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  چکیده
و بـا ارزش افـزوده بـاالتر و     تـر  یچیـده پ يو صـادرات کاالهـا   یدتول یثاز ح یصادرات یچیدگیپ

بـر   تواند  یابداع، م یقتخصص و تشو یشافزا ي،بهبود تکنولوژ یراز مس ياقتصاد يآزاد ینهمچن

کـاال و   یصادرات یچیدگیاثرات پ یکشورها اثرگذار باشد. مطالعه حاضر به بررس يرشد اقتصاد

صادرکننده نفت،  ياز کشورها یدر منتخب يبه عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصاد اقتصادي يآزاد

تـا   1998دوره  یکـاال طـ   یصـادرات  یچیـدگی منظـور، در ابتـدا شـاخص پ    یـن ا ي. بـرا پردازد یم

 یـل بـه دل  دهـد  ینشان م یج) محاسبه شده است. نتا2007براساس روش هاسمان و همکاران (2017

منتخب به نسـبت   ياکثر کشورها ییکاال یصادرات یچیدگیپ ی،اتصادر بدنفت در س يسهم باال

کشورها  يبر رشد اقتصاد يدار یاثر مثبت و معن 41/0 یبشاخص با ضر ینا حال ینا است. با یینپا

است و  یجهان یانگینبه م یکمنتخب، نزد ياکثر کشورها ياقتصاد يشاخص آزاد یندارد. همچن

شامل  یقتحق یکنترل یرهايمتغ یراست. سا دار یمثبت و معن 06/0ضریب با  ياثر آن بر رشد اقتصاد

قـرار گرفتـه اسـت.     يآمـار  ییدمورد تا یزناخالص ن یهسرما یلو تشک یتوسعه مال ی،انسان یهسرما

 يکه برا کند یم ییدصادرات را تا یچیدگیپ یشافزا يدر راستا یزيلزوم برنامهر یق،تحق هاي یافته

و  صـنعت نفـت    دستی یینپا یعتوسعه صنا یچیدهتر،پ يادرات کاالهاو ص لیدمنظور، ضمن تو ینا
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 مقدمه -1

اقتصـادي و نقطـه  هـايدستیابي به رشد و توسـعه اقتصـادي بـاال، هـدف اولیـه تمـام سیسـتم
گیـرد هايي است که براي تنظـیم امـور اقتصـادي جوامـ  صـورت مـيمطلوب تمامي تالش

بـین، شـناخت و آگـاهي نسـبت بـه تـا یرات متقابـل (. در ايـن 8937نیا و وصفي، )اسماعیل
متغیرهاي کالن، يكي از ملزومات گزينش سیاست صحیح جهت دستیابي به رشد اقتصـادي 

هـا مواره مورد توجه سیاستمداران و اقتصاددانان بوده اسـت و اکثـر آناست. اين موضو  ه
کنند شراي  مناسبي را براي رسیدن به رشد اقتصادي فراهم آورند. دستیابي به اين تالش مي

مهم به شناخت عوامل تا یرگذار بر رشـد اقتصـادي وابسـته اسـت. بـه همـین دلیـل يكـي از 
نان اين است که چه عواملي بر رشـد اقتصـادي ا ـر موضوعات مورد بحث در میان اقتصاددا

 گذارد و براي پاسخ به اين سوال نیز نظريات رشد متفاوتي شكل گرفته است.مي

در نظريات سنتي، مفهوم رشد اقتصادي مترادف با گذار از تولید محصوالت کشاورزي 
وتـور رشـد اي بوده و تولید محصوالت صنعتي نخستین مبه سوي تولید محصوالت کارخانه
شد. ايـن موضـو  موجـب شـد کـه مطالعـات زيـادي بـه اقتصادي در کشورها محسوب مي

موضو  ارتبـاط صـادرات کاالهـاي صـنعتي و رشـد اقتصـادي در کشـورها، متمرکـز شـود 
 (. 2288و همكاران،  8)میشرا

هاي اولیه، تنها بـه دو عامـل نیـروي در زمینه عوامل ا رگذار بر رشد اقتصادي در تئوري
نساني و سرمايه فیزيكي به عنوان عوامل اصلي مو ر بر رشد اقتصادي کشـورها تاکیـد شـده ا

انـد. ها بـه بیـان سـاير متغیرهـاي مـو ر پرداختهتدريج اين تئورياست، اما با گذشت زمان به
هـاي جديــد رشـد اقتصـادي، دانــش بـه عنـوان يكــي از عوامـل اصــلي اکنـون در تئوريهم

گیري تـا یر ايـن شود. بـراي انـدازهشد اقتصادي کشورها معرفي مياييادکننده تفاوت در ر
ها هاي مختلفي معرفي شده، اما يكي از جديدترين شـاخصمتغیر بر رشد اقتصادي، شاخص
کار رفتـه در سـاختار تولیـدي و اقتصـادي کننده میزان دانش بهدر اين خصوص که منعكس

 (.8937فرد، و سلیمي است )پژم 2يك کشور است، شاخص پیچیدگي اقتصادي
میـانگین درآمـد هاي پیچیدگي اقتصادي، پیچیدگي صـادراتي اسـت کـه يكي از مولفه

کنـد و بـا محاسـبه آن گیري ميمربوط به سـبد صـادراتي در يـك کشـور خـاص را انـدازه

                                                                                                                   
1- Mishra 

2- Economic Complexity Index 
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تر دسـت وري کشورها در تولید و صادرات کاالهاي پیچیـدهاز بهره تقريبيتوان به يك مي
اسـت ساسي در نظر گرفته شده در محاسبه شاخص پیچیـدگي صـادراتي ايـن يافت. فر  ا

کـه از پیچیـدگي کننـد که کشورهاي صادرکننده با درآمـد بـاالتر، کاالهـايي را صـادر مي
هـا بیشـتر از کاالهـاي در آنکار رفتـه صادراتي بیشتري برخوردارند و سطح تكنولـوژي بـه

همچنین با توجه به مفهوم مزيت نسبي، کشـورها، صادراتي کشورهاي با درآمد پايین است. 
وري بیشتري دارند. با در نظر گرفتن ايـن ها بهرهتولید آنکنند که در کاالهايي را صادر مي

تر، سهم بیشـتري از سـبد کاالهاي پیچیدهدو فر ، کشورهاي با درآمد باالتر که صادرات 
وري عوامل تولید اين کشورها در بهرهتخصص دارند و دهند، ها را تشكیل ميصادراتي آن

بـاالتر وري دهنده بهـرهتر، بیشتر است. بنابراين، پیچیدگي باالتر نشانپیچیدهتولید کاالهاي 
بـا درآمـد کشورها در تولید کاالهاي با درجه پیچیدگي بیشتر اسـت. در مقابـل کشـورهاي 

هـا در تولیـد وري آنبهـرهد و کننـتري تولیـد ميپايین، کاالهاي با درجـه پیچیـدگي پـايین
 (. 2287و همكاران،  8)فورتانتو کاالهاي با درجه پیچیدگي باال، کم است

هـاي اين نكته را نیز بايد مدنظر قرار داد که براساس نظريه شكاف تكنولـوژي و فناوري
تر از کشورهاي صـنعتي پويا، يكي ديگر از داليلي موجب جريان صادرات کاالهاي پیچیده

شود، عدم دسترسي کشورهاي با درآمد پايین و يـا در حـال کشورهاي درحال توسعه مي به
 تر است. توسعه به تكنولوژي تولید کاالي پیچیده

دهد مطالعات مختلف در زمینه ا رگذاري پیچیدگي صادراتي بر رشد اقتصادي نشان مي
د رشـد اقتصــادي توانـکـه تولیـد و صـادرات کاالهـايي کـه پیچیــدگي بـاالتري دارنـد، مي

هاي ابتـدايي بـراي نشـان دادن کشورها را سرعت بخشد. در اکثر اين مطالعـات از شـاخص
منظور بررســي ا ــرات در مطالعــه حاضــر بــهپیچیــدگي اقتصــادي اســتفاده شــده اســت، امــا 

و  2پیچیدگي صادراتي کاال بر رشد اقتصادي از يك شـاخص ترکیبـي کـه توسـ  هاسـمان
 شود.، استفاده ميهمكاران معرفي شده است

تواند با افزايش کارايي، توسعه فنـون و هايي است که ميآزادي اقتصادي از ديگر مولفه
افزايش تخصص، بهبود تكنولـوژي، تشـوي  ابـدا  و بهبـود تكنولـوژي بـر رشـد اقتصـادي 
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رو، در مطالعه حاضر در کنار پیچیـدگي اقتصـادي از شـاخص کشورها ا رگذار باشد. ازاين
 قتصادي نیز استفاده شده است. آزادي ا

و  8در ادبیات اقتصادي، براي بررسي میزان آزادي اقتصادي کشورها، دو شاخص فريـزر
وجود دارد که در مطالعه حاضر از شاخص هريتیج استفاده شده است. اين شـاخص  2هريتیج

 7 شاخص فرعي تشكیل شده است که در 82شود و از هرساله توس  بنیاد هريتیج منتشر مي
 اند.طبقه اصلي قرار گرفته

مطالعه حاضر در شش بخش نوشته شده است  بعـد از مقدمـه در بخـش اول در ادامـه و 
در بخــش دوم، ادبیــات نظــري مربــوط بــه نحــوه ا رگــذاري پیچیــدگي صــادراتي و آزادي 
اقتصادي بر رشد اقتصـادي بیـان شـده اسـت. بخـش سـوم ادبیـات تيربـي و چنـد نمونـه از 

شـود. در بخـش چهـارم، شـاخص در ايـن زمینـه صـورت گرفتـه را شـامل مي مطالعاتي که
پیچیدگي صادراتي و آزادي اقتصادي تعريف شده و نحوه محاسبه آن به تفصیل بیـان شـده 
است. بخش پنيم گزارش به بررسـي وضـعیت پیچیـدگي صـادراتي و آزادي اقتصـادي در 

ل مورداستفاده در اين تحقیـ  و کشورهاي منتخب اين مطالعه پرداخته و در بخش ششم، مد
هايي که براي اين تحقی  مورد استفاده قرار گرفته، بررسي شده است. بخش پايـاني نیـز داده

  بندي و ارائه راهكارها اختصاص دارد.به تيزيه و تحلیل نتايج، جم 
 
 ادبیات نظری -2

همین دلیـل از  هاي توسعه و پیشرفت اقتصادي است و بهترين شاخصرشد اقتصادي از مهم
هـا بـه نـوعي نیازمنـد آيد. تمامي دولتهاي سیاسي نیز به شمار ميگذاريترين هدفاصلي

عملكرد مناسب اقتصادي بـراي پیـروزي  هاي دموکراتیك،رشد اقتصادي هستند. در دولت
هـاي در انتخابات و دستیابي به قدرت سیاسي ضـروري اسـت. در کشـورهايي کـه بـا دولت

شوند نیز رشد اقتصادي يك عامل مهم براي مشـروعیت بخشـیدن اداره مي غیردموکراتیك
تب  آن توجیه حكومت اقتدارگرا اسـت. بـا توجـه بـه اهمیـت ايـن موضـو ، ها و بهبه دولت

مطالعات زيادي در زمینه عوامل ا رگذار بر رشد اقتصادي صورت گرفته اسـت. گروهـي از 
عامل مهم و ا رگذار تاکید دارنـد، امـا برخـي از مطالعات بر باز بودن تياري به عنوان يك 

                                                                                                                   
1- Fraser 

2- Heritage 



 829.. ارزيابی اثرات پيچيدگی صادراتی کاال و آزادی .

 

 

 

 

 

مطالعاتي که به تازگي انيام شده در کنار باز بودن تيـاري، تاکیـد ويـژه بـر نـو  کاالهـاي 
(. در واقـ  ايـن مطالعـات، 2287، 8صادراتي کشورها و ا ر آن بر رشد اقتصادي دارنـد )لـي

خصوص صادراتي را از جمله بهتغییرات ساختاري در تولید و پیچیدگي کاالهاي تولیدي و 
 دانند.هاي تا یرگذار در اين زمینه ميترين مولفهمهم

پیچیدگي صادراتي بـه مفهـوم میـزان توانـايي کشـورها در تولیـد و صـادرات کاالهـاي 
بر از رهگذر دانش شكل گرفته در آن کشورها است. تيربه رشـد برخـي کشـورهاي دانش

دهـد، آنچـه واقعـا بـراي رشـد اقتصـادي بلندمـدت ميدر حال توسعه و نتايج تيربي نشـان 
کشورهاي اهمیت دارد، پیچیده بودن محصوالت تولیـدي و صـادراتي ايـن کشـورها اسـت 

هاي کلي محصوالت صادراتي (. به عبارت ديگر، پیچیدگي صادراتي، ويژگي2225، 2)الل
وري بـاالتر بهـرهتر و بـا دهد و با میـزان صـادرات کاالهـاي پیچیـدهيك کشور را نشان مي
 (.2287رابطه مستقیم دارد )لي، 
توانـد پیچیـدگي کاالهـا را نشـان دهـد، کار رفته در کاالها که ميدانش و تكنولوژي به

شـود. بـا پذيري کاالها نیز محسوب ميگیري رقابتهاي اساسي براي اندازهيكي از شاخص
الملـل، ا ـرات پیچیـدگي نهاي تيـارت بیتوان بـا توجـه بـه نظريـهپذيرش اين موضو  مي

هـاي صادراتي کاالها بر وضعیت اقتصادي کشورها را بیان کـرد. در ادبیـات نظـري، تئوري
ها بـر پايـه مفهـوم رقابـت بـین کشـورها اسـتوار اسـت و ها و نئوکالسیكتيارت کالسیك

ها بـر ايـن الملـل مـرتب  اسـت. مرکانتلیسـمپذيري با میزان مشارکت در تيـارت بینرقابت
توانـد رفـاه تمـام الملل به صورت يك بازي بـا جمـ  صـفر، ميقیده بودند که تيارت بینع

ها، مفهـوم رقابـت تيـاري بـین کشـورها را کشورها را ارتقا دهد. بر اين اساس، مرکانتلیسم
 پذيري کشورها بود.هاي آينده در مورد رقابتمعرفي کردند که پايه و اساسي براي نظريه

المللـي بـا آن پـذيري بیندهـد کـه رقابتمطالعـه خـود نشـان مي ( در8337) 9کروگمن
همـه کشـورها  کنـد. از ديـدگاه وي،کردنـد، صـدق نميها بیان ميمفهومي که مرکانتلیسم

داراي مزيت نسبي هستند. بنابراين، ديدگاهي که کشـورها در تيـارت بـا يكـديگر رقابـت 
ها )مانند سود و توانايي( در تيارت، آن داند، زيرا عملكرد برخي ازکنند را نادرست ميمي

توانـد ها، مشارکت در تيـارت جهـاني ميخالف نظر مرکانتلیسمرو، برمناسب نیست. ازاين

                                                                                                                   
1- Li 

2- Lall 

3- Krugman 
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يك بازي با جم  مثبت باشد و برخي کشورها منفعت بیشتري از تيـارت کسـب کننـد. در 
سـت، بلكـه آنچـه ها کـافي نینظريات مدرن تيارت، تنها تولید کاالها و سپس صادرات آن

بايد مدنظر قرار گیرد، اين است که کشورها چه کااليي را تولید و صادر کنند. اينيـا اسـت 
که مفهوم پیچیدگي صادراتي در مطالعات اخیر، اهمیت بیشتري پیدا خواهد کـرد )ژنـگ و 

 (.2283 ،8وانگ
برخــي مطالعــات بــراي نشــان دادن ا ــرات پیچیــدگي صــادراتي بــر عملكــرد اقتصــادي 

ها و سـرريز کشورها بر مفاهیمي همچون مناف  بیروني تولید کاالهاي پیچیده توس  شرکت
هاي فعـال در يـك کشـور، کـااليي بـا درجـه اند. در واقـ  اگـر شـرکتدانش تاکید کرده

شود کـه از دانـش و ها نیز ايياد ميپیچیدگي باال تولید کنند، اين امكان براي ديگر شرکت
جانبي مثبت( استفاده کرده و کاالهاي با درجه پیچیدگي باالتر را  تيربه آن شرکت )ا رات

کننـده کاالهـاي هاي تولیدتكثیر کنند. بنابراين، هر چقـدر در يـك کشـور، تعـداد شـرکت
تر، بیشتر باشد، احتمال افزايش رشد اقتصادي و ارتقاي مرزهاي تكنولـوژيكي در آن پیچیده

 (. 2287، 2مکشور زيادتر خواهد بود )داکوويو و لی
سـازي عمـودي صـادرات بـه شـكل تغییـر از ( متنو 2288) 9از ديدگاه دوگرول و تك

صادرات کاالهاي اولیه به صادرات کاالهاي  انويه و  الثیـه کـه پیچیـدگي بیشـتري دارنـد، 
تواند مناف  بیروني به صورت خل  دانش و تكنولوژي بـه همـراه داشـته باشـد. البتـه بايـد مي

براي موفقیت در تولید و صـادرات محصـوالت جديـد و نفـوذ در بازارهـاي  يادآور شد که
هاي کـارآفريني منظور کاهش هزينهکننده خارجي بهالمللي، شناخت ترجیحات مصرفبین

 (.2283، 7و عدم اطمینان، حائز اهمیت است )تانگ
شده تا یر مثبت ارتقاي پیچیدگي کاالهاي تولیدي و صادراتي بر رشد اقتصادي موجب 
هـاي که کشورهاي توسعه يافته جهان به تدريج سـاختار تولیـد خـود را تغییـر داده و فعالیت

هـاي بـا ارزش تولیدي با ارزش افزوده باال و کاالهاي با پیچیدگي بیشتر را جايگزين فعالیت
افزوده پايین و کاالهاي با سطح پیچیدگي پايین کنند. ايـن در حـالي اسـت کـه کشـورهاي 

ه و بـا سـطح درآمـد پـايین، وابسـتگي بـااليي بـه اسـتخراج منـاب  زيرزمینـي و درحال توسع

                                                                                                                   
1- Zheng and Wang 

2- Dacuycuy and Lim 

3- Dogruel and Tekce 

4- Tang 
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محصـولي اسـت. حـال آنكـه ها به شـكل تكکشاورزي معیشتي دارند و بیشتر صادرات آن
هـاي رشد اقتصادي نیازمند تغییر از وضعیت تولید و صـادرات مـواد خـام بـه سـمت فعالیت

 اي است.والت کارخانهپردازش شده و تولید کاالهاي مبتني بر محص
همچنین برخي از کاالها سطح پیچیدگي بـاالتري نسـبت بـه سـاير کاالهـا دارنـد و ايـن 

توانند سهم بیشتري در رشـد اقتصـادي کشـورها داشـته باشـند. بـه همـین ترتیـب کاالها مي
کنند، عملكرد کشورهايي که کاالهاي با درجه پیچیدگي صادراتي باال را تولید و صادر مي

صادي بهتري دارند. مطالعاتي که در زمینه رشد برخي از کشورهاي در حال توسـعه نظیـر اقت
دهــد کــه در کشــورهاي آســیايي صــورت گرفتــه ايــن موضــو  را تايیــد کــرده و نشــان مي

نظر از مقـدار صـادرات بـه کیفیـت و سـاختار بلندمدت، رشد اقتصادي اين کشورها، صرف
 . 8(2225است )رودريك، فناوري کاالهاي صادراتي مرتب  بوده 

( که از پیشـگامان ادبیـات پیچیـدگي صـادرات محسـوب 2225و همكارانش ) 2هاسمان
هـاي توسـعه اقتصـادي در کشـورهاي در حـال شوند با ارائه ديدگاهي جديـد بـه چالشمي

اند که پیچیدگي صادرات، رابطه مستقیم و معناداري بـا توسعه پرداخته و به اين نتیيه رسیده
سرانه کشورها دارد. کشورهايي که از سطح درآمد باالتري برخوردار هسـتند بیشـتر  درآمد

اي اسـت کـه امكـان رقابـت کنند که داراي خصوصیات ويژهکاالهايي را تولید و صادر مي
کنـد. از ديـدگاه ايشـان، کشـورهاي در در بازارهاي جهاني را براي اين کشورها فـراهم مي

ها مشابه سبد صـادراتي کشـورهاي بـا که سبد صادراتي آن-حال توسعه موف  در صادرات 
 اند. رشد باالتري را تيربه کرده -درآمد باال است

هاسمان و همكارانش معتقدند که کشورهاي در حال توسعه براي دستیابي به رشد باالتر 
از ميراي صادرات، نیازمند شناسايي محصوالت جديد و خالقانـه در سـبد صـادراتي خـود 

ــتند  ــمت هس ــه س ــد ب ــعه باي ــال توس ــورهاي در ح ــان کش ــور، کارآفرين ــن منظ ــراي اي و ب
گذاري بـه منظـور توسـعه محصـوالت جديـد و پیشـرفته هـدايت شـوند کـه در ايـن سرمايه

خصوص حفاظت از حقـوق معنـوي و  بـت اختـرا  در کمـك بـه بازگشـت سـرمايه آنـان 
عه، ايـن سـاختار نهـادي ضروري است. با اين وجود، در بسیاري از کشورهاي در حال توسـ

کـه از کارآفرينــان و نـوآوران حمايــت کنـد، وجــود نـدارد و بخــش عمـده تولیــدات ايــن 

                                                                                                                   
1- Rodrik 

2- Hausmann  
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، 8وري پـايین اسـت کـه پیچیـدگي کمـي دارد )ولـدمايكلکشورها از نو  تولیدات با بهـره
2282 .) 

اند که هاسمان و همكارانش براي نشان دادن پیچیدگي صادراتي از شاخصي بهره گرفته
ه اصلي آن برگرفته از شاخص اولیه معرفي شده توس  الل است. بر اساس اين شـاخص، ايد

تر باشد، میـانگین درآمـد صـادرکنندگانش بیشـتر هرچه کاالهاي صادراتي کشوري پیچیده
هـا يـك امتیـاز و نمـره پیچیـدگي بـراي کـاالي مـوردنظر تعريـف است. بر اين اسـاس، آن

هـا سـهم هـر کشــور در وزنـي سـهم تيـارت )وزن انـد کـه عبـارت اسـت از میـانگینکرده
صــادرات جهــاني اســت( ضــرب در درآمدســرانه همــه کشــورهاي صــادرکننده آن کــاال 

 (. 8937پور و بهرامي، )حسین
اي که بايد به آن توجه شود، اين است که پیچیدگي صادراتي نیز متا ر از عوامـل و نكته
گذاري مستقیم خارجي و کیفیت به سرمايهتوان هاي مختلفي است که از جمله آن ميمولفه

 نهادي اشاره کرد.
عالوه بر پیچیدگي صادراتي، عوامل ديگري نیـز بـر رشـد اقتصـادي کشـورها ا رگـذار 

توان به درجه آزادي اقتصادي کشورها مختلف اشاره کـرد. قبـل ها مياست که از جمله آن
اقتصادي بپـردازيم، الزم اسـت  از اينكه به نحوه ا رگذاري شاخص آزادي اقتصادي بر رشد

(، آزادي اقتصـادي 8335) 2تعريفي از اين شاخص داشته باشیم. در تعريف هانـك و والتـرز
 به چهار جزء اصلي تقسیم شده است که عبارتند از:

 اند، تامین شود.حقوق مربوط به دارايي که به صورت قانوني کسب شده -
 رج از مرزهاي کشور آزاد باشد.شرکت در مبادله داوطلبانه در داخل و خا -
 هاي دولتي صورت نگیرد.در محی  مبادالت افراد، کنترل -
 هاي افراد از مصارف دولتي در امان باشد.دارايي -

( آزادي اقتصادي را به اين صـورت تعريـف کـرده 2229) 9در تعريفي ديگر، گوارتني 
کنند بدون استفاده که کسب مياست  افراد داراي آزادي اقتصادي خواهند بود اگر دارايي 

از زور، تقلب و يا سرقت باشد و در برابر تياوز ديگران حفظ شـود. همچنـین افـرادي آزاد 

                                                                                                                   
1- Weldemicael 

2- Hank and Walters 

3- Gwarteny 
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هستند که بتوانند دارايي خود را اسـتفاده، مبادلـه يـا نگهـداري کننـد، بـدون آنكـه موجـب 
 تضعیف حقوق ديگران شود.

تـوان گفـت کـه آزادي صـادي ميبا بررسي تعاريف مختلف ارائه شده بـراي آزادي اقت
اي را کـه جز تاکیـد بـر مالكیـت فـردي يـا خصوصـي نبـوده و محـدودهاقتصادي، چیزي به

هاي سازد. به اين ترتیب، افراد مالك داراييکند، مشخص مياقتصاد بر مبناي بازار عمل مي
بـه شـرط ها را محدود کنـد  خود در مصرف، مبادله و يا نگهداري هستند و دولت نبايد آن

هـاي ها از طري  غیرمشرو  به دست نیامده باشد. در اين میان يكـي از نقشآنكه اين دارايي
جز اين موضو ، وظیفه تولید کاالي عمـومي را دولت حفظ دارايي افراد است، اما دولت به

اي براي تولید نیز بر عهده دارد، زيرا بخش خصوصي به دلیل ماهیت کاالي عمومي، انگیزه
هـا، حـداقل رو، در هـر کشـوري بـا توجـه بـه شـراي  اقتصـادي آناالها ندارد. ازايـناين ک

ها بیش از اين حد عمل کنند، آزادي شود و چنانچه دولتها تعريف ميمداخله براي دولت
 (.8912نژاد و همكاران، اقتصادي محدود خواهد شد )کاظمي

ي، مطالعـات فراوانـي صـورت در زمینه نحوه ا رگذاري آزادي اقتصادي بر رشد اقتصاد
دهند آزادي اقتصادي با ارتقاي انگیزه عامالن هاي اقتصادي نیز نشان ميگرفته است. تئوري

هاي مولد و بهبـود ا ربخشـي اسـتفاده از منـاب  بـر رشـد اقتصـادي اقتصادي، افزايش فعالیت
د داشـته و ا رگذار است. اقتصاددانان موخر همچون آدام اسمیت نیز بـر ايـن موضـو  تاکیـ

معتقدنــد کــه آزادي در انتخــاب و عرضــه منــاب ، آزادي در تيــارت، رقابــت بــا ديگــران و 
هاي آزادي اقتصـادي اسـت کـه بـر ترين شاخصهمچنین حفاظت از حقوق مالكیت از مهم

 (.2288، 8رشد اقتصادي ا رگذار است ) وو

ي اقتصـادي در ( در مطالعه خود چنـد شـاخص را بـراي آزاد2222) 2هان و استورمدي 
انـد. نتـايج مطالعـه ها بر رشد اقتصادي را با يكديگر مقايسه کردهنظر گرفته و ا رگذاري آن

ايشان بر قـوي بـودن ا رگـذاري آزادي اقتصـادي بـر رشـد اقتصـادي تاکیـد دارد. مـادان و 
دانند کـه آزادي اقتصـادي منيـر بـه ترين داليلي مي( موارد زير را از مهم2222) 9همكاران

 شود.رشد اقتصادي کشورها مي

                                                                                                                   
1- Wu 

2- De Haan and Sturm 

3- Madan 
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شـود افـراد ها که سبب ميوجود امنیت براي حقوق مالكیت و همچنین پايین بودن مالیات -
کارهايي را انيام دهند کـه کـاراتر باشـد. بنـابراين، افـرايش کـارايي خـود منيـر بـه رشـد 

 اقتصادي بیشتر خواهد شد.
شـود ش تخصص و بازده اقتصادي ميآزادي بیشتر در مبادالت موجب توسعه فنون، افزاي -

 شود.که در نهايت به افزايش رشد اقتصادي منير مي
انيامـد و ايـن خـود آزادي ورود و رقابتي کردن بازارهـا بـه کـارايي بیشـتر در تولیـد مي -

رو، هايي بـرود کـه بیشـترين بـازده را دارنـد. ازايـنشود که مناب  به سوي فعالیتموجب مي
 ها خواهد کرد.بیشتر را نیز عايد مردم و بنگاه کارايي بیشتر، سود

هـاي هنگامي که آزادي اقتصـادي وجـود دارد، تشـكیالت تيـاري و اقتصـادي بـه کنش -
ــود تكنولوژي ــديريت اقتصــادي و بهب ــد در م ــا و شــیوهجدي ــد تشــوي  ه ــر در تولی هاي بهت

شـوند کـه ده ميگرفتند، اسـتفاپوشي قرار ميهايي که مورد چشمشوند. همچنین فرصتمي
 ها از جمله مناب  اصلي براي رشد اقتصادي هستند.اين

از ديگر اقتصادداناني است که در مورد ا رگذاري آزادي اقتصـادي بـر  8داگالس نورث
رشد اقتصادي مطالعات زيادي انيام داده است. ايشان نقش ساختارهاي نهادي را در توسعه 

کننـده رشـد اقتصـادي يـك کشـور اسـت، عیینو حمايت از فعالیت اقتصادي سودآور که ت
داند. از ديدگاه نـورث، حاکمیـت قـانون، حقـوق مالكیـت و اجـراي بسیار حائز اهمیت مي

تـرين هـاي مختلـف، مهمقراردادها و همچنین آزادي تيـارت بـدون وضـ  موانـ  و مالیات
ورها بـه تواند رشد اقتصـادي پايـدار را بـراي کشـهاي آزادي اقتصادي است که ميويژگي

روشني نحوه ا رگذاري آزادي اقتصادي (. اين موارد به8339ارمغان آورد )داگالس نورث،
 دهد. بر رشد اقتصادي را در کشورهاي مختلف نشان مي

در ادامه برخي از مطالعات تيربي که در زمینه ا رگذاري پیچیدگي صـادراتي و آزادي 
 شود.صار بیان مياختاقتصادي بر رشد اقتصادي صورت گرفته است به

 

 پیشینه مطالعات تجربی -3
مطالعات مربوط به ا ر پیچیدگي صادراتي و براساس تخمـین مـدل پیچیـدگي صـادرات تـا 

 ترين اين مطالعات اشاره خواهد شد.حدودي محدود بوده که در ادامه به چند نمونه از مهم
                                                                                                                   
1- Douglass North 
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ا درآمد متوسـ  در دوره هاي کشورهاي باي با استفاده از داده( در مطالعه2287) 8روبن
مبتنـي « کشف هزينـه»به بررسي پیچیدگي صادرات و رشد کشورها بر اساس  2222-8312

هـاي اقتصادسـنيي بـا اسـتفاده از ( پرداخته اسـت. روش2225« )هاسمان و ديگران»بر مدل 
دهد که پیچیدگي هاي پنل و مدل ا رات  ابت برآورد شده است. نتايج مطالعه نشان ميداده
اي براي رشد کشورهاي با درآمد متوس  بـوده و تـا یر مثبـت و کنندهادرات، عامل تعیینص

 معناداري بر رشد اقتصادي دارد.
( در مطالعـه خـود بـه بررسـي پیچیـدگي صـادرات و رشـد 2287فورتناتو و همكـاران )

ه کشور جهـان پرداختنـد. دوره زمـاني مطالعـ 871اقتصادي با استفاده از آمارهاي صادرات 
دهـد در کشـورهاي در است. نتايج اين مطالعـه نشـان مي 8335-2221هاي ايشان براي سال

يابد و حال توسعه موف ، همزمان با افزايش سطح درآمد، پیچیدگي صادرات نیز افزايش مي
شـود. همچنـین بـر تر ميتر، جايگزين کاالهاي با ارزش افزوده پـايینتولید کاالهاي پیچیده

ن تحقی ، دستیابي به پیچیدگي صادراتي براي کشـورهاي بـا درآمـد متوسـ  اساس نتايج اي
اند، پیچیـدگي دشوار است و در دوره زماني اين تحقی  تنها تعداد کمي از کشورها توانسـته

 صادراتي خود را افزايش دهند. 
پیچیـدگي صـادرات خـدمات و رشـد »اي با عنوان ( در مطالعه2288میشرا و همكاران )

به بررسي عوامل مهم ا رگذار بر رشد اقتصادي مانند پیچیدگي صادرات خدمات  «اقتصادي
کشـور بـوده و دوره زمـاني  822ايشـان شـامل پرداخته است. نمونه مورد بررسي در مطالعه 

است. نتايج اين مطالعه حاکي از آن است که بـین رشـد  2225تا  8332مورد مطالعه از سال 
ت خــدمات، ارتبـاط مثبــت وجــود دارد و ايــن موضــو  درآمـد ســرانه و پیچیــدگي صــادرا

تواند يك کانـال اضـافي در کنـار پیچیـدگي صـادرات کـاال در جهـت رشـد اقتصـادي مي
 کشورها قلمداد شود.

(، جـزء معـدود مطالعـاتي 8935پور )در بین مطالعات داخلـي، مطالعـه بهرامـي و حسـین
اسـتفاده کـرده « ن و ديگـرانهاسـما»است که از شاخص پیچیدگي صادرات مبتني بر مـدل 

بـه بررسـي  8335-2289هاي است. ايشان در مطالعه خود بـا اسـتفاده از سـري زمـاني سـال
کننـده آن در کشـورهاي در حـال توسـعه پیچیدگي صادرات غیرنفتي ايران و عوامـل تعیین

به طور  دهد میزان پیچیدگي صادرات غیرنفتي ايرانايشان نشان مياند. نتايج مطالعه پرداخته

                                                                                                                   
1- Ruben 
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محسوسي نسبت به کشورهاي مورد بررسي افزايش يافته که سهم بااليي از اين رشد، مبتنـي 
 بر توسعه صناي  فرآيندي )با فناوري متوس ( و وابسته مناب  نفت و گازي است.

سـازي صـادرات، توسـعه مـالي و ( به بررسي تـا یر متنو 8932آذربايياني و همكاران )
اند. اين مطالعه براي کشورهاي عضو گروه دي اقتصادي پرداختهآزادسازي تياري بر رشد 

هـاي تـابلويي با استفاده از روش اقتصادسنيي مبتني بر داده 8332-2282هشت و طي دوره 
هـاي سـازي اقتصـاد از دو متغیـر تعـداد بخشانيام شده اسـت. در ايـن تحقیـ  بـراي متنو 
کـل صـادرات اسـتفاده شـده کـه بـه اي در صادراتي و سهم صادرات محصوالت کارخانـه

 ســازي عمــودي اســت. نتــايج تحقیــ  حــاکي از ســازي افقــي و متنو ترتیــب بیــانگر متنو 
سـازي صـادرات، آزادسـازي تيـاري و توسـعه مـالي بـر رشـد تا یر مثبـت و معنـادار متنو 

 اقتصادي است.
عـه انيـام در زمینه ا رگذاري شاخص آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي نیز چندين مطال

( اشاره کرد. 2285و همكاران ) 8توان به مطالعه آساندولوييها ميشده است که از جمله آن
ايشان در مطالعه خود به ارزيابي ارتباط بین آزادي اقتصادي و رشد اقتصـادي بـا اسـتفاده از 

اند. نتـايج ايـن مطالعـه نشـان کشور اروپايي پرداخته 72شاخص آزادي اقتصادي هريتیج در 
سرانه و همچنـین  GDPدهد در کشورهاي مورد مطالعه، بین شاخص آزادي اقتصادي و مي

 ، رابطه مثبت وجود دارد.GDPرشد 
( با استفاده از مدل ا رات  ابت به بررسـي 2282و همكاران ) 2در مطالعه ديگري، سبیوال

انـد. هپرداخت OECDاي از کشورهاي ا رات آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي در ميموعه
است. نتايج اين مطالعـه نشـان  2222-2225هاي دوره مورد مطالعه در اين تحقی  شامل سال

هـاي اقتصـادي بیشـتر دهد که در کشورهاي با درجه باالتري از آزادي اقتصادي، فعالیتمي
ايشـان، سرانه نیز در سطح باالتري قـرار گرفتـه اسـت. طبـ  مطالعـه  GDPتب  آن بوده و به
وکار و آزادي حقوق مالكیت، ا ـر افزايشـي بـر انند آزادي تيارت، آزادي کسبعواملي م
سرانه داشته است، اما در مقابل، آزادي مالي و آزادي نیروي کار نتوانسـته جـز  GDPسطح 

 سرانه در دوره مورد مطالعه باشند.  GDPعوامل ا رگذار بر سطح 

                                                                                                                   
1- Asandului 

2- Cebula 
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رشد اقتصادي در اياالت متحـده  ( ارتباط آزادي اقتصادي و2288و همكاران ) 8کامپتان
آمريكا را مورد بررسـي قـرار داده اسـت. شـاخص آزادي اقتصـادي در ايـن تحقیـ  از سـه 
شاخص آزادي بازار کار، دريافت مالیات و اندازه دولت با وزن يكسان تشكیل شده اسـت. 

تفاده شده بوده و از مدل ا رات  ابت اس 2227تا  8318اين تحقی  از سال دوره مورد مطالعه 
دهد آزادي اقتصادي ا ر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي است. نتايج اين تحقی  نشان مي

هاي مختلـف آزادي اقتصـادي در اياالت متحده آمريكا دارد. با اين میزان ا رگذاري، مولفه
 يكسان نیست.

وسـانات ( در مطالعه به بررسي تا یر آزادسازي اقتصادي بـر ن8932رحماني و همكاران )
اند. نمونه مـورد بررسـي در ايـن مطالعـه اقتصادي کشورهاي منتخب در حال توسعه پرداخته

کشور بوده و براي سنيش آزادي اقتصادي از شاخص موسسه فريزر استفاده شده  71شامل 
دهد افزايش مقدار شاخص آزادي اقتصادي موجب کاهش است. نتايج اين مطالعه نشان مي

 شود.نوسانات اقتصادي مي
بررسي تا یرات آزادسـازي اقتصـادي »اي با عنوان ( در مطالعه8932شريفي و همكاران )

بـه بررسـي ا ـرات « هاي کالن اقتصادي در ايران: با تاکید بر آزادسـازي تيـاريبر شاخص
هاي کـالن اقتصـادي در ايـران بـا مـدت و بلندمـدت آزادسـازي تيـاري بـر شـاخصکوتاه

انـد. نتـايج تخمـین حـاکي از آن ( پرداختهVECخطاي برداري )استفاده از الگوي تصحیح 
شـده توسـ  است که برقراري سیاست آزادسازي در بلندمـدت و در قالـب الگـوي محاسبه

شـود، امـا بـر تـراز وري و نیـز کـاهش تـورم ميمحق  منير به افزايش حيم تولیـد و بهـره
 تياري تا یري ندارد.

هاي دهـد در مطالعـات داخلـي، بیشـتر از شـاخصبررسي مطالعات انيام شده نشان مـي
ابتدايي براي پیچیدگي صادراتي و پیچیدگي اقتصادي استفاده شده و از شاخص پیچیـدگي 

بـه عنـوان يـك شـاخص ترکیبـي، اسـتفاده نشـده اسـت. « هاسـمان»صادرات مبتني بر مدل 
بـه بررسـي « هاسمان»رو، مطالعه حاضر ضمن ساخت شاخص پیچیدگي مبتني بر مدل ايناز

ا ر اين شاخص بر رشد اقتصـادي در کشـورهاي عضـو اوپـك کـه صـادارت نفـت، گـاز و 
دهد، پرداخته اسـت. هاي نفتي، بخش مهمي از صادرات اين کشورها را تشكیل ميفرآورده

در زمینه آزادي اقتصـادي نیـز اکثـر مطالعـات انيـام شـده، چنـد مولفـه از شـاخص آزادي 

                                                                                                                   
1- Compton 
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انـد، امـا مطالعـه حاضـر بـا وارد کـردن توضـیحي در نظـر گرفته اقتصادي را به عنوان متغیـر
هاي زيرشـاخص سـاخته شـده، سـعي دارد جنبـه 82شاخص آزادي اقتصادي هريتیج کـه از 

سازي وارد کند. با توجه بـه ايـن مـوارد مطالعـه، حاضـر زادي اقتصادي را در مدلآمختلف 
 تواند در تكمیل مطالعات قبلي مو ر باشد.مي

 
های پیچی  دگی د  ادرات و معرف  ی ش  اخ  آزادی به ش  اخ محاس   -4

 اقتصادی
 شاخ  پیچیدگی دادرات -4-1

پـذيري توانـد رقابتهايي اسـت کـه ميکار رفتـه در کاالهـا يكـي از شـاخصدانش فني به
کار رفتـه در تولیـد کلي، روش اولیه براي بررسي سطح دانش بهکاالها را نشان دهد. به طور
هاي تحقی  و توسعه مربـوط بـه تولیـد محصـول اسـت. بـا ايـن زينهيك محصول، محاسبه ه

هــا در هــاي تحقیــ  و توســعه در ســطح محصــول کــافي نیســت و بســیاري از آنحــال، داده
هاي پیچیـدگي صـادرات را بـراي رو، بسـیاري از محققـان، شـاخصدسترس نیسـت. ازايـن

(. 2283 د )ژنگ و وانگ،انهاي فني و تكنولوژيكي محصوالت، ساختهگیري ويژگياندازه
گیري شاخص پیچیدگي صادرات کاال از شـاخص پیچیـدگي در مطالعه حاضر، براي اندازه

( اصـالح و توسـعه يافتـه اسـت، 2225( که توس  هاسمان و ديگران )2225الل و ديگران )
نشـان  kو کاالهـا را بـا انـديس   jشود. براي اين منظور، کشـورها را بـا انـديس استفاده مي

برابر است با معادلـه   jها، میزان صادرات کاالها براي کشور دهیم. با توجه به اين انديسيم
کل میزان صادرات کاالهـا در يـك  Xjصادرات کاالهاي مختلف و  xjkکه ( که در آن 8)

 دهد.کشور خاص را نشان مي
 

 (8)                   Xj = ∑kxjk 
 

اي و وه کااليي، يعني کاالهـاي کشـاورزي، کاالهـاي کارخانـهدر اين تحقی  از سه گر
 Yjسرانه بـراي هـر کشـور بـا  GDPکاالهاي معدني و سوختي استفاده شده است. همچنین 

وري کشـورها در از بهـره تقريبـي( بـه عنـوان يـك 2رو، معادله )شود. ازايننمايش داده مي
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xjk)بـارت (، ع2شـود. در معادلـه )تولید يك کاال مطرح مي Xj⁄ )

∑j(xjk Xj)⁄
بـه عنـوان وزن در نظـر  

توان گفـت بیشتر باشد، مي  jوري کشوري در تولید کاالي گرفته شده است. حال اگر بهره
مزيـت نسـبي دارد و همـین موضـو  موجـب  jکه آن کشور در تولیـد و صـادرات کـاالي 

xjk)افزايش صورت کسر در عبارت  Xj⁄ )

∑j(xjk Xj)⁄
خواهد شد. البته در اينيـا يـك فـر  اساسـي  

وري بیشتري وجود دارد و آن اين است که کشورهايي که در تولید يك کاالي خاص بهره
(. 2288دارند، معمـوال در صـادرات آن کـاال نیـز مزيـت رقـابتي دارد )میشـرا و همكـاران، 

 هیم داشت که: ( را به اين صورت خوا2بنابراين معادله )
 

(2)               PRODYk = ∑j
(xjk Xj⁄ )

∑j(xjk Xj)⁄
Yj 

 
xjk)کارگرفتـه شـده، يعنـي ( قسمت صورت کسر در وزن به2در معادله ) Xj⁄ ، سـهم (

دهـد. بـه همـین ترتیـب ارزش يك کاالي خاص را در سبد صادرات يك کشـور نشـان مي
j(xjk∑که با  بخش مخرج کسر Xj)⁄  مشخص شده است، ميمـو  سـهم ارزش صـادرات

دهـد. سـپس از يك کاال از کل سبد صادراتي کشور در تمام کشورهاي جهان را نشـان مي
PRODYk وري سـبد تـوان بـراي محاسـبه سـطح بهـرههاي محاسبه شده براي کشورها، مي

ن تحت عنوان شـاخص پیچیـدگي صـادراتي ام که هاسمان از آjصادراتي کاالها در کشور 
 ( استفاده کرد.9(، به صورت معادله )EXPYjياد کرده است )

 

(9)              EXPYj = ∑k {
xjk

Xj
PRODYk} 

 
هـا PRODYkام با میانگین وزنـي j( کشور EXPYj(، پیچیدگي صادراتي )9در معادله )

ام از kکارگرفته شده در واق  همان سهم صـادرات کـاالي در آن کشور برابر است. وزن به
کل صادرات کاال در يك کشور خاص است. در واق  بايد گفت کـه پیچیـدگي صـادرات 

(EXPYمیانگین درآمد مربوط به سبد صادراتي در يـك کشـور خـاص را انـدازه ،) گیري
شـور دانسـت. وري صـادراتي يـك کتـوان آن را بـه عنـوان شاخصـي از بهـرهکند و ميمي

استدالل اين موضو  به اين شكل است که کاالهاي صادر شـده توسـ  کشـورهاي توسـعه 
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تك بودن اسـت کـه ايـن امكـان را فـراهم هايي همچون هاييافته و  روتمند داراي ويژگي
سازد که تولیدکنندگان با هزينه باالتر در اين کشورها، امكان رقابت در بازارهاي جهاني مي

(. بــا توجـه بـه ايــن معـادالت، شـاخص پیچیــدگي 2225شـند )الل و همكـاران، را داشـته با
 شود.هاي مختلف محاسبه ميصادراتي براي هريك از کشورها و در سال

 

 شاخ  آزادی اقتصادی -4-2

منظور بررسي آ ار آزادي اقتصادي بر رشد اقتصـادي در کشـورهاي منتخـب در اين تحقی  به
شود، استفاده شـده اسـت. رساله توس  بنیاد هريتیج منتشر مياز شاخص آزادي اقتصادي که ه

استريت ژورنال، اقدام به انتشار شـاخص آزادي و با همكاري نشريه وال 8337اين بنیاد از سال 
گیري و مقايسه آزادي اقتصـادي بـین کشـورها در سراسـر اقتصادي کرده که هدف آن اندازه

هاي شـده و تيديـدنظرهايي در زيرشـاخصدنیا اسـت. ايـن شـاخص در گـذر زمـان تكمیـل 
شاخص کل صورت گرفته است. براي مثـال، در آخـرين تيديـدنظر صـورت گرفتـه، تعـداد 

مـورد افـزايش يافتـه اسـت.  82زيرشاخص به  82هاي مورد ارزيابي توس  بنیاد از زيرشاخص
کسـب  شـود وتعیـین مي 822تا  2همچنین در روش جديد، امتیاز هر شاخص فرعي در فاصله 

 82امتیاز باالتر بـه معنـاي آزادي بیشـتر اسـت. امتیـاز شـاخص کـل، میـانگین سـاده امتیـازات 
 گیرند.طبقه اصلي جاي مي 7شاخص فرعي است که به صورت زير در 

 

 1حاکمیت قانون -4-2-1
و  9، ا ربخشــي سیســتم قضــايي2در طبقــه حاکمیــت قــانون، ســه زيــربخش حقــوق مالكیــت

ــايي انباشــت دارايــي و  ــروت ميقــرار   7يكپــارچگي دولــت گیــرد. در اقتصــاد بــازار، توان
گذاران و نیـروي کـار اسـت. بـه ترين عوامل انگیزشـي بـراي سـرمايهشخصي، يكي از مهم

رسمیت شـناختن حقـوق مالكیـت خصوصـي و وجـود حاکمیـت قـانون بـراي محافظـت از 
ت. حقـوق مالكیـت هاي حیاتي يك اقتصاد بازار کامال کارآمد اسـحقوق مالكیت، ويژگي

                                                                                                                   
1- Rule of law 

2- Property Rights 

3- Judicial Effectiveness 

4- Government Integrity 
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انداز بخشي از درآمـد هاي کارآفريني، پسموجب ايياد انگیزه در مردم براي انيام فعالیت
انـداز و امـوال از داننـد کـه درآمـد، پسهـا ميشـود، زيـرا آنريزي بلندمـدت مـيو برنامه

 سوءاستفاده يا سرقت غیرمنصفانه در امان است. 

فت که چارچوب قانوني کارآمـد، حقـوق همـه در زمینه ا ربخشي سیستم قضايي بايد گ
هـا و احـزاب قدرتمنـد، شهروندان را در مقابل نقض قانون توسـ  ديگـران از جملـه دولت

کند. ا ربخشي قضـايي بـه عنـوان يكـي از عناصـر ضـروري حاکمیـت قـانون، محافظت مي
نین محور اسـت تـا اطمینـان حاصـل شـود کـه قـواهاي قضايي کارا و عـدالتنیازمند سیستم

طور کامل مورد احترام همه اقشار است )گزارش سـالیانه شـاخص آزادي اقتصـادي بنیـاد به
 (. 2281، 8هريتیج

يكپارچگي دولت سومین زيرشاخص حاکمیت قانون است و به اين موضو  اشـاره دارد 
گذاران و بـرآورده سـاختن انتظـارات که دولت تا چه اندازه براي محافظت از مناف  سـرمايه

هـاي دولـت در گذاري متعهد است. همچنین به میزاني کـه فعالیتها از بازده سرمايهشرکت
ها و مقررات دولتي در اقتصاد افزايش يابد، امكان افزايش فساد نیز وجود دارد و محدوديت

رو، يك ناحیه، ممكن است منير به خل  بازارهاي غیررسـمي در جـاي ديگـر شـود. ازايـن
کنـد رتقاي شفافیت شده و از بروز پديده فسـاد جلـوگیري ميها موجب ايكپارچگي دولت

 (. 2281و همكاران،  2)دو
 

 3اندازه دولت -4-2-2
سه زيربخشي است که در طبقـه انـدازه دولـت  5و سالمت مالي 7، مخارج دولت7بار مالیاتي
هـاي هـا از طريـ  دريافـت مالیـات يـا قـر  گـرفتن بـر فعالیـتگیرد. تمـام دولتقرار مي
هاي اقتصادي سهم دهد افراد و بنگاهکنند. دولتي که اجازه ميادي بار مالي متحمل مياقتص

بیشتري از درآمد و  روت خود را با هدف استفاده و منتف  شـدن شخصـي مـديريت کننـد، 
 داراي آزادي اقتصاد بیشتري هستند. 

                                                                                                                   
1- Index of Economic Freedom Report, Heritage Foundation. 

2- Du 

3- Government Size 

4- Tax Burden 

5- Government Spending 

6- Fiscal Health 
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ترین عناصري است که منجـر بـه    دولت از مهم همچنین مخارج، اندازه و میزان مداخله

هاي مختلف مانند بار مالیاتی و کارایی مقررات شود و به روشکاهش آزادي اقتصادي می

حال، باید به این نکتـه توجـه کـرد کـه      در تعیین شاخص آزادي کل وارد شده است. بااین

ي اقتصـادي نیسـتند،   هـا مـانع آزاد   کند و همـه آن  مخارج دولت به اشکال مختلفی بروز می

هـا، تـامین مـالی تحقیقـات و یـا بهبـود        بلکه برخی از اشکال مانند فراهم کردن زیرسـاخت 

هـا   گذاري مدنظر قرار بگیرند. بخشـی از مخـارج دولـت   سرمایه انسانی باید به عنوان سرمایه

ها نـدارد،   اي براي تولید آن شود که بخش خصوصی انگیزه صرف تولید کاالي عمومی می

  رسد.  ل آنکه منافع آن به تمام افراد جامعه میحا

تـرین   در زمینه سالمت مالی نیز بایـد یـادآور شـد کـه بودجـه دولتـی، یکـی از شـفاف        

هـا و   دهنده وسـعت دخالـت دولـت در اقتصـاد اسـت. بـا تعیـین اولویـت         هاي نشانشاخص

ي هــا هــایی را کــه دولــت در فعالیــت اي، بخــش هــاي بودجــه تخصــیص بودجــه و ســیگنال

کننـده تعهـد دولـت نسـبت بـه       شود. بودجه منعکس کند، مشخص می اقتصادي دخالت می

مدیریت صحیح منابع است. گسترش نواقص و نیز رشد بار بدهی نشانگر مـدیریت ضـعیف   

شـود (میلـر و    بودجه توسط دولت است که منجر به فرسایش سالمت اقتصادي کشورها می

  ).2017، 1هولمز

 

  2کارایی مقررات -4-2-3

زیرشاخصـی اسـت کـه ذیـل     سه ، 5و آزادي پولی  4، آزادي نیروي کار3وکار آزادي کسب

گیرد. توانـایی افـراد در ایجـاد و اداره یـک بنگـاه اقتصـادي        طبقه کارایی مقررات قرار می

هاي آزادي اقتصـادي اسـت.    ترین شاخص بدون دخالت بیش از حد دولت، یکی از بنیادي

هاي کارآفرینانه اسـت و ایـن قـوانین بـا      ترین موانع فعالیت مهموپاگیر از جمله  قوانین دست

 تواند مانع از موفقیت کارآفرینان شود.  ها میافزایش هزینه

هاي شغلی دلخـواه و کـار کـردن، یکـی از      منظور یافتن فرصت همچنین توانایی افراد به

ر اخـراج  هـا د  هاي اصلی آزادي اقتصـادي اسـت. بـه همـین ترتیـب توانـایی بنگـاه        شاخص

                                                                                                              
1- Miller and Holmes 
2- Regulatory efficiency 
3- Business Freedom 
4- Labor Freedom 
5- Monetary Freedom 
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وري و رشد کلي اقتصـاد، يـك ئلي است که براي افزايش بهرهکارگران اضافي يكي از مسا
رو، اصل حیاتي در هر بازار آزاد اقتصادي، تبـادل داوطلبانـه اسـت امر ضروري است. ازاين

 (. 2281)گزارش سالیانه شاخص آزادي اقتصادي بنیاد هريتیج، 
توسـ  آزادي پولي به عنوان سومین زيرشاخص، نیازمنـد نـرخ ارز پايـداري اسـت کـه 

بازار تعیین شود. مردم يك کشور براي انيام مبادله، مبناي شمارش و حفـظ ارزش نیازمنـد 
مدت و انباشت يك ارز قابل اعتماد و پايدار هستند. بدون آزادي پولي، خل  ارزش طوالني

 (.2223، 8سرمايه بسیار سخت خواهد بود )فريدمن
 

 2درجه باز بودن بازار -4-2-4

و  7گذاري، آزادي سـرمايه9تيـارتهاي آزادي بودن بـازار، زيرشـاخصدر طبقه درجه باز 
المللي که ها، شهروندان خود را از مبادالت بینگیرد. بسیاري از دولتقرار مي 7آزادي مالي

گیرد، من  کرده و يا بـراي آن محـدوديت با هدف خريد و فروش کاال و خدمات انيام مي
اي و هاي تعرفـهمعمـوال بـه دو صـورت محـدوديتهاي تيـاري کنند. محدوديتايياد مي
اي مـواردي ماننـد مالیـات بـر هاي غیرتعرفـهگیرد که در محدوديتاي صورت ميغیرتعرفه

شـود. هـر هاي گمرکي و من  تيارت مسـتقیم مطـرح ميبندي، محدوديتصادرات، سهمیه
دسـتیابي بـه  هاي تيـارت را افـزايش دهنـد، توانـايي افـراد درهـا، محـدوديتچقدر دولت

گیـرد و منيـر بـا کـاهش آزادي وري نیز تحت تا یر قـرار مياهداف و حداکثر کردن بهره
 (. 2282شود )محمدزاده و شادابي، اقتصادي مي

گذاري، حـداکثر گذاري بايد گفت که محی  آزاد و باز سرمايهدر زمینه آزادي سرمايه
وري هاي اقتصادي، بهـرهتوسعه فعالیت سازد و منير بههاي کارآفرينانه را فراهم ميفرصت

منـد خواهنـد بین، کل جامعه از منـاف  چنـین محیطـي بهرهبیشتر و ايياد شغل شده و در اين 
هايس همچـون شـفافیت و عـدالت، گذاري کارآمـد بـا مولفـهشد. يك چـارچوب سـرمايه

                                                                                                                   
1- Friedman 

2- Market openness 

3- Trade Freedom 

4- Investment Freedom 

5- Financial Freedom 
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تشـوي  هـاي بـزرگ و اسـتراتژيك( و هاي اقتصادي )نه فقـ  شـرکتحمايت از همه بنگاه
 تواند به بهبود آزادي اقتصادي کمك کند. شود و مينوآوري و رقابت شناخته مي

آزادي مالي سومین زيربخش درجه باز بودن بـازار اسـت کـه نقـش مهمـي در شـاخص 
انـداز آزادي اقتصادي دارد. يك سیستم مالي کارا، رسمي و قابل دسترس، امكان ايياد پس

گذاري را ه خدمات اعتبـاري، پرداخـت و خـدمات سـرمايههاي متنو  و دسترسي بدر زمینه
منظور ايفـاي نقـش ا ـربخش براي افـراد تضـمین کـرده و محـی  بـانكي بـاز، رقابـت را بـه

)گـزارش کنـد گذاران فـراهم مـيها و سـرمايهها و نیز شرکتاي بین مردم و شرکتواسطه
 .(2281سالیانه شاخص آزادي اقتصادي بنیاد هريتیج، 

هاي آزادي اقتصـاد شـرح داده شـده براسـاس شـاخص اي از مولفـه( خالصـه8) نمودار 
 هريتیج است.

 
 هاي آزادي اقتصاد بر اساس شاخص هریتیجمولفه (:1نمودار )

 
 1111منبع: گزارش شاخص آزادي اقتصادي بنیاد هریتیج، 

 
با توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد در بخـش بعـدي وضـعیت پیچیـدگي صـادراتي و آزادي 

شود. عربستان، ايران، امارات، کويت، قطر، ميکشور صادرکننده نفت بررسي  28صادي اقت
آذرباييـان، برزيـل، کانـادا، کلمبیـا، اکـوادور،  اليزاير، روسیه، نـروژ، قزاقسـتان، آنگـوال،

مالزي، مكزيك، نیيريه، عمان، انگلستان و آمريكا کشورهايي هسـتند کـه در ايـن مطالعـه 
ترين صادرکنندگان نفت هستند که سـهم اند. اين کشورها از جمله بزرگمدنظر قرار گرفته

 ها از کل صادرات نفت در جهان، بیش از يك درصد است. آن

آزادی اقتصادی

درجه باز بودن بازار

:زیرشاخ  ها

آزادی تجارت-1

آزادی سرمایه گذاری-2

آزادی مالی-3

کارایی مقررات

:زیر شاخ  ها

آزادی کسب و کار-1

آزادی نیروی کار-2

آزادی پولی-3

اندازه دولت

:زیرشاخ  ها

مار مالیاتی-1

مخارج دولت-2

سالمت مالی-3

حاکمیت قانون

:زیرشاخ  ها

حقوق مالکیت-1

اثربخشی سیستم -2
قضایی

یکپارچگی دولت-3
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کشورهاي ديگري مانند عراق، ونزوئال، لیبي و گابن نیز از صادرکنندگان بـزرگ نفـت 
فقـدان داده جهان هستند که سهم بیش از يك درصد از کل صـادرات دارنـد، امـا بـه دلیـل 

براي برخي از متغیرهاي مورد استفاده در اين مطالعه براي اين کشورها، نمونه بررسـي شـده 
  ها در دسترس بوده، محدوده شده است.هاي آنکشور که داده 28به 

 

مروری ب ر وض عیت پیچی دگی د ادراتی ک از و آزادی اقتص ادی در  -5
 کشورهای مورد مطالعه

 زپیچیدگی دادراتی کا -5-1

منظور بررسي پیچیدگي صادراتي کـاال الزم اسـت در ابتـدا مـروري بـر میـزان صـادرات به
هــا داشــته باشــیم. کاالهــا در کشــورهاي منتخــب و همچنــین تنــو  کاالهــاي صــادراتي آن

دهـد کـه در میـان نشـان مـي 8آمارهاي منتشر شده توس  پايگاه اطلس پیچیـدگي هـاروارد
مريكا بیشترين میزان صادرات کاال را به خود اختصاص کشورهاي منتخب، اياالت متحده آ

تريلیـون دالر صـادرات داشـته کـه بخـش  97/2بر بالغ  2285داده است. اين کشور در سال 
زيادي از آن به کشورهايي مانند کانادا، مكزيك، چین و ژاپن بوده است. انگلسـتان دومـین 

میلیـارد  537بـر  ، بـالغ2285 صادرکننده بزرگ در بین کشورهاي منتخب اسـت و در سـال
هاي تياري انگلسـتان ترين طرفدالر صادرات داشته است. آمريكا، آلمان و فرانسه بزرگ

درصد از صادرات انگلستان به ايـن  22/5و  57/82و  9/89به ترتیب  2285هستند و در سال 
رد سه کشور بوده است. کانادا سومین کشـور بـزرگ صـادرکننده در میـان کشـورهاي مـو

میلیارد دالر کاال صادر کرده کـه حـدود  727بر  بالغ 2285مطالعه است. اين کشور در سال 
 درصد آن به آمريكا صادر شده است. 25/57

میلیـارد  777همچنین طب  آمارهاي اطلـس پیچیـدگي هـاروارد، مكزيـك بـا صـادرات 
رد مطالعـه ، چهارمین کشور بزرگ صادرکننده در بین کشـورهاي مـو2285دالري در سال 

ترين مقاصد صادراتي کاالهاي مكزيك بوده و به ترتیب بوده است. آمريكا و کانادا بزرگ
درصد از کاالي مكزيك به اين دو کشور صادر شده است. حيم صـادرات  29/5و  53/52

 259، 985، 957، 727به ترتیب  2285روسیه، امارات، مالزي، برزيل و عربستان نیز در سال 

                                                                                                                   
1- http://atlas.cid.harvard.edu/explore 
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میلیارد  825حدود  2285رد دالر گزارش شده است. در اين میان، ايران در سال میلیا 287و 
درصـد از آن بـه کشـور چـین بـوده و ايـن موضـو  نشـان  17/99دالر صادرات داشته کـه 

درصـد  93/5و  57/5، 53/87دهد که تنو  مقاصد صادراتي ايران پايین است. همچنـین مي
امـارات و عـراق شـده اسـت. نكتـه ديگـري کـه در از صادرات ايران روانه بازارهاي هنـد، 

ارتباط با صادرات کاالها در کشورهاي منتخب بايد مورد توجه قرار گیـرد، نـو  کاالهـاي 
(، اقالم عمده صـادرات 8صادر شده و تنو  صادراتي کاالها در اين کشورها است. جدول )

 دهد.کشور منتخب را نشان مي 3کاالها در 
 

 )ارقام برحسب میلیارد دالر( 1119ه صادراتی کشورهاي منتخب در سال (: اقالم عمد1جدول )

 نفت خام 
 فرآورده
 نفتی

 گازهاي نفتی
پلیمرهاي 

 اتیلن
ترکیبات 

 الکلی

 ایران
 50/1 19/1 88/8 1/11 0/01 ارزش
 11/1 11/1 01/1 81/10 90/58 درصد

 نفت خام 
 فرآورده
 نفتی

پلیمرهاي 
 اتیلن

 توریسم
ترکیبات 

 یالکل

 عربستان
 91/0 1/11 5/11 1/19 111 ارزش
 10/8 00/5 15/5 98/1 1/51 درصد

 نفت خام 
 فرآورده
 نفتی

 نقلوحمل نفتی گازهاي ICTصنعت 

 کویت
 81/1 19/1 10/1 59/9 1/80 ارزش
 15/1 51/8 91/0 10/18 19/01 درصد

 نفت خام 
 فرآورده
 نفتی

 الماس جواهرات طال

 امارات
 5/11 9/11 5/11 81 10 ارزش
 81/8 89/8 09/5 15/1 81/11 درصد

 
 گازهاي
 نفتی

 توریسم نفتی فرآورده نقلوحمل نفت خام

 قطر
 99/5 81/9 11/11 11/10 8/11 ارزش
 10/9 59/9 89/18 11/11 19/89 درصد

 

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/2711/
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/2711/
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 -(1ادامه جدول )

 توریسم نفت خام 
 گازهاي
 نفتی

 ICTصنعت  نقلوحمل

 آذربایجان
 011/1 991/1 11/1 11/8 1/10 ارزش
 90/1 10/0 80/5 19/18 05 درصد

 نفت خام 
 فرآورده
 نفتی

صنعت 
ICT 

 گازهاي
 نفتی

 زغال سنگ

 روسیه
 0/19 1/11 5/19 1/00 110 ارزش
 11/0 99/0 09/0 11/15 08/10 درصد

 نفت خام 
 گازهاي
 نفتی

 ماهی ICTصنعت  نقلو حمل

 نروژ
 59/1 9/18 9/11 9/10 9/19 ارزش
 08/5 99/1 15/11 98/18 11/11 درصد

 گازهاي نفتی آلیاژ آهن آلیاژ مس ونقلحمل نفت خام 

 قزاقستان
 09/1 18/1 15/1 50/8 11 ارزش
 11/0 15/0 50/5 1/0 91/01 درصد

 الماس نفت خام 
زهاي گا

 نفتی
 فراورده نفتی توریسم

 آنگوال
 151 11/1 01/1 89/1 1/19 ارزش
 98/1 01/1 11/0 09/0 95/18 درصد

 
گازهاي 

 نفتی
صنعت  فراورده نفتی نفت خام

ICT 
 نقلوحمل

 الجزایر
 91/1 18/1 11/9 18 15 ارزش
 95/1 51/0 90/19 11/81 11/89 درصد

 نفت خام ICTصنعت  سنگ آهن سویا 
نیشکر و 
 ساکاروز

 برزیل
 5/11 1/11 5/11 18 0/15 ارزش
 89/0 11/0 11/1 98/1 91/9 درصد

 نقلوحمل توریسم ICTصنعت  خودرو نفت خام 

 کانادا
 1/18 0/11 5/00 0/05 9/51 ارزش
 0/1 10/0 11/1 9 09/11 درصد

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/2711/
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/2711/
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/2711/
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 -(1ادامه جدول )
 طال قهوه توریسم زغال سنگ نفت خام 

 1کلمبیا
 15/1 08/1 10/0 99/9 9/10 ارزش
 09/8 95/0 11/9 99/10 00/19 درصد

 ماهی پوستانسخت موز نفت خام 
هاي فرآورده
 نفتی

 اکوادور
 99/1 11/1 8 91/8 89/9 ارزش
 19/8 15/0 80/11 15/10 01/81 درصد

 
تجهیزات 
 الکتریکی

صنعت  نفتی فرآورده توریسم
ICT 

 گازهاي نفتی

 2مالزي
 8/11 0/18 9/18 0/11 1/91 ارزش
 15/8 10/0 80/0 11/5 51/11 درصد

 خودرو 
قطعات 

 وسایل نقلیه

قطعات 
خودروهاي 

 سنگین
 کامپیوتر توریسم

 3مکزیک
 1/11 8/11 8/10 0/15 9/01 ارزش
 50/0 99/0 00/5 95/5 89/9 درصد

 نفت خام 
 گازهاي
 نفتی

 توریسم
و حمل
 نقل

 نفتی فرآورده

 نیجریه
 99/1 8/1 50/1 91/0 5/89 ارزش
 01/1 89/1 01/0 59/11 19/01 درصد

 نفت خام 
 گازهاي
 نفتی

 و نقلحمل توریسم نفتی فرآورده

 عمان
 05/1 95/1 11/1 01/8 1/15 ارزش
 09/0 90/0 00/9 01/9 15/01 درصد

 
 

                                                                                                                   
 هاي نفتي است.درصد از صادرات کلمبیا مربوط به فرآورده 9/9حدود  -8

 درصد از کل صادرات مالزي را به خود اختصاص داده است. 27/9درات نفت خام حدود صا -2

 .درصد است 7سهم صادرات نفت خام مكزيك از کل صادرات اين کشور حدود  -9

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/2711/
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 -(1ادامه جدول )

 ICTصنعت   
بیمه و 

 مالی
 و نقلحمل خودرو توریسم

 1انگلستان
 1/81 1/01 5/51 111 109 ارزش
 19/0 10/5 09/0 91/11 19/11 درصد

 نفتی فرآورده و نقلحمل بیمه و مالی توریسم ICTصنعت  

 آمریکا
 1/95 0/11 111 111 891 شارز

 18/8 99/8 05/5 91/1 99/15 درصد
 http://atlas.cid.harvard.edu/explore: منبع

 
جز دو کشور مكزيـك و انگلسـتان در سـاير ( آمده است به8گونه که در جدول )همان

ومشـتقات آن و مـواد شـیمیايي ماننـد اتـیلن، کودهـا و  کشورهاي مورد مطالعه، نفـت خـام
کاالي اصلي صادراتي بوده است. بیشترين سهم نفـت خـام در سـبد  7ترکیبات الكي، جزو 

درصد است. سـهم نفـت خـام از  57/19صادراتي کشورها مربوط به آنگوال بوده که حدود 
 25/52و  57، 95/51سبد صادرات سه کشور نیيريـه، آذرباييـان و کويـت نیـز بـه ترتیـب 

درصد گزارش شده که نسبت به ساير کشورها به نسبت باال اسـت. ايـن سـهم در عربسـتان، 
درصـد اسـت. در بـین  87/78و  38/72، 57/79، 8/71ايران، قزاقستان و عمان نیز به ترتیب 

 91/22کشورهاي عضو اوپك، امارات کمترين میزان وابستگي به نفت خـام را دارد و تنهـا 
از کل صادرات اين کشـور مربـوط بـه نفـت خـام اسـت. البتـه اگـر سـهم صـادرات  درصد

هاي پااليشي که وابستگي بسیار بااليي به نفت خام دارند را به سـهم نفـت خـام در فرآورده
سبد صادراتي اضافه کنیم، وابسـتگي ايـن کشـورها بـه صـادرات نفـت بیشـتر خواهـد شـد. 

شـوند کـه خـوراک هاي پتروشیمي حاصـل ميميتم ها نیز در هاي پلیمري و کودفرآورده
طور غیرمسـتقیم شـود و ايـن موضـو  بـههاي نفتي و گاز طبیعي تامین مـيها از فرآوردهآن

 دهد.وابستگي باالي صادرات کشورها به نفت و گاز را نشان مي
(، پیچیـدگي صـادراتي کاالهـا کـه بـا شـاخص هاسـمان سـاخته شـده، قابـل 2در نمودار )

است. براساس اين نمودار، مكزيـك، انگلسـتان و آمريكـا بیشـترين میـزان پیچیـدگي  مشاهده
اند. دلیل اين موضو  به تنو  بیشتر صـادراتي کـاال در صادراتي کاال را به خود اختصاص داده

                                                                                                                   
 درصد است. 2/7هاي نفتي از کل صادرات انگلستان حدود سهم صادرات نفت خام و فرآورده -8

http://atlas.cid.harvard.edu/explore
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گردد که موجب شده سهم نفت و مشتقات نفتي از کـل صـادرات بـه نسـبت اين کشور بازمي
، 2285مارت و کانادا نیز از ديگـر کشـورهايي هسـتند کـه در سـال ساير کشورها کمتر باشد. ا

شاخص پیچیدگي صادراتي کاال در اين کشورها باال بـوده اسـت. وضـعیت سـاير کشـورهاي 
مورد مطالعه تقريبا مشابه يكديگر است و با توجه به اينكه بخش عمـده محصـوالت صـادراتي 

توان انتظار داشـت کـه يین تشكیل داده، مياين کشورها را کاالهاي ساده با درجه پیچیدگي پا
تـر باشـد. میزان پیچیدگي صادراتي کاال در اين کشورها نیز نسبت بـه پـنج کشـور فـوق پـايین

دهـد هاي مختلـف نشـان ميمقايسه میزان پیچیدگي صادراتي کشورهاي مورد مطالعه در سال
 که پیچیدگي صادراتي کاال در اين کشورها در حال افزايش است. 

 
 (: میزان تغییرات شاخص پینیدگی صادراتی کاال در کشورهاي منتخب1نمودار )

 
 هاي پژوهشمنبع: یافته
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 آزادی اقتصادی -5-2

دهـد کـه در میـان ، نشـان مـي2285بررسي آمارهاي ارائه شده توس  بنیاد هريتیج در سـال 
ص داده اسـت. کشورهاي منتخب، کانادا بیشترين میزان آزادي اقتصادي را به خـود اختصـا

بـوده کـه نسـبت بـه سـال  7/51، امتیاز کلي اين کشور براي آزادي اقتصادي 2285در سال 
ها نیـز بهتـرين و بـدترين درصد رشد داشـته اسـت. در میـان زيرشـاخص 5/2، حدود 2285

 9/72و مخارج دولـت بـا امتیـاز  7/11وضعیت اين کشور مربوط به آزادي تيارت با امتیاز 
بیشترين امتیـاز شـاخص کلـي آزادي  2285مین کشوري است که در سال است. امارات دو

بــوده و بهتــرين و بــدترين  3/55اقتصــادي را کســب کــرده اســت. امتیــاز کلــي ايــن کشــور 
و آزادي  2/33هاي آزادي اقتصادي امارات مربـوط بـه سـالمت مـالي بـا امتیـاز زيرشاخص

سومین کشور با بیشترين میزان  7/55ز کلي است. انگلستان با امتیا 72گذاري با امتیاز سرمايه
آزادي اقتصادي است و بهترين و بدترين زيرشاخص اين کشور مربوط به حقوق مالكیت با 

 است.  7/72و سالمت مالي با امتیاز  1/39امتیاز 
، 8/57امتیاز کلي شاخص آزادي اقتصادي براي آمريكا، نروژ، مالزي و قطـر بـه ترتیـب 

ت و مانند سه کشور امارات، کانادا و انگلستان وضعیت خـوبي دارنـد. اس 8/59و  1/59، 57
امتیاز کلي شاخص آزادي اقتصادي کلمبیا، قزاقستان، کويـت، عربسـتان و مكزيـك نیـز بـه 

بوده و اندکي باالتر از میـانگین جهـاني اسـت. پـايین  5/59و 7/57، 8/57، 53، 5/53ترتیب 
اين پنج کشور موجـب شـده کـه امتیـاز کلـي  بودن امتیاز زيرشاخص يكپارچگي دولت در

 شاخص آزادي اقتصادي پايین باشد.
بدترين وضـعیت  9/73و  7/71، 7/75اليزاير، آنگوال و اکوادور به ترتیب با امتیاز کلي 

 7/72امتیـاز کلـي ايـران  2285را در بین کشورهاي منتخب دارند. براساس آمارها، در سال 
واحد رشد داشته که از اين حیـث، بیشـترين رشـد در  5د حدو 2285بوده که نسبت به سال 

میان کشورهاي خاورمیانه و شمال آفريقا است. طبـ  گـزارش بنیـاد هـريتیج، در ايـران کـه 
هاي بزرگ آيد، دولت فعالیت بسیاري از شرکتبیشتر درآمد از صادرات نفت به دست مي

قـانون نیـز همچنـان نسـبت بـه  را به صورت مستقیم يا غیرمستقیم در اختیـار دارد. حكومـت
وسـیله اي بهپذير بوده و بخـش خصوصـي ايـران بـه طـور گسـتردهمداخالت سیاسي آسیب

 گذاري محدودکننده و ناکارآمدي و سوءمديريت به حاشیه رانده شده است.محی  قانون
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(، میزان تغییرات شاخص آزادي اقتصادي در کشورهاي منتخب به نمايش 9در نمودار )
 شده است.گذاشته 
 

 (: میزان تغییرات شاخص آزادي اقتصادي در کشورهاي منتخب8نمودار )

 
   https://www.heritage.org: منبع

 
هاي موجود در بخش حاکمیت قانون اسـت بدترين وضعیت ايران مربوط به زيرشاخص

اي کـه ايـران در زيرشـاخص حقـوق گونـهاست به تر از میانگین جهانيو از اين حیث پايین
و در  888رتبـه  95، در زيرشاخص کارايي قضـايي بـا نمـره 859رتبه  7/92مالكیت با نمره 

جهان را دارد. در بخش اندازه دولـت  877رتبه  5/23زير شاخص يكپارچگي دولت با نمره 
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 18/ 8اخص بار مالیاتي با نمره نیز ايران، باالتر از میانگین جهاني بوده به طوري که در زيرش
، و در زيرشاخص سالمت مـالي 3رتبه  32/ 5، در زيرشاخص مخارج دولت با نمره 59رتبه 

جهـان را در اختیـار دارد. در زمینـه بخـش کـارايي قـوانین، ايـران در  91رتبه  37/ 3با نمره 
 7کار با نمره  ، در آزادي نیروي35در جايگاه  57/ 1وکار با نمره شاخص آزادي کسبزير
جهـان قـرار گرفتـه  851در جايگـاه  77/ 7و در آزادي پـولي بـا نمـره  885در جايگاه  77/

وسـیله فرآينـد گـذاري محدودکننـده بهاست. در اين ارتباط بايـد گفـت کـه محـی  قـانون
ريزي اقتصادي دولتي و بوروکراسي پیچیده، تشديد شده و موجـب عملكـرد ضـعیف برنامه

گذاري خصوصي شده است. همچنین در بخش درجه باز بودن بـازار، ايـران هتولید و سرماي
را به اختصـاص داده کـه بـا ايـن نمـره، ايـران در  77/ 7در زيرشاخص آزادي تيارت نمره 

را  859بـوده کـه رتبـه  82دنیا قرار گرفته است. در آزادي مالي نیز امتیاز ايران  857جايگاه 
 براي کشور رقم زده است.

 

 ها مورداستفادهرفی مدل تحقیق و دادهمع -6

اي يافتـه مالحظـههاي تابلويي در مطالعـات اقتصادسـنيي گسـترش قابلامروزه استفاده از داده
تـوان مسـائل را فقـ  تـوان بـراي مـواردي کـه نميهاي تابلويي مياي که از دادهگونهاست به

هـاي فت. از جمله مزاياي دادههاي مقطعي بررسي کرد، بهره گرصورت سري زماني يا برشبه
خطي کمتـر، درجـه تر، تغییرپذيري بیشتر، همتوان به اطالعات بیشتر، تنو  گستردهتابلويي مي

(. بنـابراين، در ايـن 8937خـاني، زاده و حاجيتر اشاره کرد )خلیلآزادي باالتر و تورش پايین
صـادي بـر رشـد اقتصـادي مطالعه براي بررسي ا ـرات پیچیـدگي صـادرات کـاال و آزادي اقت

اسـتفاده شـده اسـت. بـراي ايـن منظـور  8هاي تابلويي پوياکشورهاي مورد مطالعه از مدل داده
 است. (7معادله کلي تصريح شده مطاب  معادله )

 
(7)            yit = αyit−1 + βXit + δi + εit 
 

                                                                                                                   
1- Dynamic Panel Data 
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کـه در مطالعـه حاضـر از لگـاريتم دهنده متغیر وابسته مدل بوده نشان yit(، 7در معادله )

يـك  Xitضـرايب معادلـه و  βو  α ( اسـتفاده شـده اسـت. LGDPitتولید ناخالص داخلي )
kبردار  × ، LEXPYit ،LEFitاز متغیرهاي توضیحي است کـه ايـن متغیرهـا عبارتنـد از:  1

LFDit ،LHCit ،LGCFit   کـاال، آزادي اقتصـادي  پیچیدگي صادراتيکه به ترتیب بیانگر
در کشورهاي منتخب )که براي اين منظور از شاخص آزادي اقتصادي هريتیج استفاده شـده 
اسـت(، شــاخص توســعه مـالي در کشــورهاي منتخــب )کـه معمــوال بــراي آن از متغیرهــاي 

در  GDP8شود، اما در تحقی  حاضر از متغیر نسبت حيـم نقـدينگي بـه مختلفي استفاده مي
اسـتفاده  2هاي تحصـیلتخب استفاده شده است(، سرمايه انساني )از متغیر سـالکشورهاي من

به صورت درصدي هسـتند. همچنـین  GDPشده است( و نسبت تشكیل سرمايه ناخالص به 
هـاي خطاي بـرآورد داده εitمقاط  و  بیانگر تا یرات فردي مشاهده نشده δi(، 7در معادله )

 رتیب نشان دهنده مقط  و زمان هستند.نیز به ت tو  iترکیبي است. 
هايي از متغیـر وابسـته بـه وسیله وارد شـدن وقفـه يـا وقفـهپويايي به (، رابطه7در معادله )

شود. از ايـن رو، بـه دلیـل وجـود سـاختار پويـا و عنوان متغیر توضیحي در الگو مشخص مي
اده از روش ارتبــاط وقفــه متغیــر وابســته در ســمت راســت بــا تــا یرات مقطعــي، اســتف

دهنـد. يكـي دار و ناسازگاري را ارائه ميگرهاي ا رات  ابت و تصادفي نتايج تورشبرآورد
گیري از معادلـه اصـلي بـراي حـذف هاي معمول براي حـل ايـن مشـكل، تفاضـلحلاز راه

(. 8338، 9است )آرالنـو و بانـد GMMهاي زنندهتا یرات مقطعي و سپس استفاده از تخمین
 .( را خواهیم داشت7(، معادله )7گیري از معادله )ا تفاضلرو، بازاين
 
(7)   (yit − yit−1) = α(yit−1 − yit−2) + β(Xit − Xit−1) + (εit −

εit−1) 
 

                                                                                                                   
8- M2 به مي( مو  حيم پولM1( و شبه پول)Tنقدينگي گفته مي ) شود و حيم پول نیز به دو دسته تقسیم

هايي که با صدور چك هاي ديداري )سپردهسپرده -2ميمو  اسكناس و مسكوک در دست مردم و  -8شوند: مي

 براي افراد قابل برداشت هستند(.

2- Years of Schooling 

3- Arellano and Bond 
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گیري، تا یرات مقطعي حذف شده، اما يـك تـورش وسیله عمل تفاضل( به7در معادله )
𝜀𝑖𝑡)جديد ايياد شده است، زيرا جزء اخالل جديـد  − 𝜀𝑖𝑡−1) دار، بـا متغیـر وابسـته وقفـه

𝑦𝑖𝑡)يعني  − 𝑦𝑖𝑡−1) : همبستگي دارد. با فر 
 همبستگي پیاپي در اجزاي اخالل وجود ندارد. -الف
توان شـراي  گشـتاوري را زا هستند، ميبه صورت ضعیف برون Xمتغیرهاي توضیحي  -ب

 ( بیان کرد.5مطاب  معادله )
 

(5)           E[yit−s , ∆εit] = 0     t = 3, … , T    s ≥ 2 
             E[Xit−s , ∆εit] = 0     t = 3, … , T    s ≥ 2 

 
(، 8338شــود. آرالنــو و بانــد )زننــده تفاضــلي نامیــده ميبراســاس ايــن شــراي ، تخمین

شـود اول فـر  مي کنند. در مرحلهاي را پیشنهاد ميدو مرحله (GMMهاي )زنندهتخمین
ه اجزاي اخالل در طول زمان و براي تمام مقاط  مستقل و همسان هستند و در مرحلـه دوم ک

هاي بــه دسـت آمــده از مرحلــه اول بـراي بــه دسـت آوردن تخمــین ســازگاري از باقیمانـده
کوواريــانس بــدون در نظــر گــرفتن فــرو  مســتقل بــودن و همســاني -مــاتريس واريانســي

اي بـه طـور ميـانبي نسـبت بـه زن دو مرحلـهن، تخمـینشـود. بنـابرايها استفاده ميواريانس
(. همچنـین در ايـن 8937اي کـاراتر اسـت )تكـانلو و همكـاران، هاي يك مرحلهزنتخمین

کارگرفتـه در مـدل مشـخص روش به منظور تخمین مـدل، الزم اسـت متغیرهـاي ابـزاري به
 اند.غیرهاي توضیحيشود. متغیرهاي ابزاري اين مدل، مقادير باوقفه متغیر وابسته و مت

پس از برآورد ضـرايب بايـد اعتبـار متغیرهـاي ابـزاري بـا اسـتفاده از آزمـون تشـخیص 
گیرد. در اين آزمـون فـر  صـفر مبتنـي بـر ايـن اسـت کـه مورد بررسي قرار مي 8سارگان

ها همبسته نیستند. اگر فرضـیه صـفر رد نشـود در آن متغیرهاي ابزاري استفاده شده با پسماند
تغیرهاي ابزاري تعريف شده در مدل معتبر بوده و مدل نیـاز بـه تعريـف متغیرهـاي صورت م

ابزاري بیشتر ندارد، اما در صورت رد فرضیه صفر، متغیرهاي ابزاري تعريف شـده ناکـافي و 
تري براي مدل تعريف شـود. افـزون بـر نامناسب بوده و الزم است متغیرهاي ابزاري مناسب

گیري وني جمالت اخالل نیز آزمـوده شـود، زيـرا روش تفاضـلاين، بايد مرتبه خودرگرسی

                                                                                                                   
1- Sargan Test 
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مرتبه اول براي حذف ا رات  ابت در صورتي روش مناسبي است که مرتبـه خودهمبسـتگي 
 (. 8932و اصغرپور و همكاران،  2227، 8نباشد )بالتاجي AR(2)جمالت اخالل از مرتبه دو 

ــهداده هــاي ســوختي و معــدني اي و کاالهــاي صــادرات کاالهــاي کشــاورزي، کارخان
کشورها که براي ساختن شـاخص پیچیـدگي صـادراتي کاالهـا مـورد نیـاز اسـت از سـايت 

 37دريافـت شـده اسـت. بـراي سـاخت ايـن شـاخص از آمارهـاي  2سازمان تيارت جهاني
هـاي کشور جهان که بیشترين سهم را در تيارت جهـاني دارنـد، اسـتفاده شـده اسـت. داده

شود، استخراج شـده قتصادي از بنیاد هريتیج که هرساله منتشر ميمربوط به شاخص آزادي ا
 GDPهاي مربوط به تولیـد ناخـالص داخلـي سـرانه، نسـبت حيـم نقـدينگي بـه است. داده

هاي تحصــیل )شــاخص ســرمايه )شـاخص توســعه مــالي(، تشـكیل ســرمايه ناخــالص و سـال
شـود بـازه زمـاني مطالعـه گرفته شـده اسـت. يـادآور مي 9انساني( نیز از سايت بانك جهاني

هاي مربوط بـه متغیرهـاي مسـتقل و توضـیحي بـه است و داده 2285تا  8331حاضر از سال 
 صورت لگاريتمي وارد مدل شده است.  

 

 و تحلیل نتایجبرآورد مدل و تجزیه  -9

منظور پرهیز از رگرسیون کاذب، پیش از برآورد مدل بايد مانـايي تمـام متغیرهـاي مـورد به
 7چـو -لـین -هاي لويناده در تخمین مورد آزمون قرار گیرد. براي اين منظور از آزموناستف

(LLC)  و همچنین آزمونCADF ( 2هـا در جـدول )شـود. نتـايج ايـن آزموناسـتفاده مي
چـو، همـه متغیرهـا در سـطح -لین-طور که پیداست، براساس آزمون لوينآمده است. همان

دهد که همه متغیرهاي مورد اسـتفاده در مـدل یز نشان مين CADFمانا هستند. نتايج آزمون 
 در سطح مانا هستند.

 
 
 
 
 

                                                                                                                   
1- Baltagi 

2- World Trade Organization 

3- World Bank 

4- Levin-Lin-Chu 
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 (: نتایج آزمون ریشه واحد1جدول )

 متغیر
 CADFآماره آزمون  (LLC)چو -لین-لوين آزمون
 احتمال آماره احتمال آماره

LEXPY 15/3- 2222/2 92/5- 2222/2 

LEF 23/2- 2819/2 72/9- 2219/2 

LGCF 22/9- 2282/2 29/5- 2222/2 

LFD 78/9- 2222/2 52/9- 2279/2 

LHC 22/7- 2222/2 72/7- 2222/2 

LGDP 59/7- 2222/2 83/27- 2222/2 
 هاي پژوهشمنبع: یافته

 
( با استفاده از روش پنل 8311-2285(، نتايج برآورد مدل را در فاصله زماني )9جدول )
شود، تمام متغیرهـاي مورداسـتفاده در نمونـه از ه ميطور که مشاهددهد. همانپويا نشان مي

براساس نتايج بـه دسـت آمـده، ضـريب متغیـر دار هستند. لحاظ آماري در سطح بااليي معني
پیچیدگي صادراتي کاال، مطاب  انتظار و مثبت است و با ادبیات نظري و نتايج مطالعـات انيـام 

توانـد دهد پیچیدگي صـادراتي کـاال ميميشده در اين زمینه مطابقت دارد. اين موضو  نشان 
رشد اقتصادي کشورهاي موردمطالعه را افزايش دهد. بنابراين، چنانچه به میزان يك درصد بـه 

توان انتظار داشت کـه رشـد پیچیدگي صادراتي کاالها در کشورهاي منتخب افزوده شود، مي
 درصد افزايش يابد. 78/2به میزان اقتصادي اين کشورها 

ديگر از عوامل ا رگذار بر رشد اقتصادي است. نتايج مطالعـه حاضـر اقتصادي يكيآزادي 
داري بـر رشـد اقتصـادي دارد. دهد که اين متغیر نیز مطـاب  انتظـار ا ـر مثبـت و معنـينشان مي

هاي قبلي نیـز نشـان داد کـه آزادي اقتصـادي اکثـر بررسي وضعیت آزادي اقتصادي در بخش
هاي دوازده گانه محاسـبه شـده اسـت، نزديـك با توجه به شاخصکشورهاي مورد مطالعه که 

توان انتظار داشت که متغیـر آزادي رو، ميبه میانگین جهاني است و يا بیشتر از آن است. ازاين
هـاي قبلـي، بتوانـد ا ـر مثبتـي بـر رشـد اقتصـادي هاي معرفي شـده در بخشاقتصادي از کانال

( آمـده اسـت، ضـريب آزادي 9انطور که در جـدول )کشورهاي مورد مطالعه داشته باشد. هم
دار است و اگر میزان آزادي اقتصـادي کشـورها، يـك درصـد زيـادتر اقتصادي مثبت و معني
 درصد افزايش خواهد يافت. 25/2به میزان شود، رشد اقتصادي 
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GDP (LGCF ،)، متغیر تشكیل سرمايه ناخـالص بـه ها و نتايج تيربيمطاب  با نظريه
بت و معناداري بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخب دارد به طوري که يك درصد تا یر مث

درصد افزايش رشد اقتصادي در دوره  282/2افزايش در تشكیل سرمايه ناخالص منير به 
مورد بررسي، شده است. بديهي است که تيهیز نیـروي انسـاني بـا سـرمايه بیشـتر، عامـل 

فزايش تـوان تولیـد داخلـي بـوده و رشـد بیشـتر بسیار مهمي در ايياد زمینه مناسب براي ا
شود که براي بهبـود و افـزايش نقـش نیـروي سازد. بنابراين پیشنهاد ميتولید را محق  مي

آالت و تيهیـزات فیزيكـي صـورت گذاري بیشـتري در ماشـینانساني در تولید، سـرمايه
هاي ناشي از ز صرفهگذاري مشترک و استفاده اتواند از طري  سرمايهگیرد که اين امر مي
 مقیاس تحق  پذيرد.

هاي تا یرگذار بر رشد اقتصادي، توسعه مالي است که براي آن يكي ديگر از مولفه
بـه  GDPهاي مختلفي وجود دارد. در مطالعه حاضـر از نسـبت حيـم پـول بـه شاخص

دهـد ايـن عنوان شاخصي از توسعه مـالي اسـتفاده شـده اسـت. نتـايج مطالعـه نشـان مي
ا ر منفي بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخـب دارد و چنانچـه يـك درصـد بـه شاخص 

درصـد کـاهش  )82/2(افزوده شود، رشد اقتصادي به میزان  GDPنسبت حيم پول به 
يابد. شايد بتوان يكي از داليل منفي بودن ا ر شاخص توسعه مالي بر رشد اقتصـادي مي

فـت و درآمـدهاي حاصـل از آن را افزايش زياد حيم پول بـه دلیـل صـادرات بـاالي ن
شـود. دانست که موجب ايياد تورم و کاهش رشـد اقتصـادي در کشـورهاي نفتـي مي

ضريب متغیر سرمايه انساني به عنوان يكي ديگر از متغیرهاي توضیحي که در مدل وارد 
دهـد شده است، داراي عالمت موردانتظار و مثبت است و نتايج تخمین مـدل نشـان مي

طور متوسـ  رشـد اقتصـادي يك درصـدي شـاخص سـرمايه انسـاني، بـهکه با افزايش 
توان گفت توسعه سـرمايه انسـاني از طريـ  يابد. بنابراين، ميدرصد افزايش مي 285/2

تقويــت ســطح مهــارت و تخصــص نیــروي کــار و همچنــین کارآمــد کــردن و افــزايش 
موجــب رشــد وري نیــروي کــار را افــزايش داده و از ايــن حیــث هــاي آن، بهــرهقابلیت

 شود.اقتصادي در کشورهاي مورد مطالعه مي
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 DPD(: نتایج تخمین با استفاده از روش 8جدول )
 احتمال tآماره  ضريب متغیر

LEXPY 78/2 53/28 2222/2 

LEF 25/2 17/85 2222/2 

LGCF 282/2 52/7 2222/2 

LFD 82/2- 55/77- 2222/2 

LHC 285/2 92/2 2285/2 
LGDPP (-1) 2۲/۰ ۲۹۱/۱۰ ۰۰۰۰/۰ 

 دهند.درصد را نشان می 5داري اعداد داخل پرانتز سطح معنی* 
 هاي پژوهشمنبع: یافته

 
براي بررسي معتبر بودن متغیرهاي ابـزاري تعريـف شـده در مـدل از آزمـون سـارگان و 

گیري شده از آزمـون آرالنـو براي تشخیص مرتبه خودهمبستگي بین جمالت اخالل تفاضل
( ، آمـده اسـت. براسـاس ايـن جـدول، ارزش 7اده شده که نتايج آن در جدول )و باند استف

توان گفت که فرضـیه صـفر، مبنـي بـر است و مي 27/2تر از احتمال آزمون سارگان بزرگ
شـود. در آزمـون آرالنـو و بانـد نیـز اعتبار متغیرهاي ابزاري مـورد اسـتفاده در مـدل رد نمي

ین جمـالت اخـالل بـوده و نتـايج بـه دسـت آمـده فرضیه صفر، عدم وجود خودهمبستگي ب
خودهمبستگي مرتبه دوم وجـود نداشـته و درصد،  7حاکي از آن است که در سطح خطاي 

 ها داراي ويژگي سازگاري هستند.زنندهتخمین
 

 (: نتایج آزمون اعتبار متغیرهاي ابزاري و خودهبستگی در مدل0جدول )
 آزمون سارگان

 (PVزش احتمال )ار دومقدار آماره کاي
95/19 091/1 

 آزمون آرالنو و باند
 (PVارزش احتمال ) Zمقدار آماره  وقفه

AR (1) 11/1- 110/1 

AR (2) 51/1- 119/1 
 هاي پژوهشمنبع: یافته
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 نتیجه گیری و پیشنهادات -1

هايي موجود در بررسي عملكرد اقتصادي کشـورها ترين شاخصرشد اقتصادي يكي از مهم
توانند بر رشد اقتصادي ا رگـذار هاي مختلفي هستند که ميدر ادبیات اقتصادي مولفهاست. 

باشند. مطالعه حاضر به بررسـي ا ـر پیچیـدگي صـادراتي کـاال و آزادي اقتصـادي بـر رشـد 
گیري شـاخص پیچیـدگي صـادرات کـاال از شـاخص اقتصادي پرداخته است. بـراي انـدازه
دي نیز از شاخصي کـه هرسـاله توسـ  بنیـاد هـريتیج پیچیدگي هاسمن و براي آزادي اقتصا

هاي ، سـالGDPشود، اسـتفاده شـده اسـت. نسـبت تشـكیل سـرمايه ناخـالص بـه منتشر مي
)شـاخص توسـعه  GDPتحصیل )شاخص سرمايه انساني( و همچنین نسـبت حيـم پـول بـه 
 مالي( از ديگر متغیرهايي است که در اين مطالعه استفاده شده است. 

ــزان خص پیچیــدگي صــادراتي در کشــورهاي منتخــب نشــان ميمحاســبه شــا دهــد، می
ها در اين کشورها رونـد صـعودي دارد. همچنـین بـه دلیـل ماهیـت پیچیدگي صادراتي کاال

جز مكزيك، انگلسـتان، آمريكـا، کانـادا، مـالزي و اقتصاد نفتي اکثر کشور مورد مطالعه )به
به بـوده و در نتیيـه شـاخص پیچیـدگي هـا تقريبـا مشـاامارات(، نـو  کـاالي صـادراتي آن

 28از میان  2285صادراتي کاالها براي اکثر اين کشورها نزديك به يكديگر است. در سال 
کشور مورد مطالعه، مكزيك، انگلستان و آمريكا بیشـترين شـاخص پیچیـدگي صـادراتي و 

زادي آذرباييــان و اليزايــر کمتــرين میــزان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در زمینــه آ
اقتصادي نیز کمترين میزان مربوط به سه کشور اليزايـر، آنگـوال و اکـوادور بـوده و سـطح 

 آزادي اقتصادي اکثر کشورها نزديك به میانگین جهاني و يا بیشتر از آن بوده است. 
، ا ـر 78/2نتايج برآورد مدل نشان داد که شاخص پیچیدگي صادراتي کـاال بـا ضـريب 

د اقتصادي دارد و اين موضو  با نتايج مطالعات خارجي که حاکي داري با رشمثبت و معني
از ا ر مثبت پیچیدگي صادراتي بر رشد اقتصادي است، مطابقت دارد. آزادي اقتصـادي نیـز 

توانـد ا ر مثبت بر رشد اقتصادي داشـته و افـزايش يـك درصـدي در آزادي اقتصـادي، مي
 درصد افزايش دهد. 25/2رشد اقتصادي را در کشورهاي مورد مطالعه تا 

با توجه به ا رات مثبت پیچیدگي صادراتي و آزادي اقتصـادي بـر رشـد اقتصـادي، الزم 
است که کشورهاي نفتي در بهبود اين دو شاخص گام بردارنـد. در ايـن راسـتا، کشـورهاي 

توانند از مزيت رقابتي خود، يعني دسترسي به منـاب  عظـیم نفـت و گـاز و تولیـد منتخب مي
آن در جهت ارتقـاي پیچیـدگي صـادراتي اسـتفاده کننـد. ايـن امـر بـا توسـعه صـناي  باالي 
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پـذير اسـت. توضـیح خصـوص صـنعت پتروشـیمي، امكاندستي صنعت نفت و گـاز بهپايین
اينكه تولید محصوالت مختلف در حوزه پتروشیمي نیازمند خوراک نفت و گاز اسـت و بـا 

توان طیـف وسـیعي از کاالهـا را تولیـد مي تكمیل زنيیره ارزش و توسعه صنعت پتروشیمي
کرد که ارزش افزوده باالتري نسبت به صادرات نفت و گاز، به صورت خام دارند و از اين 

 حیث پیچیدگي صادراتي را افزايش داد. 
تواند پیچیدگي صادراتي را ارتقا بر ميبا توجه به اينكه تولید و صادرات کاالهاي دانش

منظور افـزايش نقـش دانـش در هاي تحقی  و توسعه بـهگسترش فعالیتدهد، تاکید بیشتر بر 
منظور گذاران بـهاز ديگر مواردي است که بايـد از سـوي سیاسـتهاي اقتصادي تمام بخش

در ايـن راسـتا حمايـت از  توجه جدي قرار گیرد.افزايش شاخص پیچیدگي صادراتي مورد 
توانـد هـاي پیشـرفته ميید محصوالت با فناوريمنظور تولبنیان بههاي اقتصادي دانشفعالیت

 راهگشا باشد. 

گذاري وکار و تسهیل سرمايهتوان با بهبود فضاي کسبدر زمینه آزادسازي اقتصادي نیز مي

توانـد گذاران خارجي را فراهم کرد که ايـن موضـو  نیـز ميو تيارت، زمینه ورود سرمايه

  غان آورد.دستیابي به رشد اقتصادي باالتر را به ارم
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