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چکیده:
تحت از آنجاکه رفتار نرخ ارز واقعی، از طریق متغیرهاي کالن اقتصادي یک کشور

از اي دارد.گیرد، در اقتصاد کشورها شناخت این متغیرها جایگاه ویژهتأثیر قرار می
توسعه از یافته و در حالبررسی سرریزها در تمامی کشورهاي توسعهدیگرطرف

باشد، زیرا رشد و توسعه اقتصاد بدون توجه به اهمیت قابل توجهی برخوردار می
لذا در این مطالعه سعی ،گرددسرریزهاي تکنولوژي با روندي کند و آهسته مواجه می

ایران، اثر این متغیر بر سرریزهاي شده است، ضمن برآورد رفتار نرخ ارز واقعی در
برآورد رفتار نرخ ارز . مورد بررسی قرار گیرد1995-2013تکنولوژي طی دوره زمانی

انجام شده ؛تا هاي گستردهواقعی با کمک مدل ادواردز از روش خود توضیح با وقفه
که اثر نتایج تخمین نشان دادبلندمدت نرخ ارز واقعی تعیین شود.مدت و رفتار کوتاه

کنترل ارز بر نرخ ارز واقعی مثبت بوده و شاخص درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی بر 
نرخ ارز واقعی دارد. پس از برآورد نرخ ارز واقعی، اثر این متغیر به عنوان یکی از 

هاي غیر مستقیم جذب ،بر سرریز تکنولوژي مورد بررسی قرار گرفته است. کانال
.ن تخمین بر اساس روش الگوریتم ژنتیک انجام پذیرفته استبینی ایبرآورد و پیش

تحقیق و توسعه، واردات نتایج حاصل شده بیانگر اثر مثبت نرخ ارز واقعی، مخارج 
و اثر منفی اندازه دولت بر اختراعات ثبت شده یا شاخص توسعه انسانی،حامل دانش

باشند.تولید دانش می
JEL:O30،O15 ،F31 ،E19ي بندطبقه

کانال جذبسرریز تکنولوژي،: نرخ ارز واقعی،هاي کلیدي:واژه

،کارشناس ارشد علوم اقتصادي. عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان وبه ترتیب
(jalaie@mail.uk.ac.ir)
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مقدمه- 1
گذاري از حساسیت زیادي با توجه به اینکه پیش بینی نرخ ارز در فرایند سیاست

ثباتی بازارهاي مالی و عدم قطعیت در روند بی، برخوردار است و نوسانات نرخ ارز
امروزه یکی از اهداف اصلی اقتصاد کنترل دهد؛ هاي نسبی را نشان میقیمت

، نیازمند شناخت عوامل هاي مناسبباشد. لذا اعمال سیاستنوسانات نرخ ارز می
آید. از طرفی باشد که الزامی براي این مطالعه به شمار میمؤثر بر نرخ ارز واقعی می

ت قابل توسعه از اهمییافته و در حالبررسی سرریزها در تمامی کشورهاي توسعه
باشد، زیرا رشد و توسعه اقتصاد بدون توجه به سرریزهاي توجهی برخوردار می

هاي . با توجه به اینکه شاخص1گرددتکنولوژي با روندي کند و آهسته مواجه می
سرریز همواره با یک طرف خارجی همراه است، بنابراین افزایش نرخ ارز واقعی 

گذاري مستقیم خارجی که سرمایهشرایط مناسبی را براي متغیرهایی همچون 
توان نتیجه هاي فوق مینماید. با توجه به گفتهباشد، فراهم میمعیار سرریز می

گرفت تأثیر نرخ ارز بر سرریزهاي تکنولوژي قابل توجیه است. این موضوع با در نظر 
.هاي سرریز نیز مصداق داردگرفتن رفتار نرخ ارز واقعی در ارتباط با سایر شاخص

ر این پژوهش سعی شده است که عالوه بر تعیین عوامل مؤثر بر رفتار نرخ ارز د
واقعی از طریق مدل ادواردز، که در بیشتر مطالعات جهانی نیز به این مدل استناد 

هاي انتقال دهنده دانش بر سرریز شده است، اثر این متغیر به عنوان یکی از کانال
رغم اینکه نرخ ارز به صورت این است علیتکنولوژي بررسی گردد. نکته قابل توجه

) مجدد از (نرخ ارز واقعیشود، این متغیري خام در بانک اطالعات یافت میداده
ساختارهاي اقتصادي ایران بتواند روش ادواردز برآورد گردیده است تا متناسب با

.باشدوامل مؤثر بر نرخ ارز داشته دهندگی باالیی براي تشریح آثار عقدرت توضیح
در این مطالعه جهت تحقق اهداف مورد نظر در برآورد، ابتدا نرخ ارز واقعی از 
طریق مدل ادواردز بررسی گردیده است، پس از تخمین تابع رفتار نرخ ارز، این 
متغیر به عنوان عامل مؤثر بر سرریز تکنولوژي مورد بررسی قرار گرفته است. در 

)  استفاده شده است. در نهایت با الگو 1990(2مدل سرریز تکنولوژي، از مدل رومر
گرفتن از این مدل، متغیر حق انحصاري اختراع در تابع تولید به عنوان نماینده 

برانسون، ویلیام اچ. 1
2 Romer
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 گردد تا به کمک آن بتوان اثرگذاري عوامل مؤثر دانش فنی و تکنولوژي معرفی می
بر محصول دانش را مورد ارزیابی قرارداد. 

ام شدهمبانی نظري و مطالعات انج-2
با توجه به جایگاه و اهمیت نرخ ارز و سرریز تکنولوژي در ادبیات اقتصادي در 

ن در مطالعات ی صورت گرفته است. اما غالب محققاهاي اخیر مطالعات مختلفسال
گیري و بررسی تأثیر این دو متغیر (نرخ ارز واقعی و سرریز خود سعی در اندازه

اند. اما کمتر متغیرهاي اقتصادي داشتهتکنولوژي) به طور جداگانه، بر دیگر
اي در باب بررسی اثر دو متغیر صورت گرفته است، لذا در مقاله حاضر سعی مطالعه

شده است این اثر مورد بررسی قرار گیرد. همچنین پس از به دست آوردن تابع نرخ 
سعی ارز، اثر آن بر سرریز تکنولوژي مورد بررسی قرار گرفته است. براي این منظور

شده است از مطالعات و ادبیات پایه مربوط به نرخ ارز و سرریز تکنولوژي استفاده 
گردد.

نرخ ارز واقعی- 2-1
سطحدرشدهمدیریتشناوریاوشناورصورتبهارزهاينرخکههاییسالاز

کهمتغیرهاییتاشدهسعیبعد)به1973هاي(سالگردیدمطرحاقتصاد جهانی
ارزنرخرويآنهااثراتوشدهشناساییدهند،توضیحراارزنوسانات نرختوانندمی

رويبیشترخود،تجربیونظرياهدافبهدستیابیاقتصاددانان برايگردد.تعیین
پیروزيازقبلکشورارزينظامایراندراندتمرکز نمودهواقعیارزنرخمفهوم

نرخوبود)SDR(مخصوصبرداشتحق ارزيسبدبهتثبیتنظامیکانقالب،
وانقالبازپساما.شدمیتعیینریال30/92معادلSDRهر اساسبررسمی
منظوربههاي ارزيکنترلاعمالنفت،صدورمشکالتوایرانازسرمایهخروج
ارز چندگانههاينرخنظامراستا،ایندر.کردپیداضرورتکشورارزيذخایرحفظ
اساسبراین.آمدوجودبهنیزارزرسمیغیرآزادبازارآنکناردروگرفتشکل

ايویژهاهمیتدارايواقعیارزنرخرفتاربرمؤثرعواملشناختایراندر اقتصاد
نرخگیرياندازهمعیارهايکهاستنیازواقعیارزنرخرفتاربراي شناختامااست.

مختلفمعیارسهواقعیارزنرخگیرياندازهبرايشود، اغلبمشخصواقعیارز
:داردوجود
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خریدقدرتبرابرينظریهبراساسواقعیارزنرخگیرياندازهبراياولمعیار
(PPP)دوکنندهمصرفقیمتشاخصازمعیار،ایندر.است3نسبیمخارج

ازخارجیارزنرخکهکندمیبیانتئورياین.شودمیاستفادهطرف تجاريکشور
اینطبقبنابراینآید،میدستبهکشوردوپولخرید واقعیقدرتبیننسبت
وابستهمتغیرارز،هاينرخومستقلکشور متغیرهايدودرهاقیمتسطحنظریه

یکی.استگردیدهمطرحمتفاوتدو شکلبهخریدقدرتبرابرينظریه. باشندمی
بهداخلیهايقیمتنسبتباکه نرخ تعادلی ارز به طور مطلق مفهوماینقالبدر

کهکندمیکه شکل دیگر این نظریه بیانحالیدر.استبرابرخارجیهايقیمت
است. طبق این نظریه ارزشمرتبطقیمتازسطحدواینباارزنرخنسبیتغییرات
نظریه میخواهد اینوسیلهبدین. داردبستگیآنداخلیقدرتبهپولخارجی

دهد (شجري و دستبهمعیندورهیکدرارزتنزلوترقیمبنایی براي
کامالًراکشورهابینمبادالت بازرگانیخرید،قدرتبرابرينظریه.)1381نصرالهی

ونقلنیز آزادانهسرمایهکاالها،برعالوهکهکندمیفرضتجاريموانعبدون
هاي قیمتسطحازاسمیارزنرخانحرافهرگونهها،مدلایندر.یابدمیانتقال
یکسمتبهواقعیارزنرخنهایت،درکهنحويبهشود،محوتدریجبهبایدنسبی
نظریهمبنايبراسمیارزنرختعیینابتداییهايمدل.باشدثابت همگرامقدار

بایدواقعیارزنرخها،مدلایندر.استشدهگذاريمطلق پایهخریدقدرتبرابري
نظریهازجدیدهايآزموناخیر،هايدر سال.باشدهمگرایکعددسمتبه

درواقعیارزنرخکهدادهمجمعی نشانفنونازاستفادهباخریدقدرتبرابري
چارچوبایندرباشد ونمییکثابتمقداربرابربلندمدت،درحتیموارد،بیشتر

تحت عنوانخرید،قدرتبرابرينظریهازجدیديتفسیربهاعتقاداقتصاددانان
بلندمدتايرابطهصرفاًکهمعنااینبهدارند،ضعیفخریدقدرتبرابرينظریه

بهواقعیارزنرخدیگر،عبارتبهاست؛برقرارهاقیمتنسبتواسمیارزبین نرخ
یکعددتواندمیثابتمیانگیناینکهاست،همگراثابتیک میانگینسمت
وجودمطلق،خریدقدرتبرابرينظریهبرقراريعلت عدماساسبرهمین.نباشد
دیگرازناشیاستممکنهمچنینوها استدادهدرموجودروندوتجاريموانع

قدرتبرابرينظریهآزموندراند. بنابراین،شدهحذفمدلازکهباشدمتغیرهایی

3 Relative expenditure Purchasing Power Parity
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 زمانیروندیکموارد،در بیشترنظریهاینمبنايبرواقعیارزنرختعیینوخرید
شودمیمشاهدهمستقلمتغیرصورتبه

مبادله (دو قابلکاالهاياساسبرواقعی،ارزنرخگیرياندازهبرايدوممعیار
جايبهنظريلحاظبهکشورهااقتصاديساختاردلیلبهمواقعیاست درکاالیی)

واقعیارزنرخ.شودمیاستفادهداخلیواقعیارزنرخازخارجیارز واقعینرخ
اخلی در دواقعیارزنرخ.شودمیتعریفکاالییسهودوکاالییروشدوبهداخلی

کاالهايقیمتبهمبادلهقابلکاالهايقیمتروش دو کاالیی به صورت نسبتی از
کهاستاینروشاینعمدهشود. ضعفدر داخل کشور تعریف میمبادلهغیرقابل

وجودمشخصیوثابتمرزغیرقابل مبادله،ومبادلهقابلکاالهايبرايعملدر
ندارد. 

ازبرخیاست؛(سه کاالیی)مبادلهقابلکاالهاياساسبرسوممعیار
آنهااغلبکهتوسعهحالدرکشورهايدرکهاندکردهاقتصاددانان تأکید

دروصادراتقیمتشاخصاینکهدلیلبهاولیه هستد،وخامموادصادرکننده
کهموارديدرنیزواستنوسانات زیاديدارايآنهامبادلهرابطهنتیجه

واقعیارزنرخبه جايکهاستمناسبهستند،تغییرحالدرتجاريهايسیاست
نرخدر مفهوم.شوداستفادهکاالییسهداخلیواقعیارزنرخازکاالییدوداخلی

و صادراتقابلواردات،قابلکاالهايبخشسهکاالیی،سهداخلیواقعیارز
خارجی پولبهکشوروارداتقیمت*PMاگر.داردوجودمبادلهغیرقابلکاالهاي

کوچک،بازاقتصادیکبراي.باشدخارجیپولبهکشورصادراتقیمت*PXو
.باشدمیبرقرارمبادلهقابلکاالهايبرايواحدقیمتکه قانوناستاینبرفرض

بهآنگاه.هستندبرونزامتغیرهایی*PXو*PMاقتصاديچنینبراينتیجهدر
کاالهايداخلیقیمتشده،تجاري دادههايمالیاتوارزاسمینرخهرازاي

.شودتعیین می*PMو*PXتوسطPMوارداتیوPXصادراتی

نوشت:توانمیپس
=PX/PNTصادراتیداخلیواقعیارزنرخ
=PM/PNTوارداتیداخلیواقعیارزنرخ

داخلی واقعیارزنرخ.استداخلیمبادلهغیرقابلکاالهايقیمتPNTآندرکه
مبادلهرابطهووارداتیداخلیواقعیارزنرخبهزیرصورتبهوانتمیراصادراتی

.نمودمرتبط
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= PX/PNT= صادراتیداخلیواقعیارزنرخ.

PM/PNT=TOT.=صادراتیداخلیواقعیارزنرخ
شاخصبهوارداتیکاالهايداخلیقیمتشاخصازنسبیصورتبهTOTکه

ازشاخصیصادراتی،داخلیواقعیارزنرخ. استکشورقیمت کاالهاي صادراتی
کاالهايبهنسبتصادراتیکاالهايمصرفوتولیدداخلی دررقابتیقیمت

درمنابعتخصیصداخلیهايانگیزهازعنوان معیاريبهواستمبادلهغیرقابل
باشدمیکاالدستهدواینباارتباط
داراياقتصادي،سیستمهردرواقعیارزنرخرفتارتحلیلاساساینبر
ارزنرخبرمؤثرمتغیرهايتعیینکهجهتاینازویژهبهبسیار است؛اهمیت
سعیمقالهایندر.کندکمکاقتصاديهايبه سیاستگذاريتواندمیواقعی،

تصریحراایراندرواقعیارزنرخمدلداخلی و جهانی،ادبیاتکمکبهکهشودمی
.تفسیر شوندوتعیینارزنرخرفتاربرمؤثرعواملو

4که ادواردزبه طوريادبیات جهانی نرخ ارز واقعی ادبیات غنی و پرباري است؛

عوامل واقعی، عوامل پولی نیز بر دهد که در بلند مدت عالوه بر ) نشان می1989(
گذارد. عوامل واقعی شامل رابطه مبادله، نسبت مخارج رفتار نرخ ارز واقعی تأثیر می

هاي وارداتی، پیشرفت تکنولوژي دولت در کاالهاي غیر قابل تجارت به تولید، تعرفه
ر ) به بررسی عوامل مؤث2002(5باشد. نیلسونگذاري به تولید میو نسبت سرمایه

دهد که رابطه مبادله و تفاوت در بر رفتار نرخ ارز واقعی پرداخته است و نشان می
وري کل عوامل تولید بین بخشی کاالهاي غیر قابل تجارت و قابل نرخ رشد بهره

تجارت در بین کشورها دلیلی براي تغییر در نوسانات نرخ ارز واقعی است. همچنین 
اي، سطح مخارج هاي تعرفهی، محدودیتسایر عوامل از جمله بدهی خالص خارج

6کالدرونباشند.گذاري از عوامل اثرگذار بر نرخ ارز واقعی میدولت و سرمایه

اي را انجام داد که حاکی ازآن بود، غیر از عوامل پولی مؤثر بر ) مطالعه2004(
ین تواند بر انوسانات نرخ واقعی ارز، عوامل دیگري مانند درجه باز بودن تجارت می

نوسانات نرخ واقعی ارز و تغییرات - 1چنین بیان کرد: نوسانات اثر داشته باشد. هم

4 Edwards
5 Nilsson
6 Calderon.
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 عوامل مؤثر بر آن در کشورهاي در حال توسعه چهار برابر بیشتر از کشورهاي
ثباتی نرخ واقعی ارز همبستگی بین درجه باز بودن اقتصاد و بی- 2پیشرفته است.

7ثباتی نرخ ارز بیشتر است. وانگز شناور بیدر نظام نرخ ار- 3منفی وجود دارد.

، طی دوره سانات نرخ ارز واقعی در کشور چیناي به بررسی نودر مقاله)2005(
به این VARو بااستفاده از الگوي خود رگرسیون برداري 2003- 1980زمانی

به عنوان هاي طرف عرضه و تقاضاي حقیقی نسبینتیجه رسیده است که شوك
هاي طرف چنین شوكآیند. همواقعی ارز به حساب میعامل اصلی تغییرات نرخ

هاي تقاضاي اسمی بر نوسانات نرخ ارز واقعی اثر توانند به اندازه شوكعرضه می
عوامل تعیین کننده "اي تحت عنوان ) مقاله1383گذار باشند. ابریشمی و رحیمی (

انجام دادند. هدف 1379- 1350هاي طی سالدر ایران"نرخ واقعی تعادلی ارز
مدت و بلندمدت تعیین کننده نرخ واقعی ارز با اصلی این مقاله بررسی عوامل کوتاه

ARDLهمجعی به روش جوهانسون واستفاده از الگوي خودرگرسیونی برداري و

نتایج حاکی ازآن است که در بلند مدت نرخ واقعی ارز براي واردات با باشد.می
گذاري، ذخایر بانک مرکزي و درجه باز بودن اقتصاد ابطه مبادله، سهم سرمایهر

چنین نرخ واقعی ارز همرابطه منفی و با مخارج مصرفی دولت رابطه مثبت دارد.
با ذخایر بلند مدت با رابطه مبادله و مخارج دولت رابطه مثبت وبراي صادرات در

اي را ) مقاله1384دارد. مهرآرا (بانک مرکزي و عرضه حقیقی پول رابطه منفی
پیرامون عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی تعادلی در بلند مدت و کوتاه مدت 

ي هاانباشته همزمان و الگوسازي تصحیح خطا براي سالمبتنی بر یک دستگاه هم
و به این نتیجه دست یافت که تراز منابع مورد بررسی قرار داد1381- 1338

ارجی) به عنوان متغیر پیشرو بیشترین سهم را در نوسانات سایر (تحوالت بخش خ
که متغیرهاي دستگاه از جمله نرخ ارز حقیقی و اسمی داشته است، در حالی

کنند. هاي وارد بر سایر متغیرها سهم کمی در واریانس تراز منابع ایفا میتکانه
ارز واقعی در ایران طی اي به برآورد رفتار نرخ ) در مقاله 1385جالئی و همکاران (

اند؛ و پرداختهVECMو VARمدلو با استفاده از 1383-1338هاي سال
مدت داراي دریافتند که شاخص سیاست پولی و درجه باز بودن اقتصاد در کوتاه

.مدت ضریب این سیاست مثبت شده استتأثیر منفی بر نرخ ارز بوده اما در بلند
مدت ر نظام ارزي در یک کشور است، در کوتاهمتغیر سیاست ارزي نیز که بیانگ

7 Wang
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تأثیر منفی و در بلندمدت اثر سیستم کنترل ارز بر رفتار نرخ ارز واقعی مثبت بوده 
است.

سرریز تکنولوژي-2-2
سرریز در ابتدا براي آشنایی با مفهوم سرریز تکنولوژي تعریفی از آن خواهد شد؛

این طریق دانش پیشرفته از کشور تکنولوژي نوعی پیامد خارجی است که از 
تکنولوژي، سرریز نماید. به عبارت دیگر، سرریزخارجی به کشور داخلی راه پیدا می
تواند به محصول تجاري تبدیل گردد.دانش فنی و اطالعاتی است که می

زا استفاده زا به جاي مدل رشد برونرشد دروندر این پژوهش از مدل
شودکه سرمایه از کشورها با زا بیان میمدل رشد برونگردد، زیرا در تئوري می

یابد، اما مطالعات چنین تر جریان میتر به کشورهایی با بازدهی بیشبازدهی کم
حرکتی را نشان ندادند بلکه گواه بر انتقال سرمایه از کشورهاي فقیر به سمت 

هاي رشد در مدلبایست یافته بودند. در واقع دلیل این امر را میکشورهاي توسعه
نظر بر این مطلب است که انباشت زا پیدا کرد. در مدل رشد درونزا اتفاقدرون

شود، بلکه شاخص توسعه سرمایه فیزیکی منجر به ثروتمندشدن کشورها نمی
گیرد و از طریق بخش تحقیق و توسعه انسانی در کنار سرمایه فیزیکی قرار می

گردد. در این یت جذب آن فراهم میگیري تکنولوژي و ظرفبستري براي شکل
براساس استفاده شده است.راستا براي بررسی سرریزهاي تکنولوژي از مدل رومر

پذیرد، مدل رومر، تولید با استفاده از تعداد زیادي نهاده جانشین ناقص صورت می
فعالیت تحقیق و توسعه هاي جدید به واسطهزیرا فرآیند فنی از اختراع نهاده

هاي تکنولوژي در اقتصاد با توجه به اهمیت موضوع سرریزگیرد.میسرچشمه
الملل، خیل عظیمی از مطالعات در راستاي بررسی وجود و اثرگذاري سرریزهاي بین

اي گذرا هاي متفاوت صورت پذیرفته است. در این قسمت اشارهتکنولوژي با روش
وژي در قلمرو خارجی و به برخی از مطالعات انجام گرفته در حوزه سرریز تکنول

داخلی خواهد شد. 
سرریزثیراتأتعنوانتحتخودمقالهدر)2004(8لینوچونگ

رويبرمطالعهصورتبهچینکشوردربر نوآوريخارجیمستقیمگذاريسرمایه
2000تا1995هايسالمیانهابررسی دادهبهکشوراینهاياستانهايداده

8 Cheung, Kui-yin and Ping Lin
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 برايمقطعیهايدادهازهموزمانیسريهايا.ز دادهپژوهشایندراند.پرداخته
خارجی گذاري مستقیمسرمایهتأثیراتمیانمثبترابطهبهاند؛ وبردهبهرهتخمین

) به بررسی 2010(9اند. تیانپی بردهشدهاختراعات ثبتحقتعدادرويبر
ها در گذاري مستقیم خارجی براي  بنگاهمدیریت سرریزهاي تکنولوژي سرمایه

هاي شود که شرکتپرداخت. در این مقاله بحث می1996- 1999ي دوره
توانند سرریزهاي تکنولوژي را از طریق سه عامل مدیریت کنند که چندملیتی می

هاي ها و انتخاب اولویتژيي ورود، انتخاب تکنولوشامل انتخاب شیوه
شوند. در نهایت نمایند) میگذاران خارجی ایجاد میگذاري (که سرمایهسرمایه
توانند از هر یک یا ترکیبی از سه انتخابی که با آن مواجه هاي چندملیتی میشرکت

به تخمین سرریزهاي عمودي )2011(10هاورانک و ایزوواشوند را انتخاب کنند.می
OECDکشور عضو 47براي 1999گذاري مستقیم خارجی در سال از سرمایه

کنندگان از نظر اقتصادي دهند که سرریزها براي عرضهپرداختند. نتایج نشان می
دار و کوچک دار است در حالی که سرریزها براي خریداران از نظر آماري معنیمعنی

شوند که وانه میتر به سمت کشورهایی رهستند. از طرف دیگر، سرریزهاي بزرگ
یافته دارند و درهاي اقتصاد خود را به روي تجارت هاي مالی توسعهسیستم

) به دنبال پاسخ براي این سوال بودند، که 2012(11اکسا و ژاوالمللی باز کردند.بین
گذاري مستقیم خارجی را تعیین صنعتی از سرمایهچه عواملی سرریزهاي درون

تولیدي استفاده کردند. نتایج 28هاي سوال از دادهکنند؟ براي پاسخ به اینمی
صنعتی داري در سرریزهاي تکنولوژي دروندهند که اثر صنعتی معنینشان می

، مزیت صنعتیدرونترین سرریزهاي تکنولوژي وجود دارد. براي صنایعی با کم
ي ههاي محلی را افزایش دهد و اگر اندازتواند ظرفیت جذب بنگاهماندگی میعقب
تر رقابت خواهد کرد و مانع سرریزهاي ها بزرگ و متوسط باشد، آن صنعت کمبنگاه

) در زمینه همگرایی 1384فرهمند (اکبري وشود.صنعتی میتکنولوژي درون
اي با تأکید بر نقش کشورهاي حوزه خلیج سرریزهاي منطقهاقتصادي کشورها و

1975- 1999هاي دوره زمانی دادهاي انجام دادند. با استفاده از فارس مطالعه
گونه بیان نتایج حاصل از روش اقتصاد سنجی فضایی براي کشورهاي اسالمی را این

9 Tian
10 Havranek and Irsova
11 Xu and Zhao
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کردند که وابستگی فضایی مثبت میان نرخ رشد کشورهاي اسالمی وجود دارد. 
تواند اثر منفی بنابراین با توجه به اثرات سرریز مثبت، رشد کشورهاي هر منطقه می

.شورهاي مجاور بگذارد و یک چرخه رشد اقتصادي ایجاد نمایدبر رشد ک

تصریح مدل ادواردز- 2-3
مدل ادواردز براي تحلیل رفتار نرخ ارز واقعی متغیرهاي متعددي را مورد توجه قرار 

دهد که در بیشتر مطالعات جهانی نیز به این مدل استناد شده است. بنابراین می
اردز استفاده نموده و مدلی متناسب تحقیق حاضر از چارچوب مدل ادو

دهندگی باالیی براي تشریح باساختارهاي اقتصادي ایران که بتواند قدرت توضیح
) نشان 1991(12ادواردزآثار عوامل مؤثر بر عبور نرخ ارز داشته باشد ارائه کند.

دهد که در بلندمدت عالوه بر عوامل واقعی، عوامل پولی نیز بر رفتار نرخ ارز می
اقعی تأثیر دارد. و

با توجه به شرایط اقتصاد ایران، عوامل مؤثر بر نرخ ارز واقعی، مطالعات ادواردز، 
هاي نظري بیماري هلندي، مدلی براي اقتصاد ایران و مدل14، موسی13استوکمن

هاي اقتصادي بر رفتار نرخ ارز واقعی و در سیاستکه قادر به نشان دادن تأثیر
باشد، به صورت زیر تصریح شده است .نتیجه عبور نرخ ارز 

RXR=( XMG, DEMEN, OILR, ING, TAIM)
جمع صادرات و واردات به تولید حاصلXMG، نرخ ارز واقعیRXRکه در آن

ارز نرخ(شکاف بین هاي ارزيمتغیر مربوط به سیاستDEMEN، ناخالص داخلی
گذاري به نسبت سرمایهINGدرآمدهاي نفتی،OILRبازارآزاد و نرخ ارزاسمی)، 

باشد.مالیات بر واردات میTAIMوتولید ناخالص داخلی 

تصریح مدل سرریز تکنولوژي- 2-4
است. الزم به ذکر است که 15این مطالعه برگرفته از مدل رومرالگوي نظري مرجع

12 Edwards
13 Stockman, A
14 Mussa, Imad. A
15 Rumer, Paul m
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 چونگ ،16از جمله روکسانداهاالعه از سایر تحقیقات و مقالهدر مبانی نظري این مط
نیز استفاده شده است.17ولین

براساس مدل رومر و مطالعات ذکر شده، تابع تولید دانش براي در نهایت 
Patentباشد:بررسی تجربی این پژوهش به صورت زیر می 	 = f HDI , 	R& , G GDP⁄ , 	M 			, R 	

دهد که حق ثبت اختراع تابعی از متغیرهایی از جمله این معادله نشان می
واردات انسانی، مخارج تحقیق و توسعه، اندازه دولت در اقتصاد،شاخص توسعه 

نرخ ارز واقعی که به عنوان یکی از آالت و ابزارآالت صنعتی حامل دانش وماشین
تواند به عنوان یک متغیر (کانال انتقال دهنده) میهاي غیر مستقیم جذبکانال

، 1383، احمدي و رحمانیمطالعه(رار گیرداثرگذار بر سرریز دانش مورد بررسی ق
باشد. با توجه به رابطه، اکنون به معرفی متغیرهاي ) می1388، فطرس و همکاران

شود:به پرداخته می
اي بیانگرحق انحصاري اختراع و نمایندهPatenمتغیر:حق ثبت اختراع
).1385باشد (توکلی و حیدري براي محصول دانش می

دهنده شاخص توسعه انسانی و نشانHDIمتغیر:شاخص توسعه انسانی
نکته مبرهن این است که دانش و پراکسی براي ظرفیت جذب کشورها است.

توارث به افراد منتقل و طریقو از خالقیت نهادینه در افراد که بخشی از آن ذاتی
از این .شودبخشی از آن اکتسابی است که از محیط خانواده و اجتماع فراگرفته می

سازد.رو، مبنایی را براي نوآوري و تولید دانش فراهم می
بیانگرمخارج تحقیق و توسعه است و &Rمتغیر:مخارج تحقیق و توسعه

لذا تحقیق و ).18،2001(سین سرگرددبه عنوان نهاده تولید دانش معرفی می
ذخیره علمی، توسعه عبارت است از کار خالقی که به طور منظم براي افزایش 

ها پیدایش اندیشهشود تا زمینهدانش فنی و شناسایی استعدادها و نیازها انجام می
.و اختراعات جدید فراهم گردد
G)متغیر:اندازه دولت در اقتصاد GDP⁄ نماینده اندازه دولت در اقتصاد (

به ترتیب نماینده مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی GDPو Gاست (که

16 Ruxanda and Muraru
17 Cheung, Kui-yin and Ping Lin
18 Cincera, Michele
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ترین نقش را در زمینه تحقیق و توسعه، اشند). شایان ذکر است که دولت مهمبمی
تعریف حقوق مالکیت معنوي و افزایش امکانات زیربنایی دارد که این عوامل منجر 

(مؤذن جمشیدي و همکاران).شوندبه افزایش دانش در کشور می
باشد، این متغیر به دهنده نرخ ارز واقعی مینشانRمتغیر:نرخ ارز واقعی

گذاري مستقیم خارجی اثر دارد (مطالعه احمدي و رحمانی طور مستقیم بر سرمایه
گذاري مستقیم خارجی به عنوان یک منبع تأمین ). از طرفی متغیر سرمایه1383

ارز )، در نتیجه نرخ 1388، (فطرس و همکارانسرمایه و انتقال تکنولوژي است
(کانال انتقال دهنده) در هاي غیر مستقیم جذبمؤثر واقعی به عنوان یکی از کانال
تواند به عنوان یک متغیر غیر مستقیم اثرگذار بر نظر گرفته خواهد شد؛که خود می
. سرریز دانش موردبررسی قرار گیرد

سهم واردات ابزارآالت و Mمتغیر:ايسهم واردات کاالهاي سرمایه
نماینده کشورهاي jباشد که کشور میjاز کشور iآالت صنعتی کشور ماشین
اي و هاي واسطهبندي کاالهاي معرف تکنولوژي، نهادهیافته است. در تقسیمتوسعه

اند چراکه تولیدات نهایی مرتبط با تولیدات نهایی قابل تجارت درنظر گرفته شده
پذیرند و سازي و مهندسی معکوس صورت میطریق فرآیند شبیهانتقال دانش از 

شوند. در مقابل کننده تکنولوژي میوري تولید در کشور جذبمنجر به بهبود بهره
گیرند، زیرا اي بسیار پیچیده شکل میهاي واسطهسرریزهاي دانش از طریق نهاده

ها در تولید وري آناي منجر به بهبود بهرههاي واسطهشود واردات نهادهفرض می
.19)1999گردد(میجل و تانجرن، میکاالهاي اقتصادي 

آزمون پایداري ضرایب - 1- 3
برآوردمدلضرایبپایداريبررسیبرايپیشنهاديهايآزمونازیکیآزموناین
برمشتملرگرسیونمعادلهیکابتداکهاستاینروشاساس.استشده

سپس یکشود؛میبرآوردتخمینقابلمشاهداتحداقلبامورد نظرمتغیرهاي
بهوگیردمیصورتمجدديتخمینوگردداضافه میقبلیمعادلهبهمشاهده

پسمنوالبدین.شودمیواحد اضافهصورتبهمشاهدات،تعدادبهترتیبهمین
درکهشودحاصل میضریبیکمتغیرهاازیکهربرايمرحلههرتخمیناز

مدل کهصورتیدر.دهدمیدستبهرامتغیرهاضرایباززمانیسريیکنهایت

19 Meijl and Tongeren
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 واندكآمدهدستبهضرایبسريمیاندرتغییراترودمیانتظارباشد،پایدار
شده بررسیCUSUMآزمونبامدلشدهبرآوردضرایبپایداري.باشدتصادفی

مدلضرایبپایداريازنشانوشدهآورده)1نمودار (درآزمونایننتایج. است
دارد.بررسیمورددورهطیشدهبرآورد

آزمون ثبات ساختاري:1نمودار

بررسی آزمون ایستایی مدل نرخ ارز واقعی- 2- 3
اي سنتی و معمول اقتصادسنجی در برآورد ضرایب الگو با به کارگیري روشه

هاي سري زمانی بر این فرض استوار است که متغیرهاي الگو پایا استفاده از داده
است که میانگین، وایانس و ضرایب هستند. یک متغیر سري زمانی وقتی پایا

اگر متغیرهاي سري زمانی مورد خودهمبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند.
استفاده در برآورد ضرایب الگو ناپایا باشند، در عین حال ممکن است هیچ رابطه با 

تواند ضریب تعیین به دست میمفهومی بین متغیرهاي الگو وجود نداشته باشد،
هاي غلطی در مورد میزان بسیار باال باشد و موجب شود محقق به استنباطمده آنآ

Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals
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لذا الزم است مانایی (ایستایی) متغیرها .٢٠ارتباط بین متغیرها کشانیده شود
بررسی گردد.

آزمون ریشه واحد براي لگاریتم متغیرها:1جدول
نتیجهاحتمالADFآزمون متغیر

0013/0I-4722/5نرخ ارز واقعی  )0(
حاصلجمع صادرات و واردات 

0004/0I-9319/3به تولید ناخالص داخلی )1(

هاي متغیر مربوط به سیاست
0024/0I-4187/4ارزي )1(

گذاري به نسبت سرمایه
0005/0I-1129/5تولید ناخالص داخلی )1(

0007/0I-7615/3مالیات بر واردات )1(
محاسبات محقق:مأخذ

I)0(وI)1تعدادي از متغیرها (%95از آن است در سطح اطمینان نتایج حاکی
OLSبراي بررسی آزمون همجعی ابتدا رابطه مورد نظر را به روش .باشندمی

آوریم. وجود ریشه واحد را در کنیم و جمالت خطاي آن را به دست میبرآورد می
کنیم.اگر وجود ریشه واحد و یا به عبارت دیگر جمالت خطاي رگرسیون آزمون می

گیري خواهیم کرد که متغیرهاي الگو ناپایایی جمالت پسماند به اثبات رسید، نتیجه
ی بلندمدتی بین آنها وجود ندارد. اما اگر همجمع نیستند؛ و در نتیجه رابطه تعادل

ناپایایی جمالت پسماند به اثبات نرسید، چنین نتیجه خواهیم گرفت، جمالت 
پسماند پایا هستند و یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي الگو برقرار است.

آزمون ریشه واحد جمالت پسماند:2جدول
نتیجهاحتمالADFمتغیر

0037/0I(0)-9725/3جمالت خطا
مأخذ: محاسبات محقق

برآورد الگوي مدل نرخ ارز واقعی-3- 3
ARDLجمعی جهت تخمین ضرایب الگوي رفتار نرخ ارز واقعی از روش هم

تحقیق است،ARDLایندراستفادهموردمدلکهآنجائیازاستفاده خواهد شد.
متغیرهاکهصورتیدررامدلتوانمیونیستمتغیرهابودنهم مرتبهبهنیازي

نوفرستی، محمد20
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 چهارازبایدمیبعدمرحلهزد. درتخمینهستند،مختلفیمرتبه انباشتگیداراي
کوئینحنانوبیزین-شوارتزشده آکائیک،تعدیلتعیینضریبشاملکهمعیار

-شوارتزمعیارمدل،تخمینانتخابی برايمعیارکهشودانتخابیکیهستند،

ضرایبتخمینامکانکهاستشدهدلیل استفادهاینبهمعیارایناز. بیزین است
سازد. مفهوم بلندمدت به معنی وجود یک رابطه میفراهموقفهکمترینبارا

جمعی این است که بلندمدت تعادلی بین دو یا چند متغیر است. تعبیر اقتصادي هم
لندمدت شکل دهند، اگر دو یا چند متغیر به همراه هم یک رابطه تعادلی را در ب

مدت از آن تعادل منحرف شوند، در حتی اگر هر یک از متغیرها به تنهایی درکوتاه
).1386، (اندرسمجموع، یک ارتباط نزدیک به هم در بلندمدت خواهند داشت

براي تخمین مدل نرخ ارز واقعی، تخمین متغیر درآمد نفتی به صورت مجزا 
ر متغیرها با احتساب درآمد نفتی استخراج صورت نگرفته است ،زیرا مقادیر سای

.گردیده است

برآورد الگوي پویاي نرخ ارز واقعی- 4- 3
بیزین یک انتخاب شده است تا -در این الگو وقفه بهینه با توجه به معیار شوارز

بیزین در - همبستگی سریالی جمالت اختالل برطرف شود. با توجه به معیار شوارز
حاصلوقفه بهینه نرخ ارز واقعی و مالیات بر واردات یک،الگوي نرخ ارز واقعی، 

گذاري به تولید نسبت سرمایه،و واردات به تولید ناخالص داخلیجمع صادرات
بر این هاي ارزي صفر انتخاب شده است.متغیر مربوط به سیاستناخالص داخلی،

ربعات مبتنی اساس ضرایب الگوي پویاي نرخ ارز واقعی با استفاده از روش حداقل م
.) گزارش شده است3در جدول (ARDL) 0،0،1،1(بر رهیافت
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ARDL(1,1,0,0,0)به روش برآورد الگوي پویاي مدل نرخ ارز واقعی: 3جدول

مأخذ: محاسبات محقق

برآورد نتایج بلندمدت نرخ ارز واقعی- 3-5
درصد، فرضیه 10دوالدو در سطح اهمیت - با توجه به  مقدار بحرانی آزمون بنرجی

شده و فرضیه جایگزین به مفهوم وجود صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد 
tشود.ي بلندمدت پذیرفته میرابطه = ∑ ^		∑ 		 ɵ ^ = -4/83

است، - 72/3درصد10با توجه به اینکه مقدار بحرانی آزمون در سطح اهمیت 
پس محاسبه شده بزرگتر از قدرمطلق کمیت بحرانی است؛tلذا قدرمطلق آماره 

وجود رابطه بلندمدت رد شده و فرضیه جایگزین به فرضیه صفر مبنی بر عدم
.شودي بلندمدت پذیرفته میمفهوم وجود رابطه

) گزارش شده است. 4ضرایب برآوردي مربوط به الگوي بلندمدت در جدول (
هاي بلندمدت عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز واقعی ي کششدهندهاین ضرایب نشان

هستند.

tp-valueآمارهضرایب برآورد شدهمتغیر

RER(-1)40239/09739/2011/0
TAIM02779/0-30764/-793/0

TAIM(-1)31556/0-9129/3-002/0
XMG6915/1-9299/2-012/0
ING0304/202249/4001/0

DEMEN027885/08851/1082/0
C8434/118136/2015/0
T098811/05522/1145/0

R-Squared= 93805/0 R-Bar-Squared = 89993/0
DW-statistic= 0408/2 F( 7, 12) = 6065/24 [ 000/0 ]
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 ARDLدت مدل نرخ ارز واقعی به روشضرایب بلندم:4جدول

مأخذ: محاسبات محقق

شود، عالمت منفی ضریب متغیر لگاریتم ) مشاهده می4گونه که در جدول (همان
بیانگر رابطه غیر مستقیم بین این متغیر و لگاریتم نرخ ارز واقعی مالیات بر واردات،

عالمت منفی ضریب متغیر لگاریتم نسبت حاصلجمع صادرات و واردات به است.
ین این متغیر و نرخ ارز واقعی تولید ناخالص داخلی بیانگر وجود رابطه معکوس ب

گذاري به تولید ناخالص داخلی ضریب مثبت لگاریتم متغیر نسبت سرمایهاست.
همچنین دهنده تأثیر مستقیم بین این متغیر و لگاریتم نرخ ارز واقعی است.نشان

نرخ ارز ه مستقیم و مثبتی را بر لگاریتم هاي ارزي رابطمتغیر لگاریتم سیاست
گذاشت.واقعی خواهد 

نتایج -ادواردز)(برآورد الگوي تصحیح خطاي مدل نرخ ارز واقعی-6- 3
مدتکوتاه

) 5ضرایب مربوط به به برآورد الگوي تصحیح خطاي مدل نرخ ارز واقعی در جدول(
ارائه شده است:

ضرایب مربوط به الگوي تصحیح خطاي مدل نرخ ارز واقعی (ادواردز):5جدول
tp-valueآمارهشدهضرایب برآورد متغیر

DTAIM027797/0-30764/0-763/0
DXMG6915/1-9299/2-011/0
DING0304/20249/4001/0

DDEMEN027885/08851/1080/0
DC8434/118136/2014/0
DT098811/05522/1143/0

ecm(-1)59761/0-4167/4-001/0
مأخذ: محاسبات محقق

tp-valueآمارهضرایب برآورد شدهمتغیر

TAIM57455/0-9436/3-002/0

XMG8305/2-4312/2-030/0
ING3975/30043/5000/0

DEMEN046660/01225/2054/0
C8180/195916/3003/0
T16534/05852/1137/0
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در مدل TAIMدهد، ضریب همانطور که نتایج جدول فوق نشان می
به عبارتی لگاریتم نرخ واقعی ارز، در .معنی استمدت از نظر آماري بیکوتاه
دهد. ضریب مدت نسبت به تغییرات مالیات بر واردات واکنش نشان نمیکوتاه

XMGمنفی مدت همانند مدل بلندمدت داراي ضریب با عالمت در مدل کوتاه
مدت نسبت به تغییرات است. به عبارتی لگاریتم نرخ واقعی ارز در دوره کوتاه

همچنین عالمت ضریب دهد.حالجمع صادرات و واردات واکنش معنادار نشان می
ING نیز با عالمت آن در بلندمدت همخوانی دارد. به عبارتی لگاریتم نرخ واقعی

گذاري واکنش معنادار نشان سرمایهمدت نسبت به تغییرات ارز، در دوره کوتاه
به .معنی استمدت از نظر آماري بیدر مدل کوتاهDEMENضریبدهد.می

هاي ارزي مدت نسبت به تغییرات سیاستعبارتی لگاریتم نرخ واقعی ارز در کوتاه
دهدواکنش نشان نمی

مدل سرریز تکنولوژي-7- 3
.آنکتاد استخراج گردیده استها از سایت بانک مرکزي، بانک جهانی و داده
-7گروه یافته کشورهاي توسعهچنین براي انجام برآورد مدل سرریز تکنولوژي،هم
G،به عنوان آلمان، ایتالیا، ژاپن)کانادا، انگلستان، فرانسه،(ایاالت متحده آمریکا

کشورهاي این چرا که. شوندصادرکننده کاالهاي صنعتی حامل دانش شناخته می
هاي ا باالترین میزان تولید ناخالص داخلی ، قادر به صادرات کاالها با قیمتگروه ب

یانگ و (مینگباشندالمللی میرقابتی و باالترین سطح تکنولوژي در بازارهاي بین
بینی مدل سرریز تکنولوژي از رویکرد براي تخمین و پیش.21)2006همکاران، 

یکی از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است؛ که به طور خالصه شرح  شده است. 
اند. هاي ژنتیک ذاتاً موازيها این است که الگوریتممهمترین نقطه قوت این الگوریتم

مسأله مورد نظر را توانند فضايفقط میهاي دیگر موازي نیستند واکثر الگوریتم
حل پیدا شد یک جواب بهینه در یک جهت در یک لحظه جستجو کنند و اگر راه

اي از جواب اصلی باشد، درنتیجه باید تمام اقدامات محلی باشد و یا زیرمجموعه
انجام شده را کنار گذاشت و دوباره شروع کرد. در حالیکه الگوریتم ژنتیک چندین 

تواند فضاي مسأله را از چند جهت مختلف حظه مینقطه شروع دارد، در یک ل
یابند و منابع بیشتري را ها ادامه میاگر یکی به نتیجه نرسید سایر راهجستجو کند.

21 Mingyong and et al.



٥٩بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی (مدل ادواردز) بر سرریز تکنولوژي در ایران

 سازي از سیر تکامل بیولوژیکی است. در الگوریتم ژنتیک، شبیهگذارد.در اختیار می
د تابع هدف هاي برتر که باعث بهبوهاي موجود، جواباین روش از بین جواب

شوند و این سیر تکاملی تا ها انتخاب میبراي تولید نسل بعدي جوابشوند،می
الگوریتمدرشدهاستفادهپارامترهاي) 6(جدولشود. یافتن جواب بهینه تکرار می

.دهدنشان میرافوقمعادالتتخمینبرايژنتیک

ارامترهاي استفاده شده در الگوریتم ژنتیکپ: 6جدول
50جمعیت اولیه

100تعداد نسل

9/0)	احتمال عملگر همبري(تقاطعی) (

005/0)احتمال عملگر جهشی (

مأخذ: محاسبات محقق

بینی، از معیارهاي بینی و انتخاب بهترین روش پیشبه منظور مقایسه قدرت پیش
، 23، مجذور میانگین مربع خطاي استاندارد22میانگین مربع خطاي استاندارد

استفاده شده است. با 25و میانگین درصد قدرمطلق خطا24میانگین قدرمطلق خطا
بینی توجه به اینکه هر کدام از این معیارها به اختالف مقادیر مشاهده شده و پیش

اي که معیارها تأییدکننده یکدیگر هستند و مدلی با پردازند، به گونهشده می
ه داراي کمترین میزان خطاي آماري و شودکاستفاده از این معیارها انتخاب می

بینی باشد.باالترین قدرت پیش

MSE = ∑
MAPE=

∑ | |
MAE = ∑ |E − E |n
22 MSE
23 RMSE
24 MAE
25 MAEP
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بررسی آزمون ایستایی مدل سرریز تکنولوژي-8- 3
ها استفاده در تخمینپیش ار برآورد مدل الزم است مانایی تمام متغیرهاي مورد 

مورد آزمون قرار گیرد؛ زیرا نامایی متغیرها باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب 
جهت با یکدیگر هاي زمانی وجود دارد که همشود. این تمایل در اغلب سريمی

علت آنها این امر وجود روندي است که در تمامی آنها مشترك است. حرکت کنند.
که ناپایا هستند، در برآورد ضرایب الگویی مورد چنانچه متغیرهاي سري زمانی

استفاده قرار گیرند ممکن است نتیجه به یک رگرسیون کاذب بیانجامد. زیرا در 
شود که حتی در مواردي که متغیرهایی که از روند برخوردارند این گرایش دیده می

ن یک رابطه واقتصادي معنی داري بین آنها وجود ندارد همبستگی شدیدي نشا
.26دهد

آزمون ریشه واحد براي لگاریتم متغیرها:7جدول 
نتیجهاحتمالADFآزمون متغیر

I)٢(٠٠٠٠/٠-٥٨٨٥/٧حق ثبت اختراع

I)١(٠٠٨٢/٠-١١٣١/٤شاخص توسعه انسانی

I)١(٠٠۶۴/٠-١١٢٦/٤نرخ ارز واقعی

I)١(٠٠١٥/٠-٠٩٠٠/٥اندازه دولت

I)٢(٠٠٠٠/٠-٢٩٩٩/١٠مخارج تحقیق و توسعه

سهم واردات کاالهاي 
I)٠(٠٤٦٩/٠-٧٧١٩/٣ايسرمایه

مأخذ: محاسبات محقق

باشند باید همجمعی مورد میI)2(وI)1به دلیل اینکه تعدادي از متغیرها (
اگر وجود ریشه واحد و یا به عبارت دیگر ناپایایی جمالت پسماند بررسی قرار گیرد.

خواهیم کرد که متغیرهاي الگو همجمع نیستند؛ و در گیري به اثبات رسید، نتیجه
نتیجه رابطه تعادلی بلندمدتی بین آنها وجود ندارد. اما اگر ناپایایی جمالت پسماند 
به اثبات نرسید، چنین نتیجه خواهیم گرفت، جمالت پسماند پایا هستند و یک 

رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي الگو برقرار است.
نوفرستی، محمد 26
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 مون ریشه واحد جمالت پسماندآز:8جدول
نتیجهاحتمالADFمتغیر

I)0(0015/0-7898/4جمالت خطا

مأخذ: محاسبات محقق

ارزیابی مدل سرریز تکنولوژي - 9- 3
به منطور انتخاب بهترین مدل براي تخمین مدل سرریز از چهار معیار میانگین 

،(RMSE)استاندارد، مجذور میانگین مربع خطاي (MSE)مربع خطاي استاندارد

استفاده (MAE)میانگین درصد قدرمطلق خطاو(MAEP)میانگین قدرمطلق خطا
) نشان داده شده است.9شده است؛ که نتایج آن در جدول (

نماییودويدرجهخطی،هايمدلمقایسه: 9جدول
گیريمعیارهاي اندازه

MSERMSEMAEPMAEمدل

1351/03675/0042/03032/0خطی

2115/03391/0033/02498/0درجه 
2556/05056/0056/04469/0نمایی

مأخذ: محاسبات محقق

متعلق سنجش،معیارهايازیکهربهمربوطمقادیر) کمترین9(جدولاساسبر
نشانمعیارهاتمامیفوق،جدولنتایجبهتوجهبالذااست،دويدرجهمدلبه

اساسبرباشند،نمایی میوخطیهايمدلبهنسبتدودرجهمدلي برتريدهنده
تخمین درنماییوخطیهايمدلبهنسبتدودرجهمدلآمده،دستنتایج به

.استبرخورداربینی باالتريپیشدقتوبهترنتایجازمطالعه،مورديهدور

	=0.126 + 	1.476 + 	3.821 − 	0.923 + 	1.5132 −0.996 + 0.567 + 1.522 + 0.448 + 0.831 +2.033 + 0.707 + 1.679 − 1.189 − 0.812
دات کاالهاي ) سهم وار(مخارج تحقیق و توسعه،)در معادله درجه دو، (

نرخ ارز واقعی و مربع تمام متغیرهاي ذکر شده رابطه )(،اي حامل دانشسرمایه
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همچنین ارتباط متقابل مخارج تحقیق و توسعه با مستقیم با تولید دانش دارند.
)، ارتباط متقابل مخارج اي حامل دانش (سهم واردات کاالهاي سرمایه
توسعه با ارتباط متقابل مخارج تحقیق و )،(تحقیق و توسعه با مخارج دولت

اي حامل دانش ارتباط متقابل سهم واردات کاالهاي سرمایه)،نرخ ارز واقعی (
سایر متغیرهاي اندازه رابطه مستقیم با تولید دانش دارند.)(با اندازه دولت

مربع مخارج تحقیق و توسعه، ارتباط متقابل سهم واردات کاالهاي )،(دولت
و ارتباط متقابل اندازه دولت با )(با نرخ ارز واقعیاي حامل دانش سرمایه

اختراعات ثبت شده) دارند. (، رابطه معکوس با تولید دانش)(نرخ ارز واقعی

نتایج و بحث-4
توان بیان داشت که، متغیر ورد رفتار نرخ ارز واقعی) میآ(بربر اساس مدل ادواردز

مدت و در در کوتاه-ارزي در یک کشور استکه نشانگر نظام - سیاست ارزي
یک درصد بلندمدت بر نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت دارد.یعنی با افزایش (کاهش)

درصد، لگاریتم نرخ 04/0کاهش )(هاي ارزي باعث افزایشلگاریتم متغیر سیاست
کند که در طول زمان سیستم کنترل ارز این موضوع بیان میگردد.ارز واقعی می

شود و در نتیجه سبب افزایش نرخ ارز واقعی نرخی شدن ارز میر به چندمنج
بیانگر سیستم باید توجه داشت که کوچک شدن شاخص سیاست ارزي،خواهد شد.

مدت و بلندمدت بر رفتار نرخ تأثیر مالیات بر واردات نیز در کوتاهشناور ارز است.
(کاهش) مالیات بر زایشارز واقعی منفی است.به عبارت دیگر که یک درصد اف

درصدي لگاریتم 57/0واردات با فرض ثبات سایر متغیرها، باعث کاهش (افزایش)
نرخ ارز واقعی خواهد شد. البته این نکته وجود دارد که مالیات بر واردات به دلیل 

ها و در نتیجه نرخ ارز واقعی آثار مثبت بر سطح قیمتترکیب واردات کشور،
یا شاخص باز بودن اقتصاد بیانگر تأثیر XMGهمچنین ضریب نداشته است.

معکوس این شاخص بررفتار نرخ ارز واقعی است.بر این اساس یک درصد افزایش
83/2در این متغیر با فرض ثبات سایر متغیرها، باعث کاهش (افزایش)(کاهش)

ام ارزي دهد که نظاین موضوع نشان میدرصدي لگاریتم نرخ ارز واقعی خواهد شد.
حاکم بر اقتصاد ایران ناکارا است؛ از این جهت که درجه باز بودن اقتصاد باعث به 

همچنین تأثیر معکوس شاخص باز بودن هم خوردن رفتار نرخ ارز واقعی شده است.
اقتصاد بر رفتار نرخ ارز واقعی بیانگر وجود سیستم ارزي نامتناسب کنترل شده 
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 حلی براي رفتار بهینه تواند راهمدیریت شده میباشد و طبیعتا سیستم شناور می
خصوصا این موضوع از آن جهت داراي اهمیت است که حرکت نرخ ارز واقعی باشد؛

در ارتباط با مدل سرریز به سمت باز بودن اقتصاد ،امري اجتناب ناپذیر است.
تأثیر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات ثبت شده در مدل مثبت تکنولوژي،

ت. وجود مخارج تحقیق و توسعه به عنوان نهاده دانش مبنایی براي افزایش اس
تر به محصول تکنولوژي فراهم آورده است. به عبارت دیگر تخصیص منابع بیش

گردد.براي ایجاد تکنولوژي جدید میهاق و توسعه منجر به خلق اندیشهتحقی
ولید دانش است. علت ثیر منفی اندازه دولت بر تأدهنده تنشانGMنتیجه مدل

(جانشین جبري)تأثیر منفی اندازه دولت بر سرریز تکنولوژي وجود اثر جایگزینی
ضمن . گذاري بخش غیر دولتی در سرریز تکنولوژي استدر ارتباط با نقش سرمایه

ها در ایجاد امکان جذب دهد که عموماً دولتاینکه مطالعات انجام شده نشان می
وپایینسوادسطحهمچنین یکی دیگر از این دالیل وجود.نقش بازدارنده داشتند

باتوانندمیها- دولت.باشدمیتوسعهحالدرکشورهاينامناسب، درآموزش
اعطايمناسب،آموزشیامکاناتآوردنفراهمطریقاززمینهایندرگذاريسرمایه

همچنینغیره موجب افزایش تولید دانش گردند.وتحصیلیوآموزشیتسهیالت
الزم رااقتصاديثباتوامنیتتوانند،میمورد نیازقوانیناجرايوایجادباهادولت
براي افزایشمناسبيزمینهاقتصادي،امنیتعدمرفع مشکلباونمودهفراهم

مکملعنوانبههادولتزمانیکهتابنابراین.آورندفراهمراخصوصیگذاريسرمایه
بودن بزرگوآنهامخارجکنند،میفعالیتاقتصادخصوصی دربخشهايفعالیت
درالزامنوعیبلکهشودمحسوب نمیاقتصاديمشکلیکتنهانهي آنهااندازه

نتایج حاصل شده بیانگر اثر مثبت واردات بر .باشدمیتوسعهکشورهاي در حال
هاي اساسی اختراعات ثبت شده است. اثرگذاري مثبت بیانگر فراهم شدن زیرساخت

به منظور استفاده از تکنولوژي و دانش نهفته در کاالهاي وارداتی براي افزایش 
باشد. در نگاه کلی واردات حامل دانش به عنوان کانال انتقالمحصول دانش می

دهنده تکنولوژي، منافع ناشی از تجارت را به سمت هر کشور و همسایگان آن سوق 
(اختراعات ثبت شده) در مدل مثبتتأثیر نرخ ارز واقعی بر تولید دانشدهد.می

هاي سرریز همواره با یک طرف خارجی همراه شده است. با توجه به اینکه شاخص
ط مناسبی را براي متغیرهایی همچون بنابراین افزایش نرخ ارز واقعی شرایاست،

بنابراین نماید.باشد فراهم میگذاري مستقیم خارجی که معیار سرریز میسرمایه
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تأثیر مثبت نرخ ارز بر سرریزهاي تکنولوژي قابل توجیه است. این موضوع با توجه 
هاي سرریز نیز مصداق دارد.به رفتار نرخ ارز واقعی در ارتباط با سایر شاخص
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