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  چکیده
در جهان رقابتی آنچـه  . آنچه در اقتصاد جدید مورد توجه است، ساختار متکی به دانش و آگاهی آن است

در . باشـد  کند توجه به تولید دانش و تکیه بر نوآوري مـی  ها و در نتیجه اقتصادهاي کالن را پیشتاز می بنگاه
به این عقیده دست یافتند که ظهور و پیدایش نظران،  تمام صاحب تقریباً ژوزف شومپیتر و بعداً 20اوایل قرن 

ها یا همان کارفرمایان خالق در فرآیند توسعه اقتصادي تا کنون نقش بـس مهمـی    اي به نام کارآفرین پدیده
را ایفا کرده است که ویژگی مهم این افراد از نظر شومپیتر ابـداع و نـوآوري، آن هـم در ترکیبـات جدیـد      

گـذاري   میق فناوري میان کشور هاي توسعه یافتـه و در حـال توسـعه، سـرمایه    با توجه به شکاف ع. باشد می
باشد که از این  هاي نو به کشورهاي در حال توسعه می هاي انتقال فناوري یکی از راه) FDI(مستقیم خارجی 

گـذاري مسـتقیم    گیرنـد کـه ورود سـرمایه    قرار میها  طریق این کشورها در جریان کاربردي کردن نوآوري
جی در کشورهاي در حال توسعه خود سرریزهایی دارد که باعث گسترش نـوآوري در کشـورهاي در   خار

انـد بـراي    مرتـب شـده   Poolهـاي پانـل کـه بـه صـورت       در این مقاله با توجه به داده. گردد حال توسعه می
سـی تـاثیر   اي که دیگر اطالعات مربوط به فناوري در آنها در دسترس بوده به برر کشورهاي در حال توسعه
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  مقدمه
 هـاي  گیـري  جهـت  مرسوم طور به اقتصادي هاي انگیزه به واکنش در رشد اخیر هاي تئوري
 داننـد  مـی  وري بهره رشد و تکنولوژیکی پیشرفت اصلی موتور عنوانرا به  )نوآوري( ابداع

بـا ایـن نگـرش، ابـداعات از یـک طـرف بـه تولیـد دانـش ناشــی از            .)1385آبـادي،   شـاه (
در . کنـد  بستـگی دارد و از طرف دیگر، بـه انباشـت دانـش کمـک مـی      R&Dهاي فعالیـت

و انباشت دانش موثر و  R&Dهاي انباشته شده اقتصاد به فعالیت وري یک نتیجه، سطح بهره
کـه تحـت تـاثیر     وري هـر کشـور عـالوه بـر ایـن      ارتقـاي بهـره  . دو بسـتگی دارد  ارتبـاط آن 

 گیـرد  باشد تحت تاثیر کشـورهاي شـرکاي تجـاري نیـز قـرار مـی       می R&D گذاري سرمایه
  .)1380، شاه آبادي و کمیجانی(

هـاي تحقیـق و توسـعه جهـان تنهـا بـه        از هزینـه % 90کـه بـیش از    این امر به این علـت اسـت  
توان به  آوري می پس براي بررسی انتقال این بخش از فن. یابد اختصاص می G7کشورهاي گروه

  .گردد از دانش می بخشاین  انتقالکه موجب  داشتتوجه  FDIگذاري مستقیم خارجی  سرمایه
ران جهـت کـاهش شـکاف تکنولـوژیکی     یـ بنابراین کشورهاي در حال توسعه از جمله ا

اري مسـتقیم خـارجی تکنولـوژي و    گذ توانند از طریق تجارت بین الملل و جذب سرمایه می
  .هاي فنی را منتقل نمایند روش

وري نیروهـاي   به ساختارها و نهادهـاي اقتصـادي کـه در افـزایش بهـره      1فردریش لیست
شـومپیتر، گالبرایـت،    .کنـد  اشـاره مـی   گذارند، مولد از طریق نوآوري و توزیع دانش اثر می

  .برند ، از نوآوري به عنوان نیرویی بزرگ و محرك اقتصاد پویا نام می2شمنگودوین، هیر
گـذاري مسـتقیم    باشـیم کـه آیـا سـرمایه     در این پژوهش به دنبال پاسخ به این مسئله اصلی می

  وري تاثیر معناداري دارد؟آ بر نوآوري به عنوان عاملی از فن 2004تا 1996هاي  در سالخارجی 

                                                
 

1 -Friedrich List 
2 -Schumpeter, Galbraith, Goodwin, Hirschman 



  43/  ... (FDI)گذاري مستقیم خارجی  هاي سرمایه تاثیر سرریز

 
 

  بیان مفاهیم

  )FDI( خارجی مستقیم گذاري سرمایه

در کشـوري بـه جـز مـوطن فـرد       سرمایه گـذاري اسـت کـه بـا هـدف کسـب منـافع پایـدار        
گذاري آن است که در مـدیریت بنگـاه مـذکور     و هدف سرمایه شود گذار انجام می سرمایه

  .نقش موثر داشته باشد
و  مسـتقیم  طـور  بـه  اسـت  ممکـن  الملـل  بـین  تجارت کرد لاستدال توان می در مجموع

تجـارت   افـزایش  مسـتقیم  منـافع  .کنـد  تقویت کشور یک در را وري بهره رشد غیرمستقیم
 از هـاي ناشـی   جویی صرفه تحقق و نسبی هاي برتري از بیشتر برداري بهره از ناشی الملل بین

  .باشد می اي اسطهو هاي فرآورده به دسترسی افزایش با همراه تولید مقیاس
 یک کشور اجتماعی توانایی تعیین در الملل بین تجارت نقش اثر در نیز غیرمستقیم منافع

 از الملل ممکـن اسـت   بین تجارت .شود می ایجاد پیشرفته کشورهاي سطح به رسیدن براي

  .ببرد را باال کشور در یک وري بهره سطح نیز اي واسطه کاالهاي به دسترسی افزایش طریق
 کل عوامل وري بهره رشد در مهم عوامل عنوان به نیز تجاري آزادسازي هاي استسی

 از آزادسازي ناشی واردات و صادرات توسعه که است آن بیانگر تجربی مطالعات و است

 موجـب  آزادسازي تجاري و کند کمک عوامل کل وري بهره افزایش به تواند می تجاري

 استفاده یا جدید هاي تولید تکنیک توسعه طریق زا داخلی صنایع براي رقابتی فضاي ایجاد

 در تـري  وسیع انتخاب تجاري موجب آزادسازي همچنین و شود می تولید عوامل از کارآ

  اقتصـادي  هـاي  فعالیـت  بـراي  تـر  هاي پایین قیمت با اي واسطه هاي نهاده باالي کیفیت مورد
  .دشو می GDPوعوامل  کل وري بهره بهبود موجب امر این که شده

 طریـق  از مـالی  عـالوه بـر تـأمین    دیگـر،  طـرف  از خـارجی  غیرمستقیم گذاري سرمایه

 بـه  دسـتیابی  بـراي  مناسـب  ابـزاري  سـرمایه،  کمبـود  رفع و مستقیم خارجی گذاري سرمایه

 که این امـر  است، جدید فناوري با تجهیزات و آالت ماشین از و استفاده مدرن تکنولوژي

  .رسد می نظر به ناپذیر اجتناب
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 خصوصی هاي شرکت توسط خارجی کشورهاي در گذاري سرمایه گونه هر به اغلب

  .گویند خارجی می گذاري سرمایه هاي دولتی کمک منهاي حقیقی افراد و
فرآینـد   در داشـتن  مشارکت واسطه به گذار سرمایه خارجی، مستقیم گذاري سرمایه در
گـذاري   سرمایه در آنها کسب نامکا واقع، در که است دنبال منافعی به بنگاه گیري تصمیم

 هایی گذاري سرمایه شامل خارجی مستقیم گذاري سرمایه .ندارد وجود 1خارجی پورتفوي

 یـک  بهـادار  اوراق خریـد  صورت به خارجی حقوقی و حقیقی اشخاص توسط که است

 کنترلـی  شخص که این بدون فرآیند، این طی و گیرد می صورت مالی شرکت و مؤسسه

 .دهد می قرار میزبان کشور اختیار در را آن باشد، اشتهد خود بر سرمایه

 مربـوط  بنگـاه  مـدیریت  در که است آن گذاري نوع سرمایه این از گذار سرمایه هدف

 یـک  مسـتلزم  باشـد کـه   مـی  گذاري مستقیم، سرمایه گذاري سرمایه ،دباش داشته مؤثر نقش

 هـاي  گـذاري  از سـرمایه  مستقیم خـارجی  گذاري سرمایه تمایز وجه .است بلندمدت ارتباط

 فارغ .باشد بنگاه می مدیریت در خارجی گذار سرمایه توجه قابل نفوذ لزوم دیگرخارجی،

نظـر   نقطـه  از کـه  کـرد  خاطرنشـان  بایـد  مـدت،  کوتاه و بلندمدت دوره بین تمایز معیار از
از  یکـی  خـارجی،  مسـتقیم  گـذاري  سرمایه بودن مدت بلند مالی، زمانی هاي دوره تعریف،

قـدرت   و نفـوذ  آن، متعاقـب  و پایدار منافع جستجوي که چرا است؛ آن تبعی هاي گیویژ
 محتمـل  مدت بلند گذاري سرمایه فرآیند یک در تلویحی طور به مدیریت، در نظر اعمال

 سـایر  بـا  خـارجی  مسـتقیم  گـذاري  سـرمایه  تمـایز  وجـه  بـودن،  مـدت  بلنـد  اسـت؛ ولـی  

 لزومـاً  خـارجی،  غیرمسـتقیم  هـاي  گـذاري  هسـرمای  تمـامی  که نیست؛ چرا ها گذاري سرمایه

 ایـن  بـه  را خـارجی  مسـتقیم  گـذاري  سـرمایه  بتـوان  نهایـت، شـاید   در .نیستند مدت کوتاه

 در که است گذاري سرمایه نوعی خارجی گذاري مستقیم کرد که سرمایه تعریف صورت

 یـک  در پایـدار  منـافع  کسب نیز آن از و هدف شود می انجام مبدا کشور جز به کشوري

                                                
 

1- Foreign Portfolio Investment 
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 مـدیریت  کـردن  کنتـرل  دنبال به گذار حتماً سرمایه که است آن از حاکی که است بنگاه

دیگـر   انـواع  از خـارجی  مسـتقیم  گـذاري  سـرمایه  تفکیکـی میـان  . بود خواهد مربوط بنگاه
 حـداقل  خارجی گذار سرمایه که صورتی در اما ندارد، وجود خارجی هاي گذاري سرمایه

 گـذاري  سـرمایه  آن بـه  قـراردادي  طـور  بـه  باشـد،  اشتهد را بنگاه سهم درصد 10مالکیت 

  1.شود می خارجی اطالق مستقیم
 بـه  اقدام عمل کرده و اي رویه چنین اساس بر نیز آمریکا بازرگانی وزارت مثال؛ براي

گـذاري   سـرمایه  دیگـر،  جانـب  از 2.کنـد  مـی  خـارجی  مسـتقیم  گـذاري  سرمایه ثبت و تمیز
 نیسـت،  میزبـان  کشـور  بـه  گـذار  سرمایه مالی هاي دارایی لانتقا مبین الزاماً خارجی مستقیم

  .شود مالی تأمین میزبان کشور مالی منابع با تواند می گذاري طرح سرمایه کل چرا که
  )INNOVATION( نوآوري

را نوآوري  است شده ساخته که جدیدي چیزهاي یا کاري انجام براي تفکر فرایند در تغییر
  3 .گویند

 از ناشـی  نـو  يهـا  هاندیشـ  و افکـار  سـاختن  کـاربردي  و عملـی  زا است عبارت نوآوري
 آن نـوآوري،  در و آیـد  مـی  دسـت  بـه  اطالعـات  خالقیـت  در دیگـر،  عبـارت  بـه  خالقیت،
 نـوآوري  تـا  خالقیـت  از .)1991،نـز یراب( شـود  می عرضه گوناگون يها صورت به اطالعات

 جدیـد  خـدمتی  یـا  صـول مح صـورت  بـه  نو اي اندیشه تا و است پیش در طوالنی راهی غالبا
 ایـده  گـاهی  .آید می عمل به بسیار يها کوشش و ها تالش و گذرد می طوالنی زمانی درآید

 دیگـري  فـرد  وسـیله  به نو اندیشه آن بعد هاي سال در و تراود می فرد ذهن از نو اي اندیشه و
  .)1372،یالوان( گردد می متجلی خدمت یا محصول در نوآوري صورت به

                                                
 

1 -UNCTAD, 2001 
2- I. Moosa(2002) 
3- Schumpeter1934 
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  )SPILLOVER( زیسرر

 يهـا  روش ،هـا  آوري فـن  دانـش،  مهـارت،  گـذاري  اشتراك به فرایند است، آوري فن انتقال
  .دیگر يها نهاد و ها دولت میان تولید

  موضوع ادبیات
گذاري مستقیم خارجی بـر   در مقاله خود تحت عنوان تاثیرات سرریز سرمایه 1چونگ و لین

هاي این کشور به بررسـی   استان هاي نوآوري در کشور چین به صورت مطالعه بر روي داده
گذاري  و به رابطه مثبت میان تاثیرات سرمایهاند  پرداخته 2000تا  1995هاي  میان سالها  داده

در ایـن پــژوهش از   .انـد  بـر روي تعــداد حـق ثبـت اختراعـات شــده      FDIمسـتقیم خـارجی  
   .اند هاي مقطعی براي تخمین بهره برده هاي سري زمانی و هم از داده داده

وري این امـر را   بر رشد بهره  ICTنوآوري و FDIدر مقاله خود با عنوان تاثیر 2پاپایوانو
کند و ارتبـاط قـوي و درونزایـی را     میان کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه بررسی می

  .دهد نشان می  ICTونوآوري  FDIمیان 
 بـه . دهنـد  مـی جهـان را انجـام    R&D همـه  تقریبـا  جهان صنعتی کشورهاي از تعدادي

 هـاي  هزینـه  کـل  از درصـد %  OECD ،96عضـو   کشـورهاي  1990 سـال  در مثـال  عنوان

R&D جهـان  اقتصـاد  وري بهـره  بـه آمـار   نیز اجمالی نگاه با .اند را به خود اختصاص داده 

 FDI و الملل بین تجارت و باشد یکننده م تعیین عامل توسعه و تحقیق داشت بیان توان می
  3.باشند میR&D انتشار اصلی شیوه دو عنوان به

کـه   خـدماتی  و کاالهـا  سـاختن  دسترس قابل طریق از FDI  و الملل بین تجارت زیرا
عبـارت   بـه  . گـردد  مـی  وري بهـره  افـزایش  موجب است متبلور آن در خارجی تکنولوژي

 فنی  دانش و خارجی هاي تکنولوژي کردن فراهم موجب FDI و الملل بین تجارت دیگر

                                                
 

1- Kui-yin Cheung & Ping Lin 
2- Sotiris K. Papaioannou 
3-Coe, Helpman and Hoffmaister  (1997) 
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 غیر قابل یا خارجی تکنولوژي و دانش انتقال صورت این غیر در که گردد یم مدیریتی و 

  .بود خواهد همراه باال بسیار هزینه با یا و دسترس
از طریـق تجـارت بـین     R&Dتحقیقاتشان حاکی از تاثیر مثبـت سـرریزهاي    1کلر و کو

  .الملل است
خـارجی،   گـذاري مسـتقیم   در پژوهشـی تحـت عنـوان سـرمایه     2بلیند و جونـگ میتـاگ  

بـه تحلیـل    2004در سـرویس هـاي صـنعتی بـراي اولـین بـار در سـال        ها  واردات و نوآوري
ــرمایه    تج ــارجی در س ــت خ ــرورت رقاب ــی ض ــتقیم خــارجی و واردات در    رب ــذاري مس گ

و بـه ایـن نتیجـه    . پردازنـد  بنگاه آلمانی می 2019هاي  هاي نوآوري با استفاده از داده فعالیت
مستقیم خارجی و واردات بر روي تولید و روند نـوآوري تـاثیر    گذاري رسند که سرمایه می

  .مثبت و معناداري دارد
. باشـند  مـی  GDPبازارهاي تجارت جهانی نوآوري به سرعت رشد یافته و در ارتباط با 

براي مطالعه بازار جهانی نوآوري، از مـدل نـوآوري و تجـارت بـین المللـی در هـر یـک از        
عاتشــان را در هــر دو بــازار داخلــی و خــارجی بــه حــراج هــایی کــه مختــرعین اخترا حالــت

تجـارت  . آنها در رقابت انحصاري، در تولیدات مختلـف بودنـد  . شود استفاده میاند  گذارده
تجارت نوآوري، کیفیـت نـوآوري   . بین الملل در نوآوري تاثیرات اقتصادي معناداري دارد

، از بهتـرین  R&Dرك از تجـارب  گذاري مشـت  بخشد و به وسیله افزایش سرمایه ارتقا می را
وري از نـوآوري را افـزایش    تجارت نـوآوري، بهـره  . گیرد مورد انتخاب قرار میها  نوآوري

همچنـین  . گـردد  برداري از نوآوري می دهد به این صورت که موجب کاهش زمان بهره می
یـد  تجارت نوآوري، تنوع تول. دهد تجارت نوآوري، حجم تجارت کاالها را نیز افزایش می

شود و به ایـن   را در موازنه بازار باال برده و باعث افزایش درآمد ملی هریک از کشورها می
  3.دهد صورت تمام منافع تجارت را افزایش می

                                                
 

1- Keller (1998) and Coe (1997) 
2- Blind & Jungmittag (2004) 
3- Daniel F. Spulber (2008) 
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هاي مختلف از توسعه یافتگی ارتقا یافته  هاي اخیر کیفیت و دسترسی به صورت در سال
هـاي بـزرگ در    تفـاوت  هاي جدیـدي را بـراي بررسـی دالیـل     است، و این موضوع فرصت

 1992کشـور در   115شـاخص و   25با استفاده از تحلیل . توسعه اقتصادي فراهم کرده است
توسـعه یـافتگی در نظـام    . نوع متفاوت و متنوع از توانـایی و قابلیـت را داریـم    4، ما 2004تا 

و   نظام نوآوري. نوآوري، کیفیت در حکمرانی، منش نظام سیاسی و درجه باز بودن اقتصاد
  1.اند براي نشان دادن اهمیت ویژه در توسعه اقتصادي بیان شده حکمرانی

نوآوري و رشد اقتصادي به وسیله شـومپیتر بـوده    بیان وجود ارتباط بنیادي میان اختراع،
میان اختراعات و رشد ارتباطی وجود دارد کـه امـروزه بیشـترپیچیده شـده، در سـطح      . است

  2 .ی ممکن است این ارتباط برقرار باشدملی و بین المللی و در هر زمان
 افزایش به تواند می تولید عوامل تحرك که کند می معرفی را مدل چندین 3مارکوسن

 مورد یک فقط )1957( ماندل نتایج که کند می استنتاج وي .شود منجر تجارت ارزش در

 سـتقیم م گـذاري  سرمایه بین جانشینی از که است تولید عوامل تناسب هاي مدل خاص در

   .دهد می تجارت، خبر و خارجی
 هـاي  شـرکت  طـرف  از خـارجی  مسـتقیم  گـذاري  سـرمایه  افـزایش  )1966 (4ورنـون 

 جنـگ  از بعـد  دوره طـی  در تجـارت  جریـان  بر آن تاثیر و آمریکا (MNCs) 5چندملیتی

 6ورنـون  تولیـد  چرخـه  اسـاس  بـر  .ددانـ  ها مـی  شرکت این تولید چرخه از تابعی را جهانی

(PLC) اول مرحله در ه، کباشد می رکود و بلوغ رشد، مرحلۀ نوآوري، چهار شامل تولید 

 داخلی کننده مصرف براي و متحده ایاالت تولید در به میل ملیتی چند هاي شرکت تولید،

 و .اسـت  همـراه  دیگـر  در کشـورهاي  خـارجی  مسـتقیم  گـذاري  سرمایه عدم با که دارند،

                                                
 

1- Fagerberg (2008) 
2 -Auerswald (2008) 
3- Markusen, J (1983) 
4- Vernon (1966) 
5- Multinational corporation  
6- Product Life Cycle Theory 
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 تولیـدات  هـم  رشد، در مرحله .کنند می صادر رجیخا بازارهاي به را تولیداتشان باقیمانده

 چنـدملیتی  هـاي  کـه شـرکت   کنـد،  مـی  پیدا افزایشها  آن براي تقاضا هم وها  شرکت این

 در تولیـد  مشترك جهت هاي گذاري سرمایه و خارجی گذاري سرمایه به شروع آمریکایی

 بـا  در ضـمن  .کننـد  می ژاپن و اروپایی کشورهاي نظیر پیشرفته و صنعتی کشورهاي دیگر

کننـده   مصـرف  و یابـد  مـی  کـاهش  آمریکـا  از صادرات براي تقاضا خارجی، رقباي ورود
 بـا  بلـوغ،  مرحله در .کند می صنعتی و پیشرفته کشورهاي سایر تولیدات از خرید به شروع

 کـه  خارجی مستقیم گذاري سرمایه تولید، هاي هزینه کاهش نظیر موضوعاتی مطرح شدن

 پـایین  تولید هزینه با کشورهایی به بود، شده داده اختصاص صنعتی به کشورهاي ابتدا در

 داخلـی  بـازار  کننده مصرف از جدا .کند می پیدا انتقال سنگاپور جنوبی، تایوان، کره نظیر

 صـادر  خـارجی  بازارهـاي  دیگـر  و آمریکـا  بـازار  بـه  نیـز  از تولیدات قسمتی کشورها، این
 و صـنعتی  کشـورهاي  دیگـر  و آمریکـا  در تجـارت خـارجی   جریـان  ،ضـمن  در .شود می

 بـه  تولیـد،  چرخـه  پایـانی  مرحلـه  در .شـود  می عوض واردات به کاال صادرات از پیشرفته

 عـالوه  ملیتی، چند هاي شرکتمستقیم  گذاري سرمایه تولیدات، هزینه کردن کمینه منظور

 تولیدات .شود می تولید روانه هزینه ترین پایین با کشورهاي به پایین هزینه با کشورهاي بر

 آمریکا به بازارهاي بلکه شود می مصرف داخلی بازارهاي در تنها نه چندملیتی هاي شرکت

  1.شود می صادر نیز جهانی بازارهاي و

  پیشینه مطالعاتی
تحقیـق  (  R & Dیک راه موفق براي اشـاعه ي   FDIتخمین زدند که  2حجازياسفریان و 

هـم از تکنیـک هـاي لیسـت      3دي ملـو  چـه اگر. باشد می OECDدر کشور هاي ) و توسعه
و کشـور   OECDو هم از تکنیک هاي سري هاي زمانی در تعـدادي از کشـورهاي   ها  داده

                                                
 

1- Vernon (1966) 
2- Sfarian, Hejazi (1999) 
3- de Mello(1999) 
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، دالیلـی را فـراهم کـرد    1990تا  1970استفاده کرد، در طول دوره هاي  OECDهاي غیر 
و  1امنیماباالسوبر عالوه بر این. مان اندازه ي افزایش بهره وري استه به FDIکه اندازه ي 

پیشنهاد میکنند که نقش مهمـی بوسـیله ي بـازار محلـی اجـرا شـده اسـت،        ) 1999(دیگران 
را در رشـد اقتصـادي تـرویج     FDIمحیط رقابتی و دسترسی به سرمایه انسـانی بطـوري کـه    

در کشور هـاي آسـیاي    FDIدالیل مثبتی را براي نقش  2و الهی انگپا میدهد، در حالی که
ــ  ــاي الت ــرقی و امریک ــاي  ش ــر دوره ه ــا  1985ین در سرتاس ــد 1993ت ــورگر و  .دریافتن دیم

 ،بکـار بردنـد   1996تا  1985استان چین در دوره هاي  24را بر روي ها  لیست داده 3باردلمی
عـالوه  . و رشد اقتصادي فراهم گردید FDIدالیلی براي یک رابطه ي مثبت و دوطرفه بین 
اي پـذیرش رشـد اقتصـادي و فنـاوري هـاي      بر این آنها بر اهمیـت سـرمایه هـاي انسـانی بـر     

کشـور اسـتفاده    74و بـراي   1989تـا   1970را از سـال  ها  داده 4هاومن.دنخارجی تاکید میکن
دالیلی براي اثرات مثبت شاخص هاي یکپارچه بین المللـی ماننـد آزادي، عضـویت     و نمود

 .بر رشد اقتصادي یافت شد FDIدر یک بلوك تجاري و 

عمدتا همبسته هسـتند و بایـد بـا یکـدیگر     ها  کنند که این شاخص د میبعالوه آنها پیشنها
در  5زانـگ  ،در مقابـل . آزمایش شوند بطوري که اثرات تخمـین زده ي آنهـا مسـتدل باشـد    

دریافـت کـه تغییـر     1997تـا   1960کشور از آسیاي شرقی و امریکـاي التـین در    11 مطالعه
بسـیار   FDI اثـرات  بق یافتـه هـاي او،  ـطـ  رـب. وجود دارد FDIشدیدي در اثرات فزاینده ي 

نظـام تجـاري آزاد    :مشابه تقویت رشد اقتصادي در کشور هایی با ویژگی هاي خاص ماننـد 
الن ـادي کـ ـصـ ـبات اقتـو ثـ  FDIیم ـظـ ـت دار عـشده، آموزش اصالح شده، صادرات جه

تر در دالیـل بیشـ  . ال هنگ کنگ، انـدونزي، سـنگاپور، تـایوان و مکزیـک    ـراي مثـب .تـاس

                                                
 

1-Balasubramanyma 
2 - Pagan, Elahee (1999) 
3- Demurger, Barthelemy (2000) 
4 -Haveman (2001)  
5 -Zhang (2001) 
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کشور  85مقطعی از  هاي دادهبا استفاده از  1زانگ و رام ي بوسیله FDIمورد اثر رشد مثبت 
 25هـاي   لیسـت داده  2کینوشیتا و کامپس فراهم گردیده است و 1997و  1990هاي  بین سال

  .مورد استفاده قرار دادند 1997تا  1990هاي  اقتصاد انتقالی را در دوره
و جریـان سـرمایه گـذاري مسـتقیم خـارجی      ) IPR(فکـري   رابطه بـین حقـوق مالکیـت   

)FDI (و مطالعات مختلفی در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه بررسی ها  در تئوري
را تشـریح   FDIو  IPRهاي اقتصـادي کـه رابطـه بـین      ترین پاردایم یکی از مهم .شده است

  . )1387 ،مهدوي( است OLIکند، پاردایم  می
مزیـت   ،هـاي مالکیـت   فعالیت شرکت هاي چند ملیتی را برحسب مزیت OLI3پارادایم 

هـاي مـذکور، بـه     هـر یـک از مزیـت   . دهد بومی یا محلی و مزیت درونی کردن توضیح می
  :شرح زیر، جریان سرمایه گذاري مستقیم خارجی را تحت تاثیر قرار می دهند

سیسـتم بازاریـابی یـا     این مزیت در بر گیرنده فن آوري باالي تولید یـا  –مزیت مالکیت 
هـا   سازماندهی بهینه، ظرفیت هاي نوآوري مـارك هـاي تجـاري، شـهرت و سـایر مالکیـت      

  .نمایند توانایی یک بنگاه را در ورود به بازار کشور میزبان تضمین میها  این مزیت. است
مزیت هاي مالکیت به رغم این کـه ورود یـک    –اي یا بومی  مزیت هاي محلی یا منطقه

کند، اما دلیل این که چرا یک بنگاه خارجی  رجی را به کشور میزبان تضمین میشرکت خا
مزیـت هـاي محلـی یـا منطقـه اي دلیـل       . باید در کشور میزبان تولید نماید تشریح نمـی کنـد  

ایـن مزیـت مشـتمل بـر     . دهنـد  رجی را در کشور میزبان توضیح مـی حضور شرکت هاي خا
هـاي ارتباطـات و    و نقـل بـین المللـی و هزینـه    هـاي حمـل    هزینـه  ،تفاوت در عوامل کیفیـت 

  .هاي دولت میزبان است سیاست
  

                                                
 

1- Zhang, Ram (2003)  
2 - Kinoshita, Campos (2003) 
3- Ownership Localization Internalization 
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دلیل اینکه چرا شـرکت هـاي خـارجی تـرجیح     ها  این مزیت –هاي درونی کردن  مزیت
ایـن  . دهنـد  ر میزبـان کنتـرل نماینـد، توضـیح مـی     دهند شخصاً پروسـه تولیـد را در کشـو    می

ر کنترل پروسه تولید به جاي اعطاي اختیار در واقع بیانگر ترجیح شرکت خارجی بها  مزیت
به دلیل هزینه هاي بـاالي مبـادالت و    ،به شرکت هاي داخلی است و چنین اقدامیها  دارایی
  .هاي مرتبط با مقررات و تمهیدات قرار دادها است هزینه

هاي  امکان فعالیت) IPR(حمایت ضعیف از حقوق مالکیت فکري  ،بر اساس این پارادایم
هاي مالکیت  گسترش فعالیت هاي تقلیدي، مزیت .دهد و کپی برداري را افزایش میتقلیدي 
دهد و همزمان  اي شرکت خارجی در کشور میزبان را کاهش می هاي محلی یا منطقه و مزیت

ایـن امـر   . دهـد  حمایت ضعیف از حقوق مالکیت فکري، منافع درونی سازي را افزایش مـی 
 ،بنابراین بر اساس این پارادایم. نماید ت خارجی فراهم میشرایط رقابت نابرابر را براي شرک

نمایـد،   را مختل کرده و خروج آن را تشویق مـی  FDI ،جریان ورودي ،ضعیف IPRرژیم 
. داشـته باشـد   FDIقوي نیز ممکن است که اثر منفـی بـر جریـان     IPRهمچنین یک سیستم 

طالعات مختلف به نتایج متفـاوتی  مبهم بوده و م FDIو  IPRبنابراین به طور کلی رابطه بین 
  .شود در ادامه به برخی از مطالعات مهم اشاره می .اند رسیده

در بررسی رابطه بـین جریـان سـرمایه گـذاري مسـتقیم خـارجی و شـدت         1اسمرزینسکا
ضـعیف، تمایـل    IPRحمایت از حقوق مالکیت فکري، به این نتیجه رسیده است که رژیـم  

سرمایه گذاري در بخش هاي فناوري بر که وابستگی شدیدي سرمایه گذاران خارجی را از 
به عالوه برخی از مشاهدات در این مطالعه . دهد به حقوق مالکیت فکري دارند، کاهش می

نشان داده که در بخش هاي غیر فناوري بر نیز چنین رابطه اي بـین جریـان سـرمایه گـذاري     
  .ود داردمستقیم خارجی و شدت حمایت از حقوق مالکیت فکري وج

  

                                                
 

1- Smarzynska (2002) 
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 1979کشور در اروپا، آسیا و آمریکاي التـین بـراي دوره    30در بررسی خود از  1کندو
به این نتیجه رسیده است که سهم جریان سرمایه گذاري مسـتقیم خـارجی ایـاالت     1987تا 

متحده به طور غیر معناداري از حقوق ثبـت اختراعـات یـا حـق انحصـاري مالکیـت فکـري        
و  IPRمی پذیرد یا به عبارت دیگر به رغم مثبـت بـودن رابطـه بـین      کشورهاي میزبان تاثیر

FDI این رابطه معنا دار نبوده است.  
کشور و با استفاده از شیوه اندازه گیري حقـوق   46با بررسی نمونه متفاوت از  2مسکاس

مالکیت انحصاري یا حقوق اختراع، کنترل هاي تجاري و اعطاي مجوز به این نتیجـه رسـید   
هاي آمریکایی و شدت حمایت از حقوق مالکیـت   طه مثبتی بین فروش شعب شرکتکه راب

  .فکري در کشور میزبان وجود دارد
با اسـتفاده از   4براگا و فینک 3عالوه بر مطالعات مذکور، افرادي چون کونان و مسکاس

در بررسی هاي خود به این نتیجه دست یافتند که به رغم  5شاخص سنجش گینرت و پارك
مطالعات مذکور بیشتر بـه بررسـی   . این رابطه غیر معنادار است FDIو  IPRمثبت بین  رابطه

اشــاره  FDIو ترکیبــات  IPRو بــه رابطــه بــین انــد  پرداختــه FDIو  IPRرابطــه کلــی بــین 
بررسی  FDIو ترکیبات  IPRرابطه بین  6در مطالعات دیگري از جمله منس فیلد .اند نکرده

نقـش مهمـی در جریـان سـرمایه گـذاري       IPRاسـت کـه رژیـم    شده و به این نتیجه رسیده 
تجهیـزات   ،تجهیـزات پزشـکی، شـیمیایی    ،مستقیم خارجی در بخـش هـایی چـون دارویـی    

  .ماشینی و تجهیزات الکترونیکی دارد
در ایران، تنها به مطالعـات   FDIو  IPRبه دلیل تمرکز این مطالعه به بررسی رابطه کلی 

ن چنان که از مطالعات مذکور بر می آید، به طـور کلـی رابطـه    بنابرای. کلی اکتفا شده است

                                                
 

1- Kondo (1995) 
2-   Maskus  (1998) 
3 -Konan & Maskus 
4- Braga & Fink 
5- Ginarte & Park 
6- Mansfield 
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مثبت بوده و تنهـا تفـاوت نتـایج در معنـاداري یـا غیـر معنـاداري ضـرایب          FDIو  IPRبین 
حتی در کشـورهاي توسـعه یافتـه نیـز      IPRو شدت  FDIباشد و رابطه منفی بین جریان  می

  .چندان مورد توجه واقع نشده است
فن آوري و اندیشه در فرآیند تولید محصوالت به مراتـب بـیش از    امروزه ارزش دانش،

گذشته افزایش یافته است براي مثال ارزش داروها و تجهیزات جدید و سایر محصوالت بـا  
فناوري باال، تنها در جنس و ماده فیزیکی مورد استفاده آنها خالصه نمی شـود بلکـه میـزان    

کار و درجه نبوغی که در آنها بکـار رفتـه اسـت،    ابت ،خالقیت ،ارزش آنها به میزان نوآوري
بـیش از گذشـته ارزش   » و خالقیـت  نـوآوري  ،اندیشـه «امروزه مفاهیمی چون . بستگی دارد

انـد، کـه    مبادالتی پیدا کرده است و به عنوان سرمایه هاي ارزشمند مورد حمایت واقع شـده 
  . تدر قالب مفهوم کلی مالکیت فکري تبلور یافته اسها  این حمایت

مالکیت فکري در بر گیرنده آن دسته از حقوق قانونی و عالیق مالکانه است کـه ناشـی   
این حقـوق  . باشد علمی، صنعتی و غیره می ،هاي ذهنی در حوزه هاي هنري، ادبی از فعالیت

  زمینه انتفاع مادي اثر یا خالقیـت ارتقـاء و اشـاعه ي آن را بـراي صـاحب اثـر یـا خالقیـت،        
  .نماید فراهم می

امـوال  «بـه دو شـاخه اصـلی    ) IPR(» حقـوق مالکیـت فکـري   «این قبیل حقوق در قالب 
عـالوه بـر   . شـوند  تقسـیم مـی  » کپی رایت یا حق نسخه برداري«و » صنعتی یا مالکیت صنعتی

مالکیـت  ، 1کنوانسیون موسس سازمان جهانی مالکیت فکـري  2بندي کلی فوق، ماده  تقسیم
  :ماردش فکري را مشتمل بر موارد زیر می

  ادبیات و کارهاي هنري و علمی -1
  اجراهاي هنرمندان و حقوق مرتبط با ضبط و پخش آنها  -2
  ها  اختراعات در تمامی زمینه -3
  اکتشافات علمی -4

                                                
 

1 -WIPO (1967) 
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   صنعتیهاي  طراحی -5
  ...و عالئم معرفه بازرگانی وها  و خدماتی، نام تجاريهاي  مارك -6
هـاي   و تمام حقوق ناشی از فعالیت ذهنی در زمینـه  حفاظت در برابر رقابت ناجوانمردانه -7

  صنعتی، علمی، ادبی یا هنري
و » مالکیـت صـنعتی  «قلمرو بندهاي فوق، در قالب دو شاخه اصلی مالکیت فکري یعنـی  

جزیـی از   هـاي صـنعتی بـه عنـوان     بـراي مثـال، طراحـی   . شـوند  تعریف می» حق کپی رایت«
حـق  «تجاري و خدماتی بـه عنـوان بخشـی از     شود یا مارك هاي مالکیت صنعتی شناخته می

  . آیند به شمار می» کپی رایت

   آوري فن انتقال با FDI ي رابطه
 بـه  مربـوط  يهـا  ههزینـ  و مالکانـه  حقوق يها پرداخت با خارجی مستقیم گذاري سرمایه بین

 منبـع  ملیتـی  چنـد  يهـا  شـرکت  .دارد وجود تنگاتنگی ي رابطه آوري فن کارگیري به مجوز
 در آوري فــن .آینــد مــی شــمار بــه مختلــف اشــکال در المللــی بــین آوري فــن انتقــال پیشــرو

 .شـود  می منتقل خارجی صورت به ها شرکت سایر در و داخلی صورت به تابعه يها شرکت
 طریـق  از آوري فـن  از استفاده امتیاز يها ههزین و مالکانه حقوق دریافت از درصد 76 حدود

  :دارد تاکید زیر نکات رب واقعیت این .گیرد می صورت اول
 قـراردادي  ترتیبات طریق از شدن المللی بین نوآوري خطرهاي و هزینه ي فزاینده رشد ●
  .است بخشیده ارجحیت را آوري فن انتقال تابعه يها شرکت با

  .است یافته رشد آوري فن انتقال بر تمرکز با خارجی مستقیم گذاري سرمایه ●

  .است شده پذیرتر نعطافا کشورها آوري فن يها سیاست ●

 .کند می مکان نقل خارجی کشورهاي به تدریج به برتر ي آورانه فن يها فعالیت ●

 یافـت،  کـاهش  نصـف  بـه  2001 سـال  در جهانی FDI چه اگر که دهد می نشان شواهد
 تعجـب  جـاي  اخـتالف  ایـن  البتـه  .یافت تنزل درصد 4 فقط آوري فن خارجی يها پرداخت

 جاري گذاري سرمایه جریان با ارتباط در آوري فن يها پرداخت رود مین انتظار زیرا نیست،



 يهاي رشد و توسعه اقتصاد پژوهش ،ـ پژوهشی میفصلنامه عل/  56

 

 سبب همین به .است مرتبط سرمایه انباشت حجم و اقتصادي يها فعالیت سطح با بلکه باشد،
 جریـان  کـاهش  دلیـل  بـه  نـه  و اقتصـادي  فضـاي  بازتـاب  آوري فن يها پرداخت در کاهش
  .)1385 ،درگاهی حسن( است FDI ورودي

 اخـتالف  توسـعه  حـال  در کشـورهاي  و یافته توسعه کشورهاي بین که آن یگرد ي نکته
 FDI ورودي حجــم یافتــه توســعه کشــورهاي در 2001 ســال در .دارد وجــود گیــري چشـم 
 حـالی  در ماند، باقی ثابتی سطح در آوري فن يها پرداخت و یافت کاهش درصد 47 حدود

 بـه  منجـر  کـه  یافت کاهش صددر 15 حدود FDI جریان توسعه حال در کشورهاي در که
 انباشـت  حجـم  یافتـه  توسـعه  کشورهاي در .شد آوري فن يها پرداخت درصدي 26 کاهش

FDI کـاهش  تـاثیر  تحـت  آوري فـن  يهـا  پرداخـت  کـه  شـد  باعـث  تولیـدي  يها فعالیت و 
 توسعه حال در کشورهاي در که حالی در نگیرد، قرار ها شرکت تملک و ادغام يها فعالیت
   .شود می آوري فن مجوز و امتیاز بر مبتنی يها فعالیت بیشتر افت به منجر اقتصادي رکود

   تولیدي رشد و نوآوري اشاعه توسعه، و تحقیق
 »تولید ساختار« الندوال که این نخست دارد وجود نوآوري ملی نظام درباره مهم تعریف دو
 سیسـتم  نـده کن تعیـین  کـه  گرفـت  نظـر  در محوري و مهم عامل دو را »موسسات سازمان« و

 و تحقیـق  سـازمانی  حمایـت  روزنبـرگ،  و نلسـون  تعریـف،  ایـن  با تضاد در .بودند نوآوري
 يهـا  سیسـتم  عوامـل  کننده تعیین کلیدهاي را توسعه و تحقیق از شده حاصل دانش و توسعه

 تـر  ملمـوس  نـوآوري  ملی نظام درباره نلسون تعریف که رسد می نظر به .دانستند می نوآوري
 .اسـت  متمرکـز  هـا  سازمان توسعه تحقیق يها ههزین يها فعالیت روي صرفاً که چرا ،باشد می

 مهندسـان  و دانشـمندان  شـده  دهـی  سـازمان  انگیزشـی  يهـا  تالش را توسعه و تحقیق نلسون
 تجـاري  يهـا  شـرکت  بـه  مربـوط  تخصصـی  صـنایع  در افراد این که کرد تعریف دانشگاهی

  .بود تولیدي و فرایندي يها اوريفن افزایش آنها هدف که کردند می کار اي ویژه
 ییهـا  فعالیت چنین از حاصل يها نوآوري توسعه، و تحقیق از بهتر جستن سود منظور به

 بـه  هـا  شـرکت  آن طریـق  از کـه  شـود  مـی  گفته مکانیزمی به فناوري توزیع .یابند اشاعه باید
 یـا  اسـت  ماتخـد  و کـاال  در متبلـور  غیر صورت به یا فناوري توزیع .یابند می دست فناوري
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ــاوري، متبلــور، غیــر انتقــال تحــت .خــدمات و کــاال در متبلــور  خریــد مهــارت و دانــش فن
 و هـا  آن پـرورش  و ها دانش باورها، انتقال با بلکه گیرد، نمی بر در را تجهیزات و محصوالت

 مخـارج  کـه  اي گونـه  بـه  نـوآوري  اشـاعه  .گیـرد  مـی  انجام ملموس غیر يها روش دیگر نیز
 یـا  جدیـد  محصـوالت  ،نـوین  آالت ماشـین  ارائـه  شامل ، است متبلور آن در توسعه و تحقیق
  .شود می ها شرکت کردن تجهیز

 بـه  کانـالی  تنهـا  و اسـت  فناورانه نوآوري نماینده توسعه و تحقیق که کرد یادآوري باید
 را آن مـا  بنابراین، .شود می توزیع نوآوري ملی نظام در دانش آن طریق از که رود می شمار

 روش یـک  .گیـریم  مـی  نظـر  در نوآوري ملی نظام از مهم اي مجموعه زیر البته مجموعه زیر
 گــرفتن نظـر  در بـا  ســتاده داده چـارچوب  نـوآوري،  اشـاعه  میــزان سـازي  کمـی  در مناسـب 

   .ستها بخش میان تعامالت و صنعتی نودر تعامالت جدول يها بخش
 نوآوري« که کرد بیان و نامید دهوار نیروهاي از ویژه ترکیبی را تولیدي فناوري تریشومپ

 تولیدي عملکرد شروع نوآوري او دیدگاه از .»نوین تولیدي تابع یک ایجاد از است عبارت
  .باشد می نوین

 کـه  شـود  می فرض نخست .دارند وجود نوآوري اشاعه فرضیه دو ستاده – داده مدل در
 اسـت  این فرضی چنین تعل .هستند فنی دانش توزیع اصلی منبع توسعه و تحقیق يها ههزین
 هزینه این پرداخت بدون اما انجامد، مین نوآوري به اي توسعه و تحقیق هزینه هر هرچند که
 بردارنـده  در صـنعتی  ونرد تعـامالت  کـه  کنـیم  مـی  فـرض  دوم، .نیسـت  ممکـن  نوآوري نیز

 منطقـی  مفروضات، این اساس بر .هستند صنایع سطح در توسعه و تحقیق از حاصله نوآوري
 يهـا  ههزینـ  از گرفتـه  نشات نوآوري بردارنده در صنعت هر بازده بگیریم نتیجه اگر نماید می

 يهـا  شـرکت  در شـده  انجـام  توسـعه  و تحقیـق  يها ههزین و شرکت درونی توسعه و تحقیق
   .است )شرکت با مرتبط( بیرونی
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  مدل برآورد
  ها هداد يگردآور

 توجه با باشد می 1اختراع ثبت يها سند دتعدا همان که وابسته ریمتغ شامل مدل نیا يها هداد
 در ياسـناد  يسـاز  کسانی يبرا باشد می متفاوت ها کشور یبرخ در اختراع ثبت هیرو نیا به

   2.است دهیرس ثبت به یجهان صورت به که است شده گرفته نظر
 امـر  نیا يبرا که باشد می مستقل يها ریمتغ از یکی یخارج میمستق گذاري سرمایه زانیم

FDI inflow3 را یخـارج  میمسـتق  گذاري سرمایه ورود زانیم میبتوان تا میا گرفته نظر در را 
 میمسـتق  گـذاري  سرمایه يها زیسرر به دنیرس يبرا .میینما يریگ اندازه زبانیم يکشورها در

 FDI-1 صـورت  بـه  را آن و میببـر  عقـب  بـه  سال یک را FDI inflow ستیبا یم یخارج
   .4میده یم نشان

 در کـه  باشـد  5پژوهشـگر  و محقـق  افـراد  تعـداد  انگریـ ب سـت یبا یمـ  گـر ید تقلمسـ  ریمتغ
 يازا بـه  که است شده لحاظ R&Dبخش در نیسیتکن افراد عنوان با یجهان بانک يها هداد
  .باشد می کشور هر تیجمع از نفر ونیلیم یک هر

 از درصـد  صـورت  بـه  که باشد می 6توسعه و قیتحق يها هنیهز انگریب گرید مستقل ریمتغ
GDP است دهیگرد انیب ساالنه صورت به و کشور هر.  
 یپژوهشـ  يهـا  هنیهز زین و توسعه و قیتحق يها هنیهز يها هداد یبررس مورد يها سال در

 به و نبوده موجود رانیا کشور يبرا 2008 سال تا یجهان بانک شده منتشر يها هداد انیم در
 اتخـاذ  7کشـور  سـال  40 یاجتماع و ياداقتص اطالعات و آمار دهیگز به اتکا با جهت نیهم

                                                
 

1- Patent applications, residents 
  www.uspto.gov:به شود مراجعه اختراعاتی جهان ثبت از اطالع جهت -2

3- Foreign direct investment, net inflows (% of GDP) 
4- Lagged one year  FDI inflow 
5- Researchers in R&D (per million people) 
6- Research and development expenditure (% of GDP) 

  )1388 آبان( رانیا آمار مرکز -7



  59/  ... (FDI)گذاري مستقیم خارجی  هاي سرمایه تاثیر سرریز

 
 

 نیقـ محق کـل  تعداد کشورها، ریسا يها هداد با ها هداد نیا يساز کسانی يبرا .است دهیگرد
 بـر  و کـرده  اسـتخراج  مختلف يها سال در را تیجمع آن مقابل در و گرفته نظر در را رانیا

 يبـرا  .گـردد  مـی  بـرآورد  کشـور  کـل  تیـ جمع از نفـر  ونیلیم يازا به نیمحقق تعداد حسب
 الیـ ر اردیلیم حسب بر رانیا GDP و است الیر ونیلیم حسب بر که زین یقاتیتحق يها هنیهز

 صـورت  بـه  آن کردن معلوم سپس GDP کل به ها هنیهز میتقس و واحد لیتبد از پس است
  .باشد می استفاده قابل کشور گرید يها هداد کنار در GDPاز درصد
 شـامل  کـه  1صـادرات  بیترت به ندینما یم لیتکم را لمد نیا که گرید مستقل يهاریمتغ

 يهـا  سـال  يبـرا  GDP3 سـرانه  صـورت  بـه  که GDP2 و باشد می خدمات و کاال صادرات
 مـورد  مـدل  نیتخمـ  و بـرآورد  در و دهیـ گرد اخـذ  یجهان بانک انتشارات از 2004 تا 1996

  .است گرفته قرار استفاده

  آماري جامعه
 کـه  2004 تـا  1996 زمانی بازه در ها هداد وجود حسب بر 4توسعه حال در کشورهاي تمامی

 سـال  در جهانی بانک اعالم حسب بر است شده شمرده بر که ییها متغیر براي ها سال این در
  .است شده اعالم شان اطالعات 2008

  ها هداد تحلیل و تجزیه روش
 بـه  و اسـت  ربرخـوردا  بسـیاري  اهمیت از توسعه و تحقیق نظري مبانی فناوري، بررسی براي

             I= f(L,K,I0):گـردد  بیـان  زیـر  صورت به تواند می R&D تولید تابع دلیل همین
 R&D سـتانده  بیـانگر  I و .باشـند  مـی  سـرمایه  و کـار  نیـروي  نهاده بیانگر k  و L آن در هک

  .شود می گرفته نظر در ثابت اول سطح در I0 .است
                                                

 
1-Exports of goods and services (% of GDP) 
2- GDP per capita (constant 2000 US )$  

3- Per capita GDP 
4- IRAN, TURKEY, MEXICO, CHINA, MALAYSIA, THAILAND, ARGENTINA, CHILE, 
HUNGARY, POLAND 
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 پـروژه  رسـیدن  پایـان  بـه  از FDI يهـا  سرریز اتتاثیر کرد بیان توان می اینکه به توجه با
R&D از سـتانده  تحلیـل  دادن نشان براي .گیرد می سرچشمهFDI انجـام  بـه  يهـا  هپـروژ  از 
 پـس  نماینـد،  مـی  هـدایت  ها نوآوري روي بر را بسزایی تاثیر محلی يها هبنگا R&D رسیده

 بازنویسـی  زیـر  صـورت  بـه  را پیشـین  فرمـول  تـوانیم  می نوآوري بر FDI تاثیر به توجه براي
                                                                              I= h(L,K,FDI):نماییم

 تـاثیرات  بررسـی  بـراي  خـود  مقالـه  در 1لـین  و چونـگ  از فـوق  نظـري  مبناي به توجه اب
 تلـف مخ يهـا  ایالـت  در نـوآوري  روي بـر  FDIخـارجی  مسـتقیم  گذاري سرمایه ریزهاي سر

  :نمود بیان زیر صورت به تابعی را نوآوري توان می چین، کشور
Patent=(FDI, S&Tper, S&Texp, Fexport, PGDP)                    

 گـرفتن  با FDI رشد گرفتن نظر در نیز و معمولی لگاریتم گرفتن و مدل تصریح از پس
   :رسیم می زیر مدل به پیشین سال به نسبت تفاضل

Patentit= β0 + β1FDIit-1+ β2 S&Tperit + β3S&Texpit + β4 Fexportit + β5PGDPit +Ɛit  
 .شـود  مـی  اسـتفاده  زمـانی  دوره عنـوان  بـه  t و مختلـف  يها کشور معناي به i آن در هک

Patentit  تولید و خروجی R&D نمایـد  مـی  گیري اندازه را. FDIit-1  ارزش بـه  دارد اشـاره 
 وقفـه  ایـن  .t-1سـال  زمـانی  دوره در و ام i کشـور  در یخارج مستقیم گذاري سرمایه واقعی
 تعـداد  R&D يهـا  هنهـاد  گیـري  انـدازه  بـراي  .باشد می FDI سرریز تاثیر تحلیل براي زمانی
 تکنولـوژي  توسعه و علم يها ههزین اعتبار و S&Tperit با تکنولوژیکی توسعه و علمی افراد

  .شود می گیري اندازه S&Texpit با
Fexportit  براي بررسی میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجی  .صادرات می باشدشامل

سرمایه گذاري مستقیم خارجی از بنگاه هاي داخلی در کشورهاي (در بازارهاي بین المللی 
فعالیت نوآوري از بنگاه هاي داخلی، ایـن سـهم    و نیز براي نشان دادن تاثیر شدت) خارجی

ارائه شده  سرمایه گذاري هاي مستقیم خارجیصادرات ستانده ها، همچنین انعکاس وسعت 

                                                
 

1- Cheung, Lin 
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در نهایت براي محاسبه تاثیر استان هاي متفاوت . باشد می کارگر ارزان انگیزه وجود به خاطر
نوآوریشان نیز متفاوت  به علت وجود تفاوت در مرحله توسعه اقتصادي همچنین باید ظرفیت

  .باشد ر این مدل میکه همان تولید ناخالص داخلی د PGDPودیگر متغیر . باشد
  .باشند می لگاریتمی ارزش داراي ها متغیر تمام

 زمـانی  دوره در منتخـب  توسـعه  حـال  در کشورهاي در زمانی سري يها هداد به توجه با
 شـده  زده نیتخمـ  1مقطعـی  يهـا  هداد و زمـانی  سـري  تلفیق وسیله به تابع این 2004 -1996
 مطالعـه  مـورد  مـدل Eviews6 سـمن ها آزمـون  بجهت و Eviews5 افزار نرم توسط و است
 يهـا  آمـار  بیـان  براي همچنین و .گرفت قرار آزمون مورد تحقیق فرضیه و است گرفته قرار

  .است شده استفاده نیز SPSS17 از توصیفی

  برآورد و تخمین
با توجه به اینکه فرضیه صفر براي این آزمون، برابري عرض از مبداها براي مقـاطع مختلـف   

ور را می توان به عنوان یک مجموعه قیـود خطـی روي عـرض از مبـداها     فرضیه مذک. است
  :، به صورت زیر استفاده نمودFدر نظر گرفت و براي آزمون از آماره 

                                                                 
))(/(

/)(
2

21

KNNTSSR
KNSSRSSRF


  

گرسیون بـا عـرض از مبـداهاي    مجذور پسماندهاي حاصل از برازش ر SSR1که در آن 
مجذور پسماندهاي حاصل از برازش رگرسیون با عرض از مبداهاي متفـاوت   SSR2برابر و 

پذیرفته نشود، دلیلی بر یکسان فرض نمودن عـرض از مبـدا    H0در صورتی که فرض . است
  . واحدهاي مختلف مقطعی وجود ندارد

 Redundant Fixed Effects Testsاز آزمـون   EViewsبراي انجام این آزمـون در  
  .کنیم استفاده می

  

                                                
 

1 -pooled time-series and cross-section data 
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بایست مدل را بـراي   باشد پس می می 260.26در این آزمون  Fکه میزان  با توجه به این
 Noneو بـراي دوره زمـانی بـه صـورت    ) سـطح مقطـع ثابـت   (سطح مقطع به صـورت پانـل   

  .)1هاي جدول شماره  با توجه به داده( استفاده نماییم

  )1جدول شماره ( 
Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: AZMOON    
Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic d.f. Prob. 
     
     Cross-section F 263809/260  75/9  0000/0  
Cross-section Chi-square 565420/312  9 0000/0  

  هاي تحقیق یافته: منبع

 Fixed Effects یـا  Random Effectsگیري در مورد انتخـاب بـین دو شـیوه     صمیمبراي ت
. یا تصـادفی وجـود دارد   تا مشخص گردد اثرات ثابت و .شود از آزمون هاسمن استفاده می

  :آماره این آزمون به صور زیر است

x2 = ( b
ˆ  - 

ˆ
 )' Σ ( b

ˆ  - 
ˆ
 )-1 

b
  .است ضرایب برآورد شده در مدل با اثرات ثابت ˆ
ˆ
است ضرایب برآورد شده در مدل با لحاظ اثرات تصادفی.   
Σ =ات تصادفیماتریس کواریانس ضرایب برآورد شده در مدل با لحاظ اثر.   

 k فوق با محاسباتی از فرمول 2Xچنانچه 
 2 X  کهK    ،تعداد پارامترهاي توضـیحی اسـت

جـدول باشـد در ایـن صـورت بایسـتی از مـدل بـا         2Xمحاسباتی بیش از X 2مقایسه شود و 
جـدول  X 2تـر از   محاسـباتی کوچـک   X 2اما در صورتی کـه  . اثرات تصادفی استفاده کرد

  .وجود نداردها  ی بین استفاده از اثرات ثابت یا تصادفی در مدلباشد در این صورت فرق
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تعداد (جدول با درجه آزادي  2Xبدست آمده از X 2زمانی رد می شود که  H0فرض (
باشد آنگاه مـدل  P-Value <α (probe)بیشتر باشد یا میزان ) متغیرهاي مستقل منهاي یک
باشـد آنگـاه مـدل اثـرات      α/= 05 بیشـتر از  probe اگـر میـزان   .اثرات ثابت مناسـب اسـت  

  .)باشد تر می تصادفی مناسب
دهـد بایـد بـه صـورت      بـوده و نشـان مـی   / 05بوده و بیشتر از  0.2288که نتایج این برابر

Fixed effects آمده است 2که بخشی از نتایج این آزمون در جدول شماره  تخمین بزنیم.  
  )2جدول شماره ( 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: AZMOON    
Test cross-section random effects  
     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 
     
     
Cross-section random 89195/6  5 2288/0  

  هاي تحقیق یافته: منبع

باشـد   مـی   EGLSروشو بـه   Fixed Effectsهاي پانل و  تخمین مدل به صورت داده
گـذاري مسـتقیم    ضـریب سـرمایه   ،)3جدول شماره (هاي این آزمون  که با توجه به خروجی

هـاي تحقیـق و    ، هزینـه 132/0 تعداد افراد فعال در بخـش تحقیـق و توسـعه    ،095/0 خارجی
توان چنین نتیجه گرفت کـه   می .هستند 524/0 برابر GDPو  043/0 صادرات 365/0 توسعه
تـاثیر   GDPهاي تحقیـق و توسـعه،    گذاري مستقیم خارجی، هزینه یب سرمایههاي ضرمتغیر

باشد و متغیر صادرات در این مدل تاثیر معناداري  مثبت و معناداري بر روي نوآوري دارا می
مبین سرریزهاي سـرمایه گـذاري مسـتقیم    ها  با توجه به اینکه این متغیر. نماید را گزارش نمی

گـذاري مسـتقیم خـارجی و غیرمسـتقیم      مسـتقیم خـود سـرمایه   باشـند، بـه طـور     خارجی مـی 
گیـري   تـوان نتیجـه   هاي ملی متاثر، پـس مـی   هاي مربوط به تحقیق و توسعه و دیگر داده داده

  .گذاري مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معناداري بر نوآوري دارد نمود که سرریزهاي سرمایه



 يهاي رشد و توسعه اقتصاد پژوهش ،ـ پژوهشی میفصلنامه عل/  64

 

  )3جدول شماره (
Prob t-Statistic  Std. Error  Coefficient Variable 
0109/0  612052/2  036743/0  095976/0  LOG(FDI?) 

1982/0  298087/1  102324/0  13282/0  LOG(S&Dper?) 

0015/0  288602/3  111079/0  365293/0  LOG(S&Dexp?) 

6156/0  504239/0  086751/0  043743/0  LOG(Export?) 

0000/0  703212/4  111577/0  524770/0  LOG(PGDP?) 

  هاي تحقیق یافته: بعمن

  گیري نتیجه
تغییرات نوآوري عالوه بر سرمایه گذاري مستقیم خارجی معلول عوامـل دیگـري از جملـه    

هاي تحقیق و توسعه و نیز تعـداد افـراد شـاغل     تولید ناخالص داخلی، میزان صادرات، هزینه
ه غیـر از  دهـد کـ   نتایج تخمین و برآورد مـدل نشـان مـی    .باشد در بخش تحقیق و توسعه می

، تمامی متغیرها تاثیر مثبت تعداد افراد شاغل در بخش تحقیق و توسعهمتغیرهاي صادرات و 
عوامل موثر بر نوآوري لزوما در تمام کشورها و در تمام البته . و معناداري بر نوآوري دارند

ي دهد کـه عوامـل مـوثر در بسـترها     سو نیستند و این نشان می سال ها با تغییرات نوآوري هم
  .متفاوت تاثیرات متفاوتی را بر نوآوري خواهند داشت

  :سپاسگزاري
الزم است از جناب آقاي دکتر عباس شاکري استاد گرانقدر و جناب آقاي دکتر اسـفندیار  

  .هاي بسزایی فرمودند تشکر و قدردانی نمایم جهانگرد که در مسیر این کار علمی راهنمایی
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ولی بر رشد اقتصادي در ایـران بـا رویکـرد    تأثیر متغیرهاي پ«، )1390(لشکري، محمد،  -18

هاي رشد و توسعه اقتصادي، سال اول، شماره اول، صص  ، فصلنامه پژوهش»گرایان پول
107-79. 



  67/  ... (FDI)گذاري مستقیم خارجی  هاي سرمایه تاثیر سرریز
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