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یکی از مهمترین اهداف کالن اقتصادی کشورها ،ایجاد شرایط الزم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است
که پیچیدگی اقتصادی به عنوان یکی ازمهمترین بخشها در جهت دستیابی به این هدف میتواند مورد توجه قرار
بگیرد .بهرهوری یکی از متغیرهای اصلی مؤثر بر پیچیدگی اقتصادی است؛ بنابراین تقویت آن میتواند سبب افزایش
پیچیدگی اقتصادی شود .برای تقویت بهرهوری میتوان مؤلفههای کارایی را مورد بررسی قرار داد که از مهمترین این
مؤلفهها میتوان به افزایش کیفیت آموزش ،آموزش حین خدمت ،استفاده اثربخش از استعدادها ،فراهم نمودن منابع
مالی برای تولید کاالهای متنوع و کمتر فراگیر و دسترسی به خدمات مالی ،در دسترس بودن آخرین فناوریها ،جذب
فناوری توسط شرکتها ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری اشاره نمود .تقویت مؤلفههای مذکور منجر به
کسب دانش و فناوری برتر و ارتقاء پیچیدگی اقتصادی میگردد .لذا این پژوهش ،با تأکید بر کارایی و مؤلفههای آن
و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته()GMM؛ به بررسی تأثیر تقویت بهرهوری بر پیچیدگی اقتصادی
کشورهای منتخب در مرحله کارایی محور و در شرف ورود به مرحله نوآوری طی دوره زمانی 2006-2016
میپردازد .لذا نتایج پژوهش نشان میدهد ،متغیرهای نرخ ارز ،تقویت بهرهوری و مؤلفههای آن ،الزامات اساسی و
نوآوری تأثیر مثبتی بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای مورد بررسی دارند.
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 .1مقدمه
شدت دانش در تنوع و فراگیر بودن محصوالت تولیدی توسط شاخص پیچیدگی

اقتصادی1

کشوری در تولید کاالهای کمتر فراگیر و متنوع حرکت نمایند کشورهای دیگر کمتر توان رقابت
با این کشورها را دارند(یوتکوسکی و همکاران .)2018 ،2در حقیقت این کشورها میتوانند با
توجه به منحصر به فرد بودن کاالهای تولیدی خود در جهت رفاه اجتماعی حرکت نمایند و از این
رهگذر فرصتهای شغلی جدید و مناسبی برای نیروی کار ماهر فراهم شود .همچنین از فرار مغزها
ممانعت به عمل آورند و در نهایت رشد اقتصادی مستمر و باثبات را منجر گردند (گاال و
همکاران 2018 ،3و گایو و زهیو .)2018 ،4متناسب با جایگاهی که پیچیدگی اقتصادی در توسعه
اقتصادی دارد ،نیازمند بررسی عوامل تعیینکننده آن است که در این میان بهرهوری و تقویت آن
از عوامل مؤثری است که میتواند منجر به تولید کاالهای با فناوری باال شود تا کاالهای تولیدی
قدرت رقابت با دنیای خارج را داشته باشند (روجاس و کوریا .)2019 ،5لذا برای تقویت بهرهوری
نیازمند توجه به دو موضوع کارایی و اثربخشی است که از کانال کارایی میتواند سبب افزایش
مؤلفههای دانشبنیان و دانش تجمیع شده بیشتری در آن کشورها شود .بنابراین به تبعیت از آن
زمینه برای تولید کاالهای مبتنی بر فناوری ،متنوع و متمایز فراهم میشود (شاهآبادی و حسینی،
 1397و شاهمرادی و چینیفروشان .)1396،در چنین شرایطی ،میتوان بیان داشت ،کشورهایی که
محصول با دانش و مهارت خاص را تولید میکنند ،نقش مؤلفههای تقویت بهرهوری از کانال
کارایی در ارتقا پیچیدگی اقتصادی و ایجاد بسترهای مناسب برای تحقق و ساخت آن محصوالت

1. Economic Complexity
2. Utkovski et al
3. Gala et al
4. Gao and Zhou
5. Rojas and Correa
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با فناوری باال تعیینکننده است .در واقع تقویت بهرهوری از طریق بهبود مؤلفههای کارایی از قبیل:
افزایش کیفیت آموزش و آموزش حین خدمت ،استفاده اثربخش از استعدادها ،فراهم نمودن منابع
مالی برای تولید کاالهایی با این ویژگی و دسترسی به خدمات مالی ،در دسترس بودن آخرین
میشود که میتواند سبب دستیابی به دانش و آخرین فناوری شود و شرایط را برای تولید کاالهای
متنوع و متمایز فراهم نماید(زکریا و همکاران .)2016 ،1به عبارتی دیگر میتوان بیان داشت،
بهرهوری عامل تعیـینکننـده پیچیدگی اقتصادی جهت دستیابی به رفاه و رشد اقتصادی مستمر و
باثبات از کانال افزایش کارایی است .بهطوری که هر چه اقتصادی از کارایی و به تبع از آن
بهرهوری باالتری برخـوردار باشد ،بدین ترتیب شرایط برای کسب دانش و فناوری به روز در
جهت داشتن یک سبد صادراتی متنوعتر و دربردارنده کاالهای پیچیدهتر فراهم میگردد(الهیراکا
و ام بیت .)2014 ،2بدین ترتیب با تأکید بر نقش بهرهوری و تقویت آن از کانال کارایی ،توجه
سیاستگذاران را در راستای دستیابی به پیچیدگی اقتصادی باال میطلبد .بررسی وضعیت اقتصاد
پیچیده و پایدار کشورهای مورد مطالعه توسط هیدالگو و هاسمن( 3)2009در گزارشهای
پیچیدگی اقتصادی از  124کشور جهان 4نشان میدهد ،هنوز این کشورها از رتبه مناسبی در
پیچیدگی اقتصادی نسبت به کشورهای توسعهیافته برخوردار نیستند و این امر به مسئلهای قابل تأمل
و بحث برانگیز در این کشورها تبدیل شده است .در ارتباط با پیچیدگی اقتصادی مطالعات زیادی
صورت گرفته که عموما به بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی روی رشد اقتصادی یا تأثیر دانش بر
روی پیچیدگی اقتصادی پرداخته شده است .درحالیکه در این مطالعه به بررسی تأثیر بهرهوری
روی پیچیدگی اقتصادی پرداخته می شود و بر خالف مطالعات انجام شده ،تمرکز و تأکید باالیی
روی کارایی و مؤلفههای آن شده است؛ بنابراین این پژوهش در نظر دارد ،به تأثیر تقویت
بهرهوری (با تأکید بر کارایی و مؤلفههای آن) بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب در مرحله
1. Zaccaria et al
2. Elhiraika and Mbate
3. Hidalgo and R. Hausmann
4. www. atlas. media. mit. edu
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کارایی محور و در شرف ورود به مرحله نوآوری 1با استفاده از روش گشتاورهای
تعمیمیافته( ،2)GMMطی دوره  2006-2016بپردازد .ساختار پژوهش بدین ترتیب است که در
بخش دوم و سوم به ترتیب به مبانی نظری و پیشینه تحقیق و سپس در بخش چهارم به تحقیق و
در نهایت بخش نتیجهگیری و پیشنهادها ارائه میگردد.

 .2مبانی نظری
 .2-1پیچیدگی اقتصادی
پیچیدگی اقتصادی به عنوان شاخصی که تنوع و میزان فراگیر بودن کاالها را نشان میدهد و هر
کدام به ترتیب بیانگر تعداد کاالهای متمایز یک کشور و تعداد کشورهایی تولیدکننده یک
محصول خاص است ،میتواند سبب ارتقا رفاه و رشد اقتصادی گردد (فیلیپه .)2012 ،3گروهی از
محققین از سال  2006شروع به تحقیقات گستردهای در زمینه رشد اقتصادی نمودند .تحقیقـات
ایـن گـروه منجـر بـه اسـتخراج شاخص پیچیدگی اقتصادی شد که در سال  2008به ابتکار محققان
دانشگاه هاروارد و موسسه فناوری ماساچوست( 4)MITبرای بیان میزان توانایی کشورها در تولید
کاالهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب برای تعامل افراد در جهت تجمیع

 .1کشورهای مورد مطالعه پژوهش حاضر شامل :آلبانی ( ،)ALBآرژانتین ( ،)ARGبوسنی ( ،)BIHبرزیل
( ،)BRAبلغارستان ( ،)BGRشیلی ( ،)CHLچین ( ،)CHNکلمبیا (،)COLکاستاریکا ( ،)CRIکرواسی (،)HRV
جمهوری

دومینیکن

( ،)DOMاکوادور

( ،)ECUالسالوادور

( ،)SLVجورجیا

(،)GEOگواتماال

( ،)GTMمجارستان ( ،)HUNاندونزی ( ،)IDNایران ( ،)IRNجامائیکا ( ،)JAMاردن ( ،)JORلتونی ( ،)LVAلبنان
( ،)LBNلیتوانی ( ،)LTUمقدونیه ( ،)MACمالزی ( ،)MYSمکزیک ( ،)MEXمراکش ( ،)MARنامیبیا
( ،)NAMعمان ( ،)OMNپاناما ( ،)PANپاراگوئه ( ،)PRYپرو ( ،)PERلهستان ( ،)POLرومانی ( ،)ROUعربستان
سعودی ( ،)SAUصربستان ( ،)SRBاسلواکی ( ،)SVKآفریقایجنوبی ( ،)ZAFسریالنکا ( ،)LKAتایلند
( ،)THAتونس ( ،)TUNترکیه ( ،)TURاروگوئه ( )URYو مصر ( )EGYاست.
)2. DPD/System-GMM (generalized moment of method
3. Felipe et al
4. Massachusetts Institute of Technology
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دانش های پراکنده و متنوع و کاربردی کردن آن معرفی گردید(هیدالگو و هاسمن .)2009 ،در
اقتصاد پیچیده ،افراد با برخورداری از دانشهای مختلف میتوانند به تعامل دانش با یکدیگر
بپردازند و دانش خود را در زمینه تولید محصوالت با فناوری برتر استفاده نمایند .بنابراین
هم جمع نموده و مجموعه متنوعی از کاالهای دانشبر را تولید نمایند .بنابراین برای تولید کاالهای
مختلف نیاز به میزان متفاوتی از دانش مولد است .به عبارتی میزان دانش مورد نیاز ،جهت تولید
یک محصول میتواند از محصولی تا محصولی دیگر کامالً متفاوت باشد .بیشتر کاالهای مدرن،
دانشی بیشتر از آنچه که یک فرد در اختیار دارد را میطلبند و جامعهای که در سطح باالیی از
دانش مولد فعالیت می کند ،افراد بایستی چیزهای متفاوتی را بلد باشند و تنوع در دانش مولد به
تنهایی نمی تواند کافی باشد .برای لحاظ نمودن دانش در تولید محصول ،جوامع باید این دانشهای
مختلف را در قالب تیمها ،سازمانها و بازارها توزیع نمایند .لذا برای تولید کاالهای پیجیده نیاز
است به مقوله دانش توجه نمود و هر چه سبد صادراتی کشوری متنوعتر و البته دربردارنده
کاالهای پیچیدهتری باشد ،آن کشور از قدرت بیشتری در عرصه تعامالت اقتصادی بینالملل
برخوردار خواهد بود(ایلدریمکی و ارکان .)2015 ،1بدین ترتیب محققان اخیرا مدلی ترکیبی از
توسعه اقتصادی پیشنهاد دادهاند که از دید آنها اقتصادها با جذب قابلیتهای جدید ،میتوانند
توانایی تولید محصوالت متنوعتر و پیچیدهتری را پیدا کنند .به نظر آنها کشورها در زمان
توسعهیافتگی دست از تولید محصوالت ساده میکشند و به سمت تولید محصوالت پیچیدهتر
حرکت میکنند.
 .2-2نظریههای اقتصادی مبنی بر جایگاه بهرهوری در توسعه اقتصادی و پیچیدگی
اقتصادی (تجارت)
سیر تجارت در دنیا ،کشورهای با اقتصاد بسته را به صورت پویا به سیستمهای باز اقتصادی تغییر
داده است و در نظریههای مرسوم تجارت بینالملل ،بهرهوری و توجه به تقویت آن یکی از
1. Erkan and Yildirimci
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مهمترین عوامل تعیینکننده پیچیدگی اقتصادی است .به عبارتی پیچیدگی اقتصادی با تأثیری که
بر توسعه اقتصادی میگذارد ،نیازمند بررسی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی مؤثر بر آن است که
در این میان بهرهوری و تقویت آن از کانال کارایی از عواملی است که میتواند بر پیچیدگی
نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت )1776(1بر این باورند که کشورها تشویق به تولید و صادرات
کاالیی میشوند که در آن مزیت مطلق داشته باشند .پس از آدام اسمیت نیز ریکاردو مزیت نسبی
را مطرح نمود که مهمترین نظریه در چارچوب تجارت بینالملل است .براساس این نظریه ،تفاوت
بهرهوری میان کشورها موجب تفاوت قیمت خودکفایی آنها شده و بنابراین تجارت میان این
کشورها شکل میگیرد .در مدل ریکاردو ،2کشوری که بهرهوری نسبی باالتری دارد صادرکننده
کاال و کشور دیگر که فاقد مزیت نسبی است واردکننده کاال خواهد بود و در این نظریه ریکاردو
اثبات نمود که هر کشوری که در تولید یک کاال یا خدمت مزیت نسبی داشته باشد ،موفق خواهد
بود و عایدی و سود آن به تمام کشورهایی که به این مبادله میپردازند ،تعلق خواهد گرفت
(آذربایجانی1393 ،؛ راسخی.)1392 ،
همچنین هکشر-اوهلین 3نظریه وفور عوامل تولید را مطرح نمودند و اقتصاددانان دیگری مانند
جانسون ،4جونر ،5لنکستر ،6استالپر 7و ساموئلسن 8نظریه آن دو را کامل کردند.
مطابق نظریه هکشر-اوهلین ،هر کشور کاالیی را صادر خواهد کرد که عوامل تولید آن در
کشور فراوان است و کاالهایی را وارد خواهد کرد که عوامل تولید آن در کشور کمیاب هستند.

1. Adam Smith
2. Ricardian Comparative Advantage
3. Theorem
4. Johnson
5. Jones
6. Lancaster
7. Stolper
8. Samuelson
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هاربلر 1نیز نظریه تقسیم کار ناقص را مطرح کرد و عقیده داشت که موضوع تقسیم کار
بینالملل ،به هر کشوری تواناییهای الزم را میبخشد تا قادر به تخصص در تولید کاالهایی باشد
که تولید و صدور آنها به نحو بهتر و ارزانتر امکانپذیر است .در نظر وی تقسیم کار بینالمللی و
هاربلر معتقد است هرآنچه برای سطح زندگی و درآمدهای ملی یک کشور مناسب باشد ،بالطبع
برای جریان توسعه اقتصادی نیز مفید خواهد بود.
در ادامه نظریات رشد درونزا مطرح میشود که همواره در رشد اقتصادی مستمر و با ثبات
مطرح هستند و برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی میتوان به بهرهوری و تقویت آن اشاره
نمود که در این میان رشد سولو (یعنی آن بخش از رشد تولید که مربوط به تغییرات سطح کمی
کار و سرمایه فیزیکی نیست) تحت تأثیر سرمایهانسانی ،دانش و فناوری و سرمایه اجتماعی است
(تقوی و نعمتیزاده .)1383 ،در حال حاضر ،اهمیت بهرهوری در افزایش تولید ملی و تجارت
بینالملل پذیرفته شده است .زمانیکه بهرهوری افزایش مییابد تولید ناخالص ملی سریعتر از
عوامل تولید افزایش خواهد یافت و متوسط تولید نیز به ازای هر واحد عوامل تولید افزایش مییابد
و این امر بر توسعه بخش تجاری و پیچیدگی اقتصادی تأثیر میگذارد چرا که نقش بهبود
بهرهوری در کاهش هزینهها و توسعه صادرات و تولید کاالهای با فناوری برتر نیز حائز اهمیت
است .همچنین ،در اقتصاد همه کشورها (پیشرفته و درحال توسعه) ،بهرهوری به اولویتی ملی تبدیل
شده است (سلطانی .)1388 ،افزایش بهرهوری موجب رشد صادرات و بالعکس میشود (اگانلی و
آینی )2008 ،2و نمی توان تفاوت در درآمد را توضیح داد مگر اینکه بهرهوری در بین کشورها در
یک مقطع زمانی و در هر کشور طی زمان به شیوههای مناسب نوسان نماید (پرسکات.)1998 ،3

1. Harbeler
2. Ogunleye and Ayeni
3. Prescott
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لوکاس و رابرت ،)1998(1رومر )1986(2و گروسمن و هلپمن )1991(3نیز عوامل درونزا
انباشت فعالیتهای تحقیق و توسعه ،دانش و سرمایه انسانی را به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی
مستمر و باثبات مورد توجه قرار دادهاند .متناسب با دیدگاه رومر )1990(4و گروسمن و
توسعه انباشته شده و ذخیره دانش میباشد و فعالیتهای تحقیق و توسعه انباشته شده داخلی و
انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی و ذخیره مؤثر دانش با تأثیر بر کارایی منجر به تقویت
بهرهوری می شود و زمینه را برای تولید کاالهای با فناوری برتر و صادرات آنها فراهم مینمایند.
رومر ،بارو و ساالیی مارتین در تئوریهای رشد اقتصادی بر این نکته تأکید نمودند که منابع و
موتور اصلی رشد اقتصادی به دو دسته اصلی تقسیم میشود .در دسته اول رشد اقتصادی مرتبط با
انباشت سرمایه انسانی و فیزیکی است که پایه و اساس آن سرمایهگذاری میباشد .در دسته دیگر،
بر نقش پیشرفت فناوری تأکید فراوانی شده است که پایه آن تحقیق و توسعه میباشد زیرا تحقیق
و توسعه از دو راه میتواند به کارایی و تقویت بهرهوری و در نهایت رشد اقتصادی کمک نماید.
در حقیقت تحقیق و توسعه با تأثیر بر بهرهوری اجازه میدهد تا کاالهای سرمایهای با فناوری برتر
و متنوع تولید شوند که ممکن است نقش بیشتر و بهتری در تولید نسبت به کاالهای سرمایهای
دیگر داشته باشند .فعالیتهای تحقیق و توسعه باعث افزایش انباشت علم و دانش گردیده و از
کانال افزایش انباشت علم و دانش ،نرخ بازده هزینههای تحقیق و توسعه افزایش مییابد .بنابراین،
میتوان بیان داشت فناوری که محصول تحقیق و توسعه است میتواند به عنوان یکی از عوامل
اساسی در افزایش کارایی و تقویت بهرهوری کشورهای توسعهنیافته ایفاء نقش نماید .لذا تحقیق و
توسعه ،دانش و فناوری برتر از عوامل مهم کارایی و به تبع از آن بهرهوری هستند که منجر به تولید
کاالهای با فناوری برتر می گردد و ارتقا پیچیدگی اقتصادی کشورها را به همراه دارد .کشورها با
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تولید کاالهای متنوع و کمتر فراگیر میتوانند قدرت رقابتپذیری بیشتری در تجارت بینالملل
داشته باشند که نیازمند دانش و فناوری تجمیعیافته و جدید است تا بتوانند با دنیای خارج به رقابت
بپردازند (فریر 2019 ،1و ایلدریمکی و ارکان )2015 ،و در داخل کشور هم بتواند جایگاه بهسزایی
میشود که در رسیدن به توسعه اقتصادی نقش مهمی را ایفا مینماید .مفهوم بهرهوری اساساً زمانی
اهمیت پیدا کرد که سازمانها دریافتند رشد ستاده به دلیل محدودیتهای موجود برای منابع مورد
استفاده نمیتواند در بلندمدت از طریق رشد نهاده به دست آید .به بیان دیگر هر چه منابع بیشتر
مورد استفاده قرار گیرند ،تضمین رشد پایدار ستانده کمتر میشود و برای رشد پایدار ستانده،
تقویت بهرهوری ضروری است .تقویت بهرهوری موجب کاهش هزینههای تولیدی و افزایش
قدرت رقابت میگردد ،زیرا کاهش سطح قیمتها و افزایش میزان سودآوری در واحدهای
تولیدی را در پی داشته است .نتیجه این روند همواره تأثیر چشمگیری بر افزایش تقاضا و افزایش
توان رقابتی محصوالت ساخت داخل در بازارهای خارجی و رشد تولیدات کاالهای متنوع و کمتر
فراگیر صادراتی داشته است .از سوی دیگر ،عایدیهای صادرات غیرنفتی میتواند زمینههای
مناسبی را برای برنامهریزیهای کوتاهمدت و بلندمدت در مقایسه با صادرات نفتی فراهم کند .به
همین دلیل متنوع کردن صادرات غیرنفتی با توجه به مزیتهای نسبی بالفعل و به کارگیری
ظرفیتهای بالقوه در تجارت خارجی میتواند گام مؤثری برای کاهش اتکا به درآمد نفتی و
ایجاد شرایط به نسبت با ثباتتری برای تمام بخشهای اقتصادی محسوب شود
(آذربایجانی .)1393،بنابراین بهرهوری و تقویت آن از کانال کارایی به عنوان یکی از معیارهای
سنجشِ فعالیتها و با در نظر گرفتن هدف و مقصد مدّنظر از دو زاویه مجزا قابل بررسی است .از
یک سو ،نقش مفید و مؤثر بودن فعالیت در دستیابی به هدفِ ترسیمی ارزیابی شده و از سوی
دیگر بازده فعالیت مطرح میشود.

1. Freire
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 .2-3پیچیدگی اقتصادی و رابطه آن با تقویت بهرهوری (با تأکید بر کارایی و مؤلفههای آن)
اهمیت بهره وری در افزایش رفاه ملی ،رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات همواره مشهود
است .زیرا تمام فعالیتهای اقتصادی از بهبود بهرهوری منتفع میشود و بیشترین افزایش در تولید
ناخالص ملی بر اثر بهبود در اثربخشی و کارایی بوجود میآید تا به کارگیری کار و سرمایه اضافی
و به عبارتی هنگامی که بهرهوری افزایش مییابد ،تولید ناخالص داخلی سریعتر از عامل نهاده
افزایش پیدا میکند .رشد بهرهوری کل عوامل تولید سبب کاهش سطوح قیمتها میگردد و
کاهش سطوح قیمت ها از جمله قیمت عوامل تولید به کاهش هزینه متوسط کاال و خدمات در
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بازار و افزایش میزان سودآوری محصوالت در واحدهای تولیدی میانجامد .پیامد چنین تحولی
تأثیر چشمگیری بر افزایش تقاضا و از همه مهمتر افزایش توان رقابت محصوالت داخلی در
بازارهای خارجی خواهد داشت .این امر به توسعه تولید و استفاده حداکثر ظرفیتهای تولید
ابداعات و فنآوری جدید را گسترش میدهد ( عنایتی )1392 ،و این خود عامل تولید کاالهای
متنوع و کمتر فراگیر میشود.

مدل مفهومی  .2پیچیدگی اقتصادی و رابطه آن با بهرهوری از کانال کارایی

بهرهوری را میتوان به دو مؤلفه تجزیه کرد (براساس تعاریف استانداردهای مدیریت کیفیت):
•

اثربخشی :میزانی از فعالیتهای برنامهریزی شده تحققیافته و نتایج برنامهریزی شده است.

•

کارایی :رابطه بین نتیجه بهدستآمده و منابع استفاده شده است.
در حقیقت بهرهوری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است .به عبارت دیگر ،عملکرد سازمان در

صورتی بهرهور خواهد بود که کارا و اثر بخش باشد .پس ،در مقوله بهرهوری؛ اول ،کاری که
انجام میشود باید کارِ درست و مفیدی باشد؛ دوم ،این کار به بهترین نحو انجام پذیرد و در
راستای اهداف باشد .بنابراین بهرهوری تحقق همزمان اثربخشی و کارایی است .لذا برای تقویت
بهرهوری نیازمند توجه به دو موضوع کارایی و اثربخشی است که در این میان کارایی میتواند در
جهت ارتقا پیچیدگی اقتصادی گام بردارد چرا که از کانال کارایی و مؤلفههای آن (آموزش در
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سطوح عالی ،کارایی بازار کاال ،کارایی بازار کار ،آمادگی در حوزۀ فناوری ،توسعه بازار مالی و
اندازه بازار) شاهد متنوع بودن تولیدات یک کشور بوده ،یعنی دانش شکلگرفته و مجتمعشده
بیشتری در آن کشور وجود دارد تا شرایط برای دستیابی به اقتصاد پایدار و پیچیدهتری فراهم
صحیح و با کیفیت در زمینه نقـش آمـوزش در سطوح عالی و هـدایت آن سـمت و سوی
سیاستگذاری آموزشی در جهت تحقـق اهـداف توسـعهای از قبیل افزایش بهرهوری نیروی کار
حرکت نماید و آموزش کارکنان ،کیفیت سیستمهای آموزشی افزایش یابد به گونهای که خدمات
آموزشی در دسترس عموم باشد ،منجر به افزایش تولید کاالهای با فناوری باال میگردد و
کاالهای تولیدی دو ویژگی پیچیدگی اقتصادی ،متنوع و کمتر فراگیر بودن را دارا خواهند بود و
بدین ترتیب شاخص پیچیدگی اقتصادی کشورها ارتقا مییابد (بورناکیس و تسوکیس.)2016 ،1
آموزش نیروی کار ،منجر به افزایش کارایی و در نتیجه افزایش بهرهوری میگردد و این
موجب می شود میزان دستمزد دریافتی نیروی کار متخصص نیز ارتقاء یابد .لذا نیروی کار تشویق
به آموزش و کسب دانش جدید میشود ،چرا که تقاضای بازار کار چنین اقتضا مینماید که
درصدد جذب نیروی کار با استعداد و با بهرهوری باال باشد تا متناسب با بهرهوری نیروی کار
دستمزدی را به آنان پرداخت نماید .انعطافپذیری دستمزد نیز از عواملی است که منجر میگردد
نیروی کار با مهارت باال ظاهر شود و از این رهگذر منجر به نفوذ دانش و فناوری در پیکرۀ اقتصاد
گردد (هارتمان و همکاران.)2017 ،2
آمادگی در حوزۀ فناوری و کارایی در بازار کاال از دیگر مؤلفههای تقویت بهرهوری از کانال
کارایی است که بر پیچیدگی اقتصادی تأثیرگذار میباشد .با دسترسی به آخرینفناوری و بهروز
شدن و جذب فناوریها توسط بنگاههای تولیدی از طریق سرریز فناوری میتواند اقتصاد بازار کاال
را رونق بخشیده و منجر گردد تا کاالها و خدمات تولیدی از کارایی باالیی برخودار بوده و

1. Bournakis and Tsoukis
2. Hartmann et al
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توانایی رقابت پذیری با دنیای خارج را داشته باشد .بدین طریق با جذب سرمایهگذاریهای داخلی
و خارجی منابع مالی را برای تولید کاالهای با فناوری باال فراهم نمایند (پارتکا و تامبری.)2008 ،1
در این میان ،اندازه بازار نیز یکی از اصلیترین مؤلفههای تقویت بهرهوری از کانال کارایی
میتواند سرنخهایی از تقاضاهای روبه رشد در بازار را تفسیر نموده و جایگاهها و فرصتها را از
گذشته به آینده نمایان سازد .همچنین نشان میدهد ظهور یک محصول جایگزین تا چه میزان
میتواند تولید کاالهای با فناوری باال ،متمایز و با توان رقابتپذیری باال را تحت تأثیر قرار داده و
منجر به توسعه سبد صادراتی هر چه متنوعتر و متمایزتر گردد .توسعه بازار مالی از دیگر مؤلفههای
تقویت بهرهوری از کانال کارایی میباشد که بر پیچیدگی اقتصادی مؤثر است ،توسعه بازار مالی،
امکان دسترسی به خدمات مالی ،سهولت دسترسی به وام ،در دسترس بودن سرمایهگذاری و ...را
مد نظر قرار میدهد که استفاده کارآمد و مطابق با آن ظرفیت میتواند آن را بازوی رشد تولید
دانش و علم نماید و از این رهگذر پساندازهای جامعه را به سمت بهبود مؤلفههای اقتصاد
دانشبنیان سوق دهد و با کسب دانش خاص سبب تولید کاالهای متنوع و متمایز در محصوالت
تولید شده داخل کشور و صادرات آنها گردد .از آنجا که تولید کاالهای متنوع و متمایز نیازمند
دانش منحصر به فرد و بهرهوری باال است تا در جهت افزایش قدرت رقابتپذیری گام بردارد ،لذا
توسعه بازار مالی منجر به ایجاد بسترهای مناسب برای داشتن یک سبد صادراتی متنوعتر و
دربردارنده کاالهای پیچیدهتر میشود .همچنین شناخت از اندازه بازار میتواند اطمینان خاطر را
برای سرمایه گذاران در بخش تولیدی جهت کسب سود به ارمغان آورده و ریسک را بدین جهت
کاهش و منابع را به سمت تولید با کاالهای متنوع سوق دهد .زیرا شناخت از حجم بازار داخلی و
بازار خارجی منجر میگردد ،دیدگاه سرمایهگذاران را درصدد تزریق دانش و فناوری به روز در

1. Parteka and Tamberi
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بخش تولیدی تغییر دهد و درصدد کاالهای تولیدی باشند که متنوع و متمایز باشند که جایگاه
خود را در بازار داخلی و خارجی حفظ نمایند (هوالند.)2019 ،1
لذا متناسب با مؤلفههای کارایی میتوان بهرهوری را تقویت کرد و زمینه را برای تولید
آموزش و آموزش حین خدمت ،استفاده اثربخش از استعدادها ،فراهم نمودن منابع مالی برای تولید
کاالهایی با این ویژگی و دسترسی به خدمات مالی ،در دسترس بودن آخرین فناوریها ،جذب
فناوری توسط شرکتها ،سرمایهگذاری خارجی مستقیم و انتقال فناوری محقق میشود که از
مؤلفههای کارایی میباشند و میتوانند سبب دستیابی به دانش و آخرین فناوری شده و شرایط را
برای تولید کاالهای متنوع و متمایز فراهم نمایند.

 .3مروری بر پیشینه تحقیق
در ادامه ،برخی از مطالعات انجام شده پیرامون موضوع پیچیدگی اقتصادی آورده شده است.
خان و همکاران )2020( 2به بررسی تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر پیچیدگی اقتصادی
چین میپردازند .نتایج پژوهش نشان میدهد ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی با دانش و فناوری
بهتر جاسازی شده و یکی از اصلیترین محرکهای پیچیدگی اقتصادی باالتر چین است.
میشرا و همکاران )2020(3به بررسی تأثیر جهانیسازی خدمات بر پیچیدگی اقتصادی
میپردازند و با استفاده از یک الگوریتم تکراری غیرخطی ،براساس تنوع و پیچیدگی کشورها را
رتبهبندی میکنند .نتایج نشان میدهد ،صادرات خدمات مدرن با فناوری ،تخصصهای کامالً
پیچیدهای هستند ،اما بهطور فزایندهای همهگیر میشوند .کشورهای در حال توسعهای قدرت
اقتصادی بیشتری را نشان میدهند که باعث رشد تجارت میشوند که چارچوبی برای کمک به
تصمیمگیری در مورد استراتژیهای متنوعسازی صادرات محصول/خدمات ارائه شده است.

1. Holland
2. Khan et al
3. Mishra et al
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روجاس و کوریا ( )2019به بررسی تأثیر بهرهوری علمی بر پیچیدگی اقتصادی  91کشور
منتخب طی دوره  2003-2014میپردازند .نتایج پژوهش نشان میدهد ،بهرهوری علمی در علوم
پایه و مهندسی تأثیر مثبتی بر پیچیدگی اقتصادی کشورها دارد.
34کشور عضو ،OECDکشورهای  BRICSو گروهی از کشورهای نوظهور میپردازند .نتایج پژوهش
نشان میدهد ،پیچیدگی اقتصادی با درآمد سرانه تقریب ًا ارتباطی ندارد و از بین اقتصادیهای بزرگ
جهان ،ژاپن در هر سه شاخص پیچیدگی اقتصادی باالترین امتیاز را کسب نموده ،در حالی که چین
بهطور فزایندهای در ترکیب پیچیدگی اقتصادی و فناوری موفق بوده است.
زکریا و همکاران( )2016به مطالعه روش جدید برای تعیین کمیت پیچیدگی اقتصادی
محصوالت صادراتی کشور هلند طی دوره  1995-2010میپردازند .نتایج پژوهش نشان میدهد،
بخشهای تک محصولی ،کاالهایی با کیفیت باال اما با رقابتپذیری اندک تولید نموده و در
مقابل ،بخش باغبانی و انرژی ،رقابتپذیری باالیی را در نشان میدهند .آنها همچنین بخش دارویی
را به صورت جزئیتر مورد بررسی قرار دادند که نشان از کاهش پیچیدگی جهانی آن و در نتیجه
گرایش به تولید محصوالت با کیفیت پائینتر است.
بورناکیس و تسوکیس ( )2016به بررسی تأثیر اندازه دولت و نهادها بر عملکرد صادرات
18کشور منتخب طی دوره  1980-2005میپردازند .نتایج پژوهش نشان داد ،اندازه دولت تأثیری
غیرخطی بر عملکرد صادرات دارد .حجم صادرات دولت (درآمد مالیاتی) تقریباً  45-40درصد از
تولید ناخالص داخلی است و استحکام بازار محصوالت و بازار کار تأثیر منفی بر عملکرد صادرات
و اثربخشی تحقیق و توسعه دارند بهطوریکه سرعت تعدیل را کاهش میدهند.
اورا و همکاران )2015( 2به بررسی ظرفیتهای نوآوری برزیل در سال  2013میپردازند .نتایج
این پژوهش که به روش معادالت ساختاری حداقل مربعات برآورد شده است ،حاکی از آن است

1. Ivanova et al
2. Oura et al
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که اثر ایجاد ظرفیتهای نوآور در کسب وکارهای کوچک و متوسط بر عملکرد صادراتی ،مثبت و
معنادار است گرچه اثر سایر متغیرها ازجمله میزان ارتباط با بازارهای جهانی ،قویتراز آن است.
کریلی و همکاران )2015(1به مطالعه پویایی ناهمگن پیچیدگی اقتصادی چین ،ایاالت متحده
پیچیدگی اقتصادی که رقابتپذیر بودن یک کشور را بررسی میکند ،این بستر را فراهم کرده که
بتوان رشد کشورها را به وسیله آن محاسبه نمود.
گروبا و کائو )2015(2به بررسی تأثیر اندازه بازار ،هزینههای تحقیق و توسعه و سیاستهای
صنعتی بر صادرات  43کشور توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره  1996-2008میپردازند.
نتایج نشان داد هزینههای تجارت تأثیر منفی بر صادرات مورد نظر دارد.
ساندو و سیوسانل )2014( 3به بررسی تأثیر تحقیق و توسعه و نوآوری بر صادراتهای تک
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال  2012میپردازند .نتایج مطالعه نشان داد ،بهبود استراتژی
رشد نوآوری به سطوح باالتر رقابتپذیری در تولیدات مبتنی بر فناوری برتر منجر میگردد.
پاگلیس و همکاران )2014(4به بررسی پیچیدگی اقتصادی و بهرهوری دورنزا هند طی دوره
 1963 - 2012میپردازند .نتایج پژوهش حاکی از آن است ،اقتصادهای پیچیدهتر و متنوعتر زمانی
که صنعتی شدن را تجربه نمودهاند ،با محدودیتهای کمتری در به دست آوردن تولید ناخالص
داخلی سرانه مواجه شدهاند.
فینسترا و لویی کی )2008( 5به مطالعه تنوع صادرات و بهرهوری  48کشور  OECDطی دوره
زمانی  1980-2000میپردازند .نتایج مدل برآوردی نشان میدهد که 25درصد از کشورهای
 OECDدارای تغییرات بهرهوری درون کشوری است که معادل  31درصد میباشد و تنها درصد
بسیار اندکی از تغییرات بهرهوری بین کشوری هست.

1. Cristelli et al
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شاهآبادی و چایانی ( )1398به بررسی تأثیر جذب سرریز فناوری و کارآفرینی بر پیچیدگی
اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسالمی طی دوره  2000-2016میپردازند.
نتایج برآورد نشان میدهد جذب سرریز فناوری ،تأثیر مثبت و بیمعنی و کارآفرینی تأثیر مثبت و
رقابتپذیری جهانی تأثیر مثبت و معنیداری بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب عضو
سازمان همکاری اسالمی دارد.
احمدیان و همکاران ( )1397به بررسی سنجش میزان پیچیدگی اقتصادی ایران ،در راستای
تحقق اقتصاد مقاومتی ایران و شرکای تجاری طی دوره  1985-2016میپردازند .نتایج تحقیق
نشان میدهد ،کشور ایران در مقایسه با شرکای تجاری ،در زمینه پیچیدگی اقتصادی و به تبع آن
اقتصاد مقاومتی ،در جایگاه مناسبی قرار ندارد و تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد.
الهی و همکاران ( )1397به بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی و عوامل نهادی  102کشور
منتخب طی دوره  -2016میپردازند .نتایج تحقیق نشان میدهد ،بر مبنای متغیر شاخص
توسعهیافتگی نهادی (شاخص ترکیبی) بیشترین تأثیر ساختار نهادی بر روی پیچیدگی اقتصادی ،به
ترتیب به کشورهای توسعهیافته ،درحالتوسعه و نوظهور اختصاص یافته است.
شاهمرادی و اشتهاردی( )1397به بررسی جایگاه رقابتپذیری فناورانه ایران در منطقه با
رویکرد پیچیدگی اقتصادی کشورهای چشمانداز میپردازند .یافتههای این پژوهش حاکی است،
با گروهبندی کشورها از لحاظ پیچیدگی اقتصادی در چهار گروه ،ایران در پائینترین گروه قرار
میگیرد و با گروهبندی محصوالت از لحاظ پیچیدگی اقتصادی به چهار گروه بیشتر محصوالت
رقابتی کشور در دومین گروه پائینی جای میگیرند .همچنین یافتهها حاکی است ،هر چند فلسطین
اشغالی دارای بیشترین پیچیدگی اقتصادی و بیشترین تنوع محصوالت پیچیده در منطقه است ،اما
رقیب اصلی محصوالت فناورانه رقابتی ایران محسوب نمیشود این در حالی است که ایران
بیشترین اشتراک فناورانه را با کشورهای مصر و ترکیه داشته و این کشورها رقبا اصلی ایران در
منطقه محسوب میشوند.
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شاهآبادی و حسینی( )1397به تأثیر مؤلفههای اقتصاد دانش بر پیچیدگی اقتصادی ایران طی
دوره  1354-1395پرداختند و نتایج نشان میدهد ،مؤلفههای اقتصاد دانش از جمله متغیرهای باز
بودن تجارت ،فناوری اطالعات و ارتباطات و ابداع و اختراع ،اثرات مثبت و معنیدار بر پیچیدگی
عظیمی ( )1397به بررسی تأثیر مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان بر پیچیدگی اقتصادی کشورها
 113کشور منتخب طی دوره  1993-2016میپردازد .نتایج نشان میدهد ،مهمترین و اثرگذارترین
متغیر بر پیچیدگی اقتصادی مؤلفه آموزش است .سپس ،به ترتیب بیشترین ضرایب مثبت و
معناداری از آن مؤلفههای رژیم نهاد اقتصادی ،نوآوری و فناوریهای اطالعات و ارتباطات است.
شاهمرادی و چینیفروشان ( )1396به مطالعه سنجش دانش و مهارت با تکیه بر رویکرد
پیچیدگی اقتصادی میپردازند .رویکرد پیچیدگی اقتصادی مبتنی بر این ایدئولوژی است که
محصوالت تولید شده در اقتصاد میتوانند معرف میزان دانش و مهارت مورد نیاز جهت تولید آنها
باشند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمیکنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن
را داشته باشند.
شاهآبادی و ثمری( )1396به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر با استفاده از
روش سیستم معادالت همزمان کشورهای منتخب دررحالتوسعه و توسعهیافته طی دوره
 2007- 2013میپردازند .نتایج نشان میدهد ،شاخص جهانی نوآوری و انباشت جریان ورودی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی ،تأثیر مثبت و ضریب شاخص حکمرانی
تأثیر بیمعنا بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر دارند ،اما در کشورهای توسعهیافته ،ضرایب
متغیرهای شاخص جهانی نوآوری ،انباشت جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،تولید
ناخالص داخلی و شاخص حکمرانی ،مثبت است.
مهرگان و دهقانپور( )1390به بررسی تأثیر تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری مستقیم خارجی
بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری ایران طی دوره  1360-1386میپردازند .نتایج این مطالعه نشان
میدهد ،هر دو متغیر دارای تأثیر مثبت و معنیداری بر صادرات صنایع با فناوری برتر هستند ،اما
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فرآیند تأثیرگذاری آنها متفاوت است و تحقیق و توسعه در دوره کمتری و با حساسیت بیشتری
نسبت به سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،بر صادرات با فناوری برتر اثر میگذارد.
مهرگان و همکاران ( )1390به بررسی تأثیر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر و عوامل
مطالعه نشان میدهد ،متغیرهای تحقیق و توسعه ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،نرخ ارز مؤثر
واقعی ،درجه باز بودن اقتصاد و تجارب ناشی از تجارت در هر دو گروه کشورها بر صادرات
صنایع با فناوری برتر تأثیر مثبت دارد و رشد اقتصادی تنها در گروه کشورهای توسعهیافته بر
صادرات صنایع با فناوری برتر مؤثر است.
با مروری بر مطالعه انجام شده میتوان بیان داشت؛ با وجود اینکه در گذشته مطالعات زیادی
در زمینه پیچیدگی اقتصادی انجام شده است ولی عموم این پژوهشها تأثیر پیچیدگی اقتصادی
روی متغیرهای کالن اقتصادی و بالعکس را مورد بررسی قرار دادهاند و تاکنون تأثیر کارایی به
عنوان یکی از مؤلفههای مؤثر بر پیچیدگی اقتصادی به صورت دقیق و جزیی بررسی نشده است .به
عبارت دیگر ،تا کنون مطالعه دقیق و جامعی در زمینه تأثیر بهرهوری و تقویت آن و تأثیر آن بر
پیچیدگی اقتصادی با تأکید ویژه بر روی کارایی بدین صورت انجام نشده است .از آنجا که
تقویت بهروری نیازمند توجه ویژه به موضوع کارایی و اثر بخشی است ،اما در مطالعات انجام شده
در گذشته بیشتر بر مؤلفههای دانشبنیان ،جذب سرریز دانش ،کارآفرینی ،نوآوری ،تحقیق و
توسعه و بهره وری علمی بر عملکرد صادرات و پیچیدگی اقتصادی پرداخته شده و به بهرهوری و
راهکارهای تقویت آن از کانال کارایی و تأثیر آن بر پیچیدگی اقتصادی توجه کافی نشده است،
لذا این پژوهش در نظر دارد خأل موجود را پر نماید و از کانال کارایی به بررسی تأثیر تقویت
بهرهوری بر پیچیدگی اقتصادی بپردازد .در این میان کشورهای منتخب در مرحله کارایی محور و
در شرف ورود به مرحله نوآوری انتخاب شدهاند .برای اینکه کشورها بتوانند با کشورهای دیگر
در عرصه صادرات به رقابت بپردازند باید سه مرحله محور الزاات اساسی ،کارایی و نوآوری را
پشت سر بگذارند .لذا کارایی محور از محورهای رقابتپذیری است که زمینه را برای تقویت
بهرهوری فراهم مینماید و منجر به تولید کاالهای با فناوری برتر ،متنوعتر و کمتر فراگیر میشود.
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بنابراین کشورهایی انتخاب شدهاند که نسبت به کشورهای دیگر در بهترین سطح ممکن از لحاظ
کارایی قرار داشته و در مرحله ورود به دیگر محور رقابتپذیری یعنی نوآوری هستند .لذا
کشورهای منتخب شامل :آلبانی ،آرژانتین ،بوسنی ،برزیل ،بلغارستان ،شیلی ،چین ،کلمبیا،
اندونزی ،ایران ،جامائیکا ،اردن ،لتونی ،لبنان ،لیتوانی ،مقدونیه ،مالزی ،مکزیک ،مراکش ،نامیبیا،
عمان ،پاناما ،پاراگوئه ،پرو ،لهستان ،رومانی ،عربستان سعودی ،صربستان ،اسلواکی،آفریقای
جنوبی ،سریالنکا ،تایلند ،تونس ،ترکیه ،اروگوئه و مصر است.

 .4فرضیههای پژوهش
پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته( )GMMبه بررسی این موضوع در قالب
فروض زیر میپردازد:
•

متغیر شاخص کل کارایی (به عنوان شاخص تقویت بهرهوری) بر پیچیدگی اقتصادی
کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت دارد.

•

متغیر آموزش در سطوح عالی بازار بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت دارد.

•

متغیر کارایی بازار کاال بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت دارد.

•

متغیر کارایی بازار نیروی کار بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت دارد.

•

متغیر آمادگی در حوزۀ فناوری بازار بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت دارد.

•

متغیر توسعه بازار مالی بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت دارد.

•

متغیر اندازۀ بازار بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت دارد.

 .5روششناسی پژوهش
با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی میتوان تابع زیر را برای پیچیدگی اقتصادی پیشنهاد نمود:
()1

)𝐸𝐸 𝐸𝐶𝐼 = 𝐹(𝐸𝑋. 𝐼𝑁. 𝐸𝑅.

که رابطه( )2به عنوان مدل پیچیدگی اقتصادی برآورد میگردد:
𝐿𝑜𝑔(𝐸𝐶𝐼)𝑖𝑡 = 𝛽0 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝐸𝐶𝐼)𝑡−1 + 𝛽1 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝐸𝑋)𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝐼𝑁)𝑖𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝐸𝑅)𝑖𝑡 +

()2

𝑡𝑖𝜇 𝛽4 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝐸𝐸)𝑖𝑡 + 𝜀𝑡 +
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بنابراین پژوهش حاضر ،با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته( ،)GMMبه تأثیر تقویت
بهرهوری (با تأکید بر کارایی و مؤلفههای آن) بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب در مرحله
کارایی محور و در شرف ورود به مرحله نوآوری ،طی دوره زمانی  2006-2016میپردازد که در
شایان ذکر است از نرم افزار  eviews9برای تخمین استفاده شده است .متغیرهای لحاظ شده در تابع
و منابع آماری هر یک از آنها در جدول ( )1آمده است.
جدول  .1تعریف متغیرهای بهکار رفته در مدل پیچیدگی اقتصادی
شاخص

نام متغیر

نماد

پیچیدگی اقتصادی

𝐼𝐶𝐸

میزان تنوع تولیدات داخل با
درجه تمایز یا درجه فراگیری
محصوالت در خارج

نرخ ارز

𝐸𝑋1

نرخ ارز رسمی

نوآوری

𝐼N3

تخصصی شدن کسبو کار و
نوآوری

مطالعات مربوطه
مطالعاتی روجاس و کوریا( ،)2019ایوانوا و
همکاران( ،)2017زکریا و همکاران( )2016و کریلی و
همکاران( )2015پیرامون این موضوع انجام شده است.

طبق مطالعه متمبو و موتاللنگ)2011(2
رابطه زیر مطرح میگردد:
)∆(ECI
>0
)𝑋𝐸(∆

طبق مطالعه اورا و همکاران( ،)2015ساندو و
سیوسانل( ،)2014سوئیت و مگیو،)2015(4
هارتمان و همکاران( )2017و چن و
دالمن )2006(5رابطه زیر مطرح میگردد:
)∆(ECI
>0
)𝑁𝐼(∆

الزامات اساسی

𝑅𝐸

6

طبق مطالعه الهیراکا و ام بیت( ،)2014جتتر و
نهادها ،زیربنا ،بهداشت و آموزش رامیرز حسن )2013(7و پارتکا و
تامبری )2011(8رابطه زیر مطرح میگردد:
ابتدایی و فضای اقتصاد کالن

)∆(ECI
>0
)𝑅𝐸(∆

1. Exchange Rate
2. Mtembu and Motlaleng
3. Innovation-Driven
4. Sweet and Maggio
5. Chen and Dahlman
6. Essential Requirements
7. Jetter and Ramırez Hassan
8. Parteka and Tamberi
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نماد

نام متغیر

شاخص

کارایی بازار
کاال

GME

کارایی بازار
نیروی کار

𝐸𝑀𝐿

مؤلفههای تقویت بهرهوری ار کانال کارایی

آموزش در
سطوح عالی

HET

آمادگی در
حوزۀ فناوری

توسعه بازار
مالی

𝑅𝑇

آموزش در سطوح عالی ،کارایی
بازار کاال ،کارایی بازار کار،
آمادگی در حوزۀ فناوری ،اندازه
بازار و توسعه بازار مالی

1

2

3

4

5

کیفیت آموزش و آموزش حین
خدمت است.
رقابت داخلی و خارجی و کیفیت
شرایط تقاضا است.
طبق مطالعه هوالند ( ،)2019زکریا و
انعطافپذیری ،استفاده اثربخش همکاران( ،)2016بورناکیس و
تسوکیس( ،)2016جتتر و رامیرز
از استعدادها
حسن( )2013و پارتکا و تامبری( )2008رابطه
سازگاری با فناوری و استفاده از زیر مطرح میگردد:
ارتباطات راه دور

در دسترس بودن خدمات مالی،
امکان دسترسی به خدمات مالی،
تأمین اعتبار از طریق بازار سهام،
سهولت دسترسی به وام ،در
FMD 6
دسترس بودن سرمایهگذاری،
صداقت بانکها ،مقررات بورس
اوراق بهادار و شاخص حقوق
قانونی

اندازۀ بازار

𝑆𝑀

7

>0
>0
>0

)∆(ECI

)∆(HET
)∆(ECI
)𝑀𝐿(∆
)∆(ECI
)∆(FMD

و> 0

)∆(ECI

و>0

و  ∆(GME) > 0و

)𝐸∆(E
)∆(ECI

و>0

)∆(ECI

)𝑅𝑇(∆
)∆(ECI

و

)𝑆𝑀(∆

حجم بازار داخلی و خارجی

قابل دسترس در پایگاه اطالعاتی بانک جهانی www.wdi.org :و گزارشهای رقابتپذیری جهانی()CGR

8

مأخذ :یافتههای پژوهش

1. Reinforcement Productivity
2. Higher education and training
3. Goods market efficiency
4. Labor market efficiency
5. Technological readiness
6. Financial market development
7. Market size
8. Competitiveness Global Report
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 .6تجزیه و تحلیل دادهها
در این بخش از پژوهش الزم است تحلیل آماری شاخص پیچیدگی اقتصادی و تقویت بهرهوری
از کانال کارایی کشورهای مورد بررسی پژوهش طی دوره زمانی  2006تا  2016بررسی شود.
این میان به ترتیب کشورهای چین و مجارستان با میانگین دوره مورد مطالعه  1/321و 1/15
بیشترین مقدار پیچیدگی اقتصادی را به خود اختصاص دادهاند ،همچنین تحلیل آماری نشان
میدهد کشورهایی که از پیچیدگی اقتصادی مناسبی برخوردار هستند ،شاخص تقویت بهرهوری
آنها نیز مقدار باالیی است ،بهطوری که مقدار شاخص تقویت بهروری کشورهای چین و
مجارستان به ترتیب برابر با  4/554و  4/341است .کشورهای جامائیکا واکوادور نیز با میانگین
دوره مورد مطالعه  -1/04و  -0/76کمترین مقدار پیچیدگی اقتصادی را دارند که مقدار شاخص
تقویت بهرهوری آنها به ترتیب برابر با  3/923و 3/552است .کشور ایران نیز مقدار میانگین
پیچیدگی اقتصادی و شاخص تقویت بهرهوری آن برابر با  -0//228و  3/766است.

نمودار  .1میانگین پیچیدگی اقتصادی و تقویت بهرهوری از کانال کارایی
طی دوره زمانی  2006تا 2016
منبعwww.atlas.media.mit.edu , The Financial Development Report 2006-2016 :
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نتایج در نمودار ( ،)2تحلیل آماری مؤلفههای ششگانه تقویت بهرهوری از کانال کارایی را
نشان میدهد که نتایج تحلیل آماری این نمودار نیز نتایج نمودار( )1را تائید مینماید و بیان میدارد
کشورهایی که مؤلفههای ششگانه شاخص تقویت بهرهوری از رتبه مناسبی برخودار است منجر به
و کمتر فراگیر باشد.

نمودار  .2میانگین مؤلفههای تقویت بهرهوری از کانال کارایی
طی دوره زمانی  2006تا 2016
* مقادیر به هزار میلیارد دالر است.
منبعThe Financial Development Report 2006-2016 :

 .7آزمون فرضیهها و نتایج تخمین
در پژوهش حاضر تمام متغیرها در سطح مانا شدند 1و نیاز به آزمون همانباشتگی وجود ندارد.
برای برآورد مدل از برآوردگر پویایی روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMاستفاده شده است.
از مزایای این روش عالوه بر رفع همبستگی متغیرهای مستقل با اجزاء اخالل و درونزایی آنها،
رفع ناهمسانی واریانس مدل و کارا بودن آن در هر دو حالت ،اثرات ثابت و تصادفی است ،از
اینرو دیگر نیازی به آزمون هاسمن نیست .در حقیقت روش

GMM

شکل گسترش یافتهای از

روش گشتاورها است که در آن تعداد شرطهای متعامد بودن بیشتر از تعداد پارامترها است .وجود

 .1برای ممانعت از اطاله کالم از بیان جدول مربوط به مانایی صرفنظر شده است.
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شرط های اضافه بر تعداد پارامترها سبب افزایش کارایی تخمینزنها و نیز پدید آوردن جنبههای
جدیدی میگردد که می تواند آزمون گردد .در ادامه به تخمین مدل به روش گشتاورهای
تعمیمیافته ( )GMMپرداخته میشود.
همگن است یا اینکه فرضیه عرض از مبدأهای مشترک و شیب مشترک در بین مقاطع میباشد.
برای آزمون معنیدار بودن روش دادههای پنل از آماره آزمون Fلیمر استفاده گردیده است .مطابق
با نتایج آزمون  Fلیمر پنل دیتا بودن دادههای آماری در پژوهش حاضر نیز تصدیق میگردد .در
این مطالعه برای بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها در تخمین از آزمون سارگان استفاده شده
است ،فرضیه صفر حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخالل میباشد .نتایج در جدول()2
حاکی است ،مقدار احتمال آماره آزمون سارگان بزرگتر از مقدار  0/05میباشد که مبنی بر
پذیرش فرضیه صفر و اعتبار ابزارهای مورد استفاده در تخمین مدل کشورهای مورد مطالعه است.
همچنین آزمون آرالنو و باند فرضیه جمالت پسماند را برای رگرسیونهای تخمینی که دارای
همبستگی مرحله اول هستند را بررسی مینماید .در واقع آزمون آرالنو و باند آمارههای ( AR)1و
(AR)2

را برای نشان دادن همبستگی سریالی در رابطه با تفاضل مرتبه اول پسماندها آزمون

مینماید که نتایج آزمون برای خودهمبستگی مرتبه اول ( AR)1نشان میدهد که فرض صفر رد
میشود .نتایج آزمون برای خودهمبستگی مرتبه دوم ( AR)2فرض صفر عدم وجود خودهمبستگی
را رد نمیکند .بنابراین متناسب با نتایج آزمون آرالنو و باند میتوان برداشت نمود ،متغیرهای
ابزاری مورد استفاده ،مستقل از عبارت خطا بوده و از این رو برای تخمین مناسب میباشد.

نتایج حاصل از تخمین مدل نشان میدهد ،متغیرهای شاخص تقویت بهرهوری از کانال
کارایی و هر یک از مؤلفه های آن شامل :آموزش در سطوح عالی ،کارایی بازار کار ،کارایی بازار
کاال ،اندازه بازار ،توسعه بازار مالی و آمادگی در حوزه فناوری تأثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی
کشورهای مورد مطالعه دارند .لذا تأثیر مثبت کارایی و مؤلفههای آن بر پیچیدگی اقتصادی که از
فرضیات پژوهش است ،تأیید میگردد .همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد ،متغیرهای نرخ ارز،
الزامات اساسی و نوآوری تأثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی دارند.
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در ادامه به بررسی تحلیلی از نتایج تخمین و تائید فرضیات پرداخته میشود:
نتایج حاصل از پژوهش بیانگر تأثیر مثبت تقویت بهرهوری بر پیچیدگی اقتصادی است.
همچنین مؤلفههای ششگانه تقویت بهرهوری شامل متغیرهای آموزش در سطوح عالی ،کارایی
مثبت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای مورد مطالعه پژوهش دارند ،چرا که با تقویت بهرهوری از
طریق افزایش کیفیت آموزش در سطوح عالی ،آموزش حین خدمت ،ارتقاء کارایی بازار کاال و
کار به همراه در دسترس بودن آخرین فناوریها ،جذب فناوری توسط شرکتها ،سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ،سرریز فناوری و اندازه بهینه بازار منجر میگردد ،جامعه شاهد تنوع تولیدات یک
کشور باشد یعنی دانش شکلگرفته و مجتمعشده بیشتری در آن کشور وجود داشته باشد تا شرایط
برای دستیابی به اقتصاد پایدار و پیچیدهتری فراهم گردد .نتایج پژوهش حاضر ،مطابق با مطالعات
روجاس و کوریا ( ،)2019هارتمان و همکاران ( ،)2017زکریا و همکاران ( )2016و بورناکیس و
تسوکیس ( )2016است .تأثیر مثبت متغیرهای الزامات اساسی و نوآوری بر پیچیدگی اقتصادی نیز
از دیگر نتایج این تخمین است .متغیر الزامات اساسی با افزایش سرمایهگذاری در بخش سرمایه
فیزیکی و نیز توجه به سایر سازوکارها نظیر آموزش ،فرآیند پیشرفت فناورانه ،ثبات کالن
اقتصادی ،بهبود شاخص نهادی حکمرانی خوب و عملکرد مناسب بنگاهها منجر به تجمیع و
مدیریت دانش و مهارتهای پراکنده میگردد و از همین رهگذر منجر به تسهیل و ایجاد صنایع با
پیچیدگی اقتصادی باال میشود .اما در خصوص تأثیر مثبت نوآوری بر پیچیدگی اقتصادی میتوان
بیان داشت ،نوآوری و تخصص کسب و کار منجر به تولید کاالهای با فناوری برتر میگردد ،چرا
که ثبت اختراعات و رعایت حقوق مالکیت فکری افراد زمینه را برای فراز مغزها کاهش میدهد و
منجر می گردد نخبگان در جهت تولید کاالهای مبتنی بر فناوری برتر ،بیشتر در دسترس باشند.
همچنین هزینههایی که برای موسسات تحقیق و توسعه صرف میشود در جهت تولید کاالهای
متنوع و متمایز حرکت کند و میتوان انتظار داشت که تأثیر آن بر پیچیدگی اقتصادی مثبت
برآورد شود .نتایج پژوهش حاضر نیز همسو با نتایج مطالعات هارتمان و همکاران( ،)2017سوئیت
و مگیو( ،)2015چن و دالمن( ،)2006الهیراکا و ام بیت( )2014و جتتر و رامیرز حسن()2013
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است .همچنین نتایج نشان میدهد ،ضریب متغیر پیچیدگی اقتصادی با یک وقفه مثبت است .این
نتیجه نشان از پویایی پیچیدگی اقتصادی در طی زمان است ،بهطوری که عملکرد دوره جاری
اقتصاد در تولید کاالهای متنوع و متمایز به دوره بعد نیز گسترش مییابد .نتایج برآورد نیز حاکی
پول داخلی) کاالهای صادراتی تولید داخل را برای خارجیان ارزانتر نموده و کاالهای وارداتی را
گرانتر میکند؛ در نتیجه ،تقاضا برای محصوالت داخلی افزایش پیدا میکند .لذا تولید به همراه
قیمتهای داخلی افزایش مییابد ،همچنین کاالهای تولیدی که دارای خصوصیاتی از قبیل متنوع
و کمتر فراگیر بودن را دارا هستند و میتواند منحصر به فرد بودن کاال را تداعی کنند؛ با افزایش
نرخ ارز و ارازانتر شدن کاالهای داخلی برای خارجیان منجر میشود صادرات کاال را بیش از
پیش تحت تأثیر قرار دهد .ام تمبو و موتاللنگ ( )2011نیز در مطالعهای به تأثیرپذیری صادرات
(به تبع از آن پیچیدگی اقتصادی) از نرخ ارز تأکید نمودند.

 .8نتیجهگیری و پیشنهادها
پیچیدگی اقتصادی تنها به کاربردی کردن دانش در فرآیند تولید محدود نشده و درجه وابستگی
یک اقتصاد را نیز مدنظر قرار میدهد که بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر میگذارد .لذا توجه به
بررسی تعیینکنندههای پیچیدگی اقتصادی ضروری است .با وجود اینکه عوامل اقتصادی و
غیراقتصادی بسیاری بر آن مؤثر است ،تقویت بهرهوری و مؤلفههای آن به عنوان یکی از از
تعیینکنندههای پیچیدگی اقتصادی ،مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی است .با توجه به اینکه
تقویت بهرهوری از مؤلفههای آموزش در سطوح عالی ،کارایی بازار کاال ،کارایی بازار نیروی
کار ،آمادگی در حوزۀ فناوری ،توسعه بازار مالی و اندازۀ بازار تشکیل شده است .این پژوهش با
استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته( )GMMبه بررسی تأثیر مؤلفههای تقویت بهرهوری بر
پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب در مرحله کارایی محور و در شرف ورود به مرحله نوآوری
طی دوره زمانی  2006-2016پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد ،متغیرهای شاخص تقویت
بهرهوری از کانال کارایی و هر یک از مؤلفههای آن شامل :آموزش در سطوح عالی ،کارایی بازار
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کار ،کارایی بازار کاال ،اندازه بازار ،توسعه بازار مالی و آمادگی در حوزه فناوری تأثیر مثبت بر
پیچیدگی اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارند .لذا تقویت بهروری از کانال افزایش کیفیت
آموزش در سطوح عالی و در حین خدمت ،افزایش کارایی بازار کاال و بازار کار ،آمادگی در
تولید کاالهای متنوع و متمایز فراهم مینماید و میتواند اقتصاد پیچیدهتری را به ارمغان بیاورد.
بنابراین بهبود هر یک از شش مؤلفه کارایی (که در تقویت بهرهوری مؤثر است) تأثیر بر دانش و
فناوری گذاشته و منجر به افزایش تولید کاالهای با فناوری باال ،نسبت به زمانی که رقابتپذیری
در سطح مطلوبی قرار ندارد ،میشود .شایان ذکر است ،فرضیات مطرح شده در پژوهش تأیید شده
است .همچنین نتایج نشان داد ،متغیرهای الزامات اساسی ،نوآوری و نرخ ارز نیز بر پیچیدگی
اقتصادی تأثیر مثبت دارند .بنابراین کشورهای مورد مطالعه برای تقویت مؤلفههای بهرهوری که
ناشی از کارایی است و منجر به بهبود وضعیت پیچیدگی اقتصادی کشورها میشود ،میتوانند به
پیشنهادهای زیر عمل نمایند:
•

ارتقاء کیفیت آموزش در سطوح عالی و آموزش در حین خدمت در راستای کسب دانش
جدید و نهایتاً تولید کاالهای با فناوری برتر و صادرات آنان.

•

ایجاد بسترهای مناسب برای تأمین مالی موسسات تحقیق و توسعه در راستای تولید کاالهای
متنوع و کمتر فراگیر .

•

سازماندهی طرحهای آموزشی مرتبط با صادرات صنایع با فناوری برتر و پیچیدگی اقتصادی به
منظور گسترش آنها.

•

ایجاد بسترهای مناسب جهت افزایش جذب فناوری توسط شرکتها ،سرمایهگذاری خارجی
مستقیم و انتقال فناوری در جهت کسب دانشهای جدید و مرتبط با پیچیدگی اقتصادی.

•

تخصصی شدن کسبو کار و افزایش نوآوری در راستای تولید کاالهای پیچیده و با دانش
خاص و مرتبط با پیچیدگی اقتصادی.

•

هماهنگی سیاستهای پولی ،مالی ،و ارزی در راستای تولید کاالهای متنوع و کمتر فراگیر.
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