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 چکیده

تواناد   هاا، مای   کارآفرینی با ایجاد نوآوری، طراحی، تنوع تولید محصوالت و افزایش کارایی و رقابت بنگاه
باعث افزایش انگیزه نوآوری و داناش افاراد   توجهی بر رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی باالتر  آثار قابل

در ادبیات اقتصادی، ارتباط بین رشد اقتصادی و کاارآفرینی باه عوامال نهاادی      شود. همچنین  کارآفرین می
بنابراین، این پژوهش به دنبال بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بار  ؛ گره خورده است

های ترکیبی برای دو گروه از کشورهای  اده از الگوی معادالت همزمان در دادهکیفیت عوامل نهادی با استف
OECD  وOPEC  است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای رشد اقتصاادی و   2016-2000طی بازه زمانی

داری بر یکدیگر دارند و همچناین متغیار کیفیات نهاادی نیاز، اثار مثبتای بار          کارآفرینی اثرات مثبت و معنی
در مقایساه باا کشاورهای     OPECباط این دو مؤلفه داشاته کاه ایان اثرگاذاری بارای گاروه کشاورهای        ارت

________________________________________________________________ 

 مقاله پژوهشی -*

 Hoseinmohammadi@um.ac.irمسئول:    . نویسنده 1

2. alireza.saniheidary@mail.um.ac.ir 

DOI: 10.22067/erd.2020.39490 

mailto:Hoseinmohammadi@um.ac.ir
mailto:alireza.saniheidary@mail.um.ac.ir


 19ای شماره  منطقه توسعهو اقتصاد  پژوهشهای  50

OECD  بیشتر بوده است. برای کشورهایOECD        متغیرهای امید باه زنادگی، نارش رشاد تشاکیل سارمایه
 ثابت و رشد نیروی کار اثر مثبت و کل مخارج دولت اثر منفی بار رشاد اقتصاادی دارناد. بارای کشاورهای      

OPEC   .نیز متغیرهای رشد نیروی کار اثر مثبت و متغیر کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارناد
درنهایت نتایج نشان داد برای هر دو گروه کشورها، متغیرهای اعتماد به توانایی و مهارت و پوشش اعتبااری  

منفی بر کارآفرینی داشاته   وکار اثر بخش خصوصی اثر مثبت و متغیر تعداد مراحل رسمی شروع یک کسب
است. با توجه به نتایج تحقیق، تشویق انگیزه کارآفرینی، ایجاد زمیناه مسااعد بارای رشاد بخاش خصوصای       

وکار در راستای بهبود زمینه ایجاد کارآفرینی جهات افازایش    واقعی در اقتصاد، کاهش مراحل شروع کسب
 گردد.  رشد اقتصادی پیشنهاد می

 

 ،یابزار ریمتغ ،یبیترک یها داده ،ینهاد کیفیت ،ینیشاخص کارآفر ،یتصادرشد اق :ها کلیدواژه
 ی.ا لحظه  یافته گشتاور تعمیم

 JEL: E02, H1, O43, Z18 بندی  طبقه

 

 مقدمه

ترین مسائل پایش روی محققاان اقتصاادی     در طول چند دهه گذشته رشد اقتصادی ازجمله مهم
هاایی اسات کاه در ارزیاابی      تارین عامال   ی از مهام بوده است زیرا نرش رشد اقتصادی به عناوان یکا  

تاوان   گیارد. باه عباارتی مای     های اقتصادی کشورهای مختلف موردتوجه قارار مای   عملکرد سیاست
های اقتصادی کارآمدتری نسبت به کشاورهای   تر، از سیاست گفت که کشورهای با نرش رشد بیش

(. لاذا توجاه و تمرکاز بار     Cheratian & Ghorbani, 2014اناد    تر، برخوردار بوده با نرش رشد کم

تواند اثرات مثبتی بر رشد اقتصاادی بار جاای گذارناد، اماری مهام و        هایی که می ها و ابزاری مؤلفه
وان یکای از  (. در این باین، مؤلفاه کاارآفرینی نیاز باه عنا      Shiravand et al., 2019ضروری است  

های تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشاورها، ازجملاه عاواملی اسات کاه در طاول یاک دهاه          شاخص
های مختلفای بار   تواند از کانالگذشته موردتوجه محققان اقتصادی قرار گرفته است. کارآفرینی می

بهباود   و پذیری و پیشارفت تکنولاو ی   ایجاد اشتغال، افزایش رقابترشد اقتصادی تأثیرگذار باشد. 

اقتصادی کاارآفرینی   نظران صاحببسیاری از  نظر ازهایی از این تأثیرگذاری است. وری نمونه بهره
بوده و گسترش آن به افازایش تولیاد و    مثمر ثمرپیشرفت جامعه و رشد اقتصادی  نهیزم درتواند  می

باه عباارتی    (.Sabahi et al., 2013  باالتر رفتن سطح درآمد سرانه در جامعاه مناتج شاود    جهینت در
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دهاد تاا بتوانناد باا افازایش       های کارآفرینانه این فرصت را به کارآفرینان مای  توان گفت فعالیت می
 Duanceپاذیری در باازار افازایش دهناد.      شاان را جهات رقابات    وکار خود، توانایی کارایی کسب

 ،یناوآور  ت،یریماد  ،یاز نظار رهبار   ناان یکارآفراعتقاد دارناد   Kuratko et al (1993)و  (2000)
در رشاد و   ینقاش مهما   د،یا جد یهاا  شارکت  لیو تشاک  یور اشتغال، رقابت، بهاره  جادیا ،ییکارا

در  یو خادمات  یدیا تول ،یصانعت  یهاا  نهیو منشأ تحوالت بزرگ در زم کنند ایفا می یتوسعه اقتصاد

کاارآفرینی در کناار حکمرانای باه      مؤلفه. در ادبیات اقتصادی، گردند یها محسوب م سطح سازمان
، در ادبیاات  گار ید انیب به(. Acs et al., 2008شوند   بر رشد اقتصادی شناخته می مؤثرعنوان عوامل 

رای هر کادا  از باازیگران اقتصاادی    تری ب اقتصادی جدید، دولتی خوب است که بتواند نقش بیش
. همچناین، عوامال نهاادی،    وکار و ... قائل شاود  گذاران، صاحبان کسب اعم از کارآفرینان، سرمایه

طاورکلی در   باشاند. باه   عوامل مهمی برای توضیح میازان کاارآفرینی در ساطور فاردی و ملای مای      

مناد خواهاد    ادی درست بهاره یک کشور از یک نظا  نه معموالًتئوری رشد فرض بر این است که 
در این رویکارد  به عبارت دیگر، ؛ (Acemoglu and Robinson, 2008; Acemoglu, 2006شد  

طور خودکار برای همۀ عامالن در فرآیندهای اقتصادی، در دسترس   شود نهادهای بهتر، به فرض می
شوند، تما  عامالن از ایان   که نهادها به عنوان یک مزیت عمومی در نظر گرفته می آنجاییبوده و از

 (. North, 1990شود   مند خواهند شد و این امر به افزایش رشد اقتصادی منجر می مزیت بهره
نقاش عوامال نهاادی     با توجه به اهمیت کارآفرینی روی رشد اقتصادی و نیز باا در نظار گارفتن   

درارتباط بین کارآفرینی و رشد اقتصادی، در این تحقیق رابطه متقابل کارآفرینی و رشاد اقتصاادی   

-2016طای باازه زماانی     OPECو  OECDبرای دو گاروه از کشاورهای   با تأکید بر عوامل نهادی 
 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  2000
 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 کارآفرینی و عوامل نهادی الف( ارتباط

هاای ساودآور اسات     کارآفرینی یک فعالیت هدفمند برای ایجاد، نگهاداری و توساعه تجاارت   

 Coleman, 1998تاوان در   های ارائه شده برای کارآفرین را می طورکلی وجه اشتراک تعریف (. به
معماوالً   اماا  دارناد،  نیااز  سارمایه  باه  خاود  فعالیات  ایبار  ( کارآفریناان 1بندی کرد:  موارد زیر جمع

 اقتصاادی  فعالیات  هار  الزماۀ  کاه  ای مخااطره  البته پذیرند، می ها مخاطره ( آن2 نیستند؛ گذار سرمایه
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 مانناد  و باشاند  کاارآفرین  توانناد  مای  نمایناد،  گیاری  تصامیم  درساتی  به بتوانند که ی( کسان3است؛ 
 باه  هماواره  او. انگاارد  مای  سالم و بهنجار ای به مقوله را تغییر فرین( کارآ4نمایند؛  کارآفرینان رفتار

 باه  همانناد  ( کاارآفرینی 5کناد؛   مای  شناسایی را ها فرصت و دهد می آن پاسخ به و است تغییر دنبال
 فرآینادهای  کاارگیری ابزارهاا،   باه  محصاول،  استانداردساازی  مادیریتی،  فناون  و مفااهیم  بردن کار

باا توجاه باه مطالعاۀ      .(Moezifar, 2014است   کار تحلیل و آموزش پایۀ برکار  نهادن بنا طراحی،

Urbano & Aparicio (2016) های کاارآفرینی را باه صاورت ساه بخاش در نظار        توان فعالیت می
؛ ج( ضارورت  2ای کاارآفرینی ها  ؛ ب( فرصات فعالیات  1هاای کاارآفرینی   گرفت: الف( کل فعالیت

هاای کاارآفرینی در نظار     ها به عنوان انواع جدیدی از فعالیات  این شاخص. 3های کارآفرینی فعالیت
جدیدی تحت عنوان شاخص کاارآفرینی جهاان را کاه     شاخص Acs et al (2017)اند.  گرفته شده
 کیا از  ،رهایمتغ نیمعتقدند استفاده از اها  چنین، آنباشد، معرفی کرد. هم فوق می مؤلفۀترکیب سه 

 یهاا  ساه یمختلاف باه منظاور مقا    یدر کشاورها  کساان ی یها و داده فیتعار یآور سو موجب جمع
 نیای ها به منظور تع شرکت جادیا یجامعه را برا کی تیقصد و ظرف گر،ید یشده و از سو یالملل نیب

باه صاورت   (. Acs et al., 2008  کناد  یما  یریگ ندازها ،یمل یو رشد اقتصاد ینیکارآفر نیرابطۀ ب
( ارائه شده 1 در ضمیمه  1 ارکان مربوط به هرکدا  در جدول نیشاخص و همچن نیمختصر ابعاد ا

 .است
 تاأمین  کنتارل فسااد،   مقرراتی، موانع سیاسی، ثباتی بی گذاری، قانون کیفیت نیز به نهادی عوامل

 تاأمین   غیرماالی  و ماالی  هاای  حمایات  پاساخگویی،  و اظهاارنظر  سیاسای،  آزادی ت،مالکیا  حقوق

 Alvarez et al., 2014 .)North (2005)  شاوند  مای  بنادی  طبقاه ... و دولات  کارآمدی ،(اعتبارات
 بنادی  اسااس طبقاه   بار . نمود ارائه غیررسمی و رسمی نهادهای عنوان با را نهادها از شناسی نوع یک

سیاسای،   قواعاد  مقاررات،  و قاوانین  مکتاوب،  هاای  سیاسات  همانند رسمی نهادهای گرفته، صورت
 دیگار  طار   هساتند. از  مراتبای  سلساله  باشاند کاه دارای سااختار    مای  قراردادهاا  و اقتصادی قواعد

اسات   فرهنا  جامعاه   از منبعاث  ریرفتاا  هاای  نر  سرهم، پشت کدهای مثابه به غیررسمی نهادهای

________________________________________________________________ 

1. Total Entrepreneurial Activity (TEA) 
2. Opportunity Total Entrepreneurial Activity (Opportunity TEA) 

3. Necessity Total Entrepreneurial Activity (Necessity TEA) 
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 North, 2005 همچنین .)Kauffman et al., (2009) نهادهاایی  و هاا  سانت  عناوان  به را حکمرانی 
 ایان . نمایناد  مای  عمال  هاا  آن مطاابق  کشاور  یاک  داخل در متصدیان حکومتی که اند کرده تعریف

 قرار کنترل و نظارت تحت شده، انتخاب ها دولت آن توسط که است فرآیندی( الف: ملشا عوامل
 کارآمااد اجاارای و طراحاای باارای دولاات قابلیاات میاازان( ب گردنااد ماای جااایگزین و گیرنااد ماای

 نهادهاایی  باه  مرکازی  حکومت و احترا  شهروندان و توجه میزان( ج مناسب و صحیح های سیاست

 هاای  شااخص  هاا  آن. باشاد  اسات، مای   حااکم  هاا  آن باین  اجتمااعی  و یاقتصاد متقابل روابط بر که
 -5/2گروه عمده در مقیااس   6در خصوص حکمرانی را در  مختلف مؤسسات در متعدد و متفاوت

 اناد  داده جای گروه شش این در را متفاوت مؤسسات از مشابه متغیرهای و کرده یبند طبقه 5/2الی 
 Kauffman et al., 2009 ) سیاسای، کارآمادی   ثباات  عاد   پاساخگویی،  و اظهاارنظر  شاامل  کاه 

ایان پاژوهش یاک متغیار      .باشاند  فسااد مای   کنترل قانون، حاکمیت مقررات، میزان مالی بار دولت،

گیری کیفیت نهادی ایجاد کرده که از میانگین شش گروه فوق به صورت ساالنه  جدید برای اندازه
استفاده از میانگین شش گروه فوق برای ارزیابی آثار نهادهاا باه وسایله محققاانی     ساخته شده است. 

و  Wennekers et al., (2005) ،Van Stel et al., (2007)، McMullen et al., (2008)چاون  
Herrera-Echeverri et al., (2014) شود. تأیید می 

 کاه  اسات  عاواملی  باه  توجاه  اسات،  برخاوردار  ای ویژه اهمیت از آنچه کارآفرینی توسعه برای
 بار  ماؤثر  نهاادی  مختلاف  عوامال  بررسای  و شناسایی میان این شوند و در واقع مؤثر آن توانند بر می

 هاای  فعالیات  ارتقاای  بارای  کاالن  هاای  گاذاری  سیاسات  و هاا  ریازی  رناماه ب تواند در می کارآفرینی

 . داشته باشد شایانی و مؤثر نقش کارآفرینانه
 باازی  تواند می کشور یک در کارآفرینی تخریب حتی و ایجاد در نقش قوی یک نهادی محیط

در  مولاد  کارآفرینی که داد نشان Aldrich and Wiedenmayer, 1993 .)Baumol (2005)  کند
نشاان داد   Northافزون باراین،  . باشد ضعیف آن از حمایت های انگیزه اگر بود؛ خواهد پایین سطح
 نقاش  روی مهام  اطالعاات  قبلای  های پژوهش همچنین. باشند می تغییر عوامل اصلی کارآفرینان که

 منظار  (. ازAcs & Virgill, 2010 اناد   داده ارائاه  کشاورها  ساطح  در کاارآفرینی  ءارتقاا  در نهادها
هار   درون کاارآفرینی در  هاای  پویاایی  بار  دهاد،  مای  شاکل  را اقتصاد که نهادگرا، محیطی رویکرد

 نهادهاا  و صاادی اقت رشاد، توساعه   بین متقابل های وابستگی طریق از محیط این .گذارد می اثر کشور
 چاارچوب  در افتااده  جاا  هاای  محرک به که هستند تغییر اصلی عامالن کارآفرینان .شود می شناخته
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 اطالعاات  کساب  هاای  هزیناه  و قراردادهاا،  تنفیاذ  و تعیاین  های هزینه .دهند نشان می واکنش نهادی
 را کاارآفرینی  یات فعال نیاز  نهادهاا  کیفیات  و گاذارد  مای  اثار  نهادهاا  کیفیت بازار، بر شرایط درباره

 ناور   داگاالس  نهادی نظریه دهد که می نشان محققان های بررسی نتایج .دهد قرار میالشعاع  تحت
 ریا اخ ادبیاات  در نهادی طریق، رویکرد این از و یافته نمود کارآفرینی پردازان هینظرنهادی  تبیین در

 .(Moezifar, 2014است   یافته گسترش ینیکارآفر

 ارتباط کارآفرینی و رشد اقتصادی و رشد اقتصادی و عوامل نهادیب( 

Audretsch & Thurik (2001)   سه مسیر اثرگذاری کارآفرینی بر رشد اقتصادی را چنین بیاان
یارد، رشاد درآماد    یاافتگی اقتصااد صاورت گ    توساعه کنند: الف( ایجاد سرریز دانش: زمانی که  می

هاای تولیاد کااراتر و     تنها از طریق رشد دانش میسر است و ایان امار منجار باه ظهاور فنااوری       سرانه

تنها موجب افزایش رقابت در  ها نه گردد؛ ب( افزایش رقابت: افزایش تعداد بنگاه وری بیشتر می بهره
هاا جدیادی    ساهیل ورود بنگااه  ها سابب ت  شود، بلکه رقابت بیشتر بین بنگاه های جدید می اتخاذ ایده

با ایجاد اختالالت ثابت به یاک   های نوآورانه کارآفرینان  شود؛ ج( ارائه تنوع و نوآوری: فعالیت می
ها برای منافع اقتصادی، فرآیند تخریب خاالق را باه    سیستم اقتصادی در حال تعادل و ایجاد فرصت

؛ شاود  مای  وسایع  مقیااس  در اشتغال ایجاد به منجر (. کارآفرینیSchumpeter, 1934برند   جلو می

 کااهش  اسات،  اجتمااعی - اقتصاادی  مشاکالت  از بسایاری  ریشاۀ  که را بیکاری بنابراین، مشکالت
 شود، می جامعه در اقتصادی تمرکز کاهش باعث شود، می منجر ای منطقه متوازن به توسعۀ دهد، می

شاود   مای  جامعاه  در عادالناه  صاورت  باه  سیاسی قدرت حتی و درآمد روت،ث توزیع مجدد به منجر
 Shiravand et al., 2019). 

عالوه بر این، نقش نهادها در تعیین سطح مخارج دولتی، کسری بودجه و رشد اقتصاادی شاکل   

 Morozumiت حکمرانی است  ها بوده و به عبارت بهتر تعیین کننده سطح کیفی دهنده رفتار دولت

& Viega, 2016 .)Bennedsen et al (2005) داناد کاه    نهادها را شکل دهنده محیط اقتصادی می

هاا   بنگاه هایی برای طور خاص نهادها تأمین کننده مشوق کنند. به ها و افراد در آن فعالیت می شرکت
 نهاادی  زیرسااخت  بین ارتباط ای مطالعه در Vijayaraghavan & Ward (2000)باشند.  و افراد می

 در و قراردادنااد مااورد بررسای  1990 تاا  1975 یهاا  سااال طای  در کشااور 34 در  اقتصاادی  رشاد  و
 نتاایج . کردناد  تلفیاق  را نهاادی  متغیرهای از وسیع ای مجموعه رشد نئوکالسیک، الگوی چارچوب
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 ارتبااط  کاه  هساتند  دولات، نهادهاایی   انادازه  و مالکیت حقوق امنیت که دهد می نشان ها تحقیق آن
 (.Moezifar, 2014 دارند  کشورها در رشد های نرش تفاوت با داری معنی

، ارتباط بین رشد اقتصادی، کارآفرینی و عوامل های فوق با توجه به مطالب بیان شده در قسمت
 نهادی به صورت الگوی مفهومی زیر ترسیم شده است.

 

�                   

           

1-  �                    2-  �          3-              
4-              5-               6-           

 
 ارتباط بین رشد اقتصادی، کارآفرینی و عوامل نهادی -1 یمفهموم یالگو

 

Van Stel et al (2005)   انااداز جهااانی  عضااو سااازمان چشام  کشاور  36در مطالعاه خااود باار
( نشان دادند که کل فعالیت کارآفرینی توسط کارآفریناان نوظهاور و صااحبان    GEMکارآفرینی  

در  Audretsch & Keilbach (2008) های تازه تأسیس، بر رشد اقتصاادی اثرگاذار اسات.    شرکت
 یتوجه و مثبتا  قابل ریتأث های دانش بنیان ینیکارآفردر  یگذار هیسرماای خود نشان دادند که  مطالعه

دادناد کاه    خاود نشاان  در مطالعاه   Audretsch et al (2008). اسات داشاته    منطقه یبر رشد اقتصاد
 Noseleit یر غیرمساتقیم بار عملکارد اقتصاادی دارد.    أثتا های نوآوری از طریاق کاارآفرینی    تالش

باا رشاد    ینیکاارآفر  یهاا  تیا از فعال یناشا  یسااختار  در پژوهش خود نشان داد که تغییار  (2013)

خود نشان دادناد کاه     طالعهدر م Alvarez & Urbano (2011)  .شته استدا یارتباط مثبت یاقتصاد
وکاار جدیاد و    بر خال  انتظار، عوامل نهادی رسامی مانناد، تعاداد مراحال رسامی شاروع کساب       
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توجهی بار کاارآفرینی در کشاورهای آمریکاای التاین       های تجاری و کارآفرینی، تأثیر قابل مهارت
گاذاری   باین سارمایه   ای به بررسای رابطاه    در مطالعه Herrera-Echeverri et al (2014)اند.  نداشته

مستقیم خارجی، کیفیات نهاادی، آزادی اقتصاادی و کاارآفرینی در بازارهاای نوظهاور پرداختناد.         
ای مثباات بااین کیفیاات نهااادی و کااارآفرینی وجااود دارد.   نتااایج ایاان مطالعااه نشااان داد کااه رابطااه 

Aparicio et al (2016)   ،در مطالعۀ خود نشان دادند که عوامل غیر رسمی نسبت به عوامل رسامی

هاای   اند. متغیرهایی نظیر کنترل فساد، اعتماد به مهارت های کارآفرینی داشته تأثیر بیشتری بر فرصت
فرد و پوشش اعتباری بخش خصوصی، تأثیر مثبت فرصت کارآفرینی را بر رشد اقتصاادی در هماۀ   

 Urbano & Aparicioاناد.   نمونه به ویژه در کشورهای آمریکای التاین، افازایش داده   کشورهای

در مطالعۀ خود نشان دادند که کل فعالیت کارآفرینی و فرصات فعالیات کاارآفرینی تاأثیر      (2016)
رای هماۀ  و در دورة بحاران و پاس از بحاران با     OECDبیشتری بار رشاد اقتصاادی در کشاورهای     

در مطالعه خود نشان دادند که آزاد  Angulo-Guerrero et al (2017) اند.  کشورهای نمونه، داشته
 کناد.   سازی اقتصادی، فرصت کارآفرینی را تشویق کرده و از ضرورت کارآفرینی جلوگیری می

Mobarak & Azaripivand (2009)  در مطالعۀ خود نشان دادند که عوامل نهادی برای کشورهای
ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگار اثار معنااداری بار رشاد اقتصاادی نداشاته        

آفرینی ای خود نشان دادند کاه کاار   در مطالعه Kazemi Targhban & Mobaraki (2012) است. 
 & Cheratian داری بار رشاد اقتصاادی داشاته اسات.       متغیار دیگار اثار معنای     27در کنار وجاود  

Ghorbani (2014) های کارآفرینی و رشاد اقتصاادی باا اساتفاده از      به بررسی اثرات متقابل فعالیت

ان داد رشد اقتصادی و کاارآفرینی اثارات   های ترکیبی پرداختند. نتایج نش معادالت همزمان در داده
 های کالن اقتصادی اثر مثبتی بر کاارآفرینی دارناد.    داری بر یکدیگر دارند و سیاست مثبت و معنی

Heshiar (2014)    در مطالعه خود نشان داد که کارآفرینی اثر مثبت و مخارج کل دولات اثار منفای
در مطالعه خود نشان داد کنترل فساد و ثبات سیاسای باه   Moezifar (2014) دارد.  بر رشد اقتصادی

 در مطالعه  Naderi Nasab (2016) عنوان نهادهای غیررسمی اثر مثبتی بر توسعه کارآفرینی دارند.

های آزادی اقتصادی، کیفیت قاوانین و مقاررات    شاخص گذاری خارجی، خود نشان داد که سرمایه
 Shiravand et al و حاکمیت قانون اثر مثبت و اثربخشای دولات اثار منفای بار کاارآفرینی دارد.       

در مطالعه خود نشان دادند که حاکمیت قانون و کنترل فساد اثر مثبتی بر کارآفرینی داشاته   (2019)
 کارآفرینی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است.و خود 
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های متفاوت و رشاد اقتصاادی    دهد که کارآفرینی از طریق کانال مرور ادبیات موضوع نشان می
ها تحت تأثیر عوامل  های کارآفرینی، با هم در ارتباط هستند و این ارتباط آن از طریق ایجاد فرصت

اهمیت این ارتباط در اقتصاد، این پژوهش به دنبال بررسای   بنابراین با توجه به؛ نهادی مختلفی است
آثار متقابال کاارآفرینی و رشاد اقتصاادی باا تأکیاد بار کیفیات عوامال نهاادی بارای دو گاروه از             

است.  نوآوری ایان پاژوهش عاالوه بار      2000-2016طی بازه زمانی  OPECو  OECDکشورهای 

باشاد کاه از ساه مؤلفاه      خص کارآفرینی جهان مای در نظر گرفتن تما  مبانی موضوع، استفاده از شا
 های کارآفرینی ساخته شده است. کل فعالیت کارآفرینی، فرصت کارآفرینی و ضرورت فعالیت

 

 شناسی تحقیق روش

های قبال اشااره شاد، رابطاه باین رشاد اقتصاادی و کاارآفرینی جدیاد           طور که در قسمت همان
 & Urbanoای وجااود دارد   رات دو طرفااهنیساات، بلکااه بااین رشااد اقتصااادی و کااارآفرینی اثاا 

Aparicio, 2016        مطالعات زیادی انجا  شده کاه نشاان داده کاه کاارآفرینی بار رشاد اقتصاادی .)
 ،Aparicio et al (2016) ،Urbano & Aparicio (2016)اثرگذار بوده است. این مطالعات شامل 

Acs and Szerb (2007) ،Audretsch et al (2008) ،Mueller (2007) ،Noseleit (2013)  و

Wennekers and Thurik (1999)  هاایی کاه رشاد اقتصاادی بارای       شاود. همچناین فرصات    مای
تواناد داشاته    کارآفرینان ارائه دهد یا به عبارت دیگر، تأثیری که رشد اقتصادی بار کاارآفرینی مای   

اثبات شده است. فر  سااختاری الگاو    Galindo and Mendez (2014)طور تجربی توسط  باشد، به
 ( تصریح شده است.2( و  1برای رشد اقتصادی و شاخص کارآفرینی به ترتیب به صورت روابط  

(1) 1,..., 1,...,it it it it it itLngdp Lngei gov X i n t t             
(2) 1,..., 1,...,it it it it it itLngei Lngdp gov Z i n t t            

متغیار کیفیات    govitوده، متغیرهای وابسته و درونزا با  lngeiو  lngdp(، 2( و  1با توجه روابط  
را  iکشاور   lngeiو  lngdpبردارهای متغیرهای توضیحی هستند که باه ترتیاب بار     Zitو  Xitنهادی، 

 iجماالت خطاا و    itو itاثرات ثابت فردی بین کشورها، itو itاثر گذار هستند.  tدر زمان 
باشاند. باا توجاه باه بررسای        نشان دهنده زمان  سال( در معادالت می tنشان دهنده مقطع  کشور( و 

بردار متغیرهای توضیحی که بر رشد اقتصادی اثر گاذار هساتند شاامل متغیرهاای     مطالعات گذشته، 
 باشد.  مید به زندگی در بدو تولد میتشکیل سرمایه ناخالص، کل مخارج دولت، رشد نیروی کار و ا
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 توصیف متغیرهای مورد بررسی در پژوهش -2جدول 
 منبع توصیف نام متغیر

Lngei  باشد. می 100لگاریتم شاخص کارآفرینی جهان که بین صفر تا 
GEDI 2000 ۀبرای دور 

 2016 تا

lnskills 

دهند  شده که پاسخ میلگاریتم اعتماد به توانایی و مهارت و درصد افرادی را شامل 
وکار  که آیا آنها اعتقاد دارند دانش، مهارت و تجربه الزم برای شروع یک کسب

 .جدید دارند

GEM  2000برای دوره 
 2016تا 

Lnumber 

باشد. تعداد مراحلی که  وکار جدید می لگاریتم تعداد مراحل رسمی شروع یک کسب
ر صنعتی یا تجارتی مورد نیاز وکا طور رسمی یک کارآفرین برای شروع یک کسب به

 است.

Doing Business  برای
 2016تا  2000دوره 

lnprivate 
لگاریتم پوشش اعتباری بخش خصوصی که به صورت تعداد افراد که حداقل یک 

 وام اعتباری از بخش خصوصی دریافت کرده باشند.
Doing Business  برای

 2016تا  2000دوره 

governance 
های حكمرانی )کیفیت نهادی( بانک جهانی و مقدار آن بین  صمتوسط ساده شاخ

 است و بیانگر کیفیت عوامل نهادی است. 5/2تا  -5/2
 محاسبات

va  و پاسخگویی اظهارنظرشاخص 
WGI  تا  2000برای دوره

2016 

ps شاخص ثبات سیاسی 
WGI  تا  2000برای دوره

2016 

ge  ی دولتکارآمدشاخص 
WGI  تا 2000برای دوره 

2016 

rq شاخص کیفیت مقررات 
WGI  تا  2000برای دوره

2016 

rl شاخص حاکمیت قانون 
WGI  تا  2000برای دوره

2016 

cc شاخص کنترل فساد 
WGI  تا  2000برای دوره

2016 
 متغیرهای کنترلی

Lnlif_exp های بدو تولد است. لگاریتم امید به زندگی که تعداد سال 
WDI  تا  2000برای دوره

2016 

Lngov_ex لگاریتم مخارج کل دولت 
WDI  تا  2000برای دوره

2016 

lngdp 
داخلی سرانه هر کشور به عنوان پراکسی رشد اقتصادی  ناخالصلگاریتم رشد تولید 

 .(USدر  2010در نظر گرفته شده است )به قیمت ثابت سال 
WDI  تا  2000برای دوره

2016 

Lcapital 

گذاری ناخالص داخلی( شامل  لص )قبل سرمایهلگاریتم تشكیل سرمایه ناخا
های ثابت اقتصاد به همراه تغییرات خالص در سطح  ییداراهای اضافی به  هزینه

 (.USدر  2010باشد )به قیمت ثابت سال  ها می موجودی

WDI  تا  2000برای دوره
2016 

lnGrowthlp  کار یروینلگاریتم رشد 
WDI  تا  2000برای دوره

2016 
Doing business.http://www.doingbusiness.org/; GEM. Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 
http://www.gemconsortium.org/; WDI. World Development Indicators (WDI) by World Bank. 

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx; WGI. Worldwide Governance Indicators (WGI) by 
World Bank. http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp 
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همچنین بردار متغیرهای توضیحی که بر شاخص کارآفرینی اثر گاذار هساتند شاامل متغیرهاای     
وکاار جدیاد و پوشاش     اعتماد به مهارت و توانایی، تعداد مراحل رسمی بارای شاروع یاک کساب    

طاورکلی توصایف کامال متغیرهاای ماورد اساتفاده در ایان         باشاد. باه   اعتباری بخش خصوصی مای 
 شده است.گزارش  2پژوهش در جدول 

هاای ترکیبای    این پژوهش برای دستیابی به هد  مطالعه، از رهیافت معاادالت همزماان در داده  

استفاده کرده است.  ایان دو گاروه از کشاورها     2016تا  2000برای دو گروه از کشورها طی دوره 
 و کشورهای  OECDشامل منتخبی از کشورهای

OPEC علت جدا کردن کشورها باه دو  باشد.  می

دو گروه کشاورها باه    ینصورت باشد که اوالً ا ینبه ا تواند یم OPECو  OECD یوه کشورهاگر
اناد   هام نشاان داده   یادییافتگی با هم متفاوت هستند که مطالعات ز و توسعه یلحاظ ساختار اقتصاد

اثرگاذار باشاد و    تصاادی چاون رشاد اق   یهاای اقتصااد   بار مؤلفاه   تواناد  ییافتگی م که درجه توسعه

یافتاه   محصول  نفت( و کمتر توسعه یکبا اقتصاد وابسته به  ییکشورها OPEC یکشورها ینهمچن
 یاازن یااکساااختار دموکرات یهسااتند کااه دارا یو صاانعت یشاارفتهپ ییکشااورها OECD یو کشااورها

 ینی،کاارآفر  یهاا  هساتند کاه از نظار شااخص     ییاغلب کشورها OECD یکشورها یاًثان باشند؛ یم
هساتند   ییاغلاب کشاورها   OPEC یرده و کشاورها  یندر باالتر یدخوب و رشد اقتصا یحکمران

 تواناد  یما  یاز موضاوع ن  یان کاه ا  یساتند برخاوردار ن  یخاوب  یگااه از جا یها شاخص ینکه از نظر چن
دو گاروه   ینا یدو گروه از کشورها باشد؛ ثالثاً به لحاظ اقتصادسنج ینا یجبر تفاوت در نتا یهیتوج

را تحات   یونرگرسا  یجکرد، چراکاه نتاا   یبها را باهم ترک آن انتو یو نم یستندهمگن ن ورهااز کش

و  یرشاد اقتصااد   یرهاای متغ یاانگین نشاان دادن تفااوت در م   یبارا  ین،بارا  . افزوندهد یقرار م یرتأث
 رتباه  مجموع یها دو گروه کشورها از آزمون ینوابسته مطالعه( در ب یرهای به عنوان متغ ینیکارآفر

در جدول الف در ضمیمه ارائاه شاده   آن  یجشده که نتااستفاده  1سونویلکاکسون و چی اسکور پیر
بنابراین برای به دست آوردن نتایج واقعای ارتبااط کاارآفرینی و رشاد اقتصاادی و همچناین       ؛ است

تواناد مفیاد واقاع گاردد  لیسات       ها، مطالعاه ایان دو گاروه کشاورها مای      نقش کیفیت نهادی بر آن

(، در 2( و  1است(. با توجه به درونزایای و همزماانی معاادالت     ( ارائه شده 2کشورها در ضمیمه  

________________________________________________________________ 

1. Wilcoxon Rank Sum and Pearson Chi Squared tests 
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هاای   صورتی که هر کدا  از روابط سیستم معادالت باه صاورت جداگاناه باا اساتفاده از روش داده     
زا  تابلویی تخمین زده شود ضرایب برآورد شده متغیرهاای توضایحی باه دلیال وجاود رواباط درون      

شاود.   ادرست از شاخص کارآفرینی و رشد اقتصادی منجر میهای ن دارای تورش هستند و به تحلیل
زایی به صورت بالقوه در الگوهای رگرسیونی فوق وجود دارد. بارای کنتارل    در نتیجه مشکل درون

های رگرسیونی با  زایی احتمالی کارآفرینی و رابطه همزمانی آن با رشد اقتصادی، انواع روش درون

 ,Urbano & Aparicioشاد   که در ادامه توضیح داده خواهد  متغیرهای ابزاری پیشنهاد شده است

2016.) 

 

 GMMبرآورد متغیرهای ابزاری و 

معرفاای شااد و در ادامااه بااه چااارچوب     Hansen (1982)روش متغیرهااای اباازاری توسااط   
 شود. ( پرداخته می2( و  1 برای برآورد روابط  GMMو  IVبرآوردگرهای 

 

 الف( روش متغیرهای ابزاری

 کلی زیر باشد: کامالًکه معادله برآورد شده با متغیرهای ابزاری به شکل  با فرض این
 3) 

i i iy X u   
 و اگر امید ریاضی جمله پسماند در ترانهاده آن به صورت زیر باشد:

 4) ( )E uu    
nدر قالب ماتریس  Xهای  برآوردکننده k شوند کاه   تعریف میn     .تعاداد مشااهدات اسات

nباا مرتاب    با میانگین صفر توزیع شاده و مااتریس کوواریاانس      uجمله خطای  n   تشاکیل
)زا هستند؛ به ایان ترتیاب    سورها درون( برخی از رگر3شود. در رابطه   می ) 0i iE X u   ؛ اسات

( برطار   3زایی برخی از رگرسورها در رابطه   بنابراین الز  است مشکل ایجاد شده به علت درون
شود. برای حل این مشکل باید متغیرهاای ابازاری مناساب تعریاف کارد. ابزارهاا نیاز باه دو گاروه          

 1 2Z Z شوند؛ تعاداد   تقسیم میL1    ابازار در مجموعاهZ1    و تعاداد   1از ابزارهاای حاذ  شاده

________________________________________________________________ 

1. Excluded instruments 
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1( )L L  از ابزارها در مجموعهZ2    کاه در واقاع هماان متغیرهاای      1شاود  به عناوان ابازار وارد مای
2زا هستند؛ یعنی  توضیحی برون 2Z X :و به صورت زیر است 

 5)      1 2 1 2Re gressorsX X X X Z Endogenous Exogenous    
   1 2InstrumentsZ Z Z Excluded Included 

 
L( عبارت است از: 5شرط الز  برای شناسا بودن رابطه   K تعداد  اندازه به؛ که باید حداقل

L چنانچاه زا وجاود داشاته باشاد.     متغیرهای ابزاری حذ  شده متغیر توضایحی درون  K   باشاد
Lیقاً شناسا است؛ و اگر دقرابطه رگرسیونی  K   باشد رابطه رگرسیونی بیش از حد شناسا اسات

 Baum et al., 2003 & 2007  2(. مااتریس طارر PZ   1باا( )Z Z Z Z    شاود.   داده مای نشاان

 اند از: عبارت متغیرهای ابزاری برآورد کننده 

 6)  
1

1 1 1ˆ ( ) ( ) ( )IV y Z ZX Z Z Z Z X X Z Z Z Z X P X X P y


            
 3شود: برآوردگرهاای متغیرهاای ابازاری    ها تحت عناوین گوناگون شناخته می این برآوردکننده

 IV4یافته های متغیرهای ابزاری تعمیم (، برآوردکننده  GIVEهای حداقل مربعات  ا برآوردکننده( ی
(؛ که عنوان آخر برگرفته از این واقعیت است که برآوردگرها طی محاسباتی 2SLS  5ای دو مرحله

از عناوان   Davidson & Mackinnon (1993)شود. به پیاروی از   ای ایجاد می در فرآیند دو مرحله
بنااابراین ؛  شااود اسااتفاده ماای 2SLSهااای  ای عنااوان باارآورد کنناادهبااه جاا IVهااای  باارآورد کننااده
 (:Baum et al., 2003اند از   تحت فرض همسانی شرطی عبارت IVبرآوردگرهای 

 7)  ˆ ˆ, ( )
A

IV IVN V  
 

 8) 2 1 11ˆ( ) ( )IV XZ ZZ XZV Q Q Q
n

   
 

 9) 2 ˆ ˆˆˆ ˆ,IV

u u
u y X

n
 


    

 

________________________________________________________________ 

1. Included instruments 

2. Projection matrix 

3. Instrumental Variable estimators 

4. Generalized Instrumental Variables estimators 

5. Two-Stage Least Squares  estimators 
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 (GMMای ) یافته لحظه روش گشتاوری تعمیمب( 

 Zشاود ابزارهاای    اسات. فارض مای    GMMیاک ماورد خااص از     IVبرآوردگرهای اساتاندار  

)زا بوده و به صورت  برون ) 0i iE Z u      بیاان شاود. تعادادL   ای از گشاتاورها باه    ابازار مجموعاه
 (:Baum et al., 2003 & 2007دهد   را می Lتعداد 

 10) ˆ ˆˆ( ) ( )i i i i i ig Z u Z y X      
1Lیک بردار  giکه   زایی ابزارهاا باه ایان معنای اسات کاه باه تعاداد          است. برونL   شارایط

طاوری   شاوند باه   خالصاه مای   گشتاوری، شرایط مستقل وجود دارد و همگی در مقدار صاحیح  
}که ( )} 0iE g   هر رابطه گشتاوری .L    شاود و ایان    ای مرباوط مای   به یاک گشاتاور نموناهL 

 (:Baum et al., 2003 & 2007ای به مانند زیر است   گشتاور نمونه

 11) 
1 1

1 1 1ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )
n n

i i i i

i i

g g Z y X Z u
n n n

  
 

     
 

)ˆاست که  انتخاب برآوردگری برای  GMMواقعیت نهفته در  ) 0g    را حل نماید. اگر

کشاف  محاسابه( شاده و     ̂حال شاود، در ایان حالات      L=Kیقاً شناساا یعنای   دقرابطه به صورت 

( ) 0g      را حل نماید؛ در این حالت  در حقیقات برآوردگارGMM  وIV     .بااهم برابار هساتند

Lاگر رابطه بیش از حد شناسا باشد، یعنی  K  اسات کاه    آنچهدر نتیجه تعداد معادالت بیش از

زیار   GMMپاذیر نخواهاد باود. درنهایات تاابع هاد         ، امکان̂طورکلی برآورد  شناسا شود و به
 (:Baum et al., 2003 & 2007حاصل خواهد شد  

 12) ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )J ng Wg    
)ˆاساااات کااااه    ،̂باااارای  GMMیااااک برآوردگاااار      )J     را حااااداقل نمایااااد

 یعنی
ˆ( )

0
ˆ

J 







( 13هاای    یانس آن  به ترتیب به صورت رابطهو وار  GMM(. برآوردگرهای 

 ( تعریف شده است: 14و  
 13

) 
1ˆ ( )GMM yX ZWZ X X ZWZ      

 14

) 
1 11ˆ( ) ( ) ( )( )GMM xz xz xz xz xz xzV Q WQ Q WSWQ Q WQ

n
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تارین   ( یکای از رایاج  2( و  1های ترکیبای مانناد رواباط      در روابط رگرسیونی سیستمی با داده
 GMMبرای حل این مشاکل از برآوردگرهاای   است.  1مشکالت وجود ناهمسانی با شکل ناشناخته

 (:Baum et al., 2003 & 2007ای کارآ و کافی استفاده شده که به شرر زیر است   دو مرحله

برای تشاکیل مااتریس    û؛ ب( از اجزای اخاللIV(  با استفاده از 2( و  1الف( برآورد روابط  

1بهینه وزنی  1ˆˆ ˆ{1/ ( )}W S n Z Z    شود؛ ج( محاسبه برآوردگرهای کاارای   استفاده می

GMM ˆ
EGMM کوواریانس آن با استفاده از ماتریس وزنای بهیناه و رواباط     -و ماتریس واریانس

 بنابراین:؛ (14(،  13 

 15) 1 1 1ˆ ˆ ˆ{ ( ) Z X} ( )EGMM X Z Z Z X Z Z Z Z y            
 16) 1 1ˆ ˆ( ) { ( ) }EGMMV X Z Z Z Z X     

 

مانناد برآوردگرهاای    GMM( را با انواع مختلف دیگری از الگاوریتم  2( و  1توان روابط   می
GMM حل کرد. برای حل مشکل ناهمساانی برآوردگرهاای   2تکراریIV   تاوان از فرآیناد    نیاز مای

حاصال   IVکوواریانس برای برآوردگرهاای   -بهره برد و درنهایت ماتریس واریانس GMMمشابه 
 (:Baum et al., 2003د که به وجود ناهمسانی مقاو  است  شو می

 17) 1 1 1 1ˆ( ) ( ) { ( ) ( )( ) }( )IV Z ZRobustV X P X X Z Z Z Z Z Z Z Z X X P X             
 

 نتایج و بحث

رتباه ویلکاکساون و چای اساکور پیرساون  کاه در جادول الاف در         مجماوع  های  نتایج آزمون
باین   ینیو کاارآفر  یرشد اقتصاد اییرهمتغ یانگیندر م دار یتفاوت معنضمیمه ارائه شده( حاکی از 

دو گروه از کشورها است. باه عباارتی، دو گاروه از کشاورها باه لحااظ سااختار رشاد اقتصاادی و          
کارآفرینی با هم تفاوت دارند و بهتر است برای اینکه نتایج نااریب به دست آیاد، ایان دو گاروه از    

یاابی ایساتایی متغیرهاای پاژوهش     کشورها از هم جدا شوند. پایش از بارآورد الگاو، بررسای و ارز    
جلوگیری از برآورد رگرسیون کاذب امری ضروری است کاه باا توجاه باه نتاایج آزماون        منظور به

________________________________________________________________ 

1. Heteroskedasticity of unknown form 

2. iterated GMM estimator 
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CD توانناد نتاایج مناسابی جهات      ها معمول ایستایی می مبتنی بر استقالل مقاطع موردمطالعه، آزمون
تایی، نشاان داد کاه تماا  متغیرهاای     هاای ایسا   دهناد. نتاایج آزماون    ارزیابی ایستایی متغیرها را ارائه 

هاای   آمااره  لهیوس بهی بین متغیرها، هم خطدر پژوهش در سطح ایستا هستند. همچنین،  مورداستفاده
ی باین متغیرهاای   هام خطا  ها، بیانگر نبود  و نتایج این آماره شده یبررس( VIF  1عامل تور  واریانس

از آزمون درستنمایی استفاده شده کاه نتاایج   توضیحی الگو است، برای ارزیابی ناهمسانی واریانس 

آن بیانگر رد فرض همسانی واریانس و وجود ناهمسانی واریانس است. همچنین، قبل از ارائه نتاایج  
-وو-هااای دوربااین هااا بااا اسااتفاده از آزمااون زایاای آن (، درون2( و  1باارآورد همزمااان معااادالت  

گازارش   3گرفتاه و نتاایج آن در جادول    ( مورد ارزیابی قرار WHهاسمن  -(، ووDHW 2هاسمن
بارای هار دو معادلاه لگااریتم رشاد       OECD، برای گروه کشورهای 3شده است. با توجه به جدول 

دیگار،   عباارت  شاود. باه   زایای رد و درونزایای تأییاد مای     اقتصادی و لگاریتم کارآفرینی فرض برون

برآوردگرهای سازگاری  GMMو  IVدیگر سازگار نیستند و برآوردگرهای  OLSبرآوردگرهای 
، برای معادلاه لگااریتم رشاد اقتصاادی  معادلاه      OPECهستند. افزون براین، برای گروه کشورهای 

بارای آن ساازگار اسات. در ایان      OLSشاود کاه نتاایج     زایی متغیر کارآفرینی تأیید می ((، برون1 
ادلاه لگااریتم   حالت الگو به صورت پانال بارآورد خواهاد شاد. ایان در حاالی اسات کاه بارای مع         

شاود و   زایی متغیر لگاریتم رشد اقتصادی رد و درونزایی آن تأیید می ((، برون2کارآفرینی  معادله  
برآوردگرهاای ساازگاری ارائاه     GMMو  IVدیگار ساازگار نباوده و     OLSنتایج برآوردگرهاای  

 دهند. می
 شورها( برای هر دو گروه ک2( و )1زایی معادالت ) نتایج آزمون درون -3جدول 

 های درونزایی آزمون
 (: کارآفرینی2معادله ) (: رشد اقتصادی1معادله )

WH  F(4, 167) DWH 
2 WH  F(4, 167) DWH 

2 

 OECD **06/5 **15/5 **12/5 **17/5کشورهای 

 OPEC 94/0 03/1 **64/4 **80/4کشورهای 

 های تحقیق مأخذ: یافته

 %10% و 5%، 1داری  ***، **، * به ترتیب سطح معنی

________________________________________________________________ 

1. Variance Inflation Factor (VIF) 

2. Durbin- Wu- Hausman 
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های مربوط به شناسایی و ضعف ابزارها در دو مرحله قابل  در ادامه نتایج با اجرای سلسله آزمون
هاا پرداختاه    کاه در اداماه باه آن     OPECو  OECDهاا بارای کشاورهای     پیگیری بوده و اعتباار آن 

( بارای کشاورهای   2( و  1ها برای معادالت   گیرد. نتایج این آزمون یشود، مورد ارزیابی قرار م می
OECD  برای کشورهای 2و برای معادله   5و  4به ترتیب در جدول )OPEC  گزارش  6در جدول

 شده است.   

تر از حد شناسا بودن، شناساایی   های کم یید موجه بودن ارتباط ابزارها، ویژگیتأدر مرحله اول، 
 -دونالاد، آندرساون   -هاای کارگ   و آزمون Fی ضعیف به ترتیب در قالب آماره ضعیف و ابزارها

هاا   داری آمااره  شوند. همچنین در این مرحله اعتبار ابزارها با معنی رایت ارزیابی می -روبین، استاک
تر حد از شناساا و   از نظر ارتباط ابزارها با الگو، محدودیت کم GMMو  IVبرای هر دو برآوردگر 

است و این نتایج بیانگر این است کاه هار دو برآوردگرهاای     دهنده مقادیر قابل قبول شانشناسایی ن

IV  وGMM کند.  یید میتأ، به صراحت ابزارهای مورد استفاده برای هر دو گروه کشورها را 

داری آزمااون آندرسااون،  مطااابق بااا معناای GMMو  IVدر مرحلااه دو  باارای برآوردگرهااای 

که محدودیت بیش از حد شناسا بودن الگو به موجاب   شود؛ درحالی می تر شناسا رد محدودیت کم
دار شدن آمااره هانسان ویاژه در برآوردگار      و معنی IVشدن آماره سارگان در برآوردگر   دار معنی

GMM باه عباارت دیگار، فارض     ؛ یسات نپاذیر   شود و از این نظر نتایج الگوی اولیه توجیه یید میتأ
شاود. باا توجاه باه اینکاه رواباط درونزایای منجار باه ایجااد            خطاا رد مای  استقالل ابزارها از اجزای 

شود؛ لذا برای حل مشکالت احتمالی چون ناهمسانی واریانس و نااهمگنی و   ناهمسانی واریانس می

طاور   مورد برآورد و اعتبارسنجی قرار گرفته است. هماان  مجدداًناهمسانی با هم، الگو مقاو  شده و 
شود بعد از مقاو  شادن الگاو، نتاایج مرحلاه دو  نیاز بیاانگر تأییاد         هده میمشا 5و  4که در جدول 

اناد.   دهد ابزارهای ماورد اساتفاده باه درساتی انتخااب شاده       فرض استقالل ابزارها است که نشان می
همچناان فارض اساتقالل     IV، بعد از مقاو  شدن الگاو، تنهاا در روش   6همچنین، با توجه به جدول 

دهاد ابزارهاای    ها فرض استقالل ابزارها مورد تأیید اسات کاه نشاان مای     ر روشابزارها رد و در سای

 اند. مورد استفاده به درستی انتخاب شده

پرداختاه شاده کاه     OECD( برای گروه کشاورهای  2( و  1در ادامه به نتایج برآورد معادالت  

( در ساه حالات   2( و  1، معاادالت   7گزارش شده است. با توجه باه جادول    7در جدول   نتایج آن
الگوی اولیه، مقاو  به ناهمسانی و خوشه بندی  مقاو  به ناهمگنی و ناهمساانی( بارآورد شاده و در    
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استفاده شده اسات. باا توجاه باه نتاایج باه        GMMو  IVهای ذکر شده از دو روش  هریک از حالت
ر ایان قسامت باه    باشاد؛ لاذا د   پذیر نمی دست آمده در قسمت قبل نتایج برآورد الگوی اولیه توجیه

بندی به لحاظ عالمت و  دو الگوی مقاو  به ناهمسانی و خوشه شود. تفسیر الگوی اولیه پرداخته نمی
شاود. باا    یباً شبیه به هم بوده و تنها به تفسیر الگوی مقااو  باه ناهمساانی پرداختاه مای     تقرداری  معنی

ثبت تحت تأثیر لگااریتم شااخص   طور م (، لگاریتم رشد اقتصادی به1، در معادله  7توجه به جدول 

 کارآفرینی قرار گرفته است. 

 
 OECD( برای کشورهای 1های  شناسایی و ضعف ابزارهای  معادله ) نتایج آزمون -4جدول 

له
رح

م
 

 آزمون
 

 آماره

 بندی شده خوشه مقاوم به ناهمسانی الگوی اولیه

IV GMM IV GMM IV GMM 

 اول

 ارتباط ابزارها

R2 60/0 60/0 60/0 60/0 60/0 60/0 شِآ جزیی 

R2 60/0 60/0 60/0 60/0 60/0 60/0 جزیی 

F(4, 141) ***21/6 ***19/5 ***19/5 ***19/5 ***78/9 ***78/9 

تر از حد  کم

 شناسا

آندرسون )
2) 

***33/24 ***33/24 ***33/24 ***33/24 ***33/24 ***33/24 

دونالد  -کرگ

(
2) 

***41/26 ***41/26 ***41/26 ***41/26 ***41/26 ***41/26 

2Robust - ***07/22 ***07/22 ***07/22 ***62/41 ***62/41 

شناسایی 

 ضعیف

 21/6 21/6 21/6 21/6 21/6 21/6 (Fدونالد ) -کرگ

RobustF - 19/5 19/5 19/5 78/9 78/9 

 ابزارهای ضعیف

روبین  -آندرسون

(F) 
80/1 **49/2 **49/2 **49/2 **84/2 **84/2 

روبین  -آندرسون

2 
67/7 **59/10 **59/10 **59/10 ***40/12 ***40/12 

رایت  -استاک

(
2) 

30/7 **19/10 **19/10 **19/10 *49/8 *49/8 

 دوم

آندرسون ) تر شناسا کم
2) 

***33/24 ***33/24 ***33/24 ***33/24 ***33/24 ***33/24 

 21/6 21/6 21/6 21/6 21/6 21/6 (Fدونالد ) -کرگ

 تر شناسا بیش
 - - - - - 25/12** سارگان

 23/2 23/2 64/2 64/2 64/9* - هانسن

 های پژوهش مأخذ: یافته
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   OECD(  برای کشورهای 2های  شناسایی و ضعف ابزارهای معادله ) نتایج آزمون -5جدول 

له
رح

م
 

 آزمون
 

 آماره

 بندی شده خوشه مقاوم به ناهمسانی الگوی اولیه

IV GMM IV GMM IV GMM 

 اول

ارتباط 

 ابزارها

R2 59/0 59/0 59/0 59/0 59/0 59/0 شِآ جزیی 

R2 59/0 59/0 59/0 59/0 59/0 59/0 جزیی 

F(6, 141) ***50/33 ***27/24 ***27/24 ***27/24 ***35/23 ***35/23 

تر از  کم

حد 

 شناسا

آندرسون )
2) 

***90/132 ***90/132 ***90/132 ***90/132 ***90/132 ***90/132 

دونالد  -کرگ

(
2) 

***80/213 ***80/213 ***80/213 ***80/213 ***80/213 ***80/213 

2Robust - ***93/154 ***93/154 ***93/154 ***01/149 ***01/149 

شناسایی 

 ضعیف

 50/33 50/33 50/33 50/33 50/33 50/33 (Fدونالد ) -کرگ

RobustF - 27/24 27/24 27/24 35/23 35/23 

ابزارهای 

 ضعیف

روبین  -آندرسون

(F) 
*00/2 **53/2 **53/2 **53/2 ***47/3 ***47/3 

 -آندرسون

روبین
2 

**79/12 ***12/16 ***12/16 ***12/16 ***75/22 ***75/22 

رایت  -استاک

(
2) 

**78/11 **62/9 **62/9 **62/9 27/7 27/7 

 دوم

تر  کم

 شناسا
آندرسون )

2) 
***90/132 ***90/132 ***90/132 ***90/132 ***90/132 ***90/132 

 49/33 49/33 49/33 49/33 49/33 49/33 (Fدونالد ) -کرگ

تر  بیش

 شناسا

 - - - - - 79/9* سارگان

 24/6 24/6 10/8 10/8 10/10* - هانسن

 های پژوهش مأخذ: یافته

 

هاای نوآوراناه و    ظار فعالیات  هاای مختلاف هار کشاور را از ن     های کارآفرینی، مشخصاه  فرصت

هاا نیاز بار     ها اثرگذاشته و خود فرصت های کارآفرینی بر فرصت کند و فعالیت زا مشخص می دانش
یر مثبتای بار   تاأث به عباارت دیگار، کاارآفرینی مبتنای بار ناوآوری،       ؛ نتایج اقتصادی اثر گذار هستند

همچناین،   رشد اقتصاادی اسات.   بنابراین، کارآفرینی عامل مهمی در ایجاد؛ عملکرد اقتصادی دارد

کنناد؛ بناابراین در سراسار     کارآفرینانه نوآور، دانش را به دانش اجتماعی مرتبط با اقتصاد تبدیل می
،  Wong et al., (2005)توانند در جهت رشد اقتصادی پیشرفت کنند. این یافته باا نتاایج    جوامع می

Van Stel et al., (2005) ،Audretsch & Keilbach (2008) ،Aparicio et al., (2016) ،
Urbano & Aparicio (2016) ،Cheratian & Ghorbani (2014) ،Heshiar (2014) و 
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Shiravand et al., (2019) .سازگار است 

 
   OPEC(  برای کشورهای 2های  شناسایی و ضعف ابزارهای معادله ) نتایج آزمون -6جدول 

له
رح

م
 

 آزمون
 

 آماره

 بندی شده خوشه انیمقاوم به ناهمس الگوی اولیه

IV GMM IV GMM IV GMM 

ول
ا

 

ارتباط 

 ابزارها

R2 27/0 27/0 27/0 27/0 27/0 27/0 شِآ جزیی 

R2 27/0 27/0 27/0 27/0 27/0 27/0 جزیی 

F(6, 50) ***03/3 ***24/3 ***24/3 ***24/3 ***64/33 ***64/33 

تر از  کم

حد 

 شناسا

آندرسون )
2) 

***93/18 ***93/18 ***93/18 ***93/18 ***93/18 ***93/18 

 -کرگ

دونالد
2 

***25/22 ***25/22 ***25/22 ***25/22 ***25/22 ***25/22 

2Robust - ***31/23 ***31/23 ***31/23 ***20/242 31/23 

شناسایی 

 ضعیف
 09/3 09/3 09/3 09/3 09/3 09/3 (Fالد )دون -کرگ

RobustF - 24/3 24/3 24/3 64/33 64/33 

ابزارهای 

 ضعیف

روبین  -آندرسون

(F) 
**57/15 **62/21 **62/21 **62/21 ***07/50 ***07/50 

-آندرسون

روبین
2 

***08/112 ***64/155 ***64/155 ***64/155 ***87/383 ***87/383 

رایت  -استاک

(
2 

***08/39 ***11/31 ***11/31 ***11/31 71/9 71/9 

وم
د

 

تر  کم

 شناسا
آندرسون )

2) 
***93/18 ***93/18 ***93/18 ***93/18 ***93/18 ***93/18 

 09/3 09/3 09/3 09/3 09/3 09/3 (Fدونالد ) -کرگ

تر  بیش

 شناسا

 - - - - - 62/27*** سارگان

 04/9 04/9 04/9 13/10* 56/21*** - هانسن

 های پژوهش مأخذ: یافته

 

درصاد(   10داری  در ساطح   متغیر کیفیت نهادی  یا شاخص حکمرانی خوب( اثر مثبت و معنی
گر رفتاار نهادهاای دولتای در تعیاین رشاد      بر لگاریتم رشد اقتصادی داشته است. کیفیت نهادی بیاان 

به عبارت دیگار، هرچاه   ؛ اقتصادی بوده و به عبارت بهتر، تعیین کننده سطح کیفیت حکمرانی است

یابد. کیفیت نهادی مناساب منجار باه     سطح کیفیت حمکرانی باالتر باشد، رشد اقتصادی افزایش می
شود. ایان یافتاه مباانی     یش رشد اقتصادی میترغیب تولیدکنندگان به تولید و درنهایت منجر به افزا

 ,.Bennedsen et alو  Knack & Keefer (1995)کنند و باا نتاایج    نظری این موضوع را تأیید می
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(2005) ،Aparicio et al., (2016) و Shiravand et al., (2019)      ساازگار اسات. همچناین نتاایج
 ( به صورت زیر است:1متغیرهای کنترلی در معادله  

داری بار لگااریتم رشاد اقتصاادی داشاته اسات.        متغیر لگاریتم امید به زندگی اثر مثبت و معنای  
یاباد. ایان یافتاه باا      شد اقتصادی نیز افازایش مای  هرچه امید مرد  در کشورهای مختلف باال باشد، ر

سازگار است.  متغیر لگاریتم کل مخاارج یاا مصاار  دولات اثار       Aparicio et al., (2016)نتایج 

منفی بر لگاریتم رشد اقتصادی دارد. به عبارتی هرچه هزینه مصار  دولت افزایش یاباد باه معناای    
باه عباارت دیگار، ممکان اسات      ؛ ر شادن دولات اسات و اثار منفای بار رشاد اقتصاادی دارد        بزرگت

های دولت در بخش مولد اقتصاد هزینه نشده باشد که شرایط رشد اقتصادی را فاراهم نمایاد.    هزینه
رمایه ثابات دارای اثار   سازگار است. متغیر نرش رشد تشاکیل سا   Heshiar (2014)این یافته با نتایج 

و  Aparicio et al., (2016)داری بر لگاریتم رشد اقتصادی است. این یافتاه باا نتاایج     مثبت و معنی

Urbano & Aparicio (2016)      داری و مثبتای   سازگار است. لگاریتم رشاد نیاروی کاار اثار معنای
تار و   تواناد نارش بیکااری کام     ی لگاریتم رشد اقتصادی دارد؛ یکای از دالیال ایان موضاوع مای     رو

( تلقای شاود. ایان    OECDهای نیروی کار در این گاروه از کشاورها     برداری کامل از ظرفیت بهره
 سازگار است. Aparicio et al., (2016)یافته با نتایج 

%( لگااریتم  5( متغیرهاای لگااریتم رشاد اقتصاادی  در ساطح      2، در معادله  7به جدول  با توجه
%(  اثار مثبات و متغیار    10%(، کیفیات نهاادی  در ساطح    10اعتماد به تواناایی و مهاارت  در ساطح    

داری بار   %( اثار منفای و معنای   1وکاار  در ساطح    لگاریتم تعداد مراحل رسمی شاروع یاک کساب   

 نی دارند. تفسیر این نتایج به صورت زیر است:لگاریتم شاخص کارآفری

لگاریتم رشد اقتصادی اثر مثبتی بر لگااریتم شااخص کاارآفرینی جهاان داشاته اسات. ایان اثار         

زیرا هرچه کشورها بیشتر در مسایر رشاد اقتصاادی قارار داشاته باشاند، انگیازه بارای         ؛ منطقی است
ذا رشاد اقتصاادی اثار مثبتای بار شااخص       شاود؛ لا   نوآوری و دانش برای افراد کارآفرین بیشتر مای 

 ,.Cheratian & Ghorbani (2014) ،Shiravand et alکارآفرینی جهان دارد. این یافته باا نتاایج   

 سازگار است.  Urbano & Aparicio (2016)و  (2019)

ر لگاریتم اعتماد به توانایی و مهارت اثر مثبتی بر لگاریتم شااخص کاارآفرینی جهاان دارد.    متغی

زیرا که اعتماد به توانایی و مهاارت افاراد،   ؛ های کارآفرینی دارد سزایی در فرصت یر بهتأثاین متغیر 
جتمااعی  هاای ا  کند. با توجه به زمیناه  های مهم را آسان می های جدید به فرصت زمینه ورود شرکت
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هاای کاارآفرینی، اعتمااد باه تواناایی و مهاارت        در کشورها، یکی از عناصر مشخص کننده فرصت
های کارآفرینی منعکس شاود   تواند در میزان باالتری بر فرصت افراد است. این اشتیاق اجتماعی می

یش شااخص  بنابراین منجر به افازا ؛ تواند متراد  با غلبه بر مشکالت داخلی باشد و در عین حال می
 سازگار است.  Estrin and Mickiewicz (2012)شود. این یافته با نتایج  کارآفرینی جهان می

وکاار اثار منفای بار لگااریتم شااخص        متغیر لگاریتم تعداد مراحال رسامی شاروع یاک کساب     

وکاار   تری برای شروع کسببه عبارت دیگر هرچه تعداد مراحل رسمی کم؛ کارآفرینی جهان دارد
یابد. در واقع قوانینی که منجار باه افازایش تعاداد      وجود داشته باشد، فعالیت کارآفرینی افزایش می

شود، منجر به ایجاد موانعی شده که رفتار کارآفرینی را از باین   وکار می مراحل رسمی شروع کسب
 برد.  می

تی بر لگااریتم شااخص کاارآفرینی    شاخص کیفیت نهادی  یا شاخص حکمرانی خوب(  اثر مثب

جهان داشته است. اثرگذاری مثبت این شاخص بیانگر این است که کیفیت حکمرانای کشاورها بار    
به عبارت دیگر هرچه کیفیت حکمرانی کشورها وضعیت بهتاری داشاته   ؛ کارآفرینی اثر گذار است

هاای کاارآفرینی باه     صتشود. عالوه براین، فر باشد، منجر به افزایش شاخص کارآفرینی جهان می
فرهنگی و سیاسی بستگی دارد که این عوامل مارتبط باه نهادهاای رسامی و      -بستر عوامل اجتماعی

بنابراین کیفیت حمکرانی کشورها که بر گرفتاه از ایان نهادهاای رسامی و غیار      ؛ غیر رسمی هستند
 Herrera-Echeverri et alتواند بار کاارآفرینی اثار گاذار باشاد. ایان یافتاه باا          رسمی هستند، می

(2014) ،Moezifar (2014) ،Naderi Nasab (2016)    وShiravand et al., (2019)   ساازگار

 Aparicio etهاای مطالعاات    ( با نتاایج یافتاه  2ه  است. همچنین، تما  نتایج به دست آمده در معادل

al., (2016) ،Alvarez & Urbano (2011)  وVan Stel et al., (2007) .سازگار است 

شاود. باا    پرداخته مای  OPECبرای گروه کشورهای ( 2( و  1در ادامه به تفسیر نتایج معادالت  
زا باودن متغیار لگااریتم رشاد      ( فارض بارون  1زایای، در معادلاه     هاای درون  توجه به نتاایج آزماون  

داری آزمون چاو باه   اقتصادی تأیید شده لذا دیگر به صورت همزمان نخواهد بود و با توجه به معنی

گزارش شده است. با توجاه   8گوی پانل در جدول صورت پانل برآورد شده است. نتایج برآورد ال
دار بوده و اثرات ثابت در الگاوی   ، مقدار آماره هاسمن در سطح یک درصد معنی8به نتایج جدول 

( 1شود نتایج معادلاه    طور که مشاهده می ، همان8شود. با توجه به جدول  های ترکیبی تأیید می داده
اسات باه ایان صاورت کاه متغیرهاای لگااریتم         OECDمانناد کشاورهای    OPECبرای کشورهای 
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%( اثار مثبات   1%(، رشد نیروی کار  در سطح 1%(، کیفیت نهادی  در سطح 5کارآفرینی  در سطح 
داری بر لگاریتم رشاد اقتصاادی    %( اثر منفی و معنی5و متغیر لگاریتم کل مخارج دولت  در سطح 

 فسیر مجدد نتایج خودداری شده است.دارند. با توجه به تشابه نتایج دو گروه کشورها، از ت
 

 OECDکشورهای  2و  1نتایج حاصل از برآورد الگوی پایه اثرات ثابت برای معادالت  -7جدول 

 معادالت
 

 متغیر

 بندی شده خوشه مقاوم به ناهمسانی الگوی اولیه

IV GMM IV GMM IV GMM 

ه )
ادل

مع
1

ی
اد

ص
اقت

د 
رش

 :)
 

lgei 

**10/0 

(04/0) 

***12/0 

(04/0) 

**10/0 

(05/0) 

***12/0 

(04/0) 

***10/0 

(04/0) 

***12/0 

(03/0) 

Governance 

*02/0 

(008/0) 

02/0 

(01/0) 

*02/0 

 (09/0) 

02/0 

(01/0) 

*02/0 

 (07/0) 

01/0 

(01/0) 

Lnlif_exp 

*26/1 

(67/0) 

00/1 

(62/0) 

*26/1 

(73/0) 

00/1 

(62/0) 

*26/1 

(73/0) 

*12/1 

(63/0) 

Lngov_ex 

**33/0- 

(05/0) 

***35/0- 

(09/0) 

***32/0- 

(12/0) 

***36/0- 

(09/0) 

*32/0- 

(18/0) 

***33/0- 

(11/0) 

lncapital 

***24/0 

(03/0) 

***24/0 

(04/0) 

***24/0 

(04/0) 

***24/0 

(04/0) 

***24/0 

(05/0) 

***26/0 

(03/0) 

growthl 

***25/0 

(05/0) 

***25/0 

(05/0) 

***25/0 

(05/0) 

***25/0 

(05/0) 

***25/0 

(08/0) 

***29/0 

(08/0) 

ه )
ادل

مع
2

ی
رین

رآف
کا

 :)
 

ldgp 

*60/0 

(32/0) 

*44/0 

(25/0) 

**60/0 

(25/0) 

*44/0 

(25/0) 

***60/0 

(29/0) 

**55/0 

(27/0) 

lnskills 

**26/0 

(12/0) 

23/0 

(14/0) 

*26/0 

(15/0) 

23/0 

(14/0) 

**26/0 

(13/0) 

**23/0 

(12/0) 

lnnumber 

***29/0- 

(07/0) 

29/0- 

(07/0) 

***29/0- 

(73/0) 

***29/0- 

(07/0) 

***29/0- 

(11/0) 

***30/0- 

(63/0) 

Governance 

*08/0 

(05/0) 

***35/0 

(04/0) 

*08/0 

(04/0) 

***10/0 

(04/0) 

08/0 

(06/0) 

**12/0 

(06/0) 

 های پژوهش مأخذ: یافته

 داخل پرانتز انحراف استاندارد است. % و اعداد10% و 5%، 1داری  ***، **، * به ترتیب سطح معنی

 
( رد 2زایای لگااریتم شااخص کاارآفرینی بارای معادلاه         همچنین، با توجه به اینکه فرض برون

دهناد. باا توجاه باه نتاایج       نتایج سازگاری ارائه مای  GMMو  IVهای  شده، لذا در این حالت روش
یر شده، نتایج الگاوی اولیاه توجیاه    های قبل تفس های شناسایی و ضعف ابزارها که در قسمت آزمون

پذیر نیست. همچنین، با توجه به وجود ناهمسانی واریاانس، باه تفسایر الگاوی مقااو  باه ناهمساانی        
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نتاایج   GMMهاای شناساایی و ضاعف ابزارهاا، روش      شود که با توجه به نتایج آزماون  پرداخته می
الگو، همچنان فرض استقالل ابزارهاا   دهد؛ زیرا بعد از مقاو  شدن ارائه می IVسازگارتری نسبت به 

ارائه شده است. با  9( در جدول 2%( رد شده است. نتایج برآورد معادله  10 در سطح  IVدر روش 
%( لگااریتم اعتمااد باه تواناایی و     1، متغیرهای لگاریتم رشاد اقتصاادی  در ساطح    9توجه به جدول 

%( و کیفیات نهاادی   1 در ساطح  %(، لگاریتم پوشش اعتباری بخش خصوصای  1مهارت  در سطح 

داری بر شاخص کارآفرینی دارند. تفسیر بسیاری از متغیرها در ایان   %(  اثر مثبت و معنی1 در سطح 
ها  به همان شکل است و تنهاا متغیار لگااریتم     بوده که تفسیر آن OECDقسمت مشابه با کشورهای 

اشد که تفسیر آن به صاورت  ب پوشش اعتباری بخش خصوصی برای این گروه کشورها متفاوت می
 زیر است:  

 
 OPECهای ترکیبی برای کشورهای  نتایج برآورد الگوی داده -8جدول 

 
 متغیر

 زمان متغیر )مقاطع ثابت( زمان ثابت )مقاطع متغیر(

 اثرات ثابت اثرات تصادفی اثرات ثابت اثرات تصادفی

lgei 
***06/0 

(02/0) 

**06/0 

(03/0) 

*09/0 

(05/0) 

**15/0 

(06/0) 

governance 
***20/0 

(06/0) 

***28/0 

(07/0) 

***19/0 

(06/0) 

***29/0 

(07/0) 

lncapitan 
01/0- 

(05/0) 

04/0 

(05/0) 

002/0- 

(05/0) 

04/0 

(06/0) 

Lngov_con 
06/0- 

(05/0) 

**12/0- 

(06/0) 

06/0- 

(05/0) 

09/0- 

(06/0) 

lngrowtl 
87/0 

(58/0) 

***58/2 

(58/0) 

89/0 

(62/0) 

***71/2 

(60/0) 

-cons 
***92/8 

(28/0) 

***11/8 

(33/0) 

***75/8 

(37/0) 

***67/7 

(41/0) 

 89/74*** 97/194*** آزمون هاسمن

 های پژوهش مأخذ: یافته

 
متغیر لگاریتم پوشش اعتباری بخش خصوصی اثار مثبتای بار رشاد شااخص کاارآفرینی داشاته        

اقتصاد است و هرچاه بخاش خصوصای فعالیات     است. این نتیجه بیانگر فعالیت بخش خصوصی در 
بیشتری در اقتصاد داشته و قادرت رقابات باا بخاش دولتای را دارا باشاد، انگیازه بارای کاارآفرینی          
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 Aparicio et al., (2016) ،Alvarez & Urbanoیابد. این نتایج ساازگار باا مطالعاات     افزایش می

   است. Van Stel et al., (2007)و  (2011)

 
 OPECکشورهای  2نتایج حاصل از برآورد الگوی پایه اثرات ثابت برای معادله  -9جدول 

 

 متغیر

 بندی شده خوشه مقاوم به ناهمسانی الگوی اولیه

IV GMM IV GMM IV GMM 

lgdp 
***72/3 

(42/1) 

***75/6 

(47/1) 

**72/3 

(64/1) 

***75/6 

(47/1) 

72/3 

(42/2) 

***08/4 

(73/1) 

lnskills 
*53/0 

(31/0) 

***95/0 

(30/0) 

*53/0 

(35/0) 

***95/0 

(30/0) 

*53/0 

(31/0) 

***61/0 

(23/0) 

lnnumber 
18/0- 

(47/0) 

46/0- 

(44/0) 

19/0- 

(48/0) 

46/0- 

(44/0) 

19/0- 

(51/0) 

17/0- 

(44/0) 

lnprivate 
***22/0 

(08/0) 

***22/0 

(05/0) 

***22/0 

(05/0) 

***22/0 

(05/0) 

***22/0 

(08/0) 

***22/0 

(08/0) 

Governance 
**7/0- 

(37/0) 

**25/1- 

(04/0) 

***87/0 

(34/0) 

***25/1 

(04/0) 

***87/0 

(45/0) 

**25/1 

(31/0) 

 های پژوهش مأخذ: یافته

 

رشد اقتصادی بارای هار دو گاروه از     اوالًهر دو معادله، الف(  درنهایت نتایج نشان داد که برای

کشورها عامل مهمی در رشد بخش کارآفرینی بوده و اثر شایان تاوجهی بارآن داشاته اسات؛ دوماا      
بیشاتر از گاروه    OPECاثرگذاری متغیر رشاد اقتصاادی بار متغیرکاارآفرینی در گاروه کشاورهای       

اسات کاه وضاعیت رشاد اقتصاادی و پارامترهاای       است که بیانگر این موضوع  OECDکشورهای 
تاوان   برآن در این گروه از کشاورها نامناساب باوده و هرگوناه بهباود در رشاد اقتصاادی مای         مؤثر

اثرگااذاری بیشااتری باار کااارآفرینی داشااته باشااد. بااه عبااارتی، بهبااود در وضااعیت رشااد اقتصااادی  

ان و رشاد کاارآفرینی در ایان    تواند به شدت باعث افزایش انگیزه کارآفرینا  می OPECکشورهای 
کشورها شود. ب( متغیر کارآفرینی برای هردو گروه از کشورها به عنوان یکی از عواملی که منجر 

شود، شناخته شده و میزان اثرگذاری آن بار رشاد اقتصاادی در هار دو      به افزایش رشد اقتصادی می
یر تاأث ست که رشد اقتصادی تحات  یباً مشابه بوده و این موضوع حاکی از آن اتقرگروه از کشورها 

طور همزمان وضعیت این عوامل به صورت مثبت تغییار کناد    عوامل مختلف زیادی است که باید به

تا رشد اقتصادی افزایش شایان توجهی داشته باشد. با این حال این نتیجاه منطقای اسات، چراکاه در     
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رشاد اقتصاادی را بهباود دهناد و     توانند هم  دو گروه از کشورها عواملی مختلفی وجود دارد که می
هم باعث کاهش آن شوند، لذا رشد بخش کارآفرینی در هردو گروه از کشورها یک عامل مثبات  

شود. ب( اثرگذاری شاخص کیفیات نهاادی  یاا     شناخته شده که منجر به افزایش رشد اقتصادی می
است کاه   OECDبیشتر از گروه کشورهای  OPECشاخص حکمرانی خوب( در گروه کشورهای 

در گاااروه  هاای آن  وضاعیت نامناساب شااخص کیفیات نهاادی و زیار مؤلفاه        ایان موضاوع بیاانگر   

و  بار رشاد اقتصاادی    بیشاتری  اثاارات  توانااد  یماا هاا   در آناسات کاه بهبااود   OPECکاشورهای  
 .دنداشته باششاخص کارآفرینی در این گروه از کشورها را 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

ای برقراری پایداری از اهمیت باالیی برخوردار است؛ لاذا توجاه و تمرکاز بار     رشد اقتصادی بر
تواند آثار مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشند، امری ضروری اسات. در ایان باین     هایی که می مؤلفه

مؤلفه کارآفرینی با ایجاد نوآوری، طراحای، تناوع تولیاد محصاوالت و افازایش کاارایی و رقابات        

باراین، کشاورهایی کاه در     توجهی بر رشد اقتصادی داشاته باشاد. افازون    اند آثار قابلتو ها، می بنگاه
کناد. در   تار مای   مسیر رشد اقتصادی قرار دارند، انگیزه ناوآوری و داناش افاراد کاارآفرین را بایش     

بنابراین، رشد اقتصادی و کارآفرینی ؛ تواند در ایجاد کارآفرینی مؤثر باشد نتیجه، رشد اقتصادی می
اند. همچنین، در ادبیات اقتصادی جدیاد، ارتبااط باین     عنوان دو مؤلفه مهم در اقتصاد شناخته شده به

بنابراین برای ارزیاابی آثاار ایان دو    ؛ رشد اقتصادی و کارآفرینی به عوامل نهادی گره خورده است

کیفیات  مؤلفه، این پژوهش به دنبال بررسی آثار متقابل کاارآفرینی و رشاد اقتصاادی باا تأکیاد بار       
هاای ترکیبای بارای دو گاروه از کشاورهای       نهادی با استفاده از الگاوی معاادالت همزماان در داده   

OECD  وOPEC  اسات. نتاایج حاصال از بارآورد الگوهاای تحقیاق        2000-2016طی بازه زمانی
داری بار یکادیگر    داللت بر این دارد که متغیرهای رشد اقتصادی و کارآفرینی اثرات مثبت و معنی

باراین،   ند و همچنین متغیر کیفیت نهادی نیز، اثر مثبتی بر ارتباط هر دو مؤلفه داشته است. افازون دار
%(، لگااریتم نارش رشاد    1متغیرهای لگااریتم امیاد باه زنادگی  در ساطح       OECDبرای کشورهای 

%( اثار مثبات و لگااریتم    1%( و لگاریتم رشد نیروی کار  در سطح 1تشکیل سرمایه ثابت  در سطح 

مخارج دولت اثر منفی بر لگاریتم رشد اقتصادی دارند. همچنین، متغیرهای لگاریتم اعتمااد باه    کل
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%(  اثار مثبات و متغیار لگااریتم تعاداد مراحال رسامی شاروع یاک          10توانایی و مهارت  در سطح 
 OPEC%( اثر منفی بر لگاریتم شاخص کارآفرینی دارند. بارای کشاورهای   1وکار  در سطح  کسب

%( اثر مثبت و متغیر لگاریتم کال مخاارج دولات  در ساطح     1رشد نیروی کار  در سطح متغیرهای 
%( اثر منفی بر لگاریتم رشد اقتصاادی دارناد. همچناین، متغیرهاای لگااریتم اعتمااد باه تواناایی و         5

%(  اثار مثبات بار    1%( و لگاریتم پوشش اعتبااری بخاش خصوصای  در ساطح     1مهارت  در سطح 

 د. پیشنهادهای مرتبط با نتایج به این صورت است که:شاخص کارآفرینی دارن
جهات   اوالًشاود،   با توجه به ارتباط مثبت بین رشد اقتصادی و شاخص کاارآفرینی پیشانهاد مای   

 صورت گیارد کارآفرینی  هاا در راساتای گاسترش گاذاری سارمایهرسیدن به رشد اقتصادی باالتر، 
؛ دوما بارای رشاد   به تولیاد بایشتاردست یافت آنخالقانۀ ترکیب جدید و  و تا بتوان با منابع یکسان

های مولد تولید معطو  شاوند   ها به سمت بخش گذاری ها و سرمایه بخش کارآفرینی، باید سیاست

 OPECخصوص این موضاوع در گاروه کشاورهای     تا شرایط افزایش رشد اقتصادی فراهم شود، به
ضعیت رشد اقتصادی، اثرگذاری بیشاتری بار رشاد    اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه هر گونه بهبود درو

 بخش کارآفرینی خواهد داشت.
با توجه به اثر مثبت متغیر کیفیات نهاادی  یاا شااخص حکمرانای خاوب( بار رشاد اقتصاادی و          

هاای شااخص    شاود شارایط بهباود مکانیسام هریاک از زیار مؤلفاه        شاخص کارآفرینی پیشنهاد مای 
ی، ثبات سیاسی، کارامادی دولات، کیفیات مقاررات،     حکمرانی خوب چون اظهار نظر و پاسخگوی

هاا باه ویاژه     حاکمیت قانون و کنترل فساد  در هر کشور فراهم شود؛ چراکه هر گوناه بهباود در آن  

 شود. ، منجر به اثرگذاری بیشتری بر رشد اقتصادی و کارآفرینی میOPECبرای گروه کشورهای 
شد اقتصادی و اثر مثبت متغیر پوشاش اعتبااری   با توجه به اثر منفی متغیر مخارج کل دولت بر ر

هاا راهبردهاای    شاود دولات   بخش خصوصی  از کارآفرینی( بر شااخص کاارآفرینی، پیشانهاد مای    
طاوری   ها در اقتصاد معرفی نمایند، به تر آن جدیدی جهت رشد بخش خصوصی و ایفای نقش بیش

ب بخاش خصوصای جهات ایفاای     یاً منجار باه ترغیا   ثانمنجر به کاهش مخارج دولت شود؛  اوالًکه 

تواناد مناابع ماالی کاافی بارای       نقش در اقتصاد شود. در نتیجه، بخش خصوصی رشاد کارده و مای   
 کارآفرینی را تأمین نماید.

با توجه به اثر مثبت متغیر اعتماد به توانایی و مهارت افراد و اثر منفی متغیر تعداد مراحل رسامی  
گاذاران راهبردهاای    شاود کاه سیاسات    پیشانهاد مای  وکار بر شاخص کارآفرینی،  شروع یک کسب
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منجار باه کااهش تعاداد مراحال رسامی شاروع یاک          اوالًطاوری کاه،    جدیدی معرفای نمایناد باه   
گاذاری   یاً منجر باه افازایش سارمایه   ثانوکار جدید شود و انگیزه کارآفرینان را افزایش دهد؛  کسب

رتقاای محایط اجتمااعی کاه تحات تاأثیر       جهت باالبردن توانایی و مهارت افراد شود تا عاالوه بار ا  
 وکار جدید، افزایش یابد. ارتقای کارآفرینی است، اعتماد به نفس افراد جهت شروع یک کسب

 

 شاخص کارآفرینی جهان -1ضمیمه 

 
 ها ها و ارکان هریک از آن توصیف شاخص کارآفرینی جهان، زیرشاخص -1جدول 

 تعریف ارکان شاخص

ان
جه

ی 
رین

رآف
کا

ص 
اخ

ش
 

ب سه ترکی

شاخص نگرش، 

توانایی و 

های  آرمان

 کارآفرینی

های کارآفرینی  های کارآفرینی، توانایی شده بین نگرش کارآفرینی به عنوان تعامل پویا و سازمانی تعبیه

برداری از  های کارآفرینی توسط افراد که منجر به تخصیص منابع از طریق ایجاد و بهره و آرمان

از نظر  دیبا هایی بوده که ها دارای رکن ده است. هریک از زیرشاخصشود، تعریف ش جدید می مؤسسات

و بهبود  یبه توجه دائم ازیها ن آن نیهمچن و داشته یمشابه یرتأث یقدرت و اندازه بر توسعه اقتصاد

 .مستمر دارند

ی
رین

رآف
کا

ش 
گر

ن
 

 ها درک فرصت

 یبرا یکه فرصت خوب تیاز جمع یدرصدها به عنوان یک متغیر فردی به صورت  شناسایی فرصت

 بیترک ی تعریف شده در این رکن،سازمان یرهای. متغشود یم یریگ وکار دارند، اندازه شروع کسب

 یآزاد ریشاخص از متغ ریز کیوکار،  کسب یاست. آزاد تیو حقوق مالك یاقتصاد یآزاد یرهایمتغ

حقوق  ری. متغکند یم یریگ را اندازه ینیبر کارآفر یدولت اثرگذار یظارتن ییاست و کارا یاقتصاد

واضح و کامل توسط  نیقوان لهیاست، که به وس یخصوص تیکسب مالك یافراد برا ییتوانا ت،یمالك

 .شود یم یابیدولت اجرا شده و ارز

های الزم  مهارت

وکار  برای کسب

 نوپا

 یالزم برا یها بالقوه دارد تا مهارت نیکارآفر کیبه  ازین زیآم ،تیموفق یگذار هیسرما کی یانداز راه

 یالزم برا یها از افراد است که اعتقاد دارند مهارت یها، درصد شروع را داشته باشد. درک مهارت

 شروع را دارا هستند.

 پذیرش ریسک
از  یبه عنوان درصد سکیر رشیترس از شكست است. پذ ،ینیموانع شروع کارآفر نیتر مهم یكی

 وکار شود. مانع شروع کسب تواند یس از شكست مکه اعتقاد ندارند تر شود یم فیتعر تیجمع

 شبكه سازی

کشور و جهان،  کیافراد در  ریاتصال به سا یبرا شییرا با توانا نیکارآفر یدانش شخص ،یشبكه ساز

به  ریمتغ نیاست. ا ینیگذاری و کارآفر بودن سرمایه زیآم تیعوامل موفق نیتر و از مهم کند یم بیترک

 نی. اشوند یف میاند، تعر وکار را آغاز کرده کسب کیدو سال  ای کی یکه ط تیاز جمع یصورت درصد

 حمل و نقل است. یها رساختیز تیفیشهرت کسب شده و ک ریوابسته به دو متغ ریمتغ

 پشتیبانی

و انتخاب  تیکشور از نظر وضع کیچگونه مردم  دهد بوده و نشان می یبیترک ارزیابی کیرکن  نیا

اثر گذار  دگاهید نیچگونه سطح فساد در آن کشور بر ا نكهیو ا کنند یا مشاهده مر نانیشغل، کارآفر

سطح  ،یسازمان ریساله و متغ 64تا  18سن  نیمتوسط افراد ب یشغل تیدرصد وضع ،یفرد ریاست. متغ

 .استفساد در آن کشور 

ی 
نای

توا

ی
رین

رآف
کا

 

 های موجود فرصت
شود. این  ده و براساس انگیزه یا محرکه اندازه گیری میهای کیفیت کارآفرینی فرصت بو یكی از نشانه

 شود. ( تعریف میTEAهای کارآفرینی ) رکن به صورت درصدی از کل فعالیت
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 جذب فناوری

 فایا یدر توسعه اقتصاد ی( نقش مهمICTاطالعات و ارتباطات ) یاقتصاد با دانش مدرن، فناور کیدر 

در سطح شرکت  یجذب فناور یکشورها برا تیظرف یابیزار ،یجذب فناور یسازمان ری. متغکند یم

 اقتصاد گزارش شده است. یاست که توسط انجمن جهان

 سرمایه انسانی

 ری. متغباشد یم نیکارآفر التیرشد باال، سطح تحص لیگذاری با پتانس مهم سرمایه یها یژگیاز و یكی

 لیو تما ییباال، توانا  التیبا تحص نانیاست؛ معموالً کارآفر نانیکارآفر تیفیسطح آموزش معرف ک

دو جزء است.  یبازار کار دارا یسازمان ریوکارها را دارند. متغ کسب تیریشروع و مد یبرا یشتریب

گذاری در  سطح سرمایه کیو آموزش کارمندان که  شود یمحاسبه م ینظارت دگاهیکار که از د یآزاد

 وکار و توسعه کارکنان کشور است. آموزش کسب نهیزم

 رقابت

خدمات  ایمحصول  کشود و ی های کارآفرینی تعریف می این شاخص به عنوان درصدی از کل فعالیت

با نفوذ باال بر بازار غلبه کنند،  یها گروه ایقدرتمند  یها حال اگر گروه نی. با اکند یمشابه ارائه م

 .شود یورود به بازار سخت م طیشرا

ان
رم

آ
 

ی
رین

رآف
کا

ی 
ها

 

 نوآوری محصول

کشور  کی لیپتانس دی. محصول جدکنند یم فایدر اقتصاد تمام کشورها ا ینقش مهم دیمحصوالت جد

گیری  و براساس انتقال فناوری و نوآوری اتدازه کند یم یریاندازه گ دیمحصوالت جد دیتول یرا برا

 شود. می

 نوآوری در فرآیند

رشد  تیقابل یاست که دارا ییرهاوکا مهم کسب یها یژگیاز و گرید یكی دیجد یفناور کی جادیا

 5ها کمتر از  آن یاصل یکه فناور یی استها از شرکت یبه عنوان درصد ،دیجد یهستند. فناور ییباال

 .شود یم فیسال، تعر

 رشد باال
هایی با رشد باال که تمایل به استخدام حداقل  رشد باال به عنوان یک شاخص ترکیبی از درصد شرکت

 .شود یمسال را دارند، تعریف  5درصد طی   50از نفر و رشد بیش  10

 بین المللی شدن

از  شتریشدن چند قدم ب یالملل نیرشد است. ب یشدن عامل اصل یالملل نیاست که ب نیاعتقاد بر ا

 نانیکارآفر یمهم است؛ باز بودن کشور برا زین یحال ابعاد نهاد نیرا مد نظر دارد. با ا یداخل یبازارها

 بر رشد دارد. یاثر مهم یالملل نیب

 سرمایه ریسک

انجام  یبرا یشرط ضرور شیپ کی ،یبده یبه جا هیسرما ژهیبه و سک،یر منابعدر دسترس بودن 

 یرکن دو نوع منابع مال نیدر ا. است نیکارآفر یکه فراتر از منابع شخص بوده ینیکارآفر یها آرمان

 اند. شده بیبا هم ترک هیو عمق بازار سرما یرسم ریگذاری غ سرمایه یعنی

 (2017شاخص کارآفرینی جهان ) اسز و همكاران،  2017مأخذ: گزارش 

 یرسوناسکور پ یو چ یلکاکسونونتایج آزمون مجموع رتبه  -2ضمیمه 

 
 OECDتفاوت در میانگین رشد اقتصادی و شاخص کارآفرینی جهان بین دو گروه کشورهای  -جدول الف

 OPECو 

 نام متغیرها
ین کل میانگ

 کشورها
میانگین کشورهای 

OECD 
میانگین کشورهای 

OPEC 

آزمون 

 ویلكاکسون
 آزمون پیرسون

lgdp 20/10 54/10 34/9 ***94/7- ***58/55 

lgei 80/3 99/3 33/3 ***89/9- ***33/64 

 های تحقیق مأخذ: یافته
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 توصیف متغیرها -3ضمیمه 

 نام کشورهای موردمطالعه -10جدول 

 OPECکشورهای  OECDکشورهای 

استرال

 یا
 کویت الجزایر جمهوری چک شیلی کانادا بلژیک

 نیجریه آنگوال فرانسه فنالند استونی دانمارک اتریش

 قطر اکوادور ژاپن ایرلند ایسلند یونان آلمان

 امارات ایران پرتغال لهستان نروژ هلند کره

 ونزوئال عربستان آمریكا انگلستان سوئیس سوئد اسپانیا
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