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چکیده:
هاي بنیادي در کارآفرینی، توسعه بیشتر این رغم توسعه تحسین برانگیز تئوريعلی

خصوص، سازه گیري دشوار است. بهاندازههايروشها و مدلپیشرفت دررشته بدون 
در سطح کالن نیاز دارد. در گیري کمیاندازهکارآفرینی به اتتحقیقکانونها در فرصت

هاي فرصتگیرياندازه) براي DEA(هااین مقاله چگونگی کاربرد تحلیل پوششی داده
96اي از ل بر مبناي نمونهاثیک موشود تشریح می2یتراژ فنیبهاي آرفرصتونوآورانه 

هاي نوآورانه و هایی از فرصتتخمین، همراه با 1995-2012ساله 18کشور در طول دوره 
عالوه چگونگیبهشود.براي استفاده احتمالی سایر پژوهشگران ارائه میفنی یتراژ بآر

ح یتشر3نرخ تراکم کسب وکارهاي جدیدبا فنیهاي نوآورانه و آربیتراژهمبستگی فرصت
هاي نوآورانه و فرصتهاي سپس کشورهاي جهان برحسب مقدار شاخصشود.می

کشورهاي در انتها مقایسه بینشوند.بندي میفنی به چهار گروه طبقهآربیتراژ
دهد که بطور نسبی کشورهاي صادرکننده نفت و غیرصادرکننده نفت نشان می

رهایی هستند که از شاخص صادرکننده نفت (شامل ایران)، کمتر در زمره کشو
بیشتر در زمره هاي نوآوري باالیی برخوردارند و به نسبتبرداري از فرصتبهره

.کنندبرداري نمیبهرههاي آربیتراژ فنی نیز بخوبیکشورهایی هستند که از فرصت
JEL :L26 ،O33يبندطبقه

هاپوششی دادهیتراژ، تحلیل بها، نوآوري، آرکارآفرینی، فرصتهاي کلیدي:واژه

1 Data Envelopment Analysis (DEA)
 ،هاي مجلسعضو هیات علمی مرکز پژوهشو دانشجوي دکتري کارآفرینی دانشگاه تهرانبه ترتیب

دانشیار مهندسیدانشیار کارآفرینی دانشگاه تهران و، استاد اقتصاد دانشگاه تهران(نویسنده مسئول)، 
)shahin.javadi@ut.ac.ir، ایران.                                                     (ها دانشگاه تهرانسیستم

2 Technological arbitrage opportunities
3 New Business Density
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مقدمه-1
هاي نظري که فرضیات راجع به ارتباط پیشرفت هر رشته علمی به توسعه هم تئوري

گیري که چگونگی ارتباط بین هاي اندازهمدلو هم دنکنمیان مفاهیم را تعیین می
دهند، بستگیمعیارهاي عملیاتی یا قابل مشاهده با مفاهیم مربوطه را توضیح می

شود اما هاي بنیادي هدایت میسازي با توسعه تئوري). تئوري4،1980(شوابدارد
توان بدون ارائه معیار عملیاتی مناسب از ارتباطات مفهومی آزمون تئوري را نمی

هايکه پیشرفتدر حالی-لمی کارآفرینی سازي شده انجام داد. مطالعه عفرضیه
ویژه براي گیري بهاندازههاي در خصوص روش-انگیز مفهومی داشته استشگفت

و 5(آنوخیناش با چالش مواجه شده استهاي بنیاديتأیید برخی از ایده
). 2011دیگران،

اي طوالنی از تشریح ایجاد کسب و کار جدید در مبانی نظري کارآفرینی سابقه
). بخش فرد این پیوند، توجه 6،2000براساس پیوستار فرد و فرصت وجود دارد (شین

هاتر درباره ویژگیگیري و آزمون با شروع از ادبیات قدیمیاي را در اندازهحظهقابل مال
و اجتماعی به 8هاي شناختی، اثرات شهودي) و به دنبال آن پایه7،1961لندکله(مک

رسیم؛ به ویژه ها می). اما، زمانی که به بخش فرصت9،2004خود جلب کرد (بارون
ون، تحقیقات خیلی کمی صورت گرفته است. گیري و آزمدر ارتباط با اندازه

وآورانه شوند: نها به دو نوع متمایز تفکیک میدر مبانی نظري به روشنی فرصت
) کارآفرینانی را مورد توجه قرار داد که عمدتاً از 1934(10و آربیتراژ. شومپیتر

که از ) کارآفرینانی را1973(11کردند اما کرزنربرداري میهاي نوآورانه بهرهفرصت
دانست. بردند را نیز مهم میهاي آربیتراژ سود میفرصت

هایی هستند که در آن کاالها و خدمات، مواد خام، هاي نوآورانه، موقعیتفرصت
هاي نوآورانه شوند. کارآفرینان فرصتهاي سازماندهی جدید ارائه میبازارها و روش

اد محصوالت، فرآیندها، مواد هاي بدیع براي ایجرا از طریق ترکیب منابع به روش
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 ). این 1934کنند (شومپیتر،هاي سازماندهی جدید خلق میخام، خدمات یا روش
،55(شومپیتر،دهندهاي جدید رخ میها براساس یک قاعده در قالب شرکتفرصت
هاي نوآورانه، کانون توجه محققان کارآفرینی براي سالیان ). این نوع از فرصت1934

است.طوالنی بوده 
هاي جدید هاي نوآورانه، محققان اذعان دارند که شرکتعالوه بر فرصت

ها با ها ایجاد شوند. این فرصتبرداري از یک نوع متفاوت از فرصتتوانند با بهرهمی
شناسایی سریع تغییرات در عرضه و تقاضاي منابع (یا عوامل تولید) و کاالها و خدمات 

توان هاي آربیتراژ را می) دو نوع فرصت1997(کرزنر،منتج از آن همراه هستند 
تشخیص داد: آربیتراژ بازار و آربیتراژ فنی. تغییرات در توزیع تقاضاي عوامل تولید، و 

تواند ناشی از یک سري از عوامل شامل تغییر در کاالها و خدمات منتج از آن، می
هاي اتی سیاسی و تکانهثبکننده، کشف ذخایر مواد خام جدید، بیهاي مصرفرجحان

ها زا مانند بالیاي طبیعی باشد. در جایی که در مسیر اطالعات مربوط به تکانهبرون
در تعامل بین عرضه و تقاضا مانع وجود دارد، سازوکارهاي قیمتی خاموش خواهند 

هایی هاي موقتی آربیتراژ بازار ایجاد خواهد شد. افرادي که چنین فرصتبود و فرصت
مادامی »خرید با قیمت پایین و فروش در قیمت باال«توانند از ص بدهند میرا تشخی

). از طرف دیگر، 1997هاي قیمتی وجود دارند، سود ببرند (کرزنر،که تفاوت
،12یگراندوپذیرد (لینوآوري دیگران صورت میهاي آربیتراژ فنی با تقلید از نفرصت
2002.(

برداري از عوامل تولید کاراتري براي بهرههاي هاي جدید، روشاغلب نوآوري
ها سودآوري خود را باال سازد که با کاهش هزینهکنند که نوآوران را قادر میارائه می

و هاي فنی محدودببرند. پیشرفت در نوآوري براي کارآفرینان مقلد هوشیار، فرصت
هزینه ل مزیت درآورد تا با تقلید سریع از هر پیشرفت فنی به دنباموقتی بوجود می

هاي فنی شود که پیشرفتباشند. بنابراین آربیتراژ فنی شامل فعالیت تقلیدي می
).2011(آنوخین، وینسنت و اوتیو،گذاردجدید را اشاعه داده و بر اقتصاد تأثیر می

وند شهاي جدید توسط آربیتراژان مقلد ایجاد میاي از شرکتبخش قابل توجه
مطالعات تجربی بسیار کمی درباره کارآفرینی آربیتراژ صورت ). اما13،1999(آلدریچ

توان با استفاده از روش شود که چگونه میگرفته است. در این مقاله نشان داده می

12 Lane et al.
13 Aldrich
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برداري از گیري میزان بهره)، شاخصی براي اندازهDEA(هاتحلیل پوششی داده
شود سپس نشان داده میهاي نوآورانه و آربیتراژ فنی در اقتصاد بدست آورد.فرصت

بکار برد.14توان در یک مطالعه بین کشوريکه چگونه این روش را می
براي ارزیابی کارایی ها یک مدل برنامه ریزي ریاضی،تحلیل پوششی داده

) است که چندین ورودي و چندین خروجی DMUاي (هاي تصمیم گیرندهواحد
یاگیري کارایی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت دارند. اندازه

، با 1957در سال 15فارلن قرار داشته است.اسازمان همواره مورد توجه محقق
استفاده از روشی همانند اندازه گیري کارایی در مباحث مهندسی، به اندازه گیري 

ندازه گیري کارایی مد موردي که فارل براي اکارایی براي واحد تولیدي اقدام کرد.
نظر قرار داد شامل یک ورودي و یک خروجی بود.

دیدگاه فارل را توسعه دادند و الگویی را ارایه کردند که 16چارنز ،کوپر و رودز
تحت این الگو،گیري کارایی با چندین ورودي و خروجی را داشت.توانایی اندازه

در رساله دکتراي ادوارد رودز و به نام گرفت و اول بارهاعنوان تحلیل پوششی داده
تحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی 17راهنمائی کوپر

در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت.،1976آمریکا در سال 
هاي آربیتراژ هاي نوآورانه و فرصتاز آنجا که پایش سطح و تغییرات فرصت

یاستگذاري در زمینه کارآفرینی اهمیت دارد و بعالوه هیچ فنی به منظور مطالعه و س
هاي آربیتراژ فنی را در سطح کالن برآورد روش دیگري وجود ندارد که میزان فرصت

بیتراژ فنی هاي آربرداري از فرصتکند و در کشورهاي در حال توسعه سهم بهره
ف اصلی هاي مذکور ضروري است که هدمحاسبه شاخصبیشتر است، معرفی روش

این مقاله است.
هاي نوآورانه و آربیتراژ فنی با نرخ تراکم عالوه چگونگی همبستگی فرصتبه
شود. سپس کشورهاي جهان برحسب مقدار کارهاي جدید تشریح میکسب و
. شوندبندي میهاي نوآورانه و آربیتراژ فنی به چهار گروه طبقههاي فرصتشاخص

ي صادرکننده نفت و غیرصادرکننده نفت به لحاظ اي بین کشورهادر انتها مقایسه
گیرد وهاي نوآورانه و شاخص آربیتراژ فنی صورت میبرداري از فرصتشاخص بهره

14 Cross- Country Context
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 هاي چهارگانه مشخص جایگاه ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت در گروه
.شودمی

مبانی نظري-2
متمرکز بوده است. به کارآفرینانها، تحقیقات کارآفرینی بر فرد کارآفرین براي دهه

شود که آنها را براي چالش هاي اختصاصی نگاه میبه مثابه افرادي داراي ویژگی
هاي مربوط به این تالشساخت. ویژگیوکار جدید منحصر به فرد میتشکیل کسب

)، 18،1987، تحمل ابهام (بگلی و بوید1961لند،کله(مکشامل نیاز به موفقیت
(خیلستروم 20)، میل به عدم اطمینان19،1986(بروکهوس و هورویتزتحمل ریسک

) 24،1982) و قضاوت (کیسون23،1964(نایت22بینش برتر،)21،1979و الفونت
طور تجربی مورد تأیید قرار به» خاص«ایده کارآفرینان شود. اما روي هم رفته، می

توان تنها کارآفرینانه را نمی). فرآیند 26،1988گاتنر؛25،1999نگرفته است (ثورنتون
ح یابند، توضیبا تمرکز بر فرد، بدون مالحظه محیطی که افراد خودشان را در آن می

برداري توسط همه افراد ها براي تشخیص، توسعه و بهرهداد. محیط است که فرصت
ها براي ). اهمیت فرصت2000؛ شین،1997بارنی،را در خود داراست (بوسنیت،

نویسد رآفرینانه قبالً توسط فون میسز مورد تایید قرار گرفته است. وي میفرآیند کا
،27(میسز» در هر اقتصاد زنده و واقعی، هر عامل همیشه یک کارآفرین است«... که 

). فرآیند کارآفرینی اساساً وابسته به فرصت است حتی اگر آن فرد 253ص،1949
ها زندگی بخشد.باشد که در نهایت به فرصت

اي طوالنی دارد. براساس چارچوب نظري طالعه فرصت در کارآفرینی، سابقهم
هایی که در موقعیت«یعنی [توان به نوآورانه ها را میها، فرصتفعلی درباره فرصت

توان از هاي سازماندهی جدید را میآن کاالها و خدمات، مواد خام، بازارها و روش
» ابزارهاي جدید معرفی کرد-اهدافطریق تشکیل ابزارها، اهداف یا چارچوب 

18 Begley & Boyd
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20 Taste for Uncertainty
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هایی که در آن اهدافی که یعنی موقعیت[) یا آربیتراژ28،2003و شین(اکخارت
ه وي بکار خواهد برد، گیر در تالش براي رسیدن به آن است و ابزاري کتصمیم

تفکیک کرد. ]مشخص هستند
آربیتراژ هاي هر نوآوري که توسط هرکسی در هر صنعتی ایجاد شود، فرصت

ه کند. بطور مشابها و افرادي که آن را شناسایی کنند، باز میفنی براي همه شرکت
هاي آربیتراژ فنی را براي هاي ایجاد شده در کشورهاي توسعه یافته، فرصتنوآوري

). 15، ص2002،و دیگرانآورد (لینکشورهاي کمتر توسعه یافته فراهم می
هاي باالي ذاتی در نوآوري، مادامی ریسکهمچنین به دلیل عدم اطمینان و

برداري هاي آربیتراژ فنی وجود دارند، کارآفرینان انگیزه کمتري براي بهرهکه فرصت
هاي آربیتراژ فنی ). تنها زمانی که فرصت1964(نایت،هاي نوآوري دارنداز فرصت

شوند. بر اینتوان انتظار داشت که کارآفرینان نوآور وارد عمل به اتمام برسند می
هاي نوآورانه بیشتر و رود که کشورهاي با بازارهاي کاراتر از فرصتاساس انتظار می

هاي آربیتراژ فنی کمتري برخوردار باشند.فرصت
هاي نوآورانه و آربیتراژ فنی موجود در اقتصاد توان مقدار فرصتاما چگونه می

گذارند؟ آیا اقتصاد بر جاي نمیگیري کرد؟ آیا آنها هیچ اثري از خود در را اندازه
هاي سازگار و به لحاظ ها و روشگیري کمی آنها براساس مدلروشی براي اندازه

تجربی قابل قیاس وجود دارد؟ همانطور که ذکر گردید، تاکنون متغیر جانشین 
هاي آربیتراژ وجود نداشته و نوآوري در سطح بین کشوري به مناسبی براي فرصت

گیري شده است. اندازهتحقیق وتوسعهد ثبت اختراعات تا مخارج چندین روش مانن
وند و شها ثبت نمیکه البته این معیارها نیز بدون اشکال نیستند زیرا همه نوآوري

) و 29،2002رسد (کارلسون و فریدسازي نمیهر ثبت اختراعی به مرحله تجاري
،30(آگیون و تیرولشوندنمیهمچنین مخارج تحقیق وتوسعه لزوماً به نوآوري منجر 

توان حداقل به یک روش مستقیم، صریح . اما با استفاده از ایده مرز تولید می)1994
گیري کرد.هاي نوآورانه را اندازهشناسی دقیق فرصتو قابل اعتماد و به لحاظ روش

راهم فهاي آربیتراژ فنی را نیز گیري فرصتعالوه، استفاده از این روش امکان اندازهبه
).2011، و دیگران(آنوخینآوردمی

28 Eckhardt & Shane
29 Carlsson & Fridh
30 Aghion & Tirole
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 کنند تحت تکنولوژي موجود بهترین در هر زمان مشخص، کشورها تالش می
ین کنند. آنها به ااستفاده را از منابع خود ببرند و بنابراین مرز تولید را تعریف می

اي در جاي دیگر وجود ندارد که معنی کارا هستند که هیچ تکنولوژي شناخته شده
تواند با منابع کمتر، همان مقدار تولید را بدست دهد. همچنین کشورهایی وجود ب

دارند که کارا نیستند و از مرز تولید فاصله دارند. براي این کشورها امکان حرکت به 
هاي آربیتراژ فنی قابل طرف مرز در طی زمان وجود دارد. به عبارت دیگر، فرصت

هاي توسعه یافته در جاهاي دیگر ولوژيگیري از تکندسترس هستند و با بهره
توانند مسیر کشورهاي کاراتر را دنبال کنند. با در نظر گرفتن این منطق اقتصادي، می
رداري بتوان براي برآورد میزان بهرهتوان نشان داد که چگونه از ایده مرز تولید میمی

ها استفاده کرد.از فرصت
هاي ها و بازدهنهادهههاي قابل مشاهدترکیبهبا مقایسه همDEAروش 

کند. بنابراین، مرز کشورها در یک مجموعه داده، بهترین مرز تولید را محاسبه می
ه ها استنباط شدکه بطور تجربی از داده-مذکور بهترین تکنولوژي شناخته شده

قرار دارند؛ کند. کشورهاي کارا بر روي مرز را در هر نقطه از زمان ارائه می-است
، 31پذیر است (آکس و هارکربندي کشورهاي با کارایی یکسان، پیچیده اما امکانرتبه

اي از مرز قرار دارند و این فاصله به عنوان معیاري ). کشورهاي ناکارا با فاصله2002
طعه ترین قسازي شده است. کارایی هر کشوري براساس نزدیکاشان مفهوماز ناکارایی

شود.ارزیابی میاز مرز تولید
مرز تولید اشاره به بهترین استفاده ممکن (ترکیب) از منابع تحت یک 
تکنولوژي معین دارد که به عنوان روشی براي تبدیل منابع به محصوالت مطلوب در 

کند. در مثالی، را ارائه می32شود. در واقع مرز تولید، تکنولوژي معیارنظر گرفته می
شهود پشت مفهوم مرز تولید نشان داده شده است که در آن کشورهاي 1در شکل 

A ،B وCمانند 2و 1هاي کشورهاي داراي تکنولوژي کارا هستند: آنها از نهاده)
کنند و بنابراین مرز تولید با خطی برداري میطور مؤثر بهرهنیروي کار و سرمایه) به

ناکاراست؛ براي این Dشود. کشور کند، تعریف میعبور میCو Bو Aز نقاط که ا
نشان داد.DXچین توان با خطهاي آربیتراژ فنی وجود دارد که میکشور فرصت

31 Xue & Harker
32 Benchmark Technology
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(با پیکان نشان داده شده است) در روش ترکیب منابع در طول زمان تغییراتی
) در GDPمانند محصول مشخص (ولید همان مقدار از ) براي ت2و 1( نهادهاي 

یابد. گیرد. مرز اصلی تولید در نتیجه نوآوري به پایین انتقال میها صورت میکشور
کند نشان داده شده است. عبور می'Cو 'A' ،Bمرز جدید به وسیله خطی که از نقاط

هاي آربیتراژ فنی (که در این مثال هنوز ناکاراست) فرصتDکه براي کشور در حالی
سازي بیش از حدي نشان داده شده است. بطور آشکار، این مثال ساده'D'Xبا خط 

ر دقیق طوپشت تکنیک تخمین کارایی است اما آن شهود پشت تکنیک را بههاز اید
دهد.نشان می

تولیدمرزوفنیآربیتراژنوآورانه،هايفرصت:1شکل

مقداري یکسان از محصولمورد استفاده براي تولید 2و 1مقادیر نهاده ٭
).2011: (آنوخین، وینسنت و اوتیو، مأخذ

) از طریق 1ند: کنطریق تجربه میوري را از دودر طی زمان کشورها افزایش در بهره
از نقطه 1در شکل 'Dسازي (یعنی نقطه تولید موجود؛ یا بهینهحرکت به طرف مرز 

D تولید ناشی از پیشرفت ) از طریق انتقال خود مرز 2ت) و تر استولید نزدیکبه مرز
وی تغییرات مرز تولید در طول زماندر تکنولوژي مؤثر فعلی؛ یا نوآوري. با ردیاب

ر در توان تغییهمچنین تغییرات موقعیت نسبی کشورها با توجه به مرز تولید، می
یک غییر کارایی. این تکنوري کل کشور را به دو جزء تجزیه کرد: تغییر فنی و تبهره

وري ) معرفی شد و به عنوان تجزیه شاخص بهره1953اولین بار توسط مالم کویست (
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 مالم کویست شناخته شده است. جزء اول (تغییر فنی) به عنوان معیاري از نوآوري
؛ 33،1994مورد پذیرش همگانی واقع شده است (فار، گروسکوف، نوریس و ژانگ

تولید اصلی ارائه هاي مرزو به وسیله جابجایی قطعه) 34،0220ثورسباي و ثورسباي
دهد وري کل ناشی از پیشرفت فنی را نشان میشود. اساساً، آن پیشرفت در بهرهمی

و بنابراین صرفنظر از طبیعت پیشرفت با مبانی نظري کارآفرینی، سازگار است 
ابزارها و سازي در چارچوب). جزء دوم، بهینه1934؛ شومپیتر،35،1959(پنروز

یتراژ دهد که با آرباهداف مشخص با تغییر کارایی تحت تکنولوژي مفروض را نشان می
فنی یا حرکت کشورهاي کمتر کارا به طرف مرز ایجاد شده توسط کشورهاي معیار 

تطابق دارد.
Xهاي با استفاده از نهادهu=1و .... و Uکه در آن کشورهاي DEAمدل  , ،
n=1, … Nولید محصولبه تY ریزي له برنامهپردازند، مسأیمt=1,…Tهدر دور,

دهد:شکل می،36اي محصول محورزیر را براي تابع فاصله

max 	θ = D , (X , , Y , ) )1(	θ Y , ≤ ∑ Z , Y , 	 )2(∑ Z , X , ≤ X , 	 )3(Z , ≥ 0 )4(

از مرز uمعیاري از فاصله θمعکوس اي نهاده محور، توابع فاصلهDکه در آن 
1است. اگر در uگیرد؛ در غیر این صورتز قرار میبر روي مرuباشد آنگاه =

، مرز DEAگیرد. شایان ذکر است که در مدل درون فضاي امکانات تولید قرار می
توان در مقابل است یعنی کارایی کشورهاي متفاوت را می37»قطعه قطعه«تولید 
دهد که اجازه میDEAهاي متفاوت مرز تولید سنجید. به عبارت دیگر، مدل بخش

Zهايوزنههر کشور مجموع نهاده و محصول خود را داشته باشد که باالترین ,

33 Färe et al.
34 Thursby & Thursby
35 Penrose
36 Output- Oriented
37 Piecewise
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دهد. این مدل ن میامتیاز کارایی و البته نه لزوماً سازگار با سایر کشورها را به آ
ترین هستند. یابد که براي هر کشور مطلوبرا می38هاي منحصر به فرديوزن

(تغییر در نوآوريوري کل به اجزاي سازنده آنبه منظور تجزیه تغییر در بهره
mشود:له زیر حل میو کارایی) مسأ X , , Y , , X , , Y , = ( , ( , , , ), ( , , , ) )] ×[ , , , ,, , , , , , , ,, , , , ] 	 )5(

X)وري در نقطه تولیدي بهرهmدر اینجا  , , Y , با استفاده از تکنولوژي در (
X)نسبت به نقطه تولیدي قبل t+1دوره  , , Y , با استفاده از تکنولوژي در دوره (

t است، عبارت اولین براکت، نسبتی از معیار کاراییθدر دورهt تا دورهt+1 است
است. t+1تا tتولید در دورهوري ناشی از حرکت به طرف مرزهرهو جزء تغییر در ب

است t+1و tوري ناشی از انتقال مرز بین عبارت دومین براکت جزء تغییر در بهره
هاي نی بیشتر درباره محاسبه مرزدهد. جزئیات فکه تغییر فنی یا نوآوري را نشان می

)، فار و 1994(40)، چارنس و دیگران1996(39توان در کارهاي کولیتولید را می
) یافت.2002() و ثورسباي1994دیگران(

ر هر سال هاي نوآورانه ایجاد شده در اقتصاد داندازه تغییر فنی، مقدار فرصت
دهد که دهد. مقادیر تغییر فنی ساالنه باالتر از عدد یک نشان میرا نشان می

تکنولوژي مرجع بکار رفته در یک سال خاص باالتر از تکنولوژي بکار رفته در سال 
نشان خواهد داد که تکنیک اتخاذ شده در سال 05/1قبل است. بنابراین، تغییر فنی 
اول است.دوم پنج درصد مؤثرتر از سال

هاي توان به عنوان معیار دینامیک فرصتبرهمین اساس، تغییر کارایی را می
ن هاي بازار دروآربیتراژ فنی بکار برد. آن دقیقاً متناسب با ایده تسویه ناکارایی

ابزارهاي موجود و ایده حرکت به سمت مرکز تولید، ترسیم شده -چارچوب اهداف
هاي توان به نوآوريگیرد که نمیرا در بر میتغییراتیهاست. آن هم1در شکل 

هاي فنی موجود نسبت داد. در تعریف، هرچه کارایی هاي جدید) و پیشرفت(ترکیب
اقتصاد کمتر باشد، ناکارایی بیشتر خواهد بود و برعکس. به عبارت دیگر زمانی که 

38 Idiosyncratic
39 Coelli
40 Charnes et al.
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 یابد. د کاهش میهاي آربیتراژ باقی مانده در اقتصایابد، مقدار فرصتکارایی بهبود می
ها براي آربیتراژ در اقتصاد افزایش شود، فرصتدر مقابل، هروقت کارایی بدتر می

یابد. مقادیر تغییر کارایی باالتر از یک، کارایی بهتر در استفاده از منابع تحت می
هاي آربیتراژ کمتر باقی مانده در تکنولوژي موجود، و بطور متناسب با آن، فرصت

دهد که کارایی کاهش یافته و دهد. مقادیر کمتر از یک نشان میان میاقتصاد را نش
یابد. پس، استفاده از معکوس تغییر کارایی به ها براي آربیتراژ افزایش میفرصت

(آنوخین، وینسنت و اوتیو، شودهاي آربیتراژ پیشنهاد میعنوان شاخص فرصت
دهد که فاصله کشور نشان میهاي آربیتراژ باالتر از واحد). بنابراین فرصت2011

نسبت به فاصله از مرز در سال صفر بزرگتر است. اگر کشور 1مربوطه از مرز در سال 
برداري همواره بر روي مرز باشد، آن تقریباً هیچ وقت آربیتراژ سودآوري براي بهره

نخواهد داشت.
تحلیل کاربرداز روش 2011براي اولین بار آنوخین، وینسنت و اوتیو در سال 

یتراژ بهاي آرفرصتوهاي نوآورانه فرصتگیرياندازه) براي DEA(هاپوششی داده
گیرياستفاده کردند. از آن زمان در مطالعات متعددي از این روش براي اندازهفنی

از 2013در سال 41و دیگراناهینسکارآفرینی استفاده شد. براي مثال هايفرصت
گرانو دیها در عملکرد کارآفرینان بهره بردند. الفانتهاین روش براي مطالعه تفاوت

هاي ملی از این روش براي تحلیل کارایی در سطح ملی و نظام2015نیز در سال 42
کارآفرینی استفاده کردند. 

نتایج تحقیق-3
هاي کنند، بهتر است که از دارایی) پیشنهاد می1994همانطور که فار و دیگران (

به عنوان محصول براي محاسبه و GDPفیزیکی و نیروي کار به عنوان نهاده و از 
وري مالم کویست استفاده شود. ( متغیرها نسبت به تورم تعدیل تجزیه شاخص بهره

اند).خرید تعدیل شده هاي ثابت و برابري قدرت شده و به قیمت
اي بانک جهانی هاي توسعههاي شاخصهاي نیروي کار از مجموعه دادهداده

اي هاي سرمایهگذاريهاي فیزیکی (سرمایه) را براساس سرمایهو داراییشدهدریافت 
) 2012(43که روش آن در مقاله برلمن و وسلهافتشده استهاي گذشته برآورد سال

41 Sahin
42 Lafuente
43 Berlemann & Wesselhöft
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کند؛ مطالعات یک نرخ خاص استهالك را تجویز نمیDEAتشریح شده است. روش
). در 44،2004(کیم و لیانددرصد را بکار برده15تا 3هاي متفاوتی از گذشته نرخ

درصد در سال براي برآورد سرمایه استفاده شده است. 10این مقاله، از نرخ استهالك 
سعه جهانی گرفته شده هاي شاخص توگذاري از مجموعه دادههاي سرمایههمۀ داده

است. 
سال18کشور در طی 96هاي نوآورانه و آربیتراژ در میانگین فرصت1جدول 

وش تحلیل پوششی دهد که از طریق کاربرد رنشان می) را2012الی 1995از (
و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس بدست ٤٥هاي پانلها با استفاده از دادهداده
اند. آمده

)2012-1995(فنیآربیتراژهاي نوآورانه ومیانگین شاخص فرصت: 1جدول 
آربیتراژهايفرصتنوآورانههايفرصتکشور-گروهآربیتراژهايفرصتنوآورانههايفرصتکشور-گروه

1/0070/977اولگروه
1/0100/988جنوبیکره1/0030/984اردن
1/0050/991لبنان1/0010/962تایلند
1/0160/977چینماکائو1/0140/997ژاپن

1/0060/982مالزي1/0020/936سوایزلند
1/0081/015دومگروه

1/0091/001سنگاپور1/0141/005اتریش
1/0041/018سوئد1/0101/020اسپانیا
1/0141/014سوئیس1/0081/034استرالیا
1/0081/016فرانسه1/0111/004آلمان

1/0051/020فنالند1/0031/008انگلستان
1/0061/023کانادا1/0131/017متحدهایاالت

1/0041/022گابن1/0131/018ایتالیا
1/0041/005لوکزامبورگ1/0101/007ایرلند
1/0131/030نروژ1/0031/014ایسلند

1/0041/016نیوزلند1/0171/016دارالسالمبرونئی
1/0091/013هلند1/0121/016بلژیک
1/0131/003کنگهنگ1/0071/003پرتغال
1/0051/020یونان1/0041/008چکجمهوري

1/0071/024دانمارك
0/9680/971سومگروه

44 Kim & Lee
45 Panel Data
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 آربیتراژهايفرصتنوآورانههايفرصتکشور-گروهآربیتراژهايفرصتنوآورانههايفرصتکشور-گروه
0/9570/971سنگال0/9160/934اتیوپی

0/9840/966باختريکرانهوغزه0/9630/976ارمنستان
0/9930/991روسیهفدراسیون0/9930/984اروگوئه

0/9750/967فیلیپین0/9610/973ازبکستان
0/9500/970قرقیزستان0/9770/981اکراین
0/9840/989کاستاریکا0/9790/994اکوادور

0/9520/978کامرون0/9780/970السالوادور
0/9510/977کنیا0/9790/975اندونزي
0/9580/950گامبیا0/9260/936اوگاندا
0/9790/981گواتماال0/9860/988برزیل

0/9840/967استواییگینه0/9870/997بالروس
0/9740/938لسوتو0/9410/954بنگالدش

0/9710/977مالداوي0/9270/931بورکینافاسو
0/9450/999مالی0/9680/981بولیوي
0/9830/998مصر0/9800/968پاراگوئه
0/9820/990مقدونیه0/9770/959پاکستان

0/9930/984موریتانی0/9830/987پاناما
0/9100/919موزامبیک0/9770/904تاجیکستان

0/9740/986نیکاراگوئه0/9320/947تانزانیا
0/9770/969هندوراس0/9951/000ترکیه

0/9660/983هندوستان0/9770/978دومینیکنجمهوري
0/9600/979ویتنام0/9700/975چین

0/9750/983سریالنکا
0/9771/016چهارمگروه

0/9091/008رواندا0/9541/016آذربایجان
0/9871/012رومانی0/9881/017استونی

0/9281/028زامبیا0/9821/008جنوبیآفریقاي
0/9931/009شیلی0/9981/017ایران
0/9781/005مراکش0/9971/041باهاما

0/9971/007مکزیک0/9851/018بلغارستان
0/9781/010نامیبیا0/9851/009بوتسوانا

0/9881/033ونزوئال0/9771/017پرو

.محققمحاسباتخذ: أم

هاي مرجع و مقادیر هاي نوآورانه بیش از یک، بهبود در تکنولوژيفرصتمقادیر 
هاي فنی و نیز هاي آربیتراژ بیش از یک شکست در تقلید از پیشرفتفرصت

برداري قرار طور سودآوري مورد بهرهه تواند بهاي در حال رشدي که میناکارایی
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یتراژ هم درون و هم بین هاي نوآورانه و آربروند فرصتدهند.گیرد، را نشان می
است 986/0ساله براي نوآوري 18کنند. متوسط دامنه کشورها تغییر می

اي آربیتراژ که بر)، در حالی054/0، انحراف معیار=153/1حداکثر= ،914/0(حداقل=
).055/0، انحراف معیار=156/1حداکثر=،933/0حداقل=است (991/0این رقم 

نشان 1در جدول وآورانه و آربیتراژ فنیهاي نبررسی ارتباط بین فرصت
ر در هاي آربیتراژ بیشتهاي نوآورانه بیشتر با فرصتدهد که بطور متوسط فرصتمی

+). این امر احتماالً ناشی از آن است 56/0هر کشور همراه است (ضریب همبستگی 
که با پیدایش فرصت نوآوري در یک کشور، فرصت آربیتراژ فنی (تقلید) از آن نیز در 

شود اما از طرف دیگر وجود فرصت آربیتراژ فنی در یک کشور آن کشور ایجاد می
ه کهاي آربیتراژ فنیتواند نشانه آن باشد که آن کشور نتوانسته است از فرصتمی

(براي مثال به دلیل وجود قوانین در جهان رخ داده است به خوبی استفاده کند 
این امر بخصوص براي کشورهاي با شاخص حقوق مالکیت معنوي و صنعتی).

یک مصداق دارد. ارتباط بین نوآوري کمتر و مساويهايبرداري از فرصتبهره
بطور عرضی (در میان هاي نوآورانه و شاخص آربیتراژ فنی نه تنهاشاخص فرصت

+). 97/0کشورها) بلکه بطور طولی (در طی زمان) نیز وجود دارد (ضریب همبستگی 
هاي نوآورانه و آربیتراژ به صورت هاي مختلف متوسط فرصتبه عبارت دیگر در سال

کنند. این امر احتماالً ناشی از آن است که با پیدایش فرصت نوآوري همسو حرکت می
شود.آربیتراژ فنی (تقلید) از آن نیز ایجاد میدر جهان، فرصت 

هاي هایی از فرصتبررسی ارتباط بین برآوردهاي فوق (به عنوان شاخص
نوآوري و آربیتراژ فنی) و نرخ تراکم ایجاد کسب و کار جدید گزارش شده در 

هاي ساالنه بانک جهانی (تعداد کسب وکارهاي جدید ثبت شده در هر هزار گزارش
هاي رانه و هم فرصتهاي نوآودهد که فرصتسال) نشان می64-15نفر در سن بین 

ایجاد کسب و کار جدید همبسته هستند داري با نرخ تراکمآربیتراژ فنی بطور معنی
) r=31/0(ایجاد کسب و کار هاي نوآورانه و نرخ تراکمو ضریب همبستگی بین فرصت
) r=25/0(ایجاد کسب و کار هاي آربیتراژ و نرخ تراکماز ضریب همبستگی بین فرصت

روشی ناپارامتریک است، ضرایبها،روش تحلیل پوششی دادهاز آنجا که بیشتر است.
ضریب همبستگی اسپرمنهمبستگی ناپارامتریک نیز مورد مالحظه قرار گرفتند: 

است.47/0هاي نوآورانه و آربیتراژ فنی کار و فرصتوایجاد کسببین نرخ تراکم
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 ان توو آربیتراژ فنی میهاي نوآورانهکشورهاي جهان را بر حسب شاخص فرصت
بندي کرد:به چهار گروه تقسیم

هاي نوآورانه باالي عدد یک و شاخص گروه اول کشورهایی که شاخص فرصت
هاي آربیتراژ کمتر و مساوي عدد یک دارند. این کشورها در زمره کشورهایی فرصت

به بتهاي نوآوري نسکنند و از فرصتهستند که در مرز تولید جهانی فعالیت می
هاي آربیتراژ نیز بطور کامل کنند و از فرصتبرداري میسایر کشورها بیشتر بهره

کره جنوبی و مالزي. ،اند مانند ژاپناستفاده کرده
هاي نوآورانه باالي عدد یک و شاخص گروه دوم کشورهایی که شاخص فرصت

د ورهایی هستنهاي آربیتراژ باالي عدد یک دارند. این کشورها نیزدر زمره کشفرصت
هاي نوآوري نسبت به سایر کنند و از فرصتکه در مرز تولید جهانی فعالیت می

هاي نوآوري در اقتصاد آنها کنند اما از آنجا که فرصتبرداري میکشورها بیشتر بهره
رار برداري قهاي آربیتراژ بیشتري نیز دارند که هنوز مورد بهرهبیشتر است فرصت
اتریش و انگلستان.،ایاالت متحده آمریکا،لماننگرفته است مانند آ

عدد یک هاي نوآورانه کمتر و مساوي فرصتگروه سوم کشورهایی که شاخص 
هاي آربیتراژ کمتر و مساوي عدد یک دارند. این کشورها در زمره و شاخص فرصت

قتصادکنند و در سطح اکشورهایی هستند که با فاصله از مرز تولید جهانی فعالیت می
د اما کننبرداري میهاي نوآوري نسبت به کشورهاي پیشرو کمتر بهرهملی از فرصت

یه و ترک، اند مانند چینهاي آربیتراژ فنی جهانی بطور کامل استفاده کردهاز فرصت
برزیل.

هاي نوآورانه کمتر و مساوي عدد گروه چهارم کشورهایی که شاخص فرصت
از عدد یک دارند. این کشورها در زمره هاي آربیتراژ بیشتر یک و شاخص فرصت

قتصاد کنند و در سطح اکشورهایی هستند که با فاصله از مرز تولید جهانی فعالیت می
د و از کننبرداري میهاي نوآوري نسبت به کشورهاي پیشرو کمتر بهرهملی از فرصت

ال و زوئون،کنند مانند ایرانبرداري نمیهاي آربیتراژ فنی نیز بخوبی بهرهفرصت
مکزیک. 

هاي فوق و کشورهاي صادرکننده و غیر بررسی بیشتر بر حسب گروه
درصد از کشورهاي غیرصادرکننده 9دهد که ) نشان می2صادرکننده نفت (جدول 

ورهاي درصد از کش5نفت در گروه اول قرار دارند اما تنها یک کشور معادل 
درصد از کشورهاي 15رند. همچنین قرار داصادرکننده نفت در این گروه
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رهاي صادرکننده درصد از کشو24غیرصادرکننده نفت در گروه چهارم قرار دارند اما 
قرار دارند. به عبارت دیگر بطور نسبی کشورهاي صادرکننده نفت، نفت در این گروه 

هاي نوآوري برداري از فرصتکمتر در زمره کشورهایی هستند که از شاخص بهره
هاي و به نسبت بیشتر در زمره کشورهایی هستند که از فرصتباالیی برخوردارند

کنند.برداري نمیآربیتراژ فنی نیز بخوبی بهره

و کشورهاي صادرکننده نفتهاگروهتفکیکبهجهانکشورهايدرصدتعداد و : 2جدول 
طبقه کشورها

کل جهانصادرکننده نفتغیرصادرکننده نفت
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

791588گروه اول
22295242728گروه دوم
354710484547گروه سوم

11155241617گروه چهارم
751002110096100کل

: محاسبات محقق.خذ أم

ایران نیز به عنوان یک کشور صادرکننده نفت در گروه چهارم قرار دارد که بر اساس 
) با فاصله از 2012-1995سال (18آربیتراژ فنی در هاي نوآوري وشاخص فرصت

هاي نوآوري باالیی برخوردار برداري از فرصتمرز تولید فعالیت کرده و از شاخص بهره
برداري نکرده است.هاي آربیتراژ فنی نیز بخوبی بهرهنبوده و از فرصت

نتیجه گیري و ارائه پیشنهاد-4
وري مالم ها و شاخص بهرهتحلیل پوششی دادهاین مقاله نشان داد که چگونه روش 

هاي کارآفرینی در اقتصاد ملی (سطح تواند براي کمی کردن فرصتکویست می
و هاي نوآوريکالن) بکار رود. این مقاله تالشی براي معرفی معیارهایی براي فرصت

د توانکویست میآربیتراژ فنی در کارآفرینی است. برآوردهاي برمبناي شاخص مالم
طور شناسی بههاي نوآورانه و آربیتراژ بگشاید. این روشدري را براي مطالعه فرصت

ها و به ویژه تأثیر آنها بر فرآیندهاي خاص براي مطالعه ارتباط بین دو نوع فرصت
تشکیل کسب و کار جدید و توسعه اقتصادي مفید خواهد بود.
رهایی است که شاخصایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت در گروه کشو

هاي آربیتراژ بیشتر از هاي نوآورانه کمتر و مساوي عدد یک و شاخص فرصتفرصت
ي هاي نوآوربرداري از فرصتعدد یک دارند. به عبارت دیگر به نسبت از شاخص بهره
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 رده برداري نکهاي آربیتراژ فنی نیز بخوبی بهرهباالیی برخوردار نبوده و از فرصت
است.

تر نشان داد که بطور نسبی کشورهاي صادرکننده نفت، کمتر در بررسی بیش
هاي نوآوري باالیی برداري از فرصتزمره کشورهایی هستند که از شاخص بهره

تراژ هاي آربیبرخوردارند و به نسبت بیشتر در زمره کشورهایی هستند که از فرصت
کنند.برداري نمیفنی نیز بخوبی بهره

ود که در پژوهشی دیگر، عملکرد ضعیف کشورهاي شدر انتها پیشنهاد می
هاي کارآفرینی مورد بررسی برداري از فرصتصادرکننده نفت از جمله ایران در بهره

بیشتر قرار گیرد.
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