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چکیده
در اقتصاد معاصر از دانش به عنوان عامل اصلی تولید یاد می شود. برای اندازه گیری میزان دانش 

شاخص ها،  این  از  یکی  دارد.  وجود  مختلفی  شاخص های  کشور  یک  تولیدات  در  به کار  رفته 

میزان  و  توسعه  و  رشد  بر  پیچیدگی اقتصادی  اثر  به  باتوجه  است.  پیچیدگی اقتصادی12  شاخص 

شاخص  پیچیدگی اقتصادی  قابل توجه  شکاف  و  سو  یک  از  چانه زنی  قدرت  و  رقابت پذیری 

بررسی علمی عوامل  به  نیاز  از سوی دیگر  یافته  توسعه   کشورهای  با  نفتی  منتخب  کشورهای  بین 

ثروت های  به  تجدیدناپذیر  ثروت های  تبدیل  راستای  در  پیچیدگی اقتصادی  تعیین کننده 

روش  از  استفاده  با  حاضر  مطالعه  است.  ضروری  نفتی  منتخب  کشورهای  در  تجدیدپذیر 

شاخص  طریق  از  منابع طبیعی  فراوانی  متقابل  تأثیر  بررسی  به   )GMM23(گشتاورهای تعمیم یافته

دوره  طی  نفتی  برگزیده  کشورهای  در  پیچیدگی  اقتصادی  بر  نخبگان  مهاجرت  و  حکمرانی 
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کانال  از  منابع طبیعی  فراوانی  که  آنست  از  کی  یافته های مطالعه حا 2016- 2007 پرداخته  است. 

در  پیچیدگی اقتصادی  با  معنادار  و  منفی  اثر  نخبگان  مهاجرت  و  معنادار  و  مثبت  اثر  حکمرانی 

ریسک   شاخص  می دهد،  نشان  تحقیق  یافته های  این  بر  عالوه  دارند.  نفتی  برگزیده  کشورهای 

حقوق  و  نوآوری  متقابل  اثر  و  داشته است  پیچیدگی اقتصادی  بر  معنادار  و  منفی  اثر  سیاسی 

کشورهای منتخب نفتی مثبت و معنادار بوده است. مالکیت فکری بر پیچیدگی اقتصادی در 

P16, O13, J61, Q32, C23 : JELطبقه بندی
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مقدمه

سبب  که  است  سیاست گذاران  اقتصادی  اصلی  اهداف  جمله  از  توسعه اقتصادی،  و  رشد 
اقتصادی می شود.  در رشد  تسریع  که موجب  باشند  یافتن عواملی  دنبال  به  آن ها همواره  شده 
رشد  بر  مؤثر  عوامل  از  یکسری  به  هرکدام  که  دارد  وجود  مختلفی  نظریه های  زمینه،  این  در 
اقتصادی می پردازند. به طوریکه در نظریه های اولیه رشد، به دو عامل سرمایه فیزیکی و نیروی 
کید شده است. اما این نظریات در توضیح  کار به عنوان عوامل بهبود  دهنده رشد  اقتصادی تأ
کشورها توفیق چندانی نداشته و موجب  تفاوت های سطح درآمد  سرانه و میزان رشد اقتصادی 
ظهور  شود.  توجه  رشد،  مقوله  در  غیرمحسوس  ظاهرا  و  مؤثر  سرمایه ای  عوامل  برخی  به  شده 
توسعه  و  رشد  مقوله  به  جدید  نگاه  این  حاصل  ادبیات اقتصادی،  در  دانش محور  اقتصاد  
و  )پژم  می شود  یاد  تولید  اصلی  عامل  به عنوان  دانش  از  اقتصاد  معاصر  در  به طوریکه  است، 
که ساختار  ، 1394(. شاخص  پیچیدگی اقتصادی یکی از جدیدترین شاخص هاست  سلیمی فر
صادرات  و  تولیدات  در  به کار رفته  دانش  سطح  به  و  کرده  تحلیل  را  کشورها  صادرات  و  تولید 
است  خاصی  دانش های  بودن  دارا  نیازمند  محصول  هر  تولید  که  آنجا  دارد.از  اشاره  کشورها 
در  بیشتری  مجتمع شده  و  شکل گرفته  دانش  "یعنی  باشد  متنوع تر  کشور  یک  تولیدات  هرچه  و 
حجم  می توانند  که  هستند  اقتصادهایی  اقتصادهای  پیچیده  بنابراین  دارد"  وجود  کشور  آن 
کرده و مجموعه متنوعی  گردهم جمع  زیادی از دانش مرتبط را در قالب شبکه های بزرگ افراد 
کنند. به عکس، اقتصادهای ساده پشتوانه ضعیفی از دانش مولد  کاالهای دانش بر را تولید  از 
تعامالت  از  کوچکتری  شبکه  مستلزم  که  می کنند  تولید  ساده تری  و  کمتر  کاالهای  و  داشته 
در  تری  باال رتبه  دارند  محصوالت  در  تنوع  نیز  و  تولید  در  باال  فناوری  که  کشورهایی  است.1 
دارند.2 پیچیده ترین محصوالت  تری  باال مزیت رقابتی  و در عرصه جهانی  این شاخص داشته 
کمترین  با  تی  فلزات است. در حالیکه محصوال و  آالت، مواد شیمیایی  تولید ماشین  در حوزه 
هستند)فیلیپ  پارچه  یا  و  فرآورده های چوبی  محصوالت کشاورزی،  مواد خام،  شامل  پیچیدگی 
بین  در  پیچیدگی اقتصادی  شاخص   طبق  ایران   2017 سال  در  آمار  طبق   .)2012 همکاران3،  و 
قرار  گرفته است.  جاماییکا  و  عمان  اردن،  مانند  کشورهایی  کنار  در  و   66 رتبه  در  کشور   129

1. A. Hidalgo and R. Hausman, (2009)
2. B. Erkan and E. Yildirimci, (2015)
3. J. Felipe et al, (2012)
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اطلس  آماری  هستند)پایگاه  آلمان  و  سوییس  ژاپن،   ،2017 سال  در  اقتصادها  پیچیده ترین 
باال  درآمد  با  و  کشورهای توسعه یافته  به  مربوط  شاخص پیچیدگی  ترین  باال  .)20181 مدیا، 
انگیزه  ایجاد  خالقیت،  نوآوری،  تحقیق و توسعه،  فعالیت های  در  سرمایه گذاری  است.  بوده 
عوامل  از  همگی   ... و توسعه یافتگی  میزان  گذاری مستقیم خارجی،  سرمایه  جذب  جهت 
منابع طبیعی  فراوانی  متقابل  اثر  اهمیت  به  توجه  با  اما  می باشند.  پیچیدگی اقتصادی  بر  مؤثر 
این  با  مطالعه ای  پیچیدگی اقتصادی،  بر  نخبگان  مهاجرت  و  حکمرانی  شاخص  طریق  از 
منابع طبیعی  فراوانی  تأثیر  بررسی  به  ضروریست  لذا  نمی باشد.  سابقه  به  مسبوق  محوریت 
فراوانی  پرداخته شود2.  پیچیدگی اقتصادی  بر  نخبگان  مهاجرت  و  حکمرانی  کانال  از 
به  بستگی  مهم  این  و  باشد  سودمند  بسیار  کشورها  رونق اقتصادی  در  می تواند  منابع طبیعی 
صادرکنندگان  عمده  که  آنست  گویای  تجربه اقتصادی  دارد.  منابع طبیعی  مدیریت  کیفیت 
مواجه بوده اند   ... و توسعه نیافتگی  هلندی،  بیماری  بی ثبات،  اقتصادی  رشد  با  منابع طبیعی 
گر شاخص های  نهادی   ا باید توجه کرد. در حالیکه  کشورها  که طبعا به نحوه حکمرانی در این 
کمیت  حا قوانین و مقررات،  کیفیت   اثربخشی دولت،  ثبات سیاسی،  حکمرانی)پاسخگویی، 
کشورهای غنی از منابع طبیعی بهبود یابد فراوانی منابع طبیعی می تواند  کنترل فساد( در  قانون و 
کشورها باشد3 و به اتکای منابع مالی ناشی از صادرات منابع طبیعی،  به عنوان یک نعمت برای 
توسعه سرمایه انسانی، توجه به فعالیت های تحقیق و توسعه و روی آوردن به اقتصاد  دانش محور 
از  باال  توانمندی  با  و  متخصص  کار  نیروی  مهاجرت  نخبگان،  مهاجرت  کند.  تضمین  را 
تر  باال استانداردهای  به  دست یابی  منظور  به  توسعه یافته  کشورهای  به  در حال توسعه  کشورهای 
"انجمن سلطنتی  توسط  انگلستان  در   1950 در دهه  این اصطالح نخستین بار  و  زندگی است4 
نخبگان  مهاجرت  پدیده  تبیین  و  توضیح  برای  که  نظری  رویکردهای  به کار گرفته شد.  بریتانیا" 
پیرامون،   - مرکز نظریه  نسبی،  محرومیت   نظریه  جهانی شدن،  نظریه   ، عبارتند از شده اند  ارائه 
علل  تبیین  به  بیشتر  که  جاذبه  و  دافعه  نظریه  نخبگان،  شکار  نظریه  دوگانه،  بازارکار  نظریه 
از  و  شده  محسوب  کشور  یک  دارایی   , جز نخبگان  پرداخته اند.  پدیده  این  بروز  عوامل  و 
اقتصاد  در  منبع  کمیاب  ترین  و  مزیت رقابتی  مهم ترین  و  توسعه  شاخص های  اساسی ترین 

1. atlas.media.mit.edu
2. H. Mehlum et al
3. D. Steinbergm (2017)
4. D. Okoye, (2018)
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و  رقابت پذیری  قدرت   حفظ  محصوالت پیچیده،  صادرات  و  تولید  است1.  امروز   دانش محور 
با  افرادی  که  کار متخصص و نخبه است چرا  نیازمند نیروی  بازارهای جهانی  حضور مؤثر در 

تی نیستند.  تخصص و مهارت پایین قادر به تولید چنین محصوال
شاخص  طریق  از  منابع طبیعی  فراوانی  متقابل  تأثیر  بررسی  حاضر  پژوهش  اهداف  از 
دوره  طی  نفتی  منتخب  کشورهای  در  پیچیدگی اقتصادی  بر  نخبگان  مهاجرت  و  حکمرانی 
کانال حکمرانی  از  منابع طبیعی  فراوانی  که  این است   2016-2007 است. فرضیه مطالعه حاضر 
کشورهای  تأثیر مثبت و معنادار و مهاجرت نخبگان تأثیر منفی و معنادار بر پیچیدگی اقتصادی 
سوم  بخش  در  و  مبانی نظری  دوم  بخش  در  لذا  دارد.  دوره2007-2016  طی  نفتی  منتخب 
پرداخته  آماری  مختصر  تصویر  ارائه  به  چهارم  بخش  در  سپس  می شود،  ارائه  پیشینه تحقیق 
و در بخش ششم تخمین  بیان شده  و داده ها،  ، تشریح متغیرها  الگو و در بخش پنجم معرفی 
بیان  پیشنهادها  و  نتیجه گیری  پایانی  بخش  در  و  ارائه  ضرائب  آماری  تجزیه و تحلیل  و  الگو 

می گردد. 

1. مبانی نظری

از محققان دانشگاه های "هاروارد"  گروهی  بار توسط  اولین   شاخص  پیچیدگی اقتصادی برای 
و  قابلیت ها  به  توجه  با  را  کشور  مولد  دانش   میزان  شاخص،  این  شد.  مطرح  تی"  آی  "ام  و 
نشان  می دهد.2  کاالهای  پیچیده  صادرات  و  تولید  در  آن ها  بودن  دانش محور  توانایی های 
استفاده  بودن4"  جایی  "همه  و  "تنوع3"  اصل  دو  از  شاخص  پیچیدگی اقتصادی  ساختن  برای 
کاال  کشور و همه جایی بودن تولید یک  کاالهای متمایز یک  شده است. تنوع به معنای تعداد 
شاخص   می توان  رو  این  از  است.  محصول خاص  یک  تولیدکننده  کشورهای  تعداد  معنای  به 
کاال در میان دیگر  کشور را نتیجه میزان تنوع تولیدات و میزان همه گیری تولید آن  پیچیدگی یک 
تر به مفهوم توانایی آن  کشور با شاخص  پیچیدگی اقتصادی باال کشورها دانست، بنابراین یک 

1. Y. Wang and S. Liu, (2016)

2009 ، 2. هاسمن و هیدالگو
3. Diversity
4. Ubiquity
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کمتر همه جایی( است1. هاسمن و همکاران2- پیشگامان  ( کاالهای متنوع و متمایز کشور در تولید 
اقتصادی  توسعه  چالش های  به  جدید  دیدگاه  یک  ارائه  با  صادرات-  پیچیدگی  ادبیات 
ظرفیت های  میان  تمایزی  دیدگاه،  این  اساس  بر  پرداخته اند.  توسعه  حال  در  کشورهای  در 
بنیادی  عناصر  در  که  طبیعی(  منابع  و  کار  نیروی  انسانی،  نیروی  و  فیزیکی  مولد)سرمایه های 
دارند،  اقتصاد وجود  مادی  غیر  دانش  در حوزه  که  مولد  قابلیت های  و  بسته اند  نقش  کشورها 
قابل  تفاوت های  است  ممکن  مشابه  نسبی  مزیت های  با  کشورهایی  بنابراین،  می شود.  قائل 
معرفی  درونزا  رشد  بر  مبتنی  مدلی  ایشان  بنابراین  باشند.  داشته  خود  قابلیت های  در  توجهی 
که به اثرات بیرونی موجود در فرآیند تقلید و نوآوری متکی بوده و "اثرات بیرونی دانش"  کردند 
که  گرفتند  بهره  شاخصی  از  صادرات  پیچیدگی  دادن  نشان  برای  همچنین  می شوند.  نامیده 
ل و همکاران3 بود. این پژوهشگران  ایده اصلی آن برگرفته از شاخص اولیه معرفی شده توسط ال
صادرکنندگان  درآمد  میانگین  باشد،  پیچیده تر  کشوری  صادراتی  کاالهای  هرچه  معتقدند 
طریق  از  منابع طبیعی  فراوانی  متقابل  اثر  پیچیدگی اقتصادی  بر  مؤثر  عوامل  از  است4.  بیش تر 
استفاده  در  نهادی  بررسی نقش عوامل  این شاخص  ارائه  از  شاخص حکمرانی است. هدف 
پیچیدگی اقتصادی  بر  طبیعی  منابع  از  استفاده  اثرگذاری  چگونگی  و  منابع طبیعی  فراوانی  از 
کشورها می تواند راهگشا  است. منابع طبیعی در ذات خود نعمت خدادادی بوده و برای توسعه 
دارای  کشورهای  همه  در  طبیعی  منابع  بالی  پدیده  می دهد  نشان  عینی  مشاهدات  باشد5. 
کشورهای در حال توسعه و به  فراوانی منابع طبیعی مصداق ندارد، بلکه این پدیده بیشتر در 
منابع طبیعی  از مهمترین مجراهای مدیریت صحیح  نفتی مصداق دارد6. یکی  کشورهای  ویژه 
که منابع طبیعی  کشورهای در حال توسعه ای  گاها در  فراوان، نهادهای حکمرانی مطلوب است. 
به فراوانی یافت می شود ضعف مدیریت دولت ها در استفاده از منابع، ضعف سیاست گذاری 
و تشدید رفتارهای رانت جویانه ناشی از فراوانی منابع زمینه را برای انحراف قیمت های نسبی 
امر  همین  و  می آورد7.  فراهم  توسعه  و  تحقیق  و  نوآوری  نظیر  بنیان  دانش  مؤلفه های  ضرر  به 

1. A. Cheshomi & S. Abdolmaleki
2. R. Hausman et al, (2007)
3. S. Lall et al, (2005)

کارساالری، 1395 4. بهرامی و حسن پور 
5. Th. Gylfason, (2001)
6. J. Sachs and A. Warner, (2001)

7. شاه آبادی و صادقی، 1392
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پیچیده  محصوالت  تولید  بستر   تخریب  موجب  بنیان  دانش  عوامل  تقاضای  کاهش  کانال  از 
خام  صادرات  از  بودجه  تأمین  و  درآمد  کسب  سیاست  داشتن  ترتیب  این  به  و  گردیده  است. 
کرده  اغفال  توسعه  و  رشد  کلیدی  عوامل  گسترش  به  نیاز  در  را  داخل  اقتصاد  طبیعی  منابع 
به دلیل  منابع طبیعی  فراوانی  با  کشورهایی  واقع  در  می دهد.  کاهش  را  اقتصادی  پیچیدگی  و 
تولید  یا  و  فروشی  خام  به  را  خود  توجه  عمده  منابع،  استخراج  در  طبیعی  نسبی  مزیت  داشتن 
سرمایه گذاری  به  مواد  این  تولید  که  خصوص  به  می کنند  معطوف  ساده  و  ابتدایی  محصوالت 
کمتری نیازمند است. در نتیجه میزان انباشت دانش و مهارت در محصوالت تولیدی این  اولیه 
که توانایی ترکیب  کشورها بسیار پایین است. در حالی که ویژگی اقتصادهای پیچیده این است 
حجم زیادی از دانش مرتبط را در قالب شبکه های بزرگ افراد دارند و تنوع دانش و مهارت 
کشورهایی با فراوانی منابع طبیعی چنانچه حکمرانی  در محصوالت تولیدیشان باالست. اما در 
توسعه،  و  تحقیق  فعالیت های  در  سرمایه گذاری  به  تبدیل  ارزی  منابع  باشد،  همراه  خوب 
گسترش عامل پسماند  کل سرمایه گذاری در  انباشت سرمایه انسانی و فعالیت های نوآورانه و در 
گسترش مؤلفه های  کانال  کشورها اقدام به تبدیل مزیت نسبی طبیعی از  کار  خواهد شد. با این 
تولید  برای  و بستر الزم  کرد.  کتسابی خواهند  ا به مزیت نسبی  تعیین کننده پیچیدگی اقتصادی 
توسعه یافتگی  میزان  با  کشورهایی  بین  نخبگان  مهاجرت  شد.  خواهد  فراهم  پیچده  کاالهای 
دانش  مبتنی بر   جهانی  اقتصاد  وجود  با  امروزه  بوده است.  حیاتی  موضوع  باز  دیر  از  متفاوت، 
که به طور فزاینده بر مهارت های علم و فناوری استوار است، موضوع حیاتی تر نیز شده است. 
طبق طبقه بندی استاندارد مشاغل ایران متخصصان)دارای مهارت سطح41( و مدیران )دارای 
طبقه بندی  ایران،  آمار  ملی  هستند)مرکز  مهارت  سطح  ترین  باال دارای   )4 و  سطح32  مهارت 
واقع  در   .)2008-ISCOمشاغل بین المللی  طبقه بندی  براساس  ایران-1395  مشاغل  استاندارد 
که  هستند  نظام مند  و  فنی  دانش های  و  مهارت ها  دیدگاه ها،  از  وسیعی  طیف  دارای  نخبگان 
کاالها  پیچیده ترین  می شوند.  است  پیچیدگی اقتصادی   الزمه  که  مهارت  و  دانش  تنوع  سبب 
با  مقایسه  در  محصوالت  این  تولید  است  کارخانه ای  محصوالت  رسته  در  جهانی  اقتصاد  در 
خود  متخصص،  و  نخبه  نیروی انسانی  دارد.  باالیی  مهارت  و  دانش  به  نیاز  اولیه  و  موادخام 

1. مشاغل با سطح مهارت 4 به طور ویژه مستلزم انجام وظایفی است که نیاز به حل مسائل پیچیده، تصمیمگیری و خالقیت براساس پیشینه قابل 
مالحظهای از دانش نظری و عملی در حوزههای تخصصی دارد. 

2. مشاغل با سطح مهارت3، بهطور ویژه شامل اجرای وظایف پیچده فنی و عملی است که نیاز به وجود بدنه گستردهای از دانش واقعی، فنی و 
نظام مند در حوزه تخصصی دارد.
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فناوری  مبتنی بر  محصوالت  تولید  در  دانش بنیان  تولید  عامل   یک  به عنوان  مستقیم  شکل  به 
اقتصاد مستلزم تجمیع  از طرف دیگر پیچیده شدن یک  و  ایفا می کند1.  باال نقش برجسته ای 
آن در فرآیند تولید از رهگذر انجام فعالیت های نوآورانه  کردن  کاربردی  کنده و  دانش های پرا
صاحب  و  مبتکر  انسانی  نیروی  به  فعالیت ها  اینگونه  انجام  که  است  کاربردی  تحقیقات  و 
کم مهارت ساخته نیست. لذا مهاجرت نخبگان  که از عهده نیروی انسانی  اندیشه نیاز دارد چرا
مهارت،  کمبود  جدی  خأل  با  را  مبدأ  کشور  اقتصاد  متخصصان،  و  نخبگان  شمار  کاهش  با 
از  را  پیچیدگی اقتصادی  شاخص  ارتقا  برای  الزم  بسترهای  و  ساخته  مواجه  خالقیت  و  ایده 
بر پیچیدگی اقتصادی مطرح است.  تأثیرگذار  به عنوان دیگر عامل  بین می برد. ریسک سیاسی 
سرمایه گذاران  بلندمدت  تصمیمات  در  مالی(  و  سیاسی  اقتصادی،  )ریسک  کشوری  ریسک 
خارجی تأثیر به سزایی دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی از جمله منابع با ثبات تأمین مالی 
کمبود  جبران  برای  عاملی  هم  و  ندارد  را  خارجی  استقراض  مشکالت  هم  که  است  خارجی 
کشورها به حساب می آید. این نوع سرمایه گذاری تأثیر مهمی در رشد بهره وری و انتقال  سرمایه 
کشور  بر  را  کشوری  در  سرمایه گذاری  صورتی  در  خارجی  گذاران  سرمایه  اما  دارد2.  دانش فنی 
بر  مؤثر  عوامل  از  یکی  کنند.  پیش بینی  را  باثباتی  و  مناسب  بازدهی  که  می دهند  ترجیح  خود 
ثبات سیاسی است3. هنگامی که ریسک سیاسی  امنیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی،  و  بازده 
کاهش می یابد  کشور  آن  کشوری باال باشد امنیت و بازده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در  در 
کشور به دنبال خواهد داشت  در حالی که این نوع سرمایه گذاری انتقال فناوری و دانش روز را به 
کشورهای توسعه یافته، می توانند  کشورهای درحال توسعه به دلیل داشتن شکاف قابل توجه با  و 
سرمایه گذاری مستقیم  جذب  جمله  از  توسعه یافته  کشورهای  با  اقتصادی  تعامالت  برقراری  با 
کاالهای قابل  خارجی، به دانش و فناوری آنان دست یافته و از آن، در جهت تولید و صادرات 
کنند. همچنین افزایش ریسک سیاسی به دلیل تأثیرات منفی  رقابت در سطح بین الملل اقدام 
نااطمینانی  گسترش  موجب  کار  کسب و  فضای  و  سیاسی  محیط  بودن  پذیر  پیشی بینی  بر  آن 
اثرات  تأثیر  تحت  نیز  کارآفرینانه  فعالیت های  آن  تبع  به  و  می شود  اقتصادی  فعالیت های  در 

1. R. Belderbos et al, (2010)

2. شاه آبادی و ساری گل، 1395
3. سامانی و همکاران، 1395
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فرصت های  کردن  پیدا  سوق  سبب  ریسک سیاسی  افزایش  طرفی  از  و  می گیرد1.  قرار  منفی 
کارآفرینانه به سمت  کسب سود به سمت فعالیت های غیرمولد و تخصیص منابع از فعالیت های 
متقابل  اثر  می یابد.  کاهش  اقتصادی  پیچیدگی  طریق  این  از  و  می شود2  غیرمولد  فعالیت های 
نوآوری و حقوق مالکیت فکری دیگر متغیر توضیحی مؤثر بر پیچیدگی اقتصادی در این پژوهش 
را  نوآورانه  فعالیت های  انجام  انگیزه  جوامع  در  فکری  مالکیت  حقوق  باالی  تضمین  است. 
افزایش می دهد3. و در واقع الزمه ظهور فعالیت های نوآورانه وجود نظام حقوق مالکیت فکری 
کشورهایی با حقوق مالکیت فکری قوی بیشتر است و اقتصاد  قوی است. تحریک نوآوری در 
کمک  کردن فناوری و ایجاد نوآوری  کشور با حمایت از حقوق مالکیت فکری به درون زا  یک 
پر بازده  برای مبتکران و نخبگان جهت انجام فعالیت های  کافی  انگیزه  از طرف دیگر  و  کرده 
کار نخبه و متخصص در بخش های مختلف  ایجاد می شود. در نتیجه با افزایش جذب نیروی 
ارتقا شاخص پیچیدگی اقتصادی  کاالهای پیچیده و رقابت پذیر و  اقتصادی بستر برای تولید 
فراهم می شود. همچنین حضور نظام حقوق مالکیت فکری قوی از طریق ایجاد امنیت، تمایل 
کشور  به  محصول  دانش  و  فناوری  انتقال  به  را  بنگاه های خارجی  و  نوآوران  و  سرمایه گذاران 
حفظ  و  کسب   ، دانش بر محصوالت  تولید  توانایی  تقویت  آن  نتیجه  و  داد  خواهد  افزایش 

است. مزیت رقابتی 

2. پیشینه تحقیق

آن است  از  کی  4 به بررسی تفسیر پیچیدگی اقتصادی پرداخته اند. نتایج حا میلی و همکاران 
سبد  تنوع  به  غالبا  اقتصادی  رشد  و  داخلی  ناخالص  تولید  در  کشورها  توجه  قابل  تفاوت  که 
دارند  باالیی  اقتصادی  پیچیدگی  که  کشورهایی  حقیقیت  در  است.  مرتبط  کشورها  صادراتی 

دارای پیچیدگی محصوالت باالیی نیز می باشند.
مّلی،  25 شرکت دولتی  با اطالعات  کشور چین  اقتصادی  بررسی پیچیدگی   به  ژو5   و  او  گا 
صنایع  دارای  استان های  که  است  این  بر  مبتنی  پژوهش ها  پرداخته اند.   1990-2015 دوره  طی 

1. زبیری، 1396
2. N. Dutta et al, (2013)
3. D. Harper, (2013)
4. P. Mealy et al, (2019)
5. J. Gao and T. Zhou, (2018)
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که  کشورهایی  همچنین  و  دارند  آهسته ای  و  پایدار  نسبتًا  اقتصادی  پیچیدگی   شاخص   ، کمتر
بین  رابطه  بررسی  با  می باشند.  تری  باال اقتصادی  پیچیدگی   دارای  هستند،  ساحل  مجاور  در 
یک  اقتصادی  پیچیدگی   شاخص  دریافت  می توان  اقتصادی  توسعه  با  اقتصادی  پیچیدگی  

شاخص مثبت و قدرت توضیحی باالیی برای توسعه اقتصادی را دارا است.
کشورهای  توسعه اقتصادی  و  رشد  بر  پیچیدگی اقتصادی  اثر  بررسی  به  همکاران1،  و  گاال 
یافته ها نشان می دهد  پرداخته اند.   1995-2014 و در حال توسعه طی دوره  توسعه یافته  منتخب 
کشورها  کشور سبب افزایش درآمد  ارتقا شاخص پیچیدگی اقتصادی و تنوع سبد صادراتی یک 

آن ها می شود.  و رشد و توسعه اقتصادی 
داده های  از  استفاده  با  فناوری  و  پیچیدگی اقتصادی  بررسی  به  همکاران2،  و  ایوانووا 
به  کشور  یک  پیچیدگی اقتصاد  می دهد،  نشان  یافته ها  پرداخته اند.   OECD عضو  34کشور 
شاخص پیچیدگی اقتصادی  دارد.  اشاره  کشور  آن  شده  انباشته  قابلیت های  از  مجموعه ای 
گرفته شود. همچنین،  نظر  آینده در  در  کشور  مزیت رقابتی  از  به عنوان یک پیش بینی  می تواند 
این شاخص به شدت با دانش و پیچیدگی صادرات محصوالت با مزایای نسبی ارتباط دارد. 
درآمد  نابرابری  و  مؤسسات  پیچیدگی اقتصادی،  پیوند  بررسی  به  همکاران3،  و  هارتمن 
می دهد،  نشان  یافته ها  پرداخته اند.  دوره1963-2008  طی  150کشور  داده های  از  استفاده  با 
مربوط  که  می گیرد،  بر  در  را  توسعه اقتصادی  سطح  به  مربوط  اطالعات  پیچیدگی اقتصادی 
سطح  محصوالت پیچیده  صادرکننده  کشورهای  همچنین  است.  درآمد  توزیع  و  تولید  شیوه  به 

کشورهای محصوالت ساده دارند. نابرابری درآمد پایین تری نسبت به 
کشور  صادراتی  رقابت  و  پیچیدگی اقتصادی  بررسی  به  ییلدیرتمچی)2015(،  و  ارکان 
را  پیچیدگی اقتصادی  می دهد،  نشان  یافته ها  پرداخته اند.  دوره1993-2013  طی  ترکیه 
کشورهای توسعه یافته اصلی ترین  کرد و  کشور معرفی  تولید محصوالت  ترکیب  می توان به عنوان 
که شاخص عملکرد  لجستیک  کشورهایی  صادرکنندگان محصوالت پیچیده هستند. همچنین، 
کارآفرین  کشورهای  صادرات  عمده  و  می کنند.  تولید  محصوالت پیچیده تری  دارند،  باالیی 

کاالهای مبتنی بر فناوری و علم محور است.

1. P. Gala et al, (2018)
2. I. Ivanova et al, (2017)
3. D. Hartman et al, (2017)
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هاسمن و همکاران1، به بررسی نقشه پیچیدگی اقتصادی طی دوره 2007-2006 پرداخته اند. 
کشورها بر اساس میزان دانش به کار رفته  یافته ها نشان می دهد، رتبه بندی پیچیدگی اقتصادی 

آنان است.  در محصوالت صادراتی 
فلیپ و همکاران)2012(، به بررسی ارتباط پیچیدگی محصول و توسعه اقتصادی با استفاده 
بیشتر  می دهد،  نشان  یافته ها  پرداخته اند.   2001-2007 دوره  طی  کشور   124 داده های  از 
از  ناشی  درآمد  زمان  مرور  به  و  می کنند  صادر  باال  درآمد  با  کشورهایی  را  محصوالت پیچیده 
و  می کنند  کسب  تری  باال درآمدهای  و  برده  پیش  جلو  به  را  آن ها  کاالهای پیچیده  صادرات 
در  فعالیت  با  کشورهایی  که  این درحالیست  افزایش می دهند.  را  بازار صادرات خود  از  سهم 
بازار صادرات  از  کمتری عایدشان شده و سهم  کاالهای ساده، درآمد  تولید و صادرات  حوزه 

کمتری خواهند داشت.
اقتصادی در چین طی دوره  و رشد  رابطه پیچیدگی صادرات  بررسی  به  و چریو2،  پونست 
کاالهای پیچیده  تولید  به  که  از چین  یافته ها نشان می دهد، مناطقی  2009-1997 پرداخته اند. 

کرده اند. مشغول بوده اند رشد سریع تری تجربه 
هیدالگو و هاسمن)2009(، به بررسی بلوک های ساختاری پیچیدگی اقتصادی با استفاده از 
کستان طی دوره 2000-1992 پرداخته اند. یافته ها نشان می دهد،  کشور مالزی و پا داده های دو 
قابلیت های  از  وسیعی  مجموعه  با  را  جدید  قابلیت های  قادرند  باال  قابلیت های  با  کشورهایی 
در  توسعه یافته  کشورهای  همچنین،  کنند.  تولید  محصوالت پیچیده تری  و  کرده  ترکیب  موجود 
کمتر  که  اینست  متنوع  محصوالت  با  کشورهایی  ویژگی های  از  و  هستند  متنوع تر  محصوالت 

تولید می کنند. محصوالت همه جایی 
کارآفرینی بر پیچیدگی اقتصادی  چایانی )1398(، به بررسی تاثیر جذب سرریز فناوری و 
فناوری  سرریز  جذب  متغیر  می دهد  نشان  نتایج  است.  پرداخته   2008-2016 زمانی  دوره  طی 
کارآفرینی تاثیر مثبت و معنی دار بر پیچیدگی اقتصادی  تاثیر مثبت و بی معنی و همچنین متغیر 
طریق  از  خود  فناوری  سرریز  جذب  ظرفیت  افزایش  برای  کشورها  می شود  پیشنهاد  لذا  دارد. 
سرمایه گذاری  جذب  و  انسانی  سرمایه  گسترش  سرمایه ای،  و  واسطه ای  کاالهای  واردات 

مستقیم خارجی در راستای بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی قدم بردارند. 

1. R. Husman et al, (2014)
2. S. Poncet & J. Jarreau, (2012)
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کشورهای  در  نهادی  عوامل  و  اقتصادی  پیچیدگی  بررسی  به  همکاران)1397(،  و  الهی 
توسعه یافته، نوظهور و درحال توسعه طی دوره 2016-1993 پرداخته اند. طبق یافته ها، بیشترین 
کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه  تأثیر ساختار نهادی بر پیچیدگی اقتصادی به ترتیب در 

و نوظهور بوده است.
منطقه  در  ایران  فناورانه  رقابت پذیری  جایگاه  بررسی  به  اشتهاردی)1397(،  و  شاه مرادی 
 2005-2014 دوره  طی  ملی   1404 چشم انداز  سند  با  مقایسه  در  پیچیدگی اقتصادی  رویکرد  با 
لحاظ  به  منطقه  کشورهای  بندی  تقسیم  در  ایران  پژوهش  این  یافته های  مطابق  پرداخته اند. 
با  چهارم  گروه  و  پیچیدگی اقتصادی  کمترین  با  یک  گروه  دوم)  گروه  در  پیچیدگی اقتصادی 

گرفته است. ترین پیچیدگی( جای  باال
کارساالری)1396(، به بررسی پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل  بهرامی و حسن پور 
یافته ها نشان  کشورهای در حال توسعه طی دوره 2013-1997 پرداخته اند.  آن در  تعیین کننده 
می دهد، تأثیر متغیرهای سرمایه انسانی و واردات بر پیچیدگی صادرات کشورهای در حال توسعه 
گرفته است. بدین ترتیب یکی از سیاست های پیشنهادی افزایش  و ایران مورد تأیید آماری قرار 
پیچیدگی صادرات، انسجام بخشی سیاست های توسعه سرمایه انسانی و سیاست تجاری است.
و  فکری  مالکیت  حقوق  ارتباط  بررسی  به  پویا  مدل  یک  در  همکاران)1396(،  و  آقایی 
تر و پایین تر از متوسط طی دوره  کشورهای با درآمد سرانه باال گروه  پیچیدگی اقتصادی در دو 
سرانه  درآمد  با  کشورهای  گروه  در  ارتباط  این  می دهد،  نشان  نتایج  پرداخته اند.   1976-2010

گروه دوم بی معنی بوده است.  تر از متوسط مثبت بوده و در  باال
رویکرد  بر  تکیه  با  مهارت  و  دانش  سنجش  بررسی  به  چینی فروشان)1396(،  و  شاه مرادی 
پژوهش  پرداخته اند.   2014 سال  در  مشابه  کشورهای  سایر  و  ایران  در  پیچیدگی  اقتصادی 
میزان  معرف  می توانند  اقتصاد  در  شده  تولید  محصوالت  که  است  ایدئولوژی  این  مبتنی بر 
تولید  را  محصولی  کشورها  فرض که  این  با  باشند،  آنها  تولید  جهت  نیاز  مورد  مهارت  و  دانش 

آن  را داشته باشند. نمی کنند مگرآنکه دانش و مهارت تولید 
کارساالری)1395(، به بررسی پیچیدگی صادرات غیرنفتی و سرمایه گذاری  تقوی و حسن پور 
کید بر ایران طی دوره 2013-1997 پرداخته اند.  کشورهای در حال توسعه با تأ مستقیم خارجی 
صادرات  پیچیدگی  شاخص  با  معناداری  رابطه  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  یافته ها،  طبق 

کشورهای درحال توسعه دارد. غیرنفتی 
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کنون مطالعه ای در خصوص تأثیر متقابل فراوانی  با توجه به مطالعات تجربی انجام شده تا
صورت  پیچیدگی اقتصادی  بر  نخبگان  مهاجرت  و  حکمرانی  شاخص  طریق  از  منابع طبیعی 
می دهد،  نشان  پیچیدگی اقتصادی  خصوص  در  شده  انجام  تجربی  مطالعات  نگرفته است. 
متغیرهای  سایر  برای  توضیح دهنده  متغیر  به عنوان  را  پیچیدگی اقتصادی  مطالعات،  کثر  ا
را  پیچیدگی اقتصادی  شاخص  حاضر  پژوهش  آن که  حال  گرفته اند.  نظر  در  کالن  اقتصاد 
به عنوان متغیر وابسته در نظر می گیرد. لذا با توجه به خأل جدی در میان مطالعات موجود در 
فراوانی  متقابل  اثر  بررسی  به  حاضر  مطالعه  پیچیدگی اقتصادی،  تعیین کننده  عوامل  خصوص 
منابع طبیعی از طریق شاخص حکمرانی و مهاجرت نخبگان بر پیچیدگی اقتصادی می پردازد. 

3. تصویر مختصر آماری متغیرهای مورد بررسی

ترین رتبه شاخص پیچیدگی مربوط به چین و بعد از آن نروژ  کشورهای مورد مطالعه باال در بین 
کشورهای جهان  ترین پیچیدگی اقتصادی می باشند. در سال 2017 در بین  کانادا دارای باال و 
که  بوده است. همان طور  آلمان  و  ژاپن، سوییس  به  مربوط  میزان پیچیدگی اقتصادی  ترین  باال
به  مربوط  پیچیدگی اقتصادی  میزان  ترین  باال مورد مطالعه  کشورهای  میان  در  می گردد  مالحظه 
از  منابع طبیعی  فراوانی  تأثیر  با  رابطه  در  بوده  است.  باال  اقتصادی  رشد  و  درآمد  با  کشورهایی 
کانال حکمرانی بهترین وضعیت مربوط به نروژ و بدترین وضعیت مربوط به ونزوئال در میان 21 
از طریق شاخص  منابع طبیعی  فراوانی  متقابل  اثر  بین  ارتباط مثبت  نفتی  است.  کشور منتخب 
کشورهایی  نخبگان  مهاجرت  با  رابطه  در  است.  مشهود  نیز  اقتصادی  پیچیدگی  و  حکمرانی 
کشورها مقصد مهاجران نخبه نیز  کانادا عدد بزرگی به خود نسبت داده اند اما این  مانند چین و 
که به علت نبود  کشورها است  به شمار می روند و آنچه مهم  است خالص این مهاجرت در این 
نخبگان  مهاجرت  میزان  پایین ترین  کرده ایم.  بسنده  آن  ناخالص  مقدار  به  آماری  اطالعات 
که البته  کشور عمان)با جمعیتی در سال 2016 نزدیک به چهار و نیم میلیون( است  مربوط به 
چهل  به  نزدیک  )جمعیتی  الجزایر  با  مقایسه  در  کشور  این  جمعیت  مقدار  گرفتن  درنظر  با 
کوچک به نظر نمی آید اما نروژ به عنوان اقتصادی  آنقدر  ( این عدد  میلیون و ششصد هزار نفر
باال،  پیچیدگی اقتصادی  شاخص  میزان  نخبه،  مهاجر  کمترین  با  کشورهایی  میان  در  نوظهور 
با  کشورها  سایر  برای  رقیبی  به عنوان  منابع طبیعی  مطلوب  حکمرانی  و  پایین  سیاسی  ریسک 
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کمترین پاسخگویی  ترین میزان ریسک سیاسی) شرایط مشابه خود، مطرح است. همچنین باال
در  است.  ونزوئال  کشور  به  مربوط   )... و نامطلوب  اجتماعی  اقتصادی  شرایط  و  دموکراتیک 
و  نروژ  و  کانادا  به  مربوط  بهترین وضعیت  مالکیت فکری  و حقوق  نوآوری  متقابل  اثر  با  رابطه 
چین است. ایران در رابطه با شاخص پیچیدگی اقتصادی در رتبه 18، در شاخص اثر متقابل 
در  سیاسی  ریسک  شاخص  در  رتبه19،  در  حکمرانی  شاخص  طریق  از  منابع طبیعی  فروانی 
رتبه 12، در رابطه با میزان مهاجران نخبه در رتبه 4 و در مهاجرت نخبگان به صورت درصدی 
و  اثرمتقابل نوآوری  کشور منتخب نفتی و در شاخص   21 کشور در رتبه 7 در میان  از جمعیت 

کشور منتخب نفتی قرار دارد. حقوق مالکیت فکری در رتبه 18 در میان 20 

کشورهای منتخب مورد  مطالعه جدول 1. آمار توصیفی 

کشورهای منتخب
شاخص 

پیچیدگی 
اقتصادی

اثرمتقابل فراوانی 
منابع طبیعی از طریق 

شاخص حکمرانی

مهاجرت 
نخبگان

نسبت مهاجرت 
نخبگان به صورت 

درصدی از جمعیت 
کشور کل 

کمیت و  نقش حا
قانون، شرایط اقتصادی 

اجتماعی، پاسخگویی 
دموکراتیک و تنش نژادی

اثر متقابل 
نوآوری 
و حقوق 

مالکیت فکری

Oman
-0/4

)13(

16/1

)5(

80/8

)21(

0/00239

)21(

19/05

)7(

141/9

)13(

Qatar
-0/3

)12(

47/4

)2(

179/9

)19(

0/00925

)12(

21

)5(

229/8

)5(

Saudi Arabia
-0/1

)10(

-29/4

)14(

1480/5

)14(

0/00512

)19(

17/5

)8(

183/5

)6(

Syria
-0/58

)15(

--40/2

)16(

3136/8

)13(

0/01591

)8(

13/2

)20(
---

 United Arab
Emirats

-0/06

)9(

28/05

)4(

900

)17(

0/01082

)10(

21/2

)4(

230/09

)4(

Turkey
0/4

)4(

-0/3

)9(

4328/9

)11(

0/00584

)16(

16/7

)11(

175/02

)9(
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کشورهای منتخب
شاخص 

پیچیدگی 
اقتصادی

اثرمتقابل فراوانی 
منابع طبیعی از طریق 

شاخص حکمرانی

مهاجرت 
نخبگان

نسبت مهاجرت 
نخبگان به صورت 

درصدی از جمعیت 
کشور کل 

کمیت و  نقش حا
قانون، شرایط اقتصادی 

اجتماعی، پاسخگویی 
دموکراتیک و تنش نژادی

اثر متقابل 
نوآوری 
و حقوق 

مالکیت فکری

Peru
-0/76

)17(

-2/7

)11(

13501/8

)5(

0/04537

)3(

15/6

)13(

111/3

)16(

Bahrain
0/3

)5(

0/1

)7(

119/6

)20(

0/00953

)11(

20/6

)6(

163/4

)10(

Ecuador
-0/9

)19(

-36/9

)15(

11047/1

)7(

0/07254

)1(

14/5

)18(

120/5

)14(

Egypt
-0/2

)11(

-20/4

)13(

9846/8

)8(

0/01125

)9(

14/7

)17(

114/5

)15(

Iran
-0/77

)18(

-83/5

)19(

13567/5

)4(

0/01787

)7(

16/6

)12(

89/6

)18(

Jordan
0/09

)7(

-0/01

)8(

4328/6

)12(

0/05582

)2(

15/3

)15(

180/2

)7(

Kuwait
-0/54

)14(

2/6

)6(

1053/4

)16(

0/0328

)6(

21/9

)3(

153/8

)12(

Nigeria
-1/9

)21(

-101/4

)20(

13154/1

)6(

0/00799

)13(

9/3

)21(

100/6

)17(

India
0/08

)8(

-4/4

)12(

66578/7

)2(

0/00531

)18(

17/3

)9(

175/9

)8(

Algeria
-1/3

)20(

-82/3

)18(

1446/1

)15(

0/00384

)20(

15/4

)14(

62/05

)20(

Russia
0/1

)6(

-47/7

)17(

9091/8

)10(

0/00634

)15(

14/9

)16(

154/4

)11(

Chin
0/9

)1(

-0/8

)10(

76504/5

)1(

0/00567

)17(

16/8

)10(

231/8

)3(
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کشورهای منتخب
شاخص 

پیچیدگی 
اقتصادی

اثرمتقابل فراوانی 
منابع طبیعی از طریق 

شاخص حکمرانی

مهاجرت 
نخبگان

نسبت مهاجرت 
نخبگان به صورت 

درصدی از جمعیت 
کشور کل 

کمیت و  نقش حا
قانون، شرایط اقتصادی 

اجتماعی، پاسخگویی 
دموکراتیک و تنش نژادی

اثر متقابل 
نوآوری 
و حقوق 

مالکیت فکری

Canada
0/5

)3(

41/5

)3(

13603/7

)3(

0/03949

)4(

23/8

)2(

393/8

)1(

Venezuela
-0/73

)16(

-116/4

)21(

9825/4

)9(

0/03324

)5(

13/7

)19(

76/8

)19(

Norway
0/6

)2(

111/1

)1(

332/7

)18(

0/00669

)14(

27/08

)1(

384/0

)2(

گروه میانگین  -0/26 -15/21 12100 019/0 17/43 173/64

کثر مقدار  حدا
گروه متغیر در  0/9 111/1 76504 072/0

27/08

)حداقل ریسک 
سیاسی(

393/8

حداقل مقدار 
گروه متغیر در  -1/9 -116/4 80 0023/0

9/3

کثر ریسک  )حدا
سیاسی(

62/05

مآخذ: یافته های پژوهش

کشورهای مورد مطالعه است. کشورها در متغیر مورد نظر در میان  اعداد داخل پرانتز رتبه 

4. تشریح مدل و متغیرها

هارتمن   ،)2018( همکاران  و  گاال  نظری  مباحث  و  تجربی  مطالعات  از  الهام  با  بخش  این  در 
و  شاه مرادی   ،)2006( همکاران  و  مهلوم   ،)2014( همکاران  و  هاسمن   ،)2017( همکاران  و 
اقتصادسنجی  الگوهای  پیرامون   )1395( ساری گل  و  شاه آبادی  و   )1396( چینی فروشان 
مورداستفاده با وارد نمودن اثر متقابل فراوانی منابع طبیعی از طریق شاخص حکمرانی و مهاجرت 
در  پیچیدگی اقتصادی  بر  عوامل مؤثر  پیرامون  کنکاش  به  تعیین کننده  عوامل  سایر  و  نخبگان 

کشورهای منتخب نفتی طی دوره 2016-2007 می پردازیم.
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بر این اساس متغیرهای مورد استفاده در الگوی اقتصادسنجی مورد بررسی به شرح زیراست:

ECIit= f( BDit , NRMit , Political riskit , GIPit , ECIi,t-1) (1) 

 در ادامه به توضیح متغیر  وابسته و متغیرهای توضیح دهنده پرداخته می شود.
یک 	  تولیدی  توان  به  پیچیدگی اقتصادی  شاخص    :)ECIit(پیچیدگی اقتصادی شاخص  

کاالهای پیچیده از رهگذر فراهم  کشورها در تولید  کشور می پردازد و بیانگر میزان توانایی 
و  کنده  پرا دانش های  تجمیع  جهت  در  افراد  تعامل  برای  مناسب  ساختارهای  ساختن 
می گیرد  قرار   -3 تا   3 عددی  طیف  در  شاخص  این  است1.  آن  کردن  کاربردی  و  متنوع 
مقابل  در  و  است  مزبور  شاخص  در  کشور  هر  نامناسب  وضعیت  بیانگر  پایین تر  اعداد  و 
این  داده های  است.  اقتصاد  در  شاخص  این  مناسب  وضعیت  نشانگر   ، تر باال اعداد 

آماری اطلس مدیا استخراج شده است. شاخص از پایگاه 
رسمی 	  غیر  و  رسمی  قوانین  نهادها،  را  خوب  حکمرانی  جهانی2  بانک  خوب:  حکمرانی 

در  عمومی  مصلحت  جهت  در  قدرت  آنها  وسیله  به  که  می کند  تعریف  رسومی  آداب و  و 
و  اظهارنظر  حق  شامل  شاخص  زیر  شش  دارای  متغیر  این  می شود.  اعمال  کشور  یک 
کیفیت تنظیم گری قوانین  کمیت قانون،  پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، حا
کنترل فساد است. داده های این متغیر در طیف عددی 2.5 تا 2.5- قرار می گیرد. اعداد  و 
آماری  پایگاه  از  متغیر  این  داده های  است.  حکمرانی  بهتر  وضعیت  نشان دهنده  بزرگتر 

گاویندیکیتور3 استخراج شده است.
کل 	  به  کانی ها  و  سوخت  صادرات  سهم  صورت  به  شاخص  این  فراوانی منابع طبیعی: 

بانک جهانی  داده های  پایگاه  از  متغیر  این  داده های  می شود4.  تعریف  کاال  صادرات 
استخراج شده است.

کثر 	  ا در   ،)2001( گلیفاسون  مطالعه  اساس  بر   :)NRM(5منابع طبیعی فراوانی  مدیریت 

فراوانی منابع طبیعی به دلیل داشتن مزیت نسبی طبیعی در  کشورهای درحال توسعه دارای 
کشورها معطوف به استخراج منابع طبیعی و  استخراج و صادرات منابع طبیعی تالش این 

1. هیدالگو و همکاران، 2008
2. WDI, (1989)
3. Govindicators

4. بانک جهانی، 2018
5. Natural Resource management
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و بدون  کشورها محصوالت ساده  این  تولیدات  نتیجه غالب  آن می باشد. در  خام فروشی 
منابع طبیعی  فراوانی  متقابل  اثر  به عنوان  منابع طبیعی  فراوانی  باالست. مدیریت  پیچیدگی 
منابع طبیعی(  فراوانی  و  حکمرانی  شاخص های  )حاصل ضرب  حکمرانی  شاخص  و 
کانی ها به  تعریف می شود1. برای فراوانی منابع طبیعی از شاخص سهم صادرات سوخت و 
کاال و برای شاخص حکمرانی از میانگین ساده زیر شاخص های آن استفاده  کل صادرات 
به  مربوط  آمار  و   WDI آماری  پایگاه  از  منابع طبیعی  فراوانی  به  مربوط  آمار  گردیده است. 
گاویندیکاتور استخراج شده است. مطابق مبانی  شاخص های حکمرانی از پایگاه آماری 

نظری انتظار می رود این شاخص تأثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی داشته باشد.
مهارت ها 	  از  وسیعی  طیف  نخبگان  معتقدند  الیا3  و  باو   :  )BD(2نخبگان مهاجرت 

انجام  با  نخبگان  دارند.  اختیار  در  می شود  نوآوری  تقویت  باعث  که  را  دیدگاه ها  و 
را  پیچیده  محصوالت  تولید  بستر   ... و کاربردی  تحقیقات  انجام  نوآورانه،  فعالیت های 
باتحصیالت  افراد  و  برجسته  متخصصان  مهاجرت  نخبگان،  مهاجرت  می کنند.  فراهم 
کشورهای در حال توسعه دستیابی به  عالیه است4 و در واقع هدف از این نوع مهاجرت در 
کشورهای توسعه یافته است5. داده های مهاجرت نخبگان  تر زندگی در  استانداردهای باال
می رود  انتظار  مبانی نظری  طبق  است.  شده  استخراج  آماری مهاجرت آمریکا6  سالنامه  از 

بر پیچیدگی اقتصادی داشته باشد. تأثیر منفی  این متغیر 
تجربیات 	  جدید،  ایده های  از  حمایت  تمایل  نشان دهنده  نوآوری   :)GII(7نوآوری

یا  خدمات  جدید،  محصوالت  به  منتج  است  ممکن  که  است  خالقانه  فرآیندهای  و 
و  سرمایه انسانی  نهادها،  شامل:  نوآوری  شاخص های  زیر  شود8.  فناورانه  فرآیندهای 
ورودی های  به عنوان  کسب وکار  پیشرفت  و  بازارها  پیشرفت  زیرساخت ها،  تحقیقات، 
به عنوان  خالقیت  محصول  و  فناوری  محصول  و  دانش  زیرشاخص های  و  نوآوری 

1. مهلوم و همکاران، 2006
2. Brain Drain
3. V. Bave and I. Elia, (2016)

4. سلجوقی، 1380
5. اوکوی، 2016

6. Yearbook of Immigration Statistics
7. Global Innovation Index
8. S. Wennekers and R. Thurik
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خروجی های شاخص نوآوری است. برای بخش نوآوری از شاخص های خروجی نوآوری 
نوآوری1  شاخص جهانی  سالیانه  گزارشات   ، متغیر این  آماری  مأخذ  است.  شده  استفاده 

است.
حقوق  مالکیت 	  تجاری  جنبه های  به  مربوط  موافقت  نامه   :)IPR(2فکری مالکیت  حقوق 

کپی برداری،  حق  می کند:  بیان  زیر  صورت  به  را  مالکیت فکری  انواع   فکری)تریپس3(، 
ئم  عال پخش،  سازمان های  و  گرامافون  صفحه  تولیدکنندگان  کنندگان،  اجرا از  حمایت 
مدار  ساخت  طرح های  اختراع،  صنعتی،  طرح های  جغرافیایی،  نشانه های  تجاری، 
حقوق   حوزه  و  مصادیق  کلی  به طور  پس  نشده4.  افشا  اطالعات  از  حفاظت  و  یکپارچه 
ب.  صنعتی  مالکیت های  الف.  کرد:  بررسی  کلی  گروه  دو  در  می توان  را  مالکیت  فکری 
و  بوده  اقتصادی  آزادی  زیرشاخص های  از  یکی  متغیر  این  هنری.  و  ادبی  مالکیت های 
ساختار  بهتر  وضعیت  نشان دهنده  بزرگتر  اعداد  که  می گیرد  قرار   10 تا   0 عددی  طیف  در 
حقوق  آماری  پایگاه  از  متغیر  این  به  مربوط  داده های  است.  حقوق مالکیت  از  حمایت 

مالکیت بین المللی5 استخراج شده است.
الی6، 	  مطالعه  اساس  بر   :)GIP(فکری مالکیت  حقوق  و  نوآوری  شاخص  متقابل  اثر 

کردن  درون زا  به  فکری  مالکیت  حقوق  از  بیشتر  حمایت  طریق  از  کشور  یک  اقتصاد 
کافی برای مبتکران جهت  کمک نموده و از طرف دیگر انگیزه  فناوری و ایجاد نوآوری 
و  نوآورانه  فعالیت های  برای  انگیزه  افزایش  با  می کند.  ایجاد  پربازده  فعالیت های  انجام 
جهت  الزم  بسترهای  اقتصادی  مختلف  بخش های  در  متخصص  کار  نیروی  جذب  نیز 
کاالهای پیچیده فراهم می شود. شاخص اثر متقابل نوآوری و حقوق مالکیت فکری  تولید 
از حاصل ضرب نوآوری در حقوق مالکیت فکری به دست می آید. برای بخش نوآوری از 
داده های مربوط به خروجی نوآوری استفاده شده است. هدف از ارائه این متغیر بررسی 
فکری  مالکیت  حقوق  نظام  وجود  گرفتن  درنظر  با  پیچیدگی اقتصادی  بر  نوآوری  اثر 

1. Global innovation index reports
2. Intellectual property rights
3. TRIPS
4. WIPO, (1997)
5. www.international property rights index.org
6. E. Lai, (1998)
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تحریک  سبب  قوی  فکری  مالکیت  حقوق  که  آنجا از  است.  مطالعه  مورد  کشورهای  در 
استفاده شده است. طبق  مالکیت فکری  و حقوق  نوآوری  متقابل  اثر  از  نوآوری می شود1 

اثر این متغیر بر پیچیدگی  اقتصادی مثبت باشد. مبانی نظری انتظار می رود 
به دلسردی 	  و همکاران2، معتقدند ریسک منجر  بوکلی   :)Political Risk(ریسک سیاسی

سرمایه گذاران خارجی به انجام سرمایه گذاری مستقیم و همچنین سرمایه گذاران داخلی در 
کشورهای درحال توسعه به دلیل داشتن شکاف قابل توجه  کشور پرریسک می شود. از طرفی 
توسعه یافته  کشورهای  با  اقتصادی  تعامالت  برقراری  با  می توانند  توسعه یافته  کشورهای  با 
دست  خود  تجاری  شرکای  فناوری  و  دانش  به  مستقیم خارجی  سرمایه گذاری  کانال  از 
مؤسسه  نمایند.  پیچیدگی اقتصادی  بهبود  و  فناوری  به جذب  اقدام  کانال  این  از  و  یافته 
معرفی  ریسک  زمینه  در  را  مختلفی  شاخص های  ریسک(  بررسی  مؤسسه  کونومیست3)  ا
کلی شامل ریسک سیاسی، ریسک سیاست گذاری اقتصادی،  که به چهار دسته  کرده است 
ریسک ساختار اقتصادی و ریسک نقدینگی قابل تجزیه است4. ریسک سیاسی از طریق 
است.  شده  درک  قانونی  سیستم  یک  اعتبار  و  قضایی  قوه  استقالل  مقدار  دولت،  ثبات 
ثبات  سرمایه گذاری،  نمایه  خارجی،  مناقشات  12متغیر  شامل  سیاسی  ریسک  شاخص 
دموکراتیک،  پاسخگویی  فساد،  اجتماعی،  اقتصادی  شرایط  داخلی،  مناقشات  دولت، 
بوروکراسی  کیفیت  و  مذهبی  تنش های  نظامی گری،  قانون،  و  کمیت  حا قومی،  تنش های 
که وزن این شاخص بین صفر تا 50 است. در این پژوهش برای ارائه شاخص ریسک  است 
پاسخگویی  قانون،  و  کمیت  حا قومی،  )تنش های  آن  زیرشاخص   4 مجموع  از  سیاسی 
ابن  به  مربوط  داده های  است.  شده  استفاده  اجتماعی(  اقتصادی  شرایط  و  دموکراتیک 
طبق  است.  شده  استخراج  کشورها5  ریسک  بین المللی  راهنمای  آماری  پایگاه  از  متغیر 
مبانی نظری انتظار می رود تأثیر شاخص ریسک سیاسی بر پیچیدگی اقتصادی منفی باشد.

، متغیر وابسته با یک دوره وقفه 	  شاخص پیچیدگی اقتصادی با وقفه)ECIi,t-1(: این متغیر

است.

2013 ، 1. هارپر
2. P.. Buckley et al , (2016)
3. EIU

4. زارعشاهی، 1379
5. International Country Risk Guide ( ICRG)
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لذا  گرفته شده است،  نظر  در  لگاریتمی  به صورت  اقتصادسنجی  اینکه معادله  به  توجه  با 
گر معادله )1( را به صورت صریح بیان داریم. معادله زیر را خواهیم داشت:  ا

lnECIit = ß1 + ß2lnBD+ ß3NRMit+ ß4lnPolitical riskit+ ß5lnGIPit(GII*IPR)+ Ɛit + 
µit (2)

ویژگی های   µ عبارت  و  است  زمان  و  کشور  معرف  ترتیب  به   t و   i اندیس  فوق،  معادله  در 
که در صورت چشم پوشی از آنها، در جمالت  کشور در نمونه های مورد بررسی است  خاص هر 

خطا)Ɛ( خود را نشان خواهند داد.
اثر  بررسی  و  فرضیه  آزمون  منظور  به  لذا  است،  کشوری  بین  پژوهش   ، حاضر مطالعه 
توضیحی  متغیرهای  سایر  و  نخبگان  مهاجرت  و  منابع طبیعی  فراوانی  مدیریت  شاخص 
تکنیک های  و  استتا14  نرم افزار  از  نفتی  منتخب  کشورهای  در  پیچیدگی اقتصادی  بر 

گرفته شده است. اقتصادسنجی بهره 
می شود.  پیشنهاد  مهارت  و  دانش  سنجش  جهت  معیاری  به عنوان  اقتصادی  پیچیدگی 
چنانچه بخواهیم از این شاخص جهت سنجش دانش و مهارت در سطح بین المللی استفاده 
که شاخص پیچیدگی اقتصادی نمی تواند  کنیم می بایست مالحظاتی را نیز در نظر بگیریم. چرا
آن شامل داده های صادرات  اینکه داده های  اول  کاستی هایی باشد  و  از محدودیت ها  عاری 
کاالیی را  کشوری  که  کشورها. در نتیجه این احتمال وجود دارد  است نه داده های تولیدات آن 
کاالیی  که  کشوری  کند اما آن را صادر نکند. اما ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست  تولید 
اینکه  یا  و  نیست  خوب  کاال  آن  تولید  در  که  باشد  دلیل  این  به  می تواند  نمی کند،  صادر  را 
که خود تولیدکننده آن نیستند. دوم اینکه سهم بخش خدمات  کاالیی را صادر نمایند  کشورها 
فاقد اطالعات در  اینکه داده های تجارت  آن در نظر نمی گیرد. سوم  نبود داده های  به دلیل  را 

مورد فعالیت های غیرقابل تجارت است1.

5. تخمین و تجزیه و تحلیل نتایج

یافته،  تعمیم  گشتاورهای  روش  و  اقتصادسنجی  تکنیک های  از  بهره گیری  با  حاضر  پژوهش 
تأثیر  بررسی  به  استتا14  نرم افزار  از  استفاده  با  و  باند2 پیشنهاد شده است،  و  بلوندل  توسط  که 

1. شاه مرادی و چینی فروشان،1396
2. Blundell and Bond, (1998)
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پیچیدگی  بر  نخبگان  مهاجرت  و  حکمرانی  شاخص  طریق  از  منابع طبیعی  فراوانی  متقابل 
متغیر  همبستگی  رفع  برای  روش  این  در  پرداخته است.  نفتی  منتخب  کشورهای  در  اقتصادی 
کار می رود. با توجه   وابسته با وقفه و جمله خطا، وقفه متغیرها به عنوان ابزار در تخمین زن، به 
پانل یک قاعده است، تخمین زن  و  ناهمسانی عمدتا در داده های مقطعی  واریانس  اینکه  به 
متغیرهای  بودن  معتبر  برای  سارگان1  آزمون  از  پژوهش  این  در  است.  کاراتر  دومرحله ای 
آزمون  و  به کارگرفته شده(  ابزارهای  و  خطا  اجزای  بین  ارتباط  هیچگونه  وجود  )عدم  ابزاری 
میانگین متحرک(  فرآیند  از یک  تابلویی)پیروی پسماندها  الگوهای داده های  خودهمبستگی 
آزمون  امکان  دوره زمانی)2007-2016(  بودن  محدود  علت  به  همچنین  است.  شده  استفاده 
آزمون ریشه واحد معتبر نمی باشد. از این رو هم انباشتگی  ریشه واحد، وجود نداشته و نتایج 

پانلی نیز ضرورت ندارد2.
نتایج تخمین در جدول)2( نشان می دهد اثر متقابل فراوانی منابع طبیعی از طریق شاخص 
کانال  از  منابع طبیعی  فراوانی  بوده است.  معنادار  و  مثبت  اقتصادی  پیچیدگی  بر  حکمرانی 
درآمدهای  و  منابع  این  از  بهره برداری  نوع  به  نسبت  دیدگاه  تغییر  سبب  خوب  حکمرانی 
سمت  به  اولیه  و  موادخام  تولید  از  حرکت  و  های دانش  مؤلفه  گسترش  جهت  در  آن  از  ناشی 
مهاجرت  هم  پژوهش،  نتایج  طبق  شد.  خواهد  متنوع  و  باال  افزوده  ارزش  با  کاالهای  تولید 
معنادار  و  منفی  تأثیر  کشور  جمعیت  از  درصدی  صورت  به  نخبگان  مهاجرت  هم  و  نخبگان 
کاالهای پیچیده و دانش محور نیازمند انجام  بر پیچیدگی اقتصادی دارد. طبیعی است تولید 
کشور مانع بسیار مهمی در  که خروج نخبگان از  تحقیقات بنیادی و فعالیت های نوآورانه است 
و  نوآوری  اثرمتقابل  پژوهش  نتایج  فعالیت ها بشمار می رود. همچنین طبق  اینگونه  انجام  زمینه 
حقوق مالکیت فکری بر پیچیدگی اقتصادی مثبت و معنادار بوده است. انجام فعالیت های 
کشور  به  محصول  فناوری  انتقال  به  خارجی  بنگاه های  تمایل  و  متخصصان  توسط  نوآورانه 
صاحبان  در  تمایل  و  انگیزه  ایجاد  جهت  فکری  مالکیت  حقوق  از  گسترده  حمایت  نیازمند 
کتور  فا هردو  وجود  بنیان  دانش  اقتصاد  سمت  به  حرکت  جهت  نتیجه  در  است.  ایده  و  فکر 
بر  تنهایی  به  نوآوری  اثر  جدول  طبق  ضروریست.  کنارهم  در  فکری  حقوق مالکیت  و  نوآوری 
حقوق  نوآوری  الزمه  که  است  این  اتفاق  این  دلیل  است.  بوده  بی معنی  اقتصاد  پیچیدگی 

1. Sargan
2. B. Baltagi, (2008)
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حداقل  که  می شود  پیچیده  محصول  به  تبدیل  زمانی  نوآوری  و  است  قوی  فکری  مالکیت 
حمایتی از حقوق مالکیت افراد صاحب ایده وجود داشته باشد. ریسک سیاسی به عنوان دیگر 
داشته اشت.  پیچیدگی اقتصادی  بر  معنادار  و  منفی  تأثیری  مدل  در  شده  وارد  متغیرتوضیحی 
کارآفرینی1 و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی2و پیش بینی  ریسک سیاسی با تأثیر منفی بر 
کار انگیزه انجام فعالیت های مولد و دانش محور  کسب و  پذیر بودن محیط سیاسی و فضای 
با انطباق  را متأثر می سازد. در رابطه  کاالهای پیچیده و متنوع  کاهش داده و توانایی تولید  را 
نتایج تحقیق حاضر با مطالعات پیشین، مطالعه ای در این زمینه ها مسبوق به سابقه نبوده است. 

گشتاورهای تعمیم یافته)GMM( دو مرحله ای جدول 2. نتایج برآورد الگو به روش 

Dependent variable: LnECI 1 2 3

ß1
0.06

)0.000(
0.06

)0.000(
0.05

)0.000(

lnNRM 0.019
)0.000(

0.019
)0.000(

0.02
)0.000(

lnBD -0.09
)0.000(

-0.08
)0.000(

lnBD/n -0.01
)0.42(

lnPolitical risk -0.73
)0.000(

-0.56
)0.033(

-0.703
)0.000(

lnGII*IPR 0.06
)0.027(

0.06
)0.001(

0.06
)0.019(

lnGII 0.01
)0.7(

مأخذ: یافته های پزوهش

اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقادیر p-valueاست.
برای بررسی امکان استفاده از تخمین داده های تابلویی پویا الزم است مشخص بودن معادله، 

1. N. Dutta et al , (2013)
2. P. Teofil and A. Mihaela, (2011)
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، برای آزمون مشخص بودن معادله از آزمون سارگان  گیرد. پس از تخمین الگو مورد بررسی قرار 
آزمون  آزمون در جدول)3( ارائه شده است: براساس نتایج این  استفاده شده است. نتایج این 
متغیرهای ابزاری به کارگرفته شده در تخمین الگو از اعتبار الزم برخوردار هستند و فرضیه صفر 

مبنی بر مشخص بودن معادله رد نمی شود. 

جدول 3. نتایج آزمون سارگان

chi2 Prob > chi2 d.f
12.08647 0.6725 15

مأخذ: یافته های پزوهش

آزمون همبستگی سریالی در جمالت خطا است. همبستگی سریالی با یک مرتبه   ، آزمون دیگر
که پسماندها از یک فرآیند میانگین متحرک با مرتبه مشابه پیروی  مشخص بدین معنی است 
می کنند. نتایج به دست آمده از بررسی خودهمبستگی بین جمالت اخالل در جدول)4( نشان 
که در سطح خطای 5 درصد خودهمبستگی در مرتبه اول وجود داشته و در مرتبه دوم  می دهد 

وجود ندارد.
 جدول 4. نتایج آزمون خودهمبستگی الگو داده های تابلویی

Order z Prob > z

1 -2.28 0.03

2 -1.05 0.29

مأخذ: یافته های پژوهش

جمع بندی و پیشنهادها

ایفا  کلیدی  نقش  کشورها  رشداقتصادی  و  توسعه  در  دانش   ، معاصر پیشرفته  اقتصادهای  در 
کردن دانش در فرآیند تولید محدود نشده و ابعاد  کاربردی  می کند. پیچیدگی اقتصادی تنها به 
است.  اقتصاد  یک  وابستگی  درجه  ابعاد  این  از  یکی  می گیرد.  بر  در  را  وسیع تری  مراتب  به 
کشورهای   امروزه  است.  مقاوم تر  و  ناپذیرتر  تحریم  باشد  متنوع تر  اقتصاد  یک  هرچه  که  چرا 
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افزایش دهند،  را  بازار تجارت جهانی  از  و درحال توسعه  تالش می کنند سهم خود  توسعه یافته 
کشورهایی  است.  باال  ارزش افزوده  با  محصوالت  صادرات  و  تولید  مهم  این  به  دستیابی  کلید 
از طرف  که فناوری باال و تنوع در تولید دارند در حوزه تجارت جهانی موفق تر عمل می کنند. 
کشور  آن  گرهای اقتصادی  نما به  مربوط  آمار  باشد  پیچیده تر  کشور  یک  اقتصاد  هرچه  دیگر 
متقابل  تأثیر  بررسی  به  کنون  تا که  قبلی  مطالعات  در  موجود  خأل  به دلیل  است.  بهتر  و  تر  باال
پیچیدگی اقتصادی  بر  نخبگان  مهاجرت  و  حکمرانی  شاخص  طریق  از  منابع طبیعی  فراوانی 
از  است.  نفتی  منتخب  کشورهای  در  موضوع  این  بررسی  به  سعی  مطالعه  این  در  نپرداخته اند 
کشورهای  که چرا  کشورهای صاحب منابع نفتی مطرح می شود این است  که در  سؤاالت مهمی 
شکاف  آن،  صادرات  از  ناشی  درآمدهای  و  منابع  فراوانی  داشتن  به رغم  نفتی  توسعه  درحال 
با  پیچیدگی اقتصادی  و  دانش محور  مؤلفه های  توسعه یافتگی،  شاخص های  در  چشمگیری 
در  اساسی  نقش  طبیعی  منابع  چگونه  دارند؟  کانادا  و  نروژ  کشورهای  مانند  نفتی  کشورهای 
کشورهای توسعه  کرده است؟  کانادا ایفا  کشورهای توسعه یافته از قبیل نروژ و  توسعه اقتصادی 
کشورها پدیده بالی  کرده اند و چرا در این  از فراوانی منابع طبیعی خود استفاده  یافته چگونه 
تأثیر  می گردد،  مالحظه  تخمینی  مدل  از  حاصل  نتایج  براساس  ندارد؟  مصداق  طبیعی  منابع 
کشورهای  اقتصادی در  بر پیچیدگی  از طریق شاخص حکمرانی  فراوانی منابع طبیعی  متقابل 
به ویژه  که باعث می شود منابع طبیعی  آنچه  نتایج  و معنادار است. طبق  منتخب نفتی مثبت 
است  عیان  آنچه  است.  منابع  این  مدیریت  نحوه  کند  عمل  نقمت  یا  و  نعمت  مثابه  به  نفت 
دانش  مؤلفه های  بازار  بهبود  جهت  در  طبیعی  منابع  از  حاصل  درآمد  از  کشوری  گر  ا که  این 
نگیرد  بهره  فناوری  تحول  و  تجدیدپذیر  ثروت های  به  تجدیدناپذیر  ثروت های  تبدیل   ، محور
پیچیدگی اقتصادی  الزمه  که  مهارت  و  دانش  انباشت  کاهش  و  اقتصاد  در  بی ثباتی  دچار 
به  توجه  سبب  خوب  حکمرانی  کانال  از  منابع طبیعی  فراوانی  مقابل  در  شد.  خواهد  است، 
کالم  یک  در   ... و مالی  توسعه  عوامل تولید،  بهره وری  نوآوری،  توسعه،  و  تحقیق  فعالیت های 
به  را  تولید  جدید  مؤلفه های  بازار  گسترش  مطلوب  حکمرانی  کنار  در  منابع طبیعی  فراوانی 
به علت پررنگ شدن نقش دانش  تولید محصوالت متنوع  آن  نتیجه  که  دنبال خواهد داشت 
و فناوری در تولید است. عالوه براین، نتایج تحقیق نشان داد مهاجرت  نخبگان تأثیر منفی و 
کشورهای مورد مطالعه داشته است. در نتیجه طبق یافته ها  معناداری بر پیچیدگی اقتصادی در 
که  هستند  فنی  دانش های  و  مهارت ها  دیدگاه ها،  از  وسیعی  طیف  دارای  نخبگان  که  آنجا از 
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به  خود  نخبگان  همچنین  و  می شود  اقتصادی(  پیچیدگی  مهارت)الزمه  و  دانش  تنوع  سبب 
انجام  و  دارند  برجسته ای  نقش  تولید  در  دانش بنیان  عامل  تولید  یک  به عنوان  مستقیم  شکل 
کاهش  با  را میسر می سازند، لذا مهاجرت نخبگان  کاربردی  نوآورانه و تحقیقات  فعالیت های 
کمبود مهارت، ایده و خالقیت  کشور مبدأ را با خأل جدی  شمار نخبگان و متخصصان اقتصاد 
در  می برد  بین  از  را  اقتصادی  پیچیدگی  شاخص  ارتقای  برای  الزم  بسترهای  و  ساخته  مواجه 
همچنین  است.  ضروری  نخبگان  مهاجرت  کاهش  جهت  در  سیاست هایی  به کارگیری  نتیجه 
نتایج پژوهش نشان داد شاخص ریسک  سیاسی تأثیری منفی و معنادار با پیچیدگی اقتصادی 
سرمایه گذاران  جذب  بر  ویژه  به  بین المللی  تنش های  و  سیاسی  ریسک  افزایش  واقع  در  دارد. 
از  کارا  مدیریت  و  دانش  انتقال  و  بوده  مؤثر  محیط  بودن  پیش بینی پذیر  همچنین  و  خارجی 
را  داخلی  سرمایه گذاری  و  کارآفرینی  انگیزه  همچنین  و  می سازد  محدود  را  پیشرفته  کشورهای 
متقابل  اثر  یافته ها  طبق  همچنین  می دهد.  کاهش  را  اقتصادی  پیچیدگی  و  داده  تقلیل  نیز 
نفتی  منتخب  کشورهای  در  پیچیدگی اقتصادی  بر  مالکیت فکری  حقوق  و  نوآوری  شاخص 
از نظام  گسترده  بر پیچیدگی حمایت  نوآوری  تأثیر  افزایش  نتیجه جهت  بوده است. در  مثبت 
در  ذکرشده  مفاهیم  به  توجه  با  است.  الزامی  نوآوری  محرک  به عنوان  فکری  مالکیت  حقوق 
با نقش پیچیدگی اقتصادی در توسعه اقتصادی، توسعه صادرات، قدرت رقابت پذیری  ارتباط 
رهگذر  از  طبیعی  منابع  مدیریت  با  سیاست گذاران  است  الزم  کشور  وابستگی  درجه  و 
تولید  الزمه  که  دانش محور  مؤلفه های  در  سرمایه گذاری  به  را  ارزی  منابع  مطلوب،  حکمرانی 
طبیعی  سرمایه  نفتی  کشورهای  غالب  در  که  چرا نمایند.  هدایت  است،  پیچیده  محصوالت 
بیشتر سیاست های  و همسوسازی  تولید دانش محور می شود  و عوامل  انسانی  جایگزین سرمایه 
ثروت های  تبدیل  و  تولید  جدید  عوامل  بازار  گسترش  و  بسط  محوریت  با  اقتصادی  کالن 
را  اقتصادی  پیچیدگی  می تواند  فرانسلی(  )نگرش  تجدیدپذیر ثروت های  به  تجدیدناپذیر 
افزایش دهد. همچنین ضروری است دولت از رهگذر فراهم نمودن ثبات سیاسی و اقتصادی، 
راستای  در  فکری  مالکیت  حقوق  از  گسترده تر  پشتیبانی  واقعی،  شغلی  فرصت های  افزایش 
از خروج نخبگان در  کارآفرینی توسط نخبگان و جلوگیری  تقویت انگیزه خالقیت، نوآوری و 

وهله اول و ایجاد بستر جهت بازگشت نخبگان خارج شده در وهله دوم اقدام نماید.
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