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 چکیده 

نرخ باالی تورم معضل اقتصادی مهمی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است که با وجود پیشینه طوالنی  
رود.  مداران و اقتصاددانان به شمار می های اصلی سیاست دغدغه تحلیل و بررسی کماکان مورد بحث است و جزء  

هایی که  براساس شواهد موجود تورم دارای آثار نامطلوبی بر جامعه است بطوری که اقتصاددانان معتقدند هزینه 
  های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد. تر از هزینه تواند بسیار جدی کند می تورم بر جامعه تحمیل می 

با عنایت به اثرات منفی تورم، عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید آن در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است.     
این خصوص بر اساس مباحث نظری مطرح شده تورم دارای سه منشاء عمده )  ( فشار  2( افزایش تقاضا، ) 1در 

هش تورم، افزایش عرضه و رشد محصول  های کا ( تنگناهای ساختاری است. یکی از مهمترین سیاست 3هزینه و ) 
باعث  از طریق افزایش ظرفیت و تنوع تولید محصوالت پیچیده،    تواند است. در این راستا پیچیدگی اقتصادی می 

شود. رویکرد پیچیدگی اقتصادی مبتنی بر این تفکر  و در نهایت کاهش تورم در اقتصاد    گیری مازاد عرضه شکل 
  ها است و اقتصاد معرف میزان دانش، مهارت و فناوری مورد نیاز برای تولید آن   است که محصوالت تولید شده در 

تولید نمی  را  این فرض که کشورها محصولی  باشند، میزان  با  داشته  را  آن  تولید  آنکه دانش و مهارت  کنند مگر 
اقتصاد کشورها را محاسبه می  ارتباط بین  لذا مطالعه حاضر درصدد بررس   .کند انباشت دانش مولد نهفته در  ی 

است. مدلسازی    1995- 2018پیچیدگی اقتصادی و نرخ تورم در سی کشور عضو سازمان همکاری اسالمی طی دوره  
پایه مدل داده  بر  این تحقیق   در  آماری  اطالعات  تعمیم ها و  تکنیک گشتاورهای  از  با استفاده  و  پانل  یافته  های 

(GMM)   انتظاری، تفاضل رشد نقدینگی و رشد تولید داخلی و وفور    قرار گرفته است. همچنین متغیرهای مهم تورم
منابع طبیعی به عنوان متغیرهای توضیحی مدل لحاظ گردیده است. تحلیل نتایج این مطالعه داللت بر آن دارد که  

دار بر نرخ تورم دارد. همچنین  سازمان همکاری اسالمی پیچیدگی اقتصادی تأثیر منفی و معنی   در کشورهای عضو 
دار متغیرهای تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی  يج تخمين بيانگر تأثیر مثبت و معنی نتا 

و متغیر فراوانی منابع طبیعی بر نرخ تورم است. بنابراین نتایج تحقیق تأییدی بر رویکرد انتظارات تورمی، نظریه  
 پولی و همچنین نظریه ساختارگرایان است. 

 اله: ارجاع به مق 
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 مقدمه   -1
رو یکی  دهد. از این را تحت تأثیر قرار می  یکی از متغیرهای اقتصادی است که کل اقتصاد   1تورم 

سیاستی مسئله  های اقتصاددانان چه از بعد نظری و چه از بعد تجربی و  ترین دغدغه از اساسی 
در ادبیات اقتصادی منظور از  .  (Pourkazemi, Biravand, & Delfan, 2016)تورم است 

ناپذیر دارد. افزایش  هاست که غالباً حالتی مداوم و برگشت تورم، افزایش سطح عمومی قیمت 
فعالیت  اقتصادی، محدود شدن رشد سرمایه نااطمینانی در  اختالل در تخصیص  های  گذاری، 

های  بهینه منابع اقتصادی و باز توزیع غیربهینه و ناعادالنه آنها تنها بخشی از مضرات و هزینه 
. بنابراین کنترل تورم و آهنگ  (Ghavam & Tashkini, 2005)شوند تورم باال محسوب می 

 هاي سیاستمداران بوده است.  ها همواره جزء مهم برنامه افزایش قیمت 
تواند  شود و میاقتصادی که اخیراً توجه بیشتری به آن میهای جدید  یکی از مؤلفه

اقتصادی پیچیدگی  باشد،  داشته  تورم  نرخ  بر  توجهی  قابل  که    2تأثیر  متغیر  این  است. 
های تولید،  طریق افزایش سطح قابلیت کننده ظرفیت تولید ملی و تنوع آن است ازمنعکس

گردد. در واقع بدون افزایش پیچیدگی    تواند موجب رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانهمی
اقتصادی، رشد اقتصادی ناشی از محصوالت مختلف مستمر و باثبات نخواهد بود. زیرا در  
بلندمدت افزایش محتوای فناوری سبد صادراتی و سطح پیچیدگی باالتر کاالها ضامن رشد  

نکته قابل   .(Elahi, Khodadad Kashi, & Sagheb, 2018)و توسعه اقتصادی خواهد بود
به تنها پیچیدگی فناوری  نه  اقتصادی که  رفته در  کار  ذکر آن است که شاخص پیچیدگی 

های فیزیکی و اجتماعی، فرآیند  گیرد بلکه پیچیده بودن زیرساختتولید کاال را در نظر می
 Ranjbar, Sagheb,  & Ziaee)دهدبازاریابی و عرضه در بازار جهانی را نیز مد نظر قرار می

Bigdeli, 2019)  های اخیر به عنوان راهکاری برای خروج از اقتصاد تک محصولی و  در سال
تواند با  کاهش شکنندگی اقتصادها نسبت به نوسانات رابطه مبادله ارائه شده است و می

قرار دهد. شاخص   نیز تحت تأثیر  اقتصاد، نرخ تورم را  تقاضای کل  بر عرضه و  اثرگذاری 
  4هاي »هاروارد« براي اولين بار توسط گروهي از محققان دانشگاه  3(ECI)یپیچیدگی اقتصاد

 
1 Inflation 
2 Economic Complexity 
3 Economic Complexity Index 
4 Harvard University 
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مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این شاخص، متغیر کلیدی    2007در سال    5« ام آی تیو »

ها  آوری قابلیتبرای توضیح رشد و توسعه کشورهاست و توانایی مختلف کشورها برای جمع
 ,Felipe, Kumar, Abdon, & Bacate)  دهدرا توضیح میهای عملکرد آنها و نیز تفاوت

)2201  . 
میزان دانش کشورها نسبت مستقیمی با انواع محصوالت تولید شده در آنها دارد.  
تولید هر محصول نیازمند دارا بودن دانشهاي خاصی است و هر چه تولیدات یک کشور  

ر آن کشور وجود دارد. در  متنوعتر باشد یعنی دانش شکل گرفته و تجمیع شده بیشتري د
های مختلف اعم از طراحی، بازاریابی، تأمین  یک اقتصاد پیچیده، افراد برخوردار از دانش

توانند با یکدیگر تعامل داشته  مالی، دانش فنی، مدیریت منابع انسانی و حقوق تجاری می
برای تولید محصوالت ترکیب می این    هاییکنند. در جوامعی که بخشو دانش خود را  از 

قابلیت بنابراین  مجموعه  ندارد.  وجود  محصوالتی  چنین  ایجاد  امکان  باشند  غایب  ها 
اقتصادهاي پیچیده اقتصادهایی هستند که میتوانند حجم زیادي از دانش مرتبط را در قالب  
تولید   از کاالهاي دانشبر را  افراد گرد هم جمع کرده و مجموعه متنوعی  شبکههاي بزرگ 

داشته وکاالهاي کمتر و   6قتصادهاي ساده پشتوانه ضعیفی از دانش مولد کنند. به عکس، ا 
است   تعامالت  از  کوچکتري  شبکه  مستلزم  که  میکنند  تولید   & Hidalgo)سادهتري 

Hausmann, 2009)از واژگان کلیدی ادبیات پیچیدگی اقتصادی    8و فراگیری   7. دو واژه تنوع
والتی که توسط یک کشور تولید و صادر  هستند. تنوع محصوالت صادراتی به تعداد محص

 کنند،  شود و فراگیر بودن به تعداد کشورهایی که یک محصول مشخصی را صادر میمی
  

 
5 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
6 Productive knowledge 
7 Diversification 
8 Ubiquity 
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دارد  داراي  9اشاره  میشوند  گرفته  نظر  در  توسعهیافته  عنوان  به  معمواًل  که  کشورهایی   .
بسیار ساده تا  محصوالت صادراتی بسیار متنوع هستند و انواع مختلفی از محصوالت، از  

توسعه کمتر  کلی  صورت  به  که  کشورهایی  بالعکس  میکنند.  صادر  پیچیده  یافته  بسیار 
  هستند، تنها محصوالتی را صادر میکنند که بیشتر کشورها نیز میتوانند آنها را صادر کنند

)5, 201, & PietroneroCristelli, Tacchella(  .  در مولد  دانش  انباشت  واقع  در 
از طریق  اقتصادهای پیچی با پیچیدگی فزاینده افزایش عرضه محصوالت متنوعده  ، رشد  تر 

رود همراه با رشد اقتصادی شاهد افزایش  درونزا را برای اقتصاد به دنبال دارد و انتظار می
پیچیدگی   تأثیر  بررسی  حاضر  مطالعه  از  هدف  باشیم.  تورم  کاهش  و  اقتصاد  کل  عرضه 

است.    1995-2018طی دوره    10مان همکاری اسالمی اقتصادی بر تورم در کشورهای عضو ساز 
در واقع در مقاله پیش رو به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که »آیا پیچیدگی اقتصادی 

کاهش تورم را به دنبال داشته است؟« مقاله    1995-2018در کشورهای اسالمی طی دوره  
مط و  نظری  مبانی  به  ادامه  در  است  شده  تنظیم  بخش  پنج  در  تجربی  حاضر  العات 

شود، بخش چهارم حقایق  پردازیم. در بخش سوم معرفی متغیرها و تدوین مدل ارائه میمی
نتیجه به  نیز  ششم  بخش  است.  مدل  برآورد  پنجم  بخش  و  پیشنهادات  آماری  و  گیری 

 اختصاص دارد. 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش  -2
تعریفی ساده، متداول و مورد قبول  اي پیچیده و داراي ابعاد گوناگون است. در  تورم پدیده

اغلب اقتصاددانان تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمتها به طور مداوم و به مرور  
در   قیمتها  عمومی  سطح  افزایش  استمرار  و  زمان  عنصر  بنابراین  مییابد،  افزایش  زمان 

رغم  نکته قابل توجه در خصوص تورم آن است که علی  .تعریف تورم اهمیت بسیاري دارد

 
  - به منظور محاسبه شاخص پیچیدگی اقتصادي، نخست مزیت نسبی آشکار شده کشورها و سپس ماتریس کشور  9

میشود. این ماتریس بیان میکند هر کشور در تولید چه محصوالتی رقابتپذیر است و بر اساس  محصول محاسبه  
کشور و    -محصول و کشور   -آن تنوع و فراگیری محصوالت محاسبه میشوند. در گام بعد دو ماتریس محصول

  تا   ( -3سپس شاخص پیچیدگی اقتصادي هر کشور محاسبه میشود. مقدار کمی این شاخص در محدوده ارقام )
نزدیکتر شوند پیچیدگی اقتصادی کشورها بیشتر است )شاهمرادی     3طوری که هرچه اعداد به رقم  +( است به 3)

 (. 1397و اشتهاردی، 
10 Organization of Islamic Cooperation  
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وجود تعریفی مشخص در این خصوص، دیدگاه واحدي در رابطه با علل ایجاد تورم وجود  

، 12، گروهی دیگر اضافه تقاضا در بازار کاال11ندارد. برخی اقتصاددانان رشد بیرویه حجم پول 
تولیدي  نهادههاي  قیمت  افزایش  و  هزینه  فشار  عده  13برخی  نهایت  در  عوامل  و  دیگر  اي 

ناهاي موجود در بخشهاي مختلف و ضعف بخشهاي کشاورزي و تجارت  و تنگ  14ساختاري 
خارجی را منشأ اصلی تورم میدانند. ضمن اینکه در زمانهاي مختلف نیز ممکن است نقش  

 ,Azimi, Miri, Taghizadeh, & Samadi)و سهم عوامل برشمرده در تورم متفاوت باشد
وان بخشی از تورم اکثر کشورهای درحال ت . گرچه بر پایه هر کدام از نظریات تورم می(2013

تری  شود به لحاظ تئوری شرح عمیقتوسعه را توضیح داد. اما در مطالعه حاضر، سعی می
 از رویکرد پیچیدگی اقتصادی و تأثیرآن بر تورم مطرح گردد. 

ذخیره   مهار شدهانباشته  دانش،  و  اطالعات  از  اطالعات  هاتای  از مصرف  که  ست 
. امروزه نقش دانش به عنوان مهمترین  (Zack, 1999)شود  گیرنده آن حاصل میتوسط  

سطح   در  کشورها  رقابتی  توان  ارتقای  و  مدرن  اقتصادهاي  در  افزوده  ارزش  ایجاد  عامل 
اهمیت این عامل کلیدی از آن جهت است که در طول    .شود بازارهاي بینالمللی محسوب می

ترین عامل در این  شود و اساسیتولید متحول می  انیاجتماعی، مب  -فرآیند توسعه اقتصادی
تحول، معطوف علوم و فناوری جدید است و تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده، ثبات  

 
11 Monetarism 

رشد باال و دائمی عرضه  پوليون معتقدند تورم، در بلندمدت، یك پدیده پولی است و بروز تورم، تنها ناشی از نرخ  
 گيرد.   باشد؛ به طوری که با رشد باال و مستمر عرضه پول، تورم شکل می پول می 

12 Demand Pull 
کند اگر تقاضا  کينز چنين، استدالل می   .داندنظریه تورم جاذبه تقاضا علت بروز تورم را افزایش تقاضای کل می 

ها آنقدر افزایش  ن اضافه تقاضا  شکاف تورمی ایجاد کرده و قيمتبرای کاالهای مصرفی بيش از عرضه آنها باشد، ای
 نامد.یابند تا این شکاف پر شود. این همان پدیدهای است که کينز آن را تورم خالص می می

13 Cost Push Inflation 
می  اقتصاد  عرضه  سمت  تورمی  هزینهفشارهای  ازافزایش  ناشی  افزایش  تواند  ازجمله  تولید  نامتناسب های 
تواند  های تولید و... به دالیل مختلف باشد که در کنار سایر عوامل می دستمزدهای اسمی و یا افزایش قیمت نهاده 

 ساز تشدید تورم و حتی بروز پدیده رکود تورمی گردد. زمینه
نیاز، وجود قوانین دست و  های بنیادین و ساختاری اقتصاد، از جمله نبود زیرساختهای مورد  تنگناها و نارسایی  14

های مختلف اقتصادی و همچنین وابستگی بیش از حد به واردات باعث  های موجود در بخش پاگیر و چسبندگی
 گردد. تشدید فشارهای تورمی می 
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ارزش پولی غیرممکن است. از این رو تولید و توسعه تولیدات در مناسبات جدید اقتصاد  

زم  نمودن  فراهم  دانش الزم و  از  برخورداری  نیازمند  در  جهانی  آن  بکارگیری  و  ینه توسعه 
باشد اما پیشرفت دانش، در همه کشورها آثار یكسانی بر فرآیند و ماهیت  فرآیند تولید می

باید   ابتدا  تولید،  فرآیند  در  استفاده  براي  دانش  که  چرا  است،  نداشته  دنبال  به  تولیدات 
به   تولیدات  در  دانش  کاربرد  شود.  اقتصادکاربردي  پیچیدگی  شاخص  )وسیله  ( ECIی 

شود بر اساس این شاخص هر چه کاربرد دانش در تولید بیشتر باشد اقتصاد  گیری میاندازه
 ,Hartmann, Guevara, Jara-Figueroa, Aristarán, & Hidalgo)  تر استپیچیده
. باید توجه داشت میزان دانش یک جامعه به طور عمده به میزان دانشی که هر یک  (2017

اختیار دارند وابسته نیست، بلکه به تنوع دانش توزیع شده بین افراد و نیز  از اشخاص در  
های تعامالت پیچیده وابسته  هایشان برای ترکیب و استفاده از آن از طریق شبکهبه قابلیت

های  تمایز قائل شد. بخش  16و ضمنی   15توان بین دو نوع دانش صریح است. در واقع می
انب که  هستند  ضمنی  دانش،  زمانمهم  آن  هزینهاشت  و  پیچیدگی  بر  رویکرد  است.  بر 

)یا دست دانشی  بازتاب چنین  در  اقتصادی  دانش مذکور( است که  نوع  دو  از  ترکیبی  کم 
تجمیع اقتصاد  یک  مولد  است  ساختار    .(Shahmoradi & Eshtheardi, 2018)یافته 

وری  ، مهارت و قوانین، بهرهتجربهموزش رسمی و غیر رسمی،  آ   نظر از نوع دانش مانندصرف
های متفاوتی از دانش قرار گیرد که به دنبال آن تولید نیز تحت تواند تحت تأثیر جنبهمی

می قرار  معیار  تأثیر  بین  شدید  همبستگی  است  داده  نشان  مطالعات  که  همچنان  گیرد. 
نیز درآمد سرانه کشورها به خصوص در  پیچیدگی اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی و  

. گروهی از اقتصاددانان معتقدند  (Stojkoski & Kocarev, 2017)بلندمدت وجود دارد
پیچیدگی اقتصادی از طریق کاهش در وابستگی به محصوالت اولیه و خام و نیز افزایش  

بتی داشته  تواند بر رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر مثحجم و ارزش کاالهای صادراتی، می
توسعه که وابستگی شدیدی به مواد اولیه و  باشد. البته این نظریه برای کشورهای در حال

. در واقع  (Herzer & Lehman, 2006)محصوالت بخش کشاورزی دارند، صادق است  
ارتقای   و  فناوری  مالحظه  قابل  تغییرات  اقتصاد،  مختلف  بخشهاي  در  دانش  گسترش 

به سم بهره انتقال  موجب  را  وري  قیمتها  و  و صنعت شده  بنگاه  منحنی عرضه  پایین  ت 

 
15 Explicit 
16 Tacit 
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  . در اقتصادهای پیچیده با تغییر ساختار فناورانه تولید(Shakeri, 2006)  دهدکاهش می

های با فناوری  وری( پایین به فعالیتهای تولیدی با فناوری )و بهرهکه در آن منابع از فعالیت
می منتقل  پیچیده  و  مباال  بنگاههاي  مواجه  شوند،  مثبت  سود  با  جدید  فناوری  با  نطبق 

شوند. بنابراین موانع ورود به زنجيره عرضه كاهش پیدا كرده و تعداد بنگاههاي جدید رو  می
انتقال منحنی عرضه کوتاه بنگاههاي جدید موجب  افزایش میگذارد. گسترش  به  به  مدت 

به كارگيري دانش و    دهد. در بررسي اثرات مثبت ها را کاهش میشده و قیمتسمت راست 
فناوری )در قالب پیچیدگی اقتصادی( بر طرف عرضه اقتصاد، بايستي به اين نكته نیز توجه  
كرد که رسیدن به اقتصادی پیچیده برای جوامع درحال توسعه خالی از هزینه نخواهد بود،  

کشورها این  در  اقتصادی  پیچیدگی  شاخص  بهبود  و  ارتقا  که  زمانچرا  غالباً  بود،  و  بر  ه 
آن  می تحقق  بسترهای الزم جهت  و  ابتدا شرایط  در  تغییر  به  بایست  مهیا شود.  درستی 

های قابل  ساختار تولید، افزایش کیفیت و تنوع محصوالت گاهی تولیدکنندگان را با هزینه
ها روی قیمت تمام  سازد که آنان را مجبور به لحاظ کردن این نوع هزینهتوجهی روبرو می

شود، بلکه مطابق  کند و این امر نه تنها موجب کاهش قیمت و تورم نمیمحصول میشده  
ها را هم به دنبال با نظریه فشار هزینه با انتقال منحنی عرضه به سمت چپ، افزایش قیمت

تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر سمت عرضه اقتصاد کامالً واضح نیست  دارد. لذا به نظر می رسد  
. از سوی دیگر تغييرات طرف تقاضاي اقتصاد را  کشورها بستگی دارد  و به ساختار اقتصادی

آید و ممکن است نرخ تورم را تغییر دهد نباید  وجود مینيز كه در نتيجه طرف عرضه به  
رود قدرت خرید و  نادیده گرفت. با افزایش درآمد سرانه در پی ارتقای پیچیدگی، انتظار می

ها  یابد و این اضافه تقاضا شکاف تورمی و افزایش قیمتبه دنبال آن تقاضای اقتصاد فزونی  
را به همراه دارد. اگرچه احتمال دارد طرف تقاضا قبل از طرف عرضه اقتصاد، واكنش نشان  

این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که    البته داده و بدين ترتيب موجب افزايش تورم شود.  
ای منحصر به فردتر که فاقد جایگزین و دارای  با افزایش پیچیدگی اقتصادی و تولید کااله

کیفیت باالیی هستند، امکان افزایش ارزش و قیمت این محصوالت در سطح جهان وجود  
دارد. در این حالت با ثابت فرض کردن سایر عوامل، حرکت روی منحنی تقاضا به سمت  

تورم متغیري    گردد. آن چه مسلم است این کهمیباال و چپ صورت گرفته و تورم ایجاد  
شود،  است که از برآیند نیروهاي موجود در سمت عرضه و تقاضاي کل اقتصاد حاصل می 

اقتصادی در بعد نظري ميتواند در هر دو طرف   پیچیدگی  به توضیحات مذکور،  با توجه 
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ها و  عرضه و تقاضاي كل اقتصاد اثرگذار باشد، لذا برآيند اين آثار بر سطح عمومي قیمت
قدرت به  نظر    تورم  به  وجود  این  با  دارد.  بستگي  كل  عرضه  و  تقاضا  بر  اثرگذار  نيروهاي 

 Zhu) وری باالتر  رسد انتقال به سمت راست منحنی عرضه کل اقتصاد هم به دلیل بهرهمی
& Li, 2017)  و هم به دلیل افزایش تقاضای نیروی کار (Adam, Garas, Katsaiti, & 

Lapatinas, 2021)  ه سمت راست منحنی تقاضای کل بیشتر باشد و این  از میزان انتقال ب
 ها شود. امر باعث ایجاد مازاد عرضه و بنابراین کاهش سطح عمومی قیمت

 

 
 ها انتقال منحنی عرضه و تقاضا و تغییر قیمت   . 1نمودار  

 های محقق مأخذ: یافته 
Figure 1. The transition of supply and demand curve and the change of prices 

Source: Researcher results 
 

از متغیرهای   گرچه مطالعات خارجی و داخلی متعددی حول موضوع تورم به عنوان یکی 
کلیدی اقتصاد کالن صورت گرفته است اما بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر تورم مسبوق  

پرداخته   1جدول  لذا در ادامه تنها به بخشی از مطالعات مشابه در قالب  به سابقه نیست.  
 شود. می
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 مروری بر مطالعات تجربی . 1جدول  

 های پژوهش مأخذ: یافته 
Tabel 1. A review of experimental studies 
Source: Research results 
 نتایج  متغیر مستقل  روش تحقیق  نویسندگان 

Lv, Liu, & 
Xu, 2019 

ترکیبی جدید از  مدل  
کینزی منحنی فیلیپس نیو 
های  با استفاده ازداده 

  18فصلی ایاالت متحده در  
 1999سال از سال  

فناوری و  
 جهانی سازی 

فناوری نقش بیشتری نسبت به جهانی شدن در  
 دارد. کاهش تورم در ایاالت متحده 

 

Buchheim 
& Kedert, 

2016 

کشور   17مدل پنل دیتا، 
 اروپایی،
 ساله  11طی یک دوره  

فناوری  
 پیشرفته 

های  دهد، پیشرفتهای پژوهش نشان می یافته
فناوری در مهار نوسانات قیمت هنگام کنترل  

 سایر عوامل کالن اقتصادی نقش دارد. 

Muktadir-
Al-Mukit & 
Shafiullah, 

2014 

با استفاده از  ، OLSمدل  
های سری زمانی  داده 

ماهانه بنگالدش طی دوره  
 2011تا   1994

صادرات و  
 واردات 

یک درصد افزایش واردات و صادرات به ترتیب 
درصد کاهش   91/1درصد افزایش و  21/3تورم را  

دهد. همچنین آزمون علیت گرنجر حاکی از  می
وجود یک علیت دوجانبه بین تورم و صادرات و  

 علیت یک طرفه از تورم به واردات است. 

Azizi & 
Pedram, 

2019 

الگوی پنل با استفاده از  
کشور منتخب  18های داده 

درحال توسعه طی دوره  
2015-1980 

لحاظ کردن  
تنوع صادراتی  

به شکل  
متقاطع با باز  
 بودن تجاری 

سازی کننده آن است که متنوع نتایج بیان
گیر در مقابل ضربه صادرات به عنوان عامل 

های خارجی عمل و نوسانات ناشی از  شوک
حضور اقتصاد را در تجارت جهانی تعدیل 

 کند.می

Shahabadi 
& 

Heydarkhani
, 2020 

داده های تابلویی و روش  
GMM ،  با استفاده از

دو   2008-2018دادههای 
 گروه از کشورهای منتخب

 

های  مؤلفه  
اقتصاد  

  بنیاندانش 

کلیه  نتایج این مطالعه حاکی از این است که 
متفاوت   بیضرا بنیان باهای اقتصاد دانش مؤلفه 

مختلف بر فالکت   نانیو در سطح اطم
)نرخ تورم+نرخ بیکاری( اثر منفی و  یاقتصاد

 معنادار دارد. 

Mousavi & 
Taghipour 

2001 

  با استفاده از تابع 
تجمعيصادرات برای  

اقتصاد ایران در طول دوره  
1359-1377 

متنوع سازی  
صادرات  
 غیرنفتی

نتايج حاكي از آن است كه صادرات اكثر  
هاي كاالي صنعتي در ايجاد ثبات  گروه

درآمدهای صادراتی و در نتیجه ثبات اقتصاد  
 کالن کشور نقش مثبت داشتهاند. 

   



 

 هانیه ارغند، آبادی، بهاره کرميابوالفضل شاه 77
 ( 2)19  1401 تابستان  های اقتصادی سابق(ی اقتصاد مقداری )بررسيفصلنامه

 
 

 Arawatari, Hori, & Mino, 2018; Abbate, Eickmeier, & Prieto)  همچنین
2016; Olayungbo, 2013; Khan, & Saqib, 2011; Sbordone, 2007; Stevenson, 

بی  ،  ، مخارج دولتهای مالیشوکعواملی همچون  اثر    تورم، به بررسی رابطه رشد و  (2000
و    یامسکن منطقه  یبازارهابلندمدت  رابطه    لیتحلو    بر تورمثباتی سیاسی و جهانی شدن  

پرداخته  تورم جهان  مختلف  در کشورهای  اخیر  دهه  چهار  الی  سه  نیز  طی  ایران  در  اند. 
(Ahmadzadeh & Nasri, 2021; Shahabadi, Siyahvashi, & omidi, 2017; 
Rezazadeh, Khodaverdizadeh, & Mirzayi, 2017; Zobeiri, 2016; Shakeri, 

Mohammadi ,& Rajabi, 2015; Komeijani & Naghdi, 2008)     به ترتیب به بررسی
تورم،  زیان رفاهی  چرخههای  تورم،اثر  نااطمینانی  انتخاباتی،  قدرت    های  ارز،  نرخ  شکاف 

اند. با توجه به های اخیر پرداختههای اقتصاد بر تورم طی دههو تولید بخش  گذاریقیمت
داخل و خارج کشور مشاهده میشود که تمامی  مطالعات انجام شده در خصوص تورم در  

نتایج یکسانی را در خصوص ماهیت تورم و عوامل مؤثر بر آن ارائه نمیکنند و   مطالعات 
 فقدان چنین پژوهشی در مطالعات و تحقیقات داخلی و خارجی کامالً محسوس است.  

و    ی اخیر استقبال خاصی از رویکرد پیچیدگیاقتصادي در محافل علمیهادر سال
برنامه جهت  مسیرتوسعه،  و  فناورانه  ظرفیتهاي  شناخت  منظور  به  و  دانشگاهی  ریزی 

گذاری اقتصادی شده است. با توجه به اهمیت شاخص پیچیدگی اقتصادی در جهان  سیاست
دهندگی رشد و توسعه اقتصادی، الزم است ارتباط  امروز و نقش انکارناپذیر آن در توضیح

بندی  بر اساس آخرین رتبه اقتصادی از جمله تورم بررسی گردد.آن با متغیرهای دیگر کالن 
کشور جهان    133توسط دانشگاه هاروارد، برای    2018شاخص پیچیدگی اقتصادی که در سال  

توسعه وجود  یافته و در حالگزارش شده است، اختالف چشمگیری میان کشورهای توسعه
هاي اول تا سوم قرار دارند.  در رتبه کشورهای ژاپن، سوئیس وکره جنوبیدارد. به طوری که  

هاي  ها کشورهاي آلمان، سنگاپور، اتریش، جمهوری چک، سوئد و مجارستان رتبهپس از آن
داده اختصاص  به خود  را  نهم  تا  در  چهارم  ایران  دارد.  قرار  دهم  جایگاه  در  اسلوونی  اند. 

آخرین کشور یعنی    رتبه با  33شاخص مذکور در رتبه صد ویکم جهان قرار گرفته است و  
دارد فاصله  سایرکشورهای  (The Atlas of Economic Complexity, 2018)نیجریه   .

اسالمی نیز، از این حیث تقریباً وضعیت مشابهی دارند. این در حالی است که کشورهای  
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هستند. در   1.91در همان سال به طور میانگین دارای نرخ تورم  OECD17یافته عضو توسعه

  23/5توسعه اسالمی به طور میانگین حدود  در کشورهای درحال  2018مقابل نرخ تورم سال  
یافته درباره رو تجربه اکثر کشورهای توسعه. از این  (World Bank, 2018)درصد است  

ز یک سو و تورم باال در کنار پیچیدگی اقتصادی تورم پایین در کنار پیچیدگی اقتصادی باال ا
توسعه از سوی دیگر، ما را بر آن داشت تا براي اولین بار  پایین در اغلب کشورهای در حال 

خود، تأثیر پیچیدگی  بیو تجر   ینظر  یوزه تورم، به كمك الگوها و روشهادر مطالعات ح
 اقتصادی بر نرخ تورم را مورد بررسی قرار دهیم. 

 سی پژوهش و تصریح مدل شنا روش  -3
در این بخش سعی شده است در انتخاب متغیرهای مدل، به نظریات اقتصادی مطرح شده  

 در خصوص منشا تورم، تا حد ممکن توجه شود. 
متغیر اصلی پژوهش، شاخص پیچیدگی اقتصادی است. بر اساس آنچه در قسمت  

 است. مبانی نظری شرح داده شد، رابطه این متغیر با تورم مبهم 

(1)  INF = F(ECI) 
نااطمینانی و انتظارات تورمی در تعیین تورم نقش مهمی بازي میکنند. نرخ تورم مورد انتظار  

در خصوص رواني بودن تورم بر نرخ تورم تأثیرگذار است. آفتالیون    18طبق نظریه آفتاليون 
ر نرخ تورم  ها و عواملاجتماعی و سیاسی نیز بمعتقد بود متغیرهای انتظارات در مورد قیمت

بینی  ها را در آینده پیشمؤثر هستند. وي متذکر شدکه هرگاه صاحبان درآمد، افزایش قیمت
نمایند پولهای خود را به سرعت به کاال تبدیل مینمایند و با افزایش تقاضای فعلی کاالها  

تولیدکنندگان و  گردند. ازسوی دیگر،  ها در زمان حال میو خدمات باعث افزایش قیمت آن
خود   انبار  ذخیره  به  باشند  داشته  را  قیمت  افزایش  انتظار  که  مواقعی  در  نیز  بازرگانان 
میافزایند و عرضه کاالها وخدمات خود را به آینده موکول مینمایند که این موضوع تورم را  

می دامن  عرضه،  کاهش  طریق  از  می(Azimi et al, 2013)زند  نیز  گرچه  برای  .  توان 
آیندهانتظا تورمی  انتظارات  جزء  دو  تورمی  گذشتهرات  و  از  نگر  بسیاری  اما  شد  قائل  نگر 

 
17 Organisation for Economic Co-operation and Development  
18 Aftalion 
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 ,Wimanda, Turner) تر است نگر با اهمیتپژوهشگران معتقدند انتظارات تورمی گذشته
& Hall, 2011; Fuhrer, 1997)  لذا در اين مقاله به پیروی از .(Elgammal & Eissa, 

 شود. نوان شاخصي براي نشان دادن تورم انتظاري استفاده مي از تورم با وقفه به ع   (2016

(2)  INF = F(INF(−1) ∙ ECI) 
مطابق با نظر پولیون تورم در بلندمدت یک پدیده پولی است. رشد نقدینگی از جمله  
بودن   ثابت  با فرض  دارد.  به همراه  تورم  که  است  اقتصاد  در  تقاضای کل  عوامل محرک 

افزايش نقدينگي، عرضه كاالها و خدمات در اقتصاد به طور  سرعت گردش پول، اگر همراه با  
متناسب افزايش نيابد اين امر سبب افزايش سطح عمومي قيمتها میشود و تورم را تشديد  

گردد و در واقع پول بدون پشتوانه ميكند. به عبارت دیگر صرف افزایش پول تورم ایجاد نمی
تورم به  تولید،  راستا  همین  در  است  مطالعات زا  از   ;Fortun Vargas, 2012) پیروی 

Amiri, 2017)    .تفاوت رشد نقدینگی با رشد اقتصادی بدین منظور وارد مدل شده است 

(3)  INF = F(INF(−1) ∙ M2gr − GDPgr ∙ ECI) 

به   توجه  با  فراوانی منابع طبیعی است.  در مدل،  نظر گرفته شده  در  دیگر متغیر 
ازجمله ايران به درآمدهاي حاصل از صدور منابع طبیعی،  وابستگي کشورهاي درحال توسعه  

متغيرفراوانی منابع طبیعی طبق نظريه ساختارگرايان به عنوان يک متغير ساختاري وارد مدل  
گردد. در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان، مدیریت اقتصاد کالن متفاوت با سایر  مي

پذیرند. عموماً در  روت طبیعی تأثیر میهای کالن اقتصادی از ثکشورهاست و اکثر شاخص
گسیخته و بیش از حدی  ها در زمان افزایش درآمدها، مصرف لجامکشورهای نفتی، دولت

های دولت بر اساس ظرفیت جذب اقتصاد تنظیم نشده و موجب  دارند، در اغلب موارد هزینه
دا افزایش  را  شتابان  تورم  ریسک  و  شده  ملی  اقتصاد  بر  فشار  آمدن  اثرات  وارد  و  ده 

قیمتجبران سطح  بر  گذاشت.ناپذیری  خواهد  جای  بر  دستمزدها  و    (Amiri, 2017 )ها 
کانال دوم اثرگذاری این متغیر بر تورم بر اساس نظریه بیماری هلندی و پدیده شومی منابع  

طوری که افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی و بروز بيماری هلندی  قابل توضیح است. به
از طریق افزايش واردات به کاهش تورم کاالهای قابل تجارت نیز بیانجامد. بنابراین  تواند می

می حدی  تا  طبیعی  منابع  وفور  باشد.  تأثیر  مبهم   & ,Bala, Chin, Kaliappan)تواند 
Ismail, 2017; Armen, Ghorbannezhad, & Kafili 2017)    در کارهای خود از این

 اند. متغیر استفاده کرده
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(4)  INF = F(INF(−1) ∙ M − GDPgr ∙ 𝑁𝐴𝑇 ∙ ECI) 
لذا الگوی نهایی مورد بررسی، با توجه به مطالب ارائه شده در باال و نیز جهت تبیین  

 گردد:رابطه پیچیدگی اقتصادی و نرخ تورم به صورت تابع ذیل ارائه می
 

(5)  INFit = C + β1 ∗ INFit−1 + β2 ∗ (M2grit − GDPgrit) + β3 ∗ NATit
+ β4 ∗ ECIit + εit 

INF نرخ تورم : 
1-INF نرخ تورم دوره قبل : 

M2 gr رشد نقدینگی : 
GDP grنرخ رشد اقتصادی : 

NAT  درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز، زغال سنگ، مواد معدنی و جنگلی به :
 صورت درصدي از تولید ناخالص داخلی

ECI:    شاخص پیچیدگی اقتصادی. اطالعات آماری مربوط به این شاخص از اطلس
توان از طریق وبگاه دانشگاه هاروارد به آن دسترسی پیدا  پیچیدگی اقتصادی جهان که می

 .19کرد، استخراج شده است 
نمونه آماری این مطالعه شامل سی کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسالمی  

اند. به ها و شواهد تاریخی مشابه انتخاب شدهمحدودیت آماری دادهاست که با توجه به  
  90را برای اواسط دهه   ECI های مربوط بهدلیل آنکه اطلس پیچیدگی اقتصادی جهان داده 

تا سال   و  بعد  به  دوره    2018میالدی  بازه زمانی  لذا  در    1995-2018منتشر کرده است،  را 
های مربوط  نیاز براي انجام مطالعه حاضر )به جز داده  گیرد. کلیه آمار و اطالعات موردبرمی

جهانی بانک  پایگاه  از  اقتصادی(  پیچیدگی  شاخص  همچنین  جمع  20به  است.  شده  آوری 
اقتصادسنجی   روش  از  استفاده  با  و  است  کشوری  بین  رویکرد  اساس  بر  حاضر  مطالعه 

زایای این روش عالوه بر  از م برد.  برای برآورد مدل بهره می21 (GMM)  یافتهگشتاور تعمیم

 
19 https://atlas.cid.harvard.edu/rankings 
20 https://data.worldbank.org 
21 Generalized Method of Moments 
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ها، رفع ناهمسانی واریانس  زایی آنرفع همبستگی متغیرهای مستقل با اجزاء اخالل و درون
مدل و کارا بودن آن در هر دو حالت، اثرات ثابت و تصادفی است، از این رو دیگر نیازی به  

 آزمون هاسمن نیست. 

 حقایق آماری  -4
موقعی از  ابتدا جدولی  تخمين مدل،  از  سازمان همکاری  پيش  منتخب عضو  ت کشورهای 

ارائه داده  2018-1995اسالمی از لحاظ نرخ تورم و نیز شاخص پیچیدگی اقتصادی طی دوره 
درصد است.    38/7متوسط نرخ تورم کشورهای منتخب در حدود   2جدول  شود. مطابق  می

درصد بیشترین و بحرین با   14/30مطابق آمارها از میان کشورهای مذکور، ترکیه با میانگین 
سی دارند. ایران نیز با میانگین  درصد، کمترین میزان تورم را طی دوره مورد برر   55/1میانگین  

درصد در جایگاه سوم اعضای سازمان قرار دارد و جزء کشورهای با تورم باال است.    74/18
پیچیدگی در بین گروه   هم مشخص است، اقتصادهای با بیشترین  2جدول  گونه که در همان

؛ در حالی که بدترین  37/0و ترکیه با میانگین    89/0اند از مالزی با میانگین  مورد بررسی عبارت
میانگین   با  یمن  را  زمینه  این  در  میانگین  -31/1عملکرد  با  گابن  با    -36/1،  نیجریه  البته  و 

داده  -91/1میانگین   اختصاص  با میانگین  به خود  نیز  ایران  از میانگین کل    -76/0اند.  )که 
کمتر است( رتبه هجدهم را در میان کشورهای منتخب    -57/0کشورهای مورد بررسی یعنی  

 دارد.
 

 2018-1995 میانگین نرخ تورم و شاخص پیچیدگی اقتصادی کشورهای اسالمی طی دوره   .2جدول  
جهانی و شاخص پیچیدگی اقتصادی از اطلس پیچیدگی اقتصادی جهان  مأخذ: اطالعات نرخ تورم از پایگاه بانک  

 استخراج شده است 
Tabel 2. Average inflation rate and economic complexity index of the Islamic countries 
during 1995-2018 
Source: Inflation rate data is extracted from the World Bank database and the Economic 
Complexity Index from the Atlas of Economic Complexity 

میانگین نرخ   ECI میانگین
میانگین نرخ   ECIمیانگین  کشورها  تورم )درصد( 

 کشورها  تورم )درصد( 

67/0-(16) 
06/0-(7 ) 
57/0-(14) 

92/7 (12) 
21/2(26 ) 
77/1(29 ) 

 پاکستان
 عربستان 
 سنگال

33/0-(10 ) 
15/1-(26) 
85/0-(22 ) 

06/5 (16) 
77/5 (15) 
49/22 (2) 

 آلبانی
 الجزایر

 آذربایجان
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83/0-(20) 

13/0(4) 
37/0(2 ) 
83/0-(21) 

32/0(3) 
92/0-(23) 
13/1-(25 ) 
66/0-(15) 
5/0-(12) 
31/1-(28) 
15/0-(8) 

0.57 

93/9(6 ) 
03/4 (17 ) 
14/30(1 ) 
44/6 (13) 
41/3(19 ) 
98/2(20 ) 
48/2(24) 
01/2(27 ) 
7/3(18) 

72/9 (7) 
55/1(30) 

38/7 

 تاجیکستان 
 تونس 
 ترکیه 
 اوگاندا 
 اردن 
 کویت
 لیبی 
 عمان
 قطر
 یمن

 بحرین 
 میانگین کل 

82/0-(19) 
19/1-(27) 
24/0-(9) 
36/1-(29 ) 
04/0-(6) 
76/0-(18) 
34/0-(11 ) 
00/0 (5) 

89/0(1) 
69/0-(17) 
53/0-(13 ) 
11/1-(24 ) 
91/1-(30 ) 

38/6 (14 ) 
7/2(21 ) 
42/9(10) 
22/2(25 ) 

64/9(8) 
74/18(3) 
45/9(9 ) 
34/11(5 ) 
51/2(22 ) 
51/2 (23) 
83/1 (28) 
31/8(11) 
84/14(4 ) 

 بنگالدش 
 کامرون 
 مصر 
 گابن

 اندونزی 
 ایران 

 قزاقستان 
 قرقیزستان

 مالزی
 مالی

 مراکش 
 موزامبیک
 نیجریه

 دهند شاخص مورد نظر نشان می اعداد داخل پرانتز رتبه کشورها را در 
 

تورم و شاخص پیچیدگی اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی طی دوره  
که روند تغییرات نرخ تورم و   3نمودار و    2نمودار با نوساناتی همراه است. مطابق    2018-1995

شود دهد، مالحظه میشاخص پیچیدگی اقتصادی را طی دو دهه مورد مطالعه نمایش می
رسد  است. به نظر می  2012تا    2007های  های این دو شاخص مربوط به سالبیشترین نوسان

 تأثیر نبوده است. و سرایت آن به بازاهای جهانی در وقوع این امر بی  2007سال  بحران مالی 
 

 
 1995 -2018 روند تغییر میانگین نرخ تورم درکشورهای اسالمی منتخب طی دوره  . 2نمودار  

 مأخذ: پایگاه بانک جهانی
Figure 2. The trend of changing the average inflation rate in the selected Islamic 

countries during 1995-2018 
Source: World Bank database 
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 1995- 2018در کشورهای اسالمی منتخب طی دوره ECI روند تغییر میانگین   . 3نمودار  

 مأخذ: اطلس پیچیدگی اقتصادی جهان 
Figure 3. The trend of changing the ECI average in the selected Islamic countries during 

1995-2018 
Source: The Atlas of Economic Complexity 

 برآورد مدل و تحلیل نتایج  -5
نتايج رگرسيوناز آنجا که وجود ریشه   هاي جعلي منجر  واحد در متغیرها ممکن است به 

، قبل از هر  (Granger & Newbold, 1974)شود و نتايج به دست آمده قابل اتکا نباشند
ايستايي   براي بررسي  بايد ايستايي متغيرها بررسي شود.  گونه تخمين و تجزيه و تحليل، 

آزمون از  و  متغيرها  پسران  ایم،  واحد  ریشه  چو  22(IPS)شین  های  لین،  لوین،  آزمون    و 
(LLC)23  0ها فرضیه  شود. در این آزموناستفاده میH    .داللت بر ناایستایی متغیرها دارد

درصد اطمینان   90شود، تمامی متغیرها در سطح و با  مالحظه می  3همانطور که در جدول 
 (. I (0)ایستا هستند )یعنی  

 
 
 
 
 
 

 
22 Im, Pesaran & Shin 
23 Levin Lin Chu  
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 نتایج آزمون ایستایی متغیرها  . 3جدول  

 های پژوهش مأخذ: یافته 
Tabel 3. The results of stationary test of variables 
Source: Findings of research 

 در سطح 

 با عرض از مبدأ  با عرض از مبدأ و روند  متغیرها

LLC IPS LLC IPS 
-4/08*** 

)0.00( 
-5/99*** 

)0.00( 
-5/38*** 

(0.00)  
-8/03*** 

(0.00)  
INF 

Prob 
 -1/35* 

(0.08)  
 -1/73** 

(0.04)  
 -3/14*** 

(0.00)  
-3/66*** 

(0.00)  
ECI 

Prob 

 -5/35*** 
(0.00)  

-6/55*** 

)0.00( 
-6/73*** 

)0.00( 
-8/79*** 

)0.00( 

M2 gr- GDP 
gr 

Prob 

 -3/74*** 
(0.00)  

44/0  
(0.67)  

-2/97*** 
(0.00)  

-1/85** 

)0.03( 
NAT 
Prob 

دار بودن در  *** و ** و* به ترتیب داللت بر معنی 
 درصد دارد.  10و  5و  1سطح 

***,**, * Indicates significance at the 
level of 1, 5 and 10%, respectively 

  
به دنبال بررسی ایستایی متغیرها در طول زمان الزم است به بررسی تشخیص قابلیت تخمین  

(  Fهای ترکیبی )پنل( پرداخته شود که بدین منظور از آزمون لیمر )آماره  مدل به وسیله داده
با مق  (Baltagi , 2008)به  محاس  (6)بر اساس رابطه    Fگردد. آماره  استفاده می   Fدار  و 

 شود: جدول مقایسه می

(6)  F(N−1∙NT−N−K) =
RUR
2 − RR

2 N − 1⁄

1 − RUR
2 NT − N − K⁄

 
𝑅𝑅  در آزمون باال  

2،  𝑅𝑈𝑅
2  ،N  ،K    وT    به ترتیب بیانگر ضریب تعیین حاصل از مدل مقید

های تابلویی(، تعداد مقاطع،  (، ضریب تعیین حاصل از مدل نامقید )روش دادهOLS)روش  
محاسبه    Fهای مورد بررسی است. با توجه به مقدار  متغیرهای توضیحی و تعداد سالتعداد  

 شده در  
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مبنی بر همگنی مقاطع و عرض از مبدأهای یکسان پذیرفته شده و روش    0H، فرض  4جدول  
 ترکیبی بودن دادههاي آماري تأیید میگردد.  

 
 نتایج برآورد معادله تورم  . 4جدول  

 های پژوهش مأخذ: یافته 
Tabel 4. The results of inflation equation estimation 
Source: Findings of research 

   ضرایب  متغیرها

INF(-1) 
Prob 

0/37*** 
(0.00) 

 تعداد کشورها 
 تعداد مشاهدات 

30 
660 

ECI 
Prob 

-0/39*** 
(0.00) 

 Fآماره          
Prob 

11/29*** 
)0.00( 

M2 growth-GDP growth 
Prob 

0/21*** 
(0.00) 

 Jآماره 
Prob 

03/28  
)0.35( 

NAT 
Prob 

0/03*** 

(0.00) 

Arellano-Bond  آزمون 
AR(1) 
Prob 
AR(2) 
Prob 

 
-3/07*** 

)0.00( 

-1/17 
(0.24)  

    
دار بودن در  *** و ** و* به ترتیب داللت بر معنی

 درصد دارد.  10و  5و  1سطح 
***,**, * Indicates significance at the 
level of 1, 5 and 10%, respectively 

 

برآورد مدل نشان می  4جدول  مطابق   اقتصادی  نتایج  پیچیدگی  ،  ECIدهد ضریب شاخص 
اقتصادی  معنی  %5منفی و به لحاظ آماری در سطح   دار است. به عبارت دیگر پیچیدگی 

م جمله  از  دهد.  کاهش  منتخب  کشورهای  در  را  تورم  است  مؤلفههاي  توانسته  همترين 
بر از رهگذر  دستیابی به ثبات اقتصاد کالن و مهار تورم توجه خاص به تولیدکاالهای دانش

ساختاري  دانش شکل   تغییر  به  نياز  مهم،  این  تحقق  منظور  به  است.  در کشورها  گرفته 
ري  های تولید و حركت از توليد كاالهاي با فناوري پايين به سمت كاالهايي با سطح فناو فناوري

شود. کشورها با فاصله گرفتن از صادرات مواد اولیه و حرکت به  باال و پیچیده احساس می
-تر نه تنها از نوسانات قیمتی مواد اولیه  سمت تولید و صادرات کاالهای صنعتی و پیچیده
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آورند،  جلوگیری به عمل می  -که خود اثرات سوء بر متغیرهای اقتصاد کالن از جمله تورم دارد

 کاهند. های تولید، تورم را نیز میتدریج با افزایش ظرفیت بلکه به
متغیر دیگر موجود در مدل که تأثیر مثبت بر تورم دارد، تورم انتظاری است. تورم  

به حال ميكند و  گیری عامالن اقتصادی، تقاضاي آتي را تبديل  انتظاري با تأثیر بر تصمیم
با  میكل و نرخ تورم را تشديد    یاز اين نظر تقاضا نماید. تأثیر مثبت این متغیر بر تورم 

جمله   از  مربوط  مطالعات  سایر  نیز  و  نظری   ;Elgammal & Eissa, 2016مبانی 
Chowdhury, 2014    .سازگاراست 

معنی  و  مثبت  تأثیر  بیانگر  همچنین  برآورد  رشد  نتایج  تفاوت  ترکیبی  متغیر  دار 
ر حرکات همزمان بین رشد حجم پول  نقدینگی با رشد اقتصادی بر تورم است. در حال حاض

دوره در  کشورها  از  وسیعی  طیف  در  تورم  و  و  است  رسیده  اثبات  به  مختلف  زمانی  های 
چنانچه رشد نقدینگی در گردش، سرعتی بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد،  

چنانچ و  شد  خواهد  تقاضا  افزایش  به  منجر  که  کرد  خواهد  ایجاد  جدیدی  خرید  ه  قدرت 
ها و بروز  افزایش عرضه متناسب با آن صورت نگرفته باشد به افزایش سطح عمومی قیمت

 Saumitraپدیده تورم خواهد انجامید. نتایج پژوهش حاضر از این حیث همسو با مطالعات  
& Raja, 2012; Fortun Vargas, 2012  .است 

و مثبت  تأثیر  که  مدل  در  موجود  دیگر  دمعنیمتغیر  تورم  بر  منابع  دار  وفور  ارد، 
باشند،  طبیعی است. در بیشتر کشورهای درحال توسعه که دارای منابع طبیعی فراوان می

تکیه اقتصاد بر درآمدهای حاصل از فروش این منابع است که گاهی اوقات از این منابع با  
کشورها، به  شود. در واقع مشکل اصلی در این  عنوان بازدارنده رشد اقتصادی نیز یاد می

از فروش ثروت منابع حاصل  با فقدان مدیریت علمی و  های طبیعی برمیمدیریت  گردد. 
های غیرمولد اقتصادی هدایت شده و شاهد  صحیح منابع طبیعی، درآمدهای ارزی به بخش

های غیرتولیدی اقتصاد و به تبع افزایش فشار تقاضا و  های گسترده در بخشگذاریسرمایه
 خواهیم بود.  نوسانات قیمتی

مدل   تخمین  سارگان   (5)در  آزمون  از  ابزارها  ماتریس  بودن  معتبر  بررسی  برای 
استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخالل است  

 شود، به قرار زیر است: که درصفحه تخمین گزارش می J-statisticوآماره آن 
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(7)  
J − statistic =

1

T
úZ(

S2ŹZ

T
)−1Źu 

است که احتمال    03/28برابر با    4جدول  آماره گزارش شده برای مدل تصریحی مطابق  
باشد. همچنین برای الگوهای  وگواهی بر پذیرش فرضیه صفر می  05/0آن بزرگتر از مقدار  

به روش   امکان وجود دارد که خودهمبستگی  برآورد می  GMMپویای پنل که  این  گردند، 
مورد بررسی قرار داد. این آزمون    24باند   -ل و دوم در الگو را با استفاده از آزمون آرالنومرتبه او 

رود. آرالنو و باند قائلند که در  نیز برای بررسی اعتبار و صحت متغیرهای ابزاری به کار می
اول    GMMتخمین   مرتبه  همبستگی  دارای  اخالل  جمالت  دارای    AR (1)باید  و  بوده 

دوم   مرتبه  آزمون    .(Nadiri & Mohammadi, 2011) نباشد  AR(2)همبستگی  نتایج 
درصد الگوی مربوطه دارای خودهمبستگی مرتبه اول    99مذکور بیانگر آن است که در سطح  

 شود. بوده و همبستگی مرتبه دوم در مدل دیده نمی

 گیری و پیشنهاد نتیجه  -6
مسائل اقتصادي برخی کشورها از جمله ایران است. در این مطالعه  تورم یکی از مهمترین  

بر نرخ تورم طی دوره   اقتصادی  پیچیدگی  برای کشورهای منتخب عضو    1995-2018تأثیر 
همکاری از روش  سازمان  استفاده  با  است.GMMاسالمی  بررسی شده  از    ،  راستا  این  در 

هاي هاروارد و ام آی تی،  نشگاهگروهي از محققان داشاخص پیچیدگی اقتصادی که توسط  
بررسی    2007در سال   این  نتایج  به  توجه  با  گردید.  استفاده  است،  معرفی شده  و  مطرح 

در کشورهای  می اقتصادی  پیچیدگی  طریق  از  تورم  نرخ  کاهش  فرضیه  کرد  استنباط  توان 
این از  است.  برقرار  اسالمی  میمنتخب  نظر  به  ثبرسد میرو،  به  دستیابی  ات  توان جهت 

قیمتی در اقتصاد کالن کشورهای اسالمی از طریق بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی امیدوار  
رشد   با  نقدینگی  رشد  نرخ  تفاوت  انتظاری،  تورم  افزایش  با  شد  مشخص  همچنین  بود. 

یابد. به این ترتیب نتایج حاصل از برآورد  های طبیعی، تورم هم افزایش میاقتصادی و ثروت
که ضرایب برآورد شده تمامی متغیرها از حیث عالمت با مبانی نظری    الگو گویای آن است

 سازگار هستند. 

 
24 Arellano-Bond 
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پذیری  با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه و در راستای بهبود فضای رقابت

ارائه  زیر  پیشنهاد  تورم،  نرخ  مهار  نیز  و  مستمر  اقتصادی  توسعه  و  رشد  تحقق  اقتصاد، 
 گردد: می

تأثی ✓ به  توجه  تورم،  با  نرخ  بر  اقتصادی  پیچیدگی  شاخص  متغیر  انتظار  مورد  ر 
سیاست به  تصمیمبنابراین  و  پیشنهاد میگذاران  اقتصادی  انجام  شود  گیرندگان  تحقیقات 

شاخص مورد  در  و  شده  داده  قرار  توجه  مورد  را  محصوالت  فضای  و  پیچیدگی  های 
اورانه با پیچیدگی باالتر با  سیاستهاي فناورانه و تدابیر الزم براي بسترسازي محصوالت فن

هدف تنوعبخشی به محصوالت رقابتی کشورهای اسالمی را اتخاذ کنند که البته در این مسیر  
 الزم است که ابتدا قابلیتهاي فناورانه کشورها شناسایی شود. 
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