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  وردي اله امام قدرت  و ينظر یهرق
  

  01/04/1398 پذیرش: ریختا    16/06/1397 دریافت: یخرتا

  چکیده
در مرحله میانی » دره مرگ«یا » مالی ینشکاف تام« کنند یمعموال ادعا م گذاران یهنوآوران و سرما

 يور معناداري بر بهره یرمحصول جدید وجود دارد که تاث سازي يفرآیند بین تحقیق پایه و تجار
 تمنظور حرکت فناورانه به سم به R&D هاي یتاز فعال یمال یتحما ینهدر زم یمال يها محرك

 ها یزهانگ یرها و سا گرنت ها، یارانه یاتی،مال يها شامل مشوق یمال يها دارد. محرك سازي يتجار
مخـارج   يبـرا  یهسرما یینها ینهو هز ییبا نرخ بازگشت نها گذاري یهسرما ياست. هر شرکت برا

R&D ین. اگیرند یقرار م یرتحت تاث یزه نو توسع یقتحق یعموم هاي یاسترو است که توسط س روبه 
به حالت  CESاقتصاد خرد را با استفاده از توابع  یچارچوب مفهوم یچیدگیمطالعه درصدد است پ

 يبرا يمرکز یايو آس یا)، جنوب شرق آسOECDسه منطقه اروپا ( ین،کند؛ بنابرا یلتبد يا منطقه
 ییفضا یايپانل پو يها منظور از مدل ینا يشده است. برا انتخاب یمال يها اثرات محرك یسهمقا

عنوان  دولت به یمال يها ) محركSDMمدل ( یدشده است. با تای استفاده  2005-2016دوره  يبرا
شکاف  یمال ینو توسعه و تام یقتحق هاي یتفعال یکموجب تحر توانند یکه م یتیحما هاي یاستس

 ايه محرك دار ی. اثرکل مثبت و معنو اثرکل هستند یخارج ی،اثرات داخل يبودجه شوند، دارا
شد، اما  ییدتا یامثبت در جنوب شرق آس یو اثر خارج OECD يدر کشورها R&Dبر  یاتیمال
) ینی(جانش یرابطه تعامل یننشد. همچن یدتای یاتیمال يها اثر محرك ي،مرکز یايآس يکشورها يبرا

 يوجـود دارد، امـا بـرا    OECD يدر کشـورها  یـاتی مال يهـا  و محرك یممستق هاي یتحما ینب

  است. یرابطه به صورت مکمل ینا يمرکز یايو آس یاشرق آس وبجن يکشورها

  
  JEL: H30 ،Q32 ،C23 بندي طبقه

و  یممستق هاي یتشکاف بودجه، حما یمال ین)، تامR&Dو توسعه ( یقتحق ها: کلیدواژه

    .ییفضا یايپانل پو يها مدل یاتی،مال يها محرك

                                                                                                              
  پست الکترونیکی:آذربایجان شرقی، ایران، ، ممقان ی،گروه اقتصاد، واحد ممقان، دانشگاه آزاد اسالم یار،استاد 

 rogayeh.nazari100@gmail.com  
  پست الکترونیکی: نویسنده مسئول، - ، ایران، تهران ی،گروه اقتصاد، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالم یار،استاد  

 ghemamverdi@iauctb.ac.ir  
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  مقدمه -1

 معنـاي  بـه  )R&D( توسـعه  و تحقیـق  )OECD( اقتصـادي  همکـاري  سـازمان  تعریف طبق

 انسـانی،  دانـش  افـزایش  آن از هـدف  کـه  است یافته نظام بنیاد یک در سازنده هاي فعالیت«

 چـارچوب  در. »اسـت  جدیـد  کاربردهـاي  در دانـش  ایـن  از گیري بهره و اجتماعی فرهنگ

 تولیـد  نهـاده  دیـدگاه  بـر  عـالوه  ،)R&D( توسـعه  و تحقیـق  هـاي  هزینه محور دانش اقتصاد

  .)2007 ،1فالک( اند شده  شناخته اقتصاد در ها گذاري سرمایه از اي گونه عنوان به

 و تحقیـق  هـاي  هزینـه  OECD(2( اقتصـادي  توسـعه  همکـاري  سـازمان  بندي رده نظر از

 عـالی  آموزش تجاري، بنگاه دولت، :شود می تعریف عمده بخش چهار در )R&D( توسعه

 هـاي  بنگـاه  توسط که )R&D( توسعه و تحقیق هاي هزینه. غیرانتفاعی و خصوصی بخش و

 و تولیــد بــاالتر کیفیــت جدیــد، خــدمات و کاالهــا تولیــد در گیــرد مــی صــورت تجــاري

 خـرد  سـطح  دو هـر  در وري بهـره  رشد موجب و هستند اثرگذار جدید تولیدي هايفرآیند

 بخـش  توسط پذیرفته صورت )R&D( توسعه و تحقیق. شوند می اقتصادي کالن و ها بنگاه

 دي و لـز  گـو ( شـود  مـی  مـالی  تـامین  دولـت  توسـط  یـا  و بخش این خود توسط یا تجاري

  . )3،2000الپوتري

  

  توسعه و تحقیق طریق از رشد فرآیند): 1( شکل

  
  2010، ٤پیارات وونگلیم: منبع

  

 سـطح  بیـانگر  و بـوده  ثابـت  ضـریب  A کـه  Y=AKL زا درون رشد هاي مدل قالب در

. یابـد  مـی  افزایش فناوري پیشرفت با تولید کار، نیروي و سرمایه ثابت سطح با است فناوري

                                                                                                              
1- Falk 
2- Organization for Economic Co-Operation and Development 
3- Guellec and De Lapotterie 
4- Wonglimpiyarat 

تحقیق و توسعه انباشت سرمایه
افزایش سطح  

فناوري

تولید محصول  

جدید مبتنی بر  

علم با فناوري

نوآوري و ورود  

موفقیت آمیز  

محصول جدید  

به بازار
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 آن بـر  عـالوه  .گرفـت  نظر در محض عمومی کاالي یک عنوان به را فناوري )1990( 1رومر

 کشـورها  درنهایـت  و هـا  بنگـاه  نسبی مزیت افزایش و تولید نسبی هزینه تغییر باعث فناوري

 تنـوع  ایجـاد  و تولیـد  عوامل جایی هجاب تقویت موجب جدید هاي فناوري واقع در. شود می

  . است تولید در بیشتر

 بـه  محصـول  نـوآوري . اسـت  فرآینـد  و محصـول  نـوآوري  بر مشتمل نوآوري اصطالح

 ارائـه  حاضر حال در سازمان یک که دارد اشاره )خدمات /محصوالت( کاالها در تغییراتی

 کاالهـا  تحویـل  و سـاخت  هاي شیوه در تغییرات به فرآیند در نوآوري که درحالی دهد؛ می

   .)2007 ،3باك و لیوو  2005 ،2همکاران و تید( دارد اشاره

 بـا  به عنـوان مثـال،  . نیستند پذیر رقابت که است این ها نوآوري و ها ایده برجسته ویژگی

 منـع  مسـاله سـبب   ایـن  اینکـه  بـدون  تـوان  مـی  راحتـی  بـه  دیگـران  جدیـد  روش به دستیابی

 خارجی مزایاي ایجاد سبب ویژگی همین. گیرندکار  به را آن باشد شده اولیه کنندگان استفاده

  است. غیررقابتی بازار و مقیاس به صعودي بازدهی شرایط کننده منعکس که شود می

 و شـده  مـالی  تـامین  پایـه  تحقیـق  بین شکافی کرد خاطرنشان )1998( سال در 4سنسبرنر

 .دارد وجـود  5»مـرگ  دره« عنـوان  بـه  صـنعت  شـده  مـالی  تـامین  کـاربردي  توسعه و تحقیق

 تـا  »پایـه  تحقیـق « از سـرمایه  بـودن  فـراهم  در مـرگ  دره داد نشـان  )2002( 6ایوانز همچنین

 اسـت  ایـن  شـکاف  این دلیل .دارد وجود مقیاس افزایش و توسعه فاز در »تجاري عملیات«

 توسـعه  و تحقیـق  هـاي  گـذاري  سـرمایه  نتیجـه  کـه  جدیـد  هـاي  اوريفنـ  اجتماعی منافع که

)R&D( 7ریـنن  ون و هـال  نظـر  بـه . اسـت  شناسـایی   قابـل  سـختی  بـه  هستند )نقـص  )2000 

 داراي )R&D( توسعه و تحقیق هاي پروژه در ها بنگاه گذاري سرمایه مانع سرمایه، بازارهاي

  .است مواجه شکست با مورد این در بازار و د شو می اجتماعی منافع

                                                                                                              
1- Romer 
2- Tidd et. al 
3- Liu and Buck 
4- Sensenbrenner 
5- Valley of Death 
6- Evans 
7- Hall and Van Reenen 
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 تحریـک  موجـب  تواننـد  مـی  حمـایتی  هـاي  سیاسـت  عنـوان  به دولت 1مالی يها محرك

 2الپوتري دي و گولز نظر به. شوند بودجه شکاف مالی تامین و توسعه و تحقیق هاي فعالیت

 3وکار کسب بخش توسعه و تحقیق فرآیند براي دولت بودجه OECD مطالعات و )2000(

 بـراي  دولـت  توسـط  کـه  است 7تدارکات و 6ها گرنت ،5ها یارانه ،4مالیاتی هاي مشوق شامل

 مطالعـه  ایـن  در. شـود  مـی  اعمـال  هـا  سـازمان  و افـراد  توسـعه  و تحقیـق  هاي فعالیت حمایت

 هـاي  حمایـت  عنـوان  بـه  هـا  یارانـه  و 8غیرمسـتقیم  هـاي  حمایت عنوان به مالیاتی يها محرك

 بـراي  غیرمسـتقیم  و مسـتقیم  هاي حمایت روند )2( شکل. است شده  گرفته نظر در 9مستقیم

  .دهد می نشان را OECD کشورهاي

  

 2017، سال OECDدر بخش تجاري براي کشورهاي  R&Dبراي  هاي دولت ): روند حمایت2( شکل

  
 OECDمنبع: 

                                                                                                              
1- Fiscal incentive 
2- Guellec and De La Potterie (2000) 
3- Government Funding of Business R&D 
4- Tax incentives 
5- Subsides 
6- Grants 
7-Procurments 
8- Indirect Support 
9- Direct Support 
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 آن تـاثیر  و اسـت  R&D هاي یارانه شامل )R&D( هزمین در دولت مستقیم هاي حمایت

 ،1لیچتنبـرگ  و گـریلیچ ( اسـت  شده تایید کالن و خرد سطح در تولید و وري بهره رشد بر

  .)2007 ،3الچو  1996 ،2ندیري و مامیونس و ندیري ؛1984

 تخفیـف  4مالیاتی اعتبار هاي شکل به بیشتر )مالیاتی هاي مشوق( غیرمستقیم هاي حمایت

 رسیدن براي را ها دولت که کند می پیدا نمود 7مالیاتی تعطیلی و 6سریع استهالك ،5مالیاتی

  .کند می یاري اشتغال افزایش و گذاري سرمایه افزایش اي، توسعه اهداف از بخشی به

 قابلیـت  و اسـت  مشـخص  زمـانی  دوره بـراي  مالیـات  پرداخـت  از معاف؛ مالیاتی تعطیلی -

 و کننـد  می ایجاد مالیات پرداخت از اجتناب قوي انگیزه و در عین حال دارند ساده اجرایی

  .گیرد می قرار سوءاستفاده معرض در مالیاتی تعطیلی مدت

 مقـدار  بـه  مـثال  خاص اي حوزه در مشوق عنوان به دولت که است امتیازي ،مالیاتی اعتبار -

 هزینـه  همچنـین . دهـد  مـی  هـا  شـرکت  بـه  )R&D( توسـعه  و تحقیق فعالیت هزینه از نسبتی

  .دارند تري کنترل قابل و تر شفاف اجرایی

 خـاص  منـابع  برخی از حاصل درآمد به مالیاتی هاي نرخ عمومی کاهش ؛مالیاتی تخفیف -

 مالیـاتی  تعطیلـی  بـا  کننـد  می رعایت را خاص ضوابط سري یک که هایی بنگاه درآمد بر یا

 بـرخالف  آن مزایـاي . شـود  نمـی  حـذف  کامـل  طـور  به ها بنگاه تعهدات چون ،دارد تفاوت

   نیـز  مشـمول  افـراد  و هـا  بنگـاه  سـایر  بـه  جدیـد  گـذاران  سـرمایه  بـر  عـالوه  مالیـاتی  تعطیلی

   .گیرد می تعلق

 گـذاري  سـرمایه  بـه  دادن سرعت براي استهالك مناسب سیستم طراحی ؛سریع استهالك -

 در و سـت ا هزینه حداقل بودن دارا سریع استهالك سیستم مزیت. است ضروري و مطلوب

 هـاي  نـرخ  توسـعه  درحال کشورهاي در. شود می گذاري سرمایه افزایش موجب مدت کوتاه

  .نیست ها دارایی مختلف هاي گروه با سازگار استهالك

                                                                                                              
1- Grilivhes and Lichtenberg 
2- Mamuneas and Nadiri 
3- Lach 
4- Tax Credit 
5- Tax Allowances 
6- Accelerated Depreciation 
7- Tax Holidays 
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 OECD کشـورهاي  در R&D براي شده  داده اختصاص مالی و انسانی منابع به توجه با

   اسـت  کشـورها  ایـن  در غیرمسـتقیم  هـاي  حمایـت  فزاینـده  رشـد  از حاکی که آمارهایی و

 کشـورهاي  در پیشـرفته  اوريوجه به رشد روزافـزون صـنایع بـا فنـ    ت با همچنین ))3( شکل(

 اسـت،  هـا  آن جـزو  نیـز  ایـران  کـه  مرکزي آسیاي کشورهاي در اینکه و آسیا شرق جنوب

 بررسـی  در سـعی  مطالعه این شود، می انجام دولتی بخش طرف از R&D هاي فعالیت عمده

 شـرق  جنـوب  ،OECD کشـورهاي  بـراي  فنـاوري  مالی تامین براي مالی هاي محرك تاثیر

 و هسـتند  رقـابتی  بازارهـاي  بـه  محصوالت میزآ موفقیت ورود و نوآوري مرحله در که آسیا

ــراي. دارد مرکــزي آســیاي منتخــب کشــورهاي ــه منظــور ایــن ب  تاثیرگــذاري و مقایســه ب

 توسـعه  و تحقیـق فرآینـد   بر مالیاتی) هاي محرك و مستقیم هاي حمایت( مالی هاي محرك

  .است شده پرداخته

  

   2016سال  OECDبراي کشورهاي  R&Dیافته به  ): منابع انسانی و مالی اختصاص3( شکل

  
  OECD گزارش: منبع

  

، خـود  اقتصـادي  عملکرد تاثیر تحت تنها نه کشور یک در دولت اقتصادي هاي سیاست

و  )2015، 1وهـررا  مارتین مونت( بود خواهد مجاورش کشورهاي عملکرد تاثیر تحت بلکه

دم لحــاظ آن، روش تخمــین مرســوم عــ و مشــاهدات میــان فضــایی وابســتگی صــورت در

 فضـایی  پویـاي  پانـل  رویکـرد  از منظـور  این براي. )2012 ،2کورادو( بود خواهد دار تورش

 جنـوب  )،OECD( عضـو  اروپـایی  کشورهاي از منتخبی براي و )2005-2016( دوره براي

                                                                                                              
1- Montmartin and Herrera  
2- Corrado 
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 از فضـایی  اثـرات  گرفتن نظر در براي البته .است شده  استفاده مرکزي آسیاي و آسیا شرقی

  اســتفاده دوطرفــه فنــاوري روابــط و دوطرفــه تجــارت جغرافیــایی، مجــاورت مــاتریس ســه

  .است شده 

  است: شده بنا فرضیه سه اساس بر حاضر تحقیق

 عمـده  منبـع  دوطرفـه)  فنـاوري  رابطـه  و دوطرفـه  تجـارت ( اقتصـادي  مجاورت اول: فرضیه

  .است R&D بودجه شکاف تامین براي R&D گذاري سرمایه تصمیمات بین وابستگی

 بسـتگی  دوطرفـه  فنـاوري  و تجاري روابط به حمایتی هاي سیاست تاثیرگذاري دوم: فرضیه

  .دارد

 بـراي  غیرمسـتقیم  و مستقیم هاي حمایت بین )مکملی و جانشینی( تعاملی رابطه :سوم فرضیه

  .دارد وجود R&D بودجه شکاف تامین

 مـدل  و تحقیق روش سوم بخش در تحقیق، پیشینه و ادبیات در بخش دوم مقدمه از بعد

ــق ــاري، هــاي داده پایگــاه و تحقی ــایج چهــارم بخــش در آم ــی نت ــنجم بخــش در و تجرب  پ

 شـده   ارائـه  سیاسـتی  هـاي توصـیه  آخـر  بخش در و تجربی نتایج با آن مقایسه و گیري نتیجه

  .است

 
  تحقیق ادبیات -2

  فناوري) مالی تامین شکاف( 1مرگ دره 2-1

 تحقیـق  و شده مالی تامین پایه تحقیق بین شکافی کرد خاطرنشان )1998( سال در 2سنسبرنر

 )2002( 3ایـوانز  .دارد وجود »مرگ دره« عنوان به صنعت شده مالی تامین کاربردي توسعه و

 فـاز  در »تجـاري  عملیـات « تا »پایه تحقیق« از سرمایه بودن فراهم در مرگ دره داد نشاننیز 

 در »مـرگ  دره« یـا  مـالی  تـامین  شـکاف  )4( شـکل  .دارد وجـود  مقیـاس  افـزایش  و توسعه

 بـه  ایـده  تبـدیل  براي موردنیاز سرمایه افزایش مشکل با اولیه مراحل در کهرا  هایی شرکت

  . دهد می نشان، هستند مواجهفرآیند  / محصول هاي نوآوري

  

 

                                                                                                              
1- Valley of Death 
2- Sensenbrenner 
3- Evans 
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  مرگ دره درباره ایوانز نظریه :)4( شکل

  
  )2012( ١اوساوا و میازاکی منبع:

  

 طبق و بوده طوالنی تجاري فرآیند یا محصول تا پایه تحقیق از حاصل کشف بین جاده

 میـانی  مرحله مالی تامین شکاف این. است توجه  قابل بازرسی هاي ایست از پر برخی، گفته

 اگـر  ویـژه،  به. دارد دولت شده  حمایت توسعه و تحقیق اقدامات وري بهره بر معناداري تاثیر

 و جدیـد  کشـف  یـا  نـوآوري  اتخـاذ  جهـت  ها شرکت و افراد براي میانی مرحله مالی تامین

 حمایـت  بازده کاهش باید جامعه صورت این در نشود فراهم تجاري محصول به آن تبدیل

 دهـد  مـی  نشـان  تجربـه  و تحقیق. باشد داشته انتظار اولیه مرحله توسعه و تحقیق از را دولتی

 تـوالی  مراحـل  )1966( 2جانسـون  .دارند وجود نوآوري توالی در بازرسی هاي ایست چنین

  داد: ارائه زیر شکل به را نوآوري

 تحقیـق  بـه  منجـر  کـه  بهبودیافتـه  فرآینـد  یـا  محصول یک به نیاز شناخت یا اصلی ایده -1

 .شود منجر »اختراع« به شاید که شود می

ــه کــه اقتصــادي و فنــی امکــان از مثبــت تصــمیم یــک -2 ــه توســعه ب ــه نمون    تولیــد و اولی

 .شود می منجر

                                                                                                              
1- Osawa and Miyazaki 
2- Johnson 

 توسعه تحقیق

 موفقیت به عنوان یک محصول جدید انتقال تکنولوژي

 تجاري سازي

ی موفقیت به عنوان یک کسب و کار
مع

ج
 ت

ت
فا

تل
 /

ل 
صو

ح
 م

 راه اندازي محصول

 دره مرگ
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 ادامـه  »تقلیـد « صنایع و ها بنگاه سایر به نوآوري این گسترش و اولیه نوآوري پیشرفت با -3

 .یابد می

 هـاي  اسـتفاده  در کـه  اسـت  اي مرحله ملی، سطح در نوآوري پیشرفت و گسترش مرحله -4

  .یابد می گسترش المللی بین

 »مرگـی  دره« نـوآوري،  تـوالی  میانی مراحل در کنند می ادعا گذاران سرمایه و نوآوران

 فقـدان  خـاطر  بـه  رفـاه  بخش بهبود پتانسیل داراي هايفرآیند یا محصوالت که دارد وجود

  .روند می بین از خصوصی یا دولتی منابع از مالی تامین

 دولـت  شـده  حمایـت  R&D اقـدامات  بـازده  بـر  معنـاداري  تاثیر است ممکن مرگ دره

 اتخـاذ  جهـت  هـا  شـرکت  و افـراد  بـراي  میـانی  مرحلـه  مـالی  تامین اگر ویژه، به. باشد داشته

 صـورت  ایـن  در نشـود  فـراهم  تجـاري  محصـول  بـه  آن تبـدیل  و جدید کشف یا نوآوري

 ممکـن  آنچـه  بـه  نسـبت  اقتصـادي  رشد بر تاثیري اولیه مرحله پایه تحقیق از دولت حمایت

  . داشت نخواهد باشد، داشته دیگر جهات از است

. اسـت  شـده  محصور »قله« با »دره« این چرا کند تبیین باید »مرگ دره« توضیح هرگونه

 در توانند نمی بعدا که خدماتی یا محصوالت توسعه جهت پایه تحقیق براي مالی تامین چرا

 کـه  اسـت  ایـن  شـکاف  ایـن  دلیـل . دارد وجود ،آیند دست به نوآوري توالی میانی مراحل

 )R&D( توسـعه  و تحقیـق  هـاي  گذاري سرمایه نتیجه که جدید هاي اوريفن اجتماعی منافع

 بازارهـاي  نقـص  ،)2000( 1ریـنن  ون و هـال  نظـر  بـه . اسـت  شناسـایی   قابـل  سختی به هستند

 منـافع  داراي )R&D( توسـعه  و تحقیـق  هـاي  پـروژه  در ها بنگاه گذاري سرمایه مانع سرمایه،

 اقتصـاد  پایـداري  تحقـق . اسـت  مواجـه  شکسـت  بـا  مـورد  ایـن  در بازار و د شو می اجتماعی

 قابـل  3تخصـیص  کـارایی  صـورت  ایـن  در کـه  اسـت  2بازار شکست تصحیح ،نوکالسیک

 عملیـاتی  اصـلی  هـاي  اولویـت  از نـوآوري  مـالی  تـامین  هاي سیاست، بنابراین .است حصول

 تـی  و گـراو  بـاي ( اسـت  هـا  گـذاري  سرمایه انجام از حمایت براي توسعه درحال کشورهاي

  .  )4،1992مونز

                                                                                                              
1- Hall and Van Reenen 
2- Market Failure 
3- Allocative Efficiency 
4- Bygrave and Timmons 
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 هـا،  وام پژوهشـی،  اعتبـارات  شامل )،R&D( توسعه و تحقیقفرآیند  دولتی مالی تامین

 بودجه شکاف کردن پر براي که است ...و مالیاتی هاي مشوق مشارکتی، هاي گذاري سرمایه

 اسـت  مـرگ  دره از میـز آ موفقیـت  عبـور  بـراي  نـوآوري  بـر  مبتنی هاي شرکت به کمک و

 غیرمسـتقیم)  هاي حمایت( 1مالیاتی هاي محرك. پیارات) وونگلیم از نقل به 1998 اهلرس،(

 توسـعه  و تحقیـق  هـاي  فعالیت براي مالی تامین منابع جزو مستقیم) هاي حمایت( 2ها یارانه و

)R&D( هستند )2015 هررا، و مارتین مونت(.  

 هـاي  حمایت( ها یارانه و )غیرمستقیم هاي حمایت( مالیاتی يها محرك پیشین، مطالعات

 کرده متمایز عمومی رفاه بالقوه یرتاث و شده تمام هزینه ي،بند زمان طرح، براساس را )مستقیم

 بیـانگر  ها شرکت هاي ویژگی از برخی که دارند اعتقاد )2012( 3همکارانش و بوسوم .است

 بـه  )2012( 4کـاروالهو  از نقـل  بـه  )2015( مـارتین  مونـت  .است ابزارها این از ها آن استفاده

  .کند می اشاره ها سیاست این هاي ویژگی از برخی

  

 دره« بودجـه  شکاف تامین براي دولت حمایتی هاي سیاست تاثیرگذاري -2-2

  فضایی بعد از» مرگ

 6سـرمایه  نهـایی  هزینـه  و MRR 5نهـایی  بازگشـت  نـرخ  با R&D مخارج براي شرکت هر

MCC ماننـد  متغیرهـا  دیگـر  توسـط  شـدت  به توابع گونه این که است بدیهی. است رو هروب 

 و دیویـد ( گیـرد  مـی  قـرار  تـاثیر  تحت توسعه و تحقیق زمینه در دولت عمومی هاي سیاست

 به. کنند می ایجاد 9رانی درون و 8رانی برون اثرات عمومی R&D هاي سیاست. )7،2000هال

 ایـن  بـه  عمـومی  هـاي  سیاسـت  ایـن  تاثیرگـذاري  )2018( ماسارد و هررا مارتین، مونت نظر

  .دارد بستگی اثرات

                                                                                                              
1- Tax incentives 
2- Subsidies 
3- Busom et. al 
4- Carvalho 
5- Marginal Rate of Return 
6- Marginal Cost of Capital 
7- David and Hall 
8- Crowding-out 
9- Crowding – in 
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 و )MRR( نهـایی  بازگشـت  نـرخ  توابـع  بر توانند نمی عمومی هاي سیاست ،شرایطی در 

 اثـرات  فقـط  عمـومی  هـاي  سیاسـت  و باشـند  تاثیرگـذار  R&D هاي گذاري سرمایه درنتیجه

 هزینـه  و )MRR( نهایی بازگشت نرخ تابع کشش بهمساله  این .کنند می تولید را رانی برون

اسـت   زمـانی موضوع،   این کالن بعد از .دارد بستگی MCC( R&D( گذاري سرمایه نهایی

 وجـود  مناسب نوآوري سودهاي براي ها شرکت سطح در و مناطق براي امکان نوع هیچ که

 سرمایه نهایی هزینه تابع کشش به موضوع این دلیل یا.ندارد وجود نوآوري پتانسیل یا ندارد

)MCC( رو روبـه  1هـا  دارایی محدودیت با مناطق که افتد می اتفاق زمانی این و دارد بستگی 

 نقطـه  )5( شـکل . باشـند  داشته دسترسی خارجی مالی منابع به توانند نمی ها شرکت و هستند

  .دهد می نشان را )R&D( توسعه و تحقیق در گذاري سرمایه فرآیند در کارا

  

  )R&D( توسعه و تحقیق در گذاري سرمایه فرآیند در کارا نقطه): 5( شکل

  
  

  )2000( هال و دیوید :منبع

  

 سـرمایه  نهـایی  هزینـه  توابـع  کامـل  کشـش  بـا  که شود می ظاهر زمانی العاده فوق حالت

)MCC( نهایی بازگشت نرخ و )MRR( حمایتی هاي سیاست حالت این در. باشیم رو روبه 

 طـور  به مناطق زیرا ؛گذارند می تاثیر توسعه و تحقیق در گذاري سرمایه بر عمومی صورت به

 اثـر  در نتیجـه  کـه  اسـت  جـایی  ایـن  و هسـتند  ها آن از بردن سود و گیري بهره به قادر کامل

                                                                                                              
1- Asset-constraired 

 نرخ بازگشت

 سرمایه

 
MRR  تقاضاي مشتق شده)

 )R&Dبراي 

MCC )هزینه R&D( 

 

 (R&D)سرمایه گذاري 
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 زمـانی  بیشـتر  حمـایتی  هـاي  سیاست از رانی برون اثر یک ،بنابراین شود؛ می ظاهر رانی درون

 و محـدود  هـاي  دارایـی  بـا  شـده   حمایـت  هـاي  شـرکت  منطقـه  یـک  در کـه  افتـد  می اتفاق

  .هستند رو روبه محدود تکنولوژیکی هاي فرصت

 اثرات یا آموزش و بالقوه یادگیري قبیل از عمومی هاي سیاست این خارجی اثرات حال

 بـر  يبیشـتر  زمـان  چـون  ، امـا داشـت  خواهنـد  تـاثیر  MRR توابـع  بر اینکه وجود با شهرت

 تغییر همان ها سیاست این تاثیرگذاري کانال عمده ،بنابراین ؛است الزم MRR تابع عملکرد

  .)2018 همان،( است MCC تابع

 یـک  بـه  را خـرد  اقتصـاد  مفهـومی  چـارچوب  پیچیـدگی  ایـن  کـه  اسـت  این ما مشکل

 یـک  در کـه  کنـیم  مـی  فرض ابتدا بنابراین کنیم؛ تبدیل کالن اي منطقه مفهومی چارچوب

 توابـع  کـه  طـوري  هبـ  هسـتند  منطقـه  هـر  در هـا  شرکت از زیادي به نسبت تعداد t ثابت زمان 

MRR و MCC توابـع  بنـدي  جمع و کند می عمل منطقه یک براي MRR و MCC  سـاده 

 تـاثیر  پیچیـدگی  توصـیف  بـراي  را CES 1ثابـت  جانشـینی  کشـش  با توابع همچنین. هست

 فرم این. کنیم می استفاده منطقه یک MCC و MRR کلی عملکرد بر R&D هاي سیاست

 جانشین تا دهد می اجازه پرقدرت متغیرهاي دیگر و توسعه و تحقیق هاي سیاست به توابع از

 وجـود   این با. باشند توسعه و تحقیق خصوصی هاي شرکت سودآوري و هزینه براي ناکافی

 باشد داشته MCC و MRR توابع بر خاص تاثیر یک متغیر هر که دهند می اجازه توابع این

 تـابع  یـک  مـا  بنـابراین  باشـد؛  داشـته  را دو هـر  یا و منفی یا مثبت اثرات توانند می متغیرها و

MRR و MCC کنیم می تعریف) 2) و (1رابطه (  صورت به را منطقه در کلی.  

  

)1(        MRRi=δiRi
β
�∑ σ k (X ki )

pK
k=1 �

v
p�
,	β<0,	ρ≠0,	 ∑ σ k=1

K
k=1  

  

)2(          MCCi=ψiRi
α�∑ μk (X ki )

pK
k=1 �

λ
p�
,	α>0,	ρ≠0,	 ∑ μk=1

K
k=1  

         

��کـه   طـوري  به > 0	, �� >  Riهسـتند و   MCC و MRRاز توابـع   تصـادفی عناصـر   0

���و   K=1,…., kوکـار و   بخش کسب R&Dگذاري  سطوح سرمایه ≥ متغیرهـاي   	0

                                                                                                              
1- Constant Elasticity Substitution 
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گذارنـد، نشـان    تـاثیر مـی   MCCو  MRR سیاست عمـومی و دیگـر متغیرهـایی را کـه بـر     

  دهد. می

هسـتند کـه بازگوکننـده اهمیـت هرکـدام از       CESسهم پارامترهـاي توابـع    ��و  �	�

�کـه   طـوري  هستند به MRRو  MCCمتغیرها در  ∈] −∞, کشـش   ]∞,0[∋∝			,		]0

MCC  وMRR    ــی     بــا توجــه بــه ســرمایه ــعه را نشــان م  دهــد. گــذاري تحقیــق و توس

� > 0, � > را  MRR و MCCدر توابـع   Xهاي به مقیـاس بـراي متغیرهـاي     بازگشت 0

η اندازه ع همچنین یک کشش جانشینی بهدهد. این تواب نشان می =
1

1−�
  دهد. را نشان می 

 البتـه ، آیـد  مـی  دسـت  بـه ) 3رابطه ( شکل به ماi مناطق در وکار کسب تعادلی R&D مقدار

  است: کل MCC تابع با مساوي کل MRR تابع که زمانی

  

)3(                               Ri= �
δi�∑ δk (X ki )

ρk
k=1 �

v
ρ�

ψi�∑ μk (X ki )
ρk

k=1 �
λ
ρ�
�

1

α‐β

 

  

 R&D گـذاري  سـرمایه  سطح در Xk متغیر هر خاص غیرخطی اثر یک بیانگر) 3رابطه (

 و بحـث  بـراي  k سیاسـتی  متغیـر  یـک  نظـري  تاثیر بررسی درنتیجه. است وکار کسب بخش

 باشد 1 عدد نزدیک X متغیرهاي بین جانشینی کشش اگر وجود  این با. است پیچیده تفسیر

 )2004( 1هاف شده فرض تبدیلی تخمین از استفاده با توان می را) 3( رابطه پس صفر)مثال (

  ) بازنویسی کرد.4رابطه ( صورت به

  

)4(                 LnRi=
1

α‐β
(Ln

δi

ψi
+ ∑ �vδk ‐λμk �LnX ki )+0(ρ)

K
k=1  

  

دهد. خطـاي تقریبـی    را نشان می Xاثرات غیرخطی و مقطعی از متغیرهاي  (�)0جایی که 

�خطی از فرضیه   (�)0کنـیم کـه    ، فرض مـی )5(  رابطهبنابراین در  کند؛ حمایت می 0→

هـا   هاي مهم براي کانال این تقریب مدل ما قادر خواهد بود داللت ناچیز است. با استفاده از

ــه را سیاســت  ــق آنچ ــومی  از طری ــرون  R&Dهــاي عم ــی و ب ــرات درون ران ــراي  اث ــی ب ران

                                                                                                              
1- Huff 
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 کننـد، آمـاده کنـد. بـراي دیـدن ایـن موضـوع مـا کشـش          ایجاد می R&Dگذاري  سرمایه

  )).5کنیم (رابطه ( را مطالعه می kبا رجوع به سیاست عمومی  R&Dگذاري  سرمایه

  

)5(                                     
dLnRi

dLnX ki
=
�vδk ‐λμk �

α‐β
  

  

اي را تاییـد   پارامتر را براي توضیح اثر یک سیاسـت عمـومی در سـطح منطقـه     6)، 5رابطه (

,α) کند می β, v, λ, δ�, μ�)) تر  ) ارزش پایین5. در مخرج رابطهα − β دهنـده اثـر    نشان

اسـت. در یـک حالـت افراطـی بـراي       R&Dگـذاري   هاي حمایتی بر سرمایه سیاست بیشتر

MCC ،αو  MRRکشش توابع  → ∞ ، β→−∞تواننـد بـر    هـاي عمـومی نمـی    سیاست

لیـد  را تو 1رانـی  ها فقـط اثـرات بـرون    تاثیرگذار باشند و این سیاست MCCو  MRRتوابع 

شود کـه هـیچ نـوع امکـان      زمانی ظاهر می MRRکنند. در این حالت کشش براي تابع  می

براي مناطق براي سودهاي نوآوري مناسب وجود نداشته باشد و یا پتانسیل نـوآوري وجـود   

شود که مناطق  زمانی ظاهر می MCCنداشته باشد. همچنین در این حالت کشش براي تابع 

توانند بـه منـابع مـالی خـارجی دسترسـی       ها نمی اند و شرکت شده تشکیل 2از دارایی محدود

، MRRو  MCCشود که مناطق با کشش کامل  داشته باشند. بهترین حالت زمانی ظاهر می

α( شوند رو می روبه → →β  و 0  شـود؛  رانـی ایجـاد مـی    ) که در ایـن حالـت اثـر درون   0

افتد کـه   ر یک منطقه، زمانی اتفاق میحمایتی د هاي از سیاست رانی بنابراین، یک اثر درون

رو  هاي تکنولوژیکی محدود روبـه  هاي محدود و فرصت شده با دارایی هاي حمایت شرکت

هـا و   رو، شواهد تجربی از ناهمگونی اثرات سیاستی بسته به ویژگی شـرکت  شوند. ازاین می

ق بـا جمعیـت   ها ممکن است از لحاظ نظري باشد، اما این مدل، مزیت تجربی از مناط بخش

هـاي   دهـد کـه واکـنش    مختلف را نشـان مـی   هاي هاي بخش شناختی متفاوت و یا تخصص

  متفاوت دارند.

 ســهم و عمــومی هــاي سیاســت مقیــاس بـه  بازگشــت نــرخ شــامل کشــش، دوم قسـمت 

 بـر  اثـر  طریـق  از R&D بـراي  عمومی حمایت اغلب دیدگاه یک از. است ها آن هاي لفهوم

                                                                                                              
1- Growding- Out 
2- Asset- Constraired 
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 هـاي  سیاست از خارجی اثرات. همچنین )2000 ،1هال و دیوید( گیرد می شکل MCC تابع

 تـابع  عملکـرد  بـر  بیشـتري  زمـان  شهرت اثرات یا آموزش و بالقوه یادگیري قبیل از عمومی

MRR تـابع  بـه  مربـوط  پـارامتر  دو بر ما دلیل این به و داشت خواهد الزم را MCC  یعنـی 

μ
k
,λ شد خواهیم متمرکز.  

 کامـل  اسـتقالل  فـرض وجـود    . با ایناست گرفته نظر در را بسته نواحی ما مدل تاکنون

 بـراي . اسـت  دشـوار  مجاور نواحی در واقع بازیگران بین R&D گذاري سرمایه هاي انتخاب

 R&D گـذاري  سـرمایه  تـاثیر  مـدل،  چـارچوب  بـه  فضـایی  تعـامالت  تجربی شواهد تبدیل

. کنـیم  مـی  مدل وارد خاص ناحیه یک MCC و MRR توابع بر را دیگر نواحی خصوصی

j ؛j ناحیه بر i ناحیه هر تاثیر است آشکار ≠ i هـم  بـاز . داشـت  نخواهـد  یکنـواختی  توزیع 

 انتقـال  در مجـاورت  مختلـف  هـاي  فـرم  اهمیـت  بر نوآوري جغرافیاي درباره تجربی ادبیات

 بـا ، بنـابراین . )2،2013ماسارد و فادایرو برنارد، (آتونت دارند تاکید رقابتی تعامالت و دانش

 R&D گـذاري  سـرمایه  تصـمیمات  بـین  وابسـتگی  عمده منبع فضایی مجاورت اینکه فرض

) 7و ( )6روابطـه (  صـورت  بـه  MCC و MRR توابـع  بسط با را عناصر این است، خصوصی

   کنیم: می چارچوبمان وارد

  

)6(

  MRRi=δiRi
β
�∑ ω jiRjj≠1 �

φ
�∑ σ k (X ki )

ρK
k=1 �

v
ρ�
,β<0,ρ	≠0, ∑ σ k=1,

k
k=1  

  

 )7(

  MCCi=ψiRi
α�∑ ω jiRjj≠i �

ω
�∑ μk (X ki )

ρK
k=1 �

λ
ρ�
,α>0,ρ	≠0, ∑ μk=1,

k
k=1  

  

 خصوصـی  R&D گـذاري  سـرمایه  Rj و i ناحیه و  j ناحیه بین مجاورت مقیاس wji که

 بـه  زمـانی  ماi ناحیـه  در خصوصـی  R&D تعـادل  مقدار ساده، مدل مانند است؛  j ناحیه در

 تقریــب کــاربرد بــا. باشــد برابــر MCC تــابع بــا MRR تــابع مجمــوع کــه آیــد مــی دســت

                                                                                                              
1- David and Hall (2000) 
2- Autant-Bernard, Fadairo and Massard 
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رابطـه   تـوانیم  مـی  دارد، قرار 0 مجاورت در p که واقعیت این از برداري بهره و 1ترانسلوگ

  ) را بنویسیم.8(

  

)8(  

 ln R� =
�

���
ln

��

� �
+
(���)

���
ln�∑ ω ��R���� � +

�

���
�∑ [ vσ � −

�
���

λμ�]lnX ��� + 0(ρ)  
  

 صـورت  بـه  k عمـومی  سیاسـت  درخصوص R&D گذاري سرمایه پذیري کشش)، 8رابطه (

  شود: می بازنویسی) 9رابطه (

  

)9(                     
dLnRi

dLnX ki
=
(φ‐ω)

α‐β

dln( ∑ ω jiRj)j≠i

dln	X ki
+
�vσ k ‐λμk �

α‐β
  

  

 سیاسـت  تـاثیر  کـه  شود می ظاهر R&D گذاري سرمایه پذیري کشش از جدیدي عنصر

 تاثیر تحت Ri. دهد می قرار گیري اندازه مورد فضایی وابستگی واسطه به Ri بر را k عمومی

Rj تاثیر تحت هم  آن خود که دارد قرار Ri عمـومی  سیاسـت  سطح نتیجه در و k  دریـافتی 

 کـه  دارد اشـاره مسـاله   ایـن  بـه  مدل به فضایی بعد واردکردن طورکلی به. دارد قرار i ناحیه

 نیـز  محلـی  هاي شرکت هاي واکنش بر مجاور نواحی در فعال هاي شرکت دریافتی حمایت

 پـذیري  کشـش  بـه  عمومی حمایت کارآیی بر فضایی وابستگی تاثیر. گذاشت خواهد تاثیر

  .) بستگی داردφ( MRR و )MCC )ω توابع

. دارد بسـتگی  شـده  شـناخته  اثر دو به R&D سرریزهاي خالص اثر اقتصادي، ادبیات در

 سـرریزهاي  خـالص  اثـر  بـا  عمـومی  هاي سیاست کارآیی به فضایی وابستگی تاثیر، بنابراین

R&D وابسـتگی  تجربـی  مقیـاس  کنـیم  مـی  استدالل دیگر،  عبارت به. شد خواهد تحریک 

 اسـت  آشـکار . اسـت  نـواحی  بـین  R&D سـرریزهاي  خـالص  اثـر  مسـئول  حدي تا فضایی

 کـالن  اقتصـاد  سـطح  در را عمـومی  هـاي  سیاسـت  خـالص  مثبت اثر منفی فضایی وابستگی

                                                                                                              
1- Translog Approximation 
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ــد کــاهش ــابراین. داد خواه ــر در، بن ــرفتن نظ ــایی وابســتگی گ ــت فض ــاثیر ســنجش جه  ت

  .رسد می نظر به مهم بسیار عمومی هاي سیاست

  

  تحقیق پیشینه -2-3

  خارجی مطالعات -2-3-1

 هـاي  فعالیـت  از حمـایتی  هـاي  سیاسـت  در کالن اقتصاد اثرات ارزیابی به که مطالعاتی اکثر

 اقتصادسـنجی  هـاي  روش از پردازنـد  مـی  فنـاوري  مـالی  تـامین  و )R&D( توسـعه  و تحقیق

 دار تورش هاي برآورد و دهند نمی قرار مدنظر را بعدي سه اثرات وجود که کنند می استفاده

ــام ــی انج ــرد م ــالی گی ــه درح ــاس ک ــه براس ــاي نظری ــد ه ــادي جدی ــار ،اقتص ــایی آث  و فض

 روش از اسـتفاده  بـا مسـاله   ایـن  ،مطالعـه  ایـن  در. اسـت  شده تایید اي منطقه هاي کنش برهم

 هاي محرك انواع تاثیرگذاري به تا است شده گرفته قرار بررسی مورد فضایی اقتصادسنجی

  .شود پرداخته مختلف مناطق در »مرگ دره« فناوري بودجه شکاف تامین براي مالی

هـاي   ثباتی سیاست هاي آمریکایی به این نتیجه رسید که بی با مطالعه شرکت )2018( 1چانگ

  ) موثر است.R&D( هاي مالیاتی تحقیق و توسعه مالیاتی در تاثیرگذاري محرك

هـاي   هاي آلمانی و با روش پانل نشـان داد کـه یارانـه    شرکتبا مطالعه  )2018( 2ماتئوت

) و اثـر  R&D( گـذاري تحقیـق و توسـعه    ) اثر مستقیم روي سرمایهR&D( تحقیق و توسعه

  غیرمستقیم روي نوآوري دارد.

 نتیجـه  ایـن  بـه  دیتـا  پانـل  روش بـه  OECD کشـورهاي  مطالعـه  بـا  )2018( 3پترز و پلنز

 و تحقیـق  بودجـه هـا،   براي جنگ با بحران ها بحران هنگام است ممکن ها دولت که رسیدند

 توســعه و تحقیــق بودجــه هــا بحــران در . همچنــیندهنــد افــزایش را خــود )R&D( توسـعه 

)R&D( یابد می کاهش.  

 از و چـین  منطقه 31 هاي داده از استفاده با )2018( 4فانگ سیران و زانگ فانگ، وانگ،

 نتیجـه  ایـن  بـه  هـا  آن .پرداختنـد  اي منطقـه  نوآوري فضایی تحلیل به پویا و ایستا پانل روش

                                                                                                              
1- Chang  
2- Mateut  
3- Pellens and Peters  
4- Wang, Fang,Zhang and Siran Fang 
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 اي منطقه وضعیت بهبود باعث مناطق میان در نوآوري عناصر از پویا هاي جریان که رسیدند

 دسـت  بـه  را مختلـف  منـاطق  در مختلـف  هـاي  درزمینه نوآوري مثبت تاثیر ها آن .شوند می

 بهبـود  باعـث  منـاطق  میـان  در نـوآوري  عناصـر  از پویا هاي جریان دهد می نشان که آوردند

  .شوند می اي منطقه وضعیت

 تقریـب  از اسـتفاده  و CES توابـع  از اسـتفاده  بـا  )2018( 1ماسارد و هررا مارتین، مونت

 و تحقیـق  بـر  حمـایتی  هـاي  سیاسـت  تاثیرگذاري بحث خرد چارچوب توانستند ترانسلوگ

 بـه  مربـوط  اطالعـات  از خـود  مطالعـه  بـراي  هـا  آن. دهنـد  تعمـیم  فضـایی  بعـد  بـه  را توسعه

  .کردند استفاده فرانسه کشور مختلف مناطق در مالیاتی هاي محرك و مستقیم هاي حمایت

 نتایج که دادند نشان OECD منتخب کشورهاي مطالعه با )2015( هررا و مارتین مونت

 بـه  وکـار  کسـب  بخـش  توسـعه  و تحقیـق  بودجـه  تـامین  در مالی يها محرك براي متفاوت

 فضایی اقتصادسنجی از خود مطالعه براي ها آن البته. دارد بستگی متفاوت جغرافیایی سطوح

 از جغرافیـایی  مجـاورت  بـر  عـالوه  چنـین هم. کردند استفاده فضایی پویاي پانل هاي مدل و

-2009 دوره بـراي  کشـور  25 روي مطالعـه  بـا  هـا  آن کردند. استفاده نیز اقتصادي مجاورت

 کشـورهاي  در کـه  کردنـد  گیـري  نتیجـه  فضـایی  پویـاي  پانـل  هاي مدل از استفاده با 1990

OECD توسـعه  و تحقیـق  مالیاتی هاي محرك و ها یارانه بین جانشینی رابطه یک )R&D( 

 وکـار  کسب بخش )R&D( توسعه و تحقیق وابسته متغیر دادن دخالت با ها آن .دارد وجود

 هاي گذاري سرمایه بین مثبت فضایی سرریز که رسیدند نتیجه این به توضیحی متغیر عنوان به

 داراي مالیـاتی  هـاي  محـرك  و دارد وجـود  )R&D( توسـعه  و تحقیـق  در خصوصی بخش

   .هستند مثبت اثرات

 و پویـا  پانـل  روش از اسـتفاده  و OECD کشـورهاي  مطالعـه  بـا  )2013( مـارتین  مونت

 کشـور  از خـارج  هـاي  سیاسـت  کـه  کند می گیري نتیجه چنین ابزاري متغیر روش به تخمین

 تحـت  را خصوصـی  بخـش  )R&D( توسـعه  و تحقیق در کشور داخل مالی حمایت اثرات

 کشـور  سطح در مالی حمایت در توجهی  قابل خارجی تاثیرات بنابراین دهد، نمی قرار تاثیر

 نتایج که است داده نشان وي. بود )2013( 2ویلسون نتیجه مخالف این که شود نمی مشاهده

  .آید می دست به متفاوت جغرافیایی سطوح در معکوس

                                                                                                              
1- Montmartin, Herrera and Massard 
2- Wilson  
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 دار تـورش  فضایی بعد گرفتن نظر در بدون سرریزها تخمین که دنشان دا )2009( 1لسیج

 فعالیـت  با مرتبط فناوري سرریز غیرمستقیم و مستقیم اثرهاي ترین بزرگ. است ناسازگار و

 منبـع  از فاصـله  بـا  خارجی پیامدهاي این و است )R&D( خصوصی بخش توسعه و تحقیق

  کند. می اشاره  منطقه ي بهینه ها استراتژي به ها آن نتایج و یابند می کاهش پیامدها

 از اسـتفاده  و پویـا  پانـل  روش بـه  OECD منتخب کشورهاي بررسی با )2006( 2فالک

 مخـارج  و مالیـاتی  هـاي  محرك که رسید نتیجه این به )GMM( یافته تعمیم گشتاور روش

 توسعه و تحقیق مخارج با دار معنی و مثبت رابطه ها دانشگاه توسط )R&D( روي شده انجام

  .دارد وکار کسب بخش

 مـدل  روش از اسـتفاده  و OECD کشـورهاي  بررسـی  بـا  )2005( 3همکاران و لومنگاز

 که کنند می بیان و شده متمرکز )R&D( توسعه و تحقیق مستقیم سرریزهاي بر فضایی پانل

، دارد وجود، باشند نداشته باهم تجارت حتی که کشورهایی میان در غیرمستقیم سرریزهاي

  .دانست R&D انتقال براي مسیري توان می را الملل بین تجارتاما 

 از استفاده و OECD کشورهاي مطالعه با )2003( 4الپوتري دي و پوتلزبرگ ون گولز،

 مســـتقیم، هـــاي یارانـــه و مـــالی هـــاي مشـــوق کـــه کردنـــد گیـــري نتیجـــه 3SLS روش

مـدت   هکوتـا  در حـداقل  را خصوصـی  بخـش  )R&D( توسعه و تحقیق هاي گذاري سرمایه

 بلندمـدت  دوره در مـالی  هـاي  مشـوق  بـه  نسبت مستقیم هاي یارانه چنینکند. هم تشویق می

 شـرایط  در هـا  بنگـاه  سـوي  از جدیـد  هـاي  پروژه تعریف به امر این دلیل. هستند اثرگذارتر

 تنهـا  مـالی  هاي مشوق شرایط در ها بنگاه که درحالی .گردد برمی مستقیم هاي یارانه پرداخت

  .پردازند می انجام حال در هاي پروژه تسریع به

 تخمــین روش از اســتفاده و OECD کشــورهاي مطالعــه بــا )2002( 5همکــاران و بلــوم

2SLS تحقیق شدت براي اي کننده تعیین عامل مالیاتی يها محرك که رسیدند نتیجه این به 

  . است منفی اثرات داراي، اما است )R&D( توسعه و
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2- Falk  
3- Lumenga et. al 
4- Gueelc,Van Pottelsberghe and De La Poteri 
5- Bloom et. al 
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 خصوصـی  بخش و دولتی بخش R&D وقتی دادند نشان )2000( 1الپوتري دي و گولز

 عوامـل  وسـیله  بـه  وکـار  کسـب  مخـارج  دو هـر  است ممکن، شود می مطالعه کالن سطح در

 ها این از یکی که کند می دار اریب را وابستگی برآوردهايمساله  این و شوند متاثر مشترکی

 کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  به و است دولت هاي محدودیت و وکار کسب چرخه در تغییرات

 اثـر  و هستند منفی اثر داراي غیرمستقیم هاي حمایت و مثبت اثر داراي مستقیم هاي حمایت

  .دارد وجود ها این بین جانشینی

 زیـاد   احتمال  به ها یارانه از مند بهره شرکت یک دادند نشان )1996( 2مامیونس و ندیري

 )R&D( توسـعه  و تحقیـق  هـاي  فعالیـت  اسـت  ممکن، اما دهد افزایش را خود هاي فعالیت

 ایـن  و رقیـب)  هـاي  شـرکت  بازگشـت  نرخ کاهش دلیل (به یابد کاهش رقیب هاي شرکت

 چراکـه ؛ بیفتـد  اتفـاق  اسـت  ممکن نیز مثبت جانبی اثر البته. است منفی جانبی اثرات همان

 ایـن  بـالقوه  حضـور . کنـد  دانـش  سرریز تولید است ممکن نیز رقیب هاي شرکت تحقیقات

  .بخشد می التزام را کالن سطح در مطالعه اثرات،

 نتیجـه  ایـن  بـه  FGLS روش از اسـتفاده  و OECD کشـور  9 مطالعـه  با )1990( 3لیوي

 بـر  مثبـت  اثـرات  بقیـه  بـراي  و منفی اثرات مستقیم هاي حمایت کشور دو براي که رسد می

  .دارد وکار کسب بخش )R&D( توسعه و تحقیق

 
  

  داخلی مطالعات -2-3-2

 رشـد  بـر  آن رابطه و اوريفن سرریزهاي بحث به گرفته صورت داخل در که مطالعاتی اکثر

. اسـت  شـده   پرداختـه  ورينـا ف مالی تامین هاي سیاست تاثیر به کمتر و اند پرداخته اقتصادي

  .است نشده گرفته نظر در ها سیاست این فضایی اثرات همچنین

ــه در ــی مطالع ــاران و بهمن ــراي )1394( همک ــورهاي ب ــب کش ــیایی منتخ ــه آس  روش ب

 شـده   ارائـه  المللـی  بـین  و کشوري درون سرریز اثرات صورت به نتایج فضایی اقتصادسنجی

 بـر  انسانی توسعه شاخص تغییر از ناشی مثبت بازخوردي و غیرمستقیم اثر بیانگر نتایج. است

                                                                                                              
1- Guellec and De La Potterie 
2- Nadiri and Mamunease 
3- Levy 
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 تاییدکننـده  نتـایج  ایـن  کـه  هستند دانش شامل واردات و )R&D( توسعه و تحقیق مخارج

  .است کشورها این در اوريفن جذب ظرفیت و سرریزها وجود

 طریق از (R&D) توسعه و تحقیق سرریزهاي بررسی به )1393( رحیمی و گوگردچیان

 اقتصـاد  حجـم  از کشـور  دو بـین  تجارت که دادند نشان و پرداختند ایران براي جاذبه مدل

  .پذیرد می منفی تاثیر ها آن بین فاصله از و مثبت تاثیر

 و 1354-1386 دوره بـراي  ایران هاي داده  روي  مطالعه با )1390( عظیمی و برخورداري

 و مثبت اثر توسعه و تحقیق هاي یارانه که رسیدند نتیجه این به ARDL روش کارگیري به با

 ،بودن مثبت با وجود بلندمدت در اما ،دارد ایران اقتصادي رشد بر مدت کوتاه در معناداري

  .نیست معنادار آماري نظر از اثر این توسعه و تحقیق هاي یارانه اثر

  

  تحقیق مدل و تحقیق روش -3

  تحقیق روش -3-1

 تواند می مختلف کشورهاي در )R&D( توسعه و تحقیق مخارج سطح و اقتصادي عملکرد

 و فضـایی  مـدل  ترین مناسب شناسایی در سعی حاضر مطالعه. شود متاثر دیگر کشورهاي از

 بودجـه  شـکاف  مـالی  تـامین  بـراي  مـالی  هـاي  محـرك  انـواع  تاثیرگذاري مقایسه و بررسی

R&D 2005-2016( دوره براي فضایی پویاي پانل مدل رویکرد از منظور این براي. است( 

 بلژیـک،  هلنـد،  فرانسـه،  (آلمـان،  )OECD( عضـو  اروپـایی  کشـورهاي  از منتخبی براي و

پیشرفت فـراوان   که آسیا شرقی جنوب منتخب کشورهاي انگلستان)، اسپانیا، ایتالیا، سوئد،

 و )ژاپــنیلنــد، مــالزي، ســنگاپور، کــره و تا (چــین، دارنــد برتــر اورياي در صــنایع بــا فنــ

و  مصـر  ترکیه، پاکستان، هندوستان، آذربایجان، ایران،( مرکزي آسیاي منتخب کشورهاي

  .است شده  استفاده )تاجیکستان

  دارد: وجود وتحلیل تجزیه نوع سه اند مکانی جزء داراي اي نمونه هاي داده که زمانی

 هـا  داده یـا  و دارنـد  فضـایی  اي خوشه الگوهاي ها داده یعنی فضایی: اي نقطه هايفرآیند -1

  .دهند می نشان را 1کامل فضایی تصادفی

                                                                                                              
1- Complet Spatial Randomness(CSR) 
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 فضـایی  نقاط از محدود اي مجموعه صورت بهها معموال  ناختی: دادهش جمعیت هاي داده -2

  .آورد دست به کلی منطقه مورد در اطالعاتی توان می آن مطالعه با و شوند می مشاهده

 شـده   تعریـف  پـیش  از فضـایی  مناطق در شده  توزیع صورت به ها داده فضایی: هاي داده -3

 بررسـی  تـوان  مـی  را همـدیگر  بـر  مناطق عملکرد و تاثیرات وسیله  بدین و شوند می مشاهده

  .)2008 ،1بیواند( کرد

 و 2فضـایی  وابسـتگی ؛ داد خواهـد  رخ ،کنـیم  مـی  سـازي  مـدل  که روابطی درمساله  دو

 کـه  اسـت  عرضـی  مقطـع  هـاي  داده مشـاهدات  میـان  فضـایی  وابسـتگی . 3فضـایی  ناهمسانی

 بـین  در حرکـت  هنگـام  یعنـی ؛ فضـایی  ناهمسـانی  اصطالح. باشد منفی یا و مثبت تواند می

 ایـن  اگر. بود نخواهند ثابتی واریانس و میانگین نشانگر اي نمونه هاي داده توزیع ،مشاهدات

 ناهمسانی واریانس به منجر تواند می، باشد شده  منعکس گیري اندازه خطاهاي در مشاهدات

 کالسیک اقتصادسنجی هاي فن وسیله به تواند می اغلب فضایی اثرات از جنبه این البته .شود

  .)2003 ،4انسلین( شود رفع

 حـال   عـین  در و پیچیـده  مـوارد  از یکی فضایی مطالعات در مکان عامل بینی پیش نحوه

 قابل مفروض متغیر دو مکانی رابطه کردن لحاظ براي متفاوتی هاي روش. است بحث محل

 از اجتمـاعی  هـاي  شـبکه  از استفاده و اقتصادي فاصله مکانی، فاصله مجاورت،. است اعمال 

 است مشخص آنچه هرحال، به. گیرند قرار توجه مورد توانند می که هستند معیارهایی جمله

 بیـان  عـددي  صـورت  بـه  و دو دوبـه  صـورت  بـه  متغیرهـا  فضـایی  ارتباط فضایی مطالعات در

 را متغیرهـا  فضـایی  ارتبـاط ، مشـاهده  N بـا  مقطعـی  هـاي  داده براي صورت این در. شود می

 مـاتریس  یا فضایی هاي وزن ماتریس به فضایی مطالعات در که N در N ماتریس با توان می

W 10(رابطه ( داد نشان، است معروف((:  

  

)10(                          W = �

0								w ��							0										w ��
w ��					0								0								w ��
0									0									0											0	
w ��					w ��				0												0

�  

                                                                                                              
1- Bivand 
2- Spatial Dependence   
3- Spatial Heterogeneity 
4- Anselin 
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 البتـه . دهنـد  مـی  قـرار  ارزیـابی  مـورد  را کشورها جفت بین روابط قدرت W هاي لفهوم

 خطـی،  مانند، رخ مجاورت دارد: وجود مجاورت ماتریس تشکیل براي متفاوتی هاي روش

 درصـد  90 در کـه  )1988 ،2(آنسلین 1کویین و دوطرفه مانند رخ دوطرفه، خطی مانند، فیل

  .است کویین اساس بر حاالت

اگر بخواهیم ماتریس مجاورت را براساس فاصله تعریف کنـیم بـراي ایـن منظـور بایـد      

 تعریف کرد. تر همسایه نزدیک Kفاصله بحرانی به شعاع دایره مانند آن منطقه و یا براساس 

 باشـد،  ���(d)از کمتـر  منطقـه  دو فاصله اگر گیریم می نظر در ���(d)بحرانی فاصله یک اینجا در

  شود.  گرفته می نظر در صفر بود، بیشتر اگر و یک مقدار

  

)11(                              w ��: �

1										d ��≤ d�

0										d��≤ d�
  

  

 به W ماتریس کردن تبدیل شود، می بردهکار  به کاربردي کارهاي در اغلب که تبدیلی

 مـاتریس  عنـوان  تحـت  مـورد  ایـن  بـه . باشـد  واحد آن سطر جمع حاصل که است ماتریسی

 سطر براساس را مجاورت ماتریس واقع در. گویند می »3شده استاندارد اول مرتبه« مجاورت

 مجـاورت  مـاتریس  ایـن . )کنـیم  مـی  تقسـیم  سطرها مجموع بر را ها درایه( ایم کرده نرماالیز

ــاالیز ــانگین کــه شــود مــی باعــث شــده نرم ــی می ــاطق ســایر از فضــایی ســرریزهاي وزن  من

 . آید دست به 

 یـا  نزدیکـی  ایده تجارت معیار در. است اختراع حق یا و تجارت معیار دیگر، معیارهاي

 طریـق  از وزن هر و دارد )(دوجانبه دوطرفه تجاري قدرت به بستگی کشورها بین مجاورت

  گیرد. ) شکل می12رابطه ( شرح به i, j کشور دو بین رابطهکردن  مشخص

  

)12(                W ��=
�

��
∑ (

��� �����,�

∑ ���	�����,��

+�∈�

��������,�

∑ 	��������,��

  

  

                                                                                                              
1- Queen 
2- Anselin 
3- Standardized First Order 
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 ,Imporij:و  t دوره طـول  در j و i کشـور  دو بـین  صـادرات  میـزان  Exportij,tکه در آن، 

 کشـور  دو بین مجاورت)( نزدیکیاست.  t دوره طول در  j و i کشور دو بین واردات میزان

  .گیرد می قرار ارزیابی مورد  T هاي دوره کل در دوطرفه روابط متوسط طریق از

 ایـن  ایجـاد  بـراي . دهـد  مـی  قرار مدنظر را وريافن روابط (حجم) شدت معیار معیار، سومین

 i, j کشور دو بین المللی بین همکاري شدت. است شده  استفاده 1اختراع حق داده از ها وزن

  شود. ) تعریف می13رابطه ( صورت به

  

)13(                                	W ��=
�

�
∑ ���,��∈�

∑ �
�

�
∑ ���,��∈� ��

  

  

 حـق  کـاربرد  و t دوره طـول  در را i,j کشـورهاي  بـین  هاي همکاري میزان Pij,tکه در آن، 

 گرایی بوممساله  از اجتناب و کشورها کل بین روابط گسستن براي. دهد می نشان را اختراع

مندرج در  شرط از معیار هر در. کنیم می استفاده ها وزن مضاعف شکل تغییر از W احتمالی

  شده است ) استفاده14رابطه (

 

wاگر                      )14( ij = �

1							 ∑ w ij ≤ 0.75j

	درغیراینصورت								0
  

 
  

کشور است. با استفاده از ایـن   i—thي برا نزولی صورت به شده مرتب وزن  Wij آن در که

  ).2015مونت مارتین و هررا، ( دهیم سه ماتریس وزنی فضایی مدل اولیه را بسط می

  

  فضایی اقتصادسنجی هاي مدل انواع -3-1-1

 کشـورها،  دهنـده  نشـان  کـه را  مشاهداتی میان وابستگی ساختار فضایی رگرسیون هاي مدل

 بـر  منطقـه  یک فضایی تاثیرات، کلی طور بهکنند.  می استخراج، هستند... و ها استان مناطق،

                                                                                                              
1- Patent Application Resident 
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کنـد.   بـروز  هـا  آن از ترکیبـی  یا و خطا مستقل، وابسته، متغیر طریق از تواند می دیگر منطقه

 کنـد  مـی  تعریف استاندارد مدل در را فضایی ممکن آثار همه که مقطعی عمومی مدل یک

  ) است. 15رابطه ( صورت به
  

)15(                        Y = ρWY + Xβ + WXθ + U
  

U = λWU+ ε  
  

 متغیرهـاي  زاي بـرون  اثـر  WXزاي متغیر وابسته مناطق مختلـف،   وندر اثر WYکه در آن 

 Y)، 15رابطـه (  دراثرات جزء خطاي مناطق مختلـف اسـت.    WUمناطق مختلف و  مستقل

 مقطعـی  مشـاهدات  برحسـب  N×1 بردار یک شامل زمانی دوره هر در و است وابسته متغیر

 است K×N ماتریسی شامل زمانی دوره هر در و مدل مستقل متغیرهاي دهنده نشان X. است

 و مستقل) متغیرهاي (ضرایب پارامترها بردار β فضایی، بازگشت خود ضریب ρ آن در که

U 1 بـردار  از زمـانی  دوره هـر  در و مدل اختالل جمله×N  اسـت  شـده  تشـکیل .θ  ضـریب 

 به مدل این در فضایی وقفه عنوان. است فضایی N×N ماتریس W و فضایی خودهمبستگی

  .است معادله راست سمت در فضایی وقفه با وابسته متغیر وجود دلیل

 مسـتقل  متغیرهـاي  یـا  و خطـا  جـزء  وابسـته،  متغیر اینکه به بسته فضایی اقتصادسنجی در

 هـا  آن بـه  )1( جـدول  در کـه  اسـت  مطـرح  متفاوتی هاي مدل باشند داشته فضایی وابستگی

  .)1988 ،2انسلین ؛2010 ،1الهورست( است شده  اشاره
  

  

  اقتصادسنجی هاي مدل انواع ):1( جدول

WYt WXt WUt مدل  نام کامل  

  ×  3مدل خودهمبستگی فضایی SAC  

 × ×  4مدل خطاي فضایی  SEM 

 × ×  5مدل خود رگرسیون فضایی  SAR 

 ×   6مدل دوربین فضایی  SDM 

                                                                                                              
1- Elhorst 
2- Anselin 
3- Spatial Autocorrelation Model 
4- Spatial Error Model 
5- Spatial  Lag Model 
6- Spatial Durbin Model 
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 زمـانی  مقطعی هاي داده بر مبتنی هاي مدل شامل فضایی اقتصادسنجی هاي مدل اول نسل

 هـاي  مـدل  سـوم  نسـل  و فضایی ترکیبی هاي داده بر مبتنی غیرپویا هاي مدل دوم نسل. است

  .)2014 الهورست،( است فضاي ترکیبی هاي داده با پویا

 
  پانل هاي داده مبناي بر فضایی اقتصادسنجی در کار روش -3-1-2

 در زا بــرون متغیرهــاي نبــودن ثابــت فضــایی، وابســتگی دلیــل بــه فضــایی اقتصادســنجی در

 را هـا  داده سـري  بـین  خطـی  رابطـه  یـک  تنها وجود فضایی، ناهمگنی و تکراري هاي نمونه

 متغیرهـاي  مثـل  اي چندگزینـه  تخمین روش بر فضایی اقتصادسنجی، بنابراین کند؛ می نقض

 در. )2009 ،4لـی و  2009 ،3لسـیج ( اسـت  متمرکز 2نمایی درست حداکثر رویکرد و 1ابزاري

 مجـاورت  فضـایی  اثـرات  بتوانـد  کـه  فضایی مدل ترین مناسب شناسایی جهت پژوهش این

 اقتصادسـنجی  رویکرد از دهد نشان را دوطرفه وريافن روابط و دوطرفه تجارت جغرافیایی،

  .است شده  استفاده فضایی

  گیرد: می انجام زیر مراحل طی فضایی اقتصادسنجی

  

  فضایی آثار وجود عدم یا وجود بررسی -3-1-2-1

 تجـارت  جغرافیـایی،  مجـاورت  از اسـتفاده  با )W( فضایی مجاورت ماتریس ساخت از بعد

 آزمـون  و 6(C) جـري  آزمـون  )،I( 5موران هاي آزمون از دوطرفه وريافن روابط و دوطرفه

 ازتنهـا   مطالعه این در .است شده  استفاده فضایی آثار وجود بررسی براي G(7( اورد گتیس

 مشاهداتی بین فضایی وابستگی از آزمونی موران، I آماره .است شده  استفاده موران آزمون

 بـین  تشـخیص  هـاي  آزمون ترین مهم. اند شده  شناخته فضایی وزنی ماتریس توسط که است

  .)2017 ،8(هرررا است) 18) و (17)، (16هاي ( رابطه صورت به فضایی و مرسوم پانل

                                                                                                              
1- Instrumental Variables 
2- Maximum Likelihood Estimation 
3- Lesage 
4- Lee 
5- Moran /test  
6- Geartc/ test  
7- Getic-ord G test 
8- Marcos Herreara 
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 Wو  میانگین متغیر �j ،yو  iمقدار متغیر  yjو  yiتعداد کشورها،  nدر معادله موران 

+ قرار دارد؛ هرچند 1و  - 1ضریب همسایگی دو منطقه است. ضریب موران اغلب بین 

اگـر   ).2014، 1هاي حدي خارج از ایـن بـازه قـرار گیـرد (آربیـا      ممکن است در حالت

وجـود دارد و   2فضـایی مثبـت   + نزدیک شود، خودهمبستگی1ضریب موران به مقدار 

 4ک شود، خودهمبستگی فضایی منفینزدی - 1اگر به  است. 3اي صورت خوشه توزیع به

است و اگر صفر باشد، خودهمبستگی  )(شطرنجی 5صورت یکنواخت داریم و توزیع به

تسـاي،   و 8،12:2010دیوید و آنوین سولیوان،( است 7و توزیع تصادفی 6فضایی نداریم

  به نقل ازآرمن و همکاران). 2005

  

  

                                                                                                              
1- Arbia 
2- Positive Autocorrelation 
3- Clustered 
4- Negative Autocorrelation 
5- Uniform/Dispersed 
6- No Autocorrelation 
7- Random 
8- Sullivan,David and Unwin 
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  تصادفی یا ثابت اثرات مدل تعیین -3-1-2-2

  آزمـون  از منظـور  ایـن  بـراي . اسـت  مـدل  بهتـرین  آوردن دست به مرحله این اصلی هدف

  .شود می انتخاب تصادفی اثر و ثابت اثرات مدل نوع هاسمن

  

  بهینه مدل انتخاب -3-1-2-3

 مـدل  )،SAR( فضـایی  خودهمبسـتگی  مـدل  سـه  بـین  از بایـد  بهینه مدل انتخاب مرحله در

 تشخیصـی  هـاي  آزمـون  وسـیله  بـه  )SDM( فضـایی  دوربین مدل و )SEM( فضایی خطاي

  .شود انتخاب بهینه مدل 2چندگانه والد و

 مـدل  بـه  را SDM تـر  عمـومی  مـدل  توان می که دارد این بر داللت والد آزمون فرضیه

SAR تر عمومی مدل که است این متضمن هم دوم فرضیه و کرد تبدیل ساده SDM به را 

SEM  مـدل  فرضـیه  دو هـر  زمـان  هـم  رد صـورت  در همچنـین . داد تقلیـل SDM بــرازش  

 و هـوگز  بلـوتی،  و 1394، 3پـی  نیـک  محمـدیان  و (مهـرآرا  داشـت  خواهد ها داده از بهتري

  .)2013 ،4مورتاري

  

  خارجی و داخلی اثرات برآورد -3-1-2-4

 تغییـر  خـارجی  و داخلی اثرات محاسبه اخیر هاي سال در فضایی هاي مدل هاي بسط از یکی

 و 2017 هـررا،  ؛2009 ،5پیس و (لیسیج است وابسته متغیر روي مستقل متغیرهاي از یک هر

  .)2016مورتاري، و هوگ بلوتی،

 وابسـته  متغیـر  جزئـی  مشتق صورت به سرراست تفسیر یک خطی رگرسیون پارامترهاي

 قابـل  مدل تخمینی پارامتر برآورد از اثر کلدیگر،  عبارت به. دارد توضیحی متغیر به نسبت

 براسـاس  فضـایی  رگرسـیون  ضـرایب  بـرآورد  تفسـیر  کـه  اسـت  حالی در این. است تفسیر

 )(سـرریز  خـارجی  و داخلـی  آثـار  طریـق  از بلکـه  گیـرد،  نمـی  صورت تخمینی پارامترهاي

  .گیرد می صورت

                                                                                                              
1- Wald 
2- Multiple Wald 
3- Mehrara and Mohammadian Nikki  
4- Hughes and Mortari 
5- Lesage and Peese 
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 صـورت  بـه  (SDM) فضـایی  دوربین مقطعی مدل تحت خارجی و داخلی اثرات مفهوم

  ) است.19رابطه (

  

)19(                       Y = ρWY + λβ + θWX + ε � 

 
 تـا  اسـت  الزم خـارجی  اثرات بررسی براي که دارند این به اشاره )2009( پیس و لیسج

، بنـابراین . دهـیم  قـرار  مـدنظر  توضـیحی  متغیرهـاي  در را تغییـرات  ایـن  تاثیر نسبی مشتقات

رابطـه   شـرح  بـه  ماn تا یک واحد در توضیحی متغیر k به توجه با y نسبی مشتقات ماتریس

 کلـی  تاثیر همان )20(رابطه  در موجود عبارت .)2015 مونت مارتین،( است) 20ماتریسی (

 تـاثیر  همـان  داخلـی  تـاثیر  .کـرد  تقسیم خارجی و داخلی اثرات به را  آن توان می که است

ثیر تـا  ایـن  کـه  آنجـا  از. اسـت  توضـیحی  متغیر در واحد یک تغییر در کشور داخل اوضاع

 هـاي  لفـه وم (متوسـط)  میـانگین  طریـق  از باید تاثیر اینمختص هر کشوري است؛ بنابراین، 

 فضـایی  خـارجی  اثـر  بـه  کـه  خـارجی  تاثیر. شود گزارش نسبی مشتقات ماتریس بر مورب

رابطه  عبارت در مورب غیر هاي لفهوم در ها ردیف مجموع میانگین صورت به است معروف

 نیـز  دینامیک پانل هاي داده به توان می را خارجی و داخلی اثرات. است شده  مشخص )20(

  .داد تعمیم
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  آماري هاي داده پایگاه و تحقیق مدل -3-2

 در کنـد  مـی  اجـرا  فنـاوري  مالی تامین منظور به دولت که هایی سیاست و اقتصادي عملکرد

 منجر که عواملی است الزم پس ،شود متاثر دیگر کشورهاي از تواند می مختلف کشورهاي

 بـراي  سـپس . شـود  شناسـایی  مطالعـات  پیشینه از استفاده با شوند می R&D فرآیند بهبود به

 در فضـایی  اقتصادسـنجی  روش شـود،  گرفتـه  نظر در R&D بر متغیرها فضایی اثرات اینکه

 و الزم وزنـی  مـاتریس  تشـکیل  ،فضـایی  اثـرات  گـرفتن  نظـر  در بـراي . شـود  می گرفته نظر

 تجـارت  مـاتریس  جغرافیـایی،  مجـاورت  مـاتریس  سـه  منظـور  ایـن  بـراي  و اسـت  ضروري

 پانـل  اجراي فرآیند درنهایت. شد خواهد تشکیل دوطرفه فناوري روابط ماتریس و دوطرفه

  .شد خواهد گرفتهکار  به مدل برآورد براي فضایی پویایی

 و )R&D( توسـعه  و تحقیق هزمین در دولت مستقیم بودجه مناسب، مدل استخراج براي

 و لـوي ( اسـت  شـده   گرفتـه  نظـر  در )مالیـاتی  هـاي  محرك( دولت غیرمستقیم هاي حمایت

 و بلـوم  ؛1997 ،4الپوتري ودي کاپرون ؛1990 ،3لوي ؛1987 ،2لیچتنبرگ ؛1983 ،1ترلکیج

 متغیرهــاي، بنـابراین  .)2015 مـارتین،  مونــت و 2008 رینتـالر،  و وولـف  ؛2002 ،5همکـاران 

 و هـا  یارانه همان که )R&D( توسعه و تحقیق زمینه در دولت مستقیم مخارج تحقیق اصلی

 بخـش  توسـعه  و تحقیـق  میزان بر آن تاثیر و ها فعالیت این از دولت غیرمستقیم هاي حمایت

 هـررا،  و مارتین مونت :2018 ماسارد، و هررا مارتین، (مونت ندهستاست،  )PRD( تجاري

  .)2005 واردا،و  2003 ،پوتلزبرگ ون و گولز ،2015

ــوتلزبرگ گــولز ــوان )2003( 6پ ــد عن ــی کــه کردن ــی بخــش R&D وقت  بخــش و دولت

 دولـت  و وکـار  کسـب  مخـارج  دو هـر  کنـیم  مـی  مطالعه هم با کالن سطح در را خصوصی

، وابستگی هاي برآورده ها آن گرفتن نظر در بدون کهشود  ثر میمتا مشترك عوامل وسیله به

 ایـن  در که است دولت محدودیت و GDP رشد مشترك عوامل این که شود می دار اریب

                                                                                                              
1- Levy and Treleckyj 
2- Lichtenberg 
3- Levy 
4- Capron and De Lapotterie 
5- Bloom et. al 
6- Pottelsberghe and Guellec  
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  انجـام  مطالعـات  بـه  توجـه  بـا  .اسـت  شده  گرفته نظر در )BUD( 1دولت بودجه تراز مطالعه

  .)2015 هررا، و مارتین مونت( شود می ارائه) 21رابطه ( صورت به تحقیق مدل، شده

  

)21(               

PRD�,�
= λPRD�,��� + β���INDIRECT�,��� + β���DIR�,� + β���BUD�,�
+ Intract 

  

  شود. ) تعریف می22رابطه ( صورت به لگاریتمی شکل در که

  

)22(           

LnPRD�,�
= LnλPRD�,��� + Lnβ���INDIRECT�,��� + Lnβ���DIR�,�
+ Lnβ���BUD�,� + LnIntract 

  

 و تحقیـق  PRD. تاسـ  2016تـا   2005از سـال   t و کشـور  هر نمایانگر i) 22( رابطه در

 دولـت  مستقیم بودجه Dir ،3مالیاتی هاي محرك INDIRECT ،2تجاري بخش در توسعه

  .هست دولت بودجه تراز کننده تعدیل متغیر BUD و R&D4 روي

 لفـه وم از غیرمسـتقیم  و مسـتقیم  هـاي  حمایـت  بـین  تعـاملی  رابطـه  گـرفتن  نظـر  در براي

INTRACT در مسـتقیم  هـاي  حمایـت  ضـرب  حاصـل  صـورت  بـه  کـه  اسـت  شده  استفاده 

  :)23رابطه ( یعنی ؛شود می تعریف غیرمستقیم هاي حمایت

  

)23(                     LNINDIRECTt-1*LNDIRECTt  

  

 پویـا  پانل مدل، بنابراین؛ هستند باال تعدیل هزینه با موضوعی تحقیقی هاي فعالیت چون

 فضـایی،  نـوع  از داخلـی  متغیـر  در زمانی وقفه با متغیري گنجاندن. است شده  گرفته نظر در

                                                                                                              
1- Budget Balance 
2- Business Enterprise R&D 
3- Tax Incentive 
4- Direct Performance of Research and Development 
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 و 1،2008همکـاران  و (یـو  شـود  مـی  بلندمدت و مدت کوتاه در فضایی تاثیرات ایجاد سبب

  .)2015، 2مارتین و هررا مونت

 ابتـدا ، امـا  اسـت  شده  استفاده فضایی ماتریس از فضایی اثرات گرفتن نظر در براي حال

 بـا  سپس و گیریم می نظرر وابسته و هم متغیرهاي مستقل درمتغی در هم را فضایی اثرات این

 شـد  خواهـد  انتخاب مدل ترین مناسب و بهترین چندگانه والد و والد تشخیصی هاي آزمون

  :))24(رابطه (

 
)24(    

WLnPRD �,�

= WLnλPRD �,��� + WLnβ ���INDIRECT�,��� + WLnβ ���DIR�,�
+ WLnβ ���BUD�,� + WLnIntract  

  

 تشـکیل  بـه  مربـوط  متغیرهـاي ) 3و در جدول ( متغیرها گیري اندازه نحوه )2( جدول در

  .استشده  ذکر مجاورت ماتریس

   

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                              
1- Yu et. al  
2- Montmartin and Herrera  



 113...  در تحقیق و » دره مرگ«امین مالی شکاف بودجه ت

 
 

 

 

 

  متغیرها گیري اندازه نحوه): 2( جدول

 نــــــوع

  متغیر

  ها مرجع و گیري اندازه نحوه  نماد و متغیر نام

  وابسته

)PRD( و تحقیــــق 

ــعه ــش در توسـ  بخـ

 صنایع در وکار کسب

  برتر تکنولوژي با

 بخـش  بـه  مربـوط  R&D شرقی جنوب آسیاي و اروپایی کشورهاي براي

 درصدي براساس ها داده. است شده  استخراج 1(RDS) سایت از وکار کسب

 www.oecd.org/sti/rde سایت در ها داده. است شده  گزارش GDP از

 براي محدودیت به توجه با مرکزي آسیاي کشورهاي براي. است شده نمایه

 جهـانی  بانـک  سـایت  در کـه  R&D مخـارج  کـل  از متغیـر  ایـن  هاي داده

)WDI( روي دولـت  مخـارج  اسـت  شـده  نمایه R&D و کـرده  کسـر  را 

R&D است آمده دست به وکار کسب بخش.  

  مستقل
(INDIRECT)  

 مالیـاتی  هـاي  محرك

  R&D براي

 هاي محرك به مربوط هاي داده آسیا شرق جنوب و اروپایی کشورهاي براي

 http://oecd/rd.tax اینترنتـی  آدرس OECD سایت از R&D مالیاتی

 درصـدي  صورت به (B) شاخص صورت به ها داده این است شده  استخراج

 از دولـت  بودجـه  اینکـه  بـه  توجـه  بـا . است شده  ارائه و محاسبه GDP از

 هـاي  محـرك  و 5هـا  یارانـه  ،4هـا  گرنـت  ،3تدارکات شامل: 2توسعه و تحقیق

 محدودیت به توجه با مرکزي آسیاي منتخب کشورهاي براي است 6مالیاتی

 نمایه جهانی بانک سایت در  داده این. است شده  استفاده 7ها گرنت از ها داده

 در دولــت مخـارج  شـامل  دولـت  )R&D( مسـتقیم  مخـارج . اسـت  شـده 

 و (OECD) سـایت  در کـه  اسـت  هـا  دانشـگاه  و تحقیقـاتی  هـاي  موسسه

(RDS) و )WDI( از درصدي صورت به که GDP است شده گزارش.  

  مستقل
(Dir) ــیدهاي  سوبس

  R&D روي دولت
  .است شده گزارش  GDP از درصدي صورت به که (RDS) سایت در 

 Intract  مستقل
 غیرمسـتقیم  هـاي  حمایـت  در مسـتقیم  هاي حمایت ضرب حاصل صورت به

  LNINDIRECTt-1*DIRECTt   :    یعنی شود؛ می تعریف

ــدیل  تعـ

  گر

(BUD) بودجه تراز 

 8دولت

 Global ســـایت از کشـــورها بودجـــه تـــراز بـــه مربـــوط هـــاي داده

Economy.com بـه  مربـوط  هاي داده سایت این در. است شده  استخراج 

 شـده  نمایـه  2010 دالر و جـاري  پول واحد صورت به کشورها بودجه تراز

 شـده  گزارش فصلی و ماهانه صورت به کشورها از برخی بودجه تراز. است

  .شد تبدیل ساالنه به همگی که بود

  

                                                                                                              
1-  Research and Sevelopment Statristic 
2- Government Funding on Business R&D 
3- Procurment 
4- Grants 
5- Direct Performance of Research and Development 
6- Tax Incentive 
7- Grants, Excluding Technical Cooperation 
8- Budget Balance 



   1399، بهار 76شماره ، سال بیستم، پژوهشنامه اقتصادي علمی فصلنامه 114

 

 

  مجاورت ماتریس تشکیل به مربوط متغیرهاي): 3( جدول

  ها گیري و مرجع نحوه اندازه  نماد  نام متغیر

صادرات کاالها و 

خدمات و 

واردات کاالها و 

  خدمات

EXPORT, 
IMPORT  

هـا   شده اسـت. ایـن داده    استخراج (WDI)ها از سایت بانک مرکزي  این داده

مربوط به صادرات کاالها و خدمات براي کشورها اسـت کـه بـه قیمـت دالر     

از شـاخص   2010شده است و براي تبدیل آن بـه دالر واقعـی     جاري گزارش

واردات ارزش و شاخص 1ارزش صادرات
2
  .است شده استفاده  

 P  حق اختراع

از سـایت مربـوط بـه بانـک جهـانی       3هـا  هاي مربوط به حق اختـراع  داده

(WDI) شـامل  اختـراع  ثبت هاي برنامه مربوط شده است. آمار  استخراج 

اند شده ثبت  که هایی هستند اختراع حق
4
.  

  

  تجربی نتایج -4

کـار   بـه  2005- 2016هـاي   شناسی براي هر سه منطقه براي سـال  شده در بخش روش مدل معرفی 

  شده است.  براي برآورد مدل فضایی استفاده STATA 14 افزار از نرم شده است.  گرفته

  

  فضایی اثرات (عدم) لحاظ منظور به تشخیص هاي آزمون -1 -4

 R&D گـذاري  سـرمایه  تصـمیمات  بین وابستگی اول فرضیه موران آزمون نتیجه به توجه با

 فنـاوري  رابطـه  و دوطرفـه  تجـارت  مجـاورت  در فقـط  R&D بودجـه  شـکاف  تـامین  براي

  شده است. ذکر )4( جدول در آزمون این نتایج که شد یدیتا دوطرفه

نتایج حاکی از آن است که خودهمبستگی فضـایی   .است 95/0داري این آزمون  سطح معنی

و جنوب شرق آسـیا در حالـت مجـاورت تجـارت دوطرفـه و روابـط        OECDبراي کشورهاي 

روابـط فنـاوري دوطرفـه    فقط در حالت  براي کشورهاي منتخب آسیاي مرکزي فناوري دوطرفه

شناسی بیان شد ضریب خودهمبستگی مثبـت حـاکی از    گونه که در بخش روش تایید شد. همان

پایین) است در کنار و نزدیک ( ها باال ) آنR&D( این است که کشورهایی که تحقیق و توسعه

ان برعکس، عالمت منفی براي ضریب خودهمبستگی فضایی آزمون مور  گیرند و به هم قرار می

                                                                                                              
1- Export Value Index 
2- Import Value Index 
3- Patent Application Resident 
4- Patent Application 
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دهـد کـه توزیـع     بندي و مجاورت کشـورها بـا یکـدیگر اسـت و نشـان مـی       حاکی از عدم دسته

  اي نیست، بلکه حالت شطرنجی دارد. صورت خوشه به
  

 موران آزمون به مربوط نتایج): 4( جدول

  موردمطالعه مناطق

  مجاورت انواع

  اروپا منتخب کشورهاي
 منتخب کشورهاي

  آسیا شرق جنوب

 منتخب کشورهاي

  مرکزي آسیاي

Prob  آماره Prob  آماره  Prob  آماره  

  - 01/0 97/0  - 07/0 7/0  - 09/0  33/0  جغرافیایی

  - 057/0 36/0  - 21/0 ***02/0  - 12/0  ***01/0  دوطرفه تجارت

  - 198/0 ***04/0  - 32/0 ***01/0  - 172/0  ***004/0  دوطرفهفناوري  روابط

  فضایی خودهمبستگی داري معنی عدم  H0 فرضیه

  هاي پژوهش منبع: یافته
  

  تصادفی و ثابت اثرات مدل انتخاب براي تشخیصی آزمون -4-2

 شـده  استفاده تصادفی یا ثابت اثرات با پانل هاي مدل از یکی انتخاب براي هاسمن آزمون از

 مرکـزي  آسیاي و آسیا شرق جنوب اروپا، منطقه سه براي آزمون این از حاصل نتایج. است

  .است شده گزارش )5( جدول در

 بـراي  البتـه . اسـت  تصـادفی  اثـرات  بـا  فضـایی  پانـل  هاي مدل از استفاده از حاکی نتایج

 بـا ، امـا  شـده  یدیتا ثابت اثرات با مدل جغرافیایی مجاورت در آسیا شرق جنوب کشورهاي

 نشـده  یـد یتا جغرافیـایی  مجـاورت  در فضـایی  خودهمبسـتگی  موران آزمونبه اینکه  توجه

  . کند میتایید  را تصادفی اثرات با مدل هاسمن آزمون کلی نتایج، بنابراین، است
  

  هاسمن نتایج آزمون ):5جدول (

  مناطق موردمطالعه

  

  انواع مجاورت

کشورهاي منتخب 

  اروپا

کشورهاي منتخب 

  جنوب شرق آسیا

کشورهاي منتخب 

  آسیاي مرکزي

Prob 
آماره 

 آزمون
Prob 

آماره 

 آزمون
Prob 

آماره 

 آزمون

  74/3  97/0  73/31  000/0  18/6  86/0  جغرافیایی

 27/13 27/0 07/4 99/0 44/1 99/0  روابط تجارت دوطرفه

 62/9 56/0 99/4 99/0 34/2 99/0  روابط فناوري دوطرفه

  هاي پژوهش منبع: یافته
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  پانل هاي داده فضایی تخمین براي مناسب مدل تشخیص -4-3

 جـداول  در. است شده استفاده مدل بهترین انتخاب براي چندگانه والد و والد هاي آزمون از

شـده اسـت. در     تـرین مـدل گـزارش    یص مناسبتشخ هاي آزمون به مربوط نتایج )7( و )6(

  ) نیز نتایج این دو جدول به صورت خالصه ارائه شده است.8جدول (

  

 )SDM مدل (تشخیص والد آزمون به مربوط نتایج): 6( جدول

  موردمطالعه مناطق

  مجاورت انواع

  مرکزي اسیاي  آسیا شرق جنوب  اروپا

Prob  آماره  Prob  آماره  Prob  آماره  

  39/5 36/0  27/10 06/0  18/11  04/0  جغرافیایی

  53/26 0001/0  79/22 0009/0  13/45  000/0  دوطرفه تجارت

  7/21 0006/0  58/14 023/0  7/32  000/0  دوطرفه فناوري روابط

  H0 فرضیه
 صفر برابر فضایی دوربین مدل (ضرایب SAR نفع به SDM مدل رد

  .باشد رگرسیون خود فرمول باشد)

  هاي پژوهش منبع: یافته

  

  )SEM مدل تشخیص( چندگانه والد آزمون به مربوط نتایج): 7( جدول

  موردمطالعه مناطق

  مجاورت انواع

 منتخب کشورهاي

  اروپا

 منتخب کشورهاي

  آسیا شرق جنوب

 منتخب کشورهاي

  مرکزي آسیاي

Prob  آماره  Prob  آماره  Prob  آماره  

  38/5 37/0  23/7 2/0  93/7  16/0  جغرافیایی

  24/30 000/0  3/22 001/0  75/35  000/0  دوطرفه تجارت

  63/21 0006/0  41/14 025/0  69/37  000/0  دوطرفه فناوري روابط

  .داد تقلیل توان می SEM مدل به را SDM مدل  H0 فرضیه

  هاي پژوهش منبع: یافته
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  درصد 95 داري معنی سطح در چندگانه والد و والد آزمون کلی نتایج): 8( جدول

  موردمطالعه مناطق

  اروپا منتخب کشورهاي  مجاورت انواع
ــورهاي ــب کشــ  منتخــ

  آسیا شرق جنوب

 آسیاي منتخب کشورهاي

  مرکزي

  جغرافیایی
ــیه رد ــدل و H0 فرض  م

 )SDM( فضایی دوربین
 SAR مدل

 مـــدل و H0 فرضـــیه رد

SEM 

  دوطرفه تجارت
ــیه رد ــدل و H0 فرض  م

 )SDM( فضایی دوربین

ــیه رد  مــدل و H0 فرض

 )SDM( فضایی دوربین

 مـــدل و H0 فرضـــیه رد

 )SDM( فضایی دوربین

  دوطرفه فناوري روابط
ــیه رد ــدل و H0 فرض  م

 )SDM( فضایی دوربین

ــیه رد  مــدل و H0 فرض

 )SDM( فضایی دوربین

 مـــدل و H0 فرضـــیه رد

 )SDM( فضایی دوربین

  هاي پژوهش منبع: یافته

  

  تجربی نتایج با آن مقایسه و گیري نتیجهبندي و  جمع -5

 در R&D گـذاري  سـرمایه  تصـمیمات  بـین  فضایی وابستگی موران آزمون نتیجه به توجه با

 رابطـه  و دوطرفـه  تجـارت ( اقتصـادي  مجـاورت  در بلکـه ، نشـد تاییـد   جغرافیایی مجاورت

 از حـاکی  موران خودهمبستگی ضریب براي منفی عالمت البتهتایید شد.  دوطرفه) فناوري

 بـه  تمایل، اما دارند وابستگی باهم )R&D( توسعه و تحقیق زمینه در کشورها که است این

 اثـرات  ایـن  و نـدارد  وجـود ، دارنـد  )پـایین ( باال توسعه و تحقیق که کشورهایی شدن جمع

 صـورت  بـه  کشـورها  یعنـی ؛ اسـت  یکنواخت توزیع بلکه، نیست اي خوشه صورت به سرریز

 جـذب  ظرفیت وجود بلکه، ندارندفناوري  روابط یا و تجاري روابط همدیگر با بندي خوشه

توسـعه   و تحقیـق  هـاي  فعالیـت  تقویـت  جهـت  در را فناوري و تجاري ارتباط زمینه مناسب

)R&D (  

  کند. فراهم می

 هـر  مخـتص  که ها سیاست داخلی اثرات، )SDM( فضایی دوربین مدل تایید به توجه با

 دوربـین  مـدل  مزایـاي  از یکـی . است استخراج  قابل خارجی اثرات همچنین و است کشور

 اثـرات . اسـت  سرریز) (اثرات خارجی و داخلی اثرات به اثر کل تفکیک )،SDM( فضایی

 اثرات. کشوراست همان توضیحی متغیر به نسبت کشور هر وابسته متغیر جزئی مشتق داخلی

 خـارجی  اثرات. است توضیحی متغیر وزنی میانگین به نسبت وابسته متغیر جزئی مشتق کل،

 متغیرهـاي  سـرریز  اثـرات  دهنـده  نشـان  کـه  آید می دست به مستقیم و کل اثرات تفاضل از
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 متغیـر  در زمـانی  وقفـه  بـا  متغیـري  گنجانـدن . )2017 هـررا، ( سـت ا کشورها سایر توضیحی

 نتایج .شود می بلندمدت و مدت کوتاه در فضایی تاثیرات ایجاد سبب فضایی، نوع از داخلی

 هـر  بـراي  )SDM( فضایی دوربین هاي مدل در خارجی و داخلی اثرات استخراج به مربوط

  .است شده  گزارش )9( جدول در بلندمدت دوره براي منطقه سه

  

  )SDM(خارجی (بلندمدت) مدل دوربین فضایی  ): ثرات داخلی و10( جدول

  متغیرها

کشورهاي منتخب 

مجاورت تجارت  اروپا

  دوطرفه

کشورهاي منتخب 

وري نامجاورت ف اروپا

  دوطرفه

کشورهاي منتخب 

  جنوب شرق آسیا

مجاورت تجارت 

  دوطرفه

کشورهاي منتخب 

  جنوب شرق آسیا

مجاورت فناوري 

  دوطرفه

کشورهاي منتخب 

آسیاي مرکزي در 

مجاورت فناوري 

  دوطرفه

  اثرات داخلی

 
آماره 

Z 
 ضرایب

 آماره

Z 
 ضرایب

آماره 

Z  
 ضرایب

آماره 

Z 
-P ضرایب

value 
 ضرایب

LagLnrd 29/0 -  005/0 - 21/2 -  057/0 -***  69/10  642/0***  12/8  55/0***  06/1  082/0  

Laglnindiret  07/3  162/0***  05/4  259/0***  42/6 -  877/0 -***  98/4 -  716/0 -***  07/2 -  406/0 -***  

Lndir  28/7 -  53/0 -***  74/6 -  477/0 -***  03/4 -  858/0 -***  12/4 -  849/0 -***  58/3  89/0***  

Lnbud 5/1 -  013/0 -  7/1 -  015/0 -*  77/0 -  04/0 -  93/0 -  049/0 -  06/1  094/0  

Intract 29/2 -  011/0 -***  52/3 -  022/0*** 76/8 143/0***  68/6  122/0***  35/1  031/0  

  اثرات خارجی

LagLnrd 53/2  216/0***  93/2  239/0*** 6/3 - 597/0 -***  23/3 -  332/0 -***  21/1  152/0  

Laglnindiret  39/0  083/0  22/0  036/0 68/0 292/0  3/1  309/0  6/0 -  185/0 -  

Lndir  48/3  664/0***  36/4  792/0*** 45/2 01/1***  05/3  101/1***  12/1 -  313/0 -  

Lnbud 53/1  039/0  06/1  02/0 52/0 057/0  15/0 -  012/0 -  31/1  219/0  

Intract 09/0 -  001/0 -  08/0  001/0 66/0 - 03/0 -  27/1 -  037/0 -  25/0  01/0  

  اثرات کل

LagLnrd 39/2  211/0***  61/2  179/0*** 23/0 04/0  47/1  217/0  01/2  235/0  

Laglnindiret  13/1  245/0  63/1  296/0 25/1 - 584/0 -  36/1 -  406/0 -  36/1 -  592/0 -  

Lndir  73/0  151/0  57/1  314/0 32/0 165/0  55/0  251/0  43/1  582/0  

Lnbud 97/0  025/0  23/0  004/0 14/0 01/0  66/0 -  061/0 -  48/1  313/0  

Intract 64/0 -  013/0 -  21/1 -  023/0 - 19/2 112/0***  36/2  084/0***  72/0  041/0  

  درصد است. 1و  5، 10داري در سطح اطمینان  *، ** و *** به ترتیب معنی

  پژوهشهاي  منبع: یافته

  

 داخلـی  اثـرات  داراي )OECD( اروپـایی  منتخب کشورهاي براي مالیاتی هاي محرك

 فنـاوري  روابط مجاورت در )259/0( و دوطرفه تجارت در )162/0( است دار معنی و مثبت

 )OECD( اروپـایی  کشورهاي در مالیاتی يها محرك دار معنی تاثیر از نشان این و دوطرفه
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 ایـن  در هـا  سیاسـت  این بازخوردي اثر. است توسعه و تحقیق هاي فعالیت بودجه تامین براي

  .دوطرفه فناوري در )036/0( و دوطرفه تجارت در )083/0( است، مثبت نیز مناطق

 در )877/0( منفی مالیاتی هاي محرك داخلی اثرات آسیا شرقی جنوب کشورهاي براي

 در کشـورها  ایـن  اینکه به توجه بااست، اما  دوطرفه فناوري در )716/0( و دوطرفه تجارت

 تجارت زمینه در کشورها این فضایی تعامل به توجه با و هستند تقلید)( نوآوري سوم مرحله

 تجـارت  در )292/0( یعنـی ؛ اسـت  مثبـت  مالیـاتی  هاي محرك بازخوردي اثرات فناوري و

 مالیاتی هاي محرك در بازخوردي اثرات، اما دوطرفه فناوري روابط در )309/0( و دوطرفه

؛ اسـت  منفـی  کـل  اثـر  و کنـد  خنثـی  رو هـا  سیاسـت  ایـن  مستقیم و منفی اثر است نتوانسته

  . دوطرفه فناوري در )406/0( و دوطرفه تجارت در )584/0(

 بـراي  دولـت  حمـایتی  هـاي  سیاسـت  فضـایی  مجاورت مرکزي آسیاي کشورهاي براي

تاییـد   دوطرفـه  فنـاوري  مجاورت در تنها بودجه شکاف کردن پر جهت فناوري مالی تامین

 منفـی  داخلـی  اثـرات  داراي هـم  کشـورها  ایـن  در مالیـاتی  هـاي  محـرك  اثر، بنابراین شد؛

 )؛592/0( اســت منفــی کــل اثــر نتیجــه در و )185/0( منفــی بــازخوردي اثــرات و )406/0(

 (دره بودجـه  تـامین  در نقشـی  اسـت  نتوانسـته  کشورها این در مالیاتی هاي محرك، بنابراین

  .باشند داشته توسعه و تحقیق هاي فعالیت مرگ)

 گـذاري  سـرمایه  نهایی بازگشت نرخ توابع بر توانند نمی عمومی هاي سیاست شرایطی در

)MRR( هاي گذاري سرمایه درنتیجه و R&D فقط عمومی هاي سیاست و باشند تاثیرگذار 

 )MRR( نهـایی  بازگشت نرخ توابع کشش بهمساله  این. کنند می تولید را رانی برون اثرات

 بـراي  امکـان  نـوع  هـیچ  که افتد  اتفاق می زمانی  این کالن بعد از. دارد بستگی R&D براي

 نـوآوري  پتانسیل یا ندارد وجود مناسب نوآوري سودهاي براي ها شرکت سطح در و مناطق

 بسـتگی  نیز )MCC( سرمایه نهایی هزینه تابع کشش به موضوع این دلیل البته. ندارد وجود

 ها شرکت و هستند رو روبه ها دارایی محدودیت با مناطق که افتد می اتفاق زمانی  این و دارد

 مونـت و  2013 مـارتین،  مونـت ( باشـند  داشـته  دسترسـی  خـارجی  مـالی  منـابع  به توانند نمی

 در مالیاتی يها محرك مثبت اثرات که شود می گیري نتیجه .)2018 ماسارد، و هررا مارتین،

 نهایی درآمد و گذاري سرمایه نهایی هزینه توابع کشش به )مرگ دره( بودجه شکاف تامین

  .دارد بستگی گذاري سرمایه
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 ها آن جزو هم ایران که مرکزي آسیاي کشورهاي در غیرمستقیم هاي حمایت مثبت اثر

 آن رانـی  درون اثـرات  بـر  ها سیاست این رانی برون اثرات چراکه ؛نشدتایید  R&D بر است

 ها سیاست این هزینه عنوان به دولت رفته  دست از درآمدهاي و است غالب کشورها این در

 و تحقیـق  هـاي  هزینـه  مـالی  تامین، مرکزي آسیاي کشورهاي براي .است آن منافع از بیشتر

 درك خـوبی  بـه  مالیـاتی)  هـاي  (محـرك  غیرمسـتقیم  هاي حمایت طریق از )R&D( توسعه

 البتـه . اسـت  پیچیـده  و مبهم آن تاثیرات بررسی و مالیاتی هاي مشوق بحث البته. است نشده

 براي را اثرات این )OECD( کشورهاي مطالعه با CLSDV روش با )2013( مارتین مونت

 1ویلسـون  و GMM روش بـه  )2006( فالـک ، امـا  کـرد  برآورد مثبت OECD کشورهاي

  کرد. برآورد منفی را اثرات این روش همین با )2009(

 مثبـت  متقابـل  بـازخوردي  اثـرات  اروپایی منتخب کشورهاي براي مستقیم هاي حمایت

ــی؛ دارد ــه تجــارت در )664/0( یعن ــاوري در )792/0( و دوطرف ــه فن ــن و دوطرف ــرات ای  اث

کنـد. همچنـین    خنثـی  را مسـتقیم  هاي حمایت منفی اثرات که ستا قوي قدرآن بازخوردي

 فنـاوري  روابـط  در )314/0( و دوطرفـه  تجـارت  در )151/0( ؛ستا مثبت کل اثرات داراي

 کـل  اثـرات  و اسـت  برقـرار  نتـایج  همـین  نیـز  آسـیا  شـرق  جنوب کشورهاي براي. دوطرفه

 )251/0( و دوطرفـه  تجـارت  در )165/0( ؛است مثبت کشورها این در مستقیم هاي حمایت

 اثـرات ، اما منفی داخلی اثر نیز مرکزي آسیاي منتخب کشورهاي براي. دوطرفه فناوري در

  . است برقرار دوطرفه فناوري روابط در مثبت بازخوردي

 نهــایی بازگشــت نــرخ، کننــد مــی برقــرار فنــاوري روابــط هــم بــا کشــورها کــه زمــانی

 ایـن  تاثیرگـذاري  نتیجـه  در و کـرده  پیـدا  افزایش یادگیري بحث دلیل به ها گذاري سرمایه

 و تحقیـق  مخـارج  در دار معنـی  و مثبـت  بـازخوردي  اثرات نتایج. شود می تقویت ها سیاست

 جنـوب  کشـورهاي  در کـه  اسـت  این دهنده نشان ها) یارانه( دولت مستقیم )R&D( توسعه

 هاي فعالیت از دولت مستقیم هاي حمایت مورد در دولتی هاي بخش بین ارتباط، آسیا شرق

 و مـالی  منابع تامین مورد در کشورها این در ها دولت. دارد وجود )R&D( توسعه و تحقیق

 ایـن  کـه  هستند اي منطقه تعامل داراي )R&D( توسعه و تحقیق هاي فعالیت بودجه شکاف

  .ندارد وجود مرکزي آسیاي کشورهاي در تعامل

                                                                                                              
1- Wilson 
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 سـه  بـراي  را مسـتقیم  هـاي  حمایت اثر 2SLS روش با )1997( 1الپوتري دي و کاپرون

 معتقد )2015( هررا و مارتین مونت. کردند ارزیابی مثبت بقیه براي و منفی OECD کشور

 تـاثیر  اینکـه  نتیجـه . افتـد  مـی  اتفـاق  متفـاوت  جغرافیایی سطوح در متفاوت نتایج که هستند

 کشـورهاي  در توسـعه  و تحقیق هاي فعالیت بودجه شکاف تامین براي حمایتی هاي سیاست

 OECD نتـایج  با نتایج این که گیرد می صورت مالیاتی هاي محرك کانال از بیشتر پیشرفته

 در مالیاتی هاي محرك حجمشد   داده نشان )1( شکل از گونه همان چراکه؛ دارد خوانی هم

  .ستا افزایش به رو کشورها این

 مستقیم هاي حمایت بین تعاملی رابطه وجود با رابطه در تحقیق این سوم فرضیه مورد در

 ایـن  بـین  رابطـه  گفـت  تـوان  مـی  )INTRACT( متغیـر  ضـریب  بـه  توجـه  بـا  غیرمستقیم و

 تجـارت  در )-013/0( ؛است جانشینی )OECD( اروپایی منتخب کشورهاي در ها محرك

 )1( شـکل  در مربوطـه  هـاي  داده بـا  نتیجـه  ایـن  کـه  دوطرفـه  فناوري در )-02/0( و دوطرفه

 مکملـی  نـوع  از مرکـزي  آسـیاي  و آسـیا  شـرق  جنوب کشورهاي براي، اما دارد همخوانی

  . است

  

  سیاستی هاي توصیه -6

 بنـابراین ؛ شـود  نمـی  مجـاور  منـاطق  در R&D رشـد  موجـب  کشور یک در R&D رشد* 

 فنـاوري،  مـالی  تـامین  هـاي  سیاست طریق از باید R&D افزایش براي منطقه هر کشورهاي

 زمینـه  باید منظور این براي. بخشند بهبود پایدار اقتصادي رشد جهت در را توسعه و تحقیق

 )R&D( توسـعه  و تحقیق هاي فعالیت تقویت جهت در را دوطرفه فناوري و تجاري ارتباط

 گسـترش  طریـق  از فناوري سرریز در ثريوم نقش تجاري شرکاي و ها دانشگاه کرد. فراهم

 .دارند توسعه و تحقیق واحدهاي هاي فعالیت

 طبـق  و بـوده  طوالنی تجاري فرآیند یا محصول تا پایه تحقیق از حاصل کشف بین جاده *

 میـانی  مرحله مالی تامین شکاف این. است توجه  قابل بازرسی هاي ایست از پر برخی، گفته

 اگـر  ویـژه  بـه . دارد دولت شده  حمایت توسعه و تحقیق اقدامات وري بهره بر معناداري تاثیر

 و جدیـد  کشـف  یـا  نـوآوري  اتخـاذ  جهـت  ها شرکت و افراد براي میانی مرحله مالی تامین

                                                                                                              
1- Capron and La Potterie 
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 حمایـت  بازده کاهش باید جامعه صورت این در نشود فراهم تجاري محصول به آن تبدیل

 .باشد داشته انتظار را اولیه مرحله توسعه و ازتحقیق دولتی

 دولـت  مالیاتی، هاي محرك و مستقیم هاي حمایت بین تاییدشده تعاملی رابطه به توجه با* 

 در ثريومـ  نقـش  بودجـه  شـکاف  مـالی  تـامین  و حمـایتی  هاي سیاست اجراي نهاد عنوان به

 و بهینـه  هـاي  سیاسـت  بایـد  دولـت ، بنـابراین  باشـد؛  داشـته  تواند می ها سیاست این شناسایی

 کند.  ناکارا هاي سیاست جانشین را کارآمد

 تکنولـوژیکی  هـاي  فرصـت  یـا  و باشد نداشته وجود نوآوري پتانسیل کشور یک در اگر* 

 باشـند،  مـالی  منـابع  محـدودیت  داراي هـا  شـرکت  اگر همچنین باشد، داشته وجود محدود

 نهـایی  هزینـه  بـر  تـاثیري  و بـوده  رانـی  بـرون  اثرات داراي فناوري بودجه تامین هاي سیاست

 R&D گـذاري  سـرمایه  بـر  تـاثیر  نتیجـه  در و گذاري سرمایه نهایی درآمد و گذاري سرمایه

  .داشت نخواهند
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  فارسی -الف

 گرایـی  جرم و هم« ،)1395( کفیلیوحید  و ملتفتحسین  فرازمند،حسن  عزیز، سید آرمن،
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Abstract 
Innovators and investors often claim that there is a “funding gap” or “valley of 

death” in the middle phase of the process between basic research and 

commercialization of a new product. This gap or valley has a significant impact on 

the productivity of financial incentives to support R&D activities to move the 

technology toward commercialization. Financial incentives include tax incentives, 

subsidies, grants, and other incentives. Each company faces the marginal rate of 

return and the marginal cost of capital for R&D expenditures, which are influenced 

by public R&D policies. This research aims to apply the complexity of the 

microeconomic conceptual framework into a regional form using CES functions. 

Therefore, three regions of Europe (OECD), South East Asia and Central Asia are 

selected to compare the effects of financial incentives. For this purpose, spatial 

dynamic panel models for the period 2005–2016 is used. By confirming the SDM 

model, government fiscal incentives have internal, external and total impacts as 

supportive policies that can stimulate R&D activities and their funding. The positive 

and significant total effect of tax incentives on R&D was confirmed in OECD 

countries and positive external influence was affirmed in South East Asia, but for 

Central Asian countries, the effect of tax incentives was not confirmed. There is also 

an interactive (substitution) relationship between direct support and tax incentives in 

OECD countries. This relationship is complementary to South East Asia and Central 

Asia countries. 
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