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تاریخ پذیرش۱۴۰۰/۰۴/۲۲ :

پیچیدگی اقتصادی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی است .ازاینرو بررسی عوامل مؤثر بر

پیچیدگی اقتصادی یکی از مهمترین زمینههای مطالعاتی اقتصاددانان است .رویکرد پیچیدگی اقتصادی

مبتنی بر این مفهوم است که محصوالت تولیدشده در اقتصاد معرف میزان دانش مولد موردنیاز در تولیدات
محصوالتشان هستند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمیکنند مگر آنکه دانش و مهارت آن
را داشته باشند ،میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه میکند .هدف مطالعه حاضر
بررسی اثر شاخص جهانیشدن و نوآوری بر پیچیدگی است .برای این منظور از یک نمونه کشورهایی با
شاخص باالی جهانیشدن طی دوره زمانی  2008-2016با رهیافت پانل دیتا بهره گرفتهشده است .نتایج
مطالعه بیانگر آن است که جهانیشدن کل و نوآوری بر پیچیدگی اقتصادی دارای تاثیر مثبت و معنیدار است.
همچنین متغیرهای شاخص حکمرانی خوب ،سرمایه انسانی و شاخص توسعه مالی اثر مثبت و معنیدار و
فراوانی منابع طبیعی دارای اثر منفی و غیر معنیدار در کشورهای موردمطالعه است.
پیچیدگی اقتصادی ،جهانیشدن ،نوآوری ،سرمایه انسانی.
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 -1مقدمه

پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که امروزه برای بیان میزان توانایی کشورها در تولید کاالهای

پیچیده از طریق فراهم نمودن ساختارهای مناسب برای تعامل افراد در راستای تجمیع دانشهای
پراکنده و متنوع و نیز کاربردی کردن آن به کار میرود .در طول دو قرن اخیر میزان دانش مفید و
مولد در جهان بهطور فزایندهای افزایشیافته است .این افزایش نه یک پدیده فردی بلکه یک حرکت
عظیم مبتنی بر تالش و اراده جمعی بوده است .اما این افزایش دانش مدرن ،یک مسئله جهانی
نیست ،بلکه فقط در برخی از کشورها رخداده است.
ازلحاظ آماری در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه موردمطالعه در سال  2017میانگین
پیچیدگی اقتصادی به ترتیب برابر  2/4و  0/22است .که این مطلب بیانگر شکاف قابلتوجه بین
کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته در این شاخص است .کشورهایی که پیچیدگی اقتصادی
باالیی دارند عالوه بر دستیابی به رفاه و استانداردهای زندگی باالتر موفق به تثبیت و تضمین نقش
مؤثر خود در عرصه بینالمللی و سیاست جهانی شدهاند.
کشورها در صورتی میتوانند شاخص پیچیدگی اقتصادی خود را بهبود بخشند که بتوانند خود
را درگیر تعداد فعالیتهای مختلفی کنند و بهصورت موفقیتآمیز قادر به انجام آنها باشند .همچنین
با حرکت به سمت فعالیتهای پیچیدهتر نیز میتوانند این شاخص را بهبود بخشند .پیام سیاستی
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برای بیشتر کشورها این است که بتوانند محیطی را برای رشد فعالیتهای مولد با تنوع و پیچیدگی
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بیشتر خلق کنند .نوآوری بهعنوان "توانایی تبدیل مداوم دانش و ایدهها به محصوالت ،فرآیندها و
سیستمهای جدید" تعریف میشود(سونیال .)2019 ،1نوآوری با توسعه و کاربرد ایدهها و فناوریها،
کاالها و خدمات را بهبود بخشیده یا تولید آنها را کارآمدتر میکند.
ارتقا فعالیتهای نوآورانه با فراهمآوری دادههای الزم برای صادرات و تولیدات دانشمحور
امکان حرکت از اقتصاد منابع و سرمایهمحور به اقتصادهای دانشبنیان رامیسر میکند .همچنین
نوآوری با افزایش نفوذ دانش در تولیدات(آرگوالکیس و همکاران )2018 ،۲محصوالت پیچیده
را که نیازمند سطح باالیی از دانش هستند افزایش میدهد و با بهبود بهرهوری و سودآورتر شدن
مشاغل به گسترش سرمایهگذاری در عوامل تولید جدید که الزمه تولید محصوالت پیچیده است
کمک میکند .در نتیجه انتظار میرود تأثیر نوآوری بر پیچیدگی اقتصادی مثبت باشد اما در فضایی
که جهانیشدن مقولهای انکارناپذیر برای کشورها است تأثیر نوآوری بر پیچیدگی اقتصادی میتواند
مثبت و یا منفی باشد.

جهانیشدن موجب کمرنگتر شدن مرزهای بینالمللی و تحرک روزافزون فناوری از کشورهای
توسعهیافته به کشورهای درحالتوسعه از کانال واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای و
سرمایهگذاری مستقیم خارجی میشود(بهکیش .)1380 ،واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای
و سرمایهگذاری مستقیم خارجی نهتنها فناوری بهکاررفته در کاالها و خدمات را منتقل نموده بلکه
داراییهای ناملموس از قبیل مهارت مدیریتی و دانش فنی را نیز منتقل مینماید (کلر .)2004 ،۳این
در حالی است که کشورهای درحالتوسعه میتوانند از کانال تعامالت اقتصادی به دانش و فناوری
شرکای تجاری دستیافته و ازاینرو اقدام به جذب فناوری و گسترش فعالیتهای نوآورانه نمایند.
اما از طرفی جهانیشدن با کمرنگ کردن مرزهای بینالمللی سبب افزایش رقابت در بازار داخل
و خارج میشود و درصورتیکه بنگاههای داخلی توان رقابت را نداشته باشند ضربه به بدنه اقتصاد
داخلی حتمی است .با توجه به اینکه هدف کشورها افزایش قدرت رقابتپذیری از کانال بهبود
پیچیدگی اقتصادی است در نتیجه تنظیم درجه جهانیشدن باید بسترساز فعالیتهای نوآوری شود.
میشود که سطح نوآوری در داخل به حد قابل قبولی رسیده باشد و درجه جهانیشدن با توجه
به بلوغ اقتصادی کشورها و هدفمند تنظیم شود در غیر این صورت جهانیشدن مانع گسترش
فعالیتهای نوآورانه و بهبود پیچیدگی اقتصادی خواهد شد.
لذا بنظر میرسد سیاستگذاران کالن اقتصادی باید متناسب با توان علمی و جایگاه کشور در
فضای بینالمللی ،درجه پیوستن به جهانیشدن را مدیریت نمایند .لذا این موضوع علیرغم اهمیتی
که دارد تاکنون به آن پرداخته نشده است و ممکن است بسیاری از صاحبنظران معتقد به تأثیر مثبت
و فزاینده نوآوری و جهانیشدن بر پیچیدگی اقتصادی باشند اما با توجه به نکاتی که بیان شد همواره
شاهد تأثیر نوآوری و جهانیشدن بر پیچیدگی اقتصادی مثبت نخواهیم بود لذا از این نظر پژوهش
حاضر دارای ارزشافزوده بوده و ضرورت به انجام آن است.
همچنین باید خاطرنشان ساخت علت انتخاب متغیرهای کنترل این است که از لحاظ ساختاری
همسنگ میباشند لذا تمرکز مقاله بر نقش سرمایه (شامل سرمایه انسانی ،سرمایه مالی (توسعه
مالی) و سرمایه طبیعی(فراوانی منابع طبیعی) بر پیچیدگی اقتصادی است .شایانذکر است فراوانی
منابع طبیعی بهعنوان شاخص سرمایه طبیعی است که بهصورت غیرمستقیم از کانال تبدیل ثروت
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بهطورکلی در صورتی جهانیشدن سبب توسعه بازار نوآوری و افزایش پیچیدگی اقتصادی

تجدیدناپذیر به تجدیدپذیر میتواند بر پیچیدگی اقتصادی اثرگذار باشد درضمن اثرگذاری
هر یک از سرمایههای مذکور تابع کیفیت حکمرانی خوب و درجه جهانیشدن آن کشور در
فضای زمانی خاص خواهد بود بنابراین انتخاب متغیرهای معادله پیشنهادی بهصورت هدفمند و
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منسجم تعیینشده است .در ادامه این پژوهش به بررسی سازوکار اثرگذاری متغیرهای مربوطه بر
پیچیدگی اقتصادی میپردازد ،سپس مطالعات تجربی در خصوص پیچیدگی اقتصادی و عوامل
مؤثر بر آن بررسی میشود ،مدل مربوطه در قالب پانل دیتا برآورد و متغیرهای استفادهشده در مدل
معرفی میشود و قسمت پایانی حاوی نکاتی خواهد بود که راهگشا و راهنمای سیاستگذاران
اقتصادی است.

-2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

شاخص پیچیدگی اقتصادی یکی از جدیدترین شاخصهایی است که منعکسکننده میزان دانش

بهکاررفته در ساختار تولیدی و اقتصادی یک کشور است .ازآنجاکه تولید هر محصول نیازمند دارا
ش خاصی است و هرچه تولیدات یک کشور متنوعتر باشد ،دانش شکلگرفته و مجتمع
بودن دان 
شده بیشتری در آن کشور وجود دارد .بنابراین اقتصادهایی پیچیده هستند که میتوانند حجم
زیادی از دانش مرتبط را در قالب شبکههای بزرگ افراد گرد هم جمع کرده و مجموعه متنوعی از
کاالهای دانشبر را تولید کنند و بهعکس اقتصادهای ساده پشتوانه ضعیفی از دانش مولد داشته و
کاالهای کمتر و سادهتری تولید میکنند که مستلزم شبکه کوچکتری از تعامالت است(هیدالگو
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و هاسمن.)2009،
ویژگیهای اقتصادهای پیچیده این است که  .1دانش کاربردی الزم را برای تولید گسترده
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متنوعی از کاالها را در اختیار دارند و  .2دانش کاربردی الزم برای تولید کاالهایی را در اختیار
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دارند که امکان تولید آنها در هر کشوری وجود ندارد(چشمی و ملکالساداتی .)1392 ،پیچیدهترین
محصوالت در حوزه تولید ماشینآالت ،مواد شیمیایی و فلزات است و محصوالتی با کمترین
پیچیدگی شامل مواد خام ،محصوالت کشاورزی ،فرآوردههای چوبی و پارچه است (فلیپ و
همکاران .)2012 ،5شاخص پیچیدگی اقتصادی تحت تأثیر یک سری تصمیمات جز یا محدود قرار
نخواهد گرفت لذا کشورها در صورتی میتوانند شاخص پیچیدگی اقتصادی خود را بهبود بخشند
که بتوانند خود را درگیر تعداد زیادی از فعالیتهای مختلف کنند و بهصورت موفقیتآمیز قادر به
انجام آنها باشند.
همچنین با حرکت به سمت فعالیتهای پیچیده نیز میتوانند به بهبودی این شاخص کمک
کنند .ارتقا شاخص پیچیدگی اقتصادی و تنوع سبد صادراتی یک کشور سبب افزایش درآمد
کشورها و رشد و توسعهاقتصادی آنها میشود (گاال و همکاران .)2018 ،6اگرچه مطالعات داخلی
ی اقتصادی و تأثیر متغیرهای کالن بر آن صورت گرفت ه شده
و خارجی محدود در مفهوم پیچیدگ 

ی اقتصادی
است؛ اما تاکنون مطالعهای در خصوص بررسی اثر جهانیشدن و نوآوری بر پیچیدگ 
انجامنشدهاست و دراینبین از نقش متغیرهایی مانند حکمرانی خوب ،سرمایه انسانی ،شاخص
توسعه مالی و فراوانی منابع طبیعی بر پیچیدگی اقتصادی مغفول مانده شده است .بنابراین وجود
خأل جدی در میان مطالعات موجود در خصوص تعیین متغیرهای مرتبط و اثرگذار بر پیچیدگی
اقتصادی در کشورهایی با شاخص باالی جهانیشدن که با توجه به سطح باالی پیچیدگی اقتصادی
در بین کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه است .همچنین علت انتخاب جامعه آماری این است
که اوال ترکیبی از کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته میباشند و ثانیا با توجه به اطالعات منتشر
شده از سازمان جهانی  KOFطی دوره  2016-2008کشورهای موردمطالعه دارای حداقل میانگین
شاخص جهانیشدن  66/1از  100میباشند.
ی اقتصادی کشورهایی
لذا پژوهش حاضر در پی بررسی اثر جهانیشدن و نوآوری بر پیچیدگ 
با شاخص باالی جهانیشدن طی دوره  2008-2016است که در ادامه به سازوکار اثرگذاری
فراوانی منابع طبیعی بر پیچیدگی اقتصادی پرداخته میشود.
بهزعم شومپیتر ،ابداع روشهای جدید و نوآورانه از محصوالت و خدمات ،همیشه برای حیات
گروه کشورها در محیط رقابتی مهم بوده است(کوریترو .)2012 ،7نوآوری بهعنوان فرایندی رایج در
بخشهای مختلف صنعت فرصتهای اساسی را برای کشورها درگرفتن بازارهای جدید و از بین
بردن کسادی و رکود به وجود میآورد(رحیمنیا و همکاران .)1397 ،کشورها میتوانند با انباشت
و گسترش قابلیتهای نوآوری ،محصوالت جدیدی را خلق و بهموقع به بازار معرفی کنند(تیکا و
همکاران )1997 ،8و از این طریق پیچیدگی اقتصادی خود را بهبود بخشند.
همچنین نوآوری با توسعه و کاربرد ایدهها و فناوریها ،کاالها و خدمات را بهبود بخشیده یا
تولید آنها را کارآمدتر میکند .ارتقا فعالیتهای نوآورانه با فراهمآوری دادههای الزم برای صادرات
و تولیدات دانشمحور امکان حرکت از اقتصاد منابع و سرمایهمحور به اقتصادهای دانشبنیان را
میسر میکند .از طرفی نوآوری از طریق ایجاد مزیت نسبی در تولیدات و روشهای جدید تولید با
هزینه پایین سبب افزایش پیچیدگی اقتصادی خواهد شد.
همچنی�ن ن�وآوری با تقویت پایگاههای س�رمایهگذاری به رش�د به�رهوری و تولید محصوالت
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متغیرهایی مانند جهانیشدن ،نوآوری ،حکمرانی خوب ،سرمایه انسانی ،شاخص توسعه مالی و

متنوـع کم�ک میکنـد .ایجـاد و اسـتفاده از دانش جدید و سـرریز فنـاوری از دیگر مزایـای بهبود
ن�وآوری اس�ت ک�ه تولیـد محص�والت پیچی�ده را مق�دور میسـازد .همچنین نـوآوری با توسـعه
ایدههـا و فنـاوری سـبب افزایـش تولیـد و بهبـود راهبـرد توسـعه محصـول جدید شـده و تولید
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محص�ول جدی�د را افزای�ش میده�د .ن�وآوری ب�ا افزای�ش نف�وذ دان�ش در تولیدات(آرکوالکی و
همـکاران )2018 ،9محصـوالت پیچیـده را کـه نیازمنـد سـطح باالیـی از دانـش هسـتند افزایـش
میده�د و ب�ا بهب�ود بهرهوری و سـودآورتر شـدن مشـاغل به گس�ترش س�رمایهگذاری در عوامل
تولیدـ جدی�د کهـ الزم�ه تولید محص�والت پیچیده اسـت کم�ک میکند.
جهانیشدن از طریق کمرنگتر شدن مرزهای اقتصادی سبب ورود فناوری پیشرفته و داراییهای
ناملموس از کانال واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای و سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،تخصیص
بهینه منابع و افزایش انگیزه و توانایی بنگاهها در بهکارگیری ابتکارات و اختراعات میشود که زمینه
گسترش تولید محصوالت متنوع و پیچیده را فراهم مینماید .پیچیدگی اقتصادی با کمرنگ کردن
مرزهای بینالمللی سبب افزایش رقابت در بازار داخل و خارج میشود و درصورتیکه بنگاههای
داخلی توان رقابت را نداشته باشند ضربه به بدنه اقتصاد داخلی حتمی است .با توجه به اینکه هدف
کشورها افزایش قدرت رقابتپذیری از کانال گسترش پیچیدگی اقتصادی است.
در کنار فرصتهایی مانند دستیابی به دانش و بازارهای جهانی و قوتهایی مانند تخصیص
بهینه منابع ،بهبود وضعیت مدیریت کشور ،تقسیم بینالمللی کار و انگیزه و توانایی بیشتر بنگاهها در
بهکارگیری ابتکارات و اختراعات که سبب بهبود پیچیدگی اقتصادی خواهند شد ،نقاط ضعفی مانند
احتمال بروز بیکاری و تورم و تهدید بنگاههای داخلی درنتیجه عدم توانایی رقابت با رقبای خارجی
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که تأثیر منفی بر پیچیدگی اقتصادی خواهند گذاشت ،مطرح است .درنتیجه اثر نهایی جهانیشدن بر
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پیچیدگی اقتصادی به برآیند اثرات مثبت و منفی آن بستگی خواهد داشت.
همچنین نوآوری با توسعه و کاربرد ایدهها و فناوریها ،کاالها و خدمات را بهبود بخشیده یا
تولید آنها را کارآمدتر میکند .ارتقا فعالیتهای نوآورانه با فراهم آوری دادههای الزم برای صادرات
و تولیدات دانشمحور امکان حرکت از اقتصاد منابع و سرمایهمحور به اقتصادهای دانشبنیان را
میسر میکند .از طرفی نوآوری از طریق ایجاد مزیت نسبی در تولیدات و روشهای جدید تولید
با هزینه پایین سبب افزایش پیچیدگی اقتصادی خواهد شد .همچنین نوآوری با تقویت پایگاههای
سرمایهگذاری به رشد بهرهوری و تولید محصوالت متنوع کمک میکند.
ایجاد و استفاده از دانش جدید و سرریز فناوری از دیگر مزایای بهبود نوآوری است که تولید
محصوالت پیچیده را مقدور میسازد .همچنین نوآوری با توسعه ایدهها و فناوری سبب افزایش
تولید و بهبود راهبرد توسعه محصول جدید شده و تولید محصول جدید را افزایش میدهد و باعث
پیچیدگی اقتصادی میشود.

درمجموع باید اذعان داشت تأثیر جهانیشدن و نوآوری بر پیچیدگی اقتصادی مبهم است و
بهبیاندیگر تأثیر مثبت و یا منفی بستگی به نوع مدیریت سیاستگذاران کالن اقتصادی کشورها
خواهد داشت .با توجه به اینکه مطالعات اندکی در حوزه پیچیدگی اقتصادی در جهان وجود دارد.
ادرر و همکاران )2007( 10بیان میکنند سرمایه انسانی ،مجموعهاي از دانش ،توانایی و مهارتهای
افراد است که بهعنوان محرك فرآیند نوآوري ،به رشد و توسعه اقتصادي منجر میشود.
سرمایهانسانی باعث جذب و ترویج ایدههای جدید و تولید محصوالتی خواهد شد که در سایر
کشورهای دیگر ایجادشده است این امر باعث ورود سریعتر تجهیزات و فنآوری از کشورهای
توسعهیافته به کشورهای درحالتوسعه میشود(نلسون و فیلیپس )1996، 11که پیچیدگی اقتصادی را
به همراه دارد .شاخص حکمرانی خوب ظرفیت کشور را در ایجاد روشهای مناسب تولید مشخص
میکند و سبب توسعه فعالیتهای نوآورانه ،جذب فعالیتهای تحقیق و توسعه خارجی و افزایش
رقابتپذیری(مارول و همکاران )2016 ، 12و تنوع در تولید و پیچیدگی اقتصادی میشود( .لوپز
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انسانی پرداختهاند.
توسعه مالی به حالتی اطالق میشود که نسبت داراییهای مالی به  GDPو نسبت داراییهای
مالی مؤسسات مالی بهکل داراییهای مالی(که این عامل نهادینه شدن پساندازها را نشان
میدهد) افزایش یابد یا به عبارتی توسعه مالی موجب افزایش سطح سرمایهگذاری و دسترسی
به منابع مالی از کانال افزایش سطح پسانداز میشود و برافزایش سطح انباشت سرمایه مالی
تأکید دارد(فقه مجیدی و همکاران .)1395 ،گسترش بازارهای مالی از طریق تجهیز منابع
حاصل از وجوه پسانداز کنندگان و هدایت آنها به فعالیتهای اقتصادی سودآور و دارای
ارزشافزوده باال ،موجب توسعه بازار عوامل جدید تولید ازجمله توسعه بازار تحقیق و
توسعه ،نوآوری ،کارآفرینی و غیره میشود که این امر سبب افزایش قدرت رقابتپذیری(الگز
و همکاران )2009، 14در سطح داخلی و بینالملل خواهد شد و پیچیدگی اقتصادی را بهبود
میبخشد(راجرز( .)2004 ،15ابونوری و تیموری( ،)1392 ،هوشمند و دانشنیا )1390 ،و (بیست،16
 )2018به بررسی تأثیر شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی پرداختهاند و تاکنون مطالعه جامعهای
در رابطه با تأثیر شاخص توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی انجامنشده است.

بررسی اثر همزمان جهانیشدن با نوآوری بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب جهان

و همکاران )2012 ،و (الهی و همکاران )1397 ،هرکدام به بررسی تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه

فراوانی منابع طبیعی یکی از مهمترین منابع ثروت ملی در جهان محسوب میشود .طی سالیان
گذشته بهویژه در دو دهه گذشته در ارتباط با نقش منابع طبیعی در اقتصادهای دارای چنین منابع
خدادادی مباحث متنوع و گستردهای از سوی اقتصاددانان مطرحشده است .بسیاری از کشورهای
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دارای منابع طبیعی فراوان عملکرد مناسب اقتصادی ندارند .مهمترین ویژگی اکثر این کشورها
رشد اقتصادی پر نوسان ،درجه پایین توسعهیافتگی ،پایین بودن رشد بهرهوری کل عوامل تولید و
تقاضامحور نبودن مؤلفههای دانش است(شاهآبادی و صادقی .)1392 ،در این کشورها گاها سوء
مدیریت دولتها در استفاده از منابع و تبدیل منابع ثروتهای تجدیدناپذیر به تجدیدپذیر ،تجدید
ضعف سیاستگذاری و تشدید رفتارهای رانتجویانه ناشی از فراوانی منابع طبیعی باعث انحراف
و فقدان تخصیص مناسب درآمدهای ناشی از صادرات منابع شده است(ونیبل و همکاران.)2015 ،17
درحالیکه منابع طبیعی در ذات خود نعمت خدادادی بوده است و برای توسعه کشورها
میتواند راهگشا باشد(گیلفاسون و زوآگا )2001، 18اکثر کشورهای درحالتوسعهای که دارای
منابع طبیعی غنی هستند به دلیل داشتن مزیت نسبی طبیعی در استخراج و صادرات منابع طبیعی
بیشتر تالش خود را معطوف به استخراج منابع میکنند(تایسیا و همکاران )2015، 19و ازآنجاکه
استحصال مواد اولیه و خام در مقایسه با کاالهای پیچیده با سطح پایین سرمایهگذاری ابتدایی
حاصل میشود(اسچلسینگر و همکاران )2015 ،20لذا این کشورها دارای سطح پیچیدگی اقتصادی
پایینتری نسبت به کشورهای توسعهیافته هستند .شاهآبادی و داوری کیش ()1394به بررسی تأثیر
فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی برجذب سرریز فناوری کشورهای منتخب پرداختهاند
همچنین بهبودی و همکاران( )1388به بررسی فراوانی منابع طبیعی ،سرمایه انسانی و رشد اقتصادی
در کشورهای صادرکننده نفت پرداختهاند لذا مطالعه جامعی در خصوص تأثیر فراوانی منابع طبیعی
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بر پیچیدگی اقتصادی تاکنون انجامنشده است.
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-3مدل مفهومی پژوهش

در این بخش از پژوهش با بهرهگیری از مبانی نظری پیرامون پیچیدگی اقتصادی و الهام از

مطالعات تجربی انجامشده از قبیل(میلی و همکاران( ،)2018 ، 21ارکان و ییلدیرمسی )2015 ،و
(هاسمن و هیدالگو )2014 ،تعیینکنندههای پیچیدگی اقتصادی به شرح زیر است:
.مدلمفهومیپژوهشحاضرنیزبراساسمبانینظریومطالعاتمذکوردرشکل()1قابلمشاهدهاست
)ECI=f (GI, INNO, FE, HCI, WGI, FD22

ی اقتصادی ( ،)ECI23شاخص جهانیشدن کل( ،)GI24شاخص
بهبیاندیگر شاخص [ ]1پیچیدگ 
نوآوری( ،)INNO25فراوانی منابع طبیعی( ،)FE26شاخص حکمرانی خوب( ،),WGI27سرمایه
انسانی( )HCI28و شاخص توسعه مالی( )FD29است که در ادامه به معرفی متغیرهای مذکور در تابع
( )1پرداخته خواهد شد.

-شاخص پیچیدگیاقتصادی (:)ECI

ی اقتصادی شاخصی است که شدّ ت کاربرد دانش در اقتصاد را اندازهگیری و به
شاخص پیچیدگ 
توان تولیدی یک کشور میپردازد .این شاخص بیانگر میزان توانایی کشور در تولید کاالهای پیچیده
است که از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب برای تعامل افراد در جهت تجمیع دانشهای
پراکنده و متنوع و کاربردی کردن آن به دست میآید (هاسمن و همکاران .)2009 ،30بازه عددی
ی اقتصادی بین  -3و  +3است ،هرچه عدد این شاخص به  +3نزدیکتر باشد آن کشور
پیچیدگ 
اقتصادی پیچیده دارد .دادههای موردنیاز این شاخص از پایگاه آماری اطلس مدیا 31استفادهشده
است.
-نحوه محاسبه شاخص پیچیدگیاقتصادی:

هیدالگو و هاسمن 32در سال  2009برای ساخت پیچیدگی اقتصادی از دو اصل تنوع و فراگیری
و برای تفسیر دادهها از یک شبکه دو قسمتی استفاده کردهاند که در آن کشورها و محصوالت
میشود .این شبکه را با استفاده از ماتریس مجاورت کشور-محصول( )MCPنشان میدهد.
 -ماتریس مجاورت کشور -محصول:

ت نسبی آشکارشده )RCA( 33که هر کشور در هر محصول دارد
برای مقایسه بهتر با محاسبه مزی 
تغییرات اندازه کشورها و محصوالت بررسی میشود .باالسا( RCA )1964را بهعنوان نسبت بین
سهم صادرات محصول  Pدر کشور  Cو سهم صادرات محصول  Pدر بازار جهانی تعریف میکند.
معیار  RCAبهصورت زیر محاسبه میشود.

که در آنXCP ،بیانگر میزان صادرات محصول  Pدر کشور  Cبرحسب دالر است.
پـس از محاسـبه  RCAمطابـق روش هیدالگـو و هاسـمن ،از این معیار برای تشـکیل ماتریس
کشـور -محصول()MCPاستفادهشـده اسـت .ماتریـس کشـور -محصـول بهطـور خالصـه بیـان
میکندـ ک�ه هر کشوـر در تولی�د چه محصوالت�ی رقابتپذیر اسـت .اگر مقدار  ،MCP=1کشـور C

ی�ک صادرکنن�ده رقابتپذیـر برای محصول  Pاسـت در غیر ایـن صورت برابر صفـر خواهد بود.

بررسی اثر همزمان جهانیشدن با نوآوری بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب جهان

بهعنوان گرههای شبکه محسوب میشوند که هر کشور به محصوالتی که صادر میکند متصل

اگـر مقـدار  RCAبـرای کشـور  Cاز یک مقدار آسـتانه بیشـتر باشـد این کشـور یـک صادرکننده
رقابتپذیـر بـرای محصـول  Pبهـ ش�مار میآیـد این مقـدار آسـتانه در تمامـی تحقیقـات برابر 1
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در نظـر گرفتهشـده اسـت .ماتریـس  MCPبـر اسـاس  RCAهـر کشـور مطابـق رابطه  4محاسـبه
میشـود.
از این ماتریس برای محاسبه شاخص پیچیدگی اقتصادی استفاده خواهد شد.
بر اساس ماتریس  MCPمیتوان متنوع بودن و فراگیری محصوالت را بهسادگی با جمع سطرها
و ستونهای این ماتریس محاسبه کرد .به بیان ریاضی ،تنوع کشور  Cبهعنوان مجموع  MCPبرای
تمام محصوالت محاسبه میشود.
به همین نحو ،فراگیری محصول  Pبهعنوان مجموع  MCPبرای تمام کشورها عبارت است از:

برای محاسبه شاخص پیچیدگی اقتصادی باید بهصورت زیر عمل کرد.
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با جایگذاری روابط ( )5و( )6در ( )7و ( )8خواهیم داشت:
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اگر

را با بردار ویژه

نامگذاری شود آنگاه خواهیم داشت:

رابطه ( )8زمانی برقرار میشود که  .KC,N=KC,N-2=1این همان بردار ویژه

بوده که با

بزرگترین مقدار ویژه مرتبط است .ازآنجاکه این بردار ویژه ،برداری از اعداد یک است در بردارنده
اطالعات مفیدی نخواهد بود .بنابراین بهجای آن از بردار ویژه مربوط به دومین مقدار ویژه بزرگ
استفاده خواهد شد که برداری با بزرگترین مقدار واریانس است و شاخصی برای اندازهگیری
پیچیدگی اقتصادی میباشد .بنابراین شاخص پیچیدگی اقتصادی عبارت خواهد بود از:

در رابطه فوق نماد <> معرف میانگین Se ،نشاندهنده انحراف معیار و

بردار ویژه

ماتریس مرتبط با دومین مقدار بزرگ آن است.

 جهانیشدن( :)GIجهانیشدن به معنای گسترش روابط اجتماعی بین افراد در سطح بینالمللاست(اسچالت .)2002، ۳۴جهانیشدن دارای سه رکن اصلی میباشد که عبارتنداز :جهانیشدن
اقتصادی ،جهانیشدن سیاسی و جهانیشدن اجتماعی .که در این پژوهش از میانگین سه شاخص
بهعنوان شاخص جهانیشدن کل استفادهشده است .جهانیشدن میتواند باعث کاهش هزینههای
تولیدی سرانه محصوالت به دلیل وجود صرفهجوییهای ناشی از مقیاس گردد و موجب رقابت
فعالیتهای نوآورانه داخلی با فضای بینالمللی شود(وو و همکاران ،)2015 ،۳۵که این امر باعث
افزایش انگیزه فعاالن اقتصادی جهت بهبود فعالیتهای نوآورانه میشود و پیچیدگی اقتصادی
کشورها را ارتقا خواهد داد .دادههای عددی این شاخص در طیف  0تا  100قرار دارد که مقادیر
بزرگتر نشاندهنده وضعیت بهتر این شاخص است .آمار مربوطه به این متغیر از پایگاه دادههای
 نوآوری ( :)INNOنوآوری نشاندهنده تمایل حمایت از ایدههای جدید ،تجربیات و فرآیندهایخالقانه است که ممکن است منتج به محصوالت جدید ،خدمات یا فرآیندهای فناورانه شود (ونکر
و توریک .)1999 ،۳۶در این پژوهش از نوآوری که یکی از زیر شاخصهای شاخص رقابتپذیری
جهانی است استفادهشده است .نوآوری از کانال فراهمآوری دادههای الزم برای صادرات و تولیدات
دانشمحور و انتقال آن از کشورهای توسعهیافته به کشورهای درحالتوسعه(سنودوآ و کیوکانل

۳۷

 )2014،باعث پیچیدگی اقتصادی میشود .بدین ترتیب شاخص مربوطه عددی بین  1و  7میباشد.
هرچه این شاخص به رقم  7نزدیکتر باشد قدرت نوآوری یک کشور بیشتر است .دادههای مربوط
به این شاخص از پایگاه آماری مجمع جهانی اقتصاد ( ۳۸)WEFاستخراجشده است.
 شاخص حکمرانی خوب( :)WGIبانک جهانی ( )1989حکمرانی خوب را نهادها ،قوانینب و رسومی تعریف میکند که بهوسیله آنها قدرت در جهت مصلحت
رسمی و غیررسمی و آدا 
عمومی در یک کشور اعمال میشود .شاخص حکمرانی خوب دارای  6زیرشاخص شامل حق
اظهارنظر و پاسخگویی ،ثبات سیاسی ،اثربخشی دولت ،حاکمیت قانون ،کیفیت تنظیمگری قوانین
و کنترلفساد است که در این پژوهش از میانگین این  6متغیر استفادهشده است .اعداد این متغیر

بررسی اثر همزمان جهانیشدن با نوآوری بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب جهان

شاخص جهانیشدن  KOFاستخراجشده است.

در طیف عددی  2/5تا  -2/5قرار دارد .اعداد بزرگتر نشاندهنده وضعیت بهتر حکمرانی است.
دادههای این متغیر از پایگاه آماری گاویندیکیتور ۳۹استخراجشدهاست.
 -سـرمایه انسـانی( :)HCIادرر و همـکاران ۴۰در سـال  2007بیـان میکننـد سـرمایه انسـانی،
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مجموع�هاي از دانـش ،توانایـی و مهارتهـای افـراد اسـت کـه بهعنوان محـرك فرآیند نـوآوري،
ب�ه رش�د و توس�عه اقتص�ادي منجر میش�ود .س�رمایه انس�انی میتوانـد در خلق و کاربـرد دانش،
مورداس�تفاده ق�رار گیرد .همچنین بررسیـ نقش س�رمایههاي ناملموس و دانشمحـور در ظرفیت
نوآوري و تحقیق و توس�عه ،نش�اندهنده نقش مهم س�رمایههاي نامشـهود مانند سـرمایه اجتماعی
و س�رمایه انس�انی در پیچیدگی اقتصادی اس�ت .در این پژوهش برای س�رمایه انس�انی از دادههای
شـاخص سـرمایه انسـانی پایـگاه آماری بانـک مرکـزی ایاالتمتحـده ۴۱استفادهشـده اسـت .بازه
عـددی ایـن متغیـر بیـن  1تـا  4میباشـد هرچه عـدد مربوطه بـه  4نزدیکتر باشـد کشـور دارای
وضعیـت مطلوبی در این شـاخص اسـت.
 فروانـی منابـع طبیعی( :)FEاین ش�اخص بهصورت س�هم صادرات س�وخت و کانیها بهکلصاـدرات کاال تعریفـ میشـود (بانـک جهانـی .)2018 ،دادههاـی ای�ن متغی�ر از پای�گاه دادههای
ک جهانـی ۴۲استخراجش�ده اس�ت .اکثر کش�ورهای درحالتوسـعه دارای فراوانـی منابع طبیعی
بانـ 
بـه دلیـل داشـتن مزیت نسـبی طبیعـی در اسـتخراج و صادرات منابـع طبیعی تالش این کشـورها
معطـوف بهـ اس�تخراج منابعطبیعـی و خـام فروش�ی آن میباشـد .در نتیجـه غالـب تولیـدات این
کشـورها محصوالت سـاده و بـدون پیچیدگی باال اسـت.
 شـاخص توسـعه مالـی( :)FDتوس�عه مالی به حالت�ی اطالق میش�ود که نس�بت داراییهایمالـی بـه  GDPو ی�ا نس�بت داراییه�ای مال�ی مؤسس�ات مال�ی ب�هکل داراییهـای مالی(کـه این
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موج�ب گس�ترش بازار عوام�ل جدید تولید و جذب سـرمایهگذاری مس�تقیم خارجی میشـود و
لـذا بهبـود پیچیدگـی اقتصادی را در پی دارد(بایومـی ۴۳و همـکاران .)1995 ،دادههای این متغیر از
صندـوق بینالمللـی پـول ۴۴استخراجشـده اسـت که بازه عـددی آن  0تـا  100میباشـد .صندوق
بینالملل�ی پوـل در گـزارش خود ،توس�عه مالیـ را در ی�ک مفهوم جام�ع میداند که شـامل ابعاد
زی�ر اس�ت(صندوق بینالمللی پـول:)2017 ،
.1توسعه بخش بانکی
 .2توسعه بخش غیر بانکی
 .3توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی
 .4باز بودن بخش مالی
 .5محیط نهادی.
در این پژوهش از جمع  5شاخص فوق استفادهشده است.

متغیرهای کنترل
متغیرکلیدی
فراوانی منابع طبیعی

شاخص حکمرانی
خوب

پیچیدگی
اقتصادی

جهانیشدن
نوآوری

سرمایه انسانی
شاخص توسعه مالی

شکل(:)1مدل مفهومی پژوهش با الهام از مبانی نظری و مطالعات میلی و همکاران()2019
ارکان و ییلدیرمسی( )2015و هاسمن و هیدالگو()2014

طبق مبانی نظری و مطالعات تجربی بیانشده ،معادله مربوطه در  5حالت با استفاده از روش پانل
دیتا برآورد شده است که در هر حالت تأثیر انواع جهانیشدن ،نوآوری شاخصهای حکمرانی،
جهانیشدن و نوآوری بر پیچیدگی اقتصادی پی برد.
شایانذکر است حرف  Lقبل از تمامی متغیرها بیانگر لگاریتمی بودن آنها است و نیز در معادله
( )12به ترتیب اثرات غیرقابل مشاهده خاص هر کشور و جز خطا در زمان  tرا نشان میدهد.

-4روش پژوهش

پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردي و از لحاظ روش ،توصیفی با استفاده از همبستگی

و مدلسازی ریاضی است .در تحقیقات توصیفی میتوان به بررسی روابط علت و معلولی نیز
پرداخت(حافظ نیا .)1380 ،روش پژوهش در این مطالعه بر اساس مدلهای مبتنی بر اطالعات
دادههای ترکیبی و با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات تعمیمیافته( )GLSدر محیط نرمافزار
استتا ۴۵صورت گرفته است .این انتخاب به این دلیل میباشد که در مدلهای دادههای ترکیبی ،ارزش
متغیرها هم در مقاطع و هم در طول زمان اندازهگیری میشود و استفاده از دادههای مقطعی برای
چندین سال متوالی نتایج بهتر و قابل اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را
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سرمایه انسانی و شاخص توسعه مالی بهصورت مجزا تخمین زدهشده است تا بتوان به اهمیت اثر

افزایش میدهد .در این پژوهش تجزیهوتحلیل مقطعی بر مبنای دادههای  9ساله(از سال  2008تا
سال  )2016برای  16کشور با شاخص باالی جهانیشدن (ایران ،اردن ،ترکیه ،نروژ ،استرالیا ،ژاپن،
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ایتالیا ،آلمان ،روسیه ،کویت ،امارات متحده عربی ،عربستان سعودی ،قطر ،مالزی ،مصر و اندونزی)
در نظر گرفتهشده است.
در روش دادههای پانل الزم است که در ابتدا همگن یا ناهمگن بودن مقاطع مورد آزمون قرار
گیرد؛ درصورتیکه مقاطع همگن باشد بهسادگی میتوان از روش حداقل مربعات معمولی تجمیع
شده استفاده کرد در غیر اینصورت استفاده از روش اثرات ثابت ضرورت دارد .برای درستی
استفاده از روش پانل دیتا بودن از آزمون  Fلیمر استفاده میشود .طبق نتایج جدول( ،)1که مقادیر
محاسبهشده آماره  Fبرای کشورهایی با شاخص باالی جهانیشدن را نشان میدهد پانل دیتا بودن
دادههای آماری مورد تائید قرار میگیرد .بهطورکلی دو روش برای برازش مدل در دادههای پانل
وجود دارد :روش اثرات ثابت(۴۶اثرات مقاطع با متغیرهای توضیحی همبستگی دارند) و روش
اثرات تصادفی(۴۷اثرات مقاطع با متغیرهای توضیحی همبستگی ندارند) .برای تعیین نوع روش از
آزمون هاسمن استفاده میشود .نتایج آزمون هاسمن ۴۸در جدول( )1در مورد برآوردهای این مطالعه
در کشورهای با درجه جهانیشدن باال روش اثرات تصادفی مورد تائید قرار میگیرد .همچنین به
ع ّلت محدود بودن دوره زمانی ( )2016-2008ضرورتی برای آزمون ریشه واحد وجود نداشته و

نتایج آزمون ریشه واحد معتبر نیست(بالتاجی.)2005 ،
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جدول ( :)1نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن دادههای پنل
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شرح

مقدار آماره(ارزش احتمال)

آزمون  Fلیمر

19/40
()0.00

آزمون هاسمن

1/۲9

)(0.86

-5تجزی هوتحلیل یافتهها

با توجه به جدول( )2جهانیشدن تأثیر مثبت و معنیداری بر پیچیدگی اقتصادی دارد زیرا
جهانیشدن از طریق کمرنگتر شدن مرزهای اقتصادی سبب ورود فناوری پیشرفته و داراییهای
ناملموس از کانال واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای و سرمایهگذاری مستقیم خارجی،
تخصیص بهینه منابع و افزایش انگیزه و توانایی بنگاهها در بهکارگیری ابتکارات و اختراعات شده
است که زمینه گسترش تولید محصوالت متنوع و پیچیده را فراهم مینماید.
شاخص نوآوری تأثیر مثبت و معنیداری بر پیچیدگی اقتصادی دارد زیرا نوآوری و فعالیتهای
نوآورانه عالوه بر تبدیل ظرفیت بالقوه تولید به ظرفیت بالفعل با خلق ظرفیتهای جدید تولیدی

سبب گشودن بازارهای جدیدی از کاال و خدمات و افزایش سهم صادرات کاالهای متنوع و
پیچیدگی اقتصادی میشود همچنین بهبود شاخص نوآوری سبب افزایش انگیزه فعالیتهای
نوآورانه ،افزایش رقابتپذیری و بهبود مزیت نسبی درنتیجه پیچیدگی اقتصادی را به همراه میآورد.
شاخص حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنیداری بر پیچیدگی اقتصادی دارد زیرا بهبود شاخص
حکمرانی خوب اجراي قراردادها را تضمین نموده هزینههاي معامالتی را کاهش داده و بنگاهها
را قادر به انتخاب فناوريهاي نوین میکند که معموالً در بخشهاي وابسته به قراردادها با مشکل

مواجهاند در نتیجه موجب تشویق فعالیتهاي تحقیق و توسعه و پیچیدگی اقتصادی میشوند.
سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری بر پیچیدگی اقتصادی دارد زیرا سرمایه انسانی از عواملی
است که بهصورت بالقوه نقش بسزایی در توسعه پیچیدگی اقتصادی دارد(ارکان و ییلدیرمسی

۵۰

 )2015،لذا بهبود شاخص سرمایه انسانی ،قدرت و ظرفیت جذب فناوریهای جدید تولید را مهیا
میسازد (وونگ و همکاران ،)2016 ،سبب توسعه فعالیتهای نوآورانه ،جذب فعالیتهای تحقیق
اقتصادی میشود.

شاخص توسعه مالی تأثیر مثبت و معنیداری بر پیچیدگی اقتصادی دارد به این ع ّلت که با

گسترش بازارهای مالی امکان و زمینههای مختلف سرمایهگذاری شکل میگیرد یا به عبارتی میتوان
اذعان داشت که شاخص توسعه مالی به دلیل شفافسازی و تسهیل انواع فرآیند سرمایهگذاریها
در جهت توسعه بازار عوامل تولید جدید داخلی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،منجر
به ظهور رساندن و تجاریسازی فعالیتهای نوآورانه ،تحقیق و توسعه و ...میشود که این امر
پیچیدگی اقتصادی را به همراه دارد.
فراوانـی منابـع طبیعـی تأثیـر منفـی و غیرمعنـی دار بـر پیچیدگـی اقتصـادی در کشـورهای
موردمطالعـه دارا اسـت زیـرا طبـق دیدگاه اوتی ۵۱در سـال  1993ممکن اسـت این کشـورها دچار
پدی�ده نفرین منابع ش�ده باش�ند .ب�رای تبیین پدی�ده نفرین مناب�ع تحلیلهای گوناگونی ارائهشـده
استـ برخ�ی معتقدن�د چون روابط پیش�ین و پسـین ص�ادرات مبتنی ب�ر منابع با س�ایر بخشهای
اقتص�ادی در مقایس�ه با ص�ادرات محصوالت پیچیده ضعیفتر اس�ت و ثروتهـای تجدیدناپذیر
ب�ه تجدیدپذیر تبدیل نمیشـود لـذا تولید و صـادرات محصوالت منابع محـور برخالف تولیدات
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و توسعه خارجی و افزایش رقابتپذیری(مارول و همکاران )2016 ،و تنوع در تولید و پیچیدگی

پیچی�ده ب�ه تقس�یم کارآ و بهبود س�طح اس�تانداردهای زندگی اقش�ار مختلف جامع�ه نمیانجامد.
در نتیجـه پیچیدگـی اقتصـادی در کشـورهایی بـا منابـع طبیعی فراوان نسـبت به کشـورهای فاقد
چنی�ن مناب�ع آهس�تهترند و درنتیجـه سـطح پاییـن پیچیدگـی اقتصـادی را دارا هسـتند .همچنین
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وف�ور منابـع طبیع�ی موج�ب اتخ�اذ سیاس�تهای بعض� ًا نادرس�ت و متناق�ض از س�وی دولتها
میش�ود ک�ه زمین� ه را ب�رای انح�راف قیمته�ای نس�بی ب�ه ض�رر مؤلفههـای دانشبنیـان نظیـر
ن�وآوری و فعالیته�ای تحقیـق و توس�عه فراه�م م�یآورد که فقدـان توجه ب�ه این مؤلفههـا آثار
مخرب�ی از قبی�ل کاه�ش پیچیدگیاقتصـادی را در پـی خواهـد داشـت بهبیاندیگـر تأثیـر فراوانی
مناب�ع طبیع�ی برـ پیچیدگ�ی اقتصـادی شدـیدا ً تح�ت تأثی�ر حکمرانی خ�وب میباشـد و کیفیت
حاکمی�ت می�زان ای�ن تأثی�ر را تعیی�ن خواهد کرد .در کن�ار این م�وارد باید به نوس�ان قیمت منابع
طبیع�ی نی�ز اش�اره داش�ت ک�ه به دلی�ل قیمتپذی�ر ب�ودن کش�ورهاي داراي منابع طبیع�ی همانند
نف�ت از بازاره�اي جهان�ی و قیم�ت جهانی ای�ن منابع ،تولیدکنن�دگان محص�والت منابعمحور که
بخ�ش عم�ده ص�ادرات کشوـرهاي با وف�ور مناب�ع را تش�کیل میدهد ب�ا نااطمینانی مواج�ه بوده
و ریس�ک عملیات�ی باالی�ی ب�راي آنه�ا به هم�راه دارد .همی�ن امر موج�ب کاهش انگی�زه فعاالن
اقتصـادي و کاه�ش انباش�ت س�رمایه شده(ش�اه آبادی و صادقـی )1392 ،و لذا بیمعنـی بودن این
متغیـر بـر پیچیدگی اقتصـادی را به ارمغـان دارد.
جدول ( )2نتایج برآورد الگو به روش پانل دیتا
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توجه :اعداد داخل پرانتز مقادیر  p-valueمیباشند.

-6جمع بندی

ی اقتصادی است که بر
یکی از ملزومات رشد اقتصادی مستمر و باثبات ،توجه به پیچیدگ 

ی اقتصادی بهعنوان
توسعه اقتصادی کشورهای با درجه جهانیشدن باال تأثیر میگذارد .پیچیدگ 
سطح وابستگی همزمان بین اجزای یک اقتصاد تعریف میشود و بروندادی از توانایی کشورها
در استفاده از دانش و فناوری در محصوالتشان است .شواهد نشان میدهد با توجه به شکاف
عمیق اثر جهانیشدن و نوآوری بین کشورهای توسعهیافته و کشورهای درحالتوسعه ،بررسی
ی اقتصادی در کشورهایی با درجه جهانیشدن باال طی دوره
اثر جهانیشدن و نوآوری بر پیچیدگ 
 2008-2016ضروری است که با استفاده از روش پانل دیتا تخمین زده شده است.
در ادبیات اقتصاد دانشمحور نوآوری بهعنوان یک عامل حیاتی برای کشورها در جهت ایجاد
و حفظ مزیت رقابتی قلمداد میشود .در جوامعی که نوآوری به درجهای از توسعه رسیده باشد
تنظیم هدفمند جهانیشدن عالوه بر تبدیل ظرفیتهای بالقوه تولیدی به ظرفیتهای بالفعل ،با خلق
براساس یافتههای تحقیق تأثیر جهانیشدن و نوآوری مثبت و معنیدار است زیرا جهانیشدن
و نوآوری موجب ایجاد بستر برای صادرات و تولیدات دانشمحور و انتقال آن از کشورهای
توسعهیافته به کشورهای درحالتوسعه میشود که رقابتپذیری و کارایی در سطح بینالملل بهبود
میبخشد و باعث پیچیدگی اقتصادی میشود .همچنین متغیرهای توسعه مالی و حکمرانی خوب
و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنیدار و متغیر فراوانی منابع طبیعی تأثیر منفی و غیر معنیدار بر
پیچیدگی اقتصادی دارد.
ازاینرو به محققان و پژوهشگران توصیه میشود برای مطالعات آتی تأثیر هرکدام از ابعاد
جهانیشدن (جهانیشدن اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی) بر پیچیدگی اقتصادی در دستور کار قرار
گیرد .همچنین پیشنهاد ذیل جهت بهبود پیچیدگی اقتصادی ارائه میشود:
 باتوجه به سطح پیچیدگی اقتصادی کشورها و عدم توجه کافی آنها به مقوله نوآوری وجهانیشدن دولتمردان باید بهصورت هدفمند با موضوع جهانیشدن برخورد کنند لذا جهانیشدن
برای کشورها میتواند فرصت و یا تهدید باشد ،بنابراین دولتمردان باید از طریق هدایت و
حمایتهای هدفمند از نوآوری ،فراهمآوری دادههای الزم برای صادرات و تولیدات دانشمحور

بررسی اثر همزمان جهانیشدن با نوآوری بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب جهان

ظرفیتهای جدید تولیدی امکان گشودن بازارهای جدیدی از کاال و خدمات را تضمین میکند.

و انتقال آن از کشورهای توسعهیافته به کشورهای درحالتوسعه فضایی را مهیا کنند که قادر به
بهرهمندی از فرصتهای جهانیشدن در راستای رقابتپذیرتر کردن فعالیتهای نوآورانه باشند و
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با بهرهگیری صحیح از مقوله جهانیشدن در حوزههای مختلف آن متناسب با قابلیتهای کشور
و همچنین بهرهگیری از فرصتهای جهانیشدن در راستای بسط فعالیتهای نوآورانه و کاهش
 کمک کرده و قادر به بهبود،شکاف آنها با کشورهایی که از لحاظ نوآوری وضعیت بهتری دارند
.پیچیدگی اقتصادی باشند
 باتوجه به فراوانی منابع طبیعی در ایران و کشورهای موردمطالعه و وابستگی آنها به آن توصیهمیشود سیاستگذاران اقتصادي کشورها ثروتهای طبیعی تجدیدناپذیر را با اتخاذ تدابیری به
سمت ثروتهای تجدیدناپذیر بهویژه ثروت نوآوری سوق داده و با بهرهگیری از فضای جهانیشدن
موجب بهبود ساختار اقتصادی و تحقق درونزایی و برونگرایی و افزایش سطح پیچیدگی اقتصاد
.ایران گردد
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