی عوامل تولید در کشورهای درحالتوسعه واردکننده را فراهم

میآورد یا خیر؟ بنابراین ،جهت بررسي اثر سرريز تحقيق و توسعه خارجي و سرمايه انساني

بر کارايي فني عوامل توليد در ده کشور در مرحله دوم توسعهيافتگي و سیزده کشور در

مرحله سوم توسعهيافتگي ،از روش تحليل مرزي تصادفي )SFA( 2و با الهام از مدل باتيس
و کولي ( )1995استفاده شده و در ادامه نیز عوامل مؤثر بر عدم کارايي فني اين کشورها

تجزيه و تحليل شده است .نکته مهم در اين مطالعه این استکه عالوه بر بررسی اثر سرريز
تحقيق و توسعه خارجي و سرمايه انساني بر کارايي فني عوامل توليد دو گروه از کشورهاي

مرحله دوم و سوم توسعهيافتگي ،اين کشورها باهم مقایسه شدهاند.

 .1مبانی نظری
براساس مطالعات کو و هلپمن 3و کلر ،4سرريز تحقيق و توسعه خارجي از طريق تجارت

بينالملل با معرفي فناوری خارجي در توليد داخلي ،موجب افزايش بهرهوري و کارايي
ميشود و کشورهايي که ماشينآالت و تجهيزات بيشتري را از پیشروان فناوری جهان
وارد ميکنند ،رشد سريعتري در کارايي و بهرهوري کل عوامل تولید دارند .نتايج مطالعات

 .1شاهآبادي (.)1386

2. Stochastic Frontier Analysis.
3. Coe and Helpman (1995).
4. Keller (1998).
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مسترومارکو و قوش 1نیز نشان داد که سرريز تحقيق و توسعه خارجي از طريق تجارت

بينالملل از چندين كانال براي كشورها مفيد و مؤثر است:

 )1تجارت بينالملل از طريق واردات ميتواند حجم عظيمي از محصوالت واسطهاي و
تجهيزات سرمايهاي را به كشورها منتقل کند.

 )2تجارت بينالملل از طريق ايجاد كانالهاي ارتباطي ،باعث تهييج و تحريك يادگيري
ِ
توليد بين مرزي ،طراحي محصول ،روشهاي سازماني و شرايط بازار
روشهاي
ميشود.

 )3تجارت بينالملل امكان تقليد از محصوالت وارداتي يا كپي كردن فناوریهاي
خارجي و بوميسازي آنها در داخل را براي کشور واردکننده فراهم ميکند.

آنها همچنین مشاهده کردند که در سال  ،1990متوسط نرخ بازدهي سرمايهگذاري

در زمينه تحقيق و توسعه داخلي کشورهاي گروه هفت ( 122/6 ،)G7درصد بوده و حدود

يک چهارم منافع حاصل از سرمايهگذاري در زمينه تحقيق و توسعه کشورهاي گروه
هفت ،نصيب شرکاي تجاري آنها یا کشورهای واردکننده شده است .براساس مطالعات

کینوشیتا ،2فعاليتهاي تحقيق و توسعه داخلي از دو مسير بر کارایی فنی کشورها تأثير
میگذارند.نخست از طريق افزودن اطالعات جديد (نوآوری) بهطور مستقيم سطح فناوری

را ارتقا بخشیده و سپس ،از طريق افزايش ظرفيت جذب دانش فني بهطور غيرمستقيم به
توانمندی آنها میپردازند تا در آینده حجم بیشتری از اثرات سرريز تحقیق و توسعه

خارجی را جذب کنند .به اینگونه ،کشورهای واردکننده با صرف هزينههاي تحقيق و
توسعه ،از يك طرف نسبت به خلق نوآوري در قالب توليد محصوالت جديد با كيفيت
باالتر و بهبود فرايندهاي توليد اقدام ميكنند و از طرف ديگر ،قدرت جذب دانش فني خود
را نسبت به کشورهای دیگر افزايش ميدهند .در این رابطه نلر 3معتقد بود که اگر دسترسي

به فناوریهاي پيشرو از طريق سرريز تحقيقات خارجي بهطور کارا جذب و استفاده نشود،
کارايي را بهبود نمیبخشد .بنابراين ،ظرفيت جذب يک کشور عامل بسيار مهمي براي
رسيدن به کشورهاي در مرز تکنولوژي بوده و اين موضوع براي کشورهاي درحالتوسعه
1. MastroMarco and Ghosh (2008).
2. Kinoshita (2000).
3. Kneller (2005).
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ضرورت بيشتري دارد .مسترومارکو 1در مطالعه خود بیان میکند که سرمایه انسانی دو

بُعد جسمی (مادی) و فکری دارد .بُعد مادی با سرمایهگذاری در تغذیه ،بهداشت ،درمان و
ورزش ایجاد میشود و بُعد فکری در اثر نهادینه شدن دانش بهوسیله آموزش و یادگیری
تجربی در انسان حاصل خواهد شد .در این رویکرد ،تأثیر سرمايه انساني از بُعد آموزش
بر کارايي فني از دو ناحيه قابل تصور است .نخست با فرض ثبات ساير شرايط ،توان توليد
افراد را افزايش ميدهد و ديگر اينكه هر اندازه سرمايه انساني از ناحيه آموزش بيشتر

باشد ،بسترهاي الزم براي استفاده از فناوری وارداتي فراهم شده و افزايش توليدات از ناحيه
انتقال فناوری جديد و كاربرد آن مقدور میشود .از یک سو ،بهبود وضعیت بهداشت و

طول عمر بهعنوان بُعد مادي سرمايه انساني ،به دلیل افزایش دوره مولد بودن نیروی کار،
توان فیزیکی باالتر و کاهش زمان بیماری ،موجب افزایش كارايي فني میشود .در سالهای

اخیر و بر مبناي اين مالحظات ،اقتصاددانها به سرمايهگذاري بر نيروي انساني و اهميت آن
از طریق ارائه آموزشهای مهارتی ،آموزش شغلي ،بهداشت و سالمتی بر افزايش كيفيت

نيروي انساني تأكيد داشته و آن را موجب افزايش کارايي فني در امر تولید کاال و خدمات
میدانند .همچنین ،اليس و جوانه 2از مطالعات خود نتیجه میگیرند که فناوری انتقاليافته از

طريق سرريز تحقيق و توسعه خارجي و مهارت نيروي انساني ،مکمل يکديگرند؛ به اين معنا

که با نوآوري سريع ،تغيير سريع در فناوری بهوجود ميآيد .اين امر درآمدهاي آموزش را
در مقايسه با هزينههاي آن افزايش داده و درنتيجه ،نرخ بازدهي آموزش و مهارتآموزي
افزايش مييابد که بار دیگر موجب افزايش سرمايهگذاري در سرمايه انساني ميشود .از

سوی دیگر ،رشد سريعتر سرمايه انساني ،هزينه توليد دانش در آينده را نسبت به هزينه توليد
آن در زمان حال کاهش داده و بازدهي نوآوري را افزايش ميدهد.

بهطور خالصه و بهعنوان یک رویکرد نظری قابلتوجیه ميتوان استدالل کرد که سرريز

تحقيق و توسعه خارجي از طريق تجارت بينالملل بهطور مستقيم و غيرمستقيم کارايي فني
عوامل توليد در يک کشور را بهبود میبخشد .در این بین ،منافع مستقيم افزايش تجارت
بينالملل ناشي از بهرهبرداري بيشتر از برتريهاي نسبي و تحقق صرفهجوييهاي ناشي از
1. Mastromarco (2008).
2. Ellise and Joanne (2000).
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مقياس توليد همراه با افزايش دسترسي به فرآوردههاي واسطهاي است .منافع غيرمستقيم نيز
در اثر نقش تجارت بينالملل در تعيين توانايي اجتماعي يک کشور براي رسيدن به سطح
کشورهاي پيشرفته ايجاد ميشود.

 .2مطالعات تجربی
مطالعات زيادي در خصوص نقش سرريز تحقيق و توسعه خارجي از طريق تجارت

بينالملل صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به مطالعه هنري و همکاران ،1با عنوان
«تجارت ،انتقال تکنولوژي و کارايي ملي در کشورهاي درحالتوسعه» اشاره کرد .این مطالعه

با استفاده از روش تحليل مرزي تصادفي ( ،)SFAعوامل تعيينکننده کارايي  57کشور

درحالتوسعه را در سالهای  1970-1980بررسي کرده و نشان میدهد سرمايه فيزيکي ،نيروي

کار و تحقيق و توسعه خارجي همگي تأثیر مثبتي بر توليد کشورهاي درحالتوسعه دارند،
ولي تأثیر سرمايه انساني پيچيدهتر از سایر عوامل است .کيم و لي 2در مطالعه خود ،رابطه میان

سرريزهاي ملموس و غيرملموس تحقيق و توسعه با تغيير بهرهوري و تغيير کارايي فني عوامل
ِ
توليد  14کشور  3OECDرا در سالهاي  1978-1993بررسی کردهاند .نتايج بهدست آمده
حاکي از آن است که سرريزهاي غير ملموس تحقيق و توسعه اثرات مثبت و معنيداري بر

رشد بهرهوري کل عوامل و تغيير کارايي فني عوامل توليد دارد .همچنين مشخص شد که در
کشورهاي داراي فعاليتهاي تحقيق و توسعه داخلي باال ،رشد بهرهوري کل عوامل و تغيير

کارايي فني عوامل توليد ،بيشتر تحت تأثیر تحقيق و توسعه داخلي و براي کشورهاي داراي

فعاليت تحقيق و توسعه داخلي پايين ،بیشتر تحت تأثیر سرريزهاي تحقيق و توسعه خارجی
قرار دارد .مسترومارکو 4با استفاده از روش تحليل مرزي تصادفي ( ،)SFAتأثیر سرمايهگذاري

مستقيم خارجي ،واردات ماشينآالت و تجهيزات و سرريز تحقيق و توسعه خارجي از طريق
تجارت بينالملل بر کارايي فني عوامل توليد  57کشور درحالتوسعه را براي دوره زماني

 1960-2000بررسی کرد .او نتیجه گرفت که سرمايهگذاري مستقيم خارجي و سرمايه
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 کارايي کشورهاي مذکور دارد ،اما واردات کاالهاي

سرمايهاي تأثیر معناداري بر کارايي اين کشورها ندارد .قوش و مسترومارکو 1توانستند رابطه

میان فعاليتهاي برونمرزي (تجارت بينالملل ،سرمايهگذاري مستقيم خارجي و مهاجرت) و
سرمايه انساني با کارايي فني و بهرهوري کل عوامل توليد در  24کشور عضو  OECDرا در

سالهای  1993-2004تجزیه و تحلیل کنند .براساس نتايج بهدستآمده ،فعاليتهاي برونمرزي
از طريق تجارت بينالملل ،سرمايهگذاري مستقيم خارجي و مهاجرت ،نقش مهمي در افزايش
کارايي فني و بهرهوري کل عوامل در اين کشورها دارد .البته با تأکید بر این نکته که میزان

تأثیرگذاری مثبت تجارت بينالملل ،سرمايهگذاري مستقيم خارجي و مهاجرت بر کارايي فني

و بهرهوري کل عوامل بر روی کشورهاي مذکور ،به سطح سرمايه انساني انباشته شده بستگي
دارد .همچنین ،کستالني و پيرو 2در مطالعه خود اثرات سرمايهگذاري خارجي بر کارايي فني

کشورهاي اروپايي را از طريق برآورد تابع مرزي تصادفي در سالهاي  2000-2008بررسی
کردند .براساس نتايج ،سرمايهگذاري خارجي در دوره مورد بررسی ،اثرات مثبت و معناداري
ِ
توليد کشورهاي اروپايي داشته است .همچنين ،تأثیر سرمايهگذاري
بر کارايي فني عوامل

خارجي بر کارايي فني عوامل توليد کشورهاي اروپايي بيشتر از سرمايهگذاري داخلي است
و با کنترل تعيينکنندههاي مهم کارايي (نوآوري و سرمايه انساني) ،سرمايهگذاري خارجي اثر

مثبت بيشتري بر کارايي خواهد داشت.

در مجموع ،مطالعات بسیاری درباره نقش سرريز تحقيق و توسعه خارجي از طريق

تجارت بينالملل و سرمايه انساني بر بهرهوري کل عوامل توليد انجام شده است .هدف از
انجام مطالعه حاضر ،بررسی نقش سرريز تحقيق و توسعه خارجي از طريق تجارت بينالملل

و همچنین سرمايه انساني بر کارايي فني عوامل توليد در کشورهای مرحله دوم و سوم
توسعهیافتگی است.

 .3روش تحقیق
به منظور بررسی اثرات جداگانه سرريز تحقيق و توسعه خارجي و سرمايه انساني بر
1. Ghosh and Mastromarco (2009).
2. Castellani and Pieriy (2009).
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ارتقای کارايي فني عوامل توليد در کشور درحالتوسعه میزبان و با توجه به فقدان دادههاي

مربوط به هزينههاي تحقيق و توسعه داخلي و واردات کاال در بسياري از کشورهای مرحله
اول توسعهيافتگي ،در اين مطالعه از ده کشور مرحله دوم توسعهيافتگي و سیزده کشور

مرحله سوم توسعهيافتگي استفاده شده که عمدتاً واردکننده کاال و خدمات از شرکای

تجاری خود ــ یعنی کشورهاي  G7ــ هستند .معيارهاي مختلفي نظیر همگني کشورها در
راستاي تحقيق ،دسترسی به اطالعات و تنوع موقعيت جغرافيايي کشورها در انتخاب آنها

مورد توجه قرار گرفته است .اسامي اين کشورها به همراه حروف اختصاریشان در جدول

( )1آمده است.

جدول 1ـ اسامي کشورهاي موجود در تخمين مدل
كشورهاي عضو G7
USA

United States

ITA

Italy

CAN

Canada

JPN

Japan

FRA

France

GBR

United Kingdom

DEU

Germany

کشورهاي مرحله سوم توسعهيافتگي
PRT

Portugal

GRC

Greece

AUS

Australia

SGP

Singapore

ISL

Iceland

AUT

Austria

SVN

Slovenia

IRL

Ireland

BEL

Belgium

ESP

Spain

NLD

Netherlands

DNK

Denmark

FIN

Finland

کشورهاي مرحله دوم توسعهيافتگي
THA

Thailand

MYS

Malaysia

BGR

Bulgaria

TUN

Tunisia

PAN

Panama

IRN

Iran

PER

Peru

LVA

Latvia

ROM

Romania

LTU

Lithuania
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همچنین ،براساس گزارشهاي  ،1 WEFتمام کشورهاي جهان در یکی از سه مراحل

توسعهيافتگي دستهبندی میشوند:

 .1مرحله اول توسعهيافتگي :در اين مرحله از توسعهيافتگي ،رشد اقتصادي کشورها
بيشتر بر نيروي کار غيرماهر ،منابع طبيعي و آموزش ابتدايي متکي است.

 .2مرحله دوم توسعهيافتگي :رشد اقتصادي کشورهايي که در اين مرحله از توسعهيافتگي
قرار دارند بيشتر وابسته به کارايي بازار کاال ،بازار نيروي کار و آموزش عالي است.

 .3مرحله سوم توسعهيافتگي :در اين مرحله از توسعهيافتگي ،رشد اقتصادي کشورها
برپايه دانش ،نوآوري و تجارت است.

کشورهايي که در مرحله اول توسعهيافتگي قرار دارند معموالً  GDPسرانهشان کمتر

از  2000دالر در سال  2010است؛ درحالیکه این رقم برای کشورهاي مرحله دوم

توسعهيافتگي بين  3000و  9000دالر و برای کشورهاي مرحله سوم توسعهيافتگي ،بيش
از  17000دالر در سال  2010برآورد شده است GDP .سرانه کشورهايي که درحالگذار

از مرحله اول به مرحله دوم توسعهيافتگي هستند ،بين  2000و  3000دالر و  GDPسرانه

کشورهای در حال گذار از مرحله دوم به مرحله سوم توسعهيافتگي ،بين  9000و 17000

دالر در سال  2010برآورد میشود.2

دادههاي آماری مطالعه حاضر شامل سريهاي زماني ساالنه متغيرهای سالهای  1996تا

 2006است که برای جمعآوری آنها از منابع بينالمللي معتبر مانند مرکز ارائه شاخصهای
توسعه جهانی ،)WDI( 3مرکز مطالعات تجارت سازمان ملل 4استفاده شده است .همچنین،

برای دريافت اطالعات خاص آماری مربوط به هزينههاي تحقيق و توسعه داخلي ايران از

دادههای آماری دفتر نظارت برنامه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور
استفاده شده است .متغیرهای بررسیشده در اين مطالعه شامل متغیر توليد ناخالص داخلي،

نيروي کار ،موجودي سرمايه ،نسبت هزینههای آموزشي (بهعنوان جانشيني براي سرمايه
انساني از نوع آموزش) ،ضريب اميد به زندگي (بهعنوان جانشين سرمايه انساني از نوع
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 سرمايه تحقيق و توسعه داخلي و انباشت سرمايه تحقيق و توسعه شرکاي

تجاري ( )G7یا سرريز تحقيق و توسعه خارجي از كانال تجارت است .الزم به ذکر است
كشورهاي عضو  G7بهدلیل همگن بودن شركاي تجاري کشورهای مورد بررسی و اینکه
بيش از  90درصد هزينههاي تحقيق و توسعه جهان توسط آنها انجام ميشود ،انتخاب

شدهاند .جهت لحاظ کردن نقش جداگانه و متفاوت سرمايه انساني بر کارايي فني عوامل
توليد در کشورهاي مورد بررسي از طريق گسترش و تعميق فعاليتهاي تحقيق و توسعه

داخلي و جذب تحقيق و توسعه بينالمللي و پويايي آن ،هزينههاي آموزشي بهعنوان جانشين

سرمايه انساني از بُعد آموزش ،و اميد به زندگي بهعنوان جانشين سرمايه انساني از بُعد
سالمت در نظر گرفته شده است.
نخست ،به پيروي از مطالعه کو و همكاران ،1از شيوه موجودي دائم 2برای محاسبه

موجودي سرمايه فيزيکي هريک از کشورهاي نمونه (رابطه  )1استفاده میشود:
()1
در اين رابطه،

موجودي سرمايه و

سرمايهگذاري در سال  tرا نشان ميدهد .در

اينجا تشکيل سرمايه ثابت ناخالص( 3به قيمت ثابت سال  2000دالر امريکا) در سالهای

 1996 -2006را بهعنوان سرمايهگذاري در هر سال در نظر گرفته و نرخ استهالک ()δ
براي کشورهاي مرحله سوم توسعهيافتگي معادل پنج درصد و براي کشورهاي مرحله دوم
توسعهيافتگي معادل ده درصد لحاظ شده است .با توجه به دوره مورد بررسي (سالهای

 ،)1996-2006برای محاسبه موجودي سرمايه در سال  )t = 1( 1996بهصورت رابطه ()2
عمل شده است:

()2
که در آن  gنرخ رشد لگاريتمي متوسط ساليانه براي کل دوره بوده و بهصورت رابطه

( )3محاسبه ميشود:

1. Coe et al. (2008).
2. Perpetual Inventory Procedure.
3. Gross Fixed Capital Formation.
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()3
مقادیر عددی  1و  nبهترتيب نشانگر سال پایه و آخرين سالي است که آمار مربوط

به ميزان تشکيل سرمايه ثابت براي هر کشور قابل دسترسی است .همچنین ،طبق فرمول

گريليچز 1و از رابطه ( )4برای محاسبه انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي از متغیر انباشت
هزينههاي تحقيق و توسعه داخلي استفاده شده است.

()4
که در آن  δ ،R0و  ،gبهترتيب بيانگر هزينه تحقيق و توسعه ،نرخ استهالک و لگاريتم

متوسط رشد ساالنه مخارج تحقيق و توسعه ،برای سال مورد بررسی است .مقدار انباشت

سرمايه تحقيق و توسعه داخلي در هر سال نیز از رابطه ( )5محاسبه میشود.
()5

درمورد انباشت سرمايه تحقيق و توسعه شرکاي تجاري ،با توجه به اينکه از طريق

واردات کاال و نهادههاي واسطهاي و سرمايهاي ميتوان سرریز تحقيق و توسعه انجامشده
توسط شرکاي تجاري 2به داخل کشور را انتقال داد ،بنابراين ،انباشت سرمايه تحقيق و توسعه

شرکاي تجاري از طريق جمع وزني واردات کشورهاي بررسي شده و با استفاده از رابطه
ارائهشده توسط کو و هلپمن( 3رابطه  ،)6محاسبه میشود.

()6
که در آن mij ،بيانگر جريان واردات کاالي کشور  iاز شريک تجاري توسعهيافته j

و  miکل واردات کشور  iاز شرکاي تجاري توسعهيافته مورد مطالعه و

1. Griliches (1988).

 .2منظور از شرکاي تجاري در اين مطالعه ،کشورهاي عضو  G7است که عبارتاند از :کانادا ،فرانسه ،آلمان ،ايتاليا،
ژاپن ،انگلستان و اياالتمتحده آمريکا.
3. Coe and Helpman (1995).
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است .و در نهایت،

انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي هريک از شرکاي تجاري

توسعهيافته گروه هفت است.

جهت برآورد توابع تولید مرزي و اندازهگيري عدمکارايي (بهمعنای دیگر کارايي)،

از مدل تابع مرزي تصادفي باتيس و کولي 1استفاده میشود که براساس آن ،عدمکارايي

بهعنوان تابع صريحی از متغيرهاي توضيحي تأثیرگذار ،بيان شده و فرض ميشود که اميد

رياضي و واريانس جزء عدم کارايي ،تابعي از يک سري متغيرهاي تأثیرگذار بر عدمکارايي
است .2خصوصيات مدل باتيس و کولي به شرح رابطه ( )7و سایر روابط زیرمجموعه آن
است:
()7

که در آن روابط Yit ،ستانده واحد  iام Xit ،بردار عوامل توليدي براي واحد  iام و Zit

بردار متغيرهاي تأثیرگذار بر عدمکارايي واحد  iام در زمان  tاست ، β .بردار پارامترهاي

اصلي مدل و  δبردار پارامترهاي مربوط به اثرات عدم کارايي است که بايد تخمين زده شوند.

 Uitو  Vitبهترتيب بيانگر ميزان عدمکارايي و ساير اختاللهاي آماري در مدل هستندUit .

توزيع نرمال و منقطعی در نقطه صفر با ميانگيني برابر با ( mitکه فرض ميشود تابعي خطي
از متغيرهاي  Zitاست) دارد .همچنين Wit ،جزء اخالل با توزيع نرمال ناقص با ميانگين صفر

و واريانس

است .از آنجا که

خواهد بود .سپس بهجاي واريانسهاي

به شرح روابط ( )8و ( )9تعريف میشوند.

و

است ،لذا طبق رابطه باال

در رابطه ( ،)7دو پارامتر واريانس  σ2و γ

1. Battese and Coelli (1995).

 .2امامی میبدی (.)1384

دیلوت لماوع ینف ییاراک رب یناسنا هیامرس و یجراخ هعسوت و قیقحت زیررس رثا

163

()8
()9
پارامتر  γدرواقع معنادار بودن جزء عدمکارايي و اثر آن در مدل را ارزيابي ميکند.

اين پارامتر در يک فرایند حداکثرسازي تکراري برآورد شده و مقداري بين صفر و

يک اختيار ميکند؛ درحالتي که مقدار  γبه سمت صفر ميل کند ،يعني

و يا

 ،عدمکارايي از مدل حذف و رابطه ( )7به يک مدل معمولي اقتصادسنجي

تبديل ميشود .از سوي ديگر ،چنانچه مقدار پارامتر  γبه سمت يک ميل کند ،یعنی
و يا

 ،رابطه ( )7به مدل تابع مرزي معين نزديک خواهد شد.1

در ادامه با توجه به خصوصيات يک مدل برتر (ساده بودن ،سازگاري با منطق فيزيکي

و اقتصادي ،خوبي برازش ،قدرت تعميمدهي و پيشنگري) ،از شکل لگاريتمي تابع توليد

کاب ـ داگالس بهصورت رابطه ( )10استفاده میشود.
()10
که در آن:

) :Log(Yلگاريتم توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 2000؛

) :Log(Lلگاريتم نيروي کار؛

) :Log(Kلگاريتم موجودي سرمايه به قيمت ثابت سال .2000

 uitجزء عدمکارايي فني و  vitنيز ساير اخاللهاي تصادفي است .با فرض آنکه جزء

عدمکارايي فني ( )uitداراي توزيع نرمال منقطع در نقطه صفر با ميانگيني برابر با  mitو
واريانس

است.

در ادامه با توجه به متغیرهای در نظر گرفتهشده ،مدل تخمین ناکارايي فني برای بررسی

عوامل مؤثر بر آن بهصورت رابطه ( )11تعریف میشود.
()11

 .1حکیمیپور و همکاران (.)1387
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که در آن:

 :uitميزان عدمکارايي فني؛

) :Log(eduexلگاريتم هزينههاي آموزشي (درصدي از توليد ناخالص داخلي)؛

) :Log(lifexلگاريتم اميد به زندگي؛

) :Log(Sdلگاريتم انباشت تحقيق و توسعه داخلي به قيمت ثابت سال 2000؛

) :Log(Sfلگاريتم انباشت تحقيق و توسعه خارجي به قيمت ثابت سال 2000؛
 :Wجمله اخالل که بنا به فرض داراي توزيع نرمال است.

پارامترهاي  βدر مدل ( )10و  δدر مدل ( )11نیز بهطور مستقيم و همزمان و با استفاده از

روش حداکثر درستنمايي ،برآورد شدهاند.

 .4نتایج
در تجزیه و تحلیل دادهها ،با توجه به کوتاه بودن دوره زمانی مطالعه ( 11سال)

و از آنجاییکه در این شرایط مانایی و یا نامانایی متغیرها نمیتواند بر ضرایب و

آمارههای آزمون تأثیر بگذارد ،نیازی به تحلیل همانباشتگی دیده نشد .همچنین ،با
در نظر گرفتن این نکته که از نظر باتيس و کولي ،تابع توليد مرزي تصادفي و عوامل
مؤثر بر عدمکارايي فني بايد بهطور همزمان برآورد شوند ،جهت انتخاب مدل نهايي

تابع توليد مرزي تصادفي و تعيين کارايي فني از آزمون نسبت حداکثر درستنمايي
تعميميافته 1بهصورت رابطه ( )12استفاده شده است .در این رابطه LR ،نسبت حداکثر
درستنمايي است که توزيع کايدو دارد Loglikelihood H0 .لگاريتم تابع حداکثر
درستنمايي تابع توليد مرزي است ،درحاليکه فرضيه  H0وجود دارد و Loglikelihood

 H1نیز در مقابل فرضيه  H0است .درجه آزادي  LRبرابر است با تعداد قيود اعمالشده
بر مدل تحت فرضيه صفر.2

()12

)LR=-2(Loglikelihood H0 -Loglikelihood H1

1. Genelized Likelihood Ratio Test.

 .2ابراهيميمهر (.)1389
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فرضيههاي مربوط به پارامترهاي برآوردشده در دو سطح معنيدار يک درصد و

پنج درصد آزمون شدهاند که نتايج حاصل از اين آزمونها براي کشورهاي مرحله

دوم توسعهيافتگي و کشورهاي مرحله سوم توسعهيافتگي بهطور جداگانه و بهترتيب در

جدولهای ( )2و ( )3آورده شده است .در ابتدای بررسی ،اولين فرضيهاي که آزموده شد،
یعنی  ،H0: δ0=δ1=δ2=δ3=δ4=0بيانگر صفر بودن يا عدم تأثیر متغیرهای سرمایه انسانی از

دو بُعد آموزش و سالمت ،تحقیق و توسعه داخلی و سرریز تحقیق و توسعه خارجی بر
عدمکارايي فني عوامل تولید در کشورهاي مورد بررسی است که براساس نتايج به دست

آمده در سطح معنيدار یک درصد و پنج درصد رد شده است .دومین فرضيه مهم ،یعنی
 ،فرض عدموجود ( )H0یا وجود ( )H1عوامل مؤثر بر عدمکارايي فني در

تابع توليد مرزي تصادفي را میآزماید که درصورت پذيرش  ،H0نشان میدهد که کارايي
فني قابل مشاهده نبوده و اختالف توليد بين واحدها ناشي از عوامل خارج از کنترل است .در
این رابطه نیز با توجه به مقادیر بهدستآمده از جدولهای ( )2و ( ،)3فرضيه فوق در سطح

معنيدار یک درصد و پنج درصد بهگونهاي قوي رد میشود .در نتیجه ،میتوان اینگونه
استنباط کرد که اثرات عدمکارايي فني در مدل وجود داشته و اختالف توليد بين کشورها

فقط ناشي از عوامل خارج از کنترل نیست.

جدول 2ـ نتايج حاصل از آزمون فرضيه نسبت درستنمايي
براي کشورهاي در مرحله دوم توسعهيافتگي

فرضيه صفر ()H0

δ0=δ1=δ2=δ3=δ4=0

منبع :يافتههاي تحقيق.

مقادير بحراني آماره

مقدار آماره
آزمون ()LR

درجه آزادي
()d.f.

75/55

5

15/09

75/53

5

15/09

رد
يا
قبول فرضيه

در سطح
 1درصد

در سطح
 5درصد
11/07

رد فرضيه صفر

11/07

رد فرضيه صفر
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جدول 3ـ نتايج حاصل از آزمون فرضيه نسبت درستنمايي براي کشورهاي در
مرحله سوم توسعهيافتگي
فرضيه صفر ()H0

δ0=δ1=δ2=δ3=δ4=0

مقادير بحراني آماره
در سطح 1
درصد

درسطح 5
درصد

رد
يا
قبول فرضيه

11/07

رد فرضيه صفر

11/07

رد فرضيه صفر

مقدار آماره
آزمون ()LR

درجه آزادي
()d.f.

160/36

5

15/09

195/13

5

15/09

منبع :يافتههاي تحقيق.

ن پارامترهاي مربوط به تابع توليد مرزي در مدل و بررسی عوامل
نتايج حاصل از تخمي 

مؤثر بر ناکارايي فني هر دو گروه کشورهاي مرحله دوم و سوم توسعهيافتگي در سالهاي

 1996-2006در جدولهای ( )4و ( )5ارائه شده است .با توجه به ارقام این جدولها ،متغیر
هزينههاي آموزشي بهعنوان جانشيني براي سرمايه انساني از بُعد آموزش ،و اميد به زندگي

بهعنوان جانشين سرمايه انساني از بُعد سالمت ،تأثیر منفي و به لحاظ آماري معناداری بر

ناکارايي فني عوامل توليد و بهعبارت دیگر تأثیر مثبت و معنا داری بر کارايي فني عوامل توليد
هر دو گروه کشورهاي مرحله دوم و سوم توسعهيافتگي دارند .همچنین ،برای هر دو گروه،

ضريب بهدستآمده متغير اميد به زندگي از ساير متغيرها بزرگتر بوده است .البته هزينههاي

آموزشي و اميد به زندگي در کشورهاي مرحله سوم توسعهيافتگي در مقايسه با کشورهاي در
مرحله دوم توسعهيافتگي ،تأثیر بيشتري بر کاهش ناکارايي فني داشت ه است .در ادامه ،مشاهده
میشود که ضريب مربوط به متغير انباشت تحقيق و توسعه داخلي بر ناکارآمدی هر دو گروه

کشورهاي مرحله دوم و سوم توسعهيافتگي ،منفي و به لحاظ آماري معنادار بوده و بهعبارت
دیگر تأثیر مثبت و معناداری بر کارايي فني عوامل توليد داشت ه است .البته ،انباشت سرمايه

تحقيق و توسعه داخلي کشورهاي مرحله سوم توسعهيافتگي نسبت به کشورهاي مرحله دوم

توسعهيافتگي از تأثیر بيشتري بر کاهش ناکارايي فني برخوردار است .همچنین ،طبق نتايج
بهدستآمده ،متغیر انباشت تحقيق و توسعه شرکاي تجاري ( ،)G7به لحاظ آماري تأثیر منفي
و معناداری بر ناکارايي فني دارد؛ بهعبارت دیگر ،تأثیر مثبت و معناداری بر کارايي فني عوامل

توليد در هر دو گروه کشورهاي مرحله دوم و سوم توسعهيافتگي میگذارد.

167

دیلوت لماوع ینف ییاراک رب یناسنا هیامرس و یجراخ هعسوت و قیقحت زیررس رثا

جدول 4ـ نتايج حاصل از برآورد حداکثر درستنمايي در کشورهاي در مرحله دوم
توسعهيافتگي
t-Ratio

Standard error

Estimates

Parameter

Variable

17.00

0.32

*5.40

β0

Constant

7.80

0.04

*0.32

β1

)Log (L

8.88

0.04

*0.35

β2

)Log (K

4.96

1.11

*5.49

δ0

Constant

-1.39

0.06

**-0.09

δ1

)Log(eduex

-1.53

0.57

**-0.87

δ2

)Log(lifex

-4.77

0.03

*-0.13

δ3

)Log(Sd

-4.28

0.03

*-0.15

δ4

)Log(Sf

2.44

0.001

*0.003

Sigma - squared

3.44

0.29

*0.99

Gamma

Log - likelihood = 175.89
* در سطح يک درصد معنيدار است ** در سطح ده درصد معنيدار است.

جدول 5ـ نتايج حاصل از برآورد حداکثر درستنمايي در کشورهاي در مرحله سوم
توسعهيافتگي
t-Ratio

Standard error

Estimates

Parameter

Variable

17.84

0.29

*5.23

β0

Constant

14.32

0.04

*0.62

β1

)Log (L

3.86

0.04

*0.17

β2

)Log (K

8.89

1.59

*14.14

δ0

Constant

-2.51

0.05

*-0.13

δ1

)Log(eduex

-4.46

0.92

*-4.11

δ2

)Log(lifex

پژوهشنامه بازرگانی

168
t-Ratio

Standard error

Estimates

Parameter

Variable

-12.16

0.02

*-0.28

δ3

)Log(Sd

-3.67

0.07

*-0.26

δ4

)Log(Sf

6.31

0.0007

*0.004

Sigma - squared

48.25

0.02

*0.97

Gamma

Log - likelihood = 242.58

* .در سطح يک درصد معنادار است.

در ادامه ،نتايج حاصل از اندازهگیری سطوح کارايي فني کشورهاي مرحله دوم و سوم

توسعهيافتگي در جدول ( )6آمده است .همانطور که مشاهده ميشود ،ميانگين کارايي فني

کشورهاي مرحله دوم توسعهيافتگي در سالهاي  1996تا  2006برابر  44/46درصد است.

اين در حالي است که بهترتيب کشورهاي مالزي ،پرو ،تايلند و روماني در مقايسه با ساير
کشورهاي مرحله دوم توسعهيافتگي ،بهطور متوسط سطح کارايي فني باالتري داشتهاند
(بيشتر از  .)44/46در مقابل ،کشورهاي لتوني ،بلغارستان ،تونس ،پاناما ،ليتواني و ايران،

بهترتيب داراي پايينترين سطح کارايي فني بودهاند (کمتر از  .)44/46بهطورکلي ،در ميان
کشورهاي مرحله دوم توسعهيافتگي ،کشور لتوني با رقم  41/28درصد و مالزي با رقم

 52/14درصد ،بهترتيب کمترين و بيشترين ميانگين کارايي فني را داشتهاند .همچنين،
ميانگين کارايي فني کشورهاي مرحله سوم توسعهيافتگي در سال  1996تا  2006برابر

 86/64درصد بوده است .در اين سالها ،کشورهاي هلند ،استراليا ،بلژيک ،دانمارک،
اسپانيا ،ايرلند ،اتريش و فنالند در مقايسه با ساير کشورهاي مرحله سوم توسعهيافتگي،
بهترتيب و بهطور متوسط سطح کارايي فني باالتري را تجربه کردهاند (بيشتر از .)86/64

در مقابل ،کشورهاي اسلواني ،پرتغال ،ايسلند ،يونان و سنگاپور در مقايسه با کشورهاي
مرحله سوم توسعهيافتگي ،بهترتيب و بهطور متوسط پايينترين ميزان کارايي فني را داشتهاند

(کمتر از  .)86/64بهطورکلي در ميان کشورهاي مرحله سوم توسعهيافتگي ،هلند با رقم

 98/11درصد و اسلواني با رقم  61/39درصد ،بهترتيب بيشترين و کمترين متوسط کارايي
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فني را داشتهاند .در يک نتيجهگیری کلي نيز قابل مشاهده است که کشورهاي مرحله سوم
توسعهيافتگي در مقايسه با کشورهاي مرحله دوم توسعهيافتگي بهطور متوسط از کارايي فني

باالتري برخوردار بودهاند.

جدول6ـ سطوح کارايي فني کشورهاي مرحله دوم و سوم توسعهيافتگي
در سالهاي 1996-2006
کشورهاي مرحله سوم
توسعهيافتگي

ميانگين کارايي
فني (درصد)

کشورهاي مرحله دوم
توسعهيافتگي

ميانگين کارايي
فني (درصد)

استراليا

97/91

بلغارستان

41/53

اتريش

91/50

ايران

44/44

بلژيک

97/02

لتوني

41/28

دانمارک

96/25

ليتواني

43/24

فنالند

90/34

مالزي

52/14

يونان

78/60

پاناما

42/36

ايسلند

74/38

پرو

47/22

ايرلند

93/05

روماني

44/74

هلند

98/11

تايلند

45/75

پرتغال

70/94

تونس

41/94

سنگاپور

83/70

ميانگين کارايي فني (درصد)

44/46

اسلواني

61/39

حداکثر کارايي فني (درصد)

52/14

اسپانيا

93/12

حداقل کارايي فني (درصد)

41/28

ميانگين کارايي فني (درصد)

86/64

دامنه تغييرات (درصد)

10/85

حداکثر کارايي فني (درصد)

98/11

حداقل کارايي فني (درصد)

61/39

دامنه تغييرات (درصد)

36/72

منبع :يافتههاي تحقيق.
* دو کشور نروژ و سوئد از کشورهاي مرحله سوم توسعه حذف شدهاند.
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جمعبندی و مالحظات
بیترديد ،بهبود کارايي عامل تعيينکننده رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب

میشود و با توجه به تأثیر مهم سرريز تحقيق و توسعه خارجي از کانال واردات کاالهاي

واسطهاي و سرمايهاي بر افزايش کارايي فني کشورهاي درحالتوسعه ،الزم است برای
تدوين راهبرد و سياستهاي رشد اقتصادي به اين پديده اقتصادي توجه کرد .براساس نتايج
این مطالعه از بررسی عوامل مؤثر بر کارايي فني هر دو گروه کشورهاي مرحله دوم و

سوم توسعهيافتگي در سالهاي  ،1996-2006میتوان گفت سرمايهگذاري در بخش سرمايه
انساني در بُعد آموزش و سالمت بهشدت بر کارايي فني عوامل توليد مؤثر است .البته
هزينههاي آموزشي و اميد به زندگي تأثیر بيشتري بر کاهش ناکارايي فني کشورهاي

مرحله سوم توسعهيافتگي نسبت به کشورهاي مرحله دوم توسعهيافتگي داشته است .به نظر
میرسد در کشورهاي مرحله سوم توسعهيافتگي ،با صرف هزینههای آموزشی بيشتر برای

نیروی کار ،گذران اوقات فراغت در کنار انجام کسبوکار و همچنین کاستن بيماريهای

جامعه ،صرفهجوييهای زيادي براي بنگاهها فراهم آمده و از این طریق ،ارتقای کيفيت
نيروي انساني از جنبههای کسب مهارت و سالمت بر روی افزايش کارايي فني تولید نیز
تأثیر مثبت میگذارد .در حقيقت ،اين کشورها دريافتهاند که نيروي انساني با ارزشترين و

مهمترين منابع طبيعي رشد و توسعه بوده و در نتيجه ،سرمايهگذاري در اين عامل ،کيفيت

نيروي انساني و کارایی سایر عوامل تولید را بهبود میبخشد.

همچنین ،مشاهده میشود که ضريب مربوط به متغير انباشت تحقيق و توسعه داخلي در

مدل برای هر دو گروه کشورهاي مرحله دوم و سوم توسعهيافتگي منفي بوده و به لحاظ

آماري معنادار است .بهعبارت دیگر ،متغير انباشت تحقيق و توسعه داخلي ،تأثیر مثبت و
معناداری بر کارايي فني عوامل توليد در هر دو گروه دارد .نتيجه بهدست آمده مطابق

با انتظار و همسو با نتایج سایر مطالعات انجامشده در گذشته است .نگاهي به دادههاي
هزينههاي تحقيق و توسعه داخلي کشورهاي مرحله سوم توسعهيافتگي نشان ميدهد که در

سالهاي  ،1996-2006بهطور متوسط حدود  1-2درصد توليد ناخالص داخلي اين کشورها
صرف هزينههاي تحقيق و توسعه شده است؛ درحاليکه در اين سالها ،هزينههاي تحقيق

و توسعه داخلي کشورهاي مرحله دوم توسعهيافتگي کمتر از یک درصد توليد ناخالص
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داخلي بوده است .انباشت تحقيق و توسعه داخلي در اين کشورها از طريق استفاده کارآمدتر
از منابع داخلي ،معرفي کاالهاي سرمايهاي جديد که نقش بيشتر و بهتري در توليد نسبت

به کاالهاي سرمايهاي موجود دارند ،افزايش ظرفيت انتقال فناوری و جذب سرريز تحقيق
و توسعه شرکای تجاري ،نقش تأثیرگذار و مهمي بر کاهش ناکارايي فني عوامل توليد

اين کشورها داشته است .البته الزم به ذکر است که انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي
کشورهاي مرحله سوم توسعهيافتگي نسبت به کشورهاي مرحله دوم توسعهيافتگي ،تأثیر

بيشتري بر کاهش ناکارايي فني داشته و به ايجاد تحول و پويايي فناوری در اين کشورها

در دوره مورد نظر ،ختم شده است.

همچنین ،نتایج نشان داد که انباشت تحقيق و توسعه شرکاي تجاري ( )G7بهعنوان

کشورهای اصلی صادرکننده ،از لحاظ آماري تأثیر منفي و معناداری بر ناکارايي فني

عوامل توليد دارد .بهعبارت دیگر ،تأثیر مثبت و معناداری بر کارايي فني عوامل توليد هر

دو گروه کشورهاي مرحله دوم و سوم توسعهيافتگي دارد؛ به این صورت که سرريز تحقيق
و توسعه شركاي تجاري ( )G7از طريق مبادالت تجاری کاالهای واسطهاي ،ماشينآالت و
تجهيزات سرمايهاي ،بستر الزم براي دستيابي كشورهاي مرحله دوم و سوم توسعهيافتگي به

محصوالت مورد نیاز ،بوميسازي ،يادگيري فناوریها ،فرایندهاي توليدي جديد و کاهش
ناکارايي فني عوامل توليد را فراهم میکند .البته ،تأثیر انباشت تحقيق و توسعه شرکاي

تجاري ( )G7از طريق تجارت بينالملل بر کاهش ناکارايي فني کشورهاي مرحله دوم
توسعهيافتگي نسبت به کشورهاي مرحله سوم توسعهيافتگي کمتر بوده است؛ زیرا ،ممکن
است کشورهاي مرحله دوم توسعهيافتگي به دلیل کمبود تخصص ،مهارتهاي آموزشي

و بنيان فرهنگي جهت جذب تحقيق و توسعه شرکاي تجاري خود ،نتوانستهاند از موفقیت

الزم جهت بهبود کارايي فني نسبت به کشورهاي مرحله سوم توسعهيافتگي برخوردار
شوند .بهطورکلی این نتیجه حاصل میشود که در ادبیات نوین اقتصاد دانشبنیان و تجارت

بینالملل ،سرمايه فيزيکي ،نيروي کار و تحقيق و توسعه خارجي همگی میتوانند تأثیر
مثبتی بر توليد کشورهای مرحله دوم وسوم توسعهیافتگی داشته باشند و در این میان ،انباشت
تحقيق و توسعه شرکای تجاري ،کانال مهمي براي بهبود کارايي و تأثیر مثبت و معنادار بر
کارايي فني عوامل توليد این كشورها محسوب میشود .البته ،میزان تأثیرگذاری به سطح
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سرمايه انساني از جنبههای آموزش و سالمت و همچنین ظرفيت جذب تحقيق و توسعه

انباشتهشده بستگي دارد .بنابراين ،يک راهبرد توسعهای براي اين کشورها ميتواند از طریق
ارتقای کیفیت نیروی کار ،بستر مناسبی جهت جذب سرريز تحقيق و توسعه خارجي ایجاد

کند.
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