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یکی از مفاهیمی که در خالل سالهای اخیر ،بسیار مورد توجه قرار گرفته و تفاوت میان کشورهای
فقیر و غنی را توجیه میکند ،بحث پیچیدگی اقتصادی 1است .پیچیدگی اقتصادی با خلق محصوالت
متنوع و فراگیر در جامعه و تقسیم پیشرفته کار ،بیانگر استفاده از فناوریهای پیشرفته و نوآوری در
فرآیند تولید است که با کاربردی کردن دانش و فناوری در ترکیب محصوالت تولیدی از طریق ایجاد
ساختار مولد ،افزایش بهرهوری و تنوع محصوالت تولیدی ،به افزایش رشد و شکوفایی اقتصادی منجر
میشود (.)Gala et al. 2018
تفکر پایه در رابطه با پیچیدگی اقتصادی ،این است که عامل تعیینکننده میزان توسعهیافتگی
هر کشوری ،میزان دانش بهکار گرفته شده در تولید محصوالت آن کشور است .تولید هر محصول
نیازمند دارا بودن مجموعه دانشهای خاصی است و هر چه تولیدات یک کشور پیشرفتهتر و متنوعتر
باشد ،به این معنی است که دانش مجتمع شده بیشتری در آن کشور وجود دارد ( Laverde‑ Rojas
.)& Correa, 2019
بر این اساس ،دانش و مهارتِ مولد ،یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده پیچیدگی اقتصادی
جوامع محسوب میشود .محققانی از قبیل بهار و همکاران ( ،)Bahar et al., 2014کورت ( Kurt,
 ،)2019لیوبیمو و اسپانوا ( )Lyubimov & Ospanova, 2019و الوردی-روجاس و کورآ
( ،)Laverde‑ Rojas & Correa, 2019نقش دانش و سرمایه انسانی بر پیچیدگی اقتصادی را مورد
مطالعه قرار دادهاند .نکته قابل توجه این است که آموزش رسمی نقش زیادی در سطح دانش مولد و
افزایش پیچیدگی اقتصادها ندارد.
بر طبق مطالعه هاسمن و هیدالگو ( )Hausmnan & Hidalgo, 2013دلیل این امر ،آن است
که دانش ضمنی 2مهمترین عامل در ایجاد قابلیتها و به تبع آن ،پیچیدگی است؛ زیرا حجم دانش و
مهارت موجود در یک اقتصاد ،اساسا به این مسأله که هر یک از افراد جامعه از چه میزان دانش و
مهارت برخوردار هستند ،وابسته نیست؛ بلکه به ترکیب این دانش و مهارت و استفاده از آن در قالب
شبکههای پیچیده تعامالت وابسته است.
اقتصادهای پیچیده ،قابلیت این را دارند که حجم زیادی از دانش و مهارت مرتبط را در قالب
شبکههای وسیعی تجمیع نموده و مجموعهای متنوع از کاالهای دانشبر را تولید نمایند .بنابراین،
وجود تعداد زیاد از افراد تحصیلکرده ،لزوما به افزایش دانش مولّد و تولید کاالهای پیچیده در یک
اقتصاد منجر نمیشود .برقراری شبکهای از دانشهای مولّد در یک اقتصاد ،نیازمند وجود بسترهای
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 .2مبانی نظري
اندیشه توسعه ،پس از جنگ جهانی دوم و در طول سالهای شکلگیری آن ،به صورت یک رشته
مستقل ،بر اساس یافتههای شمار فزایندهای از پژوهشها دچار تحوالت فراوانی شده است .نسل اول
اندیشمندان توسعه در چارچوب مکانیکی پارادایم نئوکالسیک ،غایت توسعه را افزایش درآمد سرانه
واقعی و به تبع آن ،قدرت خرید از طریق رشد تولید ناخالص ملی میدانستند .از این رو ،این نسل
کلید پیشرفت جوامع در حال توسعه را در سرمایهگذاری فیزیکی و افزایش ظرفیت تولید یافتند.
شکست راهبردهای توسعه مبتنی بر نظریات فوق ،باعث تردید در نقش راهبردی سرمایه مادی در
فرآیند توسعه شد.
از نیمه دوم قرن بیستم ،کم کم این اندیشه حاکم شد که گرچه ،توسعه نیازمند سرمایه اقتصادی و
مادی است ،اما عنصری مهمتر از آن نیز وجود دارد که اگر نباشد ،سرمایههای مالی هدر میرود و به
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نهادی و زیرساختی مناسب است که بتواند توانایی علمی ،فنی ،حرفهای و فکری یک کشور و به
عبارتی ،قابلیتها و توانمندیهای یک جامعه را به ظهور برساند .سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و
افزایش سرمایه انسانی از طریق سرمایهگذاری در آموزش عالی و آموزشهای حرفهای و فنی نیروی
کار که با پذیرش فناوریهای جدید و افزایش قابلیتها و توانمندیها همراه باشد ،از جمله مواردی
است که خلق چنین بسترهایی را تسهیل میکند و مشوق رشد دانشِ مولّد در یک اقتصاد و در نتیجه،
افزایش پیچیدگی اقتصادی میشود.
در حالی که آموزشهای ابتدایی و متوسطه ،میتواند مهارتهای اساسی برای پذیرش تکنولوژی
و استفاده از آن را فراهم کند ،اما برای خلق تکنولوژی و تولید کاالهای پیچیده ،سرمایهگذاری در
آموزشهای سطوح باالتر ضروری است.
بر این اساس ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر تحصیالت ابتدایی در مقایسه با بودجه تحقیق
و توسعه و سهم مخارج دولت در آموزش عالی ،بر پیچیدگی اقتصاد ایران است .مطالعه حاضر ،این
ویژگی را دارد که برای اولین بار ،رابطه سرمایه انسانی با پیچیدگی اقتصادی را نه فقط بر مبنای نرخ
ثبت نام مدارس ،بلکه با پروکسیهای متفاوت و بویژه برای اقتصاد ایران ،مورد تحلیل و بررسی قرار
میدهد.
این مقاله ،مشتمل بر پنج بخش است .پس از مقدمه ،در بخش دوم ،مبانی نظری تحقیق ارائه
میشود .بخش سوم ،به مرور اجمالی مطالعات تجربی اختصاص مییابد .سپس در بخش چهارم ،به
پردازش دادههای تحقیق و ارائه نتایج تجربی پرداخته میشود و در نهایت در بخش پنجم ،جمعبندی
و پیشنهادها ارائه میگردد.
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خوبی استفاده نمی شود .در نتیجه ،مفهوم و عامل جدیدی به نام سرمایه انسانی مورد توجه قرار
گرفت .تئودور شولتز 1بر این باور است که کلید توسعه ،خود انسان است و نه منابع مادی و لذا
مهمترین عامل برای توسعه جوامع ،سرمایهگذاری در امور انسانها است ،یعنی سرمایهگذاری در ابعاد
ارزشی ،روحی ،فکری و جسمی انسان.
رابرت لوکاس2در سال  ،1988با انتشار مقالهای با عنوان «درباره مکانیسمهای توسعه اقتصادی»،
نشان داد سرمایه انسانی ،نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارد ( .)Meyer, 2001نظریات
جدید رشد با تأکید بر سرمایه انسانی ،نتیجه میگیرند که کشورهای توسعهنیافته ،با استفاده از این
سرمایه میتوانند از مبادله بینالمللی دانش بهره گیرند و در نتیجه ،میان کشورهای غنی و فقیر،
همگرایی حاصل آید .از این رو ،شرط الزم برای حرکت به سوی توسعه را داشتن انباشت کافی از
سرمایه انسانی دانستند .در نتیجه ،سیاستهای آموزش رایگان به وجود آمد ،دولتهای رفاه پدیدار
شد ،تأمین اجتماعی گسترش یافت و همه این سیاستها ،معطوف به این هدف بودند که سرمایه
انسانی را افزایش دهند (.)Meyer, 2005
به دنبال این تحوالت ،یکی از مفاهیمی که در خالل سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته،
بحث قابلیتها 3است .آمارتیاسن ( )Sen, 1985توسعه انسانی را عبارت از افزایش قابلیتها میداند.
به عبارت دیگر ،اقداماتی که توانمندیهای جامعه را در ابعاد مختلف عمق و گسترش میدهد ،عوامل
پیشبرنده توسعه محسوب میشوند.
اندیشمندانی مانند بکر ( ،)Becker, 1990لوکاس ( )Lucas, 2002و گالو ( ،)Galo, 2011این
بحث را مطرح نمودهاند که سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و به تبع آن ،افزایش قابلیتهای کنشگران
اقتصادی ،4الزمه گذار به اقتصاد مدرن است.
کالرك و رامیرز ( ،)Clarke & Ramirez, 2014به مفاهیم دیگری مانند قابلیت علمی یا قابلیت
تکنولوژیک 5اشاره مینمایند.
برخی دیگر از اندیشمندان ،به قابلیتهای اجتماعی 6اشاره مینمایند که نخستین بار توسط
آبراموویتز ( )Abramovitz, 1968برای توصیف ویژگیهای اجتماعی جوامع و اثر آن بر استفاده از
تکنولوژی و قابلیت تطبیق جامعه با تکنولوژیهای جدید استفاده شد (پاداش و خداپناه.)1396 ،
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 .1هاسمن و هیدالگو "دام سکون" را اینطور توضیح میدهند که اگر برای تولید کاالیی نیاز به  30قابلیت باشد و
کشوری تنها  5قابلیت را داشته باشد ،این به آن معنا است که افزودن یک 5 ،یا حتی  10قابلیت هم ممکن است
در تولید کاالهای مورد نیاز آن کشور ،کاربردی نداشته باشد و سودی را نصیب آن کشور نکند و لذا آن کشور
انگیزهای برای چنین کاری ندارد .درحالیکه کشوری که  40قابلیت دارد ،از اضافه کردن هر قابلیت سود می برد و
ممکن است افق تازهای را برای آن کشور به همراه آورد.
3. Country-Product Network
4. Economic Complexity
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هیدالگو و هاسمن ( ،)Hidalgo & Hausmann, 2009قابلیتها را شامل حقوق مالکیت،
مقررات و ساختارها میدانند که بخشی از این قابلیتها قابل مبادله نیست و به کشورهای دیگر منتقل
نمیشود و این مسأله دلیل تفاوت میان قابلیتهای کشورها است .از جمله این موارد ،دانش و بویژه
دانش ضمنی است که انتقال آن بسیار سخت و هزینهبر و در برخی موارد ،غیر ممکن است.
به عقیده هاسمن و هیدالگو ( ،)Hausmann & Hidalgo, 2011کشورهایی که قابلیت پایینی
دارند ،انگیزه کمی هم برای به دست آوردن قابلیتهای جدید دارند .ایشان این مسأله را «دام سکون»
مینامند.1
به زعم موریسون و همکاران ( ،)Morrison et al., 2008رویکرد قابلیتها بر این مسأله تأکید
میکند که نوآوری ،انتقال تکنولوژی و همگرایی کشورها به قابلیت بنگاهها ،صنایع و کشورها بستگی
دارد .در حقیقت ،مسأله اصلی این است که قابلیتهای گوناگونی که بنگاهها صنایع و کشورها الزم
دارند ،باید ایجاد شود تا بتوان از دام توسعه پایین فرار کرد .بر اساس این دیدگاه ،کشورهایی که در
توسعه قابلیتهای تکنولوژیک و دیگر شرایط مکمل موفق نمیشوند ،باید انتظار داشته باشند که پشت
سر کشورهای پیشرو قرار گیرند.
به همین ترتیب ،به عقیده هاسمن و هیدالگو ( )Hausmann & Hidalgo, 2011محصوالت،
آینه و بازتاب توانایی و مهارت موجود در یک اقتصاد هستند؛ بدین معنی که محصول تولید شده در
اقتصاد ،معرف دانش و مهارت نهفته شده در تولید است .کشورهایی که کاالهای صادراتی آنها تنوع
کمی دارد ،کاالهایی را میسازند که بسیاری از کشورها تولید میکنند؛ در حالی که کشورهایی که
تنوع کاالیی باالیی دارند ،محصوالتی را تولید میکنند که کشورهای اندکی آنها را میسازند .این نکته
در واقع ،نشان دهنده شبکه تولید یک کشور 3یا به عبارت دیگر ،قابلیتهای یک کشور است که با
عنوان پیچیدگی اقتصادی 4از آن یاد میکنند.
طبق نظر هاسمن و هیدالگو ( ،)Hausmann & Hidalgo, 2007قابلیتهای تولیدی ،همه
منابع ،فناوریها و ایدههایی هستند که مرزهایی را که یک اقتصاد میتواند تولید کند تعیین میکنند.
ایشان استدالل میکنند که تواناییهای تولیدی شامل همه چیز است :زیرساختها ،زمین ،قوانین،
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1. Diversity
2. Ubiquity
 .3جزییات محاسبه شاخص پیچیدگی اقتصادی در هاسمن و هیدالگو ( )Hausmann & Hidalgo, 2007و

همچنین مقاالت فارسی الهی و همکاران ( ،)1397احمدیان دیوکتی و همکاران ( ،)1397شاهآبادی و ارغند
( ،)1397شاهمرادی و صادقی ( ،)1396شاهمرادی و چینیفروشان ( )1396و پژم و سلیمیفر ( ،)1394قابل
مشاهده است.
4. Productive Knowledge
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ماشینآالت ،مردم ،کتابها ،و دانش جمعی .از آنجا که اندازهگیری و مقایسه چنین قابلیتهای متنوع
و پیچیدهای دشوار است ،هاسمن و هیدالگو ،شاخص پیچیدگی اقتصادی ) (ECIرا معرفی میکنند
که بر اساس آن ،میتوان قابلیت های تولیدی ضمنی و پایه کشورها را با نگاهی به ترکیب محصوالتی
که صادر میکنند ،اندازهگیری کرد.
برای این منظور ،با استفاده از اطالعات مربوط به صادرات ،سیستم اقتصادی کشورها به دو دسته
تقسیم میشود؛  -1تنوع 1محصوالت در سبد صادرات و  -2فراگیری 2محصوالت در سبد صادرات.
شاخص پیچیدگی اقتصادی با اندازهگیری این دو معیار در ماتریس صادرات بین کشورها محاسبه
میشود .3چنانچه کشوری به تولید تعداد زیادی از محصوالت بپردازد ،دارای تنوع محصول است.
همچنین در صورتی که محصولی توسط تعداد کمی از کشورها تولید شود ،آن محصول کمترفراگیر
شناخته میشود .بنابراین کشوری که ضمن تولید محصوالت متنوع ،با کاالهایی پیوند داشته باشد
که تعداد کمتری از کشورها اقدام به تولید آن مینمایند ،کشوری با درجه باالی پیچیدگی اقتصادی
خوانده میشود .کشورهای دارای کمترین پیچیدگی اقتصادی ،کشورهایی هستند که محصوالت
صادراتی آنها متنوع نیستند و کاالهایی که آنها صادر میکنند ،در بسیاری از کشورهای دیگر نیز
تولید میشود.
شاخص پیچیدگی اقتصادی همچنین ،میزان دانش و مهارت کشورها را با توجه به قابلیتها و
تواناییهای دانشمحور بودن تولید محصوالتشان نشان میدهد .کشورهای با اقتصاد پیچیده ،از
طریق ادغام حجم زیادی از دانش و مهارتهای مرتبط در قالب شبکههای بزرگ و پیچیده ،این توانایی
را به دست خواهند آورد تا مجموعه متنوعی از کاالهای صادراتیِ متنوع و فراگیر را تولید نمایند.
بدین ترتیب ،هاسمن و هیدالگو ( )Hausmann & Hidalgo, 2007با معرفی شاخص پیچیدگی
اقتصادی و با استفاده از اطالعات کاالهای صادراتی در هر کشور ،شباهت تولید بر اساس دانش مورد
نیاز در هریک از کشورها را به تصویر میکشند و مسیرهایی را نشان میدهند که از طریق آن ،دانش
مولد 4آسانتر انباشت میشود و نیز نشان میدهند ،تولیدات هر کشور در کجای فضای تولید قرار
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 .3پیشینه تجربی
مفهوم پیچیدگی اقتصادی ،اولین بار توسط هاسمن و هیدالگو ()Hausmann & Hidalgo, 2007
مورد بحث و بررسی قرار گرفت .ایشان در مطالعات خود با استخراج شاخصهای مرتبط و ترسیم
فضای محصول 1نشان دادند ،پیچیدگی اقتصادی ،عامل مهمی در تفاوت میان کشورها و رشد
اقتصادی آنها محسوب میشود.
هاسمن و هیدالگو ( ،)Hausmann & Hidalgo, 2011با انتشار اطلس پیچیدگی اقتصادی دنیا،
ساختار محصوالت را (که تولید آنها نیازمند تعداد زیادی نهاده غیرقابل تجارت ،قابلیتها ،دانش و
مهارت در سطح افراد و زیرساختهای تولیدی در سطح کالن است) در قالب شبکهای که کشورها را
به محصوالت صادراتی آنها مرتبط میکند ،مدلسازی میکنند.
به دنبال مطالعات هاسمن و هیدالگو ،تحقیقات در این زمینه گسترش یافت و مطالعاتی در رابطه
با اثر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی ،اشتغال ،رفاه ،سرمایه انسانی ،محیط زیست ،مصرف انرژی،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،تجارت و  ...مورد توجه محققان قرار گرفت که از آن جمله میتوان
به ارکان و یلدریمسی ( ،)Erkan & Yildirimci, 2015پرنت ( ،)Pernet, 2015زو و لی ( & Zhu
 ،)Li, 2016هارتمن و همکاران ( ،)Hartmann et al., 2017استوکوکی و کوکارو (& Stojkoski
 ،)Kocarev, 2017میلی و تیتلبویم ( ،)Mealy & Teytelboym, 2018گاال و همکاران ( Gala
 ،)et al., 2018فرز و همکاران ( ،)Ferraz et al., 2018الپاتیناس و همکاران ( Lapatinas et al.,
 ،) 2019نیاگو و تئودرو ( ،)Neagu & Teodoru, 2019آدام و همکاران ( )Adam et al., 2019و
1. Product Space
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میگیرد .این مسأله قابلیتهای تولید کنونی هر کشور را مشخص میکند و محصوالتی را که در آن
حوالی قرار دارد (و احتمال دارد یک کشور بتواند تولید کند) ،نمایان میسازد.
نکته مهمی که هاسمن و هیدالگو ( )Hausmann & Hidalgo, 2013به آن اشاره مینمایند،
این است که قابلیتهای کشورها در طول زمان در حال تغییر است و آموزش رسمی ،نقش زیادی در
بهبود قابلیتهای کشورها ندارد .کشورهای گوناگونی وجود دارند که سالهای آموزشی یکسانی دارند،
اما شاخص پیچیدگی آنها متفاوت است .کشورهایی مثل هند و اوگاندا ،یا مونگلیا و مکزیک ،دارای
سطوح مشابهی از سطح تحصیالت رسمی هستند ،اما پیچیدگی اقتصادی در آنها به شدت متفاوت
است؛ زیرا قابلیتهای کشورها با افزایش تعداد دانشآموزان یا دانشگاهیان به تنهایی افزایش نمییابد،
بلکه از طریق دانش ،ظرفیتها ،تجارب و ترکیب آنها در قالب شبکههای پیچیده تعامالت شکل
میگیرد.
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همچنین مطالعات داخلی از قبیل پژم و سلیمیفر ( )1393و شاهآبادی و ارغند ( )1397اشاره کرد.
دستهای دیگر از مطالعات ،بر نقش عوامل مؤثر بر پیچیدگی اقتصادی متمرکز شده و به بررسی این
موضوع پرداختهاند که وجود چه زمینهها و عواملی به پیچیدهتر شدن یک اقتصاد کمک میکند .در
ادامه ،به مرور مختصر این گروه از مطالعات پرداخته میشود؛
بهار و همکاران ( )Bahar et al., 1014به بررسی سرریز دانش و مهارت از بعد جغرافیایی
پرداختند و نشان دادند سرریز دانش و مهارت معیاری تأثیرگذار در پیچیدگی اقتصادی است ،به
نحوی که میتواند سیر تکاملی مزیّت نسبی کشورها را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد.
بکبالتوا ( )Bekbolotova, 2016در مطالعه خود ،اثر ادغام و یکپارچه سازی اقتصادی بر
پیچیدگی اقتصادی سه کشور نمونه رومانیا (عضو اتحادیه اروپا از  ،)2007کلمبیا (عضو اتحادیه بازار
مشترك کشورهای آمریکای جنوبی و مرکوسور 1از  )2004و کامبودیا (عضو اتحادیه جنوب شرقی
آسیا 2از  )1999را مورد مطالعه و بررسی قرار داد .نتایج این مطالعه ،بسته به درجه ادغام و تنوع
درآمدی کشورها متفاوت بوده است.
کوزندا و پقوسیان ( )Kocenda & Poghosyan, 2017در مطالعه خود ،به بررسی عوامل مؤثر
بر پیچیدگی اقتصادی با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته و شبیهسازی مونت کارلو برای 101
کشوردر بازه  2001-2014پرداختند و نشان دادند که سرانه تولید ناخالص داخلی و اندازه اقتصاد،
تأثیر مثبت و قابل توجهی بر روی پیچیدگی صادرات دارد .همچنین افزایش سطح کیفیت نهادی
برای کشورهایی که دارای ضعف در این شاخص هستند ،اثر بسزایی در افزایش پیچیدگی صادرات
داشته و ضعف شاخص نهادی ،به تأثیر منفی باالیی بر روی شاخص پیچیدگی منجر میشود.
گاال و همکاران ( ،)Gala et,al., 2017نقش بیماری هلندی را بر پیچیدگی اقتصادی مورد مطالعه
قرار دادند .نتایج این پژوهش بر مبنای اطالعات  122کشور طی دوره  1963-2107نشان میدهد،
رابطه معکوس و معناداری میان صادارت منابع طبیعی و شاخص پیچیدگی اقتصادی وجود دارد.
گنزالس و همکاران ( )González et al., 2018در پژوهش خود ،تحول پیچیدگی اقتصادی در
پاراگوئه را با استفاده از تحلیل فرایند سلسله مراتبی ،مورد مطالعه قرار دادند و ابزاری برای شناسایی
بخشهای استراتژیک و محصوالت جهت حرکت به سمت اقتصاد پیچیدهتر در کشور پاراگوئه ارائه
کردند و بخشهای تولیدی بالقوه را در این خصوص معرفی نمودند.
کورت ( ،)Kurt, 2019اثر مخارج آموزش عالی بر پیچیدگی اقتصادی در کره جنوبی را با استفاده
از مدل تصحیح خطای برداری طی دوره  1970تا  2015مورد مطالعه و بررسی قرار داده و نشان
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میدهد ،مخارج آموزش عالی ،اثر مثبت بر تولید کاالهای صنعتی و در نتیجه ،پیچیدگی اقتصادی
داشته است.
لیوبیمو و اسپانوا ( ،)Lyubimov & Ospanova, 2019با مطالعه عوامل مؤثر بر پیچیدگی
اقتصادی کشورها نشان دادند ،انباشت سرمایه انسانی و سطح تولید سرانه از مهمترین عوامل
تعیینکننده پیچیدگی اقتصادی محسوب میشوند.
الوردیروجاس و کورآ ( )Laverde‑ Rojas & Correa, 2019به مطالعه نقش بهرهوریِ دانش
بر پیچیدگی اقتصادی به منظور شناسایی حوزههایی از دانش که بیشترین تأثیر را دارد ،در نمونهای
از  91کشور طی دوره زمانی  2003تا  2014پرداختند .نتایج مطالعه ،نشان میدهد که بهرهوری
دانش در زمینه علوم پایه و مهندسی ،بیشترین تأثیر مثبت را بر پیچیدگی اقتصادی کشورها دارند.
در میان مطالعات داخلی نیز ،چشمی و همکاران ( )1392در تحقیق خود ،به مقایسه تطبیقی
شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران ،کرهجنوبی و ترکیه ،میپردازند و نشان میدهند که عواملی از قبیل
توسعه بخش مالی ،کارآیی بازارها ،آمادگی تکنولوژیکی ،نوآوری ،مهارتهای کسب و کار و ثبات اقتصاد
کالن ،نقش مهمی در درجه پایین پیچیدگی اقتصادی ایران در مقایسه با این دو کشور داشته است.
آقایی و همکاران ( ،)1397به بررسی ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی در
دو گروه از کشورهای با درآمد سرانه باالتر و پایینتر از متوسط طی دوره زمانی  1976-2010با
استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMمیپردازند .نتایج این مطالعه ،نشان میدهد که
این ارتباط در گروه کشورهای با درآمد سرانه باالتر از متوسط ،مثبت بوده و در گروه کشورهای با
درآمد سرانه پایینتر از متوسط ،بیمعنی است.
احمدیان دیوکتی و همکاران ( ،)1397الگوی فراگیر از راهبردهای مؤثر در تحقق پیچیدگی
اقتصادی و ارتباط بین آنها را با استفاده از متدولوژی الگوسازی ساختاری تفسیری مورد مطالعه قرار
دادند .بر اساس نتایج این تحقیق ،راهبردها در چهار سطح ،طبقهبندی شدند ،به گونهای که
راهبردهای آیندهپژوهی و آیندهنگاری مبتنی بر پیچیدگی اقتصادی ،الگوبرداری هدفمند و هوشمندانه
و آمایش سرزمینی ظرفیتهای توسعه ،در ریشهایترین الیه قرار گرفتند.
الهی و همکاران ( ،)1398تأثیر عوامل نهادی بر روی شاخص پیچیدگی اقتصادی کشورهای
توسعهیافته ،نوظهور و درحال توسعه را با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی طی
دوره  1993-2016مورد بررسی و مطالعه قرار دادند .بر مبنای نتایج این تحقیق ،زیرساختهای
نهادی برای همه گروههای کشورها ،اثر مثبت و معنادار بر پیچیدگی اقتصادی داشته است.
بررسی ادبیات پژوهش ،نشان میدهد پیچیدگی اقتصادی از عوامل متعددی تأثیر میپذیرد و در
این میان ،دانش و سرمایه انسانی ،یکی از عوامل مهم تعیینکننده درجه پیچیدگی اقتصادی محسوب
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 .4معرفی مدل و پردازش دادههاي تحقیق
طبق تعریف منظور از سرمایه انسانی ،عبارت است از دانش ،قابلیتها ،ظرفیتها ،تجارب ،و نهایتا نظم
و انضباطی که از طریق آموزش و تعلیم و تربیت به افراد منتقل می شود و توانایی برای تولید ارزش
اقتصادی را افزایش میدهد (گزارش توسعه انسانی.)2018 ،1
معیارها و شاخصهای متفاوتی برای اندازهگیری سرمایه انسانی وجود دارد .مجمع اقتصاد جهانی2
( )WEFاز سال  2012شاخصی از سرمایه انسانی (برمبنای ترکیب متغیرهای نرخ با سوادی،
تحصیالت ابتدایی و متوسطه ،شکاف جنسیتی ،کیفیت سیستم آموزشی ،تنوع مهارتی فارغالتحصیالن
سیستم آموزشی و  )...را منتشر مینماید .بانک جهانی نیز در سال  2018شاخص سرمایه انسانی را
بر مبنای میزان سرمایهگذاری در آموزش و بهداشت منتشر نموده است.
هرچند سرمایه انسانی مفهومی آشکار است ،اما شاخص منحصر به فردی برای اندازهگیری آن
وجود ندارد .راهکار پژوهشهای مبتنی بر اقتصادسنجی برای ورود متغیر سرمایه انسانی یا بر مبنای
ایجاد یک شاخص ترکیبی از مؤلفههای مختلف استوار است و یا چند شاخص مرتبط با سرمایه انسانی
را بهصورت همزمان در الگو وارد مینماید.
در این پژوهش ،راهکار دوم اتخاذ شده است .از بین انبوه شاخصهای مرتبط با سرمایه انسانی،
این پژوهش بر روی سه شاخص متمرکز شده است .این شاخصها سه مؤلفه مربوط به تحصیالت،
نقش دولت و نقش بخش خصوصی در سرمایه انسانی را در بر میگیرد .الزم به ذکر است که بسیاری
از شاخصهای مرتبط با سرمایه انسانی ،دارای همبستگی باالیی با یکدیگر هستند و قرار دادن همزمان
آنها در یک الگو موجب بروز مشکل همخطی میشود .برای نمونه ،نرخ ثبت نام در مقطع ابتدایی با

1. Human Development Reports (HDR), 2018, United Nations Development Programme.
)2. World Economic Forum (WEF
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میشوند .این درحالی است که اندك مطالعات انجام شده در این زمینه ،تعداد تحصیلکردهها یا میزان
تحصیالت ابتدایی را به عنوان پروکسی معرف سرمایه انسانی ،مورد بررسی قرار دادهاند .درحالی که
سرمایه انسانی ،بیانگر تعداد دانشآموزان نیست ،بلکه سرمایه انسانی ،نشان دهنده درجه توانایی
علمی ،فنی ،حرفهای و فکری یک کشور و به ظهور رساندن ظرفیتها ،قابلیتها و توانمندیهای
انسانها است که این مهم از طریق سرمایهگذاری در زمینه آموزش عالی و تحقیق و توسعه به منظور
ترکیب دانش و مهارت افراد جامعه در قالب شبکههای پیچیده تعامالت ممکن میگردد.
پژوهش حاضر ،این ویژگی را دارد که به بررسی اثر سرمایهگذاری دولت در زمینه آموزش و
تحقیق و توسعه بر پیچیدگی اقتصادی ایران میپردازد.
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5

𝑡𝑖𝑈 𝐸𝐶 = 𝑓(𝑆𝐶. 𝑅𝐷. 𝑇𝑅) +

که در آن 𝐸𝐶 ،شاخص پیچیدگی اقتصادی 𝑆𝐶 ،نرخ ثبت نام ابتدایی 𝑅𝐷 ،نسبت مخارج تحقیق و
توسعه به تولید ناخالص داخلی و 𝑅𝑇 سهم مخارج دولتی در آموزش عالی است .شاخص پیچیدگی
اقتصادی توسط هاسمن و هیدالگو ( )Hausmann & Hidalgo, 2007معرفی و در اطلس پیچیدگی
اقتصادی 1منتشر میشود .دادههای مربوط به مخارج تحقیق و توسعه ،از دو منبع جمعآوری شده
است .دادههای مربوط به  1350تا  1391از نادمی ( )1396و دادههای سالهای اخیر این متغیر
بههمراه سایر دادهها ،از پایگاه اطالعاتی بانک جهانی 2گردآوری شده است.
شکل ابتدایی شاخص پیچیدگی اقتصادی در بازه  -2تا  2قرار میگیرد که افزایش آن ،به معنی
تقویت پیچیدگی اقتصادی بوده ،اما در این پژوهش ،بهمنظور همسانسازی شاخص در الگو و حفظ
−2

درجهبندی شاخص ،از تبدیل ) 𝑥 (𝑔𝑜𝑙 استفاده شده ،و الزم به ذکر است که شاخص ابتدایی
پیچیدگی اقتصادی در ایران ،همواره کوچکتر از صفر ( )𝑥 < 0بوده ،و در شاخص ابتدایی ،کمینه
وضعیت پیچیدگی اقتصادی برابر با  -1/4و بیشینه آن ،برابر با  -0/73شده است ،اما در تبدیل ایجاد
شده ،کمینه برابر با  0/32و بیشینه برابر با  1میباشد.
دادههای تحقیق ،مربوط به سالهای  1971/1350تا  2015/1394میباشد .بیشتر نوسان
پیچیدگی اقتصادی در دهه  1370رخ داده است؛ به نحوی که کمترین مقدار شاخص ،مربوط به سال
 1371و بیشترین مقدار شاخص ،مربوط به سال  1376میباشد .سهم بزرگ خامفروشی در صادرات،
موجب کاهش نرخ پیچیدگی اقتصادی ایران شده است .کاهش اتکا به درآمد ارزی ناشی از صادرات
نفت و گسترش صادرات مربوط به صنایع کارخانهای دارای فرایند تولید پیچیده ،موجب ارتقای این
شاخص میگردد.

1. Atlas of Economic Complexity
2. World Bank
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نرخ ثبت نام در مقطع متوسط با لحاظ چند وقفه ،همبستگی بسیار شدیدی دارند .به همین دلیل ،از
هر مؤلفه مورد نیاز در تحقیق ،تنها یک شاخص انتخاب شده است.
محدودیت دیگر در انتخاب شاخص ،دسترسی به اطالعات و وجود بیشترین تعداد داده ممکن
بوده است .بر این مبنا ،از سه شاخص نرخ ثبت نام ابتدایی و همچنین سهم مخارج دولت در آموزش
و مخارج تحقیق و توسعه استفاده شده است .مدل ایجاد شده به الگوی مورد استفاده کورت ( Kurt,
 )2019شباهت دارد:
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جدول  .1مشخصات آماري متغیرهاي پژوهش
نسبت مخارج
دولت در آموزش
عالی به تولید
ناخالص داخلی
()TR

نرخ ثبتنام
ابتدايی ()SC

پیچیدگی
اقتصادي ()EC

شاخص آماري

0/003

0/71

101/12

0/64

میانگین

0/006

1/23

117/99

1/00

بیشینه

0/001

0/30

71/66

0/32

کمینه

0/001

0/21

8/50

0/20

انحراف معیار

0/33

0/29

0/08

0/31

ضريب تغییرات

0/22

0/29

-1/52

0/10

ضريب چولگی

-0/81

-1/88

-3/65

-2/02

آماره ديکیفولر
تعمیم يافته در
سطح

-9/39

-8/16

-8/65

-5/61

آماره ديکیفولر
تعمیم يافته براي
تفاضل مرتبه
نخست

نسبت مخارج
تحقیق و توسعه
به تولید ناخالص
داخلی ()RD

مأخذ :محاسبات تحقیق

به منظور بررسی اثر سرمایه انسانی بر پیچیدگی اقتصادی ،از سه شاخص مختلف استفاده شده
که منبع آنها ،سامانه اطالعات بانک جهانی میباشد .نخست ،نرخ ثبت نام در مقطع تحصیلی ابتدایی
است که با عالمت  SCمالحظه میشود .همانطور که در جدول ( )1مشخص شده ،متوسط این
شاخص در سالهای  1350-1396بزرگتر از  1بوده ،و دلیل عمده این مهم ،وجود کودکان مهاجر
افغانی و سوادآموزی در بزرگسالی میباشد و نوسان این شاخص بسیار اندك است .مطابق با گزارش
بانک جهانی ،اندازه این شاخص از سال  1385کمتر از  103درصد نبوده ،و این متغیر در سطح مانا
است.
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برمبنای آمارهی دیکی -فولر تعمیمیافته ( )ADFکه در جدول ( )1برای سطح و تفاضل مرتبه
نخست این سری زمانی محاسبه شده است EC ،را میتوان متغیری ) I(1در نظر گرفت.
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نمودار  .1نرخ ثبت نام ابتدايی و پیچیدگی اقتصادي در ايران

2015

2010

2005

2000
SC

مأخذ :محاسبات تحقیق

1995
EC

1990

1985

1980

1975
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نسبت مخارج دولت در مقاطع تحصیلی باالتر از متوسطه به تولید ناخالص داخلی ،با عالمت ()TR
نشان داده شده ،و متوسط این شاخص در کل دوره  0/71بوده ،اما طی دوره  10ساله منتهی به سال
 ،1397متوسط این شاخص به  0/88رسیده ،و در اینجا الزم به ذکر است که طی دوره مشابه  10ساله،
متوسط مخارج دولت در بخش آموزش  3/3درصد بوده ،به عبارتی 26 ،درصد از مخارج دولت در زمینه
آموزش به بخش آموزش عالی اختصاص یافته ،در حالی که نرخ پیش از آن ،کمتر از  18درصد بوده
است .سهم مخارج دولت در آموزش عالی نسبت به کل مخارج آموزشی دولت در سال  1397به بیش
از  30درصد رسیده ،که این شواهد ،حاکی از روند رو به رشد مخارج آموزشی دولت در آموزش عالی
طی سالهای اخیر است .با توجه به آماره دیکیفولر تعمیم یافته ،این متغیر ) I(1میباشد.
نسبت مخارج تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی ( )RDنامانا و ) I(1میباشند .مقدار این
شاخص در اقتصاد ایران بسیار اندك بوده ،و هرگز به  0/5درصد از تولید ناخالص ملی نیز نرسیده
است .بر اساس اطالعات منتشر شده توسط یونسکو در سال  ،2016این شاخص در کره جنوبی (،)4/2
در ژاپن ( ،)3/2در آلمان ( )2/9و در چین ( )2/1میباشد .در سال  2014نسبت مخارج تحیق و
توسعه به تولید ناخالص داخلی در کشور ترکیه 0/88 ،و در عربستان سعودی 0/82 ،بوده ،و با تقسیم
مخارج تحقیق و توسعه بر تعداد پژوهشگران ،مشخص میشود که سرانه مخارج پژوهشی در ایران،
نصف ترکیه است.
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نمودار  .2مخارج تحقیق و توسعه و پیچیدگی اقتصادي در ايران

2015

2010

2005

2000
RD

1995

1990

1985

1980

1975

EC

مأخذ :محاسبات تحقیق

در آزمون جوهانسن ،فرضیه صفر عدم وجود همانباشتگی بین دو متغیر هزینه در تحقیق و توسعه
و پیچیدگی اقتصادی قرار گرفته است که منطقه بحرانی برای رد این فرضیه ،در آزمون موسوم به
 Traceاز  15/49آغاز میگردد ،ولی آماره آزمون  13/01شده است .بنابراین ،فرض عدم وجود رابطه
1. Johansen
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در ادامه پژوهش ،امکان وجود هریک از متغیرهای فوق ،با پیچیدگی اقتصادی مورد بررسی قرار
میگیرد .در نمودار ( ،)1دو متغیر پیچیدگی اقتصادی ( )ECو نرخ ثبتنام در مدارس ابتدایی (،)SC
بهصورت همزمان نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میگردد ،تغییرات این دو متغیر ،همسو
با یکدیگر نیست و همبستگی دو متغیر در بلندمدت ،از نظر آماری معنادار نمیباشد .این یافته با
مطالعه هاسمن و هیدالگو ( )Hausmann & Hidalgo, 2013سازگار است .در آن مطالعه ،اشاره
شده بود که در بین کشورهای مختلف ،آموزش رسمی ارتباط معناداری با پیچیدگی اقتصادی ندارد.
در مرحله بعد ،رابطه دو متغیر  RDو  ECمورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به اینکه هر دو
متغیر ) I(1میباشند ،وجود رابطه معنادار بین آنها منوط به وجود همانباشتگی است .با توجه به
ادبیات تحقیق ،امکان وجود رابطه دوسویه بین این دو متغیر ،به لحاظ نظری وجود دارد و از این رو،
برای آزمون وجود همانباشتگی ،از روش جوهانسن 1استفاده شده است.
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نمودار  .3مخارج دولتی در آموزش عالی و پیچیدگی اقتصادي در ايران

2015

2010

2005

2000
TR

1995

1990

1985

1980

1975

EC

مأخذ :محاسبات تحقیق

در مرحله بعد ،رابطه دو متغیر  TRو  ECمورد بررسی قرار گرفته است .نمودار ( )3احتمال وجود
رابطه بین دو متغیر را به خوبی نشان میدهد .در دهه  ،1990با افزایش سهم مخارج دولتی در
آموزش عالی ،پیچیدگی اقتصادی نیز رو به افزایش نهاده است .از سال  2000به بعد نیز ،نوسانات
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همانباشتگی بین دو متغیر رد نمیگردد .از این رو ،دادههای تحقیق ،نتوانستهاند شواهدی مبنی بر
رابطه بین هزینههای انجام شده در تحقیق و توسعه و پیچیدگی اقتصادی در ایران را ارائه نمایند.
هرچند از لحاظ نظری ،انتظار بر این است که افزایش هزینههای تحقیق و توسعه ،با گسترش
مرزهای تولید و خلق دانش و فناوریهای پیشرفته ،به افزایش پیچیدگی اقتصادی منجر میشود ،اما
بر طبق مطالعه هاسمن و هیدالگو ( ،)Hausmann & Hidalgo, 2011اقتصادهایی که در سطح
پایینی از قابلیت ،فناوری و ایده هستند ،انگیزه کمی برای بهدست آوردن قابلیتهای جدید و
سرمایهگذاری در این زمینه دارند .این کشورها در «دام سکون» گرفتار میشوند .مشاهده روند نسبت
مخارج تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی ایران که طی پنج دهه گذشته ،همواره کمتر از 0/5
درصد بوده است ،و عدم وجود رابطه بین هزینههای انجام شده در تحقیق و توسعه و پیچیدگی اقتصاد
ایران میتواند تأییدی بر دام سکون اقتصاد ایران باشد.
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∆𝑇𝑅𝑡 = 𝐶1 + 𝜆1 𝑒𝑡−1 + 𝛼11 ∆𝑇𝑅𝑡−1 + 𝛼12 ∆𝑇𝑅𝑡−2 + 𝛽11 ∆𝐸𝐶𝑡−1 + 𝛽12 𝐸𝐶𝑡−2
)+ 𝜀1𝑡 (1
∆𝐸𝐶𝑡 = 𝐶2 + 𝜆2 𝑒𝑡−1 + 𝛼21 ∆𝑇𝑅𝑡−1 + 𝛼22 ∆𝑇𝑅𝑡−2 + 𝛽21 ∆𝐸𝐶𝑡−1 + 𝛽22 𝐸𝐶𝑡−2
)+ 𝜀2𝑡 (2

که در آن C ،عرض از مبدأ و  eپسماند معادله همانباشتگی است که مطابق با منطق روش انگل-
گرنجر ) I(0میباشد .با توجه به اینکه مقیاس اعداد مربوط به  ECو  TRمتفاوت هستند ،لگاریتم
آنها در الگو قرار گرفتهاند تا تفسیر ضرایب به شکل مناسبی قابل ارائه باشد .نتیجه برآورد در جدول
( )2نشان میدهد که ضریب تصحیح خطا در معادله دوم که متغیر وابسته آن پیچیدگی اقتصادی
است ،معنیدار و منفی میباشد .منفی بودن این ضریب ،حاکی از وجود رابطه بلندمدت و اعمال
تصحیح خطا در رابطه است .با توجه به برآورد  𝜆2سرعت تعدیل این دو متغیر کمتر از دو سال است،
چراکه در هر دوره 37 ،درصد از انحرافِ رابطه بلندمدت تصحیح میگردد.
جدول  .2برآورد ضرايب الگوي VECM

-1/70

-0/84

-1/27

-2/56

0/45

0/58

آماره t

𝛽21

𝛼22

𝛼21

𝜆2

𝛽22

𝐶2

-0/03

0/11

-0/35

-0/33

-0/37

0/02

ضریب

-0/26

0/80

-2/42

-2/05

3/06

0/77

آماره t

متغیر وابسته
)Log(EC

-0/28

-0/13

-0/20

-0/47

0/06

0/01

ضریب

متغیر وابسته
)Log(TR

𝛽12

𝛽11

𝛼12

𝛼11

𝜆1

𝐶1

مأخذ :برآورد تحقیق
1. Schwarz
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مخارج انجام شده در آموزش عالی ،همراه با وقفهای به نوسانات پیچیدگی اقتصادی دامن زده است.
به دلیل ) I(1بودن هر دو متغیر ،امکان وجود رابطه همانباشتگی با آزمون جوهانسن بررسی شده
است .آزمون  Traceبرای فرض عدم وجود رابطه همانباشتگی 23/61 ،شده است و بنابراین ،فرضیه
صفر رد میگردد .بهعبارتی ،بین مخارج دولتی در آموزش عالی و پیچیدگی اقتصادی الاقل یک بردار
همانباشتگی وجود دارد .کمینه آماره شوارز 1نشان میدهد که مناسبترین وقفه برای تصریح رابطه
بین دو متغیر 2 ،است .بنابراین ،تصریح الگوی  VECMبه شکل زیر خواهد بود:
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جدول  .3آزمون علیت گرنجر

P-value

آماره آزمون

0/15
مأخذ :برآورد تحقیق

متغیر وابسته
))D(log(TR

0/03

6/95

متغیر وابسته
))D(log(EC

P-value

آماره آزمون

3/76

آزمون علیت دو متغیر همانباشته بر اساس تفاضل مرتبه نخست آنها انجام میشود .فرضیه صفر
در این آزمون ،عدم وجود رابطه علیت است .این فرضیه در حالتی که متغیر وابسته پیچیدگی اقتصادی
است ،رد میگردد .سهم مخارج دولت در آموزش عالی نسبت به پیچیدگی اقتصادی برونزا است و
رابطهای یکسویه از مخارج دولتی در آموزش عالی بر پیچیدگی اقتصادی وجود دارد.
تحلیل واکنش آنی پیچیدگی اقتصادی به تغییر مخارج دولت در آموزش عالی ،نشان میدهد که
واکنش عمده پس از  3سال رخ میدهد .با انباشت واکنشها مشخص میشود ،در صورتی که مخارج
دولت در آموزش عالی نسبت به تولید ناخالص داخلی  10درصد رشد نماید ،پس از  3سال ،شاخص
پیچیدگی اقتصادی 5/8 ،درصد افزایش خواهد یافت.
نمودار  .4واکنش آنی پیچیدگی اقتصادي به مخارج آموزش عالی دولت
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چون پیچیدگی اقتصادی و مخارج دولتی در آموزش عالی با یکدیگر همانباشتهاند ،بنابراین
میباید ،نوعی رابطه علیت بین آنها وجود داشته باشد (کوپ .)326 :1397 ،نتیجه آزمون علیت این
دو متغیر همانباشته ،به شرح زیر است:
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)) ∆ log(𝐸𝐶𝑡 ) = 𝐶 + 𝜌 log(𝐸𝐶𝑡−1 ) + 𝜃 log(𝑇𝑅𝑡−1 ) + 𝛾∆log(𝐸𝐶𝑡−1
 𝑡𝜀 + 𝛿∆log(𝑇𝑅𝑡 ) + 𝜑∆log(𝑇𝑅𝑡−1 ) +
نتیجه برآورد ضرایب ،در جدول ( )4نشان داده شده است .ضریب فزاینده یا اثر کلی  TRبر EC
θ

را میتوان با  − ρمحاسبه نمود .نتیجه این محاسبه نیز در جدول ( )4نشان داده شده که مثبت و
معنادار است .بر این اساس بهطور متوسط و بلندمدت ،رشد  1درصدی شاخص  ،TRموجب رشد 1/1
درصدی شاخص پیچیدگی اقتصادی در ایران میگردد.
جدول  .4الگوي تصحیح خطاي ARDL
P-value

آماره t

ضريب

0/52

-0/64

-0/03

𝐶

0/00

-3/68

-0/39

𝜌

0/00

3/37

0/43

𝜃

0/37

0/90

0/13

𝛾

0/00

2/86

0/39

𝛿

0/78

-0/27

-0/03

0/00

3/84

1/10

𝜑
𝜃
−
𝜌

آزمون کرانهها
5/31

آماره  Fآزمون

مأخذ :برآورد تحقیق

جهت اطمینان از وجود رابطه بلندمدت ،آزمون کرانهها 1انجام شده است .بر مبنای آماره  Fکه
مقدار آن برابر با  5/22شده است ،فرض عدم وجود رابطه بلندمدت با توجه به نقطه بحرانی  5درصد
( )4/16رد میگردد.
 .5نتیجهگیري
پیچیدگی اقتصادی به عنوان آینه و بازتاب توانایی ،مهارت و قابلیتهای تولیدی موجود در یک
اقتصاد ،از یک طرف ،و اهمیت آموزش و سرمایه انسانی به عنوان عنصر کلیدی در افزایش توانمندیها
1. Bounds Test
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با توجه به برونزا بودن متغیر  TRجهت یافتن ضریب فزاینده بلندمدت و اثر نهایی مخارج دولت
در آموزش عالی بر پیچیدگی اقتصادی ،از الگوی تصحیح خطای  ARDLاستفاده میشود.
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و بهبود قابلیتها و در نهایت ،پیچیدگی اقتصادها از طرف دیگر ،مورد تأکید مطالعات پژوهشگران
اقتصادی طی سالهای اخیر بوده است .با توجه به اهمیت موضوع ،در این تحقیق ،به بررسی و مقایسه
آموزش تحصیالت ابتدایی ،در مقایسه با بودجه تحقیق و توسعه و سهم مخارج دولت در آموزش عالی،
بر پیچیدگی اقتصاد ایران پرداخته شده است.
از بین سه شاخص مرتبط با سرمایه انسانی در ایران ،تنها شاخص «نسبت مخارج دولت در آموزش
عالی به تولید ناخالص داخلی» ،رابطه معناداری با شاخص پیچیدگی اقتصادی داشته ،نرخ ثبت نام
ابتدایی که متغیری مانا و کمنوسان است ،فاقد رابطه همبستگی با پیچیدگی اقتصادی ،و مقدار این
شاخص در اکثر سالهای اخیر ،بیش از  100درصد را به خود اختصاص داده؛ اما شاخص تحقیق و
توسعه که در بسیاری از کشورها به عنوان عامل مؤثر در پیچیدگی اقتصادی شناسایی میشود ،نیز
فاقد رابطه همانباشتگی با شاخص پیچیدگی اقتصادی بوده است .با توجه به نامانا بودن این دو متغیر،
وجود رابطه همانباشتگی ،پیششرط وجود رابطه معنادار بین آنها میباشد که این مهم ،در آزمون
جوهانسن ،تأیید نشده است .اندك بودن مخارج تحقیق و توسعه و همچنین عدم وجود رابطه معنادار
با پیچیدگی اقتصادی ،میتواند فرضیه وجود «دام سکون» را تأیید نماید.
پس از تأیید وجود همانباشتگی در آزمون جوهانسن ،رابطه مخارج دولت در آموزش عالی با
پیچیدگی اقتصادی در یک الگوی  VECMمورد بررسی قرار گرفت .نتیجه این بررسی ،حاکی از
سرعت تعدیل  2/7سال یا  32ماه بین دو متغیر است؛ به این معنی که هرگونه انحرافی از رابطه
بلندمدت دو متغیر ،در کمتر از  3سال تصحیح خواهد شد.
در آزمون علیت گرنجر ،مشخص شد که متغیر مخارج آموزش عالی را میتوان برونزا فرض نمود؛
چرا که رابطه یکسویه از این مخارج ،بر پیچیدگی اقتصادی وجود دارد .بر اساس این یافته ،الگوی
تصحیح خطای جدیدی بر مبنای  ARDLتصریح شد تا ضریب فزاینده یا اثر بلندمدت مخارج آموزش
عالی بر پیچیدگی اقتصادی برآورد گردد .نتیجه برآورد 1/1 ،بوده است .با توجه به لگاریتمی بودن
متغیرها در الگو ،میتوان اظهار داشت که با  1درصد رشد در مخارج دولتی آموزش عالی ،شاخص
پیچیدگی اقتصادی 1/1 ،درصد رشد خواهد نمود.
بر طبق یافتههای پژوهش ،صرف افزایش نرخ باسوادی یا حتی افزایش بودجه تحقیق و توسعه
نمیتواند بر سطح پیچیدگی اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد .در مقابل ،افزایش سرمایهگذاری دولت در
آموزش عالی ،میتواند در این راستا مؤثر واقع شود؛ زیرا چنین سرمایهگذاریای با ایجاد رشد و تکاپو
و افزایش انگیزه در میان دانشگاهیان ،به افزایش قابلیتها و رشد بسترهای علمی ،فنی ،حرفهای و
فکری کشور میانجامد که از مهمترین عوامل رشد دانش مولد و افزایش پیچیدگی اقتصاد محسوب
میشوند .بر این اساس ،افزایش سرمایهگذاری و مخارج دولت در آموزش عالی ،از اولویتهای
سیاستگذاری رشد و توسعه اقتصادی ایران بهشمار میآید.
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