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چکیده
با توجه به نقش خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی در پیشرفت و رشد اقتصادی ،پرداختن به این موضوعات میتواند از
اهمیت ویژهای برخوردار باشد؛ بهخصوص آنکه تاثیر این متغیرها بر رشد اقتصادی مبهم بوده و بررسی تجربی بیشتر
این رابطه ،ضروری به نظر میرسد .در برخی پژوهش ها از جمله شومپیتر ( ،)1947رومر ( )1986به نقش برجسته
کارآفرینی و نوآوری در فرآیند رشد اقتصادی اشاره شده است .هدف اصلی تحقیق حاضر نیز بررسی تاثیر نوآوری
(شاخص حق ثبت اختراع) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب (فیلیپین ،ایران ،قزاقستان ،آفریقای جنوبی،
مجارستان ،سوئد ،لهستان ،پرو ،مکزیک ،آرژانتین ،برزیل ،کلمبیا ،مالزی ،استرالیا ،تایلند ،کرواسی ،ایاالت متحده
آمریکا ،انگلستان و نروژ) با استفاده از روش  GLSاست .برای این منظور از دادههای مربوط به  20کشور منتخب طی
دوره زمانی  2001-2015و رهیافت دادههای تابلویی استفاده شده است .نتایج برآوردها مبین وجود تاثیر مثبت و معنادار
این دو متغیر بر رشد اقتصادی در کشورهای نامبرده است بهطوری که  1درصد افزایش نرخ کارآفرینی و نوآوری
(تعداد اختراعات ثبت شده) به ترتیب منجر به  13و  0/04درصد افزایش در نرخ رشد تولید این کشورها شده است.
بنابراین ،در پژوهش حاضر ،الزمه نیل به رشد اقتصادی مناسب ،ایجاد یک سیستم نوآوری و کارآفرینی کارآمد
دانسته شده است.
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 -1مقدمه
رشیید اقتصییادی به عنوان یکی از اهداف مهم هر جامعه ،زمینه سییاز رفاه عمومی اسییت که
تحقق آن تنها در داشیییتن منابع مالی فراوان و منابع طبیعی خدادادی نیسیییت ،بلکه در گرو
داشییتن ذهنهایی پویا اسییت .در تعبیری سییاده ،افزایش کمی درآمد ملی یا تولید ناخالص
ملی یک جامعه طی یک دوره معین را رشییید اقتصیییادی گویند (تودارو .)1378 ،1ارتقای
بهرهوری یکی از منابع رشد اقتصادی است و با توجه به اینکه جهان امروز به طور مداوم در
حال تغییر و تحول ا ست ،تحت چنین شرایطی فقط ک شورهایی میتوانند به ر شد اقت صادی
باالیی دسیییت یابند که از طریق خالقیت و نوآوری موجبات ارتقای بهرهوری را فراهم
آورند.
افزایش رشد

ارتقای

خالقیت و

اقتصادی

بهره وری

نوآوری

شکل  -1فرآیند تاثیر خالقیت و نوآوری بر رشد اقتصادی
ماخذ :یافتههای پژوهش

امروزه در سییراسییر جهان بر دانش و نوآوری به عنوان یکی از منابع مهم تولید ثروت و
رشد اقتصادی تاکید بیشتری شده است .عالوه بر این ،بهکارگیری مستمر و بهروز دانش به
ایجاد خالقیت و نوآوری کمک بسیییزایی میکند (بازی کوا .)2014 ،2خالقیت به معنای
آفرینش یک ایده یا طرح نو ،عنصییر اسییاسییی در کسییبوکارهای جدید اسییت .افراد باید
بدانند چگونه ایده ها و نظرات بدیع و خالقانه خود را به مرحله عمل برسیییانند؟ نوآوری با
افزایش توان تولید افراد سبب افزایش تولید شده و منجر به تقویت ر شد اقت صادی می شود
(نصیریاقدم و همکاران )1390 ،و عدم توجه به قابلیت نوآوری ،رشد اقتصادی را با مشکل
مواجه میکند .ابداع و خلق محصوالت و خدمات میسر نیست ،مگر توسط افراد کارآفرین
که با استفاده از خالقیت خود دست به نوآوری زده باشند (شوقی و شفیقی .)1389 ،فرآیند
1- Todaro
2- Bajzikova
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کارآفرینی؛ یعنی شناخت فرصتها وبهکارگیری منابع برای خلق یک کسبوکار جدید و
سیییودآور (سیییالیسیییتو .)2016 ،1کارآفرینان با مهارتی که در تشیییخیص موقعیتها و ایجاد
حرکت در جهت توسعه این موقعیتها دارند ،پیشگامان حقیقی تغییر در اقتصاد و تحوالت
اجتماعی محسوب میشوند (دیوساالر و بزرگی .)1391 ،به گفته پیتر دراکر )1995( 2وجود
نوآوری در کارآفرینی به قدری ضیروری اسیت که میتوان ادعا نکردمود کارآفرین بدون
آن وجود ندارد و خالقیت نیز بدون نوآوری نتیجهای حاصیییل نمیکند ،بنابراین خالقیت و
نوآوری حاصییل از آن برای رشیید اقتصییادی امری حیاتی اسییت (احمدپورداریانی.)1383 ،
باید توجه دا شت که نوآوری و کارآفرینی عالوه بر آثار مثبت ،دارای آثار منفی نیز ا ست.
همانطور که شومپیتر ،3کارآفرینی را به عنوان نیروی برهمزننده اقت صاد بهکار برده و آن را
تحت عنوان تخریب خالق نامگذاری کرده است.
با توجه به مطالب ذکر شیییده ،در این مطالعه سیییعی خواهد شییید عالوه بر مقدار تاثیر
نوآوری و کارآفرینی ،جهت تاثیرگذاری آنها نیز بر رشد اقتصادی کشورها مورد بررسی
قرار گیرد .برای این منظور با توجه به محدودیت دسترسی به اطالعات مورد نیاز ،منتخبی از
ک شورها برا ساس د ستهبندی مجمع جهانی اقت صاد 4درنظر گرفته شده ا ست و با ا ستفاده از
دادههای پانل ،طی دوره  2001 -2015موضیییوع مطالعه مورد بررسیییی و آزمون علمی قرار
خواهد گرفت .با انجام این مطالعه سعی شده ا ست تا ضمن ینی سازی ادبیات مو ضوع در
داخل کشور ،شواهد بیشتری را در اختیار ادبیات جهانی قرار دهد.
ساختار کلی مقاله در ادامه به این صورت است که در بخش دوم و سوم مبانی نظری و
مطالعات تجربی انجام شیییده ،ارائه شیییده اسیییت .در بخش چهارم ،روش پژوهش و نمونه
آماری تبیین شییده اسییت .بخش پنجم نیز به تحلیل توصیییفی متغیرها اختصییاص دارد .بخش
شییشییم و هفتم به تصییریح مدل و نتایج آماری حاصییل از برآورد آن میپردازد و در بخش
پایانی مقاله ،بحث و نتیجهگیری ارائه شده است.

1- Sulistyo
2- Peter Drucker
3- Shompeter
4- World Economic Forum
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 -2مبانی نظری
در ادبیات اقتصادی ،مدلهای بسیاری متنوعی برای تبیین رشد اقتصادی کشورها ارائه شده
ا ست .در ابتدا به مدلهای ر شد نئ وکال سیکی ا شاره شده ا ست که جریان ا صلی چارچوب
فکری ایلب مطالعات را تشیییکیل میدهد .شیییومپیتر ( )1947بحث میکند که محققان در
نظریههای مربوط به مدلهای رشیید اقتصییادی به عواملی مانند محیط فیزیکی ،سییازمانهای
اجت ماعی ،ن هاد ها و تکنولوژی اشییییاره دار ند ،.ا ما ب یان می ک ند که ن تایج این مدل ها،
ر ضایت بخش نی ست ،چراکه رشد اقتصادی م ستقل نبوده و به عوامل ب سیاری متعدد بیرونی
ب ستگی دارد .بنابراین ،با وجود در نظر گرفتن ب سیاری از متغیرها ،توان تو ضیحدهندگی این
مدلها مناسب نیست.
در این مطالعه ،مباحث و بنیانهای نظری شییومپیتری چارچوب اصییلی فکری مطالعه را
ت شکیل میدهد و درنهایت برای ت صریح و تخمین مدل تجربی ر شد اقت صادی خود از مدل
رشییید شیییومپیتری گالیندو و مندیز )2014( 1بهره خالقیت ،نوآوری ،کارآفرینی با رشییید
اقتصادی توضیح داده خواهد شد و به مطالعات پیشین اشاره خواهد شد.

 -1-2رشد اقتصادی
از زمان ارائه الگوی رشیید نئوکالسیییکی سییولو ،)1956( 2اقتصییاددانان نسییبت به عدم تطابق
چند مورد از اشییارات و داللتهای آن با حقایق دنیای واقعی ناخرسییند بودند .طیفی از این
الگوها ،نظریات رشد مبتنی بر سرمایه بودند و روی انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی تاکید
داشییتند .بر این اسییاس ،به منظور رفع نواقص متعدد الگوی رشیید برونزای نئوکالس ییکی،3
الگوهای رشد درونا 4مطرح شدهاند .نظریه رشد درونزا بر آن است که رشد اقتصادی به
علت نیروهای درونی اقتصییاد رخ میدهد .براسییاس این نظریه ،سییرمایهگذاری در سییرمایه
انسانی ،نوآوری و دانش اثر قابل توجهی در رشد اقتصادی دارد.
شییومپیتر ( )1947همراه با دیگر اقتصییاددانان به نقش برجسییته کارآفرینی و نوآوری در
فرآیند رشیید اقتصییادی تاکید دارند و در کتاب «مشییکالت نظری رشیید اقتصییادی» نشییان
1- Galindo and Mendez
2- Solow
3- Exogenous Growth Models
4- Endogenous Growth Models
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میدهد که محققان ،عوامل مختلف را موجب افزایش رشییید اقتصیییادی در نظر میگیرند؛
ازجمله :محیط فیزیکی ،سازمان اجتماعی ،فناوری و ...اما نوآوری و کارآفرینی را از عوامل
بنیادین موثر بر رشیید اقتصییادی میداند (شییومپیتر .)1947 ،اسییاس تحقیقات در این زمینه با
پژوهشهای رومر ،)1990( ،)1986( 1لوکاس ،)1988( 2ربلو )1991( 3فراهم شییید .در واقع
هدف آنها این بود که دانش را به مدلهای رشیید معرفی کنند .بنابراین ،با سییرمایهگذاری
در نیروی انسانی ،زمینه ایجاد تواناییها در انسان افزایش مییابد و رشد مهارتهای انسانی
باعث ارتقاءی توابع تولید شییده و زمینه را برای رشیید اقتصییادی فراهم میآورد (موسییوی و
همکاران .)1393 ،در ادامه سیییعی میشیییود تاثیر خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی بر رشییید
اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

 -2-2خالقیت و نوآوری
واژه خالقیت با نوآوری به طور مترادف ا ستفاده می شود ،اما ایلب محققان معتقدند که دو
اصیییطالح نوآوری و خالق یت با ید به طور جدا مدنظر قرار گیرد ،چرا که دارای م عانی
جداگانهای هسیییتند (مهر .)1969 ،4خالقیت بهکارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک
فکر یا مفهوم ی نوین اسییییت در حالی که نوآوری فراتر از خالق یت بوده و به مع نای
بهرهبرداری از ایده نوین اسییت .به عبارت دیگر ،به فرآیند خلق ،توسییعه و اجرای یک ایده
نوین ،نوآوری گفته میشییود (آلیگری و چیو .)2008 ،5ایده اصییلی درخصییوص رابطه بین
نوآوری و رشیید اقتصییادی این اسییت که نوآوری از طریق افزایش توان تولید افراد ،سییبب
افزایش تولید جامعه شده و منجر به تقویت رشد اقتصادی می شود .بنابراین ،اگر زمینه الزم
جهت کارکرد این سییازوکار ایجاد نشییود ،نمیتوان یک رشیید پایدار اقتصییادی را انتظار
داشت (نصیریاقدام و همکاران.)1390 ،
نوآوری به عنوان یکی از پایههای اصییلی تضییمینکننده قدرت رقابتی و پیشییرفت و به
دنبال آن د ستیابی به یک ر شد اقت صادی پایدار در نظر گرفته می شود (پی سی و همکاران،
1- Romer
2- Lucas
3- Rebelo
4- Mohr
5- Allegri and Chiva
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 .)2015در واقع ،نوآوری از طریق افزایش قدرت رقابتی شیییرکت ها و کشیییورها میتواند
موجبات رشییید اقتصیییادی پایدار را فراهم کند .نوآوری به شیییرکت ها اجازه میدهد تا
محصیییوالت جدید به بازار معرفی کنند (پریگر .)2016 ،1نوآوری باعث رقابتیتر شیییدن
محصوالت می شود و به شرکتها اجازه میدهد تا محصوالت خود را به بازارهای بیشتری
معرفی کنند .در این مورد آدام اسییمیت )1776( 2بیان میکند که تقسیییم کار به عنوان یک
عنصییر اسییاسییی از ثروت ملل ،بسییتگی به گسییترش بازار دارد که به نوبه خود وابسییته به
فرآیندهای نوآورانه است.
برای گسترش و تشویق نوآوری ،شومپیتر معتقد است جامعه باید فضای اجتماعی ایجاد
کند که به نفع فرآیندهای نوآوری اسیییت (گالیندو و مندیز .)2014 ،3از نظر شیییومپیتر،
نوآوری به پنج شکل مختلف میتواند خلق شود؛ مح صول جدید ،روشهای جدید تولید،
گشیییایش بازارهای جدید ،دسیییتیابی به مواد اولیه نوین و روش های سیییازماندهی جدید.
هر کدام از انواع نوآوری شیییومپیتری می تواند اثرات مثبت و منفی بر رشییید فعالیت های
اقت صادی به همراه دا شته با شد .هرچند اثر نهایی آن در ک شورهای تو سعهیافته مثبت به نظر
می رسییید ،اما به دلیل پایین بودن کیفیت نهادها در کشیییورهای در حال توسیییعه ،میتواند
پیامدهای منفی بر اثرات مثبت آن یلبه کند .اظهارنظر نهایی ،بهتر اسیییت مبتنی بر شیییواهد
تجربی و مشاهدات باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر آن اسییت که انتشییار نوآوری تاثیر مهمی بر عوامل اقتصییادی به
ویژه کارگران دارد .بعضی از ادبیات سنتی نشان میدهد که چنین انتشاری میتواند بر میزان
اشتغال تاثیر منفی داشته باشد ،زیرا بیکاری به این دلیل اتفاق میافتد که با نوآوری ،معموال
سیستم اقتصادی جامعه از روشهای کارآمدتری بهره میگیرد و با افزایش بهرهوری ،میزان
عوامل تولید مورد نیاز بهخصوص نیروی انسانی ،کاهش مییابد (استرلی2001 ،4؛ مورنتسن
و پی ساردیس 1998 ،5و ویواریلی و پایانتا .)2001 ،6درک شورهای تو سعهیافته معموال ف ضای
اجتماعی متناسییب ،امکان کاهش عواقب منفی چنین بیکاری را فراهم میکند و به کارکنان
1- Prieger
2- Smith
3- Galindo and Mendez
4- Easterly
5- Mortensen and Pissarides
6- Vivarelli and Pianta
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اجازه میدهد تا مهارتهای خود را بهبود بخ شند و فر صتهای شغلی جدید ک سب کنند
(گالیندو و مندیز .)2014 ،این مسییاله در کشییورهای در حال توسییعه و توسییعهیافته بررسییی
بیشتری را میطلبد.

 -3-2کارآفرینی
واژه کارآفرین برای اولین بار در نوشتههای کانتیلون 1ظاهر شد .کانتیلون سه دسته از عوامل
اقتصیییادی را به رسیییمیت شیییناخت :زمینداران ،کارآفرینان و کارمندان .از نظر کانتیلون،
کارآفرین کسیییی اسییییت که با وجود عدم قطع یت ،درگیر کسییییب و کار اسییییت .او
اسیییتدالل میکند که منشی یا کارآفرینی در عدم پیشبینی مناسیییب نهفته اسیییت (ونینکرز و
توریک.)1999 ،2
دسییتیابی به رشیید و رونق اقتصییادی در شییرایط رقابتی عصییر حاضییر ،بدون ایجاد محیط
مسییاعد برای کارآفرینی ،ممکن نیسییت .کارآفرینی به عنوان عامل اصییلی رشیید اقتصییادی
اسییت؛ یک کارآفرین پیشییرو باعث هدایت تولید به مسیییرهای جدید میشییود (شییومپیتر،
 .)1911کارآفرینی فرآیند ایجاد ارزش از طریق ت شکیل مجموعه منحصربهفردی از منابع به
منظور بهرهگیری از فرصییتها اسییت (اسییتیونسییون وگامپرت .)1985 ،3کارآفرینان با خلق
فناوری های نوین و خدمات جدید ،کیفیت زندگی را ارتقا دادهاند (الوانی و همکاران،
)1390؛ به این معنی که برای عرضیییه محصیییوالتی با درجه باالتری از رقابت ،عالقهمند
دسترسی به فرصتهای کسبوکار بازارهای جدید هستند که نوآوری این امکان را تسهیل
میکند و در نتیجه باعث افزایش کارایی کارآفرینان در معرفی پروژههای جدید میشیییوند
(گالیندو و مندیز.)2014 ،4
به عقیده شییومپیتر ،کارآفرینان فقط افرادی نیسییتند که کسییبوکار مسییتقلی راه اندازی
می کنند ،بلکه کارآفرینان شامل تمام ک سانی ه ستند که دارای این کارکرد ه ستند .بر این
اسییاس ،شییایلین در یک سییازمان نیز میتوانند تحت شییمول این مفهوم قرار گیرند (بول و

1- Cantillon
2- Wennekers and Thurik
3- Stevenson and Guppert
4- Galindo and Mendez
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ویالرد.)1993 ،1
در واقع نقش کارآفرینی در افزایش رشیید اقتصییادی باعث شییده اسییت تا نوآوری از
اهمیت برجسیییتهای برخوردار باشییید و در این میان ،کارآفرینان با داشیییتن دو نقش انجام
نوآوری و افزایش رقابت به رشیید اقتصییادی کمک میکنند (ونینکرز و همکاران.)1999 ،2
به ویژه اینکه در اقتصادهای در حال توسعه مساله اساسی ،حمایت از رشد اقتصادی از طریق
کارآفرینی اسیییت (فرچ و مولر .)2004 ،3رهبران و مقامات دولتی در اقتصیییادهای در حال
توسعه به شدت عالقهمند به رشد از طریق توسعه اقتصادی کارآفرینی هستند تا موتورهای
اقتصادی خود را به حرکت درآورند (ساکس.)2005 ،4
تخریب خالق یک اصییطالح در علم اقتصییاد اسییت که از سییال  1940توسییط شییومپیتر
شییناخته شیید و با کار کارل مارکس 5مشییتق شیید و به عنوان یک نظریه نوآوری اقتصییاد و
چرخه کسبوکار مشهور شده است (تولیوس و یورتکور .)2015 ،6در دیدگاه شومپیتری،
تخریب خالق ،کارآفرینی و پویایی اقت صاد را شرح میدهد .از نظر شومپیتر ،کارآفرینی از
طریق قابلیت یکپارچهسییازی دانش بر عملکرد شییرکت تاثیر میگذارد ،زیرا روند تخریب
خالق (منسیییوخ شیییدن تکنولوژی ها و محصیییوالت فعلی) که نتیجه تعامل فرصیییت ها و
ظرفیتهای کارآفرینانه است به تازگی برای به دست آوردن یک مزیت رقابتی معرفی شده
اسیییت (کیم و همکاران .)2012 ،7در نتیجه ،نیروی کارآفرینی باال تحت تاثیر قابلیت های
نوآوری بوده و یک نوآوری پایدار را تشویق میکند (لین و همکاران.)2012 ،8
آنچه مهم اسییت ،این نیسییت که چه کسییی دقیقا فعالیت کارآفرینی را انجام میدهد،
بلکه مهم این ا ست که شرایطی وجود دا شته با شد که در آن هیچ محدودیت ساختاری یا
قانونی برای اقدام آزادانه کارآفرین وجود نداشییته باشیید و درنتیجه هر کسییی آزاد باشیید از
توانایی های کارآفرینانه خود ،هرچه بهتر اسیییتفاده کند تا اطالعات جدید بیافریند و از
اطالعات منح صربهفرد و علمی ک ه در هر شرایط خا صی ک شف کرده ا ست ،بهرهبرداری
1- Bull and Willard
2- Wennenkers et al.
3- Fritsch and Mueller
4- Sachs
5- Karl Marx
6- Tuluce and Yurtkur
7- Kim et al.
8- Lin et al.
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کند (هورتادسوتو.)1394 ،1

 -3مطالعات تجربی
در این مبحث به طور خالصیییه برخی از مهمترین مطالعات انجام شیییده خارجی و داخلی
مورد بررسی قرار میگیرد.
توریک )1999( 2در مطالعهای رابطه میان کارآفرینی ،رشیید اقتصییادی و سیییاسییت در
اقتصیییادهای نوظهور را مورد بررسیییی قرار داد .این مطالعه در دوره  1984 -1994برای 23
کشیور ) (OECDانجام شید .نتایج نشیان میدهد افزایش نرخ مالکیت کسیبوکار موجب
افزایش نرخ رشد اشتغال و در نتیجه افزایش کارآفرینی میشود.
ایسییییز 3و همکاران ( )2004در مطالعهای رابطه بین کارآفرینی و دانش را با اسیییتفاده از
مدل ر شد درونزای شومپیتری مورد برر سی قرار دادند .این مطالعه طی دوره 1981-2001
برای  20کشیییور ) (OECDانجام یافت .نتایج نشیییان میدهد سیییرمایهگذاری در دانش و
سرمایه انسانی از طریق انتقال دانش به کارآفرینی موجب رشد اقتصادی میشود.
ونینکرس و همکاران )2005( 4با اسییتفاده از دیدهبان جهانی کارآفرینی 5در قالب مدلی
با بهکار بردن چندین متغیر جایگزین رشیید ،اثرات کارآفرینی بر رشیید اقتصییادی را در بین
کشورها بررسی کردند .نتایج پژوهش ایشان نشان میدهد که فعالیتهای کارآفرینی ،رشد
اقت صادی را تحت تاثیر قرار میدهد ،اما این اثر به سطح درآمد سرانه بستگی دارد به طوری
که کارآفرینی در کشورهای درحال توسعه اثر منفی بر رشد  GDPدارد و برای کشورهای
توسعهیافته اثر آن مثبت است.
کیم و همکاران )2012( 6ویژگی حمایت از حقوق مالکیت فکری و ر شد اقت صادی در
کشورهای مختلف در سطوح متفاوت توسعه را مورد بررسی قرار دادند و برای نشان دادن
تاثیرات شییاخص حق ثبت اختراع 7بر رشیید اقتصییادی از یک مدل پانل که برای  70کشییور
1- Huerta de Soto
2- Thurik
3- Acs et al.
4- Wennekers, Van wennekers and Thurik
5- Global Entrepreneurship Monitor
6- Kim et al.
7- Patent
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صیییورت گرفت ،اسیییتفاده کردند .نتایج تحقیق نشیییاندهنده تاثیر مهم حمایت از حقوق
مالکیت بر نوآوری و افزایش اختراع در کشیییورهای توسیییعهیافته اسیییت ،اما این عامل در
کشورهای درحال توسعه ،عامل مهمی نیست.
گالیندو و مندیز )2014( 1در مطالعهای به برر سی کارآفرینی ،ر شد اقت صادی و نوآوری
با مدل ر شد درونزای شومپیتری در  13ک شور تو سعهیافته و با ا ستفاده از دادههای پانل به
روش اثرات ثا بت برای دوره  2002 -2007پرداخت ند و ن تایج حاکی از آن اسییییت که
کارآفرینی و نوآوری تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند.
پیسییی و همکاران )2015( 2به تحلیل نقش نوآوری در رشیید اقتصییادی بلندمدت برای
کشورهای پیرو ( CEEلهستان ،جمهوری چک و مجارستان) پرداختند و با ا ستفاده از مدل
رگرسیون چندگانه ،3در مرحله اول توسعه ،بخش خصوصی و در مرحله دوم ،بهبود زندگی
را مورد بررسی قرار دادند و به یک رابطه مثبت بین نوآوری و رشد اقتصادی رسیدند.
پریگر و همکاران )2016( 4در مطالعهای به بررسیییی سیییطح بهینه کارآفرینی و رشییید
اقت صادی در دو گروه از ک شورهای تو سعهیافته و درحال تو سعه پرداختند .این مطالعه طی
دوره  2003 -2011و با اسیییتفاده از دادههای دیدهبان جهانی کارآفرینی صیییورت گرفت و
نتایج حاصییل نشییان میدهد که افزایش نرخ کارآفرینی در کشییورهای در حال توسییعه ،اثر
مثبتی بر رشیید اقتصییادی داشییته اسییت درحالی که در کشییورهای توسییعهیافته دارای چنین
اثری نیست.
ربیعی ( )1388در مطالعهای به بررسییی اثر نوآوری و سییرمایه انسییانی بر رشیید اقتصییادی
ایران با اسییتفاده از مدل رشیید درونزای رومر پرداختند .این مطالعه طی دوره 1347-1383
صورت گرفت .نتایج به دست آمده از روش تک معادلهای مدل برآورد شده که به ترتیب
کاالهای وا سطهای نیروی کار ،سرمایه ان سانی و واردات ما شینآالت باعث افزایش تولید
در اقتصاد ایران میشود.
نصییییریاقدم و همکاران ( )1390در مطالعهای به بررسیییی ارتباط بین نوآوری و رشییید
اقتصادی پرداختند .برای این منظوراز دادههای مربوط به  20کشور عضو سازمان کنفرانس
1- Galindo and Mendez
2- Pece, Olivera and Florina
3- Multiple Linear Regression
4- Prieger et al.
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اسیییالمی ،طی دوره زمانی  1995-2009و رهیافت دادههای تابلویی اسیییتفاده کردند .نتایج
برآوردها مبین تاثیر مثبت و معنادار متغیر نوآوری بر رشییید اقتصیییادی در کشیییورهای فوق
اسییت .همچنین رابطه علی بین نیروی کار و رشیید اقتصییادی وجود ندارد و درجه باز بودن
اقتصاد و سرمایهگذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه شایلین بر رشد اقتصادی اثر مثبت
و توسعه انسانی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
شهبازی و همکاران ( )1393در مطالعهای به بررسی تاثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد
اقتصادی پرداختند .برای این منظوراز دادههای مربوط به  30کشور منتخب ،طی دوره زمانی
 2001-2011و رهیافت داده های تابلویی اسیییتفاده کردند .نتایج برآوردها مبین وجود تاثیر
مثبت و معنادار این دو متغیر بر رشیید اقتصییادی در کشییورهای فوق اسییت بهطوری که یک
درصییید افزایش در نرخ کارآفرینی  TEAو تعداد اختراعات ثبت شیییده به ترتیب منجر به
 1/44و  2/45واحد تغییر مثبت در نرخ رشد تولید سرانه در این کشورها شده است.
رمضییانیان باجگیران و همکاران ( )1396با اسییتفاده از الگوی تصییحیح خطای برداری،
رابطه علی و ارتباط میان نوآوری و رشد اقتصادی در کشورهای منا طی بازه زمانی -2011
 1995مورد برر سی قرار دادند و نتایج ن شان میدهد که یک رابطه علیت یکطرفه از سمت
نوآوری به ر شد اقت صادی وجود دارد .درحالیکه هیچگونه ارتباطی میان شاخص نوآوری
و صادرات کاالهای با فناوری برتر با رشد اقتصادی وجود ندارد .همچنین متغیرهای ،FDI
ت شکیل سرمایه ناخالص و نرخ ر شد تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و معنیداری با ر شد
اقتصادی دارند.
محمدزاده و همکاران ( )1396در مطالعهای به شیییناسیییایی عوامل تعیینکننده موفقیت
کارآفرینان در شییهرک صیینعتی شییهید سییلیمی تبریز پرداختند .اطالعات مورد نظر از 121
فعال اقتصادی شهرک صنعتی به روش نمونهگیری تصادفی به دست آمد ،سپس با استفاده
از الگوی گ س سته الجیت و پروبیت ،مدل اقت صاد سنجی ت صریح و تخمین زده شد .نتایج
حا صل از برآورد مدل ن شان میدهد که سطح تجربه ،سرمایه فیزیکی ،حمایتهای مالی و
ییرمالی دولت ،نگرش به کارآفرینی ،ارزشهای ذهنی و باور به خودکارآمدی تاثیر مثبت
و معنیدار بر سییطح موفقیت کارآفرینان داشییته اسییت .همچنین متغیر سییطح تحصیییالت نیز
دارای تاثیر منفی و معنیدار بر سطح موفقیت کارآفرینان بوده است.
تحقیق حا ضر ن سبت به مقاالت ا شاره شده و نیز تحقیقات دیگر موجود در این زمینه،
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دارای تفاوتهایی ،هم در زمینه نوع شیییاخصهای بهکار رفته و هم نمونههای کشیییورهای
مورد بررسی دارد .برخالف مطالعه ربیعی و همکاران ( )1388که تنها دادههای کشور ایران
را مورد برر سی قرار دادهاند و به مطالعه رابطه بین نوآوری و ر شد اقت صادی پرداختهاند و یا
مطالعه باجگیران و همکاران ( )1396و نصییییریاقدم و همکاران ( )1390که تنها رابطه بین
نوآوری و رشد اقتصادی را در کشورهای منا مورد مطالعه قرار دادهاند در این مطالعه هر دو
متغیر نوآوری و کارآفرینی به عنوان متغیرهای توضیییحدهنده رشیید اقتصییادی در نظر گرفته
شده است .یادآور میشود ،مطالعه گالیندو و مندیز ( )2014رابطه میان نوآوری ،کارآفرینی
و ر شد اقت صادی را در ک شورهای تو سعهیافته مورد برر سی قرار دادهاند .با توجه به مطالب
ارائه شیده در مبانی نظری ،نیاز اسیت بررسیی شیود که آیا این رابطه میان کشیورهای دیگر
بهخصییوص در کشییورهای درحال توسییعه و کمتر توسییعهیافته نیز صییادق اسییت یا نه؟ این
مطالعه کشییور ایران را به همراه کشییورهای در حال توسییعه و توسییعهیافته از طریق تکنیک
دادههای تابلویی و مدل ر شد شومپیتری مورد برر سی قرار میدهد .این در حالی ا ست که
کارآفرینی و نوآوری اثرات خاص خود را دارند و بهتر اسییت تفکیک شییوند .بنابراین ،در
این مطالعه ،متغیر اختراعات ثبت شده و کارآفرینی به عنوان متغیرهای تعیینکننده توضیحی
رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است.

 -4روش پژوهش و نمونه آماری
روش تحلیل مطالعه حاضیییر از نوع آمار اسیییتنباطی اسیییت .به لحاظ هدف از نوع تحقیقات
کاربردی و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل از نوع تحقیقات تحلیلی اسیییت .در این مطالعه با
بهرهگیری از چارچوب نظری و پیشیییینه مطالعاتی تحقیق به بررسیییی اثرات کارآفرینی و
نوآوری بر رشییید اقتصیییادی کشیییورهای منتخب با اسیییتفاده از رهیافت دادههای تابلویی
پرداختهایم .ک شورهای منتخب این مطالعه شامل فیلیپین ،ایران ،قزاق ستان ،آفریقای جنوبی،
مجار ستان ،سوئد ،له ستان ،پرو ،مکزیک ،آرژانتین ،برزیل ،کلمبیا ،مالزی ،ا سترالیا ،تایلند،
کرواسیییی ،ا یاالت مت حده آمری کا ،انگلسییی تان ونروژ اسییییت .دوره ز مانی مورد م طال عه
 2001-2015و از نرمافزار  Eviews10و  Stata14استفاده شده است.
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 -5تحلیل توصیفی متغیرها
 -1-5روند تولید کل ناخالص داخلی کشورهای منتخب
رشد اقتصادی به عنوان یک پدیده کمی تغییرات ،ممکن است مثبت یا منفی باشد و
درصورتی
که تغییری در تولید صورت نگیرد ،رشد اقتصادی برابر با صفر خواهد بود .در نمودار ()1
روند تولید کل ناخالص در کشورهای منتخب طی سالهای  2001 -2015نشان داده شده
است .در این مطالعه ،کشورهای فیلیپین ،ایران ،قزاقستان ،آفریقای جنوبی ،مجارستان ،سوئد،
لهستان ،پرو ،مکزیک ،آرژانتین ،برزیل ،کلمبیا ،مالزی ،استرالیا ،تایلند ،کرواسی ،ایاالت
متحده آمریکا ،انگلستان و ،نروژ به عنوان کشورهای منتخب در نظر گرفته شده است .تنوع
کشورهای منتخب میتواند اعتبار یافتهها را افزایش دهد؛ به این معنی که براساس ویژگیهای
تخمینزنندههای پارامترها ،هرچقدر دامنه تغییرات متغیرهای توضیحی بیشتر باشد ،یافتههای
بهدست آمده ،اعتبار بیشتری خواهند داشت.
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نمودار  -1روند تولید کل ناخالص داخلی کشورهای منتخب
ماخذ :یافتههای پژوهش

همانطور که در نمودار ( )1مشاهده میشود ،طی  15سال در میان کشورهای منتخب،
ابتدا ایاالت متحده آمریکا و سپس انگلستان بیشترین تولید ناخالص داخلی را داشتهاند.
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 -2-5روند کارآفرینی کشورهای منتخب
در نمودار ( )2روند کارآفرینی؛ یعنی نیروی کاری که به طور فعاالنه در ایجاد
کسبوکارهای جدید درگیر هستند یا مدیر -مالک شرکت هستند در کشورهای منتخب
نشان داده شده است.
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نمودار  -2روند کارآفرینی کشورهای منتخب
ماخذ :یافتههای پژوهش

براسیییاس نمودار ( ،)2طی  15سیییال در میان کشیییورهای منتخب ،ابتدا پرو و سیییپس
کلمبیا ،بیشترین و سوئد ،کمترین کارآفرینی نوپا را داشتهاند .درواقع کشورهای توسعهیافته
به علت داشیییتن زیرسیییاختها و نهادهای سییییاسیییتگذاری و حمایتی مورد نیاز از وجود
کارآفرینان سییود میبرند .با این همه ،نرخ کارآفرینی در این کشییورها پایین اسییت .از علل
عدم گرایش افراد به کارآفرینی در این کشیییورها وجود فرصیییتهای شیییغلی گوناگون و
همچنین امنیت اجتماعی باال 1است که افراد را نسبت به ایجاد کسبوکار جدید که نیازمند
م سئولیتپذیری و تحمل ف شار کاری زیاد ا ست ،بیمیل میکند ،اما در ک شورهای درحال
توسیعه وضیع کامال برعکس اسیت و اقتصیاد ،فرصیتهای کاری متنوع و جذاب زیادی را
برای افراد ایجاد نمیکند .بنابراین ،از یک طرف نرخ بیکاری در این ک شورها باال بوده و از
 -1مانند حقوق بیکاری مکفی
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طرف دیگر به علت نبود امنیت اجتماعی باال (حقوق بیکاری ناچیز) ،افراد مجبور به کسییب
درآمد از طرق دیگر می شوند که در این شرایط در صد باالیی از افراد به کارآفرینی روی
میآورند (گزارش دیدهبان جهانی کارآفرینی.)2017 ،

 -3-5روند نوآوری کشورهای منتخب
در نمودار ( )3روند نوآوری در کشییورهای منتخب نشییان داده شییده اسییت .همانطور که
مشاهده می شود ،طی  15سال ،ابتدا آمریکا و سپس انگلستان بیشترین نوآوری را داشتهاند.
در جدول ( ،)1نتایج توصیفی دادهها ارائه شده است.

اختراعات ثبت شده
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ماخذ :یافتههای پژوهش

جدول  -1اطالعات توصیفی متغیرها
متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

لگاریتم تولید ناخالص داخلی

24/60256

30/44027

26/76991

1/231767

لگاریتم کارآفرینی

0/2953593

3/695907

2/307058

0/591942

لگاریتم نوآوری

3/295837

12/57188

7/186596

1/817576

لگاریتم سرمایه انسانی

16/624

23/31081

19/05434

1/399115

لگاریتم سرمایه گذاری

22/98488

28/85547

25/23415

1/239478

ماخذ :یافتههای پژوهش
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براسیییاس اطالعات جدول ( ،) 1بین تولید ناخالص داخلی کشیییورهای منتخب تفاوت
چشیییمگیری وجود دارد بهطوری که بیشیییترین تولید ناخالص داخلی معادل  30/440دالر
مربوط به کشور آمریکا است و کمترین مقدار آن  24/602دالر و مربوط به کشور کرواسی
اسییت .تولید ناخالص داخلی ایران معادل  25/120دالر و متوسییط تولید ناخالص داخلی نیز
 26/769دالر اسییت .بیشییترین و کمترین فعالیت کارآفرینی نوپا به ترتیب  3/695مربوط به
کشییور پرو و  0/295مربوط به کشییور فیلیپین بوده و متوسییط فعالیت کارآفرینی نوپا 2/307
اسیییت .بین نوآوری کشیییورهای منتخب نیز تفاوت چشیییمگیری وجود دارد بهطوری که
بیشییترین نوآوری (تعداد اختراعات ثبت شییده) معادل  12/571مربوط به کشییور آمریکا و
کمترین مقدار آن  3/295و مربوط به کشییور پرو اسییت .متوسییط نوآوری نیز  7/186اسییت.
بیشترین سرمایه انسانی (هزینههای آموزشی) معادل  23/310دالر است که به کشور تایلند
تعلق دارد و کمترین معادل  16/624دالر مربوط به ک شور کروا سی ا ست .متو سط سرمایه
ان سانی نیز  19/054دالر ا ست .بین سرمایهگذاری ک شورهای منتخب تفاوت اندکی وجود
دارد بهطوریکه بیشیییترین سیییرمایهگذاری معادل  28/855میلیون دالر ،مربوط به کشیییور
آمریکا و کمترین مقدار آن  22/984میلیون دالر و مربوط به کشور کرواسی است .متوسط
سیییرمایه گذاری نیز  30/440میلیون دالر اسیییت .از مقایسیییه روند تولید ناخالص داخلی،
کارآفرینی و نوآوری اطالعات توصیفی متغیرها این نتیجه حاصل شد که هرچه کارآفرینی
بیشتر باشد ،رشد اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود.

 -۶تصریح مدل
مدل اقت صاد سنجی مورد نظر ما برگرفته از مدل ر شد شومپیتری گالیندو 1و مندیز)2014( 2
است که به صورت رابطه ( )1تعریف میشود.
()1

ln(GDP)it=β0+β1ln(IN)it+β2ln(TEA)it+β3ln(I)it+β4ln (KHU)it
+εit

همان طور که مالحظه میشییود ،GDPit ،تولید ناخالص داخلی بوده که به قیمت سییال
1- Galindo
2- Mendez
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پایه  2010جمع آوری شیییده اسیییت .این متغیر بر حسیییب دالر اسیییت و آمار آن از داده
ح سابهای ملی بانک جهانی جمعآوری شده ا ست INit .در این مطالعه -با وجود علم به
اینکه دو مفهوم خالقیت و نوآوری متمایز از هم هسییتند -به دلیل همبسییتگی باالی آنها از
یک متغیر برای سنجش آنها استفاده شده است .برای محاسبه نوآوری از انواع مختلفی از
داده ها از قبیل ،R&Dتراز پرداخت های تکنولوژیکی ،واردات ،انتشیییار ماشیییینآالت و
اختراعات ثبت شده استفاده میشود .هرچند دادههای  R&Dامکان فهم بهتر مدلهای رشد
درونزا را برای تئوریپردازان رشد فراهم میکنند ،اما توانایی توضیح رشد اقتصادی پایدار
را ندارند.آمارهای اختراعات ثبت شیییده برای مطالعه نوآوری قابل قبولاند و درحقیقت
تاکنون بهعنوان بهترین معیار در د سترس برای نوآوری شناخته شدهاند (یولکا .)2004 ،1در
این پژوهش اختراعات ثبت شیییده به عنوان نماینده نوآوری از سیییازمان مالکیت معنوی

2

جمعآوری شییده اسییت ،Enit .مجموع فعالیتهای کارآفرینی )TEA( 3اسییت که شییامل
فعالیتهای کارآفرینانه در بین جمعیت بزرگسال ( 18-64سال) است .این شاخص براساس
ویژگیهای جمعیت شیییناختی مانند جمعیت ،سییین و اثرات یا نتایج کسیییبوکار اسیییت.
داده های مربوط به این شیییاخص از دیدبان جهانی کارآفرینی )GEM( 4جمعآوری شیییده
است ،TEAit .درصد نیروی کاری است که بهطور فعاالنه در ایجاد کسبوکارهای جدید
درگیر بوده یا مدیر -مالک شیییرکت هسیییتند .دادههای مربوط به این شیییاخص از دیده بان
جهانی کارآفرینی جمعآوری شده ا ست ،Iit .سرمایهگذاری خ صو صی که به قیمت سال
پایه  2010جمع آوری شده ا ست .این متغیر برح سب میلیون دالر ا ست که ت شکیل سرمایه
ثابت ناخالص به عنوان نماینده آن از داده حسیییابهای ملی بانک جهانی جمعآوری شیییده
اسییت ،KHUit .براسییاس مطالعات رومر ( )1990سییرمایه فیزیکی تنها عامل محرک رشیید
اقت صادی ک شورها نی ست ،بلکه انواع دیگری از سرمایه مانند نیروی ان سانی کارآمد ،امکان
افزایش تول ید و بهرهبرداری بهتر از سیییر ما یه فیزیکی را فراهم میآورد .در این پژوهش
هزینههای آموزشیی بهعنوان نماینده سیرمایه انسیانی از سیالنامه آماری سیازمان آمار ایاالت

1- ULKA
2- World Intellectual Property Organization
3- Total Entrepreneurial Activity
4- Global Entrepreneurship Monitor
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متحده و سییازمان یونسییکو  1جمعآوری شییده اسییت .این دادهها به قیمت سییال پایه 2010

جمعآوری شده است eit .جمله خطای تصادفی i ،نشاندهنده کشورها t ،دوره زمانی و β4

 ,…,β0ضرایب تخمینی برای متغیرهای مدل است.

 -7یافتههای تجربی
 -1-7آزمون ایستایی متغیرها
به منظور جلوگیری از دستیابی به رگرسیون کاذب در تخمینها الزم است نخست ،ایستایی
متغیرها مورد بررسی قرار گیرد .در صورت ایستایی تمام متغیرها مشکل رگرسیون ،کاذب
نخواهد بود و آزمونهای کالسییییک از اعتبار کافی برخوردار هسیییتند .بنابراین،چون پانل
متوازن ،زمان محدود ( 15سییال) و تعداد کشییورها زیاد ( 20کشییور) اسییت از آزمون لوین،
لین چو 2ا ستفاده کردهایم .فر ضیه صفر در این آزمون مبین وجود ری شه واحد ا ست .نتایج
این آزمون در جدول ( )2نشیییان میدهد که به ییر از متغیر تولید ناخالص داخلی ،بق یه
متغیرها در سطح معنیداری  99در صد ای ستا ه ستند ،از این رو ،این متغیرها ای ستا ه ستند و
متغیر تولید ناخالص داخلی بعد از تفاضلگیری مرتبه اول ایستا میشود.
جدول  -2نتایج آزمون ریشه واحد تابلویی
آزمون در سطح

آزمون با یک بار تفاضل

متغیر

آماره آزمون

ارزش احتمال

آماره آزمون

ارزش احتمال

)Ln (GDP

-1/068

0/142

-11/309

0/000

)Ln (I

-3/429

0/000

-

-

)Ln (IN

-4/199

0/000

-

-

)Ln (KHU

-3/094

0/001

-

)Ln (TEA
ماخذ :یافتههای پژوهش

-2/428

0/000

-

-

 -2-7آزمون چاو ( Fلیمر) و هاسمن
در روش دادههای تابلویی ،همگن یا ناهمگن بودن مقاطع بررسی میشود .در صورتی که
1- UNESCO
2- Levin , Lin and Chui
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مقاطع همگن باشند به سادگی میتوان از روش حداقل مربعات معمولی 1استفاده کرد .در
ییر این صورت استفاده از روش اثرات ثابت ضرورت دارد .نتیجه آزمون فوق ( Fلیمر)
نشاندهنده تایید اثرات ثابت ) )Panelدر برابر روش حداقل مربعات تجمیع شده )(Pool

است ،چراکه ارزش احتمال مربوط به آزمون  Fلیمر کمتر از مقدار  0/05است.
جدول  -3نتایج آزمون  Fلیمر
آماره
آزمون F

P-value
0/0000

نتیجه
دادههای تابلویی (اثرات ثابت)

ماخذ :یافتههای پژوهش

ج هت انت خاب کاراترین روش برای تخمین مدل بین دو اثرات ثا بت و تصییییادفی از
آزمون هاسیییمن اسیییتفاده میشیییود .فرر صیییفر این آزمون ،بیانگر ارجحیت روش اثرات
ت صادفی بر اثرات ثابت بوده و فرر مقابل به عکس این ق ضیه ا شاره دارد .نتایج به د ست
آمده از آزمون هاسییمن نشییاندهنده رد فرضیییه صییفر و بیانگر این اسییت که برآورد مدل با
روش اثرات ثابت کاراتر از روش اثرات تصادفی است.
جدول  -4نتایج آزمون هاسمن
آماره
آزمون هاسمن

P-value
0/0000

نتیجه
روش اثرات ثابت

ماخذ :یافتههای پژوهش

 -3-7آزمون ناهمسانی واریانس
انت ظار میرود که اگر ت عداد وا حد های انفرادی بیش از دوره ز مانی بود ،اجزای اخالل
دارای ناهمسیییانی واریانس باشیییند (محمدزاده و همکاران .)1392 ،در این قسیییمت برای
اطمینان از وجود یا عدم وجود ناهمسیییانی واریانس در مدل از آزمون  LRاسیییتفاده شیییده

ا ست .فر ضیه صفر ( )H0داللت بر وجود هم سانی واریانس میان متغیرهای موجود در مدل
دارد .نتایج آزمون  LRدر جدول ( )5بیانگر این ا ست که مدل رگر سیون دارای ناهم سانی
واریانس است.
1- Pooled Least Square

 140تاثير نوآوري و کارآفرينی بر رشد اقتصادي :يک مطالعه بين کشوري /محمدزاده

جدول  -5نتایج آزمون
آماره

مقدار

آزمون LR

222/18

LR

P-value
0/0000

نتیجه
ناهمسانی واریانس دارد

ماخذ :یافتههای پژوهش

 -4-7آزمون خود همبستگی
در این قسیییمت برای اطمینان از وجود یا عدم وجود خود همبسیییتگی در مدل از آزمون

وولدریج استفاده شده است .فرضیه صفر ( )H0داللت بر عدم خودهمبستگی میان متغیرهای
موجود در مدل دارد .نتایج آزمون وولدریج در جدول ( )6به معنی وجود خود همبسیییتگی
مرتبه اول بوده و برای رفع آن الزم اسیییت مدل رگرسییییون با لحاظ کردن ) AR(1مجدد
برازش شود.
جدول  -۶نتایج آزمون وولدریج
آماره

مقدار

آزمون والدریج

291/694

P-value
0/0000

نتیجه
خود همبستگی دارد

ماخذ :یافتههای پژوهش

 -5-7تخمین مدل به روش  GLSهمراه با در نظر گرفتن )AR(1

با توجه به نتایج به د ست آمده وجود ناهم سانی واریانس و خودهمب ستگی در برآورد ،مدل
به روش  GLSو با لحاظ ) AR(1تخمین زده شده است.
جدول  -7نتایج آزمون رفع ناهمسانی و خودهمبستگی
لگاریتم تولید ناخالص داخلی

ضرایب تخمین

انحراف معیار ضرایب

سطح معنی داری ضرایب

لگاریتم سرمایه گذاری

0/61304

0/028484

0/0000

لگاریتم نوآوری

0/0409603

0/0086847

0/0000

لگاریتم سرمایه انسانی

0/3042446

0/0255063

0/0000

لگاریتم کارآفرینی

0/1356836

0/0172016

0/0000

عرر از مبدا

4/8928

0/2755306

0/0000

ماخذ :یافتههای پژوهش
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نتایج تخمین مدل نشیییان میدهد نوآوری و کارآفرینی ،تاثیر مثب ت و معناداری بر
تولید ناخالص داخلی کشیییورهای منتخب دارند به طوری که با  1درصییید افزایش در
نوآوری و کارآفرینی ،ر شد اقت صادی به ترتیب  4و  0/13در صد افزایش خواهد یافت.
بنابراین ،می توان دریافت که هرچه نوآوری و کارآفرینی در کشوری بیشتر باشد ،تولید
ناخالص داخلی در آن کشیییور بیشیییتر خواهد بود و با توجه به اینکه از نظر نوآوری،
شییکاف عمده ای بین کشییورهای توسییعه یافته و درحال توسییعه وجود دارد ،تالش برای
تبدیل تهدیدها به فرصییت ها و افزایش نوآوری باید هدف اصییلی کشییورهای در حال
توسییعه قرار گیرد .پس هر سیییاسییتی که به تقویت سیییسییتم نوآوری بینجامد ،میتواند
سیاست گذاری مطلوب قلمداد شود.
سرمایه گذاری خصوصی نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب
دارد بهطوری که با  1در صد افزایش در سرمایه گذاری خ صو صی ،ر شد اقت صادی 0/61
درصیییید افزایش خوا هد یا فت و این امر میتوا ند از طریق در اخت یار گرفتن مواد اول یه و
کاالهای وا سطهای و همچنین کاالهای سرمایهای برای بخش خ صو صی جهت تولید بی شتر
باشد و بسترسازی برای ورود بخش خصوصی به تولید از طریق فراهمسازی زیرساختهای
اقتصادی و باال بردن کارایی و بهرهوری تولید بخش خصوصی ،باعث ارتقای رشد اقتصادی
شود .تاثیر مثبت سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را میتوان اینگونه بیان کرد که بهبود در
شاخص سرمایه ان سانی ،باعث افزایش بهرهوری نیروی کار شده و در نتیجه باعث افزایش
تولیدات ملی که آن نیز باعث ر شد اقت صادی می شود به طوری که با  1در صد افزایش در
سییرمایه انسییانی ،رشیید اقتصییادی  0/30درصیید افزایش خواهد یافت .در واقع دولت باید با
سرمایه گذاری روی سرمایه ان سانی ،تقویت بی شتر بخش خ صو صی ،ف ضای بی شتری را به
بخش خصیییوصیییی بدهد و مخارج مصیییرفی خود را به حداقل برسیییاند .بنابراین ،هردوی
نوآوری و کارآفرینی تاثیر مثبتی بر رشیید اقتصییادی دارند و این موضییوع با نتایج مطالعات
خارجی از جمله :توریک ( ،)1999ایسییییز ( ،)2004کیم و همکاران ( ،)2012گالیندو و
م ندیز ( ،)2014پیسیییی ،اولیورا و فلوری نا ( ،)2015پریگر و هم کاران ( )2016و م طال عات
داخلی از جمله ربیعی ( ،)1388نصییییریاقدم و همکاران ( ،)1390ناجی میدانی و سیییلیمانی
( ،)1392شهبازی ،ح سنزاده و جعفرزاده ( ،)1393رم ضانیان باجگیران و همکاران ()1396
و محمدزاده و همکاران ( )1396همراستا است.
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 -۶-7آزمون نرمال بودن جارک -برا

۱

یکی از مهمترین آزمونهایی که برای بررسییی نرمال بودن اجزای اخالل رگرسیییون بهکار
میرود ،آزمون جارک -برا اسییت .فرضیییه صییفر بیانگر نرمال بودن و فرضیییه یک بیانگر
ییرنرمال بودن اسیییت .براسیییاس نمودار ( ،)4آماره  JBبرابر  3/313968و مقدار p-value

برابر  0/190713است .از آنجا که  p-valueبیشتر از  0/05است ،فرضیه صفر مبنی بر نرمال
بودن با اطمینان  95درصد رد نخواهد شد و توزیع نرمال است.

نمودار  -4نتایج آزمون جارک -برا
ماخذ :یافتههای پژوهش

 -8جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به ای که هدف اصیییلی این مطالعه ،بررسیییی اثر نوآوری و کارآفرینی بر رشییید
اقتصییادی کشییورهای منتخب طی دوره  2001-2015بوده اسییت ،میتوان نتیجه گرفت که
فرضیه تحقیق مبنی بر مثبت بودن اثر نوآوری و کارآفرینی بر رشد اقتصادی را نمیتوان رد
کرد به طوری که دلیل افزایش رشییید اقتصیییادی را میتوان از چهار کانال مورد بررسیییی
قرار داد:
 -1از طریق نوآوری که با تو جه به خروجی مدل و م بانی نظری دارای تاثیر مث بت و
معناداری بر رشیید اقتصییادی اسییت؛ به طوری که  0/01درصیید افزایش در نوآوری باعث
افزایش  0/04درصد در رشد اقتصادی می شود .بنابراین ،کشورهای منتخب باید بیش از هر
1- Jarque and Bera
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زمان دیگری به موضییوع حق ثبت اختراع توجه کنند؛ زیرا داشییتن حق ثبت اختراع یکی از
مهمترین عوامل برای دسیییتیابی به فناوری های جدید ،ایجاد فرآیندهای جدید در تولید،
ا بداع روش های نوین در به کارگیری عوا مل تول ید و افزایش قدرت ر قا بت پذیری
کشورها است.
 -2از طریق کانال کارآفرینی که با توجه به خروجی مدل و مبانی نظری دارای تاثیر مثبت
و معناداری بر رشد اقتصادی است؛ بهطوری که  1درصد افزایش در کارآفرینی باعث 0/13
درصد افزایش در رشد اقتصادی میشود .بنابراین ،کشورهای منتخب باید تمام عزم خود را
بهکار گیرند و شییرایط اقتصییادی را از بعد کارآفرینی مهیا کنند تا یک سییری فرصییتهای
کارآفرینانه و تواناییهای مرتبط با آن در جامعه شیییکل گیرد و موجب رشییید اقتصیییادی و
ایجاد اشتغال شود.
 -3از طریق کانال سیییرمایه انسیییانی که با توجه به خروجی مدل و مبانی نظری دارای تاثیر
مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی است بهطوری که با افزایش  1درصد در سرمایه انسانی،
رشیید اقتصییادی  0/30درصیید افزایش خواهد یافت .در واقع تاثیر سییرمایه انسییانی بر رشیید
اقتصییادی کشییورهای منتخب را میتوان اینگونه بیان کرد که بهبود سییرمایه انسییانی باعث
افزایش بهرهوری نیروی کار شیییده و درنتیجه باعث افزایش تولیدات ملی که آن نیز باعث
افزایش رشد اقتصادی میشود.
 -4از طریق کانال سیییرمایهگذاری خصیییوصیییی که با توجه به خروجی مدل و مبانی نظری
دارای تاثیر مثبت و معناداری بر رشیید اقتصییادی اسییت؛ بهطوری که با افزایش  1درصیید در
سرمایهگذاری خصوصی ،رشد اقتصادی  0/61درصد افزایش خواهد داشت .همچنین سهم
سرمایه گذاری خ صو صی بر ر شد اقت صادی از سایر متغیرها به مراتب بی شتر بوده و بیانگر
این مفهوم است که هرگاه سرمایهگذاری خصوصی افزایش یابد ،رشد اقتصادی کشورهای
منتخب آهنگ سیییریعتری به خود میگیرد .بنابراین ،شیییاهد افزایش فعالیتهای نوآوری،
اختراعات ،رقابتپذیری و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات خواهیم بود.
در ادامه توصیههای سیاسی پیشنهاد میشود:
 با توجه به اینکه ضریب متغیر کارآفرینی در مدل نهایی مثبت و معنیدار است ،کارآفرینییکی از ریشههای رشد اقتصادی بوده و برای افزایش رشد اقتصادی باید فرهنگ کارآفرینی
و ب ستر الزم برای کارآفرینی بی شتر فراهم شود .از آنجاییکه از یک طرف ،کارآفرینان به
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دنبییال فعییالیییت ریسییییکپییذیر هسیییتنیید و از طرف دیگر ،بییانییکهییا معموالً از این نوع
سییرمایهگذاریها اسییتقبال نمیکنند ،توصیییه میشییود صییندوقهای حمایت از کارآفرینان
توسیییعه داده شیییود و کارآفرینان مورد حمایت جدی قرار گیرند و نیز سیییازمانهای فنیو
حرفهای کسبوکار برای توسعه کارآفرینی ایجاد شود.
 با توجه به اینکه ضریب متغیر نوآوری در مدل نهایی ،مثبت و معنیدار است ،پس هر سیاستیکه به تقویت سیستم نوآوری بینجامد ،میتواند سیاستگذاری مطلوب قلمداد شود.
 سهولت در ثبت اختراعات داخلی ،راهنمایی و مشاوره در ثبت بینالمللی را میتوان یکیاز مهمترین زیرسیییاخت های بهبود نوآوری به حسیییاب آورد .همچنین ایجاد انگیزه برای
مخترعان به تولید کمک بسزایی میکند.
 پیشنهاد می شود برای اثر بخشی بیشتر نظام نوآور کشور ،سیستمهای نوآوری کشورهایموفق را مورد مطالعه عمیق قرار داده و با بومی کردن آنها ،یک اکوسیستم نوآوری مناسب
برای خود ایجاد کند.
 با توجه به اینکه ضییریب متغیر سییرمایه انسییانی در مدل نهایی مثبت و معنیدار اسییت ،ازاینرو ،شایسته است که در سیاستگذاریهای کالن اقتصاد ،توجه بیش از پیش به آموزش
نیروی انسانی شود و آماده سازی جمعیت شایل برای ایجاد روحیه خالقانه و نوآورانه را در
برنامه کار خود قرار دهند.
 در نهایت ضریب متغیر سرمایهگذاری در مدل نهایی ،مثبت و معنیدار ا ست که دولت باتامین امنیت سیییرمایه گذاری و ایجاد انگیزه های مادی مناسیییب و حمایت مالی الزم برای
بخشهای تولیدی و طراحی و تدوین برنامههای منسییجم در جهت گسییترش امور زیربنایی
(و بالطبع بهبود سرمایهگذاری) میتواند موجب رشد اقتصادی بیشتر شود.
 در بررسییی «تاثیر نوآوری و کارآفرینی بر رشیید اقتصییادی کشییورهای منتخب» متغیرهاینوآوری و کارآفرینی ،هر چند به کمک داده هایی مانند داده های مورد اسیییتفاده در این
مقاله ،میتوانند مورد ارزیابی و سییینجش قرار گیرند و در یک مدل اقتصیییادسییینجی مورد
ا ستفاده قرار گیرند ،اما باید توجه دا شت که به دلیل ماهیت این نوع متغیرها ،نمی توان تمام
ح قایق آن ها را در قا لب داده های کمی و یا راب طه آن ها را در یک مدل کمی مورد
تجزیهوتحلیل قرار داد .از این رو ،پیشییینهاد میشیییود در مطالعه یا مطالعات مسیییتقل بعدی،
تحلیلهای کیفی این موضوع مورد توجه محققان قرار گیرد.
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