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Abstract 

Fast growth of creative industries in recent 
years lead countries to pay special attention to 
creative industries in their economies. This 
leads governments to exert innovative 
policies to encourage companies to enter 
creative industries. This problem raises the 
question that how much money do the 
developing countries invest in creative 
industries and what is the role of innovative 
policies in companies' entry to creative 
industries. The objective of the present paper 
is to investigate the role of innovative policies 
in companies' entry to creative industries in 
Middle East and selected countries of Asia, 
Europe, America and Oceania using 
UNCTAD criteria of communication, 
financial and administrative factors. To do so, 
network externalities, banks' profitability and 
start up procedures were used as criteria for 
communication, financial and administrative 
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factors, respectively. The results showed that 
network externalities and profitability of the 
banks have positive and significant 
relationship and start-up procedures have 
negative and significant relationship with 
firms' entrance to creative industries. These 
results are useful for policymakers to make 
better and much more precise policies in 
infrastructural, legal and financial sectors. 
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  دهیچک
. اي را براي این صنایع در اقتصاد خود در نظر گیرند یافته جایگاه ویژه رشد سریع صنایع خالق طی سالیان اخیر موجب شده تا بسیاري از کشورهاي توسعه

ها به  گانه مؤثر در ورود شرکت گیري از عوامل سیاستی سه ها به صنایع خالق با بهره گذاري نوآوري در ورود شرکت حاضر، بررسی نقش سیاست مقالههدف 
ها و  دآوري بانکبراي این منظور از رگرسیون پانل بهره گرفته شده و به ترتیب از اثرات خارجی شبکه، سو. باشد می) عوامل ارتباطی، مالی و اداري(این صنایع 
اندازي به عنوان معیار سنجش عوامل ارتباطی، مالی و اداري در کشورهاي حوزه خاورمیانه و کشورهاي منتخب حوزه آسیا، اروپا، آمریکا و  هاي راه تعداد رویه

ها و همچنین رابطه منفی و معنادار تعداد  بانک آمده ارتباط مثبت و معنادار اثرات خارجی شبکه و نیز سودآوري دست نتایج به. اقیانوسیه استفاده شده است
ها به سمت صنایع  گذاران در هدایت شرکت نتایج پژوهش حاضر راهگشاي سیاست. دهد ها به صنایع خالق نشان می اندازي را با ورود شرکت هاي راه رویه

  .باشد خالق می

  خارجی شبکه، بازار وام گذاري نوآوري، صنایع خالق، اقتصاد خالق، اثرات سیاست: ها کلیدواژه

  

  1مقدمه -1
طی سه دهه اخیر، مباحثات بسیاري در زمینه صنایع خالق 

وکار، مقامات دولتی و دانشگاهیان  اندرکاران کسب میان دست
در  شهیهستند که ر یعیخالق صنا عیصنا. اتفاق افتاده است

 يریبا به کارگ کهمهارت و استعداد افراد داشته  ت،یخالق
. را دارند ییاد اشتغال و درآمدزاجیا تیقابل ي،فکر تیمالک
داده که  يصنعت را در خود جا 13استاندارد،  فیتعر نیا

، )کیآنت( قهیهنر و اشیاء عت ،يمعمار غات،یتبل: عبارتند از
 لمیمد، ف یطراح ،یطراح ،یدست عیصنا ،يوتریکامپ يها يباز

                                                 
  Hooman-shababi@rahedanesh.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده 1* ⊕

- افزار و رادیو چاپ، نرم ،یشینما يهنرها ،یقیموس دئو،یو و
گونه  هر چند که در مورد تعریف دقیق این .]1[تلویزیون 

هاي بسیاري مطرح شده اما این  صنایع، مسائل و پرسش
هاي با رشد سریع در اقتصاد جهانی  صنایع در زمره بخش

دهند که در یک  هاي پیشین نشان می پژوهش. اند شناخته شده
تر از  ها دو برابر سریع اقتصاد پیشرفته، نرخ رشد این بخش

دلیل این رشد هم ارتباط گسترده . صنایع است نرخ رشد کلی
و روزافزون این صنایع با مسائل اجتماعی، فرهنگی و توسعه 
پایدار است که آنها را از سایر صنایع متمایز و موجب شده که 

خالق،  عیصنا گیري از بهره با ندینما تالشاز کشورها  ياریبس
 این صنایع خالق .روند شیپ خالق اقتصادیک  سمتبه 
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شکوفا، نظر پژوهشگران را به نقش نوآوري سطح شرکتی در 
صنایع خالق و اقتصاد و ارتباط آنها با سایر صنایع جلب 

ها و سرمایه  صنایع خالق با استفاده از ورودي. اند کرده
کنند تا با  انسانی، از نوآوري در سایر صنایع حمایت می

ها  بخشنوآوري را در سایر  1استفاده از این عناصر، سرریز
همچنین ارتباطات درون صنایع خالق، ]. 2[ایجاد نمایند 

ایفاء  عیصنا نیادانش  گاهیپانقشی محوري را در ایجاد یک 
ترین عناصر نوآوري در  نماید زیرا تعامل، خود یکی از مهم می

ها براي  کارگیري این ایده به منظور به. صنایع خالق است
نوآوري در صنایع خالق، از چارچوب اقتصادي اثرات 
خارجی شبکه و اثر سرریز استفاده شده تا تعامالت درون 

حلیل قرار گیرد صنایع و ارتباطات آنها با سایر صنایع مورد ت
ها به صنایع  توانند در تشویق شرکت عوامل بسیاري می]. 3[

 و تجارتکنفرانس ( 2خالف مؤثر باشند اما بر طبق نظر آنکتاد
ها  ترین عواملی که بر تشویق شرکت ، مهم)ملل سازمان توسعه

گذارند ایجاد ظرفیت و  براي ورود به صنایع خالق اثر می
هاي ورود به این  ین مالی و هزینههاي ارتباطی، تأم زیرساخت
این عوامل با نظرسنجی از خبرگان و . باشد صنایع می

به همین ]. 4[بندي عوامل با اهمیت مشخص شده است  سطح
دلیل در این پژوهش نیز از این سه متغیر براي سنجش ورود 

  .ها به صنایع خالق استفاده شده است شرکت
 ران،یاسالمی کشور ا- فرهنگ ایرانی یغن نهیشیبا توجه به پ

خالق  عیو توسعه صنا شیتواند با زا بخش فرهنگ و هنر می
آفرینی وارد و به  محور به عرصه ثروت حوزه هزینهیک از 

 از گذار .عمل نمایدکشور  ياقتصاد یعنوان موتور اصل
گیري از  بهره ازمندیخالق ن اقتصاد سمت به ینفت اقتصاد
یافته و  توسعه يکشورها خصوصاً کشورها ریسا اتیتجرب
 عیصنا نیا از دولتمردان و گذاران سیاست تیحما نیهمچن

مند  عالقه يها ورود شرکت لیشناخت موانع و تسه. نوپاست
 نهیزم تواند میاست که  ییها فعالیت گریاز د ع،یصنا نیبه ا

  .آورد فراهم را ها بخش نیا در ها شرکت شتریب هرچه حضور
 گیري از بهره با تا است صدد در حاضر پژوهش اساس، نیا بر

 عیصنا به ها شرکت ورود در مؤثر گانه سه یاستیس عوامل
 آنکتاد مطالعات از که) يادار و یمال ،یارتباطعوامل ( خالق

                                                 
1- Spillover 
2- UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 
Development) 

 يگذار سیاست نقش شده یافته حاصل توسعه يکشورها در
را  شود می شامل زین را رانیا که انهیخاورم حوزه در ينوآور

 انوسیهیاروپا، آمریکا و اق ا،یآس يها منتخب حوزه يبا کشورها
. قرار دهد سهیدارند مورد مقا ییباال یگیافت که شاخص توسعه

در  حیصح يگذار سیاست يتواند راهگشا پژوهش می نیا
را  يشتریب يها تا شرکت بوده یزیرساختی و مال يها بخش
اقتصاد خالق به  دنیخالق و رونق بخش عیورود به صنا يبرا
پژوهش  نهیشیپ دوم،منظور در بخش  نیا يبرا. دینما قیتشو

 قرار بحث مورد پژوهش یشناس روش سومو در بخش 
 انیب به بیترت بهنیز  پنجم و چهارم يها بخش در .ردیگ می
  .شود می پرداخته يبند جمعارائه  و جینتا
  
    پیشینه پژوهش -2

میالدي در  1998واژه صنایع خالق نخستین بار در سال 
این صنایع امروزه ]. 5[بریتانیا مورد استفاده قرار گرفته است 

اي که کشورها  گونه اند به اي جهانی تبدیل شده به پدیده
گیري و ارتقاء محصوالت خالق  ناگزیرند تا به تعریف، اندازه

ري درباره این هاي بسیا تاکنون پژوهش]. 6[خود بپردازند 
، کشورهاي واقع در ]7[صنایع در کشورهاي شرق آسیا 

و خصوصاً ] 9[، ایاالت متحده آمریکا ]8[کره جنوبی  نیم
 ينوآور شاخص نیهمچن. انجام شده است] 10[اروپا 
 ارهخالق اش عیخود به صنا يها در بخش خروجی 3یجهان
 و هاکاالنامشهود،  يها و آنها را به سه دسته دارایی دارد

این مسئله  .دینما می میتقس نیآنال تیخالق و خالق خدمات
گذاران بسیاري به اهمیت این صنایع در  سبب شده که سیاست

رشد و پیشرفت اقتصادي کشورشان پی برده و به اتخاذ 
لزوم . ]11[هاي نوآورانه در این خصوص بپردازند  سیاست
 لیو توجه به عوامل دخ نهیزم نیدر ا حیصح يگذار سیاست

عوامل  ،)شبکه یخارج اثرات( یارتباط عواملشامل  آن،در 
و  يادار يها هیرو نهیهز( يو عوامل ادار )یمال نیتأم( یمال
 بر را نویسندگان مقاله حاضر، )خالق عیصنا به ورود ییاجرا
 نیا در شده انجام يها پژوهش یبرخ یمعرف ضمن تا داشته آن
 و بپردازد نهیزم نیا در موجود پیشینه مطالعاتی خالء به نه،یزم
مقاله  مفهومی مدل. دینما ارائه را پژوهش مناسب يالگو

                                                 
3- Global Innovation Index (GII) 
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که جزئیات آن در ادامه  شده داده نشان 1شکل  در حاضر
  .شرح داده خواهد شد

  
  پژوهش مفهومی مدل) 1 شکل

  اثرات خارجی شبکه  1- 2
 مورد مستقل متغیر عنوان به مقاله این در که متغیرهایی از یکی

 1شبکه )جانبی( خارجی اثرات گرفت خواهد قرار بررسی
 در افزایش" از عبارتند اي شبکه خارجی اثرات .باشد می

 هنگامی آورد می دست به کاال یک مصرف از فرد که مطلوبیتی
 توان می یا ."یابد افزایش کاال همان کنندگان مصرف تعداد که
 اثرات داراي کاال یک" که کرد تعریف را آن صورت این به

 توسط کاال آن مصرف که وقتی است مثبت اي شبکه خارجی
 قبل از که شود افرادي سایر مطلوبیت سطح افزایش سبب فرد
 دو به شبکه خارجی اثرات ].12[ "اند داشته اختیار در را کاال
 اثرات .شوند می تقسیم )منفی( پائین و )مثبت( باال دسته

 فرد یا بنگاه فعالیت که افتد می اتفاق زمانی باال خارجی
 شود واحدي مطلوبیت افزایش باعث خارجی، اثر تولیدکننده

 منفی خارجی ثرا مقابل، نقطه در .پذیرد می تأثیر آن از که
 اثر تولیدکننده فرد یا بنگاه فعالیت که افتد می اتفاق زمانی

 تأثیر آن از که شود واحدي مطلوبیت کاهش باعث خارجی،
 اثر بررسی به دیگري پژوهشگران ].13[ دپذیر می

 دور راه از ارتباطات خدمات توزیع بر دولتی گذاري سیاست
 2اقتصادي هاي همکاري و توسعه سازمان عضو کشورهاي در

 استاندارد هاي سیاست و رقابت چگونه که دریافتند و پرداخته
 بر شبکه منفی و مثبت خارجی اثرات طریق از کشور هر

 نشان تجربی نتایج .گذارد می اثر دور راه ارتباطات توزیع

                                                 
1- Network Externalities (NE) 
2- Organization of Economic Cooperation and Development 
(OECD)  

 سیار ارتباطات بازار در شبکه منفی خارجی اثرات که دادند
 منفی اثرات بر مثبت اثرات چه اگر .دارد وجود کشورها این
 و شده بیشتر شبکه منفی خارجی اثرات اما بودند شده چیره
 از مشخصی سطح یک از بعد را شبکه مثبت خارجی اثرات
 مسئله این خاص، طور به .نمودند خارج دور از توزیع، نرخ
 سرعت و منفرد استاندارد سیاست یک که معناست بدین

 شبکه مثبت خارجی اثرات قبلی، نفوذ نرخ با فناورانه نوآوري
 وجود، این با .آورد بوجود سیار ارتباطات توزیع در را مثبت
 جدید هاي آبونمان نرخ تنهایی به که رقابتی سیاست یک

 ایجاد را تعاملی اثرات هیچ دهد می افزایش را سیار ارتباطات
 وسایل از استفاده گستردگی امروز، دنیاي در ].14[ نماید نمی

 داراي که جوامعی در شده موجب جمعی ارتباط
 کاربران و تر قوي دور راه از ارتباطات هاي زیرساخت
 یک خاص محصول تبلیغات هستند بیشتري اي چندرسانه
 در که گیرد قرار مردم عامه توجه مورد بیشتر هم صنعت
 بالتبع و یافته افزایش هم صنعت آن کاالي فروش نتیجه
 اثرات از نشان این و آورند دست به را بیشتري سود ها شرکت
 مثبت خارجی اثرات .دارد جوامع آن در شبکه مثبت خارجی

 به تا نماید می ترغیب را بیشتري هاي شرکت صنعت، یک در
 اي شبکه خارجی اثرات داراي اینترنت .شوند وارد صنعت آن
 محصوالت گستردگی و تنوع که هنگامی. است توجهی قابل

 يها سایت و کنندگان مصرف تعداد و یابد افزایش اینترنتی
 در ارتباط برقراري ارزش شوند متصل اینترنت به بیشتري
 تمایل که داده نشان تحقیقات .یابد می افزایش اینترنت
 تابع یک اینترنتی، خدمات کارگیري به براي کننده مصرف
 اي شبکه اثرات وجود توان می .است شبکه اندازه از صعودي

 انیب که گرفت جهینت زین 3متکالف قانون از را نترنتیا در
 تعداد مجذور با شبکه تیمطلوب ،يا ژهیو طیشرا تحت دارد می

  .]15[ ابدی می شیافزا کاربران
 در اریس ارتباطات و شرفتهیپ یمخابرات يها شبکه ظهور با

 اریس یارتباط لیوسا یخارج شبکه باال اتاثر بشر، یزندگ
 و شرفتهیپ يکشورها يارهاباز در همراه يها گوشی رینظ

 ترتیب، بدین .دیرس اثبات به هم آمریکا متحده االتیا خصوصاً
 اثرات باشد شتریب همراه يها گوشی کاربران زانیم هچ هر

 حیتوض نیا با .]16[ بود خواهد شتریب زین شبکه یخارج

                                                 
3- Metcalf 's Law 

ورود شرکت ها  
به صنایع خالق

هزینه رویه هاي  
اداري و اجرایی 

ورود

تأمین مالی

اثرات خارجی  
شبکه
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 از ع،یصنا به ها شرکت ورود نسبت گیري اندازه براي توان می
 يها گوشی نیمشترک و نترنتیا کاربران رینظ یارتباط يابزارها
 یمنف ای مثبت شبکه یخارج اثرات ندگانینما عنوان به همراه
 تعداد و اینترنت کاربران تعداد از مقاله این در .گرفت بهره

 اثرات درجه گیري اندازه براي همراه هاي گوشی مشترکین
 این بر که شده استفاده خالق، صنایع در شبکه خارجی
  :گردد می مطرح زیر فرضیه اساس،
بیشتر  خالق صنایع به ورودي هاي شرکت نسبت )اول فرضیه
  .یابد افزایش شبکه مثبت خارجی اثرات درجه اگر شودمی
   یمال نیتأم 2- 2

 و ياقتصاد توسعه از یمهم سهم خالق و یفرهنگ عیصنا
 طی که ییها جنبه از یکی .دارند شرفتهیپ يکشورها یاجتماع
 دنیبخش تنوع شده توجه آن به کشورها نیا در ریاخ انیسال
 یفرهنگ و خالق عیصنا یمال نیتأم هاي روش و ابزارها به

 و یفرهنگ يها بخش در فعال يها شرکت یمال نیتأم .است
 یک حال نیع در و چالش کی یافته، توسعه يکشورها خالق
 کشور در تیوضع نیا .]17[ شود یم محسوب يکار تیاولو
 موانع .است حاکم زین توسعه درحال کشور کی عنوان به ما

 از توان   یم را رانیا خالق و یفرهنگ يها بخش توسعه   عمده
 در فعال يها شرکت با مرتبط مسائل و يگذار هیسرما منظر دو
  .نمود یبررس و نقد بخش نیا
 اشاره بدان يگذار   هیسرما منظر از توان   یم که يموارد جمله از

 و یفرهنگ يها شرکت در وکار کسب مهارت فقدان نمود
 اقبال مانع که است دهیفا و سکیر لیتحل يبرا خالق
 شفاف اطالعات نبود .شود یم ها شرکت نیا به گذاران هیسرما
 و قیدق جامع، ،يکاربرد يها   لیتحل فقدان آن متعاقب و یمال

 نیا در گذاري سرمایه يرو شیپ يجد یمانع گذارپسند، سرمایه
 اموال ارزش یابیارز در يدشوار نیهمچن .است بخش
 ،يهنر آثار دادن قرار قهیوث يبرا موجود یدگیچیپ و یفرهنگ
 يها بخش ریسا از را بخش نیا خود خودبه که هستند یعوامل
 ییها يدشوار با زین را آن یمال نیتأم جهینت در و جدا ياقتصاد
 قلمداد شدهحل یمسائل ها بخش ریسا در یعیطب صورت به که
 اطالعات و یآگاه زین کالن عدب در .کندیم مواجه شوند یم
 خالق و یفرهنگ بخش يها شرکت رشد يها تیظرف از یکاف

 خصوصاً و عموم طور به ها بخش ریسا .ردندا وجود
 نیا ياقتصاد تیاهم از ،يگذار هیسرما و یمال يها بخش

 حد از شیب اتکاء زین تینها در .ندارند یکاف اطالع ها بخش
 که است يگرید مانع یدولت و یعموم يها کمک به بخش نیا

 بخش در فعال انیمتول يبرا یزشیرانگیغ و بازدارنده ینقش
  ].18[ شود یم محسوب خالق و یفرهنگ
 در زین یفرهنگ يها مجموعه و ها شرکتخود  ،گرید يسو از

 گذاري سرمایه و یمال يها بخش با مناسب يریگ  ارتباط عدم
 اند نتوانسته تاکنون خالق و یفرهنگ عیصنا نیا .هستند مقصر
 کی قالب در را بخش نیا در یردولتیغ یمال منابع جذب
 از نیهمچن .دهند سازمان شدهفیتعر و منظم ندیفرآ

 گوناگون يها روش و ابزارها انواع و موجود يها فرصت
 به تنها آنها از ياریبس و ندارند یچندان اطالع یمال نیتأم

 افتیدر و اسپانسر جذب وام، اخذ رینظ یسنت يها روش
 ریاخ يها سال طی اگرچه ].19[ کنند یم اکتفاء یدولت ارانهی

 و مؤسسات و گرفته صورت کشور داخل در ییها حرکت
 نهیزم نیا در یخصوص و یدولت یبانک و یمال ينهادها
 مطلوب تیوضع با ها تالش نیا اما اند داده انجام یاقدامات
 خالق و یفرهنگ يها بخش نیفعال اگر .دارد يادیز فاصله
 توان یم ندینما عمل نهیزم نیا در هماهنگ صورت به بتوانند
 یمال نیتأم مناسب و نینو يابزارها یحت که داشت انتظار
 .ردیگ شکل زین خالق و یفرهنگ يها بخش

 و یبانک امور انیمتول نیب در موجود يها تیذهن از یکی دیشا
 در ابهام جهینت در و یکاف یسودده عدم ،يگذار هیسرما

 به پاسخ .است حوزه نیا به وارده هاي هیسرما اصل بازگشت
 ياریبس در نکهیا ؛اول :است تأمل قابل منظر دو از ابهام نیا

 یحت و یمنطق سود هیحاش بخش، نیا زیرمجموعه عیصنا
 قابل ياقتصاد يها بخش و عیصنا ریسا متوسط حد از باالتر

   عتاًیطب و فروش رشد به ینگاه ،نمونه يبرا .است حصول
 نیا گواه یالملل نیب و يا منطقه ،یداخل يها یحراج سود
 وکار کسب کی يهنر آثار فروش و دیخر که است مطلب
 مدنظر زین را يافزار نرم يها بخش اگر .است پربازده و جذاب
 يها شرکت رینظ ییوکارها کسب يتجار تیموفق میده قرار

 قابل که بوده باال اریبس يا انهیرا يها يباز و کشنیاپل سازنده
 منظر .ستندین یسنت يوکارها کسب از یمیعظ لیخ با اسیق

 بخش در امور همه که است نکته نیا به توجه هم؛ دوم
 نییتع .دیسنج یمال سود جنبه از توان ینم را خالق و یفرهنگ

 در و یذهن یشاداب ،یاجتماع امور بر لمیف کی ياثرگذار زانیم
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 .است يدشوار کار ،کشور کی یاجتماع تیامن ارتقاء جهینت
 ان،یمتول و مسئوالن يسو از یمال منابع اختصاص در لذا
 یستیبا خالق، و یفرهنگ محصوالت يرگذاریتأث و تیاهم

 عیصنا ارتباط تیتقو جهت تینها در ].20[ ردیگ قرار مدنظر
 ينهادها و یمال يبازارها با خالق و یفرهنگ يها بخش و

 مورد یستیبا ریز اقدامات ،یمال نیتأم هدف با يگذار   هیسرما
 مشارکت، اوراق رینظ یبده اوراق انتشار :ردیگ قرار نظر

 لیتشک قیطر از هیسرما اوراق انتشار ؛رهیغ و صکوك
 يها   صندوق ،یتخصص يها   نگیهلد عام، یسهام يها شرکت
 و يساز   فرهنگ ؛آن مانند و پروژه يها   صندوق ،يگذار   هیسرما
 ي؛اقتصاد و یمال میمفاه با هنر و فرهنگ اصحاب ییآشنا

 نیتأم يها   فرصت یمعرف يبرا نارهایسم و ها   شیهما يبرگزار
 و ها   شیهما يبرگزار ؛خالق و یفرهنگ عیصنا در یمال
 عیصنا در يگذار   هیسرما يها   فرصت یمعرف يبرا نارهایسم

 و یمال ينهادها يهمکار همچنین و خالق و یفرهنگ
 ياقتصاد نگاه با یهیتوج يها   طرح نیتدو در يگذار   هیسرما
 ].21[ خالق و یفرهنگ يها   طرح نمودن

 حائز اریبس انیم نیا در ها بانک نقش قطعاً ر،یتفاس نیا همه با
 یمال نیتأم منابع ترین مهم از یکی عنوان به و بوده تیاهم

 آنها به خالق عیصنا حوزه به ورود مند عالقه يها شرکت
 در تنها ها بانک که کرد فراموش دینبا اما .شود می ستهینگر
 يسودآور بتوانند که پردازند می التیتسه اعطاء به يندیفرآ
 هم را ها بازي سفته نقش البته .آورند فراهم خود يبرا را الزم
 یدولت یمال تیحما فرض با .گرفت دهیناد دینبا انیم نیا در
 به که يریمتغ نیدوم ،یبانک التیتسه توسط خالق عیصنا از

 خالق عیصنا به ها شرکت ورود بر آن اثر مستقل، متغیر عنوان
 نرخ محل از ها بانک يسودآور ردیگ می قرار یبررس مورد
 که گردد می موجب امر نیا .است خالق عیصنا براي وام بازده
 البتهتازه وارد،  يها شرکت به وام عرضه رايب ها بانک لیتما
 از .ابدی شیافزا ها، وام نیا نیتأم يبرا یدولت پشتوانه شرط با

 اي گونه به تا درصددند زین نوپا يها شرکت گر،ید یطرف
 داشته يمؤثرتر تیفعال و نموده نیتأم را خود یمال يازهاین

 از ها بانک هم برد-برد معامله کی در گرید عبارت به .باشند
 خود یمال نیتأم به ها شرکت هم و گردند می منتفع ندیفرآ نیا

 خالق ينوپا يها شرکت خصوصاً که یمشکل اما .پردازند می
 و ها وام جذب در یکاف يتوانمند فقدان هستند رو روبه آن با

 از اي دسته ن،یا بر عالوه .است هیسرما بازار به ورود نیهمچن
 يها قابلیت دادن نشان در ییتوانا عدم لیدل به ها شرکت
 از اي دسته افشاء به لیتما عدم نیهمچن و شان نوآورانه
 منابع ستندین قادر شان، يتوانمند به مربوط خاص اطالعات

 ز،ین گرید يسو از .ندینما نیتأم را خود براي الزم یمال
 سکیر( وام بازپرداخت در ها شرکت ییتوانا از ها بانک
 اخذ در کاري پنهان( وام اخذ یاصل لیدل نیهمچن و )نکول
 مسئله به که )گرید يامور در آن صرف و نوآورانه وام

 قت،یحق در .ستندین مطمئن دارد شهرت یاخالق مخاطرات
 گیرنده وام يها شرکت که ندینما حاصل نانیاطم دیبا ها بانک
 را یافتیدر وام بازپرداخت در الزم توانمندي و یکاف اعتبار
  .باشند داشته
 اطالعات تقارن عدم خصوص در پیشین هاي پژوهش اکثر
 متمرکز ها بانک بهینه رفتارهاي بر ها بانک و ها شرکت میان
 ،]22[ 1ناسازگار انتخاب از ناشی قیمتی اثرات نظیر بودند شده
 و ]23[ رقابت بر نامتقارن اطالعات کاهش راهبردي اثر

 .]24[ نامتقارن اطالعات کاهش جهت به فناوري بهینه طراحی
 خالص اعتبار و 2استقراض بهره نرخ متغیر دو ،مقاله این در

 سودآوري گیري اندازه براي استفاده مورد هاي شاخص 3داخلی
 صورت به استقراض بهره نرخ .اند شده گرفته نظر در ها بانک

 و مدت کوتاه مالی تأمین نیازهاي معموالً که بانکی نرخ"
 صورت به و نماید می تأمین را خصوصی بخش مدت میان

 تأمین اهداف و گیرندگان قرض اعتبار درجه اساس بر طبیعی،
 عدم شرایط در .گردد می تعریف "شود می تعیین آنها مالی
 براي را باالیی بهره نرخ که هایی بانک اطالعات، تقارن
 با هاي شرکت معموالً کنند می درخواست هایشان وام

 در که کنند می جذب را پرریسک گذاري سرمایه هاي پروژه
 .]25[ دهند می کاهش را بانکی وام انتظار مورد بازده عوض،
 خالص مطالبات مجموع" صورت به نیز داخلی خالص اعتبار
 تعریف "داخلی اقتصاد هاي بخش سایر و مرکزي دولت از
 بسط .نماید می گیري اندازه را اعتبار داخلی عرضه که گردد می

 براي وام مهیاسازي به منجر است ممکن داخلی خالص اعتبار
 تقارن عدم شرایط در که ]26[ گردد کم وري بهره با هاي پروژه

 سادگی به آنها هاي پروژه کیفیت ارزیابی امکان اطالعات،

                                                 
1- Adverse selection 
2- Lending rate 
3- Net domestic credit 
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 معیار عنوان به اخیر متغیر دو از .]27[ نیست پذیر امکان
 مطرح زیر فرضیه و استفاده ها بانک سودآوري ارزیابی

  :دشو می
 خالق صنایع به ورودي هاي شرکت نسبت )دوم فرضیه
  .یابد افزایش ها بانک سودآوري اگر یابد می افزایش

 خـالق  عیصـنا  بـه  ورود یـی اجرا و يادار يها نهیهز 2-3
  )اندازي راه يها نهیهز(

 ییاجرا و يادار يها نهیهز ی،بررس مورد مستقل ریمتغ نیسوم
 صدور هاي هزینه کلیه شامل که است خالق عیصنا به ورود
 فعالیت براي الزم هاي گواهینامه اخذ و اداري مراحل مجوز،
 اندازي راه هاي رویه .گردد می مربوطه صنعتی شاخه در
 و هستند الزم وکار کسب یک آغاز براي که هستند آنهایی"

 هاي گواهینامه و مجوزها به دستیابی براي الزم تعامالت شامل
 است هایی یادداشت و اصالحات ها، ثبت تمام تکمیل و الزم
 و "گیرند می قرار استفاده مورد عملیات یک شروع براي که
 صنایع به ورود هاي هزینه سطح گیري اندازه براي توانند می

 دهند می نشان پیشین هاي پژوهش .شوند گرفته نظر در خالق
 سطح و نام ثبت هاي رویه تعداد میان منفی رابطه یک که

 مطرح زیر فرضیه زمینه این در .]28[ دارد وجود کارآفرینی
  :شود  می

 خالق صنایع به ورودي هاي شرکت نسبت )سوم فرضیه
 صنایع به ورود اجرایی و اداري هاي هزینه اگر یابد می افزایش
  .یابد کاهش خالق
 ها فروشی خرده در ورود هزینه نقش زمینه در هایی پژوهش

 اما شده انجام ]31[ سالمت بخش و ]30[ بانکی صنایع ،]29[
 از اندکی در تنها خالق صنایع و ورود هزینه میان ارتباط
 به ]32[ 1یو و با .است گرفته قرار بررسی مورد ها پژوهش
 اثرات نقش کنار در خالق صنایع به ورود هزینه نقش بررسی
 کشورهاي میان در ها بانک سودآوري و باال شبکه خارجی
 و پرداخته اقتصادي هاي همکاري و توسعه سازمان عضو

 صنایع به ورود هزینه و اداري هاي رویه چقدر هر که دریافتند
 خالق صنایع به ورود براي ها شرکت تمایل باشد کمتر خالق
 عین در .کنند می پیدا بیشتري رونق صنایع این و شده بیشتر
 و شبکه خارجی اثرات چقدر هر که دریافتند آنها حال

 براي بیشتري تمایل ها شرکت باشد بیشتر ها بانک سودآوري
                                                 
1- Bae and Yoo 

 این در حاضر کشورهاي البته .دارند خالق صنایع به ورود
 باال سرانه درآمد با یافته توسعه کشورهاي صرفاً پژوهش
 انجام لزوم و باشد می نقص داراي حیث این از که هستند
 ایران نظیر اي توسعه درحال کشورهاي در هایی پژوهش چنین
 برخی خالصه 1 جدول .گردد می احساس پیشاز بیش

 به الزم .دهد می نمایش را زمینه این در شده انجام تحقیقات
 اقتصادي سازي مدل صرفاً ]32[ یو و با پژوهش که است ذکر

 به حاضر پژوهش که حالی در داده انجام را خالق صنایع
 به ها شرکت ورود با شده سازي مدل عوامل ارتباط بررسی
  .پردازد می خالق صنایع

در خصوص عوامل ورود  شده هاي انجام خالصه پژوهش) 1جدول 
  به صنایع خالق

مرجع 
  پژوهش

  آمده دست خالصه نتایج به

]16[ 

 کاربران زانیم چقدر هربنابه نتایج این پژوهش، 
 زیشبکه ن یاثرات خارجباشد  شتریب همراه يها گوشی

  خواهد بود شتریب

 
]14[ 

  

گذاري دولتی بر  این پژوهش به بررسی اثر سیاست
از راه دور در کشورهاي  توزیع خدمات ارتباطات

هاي اقتصادي پرداخته  عضو سازمان توسعه و همکاري
هاي  و بیان داشته که چگونه رقابت و سیاست

استاندارد هر کشور از طریق اثرات خارجی شبکه 
مثبت و منفی بر توزیع ارتباطات از راه دور اثر 

همچنین نتایج تجربی نشان دادند که اثرات . گذارد می
منفی در بازار ارتباطات سیار این  خارجی شبکه

  کشورها وجود دارد

]22-25[ 
ها به ورود  ها، سودآوري بانک بنابه نتایج این پژوهش

  ها در صنایع نوآور مرتبط است شرکت

]28[ 
بنابه نتایج این پژوهش، یک رابطه منفی میان تعداد 

  نام و سطح کارآفرینی وجود دارد هاي ثبت رویه

]32[ 

سازي اقتصادي صنایع خالق در  به مدلاین پژوهش 
توسعه پرداخته  یافته و درحال برخی کشورهاي توسعه

  است
  
  شناسی پژوهش روش -3

گیرند  در این بخش، سه فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار می
تا به صورت تجربی، نقش سه عامل اصلی اثرگذار بر 

درجه اثرات خارجی شبکه، سود (ها  گیري شرکت تصمیم
در ورود آنها ) ها و هزینه ورود به صنایع خالق آوري بانک
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به جهت اینکه به . به صنایع خالق مورد بررسی قرار گیرد
وردن اطالعات سطح شرکتی مربوط به صنایع خالق، دست آ

کار دشواري است جامعه آماري مورد ... ها و روابط با بانک
استفاده در این پژوهش، اطالعات سطح ملی کشورهاي 

هاي آسیا، اروپا، آمریکا  خاورمیانه و کشورهاي منتخب حوزه
یافتگی باال در بازه زمانی  و اقیانوسیه و داراي شاخص توسعه

باشد که در آن فعالیت کارآفرینانه  میالدي می 2014تا  1990
صنایع خالق در کشورهاي مورد  2به عنوان نماینده 1نوپا

بان  سایت دیده هاي آن نیز از وب و داده ،مطالعه انتخاب
هر چقدر میزان . استخراج شده است 3کارآفرینی جهانی

یت بیشتر فعالیت کارآفرینانه نوپا باالتر باشد نشان از فعال
سایر ]. 32[ها در ورود به صنایع خالق خواهد بود  شرکت

مندرج ( 4هاي توسعه جهانی متغیرهاي کنترلی نیز از شاخص
متغیر فعالیت . استخراج شده است) سایت بانک جهانی در وب

کارآفرینانه نوپا، متغیر مناسبی براي این آزمون محسوب 
کارآفرینانی  اي از گردد زیرا دربرگیرنده زیرمجموعه می
که  "توان رشد بالقوه باال"وکارهاي با  باشد که در کسب می

گردد  فردي در صنایع خالق محسوب می ویژگی منحصربه
هاي مشابهی هم وجود دارند که  پژوهش. نمایند مشارکت می

هاي فعالیت کارآفرینانه نوپا براي مقایسه ارتباط میان  از داده
و عوامل نهادي و غیرنهادي گذاري مشترك  زمان آغاز سرمایه
هاي فعالیت  عالوه بر این، از داده. ]33[اند  مختلف بهره گرفته

کارآفرینانه نوپا براي بررسی اثر کارآفرینی با رشد بالقوه باال 
  .]34[بر رشد اقتصادي نیز استفاده شده است 

شکل کلی مدل اقتصادسنجی ارزیابی فرضیات فوق بر اساس 
  ]:32[گردد یر تعریف میبه صورت ز پژوهشاین 

TEAit = β0 + βIUIUit + βMCSMCSit+ βLILIit + 
βNDCNDCit + βSPSPit + βGDPCGDPCit + 
βGDPCGGDPCGit + σYit + εit 

  )1رابطه (

بیانگر فعالیت کارآفرینانه  t ،TEAو زمان  iکه براي کشور 
بیانگر تعداد  MCSبیانگر تعداد کاربران اینترنت،  IUنوپا، 

بیانگر نرخ بهره استقراض،  LIهاي همراه،  مشترکین گوشی

                                                 
1- Total Early-stage Entrepreneurial Activity (TEA) 
2- Proxy 
3- Global Entrepreneurship Monitoring (GEM) 
4- World Development Indicators (WDI) 

NDC  مجموع عرضه خالص (بیانگر اعتبار خالص داخلی
، )دولتی و بخش خصوصی اتها و اعتبار داخلی موجودي

SP هاي مورد نیاز براي یک کارآفرین به  بیانگر تعداد رویه
بیانگر سرانه  GDPCوکار جدید،  جهت آغاز یک کسب
رشد سرانه تولید بیانگر  GDPCGتولید ناخالص داخلی، 

بیانگر متغیرهاي مجازي  Y01-Y14ناخالص داخلی و 
این متغیر  .باشند می) 2014تا  2000هاي  سال(مربوط به سال 

که کاربران اینترنت و  2014تا  2000هاي  براي سال
سایر  و در 1هاي همراه بیشتري وجود دارند مقدار  گوشی
نیز بیانگر خطاي مدل  itε. گیرد ها، مقدار صفر به خود می سال
استفاده  Eviews 9.0افزار  براي برآورد مدل از نرم. باشد می

 و بوده نامتوازن ،کشورها يها داده نکهیا به توجه با. شده است
 تناسب فن ند ازا هداشت وجود زین افتاده قلم از يها دادهگاهاً 

ها  تا داده دیو افزونه اکسل مربوط به آن استفاده گرد 5چندگانه
 ونیمتوازن جهت آزمون رگرس يها سپس داده. متوازن گردند

به ترتیب  3و  2جداول . وارد شدند Eviewsافزار  نرمدر 
متغیرهاي مطرح در مدل را  به مربوط هاي داده اي از خالصه

براي کشورهاي حوزه خاورمیانه و کشورهاي منتخب 
 زمانی هاي آسیا، اروپا، آمریکا و اقیانوسیه براي دوره زهحو

الزم به ذکر است که متغیر . دهندمی نشان 2014 تا 1990
TEA بان کارآفرینی جهانی  از پایگاه دیده(GEM)  و سایر
 (WDI)ها از پایگاه داده معیارهاي توسعه جهانی  داده

  .اند استخراج شده
  
  هاي پژوهش یافته -4

ها بـر مبنـاي ادبیـات     به جهت تعیین روش مناسب آزمون داده
 Eviewsافـزار   اقتصادسنجی، مراحل زیـر بـا اسـتفاده از نـرم    

  :دنبال شده است
  6آزمون ریشه واحد 4-1

 ،متغیرها 7اولین گام در فرآیند اقتصادسنجی، بررسی مانایی
عدم وجود  است کهبررسی وجود یا عدم وجود ریشه واحد 

بر این اساس، دو . به معناي مانایی متغیرهاستریشه واحد 
دسته اول؛ : دسته آزمون متفاوت مورد استفاده قرار گرفت

                                                 
5- Multiple Imputation 
6- Unit Root Test 
7- Stationary 
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 را در خودرگرسیونی  )پارامترهاي(  هایی که ضرایب آزمون
ترین آنها  کنند و از معروف مقاطع مختلف ثابت فرض می

اشاره کرد  ]35[ (LLC) 1توان به آزمون لوین، لین و چو می
 2هایی نظیر آزمون ایم، پسران و شیم و دسته دوم؛ آزمون

(IPS)  که بر فرض تغییرپذیري ضرایب رگرسیون در مقاطع
خالصه نتایج  5و  4در جداول . ]36[مختلف استوار هستند 

به ترتیب براي کشورهاي حوزه  IPSو  LLCهاي  آزمون
پا، آمریکا هاي آسیا، ارو خاورمیانه و کشورهاي منتخب حوزه

شود  طور که مشاهده می همان. و اقیانوسیه گزارش شده است

                                                 
1- Levin, Lin and Chu test (LLC) 
2- Im, Pesaran and Shim test (IPS) 

تمامی متغیرهاي مربوط به حوزه خاورمیانه با حداکثر دو 
  وقفه و همه متغیرهاي مربوط به حوزه کشورهاي منتخب 

آسیا، اروپا، آمریکا و اقیانوسیه با حداکثر یک وقفه، مانا 
  .باشند می
  3انباشتگی آزمون هم 4-2

براي این پژوهش به دلیل اینکه بازه زمانی مدنظر 
انباشتگی براي  هاي هم باشد باید از آزمون مدت می طوالنی

بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهاي 
انباشتگی یا ارتباط بلندمدت  وجود هم. پژوهش استفاده نمود
  .باشد هنده دقت باالتر مطالعه مید میان متغیرها نشان

  

                                                 
3- Cointegration test 

  nپژوهش براي کشورهاي حوزه خاورمیانه در شده استفاده هاي هاي توصیفی از داده شاخص) 2جدول 

  توصیف  متغیرها
تعداد 
 مشاهدات

 بیشینه  کمینه انحراف معیار  میانگین

TEA 
اي که کارآفرین یا  ساله 64تا  18درصد جمعیت 

 وکار جدید هستند مالک و یا مدیر یک کسب
425 65/6 03/2 60/1 70/21 

IU 48/96 0 98/30 20/38 425 به ازاء هر صد نفر 

MCS 35/237 0 00/50 93/60 425 به ازاء هر صد نفر  
LI 15/35 -16/12 37/5 33/9 425 درصد 

NDC  75/3 28/7 56/7 09/3 425  )1012تقسیم بر (واحد پول رایج کشور 

SP 18 1 31/2 24/6 425 تعداد 

GDPC  17/6 50/0 22/1 93/2 425 )104تقسیم بر ( 2005بر اساس پایه دالري سال 

GDPCG 02/13 -57/14 11/3 70/1 425  درصد سالیانه 
n :هاي اشغالی فلسطین، اردن، فلسطین، لبنان، عمان، کویت، قطر، بحرین و قبرس شامل کشورهاي مصر، ایران، ترکیه، عراق، عربستان سعودي، یمن، سوریه، امارات متحده عربی، سرزمین  

  
  ♦هاي آسیا، اروپا، آمریکا و اقیانوسیه حوزه پژوهش براي کشورهاي منتخب در شده استفاده هاي هاي توصیفی از داده شاخص) 3جدول 

  توصیف  متغیرها
تعداد 
 مشاهدات

 بیشینه  کمینه انحراف معیار  میانگین

TEA 
اي که کارآفرین یا  ساله 64تا  18درصد جمعیت 

 وکار جدید هستند مالک و یا مدیر یک کسب
875  68/6 87/1 50/1 00/24 

IU 05/95 0 41/28 05/31 875 به ازاء هر صد نفر 

MCS 51/194 0 46/48 87/52 875 به ازاء هر صد نفر  
LI 56/824 -62/7 86/28 51/10 875 درصد 

NDC  30/22 -26/4 74/2 39/8 875  )1012تقسیم بر (واحد پول رایج کشور 

SP 14 1 97/1 90/6 875 تعداد 

GDPC  75/11 67/0 15/2 51/2 875 )104تقسیم بر ( 2005بر اساس پایه دالري سال 

GDPCG 82/53 -03/65 56/5 95/1 875 درصد سالیانه 
اشتاین، هلند، سوئد، آلمان، ژاپن، کره جنوبی، سوئیس، فرانسه، فنالند، ایسلند، بلژیک،  شامل کشورهاي نروژ، استرالیا، نیوزیلند، ایاالت متحده آمریکا، کانادا، جمهوري ایرلند، لیختن: ♦

  ایتالیا اتریش، بریتانیا، سنگاپور، جمهوري چک، اسلوونی، آندورا، اسلواکی، لوکزامبورگ، مالت، استونی، مجارستان، برونئی، پرتغال، باربادوس وکنگ،  دانمارك، اسپانیا، هنگ
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د بر روي متغیرهاي پژوهش نتایج آزمون ریشه واح) 4جدول 
  در کشورهاي حوزه خاورمیانه

  IPS مانایی آزمون  LLC مانایی آزمون  متغیرها

TEA 
*58/7-  
)00/0( 

*07/8-  
)00/0(  

IU 
*82/1- 

)03/0( 

***04/9-  
)00/0(  

MCS 
*00/5-  
)00/0( 

*27/2-  
)01/0(  

LI 
*34/7-  
)00/0(  

*16/9- 

)00/0(  

NDC 
*88/4- 

)0.00(  

**43/3-  
)00/0( 

SP 
*58/1-  
)06/0(  

**82/21-  
)00/0(  

GDPC 
*90/1-  
)02/0( 

***63/7-  
)00/0(  

GDPCG 
*63/9-  
)00/0(  

*18/9-  
)00/0(  

  .باشند می P-valueاعداد داخل پرانتز مقادیر  -
 پذیرش مانایی با دو وقفه :***پذیرش مانایی با یک وقفه؛  :**پذیرش مانایی؛  :*

  
ریشه واحد بر روي متغیرهاي پژوهش نتایج آزمون ) 5جدول 

  هاي آسیا، اروپا، آمریکا و اقیانوسیه در کشورهاي منتخب حوزه
  IPS مانایی آزمون  LLC مانایی آزمون  متغیرها

TEA 
*09/6- 

)00/0( 

*09/3-  
)00/0(  

IU 
**64/10- 

)00/0( 

**02/10- 

)00/0(  

MCS 
*45/3-  
)00/0( 

**54/6- 

)00/0(  

LI 
**32/70- 

)00/0(  

*20/3-  
)00/0(  

NDC 
**93/5- 

)0.00(  

**22/6-  
)00/0( 

SP 
*51/1- 

)07/0(  

**99/5-  
)00/0(  

GDPC 
*32/3-  
)00/0( 

**15/13- 

)00/0(  

GDPCG 
*74/13-  

)00/0(  

*98/11-  
)00/0(  

  .باشند می P-valueاعداد داخل پرانتز مقادیر  -
 پذیرش مانایی با دو وقفه :***پذیرش مانایی با یک وقفه؛  :**پذیرش مانایی؛  :*

باشد  می ]37[ 1انباشتگی، آزمون پدرونی معروفترین آزمون هم
عدي تقسیم نموده  انباشتگی را به دو گروه درون و میان که هم ب

 اگردر این آزمون، . دهد و در هفت آماره مختلف نشان می
باشد  معنادار و داشته کی از کمتر يمقدارها  آماره از یکی تنها
 دییتأ رهایمتغ انیبلندمدت م ارتباط وجود و انباشتگی هم
انباشتگی پدرونی براي این پژوهش  نتایج آزمون هم .گردد می

گونه که مشخص است  همان. آورده شده است 6در جدول 
عدي،  هاي درون و میان حداقل یک مورد، در هر یک از آماره ب

نادار شده گردند که مقداري کمتر از یک داشته و مع یافت می
انباشتگی و وجود ارتباط بلندمدت  با این شرایط، هم. باشند

میان متغیرهاي پژوهش در کشورهاي حوزه خاورمیانه و 
همچنین کشورهاي منتخب حوزه آسیا، اروپا، آمریکا و 

  .گردد اقیانوسیه تأیید می

  

  آزمون تشخیص مدل 4-3
انباشتگی متغیرها، از آزمـون   بعد از مشخص شدن مانایی و هم

استفاده شـده تـا مشـخص شـود کـه بـراي        1یا چاو 2اف لیمر
                                                 
1- Pedroni 
2- F Limer test 

  انباشتگی پدرونی نتایج آزمون هم) 6جدول 
 متغیر وابسته مورد بررسی

  هاي آزمون آماره
TEA  کشورهاي

هاي  منتخب حوزه
آسیا، اروپا، آمریکا و 

  اقیانوسیه

TEA  حوزه
  خاورمیانه

57/2  
)00/0( 

47/1 -  
)93/0( 

Panel ν-statistic 

اره
آم

 
ون
 در
اي
ه

 
دي
بع

 

64/0  
)74/0( 

22/2  
)99/0( 

Panel ρ-statistic 

19/1  
)88/0( 

64/4 -  
)00/0( 

Panel PP-
statistic 

00/1-  
)16/0( 

86/2 -  
)00/0( 

Panel ADF-
statistic 

12/2  
)98/0( 

25/2  
)99/0( 

Group ρ–
statistic 

اره
آم

 
یان
ي م
ها

 
دي
بع

 

93/1  
)97/0( 

02/14 -  
)00/0( 

Group PP-
statistic 

43/1-  
)07/0( 

46/2 -  
)00/0( 

Group ADF-
statistic 

 .باشند می P-valueاعداد داخل پرانتز مقادیر  -
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هـاي   هاي پژوهش و برآورد مدل، بایـد از مـدل   آزمون فرضیه
نتایج آزمون اف لیمـر  . 3هاي پانل استفاده نمود یا مدل 2تلفیقی

حــوزه خاورمیانــه و کشــورهاي  بــراي متغیرهــاي کشــورهاي
 7منتخب حوزه آسـیا، اروپـا، آمریکـا و اقیانوسـیه در جـدول      

طور که مشـخص اسـت ایـن نتـایج      همان. گزارش شده است
کارگیري روش پانل به جاي روش تلفیقـی در هـر دو    مؤید به

  .باشند حوزه از کشورها می

  نتایج آزمون اف لیمر) 7جدول 
حوزه تحت 
  بررسی

  آمارهمقدار 
 فرضیه صفر P-value  اف لیمر

  نتیجه
 آزمون

 00/0  63/6  خاورمیانه

همسانی 
مقادیر عرض 

   از مبدأ

رد فرضیه 
 صفر

آسیا، اروپا، 
آمریکا و 
  اقیانوسیه

67/15  00/0 

همسانی 
مقادیر عرض 

   از مبدأ

رد فرضیه 
 صفر

  
  در برآورد مدل پانل 5یا تصادفی 4انتخاب اثرات ثابت 4-4

و یا ) با عرض از مبدأ ثابت(از میان اثرات ثابت براي انتخاب 
به جهت ) با عرض از مبدأ متغیر و تصادفی(اثرات تصادفی 

گردد که در آن  استفاده می 6برآورد مدل، از آزمون هاسمن
معنادار بودن آزمون به معناي تأیید اثرات ثابت در برآورد مدل 

اي برآورد معنا بودن آن بیانگر تأیید اثرات تصادفی بر و بی
نتایج آزمون هاسمن مربوط به دو حوزه . مدل پژوهش است

طور که  همان. گزارش شده است 8مورد بررسی در جدول 
گردد این نتایج حکایت از تأیید استفاده از روش  مشاهده می

  .ها دارد اثرات تصادفی پانل براي آزمون مدل

  نتایج آزمون هاسمن) 8جدول 

  حوزه تحت بررسی
  آمارهمقدار 

  کاي دو
درجه 
 آزادي

P-
value 

  نتیجه
 آزمون

 83/0 7  58/3  خاورمیانه
عدم رد 
 فرضیه صفر

آسیا، اروپا، آمریکا و 
  اقیانوسیه

46/11  7  20/0 
عدم رد 
 فرضیه صفر

                                                                            
1- Chow 
2- Pool 
3- Panel 
4 - Fixed effects 
5 - Random effects 
6 - Hausman test 

  برآورد مدل 4-5
افزار  کارگیري روش اثرات تصادفی، از نرم بعد از تأیید به

Eviews نتایج . براي برآورد و آزمون مدل استفاده شده است
 10و  9آزمون متغیرها براي دو حوزه مورد بررسی در جداول 

شود ضریب تعیین براي  گونه که مشاهده می همان. آمده است
هر دو حوزه کشورهاي خاورمیانه و کشورهاي منتخب سایر 

اال یا بوده که مقادیر ب 89/0و  69/0ها به ترتیب برابر  حوزه
براي هر دو  Fهمچنین مقادیر باالي آماره . نسبتاً باالیی است

دهنده دقت باالي الگوي رگرسیونی  حوزه مورد مطالعه، نشان
  .باشد برآوردشده براي این پژوهش می

 برآورد مدل براي کشورهاي حوزه خاورمیانه) 9جدول 

 T P-valueمقدار آماره   برآورد ضریب نام متغیر

IU 005/0  33/0 74/0 

MCS 020/0  73/3  00/0 

LI 017/0-  98/3-  00/0  
NDC 031/0-  32/3-  00/0  
SP 004/0-  76/2-  00/0  

GDPC 106/0  73/1  08/0  
GDPCG 032/0-  48/0-  63/0  
  00/0  16/8  543/4 مقدار ثابت
  69/0: ضریب تعیین

  68/0: شده ضریب تعیین تعدیل
 83/1: واتسون-آماره دوربین

  F :10/10مقدار آماره 
  F :00/0آماره  (P-value)ارزش احتمالی 

  

برآورد مدل براي کشورهاي منتخب حوزه آسیا، اروپا، ) 10جدول 
 آمریکا و اقیانوسیه

 T P-valueمقدار آماره   برآورد ضریب نام متغیر

IU 039/0  59/3  00/0 

MCS 014/0-  87/1- 06/0 

LI 215/0-  43/2-  02/0  
NDC 012/0-  95/3-  00/0  
SP 231/0-  10/2-  04/0  

GDPC 966/1  27/2  02/0  
GDPCG 009/0  21/0  83/0  
  23/0  22/1  696/3 مقدار ثابت
  89/0: ضریب تعیین

  87/0: شده ضریب تعیین تعدیل
 98/1: واتسون-آماره دوربین

  F :77/33مقدار آماره 
  F :00/0آماره  (P-value)ارزش احتمالی 
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  نتایج حاصل از آزمون فرضیات 4-6
توان به ارزیابی و مقایسه  هاي برآوردشده می بر اساس مدل

  .نتایج و همچنین بررسی فرضیات پرداخت
  نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 4-6-1

طور که پیش از این نیز بیان شد دو متغیر مستقل تعداد  همان
هاي همراه  و تعداد مشترکین گوشی (IU)کاربران اینترنت 

(MCS) نماینده اثرات خارجی شبکه مورد استفاده ، به عنوان
اي که معنادار بودن مثبت هر کدام از آنها  گونه اند به قرار گرفته

وجود رابطه مستقیم اثرات (بیانگر اثرات خارجی شبکه باال 
و معنادار ) ها به صنایع خالق خارجی شبکه با ورود شرکت

جود و(بودن منفی آنها به معناي اثرات خارجی شبکه پائین 
ها به  رابطه معکوس اثرات خارجی شبکه با ورود شرکت

بر اساس نتایج حاصل از آزمون . باشد می) صنایع خالق
متغیرهاي کشورهاي حوزه خاورمیانه، متغیر تعداد کاربران 

ها به صنایع خالق،  اینترنت ارتباط معناداري را با ورود شرکت
هاي  ن گوشینشان نداده اما از آنجا که متغیر تعداد مشترکی

ها به  همراه داراي ارتباط مثبت و معنادار با ورود شرکت
باشد در مجموع ارتباط مثبت و معنادار اثرات  صنایع خالق می
در حوزه خاورمیانه ) اثرات خارجی شبکه باال(خارجی شبکه 

تأیید ) فرضیه اول(ها به صنایع خالق  براي ورود شرکت
ها، متغیر تعداد  حوزهبراي کشورهاي منتخب سایر . گردد می

ها  کاربران اینترنت داراي رابطه مثبت و معنادار با ورود شرکت
هاي  به صنایع خالق بوده اما میان تعداد مشترکین گوشی

ها به صنایع خالق ارتباط معناداري دیده  همراه با ورود شرکت
با توجه به مثبت و معنادار بودن رابطه تعداد کاربران . نشد

ها به صنایع خالق، فرضیه اول براي  ود شرکتاینترنت و ور
  .گردد ها نیز تأیید می کشورهاي منتخب سایر حوزه

  نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 4-6-2
ها نیز دو متغیر نرخ بهره استقراض  در بخش سودآوري بانک

(LI)  و اعتبار خالص داخلی(NDC)  به عنوان نماینده
افزایش نرخ . اند ها مورد استفاده قرار گرفته سودآوري بانک

ها در اخذ وام و  بهره استقراض موجب اقبال کمتر شرکت
از طرفی دیگر، افزایش . ها خواهد شد کاهش سودآوري بانک

ها  اعتبار خالص داخلی نیز حمایت اعتباري دولت از شرکت
ها به وام با  اعتنایی شرکت نیز بیرا به دنبال دارد که این امر 

ها را به همراه دارد و این امر نهایتاً کاهش  بهره باالتر بانک

با توجه به این . ها را به دنبال خواهد داشت سودآوري بانک
مسئله، منفی و معنادار بودن دو متغیر نرخ بهره استقراض و 
ها  اعتبار خالص داخلی منجر به افزایش سودآوري بانک

ها موجب  از طرف دیگر، افزایش سودآوري بانک. رددگ می
خصوصاً صنایع با توان (گردد تا آنها در تأمین تسهیالت  می

گام بیشتري بردارند که در نتیجه ورود ) اعتباري کمتر
با . ]38[ها به صنایع مختلف را تشویق خواهد نمود  شرکت

هاي حاصل از آزمون متغیرها براي کشورهاي  توجه به یافته
ها، متغیرهاي  حوزه خاورمیانه و کشورهاي منتخب سایر حوزه

اي  نرخ بهره استقراض و اعتبار خالص داخلی داراي رابطه
باشند که  ها به صنایع خالق می منفی و معنادار با ورود شرکت

دهنده ارتباط مثبت و  بر اساس منطق اقتصادي مذکور، نشان
به صنایع خالق ها  ها با ورود شرکت معنادار سودآوري بانک

این نتایج بیانگر تأیید فرضیه دوم در هر دو حوزه . باشد می
  .مطالعاتی است

  نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 4-6-3
اي منفی و معنادار با  داراي رابطه (SP)اندازي  هاي راه رویه

این بدان معناست که . باشد ها به صنایع خالق می ورود شرکت
هاي ورود به صنایع  جرایی و هزینههاي اداري و ا هرچه رویه

ها براي ورود به صنایع  خالق افزایش یابد تمایل شرکت
خالق، چه براي کشورهاي حوزه خاورمیانه و چه براي 

این نتایج، . یابد ها، کاهش می کشورهاي منتخب سایر حوزه
  .نماید فرضیه سوم پژوهش را نیز تأیید می

متغیرها، ارتباط سه  آمده از تحلیل دست در مجموع نتایج به
ها و  متغیر اثرات خارجی شبکه باال، افزایش سودآوري بانک

ها  اندازي را با افزایش ورود شرکت هاي راه کاهش تعداد رویه
هاي  نماید که این نتایج با یافته به صنایع خالق تأیید می

ضمناً . همسو است] 32[پژوهش انجام شده توسط با و یو 
و  (GDPC)نه تولید خالص داخلی متغیرهاي سطح ملی سرا

نیز در هر دو حوزه  (GDPCG)رشد تولید خالص داخلی 
کارگرفته شدند تا نقش درآمدي کشورها هم  مورد مطالعه به

سرانه تولید خالص داخلی در هر . در نتایج لحاظ شده باشد
اي مثبت و معنادار با ورود  دو حوزه مورد مطالعه رابطه

داشته اما رشد تولید خالص داخلی ها به صنایع خالق  شرکت
ها به صنایع خالق از خود  ارتباط معناداري را با ورود شرکت

  .نشان نداده است
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  گیرينتیجه -5
 رشد اهمیت بر پیشینه پژوهشی این موضوع، از وسیعی طیف
واژه صنایع خالق . اند کرده تأکید خالق صنایع و اقتصاد در

میالدي و در بریتانیا مورد استفاده  1998نخستین بار در سال 
اي جهانی تبدیل  این صنایع، امروزه به پدیده. قرار گرفته است

اي که کشورها ناگزیرند تا به تعریف،  گونه اند به شده
همچنین . گیري و ارتقاء محصوالت خالق خود بپردازند اندازه
تا  شودها به صنایع خالق تبیین  تشرایط ورود شرک باید

گونه  تر آنها در این هاي الزم براي حضور موفق بتوان زمینه
گیري از عوامل سیاستی  با بهره مقالهاین . فراهم آورد را صنایع
عوامل (ها به صنایع خالق  گانه مؤثر در ورود شرکت سه

کنفرانس (که از مطالعات آنکتاد ) ارتباطی، مالی و اداري
یافته  در کشورهاي توسعه) و توسعه سازمان ملل تجارت

گذاري نوآوري را در حوزه  حاصل شده نقش سیاست
و آن را با کشورهاي منتخب  هخاورمیانه مورد بررسی قرار داد

هاي آسیا، اروپا، آمریکا و اقیانوسیه که شاخص  حوزه
نتایج . نموده استیافتگی باالیی دارند مقایسه  توسعه

کی از ارتباط مثبت و معنادار اثرات خارجی آمده حا دست به
ها به صنایع خالق  ها با ورود شرکت شبکه و سودآوري بانک

اندازي با  هاي راه و همچنین رابطه منفی و معنادار تعداد رویه
این نتایج، راهگشاي . باشد ها به صنایع خالق می ورود شرکت

هاي  تر در بخش ریزي صحیح برنامه برايگذاران  سیاست
نتایج حاصله با نتایج . زیرساختی، قانونی و مالی خواهد بود

در  دولت ،مقاله اخیر طبق نتایج بر. سازگار است] 32[
به دلیل  یهاي دولتی با محوریت کم گیري از سیاست بهره

مدت در  کوتاه ایجاد نوآوري وجود ریسک نکول باالتر، براي
 هاي وام و مودهن عمل تر خالق باید بسیار محتاطانه صنایع
 با هاي دولتی سیاست بلندمدت، در اما. سازد مهیا را بیشتري
 صنایع براي مناسب هاي زیرساخت ایجاد نظیر کیفی محوریت
همچنین . شوند کارگرفته به باید وام، بازار و خالق
 وسیلهه بکه شوند  گرفته نظر باید در بلندمدتی هاي سیاست

 واقعی برآورد ارزش جهت در را وام بازار کارایی بتوان آنها
 کمک اخالقی مخاطره مسئله کردن خنثی به که خالقیت

  .داد نماید ارتقاء می
آید که نقش  گونه برمی این حاصله در این پژوهش،از نتایج 
هاي ارتباطی و مخابراتی، مالی و اداري و اجرایی  زیرساخت

ها به صنایع خالق انکارناپذیر بوده و لزوم  در ورود شرکت
ها بیش از پیش ضروري  گذاري صحیح در این بخش تسیاس

ها در کشورهایی نظیر  گذاري لزوم این سیاست. رسد به نظر می
ایران که وابستگی به اقتصاد نفتی داشته و درصددند تا خود را 

اقتصاد غیرنفتی یک از بند اقتصاد نفتی برهانند و به سمت 
. گردد کشورها بیشتر احساس می دیگرپیش بروند نسبت به 

هاي  حمایتدر قالب  بایدهاي صحیح نوآورانه  اتخاذ سیاست
مالی مستقیم، غیرمستقیم مالیاتی، کاتالیزوري و زیرساختی 

در قالب  تواند میهاي مالی مستقیم  حمایت. اعمال گردد
هاي داراي  مدت به شرکت بهره کوتاه هاي کم وامتخصیص 

گیرد که البته توان بالقوه براي ورود به صنایع خالق صورت 
اي همراه باشد  هاي دوره این امر باید با نظارت دقیق و بازرسی

. تا از صرف پول در صنایع مربوطه اطمینان حاصل گردد
توان از طریق  نکی، میضمناً در صورت ناکارایی سیستم با

پذیر و  گذاران ریسک کنندگان مالی نظیر سرمایه سایر تأمین
پرداخت و تا این صنایع الی وکار به تأمین م فرشتگان کسب

البته نباید . ها را پوشش داد حدودي مشکالت مالی این بخش
فراموش کرد که تقویت مالی به تنهایی پاسخگوي نیاز 

ایجاد  و ها براي ورود به صنایع خالق نیست شرکت
 مهیاسازيهاي ارتباطات و فناوري اطالعات،  زیرساخت

، جلوگیري از ایجاد ها هاي قانونی فعالیت این شرکت زمینه
ورود به صنایع در  آنهاپاگیر براي  و مراحل سخت و دست
هاي ورود، حفظ حقوق مالکیت فکري،  خالق، کاهش هزینه
جهت  ها این شرکت ها و هدایت سازي ایده کمک به تجاري

ورود به بازارهاي جهانی بیش از پیش ضروري به نظر 
 هاي بنیان دهکر سعی پژوهش در حالی که این. ]39[رسد  می

 بازاربا  تعامل در را خالق صنایع در نوآوري درك براي نظري
 نیز هایی محدودیت که کرد فراموش نباید ایجاد نماید اما وام
 که نمود اشاره باید اول،. است داشته وجود مقوله این در
 بودند زیرا محدودیت داراي مورد استفاده يها داده

 نوپا هاي شرکت زمره در کشورها اکثر در خالق هاي شرکت
 سطح در(آنها از  اطالعات مشروحی و گردند بندي می طبقه

 در دولت مهم نقش هرچند دوم، ؛ندارد وجود )شرکتی ردخُ
 چارچوب اما گرفته قرار مورد بحث هماهنگی مسئله حل
 نگرفته قرار استفاده مورد موضوع صراحتاً این تحلیل نظري
هاي  تواند در خوشه حاضر می مقاله اینکه نهایتاً ؛ واست
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 اثر و شبکه خارجی اثرات به مفاهیم ترین نزدیک از که صنعتی
با نتایج این نتایج آن باشند نیز تکرار شده و  می سرریز

پژوهش حاضر در کنار سایر . پژوهش مقایسه گردد
 ]40[ خالق درباره صنایع شده در ایران هاي انجام پژوهش

  .تواند مفید واقع شود می
  

  References                                        منابع
[1] DCMS. (2001). Creative Industries Mapping 
Document 2001. London, UK, Department of Culture, 
Media and Sport, retrieved 2007-05-26. 
[2] Flew, T., & Cunningham, S. (2010). Creative 
industries after the first decade of debate. The 
information society, 26(2), 113-123. 
[3] Boix, R., De-Miguel-Molina, B., & Hervas-Oliver, 
J. L. (2013). Creative service business and regional 
performance: evidence for the European regions. 
Service Business, 7(3), 381-398. 
[4] United Nations Development Programme. (2008). 
Creative economy report 2008: The challenge of 
Assessing the Creative Economy: towards informed 
Policy-making. United Nation. 
[5] DCMS. (1998). Creative industries mapping 
document 1998. London, Department for Culture, 
Media and Sport. 
[6] Wang, J. (2004). The Global Reach of a New 
Discourse How Far Can ‘Creative Industries’ Travel?. 
International journal of cultural studies, 7(1), 9-19. 
[7] Yusuf, S., & Nabeshima, K. (2005). Creative 
industries in east Asia. Cities, 22(2), 109-122. 
[8] UNDP, U. (2013). Creative economy report 2013–
special edition: Widening local development pathways. 
United Nations Development Programme, New York. 
[9] Cunningham, S. (2009). Trojan horse or Rorschach 
blot? Creative industries discourse around the world. 
International journal of cultural policy, 15(4), 375-386. 
[10] European Parliament [EP] and the Council of the 
European Union [CEU]. (2008). Decision No. 
1350/2008/EC of the European Parliament and the 
Council of 16th of December 2008 concerning the 
European Year of Creativity and Innovation. Official 
Journal of the European Union, 24th of December 
2008 L348/115. 
[11] Chapain, C., Clifton, N., & Comunian, R. (2013). 
Understanding creative regions: bridging the gap 
between global discourses and regional and national 
contexts. Regional studies, 47(2), 131-134. 

 بازارهاي ساختار بررسی). 1386. (افتخاري، فرناز و عبادي، جعفر] 12[

، )79( 42تحقیقات اقتصادي، . اي شبکه خارجی اثرات بر تأکید با اینترنتی
151 -170.  

  .نشر نی، چاپ اول تهران، .مبانی اقتصاد ).1386( .نیلی، مسعود] 13[
[14] Chung, J. H., & Yoo, T. H. (2015). Government 
policy, network externalities and mobile 
telecommunication services: evidence from OECD 
countries. Applied Economics, 47(21), 2173-2183. 
[15] Shy, O. (2001). The economics of network 
industries. Cambridge University Press. 

[16] Madden, G., Coble-Neal, G., & Dalzell, B. 
(2004). A dynamic model of mobile telephony 
subscription incorporating a network effect. 
Telecommunications Policy, 28(2), 133-144. 
[17] Caves, R. E. (2000). Creative industries: Contracts 
between art and commerce. Harvard University Press. 
[18] Garnham, N. (2005). From cultural to creative 
industries: An analysis of the implications of the 
"creative industries" approach to arts and media policy 
making in the United Kingdom. International journal 
of cultural policy, 11(1), 15-29. 
[19] Cunningham, S., Ryan, M. D., Keane, M., & 
Ordonez, D. (2008). Financing creative industries in 
developing countries. Creative industries and 
developing countries: voice, choice and economic 
growth, 65-110. 

سازي فناوري در  تجاري). 1393. (کهنی، علی و پور، سعید شوال] 20[
دومین کنفرانس . ها ها و چالش آسیب: صنایع خالق و فرهنگی ایران

  .ران، ایرانسازي فناوري، دانشگاه علم و صنعت ایران، ته المللی تجاري بین
و  یفرهنگ ینیکارآفر). 1391. (رضا کمالیان، امین و کاظمی، مهدي] 21 [

 وکارهاي کسب مدیریت و کارآفرینی ملی کنفرانس. خالق یعصنا
  .بنیان، شرکت پژوهشی طرود شمال، بابلسر، ایران دانش

[22] Rajan, R. G. (1992). Insiders and outsiders: The 
choice between informed and arm's‐length debt. The 
Journal of Finance, 47(4), 1367-1400. 
[23] Riordan, M. H. (1995). Competition and bank 
performance: a theoretical perspective. Capital markets 
and financial intermediation, 328. 
[24] Hauswald, R., & Marquez, R. (2006). 
Competition and strategic information acquisition in 
credit markets. Review of Financial Studies, 19(3), 
967-1000. 
[25] Wette, H. C. (1983). Collateral in credit rationing 
in markets with imperfect information: Note. The 
American Economic Review, 73(3), 442-445. 
[26] Manias, P. (1978). Crashes: A History of 
Financial Crises. New York: Basic. 
[27] Caprio, G., & Klingebiel, D. (1996, April). Bank 
insolvency: bad luck, bad policy, or bad banking?. In 
Annual World Bank conference on development 
economics (Vol. 79). 
[28] Klapper, L., Laeven, L., & Rajan, R. (2006). Entry 
regulation as a barrier to entrepreneurship. Journal of 
financial economics, 82(3), 591-629. 
[29] Maican, F., & Orth, M. (2015). A dynamic 
analysis of entry regulations and productivity in retail 
trade. International Journal of Industrial Organization, 
40, 67-80. 
[30] Khiabani, N., & Hamidisahneh, M. (2012). The 
effects of entry regulation on bank competition: The 
case of the Iranian banking industry. Journal of 
Applied Economics, 15(1), 119-137. 
[31] Polsky, D., David, G., Yang, J., Kinosian, B., & 
Werner, R. M. (2014). The effect of entry regulation in 
the health care sector: The case of home health. Journal 
of public economics, 110, 1-14. 
[32] Bae, S. H., & Yoo, K. (2015). Economic modeling 
of innovation in the creative industries and its 
implications. Technological Forecasting and Social 
Change, 96, 101-110. 



  بررسی حوزه خاورمیانه و مقایسه آن با سایر کشورهاي منتخب: ها به صنایع خالق گذاري نوآوري در جذب شرکت نقش سیاست

30  

[33] Misra, K., Memili, E., Welsh, D. H., & Sarkar, S. 
(2014). The determinants of venture creation time: a 
cross-country perspective. International 
Entrepreneurship and Management Journal, 10(2), 
253-276. 
[34] Wong, P. K., Ho, Y. P., & Autio, E. (2005). 
Entrepreneurship, innovation and economic growth: 
Evidence from GEM data. Small Business Economics, 
24(3), 335-350. 
[35] Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit 
root tests in panel data: asymptotic and finite-sample 
properties. Journal of econometrics, 108(1), 1-24. 
[36] Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). 
Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal 
of econometrics, 115(1), 53-74. 
[37] Pedroni, P. (1999). Critical values for 
cointegration tests in heterogeneous panels with 
multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and 
statistics, 61(1), 653-670. 

[38] Flamini, V., Schumacher, M. L., & McDonald, M. 
C. A. (2009). The determinants of commercial bank 
profitability in Sub-Saharan Africa (No. 9-15). 
International Monetary Fund. 

). 1391. (نوري، سید سروش قاضی و نوري، سید سپهر قاضی] 39[
انتشارات . تهران. گذاري علم، فناوري و نوآوري اي بر سیاست مقدمه

  .مدرس، چاپ اولدانشگاه تربیت 
. ویی، صدیقهیان فردئرضا و اصغر زمانی، اعظم؛ سعدآبادي، علیمیر] 40[
. کارهاي ساماندهی نظام نوآوري صنعت موسیقیشناسایی راه). 1394(

  .14-1، )1(7سیاست علم و فناوري، 
 
 
 

  

 


