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  چکیده

ها همواره به  گذاران اقتصادي است که سبب شده آن رشد و توسعه اقتصادي، ازجمله اهداف اصلی سیاست
هاي مختلفی وجـود  در این زمینه، نظریه. دنبال یافتن عواملی باشند که موجب تسریع در رشد اقتصادي شود

هـاي اولیـه    کـه در نظریـه   طـوري  پردازند؛ به بر رشد اقتصادي می دارد که هرکدام به یکسري از عوامل مؤثر
. عنوان عوامل بهبوددهنده رشد اقتصادي تأکید شده اسـت  رشد، به دو عامل سرمایه فیزیکی و نیروي کار به

هاي سطح درآمد سرانه و میزان رشد اقتصـادي کشـورها توفیـق چنـدانی      اما این نظریات در توضیح تفاوت
. اي مؤثر و ظاهراً غیر محسـوس در مقولـه رشـد، توجـه شـود      شده به برخی عوامل سرمایه نداشته و موجب

محور در ادبیات اقتصـادي، حاصـل ایـن منظـر جدیـد بـه مقولـه رشـد و توسـعه اسـت؛            ظهور اقتصاد دانش
ن دانش گیري میزا براي اندازه. شود عنوان عامل اصلی تولید یاد می که در اقتصاد معاصر از دانش به طوري به
هـا، شـاخص    هاي مختلفی وجود دارد که یکی از ایـن شـاخص   کاررفته در تولیدات یک کشور، شاخص به

این مقاله در نظر دارد تأثیر این متغیر را بر رشـد اقتصـادي مـورد بررسـی قـرار      . باشد پیچیدگی اقتصادي می
کشور برتر در تولید  42(منتخب  کشور 42هاي پانلی  کارگیري اقتصادسنجی داده براي این منظور با به. دهد
، سعی در برآورد و آزمون مدل رشد ارائه شده در تحقیق شده )1996-2012(ساله  17، در یک دوره )علم
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هاي پانلی در برآورد مدل این تحقیـق، و البتـه    دهنده نامناسب بودن استفاده از داده نتایج تحقیق نشان. است
هاي مقطعی کشورهاي مورد  رشد اقتصادي در برآورد مدل بر اساس دادهدار و مثبت این متغیر بر  تأثیر معنی

 .مطالعه است
  

  .محور هاي پانلی، اقتصاد دانش پیچیدگی اقتصادي، رشد اقتصادي، اقتصادسنجی داده :ها کلیدواژه
  

  مقدمه
چرایی تفاوت فاحش در اندازه اقتصاد کشورهاي جهان و وجود نرخ رشدهاي بسیار متفاوت و 

نرخ رشـد اقتصـادي   . در میان کشورها از دیرباز مورد پرسش اذهان اقتصاددانان بوده است ناهمگن
که البته عمده کشورهاي جهان را در بـر  (برخی از کشورها بسیار باال و بعضاً نجومی و برخی دیگر 

ابـل  ها در مقابل کشورهاي پیشرفته گاهی ق داراي نرخ رشد پایین بوده و اندازه اقتصاد آن) گیرد می
حال همـواره دسـتیابی بـه رشـد بـاال و توسـعه اقتصـادي هـدف مشـترك تمـام            بااین. اغماض است

چراکه منافع بهبود و ارتقاي اسـتاندارهاي زنـدگی و رفـاه شـهروندان،     . کشورهاي جهان بوده است
یابـد، زیربنـاي اسـتحکام     کاهش فقر و بیکـاري کـه در رونـد رشـد و توسـعه اقتصـادي تحقـق مـی        

هـاي بـاالي رشـد اقتصـادي یـافتن پاسـخ ایـن سـؤال          باشد؛ اما الزمه رسیدن به نـرخ  میها  حکومت
کننده نرخ رشد و توسعه اقتصادي است؟ و یا  معماگونه اقتصاد است که چه عواملی تعیین و تضمین
  گیرد؟ هاي مختلفت تحت تأثیر قرار می نرخ رشد اقتصادي چگونه از طریق عوامل و سیاست

دار و  ها و یافتن پاسخ معنـی  حقیقات حوزه اقتصادي در ارتباط با این پرسشاي از ت بخش عمده
اند  هاي متنوعی در حوزه رشد اقتصادي ارائه شده که تئوري طوري باشد، به ها می اثبات براي آن قابل

. اند متغیرهاي توضیحی مختلفی را براي بیان ایـن تفـاوت بیـان نماینـد     ها در تالش که هرکدام از آن
هاي اولیه رشد اقتصادي فقط بـه دو عامـل نیـروي انسـانی و سـرمایه فیزیکـی        که در تئوري وريط به
تـدریج   عنوان عامل اصلی مؤثر بر رشد اقتصادي کشورها تأکید شده است، اما با گذشت زمان بـه  به

د هـاي جدیـد رشـ    اي کـه در تئـوري   گونـه  انـد، بـه   ها به بیان سایر متغیرهاي مؤثر پرداخته این تئوري
عنوان یکی از عوامل اصلی ایجادکننده تفاوت در رشد اقتصادي کشورها معرفی  اقتصادي، دانش به

انـد امـا    هاي مختلفی معرفی شده گیري تأثیر این متغیر بر رشد اقتصادي شاخص براي اندازه. شود می
لیـدي و  کاررفتـه در سـاختار تو   کننده میزان دانش به ها، که منعکس یکی از جدیدترین این شاخص
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باشد که در این مقاله در نظـر داریـم بـه     اقتصادي یک کشور است، شاخص پیچیدگی اقتصادي می
  .بررسی میزان تأثیرگذاري این شاخص بر رشد اقتصادي بپردازیم

ساختار این مقاله بدین ترتیب اسـت کـه در بخـش مبـانی نظـري بـه بررسـی جایگـاه دانـش در          
شـود و در ادامـه ضـمن تعریـف      و پیشـینه تحقیـق پرداختـه مـی    هاي اقتصاددانان بزرگ دنیـا   اندیشه

شاخص پیچیدگی اقتصادي و بررسی رتبه کشورهاي منتخب در این شاخص، روش تحقیق و مـدل  
گیـري اختصـاص    وتحلیـل نتـایج تخمـین و نتیجـه     مقاله معرفی خواهد شد و بخش پایانی بـه تجزیـه  

 .خواهد یافت
  

  ادبیات موضوع
  رگیري دانش بر رشد اقتصاديکا مبانی نظري به 1,2

تدریج با وقوع انقالب صنعتی در قرن هجدهم و حرکت از اقتصاد سنتی مبتنی بـر کشـاورزي    به
به اقتصاد صنعتی، تعامل حرکت توسـعه کشـورهاي پیشـرفته بـا تحـوالت دانشـی در فرآینـد تولیـد         

ایر عوامـل تولیـد   کـارگیري عامـل دانـش در کنـار سـ      که به طوري کاالها و خدمات شدت یافت، به
محور، اقتصادي اسـت کـه سـازوکار آن بـر      اقتصاد دانش. شد 1محور منجر به پیدایش اقتصاد دانش

هایی است  اي از سیاست دیگر، این اقتصاد بر پایه مجموعه عبارت به. ریزي شده است پایه دانش پایه
ــه     ــد ب ــی در تولی ــل دانش ــش عوام ــر نق ــه ب ــدت تأ    ک ــد بلندم ــه رش ــتیابی ب ــور دس ــد  منظ ــد دارن   کی

)Baseriet al.,2011 .(2از نظرOECD محور اقتصادي است که مستقیماً بـر اسـاس    نیز اقتصاد دانش
گذاري در دانش و صنایع دانش پایه مورد  تولید، توزیع و مصرف دانش شکل گرفته باشد و سرمایه

، ایجـاد  در این اقتصاد، دانش محـرك اصـلی رشـد   ). Amjadiet al.,2012(توجه خاص قرار گیرد 
باشـد و تنهـا بـه تعـداد محـدودي از صـنایع مبتنـی بـر          ها می ثروت و اشتغال در تمامی رشته فعالیت
  ).Vahidi, 2002(هاي اقتصادي به دانش متکی است  فناوري وابسته نیست بلکه کلیه فعالیت

 هـاي گذشـته نیـز    تـوان در تفکـر دانشـمندان اقتصـادي قـرن      تأثیر دانش بر رشد اقتصادي را مـی 
ازجمله اقتصاددانانی است که به نقش دانش در رشـد اقتصـادي واقـف     Adam Smit. مشاهده کرد
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نگري دارند و هم با تولید دانشی که به لحاظ  برد که هم آینده اي از متخصصان نام می بود و از طبقه
ی صد سال بعد از اسـمیت، اقتصـاددان آلمـان   . کنند اقتصادي مفید است به رشد اقتصادي کمک می

Friedrich List کنـد کـه موجـب توسـعه نیروهـاي       ها و نهادهـایی تأکیـد مـی    بر اهمیت زیرساخت
ها و نهادها را تولید دانش و توزیع مناسـب دانـش در اقتصـاد     تولیدي هستند، او منشأ این زیرساخت

ود هاي اجتماعی و اقتصادي را تضاد بین نهادهاي موجـ  هگل هم عامل توسعه و تحول نظام. داند می
مارکس نیز حدود صد سال بعد از . داند که خود از رشد دانش متأثر است با ادراکات رشد یافته می

اسمیت، موتور محرکه تغییر نظام اقتصادي را تضاد بین نیروهاي تولیدي بـا روابـط اجتمـاعی تولیـد     
را حاصـل  کند، زیـرا رشـد نیروهـاي تولیـدي      زا فرض می داند و تحول نیروهاي تولیدي را برون می

هـاي   از همین رو عامل اصلی در تحوالت نظـام . زا است داند که برون رشد دانش و توسعه علوم می
یعنی سوسیالیسم علمی را چیزي جز رشد دانش و توسعه علوم  ،اقتصادي و تحول به سوي نظام برتر

  .داند و کاربرد آن در صنعت یعنی پیشرفت تکنولوژي نمی
اوایــل قـرن بیســتم نیـز بـه تــأثیر دانـش در رشــد اقتصـادي توجــه      اقتصـاددانان نئوکالسـیک در   

کردنـد کـه بـازده     اند، زیرا در تابع تولید کار و سرمایه و مواد اولیه را عامـل تولیـد فـرض مـی     کرده
رسد کـه بـازده نزولـی     ازاي افزایش هر یک از این عوامل تولید، زمانی فرا می نزولی دارند؛ یعنی به

با رشد تکنولوژي و فرض ثبات عوامل تولید، منحنی تولید به سـمت بـاال نقـل    ها آغاز شود؛ اما  آن
کنـد؛ بنـابراین، اقتصـاددانان نئوکالسـیک، رشـد       مکان کرده و تأثیر منفی بازده نزولی را جبران می

دانسـتند، از همـین رو بـا رشـد دانـش و       فناوري را تابعی از کاربرد دانش و علوم در ابزار تولید مـی 
در مـدل  . شـد  ها، رشد اقتصـادي حاصـل مـی    آوري کارگیري آن فن ها و با به آوري ر فنظهور آن د

نیز آن بخش از رشد اقتصادي که توسط دو متغیر حجم سرمایه و نیروي  Solowرشد نئوکالسیکی 
 ,Shaker(شود  مشهور است، توسط پیشرفت فنی تعیین می 1شود و به پسماند کار توضیح داده نمی

ور که مشخص است هم در تئـوري اسـمیت و هـم در نظریـات لیسـت، مـارکس و       ط همان). 2008
  .آید حساب می زا در رشد اقتصادي به ها، دانش عاملی برون نئوکالسیک

اي داشـته   اي خود به نقش دانش توجه ویژه روستو نیز از اقتصاددانانی است که در نظریه توسعه

________________________________________________________________ 

1- residual 



  10منطقه اي شماره  مجله توسعه   20

ل رشد اقتصادي کشورهاي پیشرفته کنـونی را  وي در این نظریه در یک تحلیل تاریخی مراح. است
جهـش  ) 3وضـعیت ماقبـل جهـش اقتصـادي     ) 2جامعـه سـنتی   ) 1: به پنج مرحله تقسیم نموده است

او معتقـد بـود کـه محـدودیت     ). Motevaseli, 2003(مصرف انبـوه  ) 5بلوغ اقتصادي ) 4اقتصادي 
ت آن را عـدم پیشـرفت فنـون و    باشـد کـه علـ    هاي جامعـه سـنتی مـی    ترین ویژگی تابع تولید از مهم

در شرایط ماقبل خیز اقتصادي، پیشرفت تدریجی علوم و طرز تفکـر  . داند فناوري در این جوامع می
مبتنی بر علم و نیز ابداعات و اختراعات محرك الزم را بـراي ابـداع فنـاوري جدیـد و حرکـت بـه       

، دستیابی بـه رشـد سـریع    در مرحله جهش اقتصادي. کند سمت مرحله جهش اقتصادي را فراهم می
در مرحله بلوغ . ها از تکنولوژي مدرن استفاده شده باشد هایی ممکن است که در آن فقط در بخش

شود، فرآیند صنعتی شـدن تنـوع    هاي اقتصادي استفاده می اقتصادي، فناوري پیشرفته در بیشتر بخش
دهنـده   ن مرحله از رشد نشانای. دهند هاي جدیدتر صنایع پیشرو جدیدي را تشکیل می یافته و بخش

  ).Motevaseli, 2003(آوري همراه با افزایش سطح درآمد ملی است  بلوغ فن
اقتصــاددان دیگــري کــه بــر نقــش دانــش بــر رشــد و توســعه اقتصــادي کشــورها تأکیــد داشــته  

او با ارائه روشی نو در تحلیل فراینـد توسـعه اقتصـادي توانسـت نقطـه      . باشد می schumpeterاست،
او سـعی داشـت علـل ایسـتایی و سـکون را      . هـاي توسـعه بـه وجـود آورد     در تکامـل نظریـه   عطفی

بازشناسد و عوامل خروج از سکون و استمرار حرکتی پویا را در مسیر توسعه با اتکا بر تفکر علمی 
هـاي اقتصـادي    از دیدگاه شومپیتر گسترش فعالیت. وتحلیل قرار دهد هاي نوین مورد تجزیه و روش

دهـد و   هاي نوین تولید را بسط و گسترش مـی  هاي جدید، حوزه اختراعات و شیوه د نوآوريبا ایجا
  ).Shabani& Abdolmaleki,2011(شود  ترتیب، کاالهاي بسیاري وارد بازار می این به

نیز با ارائه نظریه جدیـد در زمینـه سـرمایه     Grossmanو  Roomerامروزه اقتصاددانانی همچون 
ــم    ــراي عل ــانی، ب ــده     انس ــادي نقــش عم ــدت اقتص ــد بلندم ــی  و دانــش در رش ــل م شــوند  اي قائ

)Memarnezhad,2005.(  
هـا، دانـش همـواره موتـور رشـد اقتصـادي        شـود در تمـام ایـن نظریـه     طور که مالحظه می همان

عنـوان   به: گذارد محسوب شده است که از دو طریق بر میزان تولید و درنتیجه رشد اقتصادي اثر می
) 1(طور که در شـکل   همان. وري کلی عوامل تولید جدید یا افزایش دهنده بهرهیک عامل تولیدي 

جویی در  شود دانش ظرفیت تولیدي سایر عوامل را از طریق بهبود در کیفیت و صرفه نشان داده می
  .باشد دهد که این بازده فزاینده دانش بر رشد اقتصادي بلندمدت مهم می ها افزایش می آن
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 د و توسعه اقتصاد مبتنی بر دانشرش: )1(نمودار 

  
  پیچیدگی اقتصادي 2,2

  مفهوم پیچیدگی اقتصادي 1,2,2
اي در زمینه رشد اقتصادي بـر اسـاس    گروهی از محققین شروع به تحقیق گسترده 2006از سال 

تحقیقـات ایـن گـروه منجـر بـه اسـتخراج       . کردنـد » پیچیدگی اقتصادي«و » فضاي محصوالت«ایده 
ترین عامـل   بر پایه این تفکر، مهم). Hidalgo et al.,2007(شده است  1تصاديشاخص پیچیدگی اق

دانـش بـه   . یافتگی هر کشور، میزان دانش شکل گرفته در آن کشور اسـت  کننده میزان توسعه تعیین
هاي کارشناسـی نظـام یافتـه     ها، اطالعات موجود و نگرش معنی مجموعه جریانی از تجارب، ارزش

دهـد   گیري از تجربیات و اطالعات جدیـد بـه دسـت مـی     ي ارزشیابی و بهرهاست که چارچوبی برا
)APEC.2002 .(  بر طبق تحلیل این گروه میزان دانش کشورها نسبت مستقیمی با انواع محصـوالت

هـاي خاصـی اسـت و هرچـه      تولید هر محصول نیازمنـد دارا بـودن دانـش   . ها دارد تولید شده در آن
شد؛ یعنی دانش شکل گرفته و مجتمـع شـده بیشـتري در آن کشـور     تر با تولیدات یک کشور متنوع

________________________________________________________________ 

1- Economic Complexity Index 
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تواننـد حجـم زیـادي از دانـش      وجود دارد؛ بنابراین اقتصادهاي پیچیده اقتصادهایی هسـتند کـه مـی   
هاي بزرگ افـراد گـرد هـم جمـع کـرده و مجموعـه متنـوعی از کاالهـاي          مرتبط را در قالب شبکه

هاي ساده پشتوانه ضعیفی از دانش مولد داشـته و کاالهـاي   به عکس، اقتصاد. بر را تولید کنند دانش
 Hidalgo(تـري از تعـامالت اسـت     کننـد کـه مسـتلزم شـبکه کوچـک      تري تولیـد مـی   کمتر و ساده

&Hausmann, 2009.(  
  
  گیري شاخص پیچیدگی اقتصادي اندازه 2,2,2

اسـتفاده   2"جـایی بـودن   همـه "و  1"تنـوع "براي ساختن شاخص پیچیدگی اقتصادي از دو اصـل  
جایی بودن تولیـد یـک کـاال بـه      تنوع به معناي تعداد کاالهاي متمایز یک کشور و همه. شده است

توان مشاهده کـرد کـه کاالهـاي     می. معناي تعداد کشورهاي تولیدکننده یک محصول خاص است
  .هستند 3جایی کمتر همه -کاالهایی که انواع مختلف دانش را در بر دارند–پیچیده

گیـري   توان شاخص پیچیدگی یک کشور را نتیجه میزان تنوع تولیدات و میزان همه میرو  ازاین
تولید آن کاال در میان دیگر کشورها دانست؛ بنابراین یک کشور بـا شـاخص پیچیـدگی اقتصـادي     

. اسـت ) جـایی  کمتـر همـه  (باالتر به مفهـوم توانـایی آن کشـور در تولیـد کاالهـاي متنـوع و متمـایز        
)Cheshomi&abdolMaleki, 2013.(  

هـا   متدولوژي ریاضی مورد استفاده براي شاخص پیچیدگی اقتصادي، تا حد زیادي این تفـاوت 

را ماتریسی در نظر بگیرید که همانی است اگـر کشـور   cpMبراي این منظور . کند را منعکس می
c  محصولP  و کشورo جـایی   توان متنـوع بـودن و همـه    بر این اساس می. سایر کاالها را تولید کند

بـه بیـان   . هـاي ایـن مـاتریس محاسـبه نمـود      ها و سـتون  سادگی با جمع زدن ردیف بودن کاالها را به
  :توان تعریف کرد ریاضی می

 )1(                                                                         


p
cpoc MkDiversity ,

  
________________________________________________________________ 

1- Diversity 
2- Ubiquity 
3- Less Ubiquitous 



  23   ...بررسی تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادي بر رشد اقتصادي

 )2(                                                                             


c
cpop MkUbiquity ,

  
هاي موجود در یک کشور، یا تعـداد   ها و توانمندي اي دقیق از تعداد پتانسیل براي ساختن سنجه

هاي مورد نیاز براي ساختن یک کاال، این امکان وجود دارد که اطالعـات مربـوط بـه دو     توانمندي
راي هـر کشـور، متوسـط    این مسـتلزم آن اسـت کـه بـ    . معیار فوق را با کمک یکدیگر تکمیل نمود

کند و نیز متوسط تنوع کشورهایی را که این محصـوالت را   جایی بودن کاالهایی که صادر می همه
براي کاالها نیز این امر مستلزم آن است که متوسط تنـوع کشـورهایی   . کنند محاسبه کنیم صادر می

کنـد را   ن کشـور تولیـد مـی   جایی بودن سایر کاالها کـه ایـ   کنند و متوسط همه ها را تولید می که آن
  :توان با کمک روابط زیر نشان داد این مسئله را می. محاسبه کنیم
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,,12وقتی برقرار است که ) 7(رابطه   NcNc kk .  این بردار ویـژهccM 



اسـت کـه بـا     
ازآنجاکـه ایـن بـردار ویـژه، بـرداري از اعـداد یـک اسـت،         . ترین مقدار ویـژه مـرتبط اسـت    بزرگ
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دربردارنده اطالعات مفیدي نیست؛ بنابراین به جاي آن از بردار ویژه مربوط به دومین مقـدار ویـژه   
کنـد و   تـرین مقـدار واریـانس را مـنعکس مـی      این برداري است که بزرگ. کنیم بزرگ استفاده می

تـوان چنـین    تصادي است؛ بنابراین پیچیدگی اقتصادي را میگیري پیچیدگی اق شاخصی براي اندازه
  :تعریف کرد

 )8(    )(Kse
KKECI 





                                                  

ــانگین،  <>در ایــن رابطــه نمــاد   ــار و   نشــان seمعــرف می ــده انحــراف معی Kدهن


ــژه   ــردار وی ب
ccMماتریس 



تـوان شـاخص    مـی  طـور مشـابه   بـه . مـرتبط بـا دومـین مقـدار ویـژه بـزرگ آن اسـت        
جـایی   تـوان بـا جابـه    راحتی می به دلیل تشابه مسئله، به. را محاسبه کرد) PCI(پیچیدگی محصوالت 

صـورت   را به PCIدر روابط فوق، ) که معرف کاال است( pبا نماد ) که معرف کشور است( cنماد 
  :زیر استخراج نمود

)9(      )(Qse
QQPCI 





                                       

Qرابطه  در این


ppMبردار ویژه ماتریس  



  .مرتبط با دومین مقدار ویژه بزرگ آن است 
اقتصـادي ازآنجاکـه ایـن شـاخص بـر اسـاس نـوعی         پیچیدگی گیري پس از معرفی نحوه اندازه

گذاري براي هر کاال تعریف شده است جهـت آشـنایی بـا نـوع کاالهـاي پیچیـده و سـاده و         ارزش
تـرین کاالهـا و    مورد از پیچیده 6به ترتیب ) 2(و ) 1(ر جداول طور اندازه پیچیدگی هر کاال د همین
  -2,86تـا   2,28بازه پیچیـدگی کاالهـا از   . شوند ترین کاالها را معرفی می مورد از ساده 6طور  همین

  .باشد می -3تا  3و بازه این شاخص براي کشورها از 
  
  مقایسه شاخص پیچیدگی اقتصادي کشورهاي منتخب 3,2,2

جـدول  . کشور جهان محاسبه شـده اسـت   144شاخص پیچیدگی اقتصادي براي  2012در سال 
 .دهد ، رتبه و مقدار این شاخص در کشورهاي منتخب را نشان می)3(
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  کاالهاي داراي باالترین رتبه در شاخص پیچیدگی : )1(جدول 

  شاخص پیچیدگی اقتصادي  نام کاال  رتبه

  28/2  آالت و قطعات صنعتی خاص ماشین  1

  22/2  هاي فیزیکی ابزارآالت الکترونیکی براي آزمایش  2

  16/2  دستگاه اشعه ایکس  3
  10/2  روغن موتور  4
  05/2  آالت کربید فلز ماشین  5
  00/2  کاري و برش کاري، جوش آالت لحیم ماشین  6

 )Hausmann, et al., 2011: (مأخذ
  

  ترین رتبه در شاخص پیچیدگی کاالهاي داراي پایین: )2(جدول 
  شاخص پیچیدگی اقتصادي  نام کاال  رتبه
  -50/2  هاي روغنی دانه  768

  -50/2  الستیک طبیعی  769

  -57/2  هاي کنجد دانه  770
  - 61/2  کاکائو  771
  -79/2  قلع  772

  - 86/2  نفت خام  773
 همان: مأخذ

  
طور که در این جـدول مشـخص اسـت در میـان ایـن کشـورها، کشـور ایـران بـا شـاخص            همان

. تـرین اقتصـاد فاصـله دارد    پله با ساده 34ام قرار دارد و تنها  110در رتبه -85/0قتصادي پیچیدگی ا
بندي کاالها به لحاظ پیچیـدگی، عمـده    شود بر اساس طبقه مشاهده می) 4(طور که در جدول  همان

ور از صادرات کشـ % 72براي مثال . اند ترین کاالها قرارگرفته کاالهاي صادراتی ایران در زمره ساده
این در حـالی اسـت   . شود بندي می ترین کاالها تقسیم دهد که در شمار ساده را نفت خام تشکیل می

سـایر کاالهـاي   . جـایی اسـت   شـود بنـابراین کـاالیی همـه     کشور صادر می 20که همین کاال توسط 
یـران  ترین اقالم صـادراتی ا  لیستی از مهم) 4(صادراتی ایران نیز شرایط مشابهی دارند که در جدول 

  .نشان داده شده است
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  )2012(در شاخص پیچیدگی اقتصادي ) کشور اول در تولید علم 42(رتبه کشورهاي منتخب : )3(جدول 
ECI  رتبه کشور ECI رتبه کشور ECI رتبه کشور 

 1 ژاپن 2.38084 16 رژیم اشغالی 1.36692 37 تایلند 0.862313
 3 سوئیس 2.00207 17 ایتالیا 1.29741 40 کانادا 0.818615
 4 کره جنوبی 1.9164 18 اسلواکی 1.27502 44 پرتقال 0.705361
 5 آلمان 1.90791 22 دانمارك 1.22046 45 اوکراین 0.641507
 6 سوئد 1.74788 24 ایرلند 1.18999 50 ترکیه 0.55068
 7 جمهوري چک 1.68384 25 هلند 1.14366 42 نیوزلند 0.47376
 8 سنگاپور 1.67108 26 بلژیک 1.12322 54 روسیه 0.465269
 9 انگلستان 1.62309 27 لهستان 1.09945 59 هند 0.367578
 10 فنالند 1.62296 28 چین 1.06896 62 یونان 0.320736
 11 اتریش 1.59814 30 کرواسی 0.934033 69 برزیل 0.234407
 12 آمریکا 1.56896 31 کنگ هنگ 0.927825 70 آفریقاي جنوبی 0.216224
 13 اسلوونی 1.53301 32 نروژ 0.921129 90 استرالیا 0.17094-
 14 فرانسه 1.43243 34 مکزیک 0.88622 92 شیلی 0.17796-
  15 مجارستان  1.39248 35 اسپانیا 0.882487 110 ایران 0.855718-

 http://atlas.media.mit.edu: منبع
 

  )2012(ترین اقالم صادراتی ایران  مهم: )4(جدول 

  سهم از کل صادرات  نوع کاال
  %72  نفت خام

  %4/3  گاز
  %4/3  شده نفت پاالیش

  %3/3  پلیمرهاي اتیلن
  %4/2  آهن سنگ

  %5/1  کودهاي نیتروژنی
  %3/1  هاي حلقوي هیدروکربن

 همان: منبع
  

تنـوع و کاالهـاي غیـر پیچیـده     طور که از جدول فوق مشخص است سبد صـادراتی غیـر م   همان



  27   ...بررسی تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادي بر رشد اقتصادي

 .صادراتی باعث شده است که ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادي، رتبه پایینی را کسب نماید
  

 مروري بر پیشینه تحقیق

گـذرد   ازآنجاکه در ادبیات اقتصادي از معرفی شاخص پیچیدگی اقتصادي، زمـان زیـادي نمـی   
هـاي تحقیقـاتی رشـد،     اقتصادسنجی در مدلاستفاده از این شاخص در برآوردهاي تجربی مبتنی بر 

، در تحقیقــی، اثــر پیچیــدگی )Poncet&Waldme)2012حــال  بــااین. چنــدان فراگیــر نشــده اســت
 هـا بـا اسـتفاده از روش    آن. اقتصـادي را بـر رشـد ناخـالص درآمـد شـهرهاي چـین بررسـی کردنـد         

et al. 2008 Hausmann     محاسـبه و بـا   ، براي هر یک از شهرهاي چـین، یـک شـاخص پیچیـدگی
در ) هـاي مقطعـی   عنوان داده به(شهر  200هاي ترکیبی، مدلی با  استفاده از الگوي اقتصادسنجی داده

ها نشان داد که شـهرهاي بـا سـاختار تولیـدي      نتایج آن. را برآورد نمودند 2009تا  1997بازه زمانی 
 Abdon et al. 2010یگـر،  اي د در مطالعـه . انـد  باالتري را تجربـه کـرده   GDPتر، نرخ رشد  پیچیده

تـر، کشـورهاي بـا درآمـد بـاالتر       نشان دادند که صادرکنندگان عمده محصـوالت تولیـدي پیچیـده   
. هسـتند  1تر، صادرکننده محصوالت کمتر پیچیده که کشورهاي با سطح درآمد پایین هستند درحالی

شـورها بـا میـزان    کشـور، وجـود رابطـه مثبـت میـان سـطح درآمـد ک        124ها با ارائه مدلی بـراي   آن
 .پیچیدگی کاالهاي صادراتی کشور صادرکننده را نشان دادند

اي به بررسی نقش پیچیدگی اقتصادي در تولید بر سـطح   نیز در مقاله) 2013(بانک توسعه آسیا 
زا بـه ایـن نتیجـه     ها بـا اسـتفاده از مـدل رشـد درون     آن. ها پرداخته است محصوالت و نرخ رشد آن

تواند تأثیر مثبت و یا منفی بر سطح محصوالت داشـته باشـد    افزایش پیچیدگی میاند که  دست یافته
  .ها تأثیر مثبت داشته است اما همیشه بر نرخ رشد آن

Hausmann& Hidalgo)2011 (جایی بودن تولیـد در   به بررسی رابطه بین تنوع تولیدات و همه
هاي تولیـدي   اند که افزایش در ظرفیت اند و به این نتیجه دست یافته بین کشورهاي مختلف پرداخته

هاي باال قادر به تولید محصوالتی  با تنوع بیشتر محصول در ارتباط است و تنها کشورهاي با ظرفیت
هـا نیـاز دارنـد؛ بنـابراین ایـن       اي از ظرفیـت  هـا بـه طیـف گسـترده     هستند که در فرآینـد تولیـدي آن  

________________________________________________________________ 

1- Less Complex Products 
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هـا   آن. هـا هسـتند   ي کمی قادر بـه تولیـد آن  جایی خواهند بود و تنها کشورها محصوالت کمتر همه
هـا در بـازار    جایی کـه آن  همچنین مشاهده کردند که بین تنوع محصوالت کشورها و تولیدات همه

  .کنند رابطه منفی وجود دارد جهانی تجارت می
Bacate et al. 2010  گیـري پیچیـدگی    در مقاله خود کشورها و محصوالت را بر اساس انـدازه

تـرین   پیچیـده -1بنـدي کردنـد و بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد کـه          طبقـه ) 2009(اسـمن  هیدالگو و ه
ــتند درحــالی  آالت ینماشــآالت،  محصــوالت ماشــین ــزات هس ــواد شــیمیایی و فل ــرین  ، م کــه کمت

تــرین  پیچیــده-2. محصــوالت پیچیــده موادخــام، چــوب، پارچــه و محصــوالت کشــاورزي هســتند 
نـو و نیجریـه    تـرین اقتصـادها کـامبوج، گینـه     هستند و سـاده  اقتصادها در جهان ژاپن، آلمان و سوئد

هـا و   هـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بـین انـدازه پیچیـدگی محصـول و سیسـتم            درنهایت آن. هستند
 .محصوالت پیچیده انطباق باالیی وجود دارد

  
  ها و معرفی متغیرها داده

 1.گیـرد  وتحلیـل قـرار مـی    جزیـه کشور اول در تولید علم مـورد ت  42هاي  در مطالعه حاضر، داده
جـز   اطالعـات آمـاري متغیرهـاي ذکـر شـده بـه      . اسـت  1996-2012هـاي   دوره زمانی مطالعه، سـال 

ــانی      ــک جه ــایت بان ــه از س ــورد مطالع ــورهاي م ــه کش ــراي هم ــادي، ب ــدگی اقتص ــاخص پیچی  2ش
منظـور اجتنـاب از تـورش تصـریح، الزم اسـت در کنـار شـاخص پیچیـدگی          بـه . انـد  آمـده  دسـت  به
بـا توجـه بـه    . درستی در مدل تصریح گردند قتصادي، سایر متغیرهاي تأثیرگذار بر رشد اقتصادي بها

تـرین متغیرهـاي تأثیرگـذار بـر رشـد       ادبیات نظري مربوط به عوامل مـؤثر بـر رشـد اقتصـادي، مهـم     
، )GE(، انـدازه دولـت   )CF(اقتصادي در کشورهاي مورد بررسی، سرانه تشـکیل سـرمایه فیزیکـی    

در ) ECI(، در کنـار شـاخص پیچیـدگی اقتصـادي     )TRAD(، حجـم تجـارت   )LE(ه انسانی سرمای
گیـري سـرمایه    بـراي انـدازه   3در این راستا، از شاخص امید به زندگی. اند مدل رشد تصریح گردیده

________________________________________________________________ 

  3کشورهاي مندرج در جدول شماره  - 1
2- World Bank 
3- Life Expectancy 
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عنوان شاخص حجـم تجـارت و    ، از مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به1انسانی
عنوان شاخص انـدازه دولـت اسـتفاده     ي عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی بهها از درصد هزینه

 .شده است
  
  شناسی اقتصادسنجی و نتایج تجربی روش

  :فرایند اقتصادسنجی در تحقیق حاضر مشتمل بر سه مرحله است
  هاي مقطعی آزمون ریشه واحد داده

 رهاهاي مقطعی در صورت مانا نبودن متغی آزمون هم انباشتگی داده
 برآورد بردار ضرایب هم انباشتگی در صورت وجود هم انباشتگی متغیرها

 

  آزمون ریشه واحد 1,5
هاي سري زمانی، بـراي اجتنـاب از رگرسـیون     پیش از برآورد روابط اقتصادي با استفاده از داده

درواقع، الگوسـازي و بـرآورد مـدل در    . هاي سري زمانی ضروري است کاذب، بررسی مانایی داده
ایـن موضـوع در مـورد    . هاي ریشـه واحـد معتبـر نیسـت     هاي سري زمانی بدون توجه به آزمون داده
هاي مختلفی براي بررسی وجود ریشه واحد  در این راستا، آزمون. هاي ترکیبی نیز صادق است داده

هـاي ترکیبـی توسـط     هـاي ریشـه واحـد داده    ریزي آزمـون  پایه. هاي ترکیبی ارائه شده است در داده
Quah)1992 ( وBreitung)1994 (ایــن مطالعــات توســط  . انجــام شــدLevin, Lin and Chu- 

) 2003و 1997(-IPSمعـروف بـه    -Im, Pesaran and Shinو ) 2003وLLC- )1992معروف بـه  
فرض بر وجود ریشه واحد مشترك، یعنـی یکسـان بـودن ریشـه واحـد       LLCدر آزمون . کامل شد

هاي  آزمون. فرض بر متفاوت بودن ریشه واحد بین مقاطع است ،IPSبراي همه مقاطع و در آزمون 
LLC  باشد می) 10(به شکل رابطه  2فولر تعمیم یافته –مبتنی بر تصریح دیکی:  

)10(              
________________________________________________________________ 

 .اند از شاخص امید به زندگی به عنوان جانشین سرمایه انسانی استفاده کرده (Caselli, et al., 1996)کسلی و همکاران  - 1
2- Augmented Dicky-Fuller 
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بــردار و ADFهــاي انتخــابی  تعــداد وقفــه. دهــد دوره زمــانی را نشــان مــی tمقطــع و  iکــه 
کنـد   فـرض مـی   LLCطور که گفته شد، آزمون  همان. کند زاي الگو را نمایندگی میمتغیرهاي برون

یعنـی  (در این حالت فرضیه صـفر  . در بین همه مقاطع یکسان است) (که ضریب خود رگرسیون 
  :صورت زیر است و فرضیه مقابل آن به) وجود ریشه واحد

 
 

و فرضـیه مقابـل، بـا توجـه بـه فـرض       ) واحـد  یعنـی وجـود ریشـه   (، فرضیه صفر IPSدر آزمون 
 :صورت زیر است در بین مقاطع، به) (متفاوت بودن ضرایب خود رگرسیون 

 

 
بـراي مقـادیر سـطح و تفاضـل مرتبـه اول       IPSو  LLCهـاي   ، نتایج آزمون)6(و ) 5(در جداول 

بدون عـرض از مبـدأ و رونـد،     هاي با عرض از مبدأ، عرض مبدأ و روند و متغیرهاي مدل در حالت
 .آمده است

  
 نتایج آزمون ریشه واحد پانلی در سطح متغیرهاي مدل: )5(ول جد

IPS(Individual Unit Root 
Process)  LLC (Common Unit Root Process)  

  

Intercept& 
Trend  Intercept  None  Intercept& 

Trend  Intercept  
0.77  

(0.780) 
3.08 

(0.999) 
7.03 

(1.000) 
-3.73 

(0.0001) 
-1.83 

(0.0336) GDP 
-1.25 

(0.1045) 
0.45 

(0.6738) 
2.205 

(0.9863) 
-6.08 

(0.000) 
-0.742 

(0.2290) CF 
-2.59  

(0.004) 
-1.87 

(0.030) 
1.80 

(0.9645) 
-7.37 

(0.0000) 
-4.58 

(0.0000) GE 
0.777  

(0.7805) 
5.38 

(1.0000) 
18.89 

(1.0000) 
-4.37 

(0.0000) 
-7.16 

(0.0000) LE 
-2.53  

(0.0057) 
0.342 

(0.634) 
4.841 

(1.000) 
-7.75 

(0.0000) 
-2.92 

(0.0017) TRAD 
1.095  

(0.8633) 
-0.699 

(0.2421) 
-1.62 

(0.0521) 
-2.84 

(0.0022) 
-3.63 

(0.0001) ECI 

 نتایج پژوهش: مأخذ
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اد داخـل پرانتـز سـطح    دهنده آمـاره آزمـون و اعـد    اعداد درج شده در جدول نشان: توضیحات
  .داري است معنی
 

  نتایج آزمون ریشه واحد پانلی براي تفاضل مرتبه اول متغیرهاي مدل: )6(جدول 
IPS(Individual Unit Root 

Process)  LLC (Common Unit Root Process)  
  

Intercept& 
Trend  Intercept  None  Intercept& 

Trend  Intercept  
-5.78  

(0.0000) 
-6.61 

(0.0000) 
-7.70 

(0.0000) 
-12.84 

(0.0000) 
-10.46 

(0.0000) GDPΔ 
-7.75 

(0.0000) 
-10.04 

(0.0000) 
-14.94 

(0.0000) 
-13.93 

(0.0000) 
-13.49 

(0.0000) CFΔ 
-6.89  

(0.0000) 
-10.40 

(0.0000) 
-19.27 

(0.0000) 
-12.94 

(0.0000) 
-13.51 

(0.0000) GEΔ 
-4.98  

(0.0000) 
-7.26 

(0.0000) 
-4.67 

(0.0000) 
-3.69 

(0.0001) 
-3.84 

(0.0001) LEΔ 
-6.23  

(0.0000) 
-10.35 

(0.0000) 
-18.46 

(0.0000) 
-13.50 

(0.0000) 
-15.25 

(0.0000) TRADΔ 
-6.89  

(0.0000) 
-9.85 

(0.0000) 
-18.96 

(0.0000) 
-9.15 

(0.0000) 
-10.54 

(0.0000) ECIΔ 
 نتایج پژوهش: مأخذ

  
دهنده آمـاره آزمـون و اعـداد داخـل پرانتـز سـطح        د درج شده در جدول نشاناعدا: توضیحات

  .داري است معنی
دهند، همه متغیرها در سطح نامانا هستند و با یـک بـار تفاضـل گیـري، در سـطح       نتایج نشان می

باشـند، بایسـتی    مـی I(1)حال که مشخص گردید تمـام متغیرهـا   . شوند درصد، ایستا می 1داري  معنی
زا بـا متغیرهـاي    انباشـتگی بـین متغیـر بـرون     ، بـراي تشـخیص وجـود رابطـه هـم     نا بـودن آزمون ما

داراي رابطـه  و بـردار تـوان نتیجـه گرفـت    مانا باشـد مـی  اگر. زاي مدل صورت پذیرد درون
 .سیون کاذب مواجه نخواهد بودانباشتگی هستند و معادله رگرسیون با مشکل رگر تعادلی یا هم

  
  هاي ترکیبی انباشتگی داده آزمون هم .5,2

. شـوند  انباشـتگی، وجـود روابـط بلندمـدت اقتصـادي آزمـون و بـرآورد مـی         هاي هـم  در تحلیل
نـه  (دهد که متغیرهاي نامانا ممکن است، داراي یک رابطه واقعـی   انباشتگی نشان می طورکلی هم به

انباشتگی آن است که اگرچه بسیاري از  هاي هم وتحلیل ده اصلی در تجزیهدر واقع ای. باشند) کاذب
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هاي زمانی اقتصادي نامانـا هسـتند، یعنـی داراي یـک رونـد تصـادفی افزایشـی یـا کاهشـی در           سري
بلندمدت هستند، اما ممکن است در بلندمدت ترکیب خطی این متغیرها، مانا و بدون روند تصادفی 

هاي ترکیبی موضوعی نسـبتاً   که در اقتصادسنجی داده(هاي ترکیبی،  تگی دادهانباش ادبیات هم. باشند
. ، امکان آزمـون و بـرآورد ایـن رابطـه بلندمـدت را فـراهم نمـوده اسـت        )گردد جدید محسوب می

توان گفت، اگر یک نظریه اقتصادي صحیح باشد، مجموعه مشخصی از متغیرها کـه   دیگر می بیان به
عـالوه بـر آن   . شـوند  شده است، با یکدیگر در بلندمـدت مـرتبط مـی   توسط نظریه مذکور مشخص 

کنـد و اطالعـاتی در    تصـریح مـی  ) بلندمـدت (صـورت اسـتاتیک    تئوري اقتصادي تنها روابـط را بـه  
در صـورت معتبـر بـودن تئـوري،     . دهـد  مدت میان متغیرها به دست نمی هاي کوتاه خصوص پویایی

یک ترکیب خطی استاتیک از این متغیرها مانا و بدون رونـد   رغم نامانی متغیرها، رود علی انتظار می
دلیـل توسـعه   . برانگیز خواهـد بـود   در غیر این صورت، اعتبار نظریه مورد نظر، سؤال. تصادفی باشد

هاي اقتصادي و تخمین پارامترهاي بلندمدت نیز  منظور آزمون نظریه انباشتگی، به اخیر در ادبیات هم
اي بـه   طـور گسـترده   انباشتگی که در کارهاي تجربی به هاي هم آزمون یکی از. همین موضوع است

منظـور تشـخیص وجـود     بـه . پیشنهاد شده اسـت ) 2004و  Pedroni)1999شود توسط  کار گرفته می
  .کند را، آزمون می) 11(در رابطه داري آماري ضریب رابطه بلندمدت بین متغیرها، پدرونی معنی

)11(                                                 
  .باشد می) 12(پسماندهاي حاصل از برآورد رگرسیون که

)12(                                  
شـامل  و) GDPدر اینجـا  (زاي مدل مـورد مطالعـه    همان متغیر برون،)12(در رگرسیون 

نتـایج  . دهـد  انباشـتگی را نشـان مـی    نتـایج آزمـون هـم   ) 7(جدول . ل استبردار متغیرهاي کنترل مد
تـوان نتیجـه گرفـت، میـان      انباشتگی است؛ بنابراین می بیانگر رد فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود هم

  .انباشتگی یا بلندمدت وجود دارد متغیرهاي مدل، ارتباط هم
 

  انباشتگی برآورد بردارهاي هم 3,5
انباشـتگی میـان متغیرهـاي مـدل، مرحلـه بعـد اسـتخراج بردارهـاي          جـود هـم  با توجه به تأییـد و 

دهد که برآوردگـر حـداقل مربعـات معمـولی      نشان می) 2001و  Pedroni)2000.انباشتگی است هم
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)OLS (براي این منظـور وي  . براي تخمین بردار ضرایب بلندمدت از تورش باالیی برخوردار است
نتـایج  . کنـد  را پیشـنهاد مـی  ) FMOLS( 1لی کامالً تعدیل شـده برآوردگرهاي حداقل مربعات معمو

 .اند ارائه شده) 8(حاصل از تخمین مدل با این روش در جدول 
  

  نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی ):7(جدول 

 روش آزمون
  آماره آزمون

  نتیجه آزمون  فرضیه صفر  )داري سطح معنی(

Group  
Rho-Statistic 

5.929 
  انباشتگی همعدم وجود  (1.000)

فرض صفر مبنی بر عدم 
انباشتگی رد  وجود هم

  شود می

Group  
PP-Statistic 

0.048  
  انباشتگی عدم وجود هم (0.519)

فرض صفر مبنی بر عدم 
انباشتگی رد  وجود هم

  شود می

Group  
ADF-Statistic 

-0.592  
  انباشتگی عدم وجود هم (0.2779)

فرض صفر مبنی بر عدم 
رد انباشتگی  وجود هم

  شود می
 نتایج پژوهش: مأخذ

  

  نتایج برآورد مدل ):8(جدول 

   ضریب  tآماره   سطح احتمال

0,0000  18.75  1.480 CF 

0,0001 3.96  218.1 GE 

0,0000 9.46  5458.5 LE 

0,0000 11.05  50.91 TRAD 

0,0000 -5.31  -2233.9 ECI 

 نتایج پژوهش: مأخذ

________________________________________________________________ 

1- Fully Modified Ordinary Least Squares 
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 خص پیچیدگی اقتصادي براي برخی از کشورهاهاي شا سري زمانی داده :)2(نمودار 

  

  
  2ادامه نمودار 

  

  
 2ادامه نمودار 

  
حال و بر خالف انتظار،  بااین. دار هستند دهند، تمام ضرایب از لحاظ آماري معنی نتایج نشان می

هـاي شـاخص پیچیـدگی     بررسی سـري زمـانی داده  . عالمت ضریب شاخص پیچیدگی، منفی است
کشور مورد مطالعه در این تحقیق، چرایی منفی بودن عالمـت آن را نشـان    42ز اقتصادي ِ تعدادي ا
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شـود رونـد زمـانی ایـن شـاخص در بـازه زمـانی         طور که در سه نمودار زیر دیده می همان. دهند می
، براي اغلب کشورهاي مـورد مطالعـه نزولـی و تنهـا در مـورد چنـد کشـور محـدود         2012تا  1996

 .باشد ، صعودي می)ترکیهچین، هند، کره جنوبی و (
  

  هاي مختلف صورت مقطعی در سال نتایج برآورد مدل به ):9(جدول 

  سطح احتمال (ECI)ضریب   سال
1997 -147.1 0.8937 
1998 490.2 0.5714 
1999 6.1 0.9948 
2000 -30.6 0.9768 
2001 -1024.6 0.2462 
2002 -535.4 0.5581 
2003 61.22 0.9521 
2004 532.1 0.5617 
2005 1219.7 0.24 
2006 1783.7 0.0761 
2007 2283.9 0.0344 
2008 2890.1 0.0182 
2009 3196.7 0.0115 
2010 3028.1 0.0423 
2011 3329.4 0.0703 
2012 3884.2 0.0338 

 نتایج پژوهش: مأخذ         

  
 هاي مقطعی  برآورد مدل با داده 4,5

ه به الگوي برآورد شده، رابطه بین رشد اقتصـادي و شـاخص   طور که ذکر گردید، با توج همان
براي بررسی علت این موضـوع،  . باشد پیچیدگی اقتصادي منفی شده است و این برخالف انتظار می

برآورد کـه در ایـن الگـوي بـرآورد شـده،      ) Cross-Section(صورت برش مقطعی  مجدداً الگو  به
هـاي   این نتیجه بیانگر ویژگـی . داراست مثبت و معنی 2006 هاي بعد از رابطه این دو متغیر براي سال

هـاي رشـد    کـه اکثـر مـدل    طـوري  هاي رشد اقتصادي و ادبیات نظـري مربـوط بـه آن اسـت بـه      مدل
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باشـند، بـراي    اقتصادي کالن، براي مقایسه کشورهاي مختلف در یک دوره زمانی معین مناسب می
روف اسـت، بـراي یـک دوره معـین و میـان      مثال بحث همگرایی مشروط کـه در ادبیـات رشـد معـ    

 .کشورهاي مختلف ارائه شده است
  
  گیري نتیجه

، نقـش  )GDP(در اقتصادهاي پیشرفته معاصر، دانش در توسعه و رشـد تولیـد سـالیانه کشـورها     
گیـري میـزان دانـش     شاخص پیچیدگی اقتصادي، شاخص مناسبی بـراي انـدازه  . کند کلیدي ایفا می

در این مطالعه، رابطه میان این شـاخص و رشـد اقتصـادي    . ات یک کشور استکار رفته در تولید به
هـاي   و بـا اسـتفاده از تکنیـک   )  1996-2012(سـاله   17کشور برتر در تولید علم  در یک دوره  42

انباشـتگی پـانلی، مـورد بررسـی قرارگرفتـه       هاي پانلی مشتمل بر ریشه واحد پانلی، هم مرتبط با داده
هاي پانلی تحقیق، بر خالف انتظار بیانگر رابطه منفی این شـاخص بـا رشـد     د دادهنتایج برآور. است

هاي پـانلی در مـدل    دهنده نامناسب بودن استفاده از داده اقتصادي کشورهاي منتخب است که نشان
دار و مثبـت ایـن متغیـر بـر رشـد       هاي مقطعی مدل بیانگر رابطه معنی این تحقیق است؛ اما نتایج داده

  .باشد می اقتصادي
برخورداري از موهبت درآمد نفتی، سبب گردیده کشور ایران بتواند طی چند دهه، خـود را بـه   

جایگـاه بیسـتم کشـور در تولیـد علـم گویـاي وجـود        . سطح کشورهاي با درآمد متوسط ارتقا دهد
. هاي بالقوه سرمایه انسانی بـراي دسـتیابی بـه جایگـاه اقتصـادي بـاالتر از وضـع فعلـی اسـت          ظرفیت

هاي علمی سـبب گردیـده    حال عدم توفیق در کاربردي و تجاري نمودن دستاوردها و پژوهش بااین
جایگـاه ِ   -جـایی  محصوالت متنوع و کمتر همـه  -ایران نتواند در تولید و صادرات کاالهاي پیچیده

ــد      ــود گردان ــیب خ ــانی نص ــاد جه ــوري را در اقتص ــدن در   . درخ ــار ش ــر گرفت ــد "خط دام درآم
سال است  50عنوان کشوري که بیش از  به -توسعه ازجمله کشور ایران اي درحالکشوره"1متوسط

رسیدن اقتصاد یک کشور . کند طورجدي تهدید می به -مانده است که در سطح درآمد متوسط باقی
مـثالً نفـت و نیـروي    (به سطح درآمد متوسط جهانی، ناشی از عرضه نامحدود عوامل تولیـد طبیعـی   

________________________________________________________________ 

1- Middle Income Trap 
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شـدت کـاربر در مقطـع مشخصـی از تـاریخ آن       بر تولید محصوالت و صنایع بهو تکیه ) کار فراوان
گـذاران بـه    از عدم توجـه سیاسـت   ناشیکشور است؛ اما گرفتار شدن در این دام و عدم ارتقا از آن 

تحقیق و توسعه و رفع تنگناهاي نهادي براي عبور از وضعیت جاري و ارتقا اقتصاد کشور به سطوح 
  .باشد قتصاد جهانی که نتیجه تولید و صادرات کاالهاي پیچیده است، میباالتر درآمدي در ا
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