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  چکیده

عنوان بسترهاي الزم  براي رشداقتصادي، نتایج  براساس مطالعات نظري موجود، کارآفرینی و محیط نهاديِ باکیفیت به
هاي کارآفرینانه و  زنند. در این پژوهش، نقش محیط نهادي در اجراي فعالیت رقم می یافته را مطلوب یک اقتصاد توسعه

هاي کارآفرینانه در دو دسته  رشد اقتصادي بررسی شده است. در این راستا تاثیر عوامل نهادي تاثیرگذار بر اجراي فعالیت
گرا و کارآفرینی  یزشی کارآفرینی فرصتهاي کارآفرینانه در دو گروه انگ عوامل نهادي رسمی و غیررسمی، و  فعالیت

گرا بر رشد اقتصادي مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع  هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط کارآفرینی  ضرورت
کشور منتخب، طی  30هاي مربوط به  و محیط نهادي بر رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب است. براي این منظور از داده

یافته استفاده شده است.  هاي تلفیقی پویا از طریق روش گشتاورهاي تعمیم و با استفاده از داده 2009- 2017دوره زمانی 
بان جهانی کارآفرینی و بانک جهانی استخراج  شده است. نتایج برآوردها   هاي  ساالنه دیده هاي تحقیق نیز از گزارش داده

گرا و نهادهاي رسمی و غیررسمی بر رشد اقتصادي در کشورهاي  بیانگر وجود ارتباط معنادار میان کارآفرینی فرصت
گی کشورها   گرا و نوع نهادهاي موثر، بنابر میزان توسعه یافته که میزان اثرگذاري کارآفرینی فرصت منتخب بوده، طوري

هادي و نوع انگیزش متفاوت  است. بنابراین  براي دستیابی به رشد و توسعه اقتصادي، توجه هرچه بیشتر به کیفیت محیط ن
  گذاران قرار گیرد. کارآفرینان باید در دستور کار سیاست

  

  غیررسمی رسمی، نهاد اقتصادي، نهاد گرا، رشد کارآفرینی فرصت هاي کلیدي: واژه
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  مقدمه
 کـه در سـطوح مختلـف بـر اقتصـاد یـک جامعـه          عـدي اسـت  کارآفرینی یک پدیـده چندب

ت أگـرش دربـاره کـارآفرینی از سـه مکتـب اصـلی نشـ       تاثیرگذار است. در ادبیات اقتصـادي، ن 
نـوآور باعـث    است. به اعتقاد شـومپیتر، کارآفرینـانِ   1آلمان-گیرد. اول، مکتب سنتی اتریش می

دوم، مکتب اتریش جدیـد اسـت. در ایـن مکتـب بـر       شوند. ایجاد فرصت براي کسب رانت می
شــود. ســوم، مکتــب  هــاي ســودآور تمرکــز مــی هــاي کــارآفرین در تشــخیص فرصــت توانــایی

وکارهـا در قالـب الگـوي     مانند سـایر کسـب   نئوکالسیک است. در این مکتب، کارآفرینان نیز 
هـاي تجربـی    ی پـژوهش هاي برخ یافته .)7wennekers et al., 200(کنند  رقابت کامل فعالیت می

کـارآفرینی   گونـاگون هـاي   توان با نـرخ  اقتصادي را می نشان داده است که تغییرات میزان رشد
). همچنـین بسـیاري از اقتصـاددانان بـر     1999، 2(گزارش سازمان جهانی کـارآفرینی  توضیح داد
ree & rCa(دارد ادار ص داخلی اثر مثبت و معنـ لناخا تولید اند که کارآفرینی بر رشد این عقیده

Thurik, 2007(. میزان : تواند ناشی از دو عامل باشد می کشورها تفاوت در میزان رشد اقتصادي
). در 1391هـاي کارآفرینانـه (کمیجـانی، سـهیلی احمـدي و قربـانی،        نـوع فعالیـت    ،کارآفرینی

یـان  سـوي کـارآفرینی نیـز تفـاوت قابـل تـوجهی م       که در گرایش به شده است ها بیان  پژوهش
کننده  ، نهادها تعیینانجام شده ). طبق مطالعات1387کشورها وجود دارد (پاداش و نیکونسبتی، 

) هسـتند و   Williamson, 1998و مبـادالت اقتصـادي (  ) North, 1990( اقتصـادي  اساسـی رفتـار  
 ،)2001(3و نوع کارآفرینـان بگذارنـد. آسـم اوغلـو و رابینسـون      تعداد زیادي بر  تأثیر توانند  می

زیرا انگیزه فعاالن اقتصـادي را   دارند،نهادهاي اقتصادي در مسیر رشداقتصادي اهمیت  ندمعتقد
طـور   کارآفرینـان بـه   . انگیـزه افـراد کـارآفرین یکسـان نیسـت      از سوي دیگر،  دهند.  شکل می

معمول با انگیزه کسب سود، یافتن استقالل شغلی و یا نداشتن گزینـه شـغلی مناسـب بـه  سـوي      
هاي  هاي کارآفرینان از آن رو اهمیت دارد که یافته شوند. توجه به انگیزه کارآفرینی هدایت می
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2 Global Entrepreneurship Monitor Report 
3  Acemoghlo &Robinson 
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، پیامـدهاي  هـاي کارآفرینـان   هاي تجربی زیادي نشان داده است که تفـاوت در انگیـزه   پژوهش
  کالن اقتصادي متفاوتی  درپی خواهد داشت.

غیررسمی)، کارآفرینی به تفکیک نـوع   -(رسمی این مقاله آن است که رابطه نهادها هدف
سـی اثـر محـیط نهـادي و انـواع      رمنظـور بر  بـه  اقتصـادي تبیـین و تحلیـل شـود.     انگیزش و رشـد 

کشور توسعه یافته و درحال  30براي  از روش گشتاور تعمیم یافته ،رشد اقتصادي کارآفرینی بر
  شود.  استفاده می 2009-2017در بازه زمانی ،توسعه

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش  

  کارآفرینی و رشداقتصادي با دید نهادي
  کنـد کـه سـطح     بیـان مـی   ،)1961(کللنـد   مـک . عـدي اسـت  کارآفرینی یک مفهـوم چنـد ب

معتقـد اسـت،    1نایت. افراد بستگی دارد ختی شنا هاي روان کارآفرینی در یک کشور به ویژگی
در مـورد   تـوان  نمـی  هـاي افـراد،   گیـري  هاي نهـادي و فرهنگـی در تصـمیم    بدون احتساب زمینه
هاي  . عمل کارآفرینی در داخل یک جامعه و فرآیند فعالیتردقضاوت ک ها عقالنیت اعمال آن

 Anderson and Smith, 2007; Anderson and( گیـرد  کارآفرینانه توسط آن جامعه شـکل مـی  

Miller, 2003)( ــاردي ــد مــینهادهــا  را تحــت تــاثیر  هــاي اقتصــادي تمــام فعالیــت 2گاگلی  . دان
دهنـده سـاختارند و در واقـع سـاختار و      از آنجا که نهادها شکلکند  بیان می ،)2002( 3اندرسون

اي کارآفرینانـه اثرگـذار   هـ  تواند بر فعالیت کنند، ساختار می نهادها در قالب یک رابطه عمل می
 ،براي مطالعـه کـارآفرینی   ،معتقدند نامحققباشد و تفاوت در سطح کارآفرینی را توضیح دهد. 

 هـاي  دیـدگاه  بـه  نسـبت  توانـد  مـی  فرهنگـی  -یک چارچوب تئوریک برپایه دیـدگاه اجتمـاعی  
 شــومپیتر .)Lafuente & Vaillant, 2008باشـد (   تـر  مناسـب  معمـول،  شناسـی  روان و اقتصـادي 

نکـه  آ اعتقـاد دارد، بـا    )1990(4بـامول . کنـد  کارآفرینی را موتور توسـعه اقتصـادي معرفـی مـی    

                                                        
1 Knight 
2 Gagliardi 
3 Anderson 
4  Baumol 
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بـه سـهم    اصلی تفاوت هاي کارآفرینانه متفاوت هستند، اما  فعالیت میزانکشورهاي مختلف در 
 هـاي افـراد کـارآفرین    فعالیـت  نـوع  .شـود  مربوط میهاي مولد یا غیرمولد  کارآفرینی در فعالیت

 ،(نجـارزاده  گیرد براساس کیفیت نهادهاي اقتصادي، سیاسی و قانونی حاکم بر جامعه شکل می
آدرتــچ و و) 2012(1و همکــاران اکــس ازقبیــل نویســندگانی). 1391آبــادي و همکــاران،  نــوش

بـراي رسـیدن بـه رشـد     بنیـان   دانـش در مورد اهمیـت کـارآفرینی    ي)، شواهد2008( 2همکاران
نهادي  ساختارتوجه به  ،از این مطالعاتحاصل کنند. یکی از نتایج مهم  اقتصادي باالتر ارائه می

 3همچنین بوجرونسـکوف و فـاس   هاست.هاي کارآفرینی در کشور فعالیت گیري شکلدر نحوه 
 نا. محققگذارند یبر رشد اقتصادي تأثیر م  ،نهادهاي رسمی ویژه به ) دریافتند که نهادها، 2013(

کــارآفرینی  بــر عوامــل تاثیرگــذار یــافتندهنــد کــه اســتفاده از اقتصــاد نهــادي بــراي  نشــان مــی
به   .)Bruton et al., 2010( استداراي اهمیت  ،منظور افزایش نرخ رشد اقتصادي بهگرا  فرصت

هـدف   در زمینـه کـارآفرینی بـا    گفته این نویسندگان، مطالعاتی کـه اهمیـت عوامـل غیررسـمی     
 4و آلـوارز  وجود ندارد. با توجه به مطالعه اوربانو ،دستیابی به رشد اقتصادي باالتر را لحاظ کند

 تـأثیر بیشـتري در کـارآفرینی دارنـد.      رسـمی  نهادهـاي نسـبت بـه    نهادهاي غیررسمی)،  2014(
  : گیـرد  مـی   درنظـر  5عـد بـراي محـیط کـارآفرینی    پـنج ب  ،نامحققـ  توسـط  مطـرح شـده   رویکرد

هــاي  مهــارت عوامــل اجتمــاعی و اقتصــادي، ج) هــاي دولــت، ب) هــا و رویــه سیاســت الــف)
هاي غیر مالی. منطبق با  کمک )ـوکار، ه هاي مالی به کسب وکار،  د)کمک کارآفرینی و کسب

هـاي مـالی و غیرمـالی بـه      هاي دولت و کمک ها و رویه )، سیاست2005، 1990رویکرد نورث (
نفس  شود، درحالی که شرایط اجتماعی، مانند اعتمادبه ربوط میم وکار به نهادهاي رسمی  کسب

   .)Fogel & Gnyawali, 1994( است و ادراك محیط زیست، مربوط به نهادهاي رسمی 
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  انواع انگیزش کارآفرینانه
گــروه  شــان بــه دو هــاي کارآفرینــان نوپــا را برمبنــاي انگیــزه ،بــان جهــانی کــارآفرینی دیــده
هـاي متفـاوتی بـراي     کنـد. در واقـع کارآفرینـان انگیـزه     تقسـیم مـی   2گـرا  و فرصت1گرا ضرورت

خـود را   تمایل دارنـد. برخـی  براي آن یا مجبور به کارآفرینی هستند یا خود  ؛کارآفرینی دارند
بـان جهـانی کـارآفرینی بـه ایـن       یابند. دیده زیرا گزینه بهتري نمی ،بینند مجبور به کارآفرینی می

بـرداري از یـک فرصـت     گویـد. برخـی دیگـر بـراي بهـره      گرا می تدسته از کارآفرینان، ضرور
ن انامد. محقق گرا می بان جهانی این افراد را کارآفرین فرصت زنند. دیده دست به کارآفرینی می

هـاي کـارآفرینی    عنوان انگیزه اجتماعی را به شأنهاي بازار، کسب سود و  عواملی مانند فرصت
هـاي کارآفرینـان از آنجـا ناشـی      ). دلیل توجه به انگیزهGiacomin et al., 2011کنند ( مطرح می

هـاي   هاي تجربی فراوانی نشـان داده اسـت کـه تفـاوت در انگیـزه      هاي پژوهش شود که یافته می
). طبـق  1391احمدي،  شود (کمیجانی، سهیلی ها می کارآفرینان، موجب تفاوت در عملکرد آن

نــرخ  ،ص داخلــی پـایین لادهایی بـا تولیــد ناخـا  )، در اقتصــ2008(3هـاي بوســما وهمکـاران   یافتـه 
گرا است. همچنـین   تر متعلق به کارآفرینی نوپاي ضرورت بیشکه  بودهتر  بیش 4کارآفرینی نوپا

تر به منابع و بازارها، میزان کارآفرینی نوپـاي   با درآمد باال به دلیل دسترسی بیش يدر اقتصادها
 دهد دربـاره  می امکان ،کشور د ناخالص داخلی هر. در نتیجه میزان تولیاستتر  گرا بیش فرصت

  کنیم. زنی گمانه سطح و نوع کارآفرینی آن کشور

 عوامل نهادي موثر بر کارآفرینی
یـا  ایـن نهادهـا   . کنـد  تعریـف مـی   »قواعـد بـازي در یـک جامعـه    «عنـوان    انهادها را ب ،نورث

ها، و غیره، یـا غیررسـمی ماننـد فرهنـگ،      مانند مقررات، قراردادها، رویه باشند توانند رسمی می
هـاي   هاي کارآفرینانه فراتر از فعالیت فعالیت .ها یا هنجارهاي اجتماعی یک جامعه خاص ارزش

هـاي مـالی را    کمـک  ). برخـی محققـان  Shumpeter,1934( اسـت مین مـالی وابسـته   أعادي به تـ 
                                                        

1 Necessity-Driven TEA 
2 Opportunity-Driven TEA 
3 Bosma etal 
4 Early- Stage Entrepreneurial activity (TEA) 
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. )Gnyawali & Fogel, 1994(  ی مهم مـورد بررسـی قـرار دادنـد    هاي رسم عنوان یکی از نهاد به
عنــوان مـانعی بـراي شــروع    همـواره از سـوي افــراد غیرکـارآفرین بـه     ،منــابععـدم دسترسـی بـه    

 مقررات، مالیـات  انجام شده، مطالعات براساس  ).Kouriloff,2000( شود می مطرح وکار  کسب
ایجـاد   "وکـار  موانـع شـروع کسـب   "عنـوان   امبنایی تحلیلی بـ  هم در کنار رو معضالت بازار کا

و  بـوده  وکـار   مقررات یکی از اجـزاي اصـلی محـیط کسـب     ). Klapper et al., 2006( کنند می
 وکـار   عنـوان موانـع شـروع کسـب     از مواردي است کـه کارآفرینـان بـه    آن موضوعات مرتبط با

ز ابزارهـاي مقرراتـی مهـم بـراي اجـراي      یکـی ا ). Grilo and Irigoyn, 2006(  کننـد  مـی مطـرح  
هـاي   کـارگیري صـحیح سیاسـت    ه. شواهدي وجود دارد که بـ استهاي دولتی، مالیات  سیاست

. )McCarthy and Puffer, 2010( هـا باشـد   توانـد مشـوق نـوآوري و رشـد شـرکت      مالیـاتی مـی  
جدید اسـت. ایـن   بازارهاي  نیازمندکند که  ی را عرضه مینکارآفرینی نوآورانه، محصوالت نوی

وکـار   کـه محـیط کسـب    نیـاز دارد  اي و تجـاري خـاص    هاي حرفـه  زیرساختبه  ها  بازارسازي
به کـارآفرین اجـازه    ،وکاري خوب ردسترس بودن خدمات کسبد هاست. آن ایجادموظف به 

 Levie( د دست یاب وري ارش تمرکز کرده و به کارایی و بهرهکو دهد بر فرایند اصلی کسب می

and Autio,2008.(  کننده کارآفرینی اسـت  فرهنگ یکی از عوامل تعیین)Zahra and George, 

بـر   ،و هنجارها ها، باورها مطالعات کارآفرینی نشان داده که فرهنگ یک کشور، ارزش). 2002
عنـوان مـانعی    نگرش منفی نسـبت بـه کـارآفرینی بـه    ست. گرایش کارآفرینانه مردم تاثیرگذار ا

و  )Kaufmann et al.,1995( رآفرینانه در بسـیاري از کشـورها ماننـد روسـیه    هاي کا براي فعالیت
منزلـت اجتمـاعی کارآفرینـان از دیگـر      .مورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت     )Helms, 2003( ژاپن

 نیــز هــاي کارآفرینانـه  یــا درك قابلیـت  نفـس  اعتمادبــه .اسـت  ی عوامـل برانگیزاننـده کــارآفرین  
جامعه است که باور دارند داراي مهارت، دانـش و تجربـه الزم   کننده درصد افرادي از  منعکس
 اسـت، هـاي فـرد    گر مهارت تنها بیان درك قابلیت نه .هستند وکار جدید  اندازي کسب براي راه

ها  نفس در مهارت اعتمادبه دهد. وکار نشان می اندازي کسب راه را براي ها نفس آن بلکه اعتمادبه
وکارهاي جدید که به سـطح بـاالیی    ویژه کسب ار، بهکو کسبگیري براي شروع یک  با تصمیم
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). بنابر مطالب ارائه شـده  Esrtin and Mickiewicz,2012( بسیار مرتبط است ،دارند نیازاز دانش 
  شود: می مدل مفهومی زیر ارائه  ،در ادبیات موضوع

  
  
  
  

  

  )1شکل (

  مروري بر مطالعات انجام شده
به بررسی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادي ایران با تاکید بر میزان  ،)1391ترقبان و مبارکی (

دهـد کـه    دست آمده نشـان مـی   اطمینان پرداختند. نتایج به اثرگذاري کارآفرینی در شرایط عدم
گــذاري دولــت،  عبارتنــد از: تــورم، نیــروي کــار، ســرمایهعوامــل اثرگــذار بــر رشــد اقتصــادي 

گـذاري   گذاري در نفت و گاز و سـرمایه  کارآفرینی، صادرات، مخارج بهداشتی دولت، سرمایه
 به بررسی اثـر کـارآفرینی بـر رشـد     ،)1392مستقیم خارجی. صباحی، ناجی میدانی و سلیمانی (

 کـارآفرینی بـر  ادار حـاکی از اثـر معنـ    ،هاي تحقیـق  اقتصادي کشورهاي منتخب پرداختند. یافته
بـه سـطح درآمـد سـرانه کشـورها بسـتگی دارد.        ،رشد اقتصادي است. البته میـزان و نـوع تـاثیر   

بـان جهـانی    کشـور عضـو دیـده    60هـاي   با اسـتفاده از داده  ،)1391کمیجانی و سهیلی احمدي (
اجبـاري را   یبه کارآفریننسبت کارآفرینی، عوامل کالن اقتصادي موثر بر کارآفرینی بهبودگرا 

یـافتگی کشـورها، میـزان رشـد اقتصـادي،       ها نشـان دادنـد کـه سـطح توسـعه      بررسی کردند. آن
داري بـر  ابیکاري، مشارکت زنان در نیروي کار، سطح توسعه فنی و آموزش عمومی، تاثیر معنـ 

رآفرینی بـه بررسـی عوامـل نهـادي مشـوق کـا       ،)2015( 1این نسبت دارد. آپـاریکو و همکـاران  

                                                        
1 Aparicio et al. 

 گراکارآفرینی فرصت

کارآفرینی 
 گراضرورت

نهادهاي  رشداقتصادي
رسمی و 
 غیررسمی
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ممکن  که نهادهاکردند  ها بیان  اقتصادي باالتر پرداختند. آن گرا در رسیدن به نرخ رشد فرصت
اقتصـادي   رشـد  انتقال آثار نهادها بر براي یباشند. بنابراین به مکانیسمنداشته   است اثر خودکار

هـا   هـاي آن  تـه هاي شناخته شده است. یاف این مکانیسم گرا یکی از کارآفرینی فرصت نیاز است.
اثر بیشـتري بـر کـارآفرینی     نسبت به نهادهاي رسمی، حاکی از آن است که نهادهاي غیررسمی

اقتصـادي بـاالتر از طریـق     . همچنین بیان کردند که امکـان دسـتیابی بـه رشـد    دارند گرا  فرصت
بـه   ،)2018(1گـرا وجـود دارد. فونتلسـاز و همکـاران     نهادهاي مناسب مشوق کارآفرینی فرصـت 

کشـور منتخـب    189گـرا در   گـرا و ضـرورت   رسی اثـر انـواع نهادهـا بـر کـارآفرینی فرصـت      بر
 منفـی بـر   دهد که بهبود نهادهـا اثـر   ها نشان می یافته و درحال توسعه پرداختند. مطالعه آن توسعه

عوامل تولیـد،   با  اقتصادي رابطه رشد ،)2018گرا دارد. آکس و همکاران( کارآفرینی ضرورت
ها به این موضوع  پرداختند که آیا ارتباط کارآفرینی  آفرینی را یررسی کردند. آننهادها و کار

بررسـی   بـراي در تابع تولید مورداسـتفاده   ، بایدها در اکوسیستم اقتصادي و نهادها و ترکیب آن
 هـا از نقـش اکوسیسـتم کـارآفرینی در رشـد      نآهـاي   یـا خیـر. یافتـه    اقتصادي لحاظ شـود  رشد

  کند. میاقتصادي حمایت 

 روش شناسی
طریـق روش گشـتاورهاي    از هاي پانـل    در پژوهش حاضر براي استخراج نتایج تجربی، داده

دلیـل   وتحلیل قرار گرفته  است. انتخاب این روش بـه  یافته  روابط بین متغیرها مورد تجزیه تعمیم
هـاي   ده از مـدل هاي کارآفرینی در بازه زمانی طوالنی است که مانع اسـتفا  دسترسی به داده عدم

گیري و شناسایی بهتـر آثـاري اسـت     شود. دلیل دیگر، توان این روش در اندازه سري زمانی می
، ههـا اسـتفاده شـد    هـایی کـه از آن   هاي سري زمـانی قابـل تشـخیص نیسـت. داده     که تنها با داده

اسـت. از   2009-2017بـان جهـانی کـارآفرینی در دوره زمـانی      هاي کشورهاي عضو دیده داده
تـدریج بـه آن پیوسـته و     بان جهانی کارآفرینی در طول این دوره به آنجا که برخی اعضاي دیده

                                                        
1 Fuentelsaz & et al. 
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بـراي   1از مـدل پانـل نـامتوازن    ،هـا در دسـترس نیسـت    اطالعات برخی از اعضا براي برخی سال
هـاي نهـادي و    . همچنـین بـراي حـل مشـکل درونـزا بـودن شـاخص       ه اسـت تخمین استفاده شـد 

هـاي   داده 2(GMM)یافتـه  تخمین مـدل بـا اسـتفاده از گشـتاورهاي تعمـیم      همبستگی بین متغیرها،
هـا اثرهـاي غیرقابـل مشـاهده      تخمین آن براي . در واقع در معادالتی که شد انجام  3تابلویی پویا

خاص هر کشور و وجود وقفه متغیـر وابسـته در متغیرهـاي توضـیحی مشـکل اساسـی اسـت، از        
شـود   اسـتفاده مـی   ،مبتنی بـر الگوهـاي پویـاي تـابلویی اسـت     زن گشتاور تعمیم یافته که  تخمین

)Barro and Lee,1996از شـیوه بـرآورد    بار نخستینبراي  ،)1996( 4). کاسلی و همکارانGMM 
بـردن روش   کـار  هاي رشد اقتصـادي اسـتفاده کردنـد. بـه     هاي تابلویی پویا در برآورد مدل داده

GMM تر،  ناهمسانی فردي و اطالعات بیش کردنلحاظ  هایی مانند پنل دیتاي پویا داراي مزیت
تـر،   هـاي دقیـق   هاي مقطعی است که نتیجه آن تخمین هاي موجود در رگرسیون حذف تورشو 

پیـروي از مطالعـات    ا).  بـ 1390تر خواهد بود (ندیري و محمـدي،   خطی کم کارایی باالتر و هم
مدلی که براي تحقیـق حاضـر در    ،)2018) و فونتلساز و همکاران (2015آپاریکو و همکاران  (

  به شرح ذیل است: ،نظر گرفته شده
Log(gdppcit)=β1teaoppit+β2teanecit+β3finit+β4infit+β5burit+β6pcit+β6normit+Ԑit 
 

Log(gdppcit) :ي لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه مقطع  دهندهنشانi   در زمـانt  اسـت 
متغیر جمعیـت   کردن براي لحاظهمچنین عنوان رشد اقتصادي استفاده شده است.   باکه از آن 

جاي تولید ناخالص داخلی استفاده شده  هاز متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه ب ،و ایجاد همگنی
  است.

                                                        
1 Unbalanced Panel 
2 Generalized Method of Moments 
3 Dynamic Panel Data 
4 Caselli et & et al. 
4 Sautet al. 
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teaoppit : دلیـل تشـخیص    کـه بـه   اسـت  درصدي از جمعیـت کارآفرینـان نوپـا    ي دهنده نشان
هـا دلیـل اصـلی     آن. گزینـه مناسـب دیگـر    فقـدان  نـه    انـد،  کرده ها اقدام به کارآفرینی  فرصت

  کنند. وکار را دستیابی به استقالل و افزایش درآمد عنوان می اندازي کسب راه
teanecit  : دلیل نبود گزینه شغلی  که به دهد را نشان می درصدي از جمعیت کارآفرینان نوپا

   وکار جدید هستند. خلق کسب به اجبار دنبال ،مناسب
finit : هـا و یارانـه بـراي     شامل کمک هزینهکه  دهد را نشان می میزان دسترسی به منابع مالی

عنـوان مولفـه    ، از ایـن متغیـر بـه   یادشده براساس مطالعات  .است کارآفرینان کوچک و متوسط
  مربوط به نهادهاي رسمی استفاده شده است.

infit :  حسـابداري و سـایر خـدمات     ،وجود حقـوق و قـوانین مالکیـت، تجـاري    میزان بیانگر
کـه نقـش حمـایتی و ترویجـی بـراي کارآفرینـان        اسـت  قانونی و نظارتی و نیز نهادهاي رسمی

  کنند. نوپاي کوچک و متوسط ایفا می
burit: دهد را نشان می ها روکراسی حاکم از قبیل قوانین و مقررات دولتی و مالیاتومیزان ب.  
pcit  :  هـا و دانــش   کــه بـر داشـتن مهـارت    اسـت  سـال  18-64 درصـدي از جمعیـت  نشـانگر

  دارند. تأکیدوکار جدید  موردنیاز براي شروع کسب
normit  : در  وکارهـاي جدیـد   هاي اجتماعی و فرهنگی مشـوق خلـق کسـب    رمنُ میزانبیانگر

هاي کـارآفرینی   فعالیت ووکار جدید  خلق کسب  يها جامعه را به سمت روشجامعه است که 
متغیرهـاي کنترلـی ماننـد     ،در کنـار متغیرهـاي اصـلی   باید یادآوري کـرد کـه    کند.   هدایت می

گذاري مستقیم خـارجی و سـرمایه انسـانی نیـز حضـور دارنـد. براسـاس         سرمایه فیزیکی، سرمایه
نـام   تو از ثبـ  ،منظور سنجش متغیر سرمایه فیزیکی هاز متغیر تشکیل سرمایه ناخالص ب ،مطالعات

 & Coe, Helpmanاسـت (  شـده  سـنجش سـرمایه انسـانی اسـتفاده     بـراي  در آمـوزش متوسـطه   

hoffmaister, 1994(.  

  ها یافته
براسـاس عضـو    ،یافته کشور توسعه 15کشور درحال توسعه و  15مدل پژوهش حاضر براي 

ي زمـانی  دورههاي موردنیاز طی  بان جهانی کارآفرینی و موجود بودن دادهدر دیده ها آنبودن 
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کشـورهاي منتخـب براسـاس     .ه اسـت بـرآورد شـد   GMMبـا اسـتفاده از روش     ،2017-2009
هـاي   . دادهانـد  لحـاظ شـده   2و درحال توسعه 1بندي بانک جهانی در دو گروه توسعه یافته تقسیم

 ،بان جهانی کـارآفرینی  هاي ساالنه سازمان دیده مربوط به کارآفرینی و محیط نهادي از گزارش
سـایت   نـام در آمـوزش متوسـطه از    رشداقتصادي، سرمایه فیزیکی و نرخ ثبـت  هايو متغیر شده

گرا و  از متغیرهاي کارآفرینی فرصت ،. براي متغیر کارآفرینیشده است بانک جهانی استخراج 
ناخـالص داخلـی    از لگاریتم تولید نیز اقتصادي گرا استفاده شده است. براي متغیر رشد ضرورت

گرفته شده در این  کار بهره گرفته شده است. متغیرهاي مستقل نهادي به ،متخصصانمورد تایید 
اقتصـادي   بودن بر رشد متغیر براساس استفاده در مقاالت منتشر شده و اثرگذار 5شامل  ،تحقیق

 ابتداالزم است مانایی و ایستایی تمام متغیرهاي استفاده صورت گرفته، است.  براساس مطالعات
قبـل از بـرآورد الگـو     بایـد  ش مورد بررسی قرار گیـرد. از جملـه موضـوعاتی کـه    در پژوه شده

له ئهــاي تــابلویی نیــز مســ بررســی شــود، مانــایی ســري زمــانی متغیرهاســت. بــراي الگوهــاي داه
واحـد   هاي معمول ریشه آزمون طورکلی هب. رگرسیون کاذب الگوهاي سري زمانی مصداق دارد

در اغلـب   LLCهـا   هسـتند کـه از بـین آن     IPS4و  ADF ،LLC٣هـاي  شامل آزمون ،در پانل دیتا
متغیرهـاي   تمـام  ه،براسـاس نتـایج حاصـل   . شـود  مـی  تر انتخاب عنوان آزمون مناسب مطالعات به

 همـه بـراي   ،بـه بیـان دیگـر   در سـطح مانـا هسـتند.     LLCواحـد   ریشـه  پژوهش براسـاس آزمـون  
. شـود  رد مـی  کنـد،   واحد را بیان مـی  ریشهها فرضیه صفر که وجود آزمون ها در تمامرگرسیون

هـا انباشـته از درجـه صـفر بـوده و      رگرسیون توان نتیجه گرفت که پسماندها در تمام میبنابراین 
   احتمال ایجاد رگرسیون کاذب در مدل نهایی منتفی است.

هــاي در پـژوهش حاضــر بـه بــرآورد مـدل نقــش  نهادهـاي رســمی و غیررسـمی و فعالیــت     
تفکیک نوع انگیزش، بر رشد اقتصادي در دو گروه کشورهاي درحال توسـعه و   کارآفرینی به

                                                        
  آلمان، هلند، اسپانیا، فنالند، ایتالیا، آمریکا، انگلستان، سوئد، سوییس، ایرلند، لوکزامبورگ، فرانسه، پرتغال، اسلونی، ژاپن. .1
ایران، بوسنی و هرزگوین، آرژانتین، برزیل، شیلی، اکوادور، پرو، پاناما، کلمبیا، تایلند، چین، اروگوئه، مالزي،  آفریقاي جنوبی، .2

  .کرواسی
3  Levin, Lin & Chut 
4 Im, Pesaran and Shin Wstat 
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. نتـایج  شـده اسـت   یافتـه پرداختـه    با استفاده از شیوه اقتصادسـنجی گشـتاور تعمـیم    ،یافته توسعه
جـدول، مقـدار   ایـن  ارائـه شـده اسـت. در     1در جـدول   GMMحاصل از برآورد مدل به روش 

سطح احتمال معناداري این آمـاره برابـر    محاسبه شده و 76/31با ) برابر Jآماره آزمون سارگان (
و در  بـوده  است. سطح احتمال آماره آزمون سـارگان حـاکی از عـدم رد فرضـیه صـفر      47/0با 

تـوان  در الگوي برآوردي است. براین اساس مـی  GMMتخمین زننده  ،نتیجه پذیرش سازگاري
  بوده و نتایج کاذب نیستند.کل مدل برآورد شده از نظر آماري معتبر  ،گفت

  . برآورد مدل کشورهاي درحال توسعه1جدول  
  سطح احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر مستقل

log( ( 1))gdppc   37/0 069631/0 38/5 000/0 

itteaopp  0012/0 000465/0 71/2 0086/0 

itteanec  00084/0 000634/0 33/1 1864/0 

itfin  0065/0 - 008713/0 75/0 - 455/0 

inf it  0010/0 007848/0 130/0 89/0 

itbur  007/0 - 0026/0 76/2 - 0078/0 

itpc  0002/0 000622/0 464/0 64/0 

itnorm 
0158/0 0075/0 11/2 038/0 

 76/31 آماره سارگان

 47/0 سطح احتمال آماره سارگان

  هاي پژوهشماخذ: یافته
  

در  normit و Log(gdppc(-1))، teaoppit، burit متغیرهـاي  شـود،  مـی گونه که مالحظـه   همان
کـه رشـد اقتصـادي در کشـورهاي     دهـد  و نتایج نشان مـی  ،درصد معنادار هستند5سطح خطاي 

 مناسـب  کـرد  عمـل  بیـان دیگـر،   پـذیرد. بـه  درحال توسعه از مقدار گذشته خود تاثیر مثبـت مـی  
 در کـه  شـود  مـی  این به منجر ،سال یک در اقتصادي این کشورها از منظر تولید ناخالص داخلی

کــارآفرینی از ســوي دیگــر، در حـالی کــه   .شـوند  منتفــع عملکـرد  ایــن محــل از نیـز  بعــد سـال 
، گرا تاثیر مثبت و معنادار انـدکی بـر رشـد اقتصـادي کشـورهاي درحـال توسـعه داشـته         فرصت

ارتباط معنـاداري بـا رشـد اقتصـادي ایـن کشـورها نداشـته اسـت. ایـن           گرا ضرورت کارآفرینی
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کارآفرینی مبتنی بر فرصت در کشورهاي درحال توسعه مورد مطالعه در  ،دهدموضوع نشان می
بـه کـارآفرینی روي    دیگـر  دلیل نداشتن گزینه کاري هب تنهاو افراد  استو بهبود  حال گسترش

آورند.  بنابر ادبیات نظـري موجـود، نـوع فعالیـت کـارآفرینی و میـزان تاثیرگـذاري آن بـه         نمی
سطوح توسعه اقتصادي و همچنین کیفیت نهادهاي رسمی و غیررسمی در این کشورها بسـتگی  

روکراسـی و مالیـات ارتبـاط منفـی معنـادار بـا رشـد        ورسمی تنهـا متغیـر ب  دارد. از میان نهادهاي 
سـایر متغیرهـاي مربـوط بـه نهادهـاي رسـمی ماننـد         .اقتصـادي کشـورهاي درحـال توسـعه دارد    

ارتبـاط معنـاداري بـا رشـد اقتصـادي       ،مین مالی کارآفرینانأهاي قانونی و تجاري و تزیرساخت
ل مربوط به نهادهاي غیررسمی نیز تنها متغیر هنجارهـاي  این کشورها نداشته است. از میان عوام

نفـس   هاجتماعی و فرهنگی ارتباط مثبت و معنادار بر رشد اقتصادي این کشورها دارد و اعتمادبـ 
  فردي تاثیر معناداري نداشته است. 

 یافتهبرآورد مدل کشورهاي توسعه .2 جدول
  سطح احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر مستقل

log( ( 1))gdppc   57/0 038/0 91/14 000/0 

itteaopp  543/0 045/0 86/11 000/0 

itteanec  00055/0- 0005/0 94/0 - 34/0 

itfin  0158/0 007/0 202/2 0307/0 
inf it  0013/0 006/0 203/0 83/0 

itbur  011/0 - 0048/0 320/2 - 023/0 

itpc  0019/0 0009/0 129/2 0365/0 

itnorm 0032/0 0056/0 577/0 0565/0 
 220/44 آماره سارگان

 703/0 سطح احتمال آماره سارگان
  هاي پژوهشماخذ: یافته

یافته مربوط به کشـورهاي توسـعه یافتـه     حاصل از برآورد مدل به روش گشتاور تعمیم نتایج
 76/31برابـر بـا   ) J( جدول، مقدار آمـاره آزمـون سـارگان   این ارائه شده است. در  2در جدول 

اسـت. سـطح احتمـال آمـاره آزمـون       47/0برابـر بـا    آن سطح احتمال معنـاداري  محاسبه شده و
در  GMMو در نتیجه پذیرش سازگاري تخمـین زننـده    ،سارگان حاکی از عدم رد فرضیه صفر



  534 1397 پاییز، 3 شمارة ،11 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

کل مدل برآورد شده از نظر آمـاري معتبـر    ،توان گفتالگوي برآوردي است. براین اساس می
 بوده و نتایج کاذب نیستند.  

رگان و سـطح احتمـال آن حـاکی از معتبـر بـودن نتـایج و       ، آماره سا2بر اساس نتایج جدول
 بودهیافته تحت تاثیر مقادیر گذشته خود  . رشد اقتصادي در کشورهاي توسعهاستتخمین مدل 

هـاي کـارآفرینی،   و این میزان حتی بیشـتر از کشـورهاي درحـال توسـعه اسـت. از بـین فعالیـت       
تـري بـر رشـد اقتصـادي کشـورهاي      تب قـوي مرا گرا تاثیر مثبت، معنادار و به کارآفرینی فرصت

ارتبـاط  نیـز  گـرا   توسعه یافته نسـبت بـه کشـورهاي درحـال توسـعه دارد. کـارآفرینی ضـرورت       
مین مـالی  أتـ  ،معناداري با رشد اقتصـادي ایـن کشـورها نداشـته اسـت. از بـین نهادهـاي رسـمی        

ر رشـد اقتصـادي ایـن    روکراسـی تـاثیر منفـی معنـادار بـ     وو ب ،کارآفرینان ارتباط مثبت و معنادار
 نفس فردي تـاثیر مثبـت و معنـاداري بـر     هنهادهاي غیررسمی نیز بحث اعتمادبدر کشورها دارد. 

تـر  نقـش پررنـگ   ،رسـد نظـر مـی   هرشد اقتصـادي ایـن کشـورها دارد. در واقـع آنچـه واضـح بـ       
یافتـه نسـبت بـه کشـورهاي درحـال      کارآفرینی فرصت و نهادهاي رسمی در کشورهاي توسـعه 

  .است توسعه

  گیري بحث و نتیجه
 .در پژوهش حاضر ابتدا سعی شد ارتباط کارآفرینی و رشداقتصادي از دید نهادي بیان شود

ملی، انواع  گرا براي اقتصاد گرا و ضرورت سپس با توجه به تفاوت پیامدهاي کارآفرینی فرصت
آیـا کیفیـت    این پرسش مطرح شـد کـه  در ادامه  قرار گرفت. بررسیمورد انگیزش کارآفرینانه 

اقتصـادي در کشـورهاي    شـود میـزان رشـد    محیط نهادي و نوع انگیزش کارآفرینان باعـث مـی  
پـس از بیـان ادبیـات اقتصـادي و نتـایج       ،گویی به این پرسش مختلف متفاوت باشد؟ براي پاسخ

بـان جهـانی    هاي سی کشور عضو دیـده  هاي انجام شده در این حوزه، با استفاده از داده پژوهش
 ،هـاي آمـاري موجـود    و باتوجه به محدودیت GMMو روش  2009-2017رینی در دوره کارآف

محیط نهـادي   براي سنجش عنوان شاخصی  به(تاثیر برخی از عوامل نهادي رسمی و غیررسمی 
و کــارآفرینی بـه تفکیــک نـوع انگیـزش بــر رشداقتصـادي در دو گــروه      )رسـمی و غیررسـمی  

چـون   نتایج تخمـین مـدل در تاییـد مطالعـاتی هـم     آن پس از  .کشوري مورد آزمون قرار گرفت
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گیــري نــوع  نشــان داد کــه شــکل ،)2015و آپــاریکو و همکــاران (  12010فونتلسـازو همکــاران 
هــاي کــارآفرینی و نحــوه تاثیرگــذاري آن، بــه نهادهــاي رســمی و غیررســمی و ســطح  فعالیــت

بررسـی،   دو گـروه مـورد   هـر  دسـت آمـده از   بـه  یافتگی کشورها بستگی دارد. طبق نتایج توسعه
کشـورهاي   در ی که. ارتباطدارد؛ اقتصادي رشد کارآفرینی فرصت ارتباط مثبت و معناداري بر

داري  اگروه ارتباط معنـ  گرا نیز در هر دو تر است. کارآفرینی ضرورت مراتب قوي یافته به توسعه
)و والـري و  2006( و همکـاران  2این موضوع بـا نتـایج مطالعـات مینیتـی     ندارد. بر رشداقتصادي

موضـوع اشـاره    به ایـن ها  همخوانی و مطابقت دارد. در واقع در مطالعات آن ،)2009( 3پیترسون
و کـارآفرینی   نداردیافته جایگاهی  گرا در کشورهاي توسعه شده است که کارآفرینی ضرورت

ین طبـق  . همچناستو داراي ارزش افزوده باال  بوده نوآورمحور موجود در این کشورها عمدتاً
رسمی و متغیر هنجارهاي  عنوان شاخص نهاد  نتایج، معنادار بودن  متغیر بوروکراسی و مالیات به

مبین ارتباط  ،غیررسمی  در کشورهاي در حال توسعه عنوان شاخص نهاد اجتماعی و فرهنگی به
یافتـه   در کشورهاي توسـعه  ست. اقتصادي این کشورها رسمی و غیررسمی بر رشد معنادار نهاد

تـاثیر مهـم نهادهـاي     دهنـده  نشان نفس هروکراسی و اعتمادبومین مالی، بأنیز معنادار بودن متغیر ت
تی هاي سیاس نتایج تحقیق  داللت  است. وکار بر رشداقتصادي رسمی و غیررسمی محیط کسب
حـوزه و   ،شـود: نخسـت آنکـه محـیط نهـادي      اشاره مـی  نمونه  زیادي به همراه دارد که به چند

هاي کـارآفرینی مسـتلزم ارزیـابی     ارزیابی سیاست . از این روکند تره کارآفرینی را تعیین میگس
بـودن نهـاد رسـمی بوروکراسـی در کشـورهاي درحـال       ادار محیط نهادي است. باتوجه بـه معنـ  

  .گذاران در راستاي بهبود کیفیت بوروکراسی در کشور قدم بردارند الزم است سیاست ،توسعه
بر و دشـوار اسـت. بنـابراین     زمان ،غیررسمی طورخاص محیط نهاد هحیط نهادي و بتحول م ثانیاً

در د کـه بایـ   اسـت  کـار وقوع و سهولت ایـن   برايهایی  ترین مسائل، بررسی روش یکی از مهم
غیررسـمی   بـودن نهـاد   ادار مطالعات آینده مورد توجـه قـرار گیـرد. همچنـین بـا توجـه بـه معنـ        

                                                        
1 Fuentelsaz and et al. 
2 Minniti & et al.  
3 Valliere & Peterson  
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تـر   بـه بررسـی دقیـق   بایـد  در مطالعات آینـده   ،درحال توسعه هنجارهاي فرهنگی در کشورهاي
نقش فرهنگ کارآفرینانه در کشور پرداخت. ثالثـا، بـرخالف تصـور غالـب در اقتصـاد کـه بـه        

جملـه نهادهـاي مـرتبط بافضـاي     از  کند، نهادها و  توجهی می رشد اقتصادي بی ارتباط نهادها بر
 ،کنـد  طـور کـه رودریـک اشـاره مـی      د. همـان مهمـی بـر رشداقتصـادي دارنـ    تاثیر   ،وکار کسب

ي باید بـه  گذار سیاستهنگام شناسایی موانع رشد و توسعه اقتصادي مقدم بر هر اقدامی است و 
گـرا بـر    ي کـارآفرینی فرصـت  ادارمعنـ  با توجه به اثـر  . رابعاًشود امکانات و شرایط بومی توجه 

 یهاي مـدون  رود برنامه گذاران انتظار می از سیاست ،اقتصادي در کشورهاي درحال توسعه رشد
گـرا در   گـرا در مقابـل کـارآفرینی ضـرورت     گیري هرچه بیشتر کـارآفرینی فرصـت   شکل براي

  .شود تا اهداف توسعه موردانتظار از کارآفرینی محقق کنند کشور اجرا 
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). بررسـی اثـر کـارآفرینی بـر     1392اکبـر و سـلیمانی، الهـه (    ناجی میدانی، علی ؛صباحی، احمد

  .18-9 ) :11( 3، هاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهشرشداقتصادي در کشورهاي منتخب. 
-207): 2( 14، اقتصـاد مقـداري  ). ریسک سیاسـی، نهادهـا و کـارآفرینی،    1396زبیري، هدي (

173.  
رشداقتصـادي   ). بررسی اثـر کـارآفرینی بـر   1391کاظمی ترقبان، مریم و مبارکی، محمدحسن (

  .144- 125):3(5،  توسعه کارآفرینیگیري بیزي.  ایران با استفاده از رویکرد میانگین
). نگاهی به نقش عوامل موثر اقتصـاد کـالن در   1391احمدي، حبیب ( اکبر و سهیلی کمیجانی،
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ــوش  ــارزاده ن ــادي نج ــل ،آب ــر ؛ابوالفض ــه (  ،مهرانف ــی محبوب ــانبخش و طبرس ــش  .)1391جه نق

 .115-130):2( 17، بودجهبرنامه و کارآفرینی مولد و غیرمولد در رشداقتصادي، 
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