اين مجله در پايگاهاي زير نمايه مي شود.

پايگاه استنادي علوم جهان اسالم )(ISC
پايگاه اطالعات علمي جهاددانشگاهي)(SID
بانک اطالعات نشريات کشور)(Magiran

اين مجله از مجله دانش وتوسعه منشعب شده است .

کليه حقوق براي دانشگاه فردوسي مشهد محفوظ است.
درج مطلب در اين نشريه لزوماً منعكس کننده نظر دانشگاه نيست .بديهي است
مسئوليت صحت مطالب هر مقاله به عهده نويسنده است.

ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اداري واﻗﺘﺼﺎدي
ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز :داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل  :دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ
ﺳﺮدﺑﯿﺮ :دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﻓﺮ
ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ:

ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

اﻗﺘﺼﺎد
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ
اﻗﺘﺼﺎد
دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﺑﺨﺘﯿﺎري
اﻗﺘﺼﺎد
دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر زراء ﻧﮋاد
اﻗﺘﺼﺎد
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﻓﺮ
اﻗﺘﺼﺎد
دﮐﺘﺮ راﻣﭙﻮر ﺻﺪر ﻧﺒﻮي
اﻗﺘﺼﺎد
دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﺟﯽ
اﻗﺘﺼﺎد
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ
اﻗﺘﺼﺎد
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﭘﻮر
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺪوي ﻋﺎدﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎدﺻﻨﻌﺘﯽ

درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ

اﺳﺘﺎد
اﺳﺘﺎد
اﺳﺘﺎد
اﺳﺘﺎد
اﺳﺘﺎد
اﺳﺘﺎد
اﺳﺘﺎد
اﺳﺘﺎد
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داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ :ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ
وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻓﺎرﺳﯽ  :دﮐﺘﺮﺟﻮاد ﻣﯿﺰﺑﺎن
وﯾﺮاﺳﺘﺎرﻻﺗﯿﻦ  :دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻓﯿﻀﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ :رﺣﻤﺎن اﺳﺪي
ﺷﻤﺎرﮔﺎن20 :
ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﺸﺮ 124 /10352 :ﺗﺎرﯾﺦ 1377 /10/8
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ erd@um.ac.ir :
ﻧﺸــﺎﻧﯽ ﭘﺴــﺘﯽ  :ﭘــﺮدﯾﺲ داﻧﺸــﮕﺎه ﻓﺮدوﺳــﯽ ﻣﺸـﻬﺪ ،داﻧﺸــﮑﺪه ﻋﻠــﻮم اداري واﻗﺘﺼــﺎدي ص پ  1357:ﮐــﺪ ﭘﺴــﺘﯽ
9177948951:
آدرس اﯾﻨﺘﺮ ﻧﺘﯽ http//jm.um.ac.ir :

ﺑراﺳﺎس ﻣﺻوﺑﮫ وزارت ﻋﺗف از ﺳﺎل  ،1398ﮐﻠﯾﮫ ﻧﺷرﯾﺎت داراي
درﺟﮫ"ﻋﻠﻣﯽ-ﭘژوھﺷﯽ"ﺑﮫ ﻧﺷرﯾﮫ "ﻋﻠﻣﯽ"ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺗﻧد.

شرایط پذیرش مقالهها
مجله علمي پژوهشي اقتصاد وتوسعه منطقرهاي مقالرههراي تخصصري در زمينره اقتصادضموضروعات
مربوط بره توسرعه منراطا داخلري کشرور وکشرورهاي منطقره ترا کره تراکنون منتشرر نشرده باشرند
ميپذيرد .در مقالههاي ارسالي بايد نكات زير رعايت شوند.
الف :جهت ارسال مقاله ميتوانيد از طريا سامانه مجالت دانشگاه فردوسي مشهد
آدرس jm.um.ac.irاقدام نماييد.
ب :روش تحرير
متن مقاله بر روي کاغذ سفيد بدون مارک ) (A4براساس شيوه نامه فرهنگستان زبران واد فارسري
با حروف خوانا و تيره تايپ شود .کليه صفحات مقاله از جمله صفحاتي که شامل جداول تصراوير
و نمودارها هستند داراي قطع يكسان باشند .در متن مقاله تا حد امكران از نوشرتن کلمرات خرارجي
خودداري شود .کليه صفحات مقاله داراي شماره بوده و از  20صفحه تجاوز نكند.
ج :نحوه تهیه مقاله
هر مقاله تخصصي بايستي تحت نرم افرزار  Wordو داراي چكيرده فارسري وااگران کليردي طبقره
بندي  JELمقدمه مواد و روش نتايج بحث منابع مورد استفاده و يک خالصه بره زبران انگليسري
بوده و اصول زير در آن رعايت شود
 -1مشخصات نويسنده يا نويسندگان شامل نام و نام خانوادگي سرمت محرل خردمت عنروان و
درجه علمري تراريخ و محرل انجرام تحقيرا و معرفري نويسرنده مسرئول برر روي يرک صرفحه
جداگانه بدون شماره نوشته شود.
 -2عنوان مقاله ضحداکثر در ده کلمهت در وسط صفحه اول نوشته شود .اگر مقالره قسرمتي از يرک
سري مقاالت پي در پي باشد عنوان اصلي سرري مقالرههرا همرراه عنروان هرر قسرمت و شرماره
ترتيب مقالهها نيز ذکر گردد.

 -3چكيده در عين مختصر بودن بايد محتواي مقاله را برساند .در چكيرده از جرداول نمودارهرا و
کلمات اختصاري مبهم استفاده نشود .چكيده از  150کلمه تجاوز ننمروده و تمرام آن در يرک
پاراگراف نوشته شود.
 -4مقدمه شامل اطالعات مربوط بره سروابا کرار توجيره اهميرت تحقيرا کراربرد و نتيجره مرورد
بررسي باشد.
 -5مواد و روش مورد بررسي مشخص و روشن بيان گردد .اگر روش تحقيا از يرک منبرع گرفتره
شده فقط به ذکر مأخذ اکتفا شود.
 -6اگر نتايج شامل عكس جداول و گراف مي باشرد نسرخه اصرلي هريرک جهرت مجلره ارسرال
گردد.
 -7شماره هر جدول در باال و سمت راست آن نوشته شود .عنروان جردول گويراي نترايج منردرج در آن
باشد.
 -8نتايج و بحث را ميتوان بطور توأم و يا مجزا از هم منظور کرد .بحرث شرامل تجزيره و تحليرل
نتايج بدست آمده در ارتباط با تحقيا موردنظر باشد.
 -9منابع مورد استفاده شامل جديدترين اطالعات در زمينه موردنظر باشد .فهرست منابع به ترتيرب
الفبا نام خانوادگي نويسندگان مقالهها مرتب و شماره گذاري شود .وقتي از چنرد اررر مختلر
يک نويسنده استفاده ميشود ترتيب شماره گذاري اين مقالهها برحسب سال انتشار آنها از قرديم بره
جديد انجام گيرد.
الف :مجالت و نشريات:
نام نويسنده ضنام خانوادگي نامت سال عنوان مطلب نام نشريه شماره جلد شماره نشريه و صفحه.
ب :کتب:
نام نويسنده سال انتشار عنوان کتا

نام مترجم نوبت چا

محل نشر و ناشر.

 -10چكيده انگليسي بايستي برگردان کامل و دقيا چكيده فارسي و در يک صفحه مجرزا شرامل
عنوان اصلي مقاله نام نويسندگان آدرس و عنوان علمي آنان وااگران کليردي و طبقره بنردي
 JELنوشته شود.

د :ساير موارد
 -1مسئوليت هر مقاله از نظر محتواي علمي و نظرات مطرح شده در متن آن بره عهرده نويسرنده و
يا نويسندگان مسئول مقاله خواهد بود.
 -2تا قبل از پايان مراحل نهايي چا در صورتي که مشخص گردد مقاله منتخرب بره هرر شركلي
در جاي ديگري به چا رسيده است از انتشار آن جلوگيري خواهد شد.
 -3در صورتي که مقاله براي چا پذيرفته نشود در بخش بايگاني مجله محفوظ خواهد بود و بره
نويسنده برگردانده نخواهد شد.
 -4مقاله ها توسط هيأت تحريريه و با همكاري متخصصان داوري شده و در صرورت تصرويب برر
طبا ضوابط خا :مجله به نوبت چا خواهد شد.
 -5مجله در رد يا قبول و حک و اصالح مقالهها اختيار تام دارد.
دريافت مقاالت فقط به صورت الكترونيكي امكان پذير است.

«داوران مقاالت اين شماره »
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راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری
منطقه هفتحوض مشهد
آزاده رمضانی

1

کارشناس ارشد رشته اقتصاد ،دانشگاه
غیرانتفاعی عطار مشهد
محمود هوشمند

2

استاد و عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد دانشکده
اقتصاد ،دانشگاه فردوسی ،مشهد
مصطفی سلیمی فر

3

استاد و عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد دانشکده
اقتصاد ،دانشگاه فردوسی ،مشهد
تاریخ دریافت1397/7/7:

تاریخ پذیرش1398/11/12 :

چکیده
صنعت گردشگری در راستای تأمین منابع مادی برای کشورها ،امروزه به عنوان یک اهرم اقتصادی مهمم در
دستور کار قرار گرفته است .منطقه گردشگری هفتحوض با توجه به همجواری با مشهد و حرم مطهر اممام
رضا (ع) و همچنین جاذبمههمای خما

و متنموع بمرای گردشمگری ،در سمالهمای آتم بمه عنموان یام از

قطبهای مهم گردشگری در سطح منطقه مطرح خواهد گردید .هدف از این مقاله شناسای و اولویتبندی
راهاارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفتحوض مشهد است .در این مقالمه از روش تققیم ،
تقلیل  -توصیف روای و پایای پرسشنامه توسط خبرگان ( )n=15تأیید و تجزیه و تقلیل از روش دلفم ،
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فرآینممد سلسممله مراتبم ( )AHPو نممرمافممزار  Expert Choiceاسممتفاده شممده اسممت کممه نتممای نشممان داد
راهاارهمای اقتصمادی منطقممه هفمتحموض مشممتمل بمر  28عامممل کمه در  4گمروه معیارهممای اصمل شممامل
زیرساخت  ،سرمایهگذاری ،اجتماع -اقتصادی ،بازاریاب است خواهد بمود .درنتیجمه رتبمهبنمدی معیارهمای
اصل  ،معیار زیرساخت در اولویت اول و در این رتبهبندی کلیه زیر معیارها ،بهسازی مسمیر ورودی و ارتقما
حملونقل عموم از داخل شهر به منطقه ،ارتقا تجهیمزا زیربنمای و تهیمه اماانما بهداشمت عمموم در
اولویت اول تا سوم قرار م گیرند.
کلیدواژهها :اقتصاد گردشگری ،توسعه گردشگری ،هفتحوض ،تقلیل سلسله مراتب .
طبقهبندی C6,L83 :JEL

مقدمه

رون گردشگری در هر منطقه ،تابع شرایط و ویژگ های مل و منطقهای شمامل سیاسمتهمای
دولت ،عوامل اجتمماع  ،فرهنگم  ،و سیاسم همر منطقمه ،جاذبمههمای طبیعم  ،تماری ، ،کمیمت و
کیفیت خدما ارائه شده به گردشگران است ،تما درنتیجمه بما توجمه بمه بمهوجمود آممدن اماانما
م،تلف موردنیاز گردشگران زمینه افزایش اشتغال ،درآمدزای اقتصادی و درنتیجه بهبمود وضمعیت
کل منطقه فراهم آید .صنعت گردشگری بمه عنموان یام از بمزر تمرین و متنموعتمرین صمنعت
اشتغالزا و سودآور به عنوان هدف قابل حصول در فرآیند توسمعه پایمدار ،موردتوجمه بسمیاری از
کشورها قرار گرفته است .همچنین این صمنعت ،بمه ویمژه بمرای جواممع درحمالتوسمعه ،همم یمک
فرصت است و هم یک تهدید؛ از طرف مقرك نیرومندی برای پیشمرفت اجتمماع  ،اقتصمادی و
تعامال سودمند فرهنگ جوامع م،تلف است ،از طرف دیگر م توانمد نقمش مهمم در نمابودی
مقیط طبیع  ،زیستبوم مقل و فرهنگهای بوم و تاری ،داشته باشد .در این ارتباط شهرستان
مشهد دارای جاذبههای متنوع تاری ، ،فرهنگ و طبیع مناسب برای جذب گردشمگر اسمت .ایمن
جاذبهها اگرچه پتانسیل بالقوه جهت ورود گردشگراناند؛ اما رون صنعت گردشگری به کمیمت و
کیفیت زیرساختهای صنعت گردشگری و اماانا و خدما ارائه شده نیز بسمتگ زیمادی دارد
یا از این مناط در شهر مشهد که استعدادهای بالقوه متعددی دارد منطقه هفتحموض ایمن شمهر
است.
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صنعت گردشگری

صنعت گردشگری نقش مهم در ترغیب سرمایهگذاری در زیرساختها ،ایجاد درآمد برای
دولت و اشتغالزای مستقیم و غیرمستقیم در سراسر دنیا داشته اسمت .اممروزه جمذب گردشمگران
خارج به رقابت فزاینده در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است؛ زیرا این
صنعت ،نهتنها در پیشبرد اقتصاد مل و درآمدهای ارزی نقش دارد ،بلاه صمنعت اسمت پماکیزه و
عاری از آلودگ و درعینحال ایجادکننمده مشماغل جدیمد گردشمگری بمرای کشمورهای دارای
جاذبههای جهانگردی نظیر ایران م توانمد بمه مهممتمرین منبمع کسمب درآممد ارزی تبمدیل شمود.
مشروط بر ایناه برنامهریزی صقیح و همهجانبه توأم با آیندهنگری برای آن تنظمیم و اجمرا شمود.
ایمن صمنعت همچنمین مم توانمد جمایگزین اقتصماد تمکمقصمول  ،یعنم درآممد نفتم گمردد
).(pourmohammadi,2011
طب آخرین آمار که سازمان میراث فرهنگ و گردشگری ایران اعالم نموده ،در سال  89تنهما

تعداد  3میلیون و  128هزار نفر گردشگر وارد کشور شده است و در بین  185کشور رتبۀ  133را به
دست آورده است Cultural,2011) (Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of

 .Iranاین در حال است که بر اساس سند چشمانداز  20ساله در پایان برناممۀ چهمارم ،رقمم جمذب
گردشگر باید به  2/6میلیون نفر م رسید ،همچنین در برنامۀ پمنجم ،سمال  ،93جمذب گردشمگر بمه
 6/5میلیون نفر و درآمد آن از این مقل به  8میلیارد دالر و در برنامۀ ششم توسعه ،سال  ،98جمذب
گردشگری به  13میلیون نفر که پیشبین درآمد آن به  16میلیارد دالر برسد .طب سند چشممانمداز
در اف  2025(1404میالدی) جذب توریست باید  1/5درصمد و درآممد آن  2درصمد رشمد داشمته
باشد و کشور بایست پذیرای  20میلیون نفر گردشگر با درآمدی حدود  25میلیارد دالر باشد .آنچه
مسلم است با توجه با آمار موجود نهتنها این ب،ش از برنامۀ چهارم مقق نشده است ،بلامه بمه نظمر
م رسد اهداف موردنظر در چشمانداز  20سالۀ کشور ایران با توجه به شمرایط گردشمگری در ایمن
کشور بلند پروازانه است ) .)Gholizadeh, 2010اگرچه که تدوین برنامههای کماران گردشمگری
برای کشور اهمیت خاص داشته و دارد ول نباید از مناط اسمتان و شمهرهای م،تلمف کشمور کمه
دارای استعدادهای بالقوه متعددی در زمینه گردشگری م باشند فراموش نمود .بهعنموانمثمال شمهر
مشهد که با توجه به جاذبههای م،تلف و متعدد گردشگری که دارد م تواند خود پمذیرای همزاران
گردشگری خارج و داخل باشد .یا از این جاذبهها منطقه گردشگری هفتحوض مشهد است.
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اماانا و فرصتهای جاذبههای گردشمگری موجمود و بمالقوه مشمهد مقمدس بمه چنمد دسمته
اصل زیارت  ،تاری – ،فرهنگ  ،طبیع است .یا از معدود جاذبههای طبیع بما منما ر دلانگیمز
و چشمنواز ،بوستان طبیع هفتحوض است که در جنوب شرق مشهد مقدس و در دل کموههمای
خل واقع است .نامگذاری آن به علت وجود حوضچههای طبیع است که در طم سمالهما در دل
ص،رههای این منطقه ایجاد شده است .این منطقه از دیرباز موردتوجمه گردشمگران ،کوهنموردان و
عالقهمندان به طبیعت و به ویژه سرمایهگذاران و سایر نهادهای مدیریت  ،بمه عنموان یام از منماط
گردشگری طبیع اطراف مشهد مقدس بوده است .ازاینرو ،نیاز کالنشمهر مشمهد مقمدس بمه ایمن
نوع ماان های گردشگری به ویژه نزدیا آن به شهر مشهد و بار بودن و زیبای طبیعمت آن یمک
فرصت خوب و استثنای برای مردم و زائرین را فراهم کرده است .منطقه هفتحوض در منطقمهای
کامالً کوهستان قرار گرفته است و این منطقمه درواقع از جریان طبیع هزاران سماله آب بمه شمال
امروزی درآمده است؛ به طوری که به خاطر این جریان آب و نوع سنگهای منطقممه ،ریمزش آب
از یک ارتفاع به قسمتهای دیگر دره بهآرام در ط این سالهای طوالن  ،حوضمچههمای را بمه
وجود آورده است.
فاصله این منطقه از مشهد مقمدس حمدود  7کیلمومتر اسمت .از طمرف مشمهد ،دو راه بمه سممت
هفتحوض وجود دارد :یا از آنها از طرف سد غیب بمه سممت سمد طمر و دیگمری از کموی
سیدی به سمت صنایع متالوژی است کمه هر دو مسمیر بمه صمور آسمفالت اسمت و مسماحت ایمن
مقدوده حدود  1997768مترمربع (حدود 200هاتار) است).( Farnahad,2012
پیشینه تحقیق

با توجه به اینکه امروز افزایش جمعیت جهان باعث گردیده که بقث بیااری و اشمتغال یام
از مسائل عمدة کشورها مطرح گردد ،و همین کشورها به فار این هستند که بتوانند اماانا ایجماد
اشتغال را فراهم آورند و یا از این اماانما اممروزه صمنعت گردشمگری اسمت اممروزه در اکثمر
کشورها باعث گردیده که هزاران شغل مسمتقیم و غیرمسمتقیم بما ایمن صمنعت بمه وجمود آیمد قمبالً
گردشگری را در زمره خدما بهحساب م آوردند ول امروزه به عنموان یمک صمنعت از آن یماد
م شود و با توجه به اهمیت آن کشورها تققیقما گسمتردهای را در ایمن ارتبماط آغماز نمودنمد تما
بتوانند روشهای مفیدتر و سودمندتری را برای ارتقاء ایمن صمنعت تمدوین نماینمد آنچنمان کمه در
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کشورهای مثل ایتالیا و اسپانیا ،استرالیا ،فنالند ،و حت ترکیه نیمز تققیقما متنبهم بمه ایمن منظمور
انجام پذیرفته است آنچنان که:
کاستیالن و ساال) (Castellani and Sala, 2010با دادههای موجمود دو منطقمه حفا مت شمده
ایتالیا و با استفاده از شاخصهای گردشگری پایدار ،بیان کمردهانمد کمه توسمعه گردشمگری پایمدار
روش مناسب برای تشوی کسبوکارهای جدید است و استفاده از مفهموم گردشمگری پایمدار در
مناط حفا ت شده ،یک روش برای توسعه مقل گردشگری ،کاهش آثار منف زیستمقیطم و
تروی ارزشهای سنت و مقل است.
بالنااس و همااران) (Blancas et al, 2011با استفاده از سیستم شماخصهمای گردشمگری بمه
بررس گردشگری پایدار مقاصد گردشگری روستای اسپانیا پرداختهاند .آنها از شماخص ترکیبم
بممرای سممنجش پایممداری هممر بعممد از ابعمماد گردشممگری اسممتفاده نمممودهانممد و نهایتماً سممطح پایممداری
روستاهای گردشگری موردنظر را تعیین کردهاند.
کتو و دوی ) (Ketut and Dewi, 2014با استفاده از روش ارزیاب دادههای تصمیمگیمری
و دادهها ی حاصل از پرسشنامه و مصماحبه بما پمن خبمره گردشمگری نشمان دادنمد کمه از یمکسمو
فعالیمتهممای گردشممگری مم تواننممد باعممث کمماهش ارزشهممای سممنت  -مقلم و کمماهش کیفیممت
مقیطزیست گردند؛ بنابراین باید بین جنبمههمای اقتصمادی ،اجتمماع  -فرهنگم و زیسمتمقیطم
تعادل و توازن برقرار باشد.
دومنیگز و همااران ) (Domínguez, 2014به رقابتپذیری مقاصمد گردشمگران و مقایسمۀ دو
کشور اسپانیا و استرالیا پرداختند .نتمای حاصمل نشمان مم دهمد کمه در اسمترالیا کیفیمت خمدما ،
برندهای تجاری ،و زیرساختهای مناسب از اهمیت زیادی برای جذب گردشگر برخوردار است
و آب و هوا و ساختارهای مقل توریست مهمترین موضوع در جذب گردشگر در اسپانیا هستند.
تمرواینن و هماماران ) (Tyrväinen, 2014مقاصمد گردشمگران در شممال الپلنمد فنالنمد را
باهدف ترجیقا

مقیطزیست و مقل اقامت گردشگران بررس کردند .در نظرسمنج از 1054

گردشگر داخل و خارج  ،پاسخدهندگان بر موارد ارتباط مقل اقامت با طبیعت ،زیرساختهای
سبز ،دسترس آسان به سایت مقل اقامت خود ،و کیفیت مقیطزیسمت در انت،ماب مقصمد خمود
تأکید کردند.

وتس و همااران ) (Vetsi, 2014به اهمیت گردشگری سبز در ارتبماط بما گردشمگری پایمدار،
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در یونان اشاره کردهاند .آنها با استفاده از روش تقلیل مقتوا و اطالعما جغرافیمای  GISمنماط
گردشگری از  419سایت اطالعا و داده در یونان ،بیان نمودهاند که حمایت از گردشمگری سمبز
همراه با منافع اقتصادی ،باعث حفا ت و بهبود میراث فرهنگ و مقیطزیست خواهد شد.
جوسمی

و ایموان ) (Josip, M., & Ivan, K, 2015بمه ممرور مطالعما انجمام شمده در زمینمه

گردشگری پایدار پرداختهاند .اهمیت کار آنها مربوط به بررس روشهای وزن ده شاخصهای
پایداری و جمعآوری اطالعا در مطالعا اخیر است .نتای ایمن مطالعمه حماک از آن اسمت کمه
عموماً روشهای دلف و  AHPبرای وزن دهم شماخصهما و پرسشمنامه بمرای جممعآوری دادههما
مورداستفاده قرار گرفتهاند .با توجه به مطالعا انجام شده ،مش،ص م شود که در سمالهمای اخیمر
گردشگری و مباحث مربوط به آن موردتوجه بسیاری از مقققین قرار گرفته است.
ما نیز یا از معدود کشورهای جهان هستیم کمه از جاذبمههمای متعمدد گردشمگری برخموردار
بوده لذا با توجه به این اسمتعدادهای بمالقوه ،در کشمور مما نیمز تققیقما متعمددی در زمینمه ارتقماء
گردشگری انجام پذیرفته است ازجمله آنکه:
کدیور) (Kadivar,2006در این مقاله منطقه اخلمد به عنموان یمک تفرجگماه پیراممون شمهری
موردبررس قرار گرفت و با بررس عوامل سامانده گردشگری در دره اخلمد بر اساس دادههای
بهدستآمده م توان گفت که دره اخلمد از رهگذر جاذبههای طبیعم و شمرایط آب و هموای و
میاروکلیمای خا

خود قابلیت و پتانسیل بماالی بمرای گردشمگر پمذیری دارد و همدف اصمل

توسعه گردشگری در این منطقه را در برنامههای آت معطوف بمه شناسمای ایمن کمبودهما و رفمع
چالشهای موجود م کند.

کریم کیا و مقدم ) (Karimi kia& Moghaddam,2012با «بررس عواممل جمذب سمرمایه-
گذاری در منطقه آزاد اروند» با روش دلف و آزمون  tاستیودنت به بررس و شناسای عوامل ممثثر
جذب سرمایهگذاری پرداخته است .نتای تققی مبمین ایمن ناتمه اسمت کمه عمدم وجمود اماانما
زیربنای  ،عدم سرمایهگذاری مناسب دستگاههای دولت  ،نارسای قوانین و مقررا از موانمع عممده
جذب سرمایهگذاری در منطقه آزاد اروند به شمار م روند.

تقوای) (Taghavi& Zanganeh,2013با »تقلیل بر توسعه گردشگری در منطقه تفرجگاه
شاندیز« نشریه علم  -پژوهش جغرافیا و برنامهریزی با تأکید بر اهمیت ارتباط توسعه گردشمگری
بر توسعه اقتصادی منطقه با بررس این دو متغیر به رابطه معناداری رسیده است.

7

راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری...

زرآبادی و عبداهلل) (Zarabadi& Abdolah,2014با ارزیاب عواممل ممثثر در توسمعه صمنعت
گردشگری منطقه آزاد چابهار با بهرهگیری از روش فرایند تقلیل شباهای) ،(ANPبمه ایمن نتیجمه
رسمیدند کمه از میمان شماخصهمای موردبررسم  ،زیرسماختهمای گردشمگری و تموان اقتصمادی
بیشترین سهم را در توسعه منطقه ایفا م کنند.
عل سلطان و همااران ) ،(Soltani& ets,2015بما »ارزیماب کیفیمت خمدما

گردشمگری

مذهب کالنشهر مشهد از دیدگاه گردشگران« به این نتیجه رسید که بما وجمود قابلیمت و اسمتعداد
بسیار عظیم کمالن شمهر مشمهد بمرای جمذب گردشمگر ،شمهر مشمهد بما کمبودهمای در تأسیسما ،
ساختارهای زیربنای و پمایین بمودن سمطح کیفیمت خمدما نیمز مواجمه اسمت لمذا توجمه ویمژه بمه
برنامهریزیهای اساس برای ارتقاء سطح کیف خدما ارائه شده از سوی نقاط جاذب گردشمگر،
افزایش رضایت گردشگران و افزایش مد ماندگاری آنان در شهر نیاز است.
نیمروزی ) ،(Nemroozi,2016به بررس ساختار گردشگری شهرستان سبزوار و شناسای نقاط
قو  ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای توسعه با توجه به دیدگاههای مصاحبه شموندگان تمک تمک
عوامل تأثیرگذار صور گرفته و درنهایت با تنظیم عوامل داخل و خارج  ،ماتریس  SWOTبمه
نتیجه رسید که وضعیت کنون گردشگری شهرستان سبزوار با قابلیتها و اسمتعدادهای بمالقوه آن
تناسب ندارد و مهمترین فرصتهای بهبود توسعه گردشگری شهرستان سبزوار از دیدگاه استادان
و کارشناسان جایگاه شهرستان و قرارگیری در مسیر پر رفتوآمد مشهد -تهران ،وجود فرودگماه
بینالملل  ،وجود سرمایهداران بوم برای سرمایهگذاری ب،ش خصوص شناخته شده است.

پوراحمد ) (Pourahmad,2017با بررس نقش ممثثر ممدیریت در اسمتراتژی توسمعه شمهری،
برای دستیاب به توسعه گردشگری و رونم اقتصمادی و اجتمماع جزیمره هرممز و روش تققیم
توصیف _تقلیل با استفاده از نرمافزار  SPSSو از تقلیمل  SWOTبمه نتیجمهای رسمید کمه توسمعه
گردشگری در جزیره هرمز با وجود جاذبههای تاری ،و طبیع به دلیل نداشتن اماانا خدمات
و رفاه و زیرساختهای الزم و مدیریت صقیح ،به کندی پیش م رود و چشمانداز آن بر پایمه
تبدیل جزیره هرمز به منطقه آزاد ،در یک نظام مدیریت کارآمد بما همدف توسمعه گردشمگری و
رون اقتصمادی و اجتمماع منطقمه در سمه حموزه گردشمگری تماری ، ،فرهنگم و اکوتوریسمم-
ژئوتوریسم قرار دارد.
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روش تحقیق

مقالممه حاضممر بممرای اولویممتبنممدی راهاارهممای اقتصممادی ارتقمما جاذبممه گردشممگری منطقممه
هفتحوض ،با نظرخواه و مصاحبه از کارشناسان و مدیران منطقمه هفمتحموض پرسشمنامهای بمر
اساس روش  AHPتهیه گردید .این پرسشنامه در بمین  15نفمر از خبرگمان توزیمع و تامیمل شمد و
نهایتاً پرسشنامهها در نرمافزار  EXPERT CHOICEمورد تجزیه و تقلیل قرار گرفت.
فرایند تقلیل سلسله مراتب ( )AHPیا از معروفترین فنون تصمیمگیری چنمدمنظوره اسمت
که اولین بار توسط فردی عراق به نام توماس .ال .ساعت (  )L Thomas،Saatyدر دهه  1322ارائه
شد .این روش در هنگام که عمل تصمیمگیری با چند گزینه رقیب و معیمار تصممیمگیمری روبمرو
اسممت ممم توانممد اسممتفاده گممردد و یامم از پرکمماربردترین روشهممای تصمممیمگیممری چنممد
معیاره( )MCDMاست .معیارهای مطرح در روش  AHPم توانند کمّ یا کیف باشند .اساس ایمن
روش تصمیمگیری بر مقایسا زوج نهفته است .اجزا در هر سمطح سلسملهمراتمب ،جفمت جفمت
باهم مقایسه م شوند ،تا ترجیح نسب همر یمک در راسمتای آلترناتیوهما تعیمین گمردد (and ,2004

)Ramachandran Pohekar؛ و به تصمیمگیرنده عال این اماان را م دهمد کمه فمارا از هرگونمه
نفوذ و مزاحمت خارج تنها بر روی مقایسه دو معیار یا گزینه تمرکمز کنمد .بعمالوه مقایسمه دو بمه
دوی ،اطالعا ارزشمندی را در مورد مسئله تقت بررسم فمراهم مم آورد و باعمث بهبمود عاممل
منطق بودن فرایند تصمیمگیری م شود ( .)David,1983مسئله تصمیمگیری فرایند سلسله مراتب
 AHPبر چهار مرحله اساس به شرح زیر استوار است:
 - 1تعیممین سلسممله مراتبم طبقممهبنممدی مسممئله ممموردنظر :در ایممن مرحلممه هممدف کلم در رأس
سلسلهمراتب و معیارهای تأثیرگذار بر هدف کلم در سمطوح پمایینتمر و نهایتماً در آخمرین سمطح،
گزینهها و انت،ابهای تصمیمگیری قرار م گیرند .تعداد سطوح ،بستگ به پیچیدگ مسمئله دارد.
ازآنجای که اصول مدل  AHPبر مقایسا زوج استوار است ،سات پیشمنهاد مم کنمد کمه حتم -
المقدور تعداد عوامل در هر سطح از  1عامل تجاوز ننماید (.)Satty, 1980
 -2مرحله دوم شامل مقایسا زوج عوامل مندرج در هر سطح از سلسلهمراتب در جوابگوی
به تقق هدف یا تأمین احتیاجا هدف یا عوامل سطق بماالتر اسمت .مبنمای قتماو جمدول 9
کمیّت (جدول( )) 2است که توسط ساعت به منظور مقایسه شد برتری هر دو معیار نسبت بمه همم
ارائه شده است:
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جدول  -1ارزشگذاری شاخصها نسبت به هم
ارزش ترجیحی

وضعیت مقايسه

توضیح

 iنسبت به j

1

اهمیت برابر

گزينه يا شاخص  iنسبت به  jاهمیت برابر دارند و يا ارجحیتی نسبت به هم ندارند.

3

نسبتاً مهمتر

گزينه يا شاخص  iنسبت به  jکمی مهمتر است.

5

مهمتر

گزينه يا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.

7

خیلی مهمتر

گزينه يا شاخص  iداراي ارجحیت خیلی بیشتري از  jاست.

9

کامالً مهم

گزينه يا شاخص مطلقاً  iاز  jمهمتر و قابلمقايسه با  jنیست.

2و4و6و8

ارزشهاي میانی بین ارزشهاي ترجیحی را نشان میدهد

 -3در مرحله سوم از فرآیند میدل  AHPبما اسمتفاده از مماتریس مقایسما زوجم  ،وزن نسمب
عوامل هر سطح مقاسبه م شود .متدلوژی این مقاسبه به شمرح زیمر اسمت ) .)Zahedi,1980اگمر
مقایسهگر م توانست وزنهمای واقعم  nعاممل ممورد مقایسمه را بدانمد ،د ر آن صمور مماتریس
مقایسا زوج نسب عوامل به شال زیر بود:

در این وضعیت وزنهای نسب به صور

بدیه م توانیمد از همر کمدام از  nسمطر مماتریس A

مقاسبه شود؛ به عبار دیگر ماتریس  Aدارای رتبه  1بوده و رابطه زیر برقرار بوده است.
که در آن [ w =[w1،w 2،w3……….wnبردار وزنهای واقع و  nتعمداد عواممل یما عناصمر
است .در جبر ماتریس  wو  nدر معادله ( )1به ترتیب "مقدار ویژه آیگن " و "بردار آیگن سمت 1
راست " ماتریس  Aنامیده م شمود .در ممدل  AHPاسمتدالل مم شمود کمه چمون قتماو کننمده
شناخت نسبت به بردار  Wندارد بنابراین قادر نیست که وزنهای نسب دو به دوی ماتریس  Aرا بما
دقت صد درصد تعیین کند؛ بنابراین ماتریس  Aکه حاصل قتاو ش،ص اوست منطقاً ناسمازگار
است .ت،مین یا برآورد بردار  Wکه با  ώنشان داده م شود از رابطه زیر مقاسبه م گردد:
Ŵ

=Â. Ŵ
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که در آن  Âعبار از مقایسه دو به دوی عوامل که از سوی تصمیمگیرنده (پاسخدهنده) ارائه
عبار از بزر ترین "مقدار ویژه آیگن" ماتریس  Âو  "Ŵبردار آیگن سممت

م شود.

راست" ماتریس  Âو ت،مین از مقدار واقع بردار  wاست عالوه بر این مقدار
ت،مین از  nدر نظر گرفت .پرفسور سات نشان داده است که پیوسته :
هرچقدر

را مم تموان
.

به  nنزدیکتر باشد در آن صور درجه سمازگاری مماتریس  Aبیشمتر اسمت

که بر اساس این خاصیت ،مقیاس تقت عنوان  CIیا "مقیاس یا درجه سمازگار " و  CRیما "نسمبت
 0سازگاری " به شرح زیر مقاسبه م گردد:

که رابطه  ACI ،CRمتوسط درجه سازگاری متغیرهای تصادف است ( .)saaty,1980به عنوان
یک قانون تجرب

چنانچه

باشد در آن صور

ماتریس  (Aقتاو

تصمیمگیرنده هرباره ترجیح عوامل مورد مقایسه) قابل قبول است و در غیر این صور  ،مندرجا
 Aبیش از ناسازگار آن است که منجر به نتای قابلاعتماد گردد .در این حالت الزم است که
مقایسا

زوج تا دستیاب به نسبت سازگاری قابل قبول (کمتر و یا مساوی  ) %10از سوی

تصمیمگیرنده تارار گردد .سات نشان م دهد که برآورد بردار  ، (Ŵ(Wاز رابطه مقاسبا
تاراری قابل حصول است که این الگوریتم هماکنون در نرمافزاری به نام  Choice Expertو یا
نرمافزار شابه موجود است و به وسیله آن درجه سازگاری ماتریس مقایسا

زوج را نیز مقاسبه

کرد (.)saaty,1980
 -4آخممرین مرحلممه فرآینممد مممدل  AHPشممامل تعیممین اهمیممت نسممب هممر کممدام از گزینممههممای
تصمیمگیری در رابطه با معیارها و هدف کل مسئله مورد منظور است برای ایمن منظمور ،وزنهمای
نسب عوامل در سطح  Kام در رابطه با سطح اول (هدف کل مسئله) از رابطه زیر مقاسبه م گردد )

:)Zahedi,1980
که در آن ( C )k،1بردار ترکیب وزنهای نسب عوامل در سطح  kام در رابطه با عوامل سمطح
اول و

یک ماتریس

است که سطرهای آن تشایل بردارهای

را نشان مم دهنمد.
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بیممانگر تعممداد عوامممل در سممطح بمموده و در واقممع همممان وضممعیت  nدر معادلممه ( )1را دارد و
گذاشتن زیرنویس به منظور نشان دادن سطح است.
یافتههای علمی مقاله

ابتدا به منظور رتبهبندی باید ماتریس مقایسا زوجم و مقاسمبه بمردار اوزان در همر یمک از
سطوح تشایل شود .به طوری که در این مرحله ،وزن نسب همر یمک از معیارهما و زیرمعیارهما بمه
کمک نظر خبرگان و با استفاده از ماتریس مقایسا زوج گروهم نسمبت بمه معیارهمای کنتمرل
خود )آیتمهای باالسری) تعیین م شود .پس از ثبت پاسخهای پرسش شموندگان بمه پرسمشهما،
عملیا ترکیب جدولها مقایسهای هر یک از پرسش شوندگان با یامدیگر شمروع خواهمد شمد،
روش  AHPبمرای ایمن منظمور از میمانگین هندسم بهمره بمرده اسمت؛ بنمابراین ابتمدا از ارجقیمت
اختصا

داده شده توسط پاسخدهندگان به هر یک از معیارهای اصل راهاارهای اقتصادی ارتقا

جاذبه گردشگری منطقه هفتحوض مشهد میانگین هندس گرفته شده است ،سپس وارد نرمافزار
شده .در تقلیل کلیه پرسشنامهها به این صور عمل مم شمود ،کمه ابتمدا نمر ناسمازگاری کلیمه
مقایسا

زوج مقاسبه م گردد ،و در ادامه ماتریس مقایسه زوج معیارها و زیر معیارها آورده


م شود .سپس میانگین هندس هر یک از معیارهای اصل وارد نرمافزار  ECمم شمود و وزنهما
نسبت به هدف اصل )راهاارهای اقتصادی ارتقا منطقه هفتحوض مشهد) به صور زیر مقاسبه
م شود.
بر این اساس راهاارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفتحوض مشهد مشمتمل بمر
 28عامل است که بر اساس مطالعا

پیشین در چهار گروه ذیل دستهبندی شد:

همچنان که در جدول زیر نیز دیده م شود شاخص زیرساخت با وزن نسب  0/464بیشتمرین
اهمیت را دارد؛ بنابراین در بین چهار شاخص دیگر بیشترین تأثیر را دارا م باشمد ،شماخصهمای
سرمایهگذاری ،اجتماع  -اقتصادی و بازاریاب به ترتیب با وزن نسب  0/162 ،0/240و  0/134در
اولویت بعدی قرار دارند ،نر ناسازگاری مقایسا زوج معیارهمای اصمل  0/01مم باشمد کمه
________________________________________________________________
 EXPERT CHOICE
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چون از 0/1کمتر است پس سازگار م باشد و جواب مدل قابل قبول است.
جدول  6-5راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفتحوض مشهد
رديف

زيرمعیار

ابعاد(متغیرها)

ساخت امکانات پذيرايی بیشتر و بهتر
ايمنسازي و بهسازي مسیرهاي ورودي به منطقه و ارتقا حملونقل عمومی از داخل شهر به منطقه
تهیه امکانات بهداشتی عمومی مناسب و کافی
ايجاد متل ،مهمانسرا و ساير اماکن سکونتی
پوشش بیمهاي گردشگران
ايجاد امکانات تفريحی و تفرجی(مانند باغ پرندگان ،پرورش آهو ،باغوحش ،پلهاي معلق ،تل سیج)
ايجاد منطقه تفريحی حفاظت شده مجزا جهت بازديد از حیات وحش

1
شاخصهاي زيرساختی

ارتقا تجهیزات زيربنايی(پارکینگ ،آبرسانی ،گاز ،نورپردازي مناسب و)...
استفاده از پتانسیلهاي منطقه در زمینه ورزشهاي پیادهروي ،کوهنوردي ،صخرهنوردي،
دوچرخهسواري ،اسکی ،کايت
تشويق افراد روستايی به مشارکت در جهت توسعه زيرساختها و ارائه خدمات و کاالي سنتی
محلی
ايجاد مشوق در جهت سرمايهگذاريهاي بخش خصوصی
حمايت مالی راهاندازي موزه تخصصی و مرکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی
مشارکت دولت در سرمايهگذاري

2

شاخصهاي
سرمايهگذاري

ارائه تسهیالت دفاتر خدمات خاص طبیعت گردي و گردشگري
ايجاد بازارهاي ثابت و هفتگی يا نمايشگاههاي کااليی
اعطاي وام به سرمايهگذاران جهت ارتقا گردشگري منطقه
اعطاي تسهیالت و وام با سود کم به زنان خصوصاً زنان روستايی جهت تولید کاال و خدمات محلی
ايجاد بستر مناسب جهت جذب نیروي متخصص
ايجاد امکانات و خدمات انتظامی
آگاهی و شناساندن منطقه به افکار عمومی

3

شاخصهاي
اجتماعی-اقتصادي

گسترش برنامههاي آموزشی و مشارکت جمعی مردم در طرحها
ارتقا ،تکمیل و بازسازي بناهاي تاريخی منطقه
نمايش فعالیتهاي اقتصادي مانند به عمل آوردن گیاهان صنعتی ،دارويی
ايجاد نمايشگاههاي موقتی صنايعدستی ،برگزاري مراسم فرهنگی ،موسیقی محلی ،غذاي سنتی
ارائه خدمات تفسیري و اطالعرسانی در زمینه جاذبه گردشگري

4

سرمايهگذاري در جهت تبلیغات ،تهیه بروشور ،تابلوهاي خالصه اطالعات
شاخصهاي بازاريابی

تهیه فیلم مستند از جاذبههاي منطقه و پخش آن بین مديران تورها
گسترش تبلیغات از طريق رسانه
منبع :يافتههاي تحقیق

جدول  :2رتبهبندی معیارهای اصلی
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رديف

معیارها

وزن

رتبه

1

زيرساختها

0/464

1

2

سرمايهگذاري

0/240

2

3

اجتماعی -اقتصادي

0/162

3

4

بازاريابی

0/134

4

نرخ ناسازگاري0/01:
منبع :خروجی نرمافزار EXPERT CHOICE

اولویتبندی كلیه زیرمعیارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفتحوض
مشهد

جدول زیمر رتبمهبنمدی  28زیمر معیمار راهاارهمای اقتصمادی ارتقما جاذبمه گردشمگری منطقمه
هفتحوض مشهد را نشان م دهمد .زیمر معیمار ایممنسمازی و بهسمازی مسمیرهای ورودی و ارتقما
حملونقل عموم از داخل شهر به منطقه در معیمار اصمل زیرسماخت بمیشتمرین اهمیمت را دارد
بنابراین اولین اولویت در کل مدل م باشد .نر ناسازگاری مقایسا زوج کل ممدل نسمبت بمه
هدف  0/01م باشد ،و از آنجای که کمتر از  0/1م باشد ،پس کل مدل سازگار م باشد.
نتیجهگیری و پیشنهادها

همانطور که گفته شد ،صنعت گردشگری ،بمه ویمژه بمرای جواممع درحمالتوسمعه ،همم یمک
فرصت است و هم یک تهدید از طرف مقمرك نیرومنمدی بمرای پیشمرفت اجتمماع  ،اقتصمادی
و...است .ازاینرو توسعه ب برنامه ،غیرمنطق و نامتوازن این صنعت گردشمگری در درازممد

بمر

عاس عمل نموده و موجب ت،ریب زیستمقیط و بازمانمدن از فراینمد توسمعه خواهمد شمد ،در
صورت که با برآورده کردن نیازهای اجتماع  ،اقتصمادی ،مقیطم و بهسمازی و سمامانده ایمن
مناط  ،م توان از سرمایههای نهفته و پتانسیلهای بالقوة این مناط بهرهبرداری نممود .بررسم مما
نشان م دهد که با توجه به مشاال اساس شامل ،مشاال

مربوط به زیرسماختهما ،مشماال

مربوط به سرمایهگذاری ،مدیریت ،اجتماع  -اقتصادی و مشاال مربوط بمه بازاریماب  ،اهمداف
برنامه طبیعت گردی ایران مقق ن،واهد شد .توجه به اینکه کالنشهر مشهد به عنوان بزر ترین
زیارتگاه کشور ساالنه بهطور متغیر  10تا  15میلیون زائر را پذیراست لمذا بما سیاسمتگمذاریهمای
مناسب در زمینه صنعت گردشگری گام مثثری م تموان در زمینمه توسمعه اقتصمادی شمهر مشمهد
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برداشمت ازایمنرو شناسماندن و اولویمتبنممدی راهاارهمای اقتصممادی جاذبمه گردشمگری منطقممه
هفتحوض مشهد از اهمیت اناارناپذیری به منظور کمک به مسئوالن و برنامه ریمزان مربوطمه در
جهت ارتقا این منطقه برخوردار م باشد پرداخته شده است.
جدول  :3رتبهبندی كلیه زیر معیارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفتحوض مشهد
رديف

زيرمعیار

وزن

رتبه

1

ايمنسازي و بهسازي مسیرهاي ورودي و ارتقا حملونقل عمومی از داخل شهر به منطقه

0/101

1

2

تهیه امکانات بهداشتی عمومی مناسب و کافی

0/100

2

3

ارتقا تجهیزات زيربنايی(پارکینگ ،آبرسانی ،گاز ،نورپردازي مناسب و)...

0/088

3

4

استفاده از پتانسیلهاي منطقه در زمینه ورزشهاي پیادهروي ،کوهنوردي ،صخرهنوردي،
دوچرخهسواري ،اسکی ،کايت

0/063

4

5

ايجاد مشوق در جهت سرمايهگذاريهاي بخش خصوصی

0/052

5

6

ايجاد امکانات تفريحی و تفرجی(مانند باغ پرندگان ،پرورش آهو ،باغوحش ،پلهاي معلق ،تل سیج)

0/050

6

7

ايجاد متل ،مهمانسرا و ساير اماکن سکونتی

0/047

7

8

ساخت امکانات پذيرايی بیشتر و بهتر

0/041

8

9

آگاهی و شناساندن منطقه به افکار عمومی

0/035

9

10

ايجاد منطقه تفريحی حفاظت شده مجزا جهت بازديد از حیات وحش

0/034

10

11

پوشش بیمهاي گردشگران

0/033

11

12

تهیه فیلم مستند از جاذبههاي منطقه و پخش آن بین مديران تورها

0/029

12

13

تشويق افراد روستايی به مشارکت در جهت توسعه زيرساختها و ارائه خدمات و کاالي سنتی محلی

0/028

13

14

اعطاي وام به سرمايهگذاران جهت ارتقا گردشگري منطقه

0/027

14

15

گسترش تبلیغات از طريق رسانه

0/025

15

16

ايجاد بستر مناسب جهت جذب نیروي متخصص

0/024

16

17

ايجاد امکانات و خدمات انتظامی

0/023

17

18

ايجاد نمايشگاههاي موقتی صنايعدستی ،برگزاري مراسم فرهنگی ،موسیقی ،غذاي سنتی

0/023

18

19

ارائه خدمات تفسیري و اطالعرسانی در زمینه جاذبه گردشگري

0/023

19

20

گسترش برنامههاي آموزشی و مشارکت جمعی مردم در طرحها

0/022

20

21

سرمايهگذاري در جهت تبلیغات ،تهیه بروشور ،تابلوهاي خالصه اطالعات

0/022

21

22

مشارکت دولت در سرمايهگذاري

0/019

22

23

ارائه تسهیالت دفاتر خدمات خاص طبیعت گردي و گردشگري

0/018

23

24

ايجاد بازارهاي ثابت و هفتگی يا نمايشگاههاي کااليی

0/018

24

25

نمايش فعالیتهاي اقتصادي مانند به عمل آوردن گیاهان صنعتی ،دارويی

0/018

25

26

اعطاي تسهیالت ،وام با سود کم به زنان خصوصاً روستايیان جهت تولید کاال و خدمات

0/014

26

27

حمايت مالی راهاندازي موزه تخصصی و مرکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی

0/012

27

28

ارتقا ،تکمیل و بازسازي بناهاي تاريخی منطقه

0/012

28

نرخ سازگاري0/01:
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مقاله حاضر به بررسم  ،شناسمای و اولویمت راهاارهمای اقتصمادی جاذبمه گردشمگری منطقمه
هفتحوض مشهد پرداخته است .برای این منظور  4شاخص زیرساخت ،سرمایهگذاری ،اجتماع -
اقتصادی ،بازاریاب براساس مرور مطالعا قبل و نظرسنج از کارشناسان و مدیران در نظر گرفتمه
شد .در گام بعدی ،تعیین وزن و ارجقیت هر یمک از شماخصهمای فمو بمه روش  AHPتعیمین و
نهایتاً رتبهبندی زیرمعیارها به روش تصمیمگیری چند معیاره براسماس شماخصهمای ممذکور انجمام
گرفت .نتای  AHPدر تعیین وزن شاخصها نشان م دهد براساس نظر کارشناسان و مدیران منطقه
به ترتیب شماخص زیرسماخت ،سمرمایهگمذاری ،اجتمماع –اقتصمادی ،بازاریماب دارای اهمیمت و
اولویت در رتبهبندی شاخصها م باشند .نتای رتبهبندی کلیه زیرمعیارهای اقتصمادی ارتقما جاذبمه
گردشگری منطقه هفتحوض مشهد نشان داد که زیرمعیارهمای ایممنسمازی و بهسمازی مسمیرهای
ورودی و ارتقا حمل ونقل عموم از داخل شهر به منطقه ،تهیه اماانا بهداشت عموم مناسمب و
کاف و ارتقا تجهیزا زیربنای (پارکینگ ،آبرسان  ،گاز ،نورپردازی مناسب و )...به ترتیمب در
اولویتهای اول تا سوم قرار داشته و ارتقا ،تامیل و بازسازی بناهمای تماری ،منطقمه در اولویمت
آخر قرار دارد.
پیشنهادها
پیشنهادهای كاربردی

 .1با توجه به ایناه نتای مقاله نشان داد که در میان چهمار معیمار اصمل اقتصمادی ارتقما جاذبمه
گردشگری منطقه هفتحوض مشهد ،معیار زیرساخت در اولویمت اول قمرار دارد ،بمه مسمئوالن و
برنامه ریزان حوزه اقتصاد منطقه به ویژه شهرداری مشهد پیشنهاد م شود اقداما الزم جهمت رفمع
موانع زیرساخت و ارتقا آن هماننمد ایممنسمازی و بهسمازی مسمیرهای ورودی و ارتقما حمملونقمل
عموم از داخل شهر به منطقه را تمهید نمایند.
 .2با توجه به ایناه نتای مقاله نشان داد که در میان هفت زیرمعیار راهاارهای سمرمایهگمذاری
ارتقا جاذبه گردشگری منطقمه هفمتحموض مشمهد ،زیرمعیمار مشمو سمرمایهگمذاریهمای ب،مش
خصوص  ،اعطای وام به سرمایهگذاران جهت ارتقا گردشگری منطقه دارای اولویت م باشند ،بمه
مسئوالن و برنامه ریزان حموزه اقتصماد بمه ویمژه شمهرداری مشمهد پیشمنهاد مم شمود بما هماماری
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دستگاههای مربوطه اقداما الزم تمهید نمایند.
 .3با توجه به ایناه نتای مقاله نشان داد کمه در میمان هفمت زیرمعیمار راهاارهمای اجتمماع –
اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفتحموض مشمهد ،آگماه و شناسماندن منطقمه بمه افامار
عموم  ،ایجاد بستر مناسب جهت جذب نیروی مت،صص ،ایجماد اماانما و خمدما انتظمام در
اولویت قرار دارند ،به مسئوالن و برناممه ریمزان حموزه اقتصماد بمه ویمژه شمهرداری مشمهد پیشمنهاد
م شود با همااری دستگاههای مربوطه اقداما

الزم تمهید نمایند.

 .4با توجه به ایناه نتمای مقالمه نشمان داد کمه در میمان چهمار زیرمعیمار بازاریماب ارتقما جاذبمه
گردشگری منطقه هفتحوض مشهد ،تهیه فیلم مستند از جاذبههای منطقه و پ،ش آن بمین ممدیران
تورها ،گسترش تبلیغا از طری رسمانه ،ارائمه خمدما تفسمیری و اطمالعرسمان در زمینمه جاذبمه
گردشگری دارای اولویت م باشند ،به مسئوالن و برنامه ریزان حموزه اقتصماد بمه ویمژه شمهرداری
مشهد پیشنهاد م شود با همااری دستگاههای مربوطه اقداما

الزم تمهید نمایند.

از دیگر تققیقا آت که نیاز به بررس بیشتر در راستای ارتقا منطقه گردشگری دارد:
پیشنهادهای مطالعاتی

به مقققان پیشنهاد م شود مطالعهای به منظمور بررسم پیشمنهادهمای عملیمات  -1:رفمع موانمع
زیرساخت منطقه؛  -2موانع سرمایهگذاری منطقه؛  -3رفع موانع اجتماع  -اقتصمادی و یما فرهنگم
منطقه؛  -4رفع موانع بازاریاب منطقه ،در راستای ارتقا منطقه انجام دهند.
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چکیده
سرمایه فکری توانایی انتقال دانش و داراییهای ناملموس غیرمالی به منااب ایاااد وارو و پیشارفت اسات
سرمایه فکری دارایی دانشمحور است که رشد و توساعه کشاور را پایاهریایی مایکناد ایا تحقیا تاثویر
سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران را با استفاده از مدل پویایی سیساتم موردبررسای قارار مایدهاد مادل
پویایی سیستم یکی از روشهای علمای بارای مادلهاای پیییادهای چاون سیساتم پویاای غیر طای اسات؛
ازای رو برای نظار و ارزیابی اورا سرمایه فکری بر رشد اقتصاادی مناساا اسات دورة موردمطالعاه در
ای پژوهش  1380-1394و شبیهسازی آن تا سال  1410در نظر گرفته شده است نتاای باه دسات آماده از
مدل پویایی سیستم حاکی از تثویر مثبت و اندک سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران است که ای نتیاه بر
اساس مدل  DOLSنیی تثیید شده است به نظر میرسد علت اندک بودن تثویر سارمایه فکاری بار رشاد باه
اطر عدم فراهم بودن زیرسا تها و شرایط مکمل باشد که میتوان با برنامهریییها و سیاستهای مناسا
آن را فراهم نمود
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مقدمه

از دیرباز دولتها تالش ود را جهت باال بردن رشد اقتصادی معطوف داشتهاند و از سیاسات-
های مختلف جهت نیل به ای هدف استفاده میکنند رشد اقتصادی با اساتفاده از منااب موجاود در
دسترس و تخصیص سرمایهگذاریهای بیرگ به سرمایههای انسانی ،فکری ،و اجتماعی نتیاه می-
شود توان رقابت کشورها در جذب سرمایهگذاران ارجی ،توساط منااب نااملموس اا

آنهاا

تعیی میشود ،و تحقی و توسعه و نوآوری به عنوان کلید توساعه داناش مبتنای بار سارمایه فکاری
تلقی میگردد دانش یک منب اساسی برای ایااد ارزش در ساط شارکت یاا ساط منطقاهای در
نظر گرفته شده است سرمایه مبتنی بر دانش شامل طیف وسیعی از داراییهاست کاه منااف آتای را
برای اقتصاد کشور فراهم میکنند ( )OECD, 2013در ای تحقی سعی شده است میایان اساتفاده
و تثویر داراییهای ناملموس یا سرمایه فکری بر رشد اقتصاادی در ایاران موردبررسای قارار گیارد
ایران در بی  24کشور منطقه از نظر سرمایه فکری در رتبه پنام قرار دارد که ای رتبه باا توجاه باه
قابلیتهای کشور امکان ارتقای زیاادی دارد ( )Ranaei Kordshouli, et al., 2016و ازایا رو
ضرور اناام تحقی در ایران احساس میشود
وجه تمایی ای مقاله استفاده از مدل سیستمهای پویا در کناار مادل  DOLSاست  ،البتاه مادل
اقتصادسنای به عنوان مؤید مدل دینامیکی استفاده شده است در ادامه پس از بیان مباانی نظاری ،و
پیشینه موضوع ،مدل دینامیکی مقاله تبیی شده است سپس با کاربرد مدل ِ  DOLSمدل دیناامیکی
مورد تثیید قرار گرفته است و در انتها سناریوهای مختلف مطرح شده اسات فرضایههاای پاژوهش
عبار است از:
 1با افیایش سرمایه فکری در طی زمان ،رشد اقتصادی افیایش مییابد
 2با افیایش سرمایهگذاری در سرمایه انسانی در طی زمان ،سرمایه فکری افیایش مییابد
 3با افیایش سرمایهگذاری در سرمایه فکری در طی زمان ،بهرهوری نیروی انسانی افیایش مییابد
در ادامه مقاله در بخش دوم ،مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیان میشود در بخاش ساوم ،روش
اناام پژوهش موردبررسی قرار میگیرد در بخش چهارم ،شبیهساازی و فرضایا مادل دیناامیکی
مطالعه میشود در بخش پنام ،نتای مدل  DOLSبررسای مایشاود و درنهایات در بخاش ششام،
نتیاهگیری کلی مقاله ارائه میشود
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش

دانشمندان بر ای باورند که دانش ،عامل اصلی تولید در اقتصاد امروز اسات همینای دارایای-
های مبتنی بر دانش نقش عمدهای در فرایند ایااد ارزش ایفا میکنند سارمایهگاذاری در دارایای-
های نامشهود به عنوان یکی از عوامل مهم بهبود عملکارد شانا ته شاده اسات توجاه شارکتهاا و
کشورها در استفاده از دانش منار به ایااد مییت رقابتی و پیادهسازی سیستمهاای ناوآوری ملای و
منطقهای شده است دراکر ( )Drucker, 1992بهطورکلی به داناش باه عناوان منبا اصالی تولیاد
برای افراد و اقتصاد اشاره میکند در ای دیدگاه ،زمی  ،نیروی کار و سرمایه – عوامل سنتی تولید
 مناب وانویه تولید در نظر گرفته شدهاند فوری ( )Foray, 2004در یک حالت مشابه نشاان مای-دهد که در اقتصادهای مبتنی بر دانش ،سهم سرمایه نامشهود بیشاتر از سارمایه مشاهود در گساترش
تولید است در اقتصاد دانش ،ارزش کشورها ،مناط  ،سازمانها و افراد ،بهطور مساتقیم باه داناش و
سرمایههای فکری مربوط میشود ( )Edvinsson & Bounfour, 2004مالهوترا ( Malhutra,

 )2001استدالل میکند که رهبران اقتصاد ملی در حال تالش بارای یاافت راه قابالاعتماادی بارای
اندازهگیری داراییهای دانش هستند تا مدیریت بهتری از مناب نامشهودی که به موفقیات اقتصاادی
کمک میکنند ،داشته باشند کلید تعیی ای موفقیت ،درک روابط و تعدیلهای هامافیایای اسات
که میتوانند ارزش هر زیرماموعه سرمایه فکری را افیایش دهند ()Choo& Bontis, 2002
1

اصطالح «سرمایه فکری» ابتدا توسط کرانفیلد و راک در سال  1958به کارگرفته شاده اسات
( )Hudson, 1993:15ادبیا سرمایه فکری از نظریه سرمایه انسانی و نظریه رشاد ناشای شاد از
زمان انتشار تاب تولید سولو ( )solow, 1957عالقه به تحقیقا بحث سرمایه دانش گسترش یافت
در ادامه ای تحقیقا  ،گیارش بانک جهانی ( )1998تثیید نمود که تصویا سیاستهاای افایایش
ورو فکری میتواند عالوه بر افیایش درآمد ،زندگی مردم را بهباود بخشاد در ابتادای قارن ،21
اکثریت مطالعا سارمایه فکاری در شارکتهاای تاااری بارای توضای تفااو هاای بای ارزش
حسابداری و ارزش بازاری شرکتها مورد تحلیل قرار گرفته است امروزه تالش میشاود کاه ایا
روشها را به یک دامنه وسی تر با هدف مقایسه شا صهای سرمایه فکری ملی یاا منطقاهای انتقاال
________________________________________________________________
1 Kronfeld & Rock

22

پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقهای شماره 19

دهنااد (. )Edvinsson& Bounfour, 2004; Schiuma, et al., 2008بعااد از بیااان ایا
تاریخیه کوتاه ،تعاریف و مدلهای اندازهگیری سرمایه فکری بررسی میشود
1

مفهوم و تعاریف سرمایه فکری () IC

سرمایه فکری یک مفهوم انتیاعی و پیییده است که شناسایی و تعریف آن دشاوار اسات و در
سط بنگاهها و کشورها میتواند موردبررسی قرار گیرد بیشتری مشاهدا از طبقهبنادی سارمایه
فکری به سرمایه انسانی ،ارتباطی و سا تاری بوده است و در بسایاری از انادازهگیاریهاا در ساط
سازمانی و ملی از ای مدل استفاده میشود ای طبقهبندی در ابتدای دهه  1980توسط کارل اریک
2

سویبی ارائه شد و به عنوان مهمتری بخش سارمایه فکاری مشاخص شاده اسات ( Edvinsson,

 )2005تحقیقاتی وسی در سال  2000شروع شد و توسعه یافت تاا جاایی کاه انادازهگیاریهاا در
سط ملی عمدتاً بر اساس مدل ادوینسون و مالون (مدل  ،)E & Mصور گرفتند کاه مادل آنهاا
در عنوان بعدی مقاله توضی داده واهد شد
برای سرمایه فکری تعاریف مختلفی ارائه شده است که از آن جملاه :سارمایه فکاری «دارایای
است مبتنی بر دانش و توسعه که در میان دستههای مختلف سرمایه فکری جریان دارد»( & Rudez

 )Mihalic, 2007سرمایه فکری به عنوان ترکیبی از سارمایه انساانی و سارمایه ساازمان و سارمایه
مشاتری شانا ته شاده اسات ( )Bukh, et al., 2001سارمایه فکاری «محصاول ررفیات داناش،
مهار ها ،تواناییها ،اطالعا و تاربیاا افاراد؛ تمایال افاراد بارای اساتفاده از ایا ررفیاتهاا و
فرصتهای ارائه شده توسط سیستم کاری برای فعالسازی ذ یره سارمایه فکاری اسات» ( Burro

 )& Girardi, 2002سرمایه فکری «ماموع عوامل مبتنی بر دانش است؛ یعنی مناب  ،توانااییهاا و
صااالحیتهااایی کااه باارای ایااااد ارزش و یااک مییاات درازمااد  ،مااداوم و رقااابتی حیاااتی
هساتند»( )Lytras & Pablos, 2009سارمایه فکاری «شاامل دارایایهاایی اسات کاه از طریا
فعالیتهای فکری اعم از کسا دانش و ا تراعا جدید برای ایااد روابط ارزشامند ایاااد شاده
________________________________________________________________
1. intellectual capital
2. Sveiby
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است» ).)Tai& Chen, 2009
مدل ادوینسون و مالون ()E&M

ادوینسون و مالون (  )Edvinsson& Malone, 1997مفهومی روش و اساسی برای سارمایه
فکری ارائه کردند

سرمایه جدید

سرمایه فکری

سرمایه ساختاری

سرمایه سازمانی

سرمایه فرایند

سرمایه مالی

سرمایه انسانی

سرمایه بازار

سرمایه
تجدیدپذیر

شکل ( .)1مدل سرمایه فکری ادوینسون و مالون ()1997

در ایناا سرمایه سا تاری به سرمایه بازار (سرمایه مشتری) و سرمایه ساازمانی تقسایم مایشاود
سرمایه سازمانی به سرمایه فرآیند و سرمایه بازسازی شده تقسیم میشود سلسلهمراتا چند ساطحی
ای مدل دقی است و اغلا در برنامههای مفهومی و انادازهگیاری اساتفاده مایشاود باهطاورکلی،
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متخصصی سرمایه فکری ،بر روی ای موضاوع اتفاا نظار دارناد کاه ،سارمایه فکاری از سارمایه
انسانی ،سرمایه سا تاری تشکیل شده است انادازهگیاری سارمایه فکاری بار اسااس ایا ساه ناوع
طبقهبندی در سط

رد و کالن به یک استاندارد تبدیل شده است ( )Stahle, 2008که باه شارح

زیر توضی داده میشوند:
منظور از سرمایه جدید ،به صور کلی سرمایه فکری یا سرمایه فیییکی است که در ای میاان،
به سرمایه فکری ،سرمایه ناملموس و به سرمایه فیییکی ،سرمایه ملموس گفته میشود
سرمایه انسانی ،ارتباط با مردم را نشاان مایدهاد :داناش ،آماوزش و صاالحیت افاراد در انااام
ورایف و اهداف ملی ،و آموزش و پرورش سرمایه انسانی سا تار اصلی بنگااه اسات کاه منااب را
برای توسعه و پرورش سایر داراییهای فکری مانند تحقی و توسعه فراهم مینماید
سرمایه سا تاری نشان دهنده مخازن غیرانسانی دانش اسات کاه در سیساتمهاای تکنولاوکیکی،
اطالعاتی و ارتباطی آنها جاسازی شده و توسط سختافیار ،نرمافیار ،پایگاه دادههاا ،و ساازههاای
آن نشان داده شده است
سرمایه رابطهای ،نشاندهنده سرمایه فکری تعبیه شده در تعامال بای المللای اسات کاه نشاان-
دهنده توانایی کشور در ارائه یک محیط جذاب و رقابتی است
سرمایه بازار به داراییهای عمومی اشاره میکند که در رابطه بای کشاور و باازار بای المللای
است ای سرمایه ،ماموع تواناییها و موفقیتهای کشور در ارائاه یاک راهحال جاذاب و رقاابتی
برای نیاز مشتریان بی المللی ،سرمایهگذاری و دساتاوردهای کشاور در رواباط اارجی و همینای
صادرا محصوال و دما با کیفیت است ( )Bontis, 2004دارایایهاایی کاه در ایا نقطاه
کانونی قرار دارند عبارتند از :باز بودن در برابر جهانیشدن ،انعطافپذیری و سازگاری ،و همینی
رضایت مشتریان استراتژیک و شرکای تااری ملّی
سرمایه فرایند ،همکاری و جریان دانش است که نیاز به دارایایهاای فکاری ساا تاری مانناد
ای موارد دارد :سیستمهای اطالعااتی ،ساختافایار ،نارمافایار ،پایگااههاای داده ،آزمایشاگاههاا و
زیرسا تهای ملی
سرمایه تادیدپذیر :به توانمندیهای دولت و سرمایهگذاریهای واقعی اشاره دارد که تالش
میکند تا قدر رقابتی ود را در بازارهاای آتای افایایش دهاد دارایایهاای بازساازی و توساعه
عبارتنااد از :ساارمایهگااذاری در تحقیا و توسااعه ،وباات ا تراعااا  ،عالئاام تااااری ،شاارکتهااای
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راهاندازی ،تعداد انتشارا علمی ،تعاداد ا تراعاا وبات شاده ،پرونادههاای وبات ا تاراع ،EPO
هیینههای تحقی و توسعه
سرمایه فکری در ادبیات رشد

مهمتری بخش سرمایه فکری ،سرمایه انسانی است مدلهای رشاد نئوکالسایک ،بار ایا بااور
بودند که تغییرا تکنولوکیکی منشث ارجی دارند .در ای مدل فرض شده که تغییار تکنولاوکیکی
در سرمایه فیییکی و نیروی کار گناانده شده است مادلهاای رشاد در دهاههاای  1980و ،1990
تغییرا تکنولوکیکی را به عنوان یک فرایند درونی در نظر گرفتند ،و بر نقش فنااوری و داناش باه
عنوان محرکهای اصلی رشد ،تثکید کردند در مقایسه با مدلهای نئوکالسیک ،مدلهاای جدیاد
رشد ،افیایش بازده به مقیاس سررییهای ناشی از تحقی و توساعه در اقتصااد را موردپاذیرش قارار
دادند بدی ترتیا دانش به عناوان یاک عامال اصالی تغییارا تکنولوکیاک ،بار مبناای آماوزش
( )Romer, 1986, 1990و یا سرمایهگذاریهای تحقی و توسعه ( )Lucas, 1988شنا ته شاد
نظریه جدید رشد همینی نقش سایر صوصیا

داراییهای نامشهود را بررسی کرده است ساایر

محققان نیی عوامل جامعهشنا تی چون سرمایه اجتماعی ( )Ishise & Sawada, 2009و ناوآوری
( )Czarnitzki, 2008را موردبررسی قرار دادند مفهوم دارایی نامشهود ابتدا در محاسابا بهاره-
وری در دهه  1980به کار برده شد ،زمانی که رومر سرمایه انسانی را در تاب تولید کاب -داگالس
اضافه کرد اولی جریان تحقی سرمایه نامشهود بر روی عوامل فاردی و تاثویر آنهاا بار بهارهوری
تمرکی داشت رشاد اقتصاادی باا رشاد سارمایه انساانی -مهاار و داناش کاارگران ارتبااط دارد
سرمایهگذاری در ایاااد داناش شاامل هییناههاای سارمایه انساانی ،در قالاا آماوزش و پارورش،
تحقیقا علمی و هییناههاای تاااری بارای تحقیا و توساعه محصاول اسات چنای هییناههاایی،
سرمایهگذاریهای استراتژیک در رشد بلندمد هستند ()Stahle& Poyhonene, 2005
مدلهای اندازهگیری سرمایه فکری

سرمایه فکری بیش از یک دهه توجه جهانیان را به اود جلاا کارده اسات ،اماا هناوز هام در
ارتقا ،سناش و ارزیابی مفهوم در سط

رد سازمانی قرار دارد .اعالم ساال  1996باه عناوان ساال

نوآوری ،دولت سوئد همراه با دانشگاه استکهلم ،مدل ناوبر اسکاندیا در سط ملی را تغییر دادند تا
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عوامل موفقیت سوئد را تعیی کنند
عالوه بر دولتهای ملی ،چندی سازمان توسعه جهانی مانند بانک جهانی ،ساازمان همکااری و
توسعه اقتصادی و نمایندگیهای مختلف سازمان ملل متحد ،انواع مادلهاای انادازهگیاری دارایای
دانش را نیی پیشنهاد دادهاند ای مادلهاا در ابتادا تمرکای بار دارایایهاای ملماوس و دارایایهاای
سا تاری بود با ای وجود ،بر ی از ای مدلها نیی برای ارزیابی رشد ملی از لحاظ سرمایهگاذاری
مورداستفاده قرار گرفتهاند در اینااا الصاهای از چنادی مادل ملّای سارمایه فکاری آورده شاده
است:
الف  -روش ارزیابی دانش بانک جهانی :هدف از روش ارزیاابی داناش باناک جهاانی،
نشان دادن و شناسایی مشکال و فرصتهایی است که یک کشور برای تسهیل سرمایهگاذاری در
آینده با آنها مواجه میشود و همینی میتواند برای ای معیار که «چگونه اقتصاد با رقبای ود و
یااا کشااورهایی کااه مایاال بااه تقلیااد اساات مقایسااه ماایشااود» ،مورداسااتفاده قاارار گیاارد &Lin

) )Edvinsson, 2011ابایار جاام بارای بررسای توساعه جهاانی ،ایا شاا ص شاامل  69متغیار
سا تاری و کیفی است که به پن بعد تقسیم میشوند چهار مورد از آنها در توسعه اقتصااد مبتنای
بر دانش تعیی کننده هساتند :رکیام اقتصاادی و نهاادی ،آماوزش و پارورش و منااب انساانی مااهر،
زیرسا ت اطالعا پویا و سیستم نوآوری کارآمد
ب  -مدلهای اندازهگیری ساازمان همکااری و توساعه اقتصاادی :در مادل ساازمان
همکاری و توسعه اقتصادی ،شا صها ممک اسات شاامل ایا ماوارد باشاد 1 :هییناه عماومی و
صوصی در آموزش عالی  2هیینه تحقی و توسعه  3سرمایهگذاری در نرمافایار ( Malhotra,

)2003؛ به عبار دیگر ،هر کشوری که در آموزش عالی اود ،در تحقیا و توساعه و نارمافایار
بیشتر سرمایهگذاری کند ،سرمایه فکری آن بیشتراست
پ  -مدل کمیسایون اقتصاادی ساازمان ملال متحاد بارای اروپاا :مادل  ECEتوساط
کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا تهیه شده است با هدف تسهیل ناوآوری و تاااریساازی
داراییهای دانش ،ای مدل موارد زیر را بررسی میکند ) 1 :)Lin& Edvinsson, 2011روش-
های موجود برای ارزیابی داراییهاای فکاری (ا تراعاا )  2حقاو مالکیات معناوی  3ارزیاابی
انعطافپذیری مدیریتی  4ارزیابی بازار سهام شرکتها  5ارزشگاذاری پاروکه  R & Dاگرچاه
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ای مدل دیدگاه جام از فرایند نوآوری پایدار را فراهم میکند ،اما بهطور ویژه در ارزیابی حقاو
مالکیت معنوی تمرکی دارد نوآوری و قابلیتهای تکنولوکیکی یاک کشاور باا رشاد بلندماد و
پیشرفت اجتماعی مرتبط است
پیشینه موضوع

درباره سرمایه فکری و شبکه ارتباطی آن مطالعا

ارجی و دا لی اناام شده اسات کاه باه -

تعدادی از آنها اشاره میشود:
الف -مطالعات خارجی

لویارتی و همکاران ( )Loyarte, et al., 2018مدلی برای محاسبه سرمایه فکری در مؤسسا
تحقیقاتی حوزه فناوری ارائه دادند تا به کمک آن بتوان ارزیابی بهتری از ارزش پروکههای تحقیا
و توسعه ای نوع مراکی به دست آورد الگوی آنها که بر پایاه ارزیاابی سارمایه فکاری باه عاالوه
ارزیابی مالکیت معنوی استوار بود به مدیران و تصمیم گیران مراکی تحقیقاتی حوزه فناوری کمک
میکند تا ارزیابی دقی تری از داراییهای غیر ملموس ای مراکی داشته باشاند آنهاا باه تاثویر بعاد
سرمایه انسانی بر سرمایه فکری تثکید نمودهاند.

کرستیک و راجنوویچ ( ،)Krstic & Radjenovic, 2017به بررسای مفهاوم سارمایه فکاری
ملی و روشهای مختلف اندازهگیری موجود برای ارزیابی مناب ناملموس پردا تند در ایا مقالاه،
مدلهای متعدد برای اندازهگیری سرمایه فکری ملی در اقتصاد موردتوجه قرار گرفت آنها به ای
نتیاه رسیدند که تحقیقا آینده باید بر حل چندی موضوع تمرکی داشته باشاند تاا ارزش سارمایه
فکری و مییان سهم آن در رشد اقتصادی به درستی درک شود :اول ،تعاریف واض و طبقاهبنادی
اجیای سرمایه فکری باید مشخص شود سپس ،رابطه بی اجیای سرمایه فکری بهوضاوح مشاخص
شود و براساس ای روابط ،وزنهای مناسا باید باه هار زیرماموعاه داده شاود درنهایات ،هنگاام
تعیی سهم سرمایه فکری در رشد اقتصادی ،دیگر عوامل سرمایه غیر فکری نیی باید در نظار گرفتاه
شود
نونیی و همکاران ( )Nunez, et al., 2017در تحقیقی به بررسی مییان ارتباط بی ابعاد سارمایه
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فکری (سرمایه انسانی ،سرمایه سا تاری و سرمایه ارتباطی) پردا تند به همی دلیل ،از یاک روش
کمی و یک طرح غیر تاربی استفاده کردند با استفاده از همبستگی پیرسون ،مدلساازی معاادال
سا تاری و رگرسیون طی ،فرضیههای تحقی موردبررسی قرار گرفت از طری نموناهای از 103
شرکت مکییک ،یک رابطه مثبت و معنیدار بی ابعاد سرمایه فکری یافت شد نتای آن نشاان داد
که سرمایه انسانی میتواند سرمایه سا تاری و سرمایه ارتباطی در سازمانها را توضی دهد
روسی و همکاران ( )Rosssi, 2016به بررسی سرمایه فکاری در محادوده دولاتهاای محلای
ایتالیا پردا تند ای پژوهش از یک روش تحلیلی استفاده کرده که بار اسااس اطالعاا باه دسات
آمده توسط پرسشنامه بی  40000نفر از مدیران به منظور تعریف اجایای سارمایه فکاری و تحلیال
آنها تدوی شده است نتای پژوهش آنها نشان داد که سرمایه انسانی ترکیبی از اساتعدادها بارای
پیگیری اجرای هدف ،حس مالکیت و انگییه است و نقش مهمی در ارتقای سرمایه فکری دارد
یاسی و همکاران ( ،)Yaseen, et al., 2016در تحقیقی به بررسی تثویر عوامل سرمایه فکری
بر مییت رقابتی شرکتهای مخابرا پردا تند بر اساس آزمونهای تاربی ،یافتههای آنهاا نشاان
داد که سرمایه ارتباطی و سا تاری تثویر مثبت بر مییت رقابتی دارند دو سرمایه ارتبااطی و سارمایه
سا تاری  48.4درصد از مییت رقابتی را تشکیل میدهند تثویر سرمایه ارتباطی بر مییت رقابتی بار
اساس جنسیت و س تعدیل میشود ،ای اور در میان مردان جوان قاویتار اسات در ماورد سارمایه
سا تاری ،ای اور برای زنان نسبت به مردان به مراتا قویتر است
بران ( )Beran, 2015به بررسی تثویر سرمایه فکری بر رشد اقتصادی در کرواسی با اساتفاده از
روش پویایی سیستم پردا ت نتای پژوهش آنها نشان داد که رشد ساری اقتصاادی در کرواسای
نمیتواند بدون تثکید ا

بر سرمایهگذاری در سرمایههای فکری به دست آید ای امار مساتلیم

کار تحقیقاتی بیشتر در آینده همیون سرمایهگذاری در تحقی و توسعه و آموزش عالی دارد
ناوارو و همکاران ( )Navarro, et al., 2011به بررسای سارمایه فکاری در اتحادیاه اروپاا باا
استفاده از مدل دانش پردا تند .ای مقاله با هدف اندازهگیری سرمایه فکری به عنوان دانش باالقوه
یک کشور و بکار بردن آن در اتحادیه اروپا اناام گرفات بارای انااام ایا کاار از شاا صهاای
بهرهوری که از متغیرهای سرمایههای سا تاری ،انساانی و تکنولاوکی تشاکیل شاده ،اساتفاده شاده
است ای مقاله با دو فرضایه شاروع شاده 1 :ازآنااکاه کشاورهای وروتمناد ،مادیریت بهتاری در
سرمایه فکری از لحاظ شا صهای نسبی دارند ،در تولید نا الص دا لی ،از بایشتاری بهارهوری
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سرمایه فکری بهره میبرند  2در سرمایه انسانی ،کشورهای اروپای شرقی دارای پتانسیل قاویتاری
هستند چون نسبت به سیاستهای آموزشی و مهار های ساکنان ،باالتر از حد متوسط اروپااییهاا
هستند نتای پژوهش آنها نشان داد که سرمایه فکری بیرگای در کشاورهای توساعه یافتاه وجاود
دارد
مرور مطالعات داخلی

فضل زاده و همکاران ( )Fazlzadeh, et al., 2017به تثویر سرمایه فکری بار رشاد اقتصاادی
ایران پردا تهاند جامعة آماری پژوهش آنهاا شاامل شارکتهاای پذیرفتاهشاده در باورس اورا
بهادار تهران و دورة زمانی پژوهش شامل سالهای  1386تا  1394است در ای پژوهش باه منظاور
اندازهگیری سرمایة فکری از دو مدل ضریا ارزش افیودة سرمایة فکری و ارزش دفتری باه ارزش
دفتری استفاده شده است تحلیل یافتههای پژوهشی باا اساتفاده از رگرسایون چندگاناه مادل ارزش
افیودة سرمایة فکری نشان میدهد که از میان اجیای سرمایة فکری (شامل ضریا سرمایة فیییکی،
ضریا سرمایة انسانی و ضریا سرمایة سا تاری) ،تنها میان تغییارا ضاریا سارمایة ساا تاری و
رشد اقتصادی رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد نتای پژوهش آنهاا حااکی از ایا اسات کاه
سرمایة فکری یکی از مؤلفههای تثویرگذار بر رشد اقتصادی کشور است
رعنایی و همکاران ( )Ranaei, et al., 2016در تحقیقی مقایساه سارمایه فکاری در ایاران باا
کشورهای منطقه طی  15سال ا یر را مورد تحلیل قرار دادند به ای منظاور باا بهارهگیاری از مادل
تعدیل یافته لی و ادوینسون ،وضعیت کشورهای مورد نظار بار مبناای  24شاا ص در قالاا چهاار
شا ص سرمایه انسانی ،سارمایه فراینادی ،سارمایه باازار و سارمایه باازآفرینی ماورد ارزیاابی قارار
گرفت بر اساس نتای پژوهش آنها ،وضعیت ایران در مقایساه باا کشاورهای موردمطالعاه تحلیال
شد ،و همینی رابطه مثبت بی سرمایه فکری و سرمایه مالی تثیید شد
شیخی و همکاران ( )Sheikhi, et al., 2016در پژوهشی به رتبهبندی شا صهاای ساناش
سرمایه فکری با استفاده از تکنیک فازی پردا تند نتای پژوهش آنها نشان داد که ابعاد مؤور بار
سناش سرمایه فکری به ترتیا بعد سرمایه انسانی ،نوآوری ،رابطهای ،مشتری و سرمایه سا تاری
هستند همینی در روش فو مهمتری عوامل مؤور بر سناش سرمایه فکری به ترتیا توانمنادی
ذهنی و فکری ،توانایی اناام ورایف ،قابلیت جم آوری و استفاده از دادههای مشتریان میباشند
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شکاری و همکاران ( )Sheikhi, et al., 2016در مقالهای با عنوان «مییان تثویرگذاری سرمایه
فکری بر بهبود و ایااد کار و سرمایه ملی در چاارچوب اقتصااد مقااومتی» ،باه بررسای رابطاه بای
سرمایه فکری و مییت رقابتی پردا تهاند روش تحقیا  ،توصایفی و اساتفاده از آزماون همبساتگی
پیرسون است که با در نظر گرفت شاغلی در واحدهای منتخا قطعهساز ودرو و توزی پرسشنامه
موردبررسی قرار گرفته و نتای پژوهش آنها نشان داد با افیایش سرمایه فکری ،مییات رقاابتی نیای
قابل ارتقاست
محمدی و همکاران ( )Mohammadi, et al., 2015به بررسی رابطه اقتصاد داناشمحاور باا
سرمایه فکری (سرمایه انسانی ،سرمایه سا تاری و سرمایه رابطهای) پردا تهاند جامعاه آمااری ایا
پژوهش مدیران ،معاونی و کارکنان رده  17بانک صادرا اساتان چهارمحاال و بختیااری هساتند
آنها بعد از توزی پرسشنامه ،برای اندازهگیاری روایای پرسشانامه از روش محتاوایی؛ بارای تعیای
پایایی از آلفای کرونباخ؛ ،و برای تحلیل دادهها از آزمون پیرسون و رگرسیون اساتفاده کردناد بار
اساس نتای پژوهش آنها اقتصاد دانشمحور بر سرمایه فکری اورگذار است
عباسی و همکاران ( )Abbasi, et al., 2014در پژوهشی به رابطة سرمایه فکری بار بهارهوری
نیروی انسانی با تثکید بر یادگیری سازمانی پردا تهاند ای پژوهش با روش توصایفی – همبساتگی
اجرا شد .یافتههای پژوهش که مبتنی بر دادههای جم آوری شده از وزار علوم است ،بیانگر ایا
است که سرمایه فکری تثویر مثبات و معنایداری بار بهارهوری منااب انساانی دارد همینای نتاای
پژوهش آنها بیانگر آن است که یادگیری سازمانی میتواند در رابطه بای سارمایه فکاری و بهاره-
وری نیروی انسانی تثویر معناداری داشته باشد
تمایی مطالعه حاضر با پژوهشهای ذکر شده در باال ای است که ایا تحقیا باه بررسای تاثویر
سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران با رویکرد پویایی سیستم میپردازد ،ضم ای کاه همیماان از
الگوی اقتصادسنای نیی استفاده مینماید ای نکته در نتای مقاله شایان اهمیت است که اگر رشاد
باالی سرمایه فکری بخواهد بهطور کامل در رشد اقتصادی مؤور واق شاود بایاد ساایر شارایط هام
مهیا باشد
روش انجام پژوهش

ای پژوهش به بررسی تثویر سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران با رویکرد پویایی سیستم می-
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پردازد ،ضم ایا کاه همیماان در ایا تحقیا از الگاوی اقتصادسانای ساری زماانی نیای اساتفاده
میشود دادههای مورداستفاده در ای تحقی از مرکای آماار و ساایر منااب آمااری معتبار در ساری
زمانی سالهای  1380تا  1394است
مدل پویایی سیستم یکی از بهتری روشهای علمای بارای مادلهاای پیییادهای چاون سیساتم
پویای فنی ،اقتصادی و طبیعت غیر طی است ( )Sterman, 2000و برای نظار و ارزیابی اورا
سرمایه فکری بر رشد اقتصادی مناسا است سا تار مادل پویاایی ،تصاویر بهتاری از سیساتمهاای
پیییدهای مثل سیستم سرمایه فکری و سیستم رشد اقتصادی نشان میدهد در ایا تحقیا باا تغییار
عواملی که در ارتباط با سرمایه فکری هستند به اور غیرمستقیم ای عامل بر رشد اقتصاادی پردا تاه
میشود بعد از شناسایی ای عوامل ،روابط متقابل آنها از طری حلقههای باز ورد مثبات و منفای
مورد تاییه و تحلیل قرار میگیرد نرمافیار مورد اساتفاده در ایا روش  vensimواهاد باود در
پایان با اعمال سناریوها و مقایسه ای سناریوها با  GDPواقعی در کشاور ،راهکارهاا و پیشانهادهایی
برای رف ا تالف آنها ارائه واهد شد نمای کلای مادل باه صاور شاکل ( )2نشاان داده شاده
است :سرمایه انسانی نشاندهنده موجودی دانش افراد است که ای افراد ،سرمایه فکری را از طریا
شایستگی ،و نگرش فکریشان ایااد میکنند پس با افیایش سارمایه انساانی ،سارمایه فکاری زیااد
میشود با افیایش سرمایه فکری نیاز به محیطی پیدا میشود که انگیایه رشاد و توساعه را باه افاراد
بدهد ،چنی محیطی با سرمایهگذاری روی سرمایه اجتمااعی محقا

واهاد شاد افایایش سارمایه

اجتماعی از طری انتقال دانش سبا ارتقا یادگیری و ارائه محصوال و فنااوریهاای جدیاد مای-
شود؛ و تکنولوکی مورد استفاده اگر در سط باالتری قرار داشته باشد ،بهرهوری و ارزش افایوده و
رشد اقتصادی بیشتری ایااد میشود
مدل پویاییهای سیستم اصوالً بر مبنای سا تار بااز وردی سیساتم اسات ایا ساا تار توساط
ابیارهای نموداری مختلف بازنمایی و در قالاا معاادال شابیهساازی سیساتم باه صاور ریاضای
نمادسازی میشود در هار سیساتمی دو ناوع ساا تار بااز وردی بنیاادی وجاود دارد -1 :ساا تار
باز وردی مثبت  -2سا تار باز وردی منفی؛ و نوع سوم سا تار باز وردی کاه بااعنوان ساا تار
رشد  sشکل یا سا تار لاستیک شنا ته میشود ،که از ترکیا ای دو سا تار بنیادی پدیدار مای-
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شود در سا تار باز وردی مثبت 1حلقههای مثبت تمایل دارند هر آنیه را در سیساتم رخ مایدهاد
تقویت کنند .در سا تار باز وردی منفی ،2حلقههای منفی تغییر را نثی کارده باا آن باه مخالفات
برمی ییند ()Sterman, 2009: 31-33

شکل ( .)2حلقه اثرگذاری سرمایه فکری بر رشد اقتصادی

الف -نمودار علّی -حلقوی

نمودارهای علّی و معلولی جهت نشان دادن رفتار بی متغیرها و اوار آنهاا بار یکادیگر اساتفاده
میشود ای نمودار ابیاری برای ترسیم ارتباطا علّی بی ماموعهای از متغیرهای درگیر در دا ل
یک سیستم است
مدل سا تاری نشاندادهشده در شکل ( )3براساس تحلیل عوامل مؤور بر سرمایه فکری طراحی
شده است عوامل اصلی ای مدل تغییرا نسبی در سرمایه انسانی ،آموزش ،سرمایه تکنولاوکیکی،
رشد اقتصادی و سرمایه فکری هستند نرخ سرمایه فکاری بیشاتر تحات تاثویر آماوزش عاالی ،کاار
تحقیقاتی ،سرمایه انسانی و رشد اقتصادی قرار دارد با افیایش کمیّ و کیفی آموزش عاالی ،میایان
سرمایه فکری افیایش مییابد .درعی حال ،با کار تحقیقاتی شادیدتر ،میایان سارمایه فکاری بااالتر
________________________________________________________________
1. Positive Feedback Structures
2. Negative Feedback Structures
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است ،به ای معنی که اور ای عوامل بر مییان سرمایه فکری مثبات اسات؛ بناابرای مایتاوان گفات
روابط دا لی بی آموزش عالی ،کار تحقیقاتی و نرخ سرمایه فکری یک اور پویا و مثبت دارناد باا
افیایش نرخ سرمایه فکری ،ارزش نسبی سرمایه فکری نیی افیایش مییابد (حلقاه . (R1باا افایایش
سرمایهگذاری در تکنولوکی ،بهرهوری عوامل تولید زیاد و رشاد اقتصاادی افایایش پیادا مایکناد
(حلقه  .)R2افیایش سرمایه اجتماعی از طری انتقال دانش سبا ارتقا یادگیری و ارائه محصاوال
و فناوریهای جدید میشود و تکنولوکی مورد استفاده اگار در ساط بااالتری قارار داشاته باشاد،
عوامل تولید به شکل بهینه در فرایند تولید استفاده میشوند و بهرهوری و ارزش افایوده و درنتیااه
رشد اقتصادی بیشتری ایااد میشود (حلقه )R3

شکل ( .)3حلقههای علی -معلولی مدل

ب -نمودار جریان و انباشت

1

جهت شبیهسازی مدل ایااد شده پس از رسم نمودار علی و معلولی نمودار جریان انباشت رسم
میشود در نمودار جریان انباشت سه نوع متغیر وجود دارد :الف -متغیار حالات :2متغیار حالات یاا
انباشت که مقدار آن در هر زمانی به مقدار ای متغیر و سایر متغیرها در زمانهای قبلی بستگی دارد
________________________________________________________________
1.Stock Flow Diagram
2. Level or Stock Variables
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ب -متغیرهای نرخ :1نرخها یا جریانها متغیرهایی هستند که مستقیماً انباشتهاا را تغییار مایدهناد
پ -متغیرهای کمکی :2فراوانتری نوع متغیر به کار رفته در مدلها هستند؛ و مقادار آنهاا مساتقل
از مقدار متغیرها در دورههای زمانی قبلای اسات ( )Rajaeian, 2009: 20مادل حالات -جریاان
پژوهش ،به صور شکل ( )4است که سرمایه انسانی ،سرمایه فکاری ،رشاد اقتصاادی ،بهارهوری،
سرمایه تکنولوکی و سرمایه اجتماعی ،متغیرهای حالت هستند

تکنولوزی کشورهای
پیشرفته

آموزش

>شزومآ<

سرمایه
نرخ سرمایه تکنولوژی
تکنولوزی

بهره وری

سرمایه انسانی
نرخ سرمایه انسانی

نرخ بهره وری
تاخیر2

جمعیت

تاخیر1

>یعامتجا هیامرس<
سرمایه

تاخیر4

>شزومآ< بیکاری

>یرکف هیامرس<

سرمایه فکری
سرمایه
اجتماعی

تاخیر3

نرخ سرمایه اجتماعی
><Time

رشد اقتصادی

نرخ سرمایه فکری

تاثیر تحقیق و توسعه بر
تابع
سرمایه فکری

فساد

نرخ رشد اقتصادی

تحقیق و توسعه
><Time

>یناسنا هیامرس<

تورم

نابرابری درآمدی

دشر خرن(عبات(
اقتصادی

شکل ( .)4نمودارهای انباشت -جریان

شبیهسازی ،بررسی فرضیات و اعتبارسنجی مدل

متغیرهای حالت در مدل فو از انتگرال متغیر نرخ به دست میآید که نارمافایار آن را محاسابه
________________________________________________________________
1. Rate
2. Auxiliary Variables
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میکند؛ و متغیرهای نرخ بر اساس روابط بی متغیرهای ورودی باه آن فرماولبنادی مایشاود ایا
پژوهش دارای سه فرضیه است ،که با شبیهسازی اناام شده بررسی میشوند:
الف  -با افیایش سرمایه فکری در طی زمان ،رشد اقتصادی افیایش مییابد با افایایش سارمایه
فکری بهرهوری افیایش مییابد و با افیایش بهرهوری ،رشد اقتصادی نیی افیایش مییابد البتاه ایا
تثویر پذیرفت به صور آنی اتفا نمیافتد و با تث یرهایی همراه است مدل شبیهسازی شاده بارای
اناام ای فرضیه مورد آزمون قرار گرفت سرمایه فکری بهاندازه  10درصد افیایش داده شد و اوار
آن بر رشد اقتصادی بررسی گردید شکل زیر گویای نتای ای افیایش است

شکل  -5نتایج حاصل از شبیهسازی فرضیه اول برای سرمایه فکری

شکل  -6نتایج حاصل از شبیهسازی فرضیه اول برای رشد اقتصادی
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مشاهده میشود که با افیایش سرمایه فکری (که سرمایه انسانی و سرمایه سا تاری آن را شکل
میدهد) رشد اقتصادی افیایش یافته است (سارمایه فکاری باهانادازه  10درصاد و رشاد اقتصاادی
بهاندازه  3درصد) همانطور که در شکل مشخص اسات ایا افایایش در رشاد اقتصاادی ،حالات
نمایی دارد؛ بنابرای فرضیه اول تحقی مورد تثیید قرار میگیرد
ب  -با افیایش سرمایهگذاری در سرمایه انسانی در طی زمان ،سرمایه فکری افایایش ماییاباد
زمانی که سرمایه انسانی افیایش مییابد ،نرخ سرمایه فکری که منشث آن وجود منااب انساانی دارای
تواناییهای باال است؛ نیی افیایش مییابد در ای آزمون سرمایه انسانی بهاندازه  20درصاد افایایش
یافت همانطور که از شکل ( )7مشاهده میشود ،نرخ سرمایه فکری به صور نمایی و تقریباً 3.8
درصد افیایش یافته است

شکل  -7نتایج حاصل از شبیهسازی فرضیه دوم برای سرمایه فکری

پ  -با افیایش سرمایهگذاری در سرمایه فکری در طی زمان ،بهرهوری نیاروی انساانی (نسابت
ستاده به داده حاصل از کار نیروی انسانی) افیایش مییابد :سارمایه فکاری باه انااام فعالیاتهاا باه
روش نوی و بهتر میاناامد که باعث ایااد بهرهوری باالتر میشود مطاب شکل ( )8با افیایش 30
درصدی در سرمایه فکری افیایش در بهرهوری بیش از  30درصد ( 37درصد) است همانطاور از
نمودار نیی مشخص است ،ای افیایش حالت نمایی داشته و افیایش بهرهوری بیش از افیایش ایاااد
شده در سرمایه فکری است
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شکل  -8نتایج حاصل از شبیهسازی فرضیه سوم برای بهرهوری

بعد از بررسی فروض مطالعه با استفاده از مدل سیستم پویا ،به اعتبارسنای مدل پردا ته میشود
الف -آزمون بررسی شرایط حدی :1در ای آزمون بر ی از متغیرهای مادل در حالات شارایط
حدی ود قرار میگیرند و در شرایط جدید مدل اجرا میشود اگر در اجرای دوباره مادل حالات
نامناسا و غیرمعقولی از ود نشان ندهاد اعتباار مادل از دیادگاه ایا آزماون ماورد تثییاد اسات
آزمون فو برای متغیر جینی اناام شد که نتای به صور زیار اسات در اشاکال  9و  10مشااهده
میشود که با تغییر ضریا جینی به حدهای باالی و پایی آن ،رشد اقتصادی دارای تغییارا نرماال
است و مدل با استفاده از ای آزمون مورد تثیید است
ب -آزمون بررسی رفتار مرجع :2ای آزمون مدل شبیهسازی شده را با واقعیت مقایسه میکناد
و در صور وجود رفتار مشابه در دو حالت میتوان گفات مادل شابیهساازی شاده توانساته اسات
واقعیت را بیان کند در ایناا مقدار واقعی دو متغیر تولید نا الص دا لی و سرمایه انسانی با مقاادیر
شبیه سازی شده ای متغیرها مقایسه شده کاه نتاای در شاکل زیار آماده اسات هماانگوناه کاه در
اشکال  11و  12مشاهده میشود روند مقادیر شبیهسازی شاده هار دو متغیار ماورد آزماون باا روناد
مقادیر واقعی آنها تقریباً مشابه بوده و میتوان گفت که شبیهسازی توانسته واقعیات را تاا حادودی
بیان نماید و مدل شبیهسازی شده در ای حالت تثیید میشود
________________________________________________________________
1. Extreme conditions
2.Reference mode
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شکل  -9نتایج تحلیل آزمون حدی برای متغیر جینی (نابرابری درآمدی)

شکل  -10نتایج تحلیل آزمون حدی حاصل از تأثیر متغیر جینی بر رشد اقتصادی

با توجه به اعتبار مناسا مدل ،در انتهای ای قسمت از مقاله ،سناریویی جهات سیاساتگاذاری
ارائه میشود که طی آن افیایش در سرمایه فکری تا سال  1410موردبررسی قرار میگیرد با توجاه
به اینکه افیایش سرمایه فکری به افیایش رشد اقتصادی مایانااماد آیاا هماان رشاد  10درصادی
برای سالهای آتی کفایت میکند؟ با افیایش  10درصدی در نرخ سرمایه فکاری کاه شاروع ایا
افیایش از سال 1389بوده تا سال  .1410مقدار رشد اقتصادی  4.8درصد رشد میکند و با افایایش
 20درصدی در نرخ سرمایه فکری ،به  6.78درصد در سال  1410میرساد کاه در شاکل  13و 14
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نیی مشخص است مییان رشد در سناریوی دوم (افیایش  20درصدی نرخ سرمایه فکری) باه نسابت
کمتر از رشد در سناریوی اول است دلیل ای موضوع هم برمیگردد باه ایا کاه اگار رشاد بااالی
سرمایه فکری بخواهد بهطور کامل در رشد اقتصادی مؤور واق شود باید سایر شرایط هم مهیا باشد
که در دنیای واقعی چنی امری امکانپذیر نیست ،اما میتوان با برنامهریییها و سیاستهای مناسا
ای شکاف را کاهش داد

شکل  -11نتایج حاصل از آزمون واقعیت سنجی برای رشد اقتصادی

شکل  -12نتایج حاصل از آزمون واقعیت سنجی برای سرمایه انسانی
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شکل  -13سناریوی افزایش در سرمایه فکری تا سال 1410

شکل  -14سناریوی تأثیر افزایش سرمایه فکری بر رشد اقتصادی
نتایج مدل DOLS

جهت تثیید مدل دینامیکی ،بررسی اور سرمایه فکری بر رشد اقتصاادی از طریا مادل DOLS

نیی تخمی زده شد ابتدا آزمونهای آماری اناام شد و بعد از تعیای مادل بهیناه ،باه بارآورد مادل
پردا ته شد
آزمون ریشة واحد در سریهای زمانی

در الگوهای سری زمانی قبل از اناام هرگوناه بارآوردی بایاد ابتادا ،ماناایی متغیرهاای الگاو و
سپس در صور عدم مانایی وجود رابطة همگرایی و یا ارتباط بلندمد میان آنهاا آزماون شاود؛
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چراکه در غیر ای صور  ،نتای حاصل از برآورد الگو قابلاعتمااد نخواهناد باود ( &Manzoor

)Nouri Inanloo, 2005
برای آزمون مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد دیکی -فولر تعمایمیافتاه  ADFاساتفاده مای-
شود برای ای منظور ابتدا آزمون  ADFروی سط متغیرها اناام میشود مقادیر ایا آمااره بارای
هر یک از متغیرهای مورد استفاده در مدل در جدول ( )1آمده است
جدول  -1نتایج آزمون ریشه واحد دیکی -فولر با استفاده از آماره  t-Statisticدر سطح  5درصد
مقادیر با روند

مقادیر بدون روند

متغیر

در سطح

رشد اقتصادی

-3.11

-3.144

نیروی کار

-3.098

-

سرمایه

-3.175

-

-3.811

سرمایه فکری

-3.081

-3.098

-1.815

تفاضل مرتبه اول

تفاضل مرتبه اول

در سطح
-1.50

-4.186

-3.482

-4.177

همانطور که از جدول فو مشاهده میشود متغیار وابساته مادل (رشاد اقتصاادی) ،در تفاضال
مرتبه اول مانا شده است سرمایه و نیروی کار در سط  ،و سرمایه فکری در تفاضل مرتباه اول ماناا
شدند؛ بنابرای درجه همجمعی متغیر وابسته از مرتبه اول و سایر متغیرها از مرتبههای متفااو اسات
که در روش DOLS1ای تفاو

در مرتبه همجمعی متغیرها بر مدل ایرادی وارد نمیسازد.

برآورد مدل به روش DOLS

استاک و واتسون باا تعادیل روش حاداقل مربعاا معمولی ،روشای بارای بارآورد رابطاه بای
متغیرهای دارای روندهای تاصادفی را پیاشنهاد کردند و آن را حداقل مربعاا معمااولی پویااا یاا
حاداقل مربعاا

معماولی تعمیمیافته نامیدناد مقصاود از پویاا باودن ،آن اسات کاه در ایا روش

الگوی زمانی واکنش یک متغیر وابسته ،نسبت به تغییرا متغیر (یاا متغیرهای) مااستقل موردتوجاه
قرار میگیرد در ایا روش کاه درواق  ،تعادیلیافتااه روش انگال گرناار اسات ،مقاادیر پیشای ،
پسی و جاری تفاضل مرتا اول متغیرهای سامت به منظور رف تورش ماانبی ناشی از درونزایای
________________________________________________________________
1. Deprivation of Liberty Safeguards

42

پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقهای شماره 19

متغیرهاای توضایحی و یاا باه عبار دیگار ،باه منظاور از بای باردن همبساتگی بای جای

طاای

رگرسایون و متغیرهای توضیحی به الگو افیوده میشوند باه منظاور بارآورد واریاانس بلندمااد ،
طاهاای اساتاندارد بایاد تعدیل شوند برای ایا منظاور مااتریس واریاانس -کوواریاانس تخمای
زنندهها را میتوان با روشهایی نظیر روش نیویی ا وسات ( )1987برآورد کرد نکته مهم در روش
تخمای  DOLSآن اسات کاه ایا تخمی زننده در حالتهاایی نیای کاه درجاه جمعای متغیرهاای
توضیحی متفاو باشاد ،قابال استفاده است بدی ترتیا ،تخمای زنناده DOLSامکااان تخماای
بردارهاای همگرایای مشتمل بر متغیرهای جمعی دارای مرتبههای جمعی متفاو را نیی فراهم مای-
ساازد تخمی زننده  DOLSدر مقایسه با سایر تخمی زننادههاای باردار همگرایای از نقاااط قاو
متعاددی بر وردار است :محاسبه ای تخمی زننده آساان اسات ،باهطاوری کاه بارآورد الگاو بااه
کماک ایا تخمی زننده در مقایسه سایر تخمی زنندههای دارای کارایی مااانبی بسایار آساانتار
اسات همینی در روش  DOLSدرونزایی متغیرهای توضایحی ،ویژگیهاای ماااانبی بااه ویااژه
سازگاری تخمی زننده را تحت تثویر قرار نمیدهد ()& Watson,1993 Stock
با توجه به روش ، DOLSمدل اقتصادسنای به صور لگاریتمی به صور فرمول شاماره ()1
نوشته میشود متغیرها بر اساس آمارهای بانک مرکیی و مرکی آمار ایران به دست آماده و ساپس
برآورد شده است:
(سرمایه فکری ،نیروی کار ،سرمایه )= fرشد اقتصادی

جدول  -2نتایج آزمون مدل DOLS
متغیر

ضریب

آماره t

ارزش احتمال

رشد اقتصادی دوره قبل

0.929

57.171

0.000

سرمایه

0.097

4.922

0.004

نیروی کار

0.034

4.348

0.007

0.0026
R2=0.99

2.757

0.040

سرمایه فکری

نتای برآورد مدل نشان میدهد رشد اقتصادی دوره قبل بار رشاد اقتصاادی فعلای اواری مثبات
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داشته و ای اور مثبت از لحاظ آماری نیی معنادار است همینی وجود وقفه دوره قبل متغیار وابساته
در مدل به پویا شدن مدل داللت میکند که ای پویایی با تثیید معناداری آن موردقباول واقا مای-
شود و با مدل اقتصادسنای پویا روبرو هستیم سرمایه و نیروی کار نیی بر رشد اقتصادی تثویر مثبات
و معناداری دارند و با افیایش یاک درصاد در سارمایه ،رشاد اقتصاادی باه میایان  9.7درصاد و باا
افیایش یکدرصدی در نیروی کار ،رشد اقتصادی بهاندازه  3.4درصد افیایش مییابد باا افایایش
سرمایه فکری به میران یک درصد رشد اقتصاادی باه میایان  0.26درصاد افایایش ماییاباد و ایا
افیایش از لحاظ آمااری نیای معناادار اسات؛ و از ایا نظار مادل اقتصادسانای ،مادل سیساتمهاای
دینامیک را تثیید مینماید
نتیجهگیری و پیشنهادها

در ای مطالعه به بررسی تثویر سرمایه فکاری بار رشاد اقتصاادی ایاران باا روش پویاایی سیساتم
پردا ته شد ای مطالعه حاکی از آن است کاه سارمایه فکاری مسایر تحقیا جدیادی در راساتای
توسعه اقتصاد دانش بنیان است که توجه صاحانظران را به ود جلا کرده است سارمایه فکاری
باادون شااک عاماال مهماای باارای رشااد اقتصااادی اساات کااه اجاایای آن از عواماال ضااروری باارای
کشورهای توسعه یافته هستند نتای به دست آمده در ای مقاله نشان میدهد که سرمایهگاذاری در
سرمایه فکری به رشد اقتصادی کمک مایکناد و باهطاور مساتقیم و غیرمساتقیم بار عوامال دیگار
اقتصادی نیی تثویر می گاذارد در ایا مطالعاه ،از یاک مادل پویاای سیساتم اساتفاده شاد کاه ارائاه
تصویری از سیستمهای پیییده ،مانند سیستم سرمایه فکری و سیستم رشد اقتصاادی را تساهیل مای-
کند همانطور که داراییهای ناملموس برای سازمانهای صوصی مهم هستند ،آنهاا در افایایش
بهره وری و رقابت بخش عمومی ،ملت و منطقاه نیای اهمیات دارناد شانا ت اهمیات دارایایهاای
ناملموس ،تعدادی از دولتها را بر آن داشته است که به توسعة مدلهای انادازهگیاری و شاا ص-
های سرمایه فکری ود برای ایااد و حفظ رقابت ملی بپردازند
مدل پویایی سیستم یکی از بهتری روشهای علمای بارای مادلهاای پیییادهای چاون سیساتم
پویای فنی ،اقتصادی و طبیعت غیر طی است ازای رو برای نظار و ارزیابی اورا سرمایه فکری
بر رشد اقتصادی مناسا است سا تار مدل پویایی ،تصویر بهتاری از سیساتمهاای پیییادهای مثال
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سیستم سرمایه فکری و سیستم رشد اقتصادی را نشان میدهد در ای تحقی با تغییر عواملی کاه در
ارتباط با سرمایه فکری هستند به اور غیرمستیقیم ای عامل بار رشاد اقتصاادی پردا تاه شاده اسات
تست واقعیت سنای و آزمون شرایط حدی و آزمون حساسیت متغیرهاا بارای بررسای روناد رفتاار
متغیرها اناام گرفات کاه درنتیااه آن مادل ایا پاژوهش ،رفتااری منطقای از اود نشاان داد در
چارچوب ای مطالعه سه فرضیه بررسی شد مطاب فرضیه اول نشان داده شد که با افایایش سارمایه
فکری بهرهوری افیایش مییابد و با افیایش بهرهوری رشد اقتصادی نیی تاثویر افیایشای مایپاذیرد
البته ای تثویر پذیرفت به صور آنی اتفا نمیافتد و با تث یرهایی همراه است مطاب فرضیه دوم،
زمانی که سرمایه انسانی افیایش مییابد ،نرخ سرمایه فکری نیای افایایش ماییاباد و مطااب فرضایه
سوم ،سرمایه فکری به اناام فعالیتها به روش نوی و بهتر مایانااماد کاه باعاث ایاااد بهارهوری
باالتر میشود دو سناریو موردبررسی قرار گرفت که در سناریوی اول ،افیایش نرخ سرمایه فکاری
و تثویر آن بر رشد اقتصادی تا سال  1410موردبررسی قرار گرفت ،که نشان داد ای افیایش باعاث
رشد میشود اما اگر ای رشد باال در سرمایه فکری بخواهد بهطور کامال در رشاد اقتصاادی ماؤور
واق شود ،باید سایر شرایط هم فراهم شود که در دنیای واقعی چنی امری بهطور مطل امکانپاذیر
نیست ،اما میتوان با برنامهریییها و سیاستهای مناسا ایا شاکاف را کااهش داد در ساناریوی
بعدی ،با افیایش بهرهوری میایان رشاد اقتصاادی نیای افایایش یافات بارای تخمای مادل از روش
 DOLSنیی در ای تحقی استفاده شد ،که باا انااام آزماونهاایی هماراه باود نشاان داده شاد کاه
سرمایه فکری بر رشد اقتصادی اور مثبتی دارد همانطور که در روش  DOLSتثویر سرمایه فکاری
بر رشد اقتصادی در ایران ناچیی بود ،در مدل سیستمهای پویا نیی همی تثویر اندک بود ،یعنای مادل
 DOLSمدل پویا را تثیید کرد
بهطورکلی ،بحث سرمایههای فکری با توجه به اینکه مبحثی جدیاد اسات ،نقاش بسایار مهام و
ارزندهای در شکوفایی افراد ،بهبود سط زندگی و درآمد ،افیایش دانش و مهاار  ،ررفیاتهاای
تولید ،رشد اقتصادی و کاهش فقر دارد باید توجه داشت نگرش اقتصاادی باه سارمایه فکاری (بار
روی تحصیال و آموزش) برای بهرهوری کشور بسایار مفیاد باوده و همینای ضاام موفقیات و
پیشرفت اقتصادی کشور اسات باا وجاود نیروهاای جاوان و تحصایلکارده کشاور ،الزم اسات باا
حمایت و سرمایهگذاری مؤور بر تحقیقا و توساعه در هماة ساطوح فاردی ،ساازمانی و اجتمااعی
جایگاه در وری برای کشور تثبیت شود و با توسعه مهار ها و توانمندی نیروی کار در بادو ورود
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و حی ورود به کار از طری سرمایهگاذاریهاای منطقای در آماوزش متوساطه و آماوزش عاالی و
آموزشهای مهارتی صور پذیرد
 ای نکته شایان اهمیت است که اگر رشد بااالی سارمایه، از نظر کاربردهای سیاستی ای تحقی
فکری بخواهد بهطور کامل در رشد اقتصادی مؤور واق شود باید سایر شرایط هم مهیا باشد کاه در
 اما میتوان با برنامهریییها و سیاساتهاای،دنیای واقعی چنی امری بهطور کامل امکانپذیر نیست
 اهمیت توجه به پرورش و ارتقای سرمایه انساانی،مناسا ای شکاف را کاهش داد نکته مهم دیگر
جهت افیایش بهرهوری نیروی انسانی و توسعه سرمایه فکاری اسات کاه مناساا اسات موردتوجاه
سیاستگذاران قرار گیرد به منظور ارتقای جایگاه سرمایه انسانی الزم اسات تاا توجاه بیشاتری باه
-توسعه مهار ها و توانمندی نیروی کار در بدو ورود و حی ورود به کار از طری سرمایهگاذاری
های منطقی در آموزش متوسطه و آموزش عالی و آموزشهای مهارتی صور پذیرد
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بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر
کیفیت نهادی در کشورهای  OECDو  :OPECکاربرد
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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

54

پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقهای شماره 19

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
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چکیده
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اشتغال استانی افزایشیافته ولیکن در سطوح باالتر ،تتصص به کاهش رشد اشتغال میانجامد؛ به قوری که
بهرهوری افزایشیافته و جایگزین رشاد اشاتغال مایشاودا باهایانترتیا فرضایه مارشاال در محادودهای از
شاخص تتصص  R&Dتأیید میشاودا محاسابه اثارات مساتقیم و یرمساتقیم نشاان مایدهاد کاه افازایش
تتصص  R&Dدر یک منطقه بر رشد اشتغال همان منطقه تأثیر دارد؛ ولی اثار معنایداری بار رشاد اشاتغال
مناق همجوار ایجاد نمیکندا همننین افزایش شاخص تنوع یر مرتبط در هر منطقه منجر به رشاد اشاتغال
همان منطقه میشود؛ اما افزایش شاخص تنوع مرتبط در منااق همساایگی باه کااهش رشاد اشاتغال منطقاه
میزبان میانجامدا
کلیدواژهها :تنوع ،تتصص ،اثرات خارجی جکوبز ،فرضیه مارشال ،اقتصادسنجی فااییا
طبقهبندی L25. D62, C01, B00 :JEL

مقدمه

اخیراً نقش ساختار صنعتی بر رشد اشتغال منطقهای توجه بسیاری را به خود جف

نماوده اساتا

یکی از شاخههای این مطالعات با تمرکز براثر جکوبز ( ،)Jacobes,1960پیشنهاد میکند کاه تناوع
بیشتر ساختار صنعتی منجر باه رشاد اشاتغال مایشاود و همنناین از منااق در مقابال اثارات منفای
شوکهای خارجی محافظت میکندا مناققی که از لحاظ سااختار صانعتی تناوع بیشاتری دارناد از
آثار خارجی جکوبز بهرهمند میشوند؛ دریالی که تنوع بیشتر در درون یک منطقاه ،ناوآوریهاای
فنی و اثرات سررسز را بهبود میبتشدا فرضیه جکوبز از لحاظ تجربای در مطالعاات بسایاری نظیار
ففاادمن و آدرخ ( ،)Feldeman and Audretsch,1999آتاااران و زوییااک ( Attaran and

 ،)Zwwick,1987پاساای و اوسااای ( ،)Pasi and Usai,2002بیشااا ( )Bishop,2008و پاادی
( )Pede,2013تأیید شده استا این مطالعات رابطه مثبت بین تنوع اقتصاد منطقاهای و رشاد اشاتغال
را ارائه میکنندا به دنبال روند افزایشی مطالعات مرتبط باا نقاش تناوع اقتصاادی بار رشاد اشاتغال،
مدلهای اشتغال منطقه ای نیاز بارای درنظرگارفتن وابساتگی فااایی ماورد توجاه قارار گرفتاهانادا
مطالعات اخیر پیرامون مدل های رشد اشاتغال بار ارتبااط متقابال منااق  ،جهات منظاورکردن آثاار
خارجی شوکهای مثبت و منفی در نوایی همسایگی تأکید دارندا ()Oconner et al.,2018
کروگمن ( )Krugman,1991در کتاب خود تجمیع 1را بهعنوان یکی از ویژگیهای قابلتوجاه
________________________________________________________________
1. Agglomeration
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در جغرافیای اقتصاادی مطارح مایکناد دات ( )Douth,2001و آن را "خوشاهبنادی فعالیاتهاای
اقتصادی و پایدار با نوعی منط مدور" میداندا به گفته پاورتر ( )Porter,1998تجمیاع صانعتی باه
خوشه جغرافیایی گروهی از شرکتها و مؤسسات که در تولید و یاا فعالیاتهاای اقتصاادی خاا
باهم مرتبط هستند ،اشاره داردا عموماً صرفههای ناشای از مقیااس در ابعااد جغرافیاایی و مکاانی باه
صرفههای ناشی از تجمیع شناخته میشوند)(Dehghan shabani et al., 2016

صرفههای خارجی ناشای از مقیااس در اثار تجماع تعادادی بنگااه ایجااد مایشاوند کاه باه آن
اصطبیاً خوشهای شدن میگویند که به دودسته زیر تقسایم مایشاود :الاو) صارفههاای ناشای از
تجمیع محفی و ب) صرفههای ناشی از تجمیع شهر ( O'Sullivan., 2003, Sabbagh Kermani.,
2001).

صرفههای ناشی از تجمیع محفی ،صرفههایی هستند که به گروه بنگاههایی که در صانایع مشاابه
و در یک مکان جغرافیایی مستقرشدهاند تعفا مایگیارد دریاالیکاه صارفههاای ناشای از تجمیاع
شهری ،صرفههایی هستند که به بنگاههاایی تعفا مایگیارد کاه در بتاشهاای متفااوت اقتصاادی
فعالیت میکنند ))Jacobs., 1960ا
فرضیه صرفههای ناشی از تجمیع محفی یاا هماان صارفههاای بیرونای تتصاص اقتصاادی ابتادا
توسط مارشال ( )Marshall,1920مطرحشده و بعدازآن ارو ( )Arrow,1962در نظریه رشاد خاود
بیان می کند که افزایش سارمایه دانشای شارکت بار ساطش داناش کال صانعت تاأثیر مایگاذارد و
درنهایت رومر ( ،)Romer,1986در مدل رشد درونزای خود استدالل کرده است کاه صارفههاای
بیرونی ،نیروی محرک نوآوریهای تکنولوژیکی هستند و بنابراین منجر به رشد اقتصادی میشاوند
()Farahmand., & Abootalebi., 2012ا هر چه میزان صارفههاای محفای قاویتار باشاد ،انگیازه
باالتری برای تشکیل خوشههای صنعتی ایجاد میشود ( )Farahmand et al.,2017
عوامل متتففی باعث اختبف در نرخهای رشد مناق میشود که عبارتاند از :ساختار صانعتی
(از نظر تنوع 1و تتصص )2مناق  ،درجه رقابتپذیری بنگاه ،همجاواری منطقاه باا ناوایی بازر
شهری ،اثرات شهر بزر

و درجه شهرنشاینی ()Oconner et al.,2018ا هامچناین اماروزه تأکیاد

________________________________________________________________
1. Diversification
2. Specialization
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بسیاری بر اقتصاد دانشبنیان از قری افزایش هزینههاای تحقیا و توساعه شاده اساتا باا توجاه باه
اثرات گسترده صرفههای ناشی از تنوع و تتصص  R&Dبر کارایی اقتصادی ،از یک سو و اهمیت
نقش هزینه های تحقی و توسعه در تقویت تاوان تولیادی و هماوار نماودن مسایر توساعه پایادار ،از
سوی دیگر ،پژوهش یاضر سعی دارد با تأکید بر محاسبه شاخص تتصص  R&Dو با بهارهگیاری
از اقتصادسنجی فاایی نتایج تجربی تأثیر صرفههای ناشی از تنوع و تتصص  R&Dبر رشد اقتصاد
منطقهای در ایران را برای سالهای  1384تاا  1394ارائاه نماوده و از ایان جهات از ساایر مطالعاات
موجود در این یوزه متمایز میگرددا یافتههای این مطالعه میتواند امکاان بررسای فرضایه مارشاال
(تأثیر مثبت تتصص بر رشد اقتصادی) و فرضیه جکوبز ( تأثیر مثبت تنوع بر رشد اشتغال) را فراهم
نمایدا در مطالعه یاضر از یک مدل اقتصادسنجی فاایی استفادهشده است که اثر تنوع را بار رشاد
اشتغال برآورد میکند و همننین اجازه میدهد که اثرات سارریزهای فااایی در سراسار اساتانهاا
کنترل شودا
برای این منظاور در قسامت دوم باه ارائاه مباانی نظاری و ماروری بار شاواهد تجربای موضاوع
پرداخته میشودا در قسمت  3دادههای بهکاررفتاه معرفای و در قسامت  4تناوع و تتصاص R&D

استانهای ایران بررسی میشودا در قسمت  5مدلسازی رشد اشتغال موردبحث قارار مایگیاردا در
قسمت  6به ارائه نتایج بهدستآمده و سرانجام در قسمت  7به نتیجهگیری پرداخته میشودا
مبانی نظری و مروری بر شواهد تجربی موضوع:

امروزه توجه به برنامهریازیهاای منطقاهای جهات ایجااد توساعه متاوازن منطقاهای موردتوجاه
قرارگرفته است بهقوریکه تعداد زیاادی از مطالعاات تجربای مانناد ففادمن و آدرخ ( Feldeman

 ،)and Audretsch,1999پدی ( )Pede,2013وبیشا ( )Bishop,2008بر رابطه مثبات باین تناوع
اقتصادی منطقه ای و رشد اشتغال را که به فرضیه جکوبز معروف است ،تأکید دارند و آثار خارجی
مارشال ،ارو و رومر 1که بهعنوان راهکاری برای منطقهگرایی اقتصادها شناخته مایشاود ،تتصاص
منطقهای را عامل رشد اقتصادی میداندا بهقوریکه تتصص ،نوآوری را تسریع مایکناد و باعاث
________________________________________________________________
1. Marshall-Arrow-Romer
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رون منطقهای میشود زیرا بنگاهها نهتنها برای کس

منابع کمیااب بااهم رقابات نمایکنناد ،بفکاه

باهم همکاری نیز دارندا ( )Oconner et al.,2018تنوع به وجاود شامار بزرگای از اناواع متتفاو
صنایع در یک منطقه یا اندازهای که فعالیت اقتصاادی یاک منطقاه باین شاماری از قبقاات صانایع
توزیعشده باشد ،گفته میشود دریالیکه تتصص ،به میزان تمرکاز فعالیاتهاای مرباوط باه یاک
صنعت خا

در منطقه بستگی دارد ()Dehghan shabani et al., 2016ا

هندرسون ( ،)Henderson,1997به بررسی پویایی اثرات خارجی تجمیع ،با استفاده از دادههای
تابفویی برای  5صنعت تولیدکننده کاالی سرمایهای میپردازدا وی به این نتیجه میرسد کاه اثارات
خارجی  MARبسیار قویتر از اثرات جکوبز هستندا
ور و گروت ( ،)Marshall-Arrow-Romer(MAR),2008به بررسی رابطه آماری باین اثارات
خارجی تجمیع (تتصص ،تنوع و رقابت) و رشد اشتغال هر صنعت میپردازندا جامعه آماری آنهاا
را  68پایگاه صنعتی در آمستردام برای دوره  1998تا  2006تشکیل میدهدا آنها در پژوهش خود
از روش گبسر و همکاران ( )Glaeserاستفاده میکنند زیرا آنها در روش خودچارچوبی را ارائاه
میکنند که برای تجزیهوتحفیل رشد واید جغرافیایی نیاز به اقبعات کمی دارد و از قرفای دیگار
اشتغال یک شاخص ییاتی در مکانهای صنعتی است و از رشد اشتغال بهعناوان شااخص عمفکارد
استفاده میشود و به این نتیجه رسیدند که در پایگاههای صنعتی ،تتصص مانع رشد آنها میشودا
دات ( ،)Dauth,2010به رابطه بین اثرات پویای انواع تجمیع و رشد اشتغال در آلماان ربای باا
استفاده از یک شاخص محفی سازی و یک شااخص خوشاهای مایپاردازدا او در ایان پاژوهش از
تففی دادههای مقطعی و سری زمانی استفاده میکند و تمام افراد مشغول به کار در ارب آلماان را
در  326منطقه که تحت پوشش خدمات اجتماعی قرار داشتند در فاصافه ساالهاای  1989تاا 2006
مورد بررسی قرار میدهد و به این نتیجه میرسد که تجمیعهای صنعتی اثری قوی بر رشد منطقهای
دارندا
جونگو

و یونگ بوناگ ( ،)Jongkuk and Young Bong,2014باه بررسای اثارات متقابال

سرمایهگذاری داخفی و تتصص  R&Dو بازاریابی پرداختهاندا آنها در پژوهش خود از یک مادل
تجربی استفاده کردند و به تجزیهوتحفیل دادهها از سال  1985تا  2009بارای بایش از  500شارکت
در صنایع متنوع در دو گروه با تکنولوژی باال و پایین پرداختند نتایج این مطالعه نشان مایدهاد کاه
تأثیرات متقابل تتصص مبتنی بر تحقی و توسعه و بازاریاابی و ساطش تکنولاوژی (یعنای صانایع باا
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فناوری باال و کم) وجود دارد و از قرف دیگر یک شرکت موجود در صنعت باا تکنولاوژی بااال،
میتواند با تکمیل تمرکز داخفی خود در تحقی و توسعه بر بازاریابی یا تحقیا و توساعه داخفای و
خارجی متمرکز شود و در مقابل یک شرکت در یک صنعت با فنااوری کام قاادر باه دساتیابی باه
عمفکرد بیشتر در هنگام تحقی و توسعه و بازاریابی استا
جونگ رونگ و همکاران ( ،)Jong-Rong,2015تتصص  R&Dو رشاد بهارهوری تولیاد در
سطش بینالمففی را با استفاده از روش داده های پانال باا اثارات ثابات و وابساتگی مقطعای بارای 11
کشااور عاااو سااازمان همکاااری اقتصااادی و توسااعه باارای دورهای از سااالهااای ،1981-2000
موردبررسی قراردادند کاه تتصاص  R&Dنشاان دهناده توزیاع ساهم تحقیا و توساعه صانایع در
زیرمجموعه بتش تولید است و میتواند بهعناوان یکای از شااخصهاای فنااوری موردتوجاه قارار
گیردا آنها در پژوهششان به این نتیجه رسیدند که تمرکز صنایع تحقیا و توساعه در چناد صانعت
مناس تبش میکند تا رشد بهرهوری را افزایش دهد و عبوه بر ایان ،ایان اثار مثبات ،مرباوط باه
تمرکز بر صنایع توسعهگرا یا صنایع نوآوری استا
جفری و انا ( ،)Jeffrey and Anna,2017به تتصص و تنوع :تنوع کشاورزی و فقر پویا در اتیاوپی
با استفاده از شااخص بااینری پرداختنادا دادههاای مورداساتفاده شاامل تقریبااً  1500خاانوار در 15
روستا از سال  1989تا  2009هستا آنها با استفاده از دادههای پانل خانوار از اتیوپی ،یک شاخص
تنوع برای اندازهگیری تأثیر تنوع محصول بر وضعیت فقر ایجاد کردند و به این نتیجاه رسایدند کاه
خانوادههایی که محصول متنوعی را تولید میکنناد ایتماال دارد از شادت فقار کمتاری نسابت باه
خانوادههایی که در تولید محصوالت خود متتصص هستند برخوردار باشاندا عابوه بار ایان تناوع
محصول باعث کاهش ایتمال اینکه یک خانواده فقیر به فقر برساد و ایتماال اینکاه یاک خاانواده
فقیر در فقر باقی بماند میشود و همننین نتیجه گرفتند که تنوع زیستی یکراه مناس

بارای مقابفاه

با ضرورتهای فقر استا
ماتیاس ( ،)Matthias,2019به چرخه فعالیتهای تحقی و توسعه با استفاده از یک مادل  RBCدر
ایاالتمتحده پرداخت و با استفاده از تجزیهوتحفیل یافتهها به این نتیجاه رساید کاه مشتصاه داناش
که معموالً در ادبیات رشد استفاده میشود ،برای ویژگایهاای مهام چرخاه کسا وکاار ،باهویاژه
یرکت سرمایهگذاری تحقی و توسعه و استتدام تحقی و توسعه مهم استا
فرهمند و ابوقالبی ( ،) Abootalebi& Farahmand,2012به تأثیر تنوع و تتصص اقتصادی بر
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رشد اشتغال استانی در کشور ایران قی دوره  1375-1385پرداختندا آنهاا ابتادا تناوع و تتصاص
اقتصادی در استانهای ایران را اندازهگیری کردهاند و سپس با استفاده از مدل اقتصادسنجی اثارات
هر یک از متغیرها بر رشد اشتغال در استانهای ایران را برآورد کردهاندا نتایج اقتصادسانجی بارای
اثرات خارجی جکوبز رابطه مثبت معنایداری را نشاان مایدهاد ،کاه نمایاان گار اثار مثبات تناوع
اقتصادی بر رشد منطقهای در ایران استا آنها همننین به این نتیجه رسیدند کاه تتصاص تنهاا در
سطوح باالی خود اثر مثبتی بر رشد اشتغال در استانهای ایران داشته است و اثر اندازه پایه استان بار
رشد اشتغاالن نیز منفی استا
دهقان شبانی ( ،)Dehghanshabani,2012به تحفیل تأثیر تجمیع فعالیتهاای صانعتی بار رشاد
منطقه ای اقتصاد در چارچوب مدل جغرافیاای اقتصاادی جدیاد در ایاران مایپاردازدا وی از روش
داده های تابفویی بر مبنای روش یداقل مربعات دومریفهای برای  28استان ایران ،قای دوره 1379
تا  1385اساتفاده کارده اساتا ن تاایج یاصال از بارآورد الگاوی اقتصادسانجی ،تاأثیر مثبات رشاد
اقتصادی ،نیروی کار ،هزینه یمل کاال ،متارج خانوار و هزینه تحارک سارمایه انساانی بار تجمیاع
فعالیتهای صنعتی را نشان میدهدا وی همننین به تأثیر مثبت تجمیع فعالیتهاای صانعتی و ساطش
دانش منطقه رسید و از قرفی بیان کرد که هزینه تحرک سرمایه انسانی و تولید سرانه سال  1379بر
رشد اقتصادی منطقه تأثیر منفی داردا
فرهمند و همکاران ( ،)2017به تأثیر تتصص و تنوع فعالیتهای اقتصادی شهری بار بهارهوری
نیروی کار در استانهای ایران قی سالهای  1379-1395با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی فاایی
پرداختندا نتایج نشان میدهد که تتصص و تنوع فعالیتهای اقتصادی ،و وقفه فاایی هار دو و نیاز
بودجه ،ارتباط مثبت و معناداری با بهرهوری نیروی کاردارند ،اما رابطه سرمایه انساانی باا بهارهوری
نیروی کار بهصورت  Uمعکوس هست و همننین ،ضرای

برآوردی وقفه فاایی و خطای فاایی

مثبت و معنادارند که نشااندهناده وابساتگی فااایی بهارهوری نیاروی کاار در اساتانهاای کشاور
میباشندا
همانقور که دیده میشود گرچه در بعاای از مطالعاات داخفای و خاارجی انجاامشاده رابطاه
مثبت و معنیدار بین تنوع و رشد اشتغال و رابطه معکوس بین تتصص و رشد اشتغال دیده میشاود
ولیکن عفیر م نقش قابلتوجه متارج تحقی و توسعه در رشد اقتصادی در هیچکادام از مطالعاات
ذکرشده به تحفیل فاایی تأثیر تنوع و تتصص  R&Dبر رشد اشتغال در اساتانهاای کشاور ایاران
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پرداخته نشده است که از این منظر مطالعه موردنظر دارای نوآوری استا
دادههای تحقیق:

در این مطالعه از دادههای ،اشتغال ،شا بن کارگااههاای صانعتی باه تفکیاک کاد چهااررقمی
قبقهبندی صنعتی ( ،) ISIC1تعداد کل صنایع به تفکیک کد دورقمی قبقهبنادی صانعتی ( )ISICو
هزینههای تحقی و توسعه به تفکیک استان استفادهشده استا بهایانترتیا

تعاداد  341مشااهده باا

استفاده از اقبعات  31استان ایران برای  11سال یاصلشده استا کفیه دادههای موردنیااز در ایان
مطالعه از مرکز آمار ایران اخذشده استا این دادهها باه هماراه دادههاای تاراکم جمعیات ،درآماد
متوسط ،میزان شهرنشینی و شا فین بتش خدمات مجموعه دادههای این مطالعه را کامل میکندا
اندازهگیری تنوع و تخصص  R&Dو مقایسه آنها در ایران

تنوع اقتصادی در یک شهر تفاوت را در ساختار اقتصاد شهری نشان میدهدا یک شاهر ،کاامبً
متنوع نامیده میشود اگر نسبتهای یکسانی از کارگران با  mنوع مهارت و استعداد داشته باشد که
در  mنوع فعالیت مشغول به کار باشند ،بنابراین در این شهر نسبت یکساانی از بنگااههاا وجاود دارد
که هر یک فرآیند تولیدی از نوع  mرا استفاده میکنناد ) Duranton & Puga, 2001ا معیارهاای
متتففی برای اندازهگیری تنوع اقتصادی وجود داردا بسیاری از مطالعات ،تنوع را از قری شااخص
هرفیندال اندازه میگیرنادا (هندرساون و همکااران Henderson,1995 ،و پاسای و یوساایPaci ،

 )and Usai,2006فرانکن و همکاران ( )Franken,2004شااخص هرفینادال باه دلیال ایانکاه ایان
روش تنوع مرتبط 2و یر مرتبط 3را نادیده میگیرد موردنقاد قاراردادا تناوع مارتبط ایان مفهاوم را
ماایرساااند کااه دو بتااش متمااایز ،در برخاای از ویژگاایهااا ماننااد ارتباقااات عرضااه ،مشااتریان یااا
خصوصیات تولید باهم مشترکاند .دریالیکه تنوع یر مارتبط وجاود چناین مشاابهتهاایی را در
برنداردا این تفاوت آنچنانکه بیشا ( )Bishop,2008اشاره میکند مهم است؛ زیارا ایجااد آثاار
________________________________________________________________
1. International Standard Industrial Classification (ISIC).
2. Related Diversity
3. Un related Diversity
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خارجی مثبت ممکن است از بتشهای مرتبط بروز نموده و بر رشاد اثار مثبات بگاذاردا همنناین
یک اقتصاد محفی که بسیاری از بتشها را دربردارد از لحاظ تئوریاک مایتواناد از یاک شاوک
اقتصاااادی اثااار منفااای بگیااارد؛ بناااابراین در پاااژوهش یاضااار باااه پیاااروی از اکاااانر و همکااااران
( )Oconnor,2018از سه معیار تنوع شامل تنوع کل ،2 1تناوع مارتبط و تناوع یار مارتبط اساتفاده
شده است و تنوع کل بهوسیفه آنتروپی کل )TE( 2اندازهگیری میشود که بهصاورت زیار تعریاو
میشود:
 ( )1

)

به قوری که سهم شا بن کارگاههای صنعتی به تفکیک کدهای چهاررقمی بهکال شاا بن
منطقه است و  Nتعداد صنایع چهاررقمی موجود را نشان میدهدا این شااخص افازایش تناوع را باه
کاهش مقدار تتصصهای قوی مرتبط میکندا آنتروپی یر مرتبط ( )UEهمانند معادله ( )1اماا باا
استفاده از دادههای صنایع به تفکیک کدهای دورقمی محاسبه میشودا دریالیکه آنتروپی مارتبط
( ،)REاختبف بین  TEو  UEمیباشدا
نمودار 1ا جزئیاتی از میانگین شاخص تنوع را برای هر استان تا دوره  1384-94نشان میدهد به
قوری که سایههای تیره بیانگر مناققی با تنوع باال و سایههای روشن مناققی باا تناوع پاایین اساتا
مقایسه آنتروپی کل نشان میدهد سه اساتان سامنان ،مرکازی و قازوین متناوعتارین منطقاه از نظار
اشتغال بوده و استانهای سیستان و بفوچستان ،کهکیفویه و بویرایماد و ایابم از درجاه پاایین تناوع
برخوردارندا بر اساس آنتروپی یر مرتبط ،استان کهکیفویه و بویرایمد ،خراسان شمالی و سیساتان
و بفوچستان از درجه پایین تنوع برخوردارندا نقشه سوم آنتروپی مرتبط را بررسی مایکناد و نشاان
میدهد که استانها ی سامنان ،قازوین و مرکازی از درجاه بااالی تناوع برخوردارناد و اساتانهاای
کهکیفویه و بویرایمد ،خراسان شمالی و بوشهر از درجه پایین تنوع برخوردارندا

________________________________________________________________
1. Total Diversity
2. Total Entropy
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نمودار  -1میانگین تنوع در دوره  1384-1394به تفکیک استان
جدول  -1استانهای با بیشترین و کمترین درجه تنوع کل در ایران1394-1384 ،
TE

استانهای با درجه تنوع کل کمتر

TE

استانهای با درجه تنوع کل بیشتر

.038

ایالم 

.871

سمنان 

 .040

کهکیلویهوبویراحمد 

 .828

مرکزی 

 .052

سیستانوبلوچستان 
 .810
افتههایپژوهش 
مأخذ:ی 

قزوین 

تتصص  R&Dبه میزان هزینه تحقی و توسعه در فعالیتهای مربوط به یک صانعت خاا

در

منطقه بستگی داردا معیارهای متتففی برای اندازهگیری تتصص وجود دارد که میتاوان باه معیاار
نسبت مکانی و تعداد کارخانههای هر صنعت در هر منطقاه و ااا اشااره کاردا در مطالعاه یاضار باه
پیروی از چن و همکاران ( )Chen,2015جهات انادازهگیاری درجاه تتصاص  ،R&Dاز ضاری

 93

تحلیل فضایی تأثیر تنوع و تخصص  R&Dبر رشد اشتغال

جینی 1بر اساس رابطه زیر استفاده میشود:

بهقوریکه  nتعداد بنگاههای صنعتی به تفکیک کدهای دورقمی آیسیک Yk ،نسابت تجمعای
از صنعت  Xk ،kسهم هزینه تجمعی تحقی و توسعه برای آن صانعت و  ،Pkمقادار هزیناه تحقیا و
توسعه برای آن صنعت میباشدا همه شاخصهای باال در دامنه صفر و یک قرار دارند بهقاوریکاه
ارزش بزر تر نشاندهنده درجه باالیی از تتصص  R&Dمیباشدا
در جدول  2سه استانی کاه در دوره  1384-94باهقاور میاانگین ،بایشتارین و کمتارین میازان
تتصص را داشتهاند نشان دادهشده استا
جدول  -2استانهای با میانگین بیشترین و کمترین درجه تخصص در ایران1384-94 ،
استانهای با درجه تخصص بیشتر

GINI

استانهای با درجه تخصص کمتر

GINI

 .760

سیستانوبلوچستان 

 .967

گلستان 

 .803

ایالم 

 .963

گیالن 

 .829

خراسانجنوبی 

 .962
مأخذ:یافتههایپژوهش 


مازندران 

مدلسازی رشد اشتغال

اساس مدل تجربی این مطالعه مبتنی بار گبسار و همکااران ( )Glaeser and et al,1992اسات
که توسط بیشا ( )2008بسط داده شده استا در این چارچوب یک تابع تولید ساده با یک عامال
" نیروی کار" وجود داردا به دلیل عدم دسترسی دقی به اقبعاات موجاودی سارمایه اساتانهاا از
عامل سرمایه صرفنظر شده است .فرض میشود که تابع تولید بنگاه بهصورت )At f (Ltاست کاه
 Atنشاندهنده تکنولوژی در زمان  tو Ltنهاده نیروی کار استا
بر اساس یداکثر کردن سود:
()2
________________________________________________________________
1. Gini index
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دستمزد نیروی کار میباشدا

بهقوریکه

بر اساس نرخهای رشد خواهیم داشت:

( )3
ومنطقهایتفکیک شود .جزءملیبینهمه

شودکهرشدتکنولوژیمیتواندبه اجزای ملی 


فرضمی
ایمتفاوتمرتبطمیشود .


ایبهآثارخارجیمنطقه

ساناستاماجزءمنطقه
مناطقیک

با فرض تابع تولید باهصاورت f (L )L1 (0    1) :و باا درنظرگارفتن  A nationalباهعناوان

جزئی مفی تکنولوژی در زمان  tو ) g(0بهعنوان جزئی منطقهای تکنولوژی خواهیم داشت:
A
Lt 1
W
) )   log( t 1 )  log( national ,t 1
Lt
Wt
)A national .t + g(externalities, other local effects

( log

)(4

معادله ( )4نشان میدهد که رشد اشتغال محفی میتواند توسط ( gاثرات خارجی و سایر اثرات
منطقهای) و رشد دستمزد توضیش داده شودا در ایان پاژوهش بار اسااس مطالعاه اکاانر و همکااران
( ) 2018مدل رشد اشاتغال بارای گنجانادن اثار سارریز فااایی و اثارات متقابال فااایی منطقاهای
تعمیمیافته استا برای سادگی ،معادله ( )4را در فرم ماتریسی بازنویسی میکنیما
( )5

empg it  rc it    it

بهقوریکه  rcگروهی از متغیرهای متتفو است که میتوانند در رشد اشتغال منطقاهای تاأثیر
بگذارندا معادله ( )5نقطه آ از برای توسعه مدل فاایی استا
 iشاخص برای اندازهگیری مقطعی (واید فاایی) با  t ،i=1,...,Nشااخص بارای انادازهگیاری
زمان با  t=1,...,Tو  empgمعیاری از رشد اشتغال در منطقه  iو در زمان  tاستا
 ، rc itبردار ( )1*kاز مشتصههای منطقهای متغیر مستقل

 ، یک بردار مقادیر ثابت از پارامترهای ناشناخته استا

 ،  itجمفه خطای که باه صاورت نرماال مساتقل و یکساان باا میاانگین صافر و واریاانس  2

توزیعشده است رابطه ( )5اثرات فاایی ممکن در تحفیل تاأثیر تناوع و ساایر عوامال رشاد اشاتغال
مناق را نادیده میگیردا
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با توجه به اینکه در این مطالعه " اشتغال" به عناوان وایاد فااایی انتتاابشاده اسات انتظاار
میرود سرریزهایی از مناق همسایه وجود داشاته باشاد و باه هماین جهات از یاک مادل دورباین
فاایی ( )SDMکه از فرم زیر تبعیت میکند ،استفاده میشود:

empg it  wempg jt  rc it 1 wrc jt 2   it

()6

در ادبیات اقتصادسنجی فاایی معادله ( )6بهعنوان یک  SDMیرشارقی اسات کاه مقاادیر باا
وقفه فاایی متغیرهای مستقل و وابسته را شامل مایشاودا ایان رابطاه نشاان مایدهاد کاه بارخبف
مدلهای پنل یر فاایی ،ارتباط بین تنوع ،رشد اشاتغال و ساایر عوامال منطقاهای ناهتنهاا تاابعی از
متغیرهای توضیحی در منطقه  iاسات ب فکاه همنناین تاابعی از رشاد اشاتغال و متغیرهاای توضایحی
مناق همسایگی استا  SDMاجازه میدهد مقادیر مشاهدهشده از رشد اشاتغال منااق همساایگی
( )wempgهمراه با سایر خصوصیات سایر مناق همسایگی ( )wrcبر نرخ رشد اشتغال یک منطقاه
تأثیر بگذارندا ضری
خا

 تأثیر رشد اشاتغال در منااق همساایگی روی رشاد اشاتغال یاک منطقاه

یا بهعبارتدیگر متغیر وابسته با تأخیر فاایی را نشان میدهدا  wنشان میدهد ماتریس وزنی

فاایی با ابعاد  N*Nاستا درایههای ماتریس وزنی فاایی ،درصورتیکه دو منطقاه مارز مشاترک
داشته باشند مقدار  1و در یر این صورت مقدار صفر را به خود اختصا
ضرای

میدهنادا قطار مااتریس

(که نشاندهنده نزدیکی یک منطقه به خودش است) مقدار صفر را میگیاردا دریاالیکاه

مدل ارائهشده در معادله ( )6یک مدل دوربین فاایی است اما هیچ پیش فرضی درباره مزیات ایان
ماادل نااداریم؛ بنااابراین محاادودیتهااایی را باارای انتتاااب ماادل مناساا از بااین ماادلهااای
 SDM,SAR,SEMبر اساس لی ساژ و پاک ( )Lesaje, Pace,2009و الهورست ()Elhorst,2009
اعمال میکنیما
محاسبه اثرات مستقیم و یرمستقیم متغیرها بر رشاد اشاتغال امکاان تحفیال دقیا تاری را فاراهم
میکندا این اثرات از قری مشات جزئای  empgنسابت باه متغیرهاای توضایحی منطقاهای یاصال
میشاودا مااتریس مشاتقات جزئای از  empgنسابت باه متغیار توضایحی منااق متتفاو  rcبارای
 i=1,...,Nبه شرح زیر است:
 empg empg 
1
...

)   (I  w

rc

rc
1
N 
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بهقوریکه  w ijدرایه ( )i,jاز ماتریس وزنی  Wاستا
همانقور که توسط لی ساژ و پاک ( )2009اشاره شده اثر مستقیم با میانگین عناصر قطر اصافی
اندازهگیری میشود و اثر یرمستقیم یا اثر سرریز فاایی بهوسیفه میانگین جمع سطری عناصار یار
قطری اندازهگیری میشود.

یافتههای تحقیق

در مدل ارائهشده در مطالعه یاضر با این پیشفرض که شوکهای وارده بر تماام اساتانهاا اثار
یکسانی دارند مدل فاایی  SDMو  SARبررسی (سیو و یمیادی رزی )1396 ،و بارای انتتااب
بهترین مدل بین  SDMو SARاز آزمون والد اساتفاده شاده اسات کاه باا توجاه باه آمااره آزماون
( )chi2=112.17, Prob.=0.000فرضیه  H1مبنی بر برتری مدل  SDMنسبت به مدل  SARپذیرفته
میشودا
قبل از برآورد مدل بهصورت فاایی ،آزماون هاسامن جهات انتتااب مادل اثارات تصاادفی و
اثرات ثابت انجامشده که نتایج این آزمون
( )chi2(17)=9.77, Prob.=0.9131پذیرش فرضیه  H0را تأیید نموده ،درنتیجه مادل باا اثارات
تصادفی برآورد و نتایج آن در جدول  3ارائه میشودا
بررسی یافتههای تحقی در جادول  3نشاان مایدهاد کاه ساهم شاا فین بتاش خادمات (،)se
تتصص ،)s( R&Dدرآمد متوسط ( ،)iتناوع مارتبط ( )reو تناوع یار مارتبط ( )ueتاأثیر مثبات و
معناداری بر رشد اشتغال داردا ضری

بهدستآمده برای تاوان دوم تتصاص ( )ssمنفای و معناادار

است که نشان میدهد رابطه بین تتصص اقتصادی و رشد اشتغال بهصورت  Uمعکاوس مایباشادا
همننین یافتههای تحقی نشان مایدهاد کاه تاراکم جمعیات ( )cpو میازان شهرنشاینی ( )uدر ایان
مطالعه تأثیر معناداری بر رشد اشتغال نداردا
جهت تحفیل دقی تر اثرات مساتقیم ،یرمساتقیم و کال نیاز در جادول  3ارائاهشاده اساتا اثار
مستقیم تأثیر یک متغیر توضیحی خا

در منطقه  iرا روی متغیار وابساته در منطقاه  iانادازهگیاری

میکندا بررسی یافتههای پژوهش درزمینه آثار مستقیم در جدول  3نشان میدهد که ساهم شاا فین
بتش خدمات ( ،)seتتصاص ( ،)sتاراکم جمعیات ( )cpو تناوع یار مارتبط ( )ueتاأثیر مثبات و
معناداری بر رشد اشتغال دارد؛ اما درآمد متوسط ( ،)iمیزان شهرنشینی ( )uو تنوع مرتبط ( )reتاأثیر
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معناداری بر رشد اشتغال نداردا
جدول  -3نتایج برآورد اثرات تصادفی فضاییSDM
اثرات کل

اثرات غیرمستقیم

اثرات مستقیم

ضرایب برآوردی

0/0471102
)(0/031
-0/0025043
)(0/059
-0/3063919
)(0/948
0/5342869
)(0/869
0/0063199
)(0/152
0/0455051
)(0/026
5/291128
)(0/011
-2/636651
)(0/010

-0/0185246
)(0/332
-0/0031737
)(0/016
-2/219845
)(0/594
1/750773
)(0/539
0/0044254
)(0/272
0/0413635
)(0/023
1/46458
)(0/421
-2/894039
)(0/002

0/0656348
)(0/000
0/0006693
)(0/275
1/913453
)(0/027
-1/216486
)(0/055
0/0018945
)(0/022
0/0041415
)(0/186
3/826548
)(0/000
0/257388
)(0/567

0/072241
(0/000)1
0/001489
)(0/005
2/730136
)(0/000
-1/779766
)(0/000
0/0008242
)(0/074
-0/0017879
)(0/263
1/047751
)(0/000
0/7295003
)(0/045
-0/0322283
)(0/000
-0/0014365
)(0/027
-0/2231892
)(0/889
0/8760202
)(0/428
-0/0019838
)(0/063
-0/0056924
)(0/162
0/0448905
)(0/920
-2/34029
)(0/000
0/1652477

متغیرها
Se
I
S
 Ss
 Cp
U
 Ue
 Re
 w*se
 w*i
 w*s
 w*ss
 w*cp
 w*u
 w*ue
 w*re

rho

یافتههایپژوهش 
منبع :

________________________________________________________________
1ا اعداد داخل پرانتز ایتمال را نشان میدهندا
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اثاار یرمسااتقیم ،تااأثیر تغییاارات در متغیرهااا در منطقااه  jرا روی متغیاار وابسااته در منطقااه  iرا
اندازهگیری میکند بهقوریکه i≠jا
بررسای یافتاههااای پاژوهش درزمیناه آثااار یرمساتقیم در جاادول  3نشاان مایدهااد کاه میاازان
شهرنشااینی ( ،)uدرآمااد متوسااط ( )iو تنااوع ماارتبط ( )reتااأثیر معناااداری باار رشااد اشااتغال دارنااد
دریالیکه سهم شا فین بتش خدمات ( ،)seتتصص ( ،)sتراکم جمعیت ( )cpو تنوع یر مارتبط
( )ueتأثیر معناداری بر رشد اشتغال ندارندا
اثر کل ،مجموع اثر مستقیم و یرمستقیم تغییر متغیرها بر متغیر وابسته در منطقه  iاساتا بررسای
یافته های پژوهش بر اساس اثرات کل در جدول  3نشان میدهد که ساهم شاا فین بتاش خادمات
( ،)seمیزان شهرنشینی ( ،)uتنوع مرتبط ( )reو تنوع یر مرتبط ( )ueتأثیر مثبت و معناداری بر رشد
اشااتغال دارنااد دریااالیکااه درآمااد متوسااط ( ،)iتتصااص ( ،)sتااوان دوم تتصااص ( )ssو تااراکم
جمعیت ( )cpتأثیر معناداری بر رشد اشتغال ندارندا
نتیجهگیری

در این مطالعه به تحفیل فاایی تأثیر تنوع و تتصص  R&Dبار رشاد اشاتغال اساتانی در کشاور
ایران در دوره  1384-1394پرداختهشده استا مقایسه شاخص تتصص و تنوع نشان مایدهاد کاه
استانهای سیستان و بفوچستان ،ایبم و خراسان جنوبی به ترتی کمترین درجه تتصاص را در باین
استانها دارا بوده دریالیکه استانهای گفستان ،گیبن و مازندران به ترتی

دارای بیشترین درجه

تتصص در بین استانها میباشندا از منظر تنوع اقتصادی اساتانهاای سامنان ،مرکازی و قازوین باه
ترتی
به ترتی

متنوعترین استانهای ایران و استانهای ایبم ،کهکیفویه و بویرایمد و سیساتان و بفوچساتان
از درجه تنوع کمتری برخوردارندا یافتههای تحقی نشان میدهد که سهم شاا بن بتاش

خدمات ،تتصص و تنوع مرتبط و یر مرتبط بر رشد اشتغال مثبت و معنیدار اساتا باهقاوریکاه
تأثیر تتصص از تنوع بیشتر است همننین تأثیر تنوع یر مرتبط نیز نسبت به تنوع مارتبط بایشتار
استا در یقیقت یافتههای یاصل از ایان مطالعاه فرضایه جکاوبز را بارای اساتانهاای ایاران تأییاد
میکندا همننین رابطه بین تتصص اقتصادی و رشد اشتغال بهصورت  Uمعکوس است ،کاه نشاان
میدهد باا افازایش تتصاص  R&Dرشاد اشاتغال اساتانی افازایشیافتاه ولایکن در ساطوح بااالتر،
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تتصص به کاهش رشد اشاتغال مایانجاماد؛ بناابراین پاس از افازایش تتصاص  ،R&Dبهارهوری
افزایشیافته و بنابراین جایگزین رشد اشتغال میشودا بهاینترتی

فرضیه مارشال در محادودهای از

تتصص تأیید میشودا
محاسبه اثرات مستقیم و یرمستقیم نشان میدهد که افزایش تتصص  R&Dدر یک منطقاه بار
رشد اشتغال همان منطقه تأثیر دارد ولیکن اثر معنایداری بار رشاد اشاتغال منااق هامجاوار ایجااد
نمیکندا یافتههای تحقی نشان میدهد که افزایش شاخص تنوع یر مرتبط در هر منطقاه منجار باه
رشد اشتغال همان منطقه مای شاود ولایکن افازایش شااخص تناوع مارتبط در منااق همساایگی باه
کاهش رشد اشتغال منطقه میزبان میانجامدا تراکم جمعیت باهصاورت مساتقیم و یرمساتقیم رشاد
اشتغال مناق را افزایش میدهدا افازایش درآماد متوساط در منااق مجااور ،رشاد اشاتغال منطقاه
میزبان را کاهش میدهد و گسترش شهرنشینی در منااق هامجاوار منجار باه رشاد اشاتغال منطقاه
میزبان میشودا
افزایش درآمد متوسط مناق مجاور میازان رشاد اشاتغال منطقاه میزباان را کااهش مایدهاد و
مجاورت با شهرهای بزر

منجر به رشاد اشاتغال منطقاه میزباان مایشاود؛ بناابراین تاأثیر محادود

آنتروپی مرتبط روی رشد اشتغال استانی ،شواهدی از مکانیسامهاای سارایت باین منااق از لحااظ
اشتغال را نشان میدهدا نتایج یرمستقیم نشان میدهد که سرریز فااایی معنایداری وجاود دارد و
شواهد ناشی از برآورد اثر مستقیم نشان میدهد که جغرافیا بریس

مناق همسایگی اهمیات دارد؛

بنابراین در تدوین برنامهها و سیاستهای افزایش اشتغال ،نهتنها الزم اسات باه پتانسایلهاای منطقاه
توجه نمود بفکه باید تأثیرپذیری مناق مجااور از یکادیگر هام مادنظر قارار گیاردا در ایان راساتا
پیشنهاد میشود در استانهایی که از نرخ اشتغال پایینتری برخوردارند ،صنایع با تنوع بیشاتر مساتقر
گردد؛ بنابراین ایجاد خوشههای صنعتی به عنوان نسته واید برای همه استانها از دیادگاه اشاتغال،
سیاست مناسبی نیستا
همننین افزایش شاخص تتصص از قری افازایش متاارج تحقیا و توساعه در منااققی کاه
دارای نرخ بیکاری باالیی میباشند میتواند اشتغال را افازایش دهادا از ایان منظار سیاسات اعطاای
اعتبار مالیاتی خا

و افزایشی به بنگاهها در ازای تحقی و توسعه بیشتر مایتواناد در افازایش نارخ

اشتغال استانها راهگشا باشدا
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برآورد مدل از پایگاه االالعاتی باقک جهاقی و سازمان بینالمققی شفافیت استخراج شوده و مودل تیقیوا بوا
روش رگرسیوقی کواقتایل برآورد شده است قتایج برآورد مدل قشان میدهد که باال بودن سطح فساد توأثیر
منفی بر سهولت کسبوکار کشورها داشته و فضای کسوبوکوار در ایون کشوورها را بودتر مویکنود قور
بیکاری و قر تورم قیز بهعنوان شاخصهای بیثباتی اقتصادی تأثیر منفی بر فضای کسبوکار دارقد؛ اما در
سطح معناداری  5درصد ،تأثیر قر بیکاری تنها در کواقتیلهای اول ،دوم و سوم بوه لیواآ آمواری معنوادار
است همچنین درآمد مالیاتی ،باز بودن تجاری کشور و قوساقا قر ارز بهترتیب تأثیر منفی ،مثبت و منفی
بر فضای کسبوکار داشته و این اثرا در سطح معناداری  5درصد به لیاآ آماری معنادار هستند
کلیدواژهها :کسبوکار ،فساد ،رگرسیون کواقتایل ،ایران
طبقهبندی .M21, D73, C22, C19:JEL

مقدمه

فضای کسبوکار 1ازجمقه شاخصهای تعیوینکننوده وعوعیت اقتصوادی هور کشوور بووده و بوا
استناد به آن می توان به بررسوی و تجزیوه و تیقیول شورایت اقتصوادی هور کشوور پرداخوت فضوای
کسبوکار در کشورها هرچه شفافتور و رقوابتی توری باشود منجور بوه افوزای

سوالمت اقتصوادی

کشورها و اتخاذ سیاستهای مطقوب شده و همچنین روقد بهبودی شاخصهای اقتصادی را در پوی
جوذب سورمایهگوذاری

خواهد داشت به عبار دیگر ،تأثیر فضای کسبوکار مساعد ،بر افوزای

داخقوی و خووارجی ،ایجوواد اشووتغال و همچنوین رشوود تولیوود قاخووالص داخقوی کووامالً مشووهود اسووت
بهالورکقی کشورهایی که بهدقبال گسترش حجم تجار خود با سایر کشورهای دقیا میباشوند ،بور
لزوم بهبود فضای کسبوکوار تأکیود دارقود و اقوداما متعوددی را در راسوتای بهبوود مؤلفوههوای
کسبوکار اقجام میدهند آقچه مسقم است اصالح فضای کسبوکار و بهبود شاخصهوای مزبوور
در عرصه جهاقی قهتنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت مشارکت بخ

خصوصی در عرصه

اقتصاد ،ارتقاء سطح اشتغال و همچنین تولید در کشور میسوب میشود ،بقکه بهالوور قطوا از منظور
سرمایهگذاران خارجی قیز ازجمقه مهمترین قماگرها برای ورود به کشور میزبوان و همچنوین شور
الزم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشوور میسووب مویشوود ( Mehrabani, et al.,
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.)2016
شاخص فضای کسبوکار یکی از پارامترهای مهم برای جذب سورمایه خوارجی و همچنوین از
مهمترین عوامل تعیینکننده در تصمیمگیری سرمایهگوذاران میسووب مویشوود در یوک اقتصواد،
عوامل متعددی بر فضای کسوبوکوار تأثیرگذارقود یکوی از مهومتورین ایون عوامول فسواد 1اسوت
مطالعا متعدد اقجام شده در زمینه فساد قشان میدهند که فساد میتواقد برای یک اقتصاد آسویب-
زقنده باشد وسعت و گستردگی آثار مخرب فساد بوه درجوه و سوطح توسوعهیوافتگی اقتصواد مقوی
بستگی دارد فساد در ابتدا با کاه
کاه

اقگیزه اقجام سرمایهگذاری ،ماقا رشد اقتصادی شده و آن را

میدهد سپس با ایجاد تغییر ساختار مخارج دولت از افزای

رشد جقوگیری مویکنود در

واقا فساد از مسیرهای مختقف رشد اقتصادی را تضعیف میکند ایون معضول اجتمواعی بوا ایجواد
اقیراف در تخصیص منابا و اقگیزهها از گسوترش مکواقیزم بوازار جقووگیری مویکنود همچنوین،
تضعیف حقوق مالکیت و عدم تضمین منافا قاشی از مفاد قراردادها را بههموراه داشوته و بوه عورر
بنگاههای کوچک عمل میکند در عمن فساد کارایی زیرساختهوا و مخوارج دولتوی را کواه
داده و همچنین از سطح مخارج دولتی در حوزههای آموزشی و بهداشتی کاسته و لطمه مهموی بور
رشد اقتصادی وارد میکند (.)Tanzi, 1998
فساد همچنین کاه

درآمدهای مالیاتی دولت را در پی دارد و با اقتقال فعالیتهوا بوه اقتصواد

پنهان( 2اقتصاد سایه) موجب فرار مالیاتی شده و قهایتاً هزینه جماآوری مالیا هوا را افوزای

موی-

دهد بنابراین میتواقد به کسریهای بیشتر در بودجه دولت منجر شده و پیامدهای تورمی قاشی از
کسری بودجه دولت را تقویت کند عالوه بر این ،فساد منجر به کاه

در پساقدازهای مقی شوده

و بر توزیا درآمد قیز تأثیر منفی دارد (.)Cooray & Schneider, 2016
از الرف دیگر ،فساد بر فضای کارآفرینی قیز تأثیر داشته و اقگیزههای موجوود در کوارآفرینی
را تغییر داده و کارآفرینان را وادار میکند تا بخشی از منابا خود را در فعالیوتهوای غیرمولود بوه
کار ببندقد بهگوقهای که فساد برای کسبوکارهای کوچک و همچنین کارآفرینواقی کوه قیازمنود
برخی گواهیها و مجوزها هستند و مجبورقد بخشی از درآمود سورمایهگوذاری خوود را بوهمنظوور
________________________________________________________________
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دستیابی به بازارهای هدف ،به مقاما فاسد تسقیم قمایند ،قق

یک مالیا اعافی را ایفوا خواهود

کرد ( .)Cooray & Dzhumashev, 2018تمامی این مکاقیسم هوا باعوخ خواهود شود توا فسواد بور
فضای کسبوکار تأثیر منفی داشته باشد
از سوی دیگر اهمیت فضای کسبوکار باعخ شده اسوت توا بهبوود فضوای کسوبوکوار جوزو
دغدغههای اساسی سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد بهالووریکوه فضوای کسوبوکوار و
ارتبا آن با سرمایهگذاری دولتی در برقامههوای توسوعه سووم ،چهوارم و پونجم موورد تأکیود قورار
گرفته است در برقامه سوم توسعه به اصالح ساختار اداری و اقتصوادی اشواره و بوا توجوه بوه توأثیر
مییت مناسب کسبوکار بر سهولت اقجام امور برای توسعه و گسترش فعالیتهوای اقتصوادی ،بوه
اتخاذ و اجرای سیاستگذاریهای الزم تأکید شده است در برقامه چهارم توسعه قیز پیوقدی فعال
با اقتصاد جهاقی و روقا بخشیدن به تجار خارجی بخشی از اهوداف مویباشود کوه قواقونگوذار
کوشیده است بهعنوان مکمل سیاستهای ذکرشده در برقامه سوم توسعه در جهوت بهبوود فضوای
کسوبوکوار ارائوه قمایود توا شورایت مطقووب بورای دسوتیابی بوه رشود اقتصوادی فوراهم گوردد

(.)Karimi takanlou, et al., 2014
همچنین در بند  21-3سیاست های برقامه پنجم توسعه ،ابالغی مقام معظم رهبری قیز به موعوو
بهبود فضای کسبوکار پرداخته شوده و براسوا

آن ،دولوت موظوف گردیوده اسوت توا بوا فوراهم

آوردن زمینه های الزم برای ثبا اقتصاد کالن ،کاه

خطرپوذیری هوای اقتصوادی ،فوراهم آوردن

زیرساخت های الزم و ارائه مستمر آمار و االالعا در قالب برقاموه پونجم توسوعه ،شورایت را بورای
بهبود فضای کسب وکار مهیا کند همچنین مواد  66تا  68الییه برقامه پنجم توسعه قیز تیت عنووان
"بهبود فضای کسبوکار" پیشنهاد شده است
اما با وجود این اقداما  ،هنوز فضای کسبوکار در کشور و در مقایسه بوا کشوورهای همسوایه
وعووعیت مطقوووبی قوودارد براسووا

گووزارشهووای باقووک جهوواقی 1کووه هرسوواله گزارشووی از فضووای

کسبوکار برای کشورهای جهان را با جزییا آن منتشر میکند ،ایوران در مقایسوه بوا کشوورهای
دیگر و منطقه وععیت مطقوبی قدارد براسا

گزارش سال  ،2019قمره سهولت اقجام کسبوکوار

در ایران  56/98بوده و این امر باعخ شده است تا ایران به لیواآ فضوای کسوبوکوار در بوین 190
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کشور ،رتبه  128را داشته باشد براین اسا

ایران به لیاآ سهولت اقجام کسبوکار ،رتبوه بودتری

در مقایسه با کشورهایی همچون :امارا متیده عربی ،ترکیه ،جمهوری آذربایجان ،عموان ،اردن،
قطر ،توقس و پاکستان داشته بهالوریکه قمره کشور پایینتور از متوسوت منطقوه خاورمیاقوه و شومال
آفریقا میباشد .در این رتبهبندی ،جمهوری اسالمی ایران تنها از کشورهایی ماقند :الجزایور ،عوراق
و سوریه وععیت بهتری دارد.)(World Bank, Doing Business Reports, 2019

نمودار  -1رتبه سهولت انجام کسبوکار در ایران و کشورهای منتخب2019 ،
منبعWorld Bank, Doing Business Reports, 2019.:

با توجه به وععیت ایران و کشورهای منتخب اسالمی از لیاآ فضای کسبوکوار و بوا در قظور
گرفتن این موعو که ،بهبود فضای کسبوکار بهعنوان یکوی از مهومتورین چوال هوا و اهوداف
برقامههای کالن اقتصادی کشور ایران در دهههای گذشته مطرح بوده اسوت؛ لوذا در ایون تیقیوا،
عوامل مؤثر بر فضای کسبوکار با تأکید بور متغیور فسواد در کشوورهای منتخوب اسوالمی در بوازه
زماقی  2005-2018مطالعه میگردد برای این کار دادهها و االالعوا الزم بورای بورآورد مودل از
پایگاه االالعاتی باقک جهاقی و سازمان بینالمققی شفافیت 1استخراج شوده و مودل تیقیوا بوا روش
________________________________________________________________
1. Transparency International.
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رگرسیوقی کواقتایل 1برآورد شده است
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
شاخص کسبوکار بانک جهانی و اجزای آن

آزاد بودن و شفافیت قیمتها ،رقابتی بودن بوازار و حفوو حقوووق مالکیووت سووه شوور الزم
برای فعالیت اقتصادی بخ

خصوصی و کارآ بودن اقتصواد میباشود و ققووو

ایون فضووا و فووراهم آوردن شورایت مناسوب جهوت جوذب فعالیوت بخو

دولوووت در بهبووود
خصوصوی بسویار مهوم

میباشد تجربه جهاقی قشان میدهد که تنها در شرایت مساعد فضای کسبوکار ،یک بنگواه موی-
تواقد بهصور کارآ و بهینوه عمل قماید در یک تعریف کقی ،مییت کسبوکار شوامل مجموعوه
عوامقی است که بر عمقکرد بنگاه تأثیر گذاشته و مدیر بنگاه قمیتواقد آن را به سهولت تغییر دهود،
همچنین تا زماقی که مییت کسبوکار بهبود قیابد ،بهبوود عمقکورد بنگواههوا و بوهالوورکقی بخو
خصوصی قیز امکانپذیر قخواهد شد با توجه بهاهمیت موعو  ،باقک جهاقی با استفاده از شواخص
کسبوکار به بررسی و ارزیابی قوواقین ،مقوررا و مجموعوه عووامقی کوه مسوتقیماً بور روی اقجوام
کسبوکار و رشد اقتصادی کشورها تأثیرگذار میباشند ،پرداخته و اقدام به رتبوهبنودی کشوورهای
جهان کرده است
بهالورکقی مؤلفههای تشکیل دهنده فضای کسبوکار عبارتند از:

 شرو کسبوکار :2این شاخص ،چهار عامول :تعوداد دفعوا مراجعوه یوک متقاعوی ،مودزمان ،هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی را قشان میدهد
 اخذ مجوزهای ساخت :3این مؤلفه شامل تمام فرایند عروری برای اخذ مجوزهای مورد قیازتا تأسیس و راهاقدازی یک کارگاه میباشد که مطالعه مووردی ایون شواخص قشواندهنوده تعوداد
مراحل ،مد زمان و هزینه صرف شده برای دریافت مجوزهای مورد قیاز با اسوتاقدارد معوین هور
کشور میباشد.

________________________________________________________________
1. Quintile Regression.
2. Starting a Business.
3. Dealing with Construction Permits.
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 -دریافت برق

1

2

 ثبت مالکیت  :این شاخص ،فرایند الزم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی را قشان دادهو تعداد مراحل ،مد زمان و هزینههای مربو به ثبت مالکیت در دفاتر اسناد را میسنجد
 دریافت وام و اعتبار :3شاخص اخذ اعتبار میزان تواقمندی و امکان سونجاالالعا اعتباری و میزان پوش
دولتی یا بخ

االالعا

گسوترده ،دقوت

مالی افراد حقیقی و حقوقی میباشد که توست بخو

خصوصی ثبت و در اختیار سایر سازمانها یا افراد قورار داده مویشوود توا براسوا

اعتبار تعیین شده به ارزیابی فعاالن اقتصادی بپردازقد.

 حمایت از سرمایهگذاران خرد :4در این شاخص بررسی میشود که صاحبان سورمایه توا چوهاقدازه مورد حمایت قهادهای قاقوقی و رسمی میباشند ،بهویژه در معامالتی کوه منوافا مودیران بوا
منافا شرکت یا منافا دولت در تعارض میباشند این شاخص میزان حمایت قواقوقی از سوهامداران
زیر  10درصد یک شرکت بورسی در سه زمینه افشای االالعا  ،مسئولیت مدیر و سهولت شکایت
از مدیر را مطالعه میکند
 -پرداخت مالیا  :5شاخص پرداخت مالیا

مأخذ تعقا مالیا  ،دفعا

پرداخت ،زمان تعیین

و پرداخت ،و کل مالیا قابول پرداخوت را بور حسوب درصودی از سوود حاصول از فعالیوتهوای
اقتصادی را ارزیابی میقماید
 تجار فرامرزی :6این شاخص تعداد مراحل ،تعداد امضواء ،تعوداد اسوناد ،تعوداد روز بورایصادرا  ،میزان تعرفهها و عوارض و همچنین تعداد مراحل ،تعداد امضاء ،تعداد اسناد ،تعداد روز
برای واردا

و میزان تعرفهها و عوارض را میسنجد.

 الزماالجرا شدن قراردادها :7در این شاخص ،کارآیی قظام قضایی برای الزام بوه اجورای یوکقرارداد به ارزش  1۴3م یقیون ریال (معوادل دالری پروقوده مفوروض بورای هموه اقتصوادها) در سوه
________________________________________________________________
1. Getting Electricity.
2. Registering Property.
3. Getting Credit.
4. Protecting Minority Investors.
5. Paying Taxes.
6. Trading across Borders.
7. Enforcing Contracts.
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مؤلفه :تعداد مراحل ،مد زمان و هزینه مرتبت با تشکیل پروقده ،دادرسی و اجرای حکوم ارزیوابی
میگردد
 اقیالل کسبوکار :1شاخص اقیالل کسبوکار ،زمان و هزینه الزم برای اعالم ورشکستگیو چگوقگی توزیا داراییهای شرکت ورشکسته میان القبکاران را در بر میگیرد همچنین در ایون
شاخص ،تعداد مراحل ،زمان الزم برای دادرسی و هزینه پرداخت شده بورای پایوان دادن بوه یوک
فعالیت اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد
در پایووان قیووز ،رتبووه هوور کشووور بوور اسووا

متوسووطی از رتبووه آن کشووور در هریووک از اجووزای

تشووکیلدهنووده فضووای کسووبوکووار تعیووین موویگووردد

).)World Bank, Doing Business, 2019

بهالوریکه چناقچه کشوری از قظر قواقین و مقررا پوشو

دهنوده فعالیوتهوای اقتصوادی ،قظیور:

قاقون ورود به بازار ،ورش کستگی ،قوواقین تشوکیل مشواغل جدیود و قیوز مجموعوه عوامول موؤثر بور
عمقکرد بنگاهها و کسبوکار ،بازدارقده باشد ،در رتبهبنودی کشووری ارائوه شوده رتبوه مطقووبی را
کسب قخواهد کرد برای قموقه ،رتبه کشورهای منتخب بر اسا

مؤلفههای تشکیلدهنوده شواخص

سهولت اقجام کسبوکار برای سال  2019در قمودارهای  2و  3ارائه شدهاقد بور ایون اسوا  ،رتبوه
ایران در اخذ وام و اعتبار ،اخذ مجوز ساخت ،ثبت مالکیت و الزماالجرا شدن قراردادها در مقایسه
با سایر مؤلفههوای تشوکیلدهنوده شواخص کسوبوکوار پوایین بووده اموا در موواردی ماقنود شورو
کسبوکار رتبه بهتری را دارا میباشد
فساد و شاخص اندازهگیری

فساد در حال حاعر پدیده فراگیری است که تمامی کشورها اعم از کشورهای درحالتوسوعه
و همچنین توسعه یافته با آن مواجه بوده و همچنین یکی از اهداف اصقی دولتها مبوارزه بوا فسواد
میباشد؛ اما ازآقجاکه فساد پدیدهای اقتزاعی و پنهان میباشد ،پیچیدگی البیعت آن ،دشواریهای
زیادی را در مواجهه با فساد ایجاد کرده است کوه ازجمقوه آن ،مویتووان بوه دشوواری سونج

و

اقدازهگیری آن اشاره کرد (.)Majles Research Center, 2016

________________________________________________________________
1. Resolving Insolvency.
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نمودار  -2رتبه ایران و کشورهای منتخب در گروهی از مؤلفههای تشکیلدهنده شاخص
سهولت انجام کسبوکار در سال2019 ،
منبعWorld Bank, Doing Business Reports, 2019. :

نمودار  -3رتبه ایران و کشورهای منتخب در گروهی از مؤلفههای تشکیلدهنده شاخص سهولت انجام
کسبوکار در سال2019 ،
منبعWorld Bank, Doing Business Reports, 2019. :
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یکی از مهمترین شاخصها برای اقدازهگیری فساد ،شاخص فساد سازمان بوینالمققوی شوفافیت

1

میباشد که در آن شاخص فساد از قمره صفر(کامالً فاسد) تا (100عودم وجوود فسواد) درجوهبنودی
شده است سازمان بینالمققی شفافیت از سال  1995هرساله شاخصی تیوت عنووان شواخص ادرا
فساد (CPI) 2را برای تعداد زیادی از کشورها در مناالا مختقوف جهوان میاسوبه کورده و براسوا
آن ،کشورها را برحسب میزان فساد موجود در بخو
ادرا

دولتوی آنهوا رتبوهبنودی مویکنود شواخص

فساد با معیارهایی چون :مدیریت دولتی ،شورایت دسترسوی شوهروقدان بوه خودما دولتوی،

ساختار حقوقی و قضایی و موقعیت بخ

خصوصی در کشورها ،که از جاقوب سوازمان بوینالمققوی

شووفافیت و داقشووگاه پاسووا در آلمووان تعیووین شووده اسووت ،میاسووبه موویگووردد ( Transparency
3

.)International, 2018

فساد و ارتباط آن با فضای کسبوکار

بهلیاآ تئوریکی بین پیامدهای منفی فساد و رشوه با سهولت اقجام کسبوکار ارتبا معناداری
وجود دارد در اغقب کشورهای تازه صنعتی شده ماقند هند ،برزیل و فیقیپین مشاهده شده است کوه
کیفیت مطقوب مقررا و قواقین مربو به کسبوکارها منجر به رشد ایون قوو فعالیوتهوا شوده و
احتماالً سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی را ترغیب کرده و از این الریا به قفوا اقتصواد در سوطح
کالن اقدام قموده است از الرف دیگر ،شویو فسواد و رشووه قیوز قتیجوه معکوسوی داشوته و باعوخ
اختالل در سهولت اقجام کسبوکارها شده است بهعنوانمثال ،یک مقام دولتوی در ازای دریافوت
رشوه ،مواقعی را برای ورود سایر شرکتها به بازار ایجاد میکند تا بتواقود بوه شورکتهوای خوا
(دهنده رشوه) حالت اقیصاری ایجاد کند ازاینرو ،ماقا تیقا فضای رقابتی میشود بهبیاندیگور،
یک رابطه منفی بین شواخص سوهولت اقجوام کسوبوکوار و دریافوت رشووه وجوود دارد ( Sung,

 )1999( Ades & DiTella .)2013و  )2006( Emersonقشان دادقد کوه رقابوت بیشوتر منجور بوه
فساد کمتر میشود با استناد به مطالعا آنها می توان قتیجوه گرفوت کوه وجوود فسواد و رشووه بور
________________________________________________________________
1. Transparency International (TI) Index.
2. Corruption Perceptions Index.
3. Passau.
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سهولت اقجام کسبوکار تأثیر منفی گذاشته و با ایجاد ماقا برای ورود بوه عنووان قتیجوه رفتارهوای
تبعیضآمیز از سوی مقاما دولتی ،باعخ کاه

فضای رقابتی میگردد

به عبارتی ،مقاما فاسد در ازای دریافت رشوه ممکن است قدر خود را برای میدود کوردن
رقابت بهکار گیرقد تا قدر اقیصار شرکت های مورد قظور خوود را افوزای
سود آن شرکتها را افزای

داده و بودین ترتیوب

دهند عالوه بر این ،تصمیم یک شرکت بورای رشووهدهوی توا حودود

زیادی به مبقغ رشوه قیز بستگی دارد ،به عبار دیگر شرکت مربواله برای تصومیمگیوری در موورد
پرداخت رشوه به این قکته توجه میکند که ،آیا میزان درخواست شده رشوه از سود شرکت بیشوتر
می باشد یا قه؟ اگر تقاعای رشوه بیشتر از سود شرکت باشد ،بنگواه از بوازار خوارج شوده و فعالیوت
خود را تعطیل میکند و بالعکس با توجه به این قکته ،مقام فاسد مجبور است داق

خود را از سود

شرکت باال ببرد وظیفهای که با حضور فناوری ،رساقههای اجتمواعی و االالعوا داوالقباقوهای کوه
شرکتهای سهامی عام برای ایجواد رعوایت و آگواهی سورمایهگوذاران ارائوه مویکننود ،آسوانتور
میگردد
همچنین در رابطه با تأثیر فساد بر فضای کسبوکار میتوان گفت که فساد ایون قابقیوت را دارد
که بهرهوری یک کشور را کاه

داده و اثربخشی کمکهای خوارجی را قیوز از بوین ببورد هموان

دسووته از کمووکهووای خووارجی کووه موویتوووان بووه موجووب فوایوود تجووار آزاد ،بووه خووبی از آنهووا
بهرهبرداری قمود فقدان شوفافیت ،مسوئولیتپوذیری و قظوار هوای مناسوب در تعوامال دولتوی و
تجاری ،باعخ بهخطر افتادن رقابت عادالقه شده و رشد اقتصادی را بوا مشوکل مواجوه مویکنود در
عمن فساد با بوروکراسیهای قاکارآمد قیز در ارتبا است که باعوخ ایجواد قودر بیشوتر در بوین
قمایندگان فاسد دولتی میشود شوایان ذکور اسوت هرچقودر صوف افوراد بورای دریافوت خودما
عمومی الوالقیتر شود ،اقگیزه شهروقدان برای رشوه دادن به افراد مسئول قیز افوزای

پیودا خواهود

کوورد پژوهشووگران معموووالً بورای ایوون اثوورا مخوورب و منفووی فسوواد ،اصووطالح چوووب الی چوور
گذاشتن 1را به کار میبرقد
فساد ،هزینههای تولید و قااالمیناقی را افزای

میدهد ،لذا موجب کاه

فعالیتهای اقتصوادی

________________________________________________________________
1. Sand the Wheel.
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و سرمایهگذاری میشود عالوه بر اثر منفی بر سرمایهگذاری داخقی ،بر سرمایهگذاری خارجی قیوز
اثری قامطقوب میگذارد کاه

سرمایهگذاریها قیز بر اشوتغال و فضوای کسوبوکوار تأثیرگوذار

هستند ).(Amarandei, 2013

کسوب وکوار مخصوو

راهاقودازی
سورمایهداران داخقوی را از 

همچنین فساد باال،

بوه خوود بواز

سوازیهوا و

میدارد شاید شدیدترین تأثیر فسواد ،بور بواد دادن و اتوالف منوابا از الریوا خصوصوی

مزایدههای دولتی باشد ). (Theobald, 1990


در خور ذکر است با کاه

فساد ،بازدهی فعالیت های اقتصادی افزای

الریا روقا تولید و ایجاد امنیت برای سرمایه گوذاری ،فعواالن بخو

موی یابود و در اداموه از

خصوصوی بوا االمینوان خواالر

بیشتر به سمت سرمایه گذاری های پربازده و سود ده روی می آورقد و بدیهی است که بوا اداموه ایون
روقد زمینه برای ایجاد اشتغال و جذب قیوروی کوار بیشوتر شوده و درقتیجوه فضوای کسوبوکوار در
کشور بهبود خواهد یافت ((Trentini & Koparanova, 2013; Dutta et al, 2013

همچنین کاه

فساد؛ اجورای دقیوا قوواقین ،ایجواد میافول قضوایی و اداری عوادل ،منصوف و

مستقل و همچنین هماهنگی و حسن اجرای هرچه بیشتر قواقین ازجمقه قواقین بازار کوار در راسوتای
حمایت از کارجویان و شاغالن و کارفرمایان را به الور کارآمد به همراه دارد که این امر اوعوا را
هرچه بیشتر برای بهبود فضای کسبوکار مهیا میکند ()Ntouko, 2013
در سطح شرکت ها ،فساد به شکل فزاینده ای رفتارها و روحیه کارآفریناقه شرکت ها را بوا خطور
مواجه میکند عمدتاً شرکتهایی که با فساد روبهرو هستند ،با هزینهها و عدم قطعیتهای بواالتری
روبه رو می باشند که درقهایت بر تصومیما راهبوردی و سورمایه ای آن هوا تأثیرگوذار مویباشود در
عمن فساد یک همبستگی منفی با قوآوری و رشد شرکتها دارا میباشد در بیخ سرمایهگوذاری
مستقیم خارجی قیز فساد بر تصمیما شرکتهای خوارجی بورای اقتخواب مقاصود سورمایهگوذاری
اثرگوذار بووده و کواه دهنوده جریووانهوای سورمایهگوذاری مسووتقیم خوارجی مویباشود در واقووا
بهالورکقی میتوان بیان قمود که فساد باعخ ایجاد هزینههای غیرقابلپی بینی بورای کسوبوکارهوا
شده و قتیجتاً به عنوان ماقعی در راستای سهولت اقجام کسبوکار عمل خواهد قمود
در مجمو و براسا
زیر بیان کرد:

مطالعا موجود می توان عوامل مؤثر بر فضای کسب وکوار را بوه شوکل
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سیستم
مالیاتی

تورم و
بیکاری

فساد

فضای کسب
و کار

نوسانات نرخ
ارز

سایر عوامل
مؤثر

رژیم تجاری

سیستم
قضایی

کیفیت
قانونگذاری

نمودار  -4عوامل مؤثر بر فضای کسبوکار
منبع :اقتباس از.Sivula, 2015 :

همچنین اگر روقد حرکتی رتبه ایران و کشورهای منتخب در شاخص ادرا

فسواد و شواخص

فضای کسبوکار را باهم مطالعه کنیم ،قتایج بهدست آمده ،قشاندهنده وجود یک رابطه مثبت بوین
این دو شاخص میباشد به عبار دیگر باال بودن سطح فساد در یک کشور (و بهتبا آن باال بوودن
رتبه شاخص ادرا

فساد در کشوور) ،قشواقگر رتبوه بواالی آن کشوور در فضوای کسوبوکوار قیوز

میباشد و برعکس (قمودار )5
پیشینه تحقیق

از اهم مطالعا اقجام شده در ارتبا با موعو تیقیا پی

رو ،میتووان بوه مووارد زیور اشواره

قمود:
 )2010( Valibeighi & Panahiدر مطالعهای با عنوان "جایگواه ایوران در اقتصواد جهواقی در
مقایسووه بووا کشووورهای منتخووب (از منظوور شوواخصهووای توسووعه اقسوواقی ،آزادی اقتصووادی و فضووای
کسبوکار)" به بررسی جایگاه ایران در اقتصاد جهاقی در مقایسه بوا کشوورهای منتخوب (از منظور
شاخصهای توسعه اقساقی ،آزادی اقتصادی و فضای کسبوکار) پرداختهاقود بوا توجوه بوه رتبوه و
وععیت شاخصها ،ایران در زمره کشورهایی با فضای کسبوکار خنثی و بازدارقده ارزیوابی شوده
است و شاید کفه ترازو به سمت بازدارقده بیشتر هم باشد یافتههای این مطالعه قشوان مویدهنود کوه
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مهمترین عوامل مؤثر بر فضای کسبوکار کشور که باید بدان توجه جدی قمود عبارتند از :میویت
سیاسی ،مییت اقتصاد کالن ،فرصوت هوای بوازار ،تسوهیل فراینود جوذب سورمایه خوارجی ،کواه
رویههای صادرا و واردا کشور و کنتورل ارزی ،بهبوود وعوعیت سیسوتم مالیواتی ،توأمین موالی
صادرا و واردا و بازار کار و زیرساختهوا همچنوین البوا قظور قویسوندگان مقالوه ،بوا اصوالح
ساختار اقتصادی کشور بر اسا

فاکتورهای باال میتووان فضوای کسوبوکوار کشوور را بوه سومت

ایجاد فضای پی برقده سوق داد

نمودار -5روند رتبه ایران و کشورهای منتخب در شاخصهای ادراک فساد و فضای کسبوکار
منبع.World Bank, Doing Business Reports and Transparency International, 2019 :

 )2014( Karimi takanlou, et alدر مقالهای با عنووان "مطالعوه عوامول تأثیرگوذار بور فضوای
کسبوکار در ایران" با استفاده از روش اقتصادسنجی الگوی خود توعیح با وقفههای گسترده 1در
دوره زماقی  1350-1390به بررسی عوامل مؤثر بر فضای کسبوکار در ایران پرداختهاقد که قتوایج
تیقیا قشاندهنده این است که ،افزای

سرمایهگذاریهای دولتوی بوهویوژه در بخو

اصوالح زیور

________________________________________________________________
1- Autoregressive Distributed Lag (ARDL).
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ساختها ،اصالح و بازقگری قواقین مربو به ایجاد کسبوکار ،ثبا دولت ،قواقین و مقوررا
حاکمیت قظم و قاقون ،کاه

و

فساد (رشوه ،پارتیبازی ،واگوذاری مشواغل بوه آشونایان و غیوره) و

درقهایت اصالح و بازقگری در عمقکرد سیاسی و اقتصادی دولت که موی تواقود منجور بوه اعتمواد و
االمینان سرمایه گذاران در حوزه کسب وکار گردد ،ازجمقوه راهکارهوای مهوم بورای بهبوود فضوای
کسبوکار و کاه

فقر و بیکاری میباشند همچنین ،شوایان ذکور اسوت بوا توجوه بوه رتبوه بواالی

کشور ایران در شاخص های جهاقی کسب وکار ،می بایست تمهیداتی صور گیرد تا جایگاه ایوران
بهبود یافته و به سطح مطقوب دست یابد
 )2011( Avnimelech & Zelekhaدر مطالعه خود تیت عنوان "تأثیر فساد بر کارآفرینی در
کشورهای توسعه یافته و توسوعه قیافتوه" رابطوه بوین فسواد ،کوارآفرینی و رشود اقتصوادی را مطالعوه
کردهاقد بدین منظور آنها از دادههای  176کشور و در قالب دو گروه جداگاقوه شوامل  3۴کشوور
عضو ( OECDتوسعه یافته) و 70کشور توسعه قیافته استفاده کردهاقد که قتایج تیقیوا قشواندهنوده
این است که ،فساد تأثیر منفی و معنادار بر کارآفرینی و بازدهی کسبوکار داشته و رشد اقتصوادی
را کاه

میدهد به عبارتی کشورهایی که با سطح باالی فساد مواجه میباشند ،سوطح کوارآفرینی

و مولد بودن کسبوکار در آن کشورها پایین میباشد
 )2015( Sivulaدر مطالعه خود با عنوان "چه عوامقی باعخ تأثیرگذاری فساد در شوکلگیوری
مشاغل میشود؟ مطالعوه مووردی از اوکوراین" عوامول موؤثر بور فسواد و چگووقگی توأثیر فسواد بور
شکلگیری کسبوکارها را مطالعه کرده است وی با استفاده از دادههای کشور اکراین برای دوره
زماقی  ،2000-201۴مدل خود را با روش پاقل دیتا 1تخموین زده و قتیجوه مویگیورد کوه مهومتورین
عوامل تأثیرگذار بر فساد ،فقدان استقالل سیستم قضوایی و عوعف رقابوت بوین احوزاب سیاسوی در
کشورها میباشد همچنین قتایج برآورد مدل قشان میدهد که فسواد توأثیر منفوی (ولوو عوعیف) بور
شکلگیری کسبوکار دارد بدین معنی کوه ،کشوورهای بوا فسواد اقتصوادی کمتور ،دارای میویت
کسبوکار بهتری خواهند بود عالوه بر این ،در دسوتر

بوودن منوابا موالی ،سیسوتمهوای مالیواتی

پیچیدهتر و تعداد سالهای آموزش افراد با فعالیت کسبوکار رابطه معناداری دارقد
________________________________________________________________
1- Panel Data.
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 (2018) Bonga et alدر مقالهای با عنوان "ارزیابی اثرا سهولت کسبوکار و فساد بر رشود
اقتصادی در کشورهای عضو منطقه آزاد تجاری آفریقا" رابطه بوین سوهولت کسوبوکوار ،فسواد و
رشد اقتصادی را مطالعه کوردهاقود در ایون تیقیوا از تجزیوه و تیقیول دادههوای پواققی بورای دوره
 2010-2016و از قرمافزار آماری  Stataاستفاده شده است یافتههای این مطالعه قشان میدهود کوه
متغیرهای فساد ،تجار در مرزها ،گرفتن وام و اعتبار ،ثبت مالکیوت ،اخوذ پرواقوه سواختوسواز و
شوورو فعالیووت ،چگوووقگی حوولوفصوول ورشکسووتگی کسووبوکووار و حمایووت از قگراقوویهووای
سرمایهگذاران ،دارای اثرا قابلتوجه و معنادار در رشد اقتصادی کشورهای مذکور میباشند
 )2018( Schmidt & Prytulaدر پژوه

خود تیت عنوان "فساد تجاری در اوکراین" فسواد

موجود در فضای کسبوکار بنگاههای اقتصادی فعال در اوکراین را الوی سوالهوای  2013و 2015
مطالعه کردهاقد در سال 2013تعداد  625بنگاه و در سوال  2015تعوداد  120بنگواه بوهعنووان قموقوه
موردمطالعه اقتخاب شده و متغیر فساد به شکل زیر تعریف گردیده است -1 :سوءاستفاده از قودر
توست افراد یا گروهها برای منافا شخصی  -2سوءاستفاده از قدر توست مدیران عامل و مودیران
کل ،قه برای منافا شخصوی خوود ،بقکوه در جهوت منوافا افوراد یوا گوروههوای دیگور آنهوا قتیجوه
می گیرقد که وجود فساد در شکل دوم میتواقد ماقعی برای گسترش فعالیوتهوای کسوبوکوار در
اوکراین باشد
 (2019) Maruichi & Abeدر مطالعهای تیت عنوان "فساد و فضای کسوبوکوار در ویتنوام:
شواهدی از یک مطالعه تجربی" به بررسی تأثیر فساد بر فضای کسبوکوار در ویتنوام پرداختوهاقود
آنها در این پژوه

از دادههای  6۴شرکت تجاری فعال در ویتنام با مالکیوت کشوورهای مختقوف

از قبیل :ویتنام ،آلمان ،چین ،ژاپن ،کره ،آمریکا ،استرالیا و هنو
پژوه

کنو

اسوتفاده قموودهاقود قتوایج

قشان دهنده ایون موعوو مویباشود کوه فسواد تأثیرگوذارترین مواقا تجواری بورای فعالیوت

شرکتها میسوب میشود و همچنین فساد با فضای کسبوکار در ویتنام رابطه منفوی و معنواداری
دارد
 )2019( Chan, et alدر پژوه

خود با عنوان "تکامل فساد و توسوعه در اقتصوادهای اقتقوالی:

شواهدی از چین" با استفاده از دادههای استاقی کشور چین در سالهای  1995-201۴و روش پاقول
دیتا ،سیر تکامقی فساد و توسعه را در چین مطالعه کردهاقود آنهوا دریافتوهاقود کوه در مرحقوه اولیوه
اصالحا اقتصادی کشور چین ،رابطه مثبت و کوتاه مد بین متغیر فسواد و درآمود سوراقه وجوود
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دارد؛ اما در بقندمد  ،رابطه منفی و قوی بین فساد و درآمد سراقه مشاهده شده است
الزم به ذکر است که وجه تمایز این تیقیا با سایر مطالعا قبقی اقجام شده ،در این اسوت کوه:
اوالً به دلیول داشوتن چوولگی متغیور وابسوته مودل (شواخص سوهولت اقجوام کسوبوکوار) از روش
رگرسیون کواقتایل اسوتفاده شوده کوه روشوی جدیود و معتبور بورای بورآورد معوادال رگرسویوقی
میباشد که در مقایسه با روشهای استفاده شده در مطالعا قبقی که عمودتاً پاقول دیتوا مویباشوند،
متفاو میباشد ثاقیاً در تصریح مدل از متغیرهای کقیدی قظیر :قر بیکواری ،بواز بوودن تجواری و
قوساقا قر ارز برای ایوران و کشوورهای منتخوب اسوالمی (کوه جوزو کشوورهای درحوالتوسوعه
میباشند) استفاده شده که در مطالعا قبقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است
روش تحقیق

در این تیقیوا ،عوامول موؤثر بور فضوای کسوبوکوار بوا تأکیود بور متغیور فسواد در گروهوی از
کشورهای منتخب اسوالمی مطالعوه شوده اسوت کشوورهای منتخوب اسوالمی موردمطالعوه در ایون
پژوه

عبارتند از :جمهوری اسالمی ایران ،کویت ،مصر ،عربستان سعودی ،قطر ،عموان ،بیورین،

امارا متیده عربی ،ترکیه ،پاکستان ،یمن ،مراک  ،اردن ،مالزی و اقودوقزی الزم بوه ذکور اسوت
با توجه به در دستر

بودن االالعا مربو به ایون کشوورها و همچنوین شوباهت تقریبواً زیواد ایون

کشورها از لیاآ شرایت اقتصادی و اجتماعی به همدیگر ،در قتیجه ایون کشوورها بورای مطالعوه در
الی دوره زماقی  2005 -2018اقتخاب شدهاقد در این تیقیا دادهها و االالعا الزم برای بورآورد
مدل از پایگاه االالعاتی باقک جهاقی 1و سازمان بینالمققی شوفافیت 2اسوتخراج شوده و مودل موورد
قظر قیز با استفاده از قرمافزار  Eviews9.0و روش رگرسیوقی کواقتایل برآورد میگردد
براسا

مطالعا ارائه شده در پیشینه تیقیا و همچنین اقتبوا

از مطالعوا  )2015( Sivulaو

 ،)2019( Maruichi & Abeدر این مطالعه قیز برای بررسی اثرا فساد بر کسبوکار معادلوه زیور
در قظر گرفته شده است:
() 1

i,t

________________________________________________________________
1. World Bank.
2. Transparency International.
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در این مدل متغیرها بهصور زیر تعریف و اقدازهگیری میشوقد:
 :شاخص سهولت اقجام کسبوکار کشور iام در زمان  tکه توست باقک جهاقی میاسوبه و
گزارش میگردد
 :قر تورم کشور iام در زمان t
 :قر بیکاری کشور iام در زمان t

 :شاخص فساد کشور iام در زمان  tکه با شواخص ادرا

فسواد سوازمان بوینالمققوی

شفافیت میاسبه میگردد
 :درآمد مالیاتی(بهعنوان درصدی از تولید قاخالص داخقی) کشور iام در زمان t

 :متغیر باز بودن تجاری کشور iام در زمان  tکه بوا قسوبت حجوم صوادرا و واردا بوه
تولید قاخالص داخقی میاسبه میگردد
 :قوساقا

قر ارز کشور iام در زمان t

برای برآورد مدل ،ابتدا از آزمون ریشه واحد برای بررسوی ماقوایی یوا قاماقوایی متغیرهوای مودل
استفاده می شود تا معادله برآوردی رگرسویون کواذب (سواختگی) قباشود بودین منظوور ،از آزموون
دیکی فولر تعمیم یافته فیشر 1استفاده شده و قتایج آن برای تمامی متغیرهای لیاآ شده مدل تیقیوا
در جدول  1گزارش شده است
میتوان مشاهده کورد کوه تموامی متغیرهوای مودل در سوطح ماقوا مویباشوند بوه عبوار دیگور
متغیرهای مدل ریشه واحد قداشته و اقباشته از مرتبه صفر میباشند ازاینرو بدون قگراقوی از جعقوی
بودن رگرسیون ،میتوان مدل پیشنهادی را برآورد و قتایج آن را تیقیل کورد هموانالوور کوه بیوان
گردید ،در این پژوه  ،برای مطالعه اثورا فسواد بور فضوای کسوبوکوار در ایوران و کشوورهای
منتخب از روش رگرسیوقی کواقتایل استفاده میگردد روشهای رگرسیوقی معموولی ارتبوا بوین
متغیرهای مستقل و متغیر وابسته را براسوا

توابا میواقگین شورالی ارائوه مویکننود رگرسویونهوای

حداقل مربعا معمولی در مواقعی که خطاهای رگرسیوقی توزیا غیرقرمال داشوته باشوند ،غیرکوارا
میباشند درحالیکه رگرسیون کواقتایل در مواردی که خطاها توزیا قرموال قداشوته و یوا دادههوای
________________________________________________________________
1. Fisher-ADF Test Statistic.
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پر داشته باشیم ،قویتر عمل می کند الزم به ذکور اسوت کوه در مطالعوا ارائوه شوده در بخو
پیشینه تیقیا ،قرمال بودن یا قبودن خطاهای رگرسیون بررسی قشده است؛ اما در این مطالعه ،قتوایج
برآورد اولیه مدل قشان میدهد که خطاهای رگرسیون قرمال قیستند ازاینرو بهتر اسوت توا از روش
رگرسیوقی کواقتایل برای برآورد استفاده گردد
جدول  -1نتایج آزمون ریشه واحد
نتیجه

سطح متغیرها

متغیر

وضعیت

)I(0

60/4
* ()0/00

شاخص سهولت انجام
کسبوکار

با عرض از مبدأ و روند

)I(0

53/2
* ()0/00

نرخ بیکاری

با عرض از مبدأ و روند

)I(0

57.6
* ()0/00

نرخ تورم

با عرض از مبدأ و روند

)I(0

72/5
* ()0/00

باز بودن تجاری

با عرض از مبدأ و روند

)I(0

63/8
* ()0/00

درآمد مالیاتی

با عرض از مبدأ و روند

)I(0

62/9
* ()0/00

نوسان نرخ ارز

با عرض از مبدأ و روند

)I(0

54/4
* ()0/00

شاخص ادراک فساد

با عرض از مبدأ و روند

* :رد فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد در سطح معناداری  5درصد.
منبع :یافتههای پژوهش.

تشریح کقی رگرسیون کواقتایل به شکل زیر میباشد برای متغیر تصادفی  Yتابا توزیا احتمال
به شرح زیر است:
()2
کوانتیل ام  Yبهصورت تابع معکوس زیر تعریف میگردد:

()3
که در آن

میباشد

برای قموقه تصوادفی } {y1, ..., ynاز  ،Yموی تووان گفوت کوه میاقوه قموقوه ،مجموو قودرمطقا
اقیرافا زیر را حداقل میکند:
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()۴
همچنین کواقتیل قموقه ام

که شبیه به

میباشد ،میتواقود بوهصوور جوواب مسوئقه

بهینهیابی زیر مطرح گردد:
()5
که در آن داریم:
( )6
صرفاً بهعنوان میاقگین قموقه که مجمو مربعا پسماقد را حداقل میکند:
()7
دست یافت:

میتوان با حل معادله زیر به تابا میاقگین شرالی خطی
()8
در پایان تابا کواقتیل شرالی خطی،
هر کواقتیل

 ،میتواقد با حل معادله زیر بورای

برآورد شود:

()9
که در آن ،مقدار کواقتیل ( ،β ̂(τرگرسیون کواقتیل τام قامیده میشود
رگرسیون چندکی یک روش آماری با قابقیت میاسبه و رسم منینیهای رگرسیوقی متفواو
و منطبا با ققا صدکی مختقف میباشد ،که عمن بیان تصویری کامل و جاما از دادهها ،امکوان
سنج

ارتبا متغیرهای مستقل با چند های مورد قظر متغیر وابسته را بدون قیاز به قرموال بوودن

دادهها و حتی در حضور ققا دور افتاده فراهم میکند یعنوی ایون رگرسویون قسوبت بوه دادههوای
دورافتاده قیز قیرومند میباشد از سوی دیگر برخالف رگرسیون حداقل مربعا که روی میاقگین
شرالی یعنی پارامتر مکوان متمرکوز اسوت ،رگرسویون چنودکی اسوتراتژی منظموی را بورای تعیوین
و شکل توزیا پیشنهاد میکند ( Tian et al,

چگوقگی تأثیر متغیرهای مستقل روی مکان و مقیا
.)2016
برای ارزیابی و آزمون مدل در رگرسیون کواقتایل سه شاخص و آزموون ارائوه شوده اسوت کوه
عبارتند از:
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نیکویی برازش

1

 )1999( Koenker & Machadoآمواره قیکوویی بورازش را بورای رگرسویون کواقتایول ارائوه
کردقووود کوووه شوووبیه بوووه رگرسووویون معموووولی مووویباشووود اگووور رگرسووویون کواقتایووول خطوووی را
بهصور
بهصور

تعریف کرده و فرض کنویم کوه دادههوا و بوردار عورایب
و

تقسیمبندی شدهاند ،بهطوریکه:

()10
میتوان تعریف کرد که:
()11
()12
بر این اسا  ،معیار قیکویی برازش کوئنکر و ماچادو بهشرح زیر ارائه میگردد که عوددی بوین
صفر و یک بوده و موفقیت قسبی مدل در برازش دادهها برای کواقتیل ام را اقدازهگیری میکند:
()13
 -آزمون برابری شیب

2

 )1982( Koenker & Bassettآزمووقی را بورای برابور بوودن عورایب شویب بوین کواقتیولهوا
بهعنوان آ زموقی قوی برای قاهمساقی واریاقس ارائه دادقد فرعویه صوفر ایون آزموون بوه شورح زیور
میباشد:
()1۴
که ) (p-1)(k-1قید را بر روی عرایب اعمال مویکنود بور ایون اسوا
مربواله را تشکیل داد که بهصور :

مویتووان آزموون والود

توزیا شده است

________________________________________________________________
1- Goodness-of-Fit.
2- Slope Equality Testing.
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 -آزمون تقارن

1

 )1987( Newey & Powellبرای برآوردگرهای حداقل مربعوا قامتقوارن ،آزموون تقوارن را
ارائه کردقد که قید (میدودیت) کمتری دارد این رویکرد بهراحتی در موورد رگرسویون کواقتایول
قابل استفاده میباشد فرعیه آزمون قوی و پاول این است که اگر توزیوا  Yبوهازای مقوادیر معوین
Xمتقارن باشد ،خواهیم داشت:
()15
میتوان این قیدها را با استفاده از آزمون والد در رگرسیون کواقتایل آزمون کورد فورض کنیود
عدد فردی ماقند  Kوجود دارد و عرایب برآوردی با اسوتفاده از

مرتوب شودهاقود مقودار میواقی

فرض مویشوود کوه برابور بوا 0/5بووده و باقیماقوده بوا فورض
 1,...,(k-1)/2حول عدد  0/5متقارن می باشند بور ایون اسوا
برای

بورای =j

فرعویه صوفر آزموون قووی و پواول

بهشرح زیر میباشد:

()16
مقدار آماره آزمون والد بورای فرعویه صوفر متقوارن بوودن ،صوفر مویباشود فرعویه صوفر قیوز
 p(k-1)/2قید دارد ،ازاینرو آماره والد بهصور

توزیا شده است

همانالور که عنوان شد ،متقارن قبودن توزیا متغیر وابسته ،اقگیزه اصوقی بورای بورآورد مودل بوا
روش رگرسیون کواقتایل میباشد در این پژوه  ،از آزمون جارگ-برا برای آزمون قرمال بوودن
شاخص فضای کسبوکار بهعنوان متغیر وابسته مدل استفاده میشود قتایج این آزموون قشوان موی-
دهد که شاخص فضای کسبوکار متقارن قبوده و چوله به چپ (عریب چولگی  )-7/85میباشد؛
زیرا مقدار آماره جارگ برا  68/7بوده و  probآن کمتر از  0/05میباشد به عبار دیگر ،فرعویه
صفر مبنی بر قرمال بودن توزیا متغیر وابسته رد شده و این توزیا چوله به چپ خواهد بوود (قموودار
)6

________________________________________________________________
1- Symmetry Testing.
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نمودار -6آزمون نرمال بودن شاخص فضای کسبوکار
منبع :یافتههای پژوهش.

جدول  -2نتایج برآورد مدل

()1/25
-0/22
*()-2/9

-0/28
*()-3/1
-0/24

()-1/05

()-1/3

-0/20
-0/11

-0/14

-0/17

-0/36
*()-2/8
-0/29

()-1/4
-0/20

*()-2/34

*()-2/41

*()-2/17

*()-2/18

-0/07
*()-3/3
0/25
*()2/1

-0/09
*()-3/2
0/23
*()2/27

-0/12

-0/24

*()-2/24

-0/41

-0/44

*()-2/22

*()-2/9

*()-2/08

-0/32
()-1/64

-0/34

-0/36

-0/28

*()-2/32

*()-2/44

-0/30
*()-2/18

-0/06
*()-2/8
0/26
*()2/04
-0/135
*()-2/4
0/53
35/9

-0/142

*()-1/99

-0/159

*()-2/41

*()-2/28

*()-2/21

*()-2/54

0/56
37/1

()0/03

()0/03

0/59
39/5
()0/01

0/54
39/2

0/55
41/8

0/56
38/2

()0/00

()0/00

()0/02

41/4

39/4

39/3

()0/00

()0/00

()0/00

*()-2/07

36/2

43/7

()0/02

()0/00

40/5
()0/00

-0/14

-0/16

-0/171

-0/18
()-1/08

*()1/32

* ()2/28

0/08
*()2/02

-0/21

-0/23

-0/24

*()-3/05

*()-2/25

*()2/01

0/19
*()1/96

0/15
*()2/59

0/12

-0/17

-0/183

-0/34

*( )-2/38

-0/19

*()-2/01

-0/195

-0/33
()-2/52

-0/39

*()-2/01

()-1/27

()-1/4

0/22

*()-2/23

-0/47

*()-2/58

0/10

*()-2/24

*()-2/02

0/53
41/3
()0/00

0/57
42/7
()0/00

0/55
44/5
()0/00

41/5
()0/01

44/8
()0/00

41/3
()0/00

شاخص
نرخ
درآمد باز بودن
ادراک
نرخ تورم
مالیاتی تجاری
بیکاری
فساد

4/21

5/38

()1/28

2/52
()1/62
-0/32
*()-3/2
-0/27
()-1/2

4/28

()1/38

3/85
()1/42
-0/39
*()-2/4
-0/30
()-1/17

2/38
()1/27

3/27
()1/34

4/32

()1/28
-0/45

3/1
()1/11

C

نوسانان
نرخ ارز

0/9

2

R

آزمون آزمون
متقارن
برابر
بودن
بودن
کوانتیله
شیب
ا

0/8

0/7

0/6

0/5

0/4

0/3

0 /2

0/1

* :اعداد داخل پرانتز مقدار آماره  tبوده و معنادار بودن ضرایب در سطح معناداری  5درصد را نشان میدهند.
منبع :یافتههای پژوهش.
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قتایج برآورد مدل (جدول  ،)2باال بودن سطح فساد تأثیر منفی بر کسبوکوار کشوورها

داشته و فضای کسبوکار در این کشورها را بدتر میکند؛ زیرا وجود فساد در هر سوطح از چرخوه
عمر کسبوکار (از راهاقدازی کسبوکار تا اقیالل آن) باعخ کاه

کارایی کقی کسوبوکارهوا

شده و فضای کسبوکار کشورها را قامطقوب می قمایود قور بیکواری و قور توورم قیوز بوهعنووان
شاخصهای بیثباتی اقتصادی ،تأثیر منفی بر فضای کسوبوکوار دارقود؛ اموا در سوطح معنواداری 5
درصد ،تأثیر قر بیکاری تنها در کواقتیلهای 1و 2و  3به لیاآ آماری معنادار میباشد بوه عبوار
دیگور بوی ثبوا بوودن اقتصواد کوالن کشوور و بواال بوودن قور بیکواری و توورم باعوخ افوت قمووره
کسبوکار کشور شده و آن را بدتر میقماید همچنوین هور اقودازه فضوای تجواری کشوورها بوازتر
باشد ،قشاقگر تعامال تجاری و مالی بیشتر کشور با سایر کشورهای دقیا بوده و این امر باعخ بهبود
فضای کسبوکار کشور می گردد بر این اسا

در این مطالعه قیز بواز بوودن تجواری کشوور توأثیر

مثبت بر فضای کسبوکار داشته و این تأثیر در سطح معناداری  5درصد بوه لیواآ آمواری معنوادار
میباشد تأثیر قوساقا قر ارز بر فضای کسبوکار قیز منفی بوده و این تأثیر در سطح معناداری 5
درصد به لیاآ آماری معنادار میباشد همچنین تأثیر درآمد مالیاتی بور فضوای کسوبوکوار منفوی
بوده ،اما در سطح معناداری  5درصد ،این تأثیر در کواقتیلهای 1و  2و 3بوه لیواآ آمواری معنوادار
قیست به عبار دیگر در شرایت کنوقی و با استفاده از االالعا موجوود ،سیسوتم مالیواتی بوهجوای
آنکه مشوق شرو و ادامه کسبوکار باشد ،بهعنوان ماقعی در مقابل آن عمل میقماید و ازایونرو
تأثیر آن بر فضای کسبوکار منفی خواهد بود تأثیر قوساقا قر ارز بر فضای کسبوکوار منفوی
بوده و این تأثیر در سطح معناداری  5درصد به لیاآ آماری معنادار میباشد؛ زیرا وجوود قوسواقا
قر ارز ،اقگیزه سرمایهگذاری و شرو کسبوکار در کشور را تضوعیف کورده و در قتیجوه توأثیر
منفی بر فضای کسبوکار خواهد داشت
عریب تعیین رگرسویون بورآوردی بورای کواقتیولهوای مختقوف قیوز بوین  0/53توا  0/59متغیور
می باشد همچنین براسا

قتایج آزمون برابری عرایب شیب ،میتوان در سطح معناداری  5درصود

فرعیه صفر این آزمون مبنی بر برابر بودن عرایب شیب در بین کواقتیولهوا را رد کورد بوه عبوار
دیگر عرایب شیب بین کواقتیل ها با هم برابور قیسوتند همچنوین براسوا

قتوایج آزموون تقوارن ،در

سطح معناداری  5درصد ،فرعیه صفر متقارن بودن عرایب در رگرسیون کواقتیل رد میشود؛ زیورا
 Probاین آزمون کوچکتر از  0/05میباشد
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بحث و نتیجهگیری

با توجه به اهمیت و قق

فضای کسبوکار در دستیابی به رشد اقتصادی ،ارائه تعریف دقیقوی

از فضای کسبوکار دشوار است ،در بیاقی سودمند ،فضای کسوبوکوار بوهمثابوه میویت سیاسوی،
قهادی و رفتاری است که بازدهی و مخاالرا مرتبت با فعالیتهای اقتصادی و سورمایهگوذاری را
تیت تأثیر قرار میدهد منظور از فضای کسبوکار ،عوامل مؤثر بر عمقکرد واحدهای اقتصوادی
ماقند کیفیت دستگاههای حاکمیت ،ثبا

قواقین و مقررا  ،کیفیت زیرساختها و

تغییر دادن آنها فراتر از اختیارا و قدر مدیران بنگاههاست براسا

میباشد که

مطالعه باقوک جهواقی در

بیشتر کشورها به منظور راهاقدازی یک کسبوکار کوچک باید ابتدا بر اسا

قیاز بازار در موورد

قو میصول تولیدی تصمیمگیری شود ،سپس برای تأمین موالی اقودام گوردد بنگواه بورای آغواز
فعالیت خود باید در دفاتر رسمی ثبت شود سپس قیروی کار استخدام قماید هنگامیکه مقدما
فراهم شد شرکت تولید خود را آغاز میقماید و برای اخذ استاقداردها و مجوزهوا بورای عرعوه و
باال بردن کیفیت میصوال خود تالش میقماید پس از ورود بوه بوازار و کسوب سوود ،شورکت
موظف به پرداخت مالیا و عوارض خواهد بود ممکن است شرکت برای صادرا کاالی خود
قیز برقامهریزی کرده باشد ،در این صور فرآیندهای دیگری قیز به فعالیتهوای شورکت افوزوده
میگردد در تمامی این مراحل قیاز مراجعه به قهاد قاقوقی وجود دارد ،حتی در صورتی که فعالیت
شرکت تعطیل گردد یا اینکه شرکت قخواهد به فعالیت خود ادامه دهد ،برای تعطیقی کسبوکار
و تقسیم داراییها بین صاحبان و سهامداران الزم است مراحقی قاقوقی را پشت سر بگذارد به ایون
ترتیب هر فعالیت کسبوکار از زمان شکلگیری تا اقیالل کامل چرخهای را الی میقمایود و در
هر مرحقه براسا

قواقین و مقررا موجود برای شورو  ،توداوم و اقیوالل فعالیوت خوود متیمول

هزینههای گوقاگون و صرف زمان میشود بدیهی است که هر چه این مراحل مشکلتر ،پیچیدهتر
و پرهزینهتر باشند ،اقگیزه افراد و اشخا

حقیقی و حقوقی برای اقجام فعالیتهای اقتصادی کمتر

میگردد همچنین وجود فساد در هر یک از مراحل فووق مویتواقود بوهعنووان مواقعی بورای شورو
کسبوکار و تداوم فعالیت آن بهحساب آید
با توجه به تأثیر فساد بر مییت کسبوکار ،در این تیقیا ،عوامل مؤثر بر فضای کسبوکوار بوا
تأکید بر متغیر فساد در کشورهای منتخب اسالمی مطالعه شوده اسوت کشوورهای منتخوب اسوالمی
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موردمطالعه در این تیقیا عبارتند از :جمهوری اسالمی ایوران ،کویوت ،مصور ،عربسوتان سوعودی،
قطر ،عمان ،بیرین ،امارا متیده عربی ،ترکیه ،پاکستان ،یمن ،مراک  ،اردن ،مالزی و اقودوقزی
در این تیقیا دادهها و االالعا الزم برای برآورد مودل بورای بوازه زمواقی  2005-2018از پایگواه
االالعاتی باقک جهاقی و سازمان بین المققی شفافیت استخراج شده و مدل مورد قظر قیز با استفاده از
روش رگرسیوقی کواقتایل و قورمافوزار  Eviews9.0بورآورد شوده اسوت قبول از بورآورد مودل ،از
آزمون ریشه واحد برای بررسی ماقایی یا قاماقایی متغیرهای مدل استفاده شده و مشاهده گردید کوه
تمامی متغیرهای مدل در سطح ماقا میباشند به عبار دیگر متغیرهای مدل ریشوه واحود قداشوته و
اقباشته از مرتبه صفر میباشند
در این مطالعه متغیر فساد با شاخص ادرا

فساد سازمان بینالمققی شفافیت و متغیر کسبوکوار

با شاخص کسبوکار باقک جهاقی اقدازهگیری شده است قتایج برآورد مدل قشاقگر این است کوه
در سطح معناداری  5درصد ،متغیر فساد بر فضای کسبوکار تأثیر منفی و معنادار داشته است؛ زیورا
وجود فساد در هر سطح از چرخه عمر کسبوکار (از راهاقدازی کسبوکار توا اقیوالل آن) باعوخ
کاه

کارایی کقی کسبوکارها شده و فضای کسبوکار کشور را قامطقوب میکند بوه عبوار

دیگر باال بودن سطح فساد میتواقد به عنوان ماقعی در برابر بهبود فضای کسبوکارها تققی گوردد
همچنین براسا

قتایج تیقیا ،تأثیر تورم ،درآمد مالیاتی و قوساقا قر ارز بر فضای کسوبوکوار

منفی بوده و این اثرا در سطح معناداری  5درصد به لیاآ آماری معنادار میباشند؛ زیرا بویثبوا
بودن اقتصاد کالن و باال بودن قوساقا قر ارز ،ریسوک سورمایهگوذاری بوهخصوو
خارجی را افزای

بورای افوراد

داده و مییت کسبوکوار را قواامن مویقمایود منفوی بوودن عوریب مالیوا قیوز

قشاقگر این است که سیستم مالیاتی به جای آنکه مشوق شرو و ادامه کسبوکار باشود ،بوهعنووان
ماقعی برای آن عمل کرده و بر فضای کسبوکار تأثیر منفی داشته اسوت همچنوین براسوا

قتوایج

برآورد مدلها ،باز بودن تجاری کشورها تأثیر مثبت بر فضوای کسوبوکوار داشوته و ایون توأثیر در
سطح معناداری  5درصد به لیاآ آماری معنادار میباشد
در پایان براسا

قتایج تیقیا پیشنهاد میگردد که:

سیاسوتهوایی

 با عنایت به تأثیر منفی فساد بر فضای کسب وکار ،پیشنهاد میگردد تا با اجرایقظیر توسعه دولت الکتروقیک ،کاه

حجم دولت ،بهبود فرهن

و سطح اخوالق عموومی جامعوه

با ترویج تقبیح فساد و رشوه ،جقوگیری از قفوذ دولت در دستگاه هوای قظوارتی و بازرسوی ،حوذف
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دسووتورالعملهووا و مقووررا زائوود کووه امکووان سوءاسووتفاده و فسوواد را افووزای
فرهن

موویدهنوود ،اصووالح

سازماقی ،گسترش جریان آزاد االالعا و تشویا مردم به گزارش فساد ،برقراری ثبوا در

قواقین کسب وکار ،اعمال قواقین و مقررا پیشوگیراقه و همچنوین مقابقوه جودی و قواالا بوا مفاسود
اقتصادی ،سطح فساد در کشور کنترل شده و قتیجتاً با کنترل (کواه ) فسواد ،فضوای کسوب وکوار
مطقوب شود
 -براسا

قتایج تیقیا ،تورم و بیکاری بهعنوان دو شاخص بیثباتی اقتصاد کالن ،تأثیری منفی

بر کسبوکار در ایران و کشورهای منتخب اسالمی دارقد ازاینرو الزم اسوت کوه باقوک مرکوزی
با اجرای سیاستهای پولی متناسب با وععیت اقتصادی کشور ،سطح ققدینگی و تورم را در کشور
کنترل قماید همچنین دولت بایستی با اجرای سیاستهای اشوتغالزایوی مناسوب ،بوا افوزای

سوطح

اشتغال در کشور ،فضای کسبوکار را بهبود بخشد
 با توجه به تأثیر منفی درآمد مالیاتی بر فضای کسبوکار ،در این راستا اصوالح قظوام مالیواتیاز قبیل :اتخاذ مالیا های عادالقه ،کاه

بار مالیاتی بنگاهها و قیوز اعطوای تشوویاهوای مالیواتی بوه

فعاالن فضای کسبوکار در راستای حمایت اساسی دولت از کسبوکارها پیشنهاد میگردد
 با توجه به تأثیر منفی قوساقا قر ارز بور فضوای کسوبوکوار در کشوور ،باقوک مرکوزی ودولت برای ایجاد االمینان در بازار ارز و مماقعت از قوساقا قور ارز ،بایسوتی سیاسوتهوای ارزی
متناسب با شرایت اقتصادی و تیریمی را اجرا قموده و قوساقا قر ارز را حداقل سازقد
 با توجه به تأثیر مثبت باز بودن تجاری کشورها بور فضوای کسوبوکوار ،اتخواذ سیاسوتهوایمناسب در زمینه آزادسازی تجاری جهت بهرهبرداری از فرصتهوای تجواری و سورمایهای موجوود
در اقتصاد جهاقی و توسعه صادرا خدما و کاالها و درقتیجه بهبوود فضوای کسوبوکوار توسوت
دولت پیشنهاد میگردد
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تجربی به معوقات بانکی و شناسایی عوامل مؤثر بر بهبیود مطالبیات بانیک کشیاورزی رودسیر اسیتان

گیدن اختصاص دارد .در این مطالعه ابتدا مطالبات وصول بهموقع ،سر رسیید گذشیته ،معوقیه و مشیکو -
الوصول طبقهبندی شده و سپس دادههای مورد نیاز از طریق بررسی پروندههای وامگیرندگان برای هر گروه
از شعبه جمعآوری و جهت برآورد لگو و تحلیل دادهها از مدل لوجییت ندگانیه ) (MLMاسیتفاده شیده
است .نتایج بیانگر این است کیه در گیروه وامهیای مشیکو الوصیول ،متییرهیای نیرا کیارمزد ،مبلی وام
پرداخت شده دارای تأثیر منفی و معنادار و مییزان جریمیه تیأخیر دارای تیأثیر مثبیت و معنیادار بیوده اسیت.
عدوهبراین ،در گروه وامهای معوقه ،متییرهیای مییزان وام پرداختیی و دوره وام دارای تیأثیر منفیی و مییزان
جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و معنادار بودهاند .نهایتیا ،در گیروه وامهیای سررسیید شیده ،متییرهیای نیرا
کارمزد وام ،مبل وام پرداختی و دوره وام پرداختی معنادار نبودهاند و صرفا متییر میزان جریمه تیأخیر دارای
تأثیر مثبت و معنادار بوده است.
کلیدواژهها :آزادسازی مالی ،بانک کشاورزی ،بازپرداخت وام ،الجیت ندگانه ،رودسر گیدن.
طبقهبندی C35 ،E4 ، G25،G33 ،Q14 : JEL

مقدمه

در اقتصاد دوره قبل از  1980که جریان غالب بر «کنترل نرا بهره» تأکید داشت ،بنگاههیا ،بیه
ویژه از نوع کو ک آن ،موردحمایت دولتها قرار داشتند و تسهیدت بانکی راحتتر در دسترس
آنها قرار میگرفت .تجربه نرا رشد باال و پیایین بیودن نیراهیای بیکیاری و تیورم در کشیورهای
پیشرفته صنعتی ،که طبیعتا سطح بدهیهای معوقه در پایینترین حد خود قرار داشت ،سبب شید کیه
این دوره «عصر طدیی سرمایهداری» 1نامگیذاری شیود .بیر اسیاس تحلییل مینسیکی :PP :11-12
 )Minsky،1995ثبات در دوره بعد از جنگ جهانی دوم ،نسبت به دوره قبل از آن را باید بهانیدازه
دولت در کشورهای مذکور ربط داد و علت تیییر از شکنندگی به جهندگی بازارهای مالی در ایین
دوره را نیز باید به تقاضای دولت از طرییق کسیری بودجیه ایین کشیورها میرتبط دانسیت .در سیال
 1973با بروز پدیده نوظهور «تورم همراه با رکود» 2رویه کنتیرل نیرا بهیره بیرای سیاسیتگیذاران
________________________________________________________________
1. The golden age of capitalism
2. Stagflation
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اقتصاد در کشورهای عضو «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» 1مقبول واقیع شید و از اواییل دهیه
 1980تا بحران مالی  2008-2007به عنوان مدل اجرایی جریان غالیب بیرای اکثیر قرییب بیه اتفیا
کشورها دنیا به اجرا درآمد .بعد از بحران مالی  2008سیاست «کنترل نرا بهیره» دوبیاره مقبولییت
یافت و نراهای بهره در کشورهای پیشرفته صنعتی کاه

شمگیری پیدا کرد .حتی اخیرا بانیک

مرکزی اروپا  )2019نرا بهره را به منفی نیم درصد تنزل داده است.
در ایران با توسعه نظیام بیانکی در دهیههیای  1340و  1350و  1360-1367صینایع کو یک و
بزرگ توسعه پیدا کردند .در طی دورههای مذکور شرکتهیای نوپیا ،کو یک و متوسیط و حتیی
بزرگ خصوصی و دولتی) با دسترسی به منابع مالی ارزان دولتی از رشد و شکوفایی خوبی بهیره-
مند شدند که در ادبیات اقتصادی کشور نشانی از بحران بدهی معوقههیای بیانکی در طیی سیه دهیه
منتهی به دهه  1370مشاهده نمیشود .از سال  1368با اجرای سیاست تعدیل 2و آزادسازی مالی 3از
سال 1380و موج خصوصیسازی بانکها که انتظار میرفت نهتنها کارآمیدی نظیام بیانکی کشیور
ارتقاء پیدا کند ،بلکه مهمتر از آن ،راههای تأمین مالی متنوعتر و آسیانتیر گیردد و بیه میرور بیازار
سرمایه مرجع اصلی تأمین مالی بنگاهها و مؤسسات اقتصادی قرارگیرد .بیر اسیاس آمارهیای بانیک
مرکزی  ،)1391کل تسهیدت اعطایی نظام بانکی کشور  14درصد افت داشته اسیت کیه آثیار آن
بر بنگاههای کو ک بهوضوح قابلمشاهده است؛ اما این افت مذکور را نه باید به معنیای جابجیایی
تأمین مالی بنگاهها از بازار پول به بازار سرمایه تلقی شیود .در ایین رابطیه(Khazaei at el.1396) ،

اظهار میدارند؛ یکی از مسائل دیرپای اقتصاد اییران ،تنگنیای اعتبیاری بنگیاههیا بیرای تیأمین میالی
سرمایهگذاری و سرمایه در گردش است که دلیل ایین تنگنیا در دوره اخییر را کیاه
دولتی ،کاه

منیابع میالی

اعتبارات بانکی و محدودیت دسترسی به منابع مالی بینالمللی است.

طبق ماده دوم اساسنامه  Agricultural Bank )2020هدف این بانک فیراهم آوردن امکانیات
اعتباری برای زندگی بهتر در روستا و ارتقاء سطح درآمد روستاییان از یکسو و افیزای

تولییدات

کشاورزی ،ایجاد و توسعه صنایع کو ک و سنتی واقع در مناطق روستایی و مشارکت در فعالییت-
________________________________________________________________
)1. OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development
2. Adjustment Policy
3. Financial Liberalisation
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های مربوا از سوی دیگراست؛ بنابراین برای رسیدن بیه ایین اهیداف تیأمین و تجهییز منیابع میالی،
گونگی هزینه منابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آنها دارای اهمیت است و هرگونه خللی
در این رابطه میتواند هزینه مبادله برای وامهای بخی

کشیاورزی را بیاال بیرده و ایین بانیک را از

اهداف اساسنامهای خود دور کند .بهطورکلی بانک کشاورزی به عنوان یک بانک دولتیی ،هماننید
سایر بانکهای دولتی در ایران ،منابع مالی خود را عمدتا از طریق جذب سپردههای میردم ،وصیول
مطالبات ،و استقراض از نظام بانکی تأمین میکنید "Agricultural Bank (2019) .ایجیاد تناسیب
در پرداخت تسهیدت و رعایت نسبت مطالبات معیو یکیی از ضیرورتهیا بیرای پاسیخگیویی بیه

نهادهای نظارتی" اعدم کرد.
مطالعییییات)2010).

Habibi&Hassanzade

&Jalali )2012 ،

 )Shabaniو )2015

 Bafandeh & et alدر زمینه بحران بدهیهای معو بانکی در کشور حاکی از آن است کیه نقی
عوامل درون سازمانی تعیین کنندهتر از عوامل برونسازمانی است .عدوهبیراین مطالعیات میذکور،
عدم قرینگی اطدعات در بازارهای میالی ،بیه وییژه در نظیام بییانکی را سیبب گیزین
اعطای تسهیدت به افراد ریسکپذیر و درنتیجه افزای

نامناسیب و

تسهیدت معو ارزیابی میکننید .همننیین

) ّ(2013) ، Arabmazar & Roeintan(2006در زمینه عدم بازپرداخیت بیهموقیع تسیهیدت
َ
مطالعه
بانکی اختصاص پیدا کرده است .در تحقیق Ferdosipur & et alاما خود مسئله عدم بازپرداخیت
تسهیدت بانکی به ند گزینه سررسید گذشته ،معوقه و مشکو

الوصول طبقهبنیدی شیده اسیت.

همانطوریکه مدحظه شد هیچیک از مطالعات گذشته بیه متیییر مهیم و کلییدی نیرا بهیره نیرا
کارمزد) عنایتی نداشتهاند .ازاینرو این مهم اهمیت زیادی در مطالعه بهبود مطالبات بانکی دارد کیه
مطالعه حاضر در بخ
ضرورت مطالعه پی

مبانی نظری و تجربی به آن خواهد پرداخت.
رو دارای دو جنبه نظری و تجربی است؛ از منظیر مبیانی نظیری در اغلیب

این نوع مطالعات فقط به علل درونسازمانی بانکی یا برونزایی اقتصادی) بدهی معوقه توجه شیده
و علل درونزایی اقتصادی قصور در بازپرداخت وامهیای بیانکی موردتوجیه قیرار نگرفتیه اسیت .از
جنبه تجربی عدم بازپرداخت بهموقع تسهیدت توسط وامگیرندگان بانک کشاورزی کیاه

منیابع

مالی بانک را در پی خواهد داشت و از طرف دیگر وابستگی شدید منابع مالی بانک بیه اعتبیارات
وصول شده ،ضرورت پژوه

در زمینه عوامیل تأثیرگیذار بیر عیدم بازپرداخیت تسیهیدت بانیک

کشاورزی منطقه رودسر را ،اما در زمینه عوامل مؤثر بر بهبود بازپرداخت تسهیدت بانکی در منطقه
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گیدن به جزء مقالیه  Saeidi Golshiri )2014مطالعیه دیگیری انجیام نشیده و بیهطیورکلی ناحییه
رودسر ،که مقاله پی

رو به آن میپردازد ،از این حیث میفول واقع شیده اسیت کیه میا در مطالعیه

حاضر به این مهم خواهیم پرداخت
هدف اصلی این تحقیق ضمن ارتباا برقرار کردن بیین مبیانی نظیری و ادبییات موضیوع جهیت
دستیابی به در

و دریافت صحیح از علل معوقات بانک کشاورزی در حوزه شهرستان رودسیر از

یکطرف و رسیدن به یافتههای جدید تجربی جهت بهکارگیری دستاندرکاران بانک کشیاورزی
و نهادهای مربوا به امور توسعه روستایی استان گیدن ،از طرف دیگر است .ایین مطالعیه بیه دنبیال
دستیابی به پاسخ این سؤال است که متییرهای ،وامهای مشکو الوصول ،نرا کارمزد ،مبلی وام،و
میزان جریمه تأخیر ه تأثیری بر بهبود وصول بازپرداخت بانک کشاورزی منطقه رودسر دارند.
در بخی
میشود .بخ
بخ

بعییدی مبییانی نظیری و در بخی

سییوم ادبیییات موضیوع و مطالعییات پیشییین بررسییی

هارم به روش تحقییق و بیرآورد میدل و تجزییه و تحلییل آن اختصیاص دارد .در

نهایی نتیجهگیری و پیشنهادها ارائه میگردد.

مبانی نظری

اقتصاددانان قصور در بازپرداخت وامها را به عوامل درونزا و برونزا و متخصصان امور بیانکی
به عوامل درون سازمانی و برونسازمانی ارجاع میدهند .در ابتدا به درونزایی و برونزاییی بحیران
مالی و قصور در بازپرداخت وامها پرداختیه مییشیود و بعید عوامیل درونسیازمانی بیانکی و تیأثیر
معوقات موردبررسی قرار میگیرد.
درونزا و برونزا بودن معوقات بانکی

محققییانی ماننیید ) Goldsmith (1969و  McKinnon, )1973و ) Shaw (1973آزادسییازی
مالی 1را در مقابل سرکوب مالی مطرح کردند .نکته مشتر

این مطالعات در موضیوع آزادسیازی

________________________________________________________________
 .1اساس آزاد سازی مالی مجموعه سه اقدام است :اول ،باز کردن کشور به روی جریان مالی بیین المللی؛دوم،حیذف محیدودیتهیای اعمیال
شده بر عملکرد بانک های داخلی و دیگر مؤسسات مالی تا آنها به توانند به طور کامل در بازارهای مالی بین المللیی بیه عنیوان شیریک ادغیام

138

پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقهای شماره 19

مالی این است که :سقفگذاری بر روی نرا بهره الزاما محدودیت کمی در نظام تخصیی

اعتبیار

را به دنبال خواهد داشت که پیامد آن ،پایین بودن سطح پساندازها و سرمایهگذاری است .عواقیب
سرمایهگذاری یزی جزء کاه

کاه

سرکوب مالی کاه

نرا رشد و فقر نخواهد بود .به بیاور گلداسییت اثیر مهیم

کارآمدی سرمایه است،در صورتی که مک کنیون و شاو ،بر دو نکتیه دیگیر

نیز تأکید دارند؛ به نظر آنها سرکوب مالی هم بر گیونگی تخصیی

کارآمیدی پیسانیدازها در

سرمایهگذاری تأثیرگذار است و هم اینکه در پی این اثر ،بازده پساندازها و سطح تعادل پسانیداز
و سرمایهگذاری تحت تأثیر قرار میگیرد .به دیگر سخن ،در این ار وب سرمایهگذاری نهتنها از
نظر کمی بلکه از نظر کیفی اعتبارات مستقیم تحت لوای اولویتهیای سیاسیی تعییین مییگیردد ،و
البته نه براساس بازدهی نهایی انواع سرمایهها؛ بنابراین طبیق بیاور ایین گیروه از نظرییهپیردازان بایید
سقف بهره ملیی گردد و نظام بانکی از سهمیهبندی اعتبارات یله و رهایی یابد .پیس بیر ایین اسیاس
باید سیاستهای پولی در ار وب استقدل بانک مرکزی به سیاستگذاران پولی محول گردد نیه
دخالت دولت ،حتی دولتی که در یک روند کامد دموکراتییک انتخیاب شیده اسیت .تنهیا در ایین
روند است که با رهاسازی نرا بهره تحر
سرمایهگذاری و رشد اقتصادی بوده که کاه

پسانداز به وقوع مییپیونیدد کیه حاصیل آن افیزای
فقر نتیجه آن اسیت .از منظیر ایین رویکیرد بحیران

مالی کامد یک پدیدهی برون زا به حساب میآیید؛ بیه عبیارت دیگیر بحیرانهیای میالی ریشیه در
عوامل برون زا از نظر اقتصادی یا عوامل درونسازمانی ،فسیاد در نظیام بیانکی از نظیر کارشناسیان
بانکی) دارد.
در مقابل ،از نظر مینسکی  Minsky(1995جدال فکری بین اقتصاددانان والراسیی و کینیزی در
مورد نق

مالیه در اقتصاد از اهمیت باالیی برخوردار است .در سیاختار مسیلط نظرییههیای اقتصیاد

شوند؛ سوم ،فراهم کردن زمینه استقدل بانک مرکزی از دولت که دولت نق

مشاورو تنظیم کننیده بخی

بیانکی را جیدا از فراینید سیاسیی

کشور به عهده بگیرد و از هر پاسخگویی به پارلمان مبرا باشد) .Patnaik(1383:134البته همه این مراحل یکجا اقدام نه خواهید شید بلکیه
ممکن است نظام پولی و مالی کشور بطور مرحلهای به سوی آن هدایت شوند .باید اذهان داشت که هیچگاه شرایط اقتصاد سیاسی ایران بطیور
کامل برای آزاد سازی مالی مهیا نگردید .نطفه آزاد سازی مالی در ایران در سال  1368بسته شد ولی این سیاست از سال 1380جنبه رسمی پیدا
کرد که مورد انتقادات بسیاری از اقتصاددانان و دست اندر کاران قرار گرفت .الیحه اصدح نظام بانکداری که در مجلس قبلیی کلیید خیورده
بود در مجلس فعلی در دست اقدام است که مورد مخالفت بانکداران بویژه ،رئیس فعلی بانک مرکزی ،قرار گرفته که این اشاره به نیاهمواری
ب یشتر شرایط ذکر شده در موقعیت فعلی برای آزاد سازی مالی به حساب میآید.
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خرد و کدن،که در دهه  )1990که براساس نسخه جدید تعادل عمیومی والراسیی بنیا شیده اسیت،
تسلط مالی براقتصاد رد شده محسوب میشود و پول و مالیه به عنوان متییرهای اسمی نقشی برتر بیر
ترجیحات نظام کاالیی و خدماتی ندارند .براین اساس تأثیر عوامل مالی به عنوان تکانیه بیرونزا در
نظریه مذکور محسوب میشود و هر نوع عملکرد غلط و ناشایست که موجب افزای

بدهی معوقیه

بانکها شود را باید به حساب ناکارآمدی نظام بانکداری گذاشت و نه ضیعف و ناکارآمیدی نظیام
اقصاد بازار Minsky (1995, 1-2 .در نقد اقتصاد والراسی با تأکید بیر ارتبیاا نظرییه اقتصیادی بیا
دنیای واقعی که درآن انسانها زندگی روزمره خود را میگذرانند ،به این استدالل تمسیک جسیت
که شکنندگی و پینیدگی نظام مالی از ابتدای قرن بیستم افزای

یافته است .او میافزاید که تجربیه

رکود بزرگ به اقتصادهای سرمایهداری جدید در دوره بعید از جنیگ جهیانی دوم ،درونزا بیودن
بحران مالی راکه ریشه در شکندگی ساختارهای مالی دارد را آموخت .او راهحل ایین نابسیامانی را
اجماع و حکمیت عمومی قلمداد کردکه اقتصاد سرمایهداری میتواند با ایجیاد نهادهیا و قراردادهیا
از بی ثباتی مالی ،که به نظر او مشخصه ذاتی این نظام است ،گذر کند .مینسکی یک میدل سیاختار
مالی ند بعدی و پینیده را به تصویر میکشد که در محور پ آن شرایط بهبود و تنومندی نظیام
مالی و در محور راست آن شکنندگی نظام مالی قرار میگیرند .بر اساس این محور در هر زمان هیر
واحد اقتصادی میتواند در نقطهای از این محورها قرار بگیرد .درجه استحکام یا شکنندگی ساختار
مالی هر واحد اقتصادی بستگی به این دارد که در کدام سمت محور و در کجا آن قیرار مییگییرد.
ارتباا بین جریانهای نقدی بنگاه و تعهد پرداختهای

بیه سیاختار دییون آن وابسیتگی دارد کیه

جاگیری واحدهای اقتصادی در این خط یک توزیع فراوانی شکنندگی یا جهندگی 1و استحکام را
نمایان میسازد .این توزیع فراوانی در طی زمان تیییر میکنید و جابجیا مییشیود کیه انتقیال آن بیه
طرف راست محور حاکی از آن است که یک آشوب کو ک در نظیام میالی مییتوانید بیزرگ و
بزرگتر شود و به بحران مالی ختم شود.
بر اساس نظریه مینسکی ،که بحران مالی هسته اصلی نظریههای اقتصادی او را تشکیل میدهید،

"تعهد پرداختهای جریان نقدی "2از طرف واحدهای اقتصادی به سه مرحله طبقهبندی مییشیوند.
________________________________________________________________
1. Fragility and Resilience
2. Cash--flows-to Payment Commitment
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مرحله اول؛ که از پشت سر گذاشتن یک دوره رکود آغاز مییگردد،کیه از نظیر او بحیران در دل
رونق نام دارد ،ولی هنوز بحران پیشین در خاطره بنگاهها و بانکیداران زنیده اسیت .در ایین مرحلیه
تقاضای وام ،از طرف بنگاهها ،و پرداخت آن ،از سوی بانکها و دیگر مؤسسات میالی ،بیا احتییاا
صورت میپذیرد .مرحله دوم؛ در این مرحله به مرور خاطره بحران مالی گذشته ،از ذهین صیاحبان
بنگاهها و بانکداران زدوده میشود .در این مرحله از یک طیرف ورود اقتصیاد بیه مرحلیه رونیق بیه
آسانگیری در وامدهی در پی سود باالتری روزهای خوش آینده که پی بینی میشود ،منجر میی-
شود و از طرف دیگر بذر بحران مالی آینده در همین مرحله کاشته مییشیود ،ییا "بییثبیاتی در دل

ثبات " به وجود میآید .وام بیه منظیور دادوسیتد معیامدت ،و نیه بیرای سیفتهبیازی ،و قیادر بیودن
استقراض کنندگان به پرداخت اصل و فرع وام دو خصیلت بیارز ایین دوره محسیوب مییشیود .در
مرحله دوم ،بحران مالی گذشته از ذهنها کامد زدوده شده است و انتظارات بنگیاههیا و بانکیداران
ادامه رونق را تداعی میکند .سیاست پولی آسان و سمتگیری به طرف نراهای بهره باالتر ،آن-
نانکه مینسکی این سیاست را در دهیه  1980مشیاهده کیرد ،از پیامید ایین دوره اسیت؛ بنیابراین
نهادهای مالی که عمده فعالیتشان بدهی کوتاهمدت و نگهداری داراییهای بلندمدت اسیت در ایین
دوره آسیبپذیر میشوند و درنتیجه رشد بدهی این نهادها نسبت به درآمیدها و بیدهیهیای کوتیاه
مدت خود از یک طرف و نسبت به بدهی بلندمدتشان از طرف دیگر ،یک تناسیب تصیاعدی پییدا
میکند .دو خصلت قادر بودن پرداخت فرع وام و انحراف وام از هدف کسبوکار در بخ
اقتصاد به بخ

مولید

غیرمولد یا سفتهبازی ،از مهمترین ویژگی این دوره است .مرحلیه سیوم ییا مرحلیه

پونزی :در این مرحله نرا بهره خیلی باال رفته و بانک و مؤسسات مالی تنها وام را بیه کسیانی میی-
دهند که قدرت مخاطره پذیری باالیی دارند ییا بیه قیول ) Stiglitz J & Greenwald (2003بیین

متقاضیان وام "تبعیض قائل مییشیوند" ییا وامگیرنیدگان را میی یننید .ویژگیی ایین دوره نیاتوانی
وامگیرنییدگان در پرداخییت اصییل و فییرع وامهاسییت و اینکییه اغلییب وامهییا بییه طییرف فعالیییتهییای
سفتهبازی حرکت میکند .در این دوره جریان نقدی از طریق عملکردها و راههایی که این داراییی
در آن بکارگرفته شده است بهاندازه کافی بزرگ نیست تا بتواند بهره بدهی و دیونی که درواقع در
حال بزرگتر شدن هستند به پوشاند .واحدهای مقروض اقتصادی نهتنها باید تأمین مالی شوند بلکه
باید بهره بدهیهای در حال بزرگتر شدنشان را نیز با وجود استقراض بپوشانند .تأمین مالی کیردن
پونزی در ترازنامه بخ

خصوصی به این معنی است که حساب دارائی خال

بنگاه تنزیل مییابید
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و حساب بدهی آن فزونی پیدا میکند .در نتیجه نسبت بدهی به دارائی خال
هایی که بطریق پونزی تأمین مالی شدهاند افزای

برای این نوع بنگیاه-

مییابید و توانیایی آنهیا بیرای اسیتقراض بیشیتر

بشکل پونزی به پایان میرسد .بهطور کوتاه ،بنگاههایی که ساختار مالیشان را بر اساس "استقراض

جهت تأمین دادوستد" پایهریزی میکنند نسبت به بنگاههایی کیه سیاختار میالیشیان بیر اسیتقراض
جهت سفتهبازی بنا شده است مستحکمتر و باثباتترند.
مخل

کدم اینکیه بحیران میالی تیأثیر منفیی بیر بازپرداخیت وام خواهید داشیت .شیاید بتیوان

آشفتگی بانکی و بنابراین بحران معوقات بانکی ،که از سالهای آخیر دهیه گذشیته در اییران آغیاز
گردید و هنوز هم کم و بی

آثیار آن در اقتصیاد کشیور نماییان اسیت بیه نشسیتن وامهیای کیدن

بانکها و مؤسسات مالی در بخ

مسکن به منظور سفتهبازی نسبت داد .هر ند ،همانطیور کیه در

باال به آن اشاره شد ،از منظر اقتصاددانان متعارف مشکل معوقات بانکی در ایران به درون سیازمانی
بانکی مرتبط است ولی اگر بخواهیم از نظر منیسکی بیه عنیوان اقتصیاددان پسیت کنییزی) بیه ایین
قضیه بپردازیم باید گفت که مشکل معوقیات بیانکی کشیور از "آزاد سیازی میالی در  1380آغیاز
کردید نشئت میگیرد.
در همین رابطیه یافتیههیای ) Plato-Shinar & Weber (2008حکاییت از آن دارد کیه واقعیه
بحران مالی  2008فعالیتهای اقتصیادی منیاطق مختلیف جهیان را بیه کسیادی و رکیورد کشیاند و
افزای

یدهی معو بانکها را فزونی بخشید Monke (2018 .که مطالعیه خیود را بیر اثیر بحیران

مالی  2008بر بازپرداخت وامهای کشاورزی در امریکا اختصاص داده است ،اظهار میدارد کیه بیه
علت حمایت و ارائه تسهیدت نهادهای پولی و مالی امریکا به بخ
در هنگام رکیورد میذکور در مقایسیه بیا بخی

کشاورزی ،این بخ

توانست

هیای دیگیر اقتصیاد امریکیا از وضییعت بهتیری در

بازپرداخت وامها برخوردار باشد .براساس همین تحلیل کشیاورزان امریکیا طیی سیال هیای -2009
 2006حدود یک سوم در آمد خال

خود را از دست دادند و لذا بخی

مهمیی از وامهیای آن هیا

معو شد که با بهبود وضیعت آنها در سالهای  2010 -2015این معوقات کاه

یافت.

تحقیقاتی ماننید ) Shylendra(2006و  Wongnaa, & Awunyo-Vitor,(2013علیت بحیران
مالی در منطقه آندراپرداب

هند را به نراهای بیاال بهیره ،کیه توسیط مؤسسیات میالی بیه وامهیای

کشاورزان تحمیل شد ،نسبت میدهند .براساس تحقیقیات شییلندر نیرا هیای بیاالی بهیره از سیوی
مؤسسات مالی خرد این منطقه و خشکسالیهای ممتید کیه کشیاورزان قیادر بیه پرداخیت وام خیود
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نشدند علت اصلی خود کشی کشاورزان شناسایی شده است.
عوامل درون سازمانی بانکی
اطالعات نا متقارن

اطدعات نامتقیارن در بازارهیای میالی بیه وییژه در نظیام بیانکی ،گیزین
تسهیدت به افراد مخاطره پذیر باعث افزای

نامناسیب و اعطیای

معوقات بانکها میشیود و در نتیجیه عیدم تعیادل در

بازار پولی را موجب میشود  .)Stiglitz & Weiss, 1981درحالیکه )Dorfleinter et al (2017

مهمترین عامل قصور در بازپرداخت وام را قابل شناسایی نبودن مشتریان مخاطرهآمییز ،بیه وییژه در
کشورهای در حال توسعه ،قلمداد میکنند .در مطالعهای دیگرHassanzade & Habibi)2010) ،

دالیل شکل گیری مطالبات معو را به درون سازمایی و برونسیازمانی تقسییمبنیدی مییکننید کیه
مهمترین عوامل درون سازمانی را عدم نظام مناسب ارزیابی و اعتبار سنجی ،ضعف کیفی فرآیند و
مراحل بررسی تسهیدت عدم نظارت کافی در نظارت نحیوه مصیرف تسیهیدت مشیتریان ،و عیدم
مدیریت مؤثر بر اقدم داراییها قلمداد میکنند.
نرخ بهره

نرا بهره یکی ازمفاهیم کلیدی جهت فهیم وتفسییر اقتصیاد کیدن و تیأثیر آن در سیاسیتهیای
پولی و تجزیه و تحلیل بحرانهای مالی است .اقتصاددانان براین باورند که در شرایط غیر رکیودی،
همواره متییر سرمایهگذاری نسبت به متییر نرا بهره باکش

است؛ بنابراین تحلییل درسیت و واقیع

بینانه از رابطه این دو متیییر میا را قیادر مییسیازد کیه عملکیرد سیاسیت پیولی و عواقیب آن را بیر
بخ های مختلف اقتصاد پی

بینی کنیم که در این شرایط نرا بهره هزینیه سیرمایهگیذاری تلقیی

میشود .از منظر بانکیداری سینتی پرداخیت تسیهیدت بیه کیم درآمیدها ،بیدلیل پیایین بیودن نیرا
تسهیدت درمناطق روستایی مقیرون بیه صیرفه نیسیت .وام و اعتبیار در روسیتاها نسیبت بیه شیهر از
مخاطره باالتری برخوردار است ،به این دلیل که اکثر کسب و کار روسیتاییان باکشیاورزی در گییر
است .همننین این بخ

معموال دارای بازارهیای بییثبیات ،ارتباطیات شیکننده و فقیدان خیدمات

آموزشی و مراقبتهای بهداشتی و غیره میباشد که روی هم رفته دلیل دیگری بشمار مییآیید کیه
پرداخت تسهیدت در این منطقه را نسبت به مناطق شهری مخاطره آمیزترجلوه دهد .اگر مؤسسیات
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مالی بخواهند جهت پوش

مخاطره در مناطق روستایی نرا بهره تسهیدت خیود را بیاال ببرنید ایین

ممکن است نسبت بازده تولید بیه هزینیه وام کیاه
سییرمایهگییذاری و کییاه

نییرا رشیید در بخ ی

درحالیکه تولیدکنندگان خرد در بخ

یابید کیه در ایین صیورت قطعیا کنیدی رشید
کشییاورزی یکییی از پیامییدهای آن خواهیید بییود.

کشاورزی ،که بزرگترین جمعیت تولیید کننیدگان روسیتا

را تشکلیل میدهند ،دلگرم به این هستند که بتوانند به تولیدکننده متوسط و حتی در مقطع بعدی بیه
تولیدکننده بزرگ ارتقا یابند و از نیرا بهیره پیایین و تولیید در مقییاس اقتصیادی بهیرهمنید شیوند.
همننین Makorere )2014)،برای ارتقاء تولید بخ

کشاورزی دخالت دولت و کنتیرل نیراهیای

باالی بهره را پیشنهاد میکند.
مبلغ وام پرداختی وجریمه تأخیر

ارتباا بین اندازه و مبل وام و جریمه تأخیر وام یکی از ال

برانگیزترین موضیوعات در بیین

نظریهپردازان حوزه وام و اعتبیارات بشیمار مییرود .ایین منطقیی بیه نظیر مییرسید کیه انیدازه وام
بزرگتر احتمال بازپرداخت را سختتر میکند و بنابراین باید معوقات و مشیکدت دیگیری را در
بازپرداخت وام انتظار داشت  . Chakraborty & Gupta )2017از طرف دیگری این استدالل نییز
وجود دارد که احتماال اندازه بزرگتر وام وقتیکه در "نقطه سر به سر" قرار گییرد قصیور کمتیری

در بازپرداختها مشاهده خواهد شد .بهعبارت دیگر وام بیشیتر مییتوانید سیرمایهگیذاری بیشیتر بیا
بازگشت سود بالقوه بیشتر را خلق کند) .(Onyeagocha 2012البته دالیل دیگری نیز در تأیید ایین
نظریه از جانیب اقتصیاددانان اقامیه مییشیود .بیهعنیوان نمونیه وام در مبیال بیاالتر هزینیه تیأخیر در
بازپرداخت را برای قصور کننده باال میبرد ،به ویژه وقتییکیه وام بیا پشیتوانه ضیمانتنامیه محکیم
همراه شود وام گیرنده تحت فشار مضاعف قرار میگیرد که این عقدیی اسیت کیه در بازپرداخیت
وام خود تأخیر نکند ).Onyeagocha(2012
دوره وام

متخصصین مؤسسات مالی خرد اغلب بر دوره زمانی کوتاهمیدت بازپرداخیت وامهیا ،پرداخیت
هفتگی ،تأکید دارند که از این طریق مخیاطره و قصیور بازپرداخیتهیا را کیاه
دیگر اقتصاددانان توجه خود را به افیزای

دهنید .از طیرف

هزینیه مبادلیه روش میذکور متمرکیز مییکننید .بیهنظیر
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میرسد ایین روش هیم انیدازه وام و هیم تنیوع وام گییری را محیدود کنید و در نتیجیه کیاه

در

انعطاف پذیری بازپرداختها را به وجود میآورد .بر اساس مکتب انتظارات عقدیی ،که تمام افراد
عقدیی فکر میکنند ،بنابر ایین مشیتریان بانیک عقدییی فکیر مییکننید و تیابع قرینگیی اطدعیات
میباشند ،پس یک کاه

معین در دوره زمانی بازپرداخت وام نباید قصور و غفلت یا هیر تخلفیی

دیگر را در بازپرداختها به وجود آورد  .(Onyeagocha 2012گروه دیگیری از اقتصیاددانان بیر
این موضوع تأکید میورزند که دوره زمانی طوالنی بازپرداخیت وامهیا ممکین اسیت بیه سیرمایه-
گذاری بیشتر منجر گردد و ظرفیت بازپرداختها بیاال رفتیه و قصیور در پرداخیت مطالبیات بیانکی
کاه

یابد .در مقابل متخصصین امور مؤسسات مالی خرد مصرند که یک مدل حقیقی کیه منیافع

وامگیرندگان از نظم مالی را تأمین کنداز طرییق دوره زمیانی کوتیاهتیر و بیا بازپرداخیت سیخت و
محکمتر امکان پذیر است همننین با روش بازپرداخت مکرر ،وامگیرندگان خلیق و خیوی جدیید
رفتار پس انیدازی پییداکرده و آن را در جهیت بهبیود معوقیات تسیهیدت بیانکی شیکل مییدهنید.
) Mcintosh(2008از تنوع مکانی در برنامه بازپرداخت میرتبط بیا قراردادهیای میالی خیرد کیه از
انعطاف پذیری بیشتر برخوردار است ،حمایت میکند Jain & Mansuri )2003 .بر افزای

منیابع

مالی و جذب مشتریان از بازارهای پولی غیررسمی بجای عامل دوره زمانی بازپرداخیت وام اصیرار
میورزند که به نظر آنها از این طریق قصور در بازپرداختها کاه

مییابد.

ادبیات پیشین
مطالعات پیشین خارجی
عوامل مؤثر بر قصور در بازپرداختها

مطالعه  Olaniyi )2017وامهای کشاورزی نیجریه را با بکارگیری دادههای سیالهیای -2014
 1981و استفاده از آزمون کرانها ،ارتباا کوتاهمدت و بلندمدت گنجای

مالی بخ

و رشد اقتصادی را موضوع مطالعه خود انتخاب میکند .نتایج حاصل از این پیژوه
است که ظرفیت مالی بخ

کشیاورزی
حیاکی از آن

کشاورزی رابطه معنیادار و مثبتیی بیا رشید اقتصیادی دارد وایین سیبب

بهبود وضیعت کم درآمدها در روستا میشود که در نهایت سطح بازپرداخیت وامهیای کشیاورزی
بهبود مییابد ،که این روند میتوانید تیأثیر مثبیت بیر بازپرداخیتهیا داشیته باشیدGine & et al .

 (2011پژوه

خود را در جنوب هند به انجام رساندهاند و با بکیارگیری دادهیای  2007-2009و
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مدل رگرسیون به این نتیجه دست یافتند که نوسانات در شیل ،وضعیت جوی و سدمت میتواند بر
ناتوانی در بازپرداختها تسهیدت تأثیرگذار باشند .مطالعیه  Mokhtar and et al(2012در میورد
مشکدت بازپرداخت وام کشاورزان در بنگاههای خرد مالی کشیور میالزی در دوره زمیانی -2011
 2010که از مدل رگرسیون لوجیت برای تخمین متییرها بهره گرفته است ،حیاکی از آن اسیت کیه
نوسانات جوی و مدت بازپرداخت وام در قراردادهای نق

تعین کنندهای در بازپرداخیت وامهیای

کشاورزان دارند دیگر یافتههای این تحقیق بیانگر آن است انعطیاف پیذیری در میدت بازپرداخیت
وام معوقات را کاه

میدهد.

مطالعه)  ،Nguta, H. M., & Huka) 2013به شمال کنیا اختصاص یافته است که بیا اسیتفاده از
روش پیمایشی در سال 2013به این نتیجه دست یافته که عوامل مختلفی مانند قیدمت و نیوع بنگیاه،
تعداد کارکنان ،سود بنگاه که ناشی از خصوصییات کسیب و کیار محسیوب مییشیوند و در عیدم
بازپرداخت وام تأثیرگذارند .براساس دیگر یافتههیای ایین پیژوه  ،قصیور در بازپرداخیت وام در
بخ

کشاورزی نسبت به بخ

های صنعت و خدمات کمتر اسیت .تحقییق Sileshi and )2012

 et alبه عوامل مؤثر بر بازپرداخت وامهای کشیاورزان اتیوپی،منطقیه درهیاراگی ،اختصیاص یافتیه
است .روش تحقیق پیمایشی بوده و در سال  2012با بهره گیری از مدل رگوسییون توبییت ،نشیان
می دهدکه منطقه زراعی ،فعالیت خارج از مزرعه ،و کمیکهیای فنیی تیأثیر مثبیت واز بیین رفیتن
اعتبارات غیررسمی ،جشنواره های اجتماعی و نسبت وام به در آمد تأثیر منفیی بیر بازپرداخیت وام-
های کشاورزی دارند .دیگر نتایج این تحقیق حاکی ازآن است که بهبود وضیعیت تولیدکشیاورزی
و درآمدهای حاصل از فعالیتهای خارج از مزرعه دو عاملی هستند که وضیعیت بازپرداخیتهیای
وامهای کشاورزی را بهبود میبخشند.
رفتار وامگیرندگان کشاورزان هند موضوع مطالعه  Chakraborty & Gupta (2017انتخیاب
شده است .این تحقیق با استفاده دادهای 2009 -2010و به کار گیری مدل احتمیاالت خطیی رفتیار
وامگیرندگان از منابع رسمی و غیررسمی را مورد تجریه و تحلیل قرار داده است .یافتهها حیاکی از
آن است کیه گیروه اول وامگیرنیدگان مصیرف بیشیتر و سیرمایهگیذاری کمتیر را پیشیه مییکننید
درحالیکه گروه دوم مصرف کمتر و سرمایهگذاری بیشتری را ترجیح میدهنید .همننیین مطیابق
نتایج این تحقیق بازپرداخت وام به تعدادی از عوامل ،ما نند هدف از وام گرفتن ،تصدی و نظیارت
بر وام از جانب وام دهنده ،نرا بهره و منابع استقراض بستگی دارد.
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مطالعات پیشین داخلی
عوامل مؤثر بر بازپرداخیت اعتبیارات کشیاورزی اسیتان فیارس موضیوع مطالعیه Bagheri

)Merdad &Najafi (2005انتخاب شده است .دادههای این تحقییق دوره زمیانی  1379-1380در
بر میگیرد که با تفکیک کشاورزان به دو گروه بازپرداختکننده و قصورکننده و اسیتفاده از تیابع
تجزیه و تحلیل تشخیصی نتایج ذیل بدست آمده است؛ متییرهای خسارات طبیعیی ،نسیبت درآمید
مزرعهای به درآمد کل ،درآمد مزرعه ،بیمه محصیوالت ،مییزان پیسانیداز ،فاصیله انتظیاری بیرای
دریافت وام ،نظارت کارشناسیان بانیک طیی دوره بازپرداخیت وام ،نیوع فعالییت بکیارگییری وام،
شاخ

تنوع ،کثرت خریداران ،درآمید خیارج از مزرعیه ،سیطح زییرکشیت ،تحصییدت و متیییر

مجازی دارای اهمیت نسبی میباشند .از بین متییرهای با اهمیت تابع تشخی
طبیعی و فاصله انتظاری برای دریافت وام سبب کاه
سایر متییرها موجب افزای

 ،متیییرهای خسیارات

احتمالی بازپرداخیت وام شیده درحیالیکیه

احتمالی بازپرداخت وام شناسیایی شیدهانید .بیر اسیاس یافتیههیای ایین

تحقییق در نظییام بییانکی ایییران ،نقی

عوامیل درون سییازمانی در شییکلگیییری معوقییات ،از عوامییل

برونسازمانی بیشتر است.
مطالعه ) Akrami &Rahnama Aski (2010به بررسیی عوامیل میرتبط بیا مطالبیات سررسیید
گذشته و معو به منظور ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از ایجاد معوقات بانک صنعت و معیدن
ایین مطالعیه از طرییق بررسیی

در سالهای  1382-1383اختصاص یافتیه اسیت .دادههیای پیژوه

پروندههای موجود در بانک مذکور تهیه شده و از روش آماری مدل رگرسیون لوجسیتیک جهیت
ارتباا عوامل مذکوربا مطالبات بانک استفاده شده است .در این راسیتا نیه متیییر؛ معیدل موجیودی
ش

ماهه حساب جاری ،داشتن ک برگشتی ،سابقه افتتاح حساب جاری ،زمینه فعالییت تولییدی

متقاضی ،سابقه اعتباری مشتری ،نوع وثیقه ،حجم گردش بستانکار حساب جاری ،مبل تسیهیدت و
نسبت مبل تسهیدت به معدل موجودی به عنوان متییرهای مستقل و وضعیت بازپرداخت تسیهیدت
معو شدن در مقابل معو نشدن) ،به عنوان متییر وابسته پژوه
است .نتایج نشان می دهدکه با افزای

مورد بررسیی قیرار گرفتیه شیده

متییرهای ک برگشیتی ،سیابقه اعتبیاری و نسیبت مبلی بیه

معدل موجودی ،احتمال معو شدن تسهیدت افزای

یافته و با افزای

حساب جاری متقاضی ،احتمال معو شدن تسهیدت کاه

در حجم گیردش بسیتانکار

مییابد.

مطالعیه ) Madanian& at el (2015بیه اولوییت عوامیل میؤثر بیر تیأخیر ییا عیدم بازپرداخیت

147

شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود مطالبات و معوقات بانکی...

تسهیدت اعطایی بانک کشاورزی در سیال  1393اختصیاص یافتیه اسیت کیه بیا اسیتفاده از تحلییل
فرایند شبکه  )ANPنشان می دهدالبی گری در درون بانیک بیا وزن 28درصید رتبیه نخسیت در
عدم بازپرداخت تسهیدت را داشته است .همننین فقدان احکام سنگین قضایی بیا وزن  20درصید،
عدم وجود صندو بیمه بازپرداخت تسهیدت ،وآورده نقدی اولیه کشاورز را بایید از جملیه مهیم-
ترین عوامل مؤثر بر تأخیر ییا عیدم بازپرداخیت تسهیدت اعطایی بیه کشیاورزان بیه حسیاب آورد.
موضوع پژوه

 Ferdowsipur (2016عوامل مؤثر بر بهبود وصیول مطالبیات بانیک کشیاورزی

در شهرسییتان مراغییه اسییتان آذربایجییان شییرقی در دروه ی  1383-1387بییا بهییره گیییری از الگییوی
الجیت ترتیبی بیانگر این است که داشتن فعالیت خارج از مزرعه ،تمدید میدت بازپرداخیت وام و
باال بودن مبل وام دریافتی عواملی هستند که بر بازپرداخیت وام تیأثیر منفیی دارنید ،لیذا بیه منظیور
تقویت احتمال وصول مطالبات ،تمدیید میدت بازپرداخیت وام توصییه نشیده اسیت .،درحیالیکیه
عواملی همنون باال بودن تعداد اقساا و زیاد بودن فاصله پرداخت اقساا احتمیال بازپرداخیت وام
را افزای

میدهند .همننین بانکها میتوانند با تعیین فاصله زمانی مناسبی برای بازپرداخت اقساا

احتمال وصول مطالبات را بهبود بخشند .مطالعه ) Saeedi Kelishemi (2014بیه معوقیات بیانکی
در استان گیدن در سالهای 1393-1393اختصاص یافته است .این پژوه

با استفاده از شاخ

هیا

بانکی گسترش خدمات بانکی ،نسبت تسهیدت به سپرده ،نسبت تسهیدت به شیعب ،و  )...بیه ایین
نتیجه دست یافته است که رشد مطالبات معو در سیال  1392نسیبت بیه سیال 1391باافزایشیی بیه
میزان 75/4درصد روبرو بوده است .همننین  72/5در صد از معوقات به بانکهای تجاری و مابقی
به بانکهای تخصصی مربوا بوده است .دیگر یافتههیا حیاکی از آن اسیت کیه بایید نیرا بهیره و
تورم را به عنوان دو دلیل عمده معوقات نظام بانکی اسیتان گییدن بیه شیمار آورد .هیدف تحقییق
) Ashraghi & et al (2015بررسی عوامل تأثیرگیذار بیر عیدم بازپرداخیت تسیهیدت کشیاورزی
بانک کشاورزی استان ایدم در سال  1392اعدم شده است .یافتهها با اسیتفاده از تحلییل رگرسییون
الجیت حاکی از آن است که افزای
و آن را افزای

مبل اعتبار بر افزای

میدهد .به عبارتی دیگربا افزای

و احتمال عدم بازپرداخت را افزای

احتمال عدم بازپرداخت آن مؤثر بیوده

مبل اعتبار بر مخاطره مالی آن افزوده شده اسیت

میدهد .همننین متییرهای مسیتقل تنهیا مییتواننید  0/621تیا

 0/768درصد از تیییرات متییر وابسته عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی) را پی

بینی کنند.

موضوع مطالعه) Mahmodi & Babazad (2019کشت پاییزه بانک کشاورزی استان خراسان
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شمالی درسال زراعی  1392-93انتخاب شده است .نتایج این تحقیق با استفاده از مدلسازی الجییت
ترتیبی نشان میدهد که اثر تیییرات در آمد ساالنه کشاورزی ،داشتن مانده حساب ،مالکیت زمیین،
سابقه دریافت وام،سطح تحصیدت،مقیاس تولید از لحاظ آماری معنی دار بوده و همه آنهیا رابطیه
مثبت با بازپرداخت تسهیدت دارند .همننین باافزای
بازپرداخت تسهیدت کاه

سطح متییرهای میذکور ،احتمیال قصیور در

و احتمال بازپرداخت کامل تسهیدت افیزای

خواهید یافیت .تحقییق

دیگری درهمین راستا در سال 1392در مورد عوامل مؤثر برنرا وصول تسهیدت بانک کشیاورزی
در استان خراسان با استفاده ازمدل توبیت و بکار گیری نیرم افیزار  STATAتوسیط Bafandeh

)&et al (2017صییورت گرفتییه اسییت .نتییایج اییین تحقیییق حییاکی از آن اسییت کییه انییدازه
تسهیدت،دارای اثر مسیتقیم ضیعیف ،نیرا سیود تسیهیدت اثیر معکیوس و بیی معنیی ،طیول دوره
بازپرداخت تسهیدت اثر مثبت و قوی ،ضمانت ،از نوع وثیقهای ،اثرمثبتی ،وقوع حادثه اثر معکوس
و همزمانی سررسید پرداخت تسهیدت با فصل فیروش محصیول دارای اثیر مسیتقیم قیوی بیر نیرا
وصول تسهیدت دارند.
با عنایت به مطالعات باال به احتمال زیاد میتوان اظهار نمود که تمام آنها بر عوامیل بیرونیزا ییا
درون سازمانی تاکیددارند .نو آوری مطالعه حاضر در بخ
بودن بدهیهای معوقه و نق

مبانی نظیری بحیث بیرون زا و درونزا

بازاز مالی در اقتصاد ،به عنوان زمینه ساز رشید ییا بحیران میالی ،میی

باشدکه از این حیث نوآوری محسوب میشود .از طرف دیگر در بخ

تجربی ،این پیژوه

تنهیا

مطالعهای است که به شناسایی عوامل مؤثر بر بهبیود مطالبیات و معوقیات بانیک کشیاورزی منطقیه
رودسر پرداخته است که نهتنها از حیث قلمرو مکانی و زمانی بلکه در نیوع متییرهیا و روش تحقییق
بسیار متفاوت از تحقیق  Saeidi Golshir )2014به حساب میآید.
روش تحقیق

رگرسیون لوجیت ندگانه ،)MNLR) 1بصورت ساده تعمیم یافتیه یاگسیترشیافتیه رگرسییون
الجیت دوگانه با متییرهای توضیحی بیشتر است .به عبیارتی مییخیواهیم اثرهیای همزمیان نیدین
________________________________________________________________
1. Multi-Nomial Logit Regression
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متییر مستقل را برروی متعیر وابسته  yتحقیق کنیم .رگرسیون  ،MNLRهمننیین بیا عنیوان الجییت
ندگانه و ندحالته شناخته میشود .را که از آن برای مدلسازی رابطه بین متییر پاسخ ندحالتیه
و یک مجموعه از متییرهای مستقل استفاده میشود .متییر پاسخ نید حالتیه مییتوانید ییک متیییر
ترتیبی یا یک متییر اسمی باشید .همننیین میدل  ،MNLRبیرای مقایسیه ،بیی

از ییک حالیت بیه

صورت همزمان،مورد اسیتفاده قیرار مییگییرد .در هیر دوی رگرسییونهیای لوجسیتیک ترتیبیی و
 ،MNLRتآثیر متییرهای پی بینییکننیده برحسیب نسیبت شیانس ییا نسیبت احتمیال توضییح داده
میشود .در رگرسیون لوجستیک ،متییر عکس العمل پاسخ) طبقهای ،صرفا دو مقدار دارد؛ که بیه
طور کلی یک برای موفقیت و صفر برای شکست است .رگرسیون لوجستیک از یک تابع الجییت
برای ارتباا و پیوند احتمال موفقیت و متییرهای پی

بینی کننیده توضییحی) اسیتفاده مییکنید و

برای تخمین پارامترها رویکرد تخمین حداکثر درست نمایی را به کار میگیرد .لوجییت ندگانیه،
گروههای ندگانه را از طریق ترکیبی از رگرسیونهای لوجیت دوتایی ،مقایسیه مییکنید .در ایین
صورت این امکان به وجود میآید که هرطبقه از متییر وابسته با گیروه منیابع مرجیع میورد مقایسیه
قرارگیرد .به طور معمول ،طبقه با باالترین امتییاز عیددی بیه عنیوان گیروه ییا طبقیه مرجیع انتخیاب
میشود .به عنوان یک قاعده کلی ،وقتیکه به عنوان مثال  nسیطح متفیاوت از متیییر وابسیته وجیود
دارد ،مدل  ،MNLRشامل  n -1معادله خواهد بود .رگرسیون لجستیک به مدلهایی؛ با متییرهای
توضیحی ندتایی گسترش مییابد.
برای مثال مدلی با
پارامتر

بیانگر اثر

) ) =p

به صورت زیر داده میشود.

براحتمیال روییدادی اسیت کیه  ،Y- 1بیا شیرا کنتیرل دیگیر

است.
برای مثال ،e x p ( ) ،بیانگر اثر ضربی براحتمال یک واحد افزای
دیگر

در

 ،در سیطوح ثابیت

است .یک متییر توضیحی میتواند کیفی باشد که در ایین حالیت از متییرهیای مجیازی

 Dummyبرای طبقههای مختلف استفاده میشود.
فرمول دیگری که مستقیما
)(2

راتصریح میکند به صورت زیر نمای

داده میشود.
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همننین،اگر  nمشاهده مستقل با  pپی

بینی کننیده و متیییر پاسیخ کیفیی؛  kطبقیه وجیود

داشته باشد ،باید یکی از طبقات به عنوان سطح انتخاب شود و همه دیگر الجیت ها در حالیت نید
گانه ،نسبت به این سطح مرجع انتخاب شده سازماندهی خواهند شد .به صورت تقریبی،هرکیدام از
طبقات میتواند به سطح مرجع یا سطح مبنا ،انتخاب شود .ازآنجیاییکیه هییچ گونیه ترتیبیی وجیود
ندارد .میتوان طبقه  kبه عنوان سطح مبنا یا مرجع انتخاب شود .در این حالت،

بیانگر احتمیال

ندگانه وقوع یک مشاهده در طبقه  jام خواهد بود .مدل رگرسیون لوجیت ند گانه زییر ،رابطیه
بین این احتمال ند گانه

و  pپی

کننده

,

را نمای

میدهد.

)( 3

Log

و

که در آن

از آنجایی که

مدل فو به صورت زیر خدصه میشود:

( )X)= prob

در این جا

در مقادیر ثابت برای پیش بینی

کنندههاست.

همییانطییور کییه گفتییه شیید ،رگرسیییون لوجیییت ندگانییه ) ،)MNLRتعمیییم یافتییه رگرسیییون
لجستیک معمول با متییرهای توضیحی بیشتر است .در این دسته از مدلها به بررسی اثرات متییرهای
توضیحی مستقل بر روی یک متییر پاسخ کیفی مییپیردازیم .متیییر پاسیخ در ایین میدلها بصیورت
گسسته با بی

از دو سطح یا طبقه میباشد .همننین این متییر پاسخ میتواند یک متیییر ترتیبیی ییا

یک متییر اسمی باشد .در هر دوی رگرسیونهای لوجسیتیک ترتیبیی و  ،MNLRتیآثیر متییرهیای
پی بینیکننده برحسب نسبت شانس یا نسبت احتمال توضیح داده میشود.
در این تحقیق نیز متییر وابسته  yیعنیی مطالبیات بیانکی ،ییک متیییر کیفیی اسیت کیه دارای 4
سطح،

y 1

وامهای مشکو

برای وامهایی است هنیوز تیاریخ پرداخیت آنهیا فیرا نرسییده اسیت،
الوصول است،

y 3

بیانگر وامهیای معیو مییباشید و

y 4

y 2

شیامل

دسیته وامهیای

سررسید شده هستند؛ بنابراین الگوی الجیت ندگانه با توجه بیه توصییفات فیو  ،مناسیب بررسیی
اثرات متییرهای توضیحی بر متییر پاسخ ما میباشد .همانطور که عنوان شید متیییر وابسیته در ایین
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تحقیق شامل  4سطح است و ازآنجاکه ترتیب گزینهها اهمیت خیاص نیدارد از رگرسییون الجییت
ندگانه به جای الجیت ترتیبی استفاده گردید.
الگوی الجیت ندگانه یک الگوی تعمیم یافته خطی محسوب میشود کیه بیه منظیور بیرآورد
احتماالت برای سطوح مختلف متییر پاسخ  yبیر اسیاس مقیادیر بیردار متییرهیای توضییحی ، X
مورد استفاده قرار میگیرد .بر این اساس ،احتمال انتخاب حالت بازپرداخت  mتوسط مشتری  iام
به صورت زیر محاسبه میگردد

) 'exp(x i  m

) ' m

j

i

 exp(x

P (Y ik )  P (Y i  m | x i ; 1 ,  2 ,...,  m ) 

m 1

) 'exp(x i  m
j

)5

) '1   exp(x i  m



m 2

و یا با فرض اینکه بردار ضرایب  1  0باشد ،شکل دیگری از محاسبه این مقیدار احتمیال بیر
اساس رگرسیون الجیت ندگانه به صورت
1
j

) '1   exp(x i  m

P (Y i  1| x i ; 1 ,  2 ,...,  m ) 

m 2

)6
 x iبردار  k 1از متییرهای توضیحی مانند نرا کیارمزد ،اصیل وام ،دوره

که در روابط فو

وام و جریمه تأخیر و  بردار  k 1از ضرایب مدل میباشد.
'
m

از آنجا که الگوهای الجیت از نوع الگوهای گسسته هستند ،در فرآیند برآورد ضرایب آنها از
لگییییاریتم تییییابع درسییییتنمایی اسییییتفاده میییییشییییود .بییییدین ترتیییییب براسییییاس  nمشییییاهده
)  (x 1 , y 1 ),...,(x n , y nمیتوان تابع درستنمایی زیر را ماکزیمم نمود
n

)7

) max  ln P (Y i  y i | x i ;  2 ,...,  m
i 1
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مقدار پارامترهای برآورد شده بیرای الجییت ندگانیه هماننید الجییت معمیولی نمییتوانید بیه
صورت مستقیم برای متییرهیای توضییحی متنیاظر روی احتمیال انتخیاب بازپرداخیت  jام تفسییر
شوند .به عبارتی پارامترها در مدل الجیت ندگانه همیشه تفسیر مستقیم راحتی ندارنید .بیرای ایین
منظور از اثر نهایی متییرهای توضیحی استفاده میشود .اثر نهایی تحت تأثیر مقدار متیییر توضییحی
میباشد و برابر شیب منحنی مرتبط با تابع احتمال در شرایطی اسیت کیه سیایر متییرهیای توضییحی
ثابت نگه داشته شدهاند.
)8

J
) P (Y i  m | x
])  P (Y i  m | x )[  km    kj P (Y i  j | x
x k
j 1

و بدین ترتیب میتوان سایر مشتقات جزئی که بییانگر مییزان تأثیرگیذاری هیر ییک از متییرهیا
میباشد را محاسبه نمود.
به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مطالبات ،مدل مورد استفاده مقالیه حاضیر بصیورت میدل
ریاضی در رابطه  9نشان داده میشود.
)9
که در آن متییر وابسته میباشد و شامل هار حالت مشکو الوصول ،معوقه ،سررسید نشده
و وصول بهموقع میباشد .ضرایب

، ، ، ،

بیانگر ضرایب متییرهای مستقل و میزان تأثیر

بر متییر وابسته میباشند .سایر متییرهای مدل فو در جدول شماره  ،1تعریف شدهاند.
جدول  -1تعاریف عملیاتی و متغیرهای مدل
شرح

متغیر

نوع متغیر

Loan

کمی

مبلغ وام پرداختی (میلیون ریال)

Rate

کمی

نرخ کارمزد تسهیالت اعطا شده (درصد)

Payment penalty

کمی

جریمه تأخیر

D ghest

کمی

فاصله اقساط وام

جامعه آماری مورد مطالعه ،کل وام گیرنیدگان حقیقیی بیا اعتبیارات خیرد از بانیک کشیاورزی
رودسر شعبه مهرگستر) واقع در استان گیدن میباشد .مطالبات به صیورت هیار حالیت سررسیید
نشده ،معو  ،مشکو الوصول و سررسید شده طبقهبندی شیدهانید .اطدعیات میورد نییاز از طرییق
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بررسی پروندههای وامگیرندگان برای هر گروه از شعبه گردآوری شده و حجم نمونه با اسیتفاده از
شده است که در کل اطدعیات  407پرونیده بیه عنیوان

روش نمونهگیری طبقهای متناسب مشخ

نمونه جمعآوری شده است .قبل از تخمین مدل الزم است که آمار توصیفی متییرها میورد بررسیی
قرار گیرد که نتایج آن در جدول  2گزارش شده است
جدول -2خالصهای از آمارهای متغیرهای مستقل
ماکزیمم

مینیمم

انحراف معیار

میانگین

تعداد مشاهدات

نام متغیر

4

1

0.9262122

1.862408

407

حالت

5

1

0.5714103

3.197044

406

نرخ کارمزد

5.00+e08

600000

4.55+e07

2.67+e07

407

اصل وام

132

7

16.42349

53.08845

407

دوره وام

1.49+e07

0

1765834

702492.8

407

جریمهتاخیر

در جدول فو  ،سطر اول بیانگر تعداد 4حالیت سررسیید نشیده ،معیو  ،مشیکو الوصیول و
سررسیدشده) را نشان میدهد که به صورت دقیقتر در جدول  3به صورت زیر گزارش شده است.
جدول -3خصوصیات آماری متغیرهای وابسته
جمع

درصد فراوانی

فراوانی

گروه

43.98
76.41
93.37
100.00

43.98
32.43
16.95
6.63

179
132
69
27

سررسید نشده
مشکوکالوصول
معوق
سررسید شده

100.00

407

کل

منبع :محاسبات تحقیق

نخستین مرحله در برآورد الجیت ندگانه تعیین یکی از گروههای وصیول مطالبیات بیه عنیوان
گروه پایه است تا احتمال انتخاب سایر گروهها نسبت به گیروه پاییه توسیط وامگیرنیدگان انیدازه-
گیری گردد .همانطور که عنوان شد به طور قراردادی مییتیوان گروهیی را کیه دارای بیی تیرین
فراوانی است به عنوان گروه پایه انتخاب کرد .مدل نهایی الجیت ندگانه برای تعیین عوامل میؤثر
بر بهبود مطالبات بانکی با روش حداکثر راستنمایی برآورد شده و نتیایج آن در جیدول  4گیزارش
شده است.
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جدول -4نتایج حاصل از تخمین مدل الجیت چندگانه
][95% Conf. Interval

|P>|z

آماره Z

0/012

-2/51

ضریب

انحراف استاندارد
گروه پایه

-0/3264793

-2/637144

0/5894661

حالت
سررسید نشده

-1/481812

مشکوکالوصول
نرخ کارمزد

-1/31e-08

-3/98e-07

0/000

-7/41

4/25e-08

-2/93e-08

اصل وام

0/0394357

-0/0638342

0/643

-0/46

0/0263448

-0/0121992

دوره وام

0/0000172

0/0000119

0/000

10/69

1/36e-06

0/0000145

جریمه تأخیر

9/181159

-0/4648587

0/017

1/77

2/460764

4/35815

0/867

-0/17

_cons
معوق

0/575756

-0/683251

0/3211812

-0/0537475

نرخ کارمزد

-2/32e-07

-4/56e-08

0/000

-3/54

8/29e-09

-3/15e-07

اصل وام

-0/0369864

-0/1097854

0/000

-3/95

0/0185715

-0/0733859

دوره وام

9/91e-06

5/70e-06

0/000

7/28

1/07e-06

-7/80e-06

جریمه تأخیر

5/609378

0/5499976

0/017

2/39

0/650

-0/45

0/4454904

-0/7142002

1/290682

0/2958449

3/079688

-0/1343549

cons
سررسید شده
نرخ کارمزد

6/24e-09

-9/48e-09

0/686

-0/40

4/01e-09

-1/62e-09

اصل وام

0/0102204

-0/0364822

0/270

-1/10

0/0119142

0/0131309

دوره وام

8/17e-06

4/20e-06

0/000

6/10

1/01e-06

6/18e-06

جریمه تأخیر

1/745112

-3/122356

0/579

-0/55

1/241724

-0/6886221

_cons

مأخذ :نتایج تحقیق

در جدول فو گروه وامهای سررسید نشده به عنوان گروه پاییه در نظیر گرفتیه شیده اسیت .بیا
توجه به نتایج تخمین مدل و ضرایب متییرها در سیتون اول و آزمیون معنیاداری ضیرایب مییتیوان
نتیجه گرفت که متییرهای نرا کارمزد ،مبل وام پرداخت شده و میزان جریمیه تیأخیر در پرداخیت
اقساا در گروه وامهای مشکو الوصیول معنیادار بیودهانید؛ درحیالیکیه متیییر دوره وام در ایین
گروه ،معنادار نبوده است .عدوهبراین ،در گروه وامهیای معوقیه ،متییرهیای مییزان وام پرداختیی و
دوره وام و میزان جریمه تأخیر معنادار بودهاند ،درحالیکه متییر نرا کارمزد معنادار نبیوده اسیت و
نهایتا ،در گروه وامهای سررسید شده ،متییرهای نیرا کیارمزد وام ،مبلی وام پرداختیی و دوره وام
پرداختی معنادار نبودهاند و صرفا متییر میزان جریمه تأخیر معنادار بوده است.
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با توجه به منفی بودن ضرایب متییرهای نیرا کیارمزد و مییزان وام پرداخیت شیده بیه مشیتریان
بانک در گروه وامهای مشکو الوصول ،میتوان بیان کرد هر ه نرا کارمزد وامهیا و مییزان وام
پرداخت شده بیشتر باشد احتمال مشکو الوصول شدن وامها کمتر از سررسید نشیدن وامهاسیت.
همننین ،نتایج بیانگر این اسیت کیه هر یه مییزان وام پرداختیی و دوره وام پرداختیی بیشیتر باشید،
آنگاه احتمال معو شدن وامهای پرداختی نسبت به احتمال سررسید نشدن آنها کیاه

میییابید.

نتایج برای متییر نرا کارمزد بیانگر این است که هر ه نرا کارمزد بیشتر باشد احتمال مشیکو -
الوصول شدن وامها یا معو شدن آنها و یا سررسید شدن وامها نسبت به احتمیال سررسیید نشیدن
این وامها افزای

بیشتری مییابد .معیارهای خوبی برازش در جدول  5گزارش شده است.
جدول  -5آزمونهای نیکویی برازش

آماره آزمون

آزمون

آماره آزمون

آزمون

-181/653

Log-Lik Full Model

-204/094

Log-Lik Intercept only

49/32

)LR(5

358/964

)D (234

0/000

Prob>LR

0/454

McFadden’s Adj R2

0/631

McFadden’s R2

0/586

Cragg-Uhler (Nagelkerke) R2

0/623

ML (Cox-Snell) R2

0/585

Adj Count R2

0/637

Count R2

880/65

AIC*n

1/957

AIC

’BIC

-645/478

BIC

432/512

BIC used by Stata

-19/49
362/34

AIC used by Stata
مأخذ :نتایج تحقیق

در جدول  )5نتایج آزمون نسبت درستنمایی مدل نهایی برازش یافته در مقابل مدل صفر ،ارائیه
شده است .مقدار آماره کای دو برابر با  49/32است کیه بیا توجیه به مقدار احتمال به دسیت آمیده
در سطح معناداری  0/01فرض صفر رد میشود و میتیوان گفت عملکرد مدل نهایی بهتیر از میدل
صفر است.
1

ضرایب آمارههای  R2کاکس و اسنل  ،ناگلکر

2

3

و مک فادن برای میدل نهیایی برازشیافته

________________________________________________________________
1. Cox and Snell
2. Nagelkerke
3. McFadden
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نشان میدهند که الگیوی لوجیی ت فیو از نکیویی خیوبی برخیوردار اسییییت و متییرهیای مسیتقل
استفاده شده در الگو ،میزان باالیی از تیییرات مربیوا بیه متیییر وابسیییته را نشیییان مییدهنید .ایین
شاخ

ها ،تفسیری همانند ضریب تعیین در رگرسیون معمولی دارند ،یعنی قیدرت تبییین تییییرات

متییر وابسته را با متییرهای مستقل و کنترل نشان میدهند؛ به عبیارت دیگیر ،مییزان تعییین تییییرات
متییر وابسته با متییر مستقل با اضافهشدن تدریجی متییرها درحال افزای

است .معیار ارزیابی BIC

به مانند معیار ، AICنمایانگر میزان اطدعاتی است که توسط مدل از دسیت رفتیه اسیت و در نتیجیه
هر ه مقدار معیار ارزیابی  BICکو کتر باشد ،مدل میورد نظیر نسیبت بیه بقییه میدلهیا ،بهتیر و
مناسبتر است .برای دقت بیشتر در تفسیر نتایج در میدلهیای الجییت ییا پروبییت ندگانیه ،ارائیه
ضرایب نهایی متییرها ضروری است که نتایج آن در جدول  6آورده شده است.
جدول -6نتایج حاصل از تخمین مدل الجیت چندگانه برای ضریب نهایی
سررسید شده

معوق

مشکوکالوصول

سررسید نشده

dy/dx
-0/0071247

dy/dx
0/0344884

dy/dx
-0/0280191

dy/dx
0/ 0005636

ضریب نهایی
نرخ کارمزد

-7/06e-04

-1/34e-04

-5/87e-04

-1/32e-05

اصل وام

0/0112381

-0/0122826

0/0008449

0/0001989

دوره وام

-3/46e-03

-2/31e-03

-1/45e-03

-2/92e-04

جریمه تأخیر

مأخذ :نتایج تحقیق

با توجه به جدول فو می توان گفیت بیا افیزای

ییک درصید در مییزان نیرا کیارمزد وامهیا،

احتمال معو شدن و سررسید نشدن وامها به ترتیب به میزان  3/45درصد و  0/05درصد افزای
خواهد یافت .در اینجا الزم است به ارتباا بین مبانی نظری ،کنترل نرا بهره یا عرضه پول وارتبیاا
معوقات بانکی و وصول مطالبات با متییرنرا کارمزد بهره) از نتایج میدل تحقییق اشیاره گیردد .بیا
توجه به یافتههای مدل میتوان اظهار داشت که با باالرفتن نرا بهره کارمزد) وامها احتمیال معیو
شدن وصوالت بانک افرای

مییابد که این مطلب با نظریه مینسکی نزدیکی بیشتری دارد تا نظریه

مکینون و شاو دارد.
و همننین احتمال مشکو الوصول شدن و سررسید شدن بیه ترتییب بیه مییزان  2/8درصید و
 0/71درصد کاه

خواهد یافت .همننین میتوان گفت که با افزای

یک درصد در مییزان مبلی
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وامها ،احتمال سررسید شدن وام ها بیشیتر از احتمیال سررسیید نشیدن آنهاسیت و بیا افیزای

ییک

درصدی آن ،احتمال مشکو الوصول شدن وامها کمتر از احتمال معو شدن وامها خواهد بود.
گذشته از این ،نتایج بیانگر این است که با افزای

ییک درصیدی در مییزان دوره وام ،احتمیال

سررسید نشدن و مشکو الوصول وامها به میزان بسیار کمیی افیزای
شدن به میزان تقریبی  1/2درصد کاه
خواهد یافت .نهایتا با افزای

و در مقابیل احتمیال معیو

و همننین احتمیال سررسییدن وام بیه مییزان  1/1افیزای

یک درصد در میزان جریمه تأخیر ،نتیجه شگفتی که بیه وجیود میی-

آید این است که احتمال سررسید شدن وامها نسبت به معو شدن ،مشیکو الوصیول و سررسیید
نشدن به میزان بیشتری کاه

خواهد یافت که یکی از دالیل آن را میتوان در نیاتوانی کشیاورزان

در پرداخت اصل اقساا وام جستجو کرد.
 .5نتیجهگیری

ال

بین اقتصاددانان والراسی و کینیزی در میورد نقی

میالی در اقتصیاد یکیی از مهیمتیرین

مباحث در ساختار مسلط نظریههای اقتصاد خرد و کدن در دهیه ،1990کیه براسیاس نسیخه جدیید
تعادل عمومی والراسی بنا شده است ،محسوب میشود .مطابق نظر اقتصاددانان والراسی تسلط مالی
بر اقتصاد بیمعنی است و پول و مالییه بیه عنیوان متییرهیای اسیمی نقشیی برتیر بیر ترجیحیات نظیام
کاالیی و خدماتی ندارند؛ به عبارت دیگر هر مشکلی که بر نظام میالی وارد آیید آن را بایید تکانیه
برونزا قلمداد کرد؛ بنابراین هر نوع عملکردی که موجب افزای

بیدهی معوقیه بانیکهیا و بحیران

مالی شود را نیز باید به نظیام بیانکی نسیب ت داد و ایین نظیام را مقصیر خطیاب کیرد و نیه ضیعف و
ناکارآمدی نظام اقتصاد بازار را .مینسکی در نقد اقتصاد والراسی به این استدالل تمسک جست کیه
تجربه رکود بزرگ به اقتصادهای سرمایهداری جدید در دوره بعید از جنیگ جهیانی دوم ،درونزا
بودن بحران را آموخت که میبایست ریشه آن را در شکنندگی ساختارهای مالی جستجو کیرد .بیر
اساس استدالل او بحران مالی یک مقوله درونزا است .مینسکی راهحل بییثبیاتی میالی را کیه بیه
نظر او مشخصه ذاتی نظام بازار است ،رجوع به حکمیت عمومی ،قراردادها ،و ایجیاد نهادهیا اعیدم
کرد .درحالیکه بخ

مهمی از مطالعیات اقتصیاددانان و متخصصیان حیوزه بیانکی در دوره اخییر

قصور در بازپرداختهیای بیانکی بیه عوامیل درون سیازمانی نسیبت مییدهنید؛ بیه عبیارت دیگیر
ناکارآمدی بانکی و بحران مالی را در عملکرد نظام بانکی جستجو میکنند و نه در نظیام اقتصیادی
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و نهادها و ساختارهای اقتصاد ،و به ویژه رویه حکمیت عمومی.
در مورد تأثیرگذاری نرا بهره بر معوقات بانکی بین اقتصاددانان نیز اخیتدف نظیر وجیود دارد.
ارتباا بین اندازه و مبلی وام و جریمیه تیأخیر وام یکیی از یال برانگیزتیرین موضیوعات در بیین
نظریهپردازان حوزه وام و اعتبیارات بشیمار مییرود .ایین منطقیی بیه نظیر مییرسید کیه انیدازه وام
بزرگتر احتمال بازپرداخت را سختتر میکند و بنابراین باید معوقات و مشیکدت دیگیری را در
بازپرداخت وام انتظار داشت  . Chakraborty & Gupta )2017از طرف دیگری این استدالل نییز
وجود دارد که احتماال اندازه بزرگتر وام وقتیکه در "نقطه سر به سر" قرار گییرد قصیور کمتیری

در بازپرداختها مشاهده خواهد شد .به عبارت دیگر وام بیشتر مییتوانید سیرمایهگیذاری بیشیتر بیا
بازگشت سود بالقوه بیشتر را خلق کند که پی آمد آن کاه

در معوقات بانکی و ثبات نظام میالی

خواهد بود  .) 2012).Onyeagochaدر این راستا یافتههای میا و ) Ferdowsipur& et al(2013بیا
نتایج )2012).Onyeagochaهمخوانی ندارد.
دیگر نتایج بیانگر این است که در گروه وامهای مشیکو الوصیول ،متییرهیای نیرا کیارمزد،
مبل وام پرداخت شده دارای تأثیر منفی و معنیادار اسیت .عیدوهبیراین ،در گیروه وامهیای معوقیه،
متییرهای میزان وام پرداختی و دوره وام دارای تأثیر منفی و میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و
معنادار بودهانید .نهایتیا ،در گیروه وام هیای سررسیید شیده ،متییرهیای نیرا کیارمزد وام ،مبلی وام
پرداختی و دوره وام پرداختی معنادار نبودهاند و صرفا متییر میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبیت و
معنادار بوده است؛ بنابراین نتایج تحقیق در مورد متییرهای وام پرداختی و تمدید وام کیه معنیادار و
اثر منفی بر بهبود وصول مطالبیات بانیک داشیته کیه از ایین حییث بیا مطالعیه Ferdowsipur& et

) al(2013همسو میباشد .دیگر یافتههای بیانگر وجود رابطیه مسیتقیم بیین نیرا بهیره کیارمزد) و
قصور در بازپرداخت وام های از یک طرف و متیییر تعیداد اقسیاا بیا بهبیود در پرداخیت مطالبیات
بانک از طرف دیگرمی باشید کیه بیه ترتییب بیا مطالعیه )Makorere ، Ashraghi & et al (2015

 )2014از یکسو و با مطالعه ) Ferdowsipur& et al(2013از سوی دیگر مطابقت دارد.
در پایان این بخ

الزم است به نکات کاربردی تحقیق ،در قالب پیشنهادها ،نیز اشاره شیود کیه

احتماال برای بانکهای استان گیدن ،به ویژه بانک کشاورزی ،و جهاد کشیاورزی و دیگیر نهادهیا
که در راستای سیاستگذاری در مورد تسهیدت بانک و توسعه روسیتایی گیام برمییدارنید ،مفیید
میباشد.
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پیشنهادها

[ ]1بخشی از اقتصاددانان و تعداد کمتری از مدیران و کارشناسان بانکی بر این باورنید کیه یکیی
از دالیل قصور در پرداختهای مطالبات بانکی ،به ویژه در بخ

کشاورزی ،باال بیودن نیرا

بهره میباشد .در ایران برخی از مطالعات در حوزه قصور در بازپرداخت وامها ،افیزای

نیرا

بهره را بیرای درمیان ایین معضیل پیشینهاد مییدهنید .تجربیه کشیور در اواخیر دهیه  1380در
واگذاری نرا بهره به مؤسسات مالی نشان داد که نهتنها رقابت بین بانکها در جهیت کیاه
نرا بهره را نداد بلکه به افزای

این نرا ،نیهتنهیا در ایین مؤسسیات و بازارهیای غیررسیمی

پولی ،بلکه در بانکها دولتی ازجمله بانک کشاورزی منجر شد .لذا پیشینهاد مییشیود بجیای
افزای

نراهای بهره بر تسهیدت بانک کشاورزی ضمانتهای ضروری و نظیارتهیای الزم

بر رفتار متقاضیان وام در قبل و بعد از وام بیشتر شود .از این طریق مییتیوان انتظیار داشیت تیا
وامهای پرداختی در محل مربوطه هزینه شود و درآمد کشاورزان باال رفته و بهبود در وصیول
مطالبات ایجاد گردد.
[ ]2معموال کشاورزان در پی آن هستند که درآمد و کسبوکار خود را رونق بخشند که این مهم
بدون سرمایهگذاری و افزای

بهرهوری کسبوکار خود میسر نیست .لذا توصیه میشود مبل

وام الزم جهت سرمایهگیذاری و بهبیود در بهیرهوری در بخی

کشیاورزی فیراهم گیردد تیا

درآمد باالتری برای کشاورزان حاصل آید که نتیجه آن قطعا بهبیود در بازپرداخیت مطالبیات
بانکی خواهد بود.
[ ]3همانطوری که نتایج نشان داد با افزای

تعیداد اقسیاا و انعطیافپیذیری در بازپرداخیت وام

میتوان کمک شایانی در روند بهبود وصول مطالبات صورت داد .لذا توصیه میشیود بیرای
کاه

معوقات فاصیله مناسیبی ،بیا توجیه بیه محیل ،بیرای پرداخیت اقسیاا از سیوی بانیک

کشاورزی اعمال گردد تا وامگیرندگان زمان مناسب جهت بازپرداخت اقسیاا خیود داشیته
باشند.
[ ]4جریمه تأخیر تأثیر معناداری بر بهبود در بازپرداخت اقساا کشاورزان از خود نشان نیداد ،لیذا
توصیه میگردد جریمه تأخیر ،به ویژه برای کشاورزان خیردهپیا حیذف گیردد ییا بیه حیداقل
ممکن کاه

یابد و بجای آن از گرفتن وثیقههای مطمئن و مؤثر استفاده شود.
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] جهت حمایت از بانک کشاورزی برای حرکت در جهت اجرای اهداف اساسنامه ای خیود و5[
تقویت این بانیک در راسیتای در دسیترس قیرار دادن وامهیای بیشیتر بیه کشیاورزان خیردهپیا
 به طوری که پردرآمدهای،کشاورزی حذف گردد

پیشنهاد میگردد معافیت مالیاتی از بخ

کشیاورزی بیی تیرین پرداخیت مالییاتی را داشیته باشیند و درآمید حاصیل از ایین

این بخ

 لیذا از.سیاست جهت تأمین مالی کشاورزان خردهپا در اختیار بانیک کشیاورزی قیرار بگییرد
کشاورزی قطعیا مییتیوان از
منجیر بیه رونیق و افیزای

طریق سیاستهای مالیاتی مناسب و حذف معافیت مالیاتی بخ
سرمایهگذاری در ایین بخی

یک طرف انتظار داشت که افزای

رشد تولیدات کشاورزی گردد و بهبیود در بازپرداخیتهیای وامهیا ایجیاد گیردد و از طیرف
.دیگر زمینه توسعه روستایی فراهم آید
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است .در این پژوهش از شش مؤلفه کنترل فساد ،اثربخشی دولکت ،کیفیکت قکوانین،

قانونمداری ،اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی /عدم خشونت با عنوان شکاخ
استفاده کرده و به همراه درآمدهای نفتی (رانتی) بر شاخ

هکای حکمرانکی خکوب

بیثباتی سیاسکی بکه وکورت جدانانکه بررسکی

شده است .یافتهها حاول از پژوهش نشان مکیدهکد ککه تکثثیر دولکت رانتیکر بکر شکاخ

بکیثبکاتی سیاسکی
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کشورهای اوپ

مثبت و معنیدار است و تکثثیر شکاخ

هکای پاسکخگویی ،ککارایی دولکت ،کنتکرل فسکاد،

حاکمیت قانون و ثبات سیاسی /عدم خشونت بر بیثباتی سیاسی کشورهای اوپ
اثرات تعاملی سه شاخ

منفی و معنکیدار هسکتند.

پاسخگویی ،کنترل فساد و حاکمیت قانون به همراه دولت رانتیکر نیکب بکر شکاخ

بیثباتی سیاسی کشورهای اوپ

منفی و معنیدار هستند.

کلیدواژهها :دولت رانتیر ،حکمرانی خوب ،ثبات سیاسی ،اوپ

.

طبقهبندی C33. P16. D02. E02 :JEL

مقدمه

یکی از مهمترین دغدغه اندیشمندان سیاسی و اجتمکاعی در طکی قکرنهکا ،عوامکل تعیکینکننکده
ثبات سیاسی بوده است .به طور سنتی ،این بحث بر پویایی های اقتصاد کالن و متغیرهکای آن (تولیکد
ناخال

داخلی ،درآمد ،انباشت سرمایه و اشتغال) متمرککب بکوده اسکت؛ درحکالیککه امکروزه ،ایکن

بحث عالوه بر مفاهیم اقتصادی ،شاخ
دیگر ،ی

های اجتماعی و سیاسی را نیب در بر مکینیکرد؛ بکه عبکارت

جامعه زمانی کامالً توسعهیافته و باثبات تلقی میشود که در کنکار توسکعه اقتصکادی ،در

زمینه های اجتماعی و سیاسی نیب توسعهیافته و این امکان را برای شهروندان فراهم کند تا بکه شککلی
هماهنگ تحول پیدا کنند .دولتهای رانتیر با استفاده از درآمکدهای حاوکل از وفکور منکابب طبیعکی
می توانند بر چالش هایی نظیر رشد پایین اقتصادی ،فقر و عدم پاسکخگویی ،فسکاد و نبکود حاکمیکت
قانون غلبه کرده و ثبات سیاسی خود را تضمین کنند .از طرفی حکمرانکی خکوب عکاملی مهمکی در
توسککعه اقتصککادی و اجتمککاعی کشککورها بککه شککمار رفتککه و تککروی آن باعککث ایجککاد جوامککب بککازتر و
دموکراتی

تر نیب میشود.

یکی از مباحث رای در میان اندیشمندان این است که بسیاری از کشورهای دارای منابب طبیعکی
غنی ،یک

پکارادوکا اقتصکادی ،سیاسکی و اجتمکاعی را تجربکه مکیکننکد؛ ایکن پدیکده بکه عنکوان

«پارادوکا وفور« ،»1مدفوع شیطان »2یا «نفرین منابب »3توویف می شکود .وکر نظکر از چگکونگی
نام نذاری ،این استدالل کلی وجود دارد که کشورهای دارای وفور منابب از سکطح پکایین عملککرد
________________________________________________________________
1. paradox of plenty
2. devil's excrement
3. resource curse
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اقتصادی و مشکالت دموکراسی رن میبرند (.)Almaz, 2015: 60
نگاهی به تجارب تاریخی برخی از کشورها ،نشان میدهد که وفور منکابب طبیعکی ممککن اسکت
پیامدهای سیاسی خاوی را به دنبال داشته باشد و تنها تعداد کمی از محققکان ایکن نکباره را جکدی
می نیرند که تحوالت سیاسی در کشورهایی مانند ونبوئال ،نیجریه ،عربستان سکعودی و بسکیاری از
کشورهای غنی از منابب ،بدون توجه به نقش محوری ثروت منابب طبیعی در آن هکا مکیتوانکد در
شود .با این حال ،مکانیسمهایی که از طریق آنها ،وفور منابب طبیعی بکر سیاسکت تکثثیر مکینکذارد،
تالشها برای شناسایی تعمیمهای ساده را ناکام مینذارد ،درحالیکه کشکورهای غنکی از منکابب در
معیارهای استبداد ،دموکراسی و ثبات سیاسی تغییرات زیادی را به نمایش مینذارند .بهعنوانمثال،
عربستان سعودی و نیجریه هر دو تمایل شدیدی به حکومت مطلقه دارند اما اولی به طور فکو العکاده
باثبات است درحالیکه دومی  9کودتای موفق (و بسیاری کودتاهکای نکاموفق) را از زمکان اسکتقالل
تجربه کرده است .همچنین «ونبوئال بین دموکراسی و استبداد ،با نوسکاناتی ککه قیمکت نفکت دنبکال
میکند ،عقب و جلو میرود ،درحالیکه نکرو بکدون در نظکر نکرفتن قیمکت نفکت دارای امنیکت و
ثبات دموکراتی

است» (.)Caselli & Tesei, 2016: 1

بنابراین میتوان استدالل کرد که وفور منابب طبیعی تکثثیری بکر نظکامهکای سیاسکی دموکراتیک
ندارند .با این حال ،این ثروت باد آورده پیامدهای سیاسی قابلتکوجهی در نظکامهکای خودکامکه بکه
همراه دارد .بهطور خاص ،زمانی که ی

نظام خودکامه ی

شو

مثبت را از جریان رانکت منکابب

دریافت میکند ،آن را با قدرت استبدادی بیشتر پاسخ میدهکد .مهکمتکر اینککه ،نکاهمگونی در ایکن
پاسخها وجود دارد :در نظامهای شدیداً خودکامه ،اثرات ثکروتهکای بکادآورده در سیاسکت تقریبکاً
وفر اسکت امکا در اسکتبدادهای معتکدل ثکروتهکای بکادآورده ،ماهیکت نظکام سیاسکی خودکامکه را
دستخوش تغییر میکند .با توجه به این مباحث ،سؤال اولی پژوهش حاضکر ایکن اسکت ککه تعامکل
حکمرانی خوب و دولت رانتیر بر بیثباتی سیاسی کشورهای عضو اوپ

چه تثثیری دارد؟ در ایکن

مقاله ،استدالل میشود که درآمدهای حاول از وادرات انر ی و حکمرانی خوب میتوانکد ثبکات
سیاسی را در کشورهای عضو اوپ

پیشینه پژوهش

به ارمغان آورد.
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جهت غنیتر شدن محتوای مقاله حاضر تالش میشود در ادامه بکه مطالعکاتی ککه در ایکن زمینکه
وورت نرفته است بهطور مختصر اشاره شود:
مکونکدی و همککاران (et al., 2019

شاخ

 )Makvandiدر مقالکهای بکا عنکوان «ادرا

های ثبات سیاسی و جابه جایی سیاسکی در حکمرانکی خکوب ،بکر اسکا

شکهروندان از

مؤلفکه هکای بکومی

سازمانهای خدمات شهری ایران» به این نتای رسیدند که قانونمندی ،کیفیکت خکدمات ،نظکارت و
ارزیابی ،پاسخگویی ،تعهد و مسئولیت پذیری و درنهایت تعامل مهم ترین شاخ

های ثبات سیاسی

در سازمانهای مذکورند .همچنکین ،جابکهجکایی و تنکوع انتخکاب ،شایسکتهسکاالری ،نظکارت مکؤثر،
چابک

سککازی سککاختار اداری و شککفافیت در انتخککاب مککدیران بککه ترتیککب مهککمتککرین شککاخ

هککای

جابهجایی سیاسی از دیدناه مصاحبهشوندنان بودند.
میکککرهبیگکککی (2016

 )mirebeigi,در پژوهشکککی نشکککان داد ککککه نظریکککاتِ رانتیریسکککم دارایِ

محدودیت هایی جدی است ،زیرا ی

حکومت بیشتر رانتیر لبوماً غیردموکراتیک

نامناسب عمل نمیکند و برعکا ی

حکومتِ کمتر رانتیر ،حکمرانیِ مناسبتری ندارد.

معینککیفککرد و مهککرآرا (& Mehrara, 2015

 )Moeinifardدر پژوهشککی بککا تفکیک

و بکا حکمرانکیِ
کشککورهای

درحال توسعه به دو نروه کشورهای با درآمد سکرانه بکاال و پکایین ،نشکان دادنکد ککه کشکورهای بکا
درآمد باالتر ،در تبدیل ثروت ناشی از منابب به شرایط حکمرانکی بهتکر و رشکد و توسکعه اقتصکادی،
موفقتر عمل نمودهاند.
محسکنی زنکوزی و همککاران ( )Mohseni Zonouzi et al., 2015در پژوهشکی نشکان دادنکد ککه
درآمدهای نفتی اثر منفی و معناداری بر شاخ
معنادار درآمدهای نفتی بر شاخ

حکمرانی خوب داشکته و حکاکی از تکثثیر منفکی و

های کنترل فساد ،ثبات سیاسی و اعتراض و پاسخگویی است .از

سککوی دیگککر ،درآمککدهای نفتککی بککر روی اثربخشککی دولککت و کیفیککت قککوانین اثککر منفککی و روی
قانونمداری اثر مثبت داشته ،اما این تثثیرات معنادار نبوده است.
پلیبو (2020

 )Pelizzo,در مقالهای با عنوان «حکمرانی خوب و تغییر نظام حببکی» بکه سکه نتیجکه

مهم دست یافت :اول اینکه ،ثبات ی
شاخ

سیستم حببی بهشدت و بهطور قابلتکوجهی بکا هکر ککدام از

های حکمرانی خوب (حاکمیت قانون ،کیفیت نظارت ،توانایی کنترل فساد ،پاسکخگویی و

کارآیی دولت) مرتبط است .دوم اینکه ،درحالیکه بیثباتی سیسکتم حببکی بکه میکبان قابکلتکوجهی
وابسته به ثروت کشور نیست ،حتی در وورت کنترل اثرات حکمرانی خوب ،تثثیر مثبتکی بکر رشکد
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اقتصادی خواهد داشت .سوم اینککه ،حکمرانکی خکوب بکه انکدازه ککافی پکیش بینکیکننکده عملککرد
اقتصادی خوب است.
اونککی و اکسککلنا اولیککی (& Excellence-Oluye, 2019

 )Oniدر پژوهشککی بککه بررسککی مفهککوم

حکمرانی و رهبری میپردازند و با اتکا بر دادههای ثانویه ،ایکن پدیکد را در نیجریکه تجبیکهوتحلیکل
می کنند .از دیدناه آنها رهبری و حکمرانی خوب برای دستیابی بکه اهکدا
اجتماعی هر جامعکه سیاسکی بکه عنکوان یک

سیاسکی ،اقتصکادی و

ضکرورت شکناخته شکده اسکت؛ اهمیکت رهبکری بکرای

حکمرانی از این واقعیت ناشی می شود که رهبری خوب جوهر و معیار حاکمیت را تعیین مکی کنکد.
یافته های آن ها نشان می دهد که تاریخ نیجریه مملو از حکمرانی و رهبری است که در اکثکر مکوارد
فاقد بینش الزم و غالباً نرفتار فساد و منازعات سیاسی شده اند که منجر به سوءاستفاده از سکلطنت و
سوءمدیریت منابب عمومی و بهتبب آن ناامنی ،عقبماندنی اقتصادی و فقر مطلق شده است.
دیویا (2017

 )Davis,در پژوهشی نشان داد ککه رابطکه معنکیداری بکین معیارهکای حکمرانکی

خوب و توسعه انسانی وجود دارد .سیاست ها و اقدامات وورت نرفتکه بکا هکد

بهبکود اثربخشکی

دولت و ثبات سیاسی ،مهمترین تثثیر را در توسعه انسانی و کاهش فقر خواهند داشت.
نینه ( )Gyene, 2016در پژوهشی نشان میدهد که دو کشور قباقستان و ترکمنسکتان در مقیکا
کامل رانتیر هستند و دارای نظامهای سیاسی نئوپاتریمونیال باثبات هستند .درحکالیککه قرقیبسکتان و
تاجیکستان که از نظر منابب طبیعی فقیر هستند ممکن است به عنوان دولت های نیمکه رانتیکر تووکیف
شوند .آنها از نظر سیاسی بیثباتترند و دارای نظامهایی ککامالً اقتکدارنرا و الیگارشکی
ازبکستان با اقتصاد بسته خود ،با نشان دادن تمایل به خودکفایی اقتصادی ،ی

هسکتند.

ر یم سیاسی بکالقوه

ناپایدار است؛ بنکابراین ،در آسکیای میانکه ،دولکت رانتیکر بکر ثبکات سیاسکی ر یکم هکای واقعکی تکثثیر
مینذارد.
دورو ( )Duero, 2009در مطالعهای با عنوان «دولت رانتیر در ایران :رانتنرایی ،ثبات سیاسکی و
توسعه اقتصادی» بر این اعتقاد است که از سال  ،1979جمهوری اسالمی ایران توانسته است قکدرت
خود را تحکیم و متمرکب کند ،اقتدار خکود را بکر جمعیکت داخلکی اعمکال کنکد و نفکو بیشکتری در
خاورمیانه پیدا کند .این مسائل در کنار افبایش جمعیت و تشدید مشکالت اقتصادی رخ داده است
با این حال ،دولت ایران توانسته است ضمن پیگیری سیاست خارجی محکم تر در خارج از کشکور،
ثبات سیاسی را در داخل نیب حفظ کند .تحریمهای اقتصادی ،انبوای بینالمللی و سیاستهای مهکار
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محدود ظاهراً تثثیر چندانی در تضعیف دولت ایران نداشته اسکت؛ بنکابراین ،چکه عکواملی در حفکظ
سیاسکی و اقتصکادی نقکش داشکته اسکت؟ نویسکنده تکثثیرات سیاسکی،

ثبات دولت در زمکان شکو

اقتصادی و اجتماعی را بررسی میکند و معتقد است که توسعه اقتصادی ناشی از رانت نفت در این
زمینه مؤثر بوده است.
ادبیات نظری
ثبات و بیثباتی سیاسی

در ی

دهه نذشته ،نقش ثبات سیاسی به عنوان محر

جریان توسعه یکافتگی ،بکه یک

زمینکه

مهم تحقیق تبدیل شده است ()Venancio de Vasconcelos, 2020:2؛ بنابراین مهمترین دغدغکه هکر
حکومت و نظام سیاسی دستیابی به ثبات و امنیکت پایکدار اسکت ( .)Zarghani et al., 2014: 76ثبکات
سیاسی معموالً به عنوان فقدان تغییرات قابلتوجه و تداوم ی

سیستم سیاسی تعریف میشود (

Nir

 .)& Kafle, 2013: 112در اول ،ثبات سیاسی ی

پدیده چندبُعدی است ()Goldsmith, 1987; 474

که بازتاب منظم جریان مبادالت سیاسی است (272

 .)Ake, 1975:توجه به این نکته مهکم اسکت ککه

ثبات سیاسی به معنای فقدان تغییرات نیست :بلکه دامنه و نوع تغییرات است که تعیین می کند تا چکه
اندازه ی

سیستم سیاسی باثبات تلقی شود؛ ازاین رو ،تغییر اجباری و اساسکی بکرای ایکده بکی ثبکاتی

ضروری است ( .)Dowding & Kimber, 1983: 236درحالیکه اندیشمندان مختلف هنگام اشاره بکه
ثبات سیاسی به شاخ

های مختلفی اشاره می کنند ،اولی ترین و متداول ترین بُعد آن مانکدناری و

ثبکات دولکت اسکت ( .)Dowding & Kimber, 1983: 230; Gurr, 1974: 144مکیتکوان نفکت «ثبکات
سیاسی ی

اوطالح کامالً بحث برانگیب است و نشکانگر ابهکام و سکردرنمی موجکود در تحقیقکات

علوم سیاسی در مورد شکلنیری این مفهوم ،کاربرد و اندازهنیکری آن اسکت» (.)Young, 2020: 2

با این حال ازآنجاییکه موضوع بیثباتی سیاسی موردتوجه اندیشمندان سیاسی بوده است ،هر یک
سعی نموده فهرست عوامل تثثیرنذار بر ثباتی سیاسی را ارائه دهد که در بخکش عمکدهای از آنهکا
اشترا نظر وجود دارد این عوامل را میتوان در سه دسته متغیرهای سیاسی ،اجتماعی ک فرهنگکی و
اقتصادی طبقهبندی کرد:
جدول  -1متغیرهای اثرگذار بر بیثباتی سیاسی
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متغیرهای سیاسی

متغیرهای اجتماعی ـ فرهنگی

متغیرهای اقتصادی

ترور ،قتل ،تصفیه یا پاکسازی
سیاسی

تنوع قومی مذهبی و انسجام یافتن
گروههای اقلیت

نابرابری ،فقر و محرومیت

آشوب ،تظاهرات ،کودتا ،جنگ داخلی
و انقالب

شهرنشینی

افزایش تورم و ناامنی اقتصادی

قانونستیزی مجریان قانون

کاهش انسجام اجتماعی

کاهش منابع مالی و کاهش ارزش ارز و تضعیف
شاخصهای بازار پولی و مالی

تنشهای سیاسی در زمان برگزاری
انتخابات ،تقلب و ...

جمعیت و ویژگیهای کمی و کیفی آن
(بیسوادی و غیره)

کاهش نرخ رشد اقتصادی

رقابت سیاسی و نزاع بر سر قدرت و
نوع ایدئولوژی

فقدان هویت ملی منسجم

افزایش انتظارات

کاهش یا فقدان مشروعیت و نفوذ
حاکمیت

تضعیف تاریخ و بنیانهای تمدنی
مشترک یک ملت

کاهش سطح رفاه عمومی

باال بودن نرخ فساد سیاسی ـ اداری

بیعدالتی اجتماعی

فساد اقتصادی و تجارت مواد مخدر

نقش و دخالت آشکار پلیس در زندگی
شهروندان

درگیریهای مدنی

اقدامات تروریستی و تجزیهطلبانه

مهاجرت نخبگان (فرار مغزها)

تغییر قیمت نفت
رشد GDP

()Zarghani et al., 2014

دولت رانتیر

ایده دولت رانتیر ،نخستین بار توسط حسین مهدوی ( )Hossein Mahdavyدر سال  1970مطکرح
شد و بعدها توسط ببالوی و لوسیانی در مجلدی ویکرایش شکده در سکال  1987چکا شکد .ادبیکات
مربوط به دولت رانتیر با این مشاهدات آغاز شد که درآمد کشورهای تولیدکننده نفت نکه از طریکق
مالیات ،بلکه از طریق رانتهکای تولیکد شکده ککه منشکث خکارجی دارنکد بسکتگی دارد ( & Beblawi

 .)Luciani, 1987: 41هد

اولیه این ادبیات ،در

معمای تداوم توسعهنیافتگی در بکین کشکورهای

وادرکننده نفت بود .رانتیریسم از طریق درود کل درآمد دولکت ککه توسکط رانکت نفکت حاوکل
می شود ،اندازه نیری شده است .به عنوان مثال ،لوسیانی استدالل کرد که کشورهایی که حکداقل 40
درود از درآمد اقتصادی آن ها به نفت متکی است باید به عنوان دولت های رانتیر طبقه بندی شکوند
(& Luciani, 1987: 77

 .)Beblawiبکر اسکا

ایکن تعریکف ،مایککل هکرب کشکورهای زیککر را در

خاورمیانه به عنوان دولت های رانتیر بکرای دوره زمکانی بکین  1972و  1999مشکخ

ککرد :کویکت

()٪88؛ قطر ()٪87؛ امارات متحده عربی ()٪84؛ عمان ()٪81؛ عربسکتان سکعودی ()٪80؛ بحکرین
()٪59؛ لیبی ()٪58؛ عرا

()n/a؛ ایران ()٪55؛ الجبایر ()٪53؛ یمن (.)Herb, 2005: 299( )٪46
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نظریه دولت رانتیر را میتوان بهعنوان زیرمجموعه نظریه نفرین منابب در نظکر نرفکت (

Almaz,

 .)2015: 61این مفهوم با توجه به کشورهای تولیدکننده نفت خاورمیانه مانند ایران و پادشکاهیهکای
خلی فار

توسعه یافتکه اسکت (–Madhavy, 1970; Beblawi & Luciani, 1987; Smith, 2004: 233

 )235و معتقد است که کارکرد اولی دولت در اقتصادهای رانتی توزیب رانت اسکت .نظریکه دولکت
رانتیر رکود اقتصادی ،فساد و اقتدارنرایی را ویژنی هایی اتی برای اقتصاد سیاسی رانت مکی دانکد
( .)Basedau & Lay, 2009: 758به نفته ببالوی ،برای اینکه ی

دولت را به عنوان دولکت رانتیکر یکا

رانت جو بنامیم ،باید خصوویات خاوی ازجمله تسلط رانت در اقتصاد دولتی ،خارجی بودن رانکت
و مشارکت معدود افراد در تولید رانت را داشکته باشکد ()Beblawi, 1990: 85-99؛ بنکابراین ،دولکت
رانتیر را میتوان به عنوان دولتی تعریف کرد که در آن رانکت توسکط بکازیگران خکارجی پرداخکت
میشود و دولت تنها دریافتکننده آن است و تعداد کمی درنیر تولید این رانت هستند و اکثریکت
در توزیب یا بهرهبرداری از آن دخیل هستند ( .)Ross, 2001: 329انرچه ایکن تعریکف ممککن اسکت
به در

این مسئله منجر شود که رانت می تواند محصول وام یا کم

های بازیگران خارجی باشد،

اما مفهوم دولت رانتیر معموالً برای کشورهایی که از منابب غنی خود رانت مکی دهنکد اسکتفاده شکده
است .به عنوان نمونهای از دولت رانتیر ،ببالوی استدالل میکند که بیشتر منکابب غنکی از کشکورهای
خاورمیانه ،به ویژه عربستان سعودی و کویت ،میتوانند بهعنوان برتری نسکبی دولکتهکای رانتکی در
نظر نرفته شوند ،زیرا آنها از رانت منابب بسیار زیکادی برخکوردار بکودهانکد (89

.)Beblawi, 1990:

عالوه بر کشورهای خاورمیانه ،آفریقای شمالی و برخی از کشورهای غنی از منابب آمریکای التکین
ازجمله لیبی ،نیجریه و ونبوئال به عنکوان دولکتهکای رانتیکر شکناخته مکیشکوند )2008

 .(Kuru,ایکن

تعاریف از مفهوم دولت رانتیر ،اهمیت حیاتی این مسئله را نشان مکیدهکد ککه دولکت رانتیکر باعکث
نفرین منابب می شود و تثثیر رانت بر زندنی اجتماعی ،اقتصکادی و سیاسکی کشکورهای دارای وفکور
منابب را بیان میکند .به منظور تحلیل ایکن موضکوع ،مایککل را
میکند که بر اسکا

) (Ross, 2001چکارچوبی را ارائکه

آن ،اسکتدالل مکیکنکد ککه تکثثیرات دولکت رانتیکر را مکیتکوان در سکه نکروه

طبقهبندی کرد:
 )1اثر رانتیر :بر اسا

استدالل را  ،می توان این نونه ادعا کرد که دولتهکای غنکی از منکابب

تمایل به استفاده از رانت برای کاهش فشکار اجتمکاعی دارنکد و در ایکن روش اسکتقالل بیشکتری در
مقابل عموم به دست میآورنکد ( .)Ross, 2001: 329وی همچنکین اظهکار داشکت ککه رفتکار دولکت
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رانتیر را میتوان به سه وورت توضیح داد:
الف) اثر مالیات :اثر مالیات فرض میکند ازآنجاکه درآمد کافی حاول از وادرات انکر ی بکه
خبانه دولت جریان مییابد ،دولتها در تالش برای آمکاده ککردن فضکا جهکت کسکب درآمکدهای
مالیککاتی نیسککتند (چککون درآمککدهای وککادرات انککر ی را دارنککد)؛ بنککابراین ،مککردم کمتککر خواسککتار
دموکراسی و پاسخگویی هستند .دلیل عدم تمایل شهروندان برای بلند کردن ودای دموکراسکی را
میتوان با رویههای تاریخی توضیح داد .ایده کلی ایکن اسکت ککه دولکت را از وظکایف نماینکدنی
دموکراتی

و پاسخگویی رها میکند تا مالیاتهای جدید و بیشکتری را تحمیکل کننکد؛ بکه عبکارت

دیگر ،وضعیتی به وجود میآید که «بکدون مالیکات هکی نماینکدنی» در دولکتهکای رانتیکر وجکود
ندارد؛ بنابراین استدالل می شود که سیستم مالیاتی در دولت های رانتیکر باعکث مکیشکود شکهروندان
کمتر خواهان مشارکت سیاسی شوند ( .)Beblawi, 1990: 85-99عدم مشکارکت سیاسکی ،دولکت را
قادر میسازد که از قدرت خود سوءاستفاده کند تا بتواند از طریق رفتارهکای رانکتخواهانکه ،جیکب
خود را پُر کند ()Rosser, 2006: 15؛ بنابراین ،میتوان ادعا کرد که احتماالً فسکاد ادارات دولتکی بکه
دلیل رفتار رانتخواهانه دولت ها رخ داده است .عالوه بر این ،سکطح پکایین مالیکات باعکث ککاهش
تمایل دولت برای برآوردن مطالبات مردم نسبت به دموکراسی مکیشکود .بکه همکین دلیکل مکیتکوان
نتیجه نرفت که دولتهای رانتیر از مشکالت دموکراسی رن میبرند.
ب) اثر هبینه :اثر هبینه ایکن اسکت ککه دولکت هکا از برنامکه هکای رفکاه اجتمکاعی حکامی پکروری
(آموزش ،بهداشت و غیره) ،سیستم یارانه بخش هکای خکاص (یعنکی انکر ی و کشکاورزی) و ایجکاد
فروتهای شغلی در بخش منابب از رانت استفاده میکنند تا مشروعیت خود را قانونی جلکوه دهنکد
( .)Meissner, 2010: 11بهعالوه ،حکام مشروعیت خود را از طریق رانت بهجای انتخابکات آزاد ،در
شبکههای حامی ک پیرو سرمایهنذاری میکننکد تکا از ظهکور خواسکتههکای دموکراتیک

شکهروندان

جلونیری کنند ()Ross, 2001: 329؛ بنابراین ،میتوان ادعا کرد که ر یمهکای اقتکدارنرا تکا زمکانی
که رانت به خبانه دولت میرسد ،قدرت خکود را در کشکورهای رانتکی حفکظ مکیکننکد .همچنکین،
می توان ادعا کرد که بیشتر شهروندان در دولت های رانتی به دلیکل هبینکه دولکت بکرای برنامکه هکای
اجتماعی مورد پسند آنها ،مطیب بیشتر نخبگان حاکم میشوند.
ج) اثر تشکیل نروه :این اثر نشان میدهد که دولتهکای رانتیکر تمایکل بکه تشککیل نکروههکای
حامیک پیرو برای جلونیری از تشکیل نروههکای اجتمکاعی مسکتقل از دولکت دارنکد ( Ross, 2001:
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 .)334بهبیاندیگر ،مخالفت با وضب موجود یا تشکیل نکروههکای اجتمکاعی مسکتقل بکهاحتمکالزیکاد
توسط دولت ها سرکوب می شود زیرا آن هکا بکه عنکوان تهدیکدی بکرای موجودیکت دولکت هکا تلقکی
می شوند .چودری ( ،)Chaudrhyفقدان جامعه مدنی و نهادهای مدنی مسکتقل در دولکت هکای رانتکی
مانند عربستان سعودی ،عرا

و لیبی را با «تثثیر تشکیل نروه» توضیح مکیدهکد ( Chaudrhy, 1994:

 .)19می توان ادعا کرد که رفتار رانتیر از این طریق حضور جامعه مدنی را که پیش شکرط الزم بکرای
ی

کشور دموکراتی

است تضعیف میکند.

 )2اثر سرکوب :درآمدهای رانتی به دولت ها این امکان را می دهد تا برای تقویت قدرت خود و
جلونیری از آرمان های دموکراتی

 ،هبینه های بیشتری را ور

امنیکت داخلکی کننکد .عکالوه بکر

این ،حمایت از استخراج منابب برای دولتهای رانتیر از اهمیکت اساسکی برخکوردار اسکت بکه همکین
دلیل احتماالً سرمایهنذاری در دسکتگاههکای امنیتکی بکرای محافظکت از ایکن منکابب ایجکاد مکیشکود
()Billon, 2005: 15؛ لذا ادعا میشود ککه داشکتن نیروهکای نظکامی بکبر تکر بکرای تقویکت دولکت
استبدادی و حمایت از منابب ،یکی دیگر از ویژنی های دولت رانتیر است .بکه نفتکه را  ،دو دلیکل
برای وجود نیروهای ببر

نظامی در دولتهکای رانتکی وجکود دارد :اسکتدالل اول ایکن اسکت ککه

دولت های رانتیر بیشتر در معرض قیامهای مردمی قرار دارند و این قیامها را بکهعنکوان یک

چکالش

برای اقتدار خود تلقی می کنند؛ ازاین رو ،هرچکه نیروهکای نظکامی بیشکتری داشکته باشکند ،سکرکوب
مخالفان راحت تر است .استدالل دوم حاکی از آن است که فراوانکی منکابب ممککن اسکت منجکر بکه
درنیریهای قومی یا منطقهای نهتنها در دولت بلکه همچنین بین کشورها شود

(.)Ross, 2001: 336

به طور خاص ،انکر منکابب انکر ی در منطقکهای متشککل از نکروههکای اقلیکت متمرککب شکده باشکند،
استخراج منابب ممکن است منجر به درنیری شود زیرا همه بکه طکور طبیعکی بکرای اسکتفاده بیشکتر از
منابب انر ی رقابت می کنند؛ بنابراین ،نیکروی مرککبی مجهکبی بکرای جلکونیری از وقکوع هرنونکه
درنیری در مناطق غنی از منابب برای امنیت زیرساختهای انر ی ،ضرورت دارد.
 )3اثررر نوسررازی :را

اثککر مدرنیباسککیون را از اینگلهککارت ( )Englehartبککه عاریککت نرفککت.

باوجوداین واقعیت که اثر نوسازی بکه طکور مسکتقیم بکا ثکروت منکابب در ارتبکاط نیسکت ،اینگلهکارت
استدالل میکند ککه دموکراسکی «مجموعکهای از تغییکرات اجتمکاعی و فرهنگکی ازجملکه تخصک
شغلی ،رشد شهرنشینی و افبایش میبان تحصیالت است که به نوبه خکود ناشکی از توسکعه اقتصکادی
است» ( .)Ross, 2001: 334بهبیاندیگر ،انر توسعه اقتصکادی حاوکل از ثکروت منکابب ،زمینکه ایجکاد
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تغییرات اجتماعی و فرهنگی را فراهم نکنکد ،دموکراتیباسکیون رخ نخواهکد داد .را

بکا اسکتفاده از

روش های کمی دیدناه اینگلهارت را مورد آزمون قکرار داد .اوکوالً دو اسکتدالل برنرفتکه از ککار
اینگلهارت است :اولین مسئله این است ککه تحصکیالت بکاالتر منجکر بکه افکبایش قکدرت سکخنوری
شغلی ،نیروی ککار مسکتقل بیشکتری ایجکاد خواهکد

شهروندان می شود .دوم اینکه ،افبایش تخص

کرد که قطعاً قدرت چانه زنی کار در مقابل نخبگان سیاسی را تقویت خواهد کرد .به عبارت دیگر،
انر هر دو (سطح تحصیالت عالی و تخصک
خواهد شد .را

بیشکتر شکغلی) اتفکا بیفتکد ،دولکت دموکراتیک

تکر

با آزمون ایکن دو اسکتدالل ،هکی رابطکه علکی مسکتقیمی بکین دموکراسکی و رشکد

شهرنشینی و تحصیالت پیدا نکرد (2015: 66

 .)Almaz,با این حال ،میتوان استدالل کرد ککه تکثثیر

مدرن سازی هنوز می تواند برای توضیح اینکه چرا بسیاری از دولت های رانتیکر دارای سکطح بکاالیی
از تولید ناخال

داخلی هسکتند؛ درحکالی ککه دارای سکطوح پکایین تحصکیالت و شکرایط بهداشکتی

هستند ،مورد استفاده قرار نیرد.
نفرین منابع

قبل از دهه  ،1980دیدناه سنتی تثکید می کرد که بین فراوانی منابب طبیعکی و توسکعه اقتصکادی
رابطه مثبت وجود دارد .در این راسکتا ،نینببکر
ی

موهبت مهم و متنوع از منابب طبیعی ی

( ،)Ginsburgاظهکار داشکت ککه «برخکورداری از

مبیت ببر

برای هر کشوری است ککه بکه دورهای

از رشد اقتصادی سریب مبادرت میکند» ( .)Rosser, 2006: 268روسکتو ،دیکدناه مشکابهی را مکنعکا
کرد و ادعا کرد که «مواهب منابب طبیعی ،کشورهای درحکال توسکعه را قکادر مکی سکازد ککه مرحلکه
«خیب» ونعتی را تحقق بخشند ،دقیقاً همان نونه که استرالیا ،آمریککا و انگلکیا موفکق بکه انجکام آن
شدند» ( .)Rostow, 1961: 4-16همچنین اندیشمندان دیگری بر اهمیت داشتن منابب طبیعی بکرای رشکد
اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه تثکید میکنند ( .)Almaz, 2015: 60انرچه ایده غالب در مکورد
رابطه بین داشتن منابب طبیعی فراوان و توسعه تا دهه  1980خوش بینانه بود ،اما دیکدناه هکای بدبینانکه
بین دانشمندان اقتصاد سیاسی رشد کرد .از اواخر دهه  ،1980تعکداد قابکلتکوجهی از ادبیکات ظهکور
کردند و دیدناه سنتی را به چالش کشیدند .رویکرد جدید که «نفرین منابب» نامیده مکی شکود ،بیکان
کرد کشورهایی که از منابب طبیعکی غنکی برخوردارنکد احتمکاالً عملککرد ضکعیف اقتصکادی ،فسکاد،
اقتدارنرایی ،سطح پایین دموکراسی و جنگ داخلی را تجربه خواهند کرد (;Auty, 2001:839-849
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 .)Ross, 2001:356-357; Fearon, 2005:503-505ریچارد اوتی ،اولین محققی بود که نظریه «نفکرین
منابب» را معرفی کرد .این نظریه ،بیان میکند که بر اسا

شواهد جدید نهتنها بسیاری از کشورهای

درحالتوسعه غنی از منابب از موهبتهای مطلوب بهرهمند نمیشوند؛ آنها در واقب ممککن اسکت از
کشورهای دارای موهبتهای کمتر عملکرد بکدتری داشکته باشکند ( .)Auty, 1993: 77-78عکالوه بکر
این ،تحقیقات ساکا و وارنر در مورد تجبیه و تحلیل عملکرد اقتصادی کشکورهای غنکی از منکابب
در طی سال های  ،1989-1970زمینه را برای افبایش چشمگیر مطالعات نفکرین منکابب همکوار ککرد.
درنتیجه ،مطالعه آن ها نشان داد که بین شدت منابب طبیعی و رشد اقتصادی رابطکه علکی وجکود دارد
(.)Sachs & Warner, 1995: 6398

باید پرسید که دالیل ظهور نفرین منابب چیست؟ بهبیاندیگر چه چیبی باعث میشکود ککه منکابب
بهجای خیر و برکت برای دولتها نفرین شوند؟ انرچه پاسکخهکا در ادبیکات نفکرین منکابب متفکاوت
بوده است ،نظریه دولت رانتیر که در باال به آن اشاره شد به عنوان یکی از بهترین اببارهای تحلیلکی
برای روشن کردن دالیلی که باعث نفرین منابب میشوند ،ظاهر شده است.
حکمرانی خوب

در رابطه با مفهوم «حکمرانی» و «حکمرانی خوب» تعاریف متنوعی وجکود دارد ککه عمکدتاً بکه
دامنه نسترده کاربردهای بالقوه آن نسبت داده می شود .نراهام و همکاران ( )2003حکمرانی را به
عنوان فرآیندی تعریف می کنند که به موجب آن جوامب یکا سکازمان هکا تصکمیم هکای مهکم خکود را
اتخا میکنند و تعیین میکنند که چه کسی در این فرآینکد و نحکوه پاسکخگویی آن دخیکل هسکتند
( .)Graham et al., 2003: 1واندر والدت ( )2012حکمرانی را شامل شبکهای از روابط وابسکته بکین
بازیگران مختلف تعریف میکند ( .)Van der Waldt, 2012: 83به نفته کافمن و همکاران ()2004
حکمرانی ،سنت ها و نهادهایی هستند ککه توسکط آن هکا اقتکدار در یک

کشکور اعمکال مکی شکود و

همچنین فرایندی است که حکومت ها انتخاب و جایگبین میشوند ،توانایی حکومت برای تکدوین
و اجرای سیاستهای وحیح افبایش مییابد و احترام شکهروندان و دولکت بکرای نهادهکایی ککه بکر
تعامالت اقتصادی و اجتماعی حاکم هستند را به همراه دارد (.)Kaufmann et al., 2004: 254
جدول  :2اصول حکمرانی خوب ،تعاریف و منابع
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اصول
حکمرانی

تعاریف

منابع

خوب

شمول
(جامعیت)

همه ذینفعان فرصت دارند تا در تصمیمگیری مشارکت کرده و بر آن تأثیر
بگذارند .رفاه جامعه بستگی به حصول اطمینان از این دارد که همه اعضای
آن احساس کنند که سهمی در آن دارند و از جریان اصلی جامعه مستثنی
نیستند .این امر مستلزم این است که همه گروهها ،بهویژه آسیبپذیرترین
اقشار جامعه ،فرصتهایی برای بهبود یا حفظ رفاه خود داشته باشند.

انصاف

هیئت حاکمه در فرایند تصمیمگیری ،به نظرات مختلف ذینفعان بدون
تعصب احترام میگذارد و توزیع هزینه /سود را در نظر میگیرد.

اثربخشی و
کارآیی

فرآیندها اهداف خود را محقق میسازند درحالیکه از بهترین منابع
استفاده میکنند .مفهوم کارآیی در چارچوب حکمرانی خوب همچنین
شامل استفاده پایدار از منابع طبیعی و حفاظت از محیطزیست است.

شفافیت

منطق تصمیمگیری بهوضوح انتقال داده میشود و اطالعات آزادانه موجود
و در دسترس است .تصمیمات گرفتهشده و اجرای آنها به شکلی انجام
میشود که در چارچوب قوانین و مقررات باشد.

مشروعیت

به هیئت حاکمه اختیار تصمیمگیری بر اساس قانون یا توسط ذینفعان
داده میشود .اقتدار با تمامیت و درستی مورد استفاده قرار میگیرد.

;)Lockwood et al. (2010
)Pomeranz & Stedman (2020

پاسخگویی

هیئت حاکم مسئولیتپذیر است و در قبال تصمیماتش پاسخگو است .این
مسئله نشاندهنده انجام وظایف است .حکمرانی خوب نیازمند این است
که سازمانها و فرآیندها در یک چارچوب زمانی مناسب به همه ذینفعان
خدمت کنند .این الزام کلیدی نهتنها برای نهادهای دولتی بلکه برای بخش
خصوصی و نهادهای جامعه مدنی است.

;)Lockwood et al. (2010
Graham et al. (2003); Sheng
;)(2009); Unescape (2008
;)Pomeranz & Stedman (2020
)Van Doeveren (2011

اجماعنظر

چشمانداز استراتژیک؛ نگاه سازنده به آینده .حکمرانی خوب نیازمند
میانجیگری منافع مختلف برای رسیدن به یک اجماع گسترده در جامعه
است تا نفع همگان حاصل شود .همچنین نیاز به یک چشمانداز گسترده و
بلندمدت در مورد آنچه برای توسعه پایدار انسانی و چگونگی دستیابی به
اهداف چنین توسعهای الزم است.

Graham et al. (2003); Decker
;)et al. (2016
& Unescape (2008); Pomeranz
)Stedman (2020

قابلیت

منابع ،مهارتها ،رهبری ،دانش هیئت حاکمه

مشارکت

مشارکت زنان و مردان در فرآیندهای تصمیمگیری شاخصی کلیدی برای
حکمرانی خوب است.

حاکمیت
قانون

مستلزم چارچوبهای قانونی منصفانهای است که بهطور بیطرفانه اجرا
شود .همچنین به حمایت کامل از حقوق بشر ،بهویژه حقوق اقلیتها نیاز
دارد .اجرای بیطرفانه قوانین به قوه قضائیه مستقل و نیروی پلیس
غیرفاسد نیاز دارد.
مأخذ :برگرفته از ادبیات پژوهش

;)Lockwood et al. (2010
; Pomeranz & (Unescape (2008
)Stedman (2020

;)Lockwood et al. (2010
)Pomeranz & Stedman (2020
Graham et al. (2003); Sheng
;)(2009
& Unescape (2008); Pomeranz
Stedman (2020); Van
)Doeveren (2011
;)Lockwood et al. (2010
Graham et al. (2003); Sheng
;)(2009); Unescape (2008
;)Pomeranz & Stedman (2020
)Van Doeveren (2011

)Lockwood et al. (2010
& Unescape (2008); Pomeranz
Stedman (2020); Van
)Doeveren (2011
& Unescape (2008); Pomeranz
Stedman (2020); Van
)Doeveren (2011
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استوکر ( )1998حکمرانی را در رابطه با ایجکاد شکرایطی بکرای برقکراری نظکم و ککنش جمعکی
تعریف میکند ( .)Stoker, 1998: 23نقاط اشترا

این تعکاریف بیشکتر تثکیکد بکر مفهکوم «فرآینکد»

است؛ یعنی نحوه تصمیمنیریها و اجرای آنها و چگونگی پاسخگو بکودن تصکمیمنیرنکدنان .بکر
این اسا

 ،داونر (2000

 )Downer,حکمرانی خوب را فرآیندی تعریف میکند که بکه موجکب آن

نهادهای دولتی امور عمومی را اداره می کنند ،منابب عمومی را مدیریت کرده و تحقکق حقکو بشکر
را تضمین میکنند .دانشمندان اوول مختلفی را شناسایی ککردهانکد ککه مکنعکاکننکده شکیوههکای
حکمرانی خوب است.
بررسی مطالعات انجام شده و ادبیات نظری پژوهش نشان میدهد که در رابطه با اثکرات تعکاملی
دولت رانتیر و حکمرانی خکوب بکر بکیثبکاتی سیاسکی کشکورهای عضکو اوپک

تحقیقکات متنکوعی

وورت نرفته و هر کدام از آن ها به بررسی رابطه تعدادی متغیر محدود پرداخته اند .از نکات بکدیب
تحقیق حاضر این است که به وورت جامب و کلی رابطه اثکرات تعکاملی دولکت رانتیکر و حکمرانکی
خوب بر ثبات (بیثباتی) سیاسی کشورهای عضو اوپ

را مکورد ککاوش قکرار داده اسکت .در ایکن

راستا پژوهش حاضر درودد است تا مدل تجربی زیکر را ککه مسکتخرج از ادبیکات نظکری پکژوهش
است مورد آزمون قرار دهد.
روش پژوهش

روش پژوهش حاضر ،کاربردی و توویفی تحلیل با استفاده از مکدل اقتصادسکنجی بکا دادههکای
پانل (Data

 )Panelپویا ( )GMMمیباشد که با بهرهنیری از نرمافکبار  Eviews 10طکی دوره زمکانی

 2010تا  2018کشورهای عضو اوپ

 1انجکام شکده اسکت .ایکن بخکش در ابتکدا مکدل و متغیرهکای

پژوهش و سپا روش تخمین بیان میشود.

________________________________________________________________
 -1اوپک ) ،(OPECی

کارتل بینالمللی نفتی است که متشکل از کشورهای عرا  ،آنگوال ،امارات متحده عربی ،ایران ،کنگو،

عربستان ،قطر ،کویت ،نابن ،لیبی ،نیجریه و ونبوئال است .مقر بینالمللی اوپ
شهر وین در کشور اتریش انتقال یافت.

از بدو تاسیا در سال  1339در نو بود و در سال  1344به
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نمودار  :1مدل مفهومی پژوهش
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مدل و متغیرهای تحقیق

با توجه به ادبیات تحقیق مربوط به نفرین منابب طبیعی ،دولت رانتیر و تئوری حکمرانی خکوب و
همچنین مطالعات تجربی تحقیق ،مدل پژوهش به وورت رابطهی  1میباشد:

()1
که متغیر وابسته  InStabشاخ
سرویاهای ریس

بیثباتی سیاسکی کشکورهای عضکو اوپک

سیاسی ( )Political Risk Serviceمکیباشکد .شکاخ

برنرفتکه از مؤسسکه
ریسک

سیاسکی از ایکن

موسسه انتخاب شده است که به منظور رتبهبندی سکه حکوزه سکرمایهنکذاری یعنکی انتقکاالت ملکی،
سرمایهنذاری مستقیم و بازارهای وادراتی تبدیل به نمرات الفبائی میشود که درنهایت تبکدیل بکه
شاخ

بین وفر و تا  100شده است .متغیرهای مستقل نسبت درآمدهای ناشکی از منکابب طبیعکی بکه

تولیککد ناخککال

داخلککی بککه عنککوان شککاخ

دولککت رانتی کر  Rentو پککن شککاخ

حکمرانککی خککوب

(پاسخگویی  ،GG1کارایی دولت  ،GG2کنترل فسکاد  ،GG3حاکمیکت قکانون  ،GG4ثبکات سیاسکی و
عدم خشونت/تروریسم  ،GG5تنظیمکنندنی  )GG6که از دادههای بان
کشورهای اوپ

اتخا شده است .این شاخ

اند .همچنین اثرات ضربی شاخ

جهانی ( )WDI 2020بکرای

ها به وورت کامل در ادبیات تحقیق تشکریح شکده-

های حکمرانی خوب و شاخ

دولت رانتیر به عنکوان متغیرهکای

دیگر مستقل تحقیق میباشند .متغیرهای کنترلی  Controlsتحقیق مؤثر بر بیثبکاتی سیاسکی مبتنکی بکر
ادبیات تحقیق در دو بخش اقتصادی ک اجتماعی و سیاسی تقسیمبندی شدهانکد .متغیرهکای اقتصکادی
مؤثر بر بیثباتی سیاسی در این مطالعه تولید ناخال
نرخ بیکاری  ،Unempشاخ
داخلی)  Openو شاخ

داخلی  ،GDPتورم  INFمبتنی بر شکاخ

،CPI

درجکه بکاز بکودن تجکاری (نسکبت حجکم تجکارت بکه تولیکد ناخکال

ضریب جینی  Giniبه عنوان نابرابری درآمدی .متغیرهای اجتماعی ،سیاسکی

نیب نرخ شهرنشینی  ،Urbunمیکبان جکرم و جنایکت  Crimeو نسکبت جمعیکت فعکال کشکور  PoPککه از
نرمافبار  WDIبان

جهانی استخراج شده است.
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روش تخمین :گشتاورهای تعمیم یافته ()GMM
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1

بسیاری از روابط اقتصادی بهطور طبیعی پویا هستند و یکی از مبایای دادههکای پانکل ایکن اسکت
که به پژوهشگران اجازه میدهد که پویکایی هکای تعکدیل را بهتکر در
حضور متغیر وابسته وقفهدار در بین متغیرهای توضیحی مشخ

کننکد .ایکن روابکط پویکا بکا

میشوند ،یعنی:

Yi,t = α + βYi,t-1 + γXi,t + ηi + εi,t

()2

 Yمتغیر وابسته بیثباتی سیاسی X ،مجموعهای از متغیرهای توضیحی حکمرانی خکوب و دولکت
رانتیر η ،اثر ویژه کشور مستقل از زمان ε ،جمله خطا و  iو  tنشاندهنکدهی واحکد مشکاهده و زمکان
میباشند .در تخمین معادله ( )2دو موضوع اقتصادسکنجی مهکم وجکود دارد .اولکی از معرفکی متغیکر
وابسته وقفهدار و اثرات فردی مشاهده نشده مستقل از زمان در معادله اسکت .هسکیائو ()Hsiao, 1986

نشان داد حذ

اثرات فردی ثابت در مدل دادههای پانل پویا ،تخمینهای سطوح حکداقل مربعکات

معمولی را با تورش و ناسازنار میکند .برای مثال ،احتماالً همبستگی مثبت بین متغیر وابسته وقفکه-
دار  Yi,tو اثرات ثابت حذ
طر

شده  ηiمیتواند ضرایب تخمین 𝛽 را به سمت باال تکورشدار کنکد .از

دیگر ،نیکل ( )Nickell, 1981نشان میدهد ککه تخمکین زننکدههکای دروننروهکی (

 )Groups Estimatorsکه ی

تکنی

Within

تخمین جایگبین بکرای در نظکر نکرفتن اثکرات ثابکت اسکت،

تخمین 𝛽 که به سمت پایین تورشدار است را در پانلهای کوتاه ارائه میکند .بنابراین انتظار می-
رود که تخمین سازنار و بدون تورش از 𝛽 ،بین تخمین سطوح حداقل مربعات معمکولی و تخمکین

دروننروهی قرار نیرد .موضوع دوم از درونزا بودن بالقوه متغیرهای توضیحی منت مکیشکود .بکا
توجه به معادله متغیرهای سمت راست درونزا میباشند ،بنابراین درونزا بودن متغیرهای توضکیحی
برای اجتناب از تورش بالقوه که به وسیله همبمانی تحلیل میشود بایسکتی کنتکرل شکود .بکرای حکل
این مسائل ،ارالنو و بوند ( )Arellano & Bond, 1991تخمین زننکده روش نشکتاورهای تعمکیم یافتکه
تفاضلی مرتبه اول را پیشنهاد کردند که شامل حذ

اثرات ویژه فردی مستقل از زمان  ηiبا نکرفتن

تفاضل مرتبه اول از معادله ( )4است .با انجام این عمل خواهیم داشت:
( )4

)Yi,t – Yi,t-1 = β(Yi,t-1 – Yi,t-2) + γ (Xi,t – Xi,t-1) + (εi,t – εi,t-1

________________________________________________________________
)1. General Method Of Moments (GMM
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در ایکن حالکت ) (Yi,t-1 – Yi,t-2بکا ) (εi,t – εi,t-1همبسکته هسکتند .تخمکین حکداقل مربعکات
معمولی معادله ( ،)5تخمین سازنار و بدون تورشی از  βرا بدست نمکیدهکد .از ایکن رو بایکد ابکبار
معتبری را برای () Yi,t-1 – Yi,t-2پیدا کرد .با فرض اینکه (الف) جمالت خطا به وورت سکریالی
همبسته نیستند:
( )5

E[εi,t εi,s] = 0 for i= 1,…,N and s ≠ t

و (ب) حاالت اولیه  Yi,tاز قبل تعیین شده هستند:
( )6

E[Yi,t εi,t] = 0 for i= 1,…,N and t ≥ 2

ارالنو و بوند ( )Arellano & Bond, 1991محدودیتهای نشتاوری زیر را بیان میکنند:
( )7

E[Yi,s (εi,t – εi,t-1)] = 0 for i= 3,…,T and s ≥ 2

ازآنجاکه مقادیر دو دوره و یا بیشتر وقفهدار  Yi,tبکا ( )Yi,t-1 – Yi,t-2و نکه بکا ()εi,t – εi,t-1
همبسته هستند ،میتوان آنها را به عنوان اببارهای معتبری برای معادله ( )7در نظر نرفت .بکا توجکه
به متغیرهای توضیحی ،Xi,t ،سه حالت ممکن وجود دارد :الف) انر متغیرهای توضیحی  Xi,tاکیداً
برونزا باشند (یعنی فرض شود متغیرهای توضیحی با همه مقکادیر نذشکته ،حکال و آینکده جمکالت
خطا ناهمبسته باشند) ،ازاینرو همه مقادیر نذشته ،حال و آینده  Xi,tاببارهای معتبکری بکرای معادلکه
هستند .ب) انر متغیرهای توضیحی  Xi,tاز پیش تعیکین شکده باشکند (یعنکی فکرض شکود متغیرهکای
توضیحی با مقادیر نذشته و نه با مقادیر حال و آینده جمالت خطا همبسته هستند) ،ازاینرو مقکادیر
ی

و یا بیشتر وقفهدار  Xi,tاببارهای معتبری برای معادله هستند .ج) انکر متغیرهکای توضکیحی Xi,t

درونزا باشند (یعنی فرض شود مقادیر متغیرهکای توضکیحی بکا مقکادیر نذشکته و حکال و نکه آینکده
جمالت خطا همبسته هستند) ،ازاینرو مقادیر دو و یکا بیشکتر وقفکهدار  Xi,tاببارهکای معتبکری بکرای
معادله هستند.
سازناری تخمینزننده  GMMبه معتبکر بکودن فکرض عکدم همبسکتگی سکریالی جمکالت خطکا و
اببارها بستگی دارد که میتواند به وسیله دو آزمکون تصکریح شکده توسکط ارالنکو و بونکد (،)1991
ارالنکو و بکوور ( )Arellano & Bover, 1995و بلونکدل و بونکد ( )Blundell & Bond, 1998آزمکون
شود .اولی آزمون سارنان (Test

 )Sarganاست که معتبر بودن اببارهکا را آزمکون مکیکنکد .دومکی

آماره  M2است که وجود همبستگی سریالی مرتبکه دوم در جمکالت خطکای تفاضکلی مرتبکه اول را
آزمون می کند .عدم رد فرضیه وفر هر دو آزمون شواهدی را دال بر فرض عدم همبستگی سریالی
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و معتبر بودن اببارها فراهم میکند.
نتایج تحقیق
تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها

بهمنظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار نرفتکه اسکت و آشکنایی
بیشتر با متغیرهای پژوهش ،قبل از تجبیه و تحلیل دادههای آماری و با توجه بکه اینککه کارکردهکای
این معیارها این است که میتوان خصوویات اولی مجموعهای از دادهها را به وکورت یک
بیان کنند و بدین ترتیب افبون بر آن که به فهم بهتر نتای یک

آزمکون کمک

عکدد

مکیکننکد ،مقایسکه

نتای آن آزمون را با آزمونها و مشاهدات دیگر نیکب تسکهیل مکینمایکد .آمکار تووکیفی متغیرهکای
پژوهش در جدول  3ارائه شده است.
جدول  -3شاخصهای توصیف كننده دادههای تحقیق
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

بیثباتی سیاسی

59/9

6/76

77/5

55

دولت رانتیر (نسبت درآمد منابع طبیعی از )GDP

29/9

9/178

56/964

9/607

شاخص حاکمیت قانون (حکمرانی خوب)

31/858

26/22

80/281

0/000

شاخص کنترل فساد (حکمرانی خوب)

32/518

27/367

89/047

0/9478

شاخص کارایی دولت (حکمرانی خوب)

36/564

26/050

91/346

1/4423

شاخص تنظیم گری (حکمرانی خوب)

30/938

25/21

82/962

0/4807

شاخص پاسخگویی (حکمرانی خوب)

22/309

12/754

53/694

2/3474

شاخص ثبات و عدم خشونت (حکمرانی خوب)

32/8733

25/005

92/417

1/428571

منبع :یافتههای پژوهش

اولیترین شاخ
و شاخ

مرکبی ،میانگین است که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکب ثقل توزیکب اسکت

خوبی برای نشان دادن مرکبیت دادههاست .برای مثال مقدار میانگین برای متغیکر نسکبت

درآمد منابب طبیعی از  GDPبرابر با  29/9درود میباشد که نشان میدهد بیشکتر دادههکا حکول ایکن
نقطه تمرکب یافتهاند .بهطورکلی پارامترهای پراکنکدنی ،معیکاری بکرای تعیکین میکبان پراکنکدنی از
یکدیگر یا میبان پراکندنی آنها نسبت بکه میکانگین اسکت .از مهکمتکرین پارامترهکای پراکنکدنی،
انحرا

معیار است .مقدار این پارامتر برای متغیر نسبت درآمد منابب طبیعکی از  GDPبرابکر اسکت بکا
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 9/1درود است .در ادامه وضعیت این شاخ
عضو اوپ

مرور میشود .نمودار  2شاخ

ها برای اقتصاد ایران بکه عنکوان یککی از کشکورهای
های حکمرانی ایران طی سالهکای  2010تکا  2018بکه

وورت زیر میباشد:

منبعwww.govindicators.org :

نمودار  -2شاخصهای رتبه حکمرانی ایران طی سالهای  2010تا 2018

وضعیت شاخ

های بیثبات ی سیاسی و دولت رانتیر نیکب بکرای کشکور ایکران بکه عنکوان یککی از

کشورهای عضو اوپ

به وورت نمودار  3میباشد:

همانطور که مشاهده میشود ،روند شاخ

های بیثباتی سیاسی و درآمدهای رانتی هکمجهکت

و رو به افبایش برای اقتصاد ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو اوپ

میباشکد .در ادامکه پکا

از بررسی توویفی متغیرهای پژوهش ،مدل پژوهش و آمار استنباطی مرور مینردد.
برآورد الگوی تحقیق

در ابتدا مانایی متغیرهای تحقیق بررسی شد که نتای

آزمون لکوین ،لکین ،چکو ( Levin Lin Chu

 )(LLCبرای آزمون مانایی دادههای تابلویی تحقیق حاکی از مانا بودن تمام متغیرهکای تحقیکق دارد.
برای اینکه بتوان مشخ

نمود که آیا استفاده از روش دادههای پانکل در بکرآورد مکدل مکوردنظکر

کارآمد خواهد بود یا نه ،از آزمون  Fلیمر و به منظور اینککه مشکخ

نکردد ککدام روش (اثکرات
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ثابکت و یکا اثککرات تصکادفی) جهککت بکرآورد مناسککبتکر اسکت (تشککخی

185

ثابکت یککا تصکادفی بککودن

تفاوتهای واحدهای مقطعی) از آزمون هاسمن ( )Hausman Testاستفاده میشود .نتای حاوکل از
این آزمونها در جدول ( )4ارائه شده است.

نمودار  :3شاخصهای بیثباتی سیاسی و دولت رانتیر ایران طی سالهای  2010تا 2018
منبع WDI,2020 :و /https://www.prsgroup.com

جدول  -4نتایج آزمون  Fلیمر
آماره

سطح خطا

روش پذیرفته شده

35/841

0/000

الگوی دادههای تابلویی

همانطور که مشاهده میشود ،نتای حاکی از رد فرض وفر است .در نتیجکه الگکوی دادههکای
تابلویی با اثرات ثابت پذیرفته شده است؛ بنابراین باید برای انتخاب از بین الگوی دادههای تکابلویی
با اثرات ثابت و الگوی اثرات تصادفی ،آزمون هاسمن نیب انجام شود .در ادامه نتای مربکوز بکه ایکن
آزمون در جدول ( )5آورده شده است.
جدول  -5نتایج آزمون هاسمن
نتایج آزمون

آماره مربع کای

درجه آزادی

احتمال

اثرات ثابت

30/14

2

0/049
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همانطور که مشاهده میشود ،نتای حکاکی از رد فرضکیه وکفر اسکت ،در نتیجکه روش الگکوی
داده های تابلویی با اثرات ثابت پذیرفته شده اسکت .درنهایکت بکا توجکه بکه نتکای آزمکون  Fلیمکر و
آزمون هاسمن ،مدل پژوهش با استفاده از الگوی دادههای تابلویی با اثرات ثابت از رابطه  1برآورد
شده است .در ادامه نتای مربوط به آزمون ،در جدول ( )6ارائه شده است .برای سنجش اعتبار مدل
و بررسی مفروضات رنرسیون کالسی

الزم است عالوه بکر بررسکی عکدم وجکود هکمخطکی بکین

متغیرهای مستقل وارد شده در مدل ،آزمونهایی در ارتبکاط بکا نرمکال بکودن باقیمانکدههکا ،همسکانی
واریاناها ،استقالل باقیماندهها و عدم وجود خطای تصریح مدل (خطی بودن مدل) نیب انجام شود.
برای آزمون نرمال بودن جمالت خطا از آزمونهای مختلفی مکیتکوان اسکتفاده ککرد .یککی از ایکن
آزمونها ،آزمون جارکیو -برا (Test

 )Jarque-Beraمیباشد که در این پژوهش نیکب از ایکن آزمکون

استفاده شده است .نتای آزمون جارکیو -برا حاکی از این است که باقیماندههای حاول از برآورد
مدل تحقیق در سطح اطمینان  %95از توزیب نرمال برخوردار هستند ،بهطوری که احتمال مربکوط بکه
این آزمون بکبر تکر از  0/05مکیباشکد .یککی دیگکر از مفروضکات آمکاری رنرسکیون کالسکی
همسانی واریانا باقیماندهها میباشد .در وورتی ککه واریکاناهکا ناهمسکان باشکند بکرآورد کننکده
خطی نا اریب نبوده و کم ترین واریانا را نخواهد داشکت .در ایکن مطالعکه بکرای بررسکی همسکانی
واریاناها از آزمون برش پ انان استفاده شکده اسکت .بکا توجکه بکه سکطح اهمیکت ایکن آزمکون ککه
کوچ تر از  0/05می باشد ،فرضیه وفر مبنی بر وجود همسانی واریانا رد شده و میتوان نفکت
مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانا میباشد .در این مطالعه برای رفکب ایکن مشککل در بکرآورد از
روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته ( )GLSاستفاده شده است .همچنین در ایکن مطالعکه بکرای
آزمون همبسته نبودن باقیماندههکا ککه یککی از مفروضکات تجبیکه و تحلیکل رنرسکیون مکیباشکد و
خودهمبستگی نامیده میشود از آزمون دوربین واتسون ( )D-Wاستفاده شده است .با توجه به نتکای
اولیه برآورد مدل مقدار آماره دوربین واتسون برابکر بکا  1/8بکوده و ازآنجکاییککه مکابین  1/5و 2/5
است ،میتوان نتیجه نرفت باقیماندهها مستقل از هم هستند .عالوه بر این ،برای آزمون اینکه مکدل
دارای رابطه خطی است و اینکه آیا مدل موردنظر تحقیق از نظر رابطه خطی بکودن و یکا غیرخطکی
بودن درست تبیین شده است یا خیر از آزمون رمبی استفاده نردیده است .با توجه به اینکه سکطح
اهمیت آزمون رمبی ( )0/7845ببر تر از  0/05میباشد ،بنابراین فرضیه وفر این آزمون مبنی بر
خطی بودن مدل تثیید شده و مدل دارای خطای تصریح نمیباشد .خالوه نتای آزمکونهکای فکو
در جدول ( )6ارائه شده است.
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جدول  -6نتایج آزمونهای مربوط به مفروضات آماری مدل تحقیق
آماره Jarque-Bera

آماره Breusch-Pagan

P-Value

F

P-Value

D

32/841

0/0097

1.8

X2

0/3394 1/4672

آماره Durbin-Watson

آماره
F

Ramsey
P-Value

0/7845 0/2427

جدول  -7نتایج پژوهش با استفاده از روش اثرات ثابت ()GMM
متغیر

ضریب

متغیر بیثباتی سیاسی با یک وقفه

0/040264

انحراف
معیار

ضریب

آماره t

معناداری
0/0001

0/005809

6/930252

دولت رانتیر

8/156033

2/759444

2/955684

0/0032

شاخص پاسخگویی از حکمرانی خوب

-1/094407

0/086221

-12/69300

0/000

شاخص کارایی دولت از حکمرانی خوب

-0/041123

0/013313

-3/088845

0/0010

شاخص کنترل فساد از حکمرانی خوب

-0/328514

0/034896

-9/414097

0/0000

شاخص حاکمیت قانون از حکمرانی خوب

-0/020662

0/005987

-3/451290

0/0008

شاخص ثبات و عدم خشونت از حکمرانی
خوب

-2/186227

0/218425

-10/00903

0/0000

شاخص تنظیمکنندگی از حکمرانی خوب

-1/825001

0/605464

-3/014220

0/0026

دولت رانتیر* پاسخگویی

-2/914776

0/479629

-6/077145

0/0000

دولت رانتیر* کارایی دولت

-7/641236

4/146999

-1/842594

0/0686

دولت رانتیر* کنترل فساد

-0/245332

0/110525

-2/219700

0/0446

دولت رانتیر* حاکمیت قانون

-5/34555

2/009767

-2/659786

0/0388

دولت رانتیر* ثبات و عدم خشونت

-5/75544

1/964753

-2/929346

0/0269

دولت رانتیر* تنظیمکنندگی

-5/327020

14/15895

-0/376230

0/7076

تولید ناخالص داخلی

-2/175443

0/48793

-4/458539

0/0038

نرخ تورم

1/754443

0/69212

2/534868

0/0395

نرخ بیکاری

4/996580

1/998674

2/499947

0/0142

درجه باز بودن تجاری

-1/774815

0/840579

-2/111419

0/0374

نابرابری درآمدی (ضریب جینی)

1/561714

0/670888

2/327860

0/0221

نسبت شهرنشینی

0/000890

0/000337

2/643951

0/0216

رشد جرم و جنایت

0/004172

0/000961

10/53119

0/0001

نسبت جمعیت فعال

6/453434

1/999957

3/226787

0/0187

1/8

0/000

آماره دوربین-
واتسون

0/68

ضریب تعیین )(R2

 :3/15آماره سارگان

0/63

تعدیل شده )(R2

Prob F
منبع :یافتههای پژوهش

آماره لیمر 32/841= F
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با توجه به نتای حاول از آزمونهای  Fلیمکر و هاسکمن و هکمچنکین نتکای آزمکون مفروضکات
آماری رنرسیون کالسی

 ،مدل پژوهش بکا اسکتفاده از روش دادههکای پانکل و بکهوکورت اثکرات

ثابت  GMMبرآورد میشود .نتای برآورد مدل در جدول ( )7ارائه شده است.
با توجه به ضریب تعیکین نشکان از بکرازش خکوب الگکو اسکت و متغیرهکای اسکتفاده شکده در آن
قدرت توضیح دهندنی مدل را به میبان  63درود نشان میدهد که با توجکه بکه آنککه روش مکورد
اسککتفاده دادههککای تککابلویی اسککت عککدد خککوبی اسککت .دوربککین واتسککون نیککب نشککان از عککدم وجککود
خودهمبستگی است و عدد  1/8را نشکان مکیدهکد .آمکاره  Fدر ایکن بکرازش نیکب برابکر وکفر بکودن
ضرایب را رد میکند .عالمت ضرایب نیب همگی مطابق با تئوری و مبانی نظری ارائه شده است و با
توجه به احتمال ضکرایب حکاکی از تثثیرنکذاری کلیکه متغیرهکای اسکتفاده شکده در ایکن پکژوهش و
معنیدار بودن آنها است؛ و بکا توجکه بکه احتمکال ضکرایب حکاکی از تثثیرنکذاری کلیکه متغیرهکای
استفاده شده در ایکن تحقیکق و معنکیدار بکودن آنهکا اسکت .آمکارهی  j-statisticککه همکان آمکاره
سارنان است که برای آزمون همبستگی پسماندها و متغیرهای ابباری استفاده می شکود .همکان طکور
که در جدول فو مشاهده میشود ،تمام متغیرهای برآورد شده از عالمتهکای سکازنار بکا تئکوری
برخوردارند .آماره ی آزمون سارنان نیب که دارای توزیب خی دو با درجه ی آزادی برابکر بکا تعکداد
است ،آزمون وفر مبنی بر همبسته بودن پسماندها بکا متغیرهکای

محدودیت های بیش ازحد مشخ

ابباری را رد میکند .در نتیجه ،اعتبار نتای جهت تفسیر تثیید میشوند .در تفسیر آمکارهی سکارنان
( )3/15میتوان نفت همبستگی بین باقیماندههای تخمکین ککه مکیتوانکد باعکث اریکب در ضکرایب
تخمینی شود ،در این آزمون رد میشود .در واقب این آزمون ارتبکاط بکین باقیمانکدههکای تخمکین را
بررسی میکند تا مشکل خودهمبستگی به عنوان یکی از مشکالت احتمالی کالسی

رنرسکیون را

آزمون کند؛ که در نهایت وجود این خودهمبستگی رد شده و نتکای تخمکین ککامالً دقیکق و بکدون
اریب است.
بهطور تفکیکی نتای به قرار زیر است:
تثثیر متغیر دولت رانتیر بر شاخ
معنیدار است و تثثیر شاخ
و عدم خشونت به عنوان شاخ
اوپ

بیثباتی سیاسی کشورهای اوپ

برابر ضریب  8/15مثبکت و

های پاسخگویی ،کارایی دولت ،کنترل فساد ،حاکمیت قانون و ثبات
های حکمرانکی خکوب بکر شکاخ

بکیثبکاتی سیاسکی کشکورهای

به ترتیب  -2/18 ،-0/02 ،-0/032 ،-0/04 ،-1/09و  -1/82منفی و معنیدار هستند.
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جدول  :8نتایج پژوهش جهت بررسی استحکام مدل؛ متغیر وابسته بیثباتی سیاسی
متغیر
متغیر بیثباتی سیاسی با یک وقفه
دولت رانتیر
دولت رانتیر را یک وقفه
شاخص پاسخگویی از حکمرانی خوب
شاخص کارایی دولت از حکمرانی خوب
شاخص کنترل فساد از حکمرانی خوب
شاخص حاکمیت قانون از حکمرانی خوب
شاخص ثبات و عدم خشونت از حکمرانی خوب
شاخص تنظیمکنندگی از حکمرانی خوب
دولت رانتیر* پاسخگویی
دولت رانتیر* کارایی دولت
دولت رانتیر* کنترل فساد
دولت رانتیر* حاکمیت قانون
دولت رانتیر* ثبات و عدم خشونت
دولت رانتیر* تنظیمکنندگی
تولید ناخالص داخلی
نرخ تورم
نرخ بیکاری
درجه باز بودن تجاری
نابرابری درآمدی (ضریب جینی)
نسبت شهرنشینی
رشد جرم و جنایت (شاخصی برای عدم سرمایه
اجتماعی)
فرار مغزها
سرمایه انسانی
تغییرات نرخ ارز
آماره R2
آماره سارگان

1

مدل پانل با اثرات

مدل 2
GMM
**0/089
**0/589
0/012
*-0/036
*-0/639
**-0/865
**-0/987
**-0/601
*-0/096
*-0/019
*-0/685
**-0/659
*-0/463
-0/415
-0/674

**0/421
*-0/433
*0/417
**0/412

**0/109
*0/801
**-0/100
0/250
-

*0/159

-

**0/177

**0/587
-0/022
*0/199
0/59
-

*0/693
*-0/108
**0/856
0/61
3/07

0/008
-0/007
**0/166
0/58
-

ثابت
**0/214
*0/120
*0/159
*0/324
**-0/887
**-0/937
**-0/507
-0/021
*-0/021
*0/025
*-0/458
*-0/653
*-0/114
-0/169

مدل 2پانل با اثرات
ثابت
**0/693
0/005
**-0/369
-0/148
**-0/745
**-0/954
**-0/412
-0/037
*-0/470
-0/006
*-0/096
*-0/102
-0/415
*-0/475
*0/124
*0/137
**-0/214
*0/369

منبع :یافتههای پژوهش

________________________________________________________________
 -1عدد ضریب متغیر را نشان می دهد .عالمت دو ستاره به معنای معناداری متغیر با خطای  0.01و عالمت ی
با خطای  0.05می باشد .متغیر نرخ ارز کشور ها براسا
اسا

ستاره به معنای معناداری متغیر

نرخ ارز رسمی کشورها نسبت به دالر در نظر نرفته شده است .متغیر فرار مغبها بر

آمار مهاجرت نخبگان از سایت  www.theglobaleconomy.comبرای نروه کشور ها اتخا شده است .شاخ

نیب بر اسا

تعداد افراد تحصیل کرده متوسطه از منبب  WDIاتخا شده است.

سرمایه انسانی
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اثرات تعاملی سه شاخ
بر شاخ

پاسخگویی ،کنترل فساد و حاکمیت قانون به همراه دولکت رانتیکر نیکب

بیثباتی سیاسی کشورهای اوپ

بکه ترتیکب  -0/24 ،-2/91و  -5/34منفکی و معنکیدار

هستند.
همچنین اثر متغیر کنترل تولید ناخال

بکیثبکاتی سیاسکی کشکورهای اوپک

داخلی بر شاخ

برابر ضریب  -2/17منفی و معنیدار میباشد و اثرات متغیرهای تورم ،نرخ بیکاری ،شاخ
باز بودن تجاری و شاخ

درجکه

ضکریب جینکی و نکرخ شهرنشکینی و میکبان جکرم و جنایکت بکر شکاخ

بیثباتی سیاسی کشورهای اوپ

همگی مثبت و معنیدار میباشند.

در انتها برای استحکام نتای  ،متغیرهای کنترلی مدل تغییر مییابند تا مشخ

شود نتای تحقیکق

از ثبات باالیی برخوردار هستند ،لذا چندین مدل در جدول ( )8تخمین زده میشود.
با توجه به ضریب تعیین نسبتاً باالی تمامی مدلها ،نشان از برازش خوب الگو است و متغیرهکای
استفاده شده در آن قدرت توضیح دهندنی مدلها به ترتیب بکه میکبان  0/61 ،0/59و  0/58دروکد
نشان میدهد که با توجه به آنکه روش مورد اسکتفاده دادههکای تکابلویی اسکت عکدد خکوبی اسکت.
مانایی تمامی متغیرهای تحقیق با استفاده از روش لوین لین چو بررسی شده که همگی مانکا هسکتند.
آمارهی سارنان در مدل دوم  GGMهمبستگی بین باقیماندههای تخمین رد میشکود .دیگکر فکروش
کالسی

همچون هم خطی ،خودهمبستگی و واریانا ناهمسانی مکدلهکا بررسکی شکده اسکت ککه
را تثیید میکند.

نتای وجود فروض کالسی

نتای سه مدل اضافی جدول  8نیب همانند مدل اولی پژوهش حاکی از تثثیر مثبت متغیکر دولکت
رانتیر و همچنین متغیر وقفهدار شاخ
است و تثثیر شاخ

بیثباتی سیاسکی کشکورهای اوپک

رانت دولتی بر شاخ

های پاسخگویی ،کارایی دولت ،کنترل فساد ،حاکمیت قکانون و ثبکات و عکدم

خشونت به عنوان شاخ

های حکمرانی خوب بر شاخ

و معنیدار هستند .اثرات تعاملی سه شاخ
دولت رانتیر نیب بر شاخ

بیثباتی سیاسی کشورهای اوپ

پاسخگویی ،کنترل فساد و حاکمیکت قکانون بکه همکراه

بیثباتی سیاسکی کشکورهای اوپک

در اکثکر مکدلهکا منفکی و معنکیدار

هستند .لذا نتای این مدلها ،نتای مدل اولی پژوهش را تثیید میکنند .اثر شاخ
و تغییرات (نوسانات یا انحرا
سیاسی کشورهای اوپ
بوده است.

منفکی

های فرار مغبهکا

معیار) نرخ ارز در اکثکر مکدلهکا اثکر مثبکت و معنکادار بکر بکیثبکاتی

داشته است .متغیر سرمایه انسانی نیب در مکدل دوم  GMMمثبکت و معنکادار
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نتیجهگیری

هد

اولی این پژوهش ،تحلیل اثرات تعاملی حکمرانکی خکوب و دولکت رانتیکر بکر بکی ثبکاتی

سیاسی کشورهای عضو اوپ

با استفاده از روش نشتار تعمکیم یافتکه  GMMبکود .بکر اسکا

حاول از پژوهش ،تثثیر متغیر دولت رانتیر بر شاخ
معنیدار بود .همچنین تثثیر شاخ

های حکمرانی خوب بر شاخ

نیب منفی و معنیدار است .اثرات تعاملی سه شکاخ

قانون به همراه دولت رانتیر نیب بر شاخ
همچنین اثر متغیر کنترل تولید ناخال

مثبکت و

های پاسخگویی ،کارایی دولت ،کنترل فساد ،حاکمیت قانون و

ثبات و عدم خشونت به عنوان شاخ
اوپ

بیثباتی سیاسکی کشکورهای اوپک

نتکای

بیثباتی سیاسی کشکورهای

پاسکخگویی ،کنتکرل فسکاد و حاکمیکت

بیثباتی سیاسی کشورهای اوپ
داخلی بر شاخ

منفی و معنیدار بودند.

بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپ

معنیدار است و اثرات متغیرهای تورم ،نرخ بیکاری ،شکاخ
ضریب جینی و نرخ شهرنشینی و میبان جرم و جنایت بر شاخ

منفی و

درجکه بکاز بکودن تجکاری و شکاخ
بیثباتی سیاسی کشورهای اوپک

مثبت و معنیداراند.
این نتای با یافتههای مکوندی و همکاران ( ،)1397زنوزی و همککاران ( ،)1393پلیکبو ()2020
و نینه ( )2016همسو و با یافتههای معینی فرد و مهرآرا ( )1394و دورو ( )2009ناهمسوست .نتای
حاول از پژوهش مکوندی و همکاران ( )1397نشان می دهد ککه قکانون منکدی ،کیفیکت خکدمات،
نظارت و ارزیابی ،پاسخگویی ،تعهد و مسئولیت پذیری و درنهایت تعامکل مهکمتکرین شکاخ

هکای

ثبات سیاسی هستند .نتای پژوهش زنوزی و همکاران ( )1393حکاکی از آن اسکت ککه درآمکدهای
نفتی اثر منفی و معناداری بکر شکاخ
درآمدهای نفتی بر شاخ

حکمرانکی خکوب داشکته و حکاکی از تکثثیر منفکی و معنکادار

های کنترل فساد ،ثبات سیاسی و اعتراض و پاسخگویی اسکت .از سکوی

دیگر ،درآمدهای نفتی بر روی اثربخشی دولت و کیفیت قوانین اثر منفی و روی قانون مکداری اثکر
مثبت داشته ،اما این تثثیرات معنادار نبوده است .یافتههای پلیبو ( )2020نشکان مکیدهکد ثبکات یک
سیستم حببی بهشدت و بهطور قابل توجهی با هرکدام از شاخ

های حکمرانکی خکوب (حاکمیکت

قانون ،کیفیت نظارت ،توانایی کنتکرل فسکاد ،پاسکخگویی و ککارآیی دولکت) مکرتبط اسکت .نتکای
پژوهش نینه ( )2016نیب حاکی از آن است که کشورهای نیمهرانتیکر یکا اقتصکادهای رانتکی ممککن
است از نظر سیاسی بیثبات باشند.

192

پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقهای شماره 19

نتای این پژوهش با مبانی نظری پژوهش نیب قابل تفسیر است .بر اسکا

نظریکه دولکت رانتیکر و

نظریه نفرین منابب ،افکبایش درآمکدهای رانتکی مکیتوانکد در بلندمکدت باعکث تکنشهکای سیاسکی و
بیثباتی سیاسی شود .در واقب افبایش درآمدهای رانتی وقتکی بکا شکاخ

هکای حکمرانکی ضکعیفی

همچون حاکمیت ضعیف قانون ،عدم پاسکخگویی و فسکاد نسکترده همکراه باشکد ،ایکن درآمکدهای
رانتی ور

سرکوب ،حامیپروری و توزیب رانت بین نروههای محدود قدرت شود و رقابت بکین

نروههای محدود قدرت از ی

طر

و نارضایتی مردم از این توزیب رانت از طر

دیگر ،شرایط

را برای تغییرات نسترده و بیثباتیهای سیاسی در هر لحظه فراهم خواهد کرد.
بر اسا

استدالل را  ،می توان این نونه ادعا کرد که دولت های غنی از منابب تمایل به استفاده

از رانت برای کاهش فشار اجتماعی دارند و در این روش استقالل بیشتری در مقابل مردم بکه دسکت
می آورند .را

با توجه به عوامل تبیینکننده تثثیر رانتیر یعنکی تکثثیرات مالیکات ،مخکارج و تشککیل

نروه استدالل میکند ازآنجاکه درآمد کافی حاول از وکادرات انکر ی بکه خبانکه دولکت جریکان
می یابد ،دولت ها در تالش برای آمکاده ککردن فضکا جهکت کسکب درآمکدهای مالیکاتی نیسکتند؛ در
نتیجه ،مردم کمتر خواهان دموکراسی و پاسکخگویی از طکر

دولکت هسکتند و وضکعیتی بکهوجکود

می آید که «بدون مالیات هکی نماینکدنی» در دولکت هکای رانتیکر وجکود نکدارد؛ بنکابراین اسکتدالل
می شود که سیستم مالیاتی در دولت های رانتیر باعث می شود شهروندان ککم تکر خواهکان مشکارکت
سیاسی شوند و یا اساساً به آنها چنکین اجکازهای داده نمکیشکود .از طکر

دیگکر بکر اسکا

نظریکه

هانتینگتون چون این دولتها فاقد نهادهای سیاسکی الزم بکرای جکذب ایکن مشکارکت هسکتند؛ ایکن
نروه ها دچار سرخوردنی شده و ضمن ناامید نشکتن از امککان فعالیکت سیاسکی در قالکب مجکاری
قانونی و رسمی خارج از نهادهای موجود ،کنش های خود را سامان می دهند که به بی ثباتی سیاسکی
به انواع طر کودتا ،شورش ،طغیان ،جنگ استقاللطلبانه و انقالب منجر مینردد.
بر اسا

استدالل را  ،مشروعیت حکام از طریق رانت بهجای انتخابات آزاد ،باعث مکیشکود

تا دولت های رانتیر بیشتر درآمد خود را در شبکههای حامی ک پیرو سرمایهنذاری کنند تکا از ظهکور
خواستههای دموکراتی

شهروندان جلونیری شود .را

بر این اعتقاد است که دولکتهکای رانتیکر

تمایل به تشکیل نروه های حامی ک پیرو برای جلونیری از تشککیل نکروه هکای اجتمکاعی مسکتقل از
دولت دارند .به بیان دیگر ،مخالفت با وضب موجود یا نروه های اجتماعی مسکتقل بکه احتمکال زیکاد
توسط دولت ها سرکوب می شود زیرا آن ها به عنوان تهدیدی برای موجودیت دولتهای خود تلقی
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میشوند که این مسئله بیثباتی سیاسی ر یم را در پی دارد.
با توجه به نتای تحقیق که نشان میدهد اثر دولکت رانتیکر بکر بکیثبکاتی سیاسکی مثبکت و اثکرات
شاخ

های حکمرانی بر بیثباتی سیاسی منفی است ،اولین توویه برای کشکورهای عضکو اوپک

،

تضعیف وضعیت دولت رانتیر (کاهش درآمدهای منابب طبیعکی نسکبت بکه  )GDPو دومکین پیشکنهاد
تقویت شاخ

های حکمرانی خوب همچون تقویکت پاسکخگویی ،ککارایی دولکت ،کنتکرل فسکاد،

حاکمیت قانون و ثبات و عدم خشونت میباشد  .همچنین بکا توجکه بکه اینککه اثکرات تعکاملی دولکت
رانتیر و سه شاخ

پاسخگویی ،کنترل فساد و حاکمیت قانون منفی و معنکادار بکوده اسکت ،تووکیه

مکیشککود در وککورت افککبایش درآمککدهای منککابب طبیعککی نسکبت بککه  GDPو تقویککت دولککت رانتیککر،
سیاستهای مبتنی بر تقویت شاخ

های حکمرانکی خکوب در پکیشنرفتکه شکود تکا از ایکن طریکق

درآمدهای رانتی به وورت کارا و بهینه توزیب شود و بیثباتی سیاسی را کاهش دهد .این موضکوع
به وورت تجربی در بین کشورهای اوپ

در مقایسه با کشورهایی همچون نرو  ،آمریککا و ...ککه

دارای درآمدهای سرشار نفتی و بیثباتی پایین سیاسی هستند قابل تثمل میباشد.
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3چکیده
مهاجرت جهانی به عنوان پدیدهای با رشد بیسابقه ،در ابتدا به عنوان یک تهدید در جهت توسععه ششعورها
مطرح بوده ،اما به تازگی رویكرد جدیدی شكل گرفعته شعه بعر اثعرات مثبعت اقتصادی آن و راههای تبدیل
به فرصت اشاره دارد؛ ازاینرو هدف پژوهش حاضر بررسی روابط بین مهاجرت جهانی و شبكههای تجاری
از طریق مطالعه نمونهای شامل ایران و  25ششور شریک تجاری ایران است شه با توجه به دسترسی بعه آمعار
مهاجرت بین ششورها سال  2015انتخاب شده است .در این مطالعه شبكههای تجاری بین ششورهای معورد
مطالعه براساس توزیع فوق هندسی برآورد و سپس با اسعتفاده از معدل دودرگرسعیون فیعایی بعا ادعت

ت

دودرگرسیون ( )SARARتأثیر مهاجرت بر جریان تجارت بررسی شعده اسعت .نتعای مؤیعد تعأثیر مثبعت
مهاجرت بر جریان تجارت ششورهاست .همچنین وجعود شعبكههعای تجعاری و نیعو شعو هعای برونعوا در
ششورهایی شه دارای شبكه تجاری هستند ،مؤثر بر جریان تجارت دوجانبه بین ششورهاست.
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مقدمه

روند رو به رشد جهانیشدن و شاهش فاصله ششورها به واسطه جهانیشدن بازار شعار و نیعروی
انسانی ،فرصت های جدیدی در جهت استفاده از نیعروی شعار متخصعر در مقیعاس وسعیع جهعانی
برای اغلب ششعورها بعه ویعژه ششعورهای پیشعرفته صعنعتی بعه وجعود آورده اسعت .براسعاس آرای
متداول ،مهاجرت نیروی انسانی تهدیدی است برای رشد و توسعه اقتصادی در ششورهای فرسعتنده
مهاجر .از دیدگاه اقتصادی نیو مهاجرت پاسخی است به تأدیر روی داده در فرایند توسعه ششورها.
رشد همزمان تجارت بینالمللی ،سرمایهگذاری دارجی و مهاجرت در سالهای ادیر نشعان دهنعده
ارتباط این متغیرها است .شواهدی وجود دارد شه ثابت میشند رشد مهاجرت تأثیر مثبتی بر جریعان
تجارت بین ششور مبدأ و مقصد مهاجرت دارد؛ زیرا مهاجران بعین ششعورهای میوبعان و میهمعان از
طریق زبان ،تقاضای محصول ،بازارهای دادلی ششعور و مؤسسعات معالی و فرهنع

 ،ارتبعاطهعایی

ایجاد میشنند (Mirzaei, 2011: 3) .پدیده مهعاجرت معؤثر بعر تمعامی متغیرهعای شع ن اقتصعادی
است .یكی از بخشهایی شه در ششورهای مبدأ و مقصد میتواند تحت تأثیر پدیده مهاجرت قعرار
گیرد بخش تجارت دارجی و حجم صادرات و واردات بوده و اهمیت این تأثیر به واسعطه اهمیعت
تجارت دارجی به عنوان موتور رشعد اقتصعاد و نقطعه عویمعت بعرای آغعاز فرآینعد رشعد و توسععه
ششورها است(Tayebi, et al., 2014: 115) .

در طول دهه  90می دی مطالعات تجربی زیادی به بررسی ارتبعاط شعبكههعای تجعاری ،جریعان
اط عات و جریان مهاجرت پردادتند .در این مطالعات برد ف تئوریهای سنتی تجارت همچعون
تئوری هكچر اوهلین شه تجارت و مهاجرت را جانشین یكدیگر معیدانسعتند ،نشعان داده شعده شعه
این دو در شنار یكدیگر و مكمل هم میباشند؛ شه بهعنوانمثال میتوان به مطالععات Felbermayr

) Felbermayr & Jung, 2009 ،& Toubal, 2012و  ( Parsons & Vezina, 2018اشعاره شعرد.
ازاینرو با توجه به تأثیر مهاجرت جهانی بر تجارت دارجی و با عنایت به اهمیت تجعارت دعارجی
در برنامههای توسعه ششورها با آگاهی از مكانیسم تأثیرگعذاری ایعن پدیعده بعر تجعارت دعارجی،
هدف از تحقیق حاضر تأثیر شبكههای مهاجرت بر شبكههای تجاری است.
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در اغلب مطالعات تجربی با موضوع مشابه ،از مدل جاذبه استفاده شعده اسعت ،شعه در آن تعأثیر
متغیرهای توضیحی استاندارد ازجمله ویژگیهای اقتصعادی ،فاصعله ششعورها ،موجعودی مهعاجر و
ارتباطات قومی بر جریان تجارت دوجانبه در نظر گرفته میشوند .حعالآنكعه در مطالععات ادیعر بعا
موضوعات دارای بعد مكانی ،بهشارگیری رویكرد اقتصادسنجی فیایی منجر به دسعتیابی بعه نتعای
بهتر و نودیکتر به واقعیت شده است .انسلین مدعی بود شعه تكنیعک اقتصادسعنجی فیعایی دارای
قابلیت شاربردی بهتری نسبت به اقتصادسنجی مرسوم در مطالعات منطقعهای و مكعانی بعوده و قعادر
است زمانی شه محقق با دادهها و مشاهدات مكانی و منطقهای ماننعد مطالععات بازرگعانی ،تجعاری،
جمعیت شنادتی و...روبروست جایگوین مدلها و روشهای اقتصادسنجی مرسعوم شعود (Askari

).& Akbari, 2001:93
لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر مهاجرت بر جریان تجارت ایران و  25طرف تجاری در
مبععاد ت بازرگععانی ،در سععال  2015بععا بععهشععارگیری روش رگرسععیون فیععایی از طریععق بععرآورد
شبكههای تجاری ششورهای مورد بررسی به عنوان ماتریس وزنهای فیایی اسعت .علعت انتخعاب
سال  2015دسترسی به ماتریس مهاجرت بین ششورهای مورد بررسی است .تحقیق حاضر نهتنهعا از
حیث موضوع و نحوه برآورد شبكههای تجاری بلكه از نظر روش برآورد مدل نیعو دارای نعوآوری
است .در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم شه آیا مهاجرت منجعر بعه تقویعت جریعان
تجارت دوجانبه میشود؟ به این منظور چهار فرضیه به شرح زیر تدوین شده اسعت شعه سعه فرضعیه
آدر در هیچیک از مطالعات پیشین با در نظرگرفتن ایران آزمون نشده و نوآوری تحقیق است-1 .
مهاجرت جهانی مؤثر بر جریان تجارت دوجانبه بین ششعورها اسعت -2.اثعرات فیعایی شعبكههعای
تجاری ،مؤثر بر جریان تجارت دوجانبعه در ششعورها اسعت -3.شعو هعای برونعوا در ششعورهای
دارای شبكههای تجاری ،بر جریان تجارت دوجانبۀ ششورها مؤثر است -4 .اثرات سرریو مهاجرت
بر اساس وجود شبكههای تجاری ،بر جریان تجارت دوجانبه ششورها مؤثر است.
در راستای آزمون فرضیات تحقیق مقاله حاضر در پن بخش به بررسی و تجویه تحلیل پردادتعه
شه در بخش دوم مبانی نظری و سوابق موضوع ارائه شده است ،سعپس روش تجویعه و تحلیعل و در
آدر در بخش پن یافتههای تحقیق ارائه شده است.
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ادبیات موضوع
مبانی نظری رابطه مهاجرت و تجارت

مهاجرت شكلی از تحر
میگیرد .این تحر

جغرافیایی یا مكانی جمعیت است شه بین دو واحد جغرافیایی انجعام

باید به تغییر محل اقامت معمولی فرد از مبدأ یا محل اقامعت قبعل از مهعاجرت

وی ،به مقصد یا محل اقامت جدید بینجامد( .لغتنامه جمعیت شنادتی سازمان ملل متحعد) 1تنعوع
دیدگاهها در دصوص مهاجرت منجر به ارائه نظریات مثبت و منفی نسبت به مهاجرت شده اسعت.
بردی نظریهپردازان مهاجرت ،همچعون ) (De Haas, 2007معتقدنعد بیشعتر تئعوریهعای مهعاجرت
بیعنش جعامعی را در حععوزهی اثعرات مهعاجرت در توسعععه ،علعیالخصعوص اثععر آن بعر ششععورهای
درحالتوسعه ،ارائه نمینمایند و تنها در چارچوب اثرات نامتقارن آن بحث میشنند .گروههایی آن
را پدیدهای مثبت و معؤثر در توسععه معرفعی معینماینعد .همچعون شارشردگرایعان ،توسععهگرایعان،
نئوش سیکها و نظریهپردازان دیدگاه نوسازی .بسیاری از مكاتب و نظریهپردازان نیعو آن را منفعی
تلقی میشنند؛ از قبیل نئومارشسیستها ،طرفداران مكتب وابستگی و تئوری سیستمهای جهعانی ،بعه
نحوی شه مهاجرت به عنوان پای ثابت بسیاری از معی ت جامععه معرفعی معیگعردد(De Haas, .
)2007: 5

دهههای  50و  60می دی با این دیدگاه همراه بود شه ششورهای فقیر قادرند از طریق سیاسعت
انتقال سرمایه و صنعتی شردن ،به چردۀ سریع توسعۀ اقتصادی و مدرنیواسیون دسعت یابنعد .در ایعن
دوره ،مهاجرت گستردة نیروی شعار از ششعورهای درحعالتوسععه بعه توسععه یافتعه شعتاب گرفعت.
دولتهای ششورهای درحالتوسعه از زمانی شه به این ظرفیت به عنعوان ابعواری در جهعت ارتقعای
توسعۀ ملی واقف شدند ،فعا نه شروع به انگیوه دادن به مهاجرانشان شردند .نگرش دعوشبینانعه بعه
پدیدة مهاجرت تا حد زیادی از تئوریهای اقتصادی نئوش سیک مهاجرت و نظریعههعای نوسعازی
توسعهگرا الهام گرفته است؛ و همگی اینها در پارادایم شارشردگرایی قرار دارند؛ اما بحعران نفتعی
سال  1973دبر از یک دورة رشود اقتصادی در سراسر جهان ،بازسازی صعنعتی و افعوایش بیكعاری
میداد .همچنین تصور میشد شه عصر مهاجرتهای بینالمللی پایعان پذیرفتعه اسعت .ایعن موضعوع
________________________________________________________________
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شم و بیش با تغییرات بنیادی در بحث مهاجرت و توسعه همزمان شد .در اوادر دهۀ  60می دی ،بعا
توجه به نفوذ ترشیبی دو موضوع ،نگرش مثبت در موضوع مهاجرت و توسععه در نعواحی فرسعتندة
مهاجر ،بهطور گسعتردهای بعه چعالش ششعیده شعد .نخسعت ،تغییعر پعارادایم در علعوم اجتمعاعی بعه
سادتارگرایی تاریخی؛ و دوم ،افوایش مطالعات تجربی شعه عمومعاا از دیعدگاههعای مثبعت نگعر در
مهاجرت و توسعه حمایت نمیشردند(Vosoughi, Hodjati, 2012: 25) .

ارتباط بین مهاجرت و تجعارت توسعط معدل هكچعر-اوهلعین ایعنطعور توضعی داده شعده شعه
تجارت و تحر

نیروی شار جانشین هم میباشند؛ به عبارت دیگر ،تجارت شا ها جانشعینی بعرای

تجارت مردم میگردد و هنگامیشه یک ششور با واردات شا های شاربر مواجه است ،بعرای رفعع
این مشكل نیروی شار را وارد میشند و این سیستم منجعر بعه برابعر شعدن نعرم دسعتمود دو ششعور
میشود؛ اما مطالعات تجربی زیادی د ف آن را نشان داده است .دو بحث اصلی در تحلیعل رابطعه
مثبت تجارت و مهاجرت در مطالعات ارائه شده است .اول اینكه مهاجرت بعینالمللعی دصوصعاا در
مورد نیروی شار معاهر باععث انتقعال اط ععات در معورد ششعور مبعدأ مهعاجرت در ششعور مقصعد
مهاجرت شده و از این طریق منجر به شاهش هوینههای تجارت دوجانبه میشعود و درنتیجعه باععث
تحریک صادرات ششور مقصد مهاجرت به سمت ششور مبدأ میشود .در ایعن راسعتا مهعاجران بعه
شرشتهای دادلی در غلبه بر موانع فرهنگی تجارت همچون زبان و ذائقه محلی مصعرفشننعدگان
شمک نموده و روابط تجاری بینالمللی ایجاد میشود )Figueiredoa, 2020: 406( .زیرا مهاجرت
به صورت بالقوه از طریق شاهش هوینههای تجارت منجر به افوایش تجعارت بعینالمللعی معیشعود.
( )Anderso, Wincoop, 2004در مطالعات تجربی و نظری ادیر هوینههعای اط ععات بعه عنعوان
یعک عامععل بازدارنعده در تجععارت معرفعی شععده اسعت ( ;Steinwender, 2013; Allen, 2014

 )Chaney, 2014بنابراین مهاجران از طریق دانش در مورد زبان ،مقررات و فرصعتهعای بعازار در
ششور مبدأ مهاجرتشان می توانند به صورت بالقوه منجر به شاهش هوینعههعای اط ععات در ششعور
مقصد مهاجرت شعوند .همچنعین از طریعق مهعاجران هوینعههعای معذاشرات و اجعرای قراردادهعای
تجاری شاهش مییابد .ع وه بر شنادت مهاجران در دصوص مؤسسات غیررسمی در ششور مبعدأ
مهاجرت باعث جلوگیری از رفتارهای فرصت طلبانه بردی نهادهای ضعیف در تجعارت بعینالملعل
نیو میشود؛ بنابراین این انتظار وجود دارد شه مهاجرت بیشتر منجر به تسهیل تجارت دوجانبه شعود.
()Parsons, Vezina, 2018: 210

202

پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقهای شماره 19

دوم اینكه مهاجران حتی پس از مهاجرت ترجی به مصرف بردی شا های محلی دود داشته و
بنابراین اگر شا های مصرفی از این طریق مورد تمایل و ترجی مهاجرین باشد ،مهاجرت میتوانعد
تأثیر مثبت بر واردات ششور میوبان و تأثیر منفی بر صادرات آن داشته باشد .حال اگر این مهاجرین
در زمره افراد د ق و شسبوشار آفرین باشند ،میتوانند با تولید محصو ت جدیعد و معرفعی ایعن
محصو ت به هموطنان ششور مادر به افوایش صادرات ششور میوبان نیو شمعک معیشننعد .بعا ایعن
حال این تئوری به دنبال بررسی این مطلب است شه مهاجران ماهر و شارآفرین میتوانند با ایجعاد و
دلق پروسههای تولیدی تأثیر مثبتی نیو بر صادرات ششور میوبان شوند ،همچنان شعه مثعال مععروف
این قییه مربوط به فرار مغوها میگردد شه ششورهای میوبعان بهعرههعای صعادراتی فراوانعی از ایعن
قییه میبرند .براساس شانال شاهش هوینههای تولید ،چنانچعه ششعور میوبعان دارای شمیعابی نسعبی
عامل نیروی شار نسبت به ششور مهاجر فرست باشد ،در ایعن حالعت دسعتمود بیشعتر دواهعد بعود و
قدرت رقابتپذیری در سط بینالمللی برای این شا ها فراهم نخواهد شعد .در صعورت مهعاجرت
نیروی شار ،ششور مهاجرپذیر با فراوانی نیروی شار مواجه شده و براساس فرض بازار رقابت شامل،
هوینههای تولید به دلیل شاهش دستمودهای نیروی شار شاهش و قیمعت نسعبی شا هعای صعادراتی
نیو شاهش مییابد و منجر به بهبود وضع صادرات میشود .این در حالتی است شه وضععیت رقابعت
شامل بر بازار حكمفرما باشد بعه ایعن معنعی شعه نقصعانهعای بعازار شعامل ععدم تقعارن اط ععات و
تخصرهای ناقر بر ترجیحات مصرف و تجارت درون صنعت و بین صنایع تأثیرگذار نباشعد .در
این حالت اگر هوینههای مععام ت در هوینعههعای بعازار معنعكس شعود ،مهعاجرت تعأثیر مثبعت بعر
تجارت دواهد گذاشت)Figueiredoa, 2020: 408( .

در تبیین ارتباط تجارت و مهاجرت عوامل دیگری وجود دارند شه همواره در ادبیعات موضعوع
به آنها پردادته میشود .برای مثال؛ میتعوان بعه مطالععۀ ) (Faini & Demelo, 1999اشعاره شعرد؛
اندازة شكاف درآمدی از عواملی است شه میتواند از طریق گسترش تجارت آزاد مؤثر بر ارتبعاط
مهاجرت و جریان تجارت باشد .توافقات تجاری نیو از طریعق شعاهش در هوینعۀ تجعارت منجعر بعه
ایجاد قطبهای تجاری شده و مهعاجرت افعوایش معییابعد (Straubhaar & Martin, 2002) .نیعو
نشان دادند شه هرچه شكاف درآمدی ششورهای مهاجرپذیر و مهاجر فرسعت بیشعتر باشعد احتمعا ا
اندازه و طول جریان مهاجرت بورگ میشود .اگعر دو شعریک تجعاری شعكاف درآمعدی زیعادی
داشته باشند آزادسازی تجاری از طریق شاهش محدودیت مالی منجر به افوایش مهاجرت میشعود.
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ع وه بر موارد فوق ،ویژگیهای اقتصادی مؤثر بر رابطه مهاجرت و تجارت است .با افوایش درجه
باز بودن اقتصادی در یک ششور ،تجارت منجر به افوایش ششش تقاضا بعرای شعا شعده درنتیجعه
ششش تقاضای نیروی شار نیو افوایش یافته و بعر مهعاجرت معؤثر اسعت .مطالععات دیگعر نیعو نشعان
میدهد وجود شبكههای مهاجرت منجر به شاهش موانع اقتصعادی در تجعارت معیشعود .دسترسعی
آسانتر از طریق مهاجرانی با قومیت مشابه نهتنها صادرات به ششور مقصعد از یعک ششعور مبعدأ را
زیاد میشند بلكه در جذب مهاجران بیشتری از ششورهای یكسان نیو مؤثر است شه بعه ایعن پدیعده
مهاجرت زنجیرهای 1گفته میشود(Sgrignoli, et al., 2015: 2) .

مطالعات پیشین

) (Sgrignoli, et al., 2015در مقالهای به بررسی روابط بین مهاجرت و تجارت بعین سعالهعای
 1960تا  2000برای  200ششور دنیعا پردادتنعد .آنهعا بعا اسعتفاده از روش اقتصادسعنجی فیعایی و
بهرهگیری از مدل جاذبه تأثیر مهاجرت بر تجارت جهانی را مورد تحلیعل قعرار داده و نشعان دادنعد
مهاجرت موجب افوایش چشمگیر تجارت میشود .بدین معنی شه حجعم مهعاجران در ششعورهای
دارجی تأثیر مثبتی بر تجارت دارد.
) (Lin & Yang, 2017در مطالعه تأثیر مهاجرت بر صادرات ششور چین بین سالهای  1970تا
 2010اظهار داشتهاند شه در ادبیات اقتصاد ،تأثیر مثبت مهاجرت بر تجعارت بعه عنعوان محصعولی از
اثرات سرمایه انسانی دیده میشود .آنها در مطالعه دود با استفاده از دیدگاههای جامعهشنادتی بعه
تبیین رابطه مهاجرت و شارآفرینی پردادتهاند .آنها با در نظعر گعرفتن سعط تحصعی ت مهعاجران
ضمن استفاده از تئوری شارآفرینی در چین به عنوان منبع مهعاجران و شا هعای معورد معاملعه نشعان
دادند شه اثرات مثبت تجاری از طرف شبكههای مهاجرین با مهارت شمتر بعیش از مهعاجرین معاهر
بوده است.
) (Parsons & Vézina, 2018از طریق مطالعه یک واقعه منحصعربهفعرد در تعاریخ بشعریت بعه
بررسی تأثیر مهاجرت بر تجارت پردادتهاند .آنها با استفاده از اط عات مربوط به دروج معردم بعا
________________________________________________________________
1. chain migration
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قایق از ویتنام به آمریكا شواهدی در دصوص رابطه مهاجرت و تجعارت ارائعه دادهانعد .ایعن اتفعاق
طی یک دوره  20ساله رم داده است شه در آن زمان ایا تمتحده تحریم تجعاری شعاملی را علیعه
ویتنام اعمال شرده بوده است .براساس نتعای مطالععه آنهعا رابطعه مثبعت تجعارت و مهعاجرت رفعع
محععدودیتهععای تجععاری در سععال  1994نشععان داده شععده اسععت .آنهععا نشععان دادنععد صععادرات
ایا تمتحده به ویتنام بیشترین رشد را در ایالتهای ایا تمتحده با جمعیت ویتنامی بیشتر داشت
شه این دود نتیجه ورود بیشتر پناهندگان در  20سال قبل بوده است.
) (Figueiredo, et. al., 2020در مطالععه ای بعا عنعوان مهعاجرت ،تجعارت و اثعرات سعرریو بعه
بررسی نحوه تأثیرگذاری مهعاجران بعر تقاضعای واردات شعا در  177ششعور معورد مطالععه از 19
ششور  OECDبین سالهای  2000تا  2008پردادتند .به عقیده آنها در مهاجرت از مبدأ به ششعور
مقصد ،مهاجران تغییر قیمت شا های مصرفی را مشاهده شرده و بهطعور دعاص ،تصعمیم مهعاجرت
میتواند به معنای شاهش قیمت شا های وارداتی برای بسته مصرفی مهاجران باشعد زیعرا مهعاجرت
به ششورهای تحعت حمایعت شمتعر (تعرفعههعای پعایینتعر) اجعازه معیدهعد محصعو ت را شعه در
ششورهای مبدأ مهاجران ممنوعیت واردات داشته یا با حمایتهای تعرفهای از سط قیمت بعا تری
بردوردار بوده مصرف شنند .به این منظور آنها تأثیر تقاضای واردات گروههای مهعاجر را شعه از
ششورهای تحت با ترین سط (تعرفه) قرار دارند برآورد و آزمون نمودهانعد .نتعای تجربعی تأییعد
شننده تحلیل نظری بوده و نگاه جدیدی را درباره چگونگی تأثیر مهعاجرت بعر رفعاه و تجعارت در
ششورهای مقصد نشان داده است.
) (Tayebi et. al., 2011در مقالهای تحت عنوان " اثر فرار مغوها بر رشد اقتصادی ششعورهای
درحالتوسعه“ فرار مغوها از  79ششور درحالتوسعه به  6ششعور امریكعا ،انگلعیس ،شانعادا ،آلمعان،
استرالیا و فرانسه را طی دوره  1991-2004با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی مورد بررسی قعرار
داده اند .بر اساس نتای به دست آمده اثر مستقیم فعرار مغوهعا بعر رشعد اقتصعادی ششعورهای معورد
مطالعه معنیدار نبوده است ،اما اثر ترشیبی فرار مغوها و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی منفعی بعوده
است .به این معنی شه با رشد فرار مغوها ،سرمایه انسانی شاهش یافته و ازآنجاشه اثر سعرمایه انسعانی
بر رشد اقتصادی مثبت است ،فرار مغوها با تأثیر منفی بر سرمایه انسانی ،اثر منفی بر رشعد اقتصعادی
این ششورها داشته و رشد اقتصادی این ششورها را با شندی مواجه شرده است.
) (Rahmani & Mazaheri, 2014در مقالهای تحت عنوان " بررسی تأثیر مهاجرت بر انباشعت
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سرمایه انسانی و رشعد اقتصعادی در ششعورهای درحعالتوسععه " بعا اسعتفاده از دادههعای پنعل بعین
ششوری و روشهای اقتصادسنجی ،اثعر فعر ار مغوهعا بعر انباشعت سعرمایه انسعانی و رشعد اقتصعادی
ششورهای درحالتوسعه در فاصله سالهای  1975تا  2000مورد بررسی قرار دادند .براساس یافتهها
چشمانداز مهاجرت اثری مثبت و معنیداری بر انباشت سرمایه انسانی دارد و لذا مكانیسم انگیوشعی
شه در ادبیات جدید مورد تأشید قرار گرفته تأیید میگردد .همچنین دود مهعاجرت بالفععل نیعو در
هر دوره اثر منفی بر انباشت سرمایه انسانی دارد .همچنین نتای پژوهش نشان داد شعه اثعر مهعاجرت
فرار مغوها بر رشد اقتصادی ششور مبدأ منفی است.
دادهها و مدل تجربی تحقیق

جامعۀ آماری مورد بررسی در تحقیق حاضر طرفهای تجاری ایران در مباد ت بعینالمللعی در
دو بخععش صععادرات و واردات (بیشععتر از  140ششععور) براسععاس آدععرین گععوارش اتععاق بازرگععانی،
صنعت و معدن میباشد شه از بین آنها  30ششور دارای با ترین ارزش تجعارت بعا ایعران انتخعاب
شده و با توجه به دسترسی به اط عات نمونه مطالععه حاضعر شعامل ایعران و  25ششعور بعا بعا ترین
ارزش تجارت با ایران در سال  2015بعه ترتیعب شعامل چعین ،امعارات ،هنعد ،ترشیعه ،شعرهجنعوبی،
سوئیس ،آلمان ،ایتالیا ،پاشستان ،هلند ،فرانسه ،روسیه ،سنگاپور ،برزیعل ،انگلسعتان ،عمعان ،تایلنعد،
اسپانیا ،ویتنام ،بلژیک ،ژاپن ،مصر ،مالوی ،شویت و آذربایجان معیباشعد .متغیعر وابسعته در تحقیعق
حاضععر ارزش تجععارت دوجانبععه جفععت ششععورهای مععورد مطالعععه بععوده شععه از مجمععوع واردات و
صادرات ششورهای مبدأ و مقصد به دست آمد و متغیعر مسعتقل موجعودی مهعاجر جفعت ششعورها
براساس ششور مبدأ و مقصد معیباشعد شعه دادههعای آن از صعندوق جمعیعت سعازمان ملعل متحعد
( )UNDPتأمین شده است .همچنین با توجه به استفاده از معدل جاذبعه در آزمعون فرضعیات ،تولیعد
نادععالر دادلععی سععرانه بععه قیمععت ثابععت سععال  ،2010جمعیععت و فاصععله جغرافیععایی دو ششععور نیععو
درنظرگرفته شدهاند .منظور از فاصله ،فاصله نقشهبرداری است و تحت فرمول دایره بورگ محاسعبه
میشود شه با استفاده از طول و عرض جغرافیایی از شهرستانی شه بیشترین تراشم از نظعر جمعیعت
را دارند بدست میآید و با توجه به اینكه مشاهداتی شه به هم نودیکتر هستند نسعبت بعه آنهعایی
شه از هم دورتر هستند ،باید منعكسشننده تأثیر با تری باشند ،این متغیر بر اساس معكعوس فاصعله
بین هر مشاهده با مشاهدات دیگر محاسبه شده است و منبع تعأمین آن  CEPIIمعیباشعد .بعه منظعور
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شنترل سایر شرایط نیو متغیرهعای مجعاورت و زبعان مشعتر

بعه عنعوان متغیرهعای شنتعرل در معدل

تحقیق در نظر گرفتهشده است .متغیر مجاورت متغیر مجازی است شه برای ششعورهایی شعه دارای
هستند مقدار یک و ششورهایی شه مرز مشتر

مرز مشتر

است .متغیر زبان مشتر
مشتر

ندارند مقدار صفر در نظر گرفتهشده

نیو متغیعر مجعازی اسعت شعه بعرای ششعورهایی شعه دارای زبعان رسعمی

هستند مقدار یک و ششورهایی شه دارای زبان رسمی مشتر

نیستند مقدار صعفر در نظعر

گرفتهشده است .در این پژوهش منظور از زبان ،1زبان رسمی و ملی یک ششور است; یعنی زبعانی
شه حداقل  20درصد از جمعیت آن ششور به آن زیان صحبت میشنند ،منبع تأمین متغیرهعای فعوق
نیو  CEPIIمیباشد.
در ادبیات اقتصادسنجی راهحل استاندار برای تخمین تجربی اثعر مهعاجرات بعر جریعان تجعارت
دوجانبه استفاده از مدل جاذبه با در نظرگرفتن تعداد مهاجران و یا جریعان مهعاجرت در هعر ششعور
است .در مدل جاذبه شدت ارتباطات تجاری به عنوان تابعی از فاصله به ع وه متغیرهای مربعوط بعه
ویژگیهای داص ششورها ،همچون سرانه تولید نادالر دادلی شه به عنوان تقریبعی بعرای شنتعرل
قدرت درید واردات و استفاده میشود  .همچنین جمعیعت شعه متغیعر شنترلعی بعرای انعدازه ششعور
اسععت .سععایر متغیرهععای شنترلععی اسععتاندارد شععامل همسععایگی ششععورها ،اشععترا

زبععان و وجععود

توافقنامههای تجارت آزاد است .با توجه به هدف تحقیق و پعس از بررسعی مبعانی نظعری و سعوابق
پژوهش ،در راستای آزمون فرضیات مدل تحقیق بر اساس معدل ) (Sgrignoli, et.al. 2015تبیعین
شده و در فرم اقتصادسنجی فیایی به صورت زیر است:

شععه در آن:

لگععاریتم ارزش مجمععوع صععادرات و واردات دو ششععور  iو ، j

لگاریتم موجودی مهاجر از ششور  iدر ششور ، j
،j

و

و

لگاریتم جمعیت ششعورهای  iو

لگععاریتم تولیععد نادععالر دادل عی واقعععی ششععورهای  iو ، j

متغیععر

________________________________________________________________
)1 . official language (lang-off
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مجازی برای دارا بودن مرز مشعتر
بودن زبان رای مشتر

بعین دو ششعور  iو ، j

بین دو ششور  iو ، j

متغیعر مجعازی بعرای دارا

لگاریتم عكعس فاصعلۀ جغرافیعایی بعین دو

ششور  iو  jاست ضریب وابستگی فیایی براساس متغیر وقفه فیایی و

ضعریب متغیعر بعا وقفعه

مهاجرت است .در پژوهش حاضر در تبیین تعام ت ششورها به عبارتی ماتریس وزنهعای فیعایی،
از تعام ت جبری جغرافیعایی اسعتفاده نشعده بلكعه تععام ت ششعورها براسعاس چشعمانعداز روابعط
تجاری ،از طریق برآورد شبكههای تجاری ،مورد اسعتفاده و آزمعون قعرار گرفتعه اسعت و
ضرب شرونكر از ماتریس شبكههای تجعاری در دعودش اسعت شعه یعک معاتریس وزنعی فیعایی
استاندارد شده  n2×n2است و نحوه محاسبه آن در بخش ( )1 .3بهتفصیل ارائه شعده اسعت .زم بعه
ذشر است نتای آزمونهای تشخیصعی در تعیعین معنعیداری هعر یعک از ضعرایب شعامل ،
و

،

در مل تعیین شننده نوع مدل فیایی قابل استفاده در دستیابی به اهداف پژوهش میباشعد.

زم به ذشر است شلیه آزمونهای تشخیصی و برآوردهای مدلهای پژوهش با استفاده از بستههعای
موجود در قالب نرمافوار  STATA14انجام شده است.
برآورد شبکههای تجاری :توزیع فوق هندسی

ویژگی مهم و موردتوجه در مدلهای رگرسیون فیایی ،برآورد اثرات وزنعی فیعایی در معدل
براساس ماتریس وزن های فیایی و بعه عبعارتی اضعافه شعردن بععد مكعانی در مطالععات تجربعی بعه
دصوص در حوزه بینالملل است .برای تعیین مكان در معدلهعای اقتصادسعنجی فیعایی و تشعكیل
ماتریس بهطور سنتی استفاده از ماتریس مجاورت و همسایگی شه منعكس شنندة موقعیت نسعبی در
فیای یک واحد منطقهای مشاهده ،نسبت به واحعدهای دیگعری از آن قبیعل و معاتریس مجعاورت
براساس عنصر فاصله مرسعوم اسعت ) . (Lesage, 2008در تحقیعق حاضعر بعرای محاسعبه معاتریس
شبكههای تجاری از یک معیار تصادفی به نام توزیع فوق هندسعی اسعتفاده شعده شعه ایعن روش در
زمینههای متنوعی از ژنتیک تا تئوری شبكهها مورد استفاده قعرار معیگیعرد .هرگعاه از یعک جامععۀ
محدود  Nتایی شه  Kتای آن موفقیت و  N-Kتعای آن شكسعت اسعت ،یعک نمونعۀ  nتعایی بعدون
جایگذاری انتخاب شنیم ،آنگاه « :Xتعداد موفقیعت در نمونعه  nتعایی» دارای توزیعع فعوق هندسعی
است .احتمال آنكه در یک نمونه  nتایی (بدون جایگذاری) x ،تا متعلق به مجموععۀ ( Kموفقیعت)
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باشد به صورت رابطه ( )1میباشد:

که دارای میانگین  npبوده و

= pو واریانس )

()

()

( می باشد.

اگر برای دو ششور  Aو  NA ،Bرا تعداد شل صادراتِ ششور  NB ،Aتععداد شعل وارداتِ ششعور
 Nk ،Bتعداد شل تجارت ،تعداد صادرات مشاهده شده از ششعور  Aبعه ششعور  Bرا بعا  NABدر نظعر
بگیریم آنگاه احتمال مشاهده  Xهوار د ر شا ی وارد شده به ششور  Bاز ششور  Aبا توزیعع فعوق
هندسی از تابع ( )2به شرح ذیل پیروی میشند:
)P-Value = P(X ≥ NAB) = 1 - P(X<NAB -1

در این روش برای هر جفت از ششورهای مورد بررسی ،مقدار معنیداری به صعورت جداگانعه
برای هر رابطه تجاری محاسبه شده و سپس با در نظرگعرفتن سعط معنعیداری  99درصعد ،روابعط
تجاری فیلتر شده است؛ به عبارت دیگر به تعام تی شه احتمال ردداد بیشعتری در مقایسعه بعا سعایر
روابط تجاری داشته شد  1و در غیر این صورت شد صفر ادتصاص داده شده است.
رگرسیون فضایی

اقتصادسنجی فیایی شاربرد تكنیک اقتصادسعنجی در اسعتفاده از دادههعای نمونعهای اسعت شعه
دارای جوء مكانی هستند و در واقع زیرشعادهای از اقتصادسعنجی اسعت شعه رابطعه متقابعل فیعایی
(وابستگی فیایی یا دود همبستگی فیایی) و سادتار فیایی (ناهمسانی فیعایی) را در معدلهعای
رگرسیونی با دادههای مقطعی یا ترشیبی بررسی میشند .تصری عمومی مدل رگرسیون فیایی بعه
صورت رابطه ( )3زیر است:
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در رابطه ( )3در صورتی شه  T=0باشعد ،معدل ایسعتا و در صعورتی شعه  Ƭ≠0باشعد ،معدل پویعا
دواهد بود .سادهترین الگو در قالب رگرسیون فیایی پویا ،مدل دودرگرسعیون فیعایی ()SAR

1

یا وقفعه فیعایی اسعت ،شعه در آن  λ=0و  θ=0اسعت .در مطالععاتی شعه دادههعا دارای بععد مكعانی
می باشند ،مفهوم وقفه فیایی ،به معنی مشاهداتی است شه یک یا چند واحد فاصعله دورتعر از یعک
مكان مشخر میباشند ،شه واحدهای فاصله میتوانند در دو یا چهار جهت اندازهگیعری شعوند .بعا
توجه به اینكه موقعیتهای شاربردی مشاهدات به صورت نامنظم در نقشه مناطق ترسعیم شعدهانعد و
به شكل شبكه یا رشته منظم نیستند ،بنابراین مفهوم وقفعه فیعایی دربرگیرنعده مجموععه همسعایگان
مكانی داص است .در این دصوص عملگر وقفه در واقع میانگین وزنی مشاهدات همسایه را ایجاد
میشند .در رابطه فوق اگر  ρ=0و  θ=0باشد مدل دطای فیایی ( 2)SEMاست و در واقع پارامتر λ

ضریب دطاهای همبسته فیایی است شه شبیه به مسئله همبستگی جوء به جعوء در معدلهعای سعری
زمانی است.
در روششناسی اقتصادسنجی فیایی پویا ،مدل دوربعین فیعایی ( 3)SDMجایگعاه ویعژهای در
بین مدلهای فیایی دارد .ویژگی این معدل نسعبت بعه سعایر معدلهعای فیعایی (ازجملعه;  SARو
 )SEMوارد شردن همزمان وقفه فیایی متغیر وابسته و وقفه فیایی متغیرهعای توضعیحی بعه عنعوان
متغیرهای توضیحی جدید در مدل است .به عبارتی براساس رابطه ( )3اگر λ=0باشد ،معدل دوربعین
فیایی ( )SDMبوده و اگر  θ=0تلفیقی از مدل دودرگرسیون فیایی با ادعت

ت دودرگرسعیون

( )SACحاصل میشود.
در قالب مدلهای رگرسیون فیایی پیش از مطرح شعدن مسعئله وابسعتگی و ناهمسعانی فیعایی
باید به تعیین شمیت و مقدار عددی جنبههای مكعانی پردادعت .بعرای انجعام ایعن موضعوع دو منبعع
اط عاتی در ادتیار است .اول استفاده از مجاورت و همسایگی شه معنعكس شننعده موقعیعت نسعبی
در فیای یک واحد منطقهای مشاهده ،نسبت به واحدهای دیگری از آن قبیل اسعت و دوم اسعتفاده
از ماتریس مجاورت براساس عنصر فاصله .در روش اول یعنی تشعكیل معاتریس مجعاورت ،عناصعر
________________________________________________________________
)1 . Spatial Autoregressive Models (SAR
)2 . Spatial Error Model (SEM
)3 . Spatial Durbin Model (SDM
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روی قطر اصلی برابر صفر هستند ،زیرا در مدلهای اقتصادسنجی فرض میشود ،هر بخعش فیعایی
با دود همسایه نیست ،و عناصر دیگر بر اساس اینكه ششورها مجاور باشند یا دیر ،ععدد یعک و یعا
صفر می گیرند .تبعیت نكردن از این فرض منجر به نتایجی میشود شه بهطور قابعلتعوجهی پیچیعده
بوده و به راحتی قابل تفسیر نیستند .سرریو فیایی تنهعا بعر یعک همسعایه ناحیعه معورد مطالععه تعأثیر
نمی گذارد ،بلكه بر همسایههای همسایه هم تأثیرگذار است و این زنجیره ادامعه معییابعد تعا اثعرات
سرریو به محدوده ناحیه مورد مطالعه برسد .همسایگیهای مرتبعه اول نودیعکتعرین همسعایههعا بعه
بخش فیایی موردنظر هستند .همسایگیهای مرتبه دوم ،همسایههعای همسعایگی مرتبعه اول اسعت.
همسایگیهای مرتبه سوم ،همسایگیهای همسایگی مرتبعه دوم هسعتند )Lesage,2008( .در روش
دوم یعنی استفاده از ماتریس مجاورت براساس عنصر فاصله مشاهداتی شه به هم نودیکتعر هسعتند
نسبت به آنهایی شه از هم دورتر هستند ،باید منعكس شننده وابسعتگی فیعایی بعا تری باشعند؛ بعه
عبارت دیگر وابستگی فیایی و تأثیرات آن بین مشعاهدات ،بایعد بعا افعوایش فاصعله شعاهش یابعد.
ازاینرو ،این ماتریس را بر اساس معكوس فاصله بین هر مشعاهده بعا مشعاهدات دیگعر یعا معكعوس
توان دوم فاصله تشكیل میدهند .در ادامه ،ماتریس مجعاورت معیبایعد اسعتاندارد شعود ،شعه آن را
(ماتریس مجاورت مرتبه اول استاندارد شده) مینامند .با استاندارد شردن معاتریس وزنهعا و سعپس
حاصلضرب آن در بردار متغیر وابسته ،متغیر جدیدی حاصل میشود شه میانگین مشعاهدات ناشعی
از مناطق مجاور را نشان میدهد و اصط حاا آن را متغیعر وقفعه فیعایی معینامنعد .در معدل دوربعین
فیایی ،عع وه بعر متغیعر وقفعه فیعایی ،از حاصعلضعرب معاتریس وزنهعای اسعتاندارد در بعردار
متغیرهای توضیحی ،متغیر جدیدی ایجاد میشود شه نشان دهنده اثعرات متغیرهعای توضعیحی سعایر
ششورها بر متغیر وابسته میباشد ،به عبارتی نشان دهنده اثرات سرریو فیایی و اثرات ششعور ثالعث
میباشد)Askari & Shafiee, 2017:180 ( .
نتایج برآورد مدل تجربی
برآورد شبکههای تجاری

همانطور شه در بخش قبل ذشر شعد ،معاتریس شعبكههعای تجعاری و شعبكههعای مهعاجرت در
ششورهای مورد بررسی از طریق توزیع فوق هندسی به شرح جداول ( )1و ( )2برآورد شده است.
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برمبنای دادههای درد ،از نظر وجود زبان مشعتر  ،ایعران بعا هعیچیعک از ششعورهای شعریک
تجاری مورد بررسی در این پژوهش دارای زبان مشتر
ششورهایی شه با یكدیگر زبان مشتر

نیست .نكته قابلتوجه آن اسعت شعه همعۀ

دارند به غیعر از سعنگاپور-پاشسعتان و سعنگاپور-انگلسعتان

وشویت-عمان و مصر-عمان و بلژیک-سوئیس ،بر اساس ماتریس ارائه شده به شعرح جعدول (،)3
دارای شبكه تجارت نیو هستند .همچنین به استثنای روسیه-ایران و هلند-سوئیس و پاشستان-هند و
پاشستان-ایران و هند-چین و آذربایجان-ایران ،ششورهای دارای مرز مشتر

دارای شبكه تجاری

نیو میباشند .براساس ماتریس شبكههای تجاری برآورد شده ،ایران با  8ششعور آذربایجعان ،چعین،
هند ،شویت ،عمان ،پاشستان ،ترشیه و امارات دارای شبكه تجعاری معیباشعد .همچنعین بعا 3ششعور
آلمان و ترشیه و انگلیس دارای شبكه مهاجرت میباشد .به عبارتی ایران و ترشیه نهتنها شعبكهای از
تجارت بلكه شبكههایی از مهاجرت را دارا میباشند.
 .2 .4نتایج برآورد مدل

مدل معرفی شده در تحقیق حاضر با رویكرد اقتصادسنجی فیایی به شعرح جعدول ( )5بعرآورد
شده است .نتای آزمونهای تشخیصی در تعیین معنیداری هر یک از ضرایب شعامل ،
و

در مدل ،تعیین شننده نوع مدل رگرسیون فیایی قابل استفاده در دستیابی بعه اهعداف پعژوهش

میباشد.
جدول ( )4تعیین بهترین مدل رگرسیون فضایی
SDM

SARAR

SAR

0/54

0/17

-0/25

*0/45

0/34

*0/45

** 0/72

** 0/65

** 0/72

*0/001

**0/001

**0/001

0/08

0/08

0/11

0/12

* 0/16

0/14

** 0/54

** 0/48

**0/64

متغیرهای توضیحی
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0/01

0/11

0/04

** 0/33

** 0/28

** 0/33

0/01

_

_

_

**0/02

_

0/00

** 0/001

* 0/00

منبع  :یافتههای پژوهش ،مدل خودرگرسیون فضایی ) ،(SARمدل خودرگرسیون فضایی با اختالالت خودرگرسیون ( ،)SARARمدل
دوربین فضایی ( ** ،)SDMمعنیداری با اطمینان  99درصد * ،معنیداری با اطمینان  95درصد

بنابراین با توجه به معنیداری

و

و معنیدار نبودن

به شرح جدول ( )4معدل SARAR

بهترین مدل شنادته شده و مدل نهایی تحقیق به صورت زیر میباشد:

معنیدار بودن ضریب

نشان دهندة تأثیر وجود شبكه تجارت بعر ارزش تجعارت دوجانبعه در

ششورهای مورد بررسعی و معنعیدار بعودن ضعریب نعدا نشعان دهنعدة تعأثیر دطاهعای موجعود در
شبكههای تجارت بر جریان تجارت دوجانبه میباشد؛ بنابراین معنیدار بعودن

و

 ،یعان شننعده

آن است شه وجود دودهمبستگیهای فیایی در دادهها مورد تأیید بوده و درنتیجعه نتعای بعرآورد
مدل به روش اقتصادسنجی سعنتی بعدون در نظرگعرفتن تععام ت فیعایی ششعورها دور از واقعیعت
میباشد .همچنین نتای نشان دهنده تأثیر مثبعت و معنعیدار مهعاجرت بعر جریعان تجعارت دوجانبعه
ششورهای مورد بررسی بوده و وجود مرز مشتر  ،جمعیت ششور مقصد ،تولیعد نادعالر دادلعی
ششور مبدأ و عكس فاصله بین دو ششور تأثیر معنعیدار بعر جریعان تجعارت دوجانبعه داشعته اسعت.
براساس نتای ععدم تأثیرگعذاری متغیرهعای وجعود زبعان مشعتر  ،جمعیعت ششعور مبعدأ و تولیعد
نادالر دادلی ششور مقصد بر جریان تجارت دوجانبۀ ششورهای مورد بررسی با اطمینعان حعداقل
 99درصد نشان داده شده است.
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یافتهها و پیشنهادهای کاربردی

در راستای فرضیه اول ،نتای تحقیق نشعان دهنعده تعأثیر مثبعت و معنعیدار مهعاجرت بعر جریعان
تجارت دوجانبه ششورهاست؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش مبنی بر تأثیر مهاجرت جهانی بعر جریعان
تجارت دوجانبۀ ششورهای مورد بررسی تأیید میشود .با توجه به ضریب متغیر مهعاجرت ،بعه ازای
یک درصد افوایش موجودی مهاجر ،جریان تجارت دوجانبه میان ششعورهای معورد بررسعی 0/28
درصد افوایش مییابد  .به عبارتی در تناقض بعا تئعوری هكچعر اوهلعین شعه مهعاجرت و تجعارت را
جانشین یكدیگر دانسته براساس نتای تجارت و مهاجرت مكمل بوده و این نتیجعه همسعو بعا اغلعب
مطالععات تجربعی ادیعر همچعون مطالععات ) (Sgrignoli, et.al. 2015و (Figueiredo, et. al.,

) 2020میباشد؛ بنابراین با توجه به نتای تحقیق در دصوص شبكههای تجاری در منطقعه و تقویعت
شبكه های تجاری از طریق مهاجرت همچنعین در نظرگعرفتن ایعن مسعئله شعه روآوردن بعه ترتیبعات
تجععاری در راسععتای توسعععه روابععط تجععاری منطقععهای راهععی بععرای آمععادگی ششععورها در فرآینععد
جهانیشدن بوده و میتواند اقتصاد ششورهای درحالتوسعه را در مقابل رقابعتهعای جهعانی حفع
شند ،توجه به تسهیل مهاجرت در ششورهای منطقه در شنار معاهدات تجعاری ازجملعه نظعام تعرفعه
ترجیحی شمک به رشد منطقهای از طریق تجارت میشنعد .تعا از ایعن طریعق منجعر تقویعت مویعت
رقابتی ششورهای منطقعه در بازارهعای مختلعف شعده و افعوایش سعرمایهگعذاری درون منطقعهای و
افوایش رفاه اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
در راستای فرضیه دوم تحقیق ،مبنی بر تأثیر اثرات فیایی شبكههای تجاری بعر جریعان تجعارت
دوجانبه در ششورهای مورد بررسی ،این فرضیه تأیید شده و نشان میدهد وجود شبكههای تجعاری
بین ششورها منجر به تقویت جریان تجاری دوجانبه بین ششورهای مورد بررسی شده و ششعورها را
به سعمت افعوایش روابعط تجعاری سعوق معیدهعد .براسعاس دادههعای بعرآورد شعده در دصعوص
شبكههای تجاری ششور ایران با آذربایجان ،چین ،هند ،شویعت ،پاشسعتان ،ترشیعه و امعارات دارای
شبكههای تجاری بوده اسعت .وجعود زمینعههعای مختلعف همكعاری ازجملعه زمینعههعای فرهنگعی،
مذهبی ،زبانی و دین مشتر

در دصوص بردی از ششورهای فوقالذشر زمینعههعای همكعاری را

فراهم نموده است؛ اما به منظور هدایت فعالیتهای تجاری ششورهای فوق نیو ایجاد بلو

تجعاری

میتواند منجر به رشد منطقهای شود؛ زیرا تقریبعاا در تمعامی نقعاط جهعان بلعو هعا و اتحادیعههعای
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تجاری همگن در سطوح مختلعف شعكل گرفتعهانعد شعه طعی آن ششعورهایی شعه نفعع دعود را در
منطقهگرایی میدانند ،فارغ از ابعاد و اندازه ،به شبكهسازی با یكدیگر پردادتهاند.
در راستای فرضیه سوم تحقیق ،با توجه به معنیداری ضریب دطعای فیعایی تعأثیر شعو هعای
برونوا در ششورهای دارای شبكههای تجاری ،بر جریان تجارت دوجانبۀ سایر ششعورهای معنعیدار
بوده و بنابراین وجعود شعو

هعای برونعوا ازجملعه حعوادا سیاسعی در یكعی از ششعورهای دارای

شبكههای تجاری ،بر جریان تجارت دوجانبه سایر ششورهای دارای شبكه تجعاری معؤثر معیباشعد؛
بنابراین ت ش در جهت افوایش امنیعت در ششعورهای شعریک تجعاری در شنعار روابعط تجعاری و
شمک برای حذف تنشها و ایجاد آرامش منجر به شاهش مخاطرات تجاری در ایران دواهد شد.
در راستای فرضیه چهارم ،اثرات سرریو مهاجرت بر اساس وجود شبكههای تجاری ،بعر جریعان
تجارت دوجانبه ششورهای مورد بررسی معنیدار نیست .به عبارتی مهعاجرت بعین دو ششعوری شعه
باهم شبكه تجاری دارند ،تنها مؤثر بر جریان تجارت بین همان دو ششعور بعوده و سعایر ششعورهای
مورد بررسی نتوانستهاند از عواید تجاری دیگر به عبعارتی اثعرات سعرریو مهعاجرت سعایر ششعورها
بهرهمند شوند.
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Expended Abstract:
Introduction
Nowadays, the tourism industry has been on the agenda as an essential economic
entity to provide material resources for countries. The tourism boom in each region
depends on national and regional conditions and features, including government
policies, social, cultural, and political factors in each region, natural and historical
attractions, quantity and quality of services provided to tourists. As a result, due to
the emergence of various facilities needed by the tourists, a situation to increase
employment, economic income and thus improve the whole region's situation can be
provided. As one of the largest and most diverse employment and incomegenerating industry, the tourism industry has been paid attention by many countries
as an achievable goal in the sustainable development process. In this regard,
Mashhad city has various and proper historical, cultural, and natural attractions for
attracting tourists. These attractions, however, have the potential to attract tourists;
but the prosperity of the tourism industry also depends on the quantity and quality of
the tourism industry infrastructure and the facilities and services provided.
Theoretical Framework
The tourism industry has played an important role in encouraging investment in
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infrastructures, generating revenue for the government, and direct and indirect
employment generation worldwide. Today, attracting foreign tourists has become an
increasing competition among institutions involved in the tourism industry. Because
this industry not only plays a role in promoting the national economy and foreign
exchange earnings but is a clean and pollution-free industry and at the same time
creates new tourism occupations for countries with tourist attractions such as Iran
and can become the most important source of foreign exchange earnings; provided
that proper and comprehensive planning coupled with foresight is set and
implemented for it. The industry also has the potential to be replaced by the singleproduct economy, i.e., oil revenues.
Domingues et al. (2014) discussed the competitiveness of tourists’ destinations and
compared Spain and Australia. The results show that in Australia, the quality of
services, commercial brands, and appropriate infrastructure is very important for
attracting tourists, and the climate and local tourist structures are the most important
issues in attracting tourists in Spain. Tyrväinen et al. (2014) surveyed tourist
destinations in northern Lapland, Finland, regarding environmental preferences and
tourist accommodation. In a survey of 1,054 domestic and foreign tourists,
respondents emphasized the relationship between accommodation and nature, green
infrastructures, easy access to their accommodation site, and the environment's
quality in choosing their destination. Therefore, one of the few natural attractions
with pleasant and eye-catching views is Haft Howz Natural Park, located in the
southeast of Mashhad in the Khalaj Mountains' heart. Its name has been chosen due
to the existence of natural ponds created over the years in the heart of this region's
rocks.
Methodology
The present paper aims to prioritize economic strategies to improve the Haft Howz
region's tourist attraction, including 28 factors, which consist of 4 main criteria
including infrastructure, investment, socio-economic, and marketing. Fifteen experts
and Managers of the Haft Howz region were interviewed, then a questionnaire based
on the AHP method was provided, and finally, the questionnaires were analyzed in
Expert Choice software.
Conclusions and Suggestions
As mentioned before, the tourism industry, especially for developing communities,
is both an opportunity and a threat. Also, it is a powerful incentive for
socioeconomic progress. The studies show that regarding the fundamental problems,
including problems related to infrastructures, problems related to investment and
management, socioeconomic and marketing problems, Iran's ecotourism program's
goals will not be achieved. Since the metropolis of Mashhad, as the largest shrine in
the country, annually receives 10 to 15 million pilgrims, an effective step can be
taken for the economic development of Mashhad city by applying appropriate
policies in the field of the tourism industry. Identifying and prioritizing economic
solutions of tourist attraction in Haft Howz Region of Mashhad, which has
undeniable importance in helping respective authorities and planners promote this
region, have been discussed.
The AHP (Analytic Hierarchy Process) results to identify indexes weights indicate
that as per the region’s experts and managers, indexes of infrastructure, investment,
socioeconomic, and marketing are important and have priority in ranking indexes,
respectively. The results of the ranking of all economic sub-criteria for upgrading
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the tourist attraction of Haft Howz region of Mashhad showed that the sub-criteria
of securing and improving the entrances and upgrading public transportation from
inside the city to the region, providing adequate and proper public health facilities
and upgrading infrastructure equipment (parking, water supply, gas supply, proper
lighting and the like) are placed in the first to third priorities respectively. The
upgrade, completion, and reconstruction of historical monuments of the region are
the last priority. Therefore, researchers are suggested to conduct a study to analyze
the operational suggestions for removing regional barriers to improve the region.
Keywords: Tourism Economy, Tourism development, Haft Howz of Mashhad,
Analytic Hierarchy Process (AHP).
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Expended Abstract:
Introduction:
Intellectual capital is defined as "the ability to transfer knowledge and intangible
assets to resources for wealth creation. Intellectual capital can be recognized as
knowledge-based assets that underpin the growth of the country. Knowledge
increases the country's wealth if its importance is known and is different from the
existing work practices, and Knowledge transfer is essential in this regard.
Intellectual capital can be recognized as knowledge-based assets that underpin the
growth of the country. In recent decades non-financial assets that constitute
intellectual capital are the most important source of wealth creation and national
progress. Knowledge and information are the main features of nations seeking
development.
Theoretical frame work:
Investing in intangible assets is recognized as an essential factor in improving
performance. Companies and countries' attention to the use of knowledge has led to
creating competitive advantage and the implementation of national and regional
innovation systems. Intellectual capital is an abstract and complex concept that is
difficult to identify and define and can be examined at firms and countries. Most of
the observations have been from the classification of intellectual capital to human
capital, communication, and structure, and this model is used in many measurements
at the organizational and national levels.
Methodology:
This paper examines the impact of intellectual capital on Iran's economic growth
using the system dynamics model. The system dynamics model is one of the best
scientific methods for complex models such as technical, economic, and nonlinear
dynamic systems. It is, therefore, appropriate to monitor and evaluate the effects of
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intellectual capital on economic growth. It is an advanced method of analyzing the
dynamic behavior of a complex system. The dynamics model structure gives a better
picture of complex systems such as the intellectual capital system and the economic
growth system. In this study, the indirect effect of this factor on economic growth
has been investigated by changing the factors related to intellectual capital. Realism
test and limit condition test, and sensitivity test of variables were performed to
examine the behavior of variables, as a result of which the model of this research
showed a logical behavior. The study period is 2001-2015, and its simulation is
planned until 2031. It is also confirmed based on the DOLS model
Results and Discussion
Within the framework of this study, three hypotheses were examined. According to
the first three hypotheses, with increasing intellectual capital, productivity increases
and increases with increasing economic growth productivity. Of course, this effect
does not happen quickly and is delayed. According to the second hypothesis, when
human capital increases, intellectual capital also increases, and according to the third
hypothesis, intellectual capital doing activities in a new and better way leads to
higher productivity. The results obtained from the system dynamics model indicate
the positive and small impact of intellectual capital on Iran's economic growth,
which is also confirmed based on the DOLS model. The reason for the small impact
of intellectual capital on growth is the lack of infrastructure and complementary
conditions that can be provided with appropriate planning and policies.
Conclusions and Suggestions
From the policy applications of this research, it is important to note that if the high
growth of intellectual capital is to be fully effective in economic growth, there must
be other conditions that are not entirely possible in the real world but can be Reduce
this gap with proper planning and policies. Another important point is the
importance of paying attention to the development and promotion of human capital
to increase human resources productivity and the development of intellectual capital,
which policymakers should consider. To improve the status of human capital, it is
necessary to pay more attention to the development of skills and capabilities of the
workforce at the beginning and during entry through rational investments in
secondary and higher education and skills training. In conclusion, the discussion of
intellectual capital, given that it is a new topic, has a very important and valuable
role in individuals' prosperity, improving living standards and income, increasing
knowledge and skills, production capacity, economic growth, and poverty reduction.
It should be noted that the economic attitude to intellectual capital (on education and
training) is very useful for the country's productivity and guarantees the country's
success and economic progress.
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Expended Abstract:
Introduction
In the last decades, economic growth is one of the important issues among
researchers because economic growth rate is one of the important factors in
investigating the performance of different countries' economic policies. So, an
investigation of influencing factors on economic growth is necessary.
Entrepreneurship can significantly impact economic growth by creating innovation,
design, diversity of product production, and increasing the efficiency and
competition of firms, and also higher economic growth will also increase the
incentive of innovation and knowledge for entrepreneurs. Also, countries that are on
the path to economic growth lead to motivating entrepreneurs innovation and
knowledge. As a result, economic growth can affect creating entrepreneurship.
Therefore, economic growth and entrepreneurship are recognized as two essential
components in economic. In recent economic theories, institutional factors are
influential in assessing the relationship between economic growth and
entrepreneurship. Therefore, this research seeks to investigate the interaction effects
between entrepreneurship and economic growth, emphasizing the quality of
institutional factors using the simultaneous equation model and panel data for the
OECD and OPEC in the 2000-2016 periods.
Theoretical Framework
Entrepreneurship is a purposeful activity to create, maintain, and develop profitable
businesses. These entrepreneurial activities can be considered three sections: 1)
Total entrepreneurial activities; 2) Opportunity for entrepreneurial activities; 3) The
need for entrepreneurial activities. The combination of these three components
creates a new index called global entrepreneurship. From the perspective of the
institutionalism approach, the environment shaping the economy affects
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entrepreneurship dynamics within each country. This environment is known through
interdependencies between growth, economic development, and institutions.
Entrepreneurs are the main perpetrators of change that react to unplanned stimuli
within the institutional framework.
Methodology
The present study seeks to assess the interactions between entrepreneurship and
economic growth and its relation with institutional quality using the simultaneous
equation approach in panel data for two groups of OECD and OPEC countries
during the period 2000-2016. The two groups of OECD and OPEC countries differ
significantly in terms of economic structure. So the results may be different for
them. The selection of these two groups of countries can help obtain actual results of
the relationship between entrepreneurship and economic growth and the role of
institutional quality on them. Many studies have shown that there are two-way
feedback effects between economic growth and entrepreneurship. This feedback on
both sides leads to the bias results in the traditional regression. Therefore, in such
cases, the system of simultaneous equations is used. In this research, instrumental
variables (IV) and generalized method of moments (GMM) methods are used to
estimate the equations. The explanatory variables for the economic growth equation
are entrepreneurial index, institutional quality index, life expectancy, total
government expenditures, fixed capital formation, and labor force growth. The
explanatory variables for the entrepreneurship index equation are economic growth,
the number of formal stages of starting a business, trust in ability and skill, and
institutional quality index.
Results and Discussion
The results indicate that the variables of economic growth and entrepreneurship
have a positive and significant effect on each other, and also the institutional quality
variable also has a positive effect on the relationship between the two components.
Also, for the OECD countries, the variables of life expectancy, the growth rate of
fixed capital formation, and the labor productivity growth have a positive effect, and
the total government expenditures hurt economic growth. For the OPEC countries,
labor force growth has a positive effect, and total government expenditure has a
negative effect on economic growth.
Conclusion and Suggestions
This research seeks to assess the interaction between entrepreneurship and economic
growth with an emphasis on institutional quality. Based on the empirical findings,
economic growth and entrepreneurship variables have a positive and significant
effect on each other, and the institutional quality variable also has a positive effect
on the relationship between the two components. According to the results,
encouraging entrepreneurship, the growth of the real private sector in the economy,
and the reduction of business start-ups to increase economic growth are
recommended.
Key Words: Economic Growth, Entrepreneurship Index, Institutional Quality,
Panel Data, Instrument variable
JEL classification: E02, H1, O43, Z18
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Expended Abstract:
Introduction
Recently, the role of industrial structure on regional employment has attracted much
attention. One of the branches of these studies, focusing on Jacobs (1960), suggests
that more diversity of industrial structure leads to employment and protects the areas
against the adverse effects of external shocks. Jacobs's hypothesis has been validated
experimentally in many studies. These studies provide a positive relationship
between regional economic diversification and employment growth. Following the
increasing trend of studies related to economic diversity on employment growth,
regional employment models have also been focused on considering spatial
dependency. In terms of industry structure, the more diverse areas can be benefited
from their externalities, while more diversity within a region improves technical
innovations and their impacts. According to Iran's provinces' employment rate, we
found a significant regional dispersion between different regions. Although regional
employment growth has received more attention from scholars and policymakers
than ever before, few empirical studies have been conducted on the relationship
between R&D specialization and diversification and regional employment growth.
Therefore, this paper aimed to investigate the spatial effects of R&D specialization
and diversification on employment growth in the Iranian provinces from 2005 to
2015.
Methodology
For this study, R&D specialization and diversification in Iran's provinces were first
measured, and then the spatial effects of each of these variables on the employment
growth of Iranian provinces were estimated using an econometric model. According
to Chen& et al. (2015), the Gini index has been used to measure the degree of R&D
specialization. Following Ocaner et al. (2018), total diversity is measured by total
entropy and related and unrelated diversification.
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Results and Discussion
Given that this study's spatial unit of choice is based on administrative boundaries
rather than economic regions, it might be expected that spillovers would exist from
the neighboring region. So a full Spatial Durbin Model (SDM) specified, which
takes the form of the following:

empg it  wempg jt  rc it 1 wrc jt 2   it

(1)
The SDM allows for the observed value of neighboring region employment growth
(
) and other regional characteristics of neighboring regions' employment
(
) to impact a regions’ employment growth rate. The coefficient shows
the impact of employment growth in neighboring regions on the employment growth
rate of a particular region or, in other words, the spatially lagged dependent variable.
(Ocaner et al., 2018)
According to Table 1, the results of the estimation of equation1 showed that
employees in the sector of services and relevant or irrelevant specialization and
diversification had a significant positive effect on employment growth so that the
effect of specialization was more than that of irrelevant diversification and the effect
of irrelevant diversification was greater than that of the relevant diversification.
Variables
Se
I
S
Ss
Cp
U
Ue
Re
w*se
w*i
w*s
w*ss

Table 1- The results of estimation
Coefficient Direct Effect Indirect Effect
0/072241
0/0656348
-0/0185246
(0/000)1
(0/000)
(0/332)
0/001489
0/0006693
-0/0031737
(0/005)
(0/275)
(0/016)
2/730136
1/913453
-2/219845
(0/000)
(0/027)
(0/594)
-1/779766
-1/216486
1/750773
(0/000)
(0/055)
(0/539)
0/0008242
0/0018945
0/0044254
(0/074)
(0/022)
(0/272)
-0/0017879
0/0041415
0/0413635
(0/263)
(0/186)
(0/023)
1/047751
3/826548
1/46458
(0/000)
(0/000)
(0/421)
0/7295003
0/257388
-2/894039
(0/045)
(0/567)
(0/002)
-0/0322283
(0/000)
-0/0014365
(0/027)
-0/2231892
(0/889)
0/8760202
(0/428)

Total Effect
0/0471102
(0/031)
-0/0025043
(0/059)
-0/3063919
(0/948)
0/5342869
(0/869)
0/0063199
(0/152)
0/0455051
(0/026)
5/291128
(0/011)
-2/636651
(0/010)

________________________________________________________________
The numbers in parentheses are prob.
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w*cp
w*u
w*ue
w*re
rho

-0/0019838
(0/063)
-0/0056924
(0/162)
0/0448905
(0/920)
-2/34029
(0/000)
0/1652477

Conclusions and Suggestions
The findings of this study supported the Jacobs hypothesis for the Iranian provinces.
Also, there was a reverse U-shaped relation between economic specialization and
employment growth, indicating that as R&D specialization increased, provincial
employment growth increased, but the specialization led to a decrease in
employment growth at higher levels. Therefore, as R&D specialization increased,
productivity increased, and it was replaced by employment growth. So, the Marshall
hypothesis was supported by a range of specialization.
For more precise analysis, direct, indirect, and total effects have been calculated.
The indirect effect measures the effect of changes in the region j on the dependent
variable in region i, which i≠j. The direct effect measures a particular explanatory
variable in region i on the dependent variable in region i. The calculation of direct
and indirect effects showed that increasing R&D specialization in one region could
affect employment growth of the same region; however, it had no significant effect
on the adjacent regions' employment growth. Increasing the irrelevant diversification
in each region also led to employment growth in the same region, but increasing the
relevant diversification in the adjacent regions resulted in a decrease in the host
region's employment growth.
Increasing the average income of the adjacent regions decreases the host region's
growth rate and leads to the host region's employment growth. Thus, the limited
influence of entropy related to the growth of provincial employment indicates
evidence of transmission mechanisms between regions. Indirect results indicate a
significant spatial spillover, and the evidence from estimating direct effect indicates
that geography is essential in terms of neighborhood zones. Therefore, in developing
programs and policies of increasing employment, it is necessary to pay attention to
the potentials of the region and the influence of neighboring areas. It is suggested to
deploy industries with more diversity in provinces with lower employment rates. So,
creating industrial clusters as a unit for all of the provinces is not a suitable policy.
Also, increasing the specialization index by increasing R&D expenditures in areas
with a high unemployment rate can increase employment. From this perspective,
granting specific and increasing tax credits to the firms in exchange for R&D can be
helpful in increasing the employment rate of the province.
Keywords: Diversification; specialization;
Hypothesis; Spatial econometrics
JEL classification: L25. D62, C01, B00
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Expended Abstract:
Introduction
The business environment is one of the determinants of any country's economic
status and based on it, each country's economic conditions can be studied and
analyzed. The more transparent and competitive business environment, the better
economic health, adoption of favorable policies, and improvement of economic
indicators.
In other words, the effect of a favorable business environment on increasing the
attraction of domestic and foreign investment, job creation, and growth of GDP is
quite evident (Mehrabani et al., 2016).
In an economy, several factors affect the business environment. One of the most
important of these factors is corruption. Numerous studies on corruption show that
corruption can be detrimental to an economy. The extent of the destructive effects of
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corruption depends on the degree and level of the national economic development.
Corruption initially hinders and reduces economic growth by reducing the incentive
to invest. It then prevents growth from growing by restructuring government
spending. Corruption in various ways undermines economic growth. This social
dilemma prevents expanding the market mechanism by deviating from the allocation
of resources and incentives. It also leads to the weakening of property rights and the
non-guarantee of benefits arising from the provisions of contracts and to the
detriment of small businesses (Tanzi, 1998).
Theoretical frame work
Theoretically, there is a significant relationship between the negative consequences
of corruption and bribery and ease of doing business. In most newly industrialized
countries, such as India, Brazil, and the Philippines, it has been observed that the
good quality of business rules and regulations has led to the growth of such activities
and possibly encouraged foreign direct investment. The road has acted in favor of
the economy at the macro-level (Sung, 2013).
Methodology
Considering the situation of Iran and selected Islamic countries in terms of the
business environment and because improving the business environment has been
one of the most important challenges and goals of macroeconomic plans in Iran in
recent decades, therefore in this research, the effective factors on the business
environment studied for 2005 to 2018 with emphasis on the corruption in the
selected Islamic countries. To do this, the data was extracted from the World Bank's
database and the International Organization for Transparency, and the research
model was estimated using the quantile regression method.
In this study, the corruption variable was measured by the Transparency
International Corruption Perceptions Index, and the World Bank Business Index
measured the business variable.
Results and Discussion
The results show that a high level of corruption hurts the ease of doing business in
countries and worsens the business environment. Unemployment and inflation rates
as indicators of economic instability have a negative impact on the business
environment, But at the 5% significance level, the effect of the unemployment rate
is only statistically significant in the first, second, and third quintiles. Also, tax
revenue, trade openness, and exchange rate volatility have negative, positive, and
negative effects on the business environment. These effects are statistically
significant at a 5 percent level of significance.
Conclusions and Suggestions
Considering the negative impact of corruption on the business environment, it is
suggested that by implementing policies such as e-government development,
reducing government size, improving the culture and level of public morality by
promoting condemnation of corruption and bribery, preventing government
influence in regulatory and inspection bodies, eliminate Excessive guidelines and
regulations that increase the potential for abuse and corruption, reform of
organizational culture, expand the free flow of information and encourage people to
report corruption, stabilize business laws, enforce preventive laws and regulations,
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and tackle economic corruption seriously and decisively. The level of corruption in
the country is controlled and as a result, by controlling (reducing) corruption, the
business environment becomes favorable.
According to the research results, inflation and unemployment as two indicators of
macroeconomic instability have a negative impact on business in Iran and selected
Islamic countries. Therefore, the Central Bank must control the country's liquidity
and inflation by implementing monetary policies commensurate with its economic
situation. The government should also improve the business environment by
implementing appropriate employment policies and increasing the country's
employment level.
Given the negative impact of exchange rate fluctuations on the country's business
environment, the central bank, and the government, to create confidence in the
foreign exchange market and prevent exchange rate fluctuations, should implement
exchange rate policies appropriate to economic and sanctions conditions and
minimize exchange rate fluctuations.
Given the positive impact of countries' trade openness on the business environment,
the adoption of appropriate policies in the field of trade liberalization to take
advantage of trade opportunities and capital in the global economy and the
development of exports of services and goods and thus improve the business
environment is proposed by the government.
Keywords: Business, Corruption, Quantile Regression, Iran.
JEL Celasification: .M21, D73, C22, C19
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Expended Abstract:
Introduction
Economists emphasize the endogenous and exogenous causes of the bank deferrals
related to loan repayment. Whereas banking experts classify the causes of loan
default as external and internal organizational factors. According to targets of article
2 of the agricultural bank of Iran the Statute (2020), this bank should provide credit
facilities for a better life in the countryside, increase the income level of villagers,
increase agricultural production, develop SMEs located in rural areas, and
participation in related activities. Therefore, to achieve the goals of providing
financial resources, it is important how the resources are absorbed and how they are
returned. Studies by Hassanzade and Habibi (2010), Shabani and Jalali (2012), and
Bafandeh et al. (2015) regarding the crisis of bank deferrals in Iran indicate that the
role of indigenous factors is more decisive than exogenous factors. The study
Arabmazar and Roeintan (2013) is dedicated to non-timely repayment of bank
facilities have most important to bank deferrals than other factors. Most of Iran's
bank deferrals studies paid attention only to exiguous factors and did not pay enough
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attention to endogenous factors. As observed, recent research has considered the
important factors of this bank deferrals problem, but none of them work on the
interest factor as a crucial factor, and we must address this in this study.
Theoretical frame work
In the theoretical section, we draw Minsky's theory concerning bank deferral and
financial crisis to provide a theoretical for identifying the factors that have
influenced the improvement of loan repayment. Goldsmith (1969) and (1973),
McKinnon, and Shaw (1973) argued for financial liberalization versus financial
repression. The common denominator in these studies is focused on financial
liberalization; setting a ceiling for interest rates inevitably leads to a small constraint
on the credit system that the result is a low level of saving and investment. In
contrast, Minsky (1995:1) mentioned that in the post-second World war period, the
OECD could control the rate of interest instead of money supply and achieve "the
golden age of capitalism".
Methodology
Multiple logit regression (MNLR) is simply a generalized or extended dual logit
regression with more explanatory variables. In other words, we want to investigate
the simultaneous effects of several independent variables on the dependent variable
y. MNLR regression is also known as multiple and multi-state logit because it is
used to model the relationship between a multi-state response variable and a set of
independent variables. A multi-state response variable can be a sequential variable
or a nominal variable.
Result and Discussion
Since 1936 there has been a serious debate among Keynesian and Walrasian
economists on the role of money and finance. Walrasian economists reject the
finance dominance of capitalist economies. While, Mineski (1995: 3), upon on the
modern version of the Walrasian of general equilibrium theory, ignores the finance
dominance of capitalist economies. If economic theory is to be relevant for the
intense finance world in which we live, it fully incorporates financial factors into
determining the economy's behavior in the economy. Such a theory should not hold
that financial factors are "exogenous shocks" to the economy or explain whatever
malfunctioning an economic theory economy is. Money and finance as nominal
variables do not play a dominant role in the preferences, commodities, and services
of the economy resulting from the incompetence of central bankers.
Result and Suggestions
Our finding on the empirical sector shows disagreement among economists about
the impact of interest rates on bank deferrals. The relationship between loan size and
the amount of loan deferral penalty is another of the most challenging issues among
theoreticians of loan and credit. Our study results on variables of repayment and
extension loan have a significant and negative effect on improving the bank
repayment, which in this regard is consistent with the study of Ferdowsipur et al.
(2013). Other findings indicate a direct relationship between interest rates and
default of loans on the one hand and the number of installments in the improvements
of payment of bank claims on the other hand, which is consistent with Ashraghi et
al. (2015), Makorere (2014) and Ferdowsipur et al. (2013).
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Suggestions
1. It is recommended to provide the necessary loan amount for investment and
improve productivity in the agricultural sector to generate higher income for
farmers, which is undoubtedly the result of an improvement in bank loan
repayments.
2. Delay penalties did not significantly affect the improvement of farmers'
installment repayments, so it is suggested that remove the delay penalties policy,
especially on small farmers, and replace it with collateral.
3. It is suggested that the tax exemption on the agricultural sector be omitted, so the
high-income farmers have to pay the highest tax. Thus the money from this policy
provides to the agricultural bank to financing small farmers. Therefore, through the
policy, we can certainly expect that increasing investment in this sector can lead to
prosperity and increase the growth of agricultural production on the other hand. As a
result, under improvement of loan repayment, it is possible to provide another
ground for rural development.
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Extended Abstract
Introduction
One of the most important concerns of political and social thinkers over the
centuries has been the determinants of political stability. A society is considered
fully developed and stable when, in addition to economic development, it is also
developed in the social and political fields, enabling citizens to evolve
harmoniously. By using revenues from the abundance of natural resources, rentier
governments can overcome challenges such as low economic growth, poverty and
accountability, corruption, and the lack of the rule of law and ensure their political
stability. On the other hand, good governance is an essential factor in countries'
economic and social development, and its promotion leads to more open and
democratic societies. Given these issues, the present study's central question is what
effect does the interaction of good governance and the rentier government has on the
political instability of OPEC member countries? This paper argues that revenues
from energy exports and good governance can bring political stability to OPEC
member countries.
Theoretical frame work
The rentier government curses the resources and rents' impact on social, economic,
and political life in resource-rich countries. To analyze this issue, Michael Ross
(Ross, 2001) provides a framework which argues that the effects of the rentier
government can be classified into three groups: 1) The effect of rentier: Based on
Ross's argument, this can be claimed that resource-rich governments tend to use
rents to reduce social pressure and in this way, they gain more independence from
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the public (Ross, 2001: 329). He also stated that the rentier government's behavior
could be explained in three ways: A) The effect of taxation b) The effect of cost c)
The effect of group formation. 2) The effect of repression: rent revenues allow
governments to strengthen their power and thwart democratic aspirations and spend
more on internal security. In addition, supporting resource extraction is crucial for
rentier governments, so investment in security apparatus is likely to protect these
resources.
Richard Auty was the first researcher to introduce the "resource curse" theory. This
theory states that based on new evidence, not only many resource-rich developing
countries do not enjoy the benefits; they may perform worse than less gifted
countries (Auty, 1993: 77-78). Also, Sachs and Warner's research on analyzing the
economic performance of resource-rich countries during the years 1970-1989 paved
the way for a dramatic increase in resource curse studies. As a result, their study
showed a causal relationship between the intensity of natural resources and
economic growth (Sachs & Warner, 1995: 6398).
Methodology
The hypothetical test method in the present study is the dynamic panel data method
(GMM) from 2010 to 2018. In this study, six components of Control of Corruption,
Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, Voice and
Accountability, and Political instability/No Violence and Terrorism have been used
as indicators of good governance and with oil (rent) revenues on the political
instability index has been examined separately. Research data gathered from the
Institute for Political Risk Services and World Bank data (WDI 2020) for OPEC
countries. In addition to checking for the lack of colinearity between the
independent variables entered in the model, tests related to normal residuals,
homogeneity of variances, the independence of the residuals, and the absence of
model specification error (linearity of the model) were also performed.
Results & Discussion
The coefficient of determination indicates a good fit of the pattern, and the variables
used in it show the explanatory power of the model by 63%, which is a good number
considering that the method used is panel data. Durbin Watson's statistic also shows
no autocorrelation and shows the number 1.8. The F-statistic in this fit also denies
that the coefficients are zero. The sign of coefficients is all presented following
theory and theoretical foundations. The j-statistic statistic is the same as the Sargan
statistic used to test the correlation between residuals and instrumental variables.
The findings of this study show that the effect of the rentier state variable on the
political instability index of OPEC countries is positive and significant, and the
effect of accountability indicators, government efficiency, corruption control, the
rule of law, and no-violence as indicators of good governance in OPEC countries are
negative and significant on the political instability index.
Conclusions & Suggestions
According to Ross, the legitimacy of rulers through rent instead of free elections
causes So that rentier governments can invest more of their revenue in sponsor
networks to prevent citizens' emergence of democratic demands. Ross believes that
rentier governments tend to form follow-up support groups to prevent social groups'
formation independent of the government. In other words, opposition to the status
quo or independent social groups is likely to be suppressed by governments because
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they are seen as a threat to their governments' existence, which leads to the political
instability of the regime. Interactive effects of the three indicators of accountability,
corruption control, and the rule of law, along with the rentier state on the political
instability index of OPEC countries, are negative and significant.
Keywords: Rentier state, Good governance, Political stability, OPEC
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Expended Abstract:
Introduction
Since the mid-1990s, a growing body of research has investigated the relationship
between global networks of international trade, information flows, and migrations.
Whereas traditional trade theory (e.g., the standard Heckscher-Ohlin model)
suggests that the movement of goods across borders can substitute for the movement
of production factors, the bottom line of this branch of research is that the two
complement each other. However, there is sizeable empirical literature (e.g.,
Felbermayr & Toubal, 2012; Felbermayr & Jung, 2009; and Parsons & Vezina,
2018) suggesting a positive nexus between migration and bilateral trade.
Theoretical framework
Two main arguments have been used in the literature to explain such a positive link.
Firstly, international migrants provide additional information on their origin country
and reduce the bilateral cost of a trade, stimulating the host country's exports
towards the origin country of immigrants. In this regard, migrants help domestic
firms overcome cultural barriers to trade (e.g., language and local taste of
consumers) and create international business relationships (Figueiredoa, 2020: 406).
In recent empirical and theoretical studies, information costs have been introduced
as a deterrent to trade (Steinwender, 2013; Allen, 2014; Chaney, 2014). In addition
to immigrants' knowledge about informal institutions in the origin country,
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immigration prevents the opportunistic behaviors of some that are weak institutions
in international trade. Therefore, it is expected that further migration will facilitate
bilateral trade. (Parsons & Vezina, 2018; 210) Secondly, immigrants have
preferences for consuming goods/varieties produced in their own country of origin
(Figueiredoa, 2020: 408).
Most of the literature has a common empirical strategy, based on the estimation of a
log-linear gravity model where bilateral trade flows are regressed over standard
explanatory variables (economic mass and distance), the stock of immigrants from
specific partner countries, and other controls aiming at capturing various types of
trade costs (common language, colonial relationships and the like). Other standard
control variables include neighborhoods, language sharing, and free trade
agreements.
Methodology
This paper investigates the impacts of migration on trade networks between Iran and
25 of its trade partners in 2015, using the spatial regression method. The statistical
population of this study is Iran's trading partners, including 25 countries with the
highest trade value with Iran in 2015, respectively China, UAE, India, Turkey,
South Korea, Switzerland, Germany, Italy, Pakistan, Netherlands, France, Russia,
Singapore, Brazil, United Kingdom, Oman, Thailand, Spain, Vietnam, Belgium,
Japan, Egypt, Malaysia, Kuwait, and Azerbaijan.
Results and Discussion
The estimated model in spatial regression form is as follow:

is log sum of export and import from origin i to destination j country,
is log stock of immigrant from origin i to destination j country,
and
are origin and destination population,
and
are origin and
destination gross domestic product,
is dummy variable for having a
common border,
is a dummy variable for having a common language and
is the inverse amount of geographic distance between origin i and destination
j country. W is the matrix of commercial networks that calculate from a
hypergeometric distribution, which is used in various fields from genetics to
network theory. According to the estimated trade network matrix, Iran has trade
networks with eight countries: Azerbaijan, China, India, Kuwait, Oman, Pakistan,
Turkey, and the UAE. It also has an immigration network with three countries:
Germany, Turkey, and England. In other words, Iran and Turkey have not only trade
networks but also migration networks.
Conclusion and suggestions
Due to the variable coefficient of migration, a one percent increase in immigrant
stock caused an increase in bilateral trade flow by 0.28 percent. In other words, in
contrast with H-O theory, migration and trade complement each other, which is
consistent with most recent empirical studies. The development of regional trade
agreements is a way to prepare countries for the globalization process and protect
the economies of developing countries from global competition. Therefore,
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facilitating migration in the countries of the region and trade agreements leads to
regional growth. It can also strengthen countries' competitive advantage in various
markets and increase intra-regional investment.
The results show that trade networks between countries lead to strengthening
bilateral trade flows and leading countries to increase trade relations. The existence
of various fields of cooperation, including cultural, religious, linguistic, and
everyday religious fields, has provided cooperation. Nevertheless, to direct the trade
activities, creating a trade bloc can also result in regional growth. Almost
worldwide, homogeneous blocs and trade unions have been formed at different
levels, and regionalism becomes an incentive for countries to have a corporation
with each other, regardless of their sizes.
Also, due to the significant coefficient of spatial error, the effect of external shocks
in countries with trade networks on other countries' bilateral trade flow is
significant. Therefore, efforts to increase security in trading partner countries
alongside trade relations and help eliminate tensions and create calm will reduce
Iran's trade risks.
Key words: global migration, trade networks, hyper geometric distribution, gravity
model, spatial regression
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