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Entrepreneurship can have an impact on the economic growth through innovation, invention,
and competition. Entrepreneurship gives space to new ideas in the process of production to
open the door for technology, product, and service. Entrepreneurship provides a condition for
efficient economy, economic productivity, and technological advancement. This study investigates the impact of entrepreneurship on the economic growth. Accordingly, the global entrepreneurship index was employed to measure it. Other variables such as economic growth, GDP,
the interaction of global entrepreneurship index and three sub-indexes of tendency, capability,
and entrepreneurship motivation in the GDP of central Asia countries from 2017 to 2019 were
analyzed as well. The econometrics model was suggested through PANTEL data approach via
OLS method. So far as the main assumption is concerned, the findings showed a significantly
positive impact of entrepreneurship on economic growth; however, the potentiality of entrepreneurship did not show a significant relationship with the economic growth. The results indicated
a more comprehensive approach towards productive entrepreneurship for achieving economic
development in the related countries.
JEL Classification: L26, L2, L29.
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تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب حوزۀ سند
چشمانداز؛ مبتنی بر سیاستهای کلی اشتغال
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کارآفرینــی از طریــق نــوآوری ،اختــراع و رقابتپذیــری بــر رشــد اقتصــادی تأثیــر میگــذارد.
کارآفریــن بــا خلــق ایدههــای نــو در فراینــد تولیــد ،ســبب پیدایــش فنــاوری ،محصــوالت و
خدمــات میشــود .کارآفرینــی عامــل ایجــاد فضــای ســالم اقتصــادی ،رونــق اقتصــادی و عامــل
انتقــال فنــاوری اســت .در ایــن پژوهــش ،اثــر کارآفرینــی بــر رشــد اقتصــادی مــورد بررســی قرار
گرفــت .بدیــن منظــور از متغیــر شــاخص جهانــی کارآفرینــی ( )GEIبهعنــوان سنجشــی از
کارآفرینــی اســتفاده شــد .در کنــار شــاخص جهانــی کارآفرینــی ،متغیرهــای رشــد اقتصــادی و
درآمــد ناخالــص ملــی ســرانه و متغیرهــای تعاملــی حاصلضــرب شــاخص جهانــی کارآفرینــی
و ســه زیرشــاخص گرایشهــا ،قابلیتهــا و اشــتیاق کارآفرینانــه در درآمــد ناخالــص ملــی
ســرانه بــرای کشــورهای منتخــب آســیای مرکــزی ،در دورۀ زمانــی  2017تــا  2019م ب ـهکار
گرفتــه شــد .تصریــح الگــوی اقتصادســنجی پژوهــش حاضــر بــا بهرهگیــری از رویکــرد پانــل
دیتــا بــا روش حداقــل مربعــات معمولــی ( )OLSصــورت گرفــت .نتایــج آن در بخــش فرضیــۀ
اصلــی حاکــی از اثــر مثبــت و معنــادار کارآفرینــی بــر رشــد اقتصــادی بــود .در حالــی کــه نتایــج
بیانگــر رابطــۀ مثبــت و معنــادار گرایــش کارآفرینانــه و اشــتیاق کارآفرینانــه بــا رشــد اقتصــادی
اســت ،قابلیــت کارآفرینانــه ارتبــاط معنــاداری بــا رشــد اقتصــادی نشــان نــداد .نتایــج بیانگــر
لــزوم اتخــاذ رویکــرد جامعنگــر در توســعۀ کارآفرینــی مولــد بــه هــدف تحقــق رشــد اقتصــادی
در کشورهای مورد مطالعه است.
طبقهبندی .L26 ،L12 ،L29 :JEL
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 .1مقدمه

شــومپیتر بــا وارد کــردن بحــث نــوآوری در علــم اقتصــاد ،اولیــن تالشهــا بــرای بررســی نقــش
فنــاوری در رشــد اقتصــادی را رقــم زد؛ اگرچــه چارچــوب نظــری اثــرات نــوآوری بــر کارایــی ،بهــرهوری
و رشــد اقتصــادی برپایــۀ نظریــۀ رشــد درونزای لــوکاس 1،رومــر 2،آررو 3و ســولو 4توســعه یافــت.
نــوآوری نیــز خــود شــامل دو بخــش تحقیــق و توســعه اســت .تحقیــق بــه تولیــد اطالعــات و توســعه
بــه اســتفاده از آنهــا بــرای ایجــاد کاالهــا و محصــوالت جدیــد میپــردازد (.)Carree & Thurik, 2010
تجاریســازی نیــز بــه بنــگاه نــوآور نیــاز دارد تــا ترکیبــی از داراییهــا را بههمــراه فنــاوری بــهکار
گیــرد و ایــن دانــش عمومــی (فنــاوری) را بــه کاال تبدیــل کنــد و مزیــت رقابتــی را بهوجــود آورد.
کارآفرینــی از مســیرهای مختلفــی بــر رشــد اقتصــادی تأثیــر میگــذارد؛ بــرای مثــال ایجاد اشــتغال
( ،)Salgado, 2014افزایـ�ش رقابتپذیـ�ری ( ،)Eliasson, 2006; Kirzner, 2009پیشــرفت فنــاوری
( )Schumpeter, 2014و بهبــود بهــرهوری ( .)Aghion & Howitt, 1992در کشــورهای آســیای مرکــزی
و ایــران ،هماننــد دیگــر کشــورها ،ســهم چشــمگیری از رشــد اقتصــادی بــه کارآفرینانــی نســبت داده
میشــود کــه بــا بهکارگیــری ســرمایهگذاری ملــی در خلــق دانــش نقــش ایفــا میکننــد؛ در حالــی
کــه در ایــن کشــورها ایــن اثــر دیــده نمیشــود .نــوآوری و ایجــاد کسـبوکار در قالــب انتظــارات بــاالی
کارآفرینانــه ،از عوامــل برجســتۀ رشــد اقتصــادی در کشــورهای آســیای مرکــزی اســت .کارآفرینــی در
کشــورهای آســیای مرکــزی عمدتـاً مبتنــی بــر ضــرورت اســت تــا مبتنــی بــر فرصــت و انتظــارات بــاال؛
زیــرا در کشــورهای آســیای مرکــزی و حتــی بیشــتر کشــورهای درحالتوســعه ،منافــع اقتصــادی از
نواقــص بــازار( 5انحصــار ،عــدم شــفافیت اطالعــات و )...حاصــل میشــود تــا اینکــه بــا اســتفاده از
موجــودی دانــش و اطالعــات بهدســت آیــد ( .)Valliere & Peterson, 2009بــر ایــن اســاس ،دیدهبــان
جهانــی کارآفرینــی 6ضــرورت ،7فرصــت 8و انتظــارات بــاالی کارآفرینانــه 9را اینگونــه تعریــف میکنــد:
ضــرورت کارآفرینانــه بــه فعالیــت بخشــی از افــراد کــه بهدلیــل نداشــتن گزینههــای کاری
دیگــر بــه کارآفرینــی روی آوردهانــد ،گفتــه میشــود .فرصــت کارآفرینانــه بــه فعالیــت بخشــی
از افــراد کــه قــادر بــه دســتیابی بــه شــغل و انتخــاب شــغل هســتند ولــی اقــدام بــه راهانــدازی
کس ـبوکار میکننــد ،گفتــه میشــود و انتظــارات بــاالی کارآفرینانــه نیــز بــه فعالیــت درصــدی
1. Locus
2. Rumer
3. Arrow
4. Solow
5. Market imperfection
6. Global entrepreneurship monitor
7. Necessity entrepreneurial activity
8. Opportunity entrepreneurial activity
9. High-expectation entrepreneurial activity
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از افــراد اطــاق میشــود کــه در پنــج ســال آتــی بیــش از پنــج نفــر را بـهکار گیرنــد (Bosma
.)& Kelley, 2019

از آنجــا کــه دلیــل طــرح هــر موضــوع یافتــن فرضیههایــی اســت کــه در ذهــن محقــق شــکل
میگیــرد ،در ایــن پژوهــش نیــز ایــن فرضیههــا بهعنــوان اصلیتریــن دغدغههــای ذهنــی پژوهشــگر
طــرح شــده اســت:
 .1فعالیتهــای کارآفرینــی بــر رشــد اقتصــادی کشــورهای منتخــب آســیای مرکــزی اثــر مثبــت
و معنــادار دارد؛
 .2گرایشهــا ،قابلیتهــا و اشــتیاق کارآفرینانــه تأثیــر مثبــت و معنــادار بــر رشــد اقتصــادی ایــران
و کشــورهای حــوزۀ ســند چشـمانداز دارد.
دســتاورد راهبــردي سياســت کارآفرينانــه دو پيامــد مهــم ايجــاد اشــتغال و ايجــاد رفــاه اســت کــه
ايــن دو بــا هــم در خدمــت توســعۀ اجتماعــي خواهــد بــود .از ســوي ديگــر دگرگونيهــاي شــگرف و
عظيمــي کــه بهدليــل رشــد فزاينــدۀ دانــش ،صنعــت و فنــاوري در ســطح زندگــی کشــورهای منطقــه
رخ داده ،موجــب شــده تــا کشــورهاي مختلــف راهکارهــاي مناســب و مؤثــري را بــراي بهرهگيــري
هرچــه بيشــتر از ايــن تحــوالت بيابنــد و آنهــا را بــهکار گیرنــد .ارزیابــی کارآفرینــی نیــز یکــی از
راههــای مقایســۀ کشــورهای موفــق در زمینــۀ توســعۀ کارآفرینــی اســت؛ ازای ـنرو در ایــن تحقیــق،
بــا اســتفاده از شــاخصهای کارآفرینــی بــه مقایســۀ شــاخصهای کارآفرینــی در ایــران و کشــورهای
حــوزۀ ســند چش ـمانداز و مقایســۀ آنهــا پرداختــه شــده اســت.
حــال کــه دسترســی بــه آمــار فعالیــت کارآفرینــی از طریــق محاســبات دیدهبــان جهانــی کارآفرینی
در ســالهای اخیــر فراهــم شــده اســت ،بــا اتــکا بــه نظریههــای رشــد درونزا ،بــه بررســی نقــش
فعالیــت کارآفرینــی بهعنــوان ســرریز دانــش در رشــد اقتصــادی کشــورهای منتخــب آســیای مرکــزی
(ازبکســتان ،تاجیکســتان ،ترکمنســتان ،قرقیزســتان ،قزاقســتان ،افغانســتان و ایــران) خواهیــم پرداخت.

 .2پیشینۀ تحقیق

مطالعــات مربــوط بــه کارآفرینــی ســابقۀ طوالنــی در ایــران نــدارد .در ایــن زمینــه ،مؤسســۀ کار و
تأمیــن اجتماعــی ـ ســازمان آموزشــی و پژوهشــی وابســته بــه وزارت کار و امــور اجتماعــی ،بــا ترجمــۀ
مجموعهمقاالتــی دربــارۀ اشــتغال آزاد و خوداشــتغالی بــا همــکاری دفتــر بینالمللــی کار ()ILO
نخســتین بــار طــرح «آمــوزش کارآفرینــی» را در ســال  1367مطــرح کــرد .شــورایعالی آمــوزش
و پــرورش بــرای اجــرای طرحهــای خوداشــتغالی در ســال  1368دروس کارآفرینــی را در برخــی از
رشـ�تهها پیشـ�نهاد کـ�رد (هزارجریبــی.)1393 ،
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در زمینــۀ تجــارب توســعۀ کارآفرینــی در ســایر کشــورها نیــز ،مطالعــهای در دو طــرح تحقیقاتــی
(احمدپــور داریانــی و مفیمــی )1395 ،صــورت گرفتــه و نتایــج آن در کتابــی بــا عنــوان تجــارب
کارآفرینــی در کشــورهای منتخــب ( )1397بهچــاپ رســیده اســت.
صباحــی ،ناجیمیدانــی و ســلیمانی ( )1392در پژوهشــی کاربــردی بــا عنــوان بررســی اثــر
کارآفرینــی بــر رشــد اقتصــادی در کشــورهای منتخــب ،بــه واکاوی اثــر کارآفرینــی بــر رشــد اقتصــادی
در کشــورهای منتخــب بــا وارد کــردن متغیــر کارآفرینــی در مــدل رشــد درونزای رومــر 10در کنــار
ســایر متغیرهــای مهــم اثرگــذار بــر رشــد اقتصــادی پرداختنــد .نتایــج حاصــل از بــرآورد مــدل بـهروش
حداقــل مربعــات معمولــی بــرای دادههــای مقطعــی در هــر ســه شــاخص حاکــی از اثــر معنــادار
کارآفرینــی بــر رشــد اقتصــادی اســت .البتــه میــزان و نــوع اثرگــذاری عامــل کارآفرینــی بــر رشــد
اقتصــادی بــرای کشــورهای کمدرآمــد و نســبتاً فقیــر منفــی و بــرای کشــورهای بــا درآمــد ســرانۀ
بــاال مثبــت اســت .کارآفرینــی در کشــورهای توســعهیافته بهخصــوص بایــد براســاس جنبــۀ نــوآوری
آن مــورد تأکیــد قــرار گیــرد و در کشــورهای درحالتوســعه سیاســتهای تشــویقی دولتهــا بــرای
افزایــش مشــارکت در اقتصــاد بهشــکل کارآفرینــی الزم اســت.
کیانپــور ( )1392در بررســی رشــد کارآفرینــی در ایــران در مقایســه بــا کشــورهای حــوزۀ ســند
چشــمانداز ،بــه ایــن نتیجــه رســید کــه مطابــق برنامــۀ دیدهبــان جهانــی کارآفرینــی ،ایــران بــا
شــاخص کارآفرینــی نوپــا در میــان کشــورهای عضــو ایــن ســازمان ،در رتبــۀ نزدیــک بــه متوســط
جهانــی آن قــرار داشــته اســت .ایــن شــاخص طــی پنــج ســال گذشــته تقریبـاً رونــد صعــودی داشــته و
مقــدار آن بیــش از ســایر کشــورهای خاورمیانــه بــوده اســت .همچنیــن رتبــۀ شــاخص قصــد کارآفرینانۀ
ایــران در میــان کشــورهای عضــو در جایگاهــی پایینتــر از متوســط جهانــی آن قــرار گرفتــه اســت.
شــاخص کارآفرینــی فرصتگــرا در میــان شــاخصهای فعالیتهــای کارآفرینانــه ،در مقایســه بــا
ســالهای گذشــته رشــد پیــدا کــرده اســت .ایــن بهمعنــای آن اســت کــه کارآفرینــی اجبــاری کاهــش
یافتــه اســت .بــر ایــن اســاس ،شــاخص درک فرصتهــای کارآفرینانــه نیــز افزایــش یافتــه و اینکــه
رتبــۀ ایــران در شــاخص تــرس از شکســت حاکــی از تمایــل کمخطرپذیــری ایرانیــان بــرای راهانــدازی
کس ـبوکار اســت.
ش��هبازی،حس��نزاده و جعف��رزاده ( )1393در مطالعــۀ اثــر کارآفرینــی و نــوآوری بر رشــد اقتصادی،
بــه بررســی ســی کشــور در طــی ســالهای  2001تــا  2011م ،بــا بهرهگیــری از تکنیــک دادههــای
پانــل پرداختنــد .الگــوی مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش مــدل رشــد گســترشیافتۀ نئوکالســیک
براســاس یــک تابــع تولیــد کاب ـ داگالس بــا بــازده ثابــت نســبت بــه مقیــاس اســت .شــاخص TEA
در مطالعــات  GEMبهعنــوان معیــار کارآفرینــی و تعــداد اختراعــات ثبتشــده از ســازمان جهانــی
10. The endogenous growth theory
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مالکیــت معنــوی 11بهعنــوان معیــار نــوآوری لحــاظ شــده اســت .نتایــج ایــن تحقیــق بیانگــر اثــر
مثبــت و معنــادار کارآفرینــی و نــوآوری بــر رشــد اقتصــادی اســت.
محمدیخیــاره ( )1397در پژوهشــی بــا عنــوان بررســی اثــر کارآفرینــی بــر رشــد اقتصــادی در
مراحــل مختلــف توســعۀ اقتصــادی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه هرچــه کشــورها بهســمت مراحــل باالتــر
توســعۀ اقتصــادی حرکــت میکننــد ،نــرخ فعالیتهــای کارآفرینــی ابتــدا کاهــش و ســپس افزایــش
مییابــد و هــر انــدازه فعالیــت کارآفرینــی دارای ثبــات بیشــتر باشــد ،بــا افزایــش توســعهیافتگی
کشــورها ،نــرخ کاهــش در فعالیتهــای کارآفرینانــه کمتــر خواهــد بــود .هرچــه کشــورها بــه مراحــل
باالتــر توســعه میرســند ،انگیــزۀ فعالیتهــای کارآفرینانــه رابطــۀ قــوی و منفــی بــا توســعۀ اقتصــادی
خواهــد داشــت؛ در حالــی کــه ســطوح کارآفرینــی تثبیتشــده کمتریــن میــزان کاهــش را درصــورت
توســعهیافتگی بیشــتر اقتصادهــا در پــی خواهــد داشــت.
احمدخانــی ،قالونــدی و مهاجــران ( )1398در مطالعـهای بــا عنــوان شناســایی و رتبهبنــدی موانــع
کارآفرینــی دانشــگاهی ،بــه بررســی و جمعبنــدی مصاحبههــا و پایــان فراینــد کدگــذاری دو دســته
از موانــع کارآفرینــی دانشــگاهی در قالــب عوامــل داخلــی و عوامــل محیطــی پرداختنــد .موانــع داخلــی
شــامل مشــکالت مربــوط بــه مأموریــت دانشــگاه ،فقــدان نیــروی انســانی ماهــر ،نبــود منابــع آموزشــی،
نبــود برنامههــای کارآفرینــی ،وجــود فســاد مدیریتــی و نبــود فرهنــگ کارآفرینانــه و موانــع محیطــی
شــامل عــدم حمایــت دولــت ،مشــکالت امنیتــی ،مشــکالت اقتصــادی ،ضعــف آمــوزش عالــی ،نبــود
فرهنــگ کارآفرینــی در جامعــه و گسســت دولــت از دانشــگاه اســت .بــر ایــن اســاس ،از میــان موانــع
داخلــی نبــود برنامههــای کارآفرینــی رتبــۀ اول را بــه خــود اختصــاص داد و از میــان عوامــل محیطــی
نیــز عــدم حمایــت دولــت و ضعــف آمــوزش عالــی بهترتیــب در رتبــۀ دوم و ســوم قــرار گرفــت.
کــری و توریــک )2010( 12در کتــاب نقــش کارآفرینــی در رشــد اقتصــادی بــه تأثیــر کارآفرینــی
بــر رشــد اقتصــادی در کشــورهای مختلــف توســعهیافته و درحالتوســعه پرداختــه اســت .آنهــا در
ایــن کتــاب بــه ماهیــت بینرشــتهای کارآفرینــی ،آگاهــی و درک مشــارکتها و بینشهــای پیشــرو
در توســعۀ اقتصــادی کشــورها پرداختــ ه و بــه گــردآوری مجموعــهای از راهنماییهــا کــه هرکــدام
بــه موضــوع خاصــی در کارآفرینــی اختصــاص دارد ،همــت گماشــتهاند .هــدف کتــاب راهنمــای
بینالمللــی کارآفرینــی جهــت ارائــۀ پوششــی پیشــرفته از آنچــه دربــارۀ کارآفرینــی آموختــه شــده،
اســت و در آن ،کارآفرینــی رشــتۀ آکادمیــک در حــال ظهــور معرفــی شــده اســت.
گالینــدو ،نورنهــا وز و نتــو )2010( 13اثــر کارآفرینــی بــر رشــد اقتصــادی  25کشــور منتخــب در
ســالهای  2000تــا  2006م بررســی کردنــد .آنهــا کــه از شــاخص کل فعالیتهــای کارآفرینــی
11. World Intellectual Property Organization
12. Carree & Thurik
13. Galindo, Noronha Vaz & Neto

اکبر خدابخشی و همکار.تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب حوزۀ سند چشمانداز؛ مبتنی بر سیاستهای کلی اشتغال.

569

پاییز  .1401دورۀ  .10شمارۀ 3

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

( )TEAبهعنــوان شــاخص کارآفرینــی اســتفاده کردنــد ،بــا بــرآورد مدلهــای رگرســیونی مطرحشــده
بــا روش آثــار ثابــت نتیجــه گرفتنــد کارآفرینــی از طریــق رونــق ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی اثــر
مثبــت غیرمســتقیم بــر رشــد اقتصــاد دارد.
گالینــدو و منــدز )2014( 14در پژوهــش خــود ارتبــاط میــان کارآفرینــی ،نــوآوری و رشــد اقتصــادی
را تجزیهوتحلیــل کــرده و وجــود اثــرات بازخــورد 15در ایــن ارتباطــات را نشــان دادهانــد .بدیــن منظــور
در بــازۀ زمانــی  2008تــا  2013م و بــرای ســیزده کشــور توســعهیافته ،بــا اســتفاده از روش دادههــای
پانــل بــا روش اثــرات ثابــت تجزیهوتحلیــل تجربــی انجــام دادنــد .بــرای ســهولت تجزیهوتحلیلهــای
صورتگرفتــه رویکــرد شــومپیتری ب ـهکار رفــت .یافتههــای پژوهــش نشــان داد کارآفرینــی و نــوآوری
هــر دو دارای رابطــۀ مثبــت بــا رشــد اقتصــادی اســت .بدیــن ترتیــب ،باعــث اثــر دایــرهای میشــود کــه
بهموجــب آن ،متغیرهــا آثــار مثبــت بــر هــم خواهــد گذاشــت .فعالیتهــای کارآفرینــی و نــوآوری
فعالیتهــای اقتصــادی را افزایــش میدهــد و فعالیتهــای اقتصــادی نیــز اثــر مثبــت بــر نــوآوری و
فعالیتهــای کارآفرینانــه میگــذارد .افــزون بــر ایــن ،نتایــج تجزیهوتحلیلهــا حاکــی از تأثیــر مثبــت
سیاس ـتهای پولــی و وضعیــت اجتماعــی بــر نــوآوری و کارآفرینــی اســت.
کریتیکــوز )2015( 16در پژوهــش خــود فعالیتهــای کارآفرینــان را یکــی از محرکهــای
پویاییهــای اقتصــاد میشــمارد .کارآفرینــان وظایــف حیاتــی در اقتصــاد عهــدهدار میشــوند .آنهــا
ایجادکننــدۀ فرصتهــای شــغلی نهفقــط بــرای خــود ،بلکــه بــرای دیگــر افــراد هســتند؛ فراتــر از
ت تأثیــر قــرار
ایجــاد شــغل ،فعالیتهــای کارآفرینانــه عملکــرد کلــی اقتصــاد را از چنــد طریــق تح ـ 
میدهــد .1 :کارآفرینــان بــا محصــوالت و فناوریهــای جدیــد و فرایندهــای تولیــد نــو وارد بــازار
میشــوند؛  .2کارآفرینــان بهــرهوری و رقابــت را افزایــش میدهنــد؛  .3کارآفرینــی بــه تغییــرات
ســاختاری شــتاب میبخشــد .بنابرایــن ایجــاد کســبوکارهای جدیــد بهواســطۀ کارآفرینــی منبــع
مهــم رشــد اقتصــادی اســت.
زکــی و رشــید )2016( 17بهمنظــور بررســی اثــر کارآفرینــی بــر رشــد اقتصــادی در کشــورهای
نوظهــور 18،دادههــای مقطعــی هفــت کشــور نوظهــور را در بــازۀ زمانــی  2004تــا  2014م مطالعــه
کردهانــد .نتایــج ایــن پژوهــش بیانگــر وجــود رابطــۀ منفــی و معنــادار میــان کارآفرینــی و رشــد
اقتصــادی در ایــن کشورهاســت؛ در حالــی کــه ارتبــاط میــان بهــرهوری نیــروی کار و ســطح
توســعهیافتگی بــا رشــد اقتصــادی مثبــت اســت .بنابرایــن کشــورهای نوظهــور در وهلــۀ اول بایــد بــر
ســرمایهگذاری در ســرمایۀ انســانی بهمنظــور افزایــش بهــرهوری متمرکــز گردنــد .تشــویق دولتهــا
14. Galindo & Méndez
15. Feedback effects
16. Kritikos
17. Zaki & Rashid
18. Emerging countries
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بــه راهانــدازی کس ـبوکارهای نوپــا بــدون فراهــم و تقویــتکــردن اکوسیســتم کارآفرینانــه و محیــط
کس ـبوکار مســاعد ،تأثیــر معکوســی بــر رشــد خواهــد داشــت.

 .3چارچوب نظری

كشــورهاي منطقــۀ آســياي ميانــه و كشــورهاي همســايه از دیربــاز رقبــاي ایــران در منطقــه محســوب
میشــدند .در مقایســه بــا ایــن کشــورها ،ایــران کشــوری اســت توســعهیافته بــا جایــگاه اول
اقتصــادی ،علمــی و فنــاوری ،بــا تأکیــد بــر جنبــش نرمافــزاری و تولیــد علــم ،رشــد پرشــتاب و
مســتمر اقتصــادی ،ارتقــای نســبی ســطح درآمــد ســرانه و رســیدن بــه اشــتغال کامــل .كشــورهای
مــورد نظــر در ســند چشــمانداز  1404بایــد در سیاســتگذاری و برنامهريزيهــاي ســاليانه مــورد
توجــه قــرار گيرنــد .نقــش کارآفرينــي و تأثيــر آن در رشــد و توســعۀ اقتصــادي ،رقابــت ،شــغلآفريني،
اشــتغالزايي پايــدار ،اســتقرار و توســعۀ عدالــت اجتماعــي ،حضــور گســترده و فعــال در بازارهــاي
جهانــي ،فقرزدايــي و افزايــش اميــد بــه زندگــي ،شادزيســتي و ســاير آرمانهــاي اجتماعــي موضوعــات
مهم��ی در کشـ�ورهای م��ورد بررس��ی استــ .از ســوی دیگــر در دهههــای گذشــته ،عالقــه و گرایــش
بــه مفاهیــم رشــد و توســعۀ اقتصــادی و کارآفرینــی بهشــدت مــورد توجــه کشــورها قــرار گرفتــه و
مطالعــات متعــددی هــم در ایــن بــاب انجــام شــده اســت .محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه
اگرچــه میتــوان اســتدالل کــرد کــه نظریــۀ توســعۀ اقتصــادی فاقــد نظریــۀ عمومــی کارآفرینــی
اســت کــه بتوانــد دربرگیرنــدۀ پیامدهــای متنــوع توســعه باشــد؛ امــا پیشــرفتهایی بــرای گســترش
مفهـ�وم و درک کارآفرینـ�ی در توسـ�عۀ اقتصـ�ادی انجـ�ام شـ�ده اسـ�ت ( .)Naude, 2019در ســمت دیگــر،
ســازمانهای بینالمللــی ،دولتهــا و سیاســتگذاران توجــه بیشــتری بــه نقــش کارآفرینــی در
ایجــاد رشــد و توســعۀ اقتصــادی نشــان دادهانــد .کارشناســان اقتصــادی رویکــرد ســنتی خــود را بــه
رشــد و توســعۀ اقتصــادی عمدتـاً براســاس اســتخدام شــرکتهای بــزرگ بــا انگیزههــای مختلــف مالــی
19
و اعتبــاری رهــا کردهانــد .امــروزه آنهــا بیــش از پیــش بــه تشــکیالت اقتصــادی کوچــک و متوســط
و کســبوکارهای جدیــد بامخاطــره 20اتــکا دارنــد.
بررســیهای ونکــرز و توریــک )1999( 21دربــارۀ کارآفرینــی ،رشــد اقتصــادی و آنچــه کــه ایــن
دو را پیونــد میدهــد ،در قالــب یــک چارچــوب تعییــن و ارائــه شــده اســت .دلیــل بهدســت دادن
چنیــن چارچوبــی ایــن اســت کــه معمــوالً ارتبــاط مســتقیمی میــان کارآفرینــی و رشــد اقتصــادی
وجــود نــدارد و کارآفرینــی مفهومــی اســت کــه بهخوبــی تعریــف نشــده اســت؛ بــه همیــن علــت بــرای
توضیــح چگونگــی اثرگــذاری کارآفرینــی بــر رشــد اقتصــادی بــه متغیــر واســطه 22یــا رابــط 23نیــاز
)19. Small and Medium Enterprises (SMEs
20. New Ventures
21. Wennkers & Torrick
22. Intermediate variables
23. Linkage
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اســت .نــوآوری و رقابــت نمونـهای از ایــن متغیرهاســت .در بررســی ارتبــاط میــان کارآفرینــی و رشــد
اقتصــادی ،ســه ســطح تجزیهوتحلیــل مشــخص میشــود :ســطح فــردی 24کــه در آن ،کارآفرینــان
بــرای خــود یــا بهصــورت تیمــی ،ســطح بنــگاه 25و ســطح کل 26صنایــع ،مناطــق و در ســطح ملــی
فعالیــت میکننــد .اساس ـاً کارآفرینــی بــا فعالیتهــای فــردی همــراه اســت و مفهــوم رشــد اقتصــادی
بــا ســطوح بنگاههــا ،صنایــع و ملــل ارتبــاط دارد .ایجــاد ارتبــاط میــان کارآفرینــی و رشــد اقتصــادی
بهمعنــای مرتبــط کــردن ســطح فــردی بــه ســطوح کل اســت؛ بــه بیــان دیگــر ایجــاد ارتبــاط میــان
کارآفرینــی و رشــد اقتصــادی بهمعنــای مرتبــط کــردن ســطح فــردی بــه ســطح بنــگاه و ســطح کالن
اســت .فعالیتهــای کارآفرینانــه مــا را بــه ســطح بنــگاه میبــرد .کارآفرینــی متــرادف بــا کس ـبوکار
کوچــک نیســت .کارآفریــن بایــد بهطریقــی ایدههــای خــود را واقعــی ســازد؛ کس ـبوکار کوچــک کــه
کارآفریــن کنتــرل بیشــتری بــر آن دارد ،ایــن امــکان را بــرای او فراهــم میکنــد.
بنگاههــای بزرگتــر کوچــک بــودن را بهمنظــور بنیــاد نهــادن کارآفرینــی ســازمانی 27شبیهســازی
میکننــد (بــا بهکارگیــری اشــکال ســازمانی ماننــد واحدهــای تجــاری 28،شــرکتهای تابعــه 29و
کس ـبوکار مشــترک .)30دســتاورد ایــن مظاهــر کارآفرینانــه در ســطح بنــگاه عموم ـاً بــا تازگــی همــراه
اســت .تازگــی بهواســطۀ محصــول ،فراینــد ،نوآوریهــای ســازمانی ،ورود بــه بازارهــای جدیــد و
کسـبوکارهای نــوآور رخ میدهــد .در ســطوح کل از صنایــع ،مناطــق و اقتصادهــای ملــی ،فعالیتهــای
کارآفرینانــۀ فــردی تجربیــات جدیــدی ایجــاد میکننــد کــه میتــوان آنهــا را تنــوع بخشــید .فراینــد
رقابــت میــان ایــن ایدههــای جدیــد و ابتــکارات بــه گزینــش قابــل دوامتریــن بنگاههــا و صنایــع منجــر
میشــود .همچنیــن تنــوع ،رقابــت ،گزینــش و تقلیــد 31بســط و تحــول پتانســیلهای مولــد منطقـهای و
ملــی را موجــب میشــود (بهوســیلۀ جایگزینــی یــا جابهجایــی بنگاههــای منســوخ ،بــا بهــرهوری باالتــر
یــا بســط و توســعۀ صنایــع جدیــد) .دســتاورد ایــن زنجیــرۀ متغیرهــا کــه ســطح فــردی را به ســطح کالن
پیونــد میدهــد ،رشــد اقتصــادی خواهــد بــود .در کنــار مرتبــط شــدن ســطح انفــرادی بــه ســطح کل،
وجــود مکانیسـمهای بازخــورد محتمــل اســت .رقابــت و گزینــش بــدون شــک افــراد و بنگاههــا را قــادر
میســازد تــا از موفقیتهــا و شکســتهای خــود و دیگــران درس بگیرنــد .ایــن فرایندهــای یادگیــری
بــه افــراد امــکان میدهــد مهارتهــای خــود افزایــش دهنــد .دســتاورد ایــن ســرریز ،فعالیتهــای
کارآفرینانــۀ جدیــد و ایجــاد زنجیــرۀ ارتباطــی بازگشــتی اســت.
24. Individual level
25. Firm level
26. Aggregate levels
27. Corporate entrepreneurship
28. Business units
29. Subsidiaries
30. Joint ventures
31. Imitation
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واضــح اســت کــه دســتاورد ایــن فرایندهــای پویــا بــه مجموعـهای از شــرایط وابســته اســت؛ بنابراین
چندیــن شــرط بــرای کارآفرینــی مطــرح میشــود؛ زیــرا منشــأ و خاســتگاه کارآفرینــی بــر ویژگیهــا و
صفــات شــخصی واقــع شــده و کارآفرینــی مشــخصۀ رفتــاری افــراد اســت .بهعــاوه کارآفرینــی و عامــل
واســطهای و مرتبطکننــده بــه شــرایط فرهنگــی و نهــادی محیــط زندگــی و کسـبوکار وابســته اســت.
بــا توجــه بــه موهبتهــای روانــی 32جمعیــت ،ایــن شــرایط بــه محیطــی بازمیگــردد کــه افــراد در
آن فعالیتهــای کارآفرینانــۀ خــود را انجــام میدهنــد؛ هماننــد فرهنــگ محیطــی ملــی یــا منطق ـهای
و فرهنــگ درونســازمانی .ارتبــاط میــان فرهنــگ و کارآفرینــی ارتباطــی ســاده نیســت .چارچــوب
نهــادی در ســطح ملــی و درونبنگاهــی انگیزههــا و محرکهــای فــرد بــرای تبدیــل ایــده بــه واقعیــت
را مشــخص و تعییــن میکنــد کــه موانــع غیرضــروری تــا چــه حــد مانــع آنهــا خواهــد بــود .نهادهــا در
توســعۀ کارآفرینــی از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت .چارچــوب ارائهشــده از ســوی ونکــرز و توریــک
برگرفتــه از جمعبنــدی دیدگاههــا و منابــع و پژوهشهــای حوزههــای گوناگــون راجــع بــه ارتبــاط
کارآفرینــی و رشــد اقتصــادی اســت.

ش تحقیق
 .4رو 

پژوهــش حاضــر مبتنــی بــر روش تحلیلــی و اقتصادســنجی ،بــا اســتفاده از دادههــای پانــل بــرای
کشــورهای منتخــب آســیای مرکــزی در دورۀ زمانــی  2017تــا  2019م اســت .در ایــن پژوهــش،
از متغیرهــای رشــد اقتصــادی ،شــاخص جهانــی کارآفرینــی ،گرایشهــای کارآفرینانــه ،قابلیتهــای
کارآفرینانــه ،اشــتیاق کارآفرینانــه ،درآمــد ناخالــص ملــی ســرانه و همچنیــن حاصلضــرب شــاخص
جهانــی کارآفرینــی و درآمــد ناخالــص ملــی ســرانه و حاصلضــرب هریــک از ســه زیرشــاخص
گرایشهــا ،قابلیتهــا و اشــتیاق کارآفرینانــه در درآمــد ناخالــص ملــی ســرانه (متغیرهــای تعاملــی)
اســتفاده شــده اســت.
در پژوهــش حاضــر ،شــش کشــور از کشــورهای منتخــب آســیای مرکــزی (ازبکســتان ،تاجیکســتان،
ترکمنســتان ،قرقیزســتان ،قزاقســتان و افغانســتان) بههمــراه ایــران بــا اســتفاده از اطالعــات
مؤسســۀ توســعۀ کارآفرینــی جهانــی بررســی شــده اســت .چارچــوب سیاس ـتها ،قوانیــن ،نهادهــا و
زیرســاختهای کارآفرینــی در اغلــب کشــورهای مــورد بررســی در جهــت ترویــج ،پــرورش و حمایــت
فعالیتهــای کارآفرینانــۀ نــوآور بهنحــو کارآمــدی در تعامــل اســت .در ایــن ســطح از توســعهیافتگی،
بهدلیــل نقــش اساســی کارآفرینــی در حفــظ رقابتپذیــری و وابســتگی رشــد و توســعۀ اقتصــادی
ایــن کشــورها بــه نــوآوری ،کارآفرینــی مولــد در ســطح قابــل قبولــی قــرار دارد .ازای ـنرو نتایــج ایــن
پژوهــش میتوانــد حــاوی پیامهــا و راهکارهایــی بــرای کشــورهای در مســیر توســعه ازجملــه ایــران
جهــت ایجــاد کارآفرینــی و توســعۀ فعالیتهــای کارآفرینانــه و مبتنــی بــر نــوآوری باشــد .بهمنظــور
تبییــن بهتــر و دقیقتــر ویژگیهــای کشــورهای منتخــب آســیای مرکــزی (ازبکســتان ،تاجیکســتان،
32. Psychological endowments
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ترکمنســتان ،قرقیزســتان ،قزاقســتان ،افغانســتان و ایــران) و وجــوه تمایــز ایــن کشــورها ،ســطوح
توســعهیافتگی آنهــا در ایــن پژوهــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
4ـ .1معرفی متغیرهای مدل
در ایــن پژوهــش ،از نمادهــای زیــر بــرای متغیرهــای معرفیشــده در بخــش تحلیــل دادههــا اســتفاده
شــده اســت:
رشد اقتصادی

GR

شاخص جهانی کارآفرینی

GEI

زیرشاخص گرایشهای کارآفرینانه

ATT

زیرشاخص اشتیاق کارآفرینانه

ASP

قابلیتهای کارآفرینانه

ABT

درآمد ناخالص ملی سرانه

GNIPC

حاصلضرب شاخص جهانی کارآفرینی و درآمد ناخالص ملی سرانه

GEI*GNIPC

حاصلضرب شاخص جهانی کارآفرینی و گرایشهای کارآفرینانه

ATT*GNIPC

درآمد ناخالص ملی سرانه و قابلیتهای کارآفرینانه

ABT*GNIPC

درآمد ناخالص ملی سرانۀ کارآفرینی و اشتیاق کارآفرینانه

ASP*GNIPC

بــا توجــه بــه متغیرهــای نامبــرده ،شــکل منطقــی مــدل تخمینزدهشــده در پژوهــش جهــت
آزمــون فرضیــۀ اصلــی بهصــورت زیــر اســت:

و شــکل منطقــی مدلهــای تخمینزدهشــده در پژوهــش بهمنظــور آزمــون فرضیههــای فرعــی
بهصــورت زیــر اســت:

574

اکبر خدابخشی و همکار.تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب حوزۀ سند چشمانداز؛ مبتنی بر سیاستهای کلی اشتغال.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

پاییز  .1401دورۀ  .10شمارۀ 3

 .5یافتههای تحقیق

در فرضی��ۀ اصل��ی پژوهــش ،ارتب�اـط مثب�تـ و معن��ادار اث��ر کارآفرین�یـ ب��ر رشـ�د اقتصاــدی بررســی
میشــود .ابتــدا  Fلیمــر آزمــون بــرای تأییــد یــا ر ّد روش پانــل دیتــا بــهکار گرفــت میشــود.
جدول  .1آزمون  Fلیمر برای کشورهای کشورهای منتخب آسیای مرکزی
Prob

Statistic

Effect Test

0/0000

9/159101

Cross Section-F

0/0000

166/317482

Cross Section X2

(منبع :یافتههای پژوهش)

کمیــت بحرانــی
همانطــور کــه در جــدول  1مشــاهده میشــود ،مقــدار آمــارۀ آزمــون  Fبیشــتر از ّ
اســت (میــزان ارزش احتمــال کمتــر از  5درصــد اســت)؛ بنابرایــن فرضیــۀ صفــر بــه نفــع فرضیــۀ
مقابــل ،مبنــی بــر اینکــه اســتفاده از روش اثــرات ثابــت مناســب اســت ،رد میشــود .درنتیجــه انجــام
آزمــون هاســمن 33مــورد نیــاز اســت.
جدول  .2آزمون هاسمن برای کشورهای منتخب آسیای مرکزی
Prob

Statistic

Effect Test

0/3508

0/277662

Cross- section random

(منبع :یافتههای پژوهش)

کمیــت بحرانــی اســت (مقــدار ارزش احتمــال بیشــتر از 5
متغیــر آمــارۀ آزمــون هاســمن کمتــر از ّ
درصــد اســت)؛ بنابرایــن فرضیــۀ صفــر رد نمیشــود .ایــن بــدان معناســت کــه بیــن اجــزای اخــال
و متغیرهــای توضیحــی همبســتگی وجــود نــدارد .بنابرایــن تخمیــن مــدل بــا روش اثــرات تصادفــی
انجــام میشــود.
براســاس نتایــج آزمــون هاســمن در جــدول  ،2روش مناســب تخمیــن مــدل بهصــورت اثــرات
تصادفــی پذیرفتــه میشــود .اکنــون پــس از انتخــاب و تعییــن نــوع مــدل بــه تبییــن و تشــریح تخمیــن
حاص��ل از مدــل پرداخت��ه میش�وـد .الزم اس��ت یــادآوری شوــد ک�هـ م�دـل زی��ر ب��رای کشــورهای
منتخ�بـ آس�یـای مرکــزی تخمیــن زده شــده و همانطــور کــه بیــان شــد ،از متغیرهــای نــرخ رشــد
33. Hausman
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اقتصــادی بهعنــوان متغیــر وابســته و از شــاخص جهانــی کارآفرینــی ،درآمــد ناخالــص ملــی ســرانه و
حاصلضــرب شــاخص جهانــی کارآفرینــی و درآمــد ناخالــص ملــی ســرانه (متغیــر تعاملــی) بهعنــوان
متغیــر توضیحــی اســتفاده شــده اســت.
جدول  .3تخمین مدل با اثرات تصادفی کشورهای منتخب آسیای مرکزی
Prob

Coefficient

Variable

0/000

-49/47368

C

0/0006

0/752280

CEI

0/0000

4/896121

)Log (GNIPC

0/0004

-0/071260

)GEI*log (GNIPC

(منبع :یافتههای پژوهش)

در جدول  ،4برخی آمارههای مهم تخمین فوق گزارش شده است.
جدول  .4آمارههای تخمین مدل کشورهای منتخب آسیای مرکزی
0/052646

R-squared

0/021754

Adjusted R-squared

0/694839

S.E.of regression

0/007493

Durbin-Watson stat

(منبع :یافتههای پژوهش)

طبــق جــدول  ،4رابطــۀ شــاخص اثــر کارآفرینــی ( )GEIبــا رشــد اقتصــادی در ســطح  5درصــد
معنــادار اســت .همچنیــن رابطــۀ ســایر متغیرهــا ،یعنــی درآمــد ناخالــص ملــی ســرانه ( )GNIPCو
متغیــر تعاملــی ( ،)GEI*GNIPCدر ســطح  5درصــد بــا رشــد اقتصــادی معنــادار اســت.
براســاس آمارههــای تخمیــن مــدل در جــدول  ،4توضیحدهندگــی مــدل ( 5 )R2درصــد اســت.
همچنیــن آمــارۀ دوربیــن ـ واتســون ( 2/007 )D-Wاســت کــه عــدم خودهمبســتگی در مــدل را نشــان
میدهــد.
ب�رـای کش��ورهای منتخ��ب آسیــای مرکــزی ضریــب  0/752280 ،GEIاســت (اثــر مســتقیم .)GEI
ضریــب متغیــر تعاملــی  -0/071260 GEI*GNIPCبــوده کــه منفــی اســت؛ بنابرایــن اثــر شــاخص
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 GEIبــا افزایــش  GNIPCکاهــش مییابــد (اثــر غیرمســتقیم  .)GEIبــا وجــود متغیــر تعاملــی تفســیر
ضرایــب بهگونــهای دیگــر خواهــد بــود؛ بدیــن ترتیــب کــه اثــر  GEIبــر رشــد اقتصــادی ()GR
برحســب مقادیــر مختلــف درآمــد ســرانه متفــاوت خواهــد بــود .پــس اثــر  GEIبــر  GRرا میتــوان
بهصــورت) 0/752280 + )-0/071260( log (GNIPCنوشــت کــه مثبــت بــودن ایــن عبــارت بیانگــر
تأثیــر مثبــت اثــر کارآفرینــی بــر رشــد اقتصــادی اســت؛ بدیــن معنــا کــه ارتقــای گرایــش کارآفرینانــه
کــه حامــی کسـبوکارهای کارآفرینانــۀ مولــد و نــوآور اســت ،بــه افزایــش رشــد اقتصــادی میانجامــد
کــه ایــن خــود تأییدکننــدۀ مبانــی نظــری و فرضیــۀ اصلــی پژوهــش اســت.
ضریــب مثبــت  4/896121بهدســتآمده بــرای  GNIPCاثــر مثبــت درآمــد ســرانه بــر رشــد
اقتصــادی را نشــان میدهــد.
در فرضیههــای فرعــی ایــن پژوهــش تأثیــر مثبــت و معنــادار ســه زیرشــاخص تشــکیلدهندۀ
شــاخص جهانــی کارآفرینــی ( )GEIبــر رشــد اقتصــادی مــورد آزمــون قــرار میگیــرد .شــاخص GEI
میانگیــن معمولــی از ســه زیرشــاخص گرایشهــای کارآفرینانــه ،قابلیتهــای کارآفرینانــه و اشــتیاق
کارآفرینانــه اســت.
جدول  F .5لیمر برای کشورهای منتخب آسیای مرکزی (فرضیههای فرعی)
Prob

Statistic

Effect Test

0/0000

10/106998

Cross Section-F

0/0000

175/495990

Cross Section

(منبع :یافتههای پژوهش)

کمیــت بحرانــی
همانطــور کــه در جــدول  5مشــاهده میشــود ،مقــدار آمــارۀ آزمــون  Fبیشــتر از ّ
اســت (میــزان ارزش احتمــال کمتــر از  5درصــد اســت)؛ بنابرایــن فرضیــۀ صفــر بــه نفــع فرضیــۀ مقابــل
مبنــی بــر اینکــه اســتفاده از روش اثــرات ثابــت مناســب اســت ،رد میشــود .بنابرایــن بــه بــرآورد
آزمــون هاســمن نیــاز داریــم.
جدول  .6آزمون هاسمن برای کشورهای منتخب آسیای مرکزی (فرضیههای فرعی)
Prob

Statistic

Effect Test

0/5373

3/123980

Cross-Section
Random

(منبع :یافتههای پژوهش)
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کمیــت بحرانــی اســت (بــه عبــارت دیگــر ،مقــدار ارزش
مقــدار آمــارۀ آزمــون هاســمن کمتــر از ّ
احتمــال بیشــتر از  5درصــد اســت)؛ بنابرایــن فرضیــۀ صفــر رد نمیشــود .ایــن بــدان معناســت کــه
بیــن اجــزای اخــال و متغیرهــای توضیحــی همبســتگی وجــود نــدارد .بنابرایــن تخمیــن مــدل بــا
روش اثــرات تصادفــی انجــام میشــود.
براســاس نتایــج جــدول  ،6روش مناســب تخمیــن مــدل بهصــورت اثــرات تصادفــی اســت .پــس از
انتخــاب و تعییــن نــوع مــدل ،بــه تبییــن و تشــریح تخمیــن حاصــل از مــدل پرداختــه میشــود .الزم
اس�تـ ی��ادآوری شـ�ود کـ�ه م��دل زی��ر بــرای کشوــرهای منتخ��ب آس��یای مرک��زی تخمیــن زده شــده و
همانطــور کــه در ســطور پیشــین بیــان شــد ،از متغیرهــای نــرخ رشــد اقتصــادی بهعنــوان متغیــر
وابســته و از زیرشــاخص گرایشهــای کارآفرینانــه ،زیرشــاخص قابلیتهــای کارآفرینانــه ،زیرشــاخص
اشــتیاق کارآفرینانــه ،درآمــد ناخالــص ملــی ســرانه ،حاصلضــرب شــاخص جهانــی کارآفرینــی و
گرایشهــای کارآفرینانــه (متغیــر تعاملــی) ،حاصلضــرب شــاخص جهانــی کارآفرینــی و قابلیتهــای
کارآفرینانــه (متغیــر تعاملــی) و حاصلضــرب شــاخص جهانــی کارآفرینــی و اشــتیاق کارآفرینانــه
(متغیــر تعاملــی) بهعنــوان متغیــر توضیحــی اســتفاده شــده اســت.
جدول  .7تخمین مدل با اثرات تصادفی کشورهای منتخب (فرضیههای فرعی)
Prob

Coefficient

Variable

0/0000

-34/84747

C

0/0032

12/55712

ATT

0/1428

-7/622766

ABT

0/0000

2/064580

ASP

0/0000

1/633399

)Log (GNIPC

0/0098

-0/021038

)ATT*log (GNIPC

0/1142

0/010063

)ABT*log (GNIPC

0/0000

-0/002881

)ASP*log (GNIPC

(منبع :یافتههای پژوهش)

همانطــور کــه در جــدول  7مش�اـهده میش��ود ،در کش��ورهای منتخ��ب آســیای مرکــزی رابطــۀ
تمــام متغیرهــا بــا رشــد اقتصــادی بهجــز زیرشــاخص قابلیتهــای کارآفرینانــه ( )ABTو حاصلضــرب
قابلیتهــای کارآفرینانــه و درآمــد ناخالــص ملــی ســرانه (متغیــر تعاملــی  )ABT*GNIPCدر ســطح
 5درصــد معنـادار اســت.
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در جدول  ،8برخی آمارههای مهم تخمین فوق گزارش شده است.
جدول  .8آمارههای تخمین مدل کشورهای منتخب آسیای مرکزی (فرضیههای فرعی)

0/156422

R-squared

0/089319

Adjusted R-squared

0/702194

S.E.of regression

1/918838

Durbin- Watson star

(منبع :یافتههای پژوهش)

بــر اســاس آمارههــای تخمیــن مــدل در جــدول  ،8توضیحدهندگــی مــدل ( 15 ،)R2درصــد اســت.
همچنیــن آمــارۀ دوربیــن ـ واتســون ( 1/9188 )D-Wبیانگــر نبــو ِد خودهمبســتگی در مــدل اســت.
ضریــب متغیــر  ATTبرابــر بــا  12/55712اســت کــه مثبــت بــودن آن نشــان از اثرمثبــت آن
بــر رشــد اقتصــادی اســت .ضریــب متغیــر تعاملــی) ATT*log (GNIPCبرابــر بــا -0/021038
اســت و اثــر غیرمســتقیم آن بــر رشــد اقتصــادی (تأثیــر آن بــر رشــد اقتصــادی از کانــال )GNIPC
را نشــان میدهــد .اثــر گرایــش کارآفرینانــه ( )ATTبــر رشــد اقتصــادی برابــر بــا )log (GNIPC
( 12/55712 + )-/021038اســت؛ بنابرایــن ارتقــای زیرشــاخص گرایشهــای کارآفرینانــه کــه یکــی از
ســتونهای کلیــدی اثــر کارآفرینــی اســت ،بــه افزایــش رشــد اقتصــادی میانجامــد.
ضریــب متغیــر ASPبرابــر بــا  2/06458اســت کــه مثبــت بــودن آن اثــر مثبــت اشــتیاق
کارآفرینانــه بــر رشــد اقتصــادی را نشــان میدهــد .ضریــب متغیــر تعاملــی )ASP*log (GNIPC
برابــر بــا  -0/002881اســت و اثــر غیرمســتقیم آن بــر رشــد اقتصــادی (تأثیــر آن بــر رشــد اقتصــادی
از کانــال  )GNIPCرا نمایــان میســازد .اثــر اشــتیاق کارآفرینانــه ( )ASPبــر رشــد اقتصــادی برابــر بــا
) 2/064580 + )-0/002881( log (GNIPCاســت؛ بنابرایــن ارتقــای زیرشــاخص اشــتیاق کارآفرینانــه
کــه یکــی از ســتونهای کلیــدی اثــر کارآفرینــی اســت ،بــا افزایــش رشــد اقتصــادی همــراه اســت.
ضریــب حاصلشــده بــرای  GNIPCبرابــر بــا  1/633399اســت و رابطــۀ مثبــت درآمــد ســرانه بــا رشــد
اقتصــادی را نشــان میدهــد.

 .6نتیجه

در پــی لــزوم اتخــاذ رویکــرد جامعنگــر بــه مقولــۀ ترویــج کارآفرینــی مولــد کــه بــه رشــد اقتصــادی
میانجامــد ،در پژوهــش حاضــر ضمــن تبییــن ارتبــاط کارآفرینــی و رشــد اقتصــادی و تشــریح
مؤلفههــا و ماهیــت اثــر کارآفرینــی ،ارتبــاط کارآفرینــی و رشــد اقتصــادی بررســی شــد .همچنیــن بــا
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توجــه بــه ماهیــت کارآفرینــی و ضــرورت ایجــاد تغییــرات سیســتمی و همهجانبــه در ایــن رویکــرد،
تأثیــر ســه زیرشــاخص گرایــش کارآفرینانــه ،قابلیــت کارآفرینانــه و اشــتیاق کارآفرینانــه نیــز بــر رشــد
اقتصــادی از چارچــوب ســنجش کارآفرینــی مؤسســۀ توســعۀ کارآفرینــی جهانــی اســتفاده شــد .نتایــج
بررسـیهای اقتصادســنجی فرضیــۀ اصلــی پژوهــش ،یعنــی تأثیــر مثبــت و معنــادار اثــر کارآفرینــی بــر
رشــد اقتصــادی ،را تأییــد میکنــد و بــا یافتههــای تحقیقــات صباحــی و دیگــران ( ،)1392کیانپــور
( ،)1392شــهبازی و دیگــران ( ،)1393محمدیخیــاره ( ،)1397دیوســاالر و بزرگــی ( )1391و
کریتیکــوز ( )2015همســو بــوده اســت.
فرضیههــای فرعــی ،مبتنــی بــر تأثیــر مثبــت و معنــادار هرکــدام از ســه زیرشــاخص بــر رشــد
اقتصــادی ،مــورد بررســی و آزمــون قــرار گرفــت و رابطــۀ مثبــت و معنــادار گرایــش کارآفرینانــه و
اشــتیاق کارآفرینانــه بــا رشــد اقتصــادی تأییــد شــد؛ امــا رابطــۀ قابلیــت کارآفرینانــه بــا رشــد اقتصــادی
رد شــد .ایــن موضــوع بهخوبــی لــزوم تغییــرات سیســتمی و همهجانبــه در ســتونهای کلیــدی اثــر
کارآفرینــی را بهمنظــور گســترش کارآفرینــی مولــد و نیــل بــه رشــد اقتصــادی نشــان میدهــد .ایــن
شــاخصها در عیــن اســتقالل ،مکمــل یکدیگــر نیــز هســتند؛ بنابرایــن بــرای بهبــود عملکــرد هریــک
از عناصــر ،رشــد و تقویــت توأمــان همــۀ زیرشــاخصها ضــروری اســت .البتــه ممکــن اســت تقویــت
هریــک از عناصــر کلیــدی بهطــور مجــزا بــه کارآفرینــی و رشــد اقتصــادی منجــر شــود ،امــا بــرای
حفــظ و تقویــت اثــر کارآفرینــی کافــی نیســت .نتایــج ایــن پژوهــش بــا یافتههــای تحقیقــات کریمــی
34
و رحمانــی ( ،)1394زالــی ،رضایــی و عیوضــی ( ،)1392کاردون ،وینســنت ،ســینگ و درنووســکی
( ،)2005برنبــک ،کــرسرود ،الفوینــگ و کروگــر ،)2006( 35بروگســت ( )2011و مورنیــک ()2012
همســو بــوده و در پرتــو آنهــا و نتایــج ایــن تحقیــق میتــوان نتیجــه گرفــت کــه شــاخص اثــر
کارآفرینــی میانگیــن معمولــی از ســه زیرشــاخص گرایشهــای کارآفرینانــه ،قابلیتهــای کارآفرینانــه
و اشــتیاق کارآفرینانــه اســت .ایزنبــرگ 36اســتدالل میکنــد کــه توســعۀ واقعــی کارآفرینــی زمانــی
بهوقــوع میپیونــدد کــه اجــزای مختلــف اکوسیســتم توأمــان عملــی شــود؛ اگرچــه لزومــی ندارنــد
بهدنبــال تغییــر یکبــارۀ همهچیــز در درجــۀ کمــال باشــیم .پــس در نظــر گرفتــن ماهیــت بههــم
پیوســتن عناصــر اثــر کارآفرینــی ضــروری اســت .بــه بیــان دیگــر ،تغییــر یــک جنبــه از اثــر کارآفرینــی
چنــدان مفیــد نیســت و تقویــت عناصــر بایــد بهطــور همــگام و مــوازی صــورت گیــرد .همانگونــه
کــه در نتایــج بررســی فرضیههــای اصلــی و فرعــی در یافتههــای پژوهــش مشــاهده شــد ،زمانــی کــه
همــۀ اجــزای کارآفرینــی بــا بهرهگیــری از شــاخص اثــر کارآفرینــی ( )GEIتوأمــان لحــاظ میشــود،
اثــر ایــن شــاخص ترکیبــی بــر رشــد اقتصــادی مثبــت اســت.
بهطــور کلــی در کشــورهای پیشــرفته ،سیاســتگذاران میتواننــد بــا ترویــج آمــوزش و تعلیــم
34. Cardon, Wincent, Singh & Drnovsek
35. Brannback, Carsrud, Elfving & Krueger
36. Isenberg
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کارآفرینــی ،تحریــک ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی بیرونــی 37و تجــارت بینالمللــی بــرای تســهیل
ســرریزهای صــادرات 38بهطــور مثبــت بــر کارآفرینــی اثــر بگذارنــد .کشــورهای منتخــب آســیای
مرکــزی بایــد بــا تمرکــز بــر دســتیابی بــه فضــای نهــادی و محیــط کالن اقتصــادی باثبــات و پایــدار
و افزایــش ظرفیتهــای کارآفرینانــه (بــرای مثــال بــا قــادر ســاختن افــراد و کســبوکارها بــه جــذب
ســرریزهای دانــش )39بـ�رای کاراییمحـ�ور شـ�دن تـلاش کننـ�د (.)Acs, Desai & Hessels, 2008
نتایــج ارزیابــی دیدهبــان جهانــی کارآفرینــی ( )Bosma & Kelley, 2019نشــان میدهــد کشــور
ایــران در وضعیــت مطلوبــی قــرار نــدارد؛ بهطــوری کــه رتبــۀ ایــران در همــۀ زیرشــاخصها و
مؤلفههــای کارآفرینــی پایینتــر از متوســط جهانــی آن اســت؛ در حالــی کــه کارآفرینــی طــی دهــۀ
گذشــته رونــد رو بــه رشــد و مناســبی را بــرای مؤلفههــای کارآفرینــی نشــان نمیدهــد؛ بهجــز
اســتارتآپها کــه رونــد متوســط و رو بــه رشــدی داشــته اســت .اهمیــت ایــن موضــوع ،ضــرورت
تحقیــق و پژوهــش در موضــوع کارآفرینــی در ایــران و مقایســه بــا کشــورهایی بــا ویژگیهــای مشــترک
را دوچنــدان میکنــد.
یکــی از واقعیتهــای مربــوط بــه پدیــدۀ کارآفرینــی در ایــران ایــن اســت کــه اغلــب فعالیتهــای
کارآفرینــی در ایــران نوآورانــه نیســت و چنــدان از فناوریهــای ســطح بــاال برخــوردار نیســت .شــاید
بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــا اینکــه بیــش از  90درصــد کسـبوکارهای ایرانــی کوچــک و متوســط
اســت ،ســهم زیــادی در رشــد اقتصــاد کشــور (تولیــد ناخالــص داخلــی) نــدارد .زیرشــاخصهای
کارآفرینــی قصــد کارآفرینانــه ،درک فرصــت و درک قابلیــت ،کارآفرینــی نوپــا و نوآورانــه در ایــران
ِ
و بررســي رشــد کارآفرينــي در ايــران در مقايســه بــا کشــورهاي حــوزۀ ســند چش ـمانداز (عــاوه بــر
کشــورهای آســیای مرکــزی) وضعیــت مناســب و مطلوبــی را نشــان نمیدهــد؛ اگرچــه طــی دهــۀ
گذشــته رونــد رو بــه رشــد و افزایشــی را در زیرشــاخصهای کارآفرینــی بــرای کشــور شــاهد بودهایــم
کــه ایــن رونــد امیدبخــش آینــدۀ خوبــی را بــرای شــاخصهای کارآفرینــی نویــد میدهــد.
کاربــرد مدیریتــی و سیاس ـتگذاری ایــن تحقیــق بــر بررســی ابعــاد مختلــف کارآفرینــی بهعنــوان
عامــل مولــد و اثرگــذار بــر رشــد اقتصــادی کشــور تأکیــد میکنــد .مطالعــه دربــارۀ کارآفرینــی و
مؤلفههــای آن بیــش از دو دهــه در کشــورهای توســعهیافته شــکل گرفتــه اســت؛ ولــی توجــه بــه
موضــوع مهــم کارآفرینــی و عضویــت ایــران در ســازمان جهانــی کارآفرینــی عمــر کوتاهــی دارد .ایــن
پژوهــش بــه سیاســتگذاران ایــن حــوزه یــادآوری میکنــد کــه ضعفهــای موجــود در موضــوع
کارآفرینــی کشــور و همچنیــن کشــورهای منطقــه ناشــی از چــه عوامــل ســاختاری و مدیریتــی اســت؛
بهعــاوه اینکــه درخصــوص سیاســتگذاری راهبــردی در کارآفرینــی بــه چــه عواملــی بایــد بیشــتر
)37. Outward FDI (FDI: Foreign Direct Investment
38. Export spillovers
39. Knowledge spillovers
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توجــه کــرد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد میــان کارآفرینــی از طریــق مؤلفههــای کارآفرینــی بــا
رشــد اقتصــادی رابطــۀ تنگاتنگــی وجــود دارد؛ بهطــوری کــه بیــش از هــر عامــل دیگــری میتوانــد
موتــور محــرک جهــش رشــد اقتصــادی را تضمیــن کنــد .تحریمهــای غــرب در ســالهای اخیــر و
دیگــر مشــکالت داخلــی اقتصــاد کاهــش تولیــد و رشــد اقتصــادی کشــور را تشــدید کــرده اســت.
ایــن مســئله هشــداری اســت بــرای سیاس ـتگذاران اقتصــادی کشــور کــه بهدنبــال بررســی عوامــل و
تصمیماتــی باشــند کــه بتوانــد از شــدت اثــر رونــد کاهــش تولیــد و رشــد اقتصــادی بکاهــد .براســاس
یافتههــای ایــن تحقیــق ،کارآفرینــی یکــی از گلوگاههایــی اســت کــه باعــث جبــران ایــن نقیصــه
میشــود و فرصتــی را فراهــم میکنــد کــه سیاســتگذاران در برنامهریزیهــای خــود ،بــه موضــوع
کارآفرینــی بهعنــوان پیشبرنــدۀ رشــد اقتصــادی بیشــتر توجــه کننــد.
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