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چکیده
کارآفرینی با ایجاد نوآوری ،طراحی ،تنوع تولید محصوالت و افزایش کارایی و رقابت بنگاههاا ،مایتواناد
آثار قابلتوجهی بر رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی باالتر باعث افزایش انگیزه نوآوری و داناش افاراد
کارآفرین میشود .همچنین در ادبیات اقتصادی ،ارتباط بین رشد اقتصادی و کاارآفرینی باه عوامال نهاادی
گره خورده است؛ بنابراین ،این پژوهش به دنبال بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بار
کیفیت عوامل نهادی با استفاده از الگوی معادالت همزمان در دادههای ترکیبی برای دو گروه از کشورهای
 OECDو  OPECطی بازه زمانی  2016-2000است .نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای رشد اقتصاادی و
کارآفرینی اثرات مثبت و معنی داری بر یکدیگر دارند و همچناین متغیار کیفیات نهاادی نیاز ،اثار مثبتای بار
ارت باط این دو مؤلفه داشاته کاه ایان اثرگاذاری بارای گاروه کشاورهای  OPECدر مقایساه باا کشاورهای
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 OECDبیشتر بوده است .برای کشورهای  OECDمتغیرهای 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
 OPECنیز 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
بخش خصوصی اثر مثبت و متغیر تعداد مراحل رسمی شروع یک کسبوکار اثر منفی بر کارآفرینی داشاته
است .با توجه به نتایج تحقیق ،تشویق انگیزه کارآفرینی ،ایجاد زمیناه مسااعد بارای رشاد بخاش خصوصای
واقعی در اقتصاد ،کاهش مراحل شروع کسبوکار در راستای بهبود زمینه ایجاد کارآفرینی جهات افازایش
رشد اقتصادی پیشنهاد میگردد.

کلیدواژهها :رشد اقتصادی ،شاخص کارآفرینی ،کیفیت نهادی ،دادههای ترکیبی ،متغیر ابزاری،
گشتاور تعمیمیافته لحظهای.
طبقهبندی E02, H1, O43, Z18 : JEL

مقدمه

در طول چند دهه گذشته رشد اقتصادی ازجمله مهمترین مسائل پایش روی محققاان اقتصاادی
بوده است زیرا نرش رشد اقتصادی به عناوان یکای از مهامتارین عامالهاایی اسات کاه در ارزیاابی
عملکرد سیاستهای اقتصادی کشورهای مختلف موردتوجه قارار مایگیارد .باه عباارتی مایتاوان
گفت که کشورهای با نرش رشد بیشتر ،از سیاستهای اقتصادی کارآمدتری نسبت به کشاورهای
با نرش رشد کمتر ،برخوردار بودهاناد  .)Cheratian & Ghorbani, 2014لاذا توجاه و تمرکاز بار
مؤلفهها و ابزاریهایی که می تواند اثرات مثبتی بر رشد اقتصاادی بار جاای گذارناد ،اماری مهام و
ضروری است  .)Shiravand et al., 2019در این باین ،مؤلفاه کاارآفرینی نیاز باه عناوان یکای از
شاخص های تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشاورها ،ازجملاه عاواملی اسات کاه در طاول یاک دهاه
گذشته موردتوجه محققان اقتصادی قرار گرفته است .کارآفرینی میتواند از کانالهای مختلفای بار
رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد .ایجاد اشتغال ،افزایش رقابت پذیری و پیشارفت تکنولاو ی و بهباود
بهرهوری نمونههایی از این تأثیرگذاری است .از نظر بسیاری از صاحبنظران اقتصادی کاارآفرینی
میتواند در زمینه پیشرفت جامعه و رشد اقتصادی مثمر ثمر بوده و گسترش آن به افازایش تولیاد و
در نتیجه باالتر رفتن سطح درآمد سرانه در جامعاه مناتج شاود  .)Sabahi et al., 2013باه عباارتی
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میتوان گفت فعالیتهای کارآفرینانه این فرصت را به کارآفرینان مایدهاد تاا بتوانناد باا افازایش
کارایی کسبوکار خود ،تواناییشاان را جهات رقاباتپاذیری در باازار افازایش دهنادDuance .

) (2000و ) Kuratko et al (1993اعتقاد دارناد کارآفریناان از نظار رهباری ،مادیریت ،ناوآوری،
کارایی ،ایجاد اشتغال ،رقابت ،بهارهوری و تشاکیل شارکتهاای جدیاد ،نقاش مهمای در رشاد و
توسعه اقتصادی ایفا میکنند و منشأ تحوالت بزرگ در زمینههاای صانعتی ،تولیادی و خادماتی در
سطح سازمانها محسوب میگردند .در ادبیات اقتصادی ،مؤلفه کاارآفرینی در کناار حکمرانای باه
عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی شناخته میشوند  .)Acs et al., 2008بهبیاندیگار ،در ادبیاات
اقتصادی جدید ،دولتی خوب است که بتواند نقش بیشتری برای هر کادا از باازیگران اقتصاادی
اعم از کارآفرینان ،سرمایهگذاران ،صاحبان کسبوکار و  ...قائل شاود .همچناین ،عوامال نهاادی،
عوامل مهمی برای توضیح میازان کاارآفرینی در ساطور فاردی و ملای مایباشاند .باهطاورکلی در
تئوری رشد فرض بر این است که معموالً یک کشور از یک نظا نهادی درست بهارهمناد خواهاد
شد ); Acemoglu, 2006Acemoglu and Robinson, 2008؛ به عبارت دیگر ،در این رویکارد
فرض میشود نهادهای بهتر ،بهطور خودکار برای همۀ عامالن در فرآیندهای اقتصادی ،در دسترس
بوده و ازآنجایی که نهادها به عنوان یک مزیت عمومی در نظر گرفته میشوند ،تما عامالن از ایان
مزیت بهرهمند خواهند شد و این امر به افزایش رشد اقتصادی منجر میشود .)North, 1990
با توجه به اهمیت کارآفرینی روی رشد اقتصادی و نیز باا در نظار گارفتن نقاش عوامال نهاادی
درارتباط بین کارآفرینی و رشد اقتصادی ،در این تحقیق رابطه متقابل کارآفرینی و رشاد اقتصاادی
با تأکید بر عوامل نهادی برای دو گاروه از کشاورهای  OECDو  OPECطای باازه زماانی -2016
 2000مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
الف) ارتباط کارآفرینی و عوامل نهادی

کارآفرینی یک فعالیت هدفمند برای ایجاد ،نگهاداری و توساعه تجاارتهاای ساودآور اسات
 .)Coleman, 1998بهطورکلی وجه اشتراک تعریفهای ارائه شده برای کارآفرین را میتاوان در
موارد زیر جمعبندی کرد )1 :کارآفریناان بارای فعالیات خاود باه سارمایه نیااز دارناد ،اماا معماوالً
سرمایه گذار نیستند؛  )2آنها مخاطره میپذیرند ،البته مخااطرهای کاه الزماۀ هار فعالیات اقتصاادی
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است؛  )3کسانی که بتوانند به درساتی تصامیمگیاری نمایناد ،مایتوانناد کاارآفرین باشاند و مانناد
کارآفرینان رفتار نمایند؛  )4کارآفرین تغییر را به مقولهای بهنجار و سالم مایانگاارد .او هماواره باه
دنبال تغییر است و به آن پاسخ میدهد و فرصتها را شناسایی مایکناد؛  )5کاارآفرینی همانناد باه
کار بردن مفااهیم و فناون مادیریتی ،استانداردساازی محصاول ،باه کاارگیری ابزارهاا ،فرآینادهای
طراحی ،بنا نهادن کار بر پایۀ آموزش و تحلیل کار است  .)Moezifar, 2014باا توجاه باه مطالعاۀ
 )Urbano & Aparicio (2016میتوان فعالیتهای کاارآفرینی را باه صاورت ساه بخاش در نظار
گرفت :الف) کل فعالیتهاای کاارآفرینی1؛ ب) فرصات فعالیاتهاای کاارآفرینی2؛ ج) ضارورت
فعالیتهای کارآفرینی .3این شاخصها به عنوان انواع جدیدی از فعالیاتهاای کاارآفرینی در نظار
گرفته شدهاند )Acs et al (2017 .شاخص جدیدی تحت عنوان شاخص کاارآفرینی جهاان را کاه
ترکیب سه مؤلفۀ فوق میباشد ،معرفی کرد .همچنین ،آنها معتقدند استفاده از این متغیرها ،از یاک
سو موجب جمعآوری تعاریف و دادههای یکساان در کشاورهای مختلاف باه منظاور مقایساههاای
بینالمللی شده و از سوی دیگر ،قصد و ظرفیت یک جامعه را برای ایجاد شرکتها به منظور تعیاین
رابطۀ بین کارآفرینی و رشد اقتصادی ملی ،اندازهگیری مایکناد  .)Acs et al., 2008باه صاورت
مختصر ابعاد این شاخص و همچنین ارکان مربوط به هرکدا در جدول  1در ضمیمه  )1ارائه شده
است.
عوامل نهادی نیز به کیفیت قانون گذاری ،بی ثباتی سیاسی ،موانع مقرراتی ،کنتارل فسااد ،تاأمین
حقوق مالکیات ،آزادی سیاسای ،اظهاارنظر و پاساخگویی ،حمایات هاای ماالی و غیرماالی تاأمین
اعتبارات) ،کارآمدی دولات و ...طبقاهبنادی مایشاوند North (2005) .)Alvarez et al., 2014

یک نوع شناسی از نهادها را با عنوان نهادهای رسمی و غیررسمی ارائه نمود .بار اسااس طبقاهبنادی
صورت گرفته ،نهادهای رسمی همانند سیاسات هاای مکتاوب ،قاوانین و مقاررات ،قواعاد سیاسای،
قواعد اقتصادی و قراردادهاا مایباشاند کاه دارای سااختار سلساله مراتبای هساتند .از طار
نهادهای غیررسمی به مثابه کدهای پشت سرهم ،نر هاای رفتااری منبعاث از فرهنا

دیگار

جامعاه اسات

________________________________________________________________
)1. Total Entrepreneurial Activity (TEA
)2. Opportunity Total Entrepreneurial Activity (Opportunity TEA
)3. Necessity Total Entrepreneurial Activity (Necessity TEA
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 .)North, 2005همچنین ) Kauffman et al., (2009حکمرانی را به عناوان سانتهاا و نهادهاایی
تعریف کردهاند که متصدیان حکومتی در داخل یاک کشاور مطاابق آنهاا عمال ماینمایناد .ایان
عوامل شامل :الف) فرآیندی است که توسط آن دولت ها انتخاب شده ،تحت نظارت و کنترل قرار
ماایگیرنااد و جااایگزین ماایگردنااد ب) میاازان قابلیاات دولاات باارای طراحاای و اجاارای کارآمااد
سیاستهای صحیح و مناسب ج) میزان توجه و احترا شهروندان و حکومت مرکازی باه نهادهاایی
که بر روابط متقابل اقتصادی و اجتمااعی باین آنهاا حااکم اسات ،مای باشاد .آنهاا شااخصهاای
متفاوت و متعدد در مؤسسات مختلف در خصوص حکمرانی را در  6گروه عمده در مقیااس -2/5
الی  2/5طبقه بندی کرده و متغیرهای مشابه از مؤسسات متفاوت را در این شش گروه جای داده اناد
 )Kauffman et al., 2009کاه شاامل اظهاارنظر و پاساخگویی ،عاد ثباات سیاسای ،کارآمادی
دولت ،بار مالی مقررات ،میزان حاکمیت قانون ،کنترل فسااد مایباشاند .ایان پاژوهش یاک متغیار
جدید برای اندازه گیری کیفیت نهادی ایجاد کرده که از میانگین شش گروه فوق به صورت ساالنه
ساخته شده است .استفاده از میانگین شش گروه فوق برای ارزیابی آثار نهادهاا باه وسایله محققاانی
چاون  McMullen et al., (2008) ،Van Stel et al., (2007) ،)Wennekers et al., (2005و
) Herrera-Echeverri et al., (2014تأیید میشود.
برای توسعه کارآفرینی آنچه از اهمیت ویژه ای برخاوردار اسات ،توجاه باه عاواملی اسات کاه
میتوانند بر آن مؤثر واقع شوند و در این میان شناسایی و بررسای عوامال مختلاف نهاادی ماؤثر بار
کارآفرینی می تواند در برناماهریازیهاا و سیاسات گاذاریهاای کاالن بارای ارتقاای فعالیاتهاای
کارآفرینانه نقش مؤثر و شایانی داشته باشد.
محیط نهادی یک نقش قوی در ایجاد و حتی تخریب کارآفرینی در یک کشور میتواند باازی
کند  )Baumol (2005 .)Aldrich and Wiedenmayer, 1993نشان داد که کارآفرینی مولاد در
سطح پایین خواهد بود؛ اگر انگیزههای حمایت از آن ضعیف باشد .افزون باراین North ،نشاان داد
که کارآفرینان عوامل اصلی تغییر می باشند .همچنین پژوهشهای قبلای اطالعاات مهام روی نقاش
نهادها در ارتقااء کاارآفرینی در ساطح کشاورها ارائاه دادهاناد  .)Acs & Virgill, 2010از منظار
رویکرد نهادگرا ،محیطی که اقتصاد را شاکل مای دهاد ،بار پویاایی هاای کاارآفرینی در درون هار
کشور اثر میگذارد .این محیط از طریق وابستگیهای متقابل بین رشاد ،توساعه اقتصاادی و نهادهاا
شناخته می شود .کارآفرینان عامالن اصلی تغییر هستند که به محرک هاای جاا افتااده در چاارچوب
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نهادی واکنش نشان می دهند .هزینههای تعیاین و تنفیاذ قراردادهاا ،و هزیناههاای کساب اطالعاات
درباره شرایط بازار ،بر کیفیت نهادهاا اثار مای گاذارد و کیفیات نهادهاا نیاز فعالیات کاارآفرینی را
تحتالشعاع قرار میدهد .نتایج بررسیهای محققان نشان میدهد که نظریه نهادی داگاالس ناور
در تبیین نهادی نظریهپردازان کارآفرینی نمود یافته و از این طریق ،رویکرد نهادی در ادبیاات اخیار
کارآفرینی گسترش یافته است .)Moezifar, 2014
ب) ارتباط کارآفرینی و رشد اقتصادی و رشد اقتصادی و عوامل نهادی

) Audretsch & Thurik (2001سه مسیر اثرگذاری کارآفرینی بر رشد اقتصادی را چنین بیاان
میکنند :الف) ایجاد سرریز دانش :زمانی که توساعهیاافتگی اقتصااد صاورت گیارد ،رشاد درآماد
سرانهتنها از طریق رشد دانش میسر است و ایان امار منجار باه ظهاور فنااوریهاای تولیاد کااراتر و
بهرهوری بیشتر میگردد؛ ب) افزایش رقابت :افزایش تعداد بنگاهها نهتنها موجب افزایش رقابت در
اتخاذ ایدههای جدید میشود ،بلکه رقابت بیشتر بین بنگاهها سابب تساهیل ورود بنگااههاا جدیادی
میشود؛ ج) ارائه تنوع و نوآوری :فعالیتهای نوآورانه کارآفرینان با ایجاد اختالالت ثابت به یاک
سیستم اقتصادی در حال تعادل و ایجاد فرصتها برای منافع اقتصادی ،فرآیند تخریب خاالق را باه
جلو میبرند  .)Schumpeter, 1934کارآفرینی منجر به ایجاد اشتغال در مقیااس وسایع مایشاود؛
بنابراین ،مشکالت بیکاری را که ریشاۀ بسایاری از مشاکالت اقتصاادی -اجتمااعی اسات ،کااهش
می دهد ،به توسعۀ متوازن منطقه ای منجر می شود ،باعث کاهش تمرکز اقتصادی در جامعه می شود،
منجر به توزیع مجدد ثروت ،درآمد و حتی قدرت سیاسی باه صاورت عادالناه در جامعاه مایشاود
.)Shiravand et al., 2019
عالوه بر این ،نقش نهادها در تعیین سطح مخارج دولتی ،کسری بودجه و رشد اقتصاادی شاکل
دهنده رفتار دولتها بوده و به عبارت بهتر تعیین کننده سطح کیفیت حکمرانی است Morozumi

 Bennedsen et al (2005) .)& Viega, 2016نهادها را شکل دهنده محیط اقتصادی میداناد کاه
شرکتها و افراد در آن فعالیت میکنند .بهطور خاص نهادها تأمین کننده مشوقهایی برای بنگاههاا
و افراد میباشند )Vijayaraghavan & Ward (2000 .در مطالعهای ارتباط بین زیرسااخت نهاادی
و رشاد اقتصاادی در  34کشااور در طای سااالهاای  1975تاا  1990مااورد بررسای قراردادنااد و در
چارچوب الگوی رشد نئوکالسیک ،مجموعه ای وسیع از متغیرهای نهاادی را تلفیاق کردناد .نتاایج
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تحقیق آنها نشان میدهد که امنیت حقوق مالکیت و انادازه دولات ،نهادهاایی هساتند کاه ارتبااط
معنیداری با تفاوت نرشهای رشد در کشورها دارند .)Moezifar, 2014
با توجه به مطالب بیان شده در قسمتهای فوق ،ارتباط بین رشد اقتصادی ،کارآفرینی و عوامل
نهادی به صورت الگوی مفهومی زیر ترسیم شده است.



-1
-4

 -2
-5

 -3
-6

الگوی مفهمومی  -1ارتباط بین رشد اقتصادی ،کارآفرینی و عوامل نهادی

) Van Stel et al (2005در مطالعاه خااود باار  36کشاور عضااو سااازمان چشامانااداز جهااانی
کارآفرینی  )GEMنشان دادند که کل فعالیت کارآفرینی توسط کارآفریناان نوظهاور و صااحبان
شرکتهای تازه تأسیس ،بر رشد اقتصاادی اثرگاذار اسات Audretsch & Keilbach (2008).در
مطالعهای خود نشان دادند که سرمایهگذاری در کارآفرینیهای دانش بنیان تأثیر قابلتوجه و مثبتای
بر رشد اقتصادی منطقه داشاته اسات Audretsch et al (2008) .در مطالعاه خاود نشاان دادناد کاه
تالشهای نوآوری از طریاق کاارآفرینی تاأثیر غیرمساتقیم بار عملکارد اقتصاادی داردNoseleit .

) (2013در پژوهش خود نشان داد که تغییار سااختاری ناشای از فعالیاتهاای کاارآفرینی باا رشاد
اقتصادی ارتباط مثبتی داشته است Alvarez & Urbano (2011) .در مطالعه خود نشان دادناد کاه
بر خال

انتظار ،عوامل نهادی رسامی مانناد ،تعاداد مراحال رسامی شاروع کسابوکاار جدیاد و
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مهارتهای تجاری و کارآفرینی ،تأثیر قابلتوجهی بار کاارآفرینی در کشاورهای آمریکاای التاین
نداشتهاند Herrera-Echeverri et al (2014) .در مطالعهای به بررسای رابطاه باین سارمایهگاذاری
مستقیم خارجی ،کیفیات نهاادی ،آزادی اقتصاادی و کاارآفرینی در بازارهاای نوظهاور پرداختناد.
نتااایج ایاان مطالعااه نشااان داد کااه رابطااهای مثباات بااین کیفیاات نهااادی و کااارآفرینی وجااود دارد.
) Aparicio et al (2016در مطالعۀ خود نشان دادند که عوامل غیر رسمی نسبت به عوامل رسامی،
تأثیر بیشتری بر فرصتهای کارآفرینی داشتهاند .متغیرهایی نظیر کنترل فساد ،اعتماد به مهارتهاای
فرد و پوشش اعتباری بخش خصوصی ،تأثیر مثبت فرصت کارآفرینی را بر رشد اقتصاادی در هماۀ
کشورهای نمونه به ویژه در کشورهای آمریکای التاین ،افازایش دادهانادUrbano & Aparicio .

) (2016در مطالعۀ خود نشان دادند که کل فعالیت کارآفرینی و فرصات فعالیات کاارآفرینی تاأثیر
بیشتری بار رشاد اقتصاادی در کشاورهای  OECDو در دورة بحاران و پاس از بحاران بارای هماۀ
کشورهای نمونه ،داشتهاند Angulo-Guerrero et al (2017) .در مطالعه خود نشان دادند که آزاد
سازی اقتصادی ،فرصت کارآفرینی را تشویق کرده و از ضرورت کارآفرینی جلوگیری میکناد.
) Mobarak & Azaripivand (2009در مطالعۀ خود نشان دادند که عوامل نهادی برای کشورهای
ایران ،مصر ،ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگار اثار معنااداری بار رشاد اقتصاادی نداشاته
است Kazemi Targhban & Mobaraki (2012) .در مطالعهای خود نشان دادند کاه کاارآفرینی
در کنار وجاود  27متغیار دیگار اثار معنایداری بار رشاد اقتصاادی داشاته اساتCheratian & .

) Ghorbani (2014به بررسی اثرات متقابل فعالیتهای کارآفرینی و رشاد اقتصاادی باا اساتفاده از
معادالت همزمان در دادههای ترکیبی پرداختند .نتایج نشان داد رشد اقتصادی و کاارآفرینی اثارات
مثبت و معنیداری بر یکدیگر دارند و سیاستهای کالن اقتصادی اثر مثبتی بر کاارآفرینی دارناد.
)Heshiar (2014در مطالعه خود نشان داد که کارآفرینی اثر مثبت و مخارج کل دولات اثار منفای
بر رشد اقتصادی دارد Moezifar (2014) .در مطالعه خود نشان داد کنترل فساد و ثبات سیاسای باه
عنوان نهادهای غیررسمی اثر مثبتی بر توسعه کارآفرینی دارند Naderi Nasab (2016) .در مطالعه
خود نشان داد که سرمایهگذاری خارجی ،شاخصهای آزادی اقتصادی ،کیفیت قاوانین و مقاررات
و حاکمیت قانون اثر مثبت و اثربخشای دولات اثار منفای بار کاارآفرینی داردShiravand et al .

) (2019در مطالعه خود نشان دادند که حاکمیت قانون و کنترل فساد اثر مثبتی بر کارآفرینی داشاته
و خود کارآفرینی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است.
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مرور ادبیات موضوع نشان میدهد که کارآفرینی از طریق کانالهای متفاوت و رشاد اقتصاادی
از طریق ایجاد فرصتهای کارآفرینی ،با هم در ارتباط هستند و این ارتباط آنها تحت تأثیر عوامل
نهادی مختلفی است؛ بنابراین با توجه به اهمیت این ارتباط در اقتصاد ،این پژوهش به دنبال بررسای
آثار متقابال کاارآفرینی و رشاد اقتصاادی باا تأکیاد بار کیفیات عوامال نهاادی بارای دو گاروه از
کشورهای  OECDو  OPECطی بازه زمانی  2000-2016است .نوآوری ایان پاژوهش عاالوه بار
در نظر گرفتن تما مبانی موضوع ،استفاده از شاخص کارآفرینی جهان مایباشاد کاه از ساه مؤلفاه
کل فعالیت کارآفرینی ،فرصت کارآفرینی و ضرورت فعالیتهای کارآفرینی ساخته شده است.
روششناسی تحقیق

همانطور که در قسمت های قبال اشااره شاد ،رابطاه باین رشاد اقتصاادی و کاارآفرینی جدیاد
نیساات ،بلکااه بااین رشااد اقتصااادی و کااارآفرینی اث ارات دو طرفااهای وجااود دارد

& Urbano

 .) Aparicio, 2016مطالعات زیادی انجا شده کاه نشاان داده کاه کاارآفرینی بار رشاد اقتصاادی
اثرگذار بوده است .این مطالعات شامل ،Urbano & Aparicio (2016) ،)Aparicio et al (2016
 Noseleit (2013) ،)Mueller (2007 ،)Audretsch et al (2008 ،)Acs and Szerb (2007و
) Wennekers and Thurik (1999مایشاود .همچناین فرصاتهاایی کاه رشاد اقتصاادی بارای
کارآفرینان ارائه دهد یا به عبارت دیگر ،تأثیری که رشد اقتصادی بار کاارآفرینی مایتواناد داشاته
باشد ،بهطور تجربی توسط  )Galindo and Mendez (2014اثبات شده است .فر سااختاری الگاو
برای رشد اقتصادی و شاخص کارآفرینی به ترتیب به صورت روابط  )1و  )2تصریح شده است.

()1
()2

i  1,..., n t  1,..., t
i  1,..., n t  1,..., t

Lngdpit  it   Lngei it   gov it   X it  it
Lngei it  it   Lngdpit   gov it   Z it   it

با توجه روابط  )1و  lngdp ،)2و  lngeiمتغیرهای وابسته و درونزا باوده govit ،متغیار کیفیات
نهادی Xit ،و  Zitبردارهای متغیرهای توضیحی هستند که باه ترتیاب بار  lngdpو  lngeiکشاور  iرا
در زمان  tاثر گذار هستند  it .و  itاثرات ثابت فردی بین کشورها  it ،و  itجماالت خطاا و i

نشان دهنده مقطع کشور) و  tنشان دهنده زمان سال) در معادالت میباشاند .باا توجاه باه بررسای
مطالعات گذشته ،بردار متغیرهای توضیحی که بر رشد اقتصادی اثر گاذار هساتند شاامل متغیرهاای
تشکیل سرمایه ناخالص ،کل مخارج دولت ،رشد نیروی کار و امید به زندگی در بدو تولد میباشد.
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جدول  -2توصیف متغیرهای مورد بررسی در پژوهش
نام متغیر

توصیف

منبع

Lngei

لگاریتم شاخص کارآفرینی جهان که بین صفر تا  100میباشد.

 GEDIبرای دورۀ 2000
تا 2016

lnskills

Lnumber

lnprivate
governance

لگاریتم اعتماد به توانایی و مهارت و درصد افرادی را شامل شده که پاسخ میدهند
که آیا آنها اعتقاد دارند دانش ،مهارت و تجربه الزم برای شروع یک کسبوکار
جدید دارند.
لگاریتم تعداد مراحل رسمی شروع یک کسبوکار جدید میباشد .تعداد مراحلی که
بهطور رسمی یک کارآفرین برای شروع یک کسبوکار صنعتی یا تجارتی مورد نیاز
است.
لگاریتم پوشش اعتباری بخش خصوصی که به صورت تعداد افراد که حداقل یک
وام اعتباری از بخش خصوصی دریافت کرده باشند.
متوسط ساده شاخصهای حكمرانی (کیفیت نهادی) بانک جهانی و مقدار آن بین
 -2/5تا  2/5است و بیانگر کیفیت عوامل نهادی است.

va

شاخص اظهارنظر و پاسخگویی

ps

شاخص ثبات سیاسی

ge

شاخص کارآمدی دولت

rq

شاخص کیفیت مقررات

rl

شاخص حاکمیت قانون

cc

شاخص کنترل فساد

 GEMبرای دوره 2000
تا 2016
 Doing Businessبرای
دوره  2000تا 2016
 Doing Businessبرای
دوره  2000تا 2016
محاسبات
 WGIبرای دوره  2000تا
2016
 WGIبرای دوره  2000تا
2016
 WGIبرای دوره  2000تا
2016
 WGIبرای دوره  2000تا
2016
 WGIبرای دوره  2000تا
2016
 WGIبرای دوره  2000تا
2016

متغیرهای کنترلی
Lnlif_exp

لگاریتم امید به زندگی که تعداد سالهای بدو تولد است.

Lngov_ex

لگاریتم مخارج کل دولت

lngdp

Lcapital

لگاریتم رشد تولید ناخالص داخلی سرانه هر کشور به عنوان پراکسی رشد اقتصادی
در نظر گرفته شده است (به قیمت ثابت سال  2010در .)US
لگاریتم تشكیل سرمایه ناخالص (قبل سرمایهگذاری ناخالص داخلی) شامل
هزینههای اضافی به داراییهای ثابت اقتصاد به همراه تغییرات خالص در سطح
موجودیها میباشد (به قیمت ثابت سال  2010در .)US

 WDIبرای دوره  2000تا
2016
 WDIبرای دوره  2000تا
2016
 WDIبرای دوره  2000تا
2016
 WDIبرای دوره  2000تا
2016

 WDIبرای دوره  2000تا
لگاریتم رشد نیروی کار
lnGrowthlp
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
اعتماد به مهارت و توانایی ،تعداد مراحل رسمی بارای شاروع یاک کسابوکاار جدیاد و پوشاش
اعتباری بخش خصوصی مایباشاد .باه طاورکلی توصایف کامال متغیرهاای ماورد اساتفاده در ایان
پژوهش در جدول  2گزارش شده است.
این پژوهش برای دستیابی به هد

مطالعه ،از رهیافت معاادالت همزماان در دادههاای ترکیبای

برای دو گروه از کشورها طی دوره  2000تا  2016استفاده کرده است .ایان دو گاروه از کشاورها
شامل منتخبی از کشورهای  OECDو کشورهای  OPECمیباشد .علت جدا کردن کشورها باه دو
گروه کشورهای  OECDو  OPECمیتواند به این صورت باشد که اوالً این دو گروه کشاورها باه
لحاظ ساختار اقتصادی و توسعهیافتگی با هم متفاوت هستند که مطالعات زیادی هام نشاان دادهاناد
که درجه توسعهیافتگی میتواناد بار مؤلفاههاای اقتصاادی چاون رشاد اقتصاادی اثرگاذار باشاد و
همچنین کشورهای  OPECکشورهایی با اقتصاد وابسته به یک محصول نفت) و کمتر توسعهیافتاه
و کشااورهای  OECDکشااورهایی پیشاارفته و صاانعتی هسااتند کااه دارای ساااختار دموکراتیااک نیااز
میباشند؛ ثانیاً کشورهای  OECDاغلب کشورهایی هساتند کاه از نظار شااخصهاای کاارآفرینی،
حکمرانی خوب و رشد اقتصادی در باالترین رده و کشاورهای  OPECاغلاب کشاورهایی هساتند
که از نظر چنین شاخصهای از جایگااه خاوبی برخاوردار نیساتند کاه ایان موضاوع نیاز مایتواناد
توجیهی بر تفاوت در نتایج این دو گروه از کشورها باشد؛ ثالثاً به لحاظ اقتصادسنجی این دو گاروه
از کشورها همگن نیستند و نمیتوان آنها را باهم ترکیب کرد ،چراکاه نتاایج رگرسایون را تحات
تأثیر قرار میدهد .افزونباراین ،بارای نشاان دادن تفااوت در میاانگین متغیرهاای رشاد اقتصاادی و
کارآفرینی به عنوان متغیرهای وابسته مطالعه) در بین دو گروه کشورها از آزمونهای مجموع رتباه
ویلکاکسون و چی اسکور پیرسون 1استفاده شده که نتایج آن در جدول الف در ضمیمه ارائاه شاده
است؛ بنابراین برای به دست آوردن نتایج واقعای ارتبااط کاارآفرینی و رشاد اقتصاادی و همچناین
نقش کیفیت نهادی بر آنها ،مطالعاه ایان دو گاروه کشاورها مایتواناد مفیاد واقاع گاردد لیسات
کشورها در ضمیمه  )2ارائه شده است) .با توجه به درونزایای و همزماانی معاادالت  )1و  ،)2در
________________________________________________________________
1. Wilcoxon Rank Sum and Pearson Chi Squared tests
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صورتی که هر کدا از روابط سیستم معادالت باه صاورت جداگاناه باا اساتفاده از روش دادههاای
تابلویی تخمین زده شود ضرایب برآورد شده متغیرهاای توضایحی باه دلیال وجاود رواباط درونزا
دارای تورش هستند و به تحلیلهای نادرست از شاخص کارآفرینی و رشد اقتصادی منجر میشاود.
در نتیجه مشکل درونزایی به صورت بالقوه در الگوهای رگرسیونی فوق وجود دارد .بارای کنتارل
درون زایی احتمالی کارآفرینی و رابطه همزمانی آن با رشد اقتصادی ،انواع روشهای رگرسیونی با
متغیرهای ابزاری پیشنهاد شده است که در ادامه توضیح داده خواهد شاد Urbano & Aparicio,

.)2016
برآورد متغیرهای ابزاری و GMM

روش متغیرهااای اباازاری توسااط ) Hansen (1982معرفاای شااد و در ادامااه بااه چااارچوب
برآوردگرهای  IVو  GMMبرای برآورد روابط  )1و  )2پرداخته میشود.
الف) روش متغیرهای ابزاری

با فرض اینکه معادله برآورد شده با متغیرهای ابزاری به شکل کامالً کلی زیر باشد:
)3

yi  X i   ui

و اگر امید ریاضی جمله پسماند در ترانهاده آن به صورت زیر باشد:
)4

E (uu)  

برآوردکنندههای  Xدر قالب ماتریس  n  kتعریف میشوند کاه  nتعاداد مشااهدات اسات.

جمله خطای  uبا میانگین صفر توزیع شاده و مااتریس کوواریاانس  باا مرتاب  n  nتشاکیل

میشود .در رابطه  )3برخی از رگرسورها درونزا هستند؛ به ایان ترتیاب  E (X i u i )  0اسات؛
بنابراین الز است مشکل ایجاد شده به علت درونزایی برخی از رگرسورها در رابطه  )3برطار
شود .برای حل این مشکل باید متغیرهاای ابازاری مناساب تعریاف کارد .ابزارهاا نیاز باه دو گاروه
  Z 1 Z 2 تقسیم میشوند؛ تعاداد  L1ابازار در مجموعاه  Z1از ابزارهاای حاذ

شاده 1و تعاداد

________________________________________________________________
1. Excluded instruments
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)  (L  L1از ابزارها در مجموعه  Z2به عناوان ابازار وارد مایشاود 1کاه در واقاع هماان متغیرهاای

توضیحی برونزا هستند؛ یعنی  Z 2  X 2و به صورت زیر است:
)5

X 2    X1 Z 2    Endogenous Exogenous 

Included 

Re gressorsX   X1

InstrumentsZ   Z1 Z 2    Excluded

شرط الز برای شناسا بودن رابطه  )5عبارت است از L  K :؛ که باید حداقل بهاندازه تعداد
متغیرهای ابزاری حذ

شده متغیر توضایحی درونزا وجاود داشاته باشاد .چنانچاه  L  Kباشاد

رابطه رگرسیونی دقیقاً شناسا است؛ و اگر K

 Lباشد رابطه رگرسیونی بیش از حد شناسا اسات

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

متغیرهای ابزاری برآورد کننده  عبارتاند از:
)6

ˆIV   X Z (Z Z )1 Z X  X Z (Z Z )1 Z y  ( X PZ X )1 X PZ y
1

این برآوردکنندهها تحت عناوین گوناگون شناخته میشود :برآوردگرهاای متغیرهاای ابازاری

3

 ،)IVبرآوردکنندههای متغیرهای ابزاری تعمیمیافته )GIVE 4یا برآوردکنندههای حداقل مربعات
دو مرحلهای)2SLS 5؛ که عنوان آخر برگرفته از این واقعیت است که برآوردگرها طی محاسباتی
در فرآیند دو مرحلهای ایجاد میشود .به پیاروی از ) Davidson & Mackinnon (1993از عناوان
باارآورد کنناادههااای  IVبااه جاای عنااوان باارآورد کنناادههااای  2SLSاسااتفاده ماایشااود؛ بنااابراین
برآوردگرهای  IVتحت فرض همسانی شرطی عبارتاند از :)Baum et al., 2003
)7
)8
)9





) N  ,V ( ˆIV

A

ˆIV

1
1
 QZZ
V ( ˆIV )   2 (QXZ
QXZ )1
n
ˆuˆu
uˆ  y  X ˆIV
, ˆ 2 
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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ب) روش گشتاوری تعمیمیافته لحظهای ()GMM
برآوردگرهای اساتاندار  IVیاک ماورد خااص از  GMMاسات .فارض مایشاود ابزارهاای Z

برونزا بوده و به صورت  E (Z i u i )  0بیاان شاود .تعاداد  Lابازار مجموعاهای از گشاتاورها باه
تعداد  Lرا میدهد :)Baum et al., 2003 & 2007
)10

) ˆgi (ˆ )  Ziuˆi  Zi( yi  X i 

که  giیک بردار  L 1است .برون زایی ابزارهاا باه ایان معنای اسات کاه باه تعاداد  Lشارایط

گشتاوری ،شرایط مستقل وجود دارد و همگی در مقدار صاحیح  خالصاه مایشاوند باهطاوری

که  . E {g i (  )}  0هر رابطه گشتاوری  Lبه یاک گشاتاور نموناهای مرباوط مایشاود و ایان L

گشتاور نمونهای به مانند زیر است :)Baum et al., 2003 & 2007
n

n

1
1
1
)11
ˆg ( ˆ )   gi ( ˆ )   Zi( yi  X i ˆ )  Z u
n i 1
n i 1
n
واقعیت نهفته در  GMMانتخاب برآوردگری برای  است که  g ( ˆ )  0را حل نماید .اگر

رابطه به صورت دقیقاً شناساا یعنای  L=Kحال شاود ،در ایان حالات ˆ کشاف محاسابه) شاده و
 g ( )  0را حل نماید؛ در این حالت در حقیقات برآوردگار  GMMو  IVبااهم برابار هساتند.

اگر رابطه بیش از حد شناسا باشد ،یعنی K

 Lدر نتیجه تعداد معادالت بیش از آنچه اسات کاه

شناسا شود و بهطورکلی برآورد ˆ ، امکان پاذیر نخواهاد باود .درنهایات تاابع هاد

 GMMزیار

حاصل خواهد شد :)Baum et al., 2003 & 2007
)12
) ˆJ (ˆ )  ng (ˆ )Wg ( 
یااااک برآوردگاااار  GMMباااارای  ˆ ، اساااات کااااه ) ˆ J ( را حااااداقل نمایااااد

) ˆJ ( 
یعنی  0
ˆ

) .برآوردگرهای  GMMو واریانس آن به ترتیب به صورت رابطههاای )13

و  )14تعریف شده است:
13

ˆGMM  ( X ZWZ X )1 X ZWZ y

14

1
V ( ˆGMM )  (Qxz WQxz )1 (Qxz WSWQxz )(Qxz WQxz )1
n

)
)
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در روابط رگرسیونی سیستمی با دادههای ترکیبای مانناد رواباط  )1و  )2یکای از رایاجتارین
1

مشکالت وجود ناهمسانی با شکل ناشناخته است .برای حل این مشاکل از برآوردگرهاای GMM

دو مرحلهای کارآ و کافی استفاده شده که به شرر زیر است :)Baum et al., 2003 & 2007
الف) برآورد روابط  )1و  )2با استفاده از IV؛ ب) از اجزای اخالل ˆ uبرای تشاکیل مااتریس

وزنی بهینه ˆ Z )}1
 Wˆ  Sˆ 1  {1/ n (Z استفاده میشود؛ ج) محاسبه برآوردگرهای کاارای

 ˆEGMM GMMو ماتریس واریانس -کوواریانس آن با استفاده از ماتریس وزنای بهیناه و رواباط
)14 ،)13؛ بنابراین:
)15

ˆ Z )1 ZX}1 X Z
ˆ Z )1 Z y
 (Z 
 (Z 
ˆEGMM  {X Z

ˆ Z )1 Z X }1
V (ˆEGMM )  { X Z (Z 

)16

میتوان روابط  )1و  )2را با انواع مختلف دیگری از الگاوریتم  GMMمانناد برآوردگرهاای
 GMMتکراری2حل کرد .برای حل مشکل ناهمساانی برآوردگرهاای  IVنیاز مایتاوان از فرآیناد
مشابه  GMMبهره برد و درنهایت ماتریس واریانس -کوواریانس برای برآوردگرهاای  IVحاصال
میشود که به وجود ناهمسانی مقاو است :)Baum et al., 2003
)17

RobustV (ˆIV )  ( X PZ X )1{X Z (Z Z )1 (Z Z )(Z Z )1 Z X }( X PZ X ) 1

نتایج و بحث

نتایج آزمونهای مجماوع رتباه ویلکاکساون و چای اساکور پیرساون کاه در جادول الاف در
ضمیمه ارائه شده) حاکی از تفاوت معنیدار در میانگین متغیرهای رشد اقتصادی و کاارآفرینی باین
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
کشورها از هم جدا شوند .پایش از بارآورد الگاو ،بررسای و ارزیاابی ایساتایی متغیرهاای پاژوهش
بهمنظور جلوگیری از برآورد رگرسیون کاذب امری ضروری است کاه باا توجاه باه نتاایج آزماون
________________________________________________________________
1. Heteroskedasticity of unknown form
2. iterated GMM estimator
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 CDمبتنی بر استقالل مقاطع موردمطالعه ،آزمونها معمول ایستایی میتوانناد نتاایج مناسابی جهات
ارزیابی ایستایی متغیرها را ارائه دهناد .نتاایج آزماونهاای ایساتایی ،نشاان داد کاه تماا متغیرهاای
مورداستفاده در پژوهش در سطح ایستا هستند .همچنین ،هم خطی بین متغیرها ،بهوسیله آماارههاای
عامل تور واریانس )VIF 1بررسیشده و نتایج این آمارهها ،بیانگر نبود هام خطای باین متغیرهاای
توضیحی الگو است ،برای ارزیابی ناهمسانی واریانس از آزمون درستنمایی استفاده شده کاه نتاایج
آن بیانگر رد فرض همسانی واریانس و وجود ناهمسانی واریانس است .همچنین ،قبل از ارائه نتاایج
باارآورد همزمااان معااادالت  )1و  ،)2درونزایاای آنهااا بااا اسااتفاده از آزمااونهااای دوربااین-وو-
هاسمن ،)DHW 2وو-هاسمن  )WHمورد ارزیابی قرار گرفتاه و نتاایج آن در جادول  3گازارش
شده است .با توجه به جدول  ،3برای گروه کشورهای  OECDبارای هار دو معادلاه لگااریتم رشاد
اقتصادی و لگاریتم کارآفرینی فرض برونزایای رد و درونزایای تأییاد مایشاود .باهعباارتدیگار،
برآوردگرهای  OLSدیگر سازگار نیستند و برآوردگرهای  IVو  GMMبرآوردگرهای سازگاری
هستند .افزون براین ،برای گروه کشورهای  ،OPECبرای معادلاه لگااریتم رشاد اقتصاادی معادلاه
 ،))1برونزایی متغیر کارآفرینی تأیید میشاود کاه نتاایج  OLSبارای آن ساازگار اسات .در ایان
حالت الگو به صورت پانال بارآورد خواهاد شاد .ایان در حاالی اسات کاه بارای معادلاه لگااریتم
کارآفرینی معادله  ،))2برونزایی متغیر لگاریتم رشد اقتصادی رد و درونزایی آن تأیید میشاود و
نتایج برآوردگرهاای  OLSدیگار ساازگار نباوده و  IVو  GMMبرآوردگرهاای ساازگاری ارائاه
میدهند.
جدول  -3نتایج آزمون درونزایی معادالت ( )1و ( )2برای هر دو گروه کشورها
آزمونهای درونزایی

معادله ( :)1رشد اقتصادی
)WH F(4, 167

2

DWH

کشورهای OECD

**5/06

**5/15

کشورهای OPEC

0/94

1/03

معادله ( :)2کارآفرینی
)WH F(4, 167

2

DWH

**5/12

**5/17

**

**

4/64

4/80

مأخذ :یافتههای تحقیق
*** * ،** ،به ترتیب سطح معنیداری  %5 ،%1و %10

________________________________________________________________
)1. Variance Inflation Factor (VIF
2. Durbin- Wu- Hausman
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در ادامه نتایج با اجرای سلسله آزمونهای مربوط به شناسایی و ضعف ابزارها در دو مرحله قابل
پیگیری بوده و اعتباار آنهاا بارای کشاورهای  OECDو  OPECکاه در اداماه باه آنهاا پرداختاه
میشود ،مورد ارزیابی قرار میگیرد .نتایج این آزمونها برای معادالت  )1و  )2بارای کشاورهای
 OECDبه ترتیب در جدول  4و  5و برای معادله  )2برای کشورهای  OPECدر جدول  6گزارش
شده است.
در مرحله اول ،تأیید موجه بودن ارتباط ابزارها ،ویژگیهای کمتر از حد شناسا بودن ،شناساایی
ضعیف و ابزارهای ضعیف به ترتیب در قالب آماره  Fو آزمونهاای کارگ -دونالاد ،آندرساون-
روبین ،استاک -رایت ارزیابی میشوند .همچنین در این مرحله اعتبار ابزارها با معنیداری آماارههاا
برای هر دو برآوردگر  IVو  GMMاز نظر ارتباط ابزارها با الگو ،محدودیت کمتر حد از شناساا و
شناسایی نشاندهنده مقادیر قابل قبول است و این نتایج بیانگر این است کاه هار دو برآوردگرهاای
 IVو  ،GMMبه صراحت ابزارهای مورد استفاده برای هر دو گروه کشورها را تأیید میکند.
در مرحلااه دو باارای برآوردگرهااای  IVو  GMMمطااابق بااا معناایداری آزمااون آندرسااون،
محدودیت کمتر شناسا رد میشود؛ درحالیکه محدودیت بیش از حد شناسا بودن الگو به موجاب
معنیدار شدن آماره سارگان در برآوردگر  IVو معنیدار شدن آمااره هانسان ویاژه در برآوردگار
 GMMتأیید میشود و از این نظر نتایج الگوی اولیه توجیهپاذیر نیسات؛ باه عباارت دیگار ،فارض
استقالل ابزارها از اجزای خطاا رد مای شاود .باا توجاه باه اینکاه رواباط درونزایای منجار باه ایجااد
ناهمسانی واریانس میشود؛ لذا برای حل مشکالت احتمالی چون ناهمسانی واریانس و نااهمگنی و
ناهمسانی با هم ،الگو مقاو شده و مجدداً مورد برآورد و اعتبارسنجی قرار گرفته است .هماانطاور
که در جدول  4و  5مشاهده می شود بعد از مقاو شادن الگاو ،نتاایج مرحلاه دو نیاز بیاانگر تأییاد
فرض استقالل ابزارها است که نشان میدهد ابزارهای ماورد اساتفاده باه درساتی انتخااب شادهاناد.
همچنین ،با توجه به جدول  ،6بعد از مقاو شدن الگاو ،تنهاا در روش  IVهمچناان فارض اساتقالل
ابزارها رد و در سایر روشها فرض استقالل ابزارها مورد تأیید اسات کاه نشاان مایدهاد ابزارهاای
مورد استفاده به درستی انتخاب شدهاند.
در ادامه به نتایج برآورد معادالت  )1و  )2برای گروه کشاورهای  OECDپرداختاه شاده کاه
نتایج آن در جدول  7گزارش شده است .با توجه باه جادول  ،7معاادالت  )1و  )2در ساه حالات
الگوی اولیه ،مقاو به ناهمسانی و خوشه بندی مقاو به ناهمگنی و ناهمساانی) بارآورد شاده و در
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هریک از حالتهای ذکر شده از دو روش  IVو  GMMاستفاده شده اسات .باا توجاه باه نتاایج باه
دست آمده در قسمت قبل نتایج برآورد الگوی اولیه توجیهپذیر نمیباشاد؛ لاذا در ایان قسامت باه
تفسیر الگوی اولیه پرداخته نمیشود .دو الگوی مقاو به ناهمسانی و خوشهبندی به لحاظ عالمت و
معنیداری تقریباً شبیه به هم بوده و تنها به تفسیر الگوی مقااو باه ناهمساانی پرداختاه مایشاود .باا
توجه به جدول  ،7در معادله  ،)1لگاریتم رشد اقتصادی بهطور مثبت تحت تأثیر لگااریتم شااخص
کارآفرینی قرار گرفته است.
جدول  -4نتایج آزمونهای شناسایی و ضعف ابزارهای معادله ( )1برای کشورهای OECD
مرحله

آزمون

ارتباط ابزارها

الگوی اولیه
آماره
 R2شِآ جزیی

IV
0/60

GMM
0/60

IV
0/60

GMM
0/60

IV
0/60

GMM
0/60

 R2جزیی

0/60

0/60

0/60

0/60

0/60

0/60

)F(4, 141
آندرسون ( ) 
2

کمتر از حد
شناسا
اول

شناسایی
ضعیف

کرگ -دونالد
( )
2

***

5/19

***

***

5/19

***

***

9/78

***

***

9/78

***

24/33

24/33

24/33

24/33

24/33

24/33

***26/41

***26/41

***26/41

***26/41

***26/41

***26/41

***

***

***

***

***

کرگ -دونالد ()F

6/21

RobustF

-

5/19

آندرسون -روبین
()F

22/07

22/07

22/07

41/62

41/62

6/21

6/21

6/21

6/21

5/19

5/19

9/78

9/78

1/80

**2/49

**2/49

**2/49

**2/84

**2/84

7/67

**10/59

**10/59

**10/59

***12/40

***12/40

7/30

**10/19

**10/19

**10/19

*8/49

*8/49

آندرسون ( ) 

***24/33

***24/33

***24/33

***24/33

***24/33

***24/33

کرگ -دونالد ()F

6/21

6/21

6/21

6/21

6/21

6/21

سارگان

**12/25

-

-

-

-

-

هانسن

-

*9/64

2/64

2/64

2/23

2/23

2
2

2

بیشتر شناسا

***

***

6/21

( )

دوم

6/21

5/19

Robust  2

استاک -رایت

کمتر شناسا

***

***

-

آندرسون -روبین
ابزارهای ضعیف

مقاوم به ناهمسانی

خوشهبندی شده

مأخذ :یافتههای پژوهش
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جدول  -5نتایج آزمونهای شناسایی و ضعف ابزارهای معادله ( )2برای کشورهای OECD
مرحله

آزمون
ارتباط
ابزارها

الگوی اولیه

اول

شناسایی
ضعیف

ابزارهای
ضعیف

آماره

IV

GMM

IV

GMM

IV

 R2شِآ جزیی

0/59

0/59

0/59

0/59

0/59

0/59

 R2جزیی

0/59

0/59

0/59

0/59

0/59

0/59

)F(6, 141

***33/50

***24/27

***24/27

***24/27

***23/35

***23/35

آندرسون ( ) 

132/90

132/90

132/90

132/90

132/90

***213/80

***213/80

***213/80

***213/80

***213/80

***213/80

Robust  2

-

***154/93

***154/93

***154/93

***149/01

***149/01

کرگ -دونالد ()F

33/50

33/50

33/50

33/50

33/50

33/50

RobustF

-

24/27

24/27

24/27

23/35

23/35

آندرسون -روبین
()F

کرگ -دونالد
( )
2

*2/00

**2/53

**2/53

**2/53

***3/47

***3/47

**12/79

***16/12

***16/12

***16/12

***22/75

***22/75

**11/78

**9/62

**9/62

**9/62

7/27

7/27

آندرسون ( ) 

***132/90

***132/90

***132/90

***132/90

***132/90

***132/90

کرگ -دونالد ()F

33/49

33/49

33/49

33/49

33/49

33/49

آندرسون-

روبین  2
( )
2

دوم

بیشتر
شناسا

***

***

***

***

***

***

132/90

استاک -رایت

کمتر
شناسا

مقاوم به ناهمسانی

GMM

2

کمتر از
حد
شناسا

خوشهبندی شده

2

*

سارگان

9/79

-

-

-

-

-

هانسن

-

*10/10

8/10

8/10

6/24

6/24

مأخذ :یافتههای پژوهش

فرصتهای کارآفرینی ،مشخصاههاای مختلاف هار کشاور را از نظار فعالیاتهاای نوآوراناه و
دانشزا مشخص میکند و فعالیتهای کارآفرینی بر فرصتها اثرگذاشته و خود فرصتهاا نیاز بار
نتایج اقتصادی اثر گذار هستند؛ به عباارت دیگار ،کاارآفرینی مبتنای بار ناوآوری ،تاأثیر مثبتای بار
عملکرد اقتصادی دارد؛ بنابراین ،کارآفرینی عامل مهمی در ایجاد رشد اقتصاادی اسات .همچناین،
کارآفرینانه نوآور ،دانش را به دانش اجتماعی مرتبط با اقتصاد تبدیل میکنناد؛ بناابراین در سراسار
جوامع میتوانند در جهت رشد اقتصادی پیشرفت کنند .این یافته باا نتاایج )، Wong et al., (2005
)،)Aparicio et al., (2016 ،)Audretsch & Keilbach (2008 ،Van Stel et al., (2005
 )Heshiar (2014 ،)Cheratian & Ghorbani (2014 ،)Urbano & Aparicio (2016و
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 )Shiravand et al., (2019سازگار است.
جدول  -6نتایج آزمونهای شناسایی و ضعف ابزارهای معادله ( )2برای کشورهای OPEC
مرحله

آزمون
ارتباط
ابزارها

الگوی اولیه

اول

شناسایی
ضعیف

آماره

IV

GMM

IV

GMM

IV

 R2شِآ جزیی

0/27

0/27

0/27

0/27

0/27

0/27

 R2جزیی

0/27

0/27

0/27

0/27

0/27

0/27

)F(6, 50

***3/03

***3/24

***3/24

***3/24

***33/64

***33/64

***

***

آندرسون ( ) 
کرگ-

***

دونالد  2
Robust  2

22/25

-

***23/31

***23/31

***23/31

***242/20

23/31

کرگ -دونالد ()F

3/09

3/09

3/09

3/09

3/09

3/09

RobustF

-

3/24

3/24

3/24

33/64

33/64

آندرسون -روبین

**15/57

**21/62

**21/62

**21/62

***50/07

***50/07

***112/08

***155/64

***155/64

***155/64

***383/87

***383/87

***39/08

***31/11

***31/11

***31/11

9/71

9/71

آندرسون ( ) 

***18/93

***18/93

***18/93

***18/93

***18/93

***18/93

کرگ -دونالد ()F

3/09

3/09

3/09

3/09

3/09

3/09

سارگان

***27/62

-

-

-

-

-

هانسن

-

آندرسون-

روبین  2

2

22/25

***

***

***

***

***

22/25

( 2
دوم

بیشتر
شناسا

18/93

18/93

18/93

18/93

18/93

18/93

22/25

استاک -رایت

کمتر
شناسا

***

***

***

***

22/25

()F

ابزارهای
ضعیف

مقاوم به ناهمسانی

GMM

2

کمتر از
حد
شناسا

خوشهبندی شده

***

21/56

*

10/13

9/04

9/04

22/25

9/04

مأخذ :یافتههای پژوهش

متغیر کیفیت نهادی یا شاخص حکمرانی خوب) اثر مثبت و معنیداری در ساطح  10درصاد)
بر لگاریتم رشد اقتصادی داشته است .کیفیت نهادی بیاانگر رفتاار نهادهاای دولتای در تعیاین رشاد
اقتصادی بوده و به عبارت بهتر ،تعیین کننده سطح کیفیت حکمرانی است؛ به عبارت دیگار ،هرچاه
سطح کیفیت حمکرانی باالتر باشد ،رشد اقتصادی افزایش مییابد .کیفیت نهادی مناساب منجار باه
ترغیب تولیدکنندگان به تولید و درنهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی میشود .ایان یافتاه مباانی
نظری این موضوع را تأیید میکنند و باا نتاایج ) Knack & Keefer (1995و Bennedsen et al.,
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 Aparicio et al., (2016) ،)(2005و  )Shiravand et al., (2019ساازگار اسات .همچناین نتاایج
متغیرهای کنترلی در معادله  )1به صورت زیر است:
متغیر لگاریتم امید به زندگی اثر مثبت و معنایداری بار لگااریتم رشاد اقتصاادی داشاته اسات.
هرچه امید مرد در کشورهای مختلف باال باشد ،رشد اقتصادی نیز افازایش ماییاباد .ایان یافتاه باا
نتایج  )Aparicio et al., (2016سازگار است .متغیر لگاریتم کل مخاارج یاا مصاار
منفی بر لگاریتم رشد اقتصادی دارد .به عبارتی هرچه هزینه مصار

دولات اثار

دولت افزایش یاباد باه معناای

بزرگت ر شادن دولات اسات و اثار منفای بار رشاد اقتصاادی دارد؛ باه عباارت دیگار ،ممکان اسات
هزینه های دولت در بخش مولد اقتصاد هزینه نشده باشد که شرایط رشد اقتصادی را فاراهم نمایاد.
این یافته با نتایج  )Heshiar (2014سازگار است .متغیر نرش رشد تشاکیل سارمایه ثابات دارای اثار
مثبت و معنیداری بر لگاریتم رشد اقتصادی است .این یافتاه باا نتاایج ) Aparicio et al., (2016و
 )Urbano & Aparicio (2016سازگار است .لگاریتم رشاد نیاروی کاار اثار معنایداری و مثبتای
روی لگاریتم رشد اقتصادی دارد؛ یکای از دالیال ایان موضاوع مایتواناد نارش بیکااری کامتار و
بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای نیروی کار در این گاروه از کشاورها  )OECDتلقای شاود .ایان
یافته با نتایج  )Aparicio et al., (2016سازگار است.
با توجه به جدول  ،7در معادله  )2متغیرهاای لگااریتم رشاد اقتصاادی در ساطح  )%5لگااریتم
اعتماد به تواناایی و مهاارت در ساطح  ،)%10کیفیات نهاادی در ساطح  )%10اثار مثبات و متغیار
لگاریتم تعداد مراحل رسمی شاروع یاک کسابوکاار در ساطح  )%1اثار منفای و معنایداری بار
لگاریتم شاخص کارآفرینی دارند .تفسیر این نتایج به صورت زیر است:
لگاریتم رشد اقتصادی اثر مثبتی بر لگااریتم شااخص کاارآفرینی جهاان داشاته اسات .ایان اثار
منطقی است؛ زیرا هرچه کشورها بیشتر در مسایر رشاد اقتصاادی قارار داشاته باشاند ،انگیازه بارای
نوآوری و دانش برای افراد کارآفرین بیشتر مایشاود؛ لاذا رشاد اقتصاادی اثار مثبتای بار شااخص
کارآفرینی جهان دارد .این یافته باا نتاایج )Shiravand et al., ،Cheratian & Ghorbani (2014

) (2019و  )Urbano & Aparicio (2016سازگار است.
متغیر لگاریتم اعتماد به توانایی و مهارت اثر مثبتی بر لگاریتم شااخص کاارآفرینی جهاان دارد.
این متغیر تأثیر بهسزایی در فرصتهای کارآفرینی دارد؛ زیرا که اعتماد به توانایی و مهاارت افاراد،
زمینه ورود شرکتهای جدید به فرصتهای مهم را آسان میکند .با توجه به زمیناههاای اجتمااعی
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در کشورها ،یکی از عناصر مشخص کننده فرصتهاای کاارآفرینی ،اعتمااد باه تواناایی و مهاارت
افراد است .این اشتیاق اجتماعی میتواند در میزان باالتری بر فرصتهای کارآفرینی منعکس شاود
و در عین حال میتواند متراد

با غلبه بر مشکالت داخلی باشد؛ بنابراین منجر به افازایش شااخص

کارآفرینی جهان میشود .این یافته با نتایج ) Estrin and Mickiewicz (2012سازگار است.
متغیر لگاریتم تعداد مراحال رسامی شاروع یاک کسابوکاار اثار منفای بار لگااریتم شااخص
کارآفرینی جهان دارد؛ به عبارت دیگر هرچه تعداد مراحل رسمی کمتری برای شروع کسبوکاار
وجود داشته باشد ،فعالیت کارآفرینی افزایش می یابد .در واقع قوانینی که منجار باه افازایش تعاداد
مراحل رسمی شروع کسبوکار میشود ،منجر به ایجاد موانعی شده که رفتار کارآفرینی را از باین
میبرد.
شاخص کیفیت نهادی یا شاخص حکمرانی خوب) اثر مثبتی بر لگااریتم شااخص کاارآفرینی
جهان داشته است .اثرگذاری مثبت این شاخص بیانگر این است که کیفیت حکمرانای کشاورها بار
کارآفرینی اثر گذار است؛ به عبارت دیگر هرچه کیفیت حکمرانی کشورها وضعیت بهتاری داشاته
باشد ،منجر به افزایش شاخص کارآفرینی جهان میشود .عالوه براین ،فرصتهاای کاارآفرینی باه
بستر عوامل اجتماعی -فرهنگی و سیاسی بستگی دارد که این عوامل مارتبط باه نهادهاای رسامی و
غیر رسمی هستند؛ بنابراین کیفیت حمکرانی کشورها که بر گرفتاه از ایان نهادهاای رسامی و غیار
رسمی هستند ،می تواند بار کاارآفرینی اثار گاذار باشاد .ایان یافتاه باا Herrera-Echeverri et al

) Naderi Nasab (2016) ، Moezifar (2014) ،(2014و  )Shiravand et al., (2019ساازگار
است .همچنین ،تما نتایج به دست آمده در معادله  )2با نتاایج یافتاههاای مطالعاات Aparicio et

 )Alvarez & Urbano (2011 ،)al., (2016و ) Van Stel et al., (2007سازگار است.
در ادامه به تفسیر نتایج معادالت  )1و  )2برای گروه کشورهای  OPECپرداخته مایشاود .باا
توجه به نتاایج آزماونهاای درونزایای ،در معادلاه  )1فارض بارونزا باودن متغیار لگااریتم رشاد
اقتصادی تأیید شده لذا دیگر به صورت همزمان نخواهد بود و با توجه به معنیداری آزمون چاو باه
صورت پانل برآورد شده است .نتایج برآورد الگوی پانل در جدول  8گزارش شده است .با توجاه
به نتایج جدول  ،8مقدار آماره هاسمن در سطح یک درصد معنیدار بوده و اثرات ثابت در الگاوی
دادههای ترکیبی تأیید میشود .با توجه به جدول  ،8همانطور که مشاهده میشود نتایج معادلاه )1
برای کشورهای  OPECمانناد کشاورهای  OECDاسات باه ایان صاورت کاه متغیرهاای لگااریتم
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کارآفرینی در سطح  ،)%5کیفیت نهادی در سطح  ،)%1رشد نیروی کار در سطح  )%1اثار مثبات
و متغیر لگاریتم کل مخارج دولت در سطح  )%5اثر منفی و معنیداری بر لگاریتم رشاد اقتصاادی
دارند .با توجه به تشابه نتایج دو گروه کشورها ،از تفسیر مجدد نتایج خودداری شده است.
جدول  -7نتایج حاصل از برآورد الگوی پایه اثرات ثابت برای معادالت  1و  2کشورهای OECD
معادالت

الگوی اولیه
متغیر

مقاوم به ناهمسانی

خوشهبندی شده

IV
**0/10
()0/04

GMM
***0/12
()0/04

IV
**0/10
()0/05

GMM
***0/12
()0/04

IV
***0/10
()0/04

GMM
***0/12
()0/03

Governance

*0/02
()0/008

0/02
()0/01

*0/02
()0/09

0/02
()0/01

*0/02
()0/07

0/01
()0/01

Lnlif_exp

*1/26
()0/67

1/00
()0/62

*1/26
()0/73

1/00
()0/62

*1/26
()0/73

*1/12
()0/63

Lngov_ex

**-0/33
()0/05

***-0/35
()0/09

***-0/32
()0/12

***-0/36
()0/09

*-0/32
()0/18

***-0/33
()0/11

lncapital

***0/24
()0/03

***0/24
()0/04

***0/24
()0/04

***0/24
()0/04

***0/24
()0/05

***0/26
()0/03

growthl

***0/25
()0/05

***0/25
()0/05

***0/25
()0/05

***0/25
()0/05

***0/25
()0/08

***0/29
()0/08

ldgp

*0/60
()0/32

*0/44
()0/25

**0/60
()0/25

*0/44
()0/25

***0/60
()0/29

**0/55
()0/27

lnskills

**0/26
()0/12

0/23
()0/14

*0/26
()0/15

0/23
()0/14

**0/26
()0/13

**0/23
()0/12

lnnumber

***-0/29
()0/07

-0/29
()0/07

***-0/29
()0/73

***-0/29
()0/07

***-0/29
()0/11

***-0/30
()0/63

Governance

*0/08
()0/05

***0/35
()0/04

*0/08
()0/04

***0/10
()0/04

0/08
()0/06

**0/12
()0/06

lgei

معادله ( :)1رشد اقتصادی
معادله ( :)2کارآفرینی

مأخذ :یافتههای پژوهش
*** * ،** ،به ترتیب سطح معنیداری  %5 ،%1و  %10و اعداد داخل پرانتز انحراف استاندارد است.

همچنین ،با توجه به اینکه فرض برون زایای لگااریتم شااخص کاارآفرینی بارای معادلاه  )2رد
شده ،لذا در این حالت روشهای  IVو  GMMنتایج سازگاری ارائه مایدهناد .باا توجاه باه نتاایج
آزمونهای شناسایی و ضعف ابزارها که در قسمتهای قبل تفسیر شده ،نتایج الگاوی اولیاه توجیاه
پذیر نیست .همچنین ،با توجه به وجود ناهمسانی واریاانس ،باه تفسایر الگاوی مقااو باه ناهمساانی
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پرداخته میشود که با توجه به نتایج آزماونهاای شناساایی و ضاعف ابزارهاا ،روش  GMMنتاایج
سازگارتری نسبت به  IVارائه میدهد؛ زیرا بعد از مقاو شدن الگو ،همچنان فرض استقالل ابزارهاا
در روش  IVدر سطح  )%10رد شده است .نتایج برآورد معادله  )2در جدول  9ارائه شده است .با
توجه به جدول  ،9متغیرهای لگاریتم رشاد اقتصاادی در ساطح  )%1لگااریتم اعتمااد باه تواناایی و
مهارت در سطح  ،)%1لگاریتم پوشش اعتباری بخش خصوصای در ساطح  )%1و کیفیات نهاادی
در سطح  )%1اثر مثبت و معنیداری بر شاخص کارآفرینی دارند .تفسیر بسیاری از متغیرها در ایان
قسمت مشابه با کشورهای  OECDبوده که تفسیر آنها به همان شکل است و تنهاا متغیار لگااریتم
پوشش اعتباری بخش خصوصی برای این گروه کشورها متفاوت میباشد که تفسیر آن به صاورت
زیر است:
جدول  -8نتایج برآورد الگوی دادههای ترکیبی برای کشورهای OPEC
زمان ثابت (مقاطع متغیر)
متغیر

اثرات تصادفی

اثرات ثابت
**

***

زمان متغیر (مقاطع ثابت)
اثرات تصادفی

اثرات ثابت

*

**

lgei

0/06
()0/02

0/06
()0/03

0/09
()0/05

0/15
()0/06

governance

***0/20
()0/06

***0/28
()0/07

***0/19
()0/06

***0/29
()0/07

lncapitan

-0/01
()0/05

0/04
()0/05

-0/002
()0/05

0/04
()0/06

Lngov_con

-0/06
()0/05

**-0/12
()0/06

-0/06
()0/05

-0/09
()0/06

lngrowtl

0/87
()0/58

***2/58
()0/58

0/89
()0/62

***2/71
()0/60

-cons

***8/92
()0/28

***8/11
()0/33

***8/75
()0/37

***7/67
()0/41

آزمون هاسمن

***194/97

***74/89

مأخذ :یافتههای پژوهش

متغیر لگاریتم پوشش اعتباری بخش خصوصی اثار مثبتای بار رشاد شااخص کاارآفرینی داشاته
است .این نتیجه بیانگر فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد است و هرچاه بخاش خصوصای فعالیات
بیشتری در اقتصاد داشته و قادرت رقابات باا بخاش دولتای را دارا باشاد ،انگیازه بارای کاارآفرینی
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افزایش مییابد .این نتایج ساازگار باا مطالعاات Alvarez & Urbano ،)Aparicio et al., (2016

 )(2011و ) Van Stel et al., (2007است.
جدول  -9نتایج حاصل از برآورد الگوی پایه اثرات ثابت برای معادله  2کشورهای OPEC
الگوی اولیه
متغیر

مقاوم به ناهمسانی

خوشهبندی شده

IV
***3/72
()1/42

GMM
***6/75
()1/47

IV
**3/72
()1/64

GMM
***6/75
()1/47

IV
3/72
()2/42

GMM
***4/08
()1/73

lnskills

*0/53
()0/31

***0/95
()0/30

*0/53
()0/35

***0/95
()0/30

*0/53
()0/31

***0/61
()0/23

lnnumber

-0/18
()0/47

-0/46
()0/44

-0/19
()0/48

-0/46
()0/44

-0/19
()0/51

-0/17
()0/44

lnprivate

***0/22
()0/08

***0/22
()0/05

***0/22
()0/05

***0/22
()0/05

***0/22
()0/08

***0/22
()0/08

Governance

**-0/7
()0/37

**-1/25
()0/04

***0/87
()0/34

***1/25
()0/04

***0/87
()0/45

**1/25
()0/31

lgdp

مأخذ :یافتههای پژوهش

درنهایت نتایج نشان داد که برای هر دو معادله ،الف) اوالً رشد اقتصادی بارای هار دو گاروه از
کشورها عامل مهمی در رشد بخش کارآفرینی بوده و اثر شایان تاوجهی بارآن داشاته اسات؛ دوماا
اثرگذاری متغیر رشاد اقتصاادی بار متغیرکاارآفرینی در گاروه کشاورهای  OPECبیشاتر از گاروه
کشورهای  OECDاست که بیانگر این موضوع اسات کاه وضاعیت رشاد اقتصاادی و پارامترهاای
مؤثر برآن در این گروه از کشاورها نامناساب باوده و هرگوناه بهباود در رشاد اقتصاادی مایتاوان
اثرگااذاری بیشااتری باار کااارآفرینی داشااته باشااد .بااه عبااارتی ،بهبااود در وضااعیت رشااد اقتصااادی
کشورهای  OPECمیتواند به شدت باعث افزایش انگیزه کارآفریناان و رشاد کاارآفرینی در ایان
کشورها شود .ب) متغیر کارآفرینی برای هردو گروه از کشورها به عنوان یکی از عواملی که منجر
به افزایش رشد اقتصادی میشود ،شناخته شده و میزان اثرگذاری آن بار رشاد اقتصاادی در هار دو
گروه از کشورها تقریباً مشابه بوده و این موضوع حاکی از آن است که رشد اقتصادی تحات تاأثیر
عوامل مختلف زیادی است که باید بهطور همزمان وضعیت این عوامل به صورت مثبت تغییار کناد
تا رشد اقتصادی افزایش شایان توجهی داشته باشد .با این حال این نتیجاه منطقای اسات ،چراکاه در
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دو گروه از کشورها عواملی مختلفی وجود دارد که میتوانند هم رشاد اقتصاادی را بهباود دهناد و
هم باعث کاهش آن شوند ،لذا رشد بخش کارآفرینی در هردو گروه از کشورها یک عامل مثبات
شناخته شده که منجر به افزایش رشد اقتصادی میشود .ب) اثرگذاری شاخص کیفیات نهاادی یاا
شاخص حکمرانی خوب) در گروه کشورهای  OPECبیشتر از گروه کشورهای  OECDاست کاه
ایان موضاوع بیاانگر وضاعیت نامناساب شااخص کیفیات نهاادی و زیار مؤلفاههاای آن در گاااروه
کاشورهای  OPECاسات کاه بهبااود در آنهاا ماایتوانااد اثاارات بیشاتری بار رشاد اقتصاادی و
شاخص کارآفرینی در این گروه از کشورها را داشته باشند.
نتیجهگیری و پیشنهادها

رشد اقتصادی برای برقراری پایداری از اهمیت باالیی برخوردار است؛ لاذا توجاه و تمرکاز بار
مؤلفههایی که می تواند آثار مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشند ،امری ضروری اسات .در ایان باین
مؤلفه کارآفرینی با ایجاد نوآوری ،طراحای ،تناوع تولیاد محصاوالت و افازایش کاارایی و رقابات
بنگاهها ،میتواند آثار قابلتوجهی بر رشد اقتصادی داشاته باشاد .افازونباراین ،کشاورهایی کاه در
مسیر رشد اقتصادی قرار دارند ،انگیزه ناوآوری و داناش افاراد کاارآفرین را بایشتار مایکناد .در
نتیجه ،رشد اقتصادی میتواند در ایجاد کارآفرینی مؤثر باشد؛ بنابراین ،رشد اقتصادی و کارآفرینی
بهعنوان دو مؤلفه مهم در اقتصاد شناخته شدهاند .همچنین ،در ادبیات اقتصادی جدیاد ،ارتبااط باین
رشد اقتصادی و کارآفرینی به عوامل نهادی گره خورده است؛ بنابراین برای ارزیاابی آثاار ایان دو
مؤلفه ،این پژوهش به دنبال بررسی آثار متقابل کاارآفرینی و رشاد اقتصاادی باا تأکیاد بار کیفیات
نهادی با استفاده از الگاوی معاادالت همزماان در دادههاای ترکیبای بارای دو گاروه از کشاورهای
 OECDو  OPECطی بازه زمانی  2000-2016اسات .نتاایج حاصال از بارآورد الگوهاای تحقیاق
داللت بر این دارد که متغیرهای رشد اقتصادی و کارآفرینی اثرات مثبت و معنیداری بار یکادیگر
دار ند و همچنین متغیر کیفیت نهادی نیز ،اثر مثبتی بر ارتباط هر دو مؤلفه داشته است .افازونباراین،
برای کشورهای  OECDمتغیرهای لگااریتم امیاد باه زنادگی در ساطح  ،)%1لگااریتم نارش رشاد
تشکیل سرمایه ثابت در سطح  )%1و لگاریتم رشد نیروی کار در سطح  )%1اثار مثبات و لگااریتم
کل مخارج دولت اثر منفی بر لگاریتم رشد اقتصادی دارند .همچنین ،متغیرهای لگاریتم اعتمااد باه
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توانایی و مهارت در سطح  )% 10اثار مثبات و متغیار لگااریتم تعاداد مراحال رسامی شاروع یاک
کسبوکار در سطح  )%1اثر منفی بر لگاریتم شاخص کارآفرینی دارند .بارای کشاورهای OPEC

متغیرهای رشد نیروی کار در سطح  )%1اثر مثبت و متغیر لگاریتم کال مخاارج دولات در ساطح
 )% 5اثر منفی بر لگاریتم رشد اقتصاادی دارناد .همچناین ،متغیرهاای لگااریتم اعتمااد باه تواناایی و
مهارت در سطح  )%1و لگاریتم پوشش اعتبااری بخاش خصوصای در ساطح  )%1اثار مثبات بار
شاخص کارآفرینی دارند .پیشنهادهای مرتبط با نتایج به این صورت است که:
با توجه به ارتباط مثبت بین رشد اقتصادی و شاخص کاارآفرینی پیشانهاد مایشاود ،اوالً جهات
رسیدن به رشد اقتصادی باالتر ،سارمایهگاذاریهاا در راساتای گاسترش کارآفرینی صورت گیارد
تا بتوان با منابع یکسان و ترکیب جدید و خالقانۀ آن به تولیاد بایشتاردست یافت؛ دوما بارای رشاد
بخش کارآفرینی ،باید سیاستها و سرمایهگذاریها به سمت بخشهای مولد تولید معطو

شاوند

تا شرایط افزایش رشد اقتصادی فراهم شود ،بهخصوص این موضاوع در گاروه کشاورهای OPEC

اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه هر گونه بهبود دروضعیت رشد اقتصادی ،اثرگذاری بیشاتری بار رشاد
بخش کارآفرینی خواهد داشت.
با توجه به اثر مثبت متغیر کیفیات نهاادی یاا شااخص حکمرانای خاوب) بار رشاد اقتصاادی و
شاخص کارآفرینی پیشنهاد مای شاود شارایط بهباود مکانیسام هریاک از زیار مؤلفاههاای شااخص
حکمرانی خوب چون اظهار نظر و پاسخگویی ،ثبات سیاسی ،کارامادی دولات ،کیفیات مقاررات،
حاکمیت قانون و کنترل فساد در هر کشور فراهم شود؛ چراکه هر گوناه بهباود در آنهاا باه ویاژه
برای گروه کشورهای  ،OPECمنجر به اثرگذاری بیشتری بر رشد اقتصادی و کارآفرینی میشود.
با توجه به اثر منفی متغیر مخارج کل دولت بر رشد اقتصادی و اثر مثبت متغیر پوشاش اعتبااری
بخش خصوصی از کارآفرینی) بر شااخص کاارآفرینی ،پیشانهاد مایشاود دولاتهاا راهبردهاای
جدیدی جهت رشد بخش خصوصی و ایفای نقش بیشتر آنها در اقتصاد معرفی نمایند ،بهطاوری
که اوالً منجر به کاهش مخارج دولت شود؛ ثانیاً منجار باه ترغیاب بخاش خصوصای جهات ایفاای
نقش در اقتصاد شود .در نتیجه ،بخش خصوصی رشاد کارده و مایتواناد مناابع ماالی کاافی بارای
کارآفرینی را تأمین نماید.
با توجه به اثر مثبت متغیر اعتماد به توانایی و مهارت افراد و اثر منفی متغیر تعداد مراحل رسامی
شروع یک کسبوکار بر شاخص کارآفرینی ،پیشانهاد مایشاود کاه سیاساتگاذاران راهبردهاای
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جدیدی معرفای نمایناد باهطاوری کاه ،اوالً منجار باه کااهش تعاداد مراحال رسامی شاروع یاک
کسب وکار جدید شود و انگیزه کارآفرینان را افزایش دهد؛ ثانیاً منجر باه افازایش سارمایهگاذاری
جهت باالبردن توانایی و مهارت افراد شود تا عاالوه بار ارتقاای محایط اجتمااعی کاه تحات تاأثیر
ارتقای کارآفرینی است ،اعتماد به نفس افراد جهت شروع یک کسبوکار جدید ،افزایش یابد.
ضمیمه  -1شاخص کارآفرینی جهان
جدول  -1توصیف شاخص کارآفرینی جهان ،زیرشاخصها و ارکان هریک از آنها
شاخص کارآفرینی جهان

ترکیب سه
شاخص نگرش،
توانایی و
آرمانهای
کارآفرینی

کارآفرینی به عنوان تعامل پویا و سازمانی تعبیهشده بین نگرشهای کارآفرینی ،تواناییهای کارآفرینی
و آرمانهای کارآفرینی توسط افراد که منجر به تخصیص منابع از طریق ایجاد و بهرهبرداری از
مؤسسات جدید میشود ،تعریف شده است .هریک از زیرشاخصها دارای رکنهایی بوده که باید از نظر
قدرت و اندازه بر توسعه اقتصادی تأثیر مشابهی داشته و همچنین آنها نیاز به توجه دائمی و بهبود
مستمر دارند.

درک فرصتها

شناسایی فرصتها به عنوان یک متغیر فردی به صورت درصدی از جمعیت که فرصت خوبی برای
شروع کسبوکار دارند ،اندازهگیری میشود .متغیرهای سازمانی تعریف شده در این رکن ،ترکیب
متغیرهای آزادی اقتصادی و حقوق مالكیت است .آزادی کسبوکار ،یک زیر شاخص از متغیر آزادی
اقتصادی است و کارایی نظارتی دولت اثرگذاری بر کارآفرینی را اندازهگیری میکند .متغیر حقوق
مالكیت ،توانایی افراد برای کسب مالكیت خصوصی است ،که به وسیله قوانین واضح و کامل توسط
دولت اجرا شده و ارزیابی میشود.

مهارتهای الزم
برای کسبوکار
نوپا

راهاندازی یک سرمایهگذاری موفقیت ،آمیز نیاز به یک کارآفرین بالقوه دارد تا مهارتهای الزم برای
شروع را داشته باشد .درک مهارتها ،درصدی از افراد است که اعتقاد دارند مهارتهای الزم برای
شروع را دارا هستند.

پذیرش ریسک

یكی مهمترین موانع شروع کارآفرینی ،ترس از شكست است .پذیرش ریسک به عنوان درصدی از
جمعیت تعریف میشود که اعتقاد ندارند ترس از شكست میتواند مانع شروع کسبوکار شود.

شبكه سازی

شبكه سازی ،دانش شخصی کارآفرین را با تواناییش برای اتصال به سایر افراد در یک کشور و جهان،
ترکیب میکند و از مهمترین عوامل موفقیت آمیز بودن سرمایهگذاری و کارآفرینی است .این متغیر به
صورت درصدی از جمعیت که طی یک یا دو سال یک کسبوکار را آغاز کردهاند ،تعریف میشوند .این
متغیر وابسته به دو متغیر شهرت کسب شده و کیفیت زیرساختهای حمل و نقل است.

پشتیبانی

این رکن یک ارزیابی ترکیبی بوده و نشان میدهد چگونه مردم یک کشور از نظر وضعیت و انتخاب
شغل ،کارآفرینان را مشاهده میکنند و اینكه چگونه سطح فساد در آن کشور بر این دیدگاه اثر گذار
است .متغیر فردی ،درصد وضعیت شغلی متوسط افراد بین سن  18تا  64ساله و متغیر سازمانی ،سطح
فساد در آن کشور است.

فرصتهای موجود

یكی از نشانههای کیفیت کارآفرینی فرصت بوده و براساس انگیزه یا محرکه اندازه گیری میشود .این
رکن به صورت درصدی از کل فعالیتهای کارآفرینی ( )TEAتعریف میشود.

نگرش کارآفرینی

شاخص

ارکان

تعریف

توانایی

کارآفرینی
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آرمانهای کارآفرینی

جذب فناوری

در یک اقتصاد با دانش مدرن ،فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTنقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا
میکند .متغیر سازمانی جذب فناوری ،ارزیابی ظرفیت کشورها برای جذب فناوری در سطح شرکت
است که توسط انجمن جهانی اقتصاد گزارش شده است.

سرمایه انسانی

یكی از ویژگیهای مهم سرمایهگذاری با پتانسیل رشد باال ،سطح تحصیالت کارآفرین میباشد .متغیر
سطح آموزش معرف کیفیت کارآفرینان است؛ معموالً کارآفرینان با تحصیالت باال ،توانایی و تمایل
بیشتری برای شروع و مدیریت کسبوکارها را دارند .متغیر سازمانی بازار کار دارای دو جزء است.
آزادی کار که از دیدگاه نظارتی محاسبه میشود و آموزش کارمندان که یک سطح سرمایهگذاری در
زمینه آموزش کسبوکار و توسعه کارکنان کشور است.

رقابت

این شاخص به عنوان درصدی از کل فعالیتهای کارآفرینی تعریف میشود و یک محصول یا خدمات
مشابه ارائه میکند .با این حال اگر گروههای قدرتمند یا گروههای با نفوذ باال بر بازار غلبه کنند،
شرایط ورود به بازار سخت میشود.

نوآوری محصول

محصوالت جدید نقش مهمی در اقتصاد تمام کشورها ایفا میکنند .محصول جدید پتانسیل یک کشور
را برای تولید محصوالت جدید اندازه گیری میکند و براساس انتقال فناوری و نوآوری اتدازهگیری
میشود.

نوآوری در فرآیند

ایجاد یک فناوری جدید یكی دیگر از ویژگیهای مهم کسبوکارهایی است که دارای قابلیت رشد
باالیی هستند .فناوری جدید ،به عنوان درصدی از شرکتهایی است که فناوری اصلی آنها کمتر از 5
سال ،تعریف میشود.

رشد باال

رشد باال به عنوان یک شاخص ترکیبی از درصد شرکتهایی با رشد باال که تمایل به استخدام حداقل
 10نفر و رشد بیش از  50درصد طی  5سال را دارند ،تعریف میشود.

بین المللی شدن

اعتقاد بر این است که بین المللی شدن عامل اصلی رشد است .بین المللی شدن چند قدم بیشتر از
بازارهای داخلی را مد نظر دارد .با این حال ابعاد نهادی نیز مهم است؛ باز بودن کشور برای کارآفرینان
بین المللی اثر مهمی بر رشد دارد.

سرمایه ریسک

در دسترس بودن منابع ریسک ،به ویژه سرمایه به جای بدهی ،یک پیش شرط ضروری برای انجام
آرمانهای کارآفرینی بوده که فراتر از منابع شخصی کارآفرین است .در این رکن دو نوع منابع مالی
یعنی سرمایهگذاری غیر رسمی و عمق بازار سرمایه با هم ترکیب شدهاند.
مأخذ :گزارش  2017شاخص کارآفرینی جهان ( اسز و همكاران)2017 ،

ضمیمه  -2نتایج آزمون مجموع رتبه ویلکاکسون و چی اسکور پیرسون
جدول الف -تفاوت در میانگین رشد اقتصادی و شاخص کارآفرینی جهان بین دو گروه کشورهای OECD
و OPEC
نام متغیرها

میانگین کل
کشورها

lgdp

10/20

میانگین کشورهای
OECD
10/54

میانگین کشورهای
OPEC
9/34

***-7/94

lgei

3/80

3/99

3/33

***-9/89

مأخذ :یافتههای تحقیق

آزمون
ویلكاکسون

آزمون پیرسون
***55/58
***

64/33
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 توصیف متغیرها-3 ضمیمه
 نام کشورهای موردمطالعه-10 جدول
OPEC کشورهای

OECD کشورهای
استرال

کویت

الجزایر

جمهوری چک

شیلی

کانادا

بلژیک

نیجریه

آنگوال

فرانسه

فنالند

استونی

دانمارک

اتریش

یا

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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