دوفصلنامة مطالعات و سياستهاي اقتصادي
سال ششم ،شمارة  ،2پاييز و زمستان 1398
شمارة پياپي  ،12صص206-189
مقالة پژوهشي

The Journal of Economic Studies and Policies
Semi-Annual, Vol.6, No.2, Fall 2019 – Winter 2020
Issue 12, pp.189-206
Original Article

تبيين عوامل مؤثر بر رشد ارزش افزوده

صنايع كوچك و متوسط در اقتصاد ايران
هديه ستايش

*

عباس معمارنژاد
كامبيز هژبر كياني
تقي

1

**
***

ترابي****

تاريخ دريافت 98/08/06 :ـ تاريخ تـأييـد99/01/20 :

چكيده

نقش كسبوكارهاي كوچك و متوسط در ابعاد مختلف اقتصادهاي ملي از موضوعات مهمي است كه توجه

بسياري از پژوهشگران و سياستگذاران را به خود معطوف داشته است .از شاخصترين ويژگيهاي كسبوكارهاي
كوچك و متوسط ميتوان به پتانسيل آنها در ايجاد اشتغال ،پويايي بخشيدن به عملكرد بخشهاي اقتصادي،
تقويت تابآوري اقتصاد ،پيشبرد نوآوريها و در نهايت ،بهبود رشد اقتصادي اشاره داشت .در همين راستا پژوهش
حاضر در صدد آن است تا با استفاده از رويكرد اقتصادسنجي پنلديتا به تحليل اثر عوامل مؤثر بر رشد ارزشافزوده

صنايع كوچك و متوسط اقتصاد ايران در قالب  22كد

ISIC

دو رقمي طي دوره  1384-94بپردازد .طبق

يافتههاي اين پژوهش ،رشد نوآوري در صنايع كوچك و متوسط اثري مثبت و معنادار بر رشد ارزشافزوده اين

گروه از صنايع داشته است؛ افزايش باز بودن اقتصاد ايران تأثير مثبتي بر رشد ارزشافزوده صنايع كوچك و
متوسط نداشته است؛ همچنين رشد نهادهها ي توليد )سرمايه فيزيكي ،نيروي كار و سرمايه انساني( رشد
ارزش افزوده صنايع كوچك و متوسط را بهطور مثبت و معنادار تحت تأثير قرار ميدهد.

واژگان كليدي :كسبوكارهاي كوچك و متوسط ) ،(SMEرشد ،صنعت )ساخت( ،پنلديتا.
طبقهبندي موضوعيC23 ،L25 ،L11 ،O49 ،O40 ،O14 :
 .1اين مقاله از پ ايان نامه دكتري استخراج شده است.

* دانشجوي دكتري اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران.
Email: Hedi.setayesh@gmail.com

** استاديار گروه اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسﻼ مي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران )نوي سنده مسئول(.

Email: Memarnejad@srbiau.ac.ir
Email: kianikh@yahoo.com
*** استاد گروه اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران.

**** دانشيار گروه اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران.

Email: ttttorabi@gmail.com

190

دوفصلنامة مطالعات و سياستهاي اقتصادي  /پياپي  / 12صص 206 -189

 .1مقدمه

طي دهههاي اخير و به ويژه پس از وقوع بحران مالي جهاني ،عملكرد مؤثر كسب وكارهاي

كوچك و متوسط ) 1(SMEsو قابليتهاي كليدي آنها در عرصه اقتصاد سبب گرديده تا اين

گروه از كسبوكارها در سياستگذاريهاي اقتصادي كشورها از اولويت برخوردار گردند .ضرورت

فعاليت مستمر اين كسبوكارها در اقتصاد به حدي است كه از آنها بهعنوان ستون فقرات
يك اقتصاد ياد ميشود 2و نقشي معمارگونه در كاركرد اقتصادي مدرن به آنها نسبت داده

شده است.
طبق آمارهاي جهاني دستكم  95درصد از كسب وكارهاي ثبت شده در سراسر جهان از

نوع كوچك و متوسط ميباشند كه اين رقم در اروپا بالغ بر  99درصد است(IFC, 2010:9) .

در  28كشور عضو اتحاديه اروپا مشاركت كسبوكارهاي كوچك و متوسط در بخش تجاريِ
غيرمالي بهگونهاي است كه اين كسبوكارها  99/8درصد كل كسبوكارها 57 /4 ،درصد

ارزشافزوده و  66 /8درصد اشتغال را تشكيل ميدهند )كميسيون اروپا .(2016 ،كسبوكارهاي

كوچـك و متوسـط در اقتصـ ادهاي )سـازمان( همكاريهـ اي اقتصـ ادي آسيا-پاسيفيك
)) (Asia-Pacific Economic Cooperation (APECبالغ بر  95درصد از كل كسبوكارها
را تشكيـل ميدهند ) (APEC, 2015:3و بـهطـ ور ميانگيـن  60درصـد از اشتغـ ال كـل و
 60-50درصد از ارزشافزوده را در كشورهاي عضو  OECDبه خود اختصاص دادهاند

) .(OECD, 2017bبه دليل اهميت نقش كسب وكارهاي كوچك و متوسط در دستيابي به

توسعه اقتصادي ،اكثر كشورهاي جنوب شرق آسيا نيز محور توسعه صنعتي خود را بر رشد و

گسترش صنايع كوچك بنا نهادهاند3؛ در هميـن راستـا برخي از اقتصادهاي خوش كاركرد
)نظير تايوان و هنگكنگ( به شدت بر بنگاههاي كوچك تكيه

نمودهاند4.

در اقتصاد ايران » بخش صنعت« از اهميت ويژهاي برخوردار است  .مهمترين ويژگي بخش

صنعت عمدتاً به نقش آن در ايجاد ارزش افزوده و پتانسيل ايجاد اشتغال پايدار نسبت داده
شده است .بخش صنعت داراي پيوندهاي پسين و پيشين با ساير بخشها بوده و همچنين به
)1. Small and Medium Sized Enterprises (SMEs
2. see:Khalique et al, 2011: 3(6) /398; Robu, 2013:1(17)/84, 86, Ndiaye et al, 2018: 18(4)/273.

 .3نك :لطف عليپور و درخشاني.40 /29 :1388 ،

4. see: Savlovschi and Robu, 2011: 14(1).
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منزله يك بازوي كمكي براي اقتصاد در جهت مقابله با ضربهپذيري درآمد حاصل از صادرات
نفت و گاز محسوب ميشود .از همين روي بخش صنعت يكي از بخشهاي تأثيرگذار بر بهبود

شاخصهاي عملكردي اقتصاد و همچنين يكي از عرصههاي مهم ب راي فعاليت كارگاههاي
كوچك و متوسط به شمار ميرود.

كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط طي دوره  1383-94بهطور ميانگين  84 /8درصد از

تعداد كل كارگاههاي صنعتي داراي  10نفر كاركن و بيشتر كشور را به خود اختصاص داده و

بهطور متوسط  32 /5درصد از اشتغال و  14درصد از ارزشافزوده كارگاههاي صنعتي داراي 10

نفر كاركن و بيشتر را طي دوره مذكور تشكيل دادهاند .1در پايان سال  1394سهم صنايع
كوچك و متوسط از كل تعداد طرحهاي در دست اجرا در بخش صنعت و معدن ،قريب به 95

درصد بوده است؛ اين در حالي است كه طبق گزارش سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران ) (1395سهم صنايع كوچك در ارزش توليدات و صادرات بهترتيب  17و 10

درصد ارزيابي شده است .اين امر بدان معناست كه صنايع بزرگ كشور عليرغم در اختيار داشتن
تعداد محدودي از كارگاههاي صنعتي ،سهم غالب را در ايجاد ارزشافزوده ،اشتغال ،ارزش

توليدات و صادرات بخش صنعت به خود اختصاص دادهاند.

دستيابي به رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغالزا با متوسط رشد  8در صدي از اهداف

مورد تأكيد در برنامه ششم توسعه عنوان گرديده است؛ از سوي ديگر ،بخش صنعت يكي از
بخشهاي اقتصادي پيشران و محرك رشد در اقتصاد ايران به شمار ميرود .لذا تقويت عملكرد

صنايع كوچك و متوسط و بازتاب آن در عملكرد بخش صنعت ،به مثابه راهكاري ا ست كه
ميتواند در توسعه صادرات غيرنفتي ،افزايش مقاومت و تابآوري اقتصادي ،ايجاد اشتغال
پايدار و در نهايت دستيابي به افق اقتصادي ترسيمشده در سند چشمانداز سال  1404مؤثر
واقع شود و مسير گذار از بحرانهاي اقتصادي را براي كشور هموار سازد.

در همين راستا پژوهش حاضر در صدد آن است تا به بررسي اثر عوامل مؤثر بر رشد

ارزشافزوده كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط در اقتصاد ايران طي دوره زماني 1384-94

بپردازد .در اين بررسي ،سـه فرضيه در مورد اقتصاد ايران مورد تحليل قرار گرفته است:
 .1محاسبات پژوهش حاضر بر اساس دادههاي مركز آمار ايران
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 (1رشد نوآوري در كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط قادر است اثري مثبت و معنادار بر رشد
ارزشافزوده كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط داشته باشد (2 ،اثر باز بودن اقتصاد ايران بر رشد
ارزشافزوده كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط لزوماً مثبت نخواهد بود و  (3عوامل سنتي مؤثر
بر رشد )سرمايه فيزيكي ،نيروي كار ،سرمايه انساني( داراي اثري مثبت و معنادار بر رشد ارزشافزوده

صنايع كوچك و متوسط ميباشند .ساختار ادامه پژوهش بهگونهاي است كه در بخش دوم مباني
نظري موضوع ،در بخش سوم پيشينه مطالعات تجربي ،در بخش چهارم تصريح مدل ،در بخش

پنجم نتايج برآورد و در بخش ششم جمعبندي و نتيجهگيري مطالب ارائه گرديده است.
 -2مباني نظري

در سال  1979ديويد بِرچ ) (David Birchبراي نخستين بار با استفاده از دادههاي آماري،

اهميت كسبوكارهاي كوچك را در خلق مشاغل و تحريك رشد اقتصادي اثبات نمود .اگرچه

در دهههاي گذشته بسياري از اقتصاددانان شرط رسيدن به فرآيند توسعه صنعتي و اقتصادي
در كشورهاي جهان سوم را رشد و گسترش صنايع كوچك ميدانستند ،ليكن از دهه  1990به
بعد كه موج كوچكگرايي جهاني اتفاق افتاد سياستهاي كشورهاي پيشرفته نيز به سمت
گسترش صنايع كوچك و متوسط بهمنظور افزايش قدرت رقابت و كارآفريني اين صنايع سوق

پيدا كرده است 1؛ تا آنجا كه طي دو دهه اخير در بسياري از كشورهاي  OECDفعاليت

اقتصادي در صنايع توليدات كارخانهاي ،از بنگاههاي بزرگ به سمت بنگاههاي كوچك تغيير
جهت يافته است(Carree and Thurik, 1998: 26(2)/ 137) .

عبارت »كسبوكارهاي كوچك و متوسط« دامنه وسيعي از تعاريف و معيارها را در بر ميگيرد.

برخي از معيارهاي رايج بهكار رفته در تعريف كسبوكارهاي كوچك و متوسط عبارتند از تعداد

كاركنان ،ارزش فروش و/يا داراييها ،و سطح سرمايهگذاري .بسياري از منابع ،كسبوكارهاي

كوچك و متوسط را با داشتن تعداد كاركنان كمتر از  250نفر تعريف كردهاند .در همين راستا طبق
تعريف رايج كميسيون اروپا ) (European Commission,2016كسبوكارهاي كوچك و متوسط

متشكل از كسبوكارهايي است كه كمتر از  250كاركن را در استخدام داشته باشند و درآمد ساﻻنه

آنها از  50ميليون يورو تجاوز نكند و يا كل تراز مالي ساﻻنه آنها از  43ميليون يورو فراتر نرود.
 .1نك :گزارش سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران .1393 ،

تبيين عوامل مؤثر بر رشد ارزش افزوده صنايع كوچك و متوسط در اقتصاد ايران  /ستايش و 193 ...

برخي تحليلگران بر اين باورند كه بنگاههاي خرد ،كوچك و متوسط ) 1(MSMEsبهطور

همزمان دو نقش را ايفا ميكنند» 2:شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي« از طريق گسترش
مشاركتشان در توليد ،و »كاهش فقر« از طريق اثرات ايجاد اشتغال و ايجاد درآمد ناشي از رشد

محصول توليدي .در همين ارتباط ،مفاهيم تئوريهاي رشد اقتصادي دﻻلت بر آن دارند كه

كسبوكارهاي كوچك و متوسط موتور رشد اقتصادي هستند؛ زيرا ايجاد »اشتغال« ميكنند،

»رقابت« را تحريك ميكنند و »نوآوري« و »سرريز دانش« را ارتقاء ميدهند كه در نهايت همه
اين موارد ،رشد اقتصادي را در جامعه تحرك ميبخشد 3.در اين بين» ،مستقيم يا غيرمستقيم

بودن« اثرگذاري كسبوكارهاي كوچك و متوسط بر رشد اقتصادي نيز تا حدودي مورد بحث
است (Audretsch, 2007) .ضمن بيان اين موضوع كه كسبوكارهاي كوچك و متوسط

ميتوانند بهطور غيرمستقيم نيز بر رشد اقتصادي اثر داشته باشند ،اذعان ميدارد كه اين پيوند
غيرمستقيم ،ناشي از »رقابت و همكاري بين خود كسبوكارهاي كوچك و متوسط« ،و همچنين

ناشي از »رقابت و همكاري بين كسبوكارهاي كوچك و متوسط با سازمانهاي بزرگتر « است.4

 -1-2رويكرد مدلهاي رشد اقتصادي براي تحليل نقش كسبوكارهاي كوچك و متوسط

تاكنون در ادبيات اقتصادي مدلهاي رشد گوناگوني مطرح گرديده است كه هركدام با فروض و

شرايط خاص خود سعي در تبيين رشد اقتصادي كشورها و شناسايي عوامل مؤثر بر آن داشتهاند.

مدلهاي رشد مطرح شده توسط بارو 5،منكيو ،رومر و ويل 6و  ...طي سالها توسط بسياري از

پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته و چارچوبي تئوريك براي تحليل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي

ارائه دادهاند؛ ليكن در مسير تكامل مدلهاي رشد ،بهتدريج عﻼوه بر عوامل سنتي )سرمايه فيزيكي،
نيروي كار و سرمايه انساني( عوامل ديگري نيز در چارچوب رشد لحاظ گرديده است.

امروزه يكي از رويكردهاي مرسوم در مدلسازيهاي رشد آن است كه بهجاي انتخاب

متغيرها صرفاً بر پايه مباني صريح نظري ،نتايج مطالعات تجربي پيشين نيز مدنظر قرار گيرند.

تنوع استفاده از متغيرها در زمينههاي تحليلي رشد بهحدي است كه به اذعان لوين و رنلت

7

)1. Micro, Small and Medium-Sized Enterprises (MSMEs
2. see: Tambunan, 2006: 14.
3. see: Memili, 2015: 45.
4. see: Audretsch, 2007: 23(1).
5. see: Barro, 1991.
6. see: Mankiw, Romer and Weil, 1992.
7. see: Levin and Renelt, 1992.
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بالغ بر  50متغير يافت شده است كه دستكم در يك رگرسيون بهطرز معناداري با رشد داراي

همبستگي بودهاند .بدينترتيب امكان گسترش مدلهاي رشد از طريق ورود متغيرهاي جديد
)نظير متغيرهاي مرتبط با كسبوكارهاي كوچك و متوسط( در اين مدلها ميسر گرديده است.

در همين راستا آدرش و كيل بك 1و آدرش 2در مطالعات خود استدﻻل نمودهاند كه كارآفريني
و بنگاههاي كوچك عوامل مهم تعيينكننده رشد اقتصادياند ،اما از چارچوب رشد نئوكﻼسيك

حذف شدهاند؛ از ديدگاه آنان توضيح چگونگي اثرگذاري كسبوكارهاي كوچك و متوسط بر
رشد اقتصادي ميتواند بر قدرت توضيحدهندگي تئوري سنتي رشد بيفزايد.

3

از ديدگاه ثوريك و ونكرز 4،كارآفريني و بنگاههاي كوچك ،مفاهيمي مرتبط اما يقيناً

غيرمتـ رادف هستند؛ به اعتقاد آنان طـ ي دهههـاي نخست عصـ ر حاضـ ر ،بنگاههاي كوچك
)و متوسط( بهعنوان » ناقلي براي كارآفريني« و »منبعي از اشتغال و درآمد « شناسايي شدند،
اما امروزه كسبوكارهاي كوچك بيش از هر زمان بهعنوان »انتقالدهنده جريان كارآفريني«

ظاهر شدهاند كه نه تنها به اشتغال و ثبات اجتماعي و سياسي كمك ميكنند بلكه در توان

نوآورانه و رقابتپذيري نيز مشاركت دارند 5.ونكرز و ثوريك بيان داشتهاند كه معموﻻً رابطه
مستقيمي بين كارآفريني و رشد اقتصادي وجود ندارد 6،به همين دليل بايد از »متغيرها يا

پيوندهاي واسط« نظير »نوآوري و رقابت « براي درك نحوه اثرگذاري كارآفريني بر رشد
اقتصادي استفاده كرد؛ بر اساس تحليل آنان »استارت-آپها«» ،نوآوريها« و » رقابت«،

مرتبطترين عواملي هستند كه كارآفريني را به رشد اقتصادي پيوند ميدهند .در همين زمينه،

آدرش در يك بررسي مفهومي و تجربي به تبيين نقش پوياي بنگاههاي كوچك و متوسط در
اقتصاد اياﻻت متحده پرداخت و نشان داد كه اين بنگاهها منابع مهمي از رشد اشتغال و نوآوري

هستند 7.بر همين اساس ،كسبوكارهاي كوچك و متوسط ميتوانند به عنوان بستري براي

تحريك نوآوريِ منجر به رشد اقتصادي مدنظر قرار گيرند.

در فرآيند ايجاد نوآوري ،انتقال دانش و تكنولوژي ابزاري ضروري براي كسبوكارهاي
1. see: Audretsch and Keilbach, 2004.
2. see: Audretsch, 2007.
3. see: Cravo et al, 2012: 38/218.
4. see: Thurik and Wennekers,1999.
5. see: Wennekers and Thurik, 1999.
6. see: Wennekers and Thurik, 1999.
7. see: Audretsch, 2002.
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كوچك و متوسط پوياست 1.مطالعات آگار وال و همكاران 2،و نات 3حاكي از آن است كه سرريز

دانش ميتواند رقابت و نوآوري را تحريك نمايد؛ لذا ميتوان ابراز داشت كه سرريز دانش
مكانيسم مهمي است كه متضمن تحقق رشد درونزاست 4.يكي از مباحث محوري در حوزه
سرريز دانش» ،تحقيقوتوسعه « است ،در همين راستا آدرش 5تحقيق و توسعه را عموماً بهترين
منبع ايجاد دانش جديد معرفي نموده و معتقد است انباشت دانش پيشرفتهتر در بنگاههاي

بزرگتر ميتواند به سمت بنگاههاي كوچك سرريز كند و بدينطريق بهرهوري آنها در تحقيق

و توسعه و متعاقباً دستيابي به رشد اقتصادي را بهبود بخشد .در مطالعات رومر ،گراسمن،

گراسمن و هلپمن و آقيون و هويت 6،رشد سرانه بلندمدت از طريق فعاليتهاي بينالمللي

 R&Dاز جانب بنگاههاي خصوصي توضيح داده شده است .مخارج تحقيق و توسعه محلي نيز
بعضاً بهعنوان پراكسي براي بهكارگيري نوآوريها مورد استفاده قرار گرفته است 7.همچنين،
سازمان توسعه صنعتي ملل متحد )يونيدو( 8سطح مخارج صرف شده بر روي تحقيق و توسعه

را در زمره عوامل مؤثر بر تعيين سطح نوآوري بنگاهها برشمرده است.

اخيراً بهواسطه جهانيشدن و پيشرفتهاي سريع در تكنولوژيهاي جديد –بهويژه فناوري

اطﻼعات و ارتباطات ) 9(ICTكه اَشكال جديدي از رقابت را ايجاد و بازارهاي جديدي را براي
خلق و ارائه محصوﻻت و خدمات نوآورانه گشوده است -بر اهميت نوآوري افزوده شده است

) .(OECD، 2007 ،7اين اهميت به حدي است كه در گزارش شاخص جهاني نوآوري
) (Global Innovation Index (GII), 2015از فناوريهاي اطﻼعات و ارتباطات بهعنوان
محركهائي بنيادي براي رشد اقتصادي مدرن ياد شده كه معادل يكچهارم رشد اقتصادي را در

بسياري از ملل درحالتوسعه امروزي توضيح ميدهند .از سوي ديگر ،سرمايهگذاري در  ICTداراي

همبستگي مثبت با انتشار نوآوري است ) ،(OECD, 2007:14همچنين  ICTبه تسهيل فرآيند

نوآوري از طريق سرعت بخشيدن به اكتشافات علمي كمك كرده است؛ بر همين اساس بين
1. see: OECD, 2005.
2. see: Agarwal et al., 2004.
3. see: Knott, 2003.
4. see: Audretsch and Keilbach, 2004: 38/951.
5. see: Audretsch, 2002.
6. see: Romer, 1990; Grossman, 1990; Grossman and Helpman, 1991a, Aghion and Howitt, 1992,
1998, 2005.
7. see: Rodríguez-Pose and Crescenzi, 2013.
8. see: UNID, 2016.
9. Information and Communication Technology
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استفاده از  ICTو توان بنگاهها براي نوآوري –بهعنوان مثال ،معرفي محصوﻻت ،خدمات ،فرآيندها

و كاربردهاي جديد -پيوندي نزديك برقرار است ) .(OECD, 2007:7در همين ارتباط ،كانسولي

1

ادبيات علمي اثر  ICTبر بنگاهها را مورد تحليل قرار داده و اثرات اصلي را در قالب چهار گروه

»عملكرد«» ،رشد«» ،گسترش« و »محصوﻻت جديد« شناسايي و دستهبندي نموده است.

2

 -3پيشينه مطالعات تجربي

نظر به آنكه پژوهش حاضر در راستاي تبيين نقش عوامل مؤثر بر رشد ارزشافزوده صنايع

كوچك و متوسط تنظيم يافته است؛ در اين قسمت تﻼش شده به مجموعهاي از مطالعات
تجربي كه مرتبط با موضوع و محتواي اين پژوهش بودهاند اشاره گردد.

كري و ثوريك ) ،(Carree and Thurik, 1998در مطالعهاي مشترك 14 ،صنعت را در 13

كشور اروپايي طي دوره  1990-1994مورد بررسي قرار دادند .نتايج بررسي آنها نشان داد
كه افزايش سهم اشتغال بنگاههاي بزرگ در سال  1990اثري منفي بر رشد توليد صنعت طي

چ هار سال بعدي داشته است.
بك و همكاران ) ،(Beck et al., 2005در مقاله خود  45كشور را طي سالهاي 2000-1990

مورد بررسي قرار دادهاند كه طبق يافتههاي آنان رابطهاي قوي و مثبت بين كسبوكارهاي كوچك

و متوسط )بر حسب سهم اشتغال( و رشد سرانه توليد ناخالص داخلي وجود دارد .در اين مطالعه،
متغير وابسته رشد اقتصادي است كه معادل با ميانگين نرخ رشد ساﻻنه  GDPواقعي سرانه در نظر
گرفته شده است .در سمت متغيرهاي توضيحي ،اثر كسبوكارهاي كوچك و متوسط بر حسب

سهم بخش  SMEدر كل نيروي كار رسمي بخش توليدات كارخانهاي تعريف شده است .همچنين

مجموعهاي از متغيرهاي كنترل از جمله سهم مخارج دولتي از  ،GDPسهم صادرات و واردات در
 ،GDPسرمايه انساني )نرخ ثبتنام در مدارس راهنمائي( ،نرخ تورم ،سهم اعتبارات اعطائي به بخش

خصوصي از سوي نهادهاي مالي نسبت به  ،GDPو محيط كسب و كار در مدل لحاظ شده است.

هو ) ،( Hu, 2010با استفاده از روش دادههاي پنل به بررسي اثر كسبوكارهاي كوچك و

متوسط بر رشد اقتصادي در  37كشور توسعهيافته و درحالتوسعه طي دوره  1960-1990پرداخته
1. see: Consoli, 2012.
2. see: Tarute and Gatautis, 2014: 110/1221.
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است .در اين مطالعه دو معيار براي اهميت كسبوكارهاي كوچك و متوسط در نظر گرفته شده

است» :سهم  SMEsدر تعداد بنگاهها« ،و »سهم  SMEsدر اشتغال« .طبق نتايج ،رابطهاي

سيستماتيك و مثبت بين كسبوكارهاي كوچك و متوسط و رشد اقتصادي وجود دارد.

سيليوسترو ) ،(Silivestro, 2012در قالب يك مطالعه بين كشوري و با استفاده از روش

دادههاي پنل ،نقش كسبوكارهاي ك وچك و متوسط در رشد سرانه  GDPرا در  25كشور
عضو اتحاديه اروپا طي دوره  2005-2010مورد مطالعه قرار داده است .بر اساس يافتهها رابطه
بين گسترش كسبوكارهاي كوچك و متوسط و رشد اقتصادي براي كل دوره موردنظر مثبت

و معنادار بوده و اين كسبوكارها در توضيح رشد اقتصادي ساﻻنه مشاركت داشتهاند .نقش

كسبوكارهاي كوچك و متوسط در مدل اين تحقيق ،توسط »سهم ارزش افزوده
كسبوكارهاي كوچك و متوسط« مورد تحليل قرار گرفته است.

كراوو و همكاران ) ،(Cravo et al., 2012در مطالعه خود به بررسي رابطه بين كسبوكارهاي
كوچك و متوسط و رشد اقتصادي در ايالتهاي برزيل با استفاده از رويكرد دادههاي پنل طي

دوره  1985-2004پرداختهاند .در اين بررسي ،اثر كسبوكارهاي كوچك و متوسط توسط

»سهم اشتغال كسبوكارهاي كوچك و متوسط در كل اشتغال رسمي بخش توليدات

كارخانهاي « مورد تحليل قرار گرفته است .از ديگر متغيرهاي توضيحي مدل ميتوان به سرمايه
انساني كسبوكارهاي كوچك و متوسط )بر حسب متوسط سالهاي تحصيل در بين كاركنان

كسبوكارهاي كوچك و متوسط( ،سرمايه فيزيكي )بر حسب ميانگين مصرف برق صنعتي( و
رشد جمعيت اشاره داشت  .طبق نتايج اين مطالعه ،در برزيل سهم اشتغال كسبوكارهاي

كوچك و متوسط بهطور منفي با رشد اقتصادي همبستگي دارد ،بنابراين افزايش اندازه اين
بخش در قالب افزايش اشتغال آن ،به رشد اقتصادي باﻻتر منجر نميشود؛ همچنين

كسبوكا رهاي كوچك و متوسطي كه از سطوح پائينتر سرمايه انساني برخوردارند قادر به

كمك به رشد بهرهوري و نهايتاً رشد اقتصادي نميباشند.

روسو و رومن ) ،(Rusu and Roman, 2017اثر نماگرهاي عملكردي اقتصاد كﻼن بر رشد
ارزشافزوده كسبوكارهاي كوچك و متوسط را مورد تحليل قرار دادهاند .به همين منظور ،با

استفاده از مدل پنل ديتا عوامل اثرگذار بر عملكرد كسبوكارهاي كوچك و متوسط در  7كشور
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اروپاي مركزي و شرقي طي سالهاي  2008-2014مورد بررسي قرار گرفته است .متغير
وابسته مطالعه نامبرده ،عملكرد اقتصادي كسبوكارهاي كوچك و متوسط )بر حسب رشد
ارزشافزوده اين بخش( است؛ همچنين متغيرهاي توضيحي مدل عبارتند از رشد  GDPواقعي،

نرخ كل ماليات ،تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ،صادرات كاﻻها و خدمات ،و مصرف نهايي

خصوصي .طبق نتايج ،بيش از نيمي از نماگرهاي اقتصاد كﻼن انتخاب شده )نرخ ماليات،
صادرات كاﻻها و خدمات و مصرف نهايي خصوصي( بهلحاظ آماري معنادار بوده و داراي

همبستگي قوي با عملكرد كسبوكارهاي كوچك و متوسط ميباشند.

در مطالعات داخلي ،خادم محمدي ) (1383صنايع كوچك ،متوسط و بزرگ ايران را طي دوره

زماني  1366 -81مورد بررسي قرار داده است .نتايج مطالعه وي نشان ميدهد كه اثر رشد

ارزشافزوده گروه صنايع كوچك و متوسط ،گروه صنايع بزرگ ،و هر دو گروه اين صنايع ،بر
رشد اقتصادي مثبت است؛ همچنين اثر رشد ارزشافزوده گروه صنايع كوچك و متوسط كمتر
از اثر رشد صنايع بزرگ بر رشد اقتصادي ميباشد.
علمي و همكاران ) ،(1392با استفاده از روش دادههاي تابلويي به بررسي رابطه ميان اندازه

صنايع كوچك و متوسط و رشد اقتصادي استاني طي دوره  1383-85پرداختهاند .در اين

مطالعه ،رشد اقتصادي )تفاضل لگاريتم سرانه توليد واقعي( متغير وابسته است و تعداد صنايع

كوچك و متوسط هر استان بر حسب تعداد كاركنان  ،اعتبارات )واگذار شده به هر استان(،

آموزش )دانشآموزان دوره متوسطه هر استان( ،زيرساختها )تعداد خطوط تلفن در هر استان(

و تورم استاني بهعنوان متغيرهاي توضيحي در نظر گرفته شده است .نتايج اين تحقيق حاكي

از آن است كه طي دوره مورد بررسي ،صنايع كوچك و متوسط )با ضريب  ( 0/008تأثير مثبت
و معناداري بر رشد اقتصادي استانهاي كشور داشته است.
خاطرنشان ميگردد هدف پژوهش حاضر ،تبيين نقش برخي از عوامل مؤثر بر رشد ارزشافزوده

صنايع كوچك و متوسط در اقتصاد ايران است .همانگونه كه در ادامه و در قسمت معرفي مدل

اشاره شده ،بخشي از ارزشافزوده صنايع كوچك و متوسط توسط متغيرهاي مرتبط با همين
بخش توضيح داده ميشود )نظير اشتغال ،سرمايه ،سطح نوآوري و تعداد كارگاهها در صنايع كوچك

و متوسط( .اين در حالي است كه در مطالعات تجربي مرتبط ،اثر متغيرهاي نامبرده عمدتاً بر
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»رشد اقتصادي« و نه بر »رشد ارزشافزوده صنايع كوچك و متوسط« بررسي شده است .همچنين

در اين پژوهش از طريق وارد كردن دو متغير »تحقيقوتوسعه« و » فناوري اطﻼعات و ارتباطات«

به مدل ،تﻼش گرديده تا اثر نوآوري صنايع كوچك و متوسط بر رشد ارزشافزوده اين بخش مورد

برآورد قرار گيرد .عﻼوه بر اين موارد ،استفاده از دادههاي صنايع كوچك و متوسط در كدهاي

آيسيك دو رقمي ميتواند از ديگر وجوه تمايز اين پژوهش با مطالعات مورد بررسي باشد.
 -4معرفي متغيرها و تصريح مدل

تبيين الگوي مورد برآورد پژوهش ،بر مبناي تلفيقي از مفاهيم نظري مدلهاي رشد و

همچنين مطالعات تجربي انجام شده در حوزه كسب وكارهاي كوچك و متوسط صورت پذيرفته
است .گردآوري اطﻼعات اين پژوهش به روش كتابخانهاي صورت گرفته و بررسيهاي آماري
و برآوردهاي انجام شده با استفاده از آمار و اطﻼعات استخراج شده از مركز آمار ايران ،بانك
مركزي جمهوري اسﻼمي ايران ،سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران ،همچنين

گزارشهاي برخي از مراكز ،سازمانها و نهادهاي مرتبط صورت پذيرفته است .نمونه مورد

بررسي در اين پژوهش مشتمل بر كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط )داراي  10تا  99نفر
كاركن( در  22صنعت )ساخت( با كدهاي  ISICدو رقمي است كه طي دوره  1384 -94مورد
مطالعه قرار گرفتهاند 1.شايان ذكر است مركز آمار ايران كسبوكارها را به چهار گروه طبقهبندي

كرده است :كسبوكارهاي داراي  1-9نفر كاركن 10-49 ،نفر كاركن 50-99 ،نفر كاركن و
بيش از  100نفر كاركن .همچنين طبق طبقه بندي بانك مركزي ،واحدهاي داراي كمتر از 10

نفر كاركن »خرد« 10 ،تا  49نفر كاركن »كوچك« 50 ،تا  99نفر كاركن »مت وسط« و بيش

از  100نفر كاركن »بزرگ« تعريف شده است .لذا در پژوهش حاضر با استناد به طبقهبندي
» مركز آمار ايران« و » بانك مركزي« كارگاههاي صنعتي داراي  10-99نفر كاركن بهعنوان
صنايع كوچك و متوسط در نظر گرفته شده است .در اين تحقيق ،برآورد نتايج با استفاده از مدل
پنل ديتا با دادههاي ساﻻنه و به كمك نرم افزار 9 Eviewsصورت گرفته است .مدل اقتصادسنجي
مورد برآورد در رابطه ) (1نشان داده شده است .اين مدل متشكل از يك معادله رگرسيون خطي

با رويكرد پنلديتا ميباشد كه در آن از فرم لگاريتمي متغيرها استفاده شده است.

 .1نظر به آنكه در زمان نگارش مقاله حاضر ،جديدترين دادههاي قابل دسترس در مورد كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط
مربوط به سال  1394بوده ،لذا برآوردهاي اين پژوهش بر مبناي داده هاي منتشر شده تا آن زمان صورت گرفته است.
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)(1

LVSM , = c , + α LKSM , + α LLSM , + α LHC ,
+ α LOPEN , + α LNSM , + α LICT ,
+ α LRD , + e ,

به گونهاي كه  LVSMلگاريتم ارزشافزوده كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط،

LKSM

لگاريتم موجودي سرمايه كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط LLSM ،لگاريتم تعداد شاغلين
كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط LHC ،لگاريتم سرمايه انساني كارگاههاي صنعتي كوچك

و متوسط )مجموع تعداد شاغلين كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط كه داراي مدرك
فوقديپلم و يا باﻻتر از آن )فوق ديپلم ،ليسانس ،فوق ليسانس و دكترا( هستند(،

LNSM

لگاريتم تعداد كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط LICT 1،لگاريتم هزينه ارتباطات و
مخابرات در كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط LRD ،لگاريتم هزينه تحقيقات و آزمايشگاه

در كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط LOPEN 2،لگاريتم درجه بازبودن اقتصاد و
انديسهاي  iو  tدر مورد هر متغير بهترتيب نشاندهنده صنعت  iو سال  tمي باشند.
 -1-4آزمون پايايي متغيرها

پيش از برآورد مدل و تفسير نتايج ،ضروري است وضعيت پايايي متغيرها مورد ارزيابي قرار

گيرد كه به همين منظور از آزمون لوين ،لين و چو ) (Levin, Lin and Chuاستفاده شده

است .نتايج اين آزمون در جدول ) (1ارائه گرديده است.

 » .1تعداد كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط« متغيري است كه براي تبيين نقش و اهميت نسبي كسبوكارهاي
كوچك و متوسط در مدلسازيهاي تجربي مورد استفاده قرار ميگيرد .در اين پژوهش نيز با استناد به مطالعات

تجربي پيشين از جمله مطالعه هو ) (2010و علمي و همكاران )  (1392اين متغير بهعنوان متغير توضيحي در مدل

منظور شده است.

 .2در مدلسازي پژوهش حاضر كوشش گرديده تا اثر »نوآوري« بهعنوان يكي از مؤلفههاي اثرگذار بر رشد
ارزشافزوده صنايع كوچك و متوسط ،مورد تحليل و ارزيابي قرار گيرد؛ چرا كه نوآوري صنعتي بهعنوان موتور رشد

شناخته ميشود )آقيون و هوويت .(1992 ،به همين منظور از دو متغير »هزينه تحقيقات و آزمايشگاه« و » هزينه

ارتباطات و مخابرات« در كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط براي انعكاس نقش نوآوري در رشد ارزش افزوده اين

صنايع استفاده شده است .با توجه به محدوديت دسترسي به برخي از دادههاي صنايع كوچك و متوسط ايران به
تفكيك كدهاي  ISICدورقمي ،هزينه تحقيقات و آزمايشگاه كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط بهعنوان پراكسي
براي هزينههاي تحقيق و توسعه در نظر گرفته شده؛ همچنين هزينه ارتباطات و مخابرات بهعنوان پراكسي فناوري

اطﻼعات و ارتباطات  2در مدل به كار رفته است.
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جدول ) :( 1آزمون پايايي متغيرهاي مدل
LRD

LICT

LNSM

LOPEN

LLSM

LHC

LKSM

LVSM

نام متغير
آماره و Prob

وجود عرض از مبدأ و روند

-21/96

-9/99

-19/94

-21/12

-14/78

-23/72

-5/75

-17/99

آماره

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

Prob

وجود عرض از مبدأ

-32/73

-5/05

-4/37

-8/28

-9/33

-4/27

-2/80

-1/50

آماره

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/002

0/06

Prob

مأخذ :محاسبات پژوهش حاضر

در اين قسمت ،آزمون لوين ،لين و چو در دو حالت وجود عرض از مبدأ و روند ،و وجود عرض

از مبدأ انجام گرفته است .طبق نتايج ،در حالت اول كليه متغيرهاي مدل در سطح اطمينان 95

درصد پايا هستند .در حالت دوم نيز به جز متغير  LVSMكه در سطح اطمينان  90درصد پايا
است ،ساير متغيرها در سطح اطمينان  95درصد پايا بودهاند.
 -5برآورد مدل و تفسير نتايج

در مدلهاي اقتصادسنجي از نوع پنل ديتا دو آزمون اصلي جهت تشخيص نوع مدل صورت

ميگيرد» :آزمون تشخيص بين مدل اثرات مشترك و مدل اثرات ثابت « كه به آزمون  Fليمر

) (Leamerموسوم است و »آزمون تشخيص بين مدل اثرات تصادفي و مدل اثرات ثابت« كه
آزمون هاسمن ) (Hausmanنام دارد .نتايج اين دو آزمون در جدول ) (2ارائه شده است.
جدول ) :(2نتايج آزمونهاي تشخيص نوع مدل
احتمال

درجه آزادي

آماره

آزمون اثرات

0/00

) 175و (20

11/50

 Fمقطعي

0/00

20

170/41

احتمال

درجه آزادي

0/00

7

X2

آماره

X2

127/61

X2

مقطعي

خﻼصه آزمون
اثرات تصادفي مقطعي

آزمون تشخيص بين مدل اثرات
مشترك و مدل اثرات ثابت

آزمون هاسمن

منبع :نتايج پژوهش حاضر

طبق نتايج آزمون  Fليمر در بخش فوقاني جدول ،فرضيه صفر مبني بر آنكه مدل موردنظر

از نوع اثرات مشترك است پذيرفته نميشود .نتايج آزمون هاسمن نيز نشاندهنده رد فرضيه
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صفر است .بدينترتيب فرضيه مقابل پذيرفته ميشود كه بر اساس آن ،مدل مورد برآورد
پژوهش از نوع »اثرات ثابت « خواهد بود .نتايج حاصل از برآورد مدل موردنظر كه بر اساس

رابطه ) (1انجام گرفته در جدول ) ( 3ارائه شده است.

جدول ) :(3نتايج برآورد
ضريب
متغير
3/518072
C
0/968873
LLSM
0/037012
LKSM
1/206846
LHC
-1/042609
LNSM
-0/620203
LOPEN
0/027191
LRD
0/333851
LICT
منبع :نتايج برآوردهاي تحقيق

Std. Error

1/904855
0/503901
0/020988
0/203267
0/428185
0/193191
0/015081
0/076927

t-statistic

1/846898
1/922745
1/763435
5/937248
-4/770388
-3/210306
1/803007
4/339821

Prob.

0/0665
0/0561
0/0796
0/0000
0/0000
0/0016
0/0731
0/0000

طبق نتايج برآورد ،ضرايب كليه متغيرها در سطح  10درصد به لحاظ آماري معنادار است .با

توجه به مثبت و معنادار بودن ضرايب دو متغير  ICTو  RDكه بهعنوان دو معيار براي تبيين
نوآوري در بخش صنايع كوچك و متوسط در مدل لحاظ شدهاند ،ميتوان فرضيه اول پژوهش

 مبني بر آنكه رشد نوآوري در كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط ،اثري مثبت بر رشدارزشافزوده كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط دارد -را مورد پذيرش قرار داد .بدينترتيب،

با ايجاد يك درصد افزايش در »هزينه تحقيقات و آزمايشگاه« و »هزينه ارتباطات و مخابرات«
بهترتيب  0/027و  0/333درصد رشد در ارزشافزوده صنايع كوچك و متوسط ايجاد ميشود.

برآورد اين مدل همچنين نشان داد كه افزايش يك درصدي در درجه باز بودن اقتصاد ،تأثيري
منفي بر رشد ارزشافزوده كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط دارد و آن را به ميزان 0/62
درصد كاهش ميدهد .بدينترتيب فرضيه دوم پژوهش نيز مورد پذيرش ق رار ميگيرد و نشان
ميدهد طي دوره  1384-94رشد ارزشافزوده صنايع كوچك و متوسط ايران آنچنان كه بايد و
شايد از اتصال به بازارهاي جهاني منتفع نميشود .طبق نتايج برآورد» ،تعداد شاغلين«» ،سرمايه
انساني« و »موجودي سرمايه« كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط مطابق با انتظارات تئوريك

داراي اثري مثبت و معنادار بر رشد ارزشافزوده كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط ميباشند.
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اين تأثير بهگونهاي است كه يك درصد افزايش در هر يك از اين متغيرها سبب رشد ارزشافزوده
صنايع كوچك و متوسط بهترتيب معادل با  ، 1/20 ،0/96و  0/037درصد ميگردد؛ بر همين
اساس ،فرضيه سوم نيز مورد پذيرش قرار ميگيرد .نتايج برآورد همچنين نشان داد كه رشد تعداد

كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط تأثيري منفي و معنادار بر متغير وابسته دارد؛ به گونهاي كه

در صورت ايجاد يك درصد افزايش در تعداد كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط 1/04 ،درصد
از رشد ارزشافزوده كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط كاسته ميشود.
 -6جمعبندي و نتيجهگيري

طبـق نتايـج برآورد مدل اين پژوهش ،ارتقاء سطح نـوآوري صنايـع كوچـك و متوسـط )در قالب

 R&Dو  (ICTقادر است اثري مثبت و معنادار بر رشد ارزشافزوده صنايع كوچك و متوسط داشته
باشد .نظر به تأثير مثبت نوآوري در خلق ارزشافزوده كارگاههاي صنعتي كوچك و متوسط ،شايسته
است از سوي نهادهاي مسئول نظير معاونت علمي-فناوري رياست جمهوري ،اقدامات ﻻزم در

جهت تقويت ارتباط بين صنعت و دانشگاه براي توسعه طرحهاي نوآورانه بيش از پيش در اولويت

قرار گيرد تا از اين رهگذر ،اَشكال مختلف نوآوري ـ اعم از نوآوريِ فرآيند يا نوآوري ِمحصول-
فرصت ظهور يابند و در صورت اثبات كارآيي ،مورد تجاريسازي قرار گيرند.

طبق يافتهها ،باز بودن اقتصاد ايران اثري منفي بر رشد ارزشافزوده صنايع كوچك و متوسط بر
جاي ميگذارد .پايين بودن كيفيت محصوﻻت ،ناكافي بودن ميزان بهرهگيري از نيروي كار ماهر،
بهروز نبودن فناوري مورد استفاده در خطوط توليد ،همچنين چالشهاي خاص در حوزههاي مديريتي
و توسعه بازار از جمله علل و عواملي هستند كه با تضعيف قدرت رقابتپذيري صنايع كوچك و
متوسط ،مانع كاميابي آنها در عرصه تجارت خارجي ميگردند .اما از نگاهي ديگر ،به دليل آنكه

صنايع كوچك و متوسط دستكم در تأمين مواد اوليه و صادرات ،كمتر از صنايع بزرگ تحتالشعاع

نوسانات بينالمللي قرار دارند ،اين گروه از صنايع از اين قابليت برخوردارند تا بهمنزله يك بازوي
كمكي جدي براي اقتصاد بهويژه در شرايط تحريم و ركود مدنظر قرار گيرند .بر همين اساس،
توانمندسازي صنايع كوچك و متوسط ميتواند بهمنزله ضربهگيري در برابر پيامدهاي نامطلوب ركود

تورمي ايفاي نقش كند .طبق نتايج ،برآوردهاي مثبت و معنادار به دست آمده براي اشتغال ،سرمايه
انساني و موجودي سرمايه ،نتيجهاي همسو با نتايج موردانتظار از مدلهاي رشد بوده است.
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