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بررس طریق از تخصص براساس کار نیروی دستمزد نسبت بر تکنولوژی انتقال تاثیر بررس حاضر پژوهش از هدف یده: چ

طرف های تحقیق هدف به دستیابی منظور به است. فضایی رگرسیون مدل به کارگیری با واردات سرمایه ای کاالهای ترکیب

دارای کشور ٣٠ بین از تحقیق نمونه از و شده انتخاب تحقیق آماری جامعه عنوان به الملل بین مبادالت در ایران تجاری

اطالعات سیستماتی حذف طریق از بنابراین است. شده انتخاب داده ها به دسترس براساس ایران با تجارت حجم باالترین

اثرات رفتن بین از منظور به که شده استفاده ٢٠١۴ تا ٢٠٠۵ زمان دوره های برای موجود اطالعات براساس کشور ١٢
تا ٢٠٠۵ سال های بین داده ها متوسط از سال ها از برخ در کشورها های داده به دسترس عدم توجه با و تجاری ادوار

متغیرهای تاثیرگذاری نحوه بر موثر فضایی اثرات تحقیق نتایج براساس است. شده استفاده ٢٠١۴ تا ٢٠١٠ و ٢٠٠٩
های یافته بود. خواهد دار تورش مرسوم سنج اقتصاد های روش به مدل برآورد از حاصل نتایج بنابراین و بوده تحقیق

بر داری معن تاثیر آن، در کاررفته به ١RD سطح نظر از واردات سرمایه نوع به توجه بدون سرمایه واردات داد نشان تحقیق

سطح اساس بر واردات سرمایه ای کاالهای انواع تفکی با اما است. نداشته تخصص براساس کار نیروی دستمزد نسبت

بر معنادار تاثیر پائین RD سطح با واردات سرمایه و باال RD سطح با واردات سرمایه شد داده نشان آن، در کاررفته به RD

است. داشته تخصص براساس کار نیروی دستمزد نسبت
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تکنولوژی١٧٨ انتقال تاثیر بررس

مقدمه ١

پدیده های از ی توسعه حال در کشورهای در ماهر کار نیروی عواید در افزایش و تجاری جریان های روزافزون افزایش

این طرح به منجر پدیده این .(٢٠٠٧ ، پاونی و (گلدبرگ است بوده میالدی ٩٠ و ٨٠ دهه های در توجه قابل اقتصادی

سنت تئوری های دارد؟ وجود مهارت براساس تولید عوامل دستمزد نسبت و تجارت جریان بین عل رابطه آیا که شد سوال

ناش انتظارات خالف بر نیستند. برخوردار قوی تئوری پشتوانه از شیوه ای، چنین اشتغال زایی اثرات پیش بین در تجاری

افزایش نتیجه در و مهارت پاداش افزایش پیشرفته، فناوری انتقال با و تجاری آزادسازی پی در تجارت، سنت تئوری های از

مطالعه در لذا پیوست. وقوع به التین ای آمری كشورهای بویژه یافته، توسعه كشورهای از برخ در درآمدها توزیع نابرابری

جدیدی مجرای تخصص، و مهارت اساس بر کار نیروی دستمزد نسبت و تجارت جریان افزایش رابطه تبیین منظور به حاضر

حوزه در مطالعات سایر خالف بر است. سرمایه ای تجهیزات واردات بر تاکید آن در که است شده داده قرار بررس مورد

سرمایه ای تجهیزات انواع واردات ایران، شامل بررس مورد کشورهای حوزه در بار اولین برای تحقیق این در حاضر، تحقیق

توجه با همچنین است. شده داده قرار بررس مورد سرمایه ای تجهیزات تولید در رفته کار به توسعه و تحقیق سطوح اساس بر

و واردات طریق از تکنولوژی انتقال عبارت به و سرمایه ای تجهیزات در یافته تبلور دانش انتقال در ان م ابعاد اهمیت به

مدع (١٩٩٨) انسلین است. شده استفاده فضایی اقتصادسنج روش از تجربی مدل برآورد در سرریز، اثرات از استفاده

و منطقه ای مطالعات در مرسوم سنج اقتصاد به نسبت بهتری کاربردی قابلیت دارای فضایی اقتصادسنج تکنی که بود

،جمعیت تجاری ، بازرگان مطالعات مانند ای منطقه و ان م مشاهدات و داده ها با محقق که زمان است قادر و بوده ان م

تاثیر بررس حاضر تحقیق از هدف لذا شود. مرسوم اقتصاد سنج روش های و مدل ها زین جای روبه روست و... شناخت

نظر در طریق از ان م ابعاد به توجه با تخصص اساس بر کار نیروی دستمزد نسبت بر سرمایه ای تجهیزات واردات ترکیب

و پرداخته موضوع نظری مبان به دوم بخش در تحقیق، اهداف به دستیابی راستای در است. فضایی سرریز اثرات گرفتن

چهارم بخش در و پرداخته تحقیق ـوی ال تصـریح بـه سوم بخش در است. شده مرور موجود تجربی مطالعات از تعدادی

است. شده ارایه نتیجه گیری پنجم بخش در نهایـت در و ـو ال برآورد از حاصل نتایج بررس

تحقیق ادبیات ٢

تقاضا کاهش باعث کشـورها، بـین تجارت تشدید تجاری، موانع رفع و آزادسازی پی در شر‐اوهلین ه تئوری براساس

کاهش به شرایط سایر ثبات فرض با تقاضا کاهش ایـن و شـد خواهـد یافتـه توسـعه کشورهای در غیرماهر کارگران برای

تغییـرات بـه دسـتمزدها حساسیت میزان به دستمزدها بر تأثیرگذاری این بزرگ گردد. م منته آنها نسبی دستمزدهای

کاهش به توسعه درحال کشـورهای بـا تجـارت افـزایش پـذیر، انعطاف دستمزدهایی با کشورهایی در دارد. بستگ تقاضـا

دارنـد، بیشتری ناپذیری انعطاف دستمزدها، که کشورهایی در و شد خواهـد منجـر مهـارت کـم کـارگران نسبی دستمزد

قضیة دو انجامیـد. خواهـد مهـارت کـم کـارگران بیشتر اری بی به عمدتاً توسعه، درحال کشـورهای بـا تجـارت افـزایش

عوامل ر دی قیمت و دستمزدها بر تجارت اثرات بـا مستقیم ارتباط در و اند شده نتیجه اوهلین شر‐ ه تئوری از كه مهم

مـاهر كـار نیروی یافته توسعه كشورهای در است. ساموئلسون استالپر‐ قضیة و تولید عوامـل قیمـت برابـری قضیه تولیداند،

و تقاضا افزایش سبب گروه دو این بین تجارت آزادسازی است، فراوان غیرماهر كار نیروی توسعه حـال در كـشورهای در و

كـارگران دسـتمزد و تقاضـا بـر توسعه، حال در ی كـشورها در امـا شد، خواهد ثروتمند كشورهای در ماهر كارگران دستمزد

یافته توسعه كشورهای برخالف توسعه، حال در كشورهای در قضیه این براساس نتیجـة در شـد. خواهـد افـزوده غیرمـاهر

باشد. م حوزه دو در دستمزد بر تجارت تاثیر تحلیل پیشین، مطالعات در دهد. م كاهش را نابرابری تجاری آزادسازی



اران هم و ١٧٩شفیع

کشورهای بین الملل بین سطح در کار نیروی دستمزد نابرابری بر تجارت اثرات تبیین بر کاربردی مطالعات اول، حوزه در

ماهر کار نیروی بین دستمزد نابرابری بر تجارت تاثیر تبیین بر تمرکز حوزه دومین در پرداخته اند. توسعه حال در و یافته توسعه

تمرکز با خرد مدل های قالب در که است. تخصص براساس کار نیروی نسبی دستمزد بر تجارت تاثیر عبارت به و غیرماهر و

محققین کالن رد روی در و بوده بررس قابل دستمزد نابرابری بر تجارت گذاری تاثیر نحوه بنگاه ها یا خانوارها اطالعات بر

ای مطالعه در (٢٠١٠) اران هم و ل اند. پرداخته دستمزد نابرابری و تجارت رابطه بررس به الملل بین و مل سطح در

تجربی های مدل ارگیری ب با آنها اند. پرداخته چین در کار نیروی دستمزد بر سرمایه ای کاالهای واردات تاثیر بررس به

سرمایه ای، کاالی واردکنندگان دادند نشان ها ازخانواده آمده عمل به های نظرسنج و شرکت های نظرسنج از بااستفاده

آنها همچنین کنند. م پرداخت را استخدام متوسط های دستمزد و آورند درم استخدام به را بیشتر مهارت دارای کارگران

م باشد. باالتر ای واسطه و سرمایه ای کاالی بیشتر واردات دارای های دراستان مهارت پاداش دادند نشان

رابطه بررس به تجربه” و تئوری اری: بی و تجاری ”آزادسازی عنوان تحت ای مقاله در (٢٠١٢) اران هم و حسن

اصالح های از ناش مزایای حداکثر به یافتن دست آنها، پژوهش در اند. پرداخته هند کشور در اری بی نرخ و تجاری آزادسازی

برنامه ریزی با همراه باید تجاری اصالح های اجرای و بود نخواهد پذیر ان ام ، داخل کار بازار در اصالح ها بدون تجاری،

پذیرد. صورت کار بازار ساختار اصالح و کار نیروی آموزش زمینه در گسترده های

تحقیق روش و ها داده ٣

براساس واردات و صادرات زمینه در الملل بین مبادالت در ایران تجاری طرف های و ایران حاضر، تحقیق آماری جامعه ی

اهداف به دستیابی برای م باشد. کشور ١۴٠ شامل ٢٠١۵ سال در ایران کشاورزی و معادن صنایع، ، بازرگان اتاق گزارش

حجم براساس اول مرحله در ، سیستماتی حذف روش طریق از مطالعه، مورد کشورهای نمودن محدود منظور به و تحقیق
کشور٣ ١٢ ها، داده به دسترس براساس دوم مرحله در و انتخاب ٢ ایران با تجارت حجم باالترین دارای کشور ٣٠ تجارت

موجود اطالعات براساس کشور ١٢ اطالعات است. شده داده قرار تحلیل و تجزیه مورد و انتخاب نمونه عنوان به ایران شامل

به دسترس عدم و تجاری ادوار اثرات رفتن بین از منظور به که است، شده استفاده ٢٠١۴ تا ٢٠٠۵ زمان دوره های برای

شده استفاده ٢٠١۴ تا ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ تا ٢٠٠۵ سال های بین ها داده  متوسط از سال ها، از برخ در کشورها داده های

اقتصادسنج روش های از مجموعه ای زیر که م باشد فضایی رگرسیون پژوهش این در استفاده مورد تحقیق روش است.

تجاری، ، بازرگان مطالعات مانند منطقه ای و ان م مشاهدات و داده ها با محقق که زمان است. جاذبه مدل جمله از

کاربرد فضایی اقتصادسنج شود. مرسوم اقتصادسنج روش های و مدل ها زین جای م تواند روبروست، شناخت جمعیت

اقتصادسنج از زیرشاخه ای واقع در هستند. ان م جزء دارای که است نمونه ای داده های از استفاده در اقتصادسنج تکنی

در را فضایی) (ناهمسان فضایی ساختار و فضایی) همبستگ خود یا فضایی (وابستگ فضایی متقابل رابطه که است

شدن مطرح از پیش فضایی رگرسیون مدل های قالب در م کند. بررس ترکیبی یا مقطع داده های با رگرسیون مدل های

دو موضوع این انجام برای پرداخت. ان م جنبه های عددی مقدار و کمیت تعیین به باید فضایی ناهمسان و وابستگ مسئله

واحد ی فضای در نسبی موقعیت کننده منعکس که همسای و مجاورت از استفاده اول است. اختیار در اطالعات منبع

در فاصله. عنصر براساس مجاورت ماتریس از استفاده دوم است. قبیل آن از ری دی واحدهای به نسبت مشاهده، منطقه ای

فرض اقتصادسنج مدلهای در زیرا صفرهستند. برابر اصل قطر روی عناصر مجاورت، ماتریس یل تش یعن اول روش

یا و ی عدد خیر، یا باشند مجاور کشورها اینکه اساس بر ر دی عناصر و نیست، همسایه خود با فضایی بخش هر م شود،

مصر، ترکیه، روسیه، ژاپن، هند، تركمنستان، بلژیك، عراق، فرانسه، ویتنام، عربی، متحده امارات هلند، اسپانیا، چین، پاكستان، تایلند، ٢شامل

ایتالیا و عمان آذربایجان، آلمان، انگلستان، كویت، سوئیس، برزیل، ستان، ازب افغانستان، سنگاپور، مالزی، جنوبی، كره تایوان،
انگلستان و ترکیه تایلند، سوئیس، روسیه، لهستان، جنوبی، هند،کره آلمان، مصر، برزیل، ایران، ٣شامل



تکنولوژی١٨٠ انتقال تاثیر بررس

تفسیر قابل راحت به و بوده پیچیده توجه قابل طور به که م شود نتایج به منجر فرض این از نکردن تبعیت م گیرند. صفر

است تأثیرگذار هم همسایه همسایه های بر ه بل نم گذارد، تأثیر مطالعه مورد ناحیه همسایه ی بر تنها فضایی سرریز نیستند.

همسایه ها ترین نزدی اول مرتبه همسای های برسد. مطالعه مورد ناحیه محدوده به سرریز اثرات تا م یابد ادامه زنجیره این و

مرتبه همسای های است. اول مرتبه همسای همسایه های دوم، مرتبه همسای های هستند. موردنظر فضایی بخش به

فاصله عنصر براساس مجاورت ماتریس از استفاده یعن دوم روش در هستند. دوم مرتبه همسای همسای های سوم،

باالتری فضایی وابستگ کننده منعکس باید هستند، دورتر هم از که آنهایی به نسبت هستند نزدی تر هم به که مشاهدات

این رو، این از یابد. کاهش فاصله افزایش با باید مشاهدات، بین آن تأثیرات و فضایی وابستگ ر دی عبارت به باشند.

ادامه، در م دهند. یل تش فاصله دوم توان معکوس یا ر دی مشاهدات با مشاهده هر بین فاصله معکوس اساس بر را ماتریس

کردن استاندارد با م نامند. شده) استاندارد اول مرتبه مجاورت (ماتریس را آن که شود، استاندارد م باید مجاورت ماتریس

ناش مشاهدات میانگین که م شود حاصل جدیدی متغیر وابسته، متغیر بردار در آن ضرب حاصل سپس و وزن ها ماتریس

م نامند. فضایی وقفه متغیر را آن اصطالحاً و م دهد نشان را مجاور مناطق از

شده براورد مجزا مدل دو قالب در تخصص براساس دستمزد نسبت بر سرمایه ای تجهیزات واردات اثر حاضر، مطالعه در

کاررفته به تکنولوژی سطح نظرگرفتن در بدون کل صورت به سرمایه ای تجهیزات واردات ماتریس اول مدل در که است،

تکنولوژی، انتقال تاثیر بررس منظور به دوم مدل در و شده نظرگرفته در وابسته، متغیر عنوان به سرمایه ای تجهیزات در

شده وارد مدل در مستقل متغیر عنوان به آن، در شده گرفته کار به توسعه و تحقیق سطوح تفکی به سرمایه ای تجهیزات

الملل بین بندی ازتقسیم توسعه، و تحقیق سطوح براساس سرمایه ای تجهیزات انواع وارداتِ ماتریس محاسبه در است.

ماتریس اطالعات است. شده استفاده (٢٠١۵) راشف و راوه مطالعه در اررفته ب بندی تقسیم براساس و (ISIC) صنایع۴

نیروی دستمزد نسبت خصوص در است. شده استخراج جهان بانک مجموعه از کشورها سرمایه ای تجهیزات واردات کل

در که است. شده محاسبه (٢٠١۵) راشف و راوه مطالعه در شده معرف متغیر براساس متغیر این است، ذکر به الزم نیز کار

متخصصان، مدیران، شامل تولیدی غیر مشاغل است، شده گرفته نظر در تولیدی به تولیدی غیر کار نیروی دستمزد نسبت آن

مربوط اطالعات که م باشد کارگران و اپراتورها، ، دست صنایع کارگران شامل تولیدی مشاغل و کارمندان و ها، تکنسین

رگرسیون مدل از حاضر مطالعه در شد، ذکر که همان گونه است. شده تامین کار جهان سازمان های داده از متغیر این به

مطالعه در است. جغرافیایی های وزن ماتریس طریق از ان م ابعاد نظرگرفتن در آن ویژگ که است شده استفاده فضایی

صورت به و شده حاصل سرمایه ای تجهیزات واردات در مقصد و مبدا کشورهای فاصله عکس براساس ماتریس این حاضر

با که م شود محاسبه بزرگ دایره فرمول تحت و است نقشه برداری فاصله فاصله، از منظور است. شده استاندارد سطری

باشد) داشته را جمعیت نظر از تراکم بیشترین که (شهرستان شهرستانها مهمترین از جغرافیایی عرض و طول از استفاده

منعکس باید هستند، دورتر هم از که آنهایی به نسبت هستند تر نزدی هم به که مشاهدات اینکه به توجه با و م آید بدست

اطالعات است. اشده ساخته ر دی مشاهدات با مشاهده هر بین فاصله معکوس اساس بر متغیر این باشند، باالتری تاثیر کننده

World اطالعات از استفاده با نیز متغیرها سایر به مربوط اطالعات است. شده تامین CEPII اه پای از ماتریس این به مربوط

است. شده تامین جهان بانک مجموعه از World Data Bank اه پای در Development Indicator

4International Standard Industrial Classification
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تجربی مدل برآورد ۴

هدف به توجه با است. شده براورد سنت سنج اقتصاد صورت به که م باشد پیشنهادی مدل حاضر پژوهش اولیه مدل

اول: مدل است. شده براورد و تصریح زیر صورت به فضایی سنج اقتصاد فرم در حاضر مطالعه در تحقیق

lnωit = α٠ ln (
MH

ML
)ijt + α١ ln(

M

GDP
)ijt + α٢ ln(

H

L
)ijt + α٣ ln(

GDP
POP

)it + α۴ ln(
IND
GDP

)it

+ α۵ ln(
SER
GDP

)it + λ lnωit + θW od ln (
M

GDP
)
ijt

+ ρW odεijt + γij + δt + Uijt. (١ .۴)

آن در که

t سال در i(واردکننده) کشور در تخصص اساس بر کار نیروی دستمزد نسبت : ω = (ωHωL )it

t سال در j کشور از i کشور .RDبدون واردات سرمایه به نسبت باال RD سطح با واردات سرمایه : (MH
ML )ijt

کننده) (وارد i کشور مل ناخالص تولید به نسبت t سال در j کشور از i کشور سرمایه واردات کل :( M
GDP)ijt

بدون کار نیروی به اه دانش تحصیالت با کار نیروی نسبت که تخصص حسب بر کار نیروی عرضه : (HL )
it

t سال در (واردکننده) i کشور در است اه دانش تحصیالت

t سال در (واردکننده) i کشور سرانه به داخل ناخالص تولید :(GDP
POP )it

t سال در i(واردکننده) کشور داخل ناخالص تولید از صنعت بخش سهم : ( IND
GDP)it

t سال در i(واردکننده) کشور داخل ناخالص تولید از خدمات بخش سهم : ( SER
GDP)it

فاصله رد روی با فضایی وزنهای ماتریس W od

فضایی وقفه ضریب λ

کاالهای واردات وزن میانگین فضایی تاثیر واقع در که است، فضایی وقفه متغیر براساس فضایی وابستگ ضریب ρ

واردات سرریز اثرات کننده تبیین و کند م گیری اندازه را کشور دو فاصله اساس بر ر دی کشورهای دوجانبه سرمایه ای

است. سرمایه ای کاالهای

توضیح متغیرهای سرریز اثرات ضریب θ

و متوسط باال، RD با واردات سطح سه در و شده تفکی استفاده مورد RD سطح اساس بر سرمایه واردات دوم مدل در
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است. شده تقسیم پائین

lnωit = θ١ ln(
MH

GDP
)ijt + θ٢ ln(

MN

ML
)ijt + θ٣ ln(

ML

GDP
)ijt + α ln(

H

L
)it + β ln(

GDP
POP

)it

+ φ ln(
IND
GDP

)it + µ ln(
SER
GDP

)it + λ lnωit+ θ١W
od ln(

MH

GDP
)ijt + θ١W

od ln(
ML

GDP
)ijt

+ θ١W
od(

MN

GDP
)ijt + ρW odεijt + γi + δt + Uit

آن در که

i کشور داخل ناخالص تولید به نسبت t سال در j کشور از i کشور باال RD سطح با واردات سرمایه :(MH
GDP )ijt

(واردکننده)

کشور داخل ناخالص تولید به نسبت t سال در j کشور از i کشور متوسط RD سطح با واردات سرمایه : (MN
GDP )ijt

i(واردکننده)

کشور داخل ناخالص تولید به نسبت t سال در j کشور از i کشور پایین RD سطح با واردات :سرمایه (ML
GDP)ijt

i(واردکننده)

تعیین در تشخیص آزمون های نتایج و شده مدل وارد اریتم ل صورت به مدل دو هر در متغیرها کلیه است ذکر به الزم

دستیابی در استفاده قابل پویا فضایی مدل نوع کننده تعیین مدل در λ و θ٢ ،θ١ ، ρشامل ضرایب از ی هر معناداری

نرم افزار بسته ارگیری ب با ۵ بخش در شده ارائه مدل پژوهش، فرضیه های آزمون منظور به است. بوده پژوهش اهداف به

نتایج ، سنت و فضایی سنج اقتصاد روش دو کارایی مقایسه ان ام ایجاد منظور به همچنین است. شده برآورد STATA14

مدل بین تعیین برای است. شده ارائه نیز سنت اقتصادسنج چارچوب در تابلویی رگرسیون مدل براورد طریق از مدل براورد

درصد ٩٩ حداقل اطمینان با هاسمن آزمون نتایج اساس بر است. شده استفاده هاسمن آزمون از تصادف و ثابت اثرات

شد، ذکر که همانطور است. شده برآورد و پذیرفته ثابت اثرات مدل بنابراین است. شده ٠. ٠١ از کمتر خطا احتمال مقدار

تعیین فضایی سرریز اثرات و فضایی وقفه فضایی، خطای شامل فضایی، اثرات به مربوط براوردی پارامترهای معناداری

دوربین مدل و (SAR) فضایی خودرگرسیون مدل ،(SEM) فضایی خطای مدل های بین از ترتیب به مدل بهترین کننده

وزن عنوان به جغرافیایی های فاصله ماتریس از استفاده با شده برآورد فضایی مدل های اساس بر است. (SDM) فضایی

تجزیه تحقیق بهینه مدل عنوان به فضایی خطای مدل نتیجه در و بوده دار معن فضایی خطای ضریب تنها فضایی، های

دستمزد نسبت وزن میانگین گذاری تاثیر عدم دهنده نشان فضایی وقفه ضریب نبودن دار معن است۵. شده تحلیل و

فضایی، دوربین مدل در فضایی سرریز اثرات نبودن دار معن همچنین است. کشور هر در دستمزد نسبت بر کشورها سایر

براساس کار نیروی دستمزد نسبت بر کشورها سایر تکنولوژی انتقال ناش فضایی سرریز اثرات گذاری تاثیر عدم نشاندهنده

به مدل براورد تورش دهنده نشان فضایی خطای ضریب بودن دار معن است ذکر به الزم باشد. م کشور هر در تخصص

اقتصاد چارچوب در ها مدل براورد نتایج تنها بنابراین است. فضایی اثرات نظرگرفتن در بدون ، سنت اقتصادسنج صورت

است. شده تفسیر فضایی سنج

وارد برونزا شوک های وزن میانگین فضایی، خطای ضریب داری معن به توجه با (SEM)فضایی خطای مدل اساس بر

است. ارائه قابل نیاز صورت در SDM و SAR شامل براوردی های مدل سایر نتایج است. شده ارائه SEM مدل براورد نتایج تنها است ذکر به الزم ۵
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*** درصد، ٩۵ اطمینان با داری معن ** درصد، ٩٩ اطمینان با داری معن * تحقیق: های مدل برآورد نتایج :١ جدول

درصد ٩٠ اطمینان با داری معن
دوم مدل در ضرایب اول مدل در ضرایب نمادمتغیر

فضایی سنت فضایی سنت

‐ ‐ ٠/٠٠۵٩ −٠/٠٠١۴ ln MH
ML

‐ ‐ −٠/٠٠٠۶٨ ٠/٠٠٢١ ln M
GDP

٠/٠٢٢٣ ٠/١٧٣۴∗ ٠/٠٣١٨١ ٠/١٧٧٧∗∗ ln H
L

−٠/۴۴٢٣∗∗∗ −٠/١۴٢۴∗ −٠/۴۶٨٨∗ −٠/١٧٠٢∗ ln GDP
POP

١/٨۶٨٨∗ ٠/٩٢٩٢ ٢/٠١٨۴∗∗∗ ١/٠۴۵١∗∗∗ ln IND
GDP

٢/٨٢٠٨∗∗∗ ٠/٨٧٣٨ ٣/٠٧٨۴∗∗∗ ١/٠٧٨١∗∗∗ ln SER
GDP

٠/٠٣۶٩∗∗ −٠/٠٣۵۴ ‐ ‐ ln MH
GPD

٠/٠١٢٨∗ ٠/٠٢٢۵∗∗ ‐ ‐ ln ML
GPD

٠/٠٠۴٩ −٠/٠٠٨٩ ‐ ‐ ln MN
GPD

٠/٩٣۶٩∗∗∗ ‐ ٠/٩٣۶١∗∗∗ ‐ λ

٠/٠٠٢٩۴٢∗∗∗ ٠/٠٠٧۵ ٠/٠٠٢٩٩٨∗∗∗ ٠/٠٠٧۶ σ٢
e

‐ ٠/١٢ ‐ ٠/١ R٢

بودن مثبت است کشورها در تخصص اساس بر دستمزد نسبت بر موثر جغرافیایی فاصله براساس کشورها سایر بر شده

با واردات سرمایه متغیرهای ضریب تحقیق، نتایج براساس است. جغرافیایی فاصله کاهش با اثر افزایش دهنده نشان ضریب

ناخالص تولید به نسبت سرمایه واردات کل و ln MH
ML واردکننده کشور .RD بدون واردات سرمایه به نسبت باال RD سطح

بر مل ناخالص تولید به نسبت واردات سرمایه گذاری تاثیر عدم معن به و است نبوده معنادار اول مدل در ln M
GDP مل

اطمینان با دوم و اول مدل در ln GDP
POP کننده وارد کشور سرانه داخل ناخالص تولید است. تخصص اساس بر دستمزد نسبت

متغیر این ضریب مدل دو هر در که است. واردکننده کشور در تخصص براساس دستمزد نسبت بر موثر درصد ٩٩ حداقل

تاثیر مدل دو از هیچی در واردکننده کشور در ln H
L غیرمتخصص به متخصص کار نیروی نسبت متغیر باشد. م منف

داخل ناخالص تولید از صنعت بخش سهم است. نداشته واردکننده کشور در تخصص براساس دستمزد نسبت بر دار معن

کشور در تخصص براساس دستمزد نسبت بر موثر درصد ٩٩ حداقل اطمینان با دوم و اول مدل در ln IND
GDP واردکننده کشور

داخل ناخالص تولید از خدمات بخش سهم باشد. م مثبت متغیر این ضریب مدل دو هر در که است. بوده واردکننده

کشور در تخصص براساس دستمزد نسبت بر موثر درصد ٩٩ حداقل اطمینان با دوم و اول مدل در ln SER
GDP واردکننده کشور

باشد. م مثبت متغیر این ضریب مدل دو هر در که است. بوده واردکننده

نتیجه گیری و بحث

نسبی دستمزد بر کشورها سرمایه ای واردات ترکیب تاثیرگذاری نحوه بر موثر فضایی اثرات مدل های براورد نتایج براساس

فاصله های ماتریس از همچنین است. شده ارائه برآورد نتایج و انتخاب SEM فضایی خطای مدل یعن بهینه مدل کار، نیروی

٩٩ اطمینان حداقل با فضایی اثرات تحقیق، مدل دو هر در است. شده استفاده فضایی وزن های ماتریس عنوان به جغرافیایی

رابطه بررس بنابراین است. کار نیروی نسبی دستمزد بر کشورها سرمایه ای واردات ترکیب گذاری تاثیر نحوه بر موثر درصد

براوردهای و بوده همراه تصریح خطای با فضایی اثرات نظرگرفتن در بدون دستمزد، نسبت و سرمایه ای کاالهای واردات

م دهد. دست به دار تورش
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