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چکیده
در این مقاله رشد اقتصادی در سایه ی کارآفرینی و رقابت پذیری بررسی می شود .تحلیل نشان داد که رشد اقتصادی که
توسط  GDPدر هر نرخ رشد سرانه اندازه گیری می شود ،و رقابت پذیری جهانی کشورها که توسط میزان رشد شاخص رقابت
پذیری جهانی انجمن اقتصادی جهان ( ) WEFاندازه گیری می شود به صورت مثبت به یکدیگر مرتبط هستند .تحلیل
تطبیقی نیز نشان داد که برخی از انتقال های خاص و کارآمد کشورها ،باالترین سطح پیشرفت در ارکان رقابت پذیری مختلف
را داراست که در رشد اقتصادی کشور منعکس شده است .به هنگام آزمون فرضیه ها در مورد روابط بین میانگین رشد کیفیت
شاخص های کارآفرینی در مراحل اولیه و میانگین رشد  GDPدر هر سرانه ،هیچ رابطه ی معناداری یافت نشد .این یافته ها
مطابق با نظریه کلی است که فعالیت کارآفرینانه تنها به عنوان بخشی از محیط تجاری وسیع تر و مطلوب از رشد اقتصادی
پشتیبانی می ک ند .نتایج تحقیق شامل چارچوب اولیه ی تحلیلی برای سیاست گذاران و مدیران کشورها می باشد.
واژههای کلیدی :رشد اقتصادی ،کارآفرینی ،رقابت پذیری
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مقدمه
بحث گسترده ای در میان سیاست مداران و دانشمندان در مورد معنا و مولفه های مفهوم رقابت پذیری وجود داردBoltho .
( )1991آن را به عنوان توانایی اقتصاد به منظور تامین استاندارد باالتری از زندگی نسبت به اقتصادهای قابل مقایسه تعریف
کرده است ،این در حالیست که  ) 1991( Porterاستدالل می کند که تنها مفهوم معنادار رقابت پذیری ،بهره وری ملی
است.شاخص رقابت پذیری جهانی ( )GCIانجمن جهانی اقتصاد ( )WEFکه عمدتا به عنوان ابزار اندازه گیری معتبر رقابت
جهانی از آن یاد می شود ،بر مبنای تعریف  ) 1991( Porterمی باشد .بر طبق این تعریف ،رقابت پذیری یک کشور مجموعه
ای از عوامل اقتصادی خرد و کالن است که به ترتیب سوددهی و رشد اقتصادی را تعریف می کند (.)WEF, 2113
هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که بخش کارآفرینانه ی توسعه یافته تاثیر اساسی ای بر رشد اقتصادی و موفقیت اقتصادهای
ملی دارد
.
دو محرک اصلی رشد اقتصادی از طریق کارآفرینی را می توان شناسایی کرد :وجود شرکت های تاسیس شده ی اصلی و
فرآیندهای کارآفرینانه که در شرکت های جدید و در حال رشد –کارآفرینی در مرحله ی اولیه -به وقوع می پیوندند
( Reynoldsو همکاران  .) 2112کارآفرینان مرحله ی اولیه افرادی هستند که به صورت شخصی در ایجاد سرمایه گذاری
جدید نقش دارند و به طور همزمان به عنوان مالکان/مدیران شرکت جدید مشغول به کار هستند شرکت هایی که پیشینه ی
آن ها کمتر از

است ( Reynoldsو همکاران  .)2112بخش کارآفرینی پویا بدون در نظر گرفتن مرحله ی توسعه

اقتصادی برای رشد اقتصادی اساسی است -اگرچه ویژگی های کارآفرینانه و همینطور ویژگی های تاثیر بخش کارآفرینی بر
رشد اقتصادی متفاوت است .در این مقاله ،رابطه بین رشد اقتصادی همانطور که توسط  )2113( WEFتعریف شده و رقابت
پذیری ملی و کارآفرینی همانگونه که توسط نرخ رشد خالص محصول داخلی ( )GDPدر هر سرانه اندازه گیری شده است
،بررسی می شود .مطالعات کنونی در مورد رابطه بین رقابت پذیری و رشد اقتصادی عمدتا بر یک بعد از رقابت پذیری (برای
مثال  )Harrison 1991یا بر بخش خاصی (برای مثال  Gardinerو همکاران  )2113متمرکز است .تحلیل تجربی تحقیق،
بر نمونه ای از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ( ) EUاروپای شرقی و مرکزی انجام شد که پیشینه ی سیاسی یکسان و بنابراین
فرصت های قابل قیاسی از توسعه اجتماعی-اقتصادی داشتند .مورد دوم با تحوالت سیستم های سیاسی در آغاز دهه  1991و
در دو دهه اخیر با پیوستن تدریجی این کشورها به اتحادیه اروپا افزایش یافته است .برخی ازنویسندگان به طور متفاوتی منطقه
ی اروپای شرقی و مرکزی را تعریف می کنند .بر طبق تعریف  ،)2113( OECDاین منطقه شامل آلبانی ،بلغارستان ،کرواسی،
جمهوری چک ،استونی ،مجارستان ،لتونی ،لیتوانی ،لهستان ،رومانی ،جمهوری اسلواکی و اسلوونی است .تحلیل تجربی این
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مقاله بر نمونه ای از  11کشور عضو  CEE UEانجام شده است .تحلیل های موجود از رقابت پذیری کشورهای  CEEبر یک یا
دو ابعاد رقابت پذیری متمرکز است (برای مثال Patrariu ،و همکاران  ،)2111 ،Wilinski ،2114رقابت پذیری را در یک
سال خاص مورد بحث قرار می دهد (برای مثال کمیسیون اروپایی  ،)2113یا رقابت پذیری را برای کشورهای منتخب CEE
ارزیابی می کند (برای مثال  .) Niessner 2114بینش جامعی در مورد پیشرفت و پسرفت همه ی ابعاد رقابت پذیری در دوره
ی طوالنی و تاثیرات ممکن شان بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو  CEE EUوجود ندارد.
از آنجاییکه فعالیت کارآفرینانه مستقیما در شاخص رقابت پذیری جهانی  WEFدر بر گرفته نمی شود و به این دلیل که
تاثیرش بر رشد اقتصادی توسط چندین مطالعه تجربی تایید شده است ،این رابطه بر نمونه ی کشورهای عضو CEE EU
آزمایش می شود .چندین مطالعه وجود دارد که تاثیر مقدار فعالیت کارآفرینانه را بر رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار می دهد
(معموال توسط  GDPدر هر سرانه اندازه گیری می شود)( Wennekersو همکاران  ،)2111که نشان می دهد که سطح
فعالیت کارآفرینانه و  GDPدر هر سرانه رابطه ی  Uشکلی دارند .از آنجایی که ویژگی های فعالیت کارآفرینانه به طور متوسط
بسته به سطح توسعه ی اقتصادی متفاوت است ،کیفیت فعالیت کارآفرینانه ممکن است نقش بالقوه ی اساسی ای ایفا کند .به
این دلیل است که به جای تمرکز بر حجم یا مقدار کارآفرینی در اقتصاد ،بر کیفیت فعالیت کارآفرینانه تمرکز کردیم.
این تحقیق به صورت زیر سازمان دهی شده است :در بخش "پیشینه نظری و فرضیه ها" رقابت پذیری کشور ،مفهوم سازی
شد و تاثیرات ارکان رقابت پذیری بر رشد اقتصادی  ،توصیف گردید؛ سپس فرضیات  ،برای تحقیقات شکل داده شد .بخش
"روش شناسی و داده ها" توصیف کاملی در مورد روش و جمع آوری داده ها فراهم می کند .در بخش "تحلیل تجربی"،
تحلیل تجربی انجام شده است و فرضیات آزمون شدند .در بخش "نتیجه گیری" ،یافته های تجربی را مورد بحث قرار داده و
محدودیت های تحقیق بیان شد.
پیشینه ی نظری و فرضیات تحقیق
طبق  ،)2113( WEFرقابت پذیری یک کشور متشکل از  12رکن است که در سه گروه قرار دارد .گروه نخست به نیازهای
اولیه ی نهادها ،زیرساخت ها  ،پایداری اقتصادی کالن ،سالمت و تحصیالت اولیه مرتبط است .گروه دوم نشان دهنده ی منابع
کارآیی -تحصیالت عالی ،کارآیی بازار کاال ،کارآیی بازار کار ،توسعه ی بازار مالی ،آمادگی فناوری ،اندازه بازار و پیچیدگی تجارت
می باشد .گروه سوم در بر دارنده ی عواملی مانند نوآوری و پیچیدگی تجارت است .همه ی این  12رکن سعی در تقویت یک
دیگر دارند و ضعف در یک حوزه اغلب تاثیر منفی ای در دیگری دارد ( .)WEF 2113همه ی این ارکان تا حدی برای همه
اقتصادها مهم تلقی می شود؛ با این وجود ،به دلیل مراحل مختلف توسعه ی کشورها ،به طرق مختلفی آن ها را تحت تاثیر قرار
می دهد .نیازهای اولیه هنوز در مرحله ی مبتنی بر عامل برای کشورها مهم است و افزایش دهندگان کارآیی برای کشورهایی
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که به سمت مرحله ی مبتنی بر کارآیی پیشرفت می کنند حائز اهمیت است .همه ی کشورهایی که در بین دو یا سه مرحله
قرار دارند می توانند در حال انتقال و تغییر در نظر گرفته شوند .برای هر یکی از  12رکن رقابت پذیری کشور ،شواهد تجربی
ای در مورد تاثیرشان بر رشد اقتصادی وجود دارد.
کیفیت نهادهای یک کشور که می تواند با چارچوب قانونی و اجرایی تعیین شود که درون آن ها افراد ،شرکت ها و دولت ها
برای تولید سرمایه تعامل می کنند ،توسط چندین مطالعه به عنوان عامل رشد اقتصادی به اثبات رسیده اند (برای مثال
) .بر طبق  Millerو همکاران ( ،)2113نهادهای عمومی می توانند هزینه
های اقتصادی قابل توجهی را بر تجارت ها متحمل شوند و فرآیند توسعه اقتصادی را آهسته تر سازند (برای مثال بروکراسی
مفرط و فرمالیته اداری ،مقررات بیش از اندازه ،فساد ،ناسازگاری در برخورد با عموم ،عدم شفافیت ،ناتوانی در فراهم آوردن
خدمات مناسب برای بخش تجارت ،مدیریت نامناسب امور مالی دولتی و وابستگی سیاسی سیستم قضایی) .عالوه بر نهادهای
دولتی ،مدیریت خوب نهادهای خصوصی و حفظ سرمایه گذار و اعتماد مصرف کننده نیز عامل مهمی در فرایند تولید سرمایه
است (به  Zingales 1991رجوع کنید).
کیفیت و وسعت شبکه های زیرساخت ،بازار ملی را ادغام کرده و آن را با هزینه ای کم به بازارهایی در کشورهای دیگر متصل
می سازد ،تجارت ها را قادر می سازد که در روشی ایمن و به موقع کاالها و خدماتشان را به بازار ارائه دهند ،منجر به جریان
اطالعات سریع و ارزا ن می گردد ،موقعیت فعالیت های اقتصادی را تعیین می کند ،حرکت کارگران را تسهیل می بخشد ،از
وقفه و کمبود لوازم انرژی جلوگیری می کند .برای مثال تاثیرشان بر رشد اقتصادی توسط  Canningو  )1999( Pedroniو
 Calderonو  )2113( Servenشناسایی شده است.
اگرچه تحقیقات موجود (برای مثال  ) Fischer 1994تنها اثرات ضعیفی از ثبات اقتصاد کالن بر بهره وری و رشد را یافته
است ،اما شواهد واضحی در مورد اثرش بر فعالیت اقتصادی کوتاه مدت وجود دارد .برای مثال ،اثرات سطوح پایین و متوسط
تورم توسط ) Goodfriend (2112و ) Temple (2111مورد مطالعه قرار گرفت ،اثرات سطوح بدهی عمومی (دولتی) توسط
 Reihartو ) Rogoff (2111بررسی شد و اثرات سطح مالیات ،ساختار وضع مالیات و روشی که دولت پول را مصرف می کند
توسط  Johanssonو همکاران ( )2111مورد مطالعه قرار گرفت.
کارمندان سالم برای بهره وری یک کشور حیاتی و مهم هس تند .بنابراین ،سرمایه گذاری در ارائه ی خدمات سالمت و بهداشت
عامل مهمی در توسعه اقتصادی و رشد است (به  Sachs 2111رجوع کنید) .کمیت و کیفیت تحصیالت اولیه که توسط مردم
کسب می شود ،کارآیی کارگران را افزایش داده و بیشتر منجر به ابداع یا اجرای نوآوری ها می گردد که در نهایت به تجارت ها
کمک می کند که با تولید محصوالت پیچیده تر یا با ارزش تر ،زنجیره ارزش را گسترش دهند (به  WEF 2113رجوع کنید).
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نرخ های ثبت نام ثانویه و سومی و همینطور کیفیت آموزش عالی نیز عوامل کلیدی برای اقتصادهایی است که می خواهند
زنجیره ارزش را گسترده تر سازند (به  Kruegerو  2111 Linndahlرجوع کنید).
کارآیی بازار کاال با توجه به شرایط خاص عرضه و تقاضا در یک کشور و همینطور اثربخشی تبادل با این کاالها به تولید ترکیب
درست محصوالت و خدمات مرتبط است ( .)WEF 2113بهترین محیط ممکن برای تبادل کاال نیازمند سطح باالیی از رقابت
بازار و حداقل مداخله ی دولت است که مانع فعالیت تجاری می گردد (به  Branstetterو همکاران  .)2111آزادی برای
رقابت بین المللی از طریق تبادل و سرمایه گذاری یک کشور را قادر می سازد که بهره وری را بهبود بخشیده ،صنایع محلی
سودآور را گسترش داده و به دانش و فناوری پیشرفته تر از خارج از کشور دسترسی داشته باشند ( Delgadoو همکاران
.(2112
) و همینطور تاثیر مثبت

یک رابطه مثبت بین آزادی و رفاه (برای مثال

تبادل بر انتقال دانش و نوآوری یک کشور (برای مثال  )Branstetter 2111توسط چندین محقق یافت شد .کارآیی بازار نیز
بر شرایط تقاضا بستگی دارد مانند جهت گیری مشتری و پیچیدگی خریدار (برای مثال  .)Porter 1991مشتریان با تقاضای
بیشتر کمپانی ها را وادار می سازند که نوآور تر و مشتری محور تر باشند و بنابراین نظم الزم برای کارآیی بازار را تحمیل می
کند.
به منظور دستیابی ب ه کارآیی بازار کار،کارگران باید به موثرترین کاربرد در اقتصاد تخصیص داده شوند و به آن ها انگیزه ای
داده شود که در کارشان تا حد ممکن بهترین تالش شان را ارائه دهند .بنابراین ،بازار کار در صورتی از رشد اقتصادی پشتیبانی
می کند که برای تغییر سریع و کم هزینه ی کا رگران از یک فعالیت اقتصادی به فعالیت دیگر به اندازه کافی انعطاف پذیر
باشند و بدون اختالل اجتماعی زیاد نوسانات دستمزد را ممکن سازند (به  Kaplan 2119رجوع کنید).
دسترسی موثر به سرمایه برای کمپانی ها حائز اهمیت است تا سرمایه گذاری های بلند مدت مورد نیاز برای افزایش سطوح
بهره وری را ایجاد کنند ( .) Levine 2112بنابراین ،توسعه بازار مالی در تخصیص منابع مالی به آن پروژه های سرمایه گذاری
یا کارآفرینانه با نرخ مورد انتظار باالتر از سود به جای مواردی که به صورت سیاسی به یکدیگر متصل است منعکس می شود.
بعالوه ،در پیچیدگی اش منعکس می شود ،که ارائه ی سرمایه از منابع مختلف را مقدور می سازد ( .)WEF 2113به منظور
برآورده کردن همه ی آن عملکردها ،بازارهای مالی به مقررات مناسبی نیاز دارند تا از سرمایه گذاران و دیگر عوامل در اقتصاد
حفاظت کنند.
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برای شکوفا شدن اقتصاد ،مهم است که در اتخاذ فناوری های موجود چابک بود تا سودآوری صنایع اش را افزایش داد (به
 Barroو  . (2114 SalaiMartinبنابراین ،آمادگی تکنولوژیکی معاصر در دسترسی و کاربرد فناوری ارتباط-اطالعات ()ICT
منعکس شده است.
اندازه بازار به عنوان یکی از موهبت های کشور ،از طریق فرصت هایی برای دستیابی به مقادیر اقتصادی بر بهره وری تاثیر می
گذارد .در عصر جهانی شدن ،بازارهای بین المللی به جایگزینی برای بازارهای داخلی بویژه برای کشورهای کوچک تبدیل شده
است .از این رو ،صادرات و عضویت در ادغام منطقه ای (که می تواند دسترسی ارزان تر و ساده تر به دیگر بازارها را ممکن
سازد) می تواند به عنوان جایگز ینی برای تقاضای داخلی در تعیین اندازه ی بازار برای شرکت های یک کشور در نظر گرفته
شود .اثرات بازارهای بین المللی یک کشور در مطالعاتی مانند  Partekaو  )2114( Derlacz-Wolszckaنشان داده می
شوند.
پیچیدگی تجارت با کمیت و کیفیت تامین کنندگان محلی ،فراهم آورندگان و نهادهای مربوطه در زمینه ای خاص و مقدار
تعامالت شان مرتبط است .به دلیل کارآیی باالتر بهره وری را افزایش می دهد ،فرصت های بیشتری برای نوآوری در فرآیندها و
محصوالت را ایجاد می کند و مانع ورودی برای شرکت های جدید را کاهش می دهد (به  Delgadoو همکاران  2111رجوع
کنید) .بعالوه ،عملیات و استراتژی های پیشرفته ی شرکت ها (نام تجاری ،بازاریابی ،توزیع ،فرآیندهای تولید پیشرفته و تولید
محصوالت پیچیده و منحصربفرد) در اقتصاد جریان دارد و منجر به فرآیندهای تجارت مدرن و پیچیده در بخش های تجارت
یک کشور می شود که بهره وری باالتر را به همراه دارد ( WEF 2114را ببینید) .مطالعات تجربی متعدد اهمیت عملیات و
استراتژی های کمپانی برای سودآوری باالتر را تایید می کند (برای مثال  Bloomو .(2112 Van Reenen
تاثیر مثبت نوآوری فناوری (شامل نهاد ها و سیاست های حامی نوآوری) بر بهره وری به صورت تجربی توسط مطالعاتی مانند
 Grossmanو  )1991( Helpmanو  Furmanو همکاران ( )2112به اثبات رسیده است .بر طبق )،Romer (1991
نوآوری فناورانه بویژه برای اقتصادهایی مهم است که دیگر بهره وری شان تنها با ادغام و اتخاذ فناوری های بیرونی بهبود نمی
یابد.
بر مبنای پیشینه ی نظری و شواهد از ادبیات ،که مفهوم رقابت پذیری یک کشور و تاثیر هر پایه رقابت پذیری را بر رشد
اقتصادی توصیف کرده ایم ،فرضیه زیر را ایجاد می کنیم:
فرضیه  .H1رشد  GDPاقتصاد ملی در هر سرانه و رشد رقابت پذیری اقتصادی ملی به صورت مثبت به یکدیگر مرتبط هستند.
تحقیق کنونی بر تحلیل بین کیفیت رشد اقتصادی و فعالیت کارآفرینانه تمرکز می کند .نتایج تحقیقات کنونی از این ایده
پشتیبانی می کند که رابطه بین سطح فعالیت کارآفرینانه در اقتصاد و رشد اقتصادی دارای نمایی Uشکل است
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( Wennekersو همکاران  .)2111روند رو به باالی رابطه ی Uشکل به دلیل کیفیت فعالیت کارآفرینانه است .در واقع ،فرد
دارای شغل آزاد در انتهای پایین تر طیف کارآفرینانه و کارآفرینان بلند پرواز نوآورانه در انتهای باالیی باید تمایز داده شوند .در
اقتصادهای مبتنی بر نوآوری ،همبستگی مثبتی بین میزان شیوع استارت آپ های تجارت و متوسط درآمد هر سرانه می تواند
غالب باشد؛ از سوی دیگر ،در اقتصادهای مبتنی بر عامل و کارآیی ،ممکن است همبستگی حتی منفی باشد ،با تغییر نظامی که
تا حدی به ویژگی های کیفی کارآفرینی وابسته بود .یک موقعیت مشابه در خصوص رابطه بین سطوح کارآفرینی و رقابت
پذیری اقتصادها یافت می شود .نشریات اخیر ( ) WEF 2112نشان داد که رقابت پذیری اقتصاد افزایش می یابد ،نسبت های
پایین تری از جمعیت در سن کار با فعالیت کارآفرینانه آغاز می کنند .فرضیات متعددی وجود دارد که می توانند این موقعیت
را توصیف کنند :در اقتصادهای بسیار رقابتی نس بت به اقتصادهایی با رقابت کمتر تعداد بیشتری فرصت های اشتغال جذاب
وجود دارد که هزینه های فرصت شروع تجارت در این اقتصادهای بسیار رقابتی را افزایش می دهد .همچنین سطح مهارت
باالتر مورد نیاز برای شروع یک تجارت که می تواند در محیط بازار بسیار رقابتی رقابت کند موانع ورود برای کارآفرینان جدید
در این اقتصادهای بسیار رقابتی را باال می برد (.)WEF 2112:11
با این حال ،تحقیقات اندکی در مورد تاثیر کیفیت فعالیت کارآفرینانه وجود دارد که تمرکز اصلی تحقیق مان است .بنابراین،
فرضیه  H2این است که کیفیت فعالیت کارآفرینانه در مرحله اولیه در اقتصاد و رشد  GDPاقتصاد ملی هر سرانه مرتبط
هستند اما نشانه ی رابطه شان فرض نشده است.
فرضیه  :H2رشد  GDPاقتصاد ملی هر سرانه و رشد کیفیت فعالیت کارآفرینانه مرحله ابتدایی به یکدیگر مرتبط هستند.
روش شناسی و داده ها
این قسمت تحقیق پویای اقتصاد کالن است که بر مبنای داده های ثانویه است .محاسبات میانگین نرخ رشد شاخص های
رقابت پذیری و  GDPهر سرانه برای هر کشور عضو  CEE EUبا تحلیل های قیاسی این متغیرها برای کشورهای مورد بحث و
توسط بررسی روابط بین این متغیرها دنبال شده است .داده ها برای دوره ی  2113-2111از World Economic
 Forum’s Global Competitiveness Reportsو  Eurostat Databaseجمع آوری شده است .تحقیقات در مورد
تاثیر کیفیت فعالیت کارآفرینانه مراحل اولیه بر رشد اقتصادی بر مبنای شاخص های نظارت کارآفرینی جهانی ( )GEMمی
باشد.
 GEMپروژه ای است که از سال  1999توسط کنسرسیوم تحقیقاتی انجام شده است تا رابطه بین کارآفرینی و توسعه
اقتصادی ملی درک شود GEM.تحقیقات و تحلیل ویژگی ها ،روابط و وابستگی ها در سطح فردی و همینطور سطج جمعی
کشور را مقدور ساخت.همچنین ویژگی های کارآفرینان سطح اولیه و استارت آپ هایشان را بررسی کرد که در مطالعه کنونی
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مورد استفاده قرار گرفت .داده های جمع آوری شده به عنوان بخشی از برنامه تحقیاتی  GEMهمگام با استانداردهای فنی
کنونی در تحقیقات علوم اجتماعی هستند .تحقیقات  GEMپایگاه داده متمایز بین المللی را بر چندین مولفه و جنبه ی
کارآفرینی فراهم می کند .روش شناسی تحقیقات  GEMو نظرسنجی ها به تفضیل در  Reynoldو همکاران ( )2112توصیف
شده است.
همه ی کشورهای عضو  CEE EUدر یک سال در نظارت کارآفرینی جهانی ( )GEMشرکت نکردند :رومانی ،کرواسی،
مجارستان ،لتونی و اسلوونی در سال  ،2114-2111جمهوری چک ،لیتوانی ،لهستان و جمهوری اسلواکی در سال -2111
 ،2114استونی در سال  2112و  2114و بلغارستان در سال  2112شرکت کردند .با هدف ایجاد تحلیل قیاسی ،دوره ی زمانی
 4سال متوالی در نظر گرفته شد :ده کشور تحلیل شده در سال های  2114-2111شرکت کردند (جمهوری چک ،کرواسی،
مجارستان ،لتونی ،لیتوانی ،لهستان ،رومانی ،جمهوری اسلواکی و اسلوونی) .با این حال ،استونی تنها در سال های  2112و
 2114شرکت کرد.
تحلیل تجربی
در بخش نخست تحلیل تجربی ،میانگین امتیازات شاخص رقابت پذیری جهانی ( )GCIاز  11کشور عضو  CEE EUو میانگین
رشد این امتیازات در دوره ی  2111تا  2113را مقایسه کردیم .هدف این تحلیل قیاسی نشان دادن حالت رقابت پذیری این
کشورها بعد از آغاز بحران مالی و اقتصادی بود ،و همینطور ایجاد سوابق پیشرفت یا پسرفت هر کشور با توجه به ارکان رقابت
پذیری در دوره ی مشاهده شده بو د .به منظور دستیابی به بینش دقیق در مورد رقابت پذیری هر کشور ،هر گروه از ارکان را
تحلیل کردیم -نیازهای اولیه ،افزایش دهندگان کارآیی و عوامل نوآوری و پیچیدگی.
شکل  1نشان می دهد که باالترین سطوح رقابت پذیری در دوره ی  2111تا  2113توسط جمهوری چک و استونیا بدست
آمد .همچنین مشهود است که برخی از کشورهای در حال تحول (لیتونی و لهستان) سطح متوسط باالتری نسبت به برخی از
کشورها در مرحله ی توسعه مبتنی بر نوآوری داشته اند (اسلوونی و جمهوری اسلواک) .بر طبق  ،)2113( WEFبلغارستان و
رومانی به عنوان کشورهایی در سطح توسعه ی م بتنی بر کارآیی طبقه بندی میشوند :کروات،مجارستان ،التویا ،لیتونیو لهستان
به عنوان کشورهایی در مرحله ی تحول توسعه ،و جمهوری چک ،استونی و جمهوری اسلواک و اسلوانی به عنوان کشورهایی در
مرحله ی توسعه ی مبتنی بر نوآوری می باشند.
شکل  2نشان دهنده ی میانگین سطوح رشد رقابت پذیری کلی و میانگین سطوح رشد سه گروه ارکان رقابت پذیری برای
کشورهای عضو  CEE EUمی باشد .در اینجا بینشی در مورد زمینه های اصلی پیشرفت و پسرفت در رقابت پذیری کشورهای
عضو  CEE EUدر دوره ی زمانی مشاهده شده بدست می آوریم .جایگاه اسلوانی در همه ی این سه گروه از عوامل رقابت
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پذیری بدتر بود ،باالترین کاهش در گروه عوامل نوآوری و پیچیدگی مشاهده شد که رشد آینده ی اسلوانی را با توجه به سطح
توسعه ی بدست آمده اش به خطر می انداخت .مشاهدات مشابه برای جمهوری چک نیز معتبر است که زوال باالیی در اکثر
گروه های مهم ارکان رقابت پذیری بر طبق سطح توسعه اش داشت .اسلواکی که در میان کشورهای مبتنی بر نوآوری دسته
بندی شد نیز باالترین سطح زوالی از نیازهای اولیه را داشت با اینکه اساس و بنیادی برای پایان بخشیدن به دوره ی تحول یک
کشور را نمایان ساخت.
شکل  .1میانگین رقابت پذیری جهانی کشورهای عضو ( CEE EUامتیازات .)2113-2111 ،منبع داده: WEF (2111, :
) 2119, 2111, 2111, 2112, 2114, 2113و محاسبات نویسندگان .توجه :برای توضیح طبقه بندی کشورها بر زبق سطح
توسعه شان و برای وزن های شاخص های فرعی در  GCIبر طبق مرحله توسعه به ) WEF (2114:11رجوع کنید.
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شکل  . 2میانگین رشد امتیازات رقابت پذیری جهانی از کشورهای عضو  .)2113-2111 %( CEE EUمنابع داده ها
 WEF(2111, 2119, 2111, 2111, 2112, 2114, 2113) anو محاسبات نویسندگان.
در میان کشورهای در حال تغییر ،داده ها نشان می دهد که بدترین جایگاه متعلق به کرواسی بود .دیگر کشورهای در حال
تغییر جایگاه بهتری نسبت به میانگین رشد رقابت پذیری جهانی شان بدست آوردند اگرچه لهستان و مجارستان رقابت پذیری
در زمینه ی عوامل نوآوری و پیچیدگی را از بین بردند.بر طبق داده ها ،بلغارستان-یکی از دو کشور عضو  CEE EUدر مرحله
ی توسعه مبتنی بر کارآیی -بهتر از دیگر کشورها در زمینه ی میانگین رشد رقابت پذیری در دوره مشاهده شده عمل کرد.
تصویر دقیق تر موقعیت کشور در مورد عوامل اصلی رقابت پذیری توسط شکل  4نشان داده شده است.همه ی کشوهای عضو
 CEE EUبه استثنای اسلواکی و اسلوونی رقابت پذیری کلی شان را در این زمینه بهبود دادند .این دو کشور باالترین میزان
پسرفت در زمینه ی نهادها و محیط اقتصاد کالن را دارا بودند .زوال محیط نهادی برای کرواسی ،مجارستان ،لیتوانی ،لهستان و
جمهوری چک نیز مشاهده شد .باالترین سطوح رقابت پذ یری در زمینه ی نیازهای اولیه توسط بلغارستان ،لتونی و رومانی ثبت
شد .رومانی ،لتونی و کرواسی باالترین پیشرفت در زمینه ی زیرساخت را دارا بودند .با این حال ،استونی کشور اصلی در قالب
پیشرفت در زمینه ی محیط نهادی است.
شکل  3نشان می دهد که پایین ترین موقعیت با تو جه به افزایش دهندگان کارآیی توسط برخی از کشورهای در سطح توسعه
ی مرحله ی مبتنی بر نوآوری بدست آمده است این کشورها عبارتند از اسلوونی ،اسلواکی و جمهوری چک .کشورهای دیگر
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رقابت پذیری شان را در این گروه از عوامل بهبود دادند .اکثر کشورهای مورد مطالعه شاهد زوال سطوح رقابت پذیری در زمینه
ی محیط مالی بودند که اسلوونی در این وجه بدترین مورد بود .زوال کارآیی بازار کار دومین دلیل مهم برای کاهش رقابت
پذیری کلی در این گروه بود .با این حال ،اکثر کشورهای عضو  CEE EUدر زمینه ی توسعه آمادگی فناوری پیشرفت داشتند؛
بهترین نتیجه در این زمینه به کرواسی ،بلغارستان ،لتونی و لیتوانی تعلق دارد.
گروه عوامل پیچیدگی تجارت و نوآوری تکنولوژیکی (شامل نهادها و سیاست های حامی نوآوری) به طور قابل توجهی در دو
کشور که بر سر این مورد رقابت داشتند یعنی اسلوانی و جمهوری چک بدتر بود و همینطور کرواسی و لهستان و مجارستان که
این عوامل می توانست به پیشرفت سریع تر مرحله توسعه ی مبتنی بر نوآوری نسبت داده شود (به شکل  2رجوع کنید).
جدول  1تجزیه و تحلیل وضعیت رقابت پذیری کشورهای عضو  CEE EUدر دوره ی زمانی  2111تا  2113است .یافته ها به
شرح زیر است :بلغارستان و لتونی بهبودهایی در باالترین میزان رکن رقابت پذیری داشتند ( ،)11استونی و رومانی هریک در 9
رکن بهبود یافتند ،لهستان و لیتونی در  1رکن پیشرفت داشتند ،مجارستان در  2رکن ،اسلواکی و جمهوری چک در  1رکن،
کرواسی و اسلونی هر یک در  2رکن بهبود داشتند.

شکل .4میانگین رشد رقابت پذیری جهانی کشورهای عضو  CEE EUدر زمینه ی نیازهای اولیه ( .)2113-2111 %منبع داده:
)WEF (2111, 2119, 2111, 2111, 2112, 2114, 2113و محاسبات نویسندگان

در بخش دوم تحلیل تجربی ،میانگین  GDPهر سرانه و میانگین رشد  GDPهر سرانه در کشورهای  CEE EUدر دوره ی
زمانی  2113تا  2114را محاسبه کردیم (به شکل  4رجوع کنید) .در یافتیم که باالترین رشد  GDPهر سرانه در دو کشور
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مبتنی بر کارآیی (رومانی و بلغارستان) و دو کشور در حال تحول (لتونی و لیتوانی) ثبت شد که پایین ترین سطوح میانگین
 GDPهر سرانه را نشان دادند .دو کشور مبتنی بر نوآوری -اسلوونی و جمهوری چک -پایین ترین سطح رشد  GDPهر سرانه
را بدست آورند .این برای دو کشور دیگر مبتنی بر نوآوری با باالترین سطح  GDPهر سرانه یعنی اسلواکی و استونی درست
نبود.
با هدف آزمون فرضیه  1تحقیق مان ،کشورهای مشاهده شده را بر اساس میانگین  GDPهر سرانه ،میانگین رشد  GDPهر
سرانه ،میانگین امتیازات  GCIو میانگین رشد امتیازات  GCIرتبه بندی کردیم (جدول .)2
رابطه بین رشد  GDPاقتصاد ملی هر سرانه و رشد رقابت پذیری اقتصادی ملی با استفاده از ضرایب همبستگی غیرپارامتریک
اسپیرمن آزمون شد ،از آنجاییکه می خواستیم رابطه بین رتبه بندی را ایجاد کنیم نه خود مقادیر .در حالیکه همبستگی بین
میانگین رتبه های  GDPهر سرانه و میانگین رتبه های  GCIمعنادار نیست ،نتیجه مهمی که از فرضیه  1پشتیبانی می کرد
این است که رتبه های رشد  GDPهر سرانه و رتبه های رشد  GCIاز نظر آماری به طور مثبت و معناداری به هم مرتبط
هستند (ضریب همبستگی=

) ،بنابراین از فرضیه  1پشتیبانی می شود.

تفاوت های کشور در کیفیت فعالیت کارآفرینانه در مرحله ی اولیه توسط پنج شاخص اندازه گیری شد:


درصد در میان کارآفرینان مرحله اولیه در کشوری که معتقد بودند محصوالت/خدماتش برای همه یا حداقل برخی از مشتریان
بالقوه جدید بود؛



درصد در میان کارآفرینان مرحله اولیه در کشوری که معتقد بودند در مورد محصوالت/خدماتشان رقیبان بسیار اندک یا هیچ
رقیبی در بازار کشور وجود ندارد؛



درصد در میان کارآفرینان مرحله اولیه در کشوری که از جدید ترین تکنولوژی ها برای تولید محصوالت/خدماتشان استفاده می
کردند (فناوری هایی که بیش از یک سال قدمت نداشتند)؛



درصد در میان کارآفرینان مرحله اولیه در کشوری که معتقد بودند که حداقل  11کارمند در  2سال آینده را استخدام خواهند
کرد (رشدی برابر با حداقل )%21؛



درصد در میان کارآفرینان مرحله اولیه در کشوری که قصد داشتند محصوالت/خدماتشان را صادر کنند (حداقل  %1از مشتریان
بالقوه شان از خارج از کشور می آمدند).
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شکل  .3میانگین رشد رقابت پذیری جهانی کشورهای عضو  CEE EUدر زمینه ی افزایش دهندگان کارآیی (-2111 %
.)2113منابع داده )2111،2119،2111،2111،2112،2114،2113( WEF :ومحاسبات نویسندگان

شکل  .2میانگین رشد رقابت پذیری جهانی کشورهای عضو  CEE EUدر زمینه ی عوامل نوآوری و پیچیدگی (-2111 %
 .)2113منابع داده ها )2111،2119،2111،2111،2112, 2114،2113( WEF :و محاسبات نویسندگان
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شکل 2نشان می دهد که در همه ی  11کشور ،رشد همه ی شاخص های کارآفرینانه بسیار کم است به جز در مورد درصد در
میان کارآفرینان مرحله اولیه در کشوری که از جدید ترین فناوری ها برای تولید محصوالت/خدماتشان استفاده می کنند .در
این دسته ،همه ی کشورها به استثنای جمهوری چک و اسلواکی نرخ های مثبتی را ثبت کردند .نتایج باید با احتیاط تفسیر
شود ،از آنجاییکه ارزیابی دوره ی فناوری در دسترس بر سطح توسعه فناوری بستگی دارد (برای مثال ،ممکن است چیزی که
در کشور کارآمد اقتصادی به عنوان فناوری جدید ارزیابی شود در اقتصاد مبتنی بر نوآوری جدید نباشد) .احتیاط مشابه در
تفسیر در مورد ارزیابی جدید بودن محصوالت/خدمات تولید شده ضروری است که رومانی مبتنی بر کارآیی باالترین نرخ رشد
را ثبت کرد.
تقریبا در همه ی کشورها ،میانگین نرخ رشد استار ت آپ هایی که در جاویژه های شناسایی شده با رقیبان اندک یا هیچ رقیبی
عمل می کردند منفی است -تنها در استونی و اسلوونی مقادیر ثبت شدند (در هر دور مورد .)%1112
به همین منوال ،میانگین نرخ رشد استخدام جدید مورد انتظار اساسا منفی بود.
سه کشور نرخ رشد مثبتی را با ت وجه به صادرات ثبت کردند .در استونی ،اسلوونی و جمهوری اسلواکی ،رشد درصد کارآفرینان
مرحله اولیه که انتظار داشتند حداقل  %1از مشتریانشان از خارج از کشور بیایند مثبت بود.
در کل ،جمهوری چک نرخ رشد غیرمنفی از شاخص های کارآفرینانه را گزارش داد .کرواسی ،مجارستان و لتونی گزارش دادند
که یکی از پنچ نرخ رشد غیرمنفی بود .رومانی سه و اسلوونی پنج را ثبت کردند.
جدول  1تجزیه و تحلیل وضعیت رقابت پذیری کشورهای عضو )2113-2111( CEE EU

منبع داده هاWEF (2111, 2119, 2111, 2111, 2112, 2114, 2113) :و محاسبات نویسندگان.
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 TCرقابت پذیری کلی Ins ،نهادها Inf ،زیرساخت Me ،محیط اقتصاد کالن Hpe ،سالمت و آموزش اولیه Het ،آموزش عالی
و تربیت Gme ،کارآیی بازار کاالها Lme ،کارآیی بازار کار Fmd ،توسعه بازار مالی Tr ،آمادگی فناوری Ms ،اندازه بازارBs ،
پیچیدگی تجارت In ،نوآوری Im ،بهبود Un ،بدون تغییر De ،زوال
به هنگام بررسی معناداری رابطه بین میانگین رشد کیفیت شاخص های کارآفرینی مرحله اولیه و میانگین رشد  GDPهر
سرانه ،هیچ رابطه معناداری یافت نشد .بعالوه ،برخی از ضرایب همبستگی نشانه های مثبت و برخی نشانه های منفی رابطه را
نشان دادند ،بنابراین هیچ پشتیبانی ای برای فرضیه  2فراهم نکردند .این نتایج به طور کلی با برخی از یافته های مطالعات
پیشین همگام بود که این رابطه فرضی را بررسی کردند که نوآوری و کارآفرینی به صورت مثبت به یکدیگر مرتبط بودند و
اینکه هر دوری آن ها منجر به رشد اقتصادی می شد .با این وجود  Anokkinو  )2112( Wincentدر مطالعه شان در یافتند
که این همیشه درست نیست .آن ها تاثیر مشترک نرخ های کارآفرینی استارت آپ سطح کشور ،سرمایه نسبی ( GDPهر
سرانه) و  R&Dهر سرانه در حق ثبت های سطح کشور و سودآوری عامل کلی ( )TFPرا بررسی کردند .نتایج آن ها جاکی از
این بود که کیفیت و تاثیر فعالیت کارآفرینانه باید به طور معناداری در سطح کشور متفاوت باشد .نرخ های استارت آپ های
باال و کارآفرینان خواهان موراد باال به صورت مثبت به نوآوری سطح کشور و سودآوری عامل کلی اعانه داشتند تنها زمانی که
شرایط چارچوب درست رخ داده باشد .نکته مهم این بود که سرمایه گذاران سیاست در ایجاد شرکت جدید به تنهایی نمی
توانستند در رشد اقتصادی پیشرفت کنند؛ آن ها با سرمایه گذاری ها در آموزش و نوآوری به طور کلی همراه بودند .نتیجه
گیری اصلی این بود که کارآفرینی می توانست از رشد اقتصادی پشتیبانی کند ،اما تنها به عنوان بخشی از ابزار سیاست وسیع
تر.

شکل  .1میانگین  GDPهر سرانه  EU21=111و میانگین رشد  GDPهر سرانه  .)2114-2113%( EU21=111منابع داده ها:
) Eurostat (2112و محاسبات نویسندگان
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جدول  .2رتبه های کشورها بر طبق  GDPهر سرانه و امتیازات GCI

منابع داده ها WEF (2111, 2119, 2111, 2111, 2112, 2114, 2113); Eurostat (2112) :و محاسبات نویسندگان

میانگین رشد  %از تجارت های مرحله اولیه با محصول/خدمات ،که برای برخی یا همه ی مشتریان بالقوه جدید است
میانگین رشد  %از تجارت های مرحله اولیه با محصول/خدمات -رقیبان اندک یا هیچ رقیب
میانگین رشد  %از تجارت های مرحله اولیه با استفاده از فناوری های جدید (با سابقه کمتر از یک سال)
میانگین رشد  %از تجارت های مرحله اولیه که انتظار دارند بیش از  11کارمند جدید در  2سال آینده استخدام شوند
(>کمتر از .)%21
میانگین رشد  %از تجارت های مرحله اولیه که انتظار دارند صادرات کنند
شکل  .2میانگین رشد کیفیت شاخص های کارآفرینی مرحله ی اولیه (2114-2111 %؛ برای استونی تنها .)2114-2112
منابع داده هاAmoros and Bosma (2113), Kelley et al. (2112), Xavier et al. (2114) :
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نتیجه گیری
رشد اقتصادی یک کشور و در نتیجه استاندارد زندگی جمعیتش به عوامل متعددی مرتبط است که درون یا بیرون کنترل
سیاست گذاران ،نهادها ،کمپانی ها و افراد است .اگرچه به صورت متفاوت مفهوم سازی شده و اندازه گیری شده است ،اما
رقابت پذیری یک کشور شامل متغیرهای درونی و خارجی رشد اقتصادی است .هدف اصلی این تحقیق این بود که در یابیم آیا
رقابت پذیری یک کشور و رشد اقتصادی اش مرتبط هستند یا خیر .به عنوان مقیاس رقابت پذیری ،از شاخص رقابت پذیری
جهانی انجمن اقتصادی جهانی به عنوان مقیاسی برای رشد استفاده کردیم ،با این حال  GDPهر سرانه مورد استفاده قرار
گرفت .تحقیق بر نمونه ای از کشورهای عضو  EUاروپای شرقی و مرکزی انجام شد که این به دلیل سابقه سیاسی و فرصت
های مشابه بعد از تحوالت سیاسی در آغاز دهه  1991بود .دوره ی مشاهده شده تا حدی از  2113تا  2114بود ،زمانی که
همه ی این کشورها عضو  EUشدند و تا حدی از  2111بود زمانی که بحران مالی و اقتصادی آغاز شد.
بر مبنای محاسبات از میانگین نرخ رشد ،تعیین رتبه های کشورها و محاسبه ی همبستگی هایشان ،از فرضیه  1پشتیبانی
کردیم که رشد  GDPاقتصاد ملی هر سرانه و رشد رقابت پذیری اقتصاد ملی به صورت مثبت به هم مرتبط بودند .مشاهدات
یکسانی در مطالعات پیشین مانند  Dorbrinskyو  )2113( Havlikیافت شد .یافته ها نشان داد که کشورهای عضو CEE
 EUکه مبتنی بر کارآیی یا در حال تحول بودند رشد باالیی از  GDPهر سرانه را در دوره های مشاهده شده ثبت کردند که
همراه با رقابت پذیری باالتر شان می باشد؛از سوی دیگر ،برخی از کشورهای عضو  CEE EUدر این زمینه بدتر شدند .به طور
کلی ،هر کشور باید توسعه ی آن ارکان رقابت پذیری را مورد تاکید قرار دهد که برای سطح توسعه کشور مهم ترین مورد تلقی
می شوند .با این حال ،همانطور که همه ی ارکان رقابت پذیری به طور متقابل وابسته است ،یک کشور نباید توسعه ی دیگر
موراد ر ا نادیده گیرد .تحقیق ما خال های اصلی در رقابت پذیری هر کشور مشاهده شده را نشان داد و بنابراین می تواند به
عنوان بنیاد تحلیل اولیه برای توسعه ی سیاست ها و مقیاس های مدیرانه در زمینه هایی مورد استفاده قرار گیرد که تغییرات
قابل توجه ضروری هستند.برخی از مفاهیم ممکن برای سیاست گذاران و مدیران از پیشینه ی نظری تحقیق مان مشهود است
که هر رکن رقابت پذیری با جزییات توصیف شده است .مشهود است که در حالیکه کشورهای مشاهده شده رکوردی از رشد و
پیشرفت اقتصادی در سال های قبل از بحران اقتصادی جهانی ایجاد کرده اند ،اکثر آن ها به مدل رشد جدید نیاز دارند که آن
ها را قادر سازد که دوره تحول را به اتمام رسانده به به صورت کامال اقتصاد شان را مدرن سازی کنند .مطالعات دیگر بر اهمیت
بازسازی نهادی و صنعتی تاکید می ورزد که منجر به بهره آوری باالتری و بخش های ارزش افزوده در بازارهای بین المللی می
شود که می تواند به توسعه ی قابلیت هایی که خود بودجه کذار این اقتصادها کمک کند و الگوی رشد درونی ای را تحریک
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 سیاست های اقتصادی نباید تنها مقدار را در نظر گیرند بلکه ساختار،) FDI(  با توجه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی.کند
.)ibid:24( را نیز باید در نظر گرفتFDI ورودی
 این.) اقتصاد ملی هر سرانه و رشد کیفیت فعالیت کارآفرینانه مرحله اولیه مرتبط هستندGDP  را رد کنیم (رشد2 باید فرضیه
یافته های برخی از مطالعات پیشین را تایید می کند یعنی اینکه فعالیت کارآفرینانه از رشداقتصادی تنها به عنوان بخش محیط
.تجارت وسیع تر مطلوب پشتیبانی می کند
محدودیت اصلی تحقیق مان این است که شاخص رقابت پذیری جهانی شاخص ترکیبی است که شامل شاخص پروکسی است
 محدودیت های ممکن می تواند به دوره های کوتاه مشاهده و نمونه کوچک.و بر طبق مجموعه ای از روش ها می باشد
.کشورهای مشاهده شده نیز مرتبط باشد
 اقتصاد ملی هر سرانه وGDP  به هنگام تحلیل رابطه بین رشد.بسط وگسترش های بیشتری برای تحقیق مان ممکن است
 مطالعات آتی ممکن است تحلیل های عمیق تری. را تحلیل کردیمGCI  تنها شاخص ترکیبی،رشد رقابت پذیری اقتصاد ملی
 چنین تحلیل هایی می تواند بویژه برای.از هر گروه از ارکان انجام دهند که رقابت پذیری کشور را تحت تاثیر قرار می دهد
 همچنین انتخاب معیارهای.کشورهای جالب باشد که به طور چشمگیر رقابت پذیری شان تضعیف شده یا بهبود یافته است
.دیگر رقابت پذیری باید در مطالعات بعدی در نظر گرفته شود
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Economic Growth Under Entrepreneurship and Competitiveness

tcaAtsbA
In this paper, economic growth is under consideration in terms of entrepreneurship and
competitiveness. The analysis showed that economic growth, measured by GDP at each rate
of per capita growth, and the global competitiveness of countries measured by the growth rate
of the World Economic Forum's World Economic Forum (WEF) index are positively
correlated. The comparative analysis also showed that some of the specific and efficient
transfers of countries have the highest levels of progress in the various competitiveness pillars
reflected in the country's economic growth. During the testing of hypotheses about the
relationship between the average growth of the quality of entrepreneurial indices in the early
stages and the average GDP growth per capita, no significant relationship was found. These
findings are consistent with the general view that entrepreneurial activity supports only as part
of a wider and more favorable business environment of economic growth. The results of the
research include an initial analytical framework for policy makers and managers of countries.
Keywords: Economic Growth, Entrepreneurship, Competitiveness
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