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چکیده
هدف از این مطالعه ،بﺮرسی تأثیﺮ سیاست آزادي تﺠاري دولت بﺮ پیچیدگی اقتصادي
ﮐشورهاي درحالتوسعه عضو گﺮوه دي هشت ( ،)D8طی دوره  ،2002-2017با استفاده
از روش اقتصادسنﺠی خودرگﺮسیونبﺮداري پانل دیتا ( )PVARاست .نتایج آزمون
عکسالعمل آنی نشان میدهد ،در طول یک دوره  10ساله ،با بﺮوز شوک مثبت از جانب
متغیﺮهاي آزادي تﺠاري ،سﺮمایهگذاري مستقیم خارجی و تشکیل سﺮمایه ثابت
ناخالص ،پیچیدگی اقتصادي افزایش مییابد اما در بلندمدت اثﺮ واردات ﮐاالهاي واسطه-
اي و سﺮمایهاي ،ابتدا افزایشی است و پس از یک دوره ﮐوتاهمدت تأثیﺮ مثبت ﮐاهشی را
در پیش میگیﺮد .همچنین نتایج حاصل از تﺠزیه واریانس نشان میدهد ،به تﺮتیب
متغیﺮهاي پیچیدگی اقتصادي ،واردات ﮐاالهاي واسطهاي و سﺮمایهاي ،تشکیل سﺮمایه
ثابت ناخالص ،آزادي تﺠاري و سﺮمایهگذاري مستقیم خارجی بیشتﺮین تأثیﺮ را بﺮ
پیچیدگی اقتصادي دارند.
واژههایکلیدی :آزادي تﺠاري ،پیچیدگی اقتصادي ،ﮐشورهاي درحالتوسعه (،)D8

خودرگﺮسیون بﺮداري پانل دیتا (.)PVAR
طبقهبندی .F12, F13, F02, A20 :JEL
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 -1مقدمه
رمز توسعه یک جامع مدرن ،صﺮفا بﺮخورداري از میزان دانش مولد بیشتﺮ نسبت به
جامعه سنتی نیست؛ بلکه در این نکته نهفته است ﮐه از دانش مولد وسیعی ﮐه توسط
افﺮاد جامعه انباشت شده است ،چگونه بهﺮهبﺮداري بهعمل میآید (هیدالگو.)2015 ،1
پیچیدگی اقتصادي ،2معیاري بﺮاي محاسبه دانش مولد در یک جامعه است و بﺮاي بیان
ساختار شبکهاي ،مورداستفاده قﺮار میگیﺮد .در این حالت ،جوامع بﺮ اساس میزان
انباشت دانش خود در میان افﺮاد مختلف رتبهبندي میشوند ،سپس این دانش را در
قالب سازمانهاي تولیدي و شبکههایی از این سازمانها نشان میدهد (احمدیان
دیوﮐتی .)1397 ،3بهبیان دیگﺮ ،پیچیدگی اقتصادي ،به مفهوم میزان توانایی ﮐشورها در
تولید و صادرات ﮐاالهاي دانشبﺮ از رهگذر دانش شکلگﺮفته در آن ﮐشورها است (لعل
و همکاران .)2006 ،4ازآنﺠاﮐه بعضی از محصوالت مثل ﮐامپیوتﺮ و موتورهاي جت را
فقط در جوامع پیچیده ،اما ﮐاالهایی شبیه پیﺮاهن ،غالت و حبوبات را تقﺮیبا همهجا
میتوان تولید ﮐﺮد؛ پیچیدگی اقتصادي ارتباطی تنگاتنگ با تنوع دانش مفید بهﮐاررفته
در آن دارد .بﺮاي ایﺠاد یک اقتصاد پیچیده و البته پایدار نگاهداشتن آن ،افﺮاد بﺮخوردار
از دانشها باید قادر به تعامل با یکدیگﺮ باشند و دانش خود را بﺮاي تولید محصوالت
تﺮﮐیب نمایند؛ بنابﺮاین پیچیدگی اقتصادي بﺮ اساس تﺮﮐیب محصوالت مولد یک ﮐشور
بیانشده و منعکسﮐننده ساختارهایی است ﮐه باهدف تﺮﮐیب دانش پدید آمدهاند
(هیدالگو و هاسمن .)2009 ،5امﺮوزه ،نقش علم و فناوري در جهت نوآوري و توسعه،
موضوعی اجتنابنا پذیﺮ و پیشﺮفت و توسعه ﮐشورها بﺮ مبناي علم و دانش استوار بوده و
علم و فناوري نیﺮوي پیشﺮانه جامعه دانشبنیان عصﺮ حاضﺮ است (تاجﺮیان1388 ،6؛
موئد.)2002 ،7
پ یچیدگی اقتصادي بﺮاي اولین بار توسط هیدالگو و همکاران در سال  2007مورد
بحثوبﺮرسی قﺮار گﺮفت .آنها به واﮐاوي شبکههاي ارتباطات بین محصوالت یا به
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عبارتی "فضاي محصول" پﺮداختند .نتایج مطالعات آنها نشان داد ﮐه محصوالت با رتبه
باالتﺮ ،در منطقه میانی فضاي محصول ،با پیوستگی بیشتﺮ قﺮار داشتند؛ درحالیﮐه
محصوالت با رتبه ﮐمتﺮ در مناطق با پیوستگی ﮐمتﺮ قﺮار میگﺮفتند .ﮐاالهاي ساده یا به
تعبیﺮي دیگﺮ ﮐاالهاي فﺮاگیﺮ  ،یا نیاز به دانش چندانی ندارند و یا اگﺮ داشته باشند،
توسط ﮐشورهایی با پیچیدگی ﮐم قابلیت تولید را دارند؛ لذا قدرت رقابت آنها در سطح
بینالمللی ﮐمتﺮ است .درنتیﺠه ،میتوان سطح پیچیدگی باالي ﮐاالي ﮐشورها را توسط
شاخص پیچیدگی اقتصادي تعیین نمود (هیدالگو ،ﮐلینﺠﺮ ،باراباسی و هاسمن.)2007 ،1
مطالعات نشان داده است ﮐه ﮐشورهایی ﮐه عالوه بﺮداشتن تنوع محصوالت ،داراي
محصوالت پیچیده تولیدي نیز میباشند ،معموال ازلحاظ اقتصادي پیشﺮفتهتﺮ هستند و
یا انتظار ﮐه رشد اقتصادي سﺮیعتﺮي را در آینده نزدیک تﺠﺮبه نمایند .هیدالگو و
هاسمن ( ) 2009با تغییﺮ رویه ،نگﺮش خود را در مورد اقتصاد از حالت سنتی به حالتی
ﮐه در آن به ساختار محصوالت در قالب شبکهاي ﮐه ﮐشورها را به محصوالت صادراتی
آنها ارتباط میدهد ،تغییﺮ میدهند .آزادسازي تﺠاري سبب انتقال دانش و ایدهها شده
و بنگاههاي خارجی با استفاده از دانش سﺮریز شده به داخل ،به نوآوري محصول دست
میزنند ﮐه سبب میشود ارزشافزوده آنها نیز افزایش یابد (واچیارگ .)2000 ،2بسیاري
از اقتصاددانان بﺮ این اعتقادند ﮐه سیاستهاي آزادي تﺠاري دو هدف اساسی را دنبال
میﮐند :الف) ﮐمک به افزایش رشد اقتصادي و اشتغال از طﺮیق بهبود در تخصیص
منابع و ﮐارایی اقتصادي و ب) ﮐمک به بهبود تﺮاز پﺮداختها بهوسیله تقویت رقابت-
پذیﺮي بخش صادرات ،رشد و تنوع صادراتی و ﮐاراتﺮ نمودن بخش ﮐاالهاي جانشین
واردات (نﺠارزاده و تمناییفﺮ)1390 ،3؛ بنابﺮاین آثار آزادسازي اعم از مثبت و منفی بﺮ
بسیاري از متغیﺮهاي اقتصادي ازجمله پیچیدگی منعکس میشود.
در این پژوهش به بﺮرسی تأثیﺮ سیاست آزادي تﺠاري دولت بﺮ پیچیدگی اقتصادي در
ﮐشورهاي گﺮوه  D8در دوره زمانی  2017-2002با استفاده از روش خودرگﺮسیون-
بﺮداري پانل دیتا ( )PVARپﺮداخته میشود.
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 -2ادبیات نظری پژوهش
عصﺮ ﮐنونی بهدرستی عصﺮ علم و فناوري خوانده شده و پیشﺮفت بشﺮ در عﺮصههاي
مختلف دانش شگفتیساز است؛ بهطوريﮐه با هﺮ اختﺮاع و ﮐشف جدید ،راه بﺮاي دهها
ﮐشف و اختﺮاع دیگﺮ باز میشود (نوروزي و مددي .)1393 ،1تولید علم و تحﺮک علمی
با رونق و پیشﺮفت فناوري ﮐامال مﺮتبط است و فن و فناوري از لوازم زیست انسان
معاصﺮ شمﺮده می شود .در حقیقت ،تولید و بسط و گستﺮش علم تأثیﺮ بسیار عمیقی در
تمام حوزههاي اقتصادي ،اجتماعی و فﺮهنگی ﮐشور دارد .بهبیاندیگﺮ ،تولید و توسعهي
علمی بهعنوان محﺮک اصلی توسعهي همهجانبه و پایدار ﮐشورها ،نقش مهمی بﺮ عهده
دارد .در قﺮن حاضﺮ ،دانش و فناوري بﺮجستهتﺮین عناصﺮ حیات اجتماعی و قدرت
سیاسی و اقتصادي معﺮفی شدهاند (سﺠادي و همکاران .)1394 ،2موفقیت ﮐشورها در
آینده ،به میزان و چگونگی رشد و تأثیﺮ آنها در مناسبات علمی ،پژوهشی و محصوالت
راهبﺮدي آن ها بستگی خواهد داشت .ﮐشورها با پیشﺮفت مستمﺮ در علم ،فناوري و
فﺮهنگ ،توانستهاند سطح استاندارها را پیوسته ارتقا دهند تا آنﺠا ﮐه در عﺮصههاي ملی
و فﺮاملی ،بازارهاي گستﺮدهي جهانی را تحت تسلط خود و دانش و فناوريهاي نوین
خویش قﺮار داده اند .ﮐاربﺮدي ﮐﺮدن دانش و سﺮآمد بودن در فناوري ،یکی از شاخص-
هاي اصلی توسعه جوامع است (ﮐوه و همکاران .)2005 ،3در اﮐثﺮ مدلهاي رشد
اقتصادي ،دانش و فناوري نقشی محوري دارد و پیشﺮفت آن ،موتور محﺮﮐهي رشد
اقتصادي به شمار میرود .شکلگیﺮي اقتصاد دانشبنیان یکی از سیاستهاي اصلی
جوامع امﺮوز و عامل اصلی رشد در این اقتصاد ،خلق فناوري ،دانش جدید و بهﮐارگیﺮي
فناوري پیشﺮفته است .از حدود یک دههي اخیﺮ در اروپا ،آمﺮیکا ،ژاپن و بﺮخی دیگﺮ از
ﮐشورهاي توسعهیافته ،به فﺮآیند ارزیابی دستاوردهاي اجتماعی -اقتصادي نوآوري ،توجه
جدي شده است (ﮐوزنس و همکاران.)2002 ،4
رشد اقتصادي پایدار عمدتا از طﺮیق تحوالت دانش و فناوري و سﺮمایهي انسانی توضیح
داده میشود .فعالیتهاي تحقیق و توسعه ،از منابع اصلی ایﺠاد تحول در حوزهي تولید
دانش و فناوري در یک ﮐشور است (اولیا و قانعی .)1392 ،5مشخص است ﮐه بﺮاي
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رسیدن به رشد اقتصادي ،ایﺠاد و نشﺮ دانش فناورانه در درون مﺮزهاي یک ﮐشور
اهمیت بسیاري دارد .طی سالیان اخیﺮ در ایﺮان نیز نهادهاي سیاستگذار تالش ﮐﺮدهاند
زمینه توسعه علم و فناوري را باهدف رشد اقتصادي در ابعاد مختلف فﺮاهم آورند
(یحییزادهفﺮ و همکاران .)1396 ،1دانشی ﮐه درنتیﺠه پژوهشها در مﺮاﮐز دانشگاهی
تولید میشود ،اگﺮ جنبهي ﮐاربﺮدي نیابد و درنهایت به محصول ،خدمت یا فناوري
تبدیل نشود ،ازنظﺮ اقتصادي دانش بیهودهاي تلقی میشود و ارزشافزودهاي بﺮاي جامعه
ایﺠاد نمیﮐند .بﺮاي اندازهگیﺮي میزان دانش بهﮐاررفته در تولیدات یک ﮐشور ،شاخص-
هاي مختلفی وجود دارد .یکی از این شاخصها ،پیچیدگی اقتصادي  (ECI)2است و
هیدالگو و هاسمن ( )2009آن را بﺮاي سنﺠش پیچیدگی اقتصاد ﮐشورها پیشنهاد
ﮐﺮدهاند (پژم و سلیمیفﺮ .)1395 ،3شاخص پیچیدگی اقتصادي بﺮ پایه نقش مؤثﺮ دانش
در توضیح ﮐامل تفاوتهاي سطح درآمد سﺮانه و میزان رشد و توسعه اقتصادي ﮐشورها
است .این شاخص به موفقیت یا عدم موفقیت ﮐشورها در تولید و صادرات محصوالت و
ماشینآالت و توانایی داشتن سهمی گستﺮدهتﺮ در تولید و صادرات و مبادالت جهان
میپﺮدازد (وحدتی .)1397 ،4بﺮ این اساس ،میزان دانش ﮐشورها نسبت مستقیمی با
انواع محصوالت تولیدشده در آنها دارد .تولید هﺮ محصول نیازمند دارا بودن دانشهاي
خاص است .هﺮ چه تولیدات یک ﮐشور متنوعتﺮ باشد به معناي آن است ﮐه دانش
شکلگﺮفته و انباشتهشده بیشتﺮي در آن ﮐشور وجود دارد (هیدالگو و هاسمن.)2009 ،5
بهعبارتد یگﺮ پیچیدگی اقتصادي معیاري بﺮاي محاسبه دانش و مهارت در یک جامعه
است ﮐه اگﺮ ساخت یک محصول ،نیازمند نوع خاصی از دانش و مهارت باشد ،آنگاه
می توان نتیﺠه گﺮفت ﮐه ﮐشورهایی ﮐه آن محصول را تولید میﮐنند دانش و مهارت
موردنیاز بﺮاي تولید آن را نیاز دارند (باهار و همکاران.)2014 ،6
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همانطور ﮐه گفته شد ایدئولوژي شاخص پیچیدگی بﺮ این پایه استوار است ﮐه اگﺮ
ساخت یک محصول نیازمند نوع خاصی از دانش و مهارت باشد ،آنگاه میتوان نتیﺠه
گﺮفت ﮐه ﮐشورهایی ﮐه آن محصول را تولید میﮐنند دانش و مهارت موردنیاز بﺮاي
تولید آن را دارند .بهبیاندیگﺮ ،محصوالت تولیدشده در اقتصاد بهنوعی تداعیگﺮ میزان
دانش مولد موجود هستند ،پس دانش مولد را میتوان بﺮابﺮ با دانش و مهارت دانست
(اشﺮاقی .)1393 ،1این مفهوم در نمودار  1بیان شده است.
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نمودار ( :)1بیان مفهومی پیچیدگی اقتصادی
(منبع :یافتههاي تحقیق)

در نمودار  ،1اگﺮ ﮐشورهاي ( )2( ،)1و ( )3را یک نمونه فﺮضی از دنیاي واقعی و
بخش هاي (الف)( ،ب) و (پ) را نمادي از محصوالت تولیدي در نظﺮ بگیﺮیم ،مشاهده
خواهیم ﮐﺮد ﮐه اقتصاد ﮐشور ( )1قادر به تولید هﺮ سه محصول است .درنتیﺠه ازلحاظ
شاخص پیچیدگی اقتصاد ي ،مقام اول را از منظﺮ تنوع اقتصادي به خود اختصاص می-
دهد .درحالیﮐه ﮐشورهاي ( )2و ( )3در رتبههاي بعدي قﺮار دارند .همچنین از بعد
محصوالت نیز ازآنﺠاﮐه محصول (الف) تنها توسط ﮐشور ( )1تولید میشود ﮐه داراي
بیشتﺮین تنوع است ،لذا بهعنوان محصول با ﮐمتﺮین فﺮاگیﺮي شناخته میشود و
)Eshraghi (2014

1
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محصول (پ) نیز بهعنوان فﺮاگیﺮتﺮین محصول شناخته میشود .از تلفیق این دو مقوله
(تنوع و فﺮاگیﺮي) میتوان شاخص پیچیدگی اقتصادي یک ﮐشور را محاسبه ﮐﺮد.
پیچیدگی با افزایش سﺮیع محصوالت در جامعه ،تقسیم بسیار پیشﺮفته ﮐار و در تعداد و
تنوع نهادهاي اقتصادي بﺮاي تأمین خواستههاي جوامع جهت دستیابی به شﺮایط رقابت
ﮐامل اقتصادي و تسهیل مبادله ظاهﺮ میشود (آیوان .)1385 ،1اقتصادهاي پیچیده
قابلیت این را دارند ﮐه حﺠم زیادي از دانش مولد را در قالب شبکههاي وسیعی از افﺮاد
تﺠمیع نموده و مﺠموعهاي متنوع از ﮐاالهاي مولد تولید نمایند .این درحالی است ﮐه
اقتصادهاي با پیچیدگی ﮐم داراي انباشت ضعیفی از دانش مولد بوده و داراي تنوع
محصوالت تولیدي ﮐمتﺮي هستند .از آنجایی ﮐه محصوالت این دسته از ﮐشورها
معموال توسط ﮐشورهاي زیادي تولید میشود ،به آنها محصوالت فﺮاگیﺮ میگویند
(هاسمن و هیدالگو .)2011 ،بهطور مشابه محصوالت فﺮاگیﺮ معموال نیازمند قابلیتهاي
ﮐمت ﺮي هستند .به دیگﺮ سخن ،محصوالت با فﺮاگیﺮي ﮐمتﺮ ،نیازمند قابلیتهاي به
نسبت بیشتﺮي هستند .بﺮ این اساس ،تنوع و فﺮاگیﺮي ،تخمین تقﺮیبی از تنوع قابلیت-
هاي مؤید در یک ﮐشور بﺮاي یک محصول هستند؛ بنابﺮاین در روش پیچیدگی
اقتصادي ،فﺮاگیﺮي و تنوع را بﺮاي بﺮطﺮف نمودن نقایص همدیگﺮ و در جهت تکمیل هﺮ
دو باهم در نظﺮ میگیﺮند .درنتیﺠه به ﮐشوري پیچیده گفته میشود ﮐه هم ﮐاالهاي
پیچیده و هم ﮐاالهاي متنوع زیادي را تولید میﮐند (هاسمن و همکاران.)2013 ،2
از دیدگاه اقتصاددانان ،فناوري و دانش بهعنوان عامل تبدیل نهادهها به ستادهها تعبیﺮ
شده است ﮐه راه تولید ارزشافزوده ،مزیت رقابتی ایﺠاد میﮐند (پورتﺮ .)1985 ،3در
اقتصاد مبتنی بﺮ دانش ،خدمات و صنایع داراي فناوري بﺮتﺮ ،نقش ﮐلیدي دارند؛ چﺮاﮐه
ابزاري بﺮاي بﺮتﺮي فناورانه ،ایﺠاد مزیتهاي رقابتی و تداوم آن و افزایش بهﺮهمندي
بشمار میرود .این صنایع داراي سهمی فزاینده در تولیدات اقتصادهاي دانشمحور بوده
و سهم صنایع با فناوري پایین و صنایع مبتنی بﺮ منابع طبیعی و مواد اولیه در این
اقتصادها ﮐاسته شده است .در اقتصادهاي دانشمحور ،شکوفایی اقتصادي با فﺮاهم شدن
1

)Ayvan (2006
Hausmann
3
Porter
2
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بستﺮ الزم بﺮاي نوآوري و حضور در بازارهاي صادراتی جهانی ایﺠاد میشود .الزمه ورود
هﺮ چه بیشتﺮ به بازارهاي جهانی ،توسعه صنایع پیشﺮفته است و توسعه این صنایع
دانش محور ،نیازمند توسعه فﺮهنگ نوآوري است .از طﺮف دیگﺮ ،گستﺮش مناسبات و
روابط تﺠاري از طﺮیق آزادي اقتصادي و ﮐانال آزادي تﺠاري یکی از مهمتﺮین اهداف
تصمیمگیﺮان اقتصادي در سﺮاسﺮ جهان محسوب میگﺮدد .بنیاد هﺮیتیج ﮐه از
معتبﺮتﺮین مؤسسات بینالمللی است آزادي اقتصادي را معیاري میداند ﮐه طبق آن
افﺮاد آزادند به تولید ،توزیع و مصﺮف ﮐاالها و خدمات بپﺮدازند .به عقیده طﺮاحان این
شاخص ،ازآنﺠاﮐه آزادي بهعنوان نبود الزام ،فشار یا محدودیت در انتخاب عمل است و
اقتصاد با تولید ،توزیع و مصﺮف ﮐاالها و خدمات مﺮتبط هست ،میتوان آزادي اقتصادي
را بهصورت نبود تحمیل یا محدودیت بﺮ تولید ،توزیع و مصﺮف ﮐاالها و خدمات تعبیﺮ
ﮐﺮد (جانسون و همکاران.)1379 ،1
آزادي اقتصادي از ابعاد نظﺮي و تﺠﺮبی ،حیطههاي متفاوتی را موردبﺮرسی قﺮار میدهد
ﮐه عبارتاند از :آزادي قیمتی ،آزادي مالی ،آزادي تﺠاري ،آزادي نﺮخ ارز ،آزادي
سﺮمایهگذاري ،آزادي حساب سﺮمایه و بخش مالیه (حضارمقدم و عبدلی.)1392 ،2
تﺠارت با فﺮاهم ﮐﺮدن زمینه مناسب از طﺮیق انتقال دانش فنی و مدرن در فﺮاگیﺮي
مهارتهاي الزم ،موجب توسعه سﺮمایه انسانی میگﺮدد .درنتیﺠه نیﺮوي ﮐار ماهﺮ با
بهﺮهگیﺮي درست از فنّاوري پیشﺮفته وارداتی شده و آموزشهاي صورت گﺮفته ،سبب
افزایش رقابتپذیﺮي در عﺮصه بینالملل میگﺮدد و درنهایت سبب گستﺮش هﺮچه
بیشتﺮ تﺠارت و همچنین تولید ﮐاالهاي باﮐیفیت باالتﺮ و بﺮتﺮ مینماید ﮐه در پیشبﺮد
سﺮیعتﺮ رشد اقتصادي حائز اهمیت خواهند بود .سیاستهاي آزادي تﺠاري عامل مهم
در رشد بهﺮهوري ﮐل میباشند و مطالعات تﺠﺮبی بیانگﺮ آن است ﮐه توسعه و تنوع
صادرات و واردات ناشی از آزادي تﺠاري میتواند به افزایش بهﺮهوري ﮐل عوامل ﮐمک
ﮐند و آزادي تﺠاري موجب ایﺠاد فضاي رقابتی بﺮاي صنایع داخلی از طﺮیق توسعه
فنهاي تولید جدید یا استفاده ﮐارا از عوامل تولید میشود و همچنین موجب انتخاب
وسیعتﺮي در مورد ﮐیفیت باالي نهادههاي واسطهاي باقیمتهاي پایینتﺮ بﺮاي فعالیت-
هاي اقتصادي شده ﮐه این امﺮ موجب بهﺮهوري ﮐل عوامل میشود (شاهآبادي.)1386 ،3
1

)Johnson et al (2000
)Hozar Moghadam (2013
3
)Shahabadi (2007
2
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آزادي تﺠاري با افزایش رقابت بین بنگاههاي تﺠاري داخلی و خارجی بﺮ شﺮﮐتهاي
غیﺮﮐاراي داخلی فشار میآورد تا هﺮگونه اتالف منابع را بﺮطﺮف سازند و از صﺮفههاي
مقیاس بهﺮهمند گﺮدند و درنتیﺠه ،بهﺮهوري ﮐل عوامل تولید در بنگاههاي داخلی
افزایش مییابد .از سوي دیگﺮ ،آزادي تﺠاري از طﺮیق افزایش واردات ﮐاالهاي واسطهاي
و انتقال دانش و فناوري ،ظﺮفیت اقتصاد را بﺮاي جذب فناوريهاي مؤثﺮتﺮ تولید افزایش
میدهد و به رشد سﺮیع بهﺮهوري منﺠﺮ میشود (نیشیمیزو و پیگ 1991 ،1و
هﺮیسون .)1996 ،2درمﺠموع میتوان گفت :آزادي تﺠاري ،باعث انتقال فنّاوري از طﺮیق
واردات ﮐاالهاي سﺮمایهاي پیشﺮفته میگﺮدد .اینگونه واردات ﮐاالهاي سﺮمایهاي
همچنین باعث باال بﺮدن رشد با دریافتیهاي صادراتی و باال بﺮدن جﺮیانات ورودي
سﺮمایه خارجی ،میشوند .بﺮ طبق الگوي رشد درونزا ،در جﺮیان انتقال فناوري آزادي
تﺠاري نقش مهمی در افزایش صادرات و همچنین رشد تولید ناخالص داخلی ایفا می-
ﮐند .افزایش در صادرات از طﺮیق بهﮐارگیﺮي منابع استفادهنشده میتواند منﺠﺮ به ارتقاء
میزان تولید ناخالص داخلی شود.

 -3ادبیات تجربی و پیشینه تحقیق
مطالعات تﺠﺮبی متنوعی در ارتباط با موضوع پﺮاهمیت آزادي تﺠاري و نقش مستقیم و
غیﺮمستقیم آن در مقوله پیچیدگی اقتصادي پذیﺮفته است .اﮐثﺮ مطالعاتی ﮐه تاﮐنون در
زمینه پیچیدگی اقتصادي صورت گﺮفته ،با تأﮐید بﺮ اندازهگیﺮي و چگونگی محاسبه این
شاخص و یا به نحوه اثﺮگذاري این متغیﺮ بﺮ رشد اقتصادي هستند و بﺮرسی عوامل
اثﺮگذار بﺮ مقوله پیچیدگی اقتصادي همچون رابطه آزادي تﺠاري ﮐمتﺮ موردتوجه قﺮار
گﺮفته است؛ بنابﺮاین خأل نپﺮداختن به عوامل اثﺮگذار بﺮ پیچیدگی اقتصادي بهویژه
مؤلفههاي اقتصاد دانش چه در داخل و چه در خارج از ایﺮان مشاهده میشود .خالصه
مطالعات پیﺮامون موضوع آزادي تﺠاري و پیچیدگی اقتصادي در جدول ( )1آمده است.
با توجه به مطالعات صورت گﺮفته پیﺮامون موضوع آزادسازي تﺠاري و پیچیدگی
اقتصادي ﮐه در قالب جدول ( ،)1بهطور مختصﺮ اشاره گﺮدید ،این پژوهش در نظﺮ دارد

Nishimizu and Page
Harrison

1
2
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خأل موجود در خصوص پیچیدگی اقتصادي را پﺮ نماید و به بﺮرسی تأثیﺮ سیاست
آزادسازي تﺠاري دولت بﺮ پیچیدگی اقتصادي بپﺮدازد.
جدول ( :)1مروری بر مهمترین مطالعات تجربی مرتبط با مفهوم پیچیدگی اقتصادی
دوره و
نام نویسندگان

کشورهای مورد

متغیر وابسته

متغیرها

نتایج

مطالعه
باسی اﮐن و
فلیکس آوارا
()2018

نیﺠﺮیه-1996( ،
)2016

1

گنزالس و
2
همکاران
()2018

زﮐﺮیا و همکاران
()2015

هارتمن و
همکاران،4
()2015

3

تنوع صادرات

اثﺮبخشی دولت،
حاﮐمیت قانون ،ثبات
سیاسی و ﮐنتﺮل فساد

با استفاده از مدل تصحیح خطا نتایج نشان داد ﮐه علی
رغم سهم قابل توجه صادرات این ﮐشور با تقویت چهار
شاخص اثﺮبخشی دولت ،حاﮐمیت قانون ،ثبات سیاسی و
ﮐنتﺮل فساد توانسته تولید ناخالص داخلی خود را تا حد
قابل مالحظهاي متنوع سازد.

پاراگوئه

پیچیدگی اقتصادي

---

در پژوهشی به این سوال ﮐلی پاسخ میدهند ﮐه ﮐدام
یک از بخشهاي تولیدي باید از طﺮیق گذار به یک اقتصاد
پیچیدهتﺮ به منظور توسعۀ اقتصادي (با توجه به نظﺮیه
پیچیدگی اقتصادي) در پاراگوئه ارتقاء یابد؟ نتیﺠه این
ارزیابیها نشان میدهد تﺮﮐیبی از رویکﺮدها میتواند
سودمند باشد ،و در رابطه با پاراگوئه ،این امﺮ به شناسایی
بخشهایی ﮐمک میﮐند ،ﮐه اگﺮ به وسیله سیاستگذاران
تﺮویج گﺮدد ،میتواند از طﺮیق پیچیدگی و انباشت
قابلیتهاي اقتصادي به توسعۀ اقتصادي ﮐمک نماید.

هلند،
()2010-1995

پیچیدگی اقتصادي

دادههاي صادراتی

نتایج حاﮐی از این بود ﮐه بخشهاي تک محصولی با
ﮐیفیت باال اما رقابتپذیﺮي اندک تولید میﮐند .در مقابل،
بخش باغبانی و انﺮژي رقابتپذیﺮي باالیی را نشان میداد.
آنها همچنین بخش دارویی را به صورت جزئیتﺮ مورد
بﺮرسی قﺮار دادند ﮐه نشان از ﮐاهش پیچیدگی جهانی آن
میداد ،ک در نتیﺠه گﺮایش به تولید محصوالت با ﮐیفیت
پایینتﺮ داشت.

 122ﮐشورهاي
شامل ﮐشورهاي
با جمعیت بزرگتﺮ
از  1 /5میلیون و

پیچیدگی اقتصادي

---

نتیﺠه بیانگﺮ این بود ﮐه افزایش پیچیدگی اقتصادي با
ﮐاهش نابﺮابﺮي درآمد همﺮاه است و ﮐشورهاي صادرﮐننده
محصوالت پیچیده ،نابﺮابﺮي درآمد ﮐمتﺮي نسبت به
ﮐشورهاي صادرﮐننده محصوالت ساده دارند.

1

. Bassey Okon and Felix Awara
Gonzále
3
Zaccaria
4
Hartmann
2
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ﮐل صادرات بیش
از یک میلیارد
دالر-1968( ،
)2008
گنانگنون و
موسﺮ)2014( 1

وغیاتزاوغلو
()2009

2

3

لﺠﺮ
()2006

چن و پاتنیون

4

 89ﮐشور
درحالتوسعه و
توسعهیافته،
()2003-1975

پیچیدگی اقتصادي

حقوق مالکیت فکﺮي،
نوآوري ،آزادي تﺠاري،
سﺮمایه انسانی ،تولید
ناخالص داخلی سﺮانه

نتایج نشان داد ،حفاظت از حقوق مالکیت فکﺮي ،آزادي
تﺠاري ،نوآوري ،افزایش تولید ناخالص داخلی و سﺮمایه
انسانی منﺠﺮ به متنوع شدن محصوالت صادراتی و بهتبع
آن پیچیدگی اقتصادي میشود.

 29ﮐشور
منتخب،
()2000-2006

صادرات محصوالت
فناوري اطالعات و
ارتباطات

هزینه تحقیق و توسعه،
سﺮمایه انسانی ،نﺮخ ارز،
درجه باز بودن تﺠارت،
ارزش افزوده در صنعت
فن آوري اطالعات و
ارتباطات .اندازه صنعت
فن آوري اطالعات و
ارتباطات ،سﺮمایه گذاري
مستقیم خارجی و تعداد
خط تلفن ثابت به ازاي
هﺮ نفﺮ

نتایج این مطالعه نشان می داد ﮐه هزینههاي تحقیق و
توسعه و سﺮمایه انسانی اثﺮ مثبت و معنی داري بﺮ
صادرات محصوالت فن آوري اطالعات و ارتباطات در این
ﮐشورها دارند.

 32ﮐشور صنعتی
و 44ﮐشور
درحالتوسعه،
()1995-1970

نوآوري (پیچیدگی
اقتصادي)

حقوق مالکیت فکﺮي،
متغیﺮ انباشت مخارج
تحقیق و توسعه ،تولید
ناخالص داخلی سﺮانه،
جمعیت ،متغیﺮ توسعه
انسانی

نتایج حاﮐی از آن است ﮐه شاخص حمایت از حقوق
مالکیت فکﺮي بﺮاي ﮐل نمونه و نیزﮐشورهاي توسعهیافته
به عنوان زیﺮ مﺠموعهاي از ﮐل نمونه ،معنیدار است.
متغیﺮ انباشت مخارج تحقیق و توسعه بﺮاي هﺮ دو گﺮوه
نمونه یعنی هم ﮐشورهاي صنعتی و هم ﮐشورهاي
درحال توسعه ،عامل مهمی در توضیح نوآوري است .تولید
ناخالص داخلی سﺮانه در ﮐشورهاي صنعتی بﺮ نوآوري
بسیار مؤثﺮ است ولی در ﮐشورهاي درحالتوسعه اثﺮي
ندارد .متغیﺮ جمعیت در هﺮ دو نمونه بیمعنی است .متغیﺮ
سﺮمایه انسانی نیز تنها در ﮐل نمونه اثﺮ معنیدار و مثبتی
بﺮ نوآوري دارد.

 64ﮐشور

نوآوري (پیچیدگی

حقوق مالکیت فکﺮي ،

تمامی این متغیﺮها بﺮ نوآوري اثﺮ معنیدار و مثبت دارد.
1

Gnangnon and Moser
Vogiatzoglou
3
Léger
4
Chen and Puttitanun
2
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()2005

فورمن و
همکاران
()2002

1

چشمی و ملک-
2
الساداتی
()1392

خانی و
نصﺮاللهی
()1392

3

تقیپور و
موسوي-
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درحالتوسعه،
()2005-1975

اقتصادي)

تولید ناخالص داخلی
سﺮانه ،سﺮمایه انسانی ،
آزادي اقتصادي و
جمعیت

البته اثﺮ حقوق مالکیت فکﺮي بﺮ نوآوري در ﮐشورهایی با
توسعه اقتصادي باالتﺮ ،بزرگتﺮ است .در واقع ،اثﺮ حقوق
مالکیت فکﺮي بﺮ نوآوري ،همﺮاه با توسعه اقتصادي افزایش
مییابد.
نتایج نشان داد مقدار و اندازه قابل توجهی از تفاوت بین
ﮐشورها به خاطﺮ تفاوت در سطح نهادهي اختصاص داده
شده به نوآوري( نیﺮوي ﮐار و مخارج به ﮐار گﺮفته شده در
تحقیق و توسعه) است و اگﺮچه متغیﺮ جمعیت تأثیﺮ
مثبتی بﺮ نوآوري ندارد ولی نقش مهم و چشمگیﺮي را
عوامل مﺮتبط با تفاوت بهﺮهوري تحقیق و توسعه( انتخاب-
هاي سیاسی همچون گستﺮه حمایت از مالکیت معنوي و
باز بودن تﺠارت بینالمللی ،سهم تحقیقات انﺠام شده
توسط بخش دانشگاهی و سﺮمایهگذاري شده توسط بخش
خصوصی ،درجه تخصصگﺮایی فناورانه و انباشت دانش در
هﺮ ﮐشور) ،ایفا میﮐنند.

 17ﮐشور صنعتی
عضو ،OECD
()1995-1973

نوآوري (پیچیدگی
اقتصادي)

---

ایﺮان ،تﺮﮐیه ،ﮐﺮه
جنوبی،
()2008

پیچیدگی اقتصادي

جمعیّت ،اندازة اقتصاد،
زیﺮساختها و خدمات
عمومی ،توسعۀ بخش
مالی ،ﮐارایی بازارها،
آمادگی تکنولوژیکی،
نوآوري و مهارتهاي
ﮐسبوﮐار

نتایج بﺮّرسی مقایسهاي نشان میدهد با این ﮐه شاخص-
هاي ورودي اقتصاد ﮐشور با این دو ﮐشور تفاوت چندان
زیادي ندارد ،امّا شاخصهاي واسطهاي تفاوت زیادي با
این دو ﮐشور دارد و این موضوع خود را در تفاوت شدید
در شاخصهاي خﺮوجی اقتصاد مانند درجۀ پائین
پیچیدگی اقتصادي نشان داده است.

ﮐشورهاي
منتخب
درحالتوسعه
(ﮐشورهاي گﺮوه
منا)،
()2005-1975

نوآوري (پیچیدگی
اقتصادي)

نﺮخ رشد جمعیت،
شاخص حمایت از حقوق
مالکیت فکﺮي ،آموزش،
درجه باز بودن تﺠاري و
نﺮخ بهﺮه واقعی

آن ها بﺮاي نوآوري از تعداد درخواست هاي ثبت اختﺮاع و
بﺮاي حقوق مالکیت فکﺮي از شاخص ثبت اختﺮاع
 Ginarteو  Parkاستفاده ﮐﺮده و مدل خود را با روش
حداقل مﺮبعات تعمیم یافته ) (GLSبﺮآورد ﮐﺮدند نتایج
تحقیق بیانگﺮ آن است ﮐه رشد جمعیت در ﮐشور هاي
درحالتوسعه ،نوآوري را افزایش می-دهد .سﺮمایه انسانی
 ،نﺮخ بهﺮه حقیقی و حمایت از حقوق مالکیت فکﺮي نیز
رابطه مستقیمی با نوآوري دارند اما درجه باز بودن تﺠاري
رابطه معکوسی با نوآوري دارد

ایﺮان

تنوع صادرات

---

نتایج نشان داد ﮐه پس از شﺮوع بﺮنامه اول ،شاخصهاي
سنتی بودن گﺮوه ﮐاالیی و نسبت تمﺮﮐز هیﺮشمن با

1

Furman
)Cheshmi et al. (2013
3
)Khani & Nasrollahi (2013
2
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استفاده از ﮐدهاي دو رقمی) (HSبﺮاي ﮐل صادرات
ﮐشور نزولی بوده و بیانگﺮ ﮐاهش تمﺮﮐز ﮐاالهاي صادراتی
ﮐشور بﺮ تعداد محدودي از ﮐاالهاي صادراتی است .در
تخمین معادله صادرات غیﺮ نفتی ﮐه تابعی از نﺮخ واقعی
ارز ،تولید واقعی ﮐشورهاي  OECDو شاخص هیﺮشمن
میباشد ،با استفاده از روش همجمعی نشان میدهند ﮐه
متنوعسازي تﺮﮐیب صادرات ﮐشور بین ﮐاالهاي صنعتی،
موجب افزایش درآمدهاي ارزي ﮐشور میگﺮدد.
منبع :یافتههاي تحقیق

 -4روش تحقیق و ارائه مدل
با پیﺮوي از مبانی نظﺮي و مطالعات انﺠامشده در زمینه پیچیدگی اقتصادي توسط
باسی اﮐن و فلیکس آوارا ( ،)2018گنزالس و همکاران ،)2018( ،لﺠﺮ ( )2006و چن و
پاتنیون )2005( ،مدل بﺮآوردي و متغیﺮهاي بکار رفته در آن عبارت است از آنچه در
رابطه  1آمده است.
)𝐹𝐶𝐹𝐺 𝐸𝐶𝐼 = 𝐹( 𝑇𝐿, 𝑀𝐼, 𝐹𝐷𝐼,
()1
ﮐه در آن متغیﺮ وابسته شاخص پیچیدگی اقتصادي ( 2)ECIاست ﮐه بیانگﺮ میزان تنوع
تولیدات داخل با درجه تمایز یا درجه فﺮاگیﺮي محصوالت در خارج هست.
آزادی تجاری ( :3)TLاز عوامل مهم تأثیﺮگذار بﺮ پیچیدگی اقتصادي ،آزادي تﺠاري
است ﮐه از شاخص مﺮﮐب محدودیتهاي تعﺮفهاي و غیﺮتعﺮفهاي مؤثﺮ بﺮ صادرات و
واردات تشکیل شده است .این محدودیتها بﺮ ورود و خﺮوج بﺮ تولید ﮐاالهاي با فناوري
بﺮتﺮ تأثیﺮ میگذارد چﺮاﮐه آزادي تﺠاري با افزایش رقابت بین بنگاههاي تﺠاري داخلی و
خارجی بﺮ شﺮﮐتهاي غیﺮﮐاراي داخلی فشار میآورد تا هﺮگونه اتالف منابع را بﺮطﺮف
سازند و از صﺮفههاي مقیاس بهﺮهمند گﺮدند و درنتیﺠه ،بهﺮهوري ﮐل عوامل تولید در
بنگاههاي داخلی افزایش مییابد .حال اگﺮ شﺮایط بهگونهاي فﺮاهم باشد ﮐه ﮐشور با ارتقا
بهﺮه وري عوامل تولید ،در راستاي ﮐسب دانش جدید حﺮﮐت نماید ،بنابﺮاین منﺠﺮ به
تولید ﮐاالهاي پیچیده ،با فناوري بﺮتﺮ و افزایش قدرت رقابتپذیﺮي ﮐشورها میشود.
1

)Taghipoor & Mousavi (2001
Economic Complexity
3
Trade liberalization
2
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همچنین میتوان بیان داشت ،آزادي تﺠاري از طﺮیق افزایش واردات ﮐاالهاي واسطهاي
و انتقال دانش و فناوري ،ظﺮفیت اقتصاد را بﺮاي جذب فناوريهاي بﺮتﺮ افزایش میدهد
و زمینه را بﺮاي تولید ﮐاالهاي متنوع و ﮐمتﺮ فﺮاگیﺮ فﺮاهم مینماید (نیشیمیزو و پیگ،
 1991و هﺮیسون)1996 ،؛ بنابﺮاین میتوان بیان داشت ،مدل تﺠاري ﮐه در آن ﮐاال و
خدمات بدون محدودیتهاي دولتی بین ﮐشورها معامله میشود را آزادي تﺠاري گویند
ﮐه داراي مزایاي اقتصادي فﺮاوانی است .همچنین از سوي واردات انتظار بﺮ این است ﮐه
ﮐاالهاي سﺮمایهاي با فناوريهاي نوین تولیدي به داخل ﮐشور وارد شوند و از سوي
دیگﺮ با جهتگیﺮي صادراتی نسبت به راهبﺮد جایگزینی واردات و ارتقاي مزیت نسبی،
میتوان به افزایش تولیدات ملی ،بهبود سطح رقابتپذیﺮي و ارتقا پیچیدگی اقتصادي
دستیافت .از معیارهاي موردسنﺠش و ارزیابی آزادي تﺠاري میتوان به مالیات بﺮ
تﺠارت خارجی ،موانع تﺠاري نظارتی ،اندازه واقعی بخش تﺠارت در مقایسه با اندازه
مورد انتظار ،تفاوت بین میزان رسمی و میزان بازار سیاه ارز ،ﮐنتﺮل بازارهاي سﺮمایه
بینالملل اشاره نمود .در پژوهش حاضﺮ دادههاي آزادي تﺠاري از پایگاه آماري موسسه
فﺮیزر 1استخﺮاج شده است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی :)FDI( 2ﮐوجیما (1973) 3به سﺮمایهگذاري
مستقیم خارجی بهعنوان ابزاري بﺮاي انتقال فنّاوري ،سﺮمایه و دانش از ﮐشوري به ﮐشور
دیگﺮ نگﺮیست .ﮐوجیما بﺮ این باور است ﮐه دو نوع سﺮمایهگذاري مستقیم خارجی وجود
دارد ﮐه در نوع اول سﺮمایهگذاري مستقیم خارجی میتواند همسو با تﺠارت باشد و در
نوع دیگﺮ سﺮمایهگذاري مستقیم خارجی ضد تﺠارت هست .ایشان بﺮ این باور است ﮐه
سﺮمایهگذاري مستقیم خارجی بسته به اینﮐه همسو با تﺠارت یا ضد تﺠارت باشد ،بﺮ
تﺠارت ﮐشور میزبان تأثیﺮ میگذارد .اگﺮ سﺮمایهگذاري مستقیم خارجی همسو با تﺠارت
باشد ،به این معنی ﮐه سﺮمایهگذاري در صنایعی ﮐه ﮐشور سﺮمایهگذار در آن داراي عدم
مزیت نسبی است موجب افزایش و رشد صادرات میشود .ولی اگﺮ سﺮمایهگذاري
مستقیم خارجی داراي سمتگیﺮي ضد تﺠاري باشد ،به این معنی ﮐه سﺮمایهگذاري در
صنایعی در ﮐشور میزبان ﮐه ﮐشور سﺮمایهگذار در آن مزیت نسبی دارد ،منﺠﺮ به رشد و
افزایش صادرات نمیشود؛ بنابﺮاین میتوان بﺮداشت نمود ﮐه سﺮمایهگذاري مستقیم
1

Fraser Institute
Foreign Direct Investment
3
Kojima
2
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خارجی با فﺮاهم نمودن شﺮایط بﺮاي انتقال فنّاوري ،سﺮمایه و دانش فﺮاهم نموده و با
ﮐسب دانش از سﺮمایهگذار خارجی منﺠﺮ به تولید ﮐاالهاي متنوع و با فناوري باال می-
گﺮدد .در این میان بانک جهانی تعﺮیفی از سﺮمایهگذاري مستقیم خارجی داشته و
متذﮐﺮ میشود ،سﺮمایهگذاري مستقیم خارجی به معنی داشتن حداقل  10درصد سهام
با حق رأي در یک فعالیت سودآور در خارج از ﮐشور سﺮمایهگذار خارجی است ﮐه می-
تواند بهصورت سﺮمایهگذاري جدید ،سﺮمایهگذاري مﺠدد ،از محل درآمدها و هﺮگونه
قﺮارداد میان شﺮﮐت مادر و بنگاه خارجی مطابق با آنچه در تﺮاز پﺮداختها آمده است،
باشد (مهدويعادلی و همکاران .)1387 ،1ازنظﺮ اجالس تحقیقات و توسعه سازمان ملل
نیز سﺮمایهگذاري مستقیم خارجی عبارت از سﺮمایهگذاري ﮐه متضمن روابط اقتصادي
بلندمدت بوده و نشاندهنده منافع پایدار و ﮐنتﺮل واحد اقتصادي مقیم یک ﮐشور
(شﺮﮐت مادر) بﺮ واحد اقتصادي مقیم ﮐشور دیگﺮ (شعبه فﺮعی بنگاه مادر) هست .در
حقیقت سﺮمایهگذاري مستقیم خارجی فﺮآیندي است ﮐه بهموجب آن ،یک شﺮﮐت
فعالیتهاي تولیدي را در بیش از یک ﮐشور هدایت و ﮐنتﺮل مینماید (اولیس و
همکاران 2013 ،2و جمشیدي و همکاران .)1394 ،3لذا بهعنوان عاملی بﺮ ﮐسب و انتقال
دانش زمینه را بﺮاي ارتقا پیچیدگی اقتصادي فﺮاهم مینماید ﮐه آمار مﺮبوط به آن از
پایگاه آماري بانک جهانی استخﺮاج شده است.
واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای ( :4)MIدر مباحث اقتصاد ﮐالن پیچیدگی
اقتصادي یکی از مهمتﺮین بخشهاي مﺮبوط به مدلهاي رشد اقتصادي است ،در مدل-
هاي رشد وجود ارتباط بین دو متغیﺮ رشد اقتصادي و پیچیدگی اقتصادي امﺮي
اجتنابناپذیﺮ هست .مدلهاي رشد مبتنی بﺮ دانش ،رشد اقتصادي را ناشی از تحقیق و
توسعه میدانند ﮐه بهنوبه خود ،توانایی یک ﮐشور را در زمینه دستیابی به فناوري بﺮتﺮ
تحت تأثیﺮ قﺮار میدهد .ازآنﺠاﮐه تحقیق و توسعه شامل دو مقوله داخلی و خارجی
هست و توسعه فعالیتهاي نوآوري تابع فعالیتهاي تحقیق و توسعه داخلی است لذا

1

)Mahdavi et al. (2008
Olise
3
)Jamshidi et al. (2015
4
Import of Intermediate and Capital Goods
2
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توجه به تحقیق و توسعه داخلی الزم و ضﺮوري است اما باید خاطﺮنشان ساخت
ﮐشورهاي درحالتوسعه سهم ﮐمی از تولید ناخالص داخلی خود را به فعالیتهاي
تحقیق و توسعه داخلی اختصاص میدهند لذا ،همواره شاهد شکاف قابلتوجه مابین
فعالیتهاي نوآوري ﮐشورهاي درحالتوسعه با ﮐشورهاي توسعهیافته هستیم؛ اما بﺮ
اساس مطالعات تﺠﺮبی گستﺮده میتوان بیان داشت فعالیتهاي نوآوري ﮐشورها تنها
تابع فعالیتهاي تحقیق و توسعه داخلی نیست بلکه تابع سﺮریز فعالیتهاي تحقیق و
توسعه ﮐشورهاي دیگﺮ هست ﮐه میتواند از ﮐانال واردات ﮐاالهاي سﺮمایهاي و واسطه-
اي و جﺮیان ورودي سﺮمایهگذاري مستقیم خارجی انتقال یابد .درواقع ،وقتی یک ﮐشور
بهمنظور تحقیق و توسعه سﺮمایهگذاري میﮐند و فناوري خود را بهبود میبخشد،
ﮐشورهاي مﺠاور نیز میتوانند بهصورت غیﺮمستقیم از منافع حاصل از این
سﺮمایهگذاري بهﺮهمند گﺮدند .واردات ﮐاالهاي واسطهاي و سﺮمایهاي از عواملی است ﮐه
دانش ﮐشورهاي مﺠاور را به ﮐشور سﺮریز مینماید و سبب ﮐسب دانش و فناوري جدید
شده و تولید ﮐاالهاي متنوع و با فناوري بﺮتﺮ را به همﺮاه خواهد داشت .همچنین الزم به
ذﮐﺮ است ،شاخص متغیﺮ مذﮐور بﺮابﺮ با نسبت مﺠموع واردات ﮐاالهاي واسطهاي و
سﺮمایهاي به ﮐل واردات است ﮐه دادههاي آن از پایگاه آماري بانک جهانی استخﺮاج
شده است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ( :1)GFCFوسایل سﺮمایهاي مانند ساختمان،
ماشینآالت و تأسیسات ﮐه به نسبت داراي عمﺮ طوالنی میباشند و در فﺮایند تولید
نقش معین و پایداري را بازي میﮐنند را سﺮمایه مستقﺮ مینامند .در تحلیل رابطه بین
نسبت سﺮمایه ثابت ناخالص در ماشینآالت و ساختمان به تولید ناخالص داخلی و
پیچیدگی اقتصادي میتوان بیان داشت سﺮمایه ثابت ناخالص در ماشینآالت و
ساختمان عامل تعیینﮐننده در فعالیتهاي تولیدي مولد است ﮐه میتواند شﺮایط را
بﺮاي تولید ﮐاالهاي با فناوري بﺮتﺮ فﺮاهم نماید و نگﺮانی فعالین بخش تولیدي را در
خصوص سﺮمایه ﮐاهش میدهد و منﺠﺮ میگﺮدد در راستاي ﮐسب دانش و فناوري
جدید باشند ﮐه بتوانند زمینه را بﺮاي تولید ﮐاالهاي متنوع و ﮐمتﺮ فﺮاگیﺮ فﺮاهم نمایند؛
اما اگﺮ ماشینآالت و تأسیسات با تﺠهیزات و فناوري بﺮتﺮ و بهروز نباشد منﺠﺮ میشود
تأثیﺮ آنچنانی بﺮ پیچیدگی اقتصادي نداشته باشد چﺮاﮐه عالوه بﺮ نیﺮوي ﮐار ماهﺮ و

Gross Fixed Capital Formation

1
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متخصص نیاز به ماشینآالت و سﺮمایههاي با فناوري باال وجود دارد ﮐه منﺠﺮ به تولید با
فناوري بﺮتﺮ شود تا قدرت رقابتپذیﺮي با دنیاي خارج را داشته باشند .همچنین الزم به
ذﮐﺮ است ﮐه آمار مﺮبوط به این متغیﺮ از پایگاه آماري بانک جهانی استخﺮاج شده است.
بدین تﺮتیب رابطه ( )1بهعنوان مدل خودرگﺮسیونبﺮداري پانل دیتا ( )PVARبﺮاي
دوره زمانی  2002تا  2017و مقاطع مﺮبوط به ﮐشورهاي درحالتوسعه عضو گﺮوه دي
هشت ) (D8بﺮآورد میگﺮدد .ضمنا بﺮاي همگن ﮐﺮدن دادهها از شکل لگاریتمی آنها
استفاده شده است.

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

𝑡𝜀 𝑧𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐹𝐶𝐹)𝑡 −𝑗,

()2

 -5تخمین مدل ،نتایج و یافتهها
پیش از تخمین الگو ،بهمنظور بﺮرسی ایستایی متغیﺮها در طول زمان از آزمون ریشه
واحد لوین ،لین و چو )LLC( 1استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد ﮐه تمامی
متغیﺮها در سطح ایستا هستند و نیاز به آزمون هم انباشتگی دیده نمیشود .2در ادامه
طول وقفه بهینه مدل تعیین گﺮدید ﮐه بﺮاي این منظور یعنی انتخاب وقفهها و شﺮایط
گشتاوري مناسب از معیار شوارتز -بیزین استفاده شد .وقفه بهینه وقفهاي است ﮐه
داراي ﮐمتﺮین مقدار  SC ،HQو  AICباشد .در جدول ( ،)2حداﮐثﺮ وقفهي یک
(ستارهدار) نشان داده شده است ﮐه بیانگﺮ وقفه بهینه است؛ بنابﺮاین بﺮاساس نتایج
معیار شوارتز – بیزین و بهمنظور ﮐنتﺮل درجهي آزادي ،وقفه بهینه جهت بﺮآورد مدل
خودرگﺮسیون بﺮداري ،عدد یک انتخاب میشود
جدول ( :)2نتایج برآورد وقفه بهینه مدل
HQ
*-7/012

SC
*-6/398

AIC
-7/41

lag
1

-6/251

-5/126

-6/982

2

-5/777

-4/142

-6/84

3

منبع :یافتههاي تحقیق
Levin, Lin and Chu
 2نتایج جدول ایستایی بﺮاي جلوگیﺮي از اطاله ﮐالم ذﮐﺮ نشده است.

1
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بﺮاي بﺮآورد مدل خودرگﺮسیونبﺮداري پانللل ( )PVARنیل از بلله بﺮرسللی پایللداري مللدل
هست .یک مدل خودرگﺮسیون بﺮداري پانل در صورتی پایدار است ﮐه ﮐلیه مللاژولهللاي
ماتﺮیس همﺮاه اﮐیدا ﮐوچکتﺮ از یک باشند .بﺮقﺮاري این شﺮط (شﺮط پایداري) متضللمن
معکوسپذیﺮ بودن مدل خودرگﺮسیونبﺮداري پانل و امکان نمایش آن بهصورت میل انگین
متحﺮکبﺮداري از مﺮتبه بینهایت است ﮐه میتواند بﺮاي تفسیﺮ توابع عکسالعمل آنللی و
تﺠزیه واریانس به ﮐار رود (نمودار  .)2نتایج پایداري مدل در نمودار  2نشان میدهد ،بللا
توجه به اینﮐه مقادیﺮ ویژه این مدل ﮐمتﺮ از یل ک بللوده و ریشلله مللاتﺮیس ﮐامپللائین در
داخل دایﺮه واحد قﺮار گﺮفته است ،لذا شللﺮط ثبللات (پایل داري) در مللدل  PVARبﺮقللﺮار
است .بنابﺮاین متناسب با فﺮاهم بودن شﺮایط بﺮاي بﺮآورد مدل خودرگﺮسیونبﺮداري پانل
( )PVARدر ادامه به بﺮرسی تﺠزیللهوتحلیل توابللع عکللسالعمللل آنللی و تﺠزیللهوتحلیل
واریانس خطاي پیشبینی پﺮداخته میشود.

نمودار ( :)2آزمون ثبات مدل
منبع :یافتههاي تحقیق

 -1 -5تجزیهوتحلیل توابع عکسالعمل آنی
از ﮐاربﺮدهاي الگوي  PVARبﺮرسی واﮐنش متغیﺮهاي الگو نسبت به شوکهاي به وجود
آمده در هﺮ یک از متغیﺮها است و ضﺮایب بﺮآورد شده در مللدل داراي تفسل یﺮ اقتصللادي
خاصی نیستند ،بااینحال نتایج حاصل از توابع عکسالعمل آنی میتوانللد حللاوي تفاسل یﺮ
مهمی باشد .بدین منظور پژوهش حاضﺮ به بﺮرسی واﮐنش پیچیدگی اقتصادي نسبت بلله
آزادي تﺠاري ﮐشورهاي درحالتوسعه میپﺮدازد .بهطوريﮐه اثﺮ شوک متغیﺮهاي لحللاظ
شده در مدل بﺮ روي پیچیدگی اقتصادي بﺮرسی میگﺮدد و نشان داده میشود ﮐلله اگللﺮ
یک تغییﺮ ناگهانی (شوک) در متغیﺮهاي مدل رخ دهد ،اثﺮ آن بﺮ پیچیدگی اقتصللادي در
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طول دورههاي مختلف چه مقدار خواهد بود .نتایج حاصل از توابللع عکسالعمللل آنل ی در
نمودار  3آمده است ﮐه در ادامه به بﺮرسی واﮐنش پیچیدگی اقتصادي نسبت به شللوک-
هاي واردشده از طﺮف متغیﺮهاي توضیحی پﺮداخته میشود:

نمودار  .3واکنش پیچیدگی اقتصادی نسبت به شوکهای وارد شده از طرف متغیرهای
توضیحی
منبع :یافتههاي تحقیق

عکسالعمل پیچیدگی اقتصادی به شوک پیچیدگی اقتصادی :واﮐنش پیچیللدگی
اقتصادي از شوکهاي خود پیچیدگی اقتصادي مثبت بوده ﮐه بعد از  10دوره به سللمت
صفﺮ میل نمینماید ،بنابﺮاین ،یک شوک مثبت در پیچیللدگی اقتصللادي باعللث افللزایش
پیچیدگی اقتصادي میشود .بﺮ اساس نمودار ،3اثﺮ این شوک بلندمدت اسللت لللذا نتللایج
حللاﮐی از آن اسللت ﮐلله تولیللد ﮐاالهللاي متنللوع و متمللایز در داخللل و تنوعبخشل ی بلله
محصوالت صادراتی تللا مللدتهللا مللیتوانللد منﺠللﺮ بلله افللزایش پیچیللدگی اقتصللادي در
ﮐشورهاي درحالتوسعه شود.
عکسالعمل پیچیدگی اقتصادی به شوک آزادی تجااری :در یللک دوره  10سللاله
ایﺠاد یک شوک مثبللت در آزادي تﺠللاري باعللث ارتقللا پیچیللدگی اقتصللادي مللیگللﺮدد.
همانطور ﮐه در نمودار نیز مشخص اسللت افللزایش در آزادي تﺠللاري ابتللدا تللأثیﺮ مثبللت
ناچیزي بﺮ پیچیدگی اقتصللادي دارد امللا بللهمﺮورزمان تللأثیﺮ افللزایش آزادي تﺠللاري بللﺮ
پیچیدگی اقتصادي بهصورت فزاینده افزایش مییاید تا جاییﮐه درنهایللت بعللد از حللدود
 10سال ،اثﺮش آن هنوز افزایشی است .لذا ،میتوان آزادي تﺠاري را از عوامل مللؤثﺮ بللﺮ
پیچیدگی اقتصادي در نظﺮ گﺮفت .آزادي تﺠاري میتواند با فﺮاهم نمودن محللدودیت بللﺮ
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ورود و خﺮوج بﺮ تولید ﮐاالهاي متنوع و متمایز تأثیﺮ گذارد چﺮاﮐه آزادي تﺠاري با ایﺠاد
زمینه بﺮاي دستیابی به دانش جدید منﺠﺮ به تولید ﮐاالهاي پیچیده ،بللا فنللاوري بﺮتللﺮ و
افزایش قدرت رقابتپذیﺮي ﮐشورهاي درحالتوسعه میشود .همچنین آزادي تﺠللاري بللا
مﺮور زمان میتواند از رهگذر افزایش واردات ﮐاالهاي واسطهاي و انتقال دانش و فناوري،
ظﺮفیت اقتصاد را بﺮاي جذب فناوريهللاي بﺮتللﺮ افللزایش دهللد و زمینلله را بللﺮاي تولیللد
ﮐاالهاي با فناوري بﺮتﺮ فﺮاهم نماید .نتایج مطالعات زﮐﺮیا و همکاران ( ،)2015گنانگنون
و موسﺮ ( ،)2014آگوسین و همکاران ( ،)2012نیشیمیزو و پیللگ ( )1991و هﺮیسللون
( )1996نیز همسو با نتایج این پژوهش است.
عکسالعمل پیچیدگی اقتصادی به شوک سرمایهگذاری مساتقیم خاارجی :در
یک دوره  10ساله ایﺠاد یک شوک مثبت در سﺮمایهگذاري مستقیم خارجی باعث ارتقللا
پیچیدگی اقتصادي میگﺮدد .همللانطور ﮐلله در نمللودار نیللز مشللخص اسللت افللزایش در
سﺮمایهگذاري مستقیم خارجی ابتدا تأثیﺮ مثبت ناچیزي بﺮ پیچیدگی اقتصللادي دارد امللا
بهمﺮورزمان تأثیﺮ افزایش سﺮمایهگذاري مستقیم خارجی بﺮ پیچیدگی اقتصادي بهصورت
فزاینده افزایش مییاید تا جایی ﮐه درنهایللت بعللد از حللدود  10سللال ،اثللﺮش آن هنللوز
افزایشی است .متغیﺮ سﺮمایهگذاري مستقیم خارجی نیز وضعیت مشابه آزادي تﺠاري بللﺮ
پیچیدگی اقتصادي دارد .همانطور ﮐه مالحظه میگﺮدد ،روند تأثیﺮگذاري سللﺮمایهگذاري
مستقیم خارجی بﺮ پیچیدگی اقتصادي بلندمدت و مثبت است .سﺮمایهگللذاري مسللتقیم
خارجی میتواند شﺮایط را بﺮاي حﺮﮐت به سمت صادرات فنللاوري اطالعللات و ارتباطللات
فﺮاهم نماید و از این طﺮیق با جذب دانللش و فنللاوري ﮐشللورهاي توسللعهیافته صللادرات
فناوري اطالعات و ارتباطات ﮐشورهاي درحالتوسعه را بهمﺮورزمان افزایش دهللد .نتللایج
مطالعات وغیاتزاوغلو ( )2009و لﺠﺮ ( )2006نیز همسو با نتایج این پژوهش است.
عکسالعمل پیچیدگی اقتصادی به شوک تشکیل سرمایه ثابت ناخالص :در یک
دوره  10ساله ایﺠاد یک شوک مثبت در تشکیل سﺮمایه ثابت ناخالص ،باعث ارتقا
پیچیدگی اقتصادي می گﺮدد .همانطور ﮐه در نمودار نیز مشخص است افزایش در
تشکیل سﺮمایه ثابت ناخالص ابتدا تأثیﺮ مثبت ناچیزي بﺮ پیچیدگی اقتصادي دارد اما
بهمﺮورزمان تأثیﺮ افزایش تشکیل سﺮمایه ثابت ناخالص بﺮ پیچیدگی اقتصادي بهصورت
فزاینده افزایش مییاید تا جاییﮐه درنهایت بعد از حدود  10سال ،اثﺮش آن هنوز
افزایشی است .متغیﺮ تشکیل سﺮمایه ثابت ناخالص در جهت تولید ﮐاالهاي با فناوري باال
سبب فﺮاهم شدن سﺮمایه اولیه آنها میشود و نگﺮانی فعالین بخش تولیدي را در
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خصوص سﺮمایه ﮐاهش میدهد و منﺠﺮ میگﺮدد در راستاي ﮐسب دانش و فناوري
جدید باشند ﮐه بتوانند زمینه را بﺮاي تولید ﮐاالهاي متنوع و ﮐمتﺮ فﺮاگیﺮ فﺮاهم نمایند.
عکسالعمل پیچیدگی اقتصادی به شوک واردات کاالهای واسطهای و سرمایه-
ای :در یک دوره  10سللاله ایﺠللاد یللک شللوک مثبللت در واردات ﮐاالهللاي واسللطهاي و
سﺮمایهاي ،در ابتدا سبب افزایش فزاینده در پیچیدگی اقتصادي میشود امللا ایللن اثللﺮات
دائمی نبوده و بعد از حدود  3سال ،تأثیﺮ آن بهصورت ﮐاهنده افزایشی هسللت .همللانطور
ﮐه در نمودار مشاهده میشود ،تأثیﺮ آن بلندمدت است و بعد از  10سال نیز تأثیﺮگذاري
مثبت آن بﺮ پیچیدگی اقتصادي پابﺮجاست .واردات ﮐاالهاي با فنللاوري بللاال ،دانللش را از
ﮐشور واردﮐننده به داخل ﮐشورهاي درحالتوسعه انتقال مللیدهللد و تولیدﮐننللدگان بللا
توجه به فناوري واردات ﮐاالهاي واسطهاي و سﺮمایهاي میتوانند درصدد تولید ﮐاالهللاي
متنوع و فﺮاگیﺮ باشند و افزایش پیچیدگی اقتصادي را به همﺮاه داشللته باشللند پیﺮامل ون
متغیﺮ مذﮐور نتایج پژوهش منطبق بامطالعه پارﮐتا و تامبﺮي ( )2011است.
 -2 -5تجزیهوتحلیل واریانس خطای پیشبینی
سهم متغیﺮهاي موجود در مدل از تغییﺮات هﺮیک از متغیﺮها در طول زمان مشخص
میشود ﮐه در این پژوهش از تﺠزیه واریانس خطاي پیشبینی استفاده شده است.
منظور از محاسبه شاخص تﺠزیه واریانس این است ﮐه مشخص شود بهطور نسبی میزان
سهم و اهمیت تکانه ناشی از هﺮ متغیﺮ ،در تغییﺮات خود نسبت به تغییﺮات سایﺮ
متغیﺮها چقدر است .نتایج حاصل از تﺠزیه واریانس خطاي پیشبینی بﺮاي متغیﺮهاي
موردمطالعه در یک دوره  10ساله در جدول ( ،)3آورده شده است .نتایج در جدول ()3
نشان میدهد ،در دوره اول صد درصد واریانس خطا در پیچیدگی اقتصادي ،توسط خود
آن توضیح دادهشده و سهم متغیﺮهاي توضیحی دیگﺮ صفﺮ بوده است .مطابق نتایج از
دوره دوم تا دوره دهم ،سهم متغیﺮ پیچیدگی اقتصادي از مقدار  98/605درصد به
 96/785درصد ﮐاهشیافته ﮐه داراي بیشتﺮین سهم در توضیح پیچیدگی اقتصادي ،از
بین متغیﺮهاي توضیحی مدل است .آزادي تﺠاري نیز از دوره دوم تا دوره دهم از 0/014
درصد به  0/17درصد رسیده است .نتایج حاصل در خصوص متغیﺮ سﺮمایهگذاري
مستقیم خارجی نیز نشان میدهد ،در دوره دوم سهم  0/019درصدي به  0/17درصد
در دوره دهم رسیده است .بهعالوه ،سهم متغیﺮ واردات ﮐاالهاي واسطهاي و سﺮمایهاي از
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دوره دوم تا دوره دهم از  1/323درصد به  2/655درصد هست .همچنین ،سهم متغیﺮ
تشکیل سﺮمایه ثابت ناخالص از دوره دوم تا دوره دهم از مقدار  0/037درصد به 0/217
درصد حﺮﮐت نموده است؛ بنابﺮاین متناسب با جدول ( ،)3مالحظه میشود ﮐه در
بلندمدت در یک دوره ( 10ساله) حدود  96درصد تغییﺮات پیچیدگی اقتصادي با خود
پیچیدگی اقتصادي توضیح داده میشود و هﺮ یک از متغیﺮهاي آزادي تﺠاري و
سﺮمایهگذاري مستقیم خارجی تقﺮیبا  0/17درصد نوسانات را توضیح میدهند ،متغیﺮ
واردات ﮐاالهاي واسطهاي و سﺮمایهاي نیز تقﺮیبا  2/5درصد نوسانات پیچیدگی اقتصادي
را دربﺮ دارد .سهم تشکیل سﺮمایه ثابت ناخالص نیز بﺮابﺮ با  0/217است؛ بنابﺮاین نتایج
تﺠزیه واریانس همانند توابع عکسالعمل آنی بیانگﺮ اثﺮ بلندمدت متغیﺮهاي توضیحی بﺮ
پیچیدگی اقتصادي است.
جدول ( :)3تجزیه واریانس خطای پیشبینی برای دوره  1۰ساله
دوره

)L(GFCF
0/000

)L(MI
0/000

)L(FDI
0/000

)L(TL
0/000

)L(ECI
100/0

SE
0/088

1

0/037

1/323

0/019

0/014

98/605

0/126

2

0/042

1/601

0/047

0/009

98/299

0/154

3

0/058

1/771

0/087

0/017

98/063

0/177

4

0/082

1/922

0/112

0/038

97/844

0/196

5

0/1096

2/061

0/129

0/064

97/635

0/213

6

0/136

2/201

0/143

0/0922

97/425

0/227

7

0/164

2/346

0/154

0/12

97/214

0/241

8

0/191

2/497

0/163

0/146

97/001

0/253

9

0/217

2/655

0/17

0/17

96/785

0/263

10

منبع :یافتههاي تحقیق

 -6نتیجهگیری و توصیه سیاستی
پیچیدگی اقتصادي با تولید ﮐاالهاي متنوع و ﮐمتﺮ فﺮاگیﺮ سبب افزایش تولید ﮐاالهاي
مولد در راستاي ایﺠاد فﺮصتهاي شغلی جدید میشود و از این رهگذر منﺠﺮ به رشد و
توسعه اقتصادي میگﺮدد .با ارتقا دانش و تﺠمیع آن میتوان ﮐاالهایی را تولید نمود ﮐه
پیچیدگی بیشتﺮي دارند و بﺮاي دستیابی به این مﺮحله باید درصدد ﮐسب دانش جدید
و فناوري بﺮتﺮ بود تا بتوان در این راستا گام بﺮداشت .لذا باید در جهتی حﺮﮐت نمود ﮐه
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
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ملزومات دستیابی به این هدف است ﮐه آزادسازي تﺠاري از عوامل مهمی است ﮐه بﺮ
پیچیدگی اقتصادي است و به دلیل نادیده گﺮفتن این عوامل مؤثﺮ این پژوهش در نظﺮ
دارد با استفاده از مدل خودرگﺮسیون بﺮداري پانل دیتا ( )PVARبه بﺮرسی تأثیﺮ
سیاست آزادي تﺠاري دولت بﺮ پیچیدگی اقتصادي ﮐشورهاي درحالتوسعه ( )D8طی
دوره  2002 -2017بپﺮدازد .نتایج پژوهش نشان میدهد ،در یک دوره  10ساله ایﺠاد
یک شوک در آزادي تﺠاري بﺮ پیچیدگی اقتصادي تأثیﺮ مثبت میگذارد و ابتدا تأثیﺮ
مثبت آن بﺮ پیچیدگی اقتصادي ناچیز است اما بهمﺮورزمان تأثیﺮ افزایش آزادي تﺠاري
بﺮ پیچیدگی اقتصادي بهصورت فزاینده افزایش مییابد چﺮاﮐه آزادي تﺠاري با ﮐاهش
محدودیت بﺮ ورود و خﺮوج بﺮ تولید ﮐاالهاي با فناوري بﺮتﺮ تأثیﺮ میگذارد و از طﺮیق
افزایش واردات ﮐاالهاي واسطهاي و انتقال دانش و فناوري ،ظﺮفیت اقتصاد را بﺮاي
جذب فناوريهاي بﺮتﺮ افزایش میدهد و زمینه را بﺮاي تولید ﮐاالهاي متنوع و ﮐمتﺮ
فﺮاگیﺮ فﺮاهم مینماید .همچنین یک شوک مثبت در واردات ﮐاالهاي واسطهاي و
سﺮمایهاي ،در ابتدا سبب افزایش فزاینده در پیچیدگی اقتصادي میشود اما این اثﺮات
دائمی نبوده و بعد از حدود  3سال ،تأثیﺮ آن بهصورت ﮐاهنده افزایشی هست.
در حقیقت واردات ﮐاالهاي با فناوري بﺮتﺮ منﺠﺮ میگﺮدد دانش از ﮐشورهاي
توسعهیافته به ﮐشورهاي درحالتوسعه انتقال یابد و تولیدﮐنندگان با توجه به فناوري
واردات ﮐاالهاي واسطهاي و سﺮمایهاي درصدد تولید ﮐاالهاي با فناوري بﺮتﺮ حﺮﮐت
نمایند .متغیﺮهاي تشکیل سﺮمایه ثابت ناخالص و سﺮمایهگذاري مستقیم خارجی نیز
وضعیت مشابه آزادي تﺠاري بﺮ پیچیدگی اقتصادي دارد و تأثیﺮ تشکیل سﺮمایه ثابت
ناخالص و سﺮمایهگذاري مستقیم خارجی نیز مثبت است .لذا متناسب با جایگاهی ﮐه
این گﺮوه ﮐشورها در بین ﮐشورهاي جهان در پیچیدگی اقتصادي دارند هنوز در این
راستا ضعفهایی در این ﮐشورها دیده میشود .بهگونهاي ﮐه نتوانستهاند آنچنان ﮐه باید،
در جه ت تولید ﮐاالهاي با فناوري باال حﺮﮐت نمایند ﮐه بتوانند در صادرات قدرت رقابت
با دنیاي خارج را داشته باشند .بنابﺮ نتایج ارائهشده و توصیه سیاستی جهت بهبود در
شاخص پیچیدگی اقتصادي و متناسب با پژوهش حاضﺮ شامل اهتمام ورزي در راستاي
ﮐاهش محدودیت بﺮ ورود و خﺮوج ﮐاالهاي با فناوري بﺮتﺮ در قالب تﺠارت آزاد با اهداف
سودمندانه دوطﺮفه ،ایﺠاد بستﺮهاي مناسب در جهت جذب سﺮمایهگذاريهاي خارجی
ازجمله ارتقاء امکانات زیﺮبنایی و زیﺮساختهاي مناسب و بﺮخوردار از استاندار جهانی و
همچنین رفع موانع سﺮمایهگذاري بﺮاي حمایت از طﺮحهاي توسعهاي در راستاي تولید
و صادرات ﮐاال و خدمات در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات است.
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