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چکیده گسترده
معرفی:
نرخ باالی توﺭﻡ معضل اقتصادی مهمی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است که
با وجود پیشینه طوالنی تحلیل و بررسی کماکان مورد بحث است و جزء دغدغههای اصلی
سیاستمداران و اقتصاددانان به شمار میرود .براساس شواهد موجود تورم دارای آثار
نامطلوبی بر جامعه است بطوری که اقتصاددانان معتقدند هزینههایی که تورم بر جامعه
تحمیل میکند میتواند بسیار جدیتر از هزینههای ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد.
با عنایت به اثرات منفی تورم ،عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید آن در مکاتب مختلف مورد
توجه قرار گرفته است .در این خصوص بر اساس مباحث نظری مطرح شده تورم دارای سه
منشاء عمده ( )1افزایش تقاضا )2( ،فشار هزینه و ( )3تنگناهای ساختاری است .یکی از
مهمترین سیاستهای کاهش تورم ،افزایش عرضه و رشد محصول است .در این راستا
پیچیدگی اقتصادی میتواند از طریق افزایش ظرفیت و تنوع تولید محصوالت پیچیده ،باعث
شکل گیری مازاد عرضه و در نهایت کاهش تورم در اقتصاد شود .بر اساس آخرین رتبهبندی
شاخص پیچیدگی اقتصادی که در سال  2018توسط دانشگاه هاروارد ،برای  133کشور جهان
گزارش شده است ،اختالف چشمگیری میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود
دارد.
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متدولوژی:
هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر تورم در کشورهای عضو سازمان
همکاری اسالمی بر اساس رویکرد بین کشوری طی دوره  1995-2018است .اطالعات مورد
نیاز از درگاه بانک جهانی و اطلس پیچیدگی اقتصادی جهان دریافت گردید .محدوده مکانی
این پژوهش سی کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسالمی است که با توجه به محدودیت
آماری دادهها و شواهد تاریخی مشابه انتخاب شده است.
تصریح مدل پژوهش
با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی ،الگوی تصریح شده در این پژوهش به صورت
رابطه زیر تصریح شد:
) 𝑡𝑖_𝑟𝑔𝑃𝐷𝐺 𝐼𝑁𝐹_𝑖𝑡 = 𝐶 + 𝛽_1 ∗ 𝐼𝑁𝐹_(𝑖𝑡 − 1) + 𝛽_2 ∗ (𝑀2𝑔𝑟_𝑖𝑡 −
𝑡𝑖_𝜀 + 𝛽_3 ∗ 𝑁𝐴𝑇_𝑖𝑡 + 𝛽_4 ∗ 𝐸𝐶𝐼_𝑖𝑡 +
در این مدل :iکشورها :t ،زمان  :C .عرض از مبدأ و  :βضرایب متغیرهای توضیحی (ضرایب
شیب) میباشد .تورم .)INF( :تورم دوره قبل  .)INF-1(:رشد نقدینگی .)M2gr( :نرخ رشد
اقتصادی .)GDPgr( :وفور منابع طبیعی .)NAT( :شاخص پیچیدگی اقتصادی .)ECI( :مدل
 GMMجهت تخمین این پژوهش انتخاب شده است.
یافتهها:
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش  ،تأثیر عوامل اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب

برآورد شد .ضریب متغیر اصلی مدل تصریحشده یعنی شاخص پیچیدگی اقتصادی ،ECI
منفی و به لحاظ آماری در سطح  %5معنیدار است دیگر متغیرهای توضیحی مدل که در

سطح پنج درصد معنیدار بودند و همگی دارای اثر مثبت بر تورم بودند عبارتاند از تورم
انتظاری ،تفاوت نرخ رشد نقدینگی با رشد اقتصادی و وفور منابع طبیعی.
نتیجه:
نتايج حاصل از تحليل يافتههاي مدل نشان داد که فرضیه کاهش نرخ تورم از طریق
پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی برقرار است .همچنین مشخص شد با
افزایش تورم انتظاری ،تفاوت نرخ رشد نقدینگی با رشد اقتصادی و ثروتهای طبیعی ،تورم
هم افزایش مییابد .به این ترتیب نتایج حاصل از برآورد الگو گویای آن است که ضرایب
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 بنابراین پیشنهاد.برآورد شده تمامی متغیرها از حیث عالمت با مبانی نظری سازگار هستند
:می شود
 تحقیقات انجام شده در مورد شاخصهای،سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان اقتصادی
پیچیدگی و فضای محصوالت را مورد توجه قرار داده و سیاستها و تدابیر الزم برای
بسترسازي محصوالت فناورانه با پیچیدگی باالتر با 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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