فصلنامهی اقتصاد مقداري (بررسيهاي اقتصادي سابق)  .دورهی  .17شمارهی  .3پاییز  .1399صص 117 -143

doi: 10.22055/jqe.2019.28752.2045

سیاستهای مالی و پیچیدگی اقتصادی؛ آزمون نظریه
رشد نامتوازن بامول

حمید سپهردوست ،*1راضیه داوریکیش** و مریم ستارهئی

تاريخ وصول1397/12/10 :

***

تاريخ پذيرش1398/6/11 :

چکیده

مجموعه نظریه های ارائه شده در خصوص دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را میتوان به دو

گروه اساسی تقسیمبندی نمود .یک نظریه رشد متوازن و دیگری نظریه نامتوازن .نظریه رشد

متوازن بیان میکند برای دستیابی به توسعه اقتصادی الزم است سرمایهگذاری در تمام فعالیتهای
اقتصادی و بخشهای مختلف آغاز شود تا بخشهای مختلف بتواند به حمایت از یکدیگر بپردازد،

اما از آنجاییکه این نظریه قادر به حل مسائلی چون کمبود سرمایه و کمیابی منابع نیست توسط

طرفداران نظریه رشد نامتوازن موردانتقاد قرار گرفت .از معروفترین نظریههای رشد نامتوازن،

نظریه بامول است .نظریه رشد نامتوازن بامول ،تأثیر رشد بهرهوری نیروی کار و سرمایه را بر سایر

بخشهای اقتصادی ،بااهمیت تلقی کرده و تأکید دارد که رشد بهرهوری در بخش تولید منجر به
تولید کاالهای با فناوری باال میشود ،زیرا فناوری تحت تأثیر بهرهوری است .این نظریه به الگوي
اسکاندیناوري تورم معروف اسـت و اقتصـاد را بـه دو بخـش پیشـرو (بخش خصوصی) و غیر پیشرو

(بخش دولتی) تقسیم میکند .فرضهاي زیر در این مـدل اعمــال مــیگردد :فرض اول :کــاال و

خــدمات بخــش دولتــی از کشــش و قیمتــی کمتــر برخوردارند .فرض دوم :بهبود و افـزایش بهـرهوري
در بخـش خصوصـی بیشـتر از بخـش عمومی است .فرض سوم :نرخ دستمزد در هـر دو بخـش

خصوصـی و عمـومی یکسـان است .میتوان گفت اگر نرخ تولید بخش عمومی نسبت به بخش
خصوصی ثابت بماند ،در این صورت منابع نیروي کار باید از بخش خصوصی به بخش عمومی

منتقل شود .بامول بیان میکند که تغییرات بهرهوري ناشی از تغییرات فنّاوری است و تغییرات
فنّاوری بیشـتر در مورد تجهیزات سرمایهاي صادق است .با توجه به اینکه فعالیتهاي دولت اکثـرا ً
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خـدماتی هستند ،بنابراین افزایش بهرهوري کمتر صورت میگیرد و منجر به افزایش هزینه واحد
تولید می شود .از جمله مفاهیم مهم ،توجه داشتن به شاخص پیچیدگی اقتصادی است که اشاره

به ویژگی تولید محصوالت دانشبنیان در داخل و همچنین تنوعبخشی به کاالهای صادراتی کشور

دارد .پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه دانش و مهارت در یک جامعه است که از طریق

محصوالت تولیدشده در آن جامعه به این مهم میرسد ،زیرا ایدئولوژی مرتبط با آن بر این پایه

استوار است که اگر ساخت یک محصول نیازمند نوع خاصی از دانش و مهارت باشد ،میتوان نتیجه
گرفت کشورهایی که آن محصول را تولید میکنند دانش و مهارت موردنیاز برای تولید آن را نیز

دارند .بهعبارتدیگر ،محصوالت تولیدشده رد پای دانش و مهارت را به ما نشان میدهد .شاخص

پیچیدگی اقتصادی هر کشور متوسطی از ارزشهای کاالهای صادراتی آن کشور است .در این

رابطه ،دولت میتواند با افزایش کیفیت خدمات عمومی ،کیفیت خدمات مدنی و همچنین افزایش
اعتبار تعهد نسبت به اجرای سیاستهای مالی ،زمینه افزایش بهرهوری کل عوامل تولید را فراهم

نموده و با افزایش کارایی باعث ایجاد تنوع محصوالت متمایز در داخل و همچنین تنوعبخشی
محصوالت صادراتی گردد .بدیهی است الزمه این امر شناخت وضع موجـود ،اعمـال سیاسـتهـاي
مناسب (در اینجا اتخاذ و اعمال سیاست مالی مناسب) و پاالیش دقیـق نتـایج سیاسـتهـاي مـذکور

است .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش سیاستهای مالی دولت به همراه اثربخشی آنها بر
شاخص پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسالمی ( )OICطی سالهای

 ،2017-2002با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMاست .نتایج نشان داد متغیرهای
بهرهوری کل عوامل تولید ،توسعه مالی و اثربخشی دولت تأثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی
کشورهای موردمطالعه دارند که هماهنگ با نظریه رشد بامول است .بنابراین الزم است با بهبود

رژیمهای نهادی و اقتصادی ،بسترهای مناسب جهت بهرهگیری از دانش کاالهای وارداتی با فناوری
باال در راستای داشتن سبد صادراتی متنوعتر فراهم آید.
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