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چکيده
بر اساس مطالعات نظری موجود ،کارآفرینی و نوآوری منتج از خالقیت به عنوان پیشفرضهای رشد اقتصادی ،نتاایج مطلاو
یک اقتصاد پویا را رقم میزنند .هدف اصلی تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بار رشاد اقتصاادی در کشاورهای
منتخب است .برای این منظور از دادههای مربوط به  03کشور منتخاب یای دورۀ زماانی  9332-9322و رهیافات دادههاای
تابلویی استفاده شده است .نتایج برآوردها مبیّن وجود تأثیر مثبت و معنادار این دو متغیر بر رشد اقتصادی در کشاورهای فاو
است ،به یوری که یک درصد افزایش در نرخ کارآفرینی  TEAو تعداد اختراعات ثبت شده به ترتیب منجار باه  2/44و 9/44
واحد تغییر مثبت در نرخ رشد تولید سرانه در این کشورها شده است .بنابراین در جهت نیل به رشد و توسعۀ اقتصاادی ،توجّاه
هر چه بیشتر به این دو مقوله و رفع موانع پیشروی آنها باید در دستور کار کشورها قرار گیرد.
واژههای کليدی :رشد اقتصادی ،کارآفرینی ،نوآوری ،دادههای تابلویی
مقدمه
رشد و توسعۀ اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین اهداف
سیاستگذاران در تمام جوامع محسو شده و پیوسته
تالش میشود تا عوامل مؤثر بر رشد و توسعه و راههای
رفع موانع آنها شناسایی شود .اما در دوران معاصر ،رشد
اقتصادی نه در برخورداری از منابع مالی فراوان یا منابع
یبیعی خدادادی ،بلکه در گرو داشتن افکاری پویا است.
اقتصاد عصر حاضر هرچند از بازوی نیروی کار و
سرمایههای مالی استفاده میبرد ،اما قدرت خود را از تفکر
اشخاصی میگیرد که دست به آفرینش زده و سعی در
دگرگونی شرایط دارند .منابع فیزیکی و داراییهای مشهود
که در جایگاه دیروز یک بنگاه نقش اساسی داشتند ،جای
خود را به نوآوری ،ابداع و خلق محصوالت جدید دادهاند.

لذا توسعۀ اقتصادی دنیای امروز بر پایۀ نوآوری و خالقیت
و استفاده از دانش استوار بوده و بزرگترین سرمایههای
یک بنگاه اقتصادی ،منابع انسانی یا نیروهای اهل فکر،
یادگیرنده و خلّا هستند و این نیروها کسانی جز
کارآفرینان نیستند .کارآفرینی و همچنین نوآوری منتج از
خالقیت به عنوان پیشفرضهای رشد اقتصادی ،نتایج
مطلو یک اقتصاد پویا را رقم میزنند .ویژگی بارز اقتصاد
امروز تغییرات سریع است و کشورهایی میتوانند در
چنین اقتصادی موفق باشند که قابلیت تطبیق با این
تغییرات را داشته باشند .کشورهایی که میزان فعالیتهای
کارآفرینانۀ باالیی دارند ،به واسطۀ یبیعت کارآفرینی در
تطبیق با این تغییرات ،قادرند موفقیت بیشتری را کسب
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کنند (شهرکیپور و بنیسی .)2080 ،کارآفرینی به عنوان
بهرهبرداری از فرصتها در
فرایند شناسایی ،ارزیابی و
قالب راهاندازی و مدیریت کسب و کارهای جدید با هدف
ارائۀ کاال یا خدمت جدید ،نقش بسزایی در رشد اقتصادی
ایفا میکند .بطوریکه در بسیاری از کشورها بیش از نیمی
از تولید ناخالص داخلی ،اشتغالزایی ،مشاغل جدید و
نوآوریها ،دستاورد کارآفرینی و شرکتهای کوچک و
متوسط است .به عقیده بورنت ،)9333( 2به منظور
دستیابی به توسعۀ اقتصادی ،یک کشور باید هم رشد
اقتصادی و هم تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد را
تجربه کند ،در این راستا ،کارآفرینان این دگرگونیها را
هماهنگ کرده و مجاری جدیدی برای فعالیت اقتصادی و
اشتغال ایجاد میکنند .لذا امروزۀ توسعۀ کارآفرینی به
یکی از اهداف اساسی تبدیل شده و به عنوان یکی از
کاربردیترین و عملیترین استراتژیها برای مبارزه با
بسیاری از مشکالت و مسائل جامعه مانند رکود ،تورم،
بیکاری ،فقر و توسعۀ عدالت اجتماعی مطرح شده است.
در ادامه ،مروری کلی بر ادبیات مطرح در زمینه کارآفرینی
و نوآوری شده و مجاری تأثیر این دو متغیر بر رشد و
توسعه اقتصادی تحلیل و در خالل آنها نیز مهمترین
مطالعات صورت گرفته در این زمینه آورده میشود ،سپس
الگوی تحقیق معرفی و تحلیل دادهها و تخمین و تفسیر
ضرایب متغیرها صورت میپذیرد و در انتها نیز ضمن
نتیجهگیری ،راهکارهایی ارائه میشود.
مبانی نظری و پيشينۀ تحقيق
از اولین اقتصاددانی که کارآفرینی را وارد عرصۀ توسعۀ
اقتصادی کرد شومپیتر بود .از دید وی ،کارآفرینان،
نوآورانی هستند که با ایجاد انحصار موقت از یریق نوآوری
سازمانی و فناوری ،زمینه و فرصت کسب سود را به وجود
میآورند .آنها دائماً وضع موجود و مورد دلخواه مدیران را
برهمزده و ایشان را وادار به واکنش نسبت به تهدیدات
نوظهور مینمایند و این فرایند «تخریب خال » ،به
بهرهوری باالتر میانجامد .فرایند کارآفرینی هنگامی شروع
میشود که افراد ،یک فرصت بالقوه برای خلق چیزی
جدید (کاالها یا خدمات جدید ،بازارهای جدید ،فرایندهای
تولید جدید ،مواد اولیۀ جدید ،راههای جدید جهت
1. Burnett, 2000

سازماندهی تکنولوژیهای موجود و  )...که از تغییر شرایط،
تغییر در دانش ،تکنولوژی ،اقتصاد ،سیاست ،مسائل
اجتماعی و شرایط جمعیتشناختی حاصل شده است را
شناسایی میکنند .درواقع این درك و شناخت فرصت،
قلب فعالیتهای کارآفرینانه است .از این رو آنچه سبب
تمایز دانش و علم کارآفرینی از علوم مشابه مانند اقتصاد،
مدیریت و جامعهشناسی میشود ،کانون توجه بودن
«فرصت» در این قلمرو علمی است .فرصت کارآفرینانه
شامل نیازهای تأمین نشده و پنهان مشتریان بالقوه جامعه
است که در صورت تأمین ،حاضرند بهای آن را بپردازند .از
این رو شناخت فرصت از جمله عوامل اساسی مؤثر بر آغاز
فعالیت کارآفرینانه است (گزارش ارزیابی فعالیتهای
کارآفرینانه در ایران.)2087 ،
دیویدسون )9330( 9عنوان کرد که کارآفرینی عبارتند از
رفتارهای رقابتی که فرایند بازار را هدایت میکنند .این
نظریه ،ایجاد هر فعالیت اقتصادی جدید در بازار را به
عنوان نمونهای از کارآفرینی در نظر میگیرد .بدین لحاظ،
کارآفرینی نه تنها در ورود بنگاههای جدید به بازار نمود
پیدا میکند ،بلکه اقدامات نوآورانه و حتی تقلیدی
بنگاههای موجود را نیز شامل میشود.
گرچه تعریف یکسانی از کارآفرینی وجود ندارد اما در
بسیاری از ارزیابیها ،کارآفرینی را به عنوان ایجاد کسب و
کار جدید پذیرفتهاند .بر این اساس ،دیدهبان جهانی
کارآفرینی( )GEM0هرگونه تالش افراد بزرگسال را برای
راهاندازی کسب و کار (کمتر از  233نفر شاغل) یا برای
ایجاد خوداشتغالی ،کارآفرینی تعریف میکند (گزارش
ارزیابی فعالیتهای کارآفرینانه در ایران .)2087 ،مهمترین
شاخصی که توسط  GEMجهت سنجش فعالیتهای
کارآفرینانه معرفی شده و در اکثر مقاالت و گزارشهای
میشود ،شاخص کارآفرینی نوپا
کارآفرینی مشاهده
( )TEA4است که به صورت زیر محاسبه میشود:
()2

POPNi
POPTi

TEA 

2. Davidson, 2003
3. Global Entrepreneurship Monitor
4. Total Entrepreneurship Activities
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که در آن POPNi ،جمعیتی از افراد  28تا  44ساله است
که در مرحلۀ شروع یک کسب و کار و یا صاحب یک شغل
در مدت کمتر از  49ماه هستند و  POPTiکل جمعیت
کشور در سنین  28تا  44سال است (کلرك ،هسلز و ون-
استل.)9338 ،4
ادبیات مرتبط با کارآفرینی پیشنهاد میکند که کارآفرینی
از یریق معرفی نوآوریها ،خلق تغییرات ،اتخاذ تکنیک-
های جدید تولید ،ایجاد رقابت و باال بردن برتریخواهی،
به عملکرد اقتصاد کمک میکند .ابتکارات کارآفرینانه چه
به صورت شروع یک کسب و کار جدید و یا جهتیابی
دوباره یک شرکت موجود ،بهرهوری را افزایش داده و در
نتیجه این امر فشار رقابتی را باال برده و سایر بنگاهها را
مجبور میکند تا از یریق ارتقاء کارایی یا معرفی نوآوری-
های جدید واکنش نشان دهند .بدین ترتیب افزایش
کارایی و نوآوری در اشکال سازمانی ،فرایندها ،محصوالت،
خدمات یا بازارها ،قدرت رقابتی کلی اقتصاد را تقویت می-
کند (کتا سبز کارآفرینی در اروپا .)9330 ،یبق نظریه
اقتصاد تکاملی ،کارآفرینان به عنوان عاملین تغییر ،ایده-
های نو به بازار تزریق نموده و رشد اقتصادی را از یریق
میکنند (آدریچ،4
فرایند ایجاد بنگاه رقابتی تحریک
 .)2224ونیکرز و ثوریک )2222( 7نیز با برجسته نمودن
نقشهای متعدد کارآفرینان به صورتی فراتر از یک نوآور،
نشان دادهاند که افزایش تعداد کارآفرینان منجر به افزایش
رشد اقتصادی ملی میشود .در تحلیل اشمیتز،)2282( 8
خلق بنگاه جدید عامل درونزای رشد بوده و ناشی از
تصمیمات عقالیی افرادی است که نقش کارآفرین را در
مقابل کارگر انتخا میکنند .در این تحلیل ،افزایش
سطوح کارآفرینی منجر به تولید محصول بیشتر میشود.
کارآفرینی باعث توسعۀ بازارهای جدید نیز میشود ،یبق
مفهوم جدید بازاریابی ،بازارها کسانی هستند که اوالً مایل
و دوماً قادر میباشند تا نیازهای خود را بریرف سازند،
اوکافور )2224( 2معتقد است که بازاریابی ،نگریستن در
کسب و کار به واسطۀ چشمان مشتری است ،کارآفرینان،
مبتکر و آفریننده هستند ،آنها فرصتها را تشخیص داده
5. Clercq, Hessels and Van Stel, 2008
6. Audretsch, 1995
7. Wennekers and Thurik, 1999
8. Schmitz, 1989
9. Okafor, 1995
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و قادرند مشتریان یا خریداران خود را ایجاد نمایند ،این
عوامل ،کارآفرینان را از مدیران عادی که تنها وظایف
عرفی مثل برنامهریزی ،سازماندهی و هماهنگی را انجام
میدهند متفاوت میسازد (عبدالهی.)9329 ،23
گرچه مطالعات نظری بسیاری بر تأثیر کارآفرینی بر
اقتصاد نگاشته شده ،اما شواهد اندکی بر اساس دادههای
تجربی وجود دارد .این امر بیشتر به دلیل دشواری تعریف
نقش کارآفرینی و عملیاتی کردن این فعالیتها جهت
استفاده در مدلهای تجربی بوده است ،با این حال ،معدود
مطالعات تجربی که ارتباط کارآفرینی با ابعاد متفاوت
عملکرد اقتصادی را آزمون کردهاند از دو جنبۀ قابل
بررسی میباشند :ارتباط کارآفرینی با اشتغال و نیز رشد
اقتصادی ،که در ادامه تحلیل میشوند.
پیکو و همکاران )2228( 22با استفاده از دادههای تجربی
توضیح دادهاند که بنگاههای جدید ،سطح اشتغال را از
یریق تحریک فعالیتهای اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید
افزایش میدهند .رینولدز )2222( 29نیز با استفاده از
ایالعات ورود و خروج بنگاهها به بازار در  089ناحیه
ایاالت متحده ،وابستگی آشکاری میان تخریب آفریننده
(تشکیل بنگاههای پویا) و ایجاد مشاغل یافت .آدریچ و
ثوریک )9332( 20با استفاده از دادههای  90کشور عضو
 OECDاز سالهای  2274تا  2224به این نتیجه دست
یافتهاند که رشد تعداد کارآفرینان منجر به کاهش نرخ
بیکاری میشود .ایشان در مطالعۀ دیگری ( )9332با
استفاده از دادههای  90کشور عضو  OECDبین
سالهای  ،2247-2228به تحلیل رابطۀ میان کارآفرینی
و بیکاری پرداخته و دو نتیجه حاصل نمودهاند؛ اول اینکه
کارآفرینی بیکاری را کاهش میدهد و دوم اینکه بیکاری
نیز (با توجه به فرصت بودن برای کارآفرینی) سطح
کارآفرینی را افزایش میدهد .وانگ ،هو و آیتیو)9334( 24
نیز با استفاده از تابع تولید کا – داگالس و دادههای
 GEM 9339برای  07کشور ،نتیجه گرفتهاند که رشد
سریع کارآفرینان جدید باعث خلق مشاغل بسیار در کسب

10. Abdullahi, 2012
11. Picot et al, 1998
12. Reynolds, 1999
13. Audretsch and Thurik, 2001
14. Wong, Ho and Autio, 2005
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و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای پیشرفته شده
است.

دادههای تجربی نتیجه گرفت که میان کارآفرینی و درآمد
سرانه ارتباط مثبت وجود دارد.

آدریچ و فریش )9339( 24یک تابع تولید برای منایق
آلمان برآورد و بیان کردهاند که یک رابطۀ مستقیم میان
کارآفرینی ،سرمایه مخایرهآمیز و رشد اقتصادی وجود
دارد .در مطالعۀ دیگری ،کری و همکاران )9339( 24با
استفاده از دادههای  90کشور عضو  ،OECDیک مدل
تصحیح خطا را برای تعیین نرخ تعادلی کارآفرینی
گسترش داده و نتیجه گرفتهاند که انحراف از این نرخها،
رشد  GDPرا به صورت منفی و معنادار تحت تأثیر قرار
میدهد .هولتز و کائو )9330( 27نیز در مطالعۀ خود که با
استفاده از دادههای ایاالت متحده صورت گرفت دریافتهاند
که سطح کارآفرینی (نرخ ورود و خروج کسب و کارها)،
رشد محاسبه شده بر حسب بهرهوری را به یور مثبت
تحت تأثیر قرار میدهد .اکس و همکاران )9334( 28نیز
با استفاده از دادههای  93کشور عضو  OECDنشان
دادهاند که متغیرهای  R&Dو سطح کارآفرینی ،تأثیر
مثبتی بر رشد اقتصادی دارند .ایشان در دومین مطالعه
( ،)9334مدل دیگری را با نمونۀ  28تایی و در دو مرحله
تدا کارآفرینی را بسط دادند .آنها ابتدا کارآفرینی را به
عنوان تابعی از بردار متغیرهای کنترل برآورد و از این
معادله به عنوان متغیر توضیحی در معادلۀ دوم استفاده
کردهاند تا اثر علّیت میان کارآفرینی و رشد اقتصادی را
خنثی کنند و نتیجه گرفتهاند که کارآفرینی منجر به رشد
اقتصادی میشود .کوء و کیم )9332( 22مدلی را برای
ایاالت متحده برآورد نمودند که نرخ رشد منطقهای تابعی
از نرخهای رشد سرمایه ،کار و دانش ،و رشد دانش خود
تابعی از  ،R&Dکارآفرینی ،تحقیقات دانشگاهی ،سرمایۀ
انسانی ،سرمایۀ اجتماعی و ساختار صنعت است .نتایج
نشان داد که کارآفرینی نقشی معنادار در رشد اقتصادی
دارد .به عالوه برای سطحی مشخص از هزینههای ،R&D
این سطح فعالیتهای کارآفرینانه است که تعیین میکند
یک ایالت از فعالیت تحقیق و توسعۀ خود چه سودی
میتواند کسب کند .موجیکا )9332( 93نیز با استفاده از

در مورد نوآوری نیز باید اذعان نمود که نظریههای جدید
رشد اقتصادی که ناظر بر دالیل همگرایی رشد میان
کشورها است نشان میدهند که عامل اصلی همگرایی،
ابداعات و اختراعات مستمر در این اقتصادها است .در
اقتصادهای پیشرو ،عامل پیشبرندۀ اقتصاد ،ابداعات و
اختراعات مستمری است که برای جهانیان جدید است.
ایدۀ اصلی نظریههای نوآوری این است که نوآوری سبب
افزایش تولید از یریق افزایش توان تولید افراد شده و
منجر به تقویت رشد اقتصادی میشود .نوآوری فناورانه در
بخش سرمایۀ انسانی و تحقیق و توسعه ،ذخایر علمی را
که در تولید کاالهای نهایی مورد استفاده قرار میگیرند،
تحت تأثیر قرار داده و این فرایند به افزایش نرخ رشد
تولید میانجامد .اثرگذاری سرمایۀ انسانی و تحقیق و
توسعه بر رشد در این مدل به این شکل تحلیل میشود
که سرمایهگذاری انسانی باعث توسعۀ فناوری شده و
نوآوریها موجب افزایش دائمی  GDPمیشود( .نصیری-
اقدم و همکاران)2023 ،

15. Audretsch and Fritsch, 2002
16. Carree et al, 2002
17. Holtz and Kao, 2003
18. Acs et al, 2005
19. Koo and Kim, 2009
20. Mojica, 2009

در انتخا معیار مناسب به عنوان نمایندۀ نوآوری،
محققان ممکن است هم از معیارهای ورودی از قبیل
مخارج  R&Dو یا از نتایج نوآوری مثل حق اختراعات
استفاده کنند .اما آنچه فارغ از مقیاس نوآوری مهم است،
سهم نوآوریهای فنی در رشد اقتصادی ملی است که در
تمامی متون مربویه هم به لحاظ نظری و هم به صورت
تجربی مطلو بوده است .مطالعات در خصوص تأثیر
نوآوریهای فنی بر رشد ،بر پایۀ عقیده نئوکالسیکی سولو
بنا نهاده شده است ،به این صورت که رشد از یریق
افزایش نهادههای کار و سرمایه (بر حسب کمّیت ،کیفیت
یا بهرهوری) هدایت میشود .برخی مطالعههای تجربی بر
نقش نوآوری و پیشرفتهای فنی تمرکز کرده و تأکید بر
تأثیر معنادار این عوامل بر عملکرد اقتصاد ،باالخص در
سطح بنگاه و صنعت نمودهاند (وانگ ،هو و آیتیو،92
 .)9334نادیری )2220( 99با استفاده از یک تابع کا –
داگالس ،نوآوری را به تولید و رشد بهرهوری پیوند داده و
میگیرند که رشد بلندمدت پایدار بستگی به
نتیجه
21. Wong, Ho and Autio, 2005
22. Nadiri, 1993

بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی( رهیافت دادههای تابلویی)

نرخ رشد نوآوری که به صورت برونزا تعیین میشود دارد.
در مقابل در مدلهای رشد درونزا ،رشد بهرهوری از
نوآوریهای تعمدی کارفرمایان جهت حداکثرسازی سود
نتیجه شده و بنابراین به صورت دورنزا تعیین میشود،
این مدلها بر اهمیت دانش ،سرریزهای دانش و جانشینی
فنی در فرایند رشد تأکید دارند .اما آنچه مسلم است هم
در مدلهای رشد نئوکالسیکی و هم در مدلهای رشد
درونزا ،بر اهمیت نوآوریهای فنی در تحریک رشد به
واسطه خلق پیشرفتهای تکنولوژیکی و ارتقاء
بهرهوری تأکید شده است( .وانگ ،هو و آیتیو،90
)9334یبق نظریه شومپیتری ،مفاهیم کارآفرینی و
نوآوری مرتبط میباشند به یوریکه در بسیاری از
مطالعات ،کارآفرینی به یور ضمنی به عنوان عاملی
اساسی برای نوآوری مطرح میباشد .با این حال ،نوآوری
تنها در حوزه کارآفرینان نبوده و تکامل بازارهای مدرن
شاهد ظهور نوآوران حرفهای به جای کارآفرینان میباشد؛
همچنانکه تعریف کارآفرین نیز فراتر از نقش خود به
عنوان یک نوآور ،گسترش یافته است .لذا با توجه به
ماهیت بازارهای معاصر ،استدالل میشود که فعالیت-
های کارآفرینی و اقدامات نوآورانه زمانی که در سطح ملی
جمع شدند ،اشتراك واقعی میان این دو وجود نخواهد
داشت (وانگ ،هو و آیتیو .)9334 ،از این رو در این
مطالعه ،در بررسی کالن عوامل تعیینکننده رشد
اقتصادی ،کارآفرینی و نوآوری به عنوان دو عامل مشخص
و مجزا در نظر گرفته میشوند.

47

که در این رابطه Y ،تولید A ،عامل بهرهوریK ،
ذخیره سرمایه فیزیکی و  Lنیروی کار میباشد.
با تقسیم یرفین بر :L

Y
 AK  L 1
L

( )0

L
با ضر سمت راست معادله ( )0در  نتیجه میشود:
L
( )4

Y
K
 A( ) L   1
L
L

با توجه به اینکه در تابع تولید کا – داگالس ،در شرایط
بازدهی ثابت نسبت به مقیاس  α+β=1میباشد ،لذا:

Y
K
 A( )
L
L

( )4
با گرفتن لگاریتم یبیعی از یرفین:
()4

Y
K
) (Ln( )  Ln( A)   .Ln
L
L

به منظور حصول رشد تولید به نیروی کار به عنوان متغیر
وابسته ،از یرفین معادله دیفرانسیل گرفته میشود:
( )7

Y
K
]) (Ln( )  Ln( A)   [Ln
L
L

روششناسی تحقيق
 تصریح الگو

الگوی مورد استفاده در این مطالعه ،مدل رشد گسترش
یافته نئوکالسیک بر اساس یک تابع تولید کا – داگالس
با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس میباشد.
جهت استخراج ریاضی الگوی تحقیق ،تابع تولید کا
داگالس در شکل عمومی زیر در نظر گرفته میشود:
()9

–

Y  AK L

23. Wong, Ho and Autio, 2005

فرض میشود که رشد عامل بهرهوری ( )Aتوسط ذخیره
سرمایه دانش (نوآوری فنی) و کارآفرینی توضیح داده می-
شود ،یعنی:
( )8

) Ln ( A)  B0  Ln ( Pat )  Ln (TEA

که در این رابطه B0 ،ثابت Pat ،نشان دهنده پتنتهای
ثبت شده و نماینده نوآوری فنی و  TEAفعالیت
کارآفرینانه کل است ،در ضمن در این رابطه به جهت
سازگاری ارقام فو با مقادیر رشد ،این دو متغیر به صورت
لگاریتمی وارد شدهاند .با جایگذاری رابطه فو در معادله
(:)7
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Y
)Ln( )  B0  Ln( Pat)  Ln(TEA
L
K
]) (  [Ln
L

همچنین متغیر «ارزش سال پایه تولید سرانه نیروی کار»
به منظور کنترل «اثر همگرایی مشروط »94که توسط
بارو )2222(94مطرح شده وارد الگو میشود .اثر همگرایی
مشروط مبین این حقیقت میباشد که «کشورهای با
درآمد پایینتر ،نرخهای رشد سریعتری دارند» .این متغیر
به صورت لگاریتمی وارد مدل شده و انتظار میرود که
عالمت آن منفی باشد ،پس:
Y
Y
K
(Ln( )  B0  Ln( ) t 1   [Ln( )] )23
L
L
L
) Ln( Pat)  Ln(TEA

به هنگام عملیاتی کردن الگو جهت برآورد ،از سه متغیر
زیر استفاده میشود:
Y
Ln( ) 
L
نرخ رشد تولید سرانه
K
)
L

(Ln

نرخ رشد سرمایه سرانه
تولید سرانه سال پایه

Y
( )t 1 
L

 دادههای آماری

در مطالعه حاضر ،از دادههای  03کشور استفاده شده
است .با توجه به محدودیت آمار کارآفرینی که به دلیل
نوپا بودن مراجع تهیه این آمار در برخی کشورها میباشد،
دوره زمانی کشورها متفاوت و از  4تا  22سال متغیر می-
باشد .آمار متغیر کارآفرینی از موسسه  ،GEMاختراعات
ثبت شده از سازمان جهانی مالکیت معنوی ( )WIPOو
ارقام متغیرهای اقتصادی از مجموعه آماری بانک جهانی
موسوم به  WDIاستخراج شده است .برای انتخا
24. Conditional Convergence Effect
25. Barro, 1991

کشورهایی که از دادههای آنها در برآورد استفاده شده،
سعی بر آن شد که تمامی گروههای درآمدی ،درجات
توسعه یافتگی و منایق مختلف مدنظر قرار گرفته و
نماینده انتخا گردد .اما همانطور که عنوان شد،
محدودیت آمارهای مربوط به متغیر کارآفرینی ،تعداد
کشورها را محدود و لذا تحقیق تنها شامل کشورهایی شد
که دارای حداقل تعداد سالهای مورد نظر میباشند .این
کشورها عبارتند از :استرالیا ،بلژیک ،برزیل ،کانادا ،شیلی،
کلمبیا ،کرواسی ،دانمارك ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،یونان،
ایسلند ،ایرلند ،رژیم صهیونیستی ،ایتالیا ،ژاپن ،کره
جنوبی ،هلند ،زالندنو ،نروژ ،روسیه ،سنگاپور ،اسلوونی،
آفریقای جنونی ،اسپانیا ،سوئد ،انگلیس ،آمریکا و اروگوئه.
یافتههای پژوهش
روشهای سنتی اقتصادسنجی در برآورد ضرایب یک الگو،
مبتنی بر مانا بودن سریهای زمانی میباشند .یک سری-
زمانی وقتی ماناست که میانگین ،واریانس ،کواریانس و در
نتیجه ضریب همبستگی آن در یول زمان ثابت باشد .اما
بررسیهای انجام شده از سال  2223به بعد نشان داده که
برخی متغیرهای سریزمانی مانا نیستند (هژبرکیانی،
.)2048
اگر سریهای زمانی مورداستفاده در تخمین الگو نامانا
باشند ،این برآورد ممکن است به رگرسیون کاذ منجر
شود؛ بدین معنی که ضریب تعیین به دست آمده باال بوده،
ولی هیچ رابطۀ معنی داری بین متغیرهای الگو وجود
نداشته باشد .از این رو قبل از استفاده از این متغیرها الزم
است نسبت به مانایی آنها ایمینان حاصل کرد
(نوفرستی.)2078 ،
 آزمون ریشه واحد در دادههای تابلویی

برای بررسی مانایی دادههای تابلویی ،از آزمون ریشه واحد
که از معمولترین آزمونها برای تشخیص مانایی است
استفاده میشود .مهمترین آزمونهای ریشه واحد در مورد
دادههای تابلویی ،شش روش شامل  -2آزمون لوین ،لین و
چو -9 )9339( ،(LLC)94آزمون ایم ،پسران و
شین -0 )9330( ،(IPS)97آزمون بریتونگ)9339( 98
26. Levin, Lin and Chu, 2002
27.Im, Pesaran and Shin, 2003

بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی( رهیافت دادههای تابلویی)

4و - 4آزمونهای نوع فیشر (فیشر ADF-و فیشر )PP-و
 -4آزمون هادری )9333( 92میباشد .برای تشریح
روششناسی این آزمون ها ،الگوی ) AR(1بین بخشی
زیر در نظر گرفته میشود:
()22

Yit   iYit 1  X it  i   it

که در آن؛  Yitمتغیر مورد بررسی i=1,2,…,N ،معرف
کشورها t=1,2,…,T ،معرف تعداد مشاهدات سری
زمانی در هر کشور Xit ،نماینده متغیرهای قطعی مانند
عرض از مبدأ و روند δi ،ضریب زاویه ρi ،ضریب
خودهمبستگی و  εitجمله اخالل می باشد که فرض
میشود در بین کشورهای مختلف ،مستقل از هم هستند.
حال اگر │ρi│<1باشد Yi ،مانا و چنانچه │ρi│=1
باشد Yi ،دارای ریشه واحد میباشد .در این آزمون ،دو
پیشفرض در مورد  ρiوجود دارد؛ اول اینکه فرض شود
عوامل مشترکی بین کشورهای مختلف وجود دارند،
بطوریکه  ρiبرای همه کشورها یکسان است ( ρi=ρبه
ازای هر  ،)iآزمونهای  ،LLCبریتونگ و هادری بر اساس
این فرض پایهریزی شدهاند .از سوی دیگر ،فرض دوم این
است که  ρiبین کشورها یکسان درنظرگرفته نشود ،آزمون
 IPSو آزمونهای نوع فیشر نیز بر اساس این فرض
استوارند .به عالوه در آزمون هادری ،فرضیه صفر ،عدم
وجود ریشه واحد است ،در حالیکه در سایر آزمونها،
فرضیه صفر وجود ریشه واحد میباشد.
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در تحقیق فو از آزمون  LLCجهت تشخیص مانایی
متغیرها استفاده شده و خالصه نتایج این آزمون برای
تمامی متغیرها در جدول  2گزارش شده است.یبق نتایج
آزمون ریشه واحد ،تمامی متغیرها در سطح مانا بوده و
میتوان ایمینان داشت که نتایج تخمین کامالً معتبر و
قابل اعتماد میباشد.
 برآورد مدل و تفسير ضرایب

قبل از تخمین الزم است روش برآورد مناسب انتخا شود
که در این راستا دو آزمون انجام میشود .آزمون اول که
برای بررسی اثر گروهها و کشورها انجام میگردد ،آزمون
 Fیا لیمر میباشد .در این آزمون ،در صورتی که فرضیه
 H0پذیرفته شود ،فقط از یک عرض از مبدأ استفاده شده
و در صورت رد  ، H0اثرات گروه پذیرفته و باید عرض از
مبدأهای مختلفی را در برآورد لحاظ نمود .در صورت رد
 H0در این مرحله ،آزمون کای دو هاسمن)2278( 03
مطرح میشود .این آزمون در خصوص انتخا روش اثرات
میتوان از هر دو روش
ثابت و تصادفی میباشد که
استفاده نمود اما نتایج حاصل متفاوت و لذا انتخا روش
نااریب و کاراتر مهم خواهد بود .در این حالت اگر مدل
مورد نظر ذاتاً دارای اثرات ثابت بوده و اشتباهاً از روش
اثرات تصادفی استفاده شود ،نتایج حاصل اریبدار و در
صورت عکس این حالت ،نتایج نااریب ولی غیرکارا خواهد
بود .نتایج این آزمونها در جدول زیر ارائه شده است

جدول ( )1نتایج آزمون ریشه واحد LLC
(با عرض از مبدأ و روند)
متغیر

آماره آزمون

P-Value

نتیجه آزمون

GDPPG

-23/44

3/333

مانا

)Log(TEA

-23/30

3/333

مانا

)Log(PAT

-4/42

3/333

مانا

)Log(GDPPt-1

-7/00

3/333

مانا

CAPPG

-2/22

3/333

مانا

منبع :یافتههای پژوهشگران
28.Beritung, 2003
29.Hadri, 2000

30.Hausman, 1978
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جدول ( )2آزمونهای انتخاب مدل مناسب
روش آزمون

آماره

فرضیهها

آزمون

نتیجه

 : H0مدل با  OLSساده بهتر است.

انتخا مدل با اثرات تصادفی یا

LM Test

82/72

)(F

()3/333

Hausman

07/74

 : H0مدل با اثرات تصادفی بهتر است.

Test

()3/333

 : H1مدل با اثرات ثابت بهتر است.

 : H1مدل با اثرات تصادفی یا ثابت بهتر

ثابت

است.

انتخا مدل با اثرات ثابت

توضیح :اعداد داخل پرانتز معرف  P-Valueمی باشند.
منبع :یافتههای پژوهشگران

جدول ( )3نتایج برآوردها
متغیر

ضریب

آماره  tا prob

)Log(TEA

2/44

)3/33( 0/39

)Log(PAT

9/44

)3/33( 0/87

)Log(GDPPt-1

-24/02

)3/33( -4/29

CAPPG

99/94

)3/33( 28/43

Adjusted R-squared=0.69

Prob : 0.000

F= 18.20

R-squared=0.73

D.W= 2.00

منبع :یافتههای پژوهشگران

همانطور که مالحظه میشود؛ آزمون لیمر و احتمال صافر
مربوط به آن  ،مدل با اثرات تصادفی یا ثابت را در مقایساه
با حداقل مربعات معمولی و آزمون هاسمن و احتمال صفر
آن نیز رأی به مدل با اثرات ثابت میدهد .لذا برآورد الگاو
با استفاده از روش اثرات ثابت صورت میگیرد که نتایج در

جدول  0گزارش شده است( :نتایج کامل بارآورد الگاو باه
صاورت خروجاای ناارمافازار  Eviewsدر پیوساات «الااف»
گزارش شده است ).مانطور که مالحظه میشاود ،عالمات
کلیۀ ضرایب مطابق انتظار بوده و تمامی متغیرها در سطح
 22درصد معنادار هستند ،پس تأثیرگذاری آنها بار رشاد

بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی( رهیافت دادههای تابلویی)

تولید سرانه محرز باوده و وجاود آنهاا در مادل ضاروری
است .مقادیر ضریب تعیین و مقدار تعدیل شده آن ،نشاان
از قدرت خاو توضایح دهنادگی متغیار وابساته توساط
متغیرهااای توضاایحی و مبااین ایاان مفهااوم اساات کااه
متغیرهای مستقل حدود  73درصد از تغییرات رشد تولید
سارانه را توضایح مایدهناد .همچناین مقادار آمااارۀ  Fو
احتمااال صاافر مربااوط بااه آن ،نشااان از معناااداری کلاای
رگرسیون است .مقدار آماره آزماون درباین -واتساون نیاز
مبین عدم وجود خود همبستگی میان متغیرها است.
ضریب محاسبه شده برای متغیر رشد سرمایۀ فیزیکی
سرانه معادل  99/94بدان معناست که هر یک واحد تغییر
در نرخ رشد سرمایۀ سرانه ،منجر به  99/94واحد تغییر
هم جهت در نرخ رشد تولید سرانه میشود 02.درضمن،
ضریب منفی متغیر تولید سرانه سال پایه نمایانگر تأیید
اثر همگرایی مشروط مطرح شده توسط بارو است.
در مورد متغیرهای اصلی این پژوهش یعنی کارآفرینی و
نوآوری نیز ضرایب این دو متغیر به ترتیب معادل  2/44و
 9/44محاسبه شده که با توجه به لگاریتمی بودن این دو
متغیر ،ارقام فو نشان میدهند که هر یک درصد افزایش
در نرخ کارآفرینی  TEAو تعداد اختراعات ثبت شده به
ترتیب منجر به  2/44و  9/44واحد تغییر مثبت در نرخ
رشد تولید سرانه میشود.
بحث و نتيجهگيری
آنچه در این تحقیق محل سوال بود ،وجود ،جهت و شدت
تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی بود .در این
راستا از آمار و ارقام  03کشور منتخب استفاده و در قالب
تحلیلهای تابلویی ،این ارتباط برآورد و تحلیل شد .در
کل ،نتایج زیر که میتواند مباحث نظری مطرح شده را
توجیه سازد از تحقیق فو حاصل گردید:
 شناسایی تأثیر مثبت و معنادار سرمایۀ فیزیکی بر رشدتولید ناخالص داخلی سرانه.
 -تأیید اثر همگرایی مشروط مطرح شده توسط بارو.

 . 02البته به این دلیل کاه هام متغیار وابساته و هام متغیار سارمایه
فیزیکی بصورت نرخ رشد میباشند ،ضریب این متغیر نسبت به ضریب
متغیرهای کارآفرینی و نوآوری عدد بزرگتری را نشان میدهد.
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 شناسایی تأثیر مثبت و معنادار کارآفرینی و نوآوری بررشد تولید سرانه.
در این مطالعاه باه دلیال نوپاا باودن مرجاع تهیاه ارقاام
فعالیتهای کارآفریناناه در ایاران ،امکاان اساتفاده از داده
های ایران و بسیاری از کشورهای دیگر مهیا نگردیاد ،اماا
تأثیر توسعۀ فعالیتهای کارآفرینانه و همچناین پیشارفت
در زمینۀ نوآوریهای فنی بار عملکارد اقتصاادی برکسای
پوشیده نبوده و راهکارهای مطرح شده میتواند برای تمام
کشورها راهگشا باشد.
توسعۀ کارآفرینی به عنوان یک پدیده اجتماعی ،مساتلزم
ایجاد و تقویت زمینههای باروز فعالیاتهاای کارآفریناناه
است .به عبارتی ،انواع فعالیتهاای کارآفریناناه در محایط
حاامی کساب و کاار باروز و ظهاور ماینمایناد .فضاای
سیاستگذاری حاکم بر جامعه بر عملکارد کاارآفرین تاأثیر
مستقیم دارد و آنچه که الگوهای اقتصاادی بار آن تأکیاد
داشته و تجربه کشورهای موفق در این زمیناه نیاز نشاان
میدهد ،کارآفرین در محیطی میتواناد باه بهتارین وجاه
خالقیت خود را عینیت بخشد که متکی بر ساز وکار باازار
آزاد باشد .کارآفرین نباید با موانع غیراقتصادی روبرو شاده
و درگیر بوروکراسی دولات شاود ،او بایاد یقاین کناد کاه
شرایط آینده ،صرفاً بر پایه ساز و کار بازار تعیین میشاود.
دخالتهای دولتها در این زمینه اعام از اعماال سیاسات
های ارزی شامل کنترل  ،تعیین و تغییر بوروکراتیک نارخ
ارز ،اعمال نظر در قیمتگذاری و یا حتای تعیاین قیمات،
ایجاد انحصارات از دو یریاق یعنای مالکیات خاود و نیاز
جلوگیری از واردات برخی کاالها ،پرداخت انواع یارانههاای
مستقیم و غیرمستقیم یا آشکار و پنهان به تولیدکننادگان
و ...میتواند بر عملکرد یاا حتای بار اسااس شاکلگیاری
کارآفرینان اثرات مخر بگذارد .نگااهی باه شااخصهاای
محیط کسب و کار (شامل شاخص پشتوانۀ مالی ،سیاسات
های حماایتی دولات ،بوروکراسای و مالیاات ،برناماههاای
دولت و آموزش کارآفرینی در آموزش و پرورش) در ایاران
در مقایسه با کشورهای عضو  GEMدر ساالهاای اخیار
نشان میدهد که تقریباً تمامی شاخصهای ایران کمتار از
میانگین جهانی کشورهای عضو بوده و این در حالی اسات
که ارقام سالهای جدید حتای حااکی از ناامطلو شادن
محیط کسب و کار در ایران نسبت به سالهای قبال دارد.
(گزارش ارزیابی فعالیتهای کارآفرینانه در ایران.)2088 ،
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در مورد نوآوری هم باید اذعاان نماود کاه ناوآوری دارای
مشخصات کاالی عمومی است ،به یوری که وقتی نوآوری
به مرحلۀ تولید یا اجرا رسید ،کسانی که در ایجاد و تحمّل
هزینه و ریسک آن مشارکت نداشتهاند ،میتوانند با صارف
هزینهای ناچیز ،دانش مربویه را کسب و از مزایاای ماالی
آن بهرهمند شوند .اما این امر موجب خواهد شد که مالاک
اولیۀ نوآوری نتواند از مزایای خالقیت خود بهرهمند شاود.
بر این اساس ،یکی از وظاایف اقتصاادی دولات ،تادوین و
اجرای قوانین مالکیت فکری اسات ،باه نحاوی کاه افاراد
بتوانند ابداعات خود را به سهولت به ثبات رساانده و حاق
تولید انحصاری محصوالت مربویاه را بارای مادتی معاین
کسب نمایند و مجاز باشند تا حاق خاود را باا ایمیناان و
حمایتهای مؤثر به سرمایهگذاران عرضاه کنناد .بناابراین
ایجاد محیطای کاه در آن تولیدکنناده ناوآوری بتواناد از
دستاورد فعالیت خود بهرهمند شود ،راه توسعۀ اقتصادی را
هموار خواهد ساخت .لذا امروزه حمایت از حقو مالکیات
معنااوی باارای مباادعان تکنولااوژی امااری حیاااتی و باارای
واردکنندگان این ابداعات مسئلهای غیرقابل انکار اسات .از
یرفی ،از مهامتارین چاالشهاای پایش رو در کشاورهای
درحال توساعه از جملاه ایاران ،بوروکراسای اداری ،عادم
شفافیت روندها و مشاکل باودن مراحال ثبات اختراعاات
است .درضمن ،ناآشنا بودن روند ثبت اختراعات بینالمللی
برای مخترعینی که تاکنون مراحل آن را یی ننمودهاند ،از
جمله دالیل پایین بودن ثبات اختراعاات در ساطح باین-
المللی است( .نصیری اقدم و همکاران .)2023،لذا در کال،
استنتاجات سیاستی و راهکارهای پیشانهادی زیار جهات
بهبود شاخصهای اقتصادی ارائه میشود :در مورد اقدامات
دولتها در جهت توساعۀ کاارآفرینی دو ناوع نقاش بارای
دولت میتوان متصاور شاد ،دساته اول اقادامات مساتقل
دولت است که در این راستا می توان به مواردی از قبیل

منابع
.2دفتر دیدهبان جهانی کارآفرینی ایران .)2087( ،گزارش
ارزیابی فعالیتهای کارآفرینانه در ایاران براسااس برناماه
 ،GEM 9338دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
.9دفتر دیدهبان جهانی کارآفرینی ایران .)2088( ،گزارش
ارزیابی فعالیتهای کارآفرینانه در ایاران براسااس برناماه
 ،GEM 9332دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
. .0شااهرکیپااور ،حساان و بناایساای ،پااریناااز،)2080( ،
کارآفرینی و اقتصاد ،مجله توساعه مادیریت ،شاماره ،49
صص .94-02

برپایی سازمانی که اساساً مسئولیت تمام وجوه کاارآفرینی
و تقویت بنگاههای خرد و متوسط را برعهده گیارد ،وضاع
مقرراتی در خصوص سهولت ورود و خروج کارآفریناان باه
کسب و کارها و اصالح قوانین و فرایندهای اداری ثبت یاا
انحالل شرکت اشااره کارد .دساتۀ دوم ،نقاش حماایتی و
تشویقی است که دولت جهت پشتیبانی از کارآفرینان می-
تواند ایفا کند ،از قبیل -2 :ترویج فرهناگ کاار آفرینای از
یریق آموزشهای ابتدایی ،فنی و حرفهای و دانشاگاهی و
در یک مرحله باالتر ،آماوزش کارآفریناان در زمیناههاای
مختلف از قبیل چگونگی پیشرفت ،رقابات و واکانشهاای
سریع در عرصههای کار  -9تشویق فعالیتهای کارآفرینانه
و پدید آوردن محیط مناساب بارای کاارآفرینی باا ایجااد
سندیکاها و انجمنها  -0ارائۀ خدمات مشااورهای و فاراهم
آوردن امکان دسترسی کارآفرینان به ایالعات الزم بارای
شناخت بازار ،بازاریاابی ،تکنولاوژی و مقارّرات دولتای -4
تقویت بنیانهای کسب و کار ،به گوناهای کاه کارآفریناان
توانایی خطرپذیری در بازارهای جهانی را به دسات آورناد
 -4کمک به بنگاههای خرد برای دساتیابی باه سارمایه از
قبیاال سااهولت در دادن وام و وابسااته نکااردن وام بااه
دارائیهای ثابت.
در مورد نوآوری نیز؛ اهتماام باه تقویات حقاو مالکیات
معنوی از جهات حقاوقی ،قضاایی و انگیزشای ،تاالش در
جهت شافافیت و ساهولت روناد ثبات اخترعاات داخلای،
آموزش مخترعین و ارائۀ مشاوره در خصوص ثبت ابداعات
در سطح بینالمللی ،دادن امتیازاتی از قبیل معافیاتهاای
مالیاتی به شرکتهایی که در زمینه نوآوری سرمایهگذاری
میکنند و ایجاد مراکاز ایالعااتی ناحیاهای بارای آگااهی
کاربران بالقوه از اختراعات ثبت شده ،مایتواناد در ارتقااء
کمّی و کیفی ابداعات در جوامع تأثیرگذار باشد.
. .4نصیری اقدم ،علی و همکاران ،)2023( ،تأثیر ناوآوری
بر رشد اقتصاادی (مطالعاه ماوردی کشاورهای منتخاب
اسالمی) ،فصلنامه علمی – پژوهشای تحقیقاات مادیریت
آموزشی ،سال سوم ،شماره یکم( ،پیاپی  ،)2صاص -289
.242
. .4نوفرستی ،محمد ،)2078( ،ریشهواحد و همجمعی در
اقتصادساانجی ،چاااد دوم ،تهااران ،انتشااارات خاادمات
فرهنگی رسا.
 .4هژبرکیانی ،کامبیز ،)2048( ،اقتصاد سانجی و کااربرد
آن ،تهران ،انتشاارات بخاش فرهنگای جهااد دانشاگاهی
دانشگاه شهید بهشتی.
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