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چکیده
جریان سرریزهای فناوری به کشورهای در حال توسعه در چند دهه مورد توجه قرار گرفته است چرا که این سرریزها
منجر به افزایش دانش ،ایجاد مزیتهای رقابتی و ادغامهای اقتصادی میگردند .با توجه به اهمیت سرریزهای فناوری
این پژوهش ،در قالب مدل رشد رومر به بررسی سرریزهای فناوری از دو مسیر واردات حامل دانش و جریان ورودی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر تولید سبز کشورهای در حال توسعه منطقه آسیا در دوره 0991-2102و با بهرهگیری
روش اقتصادسنجی فضایی میپردازد .تولید سبز در این پژوهش با در نظر گرفتن استهالک منابع طبیعی محاسبه شده
است .بنا بر نتایج به دست آمده تاثیر هزینههای تحقیق و توسعه و سرریز فناوری از مسیر واردات حامل دانش مثبت و
معنادار و تاثیر شاخص سرمایه انسانی و سرریز فناوری از مسیر جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی منفی
میباشد.
طبقهبندی O11, O33 ,O32 ,J24:JEL

واژههای کلیدی :سرریزهای فناوری ،سرمایه انسانی ،هزینههای تحقیق و توسعه ،تولید سبز
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مقدمه
در حسابهای ملی متغیرهای کالن اقتصادی شامل مصرف ،سرمایهگذاری ،پسانداز ،داراییهای
فیزیکی و استهالک در نظر گرفته میشود اما استهالک سرمایهطبیعی در این حسابها منظور نمی-
شود .در سال  1991تالشهایی برای گسترش نظام محاسبات درآمد ملی با لحاظ کردن استهالک
منابع طبیعی انجام شد در نهایت این امر ،از تولید ملی متعارف به تولید ملی سبز رسیدیم  .یکی از
چالشهای مهم در اقتصاد کشورها ،بهبود رشد و توسعه اقتصادی آنها میباشد .انتشار و انتقال
فناوری نقش محوری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی ایفا میکند .گسترش مباحث جهانی شدن و
ارتباط متقابل کشورها منجر به انتقال فناوری پیشرفته از کشورهای توسعهیافته به سوی دیگر کشورها
شده است ،دسترسی کشور میزبان به فناوری کارا ،ابزار حفاظت از محیط زیست را فراهم میکند که
دسترسی به فناوریهای پاک و دوستدار محیط زیست به بهبود کیفیت محیط زیست کمک میکند
(لیست و همکاران  .)3112 ،همچنین با توجه به محدودیتهای پیشروی کشورهای در حال توسعه
جهت دستیابی مستقیم به فناوریهای روز دنیا ،بهرمند شدن از سرریزهای فناوری کشورهای
پیشرفته یکی از راههای ممکن و موثر برای انتشار فناوریهای مدرن در کشورهای در حال توسعه
بهشمار میآید .با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه بهطور عمده فناورزی را وارد میکنند و
این خود ضمن افزایش توان تولیدی و رشد اقتصادی ،بهرهبرداری بیشتر از نهادههای زیست محیطی
را بهدنبال دارد .و از آنجایی که وضعیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه به علت عدم
بهکارگیری بهینه فناوری ،بهرهوری پایین ،سطح درآمدسرانه کمتر و ...که موجب افزایش فشار به
محیط زیست میشود ،چندان مناسب نیست .بر این پایه اهمیت بررسی رابطه تعاملی بین سرریزهای
تکنولوژی و تولید سبز آشکار میشود .با توجه به اهمیت موضوع پرسش اساسی که این پژوهش
درصدد پاسخگویی به آن میباشد این است که ،نقش و تاثیر سرریزهای فناوری بر تولید سبز
کشورهای منتخب در حال توسعه قاره آسیا به چه صورتی است .برای پاسخ به این پرسش ،چارچوب
این نوشتار بهگونهای است که پس از مقدمه در بخش دوم ادبیات موضوع ،بخش سوم مواد و روشها،
در بخش چهارم ،برآورد مدل و در بخش پایانی به بیان نتایج کلی و ارائه پیشنهادهای الزم پرداخته
خواهد شد.

بررسی تاثیر سرریزهای تکنولوژی077...

ادبیات موضوع
در ادبیات مورد بررسی ،پژوهشی که به صورت خاص تاثیر سرریزهای فناوری را بر تولید سبز
کشورهای درحال توسعه مورد ارزیابی قرار دهد ،یافت نشد .اما بررسیهای پرشمار در حوزه سرریزهای
فناورزی و تولید سبز در داخل و خارج صورت گرفته است که به مهمترین آنها اشاره میشود.
لی )1991( 1در پژوهشی به این نتیجه رسیدندکه هر قدر نسبت کاالهای سرمایهای وارداتی به
کاالهای سرمایهای تولید داخلی افزایش یابد ،اثر مثبت و معنادار بر نرخ رشد درآمد سرانه کشورهای
در حال توسعه خواهد داشت و افزایش واردات کاالهای سرمایهای در کشورهای توسعهیافته مورد
بررسی منجر به کاهش رشد اقتصادی آنها خواهد شد .کرسپو و همکاران )3111(1در پژوهشی به
این نتیجه رسیدند که در کشورهای مورد بررسی ،سرریزهای بینالمللی فناوری تاثیر شایان توجهی
بر رشد اقتصادی دارند و واردات بهعنوان مهمترین مسیر سرریزها معرفی کردند .مینگ یانگ و
همکاران )3112(3در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که سرریزهای فناورری وابسته به موجودی
سرمایه کشور میزبان و سرمایهگذاری مستقیم خارجی نسبت به واردات مسیر معتبرتر و معنیدارتری
میباشد .همچنین سرمایه انسانی با افزایش ظرفیت جذب و کارآیی تحقیق و توسعه منجر به افزایش
رشد اقتصادی میشود .جانسون )3112(2در بررسی خود نشان داد که جریان سرمایهگذاری به داخل
کشورها ،رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته را افزایش نمیدهد ،بلکه رشد اقتصادی کشورهای در
حال توسعه را با سرریزهای فناوری و جریان سرمایههای فیزیکی افزایش میدهد .محمودزاده و
محسنی ( )1231در پژوهشی به بررسی تاثیر فناوری وارداتی بر رشد اقتصادی ایران پرداختند .نتایج
این محققان نشان میدهد برای انتقال از مرحله تولید سنتی به تولید صنعتی و در مراحل توسعه
اقتصادی ،واردات فناوری مناسب زمینهساز دگرگونی صنعتی و اجتماعی میباشد .آذربایجانی و
همکاران ( )1231در پژوهشی به بررسی ارتباط بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی
کشور ایران پرداختند .نتایج بررسی آنان نشان داد که متغیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی تنها در
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کوتاهمدت بر روی رشد اثر منفی و معنیداری میگذارد .تالبرس و بوهارو )3112(1در بررسی خود به
برآورد تاثیر باز بودن تجاری بر مدل های رشد تولید سبز و فاصله بین تولید ناخالص سنتی و سبز
پرداختند .نتایج بیانگر یک ارتباط قوی غیرخطی منفی بین باز بودن تجاری و رشد تولید سبز و یک
رابطه غیرخطی مثبت بین باز بودن تجاری و شکاف بین تولید ناخالص داخلی سنتی و سبز میباشد.
موخرجی و چاکرابورتی )3111( 3در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که یک رابطه معنادار غیرخطی
بین عملکرد محیط زیست و سطوح درآمدی کشورها وجود دارد.این رابطه بیان میدارد که عملکرد
محیط زیست کشورها در سطوح اولیه درآمدی ،همگام با درآمد افزایش مییابد اما در سطوح درآمدی
باالتر ،با کاهش روبهرو میشود .صادقی و سعادت ( )1232به بررسی روابط علی بین رشد جمعیت،
آلودگی زیست محیطی و رشد اقتصادی در ایران پرداختند .محققان در این بررسی ،میزان استهالک
زیست محیطی را بهعنوان شاخص اثرگذاری زیست محیطی در نظر گرفتند .نتایج نشان میدهد یک
رابطه دو سویه بین تخریب محیط زیست و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد .همچنین یک رابطه
یکسویه از رشد جمعیت به اثراگذاری زیست محیطی وجود دارد.

روش تحقیق
در این بررسیی از مدل رشد درونزا بهجای مدل رشد برونزا استفاده میشود ،در مدل رشد درونزا
اتفاق نظر بر این مطلب است که انباشت سرمایه فیزیکی منجر به ثروتمند شدن کشورها نمیشود،
بلکه سیرمایه انسانی در کنار سرمایه فیزیکی قرار میگیرد و از طریق بخش تحقیق و توسعه بستری
برای شیکلگیری فناوری فراهم میشیود .در این راستا برای بررسی سرریزهای فناوری بر تولید سبز
از مدل رشد رومر استفاده میشود (رومر.)1991 ،
بر پایه مدل رشد رومر مدل مورد برآورد به صورت زیر ارائه میشود.
()1

) 𝑖𝑆 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝑓(𝑅&𝐷𝑡 , 𝐻𝐷𝐼𝑡 , 𝑆𝑚 ,

در گام بعد ،از همهی متغیرهای لگاریتم گرفته میشود و رابطه ( )3بهدست میآید.
(𝑙𝑛(𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 𝐺𝐷𝑃𝑡 ) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛(𝑅&𝐷𝑡 ) + 𝛽2 𝑙𝑛(𝐻𝐷𝐼𝑡 ) + 𝛽3 𝑙𝑛(𝑆𝑚 ) + 𝛽4 𝑙𝑛(𝑆𝑖 ) )3
)Talberth and Bohara (2006
). Mukherjee and Chakraborty (2010
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که در آن =𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 𝐺𝐷𝑃𝑡 :تولید سیییبز =𝑅&𝐷𝑡 ،هزینههای تحقیق و توسیییعه = 𝐻𝐷𝐼𝑡 ،شیییاخص
توسعه انسانی = 𝑆𝑚 ،سرریزهای فناوری بهدست آمده از مسیر واردات حامل دانش و 𝑖𝑆= سرریزهای
فناوری بهدست آمده از مسیر جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی است.
محاسبه و تعریف تولید سبز
تولید سبز یک نظام توسعه یافته محاسبه  GDPاز روش SNAاست و تنها تفاوت آن در پررنگ کردن
دو مسئله است:
 -1سهم منابع طبیعی بهعنوان یک نهاده در رشد و توسعه اقتصادی
 -3هزینههای ناشی از آلودگی (کاهش کیقیت و ارزش منابع طبیعی)
بنابراین به تولید سبز به عنوان یک شاخص رفاه نگریسته میشود که کیفیت رشد اقتصادی را در
حالت توسعه مطلوب نشان میدهد .روششناسی تولید سبز را به صورت نظری میتوان به سه روش
تقسیم کرد (تامپاپیالی و همکاران:)1991 ،
الف -تولید سبز بر پایه کاربرد منابع
ب -تولید سبز بر پایه کاهش ارزش منابع (کاهش کیفیت منابع طبیعی ،آلودگی آب و هوا و )...
ج -تولید سبز بر پایه هزینههای حمایت از محیط زیست و کنترل آلودگی
در این بررسی تولید سبز بر پایه روش دوم و با در نظر گرفتن استهالک منابع طبیعی به صورت زیر
محاسبه میشود.
()2

𝑁𝐷 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛𝐺𝑁𝑃 = 𝐺𝑁𝑃 − 𝐷𝑀 −

که در آن DN :استهالک منابع طبیعی و  DMاستهالک سرمایه ساخت انسان میباشد و شرط کافی
مستلزم این است که سرمایه ساخت انسان بتواند جایگزین سرمایهی طبیعی شود.
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محاسبه و تعریف سرریزهای فناوری
سیرریز فناوری نوعی پیامد خارجی اسیت که از این طریق دانش پیشرفته از کشور خارجی به کشور
داخلی راه پیدا مینماید .به عبارت دیگر سیییرریز فناوری ،سیییرریز دانش فنی و اطالعاتی اسیییت که
میتواند به محصییول تجاری تبدیل گردند .سییرریزهای فناوری از مسیییرهای مختلفی وارد کشییور
میشوند از جمله:
الف) مسیر واردات
ب) مسیر جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی
بررسیهای انجام شده از شاخصهای متفاوتی برای محاسبه سرریزهای فناوری استفاده کردهاند که
در این بین بنا بر کارهای کرسپو و همکاران ( ،)3111سینایی و میر ( )3111و مینگیانگ و همکاران
( )3112شاخصهای سرریز را میتوان بهصورت زیر تعریف کرد.
()1

𝑡𝑗𝐷&𝑅
𝑡𝑗𝑌

0

𝑡𝑗𝑖𝑚 ∑ = 𝑡𝑖𝑆
𝑖≠𝑗

که در آن mijt :واردات کشور ( jهرکدام از کشورهای صاحب فناوری) به کشور ( iایران و کشورهای
منتخب درحال توسعه) Yjt ،تولید ناخالص ملی  GDPکشور  jو  R&Djtکل هزینه تحقیق و توسعه
در کشور  jمیباشد.
()5

𝑡𝑗𝑖𝐼𝐷𝐹
𝑡𝑗𝐷&𝑅
𝑡𝑖𝐼𝐷𝐹

0

∑ = 𝑡𝑖𝑆
𝑖≠𝑗

که در آن FDIijt :سرمایهگذاری مستقیم خارجی صورت گرفته از سوی کشور ( jهرکدام از کشورهای
صاحب فناوری) به کشور ( iایران و کشورهای منتخب درحال توسعه) FDIit ،کل سرمایه گذاری
مستقیم صورت گرفته در کشور  iمیباشد.
همچنین برای انجام برآورد ،کشورهای آسیایی از جمله کره جنوبی ،چین ،سنگاپور که بنا بر گزارش
رقابتپذیری منتشر شده بانک جهانی سال  3113 -3112به عنوان کشورهای نوآوری محور شناخته
میشوند و از سوی دیگر ،کشورهای توسعه یافته گروه  G-7به علت دارا بودن باالترین میزان تولید
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ناخالص داخلی ،قادر به صادرات کاالها با قیمتهای رقابتی و باالترین سطح فناوری در بازارهای
بینالمللی میباشند و بیشترین نهاده تحقیق و توسعه در میان کشورهای  ،OECDمتعلق به گروه G-
 7است( 1مینگ یانگ و همکاران .)3112 ،بنابراین این کشورها به عنوان صاحبان تکنولوژی و منبع
سرریز در نظر گرفته میشوند .در این راستا دادههای مورد نیاز هر دوره زمانی  1995-3113از سایت
بانک جهانی ،آنکتاد3و  OECDاستخراج شدهاند تا به کمک آنها بتوان سرریزهای فناوری را محاسبه
و تاثیر آن را بر تولید سبز بررسی و ارزیابی کرد.
معرفی اقتصادسنجی فضایی
وجه تمایز اقتصادسنجی فضایی از اقتصادسنجی مرسوم در بهکارگیری دادههایی است که از نظر مکانی به
یکدیگر وابسته میباشند .هنگامی که دادههای نمونهای دارای جزء مکانی هستند دو مسئله رخ خواهد داد.1 :
وابستگی فضایی 2بین مشاهدهها و  .3ناهمسانی فضایی .1اقتصادسنجی مرسوم تا حد زیادی این دو موضوع
را نادیده میگیرد ،این امر ممکن است به دلیل نقض فرضهای گاوس -مارکوف 5استفاده شده در مدلهای
رگرسیونی رخ دهد .لذا برای استفاده از این روش نیاز به آشنایی با مفاهیم آن میباشد از جمله وابستگی
فضایی که در مجموعهای از دادههای نمونهای به این معنی است که مشاهدهها در مکان 𝑖 وابسته به مشاهده-
های دیگر در مکان𝑗 میباشند .به بیان دیگر:
()2
𝑌𝑖𝑡 = 𝑓(𝑌𝑗𝑡 ),
𝑛 𝑖 = 1,2, … ,
𝑗≠𝑖
این همبستگی میتواند میان مشاهدههای مختلف و اجزاء اخالل وجود داشته باشد ،به این معنا که شاخص 𝑖
میتواند هر مقداری از 𝑛  𝑖 = 1, … ,را اختیار کند .انتظار میرود اطالعات نمونهای مشاهده شده در یک
نقطه از فضا وابسته به مقادیر مشاهده شده در مکانهای دیگر باشد .وابستگی فضایی میبایست با قضایای
اساسی علوم منطقهای همخوانی داشته باشد .به این معنا که مشاهدههای نزدیکتر باید منعکسکننده درجه
وابستگی فضایی بیشتری نسبت به آنهایی باشد که از یکدیگر دورتر هستند .به عبارت دیگر ،وابستگی فضایی
و تاثیرگذاری آن بین مشاهدهها باید با افزایش فاصله بین مشاهدهها کاهش یابد (لسیج و پیس.)3119 ،

 1ایتالیا ،آمریکا ،روسیه ،آلمان ،فرانسه ،ژاپن ،انگلیس
UNCTAD
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Spatial dependence or patial autocorrelation
Spatial heterogeneity or spatial structure
5
Gauss-Markov
4
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اصطالح ناهمسانی فضایی اشاره به انحراف در روابط بین مشاهدهها در سطح مکانهای جغرافیایی دارد .در
اغلب موارد انتظار بر روابط گوناگون برای هر نقطه در فضا وجود دارد .به عبارت دیگر ،رابطه خطی به صورت
زیر است:
𝑡𝑖𝜀 𝑌𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡 𝛽𝑖 +
()1
که در آن 𝑖 بیانگر مشاهدههای به دست آمده در𝑛  𝑖 = 1,2,3, … ,نقطه در فضا 𝑋𝑖𝑡 ،نشاندهنده بردار
( )n×kاز متغیرهای توضیحی همراه با مجموعه پارامترهای 𝑖𝛽 مربوط به آن 𝑌𝑖𝑡 ،متغیر وابسته در مشاهده یا
مکان 𝑖 و 𝑖𝜀 بیانگر خطای تصادفی در رابطه یادشده است .راه پیچیدهتر بیان این مفهوم به صورت زیر است:
) 𝑡𝑖𝜀 𝑌𝑖𝑡 = 𝑓(𝑋𝑖𝑡 𝛽𝑖 +
()3
با در نظر گرفتن این رابطه ،نمیتوان انتظار برآورد مجموعهای  nپارامتری از بردار 𝑖𝛽 باتوجه به یک نمونه از
مشاهدهها و برآورد منحصر به فردی برای هر نقطه در فضا را داشت .به طور کلی ناهمسانی فضایی نیز این
فرض گاوس -مارکف که میگوید تنها یک رابطه خطی مشخص با واریانس ثابت بین مشاهدههای نمونهای
وجود دارد را نقض کند .اما پیش از مطرح شدن مسایلی همچون ناهمسانی فضایی و وابستگی فضایی ،در آغاز
میبایست به تعیین جنبه مکانی دادههای نمونهای پرداخت .برای ترسیم مجموعه مشاهدههای فضایی میتوان
از منابعی مانند طول و عرض جغرافیایی بهره برد .این اطالعات افراد را قادر میسازند تا فاصله از هر نقطه در
فضا و یا مشاهدههای واقع در مکانی جداگانه در فضا نسبت به مشاهدههای واقع در نقاط دیگر را محاسبه
کنند .نخستین آزمون برای تشخیص خودهمبستگی فضایی در اجزاء اخالل مدلهای رگرسیونی ،آماره موران1
نامیده میشود .این آزمون نشاندهنده همبستگی فضایی در اجزاء اخالل است .آماره موران به رابطه زیر به
دست میآید.
′
′
I = e We/e e
()9
که در آن  eنشاندهنده اجزای اخالل رگرسیون است .توزیع مجانبی آماره موران بر پایه باقیماندههای حداقل
مربعات ،با توزیع نرمال استاندارد پس از تعدیل آماره موران و کسر میانگین از آن و تقسیم بر انحراف معیار
آماره همخوانی دارد.
شمار دیگری از روش های تقریبی برای آزمون همبستگی فضایی در اجزا اخالل از جمله آزمون نسبت
درستنمایی ،آزمون والد و آزمون ضریب الگرانژ وجود دارد.آزمون نسبت درستنمایی که با تابع  lrationاجرا
میشود ،بر پایه تفاوت بین لگاریتم درستنمایی مدل خطای فضایی و لگاریتم درستنمایی رگرسیون حداقل
I-statistic

1

بررسی تاثیر سرریزهای تکنولوژی013...

مربعات است .این مقدار نشاندهنده آمارهای است که دارای توزیع) 𝜒 2 (1میباشد .روش دیگر برای شناسایی
خود همبستگی فضایی در اجزای اخالل ،آزمون والد است .آماره این آزمون نیز دارای توزیع ) 𝜒 2 (1میباشد.
روش چهارم ،آزمون ضریب الگرانژ است که بر پایه باقیمانده حداقل مربعات و محاسبات مربوط به ماتریس
وزنی فضایی Wاجرا میشود .آماره  LMبه شکل زیر است که در آن  eنشاندهنده اجزاء اخالل میباشد.
𝑊 ∗ ) 𝑇 = 𝑡𝑟(𝑊 + 𝑊 ′
()11
)𝐿𝑀 = (1⁄𝑇)[(𝑒 ´ 𝑊𝑒)⁄𝛿 2 ]2 ~ 𝜒 2 (1
این آزمون با استفاده از تابع  lmerrorاجرا میشود .در نهایت ،آزمونی بر پایه اجزای اخالل مدل وقفه فضایی
را میتوان برای بررسی این مطلب استفاده کرد ،که آیا گنجاندن عامل وقفه فضایی منجر به حذف
خودهمبستگی فضایی در اجزای اخالل این مدل شده است یا خیر .این آزمون از چهار آزمون یادشده ،از این
جهت که در این آزمون قادر به وارد کردن متغیر وقفه فضایی در مدل میباشند ،متفاوت است .بر خالف دیگر
آزمون ها که مبتنی بر حداقل مربعات اجزاء اخالل هستند ،آزمون وابستگی فضایی مشروط بر داشتن پارمتر
غیر صفر  ρاست .میتوان این آزمون را به صورت زیر بیان کرد:
Y = ρCY + Xβ + u
) ε ~ N(0, δ2 In
u = λWu + ε,

()11

که در آن ،مقدار پارامتر  λکانون توجه این آزمون است.
در این پژوهش برای تشخیص خودهمبستگی فضایی در اجزاء اخالل از سه آزمون موران ،نسبت درستنمایی
و والد و از دو آزمون ضریب الگرانژ برای تشخیص مدل مناسب برای رفع خودهمبستگی فضایی استفاده
میشود.
1
از جمله مدلهای مورد استفاده در اقتصاد سنجی فضایی مدل خود رگرسیون فضایی مرتبه اول است این
مدل کمترین کاربرد را در میان مدلهای فضایی دارد .اما بیشترین کاربرد آن در شناسایی همبستگی فضایی
در میان همسایههاست ،چرا که تنها از حاصلضرب متغیر وابسته در ماتریس وزنی استاندارد شده 3استفاده
مینماید.
()13

) 𝜀𝑖𝑡 ~𝑁(0, 𝜎 2

𝑡𝑖𝜀 𝑦𝑖𝑡 = 𝜌 ∑𝑛𝑗=1 𝑊𝑖𝑗 𝑦𝑗𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 = 𝜌𝑊𝑦 +

)Firest- order Satial Autoregressive Model (FAR
 .3این ماتریس از ضرب کرونکر بهدست میآید.

1
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مدل مختلط رگرسیون -خودرگرسیونی 1که این مدل تغییرهای  yرا به صورت یک ترکیب خطی از کشورهای
مجاور همانند سریهای زمانی خودرگرسیون 3توضیح میدهد و آنچه که در کشورهای مجاور رخ میدهد را
با اهمیت تلقی میکند .در این راستا روش حداکثر درستنمایی برای برآورد پارامترهای این مدل بهکار میرود.
مدل یاد شده به صورت زیر میباشد:
𝑘

()12

) 𝑛𝐼 𝜀𝑖𝑡 ~𝑁(0, 𝜎 2

𝑛

𝑡𝑖𝜀 𝑦𝑖𝑡 = 𝜌 ∑ 𝑊𝑖𝑗 𝑦𝑗𝑡 + ∑ 𝛽𝑘 𝑥𝑘𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 = 𝜌𝑊 𝑦 + 𝑋𝛽 +
𝑘=1

𝑗=1

یکی دیگر از مدل های مطرح شده در زمینه اقتصادسنجی فضایی ،مدل خطای فضایی است .در این مدل
متغیر وابسته با ایجاد تکانه (شوک) در کشورهای همسایه تحت تاثیر قرار
میگیرد .این مدل را میتوان به صورت زیر نشان داد:
𝑡𝑖𝑢 𝑦𝑖𝑡 = ∑𝑘𝑘=1 𝛽𝑘 𝑥𝑘𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 = 𝑋𝛽 +

()11

) 𝑛𝐼 𝑢𝑖𝑡 = 𝜆𝑊𝑢𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 , 𝜀𝑖𝑡 ~𝑁(0, 𝜎 2

و در نهایت مدل فضایی عمومی 2که این مدل دربرگیرنده هر دو مدل مختلط رگرسیونی–خودرگرسیونی و
خطای فضایی است و به صورت زیر میباشد (لسیج و پیس.1)3119 ،
()15

) 𝑛𝐼 𝜀𝑖𝑡 ~𝑁(0, 𝜎 2

𝑢𝑖𝑡 = 𝜆𝑊𝑢𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ,

𝑡𝑖𝑢 𝑦𝑖𝑡 = 𝜌𝑊 𝑦 + 𝑋𝛽 +

نتایج و بحث
انجام آزمونهای موران ،نسبت درستنمایی و والد
فرضییه صیفر در هر سه آزمون ،نبود خودهمبستگی فضایی در اجزاء اخالل میباشد .شایان یادآوری
اسیت که اگر از سیه آزمون مورد بررسیی دو آزمون معنادار باشید خود همبسییتگی فضایی در اجزاء
اخالل تایید میشیود .نتایج به دسیت آمده از هر سیه آزمون در جدول ( )1گزارش شیده است .بنابر

1

)Spatial Autoregressive Models (SAR
)Autoregressive (AR
3
)The General Spatial Model (SAC
4
)LeSage & Pace, (2009
2
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نتایج بهدسیت آمده خودهمبسیتگی فضیایی در منطقه یادشده مورد میشود .بر این پایه میتوان از
اقتصاد سنجی فضایی استفاده کرد.
جدول ( )1نتایج آزمونهای موران ،نسبت درستمایی و والد
Walds

Lratios

Moran I-statistic

آزمون

3331/1

15/333

-1/1111

آماره

1/1111

1/1111

1/1111

احتمال

منبع :یافتههای تحقیق

آزمونهای ضریب الگرانژ
فرضییه صفر آزمونهای  Lmerrorو  Lmlagنبود همبستگی فضایی در اجزاء اخالل و نبود وابستگی
فضایی در مشاهدههای متغیرهای وابسته میباشد .نتایج آزمونها در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول ( )2آزمون ضریب الگرانژ
Lmlag_robust

Lmerror_robust

Lmlag

Lmerror

آزمون

111/1511

33/2921

111/5215

3/1233

آماره

1/1111

1/1111

1/1111

1/1923

احتمال

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج جدول گویای آن است که در منطقه یاد شده با معنادار بودن دو آزمون  Lmlagو  Lmerrorنیاز
به انجام دو آزمون  Lmerror_robustو  Lmlag_robustمیباشد .بنابر نتایج با معنادار بودن آزمون
 Lmerror_robustفرضیه صفر این آزمونها مبنی بر نبود همبستگی فضایی در اجزاء اخالل رد
میشود و از سوی دیگر با معنادار بودن آزمون  Lmlag_robustفرضیه صفر این آزمونها مبنی بر
نبود وابستگی فضایی در مشاهدههای متغیرهای وابسته رد میشود .در نتیجه برای انجام برآورد باید
از مدل  SACاستفاده کرد.

 011اقتصاد کشاورزی/جلد /01شماره 0311/3

برآورد مدل فضایی
این منطقه منتخب از کشیورهای درحال توسیعه قاره آسییاست و شامل  13کشور ایران ،ارمنستان،
قزاقسیتان ،مالزی ،مغولسیتان ،پاکسیتان ،تاجیکسیتان ،چین ،هند ،تایلند ،ترکیه ،عربسیتان سعودی
میباشد.
ترسیم شکل ماتریس وزنی
برای برآورد مدل نیاز به یک ماتریس وزنی استاندارد است که بیانگر وابستگی فضایی بین کشورهای
منتخب میباشید .بدین منظور برای تهیه این ماتریس مربعی با ابعاد  T ( T×Tنماینده شمار مقاطع
میباشید) ،از اطالعات طول و عرض جغرافیایی اسیتفاده میشیود و برای هر کشییور یک سطر و یک
سیتون در نظر گرفته شیده اسیت تا بر پایه مختصیات طول و عرض جغرافیایی ،فاصییله هر کشور از
کشورهای همسایهاش تعیین شود .نمایش دوبعدی ماتریس مورد استفاده با ابعاد  13×13برای نشان
دادن ارتباط فضایی کشورهای مورد بررسی ارائه شده است.

شکل ( )1نمایش ماتریس وزنی منطقه اول

برآورد مدل FAR

نتایج بهدست آمده از برآورد مدل  FARزیر در جدول ( )2نشان میدهند که ضریب فضایی 𝜌 برابر
با  1/9519است که از نظر آماری معنادار میباشد و بیانگر وابستگی فضایی مثبت در میان کشورها
میباشد.

بررسی تاثیر سرریزهای تکنولوژی017...
جدول ( )3نتایج برآورد مدل FAR
مقادیر

معیارها

-1/2213

R-squared

1/9519

𝜌

33/3912

Asymptot t-stat

1/1111

z-probability

منبع :یافتههای تحقیق

برآورد مدل SAC

بنابر نتایج آزمونها مدل  SACدر منطقه یاد شییده برآورد شیید .نتایج در جدول ( )1گزارش شییده
است.
جدول ( )4نتایج برآورد مدل SAC
احتمال

آماره t

ضرایب

متغیر

1/1111

31/1311

1/3131

)𝐷&𝑅(𝑛𝐿

1/1111

-5/1933

-1/5112

)𝐼𝐷𝐻(𝑛𝐿

1/1112

2/3119

1/1131

) 𝑚𝑆(𝑛𝐿

1/1312

-3/2223

-1/1135

) 𝑖𝑆(𝑛𝐿

1/1111

31/3991

1/1123

𝜌

1/1111

1/9321

1/5121

λ

1/3121

R-squared

منبع :یافتههای تحقیق

بنابر نتایج بهدسیت آمده ،هزینههای تحقیق و توسعه دارای تاثیر مثبتی بر تولید سبز است .با اینکه
هزینههای تحقیق و توسیعه در کشورهای در حال توسعه کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی
را بخود اختصییاص داده و این هزینهها کمتر در خدمت محیط زیسییت بوده اسییت .اما بدیهی اسییت
فعالیتهای تحقیق و توسییعه منجر به معرفی کاالی سییرمایهای جدید و افزایش نوآوریها و دانش
پیشرفته شده و این فعالیتها با الگو برداری از کشورهای توسعهیافته امکانپذیر خواهد بود .از آنجا
که در دهههای اخیر کشورهای توسعه یافته بیشتر به مسائل محیط زیستی توجه داشتهاند ،بنابراین
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این هزینهها تاثیر مثبتی بر تولید سیبز دارد .نتایج گویای از تاثیر منفی شیاخص توسیعه انسانی بر
تولید سیبز اسیت .درکشیورهای درحال توسعه شاخص توسعه انسانی کمتر از کشورهای توسعهیافته
اسییت همچنین منابع طبیعی فراوانی از جمله نفت و گاز در این کشییورها وجود دارد از سییویی این
کشیورها سیطح درآمد پایینی داشیته و فقر در آنها بهروشینی دیده میشود ،در نتیجه این عاملها
باعث می شیود که تخصیص باالتر و شیاخص سیرمایه انسانی باالتر خود را در جهت افرایش درآمد و
رشیید اقتصییادی بدون در نظر گرفتن محیط زیسییت اسییتفاده کنند و فشییارهای زیادی را به محیط
زیسیت و بهرهبرداری از منابع محیط زیست خود داشته باشند .عاملهای فرهنگی نیز به تاثیرگذاری
منفی شییاخص سییرمایه انسییانی کمک میکند .نتایج همچنین نشییاندهنده تاثیر مثبت از سییرریز
فنیاوری مسییییر واردات بر تولیید سیییبز اسیییت ،در نگاه کلی سیییرریز فناوری واردات حامل دانش
سیودمندیهای ناشیی از تجارت را به سیمت هر کشیور سیوق میدهد .شایان یادآوری است که این
سرریزها به کشورهای در حال توسعه از سوی کشورهای صاحب فناوری که به اهمیت محیط زیست
پی بردهاند و فناوریهایی در چارچوب محیط زیست تولید میکنند ،میباشد و این کشورها با فراهم
کردن زیرساختهای اساسی بهمنظور استفاده از فناوری و دانش نهفته در کاالهای وارداتی به همراه
فعالیتهای تحقیق و توسییعه که پیشییتر بیان شیید به افزایش تولید سییبز کمک میکنند .در نهایت
طبق برآورد صیورت گرفته تاثیر سرریز فناوری از مسیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر تولید سبز
منفی است .در اصل سرمایهگذاری مستقیم خارجی همراه با فناوری پیشرفته ،سازماندهی و مدیریت
برتر وارد یک کشور میشود .اما شایان یادآوری است کشورهای صاحب فناوری همهی دانش خود را
به کشیورهای درحال توسعه منتقل نمیکنند و معموال فناوریهای آالینده و از رده خارج خود را به
کشییورهای درحال توسییعه منتقل میکنند و از آنجایی که کشییورهای در حال توسییعه دارای منابع
طبیعی فراوانی هسیتند این سیرمایهگذاری در جهت سیود بردن هرچه بیشیتر این کشورها از منابع
کشیورهای در حال توسیعه میباشید و نتیجه این سیرمایهگذاری ها افزایش فشار به محیط زیست و
تخریب آن در این کشیورها را بدنبال خواهد داشت .به نظر میرسد این یافته بررسی در جهت تأیید
فرضییه پناهگاه آلودگی میباشید .بنابر فرضییه پناهگاه آالیندگی ،صینایع با شدت آالیندگی باال ،در
حال انتقال از اقتصیادهای توسیعه یافته به سوی جهان در حال توسعه میباشند .نتایج پژوهش مانی
و ویلر بیانگر نشانههای از پناهگاههای موقت آلودگی بود ،همچنین آنها نشان میدهند در دورههایی
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که مقررات محیط زیسیت در کشیورهای درحال توسعه ،سختگیرانه بوده رشد شدت آلودگی در این
کشیییورها بیشیییترین مقدار را داشیییته اسیییت .کول و کول و فردریکسیییون ( )3119 ،3111نیز در
بررسیهای خود نشانههای از پناهگاههای آلودگی را به دست آورند.
برآورد مدل SDM

نتایج بهدست آمده از برآورد مدل  SDMدر جدول ( )5گزارش شده است .بنابر نتایج بهدست آمده
تاثیرگذاری هزینههای تحقیق و توسعه بر تولید سبز مثبت و تاثیر وقفه فضایی آن منفی و معنادار
میباشد .تاثیر سرریزهای فناوری از مسیر واردات حامل دانش و وقفه فضایی آنها بر تولید سبز مثبت
و معنادار است .در نهایت تاثیر شاخص سرمایه انسانی و سرریز فناوری از مسیر جریان ورودی سرمایه-
گذاری خارجی بر تولید سبز منفی است در حالی که وقفه فضایی آنها مثبت و معنادار است .در میان
متغیرهای توضیحی ،بیشترین حساسیت تولید سبز نسبت به متغیرهای توضیحی شاخص سرمایه
انسانی و هزینههای تحقیق و توسعه است .در میان وقفه فضایی متغیرهای توضیحی ،بیشترین
حساسیت تولید سبز به وقفه شاخص سرمایه انسانی و سرریز فناوری جریان ورودی سرمایهگذاری
مستقیم خارجی میباشد.
جدول ( )5نتایج برآورد مدل SDM
احتمالZ

آماره  tمجانبی

ضریبها

متغیر

1/1111

11/2351

9/5122

Constant

1/1111

33/9111

1/2222

)𝐷&𝑅(𝑛𝐿

1/1131

-1/1123

-1/9139

)𝐼𝐷𝐻(𝑛𝐿

1/1111

5/5123

1/1391

) 𝑚𝑆(𝑛𝐿

1/1122

1/2211

-1/1139

) 𝑖𝑆(𝑛𝐿

1/1211

-3/1192

-1/3112

)𝐷&𝑅(𝑛𝐿 ∗ 𝑊

1/1535

1/3911

3/3111

)𝐼𝐷𝐻(𝑛𝐿 ∗ 𝑊

1/1111

5/1331

1/3322

) 𝑚𝑆(𝑛𝐿 ∗ 𝑊

1/1111

1/3311

1/2353

) 𝑖𝑆(𝑛𝐿 ∗ 𝑊

1/1111

1/1111
̅𝑅̅̅2̅ =1/9213

1/1359

𝜌
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=1/9222

𝑅2
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با استفاده از مدل  SDMمیتوان اثرگذاری مستقیم ،سرریز و اثرگذاری کل را از یکدیگر تفکیک کرد.
شایان یادآوری است که اثرگذاری مستقیم نشاندهنده میزان کشش جزیی تولید سبز هر کشور
نسبت به متغیرهای مستقل در خود آن کشور و سرریزهای درون کشوری میباشد .در حالی که
اثرگذاری غیرمستقیم بیانگر اثرگذاریهای سرریزهای تجمعی بینالمللی و کشش جزیی تولید سبز
یک کشور نسبت به تغییر متغیرها در دیگر کشورهای منطقه است .نتایج تفکیک اثرگذاری مستقیم
از غیر مستقیم و کل در جدول ( )2ارائه شده است .نتایج نشان میدهد که اثرگذاری مستقیم مثبت
و معنادار هزینههای تحقیق و توسعه بر تولید سبز به همراه اثر غیر مستقیم منفی و معنادار آن،
اثرگذاری کل مثبت و معناداری را در منطقه ایجاد میکند ،این امر نشاندهنده آن است که گرچه
در هر کشور با تغییر هزینههای تحقیق و توسعه ،تولید سبز افزایش مییابد اما تولید سبز در هر کشور
به تغییر مخارج در کشورهای مجاور حساس نمیباشد .همچنین اثرگذاری مستقیم منفی و بیمعنا
شاخص توسعه انسانی به همراه اثر غیرمستقیم مثبت و معنادار آن ،اثر کل مثبت و معناداری را در
منطقه ایجاد مینماید .این نتایج بر پایین بودن شاخص سرمایه انسانی در این مناطق و نبود زمینه
انتقال مهارتها صحه میگذارد .همچنین بر فرار مغزها میتواند اشاره کند .نتایج گویای اثرگذاری
مثبت و معنادار مستقیم و غیرمستقیم سرریزهای فناوری مسیر واردات حامل دانش بر تولید سبز هر
کشور و کشورهای همسایه میباشد .این امر گویای وجود سرریزهای درون کشوری و بینالمللی
میباشد .اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرریز فناوری مسیر واردات حامل دانش تبدیل به اثرگذاری
کل مثبت و معناداری در منطقه شده که بزرگتر از دو اثر گذاری مستقیم و غیرمستقیم است .اثر
مستقیم منفی سرریز فناوری مسیر جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی با تاثیرپذیری مثبت
تولید سبز هر کشور از سرریز فناوری دیگر کشورهای منطقه ،اثرگذاری کل مثبت و معناداری در
منطقه ایجاد شده است.
جدول ( )6نتایج تفکیک اثرگذاریهای غیر مستقیم از اثرگذاریهای مستقیم و کل
احتمال

آماره t

ضرایب

متغیر

1/1111

31/1312

1/1121

)𝐷&𝑅(𝑛𝐿

1/3255

-1/1122

-1/5913

1/1111

2/3113

1/1522

)𝐼𝐷𝐻(𝑛𝐿
) 𝑚𝑆(𝑛𝐿

1/1333

-1/2332

-1/1112

) 𝑖𝑆(𝑛𝐿

اثرات

مستقیم
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ادامه جدول ( )6نتایج تفکیک اثرگذاریهای غیر مستقیم از اثرگذاریهای مستقیم و کل
1/1111

-3/111

-1/3111

)𝐷&𝑅(𝑛𝐿

1/1519

1/9232

3/1111

1/1113

3/1131

1/1351

)𝐼𝐷𝐻(𝑛𝐿
) 𝑚𝑆(𝑛𝐿

1/1111

1/1199

1/3122

) 𝑖𝑆(𝑛𝐿

1/1111

5/9131

1/5135

)𝐷&𝑅(𝑛𝐿

1/1113

1/1112

1/1133

1/1111

5/1129

1/3311

)𝐼𝐷𝐻(𝑛𝐿
) 𝑚𝑆(𝑛𝐿

1/1111

2/1232

1/3339

) 𝑖𝑆(𝑛𝐿

غیرمستقیم

کل
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در این بررسی ،تاثیر سرریزه ای فناوری از دومسیر واردات حامل دانش و جریان ورودی سرمایهگذاری
مستقیم خارجیدر دوره  ،1995-3113بر تولید سبز کشورهای منتخب در حال توسعه در غالب مدل
رشد رومر و با بهرهگیری از روش اقتصادسنجی فضایی بررسی شد .بر پایه آزمونهای مربوطه مدل
 SACدر منطقه یاد شده برآورشد که نتایج بدست آمده از آن گویای تاثیر مثبت هزینههای تحقیق و
توسعه و سرریز فناوری از مسیر واردات حامل دانش و بر تولید سبز بود همچنین نتایج گویای تاثیر
منفی شاخص توسعه انسانی و سرریز فناوری از مسیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر تولید سبز
بود .بنابر نتایج بدست آمده با توجه به مثبت بودن تاثیر فعالیت تحقیق و توسعه بر تولید سبز بدلیل
آنکه تاسیس این موسسهها برای شرکتها با توجیه اقتصادی امکانپذیر نیست ،نقش دولتها در
راهاندازی این موسسهها و حمایت از آنها چشمگیر بوده و ضرورت دارد .با توجه که اثرگذاریهای
فضایی هزینههای تحقیق و توسعه منفی میباشد .بنابراین ،برای رفع اثرگذاریهای منفی میتوان
پیشنهاد نمود که در این مناطق نیاز به همکاریهای همهجانبه و فرامرزی هر کشور با کشورهای
همسایهاش و کشورهای صاحب فناوری برای سرمایهگذاری بیشتر در بخش تحقیق و توسعه میباشد.
با توجه به منفی بودن اثرگذاری شاخص سرمایه انسانی بر تولید سبز بایستی راهکارهایی برگزید تا
بهرهوری نیرویکار و عاملهای تولید افزایش یابد .همچنین میتوان بر لزوم افزایش شاخص توسعه
انسانی در جهت آموزش و افزایش سطح درآمد در این کشورها و کاهش فقر تاکید کرد .همچنین
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امکانات الزم برای جلوگیری از فرار مغزها بایستی فراهم شود .در کشورهای در حال توسعه بدلیل
پایین بودن سطح فناوری بیشتر بر واردات فناوری متکی هستند بنابراین با توجه به تاثیر مثبت
واردات حامل دانش بر تولید سبز ،لذا بایستی سعی بر انتخاب شریکان تجاری با دانش و فناوری باال
نمایند و با تعدیل تعرفه کاالهای وارداتی سرمایهای بهصورت هدفمند امکان واردات بیشتر را فراهم
ساخته و در جهت جذب و بومی کردن فناوریهای وارداتی اقدام الزم بهعمل آید.
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