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 کیده چ
بررسی  مطالعه،  این  از  اقتصادي    دولت  تجاري   آزادي   سیاست   تأثیر  هدف  پیچیدگی  بر 

، با استفاده  2002-2017دوره   طی  ، (D8) هشت دي  گروه عضو  توسعهدرحال کشورهاي 

اقتصادسنجی از   پانل  خودرگرسیون  روش  نتایج  (PVAR)  یتا دبرداري   آزمون است. 

 جانب از شوک مثبت بروز با ساله،  10  یک دوره طول در دهد،نشان می العمل آنیعکس

سرمایه تجاري،  آزادي  و  متغیرهاي  خارجی  مستقیم  ثابت    هیسرما  لیتشک گذاري 

-اما در بلندمدت اثر واردات کاالهاي واسطه یابد ، پیچیدگی اقتصادي افزایش میناخالص

مدت تأثیر مثبت کاهشی را  اي، ابتدا افزایشی است و پس از یک دوره کوتاهاي و سرمایه

می پیش  همچنین  در  تجز  ج ینتاگیرد.  از  ترتیب  ،  دهد مینشان    انس یوار  ه یحاصل  به 

واسطهي،  اقتصاد  ی دگیچی پ  هايریمتغ   ه یسرما  لیتشک اي،  اي و سرمایهواردات کاالهاي 

ناخالص تجاري ،  ثابت  خارجیسرمایهو    آزادي  مستقیم  بر  تأثیر    نیشتریب  گذاري  را 

 دارند.  ی اقتصاديدگ ی چیپ

درحال:  یدیکل هایهواژ کشورهاي  اقتصادي،  پیچیدگی  تجاري،  (،  D8) توسعهآزادي 

  .(PVAR)  برداري پانل دیتا خودرگرسیون

 .JEL: A20،   F12  ،F13  ،F02بندی طبقه
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 مقدمه -1

جامع   رمز یک  میزان   صرفا    مدرن،   توسعه  از  بیشتر  برخورداري  مولد    به  نسبت   دانش 

  توسط   که   وسیعی  مولد  دانش  از   نکته نهفته است که  این  در   بلکه  سنتی نیست؛   جامعه

بهره  چگونه  است،  شده  انباشت  جامعه  بهافراد  میبرداري  )هیدالگو عمل  (. 2015،  1آید 

محاسبه دانش مولد در یک جامعه است و براي بیان    براي  معیاري  ،2اقتصادي   پیچیدگی

شبکه می   مورداستفاده اي،  ساختار  جوامع  قرار  حالت،  این  در  اساس گیرد.  میزان    بر 

رتبه مختلف  افراد  میان  در  خود  دانش  میانباشت  در  بندي  را  دانش  این  سپس  شوند، 

سازمان شبکهقالب  و  تولیدي  اهاي  از  سازمانهایی  می ین  نشان  احمدیان  )دهد  ها 

دیگر، پیچیدگی اقتصادي، به مفهوم میزان توانایی کشورها در  یانببه(.  1397،  3دیوکتی 

در آن کشورها است )لعل    گرفتهشکلبر از رهگذر دانش  تولید و صادرات کاالهاي دانش

همکاران  موتو  ازآنجاکه(.  2006،  4و  و  کامپیوتر  مثل  محصوالت  از  را  بعضی  جت  رهاي 

همه تقریبا   را  حبوبات  و  پیراهن، غالت  شبیه  کاالهایی  اما  پیچیده،  جوامع  در  جا  فقط 

کاررفته  به  مفید  دانش  تنوع  با  تنگاتنگ   ارتباطی  اقتصادي  توان تولید کرد؛ پیچیدگیمی

  برخوردار   افراد   آن، داشتن  نگاه  پایدار   البته  و   پیچیده   اقتصاد  یک  ایجاد   براي.  دارد  آن  در 

  محصوالت   تولید   براي  را   خود   دانش  و  باشند   یکدیگر  با  تعامل   به   قادر  باید   ها دانش  از

  کشور   یک   مولد   محصوالت  بر اساس ترکیب   اقتصادي  پیچیدگی  بنابراین؛  نمایند  ترکیب

اند  آمده  پدید  دانش  ترکیب  باهدف   که  است  ساختارهاییکننده  منعکس  و   شدهیانب

هاسمن  و  توسعه،    (.2009،  5)هیدالگو  و  نوآوري  در جهت  فناوري  و  علم  نقش  امروزه، 

پذیر و پیشرفت و توسعه کشورها بر مبناي علم و دانش استوار بوده و  نا موضوعی اجتناب

دانش جامعه  پیشرانه  نیروي  فناوري  و  )تاجریان علم  است  حاضر  عصر  ؛ 1388،  6بنیان 

 (. 2002، 7موئد

بار اولین  براي  اقتصادي  سال    پیچیدگی  در  همکاران  و  هیدالگو  مورد    2007توسط 

آنبحث گرفت.  قرار  شبکهوبررسی  واکاوي  به  به  ها  یا  محصوالت  بین  ارتباطات  هاي 

 
1 Hidalgo 
2 Economic complexity index 
3 Ahmadian (2018)    
3 Lall 
4 Hidalgo and Hausmann 
6 Tajerian (2009) 
5 Moed 
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ها نشان داد که محصوالت با رتبه  پرداختند. نتایج مطالعات آن  "فضاي محصول"عبارتی  

داشتند قرار  بیشتر  پیوستگی  با  محصول،  فضاي  میانی  منطقه  در  که  یدرحال؛  باالتر، 

گرفتند. کاالهاي ساده یا به  محصوالت با رتبه کمتر در مناطق با پیوستگی کمتر قرار می 

فراگیر کاالهاي  دیگر  باشند،  تعبیري  داشته  اگر  یا  و  ندارند  چندانی  دانش  به  نیاز  یا   ،

آنها در سطح    رقابت توسط کشورهایی با پیچیدگی کم قابلیت تولید را دارند؛ لذا قدرت  

توان سطح پیچیدگی باالي کاالي کشورها را توسط  یجه، میدرنت المللی کمتر است.  بین

(. 2007،  1شاخص پیچیدگی اقتصادي تعیین نمود )هیدالگو، کلینجر، باراباسی و هاسمن 

عالوه   که  کشورهایی  که  است  داده  نشان  داراي    برداشتنمطالعات  محصوالت،  تنوع 

تر هستند و  اقتصادي پیشرفته  ازلحاظ معموال     باشند، محصوالت پیچیده تولیدي نیز می

سریع اقتصادي  رشد  که  انتظار  و  یا  هیدالگو  نمایند.  تجربه  نزدیک  آینده  در  را  تري 

( با تغییر رویه، نگرش خود را در مورد اقتصاد از حالت سنتی به حالتی  2009هاسمن )

حصوالت صادراتی  اي که کشورها را به مکه در آن به ساختار محصوالت در قالب شبکه

  شده   ها ایده  و   دانش  انتقال  سبب   تجاري   دهند. آزادسازي دهد، تغییر می ها ارتباط می آن

  دست   محصول  نوآوري  به  داخل،  به  شده  سرریز  از دانش  استفاده  با   خارجی  هايبنگاه  و

بسیاري  (.  2000،  2یابد )واچیارگ   افزایش  نیز  آنها   افزودهارزش  شود می  سبب   که   زنند می

هاي آزادي تجاري دو هدف اساسی را دنبال  از اقتصاددانان بر این اعتقادند که سیاست

تخصیص  می در  بهبود  طریق  از  اشتغال  و  اقتصادي  رشد  افزایش  به  کمک  الف(  کند: 

پرداخت تراز  بهبود  به  اقتصادي و ب( کمک  و کارایی  رقابت  یلهوسبهها  منابع  -تقویت 

رشد   صادرات،  بخش  جانشین  پذیري  کاالهاي  بخش  نمودن  کاراتر  و  صادراتی  تنوع  و 

بنابراین آثار آزادسازي اعم از مثبت و منفی بر  ؛  (1390،  3فرواردات )نجارزاده و تمنایی 

 شود.پیچیدگی منعکس می ازجملهبسیاري از متغیرهاي اقتصادي 

در    پیچیدگی اقتصادي   بر  دولت  تجاري  آزادي   سیاست   تأثیر   بررسی   به  پژوهش  این   در

گروه   زمانی    D8کشورهاي  دوره  خودرگرسیون  2017-2002در  روش  از  استفاده  -با 

 شود.  ( پرداخته میPVAR) یتا دبرداري پانل  

 

 
6 Hidalgo 
1 Wacziarg 
3 Najarzadeh & Tamanaiefar (2011) 
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 پژوهش  ادبیات نظری -2
کنونی   عرصهدرست بهعصر  در  بشر  پیشرفت  و  خوانده شده  فناوري  و  علم  عصر  هاي  ی 

ها  که با هر اختراع و کشف جدید، راه براي دهيطوربهساز است؛  مختلف دانش شگفتی

(. تولید علم و تحرک علمی  1393،  1نوروزي و مددي شود )کشف و اختراع دیگر باز می

انسان   زیست  لوازم  از  فناوري  و  فن  و  است  مرتبط  کامال   فناوري  پیشرفت  و  رونق  با 

سترش علم تأثیر بسیار عمیقی در  شود. در حقیقت، تولید و بسط و گ معاصر شمرده می

ي  دیگر، تولید و توسعهیانببههاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد.  تمام حوزه

و پایدار کشورها، نقش مهمی بر عهده    جانبههمهي  محرک اصلی توسعه  عنوانبهعلمی  

برجسته فناوري  و  دانش  حاضر،  قرن  در  قدر دارد.  و  اجتماعی  حیات  عناصر  ت  ترین 

اقتصادي معرفی شده (. موفقیت کشورها در  1394،  2اند )سجادي و همکاران سیاسی و 

ها در مناسبات علمی، پژوهشی و محصوالت  آینده، به میزان و چگونگی رشد و تأثیر آن

آن و  راهبردي  فناوري  علم،  در  مستمر  پیشرفت  با  کشورها  داشت.  خواهد  بستگی  ها 

هاي ملی  تا آنجا که در عرصه  ها را پیوسته ارتقا دهند اند سطح استاندارفرهنگ، توانسته

بازارهاي گسترده فراملی،  فناوريو  و  دانش  و  تسلط خود  تحت  را  جهانی  نوین ي  هاي 

-اند. کاربردي کردن دانش و سرآمد بودن در فناوري، یکی از شاخص خویش قرار داده

جوامع   توسعه  اصلی  )هاي  همکاران است  و  در  2005،  3کوه  مدل(.  رشد  اکثر  هاي 

محرکه موتور  آن،  پیشرفت  و  دارد  محوري  نقشی  فناوري  و  دانش  رشد  اقتصادي،  ي 

می شمار  به  شکلاقتصادي  دانشرود.  اقتصاد  سیاستگیري  از  یکی  اصلی  بنیان  هاي 

یري  کارگبهجوامع امروز و عامل اصلی رشد در این اقتصاد، خلق فناوري، دانش جدید و  

ي اخیر در اروپا، آمریکا، ژاپن و برخی دیگر از  . از حدود یک دههفناوري پیشرفته است

اقتصادي نوآوري، توجه  -فرآیند ارزیابی دستاوردهاي اجتماعی  بهیافته، توسعهکشورهاي 

 (.2002، 4کوزنس و همکاران است )جدي شده 

ضیح  ي انسانی تورشد اقتصادي پایدار عمدتا  از طریق تحوالت دانش و فناوري و سرمایه

ي تولید  هاي تحقیق و توسعه، از منابع اصلی ایجاد تحول در حوزهشود. فعالیتداده می

است   کشور  یک  در  فناوري  و  قانعی )دانش  و  براي  1392،  5اولیا  که  است  مشخص   .)

 
1 Norouzi & Madadi (2014) 
2 Sajadi et al. (2015) 
2 Koh 
3 Cozzens 
5 Olyia & Ghaneie (2013) 
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کشور   یک  مرزهاي  درون  در  فناورانه  دانش  نشر  و  ایجاد  اقتصادي،  رشد  به  رسیدن 

اند  گذار تالش کردهخیر در ایران نیز نهادهاي سیاستاهمیت بسیاري دارد. طی سالیان ا

را   فناوري  و  علم  توسعه  فراهم    باهدفزمینه  مختلف  ابعاد  در  اقتصادي  آورند  رشد 

همکاران زاده یحیی) و  که  1396،  1فر  دانشی  دانشگاهی  پژوهش  یجهدرنت(.  مراکز  در  ها 

می  جنبهتولید  اگر  و  شود،  نیابد  کاربردي  فناوري  درنهاي  یا  خدمت  محصول،  به  یت 

اي براي جامعه  افزودهشود و ارزشاي تلقی میاقتصادي دانش بیهوده  ازنظرتبدیل نشود،  

-در تولیدات یک کشور، شاخص  کاررفته بهگیري میزان دانش  کند. براي اندازهایجاد نمی 

این شاخص از  دارد. یکی  اقتصادي  هاي مختلفی وجود  و  اس  )ECI(2ها، پیچیدگی  ت  

( هاسمن  و  پیشنهاد  2009هیدالگو  کشورها  اقتصاد  پیچیدگی  سنجش  براي  را  آن   )

  دانش   مؤثر  نقش  پایه  بر  اقتصادي   پیچیدگی  (. شاخص1395،  3فراند )پژم و سلیمی کرده

کشورها    اقتصادي   توسعه  و   رشد   میزان   و   سرانه  درآمد   سطح  هاي تفاوت  کامل   توضیح   در

  و   محصوالت  صادرات   و  تولید  در  کشورها  موفقیت  عدم  یا  موفقیت   به  شاخص  این.  است

  جهان   مبادالت  و  صادرات  و  تولید   در   ترگسترده  سهمی  داشتن  توانایی  و  آالت ماشین

)می با    . (1397،  4وحدتی پردازد  مستقیمی  نسبت  کشورها  دانش  میزان  اساس،  این  بر 

هاي  ها دارد. تولید هر محصول نیازمند دارا بودن دانشیدشده در آنتولانواع محصوالت  

متنوع کشور  یک  تولیدات  چه  هر  است.  دانش  خاص  که  است  آن  معناي  به  باشد  تر 

  (. 2009، 5گو و هاسمن بیشتري در آن کشور وجود دارد )هیدال شده و انباشته گرفتهشکل

براي محاسبه دانش و مهارت در یک جامعه  دعبارتبه اقتصادي معیاري  یگر پیچیدگی 

باشد،   مهارت  و  دانش  از  خاصی  نوع  نیازمند  محصول،  یک  ساخت  اگر  که    آنگاهاست 

تولید می می را  نتیجه گرفت که کشورهایی که آن محصول  و مهارت  توان  کنند دانش 

 (. 2014، 6ید آن را نیاز دارند )باهار و همکاران یاز براي تولموردن

ایدئولوژي شد  گفته  که  پیچیدگی   همانطور  که  استوار   پایه  این  بر  شاخص    اگر  است 

نتیجه    توان میآنگاه    باشد،   مهارت   و  دانش   از   خاصی   نوع  نیازمند  محصول  یک  ساخت

 
1 Yahyazadehfar et al. (2017) 
1 Economic Complexity Index 
3 Pajhm & Salimifar (2016)     
4 Vahdati (2018)  
2 Hidalgo & Hausmann 
3 Bahar 
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  براي   یازموردن  مهارت   و  دانش  کنند می  تولید  را  محصول  آن  که   کشورهایی  که  گرفت

اقتصاد  تولدیگر، محصوالت  یانببهآن را دارند.    تولید گر میزان  ی تداعینوعبهیدشده در 

را می و مهارت دانست  دانش مولد موجود هستند، پس دانش مولد  دانش  با  برابر  توان 

 بیان شده است.  1 این مفهوم در نمودار (.1393، 1اشراقی )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

نمودار   ) 1در  کشورهاي  اگر   ،1(  ،)2( و  دنیاي  3(  از  فرضی  نمونه  یک  را  و  (  واقعی 

بگیریم، مشاهده  بخش نظر  در  تولیدي  از محصوالت  نمادي  را  و )پ(  )ب(  )الف(،  هاي 

  ازلحاظ یجه  درنت( قادر به تولید هر سه محصول است.  1خواهیم کرد که اقتصاد کشور ) 

-شاخص پیچیدگی اقتصادي، مقام اول را از منظر تنوع اقتصادي به خود اختصاص می 

)یدرحال دهد.   کشورهاي  )  (2که  رتبه3و  در  بعد  (  از  همچنین  دارند.  قرار  بعدي  هاي 

نیز   )  ازآنجاکهمحصوالت  کشور  توسط  تنها  )الف(  می1محصول  تولید  داراي  (  که  شود 

لذا   است،  تنوع  می  عنوانبهبیشترین  شناخته  فراگیري  کمترین  با  و  محصول  شود 

یق این دو مقوله  شود. از تلففراگیرترین محصول شناخته می  عنوانبهمحصول )پ( نیز  

می) فراگیري(  و  کرد.  تنوع  محاسبه  را  کشور  یک  اقتصادي  پیچیدگی  شاخص  توان 

 
1 Eshraghi (2014)       

 محصوالت کشور

1
1 

2 

3 

 الف

 ب

 پ

 دانش

 مهارت
 دانش مولد

 دانش

 مهارت
 دانش مولد

 دانش

 مهارت

 دانش مولد

 بیان مفهومی پیچیدگی اقتصادی (:1نمودار )

 (تحقیق هايیافته: منبع)  
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  و   تعداد  در  و  کار  پیشرفته  بسیار   جامعه، تقسیم  در  محصوالت  سریع   افزایش  با  پیچیدگی

  رقابت   شرایط  به  دستیابی  جوامع جهت  هايخواسته  تأمین  براي  اقتصادي  نهادهاي  تنوع

)آیوانمی  ظاهر  مبادله  تسهیل   و   اقتصادي  کامل پیچیده  1385،  1شود  اقتصادهاي   .)

هاي وسیعی از افراد  قابلیت این را دارند که حجم زیادي از دانش مولد را در قالب شبکه

اي متنوع از کاالهاي مولد تولید نمایند. این درحالی است که  تجمیع نموده و مجموعه

کم   پیچیدگی  با  تنوع اقتصادهاي  داراي  و  بوده  مولد  دانش  از  ضعیفی  انباشت  داراي 

آن از  هستند.  کمتري  تولیدي  کشورها  محصوالت  از  دسته  این  محصوالت  که  جایی 

می تولید  زیادي  کشورهاي  توسط  آنمعموال   به  میشود،  فراگیر  محصوالت    یند گوها 

هاي  ازمند قابلیتمشابه محصوالت فراگیر معموال  نی   طوربه(.  2011هاسمن و هیدالگو،  )

قابلیت نیازمند  کمتر،  فراگیري  با  محصوالت  سخن،  دیگر  به  هستند.  به  کمتري  هاي 

-نسبت بیشتري هستند. بر این اساس، تنوع و فراگیري، تخمین تقریبی از تنوع قابلیت

هستندمؤهاي   محصول  یک  براي  کشور  یک  در  پیچیدگی  ؛  ید  روش  در  بنابراین 

ا براي برطرف نمودن نقایص همدیگر و در جهت تکمیل هر  اقتصادي، فراگیري و تنوع ر

نظر می  باهم دو   میدرنت گیرند.  در  پیچیده گفته  به کشوري  شود که هم کاالهاي  یجه 

 (.2013، 2هاسمن و همکاران کند )پیچیده و هم کاالهاي متنوع زیادي را تولید می

و دانش   اقتصاددانان، فناوري  نهاده  عنوان بهاز دیدگاه  به ستادهعامل تبدیل  ها تعبیر  ها 

ارزش تولید  راه  که  است  می شده  ایجاد  رقابتی  مزیت  در  1985،  3)پورتر کندافزوده،   .)

  چراکه اقتصاد مبتنی بر دانش، خدمات و صنایع داراي فناوري برتر، نقش کلیدي دارند؛  

برت براي  مزیتابزاري  ایجاد  فناورانه،  بهرهري  افزایش  و  آن  تداوم  و  رقابتی  مندي  هاي 

بوده    محوردانشرود. این صنایع داراي سهمی فزاینده در تولیدات اقتصادهاي  بشمار می

این   در  اولیه  مواد  و  طبیعی  منابع  بر  مبتنی  صنایع  و  پایین  فناوري  با  صنایع  سهم  و 

محور، شکوفایی اقتصادي با فراهم شدن  ي دانشاقتصادها کاسته شده است. در اقتصادها

شود. الزمه ورود  بستر الزم براي نوآوري و حضور در بازارهاي صادراتی جهانی ایجاد می 

صنایع   این  توسعه  و  است  پیشرفته  صنایع  توسعه  جهانی،  بازارهاي  به  بیشتر  چه  هر 

دیگر،  دانش طرف  از  است.  نوآوري  فرهنگ  توسعه  نیازمند  و  محور،  مناسبات  گسترش 

 
1 Ayvan (2006)   
2 Hausmann 
3 Porter 
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از مهم یکی  تجاري  آزادي  کانال  و  اقتصادي  آزادي  از طریق  تجاري  اهداف  روابط  ترین 

میتصمیم محسوب  جهان  سراسر  در  اقتصادي    از   که  هریتیج  بنیاد  گردد.گیران 

که می   معیاري  را  اقتصادي  آزادي  است  المللی بین  مؤسسات   معتبرترین   آن   طبق  داند 

این   عقیده   به.  بپردازند  خدمات   و   کاالها  مصرف  و   توزیع   تولید،   به   آزادند  افراد   طراحان 

و    است  عمل   انتخاب   در  محدودیت  یا   فشار   الزام،   نبودعنوان  به  آزادي ازآنجاکه    شاخص،

  اقتصادي   آزادي   توان می  ،هست  مرتبط  خدمات   و  کاالها   مصرف  و   توزیع   تولید،   با   اقتصاد 

  تعبیر   خدمات   و   کاالها   مصرف  و   توزیع   تولید،   بر   محدودیت  یا   تحمیل   نبود صورت  بهرا  

 (.1379 ،1همکاران  و کرد )جانسون

دهد  می   قرار   ی موردبررس  را   متفاوتی   هاي حیطه  تجربی،   و  نظري   ابعاد   از   اقتصادي   آزادي

آزادي   نرخ  آزادي   تجاري،  آزادي   مالی،   آزادي  قیمتی،  آزادي :  ازاند  عبارت  که   ارز، 

(. 1392  ،2عبدلی   و  )حضارمقدم  مالیه  بخش  و  سرمایه  حساب  آزادي  گذاري،سرمایه

فراگیري   مدرن   و   فنی   دانش  انتقال  طریق  از   مناسب  زمینه  کردن  فراهم  با  تجارت   در 

درنتگرددمی   انسانی   سرمایه   توسعه  موجب  الزم،   هاي مهارت   با   ماهر  کار   نیروي  یجه . 

پیشرفتهفنّاور  از   درست  گیريبهره   سبب   گرفته،  صورت   هايآموزش   و  شده  وارداتی  ي 

گسترش  یتدرنها  و  گردد می   الملل ینب  عرصه  در   یري پذرقابت  افزایش   هرچه  سبب 

  یشبرد پ  در  که  نمایدمی  برتر   و  باالتر  یفیتباک  کاالهاي   تولید   همچنین  و  تجارت  بیشتر

  مهم   عامل   تجاري   آزادي  هاي سیاست  .بود  خواهند   اهمیت  اقتصادي حائز  رشد  ترسریع

تجربی   و  باشندمی  کل   وريبهره  رشد   در تنوع    توسعه   که  است  آن  بیانگر  مطالعات  و 

  کمک  عوامل  کل   وريبهره  به افزایش  تواندمی  تجاري  آزادي  از  ناشی  واردات  و   صادرات

صنایع   رقابتی  فضاي  ایجاد  موجب  تجاري  آزادي  و  کند  توسعه  طریق  از  داخلی  براي 

  انتخاب   موجب  و همچنین  شودمی  تولید  عوامل  از   کارا  استفاده   یا  جدید   تولید  يهافن

-فعالیت  براي  تر هاي پایینیمتباق   ايواسطه  هاينهاده  باالي  کیفیت   مورد  در  تريوسیع

(.  1386،  3آبادي )شاه شودمی   عوامل  کل  وريبهره  موجب  امر  این   که  شده  اقتصادي   هاي

بر  و  داخلی  تجاري   هاي بنگاه  بین   رقابت   افزایش   با   تجاري   آزادي   هاي شرکت  خارجی 

  هاي از صرفه  و  سازند  برطرف  را  منابع  اتالف  هرگونه  تا  آورد می  فشار   داخلی  غیرکاراي

داخلی    هاي بنگاه  در  تولید  عوامل  کل   وريبهره  یجه،درنت  و  گردند   مندبهره  مقیاس 

 
1 Johnson et al (2000) 
2 Hozar Moghadam (2013) 
3 Shahabadi (2007) 
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اي  واسطه  کاالهاي   واردات  افزایش  طریق  از  تجاري  آزادي  دیگر،  سوي  از.  یابدمی  افزایش

  افزایش   تولید  مؤثرتر  هايفناوري  جذب  براي  را  اقتصاد  ظرفیت  فناوري،  و  دانش  انتقال  و

  و   1991  ،1پیگ  و  میزو)نیشی   شود می  منجر   وريبهره  سریع   رشد   به   و  دهد می

  طریق   از  يفنّاور  انتقال  باعث  تجاري،   آزادي  توان گفت:می  درمجموع(.  1996  ،2هریسون

کاالهاي   گونهاین.  گرددمی  پیشرفته  ايسرمایه  کاالهاي   واردات   اي سرمایه  واردات 

  ورودي   جریانات   بردن   باال  و  صادراتی   هاي دریافتی  با   رشد   بردن  باال   باعث   ین چنهم

  آزادي   فناوري  انتقال  جریان  در   درونزا،  رشد   الگوي  طبق  بر  .شوندخارجی، می  سرمایه

-می  ایفا   داخلی  ناخالص   تولید رشد    ین چنهم  و   صادرات  افزایش   در   مهمی   نقش   تجاري 

  ارتقاء   به  منجر   تواندمینشده  استفاده  منابع   یري کارگبه  طریق  از   صادرات  در   افزایش .  کند

 . شود داخلی  ناخالص  میزان تولید 

 ادبیات تجربی و پیشینه تحقیق  -3

آزادي تجاري و نقش مستقیم و    تیپراهممطالعات تجربی متنوعی در ارتباط با موضوع  

  در   تاکنون  که  مطالعاتی  اکثرغیرمستقیم آن در مقوله پیچیدگی اقتصادي پذیرفته است.  

  این  محاسبه  چگونگی  گیري وبا تأکید بر اندازه  گرفته،  صورت  اقتصادي  پیچیدگی  نهیزم

و   عواملبررسی    و  هستند  اقتصادي  رشد  بر  متغیر  این  اثرگذاري  نحوه  به  یا  شاخص 

بر مقوله پیچیدگی قرار    موردتوجهي کمتر  تجار  يآزاداقتصادي همچون رابطه    اثرگذار 

خأل؛  است  گرفته    ژهیوبه  اقتصادي   پیچیدگی   بر  اثرگذار  عوامل  به  نپرداختن  بنابراین 

  خالصه   .شودمی  مشاهده   ایران  از   خارج  در  چه  و  داخل  در   چه  دانش  اقتصاد  يهامؤلفه

 آمده است.  ( 1)در جدول پیچیدگی اقتصادي  پیرامون موضوع آزادي تجاري ومطالعات  
گرفت صورت  مطالعات  به  توجه  و  هبا  تجاري  آزادسازي  موضوع  پیچیدگی    پیرامون 

در نظر دارد    پژوهش  نیا،  طور مختصر اشاره گردیدبه(،  1)در قالب جدول  اقتصادي که  

خصوص   در  موجود  اقتصادي خأل  نما  پیچیدگی  پر  تأثیرو    د یرا  بررسی  سیاست    به 

   بپردازد. پیچیدگی اقتصادي  آزادسازي تجاري دولت بر

 

 

 
1 Nishimizu and Page 
2 Harrison 



 

 

 

 
  

 

 

 ر سیاست آزادي تجاري دولت بر پیچیدگی اقتصادي... تاثی                              220  

 مرتبط با مفهوم پیچیدگی اقتصادی مطالعات تجربی  ترین مهممروری بر (: 1جدول )

 
1. Bassey Okon and Felix Awara 
2 Gonzále 
3 Zaccaria 
4 Hartmann 

 ویسندگان ننام 

دوره و 

کشورهای مورد  

 مطالعه

 نتایج  متغیرها همتغیر وابست

اکن و   باسی 

 1آوارا  فلیکس

(2018 ) 

-1996نیجریه، )

2016 ) 
 تنوع صادرات 

  دولت، اثربخشی 

  ثبات  قانون، حاکمیت 

 فساد  و کنترل سیاسی

داد  مدل  از  استفاده  با نشان  نتایج  خطا    علی   که  تصحیح 

  چهار   تقویت  با  کشور  این   صادرات  توجه   قابل   سهم   رغم

و    سیاسی   ثبات  قانون،  حاکمیت  دولت،  اثربخشی  شاخص 

  حد   تا  را  خود  داخلی  ناخالص  تولید  توانسته  فساد  کنترل

 .سازد متنوع اي مالحظه قابل 

  گنزالس و

 2همکاران 

(2018 ) 

 --- پیچیدگی اقتصادي  پاراگوئه 

کدام    دهندمی  پاسخ  کلی   سوال  این  به  پژوهشی  در که 

  اقتصاد  یک  به  گذار  طریق  از  باید  تولیدي  هايبخش  از  یک

منظور  ترپیچیده اقتصادي  به    نظریه   به  توجه  با)  توسعۀ 

این    نتیجه   یابد؟   ارتقاء   پاراگوئه   در (  اقتصادي   پیچیدگی

  تواند می  رویکردها  از  ترکیبی  دهد می  نشان  هاارزیابی

  شناسایی   به  امر   پاراگوئه، این  با   رابطه   در  و   باشد،   سودمند

  گذاران سیاست  وسیله  به  اگر  که  کند،می  کمک  هاییبخش

گردد، انباشت    و  پیچیدگی  طریق  از  تواندمی  ترویج 

 .نماید  اقتصادي کمک توسعۀ به اقتصادي  هايقابلیت

 3همکاران  و زکریا

(2015 ) 

 هلند،

(1995-2010 ) 
 هاي صادراتی داده پیچیدگی اقتصادي 

  با   محصولیتک    هاي بخش  که  بود  این  از   حاکی  نتایج

  مقابل،   در.  کندتولید می  اندک  پذیريرقابتباال اما    کیفیت

. دادنشان می  را  باالیی  پذیريرقابت  انرژي  و  باغبانی  بخش

  مورد   ترجزئی  صورت  به  را  دارویی  بخش  همچنین  هاآن

  آن   جهانی  پیچیدگی  از کاهش  نشان  که   دادند  قرار  بررسی

محصوالت با کیفیت    تولید  به  گرایش  نتیجه  در  ک  داد،می

 داشت. تر پایین

  و هارتمن 

، 4همکاران 

(2015 ) 

  کشورهاي 122

  شامل کشورهاي 

  جمعیت بزرگتر  با

  و میلیون  1/ 5 از

  بیش  صادرات  کل

  میلیارد یک از

 --- پیچیدگی اقتصادي 

اقتصادي  افزایش  که  بود  این  بیانگر  نتیجه   با   پیچیدگی 

  صادرکننده   کشورهاي  و  است  همراه  درآمد  نابرابري  کاهش

نابرابري  محصوالت   به   نسبت  کمتري  درآمد  پیچیده، 

 . دارند ساده  محصوالت  صادرکننده  کشورهاي
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1 Gnangnon and Moser 
2 Vogiatzoglou 
3 Léger 
4 Chen and Puttitanun 

-1968دالر، )

2008 ) 

  گنانگنون و

 ( 2014) 1موسر 

کشور   89

توسعه و  درحال

  یافته،توسعه

(1975-2003 ) 

 پیچیدگی اقتصادي 

حقوق مالکیت فکري،  

نوآوري، آزادي تجاري،  

سرمایه انسانی، تولید  

 داخلی سرانه ناخالص 

آزادي  نشان    جی نتا فکري،  مالکیت  حقوق  از  حفاظت  داد، 

سرمایه   و  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  نوآوري،  تجاري، 

به به متنوع شدن محصوالت صادراتی و  تبع  انسانی منجر 

 شود.آن پیچیدگی اقتصادي می 

 2وغیاتزاوغلو

(2009 ) 

کشور   29

 منتخب،

(2006-2000 ) 

صادرات محصوالت  

ري اطالعات و  فناو

 ارتباطات 

هزینه تحقیق و توسعه،  

سرمایه انسانی، نرخ ارز،  

  درجه باز بودن تجارت،  

ارزش افزوده در صنعت  

اطالعات و   يفن آور

ارتباطات. اندازه صنعت  

اطالعات و   يفن آور

  ي گذار هی ارتباطات، سرما

و تعداد   یخارج میمستق

  يخط تلفن ثابت به ازا

 هر نفر 

م  نی ا  جی نتا نشان  هز   یمطالعه  که  و    قیتحق  يهانهی داد 

سرما  و  معن  یانسان   هیتوسعه  و  مثبت  بر    يدار  یاثر 

  ن یاطالعات و ارتباطات در ا   ي صادرات محصوالت فن آور

 کشورها دارند. 

 3لجر 

(2006 ) 

کشور صنعتی   32

کشور  44و 

توسعه،  درحال

(1970-1995 ) 

پیچیدگی  ) نوآوري

 اقتصادي( 

حقوق مالکیت فکري،  

متغیر انباشت مخارج  

تحقیق و توسعه، تولید  

ناخالص داخلی سرانه،  

جمعیت، متغیر توسعه  

 انسانی 

حقوق   از  حمایت  شاخص  که  است  آن  از  حاکی  نتایج 

نیزکشورهاي توسعه  براي کل نمونه و  یافته  مالکیت فکري 

مجموعهبه   زیر  معنیعنوان  نمونه،  کل  از  است.  اي  دار 

گروه   دو  هر  براي  توسعه  و  تحقیق  مخارج  انباشت  متغیر 

کشورهاي   هم  و  صنعتی  کشورهاي  هم  یعنی  نمونه 

نوآوري است. تولید  درحال توسعه، عامل مهمی در توضیح 

نوآوري   بر  صنعتی  کشورهاي  در  سرانه  داخلی  ناخالص 

ک در  ولی  است  مؤثر  درحالبسیار  اثري  شورهاي  توسعه 

معنی است. متغیر  ندارد. متغیر جمعیت در هر دو نمونه بی

دار و مثبتی سرمایه انسانی نیز تنها در کل نمونه اثر معنی

 بر نوآوري دارد. 

  4چن و پاتنیون

(2005 ) 

کشور   64

توسعه،  درحال

(1975-2005 ) 

پیچیدگی  ) نوآوري

 اقتصادي( 

  ، فکري مالکیت حقوق

  داخلی اخالصن تولید

  ،  انسانی سرانه، سرمایه

اثر معنی نوآوري  بر  متغیرها  این  دارد.  تمامی  و مثبت  دار 

با   نوآوري در کشورهایی  بر  البته اثر حقوق مالکیت فکري 

بزرگ باالتر،  اقتصادي  حقوق  توسعه  اثر  واقع،  در  است.  تر 
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1 Furman 
2 Cheshmi et al. (2013) 
3 Khani & Nasrollahi (2013) 
4 Taghipoor & Mousavi (2001) 

  و اقتصادي آزادي

 جمعیت 

تصادي افزایش  مالکیت فکري بر نوآوري، همراه با توسعه اق

 یابد. می

فورمن و  

 1همکاران 

(2002 ) 

صنعتی   کشور  17

 ، OECDعضو 

(1973-1995 ) 

پیچیدگی  ) نوآوري

 اقتصادي( 
--- 

بین   تفاوت  اندازه قابل توجهی از  نتایج نشان داد مقدار و 

نهاده  در سطح  تفاوت  خاطر  به  داده  کشورها  اختصاص  ي 

کار گرفته شده در  شده به نوآوري) نیروي کار و مخارج به  

تأثیر   جمعیت  متغیر  اگرچه  و  است  توسعه(  و  تحقیق 

را   چشمگیري  و  مهم  نقش  ولی  ندارد  نوآوري  بر  مثبتی 

-وري تحقیق و توسعه) انتخابعوامل مرتبط با تفاوت بهره

هاي سیاسی همچون گستره حمایت از مالکیت معنوي و  

بین  تجارت  بودن  شده  باز  انجام  تحقیقات  سهم  المللی، 

گذاري شده توسط بخش  توسط بخش دانشگاهی و سرمایه 

گرایی فناورانه و انباشت دانش در  خصوصی، درجه تخصص

 کنند.هر کشور(، ایفا می

-ملک و چشمی

 2الساداتی 

(1392 ) 

ایران، ترکیه، کره  

 جنوبی، 

(2008 ) 

 پیچیدگی اقتصادي 

  اندازة اقتصاد،  جمعیّت،

  خدمات  و ها زیرساخت

  بخش عمومی، توسعۀ

  کارایی بازارها، مالی،

  تکنولوژیکی، آمادگی

  هايمهارت نوآوري و

   وکار کسب

-شاخص   که  با این  دهدمی  نشان   اي مقایسه  برّرسی  نتایج

تفاوت  دو   این  با   کشور  اقتصاد  ورودي  هاي   چندان   کشور 

زیادي   اي واسطه  هاي شاخص  امّا   ندارد،  زیادي    با   تفاوت 

  شدید   تفاوت  در  را   خود  موضوع   این  و  دارد  کشور  دو  این

اقتصاد  شاخصهاي  در   پائین   درجۀ  مانند  خروجی 

 . است  داده نشان  اقتصادي پیچیدگی

خانی و  

 3نصراللهی 

(1392 ) 

کشورهاي  

منتخب  

توسعه  درحال

)کشورهاي گروه  

 منا(، 

(1975-2005 ) 

پیچیدگی  ) نوآوري

 اقتصادي( 

نرخ رشد جمعیت،  

شاخص حمایت از حقوق  

فکري، آموزش،  مالکیت 

درجه باز بودن تجاري و  

 نرخ بهره واقعی 

  و   اختراع  ثبت  هاي  درخواست  تعداد  از  نوآوري  براي  ها  آن

شاخص  فکري  مالکیت  حقوق  براي   اختراع   ثبت  از  

Ginarte    وPark  روش   با   را  خود  مدل  و  کرده  استفاده  

  نتایج   کردند  برآورد   (GLS)  یافته  مربعات تعمیم  حداقل

  هاي   کشور  در  جمعیت  رشد  که  است  آن  بیانگر   تحقیق

  انسانی   سرمایه  دهد.-افزایش می  را  نوآوري  توسعه،درحال

  نیز   فکري   حقوق مالکیت   از  حمایت   و  حقیقی   بهره   نرخ   ،

  تجاري   بودن   باز  درجه  اما  دارند  نوآوري  با  مستقیمی  رابطه

 دارد  با نوآوري  معکوسی رابطه

پور و  تقی

-موسوي

 4آزادکسمایی 

(1380 ) 

 --- تنوع صادرات  ایران 

اول، شاخص برنامه  از شروع  داد که پس  نشان  هاي  نتایج 

گروه بودن  با    سنتی  هیرشمن  تمرکز  نسبت  و  کاالیی 

رقمی دو  کدهاي  از  صادرات    (HS)استفاده  کل  براي 

کشور نزولی بوده و بیانگر کاهش تمرکز کاالهاي صادراتی  
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 تحقیق   هايیافته: منبع

 ارائه مدلروش تحقیق و  -4

انجام مطالعات  و  نظري  مبانی  از  پیروي  دربا  اقتصادي  ینهزم   شده    توسط   پیچیدگی 

چن و    ( و2006لجر )،  (2018همکاران، )  گنزالس و ،  (2018آوارا )  اکن و فلیکس   باسی

بکار  (2005پاتنیون، ) و متغیرهاي  برآوردي  ازآن  رفته در    مدل  آنچه در    عبارت است 

 آمده است.  1رابطه 

𝐸𝐶𝐼 = 𝐹( 𝑇𝐿, 𝑀𝐼, 𝐹𝐷𝐼, 𝐺𝐹𝐶𝐹) (1             )                                             

تنوع    زان یمست که بیانگر  ا  1( ECI)شاخص پیچیدگی اقتصادي  که در آن متغیر وابسته  

 . خارج هست رمحصوالت د  يریدرجه فراگ  ای  زیداخل با درجه تما  داتیتول

تأث:  2( TL)  یتجارآزادی   مهم  عوامل  تجاري بر    رگذاریاز  آزادي  اقتصادي،    پیچیدگی 

محدودیت مرکب  شاخص  از  که  تعرفهاست  غیرتعرفههاي  و  و  اي  صادرات  بر  مؤثر  اي 

بر تولید کاالهاي با فناوري  ها بر ورود و خروج  واردات تشکیل شده است. این محدودیت

  و  داخلی   تجاري   هايبنگاه  بین   رقابت   افزایش   با   تجاري   آزادي  چراکه گذارد  برتر تأثیر می

  برطرف  را  منابع  اتالف  هرگونه  تا   آوردمی  فشار   داخلی   غیرکاراي  هايشرکت  خارجی بر

  در   تولید  عوامل  کل   وريبهره  یجه،درنت  و  گردند  مندبهره  مقیاس   هاي از صرفه  و   سازند

ي فراهم باشد که کشور با ارتقا  اگونهبهیابد. حال اگر شرایط  می  داخلی افزایش   هايبنگاه

به  بهره منجر  بنابراین  نماید،  دانش جدید حرکت  کسب  راستاي  در  تولید،  عوامل  وري 

برتر   فناوري  با  پیچیده،  کاالهاي  رقابت  وتولید  قدرت  میافزایش  کشورها  .  شودپذیري 

اي  واسطه  کاالهاي   واردات  افزایش  قطری  از  تجاري  توان بیان داشت، آزاديهمچنین می

دهد  می   افزایش   برتر  هايفناوري  جذب   براي   را  اقتصاد   ظرفیت  فناوري،   و   دانش  انتقال  و

  پیگ،  و  میزونیشی)  یدنماتر فراگیر فراهم می و زمینه را براي تولید کاالهاي متنوع و کم

 
1 Economic Complexity 
2 Trade liberalization 

در   است.  صادراتی  کاالهاي  از  محدودي  تعداد  بر  کشور 

واقعی   نرخ  از  تابعی  نفتی که  غیر  تخمین معادله صادرات 

و شاخص هیرشمن    OECD ارز، تولید واقعی کشورهاي  

با استفاده از روش هممی نشان میباشد،  هند که  دجمعی 

کاالهاي صنعتی،  متنوع بین  صادرات کشور  ترکیب  سازي 

 گردد.موجب افزایش درآمدهاي ارزي کشور می
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تجاري که در آن کاال و  توان بیان داشت، مدل  بنابراین می؛  (1996  هریسون،  و  1991

را آزادي تجاري گویند    شودهاي دولتی بین کشورها معامله میخدمات بدون محدودیت

که داراي مزایاي اقتصادي فراوانی است. همچنین از سوي واردات انتظار بر این است که  

سرمایه فناوريکاالهاي  با  سوي  اي  از  و  شوند  وارد  کشور  داخل  به  تولیدي  نوین  هاي 

گیري صادراتی نسبت به راهبرد جایگزینی واردات و ارتقاي مزیت نسبی،  ر با جهت دیگ

رقابتمی بهبود سطح  ملی،  تولیدات  افزایش  به  اقتصادي  توان  پیچیدگی  ارتقا  و  پذیري 

معیارهاي  دست از  می  موردسنجشیافت.  تجاري  آزادي  ارزیابی  بر  و  مالیات  به  توان 

نظارتی،  تجاري  موانع  خارجی،  اندازه    تجارت  با  مقایسه  در  تجارت  بخش  واقعی  اندازه 

بازارهاي سرمایه   ارز، کنترل  بازار سیاه  میزان  و  میزان رسمی  بین  تفاوت  انتظار،  مورد 

هاي آزادي تجاري از پایگاه آماري موسسه  دادهالملل اشاره نمود. در پژوهش حاضر  بین

 .  شده است تخراجسا 1فریزر

مستقیم  سرمایه سرما  )1973 (3مایکوج(:  FDI)  2یخارجگذاری    ي گذارهیبه 

به کشور  ي از کشور دانشو   ه یسرما ،يانتقال فنّاور  يبرا يعنوان ابزاربه یخارج  م یمستق

وجود    یخارج   می مستق   يگذار هیدو نوع سرما  کوجیما بر این باور است که.  نگریست  دیگر

ت باشد و در  تجارتواند همسو با  ی میخارج  م یمستق   يگذارهیسرما  که در نوع اول   دارد 

. ایشان بر این باور است که  هستتجارت    دضی  خارج   می مستق   يگذارهیسرما  نوع دیگر

بر    باشد،  تضد تجار   ای  تتجار   همسو با   که نیبسته به ا  ی خارج  می مستق   ي گذارهیسرما

  ت تجار   همسو با  یخارج   می مستق   يگذار ه یگذارد. اگر سرمای تأثیر م  زبانیتجارت کشور م 

عدم    ياگذار در آن دارهیکه کشور سرما ی عیدر صنا   يگذاره یکه سرما یمعن  ن یباشد، به ا

افزا   ینسب   تیمز موجب  م   شیاست  صادرات  رشد  ول یو  سرما  یشود.    ي گذارهیاگر 

در    يگذارهیکه سرما  یمعن  نیباشد، به ا  يضد تجار   يری گسمت   يدارا  یخارج  میمستق

دارد، منجر به رشد و    ینسب  تیگذار در آن مزهیکه کشور سرما  زبانیدر کشور م  یع یصنا

نم   شیافزا میشود؛  یصادرات  سرمایهبنابراین  که  نمود  برداشت  مستقیم  توان  گذاري 

براي   نمودن شرایط  فراهم  با  فنّاورخارجی  با  و    هیسرما  ، يانتقال  و  نموده  فراهم  دانش 

-ذار خارجی منجر به تولید کاالهاي متنوع و با فناوري باال می گکسب دانش از سرمایه

میان   این  در  جهانگردد.  سرمایه بانک  از  تعریفی  و  ی  داشته  خارجی  مستقیم  گذاري 

 
1 Fraser Institute 
2 Foreign Direct Investment 
3 Kojima 
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درصد سهام    10داشتن حداقل    یبه معن   یخارج   م یمستق  يگذارهیسرما  ، شودمتذکر می

-یکه م   است  یگذار خارج هیسودآور در خارج از کشور سرما  تیفعال  کی در    يبا حق رأ

به سرماتواند  هرگونه   ، مجدد  ي گذارهیسرما  د، یجد  ي گذارهیصورت  و  درآمدها  محل  از 

ها آمده است،  مطابق با آنچه در تراز پرداخت  یشرکت مادر و بنگاه خارج   انیقرارداد م

  و توسعه سازمان ملل   قاتی(. ازنظر اجالس تحق 1387  ،1ی و همکاران عادل ي)مهدو  باشد

  ي اقتصادکه متضمن روابط    ي گذارهیعبارت از سرما  یخارج  می مستق   ي گذارهیسرما  زنی

نشان  و  بوده  پابلندمدت  منافع  اقتصاد  داری دهنده  واحد  کنترل  کشور    ک ی   می مق   يو 

اقتصاد  بر واحد  در    .بنگاه مادر( هست  ی )شعبه فرع  گر یکشور د  می مق   ي)شرکت مادر( 

بهاست    يندیفرآ  یخارج  م یمستق  يگذارهیسرماحقیقت   آنکه  شرکت    ک ی  ،موجب 

ب  يد یتول  ي هاتیفعال  در  هدا  کی از    شی را  م  ت یکشور  کنترل  و    س ی)اول  د نماییو 

عاملی بر کسب و انتقال    عنوانبه(. لذا 1394، 3و جمشیدي و همکاران  2013، 2همکاران 

فراهم می اقتصادي  پیچیدگی  ارتقا  براي  را  به آندانش زمینه  آمار مربوط  از   نماید که 

 پایگاه آماري بانک جهانی استخراج شده است. 

واسطه و سرمایهواردات کاالهای  اقتصاد کالن  :  4(MI)  ی اای  پیچیدگی  در مباحث 

-است، در مدل  هاي رشد اقتصاديمدل  مربوط به  يهابخشترین  مهماز    یک اقتصادي ی

بین  رشد   يها ارتباط  متغ  وجود  اقتصاديو    ياقتصاد  رشد  ریدو    ي امر  پیچیدگی 

تحقیق و  از    یرا ناش  اقتصاديرشد    ،دانشبر    یرشد مبتن  يهاهست. مدل  ریناپذاجتناب

 فناوري برتردستیابی به    نه یزم   کشور را در   ک ی   یی نوبه خود، توانادانند که بهیم  توسعه

م قرار  تأثیر  ازآنجاکهی تحت  خارجی    دهد.  و  داخلی  مقوله  دو  شامل  توسعه  و  تحقیق 

فعالیتو    هست تابع  توسعه  نوآوري  است   هاي فعالیتهاي  داخلی  توسعه  و  لذا    تحقیق 

است ضروري  و  الزم  داخلی  توسعه  و  تحقیق  به  باید    توجه  ساخت    خاطرنشاناما 

به    کمیسهم    توسعهدرحالکشورهاي   را  خود  داخلی  ناخالص  تولید    هاي فعالیتاز 

توسعه   و  میداخلی  تحقیق  لذااختصاص  شکاف    ،دهند  شاهد  مابین    توجهقابلهمواره 

درحال  هاي فعالیت کشورهاي  توسعهنوآوري  کشورهاي  با    بر اما    هستیم؛ یافته  توسعه 

 
1 Mahdavi et al. (2008)     
2 Olise 
3 Jamshidi et al. (2015)       
4 Import of Intermediate and Capital Goods 
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می  اساس گسترده  تجربی  داشت  مطالعات  بیان  تنها    هايعالیتف توان  کشورها  نوآوري 

سرریز    هايفعالیتتابع   تابع  بلکه  نیست  داخلی  توسعه  و  و    هايفعالیتتحقیق  تحقیق 

-اي و واسطه هاي سرمایهتواند از کانال واردات کاال که می  هست توسعه کشورهاي دیگر  

ور  کش  ک ی   یوقت درواقع،  گذاري مستقیم خارجی انتقال یابد.  و جریان ورودي سرمایه   اي

توسعه  به و  تحقیق  م هیسرمامنظور  را  کند یگذاري  خود  فناوري  بخشد،  یم   بهبود   و 

ن مجاور  م یکشورهاي  ا  می رمستق یغ صورت  بهتوانند  یز  از  حاصل  منافع    ن یاز 

اي از عواملی است که  اي و سرمایهمند گردند. واردات کاالهاي واسطهبهرهگذاري  هیسرما

نماید و سبب کسب دانش و فناوري جدید  کشور سرریز میدانش کشورهاي مجاور را به  

همچنین الزم به  شده و تولید کاالهاي متنوع و با فناوري برتر را به همراه خواهد داشت.  

کاالهاي   واردات  مجموع  نسبت  با  برابر  مذکور  متغیر  شاخص  است،  و  اواسطهذکر  ي 

داده  ايسرمایه که  است  واردات  کل  از  به  آن  استخراج  هاي  جهانی  بانک  آماري  پایگاه 

 شده است.

)  ه یسرما  لیتشک ناخالص  ساختمان،    ياهیسرما  ل یوسا:  GFCF)1ثابت  مانند 

تأس  آالت نیماش دارا  سات یو  نسبت  به  طوالن  يکه  و ی م  ی عمر  فرا  باشند    د ی تول  ندیدر 
  ن یرابطه ب  ل یتحلدر    نامند.یمستقر م  ه یکنند را سرمایم  ي را باز  ي داریو پا  نینقش مع 

سرما ماش  هینسبت  در  ناخالص  تول  آالت نیثابت  به  ساختمان  داخل  دیو  و    ی ناخالص 
اقتصادي   ب یمپیچیدگی  سرما  انیتوان  ماش   هیداشت  در  ناخالص  و    آالتنیثابت 

تع عامل  فعالیتکننده  ن ییساختمان  است  در  مولد  تولیدي  مهاي  را  تواند  یکه  شرایط 
با   کاالهاي  تولید  در  براي  را  تولیدي  بخش  فعالین  نگرانی  و  نماید  فراهم  برتر  فناوري 

می کاهش  سرمایه  می خصوص  منجر  و  فناوري  دهد  و  دانش  کسب  راستاي  در  گردد 
؛  تر فراگیر فراهم نمایندجدید باشند که بتوانند زمینه را براي تولید کاالهاي متنوع و کم

شود  نباشد منجر می  روزبهي برتر و  با تجهیزات و فناور  سات یتأسو    آالت نیماشاما اگر  
بر  ریتأث باشد    آنچنانی  نداشته  اقتصادي  و    چراکهپیچیدگی  ماهر  کار  نیروي  بر  عالوه 

هاي با فناوري باال وجود دارد که منجر به تولید با  و سرمایه  آالتنیماشمتخصص نیاز به  
ند. همچنین الزم به  پذیري با دنیاي خارج را داشته باشفناوري برتر شود تا قدرت رقابت

از پایگاه آماري بانک جهانی استخراج شده است.   ذکر است که آمار مربوط به این متغیر
ترتیب   )بدین  خودرگرسیون  عنوانبه(  1رابطه  پانل  مدل  براي  (  PVAR)  تایدبرداري 
  دي   گروه  توسعه عضودرحال  و مقاطع مربوط به کشورهاي   2017تا    2002دوره زمانی  

 
1 Gross Fixed Capital Formation 
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  ها آن  لگاریتمی  شکل  از  هاداده  کردن  همگن  برايضمنا   گردد.  می   برآورد  (D8)  هشت
 .است شده  استفاده

𝐿𝑜𝑔(𝐸𝐶𝐼)𝑖𝑡,𝑧 = 𝛽10 + ∑ 𝛽𝑒𝑐𝑖𝑡𝑙,𝑗
𝑝
𝑗=1 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝑇𝐿)𝑡−𝑗,𝑧 + ∑ 𝛽𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖,𝑗

𝑝
𝑗=1 ∗

𝐿𝑜𝑔(𝑀𝐼)𝑡−𝑗,𝑧
+ ∑ 𝛽𝑒𝑐𝑖𝑓𝑑𝑖,𝑗

𝑝
𝑗=1 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝐹𝐷𝐼)𝑡−𝑗,𝑧

+ ∑ 𝛽𝑒𝑐𝑖𝑔𝑓𝑐𝑓,𝑗
𝑝
𝑗=1 ∗

𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐹𝐶𝐹)𝑡−𝑗,𝑧
𝜀𝑡 (2)        

 

 هاو یافته ج ینتا مدل،  نی تخم -5
الگو تخمین  از  زمان    منظور به  ،پیش  طول  متغیرها در  ایستایی  آزمونبررسی  ریشه    از 

چو   واحد و  لین  تمامی  .  شد  استفاده   (LLC)  1لوین،  که  داد  نشان  آزمون  این  نتایج 
در ادامه  .  2شود ایستا هستند و نیاز به آزمون هم انباشتگی دیده نمیمتغیرها در سطح  
ها و شرایط  گردید که براي این منظور یعنی انتخاب وقفهمدل تعیین    طول وقفه بهینه

از مناسب  شوارتز  گشتاوري  بهینه  -معیار  وقفه  شد.  استفاده  است  وقفه  بیزین    که اي 
مقدار کمترین  ) باشد   AIC و   HQ،SC  داراي  جدول  در  حداکثر2.   یک  يوقفه (، 

نشان)ستاره که دار(  است  شده   نتایج  براساس بنابراین؛  است بهینه  وقفه بیانگر داده 

 مدل برآورد جهت بهینه وقفه  آزادي، يدرجه کنترل منظوربیزین و به  –معیار شوارتز  

   شود میب انتخا یک عدد برداري، خودرگرسیون
 برآورد وقفه بهینه مدل(: نتایج 2جدول ) 

HQ SC AIC lag 
*012/7- *398/6- 41/7- 1 

251/6- 126/5- 982/6- 2 

777/5- 142/4- 84/6- 3 

 تحقیق  هاي یافته: منبع

( نیللاز بلله بررسللی پایللداري مللدل PVAR) برداري پانلللبراي برآورد مدل خودرگرسیون
 يهللامللاژول  هیاست که کل  داریپا  یورتصدر    ي پانلبردار  ونیمدل خودرگرس. یک  هست
( متضللمن يداریشرط )شرط پا نیا  يباشند. برقرار  ک یتر از  کوچک   یدا همراه اک  سیماتر

 نیانگیلل صورت مآن به شیپانل و امکان نما  يبردارونیبودن مدل خودرگرس  ریپذمعکوس
و   آنللیالعمل  توابع عکس  ریتفس  يتواند برایمکه    است  تینهایاز مرتبه ب  يبردارمتحرک

 
1 Levin, Lin and Chu 

 نشده است. جلوگیري از اطاله کالم ذکر  ي براجدول ایستایی   ج ینتا  2
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بللا   دهد،مینشان    2نمودار  مدل در    يداریپا  جی. نتا(2)نمودار    به کار رود  انسیوار  هیتجز
در  نیکامپللائ سیمللاتر شللهیبللوده و ر  ک یلل مدل کمتر از    نیا  ژهیو  ریمقاد  کهینتوجه به ا
برقللرار   PVAR( در مللدل  يداریلل واحد قرار گرفته است، لذا شللرط ثبللات )پا  رهیداخل دا

 پانل برداريخودرگرسیونبنابراین متناسب با فراهم بودن شرایط براي برآورد مدل .  است
(PVAR  در ادامه به بررسی )وتحلیلالعمللل آنللی و تجزیللهتوابللع عکللسوتحلیل  یللهتجز 

 شود.بینی پرداخته میپیش  يخطا  انسیوار

 
       آزمون ثبات مدل (: 2نمودار )

 تحقیق  هاي یافته: منبع
  

 العمل آنیوتحلیل توابع عکسیهتجز  -1 -5

به وجود  يهاالگو نسبت به شوک يرهایواکنش متغ یبررس PVAR يالگو ياز کاربردها

 ياقتصللاد  ریتفسلل   يبرآورد شده در مللدل دارا  بیضراو    است  رهایاز متغ  ک یآمده در هر  

 ریتفاسلل  يتوانللد حللاویم یالعمل آنتوابع عکسنتایج حاصل از   حالینباا  ستند،ین  یخاص

بدین منظور پژوهش حاضر به بررسی واکنش پیچیدگی اقتصادي نسبت بلله  باشد.  یمهم

متغیرهاي لحللاظ   اثر شوک  کهيطوربهپردازد.  توسعه میآزادي تجاري کشورهاي درحال

شود کلله اگللر یگردد و نشان داده میم  یبررسپیچیدگی اقتصادي    يبر رو  شده در مدل

در  پیچیدگی اقتصللاديرخ دهد، اثر آن بر   متغیرهاي مدل)شوک( در    یناگهان  رییتغ  ک ی

ی در العمللل آنلل توابللع عکسنتایج حاصل از  .مختلف چه مقدار خواهد بود  يهادورهطول  

-نسبت به شللوک  ياقتصاد  یدگیچیواکنش پآمده است که در ادامه به بررسی    3  نمودار

 شود:پرداخته می  یحیتوض  يرهایواردشده از طرف متغ  هاي
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های وارد شده از طرف متغیرهای  . واکنش پیچیدگی اقتصادی نسبت به شوک3 نمودار

 ی توضیح
 تحقیق   هايیافته: منبع

پیچیللدگی  واکنش: پیچیدگی اقتصادی شوک به پیچیدگی اقتصادی العملعکس

دوره به سللمت  10مثبت بوده که بعد از  پیچیدگی اقتصادي خود يهااز شوکاقتصادي 

 شیباعللث افللزا پیچیللدگی اقتصللاديشوک مثبت در  ک ی ن،ی، بنابرانمایدنمی لیصفر م

بلندمدت اسللت لللذا نتللایج شوک    نیاثر ا  ،3نموداربر اساس    .شودیمپیچیدگی اقتصادي  

ی بلله بخشلل تنوعحللاکی از آن اسللت کلله تولیللد کاالهللاي متنللوع و متمللایز در داخللل و 

توانللد منجللر بلله افللزایش پیچیللدگی اقتصللادي در هللا مللیمحصوالت صادراتی تللا مللدت

 توسعه شود.کشورهاي درحال

 سللاله 10 دوره یللک  در: آزادی تجااری شوک به پیچیدگی اقتصادی العملعکس

گللردد. باعللث ارتقللا پیچیللدگی اقتصللادي مللی  آزادي تجللاري  در  مثبللت  شوک  یک   ایجاد

تللأثیر مثبللت  همانطور که در نمودار نیز مشخص اسللت افللزایش در آزادي تجللاري ابتللدا

تللأثیر افللزایش آزادي تجللاري بللر   مرورزمانبللهامللا    ناچیزي بر پیچیدگی اقتصللادي دارد

یللت بعللد از حللدود درنهاکه  یاید تا جاییمیفزاینده افزایش    صورتبهپیچیدگی اقتصادي  

 بللر ي را از عوامل مللؤثرتجار يآزاد توانمی لذا، سال، اثرش آن هنوز افزایشی است. 10

بللر  محللدودیت تواند با فراهم نمودنمی يتجار يآزاددر نظر گرفت.  پیچیدگی اقتصادي

با ایجاد   تجاري  آزادي  چراکهگذارد  بر تولید کاالهاي متنوع و متمایز تأثیر  ورود و خروج  

 وزمینه براي دستیابی به دانش جدید منجر به تولید کاالهاي پیچیده، بللا فنللاوري برتللر  

بللا   تجللاري  همچنین آزادي.  شودتوسعه میپذیري کشورهاي درحالافزایش قدرت رقابت

 فناوري،  و  دانش  انتقال  اي وواسطه  کاالهاي  واردات  ایشتواند از رهگذر افزمرور زمان می
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دهللد و زمینلله را بللراي تولیللد   افللزایش  برتللر  هللايفناوري  جذب  براي  را  اقتصاد  ظرفیت

گنانگنون ،  (2015همکاران )  و  زکریانماید. نتایج مطالعات  کاالهاي با فناوري برتر فراهم  

هریسللون   و  (1991پیللگ )  و  میزونیشی،  (2012آگوسین و همکاران )،  (2014موسر )  و

 سو با نتایج این پژوهش است.( نیز هم1996)

 در: گذاری مساتقیم خاارجی سرمایه شوک به پیچیدگی اقتصادی العملعکس

گذاري مستقیم خارجی باعث ارتقللا سرمایه  در  مثبت  شوک  یک   ایجاد  ساله  10  دوره  یک 

نمللودار نیللز مشللخص اسللت افللزایش در گردد. همللانطور کلله در  پیچیدگی اقتصادي می

امللا  تأثیر مثبت ناچیزي بر پیچیدگی اقتصللادي دارد گذاري مستقیم خارجی ابتداسرمایه

 صورتبهگذاري مستقیم خارجی بر پیچیدگی اقتصادي  تأثیر افزایش سرمایه  مرورزمانبه

سللال، اثللرش آن هنللوز   10یللت بعللد از حللدود  درنها  که  ییجایاید تا  فزاینده افزایش می

آزادي تجاري بللر مشابه   تیوضع  زین  یخارج  میمستق   يگذارهیسرما  ریمتغافزایشی است.  

 يگذارهیسللرما يرگذاریتأثروند    ،گرددیمالحظه م  همانطور که  پیچیدگی اقتصادي دارد.

 میسللتق م  يگللذارهیمثبت است. سرما  بر پیچیدگی اقتصادي بلندمدت و  یخارج  میمستق 

اطالعللات و ارتباطللات   يبه سمت صادرات فنللاوربراي حرکت    تواند شرایط رامی  یخارج

صللادرات   افتهیتوسللعهدانللش و فنللاوري کشللورهاي    جذب  از این طریق باو  نماید  فراهم  

نتللایج دهللد.    شیمرورزمان افزابه  را  توسعهي درحالاطالعات و ارتباطات کشورها  يفناور

 سو با نتایج این پژوهش است.نیز هم (2006لجر ) ( و2009)  اتزاوغلویوغمطالعات  

  یک  در  :ثابت ناخالص  هیسرما  لیتشکشوک   به پیچیدگی اقتصادی العمل عکس

ناخالص  هیسرما  لیتشک  در  مثبت  شوک  یک   ایجاد  ساله   10  دوره ارتقا    ،ثابت  باعث 
می اقتصادي  در  پیچیدگی  افزایش  است  مشخص  نیز  نمودار  در  که  همانطور  گردد. 

ناخالص  ه یسرما  ل یتشک اقتصادي دارد  ثابت  پیچیدگی  بر  ناچیزي  تأثیر مثبت  اما    ابتدا 
  صورت بهبر پیچیدگی اقتصادي    ثابت ناخالص   هیسرما  لی تشکتأثیر افزایش    مرورزمانبه

می افزایش  جایی  یایدفزاینده  حدود  درنهاکه  تا  از  بعد  هنوز   10یت  آن  اثرش  سال، 
در جهت تولید کاالهاي با فناوري باال   ثابت ناخالص  هیسرما  لیتشک متغیر  افزایشی است.

می آنها  اولیه  سرمایه  شدن  فراهم  در  سبب  را  تولیدي  بخش  فعالین  نگرانی  و  شود 
می کاهش  سرمایه  میخصوص  منجر  و  فناوري  دهد  و  دانش  کسب  راستاي  در  گردد 

 یند. تر فراگیر فراهم نماجدید باشند که بتوانند زمینه را براي تولید کاالهاي متنوع و کم

-ای و سرمایهشوک واردات کاالهای واسطه به العمل پیچیدگی اقتصادیعکس

اي و واردات کاالهللاي واسللطه  در  مثبللت  شللوک  یللک   ایجللاد  سللاله  10  دوره  یک   در  ای:
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امللا ایللن اثللرات   شودمی  پیچیدگی اقتصادي  درسبب افزایش فزاینده    ابتدا  در  اي،سرمایه
صورت کاهنده افزایشی هسللت. همللانطور سال، تأثیر آن به  3دائمی نبوده و بعد از حدود  
سال نیز تأثیرگذاري   10شود، تأثیر آن بلندمدت است و بعد از  که در نمودار مشاهده می

. واردات کاالهاي با فنللاوري بللاال، دانللش را از مثبت آن بر پیچیدگی اقتصادي پابرجاست
دهللد و تولیدکننللدگان بللا توسعه انتقال مللیواردکننده به داخل کشورهاي درحال  کشور

توانند درصدد تولید کاالهللاي اي میاي و سرمایهتوجه به فناوري واردات کاالهاي واسطه
متنوع و فراگیر باشند و افزایش پیچیدگی اقتصادي را به همراه داشللته باشللند پیرامللون 

 ( است.2011)  يپارکتا و تامبر  بامطالعهطبق  متغیر مذکور نتایج پژوهش من

 بینییشپ  یخطا انسیوار وتحلیلیهتجز -2  -5
متغ  در    يرهایسهم  تغمدل  موجود  متغ   ک یهر  راتییاز  زمان مشخص    رهایاز  طول  در 

پژوهش    شودیم این  در  تجزکه  استنیبشیپ   يخطا  انسیوار  هیاز  شده  استفاده  .  ی 
  زان یم ی طور نسب است که مشخص شود به ن یا انس یوار هیمنظور از محاسبه شاخص تجز

اهم و  ناش   ت یسهم  متغ   ی تکانه  هر  تغ  ر،یاز  تغ  رات ییدر  به  نسبت    ریسا  راتییخود 
نتا   رها یمتغ از تجز  ج یچقدر است.    ي رهایمتغ   يبرا  ی ن یبشیپ  ي خطا  انسی وار  هیحاصل 

  ( 3)نتایج در جدول    .آورده شده است  (،3)  ساله در جدول   10دوره    کیموردمطالعه در  
 خود توسط پیچیدگی اقتصادي، در خطا واریانس درصد  صد   اول دوره در،  دهدمی  نشان

 از نتایج  مطابق.  است بوده صفردیگر    توضیحی متغیرهاي سهم و شدهدادهآن توضیح  

اقتصادي  متغیر سهم  دهم،  دوره تا  دوم  دوره   به   درصد  605/98  مقدار  از  پیچیدگی 
 از  پیچیدگی اقتصادي،  توضیح در  سهم  بیشترین داراي  که  یافته کاهش  درصد  785/96

  014/0  از دهم دوره تا دوم دوره ازنیز   آزادي تجاري.  است مدل  توضیحی متغیرهاي  بین
خصوص  است  رسیده   درصد  17/0  به  درصد در  حاصل  نتایج  گذاري  سرمایه متغیر. 

  درصد  17/0  به   درصدي   0/ 019  سهم   دوم   دهد، در دورهنیز نشان می   مستقیم خارجی 
 ازاي  اي و سرمایهواردات کاالهاي واسطه  متغیر سهم عالوه،به.  رسیده است  دهم  دوره  در

  متغیر  سهم  همچنین،  .هست  درصد   655/2  به  درصد   323/1  از   دهم   دوره تا  دوم  دوره
  217/0  به   درصد  037/0  از مقدار   دهم  دوره تا دوم  دوره از ثابت ناخالص    هیسرما  ل یتشک

است  درصد  نموده  با  ؛  حرکت  متناسب  م(،  3)  جدولبنابراین  در  یمالحظه  که  شود 
  خود  ا بپیچیدگی اقتصادي   راتییدرصد تغ   96ساله( حدود    10)دوره    کی بلندمدت در  

اقتصادي   م  ح یتوض پیچیدگی  از  و    شود یداده  یک  و    هايریمتغ هر  تجاري  آزادي 
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نوسانات    17/0تقریبا   گذاري مستقیم خارجی  سرمایه میدرصد  توضیح  متغیر  را  دهند، 
درصد نوسانات پیچیدگی اقتصادي   5/2اي نیز تقریبا  اي و سرمایهواردات کاالهاي واسطه

  جینتابنابراین  ؛  است  217/0نیز برابر با  ثابت ناخالص    هیسرما  لیسهم تشک   را دربر دارد.
ر  اثر بلندمدت متغیرهاي توضیحی ب  انگریب  یالعمل آنهمانند توابع عکس  انسیوار  هیتجز

 پیچیدگی اقتصادي است. 

 ساله  1۰دوره    ی برا  بینیپیش یخطا  انسیوار  هیتجز  (:3)  جدول

L(GFCF) L(MI) L(FDI) L(TL) L(ECI) SE  دوره 

000/0 000/0 000/0 000/0 0/100 088/0 1 

037/0 323/1 019/0 014/0 605/98 126/0 2 

042/0 601/1 047/0 009/0 299/98 154/0 3 

058/0 771/1 087/0 017/0 063/98 177/0 4 

082/0 922/1 112/0 038/0 844/97 196/0 5 

1096/0 061/2 129/0 064/0 635/97 213/0 6 

136/0 201/2 143/0 0922/0 425/97 227/0 7 

164/0 346/2 154/0 12/0 214/97 241/0 8 

191/0 497/2 163/0 146/0 001/97 253/0 9 

217/0 655/2 17/0 17/0 785/96 263/0 10 

 تحقیق   هايیافته: منبع

 و توصیه سیاستی  گیرینتیجه  -6
تر فراگیر سبب افزایش تولید کاالهاي  پیچیدگی اقتصادي با تولید کاالهاي متنوع و کم

شود و از این رهگذر منجر به رشد و  هاي شغلی جدید میمولد در راستاي ایجاد فرصت

توان کاالهایی را تولید نمود که  گردد. با ارتقا دانش و تجمیع آن میتوسعه اقتصادي می

پیچیدگی بیشتري دارند و براي دستیابی به این مرحله باید درصدد کسب دانش جدید  

. لذا باید در جهتی حرکت نمود که  و فناوري برتر بود تا بتوان در این راستا گام برداشت

پیچیدگی اقتصادي را افزایش دهد تا اشتغال و افزایش رفاه عموم جامعه داشته باشد تا  

بتوان به هدف رشد اقتصادي دست یافت. توجه به عوامل مؤثر بر پیچیدگی اقتصادي از  

بر    ملزومات دستیابی به این هدف است که آزادسازي تجاري از عوامل مهمی است که 

پیچیدگی اقتصادي است و به دلیل نادیده گرفتن این عوامل مؤثر این پژوهش در نظر  

پانل   برداري  خودرگرسیون  مدل  از  استفاده  با  تأثیر(  PVAR)   تایددارد  بررسی   به 

اقتصادي    بر  دولت  تجاري  آزادي  سیاست طی    (D8)   توسعهکشورهاي درحالپیچیدگی 
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  ایجاد   ساله  10  دوره   یک  دهد، در نتایج پژوهش نشان می  بپردازد.  2002  -2017دوره  

تجاري  در  شوک  یک  می  بر   آزادي  مثبت  تأثیر  اقتصادي  تأثیر  پیچیدگی  ابتدا  و  گذارد 

تأثیر افزایش آزادي تجاري    مرورزمانبهاما    مثبت آن بر پیچیدگی اقتصادي ناچیز است

اقتصادي   افزایش می  صورتبهبر پیچیدگی    با کاهش  يتجار  ي آزاد  چراکهیابد  فزاینده 

تولید کاالهاي با فناوري برتر تأثیر می بر ورود و خروج    محدودیت    طریق   از گذارد و  بر 

وواسطه  کاالهاي  واردات  افزایش  براي   را   اقتصاد   ظرفیت   فناوري،  و  دانش   انتقال   اي 

و کممی  افزایش  برتر  هاي فناوري  جذب متنوع  کاالهاي  تولید  براي  را  زمینه  و  تر  دهد 

می فراهم  واسطه  در  مثبت  شوک  یک   همچنیننماید.  فراگیر  کاالهاي  و  واردات  اي 

فزاینده    ابتدا   در  اي،سرمایه افزایش  اقتصادي  درسبب  اثرات    شودمی  پیچیدگی  این  اما 

   صورت کاهنده افزایشی هست.سال، تأثیر آن به 3دائمی نبوده و بعد از حدود 

می منجر  برتر  فناوري  با  کاالهاي  واردات  حقیقت  کشورهاي  در  از  دانش  گردد 

درحال  افتهیتوسعه فناوري  به کشورهاي  به  توجه  با  تولیدکنندگان  و  یابد  انتقال  توسعه 

واسطه کاالهاي  سرمایهاواردات  و  حرکت  ي  برتر  فناوري  با  کاالهاي  تولید  درصدد  اي 

ناخالص   هیسرما  ل یتشکهاي  ریمتغنمایند.     ز ین  یخارج   م یمستق  يگذاره یسرماو    ثابت 

تأثیر  مشابه    تیوضع و  دارد  اقتصادي  پیچیدگی  بر  تجاري  ثابت    ه یسرما  ل یتشکآزادي 

با جایگاهی که  مثبت است.    زین  یخارج   می مستق   يگذارهیسرماو    ناخالص لذا متناسب 

این   در  هنوز  دارند  اقتصادي  پیچیدگی  در  جهان  کشورهاي  بین  در  گروه کشورها  این 

اند آنچنان که باید،  ي که نتوانستهاگونهبهشود. هایی در این کشورها دیده میراستا ضعف

صادرات قدرت رقابت  در جهت تولید کاالهاي با فناوري باال حرکت نمایند که بتوانند در  

نتایج   بنابر  باشند.  را داشته  در    شده ارائهبا دنیاي خارج  بهبود  توصیه سیاستی جهت  و 

شاخص پیچیدگی اقتصادي و متناسب با پژوهش حاضر شامل اهتمام ورزي در راستاي  

با اهداف    آزادکاالهاي با فناوري برتر در قالب تجارت  بر ورود و خروج    کاهش محدودیت

  ی خارج  هايگذاريهیجذب سرما  ایجاد بسترهاي مناسب در جهتنه دوطرفه،  سودمندا

و    یمناسب و برخوردار از استاندار جهان  يهاساختریو ز  یی ربنایازجمله ارتقاء امکانات ز

تولید    يدر راستاي  اتوسعه  يهااز طرح  تیحما  يبرا  يگذارهیموانع سرماهمچنین رفع  

 است. اطالعات و ارتباطات  ي فناورصادرات کاال و خدمات در بخش و 
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