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چكيده: در حال حاضر، در ادبيات رشد اقتصادى، كارآفرينى اهميت ويژه اى يافته است، 
به طورى كه از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادى ياد مى شود. اما نكته قابل توجه اين 
است كه در برخى كشورهاى در حال توسعه، نسبت به كشورهاى توسعه يافته، سطح كل 
فعاليت هاى كارآفرينى بسيار باالست، در حالى كه ميزان رشد اقتصادى كشورهاى مذكور 
كم بوده است. به نظر مى رسد دليل تفاوت مذكور، سهم كارآفريني در فعاليت هاي مولد 
يا غيرمولد است. هدف پژوهش حاضر، بررسى نقش كارآفرينى مولد و غيرمولد در رشد 
اقتصادى كشورها است. بدين منظور، از خوداشتغالى به عنوان شاخصى براى كارآفرينى 
غيرمولد و از نوآورى به عنوان شاخصى براى كارآفرينى مولد استفاده شده است. نتايج 
حال  در  و  توسعه يافته  منتخب  كشور  شصت  براى  رگرسيونى  الگو  تخمين  از  حاصل 
توسعه، با روش داده هاي تابلويي1 در دوره 2008-1996، بيانگر آن است كه خوداشتغالى 
اثرى مثبت بر رشد اقتصادى دارد. از اين رو، در پژوهش حاضر،  اثر منفى و نوآورى 
اقتصادى  رشد  به  نيل  الزمه  و  گرفته  قرار  تأكيد  مورد  بامول3  و  شومپيتر2  نظريه هاى 

بلندمدت، كارآفرينى بر مبناى نوآورى دانسته شده است.

كليدواژه ها:  كارآفرينى، خوداشتغالى، نوآورى، رشد اقتصادى، توسعه اقتصادى

1. Panel Data
2. Schumpeter
3. Baumol
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 مقدمه
شكاف بزرگ اقتصادى ميان كشورهاى ثروتمند و فقير، موجب انجام پژوهش هاى بسيار زيادى با 
هدف تجزيه و تحليل داليل تفاوت در رشد و توسعه اقتصادى كشورهاى مذكور شده است. در بسيارى 
پژوهش ها، از جمله   بررسى هال و جونز1 (1999) و آسموغلو2 و همكاران (2001)، تفاوت در نهادهاى 
سياسى و قانونى حاكم بر جوامع، به عنوان عامل مهمتفاوت در رشد اقتصادى كشورها مطرح شده 
است. در پژوهش هاى ديگرى نيز مانند بررسى فرانكل و رومر3 (1999)، سياست هاى خاص اقتصادى 
است.  شده  شناخته  كشورها  سرانه  درآمد  در  تفاوت  تعيين كننده  عامل  تجارى،  آزادسازى  ويژه  به 
در ساير پژوهش هاى پيشين درباره اين موضوع، از جمله بررسيگالوپ4 و همكاران (1999)، عوامل 
اختالف  اساسى  عوامل  آبى،  سواحل  به  كشورها  دسترسى  و  هوا  و  آب  در  اختالف  مانند  جغرافيايى 
در رشد اقتصادى كشورها دانسته شده است. در كنار عوامل مذكور، عامل ديگرى كه اقتصاددانان 
بزرگى مانند شومپيتر معتقدند نقش بسيار مهمى در رشد اقتصادى دارد و در واقع، آن را موتور رشد 
اقتصادى مى دانند، كارآفرينى است. اما بايد توجه كرد كه در برخى كشورهاى در حال توسعه، نسبت 
به كشورهاى توسعه يافته، سطح كل فعاليت هاى كارآفرينى بسيار باالست؛ در حالى كه ميزان رشد 
اقتصادى كشورهاى مذكور، كم است. از آنجايى كه اقتصاددانان به طور معمول از دو ديدگاه متفاوت 
"دارا بودن كسب و كار" و "ابتكارات" كارآفرينى را مورد بررسى قرار مى دهند كه اولى بيانگر كارآفرينى 
غيرمولد و دومى بيانگر كارآفرينى مولد است، به نظر مى رسد دليل تفاوت مذكور سهم كارآفريني در 
فعاليت هاي مولد يا غيرمولد است. زيرا در ديدگاه اول، مفهوم كارآفرينى فقط با اشتغال زايى مترادف 
شده است كه فقط راهى براى گريز از بيكارى و تأمين نيازهاى اوليه افراد با انجام فعاليت هاى تكرارى 
در جامعه است، در حالى كه در ديدگاه دوم، كارآفريني فرايند شناسايي فرصت هاي اقتصادي، ايجاد 
شده  دانسته  شده  شناسايي  فرصت هاي  از  بهره برداري  براي  رشديابنده  و  نوآور  جديد،  كار  و  كسب 
است كه در نتيجه آن، كاالها و خدمات جديدي به جامعه عرضه مي شود. از اين ديدگاه، كارآفريني 
مي تواند ويژگي هاي مثبتي مانند بارور شدن خالقيت ها، ترغيب به نوآوري و توسعه آن، افزايش اعتماد 
به نفس، ايجاد و توسعه فناورى، توليد ثروت در جامعه و افزايش رفاه عمومي را همراه خود داشته 

.(Baumol,1990) باشد

1.Hall and Jones
2. Acemoglu 
3. Frankel and Romer
4. Gallup
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كارآفرينى و رشد اقتصادى
به  نسبت  و  بوده  اهميت  حائز  بسيار  بيستم  قرن  اواخر  در  كارآفرينى،  به  مربوط  نظرى  مباحث 
سال هاى قبل از 1970 كه اين بحث مورد غفلت واقع شده بود، پژوهش هاى فراوانى به ويژه درباره 
كارآفرينى و رشد اقتصادى انجام شده است. بر اساس پژوهش هاى پيشين، ارتباط بين كارآفرينى و 
رشد اقتصادى از ديدگاه هاى متفاوت مورد بررسى قرار گرفته است كه مهمترين آنها، ديدگاه شومپيتر 
است. استوار  اقتصادى  توسعه  و  تعادل ها  عدم  خالق،  تخريب  اجراى  نوآورى،  بر  كه  است  بامول  و 

شوميپتر، كارآفريني را موتور توسعه اقتصادي معرفي كرده است. به اعتقاد وى كارآفريني، مجموعه 
ابداع ها و نوآوري هايي است كه به اقتصاد، انرژي جديدي براى رشد و موفقيت تزريق مي كند. شومپيتر 
معتقد بود نقش كارآفرين، تخصيص مجدد منابع با بر هم زدن تعادل هاي موجود است. شومپيتر، اين 
فرايند را كه از طريق معرفي نوآوري هاي كارآفرينانه انجام مي شود، تخريب خالق ناميده است. انديشه 
شومپيتر از تخريب خالق، روند رقابت پذيرى است كه در اين انديشه، كارآفرينان پيوسته به دنبال 
ايده هاى جديدى هستند كه ايده هاى منسوخ رقباى آنان را شكست دهد. وي نوآوري هاي كارآفرينانه 

را شامل پنج مورد مي داند: 
1- معرفي كااليى جديد

2- معرفي روش توليدي جديد
2- افتتاح و گشايش بازارى جديد

4- ايجاد منبعى جديد براي عرضه مواد اوليه يا كاالهاي نيمه  ساخته1
.(Baumol,1990) 5- ايجاد سازماندهي جديد در بخش هاي مختلف صنعت

ايجاد  و  تعادل  عدم  شرايط  در  شومپيتر  نظر  مورد  اهداف  كه  است  كرده  استنتاج  يو2(1998) 
بى ثباتى، تحقق خواهد يافت و در مقابل استفاده از نظام هاى تعادلى و تحليل هاى ايستا قرار خواهد 
گرفت كه فروضى مانند رفتار عقاليى اشخاص و حداكثر كردن سود مورد نظر را شامل مى شود. بامول 
نيز همانند شومپيتر با ديد نوآورى كارآفرينى را مورد بررسى قرار مى دهد. به اعتقاد وى، كارآفرين 
از قوه ابتكار و خالقيت در يافتن روش هايى برخوردار است كه منجر به افزايش دارايى ها، قدرت و 
اعتبار وى شود (Baumol,1990). از اين رو، مى توان گفت كه از ديدگاه شومپيتر و بامول، كارآفرينى 
براى  غيره)  و  فرهنگ  (نهادها،  شرايط  كه  زمانى  و  مى شود  بيان  رقابت پذيرى  و  نوآورى  صورت  به 

1. Part manufactured goods
2. Yu
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كارآفرينى مهيا شود، كارآفرينى از طريق نوآورى، تنوع منابع، اختراع و رقابت پذيرى بر رشد اقتصادى 
.(Carree&Thurik, 2002) تأثير بسيارى مى گذارد

رشد  مدل هاى  داده اند.  قرار  توجه  مورد  را  كارآفرينى  برون زا،  رشد  مدل  در  نيز  نئوكالسيك ها 
متفاوتى در ديدگاه نئوكالسيكى وجود دارد، ولى نقش كارآفرينى در رشد اقتصادى، بيشتر در قالب 
انباشت  سولو،  رشد  مدل  اساسى  نتايج  به  توجه  با  مى شود.  داده  توضيح  سولو1 (1956)  رشد  مدل 
سرمايه و وجود سرمايه هاى متفاوت بين كشورها نمى تواند بيانگر تفاوت رشد سرانه كشورها باشد. بر 
اساس آن، مدل الحاقى سولوتوسط يك تابع توليد بازدهى ثابت نسبت به مقياس پايه گذارى شد كه در 
آن، توليد، تابعى از سرمايه و نيروى كار مؤثر (مبتنى بر دانش) است. نتايج مدل مذكور بيانگر اين است 
كه اگر سرمايه و نيروى كار افزايش يابد، توليد افزايش خواهد يافت و تعادل در نقطه اى ديگر پديد 
خواهد آمد، ولى نرخ رشد توليد تغيير نخواهد كرد و يگانه عاملى كه موجب افزايش رشد اقتصادى 
خواهد شد، پيشرفت دانش است كه يكى از مظاهر آن، پيشرفت فناورى است.كارآفرينى در مدل سولو 
به طور مستقيم وجود ندارد، ولى مى توان تشخيص داد كه وجود عامل دانش در اين مدل، بيانگر نقش 
كارآفرينى در رشد اقتصادى است. عامل دانش در مدل مذكور، به طور دقيق تعريف نشده است و به 
عنوان عاملى برونزا در نظر گرفته مى شود، ولى مى توان گفت عواملى كه بر دانش تأثير مى گذارد، بر 
رشد اقتصادى مؤثر خواهد بود. از آنجايى كه كارآفرينى اثر بسيار مهمى بر دانش و پيشرفت فناورى 
دارد و موجب افزايش آن مى شود، مى توان نتيجه گرفت كه در مدل مذكور، كارآفرينى يكى از عوامل 

.(Karlsson& and et.al, 2004) مهم و تأثيرگذار بر رشد اقتصادى است
تغييرات  به  وابسته  برون زا  به طور  رشد  سولو،  رشد  مدل  مانند  نئوكالسيك  رشد  مدل هاى  در 
سطوح فناورى دانسته مى شود. مدل هاى مذكور، محدوديت هايى دارد، زيرا در آنها درباره پيشرفت 
به  معروف  جديد  رشد  مدل هاى  دليل،  همين  به  مى شود.  صحبت  كمتر  اقتصاد  گسترش  و  فناورى 
مدل هاى رشد درون زا مطرح شده است كه اين عوامل را به طور درون زا در مدل وارد شده است. اولين 
و مهمترين مدل هاى رشد درونزا، مدل هاى رومر2 (1986 و 1990)، لوكاس3 (1988) و گروسمن و 
هلپمن4 (1991) است. در تعدادى از مدل هاى مذكور از قبيل مدل لوكاس (1988)، سرمايه فيزيكى 
با سرمايه انسانى متفاوت دانسته شده است. اين موضوع بيانگر اين است كه در مدل هاى مذكور، نسبت 

1. Solow
2. Romer
3. Lucas
4. Grossman&Helpman
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به مدل هاى رشد نئوكالسيك اهميت بيشترى به سرمايه انسانى داده شده است.بر اساس مدل هاى 
رشد درونزا كه در آنها عامل دانش درونزا فرض شده است، رشد اقتصادى تحت تأثير سرمايه گذارى 
بر دانش است. دانش ممكن است انواع گوناگون و منابع متفاوتى مانند پژوهش هاى علمى پايه اى، 
پژوهش و توسعه شخصى و نوآورى را داشته باشد، ولى نمى توان گفت كه كارآفرينى به طور مستقيم 
در اين مدل ها لحاظ مى شود. براى مثال، كارآفرينى در مدل هاى رشد درونزاى لوكاس و رومر به طور 
صريح بيان نشده است. استثنايى كه در اين زمينه وجود دارد، مدل گروسمن و هلپمن (1991) است. 
آنها كل برنامه هاى پژوهش و توسعه و تصميم هاى سرمايه گذارى كارآفرينانى را كه به حداكثر كردن 

سود خود در آينده فكر مى كنند، در مدل خود وارد كرده اند.
مذكور،  ديدگاه  در  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  مربوطه  پژوهش هاى  در  نيز  اتريشى  ديدگاه 
كارآفريني فرايند شناسايي فرصت هاست. به اعتقاد كرزنر1، كارآفرين كسي است كه فرصت هاي جديد 
سودآور را در بازار ايجاد كند. وى معتقد است كه ارتباط بين كارآفرينى و رشد اقتصادى زمانى پديد 
خواهد آمد كه كارآفرين از طريق بهبود بازارهاى بى كفايت و ناكارا در وضعيت عدم تعادل، سود مورد 
نظر خود را دريافت كند (Kirzner, 1973). در بسط مدل كرزنز، هوكلمب2 (1998) بيان كرده است 
كه فرصت هاى سودمند بايد در مكان هايى قرار داشته باشد كه كارآفرينان زيرك وجود دارند تا نيل 
به رشد اقتصادى فراوان ميسر شود. زيرا كارآفرينان مذكور مى توانند تغييرات اساسى را ايجاد كنند 
نتيجه،  در  و  فرصت ها  كارآفرينى،  بنابراين  مى شود.  كارآفرينى  بيشتر  فرصت هاى  ايجاد  موجب  كه 
كارآفرينى هاى بيشترى را پديد مى آورد و اين عمل، حركتى سيال، پايدار و هميشگى به سمت رشد 

اقتصادى است.
ديدگاه ديگرى كه در ادبيات مربوط به كارآفرينى و رشد اقتصادى از اهميت ويژه اى برخوردار 
است، ديدگاه نهادگرايى است. گولد3 (1972) بيان كرده است كه به منظور بسط مدل هاى تعادلى 
ايستاى رشد و توسعه اقتصادى، تلفيقى بين اقتصاد و تاريخ آن وجود داشته است. در تاريخ اقتصاد، 
نهادها اغلب به عنوان عامل تعيين كننده رشد اقتصادى مورد توجه قرار گرفته است. به اعتقاد نورث 
و توماس4 (1973) عواملى مانند نوآورى، تحصيل و انباشت سرمايه، دليل اصلى رشد نيست. رشد 
فقط زمانى پديد خواهد آمد كه سازمان ها و نهادهاى موجود در اقتصاد كارا باشد و افراد با انگيزه هايى 

1. Kirzner
2. Holcombe
3. Gould
4. North& Thomas
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نهادى،  چارچوب  اعتقادنورث،  به  شوند.  ترغيب  اجتماعى  مطلوب  فعاليت هاى  پذيرش  سمت  به 
تعيين كننده اصلى ظهور كارآفرينى مؤثر بر رشد اقصادى خواهد بود. وى، معتقد است كه كارآفرين - 
عامل تحول اقتصادى - شخصى است كه به انگيزه هاى تجسم يافته در قالب هاى نهادى پاسخ مى دهد 
بر   (1997) بويس2  و  تاريك  ونكرز،   ،(1949) كول1   ،(1993) بامول  مانند  افرادى   .(North, 1990)

اهميت نهادهاى كارا در خلق كارآفرينى مؤثر بر رشد اقتصادى بسيار تأكيد كرده اند.

معيارهاى كارآفرينى
با توجه به پژوهش هاى موجود، معيار كافى و مناسبى به عنوان شاخصى براى كارآفرينى تعريف 
مورد  كارآفرينى  براى  شاخصى  عنوان  به  خوداشتغالى  پيشين،  پژوهش هاى  برخى  در  است.  نشده 
سازمان بين المللى كار4، در خوداشتغالى، حق الزحمه فرد  اساس تعريف  توجه قرار گرفته است3. بر 
شاغل به طور مستقيم به سود حاصل از توليد كاالها و خدمات توسط وى منوط است و تصميم گيرنده 
فعاليت و مسئول سود و زيان آن مى باشد. سازمان بين المللى كار از كارفرمايان، كاركنان مستقل، 
اعضاى شركت هاى تعاونى (به شرطى كه قراردادى مبنى بر دريافت دستمزد نداشته باشند) و كاركنان 
فاميلى بدون مزد، به عنوان افرادى خوداشتغال ياد مى كند. در بسيارى از پژوهش ها درباره كارآفرينى، 
خوداشتغالى به عنوان شاخص كارآفرينى به كار برده شده، اما اين قضيه اثبات شده است كه اين متغير 

.(Salgado& Hector, 2004) براى اندازه گيرى كارآفرينى ضعيف عمل مى كند
انجام  نظرسنجى  و  تخصصى  مصاحبه هاى  اساس  بر  كه  كارآفرينى5  جهانى  نمايشگر  طرح  در 
راه اندازى  را  كوچك  كارى  و  كسب  كه  است  شده  تعريف  شخصى  عنوان  به  كارآفرين  مى شود، 
سال  تا 64  بين 18  سنين  در  واقع  افراد  از  تصادفى  نمونه اى  كارآفرينى،  جهانى  نمايشگر  مى كند. 
هر كشور را براى نشان دادن مجموع فعاليت هاى كارآفرينى مورد بررسى قرار مى دهد. شاخص مورد 
بررسى نمايشگر كارآفرينى، شاخص كل فعاليت هاى كارآفرينى6 است كه خود به دو شاخص فرعى 

1. Cole
2. Wennekers, Thurik&Buis

3. برخى از پژوهش هايى كه در آنها خوداشتغالى به عنوان شاخص كارآفرينى به كار رفته است، عبارت است از:
Audretsch& Thurik (2001), Blanchflower (2000), Blanchflower&et. al. (2001), Carree&et. al. 
(2000)
4. International Labor Organization(ILO)
5. Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
6. Total Entrepreneurial Activity(TEA)
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"كارآفريني اجباري"1 و كارآفريني بر مبناى فرصت"2 دسته بندي مي شود. كارآفريني اجباري با فقر 
و بيكاري فراوان مرتبط است و افراد فقط براي كسب درآمد و تأمين حداقل استانداردهاي زندگي 
به آن رو مي آورند، اما كارآفريني بر مبناى فرصت، بيانگر شروع كسب وكارى جديد بر پايه شناسايي 
فرصت ها و بكارگيري نوآوري است و افراد براي افزايش درآمد و ارتقاء كيفيت زندگي خويش، به آن 

مبادرت مي كنند.
سازمان جهاني حقوق مالكيت فكري3، معتقد است كه نوآورى يكى از معيارهاى مهم و ويژه براى 
كارآفرينى است. بر اساس تعريف سازمان مذكور، نوآوري ارائه محصولى توليدي يا روش توليدي جديد 
است يا مشكل فناوري را رفع مي كند. بر اساس تعريف مذكور، سازمان جهاني حقوق مالكيت فكري، 
در مسير فكرى شومپيتر و بامول، ثبت اختراع ها را به عنوان شاخصى براى كارآفرينى معرفى مى كند. 

پيشينه پژوهش
پژوهش هاى  و  گرفته  قرار  بررسى  مورد  نظرى  به طور  بيشتر  اقتصادى  رشد  بر  كارآفرينى  تأثير 
تجربى كمترى درباره آن انجام شده است. در ادامه، مهمترين پژوهش هاى پيشين درباره اين موضوع 

به طور خالصه مرور شده است.
معيار  عنوان  به  اختراعات  ثبت  گرفتن  نظر  در  با  خود  پژوهش  در   ،(2009) همكاران  و  لى4 
كارآفرينى، به بررسى ارتباط ميان كارآفرينى و رشد اقتصادى در كشور چين پرداختند. آنها اين ارتباط 
را با استفاده از داده هاى پانل و تخمين زننده GMM، براى بيست و نه استان كشور چين در دوره اى 
بيست ساله (2003-1983) مورد تجزيه و تحليل قرار دادند و نتيجه گرفتند كه در دوره مورد بررسى، 

كارآفرينى بر رشد اقتصادى چين، اثر مثبت و معنى دارى داشته است.
وان استل5 و همكاران (2004)، در پژوهشى اثر كارآفرينى را بر رشد اقتصادى سى و شش كشور 
جهان در دوره 2003-1999 مورد بررسى قرار دادند. پژوهشگران مذكور، شاخص كل فعاليت هاى 
كارآفرينى (TEA) را به عنوان شاخص كارآفرينى در نظر گرفتند و پس از برآورد مدل رگرسيونى مورد 
نظر با روش GMM نتيجه گرفتند كه كارآفرينى بر رشد اقتصادى تأثير مى گذارد، اما اين تأثير به 
سطح درآمد سرانه كشورها منوط است. به اين معنى كه در كشورهاى فقير، بين سطح كل فعاليت هاى 

1. Necessity Entrepreneurship
2. Opportunity Entrepreneurship
3. World Intellectual Property RightsOrganization(WIPO)
4. Li
5. Van Stel
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كارآفرينى و رشد اقتصادى رابطه اى منفى وجود دارد، در حالى كه اين ارتباط براى كشورهاى ثروتمند 
و با درآمد سرانه باال مثبت است. بر اساس اين نتيجه، پژوهشگران بيان كردند كه اثر كل فعاليت هاى 
كارآفرينى بر رشد اقتصادى پيچيده است و براى بررسى نقش كارآفرينى در رشد اقتصادى، بايد تأثير 

انواع كارآفرينى را به طور مجزا مورد بررسى قرار داد.
 OECD بالنچفلور1 (1998)، با استفاده از داده هاى سرى زمانى مربوط به بيست و سه كشور عضو
به بررسى اثر كارآفرينى بر رشد اقتصادى كشورهاى مذكور در دوره 1996-1966 پرداخت. وى كه 
خوداشتغالى را معيارى براى كارآفرينى در نظر گرفته بود، پس از برآورد مدل مورد نظر خويش نتيجه 

گرفت كه رابطه معنى دارى بين خوداشتغالى و رشد اقتصادى وجود ندارد.
مارتين2 و همكاران (2010) در پژوهش خود، اثر كارآفرينى را بر رشد اقتصادى بيست و پنج 
فعاليت هاى  كل  شاخص  از  كه  آنها  دادند.  قرار  آزمون  مورد  دوره 2000-2006  در  منتخب  كشور 
كارآفرينى (TEA) به عنوان شاخص كارآفرينى استفاده كردند، با برآورد مدل هاى رگرسيونى مطرح 
شده با روش آثار ثابت نتيجه گرفتند كه كارآفرينى از طريق رونق سرمايه گذارى بخش خصوصى، اثر 

مثبت غيرمستقيمى بر رشد اقتصادى دارد.
ربيعى (1388) با استفاده از مدل رشد درونزاى رومر، اثر كارآفرينى و نوآورى را بر رشد اقتصادى 
ايران مورد بررسى قرار داد. وى كه از آمار سرى زمانى اقتصاد ايران در دوره 83-1347 استفاده كرد، 
نتيجه گرفت كه به ترتيب، كاالهاى واسطه اى، نيروى كار، سرمايه انسانى، سرمايه فيزيكى و واردات 

ماشين آالت، باعث افزايش توليد در اقتصاد ايران مى شود.
مداح (1387) با ارائه مدلى با عنوان آموزش عالى، كارآفرينى و رشد اقتصادى، نقش كارآفرينى 
را در رشد اقتصادى چهارده كشور منتخب مورد بررسى قرار داد. وى كه ضريب همبستگى خطى 
ميان نرخ رشد شركت هاى تازه تأسيس را به عنوان شاخص جانشين فعاليت هاى كارآفرينى و نرخ 
رشد اقتصادى در چهارده كشور تحت بررسى محاسبه كرد، نتيجه گرفت كه ضريب همبستگى ميان 
كارآفرينى و رشد اقتصادى، 0/79 است. يعنى بهبود شاخص كارآفرينى، موجب رشد اقتصادى مى شود. 

ارائه مدل و معرفى متغيرها
به منظور بررسي تأثير انواع كارآفرينى بر رشد اقتصادى، از روش اقتصادسنجى داده هاى تابلويى 
براى دوره زمانى 2008-1996 استفاده شده است. كشورهاى مورد بررسى در پژوهش حاضر، شصت 
1. Blanchflower
2. Martinand
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كشور منتخب توسعه يافته و در حال توسعه است كه براى انتخاب آنها، معيارهاى مختلفى مانند تنوع 
الگوي اقتصادسنجي مورد  توجه بوده است.  اطالعات مورد  موقعيت جغرافيايى و در دسترس بودن 
استفاده در اين پژوهش كه از مبانى نظرى و پژوهش هاى تجربى گرفته شده است، به صورت زير است:
EGit = β0 + β1INSit + β2  EPit + β3DEit + β4  Eit + Uit

كه در آن:
EG: رشد درآمد سرانه واقعى

INS: شاخص كيفيت نهادى 

EP: شاخص سياست هاى اقتصادى 

DE: شاخص شرايط جغرافيايى 

E: شاخص كارآفرينى 
U: جمله اختالل مدل رگرسيون است.

در  الگوى مذكور، سه متغير مربوط به كيفيت نهادى، سياست هاى اقتصادى و شرايط جغرافيايى به 
عنوان متغيرهاى كنترل و اثرگذار بر رشد اقتصادى در نظر گرفته شده است. بانك جهانى براى كيفيت 
نهادى شش شاخص ثبات سياسى، اثر بخشى دولت، حاكميت قانون، حق اظهارنظر و پاسخگويى، 
كنترل فساد و كيفيت بوروكراسى را بيان كرده كه در پژوهش حاضر نيز براي سنجش شاخص كيفيت 
نهادي از ميانگين غيروزنى اين شش شاخص استفاده شده است. از آنجايى كه در ميان سياست هاى 
سال  سى  در  كشورها  بسيارى  در  و  بوده  برخوردار  ويژه اى  اهميت  از  آزادسازى  سياست  اقتصادى، 
گذشته اصالحات تجارى بى سابقه اى انجام شده، اين سياست، شاخص سياست هاى خاص اقتصادى 
در نظر گرفته شده است. عالوه بر اين، به پيروى از اكثر پژوهش هاى پيشين درباره اين موضوع، فاصله 

از خط استوا به عنوان شاخص شرايط جغرافيايى انتخاب شده است.
كارآفريني به دو لحاظ "دارا بودن كسب و كار" و "ابتكارات" مورد بررسي قرار مي گيرد. در پژوهش 
حاضر، مطابق مطالعات گذشته، از لحاظ دارا بودن كسب و كار را كه بيانگر كارآفريني اجباري است، 
نوآوري  با  مي شود،  مربوط  فرصت  كارآفريني  به  كه  را  ابتكارات  لحاظ  از  و   (SELF) خوداشتغالي  با 

(PAT) نشان داده ايم.
داده هاى آماري مورد نياز براى رشد اقتصادى و كيفيت نهادي، از سايت بانك جهانى استخراج شده 
است. كافمن1 و همكاران در بانك جهانى، داده هاى مربوط به نهادها را از 2/5 - تا 2/5 + رتبه بندى كرده اند؛ 

1. Kauffman
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به طورى كه مقدار بيشتر، بيانگر كيفيت بهتر نهادها و در كل بيانگر حكمرانى خوب است. براي نوآوري 
داده هاي مربوط به ثبت اختراعات، از گزارش سازمان جهاني حقوق مالكيت فكري (WIPO) و براى 
نرخ خوداشتغالي، داده هاى آخرين گزارش سازمان بين المللي كار (ILO) مورد استفاده قرار گرفته است. 
فاصله كشورها از خط استوا از پژوهش هال و جونز (1999) و شاخص آزادى تجارى از گزارش بنياد 
هريتيج1 گرفته شده است. در گزارش مذكور براي شاخص آزادى تجارى، نمره اي بين صفر و ده بيان 
مي شود، به طوري كه عدد ده، باالترين درجه آزادي و عدد صفر پايين ترين درجه آزادي را نشان مي دهد.

برآورد مدل و تحليل يافته ها
پيش از تخمين مدل، بايد مشخص كرد كه آيا عرض از مبدأ مدل براي مقاطع مختلف، يكسان است 
يا متفاوت؟ در صورتي كه مقاطع، عرض از مبدأ واحد داشته باشند، به سادگي مي توان از روش حداقل 
مربعات تجميع شده2 استفاده كرد، در غير اينصورت، استفاده از روش داده هاي تابلويي ضرورت دارد. به 
لحاظ آماري اين قضيه با استفاده از آزمون F مورد آزمون قرار مي گيرد. در پژوهش حاضر، با توجه به 
اينكه آماره F محاسبه شده در مدل هاى مورد بررسى كه در آنها نرخ خوداشتغالي و نوآورى به عنوان 
شاخص كارآفرينى به كار برده شده است، به ترتيب 9/46 و 8/53 است، در هر دو مدل، آماره F محاسبه 
شده، از F بحراني جدول به مراتب بزرگتر است. بنابراين، فرضيه صفر مبني بر مساوي بودن عرض از مبدأ 
همه كشورها رد مي شود. در گام بعد، به منظور انتخاب روش برآورد داده هاي تابلويي كه به دو صورت 
روش آثار ثابت3 و روش آثار تصادفي4 برآورد مي شود، از آماره هاسمن استفاده شده است. نتايج آزمون 
مذكور در هر دو مدل، بيانگر انتخاب روش آثار تصادفي است و در جدول هاى(1) و (2) بيان شده است.

جدول (1): نتايج حاصل از آزمون هاسمن (شاخص كارآفرينى: نرخ خوداشتغالي)
نتيجه آزموناحتمالآماره كاي- دو جدولآماره هاسمن

انتخاب روش آثار تصادفي0/729/480/95
منبع: محاسبات پژوهش

1. Heritage Foundation
2. Pooled Least Square
3. Fixed Effect
4. Random Effect
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جدول (2): نتايج حاصل از آزمون هاسمن (شاخص كارآفرينى: نوآوري)
نتيجه آزموناحتمالآماره كاي-دو جدولآماره هاسمن

انتخاب روش آثار تصادفي0/489/480/97
منبع: محاسبات پژوهش

نتايج حاصل از برآورد مدل هاى رگرسيونى كه در آنها نرخ خوداشتغالى و نوآورى به عنوان شاخص 
كارآفرينى به كار برده شده است، به ترتيب در جدول هاى(3) و (4) بيان شده است.

جدول (3): نتايج حاصل از برآورد مدل به روش آثار تصادفي
آماره هاي مهماحتمال مربوطهآمارهtضريبمتغير

C0/41*5/820/000F = 24/ 18
INS0/2*2/940/006R2 = 0/ 88
EP0/02**2/410/02D.W=2 /05
DE0/57*4/410/000

SELF- 0/05**- 2/060/05
C: عرض از مبدأ

*: معناداري در سطح 1%
**: معناداري در سطح 5%
منبع: محاسبات پژوهش

جدول (4): نتايج حاصل از برآورد مدل با روش آثار تصادفي
آماره هاي مهماحتمال مربوطهآمارهtضريبمتغير

C0/31*3/420/000F = 31/ 14
INS0/34*2/600/01R2 = 0/ 92
EP0/10**2/480/02D.W=2/ 02
DE0/57*4/830/000

PAT0/63*3/850/000
C: عرض از مبدأ

*: معناداري در سطح 1%
**: معناداري در سطح 5%
منبع: محاسبات پژوهش
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شاخص  عنوان  به  خوداشتغالى  نرخ  كه  مدلى  در  مى شود،  مالحظه  جدول (3)  در  كه  همانطور 
نرخ  و  تجارى)  (آزادى  اقتصادى  سياست هاى  شاخص  جز  به  است،  شده  برده  كار  به  كارآفرينى 
خوداشتغالى كه در سطح اطمينان 95 درصد معنادار است، ساير متغيرها با اطمينان باالى 99 درصد 
معنادار است. در جدول (4) نيز مشاهده مى شود در مدلى كه نوآورى به عنوان شاخص كارآفرينى 
تجارى) كه در سطح  اقتصادى (آزادى  سياست هاى  شاخص  قرار گرفته است، به جز  مورد استفاده 
اطمينان 95 درصد معنادار است، ساير متغيرها با اطمينان باالي 99 درصد معنادار است. آماره ضريب 
تعيين بيانگر اين است كه در وضعيت اول، 88 درصد و در وضعيت دوم، 92 درصد از تغييرات رشد 
اقتصادى توسط متغيرهاى مستقل وارد شده در مدل توضيح داده مي شود كه بيانگر قدرت برازش 

مناسب و باالي مدل است.
براساس نتايج جدول ها وجود كيفيت نهادى سالم و كارآمد و آزادسازى تجارى، اثر مثبتى بر رشد 
اقتصادى داشته است و مى تواند محرك رشد اقتصادى باشد. عالوه بر اين، هر چه فاصله از خط استوا 
بيشتر باشد، به دليل بهتر شدن شرايط آب و هوايى، رشد اقتصادى كشورها بيشتر است. نتايج مذكور، 
دقيقاً مطابق با مبانى نظرى و نتايج پژوهش هاى تجربى، از جمله بررسى گيالندرس و والن1(2010) 
است. ارتباط مثبت ميان كيفيت نهادى و رشد اقتصادى بيانگر آن است كه هر قدر در يك كشور، دولت 
پاسخگوتر و كارآمدتر و ثبات سياسى بيشتر، مقررات اضافى و هزينه ها كمتر و حاكميت قانون، گسترده تر 
و فساد محدودتر باشد، رشد اقتصادى نيز بيشتر خواهد بود. زيرا وجود حكمرانى خوب، موجب پيدايش 
فضاى مناسب تر كسب و كار، محيط رقابتى تر، سرمايه گذارى و انباشت بيشتر در منابع فيزيكى و انسانى 
و در نهايت، نرخ هاى رشد و درآمدهاى سرانه مستمر و باثبات مى شود. دليل اثر مثبت آزادى تجارى بر 
رشد اقتصادى نيز اين است كه تجارت آزاد موجب تشويق رقابت، بهبود تخصيص منابع، افزايش كارايى، 
بهبود كيفيت كاال و رشد سريع صادراتى مى شود و در نهايت، رشد اقتصادى فراوان را پديد مى آورد. 
اما نتيجه مهم به دست آمده اين است كه خوداشتغالى اثر منفى و نوآورى اثر مثبتى بر رشد اقتصادى 
دارد.همانطور كه از قبل بيان شد، افراد خوداشتغال انتخاب شغلى بهترى ندارند و فقط براى رهايى از 
بيكارى و تأمين حداقل هاى زندگى به اين كار مبادرت مى كنند. فعاليت هاى خوداشتغالى بيشتر به بخش 
غيررسمى اقتصاد مربوط است و فرارهاى مالياتى و عدم رعايت قوانين كار، از ويژگى هاى مهم اين نوع 
كسب وكار است. در واقع، خوداشتغالى فعاليتى تكرارى و غيرمولد است و با توجه به باال بودن سهم آن 
از فعاليت هاى غيررسمى، اين نوع كارآفرينى رشد اقتصادى را كاهش مى دهد. در حالى كه نوآورى سبب 

1. Gillanders& Whelan
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افزايش توليد از طريق افزايش توان توليد افراد و در نهايت، افزايش رشد اقتصادى مى شود. به بيان ديگر، 
نوآورى و آموزش هاى استفاده از علوم و دانش و افزايش مهارت هاى حرفه اى، بازدهى و كارايى نيروى كار 
و سرمايه را ارتقاء مى دهد و بدين ترتيب، رشد و توسعه اقتصادى ميسر مى گردد. نتايج پژوهش حاضر، 
مطابق با نظريه هاى شومپيتر و بامول درباره كارآفريني است كه بر اساس آن، نوآوري مي تواند موجب 
شكوفايي و رشد بلندمدت اقتصاد شود. به اعتقاد آنها، خوداشتغالى باعث توزيع ثروت مى شود، ولى خلق 

ثروت نمى كند، در حالى كه نوآورى منشأ اساسي رشد اقتصادي و خلق ثروت است.

نتيجه گيرى
نيل به نرخ رشد اقتصادى فراوان، يكى از مهمترين اهداف هر نظام اقتصادى محسوب مى شود كه به 
تبع آن، برنامه ريزان، نظريه پردازان اقتصادى و سياست گذاران درصدد شناخت هر چه بيشتر عوامل مؤثر 
بر رشد اقتصادى برآمده اند، زيرا شناخت آنها، امكان برنامه ريزى صحيح در سطح ملى و نيز دست يابى 
به رشد اقتصادى مطلوب را فراهم مى كند. پژوهش هاى فراوانى درباره اين موضوع انجام شده است و 
عوامل گوناگونى در نيل به رشد اقتصادى مورد توجه قرار گرفته است. در برخى پژوهش ها، اهميت 
نقش هدايت گرى و تنظيمى دولت ها در دست يابى به رشد اقتصادى مستمر و باثبات مورد تأكيد قرار 
گرفته است. در برخى ديگر، سياست هاى خاص اقتصادى مانند آزادسازى تجارى به عنوان عامل اساسى 
و تعيين كننده رشد اقتصادى شناخته شده است. نتايج برخى ديگر از پژوهش ها نيز نشان داده است كه 
شرايط آب و هوايى و موقعيت جغرافيايى، نقش مؤثرى در نيل به رشد اقتصادى دارد. در حالى كه در 
سال هاى گذشته، كارآفريني به عنوان موتور توسعه اقتصادي كشورها معرفى شده است. زيرا مي تواند در 
رشد و توسعه اقتصادي كشورها نقش مهمي داشته باشد. اما كارآفرينى از دو جنبه به طور كامل متفاوت 
"دارا بودن كسب و كار" و "ابتكارات" مورد بررسى قرار مى گيرد. در وضعيت اول، افراد فقط براى گريز از 
بيكارى و تأمين نيازهاى اوليه خويش به فعاليت هاى تكرارى و غيرمولد مى پردازند كه بيشتر به بخش 
غيررسمى اقتصاد مربوط مى شود. در وضعيت دوم، افراد بر پايه شناسايى فرصت ها، كسب و كارى جديد 
را آغاز مى كنند و به انجام فعاليت هايى مولد مى پردازند. از اين رو، تأثير كارآفرينى بر رشد اقتصادى نيز 
بايد از دو ديدگاه متفاوت مورد بررسى قرار گيرد. بر اساس آن، در پژوهش حاضر از نرخ خوداشتغالى به 
عنوان شاخصى براى كارآفرينى غيرمولد و از نوآورى به عنوان شاخصى براى كارآفرينى مولد استفاده 
شد و تأثير انواع كارآفرينى بر رشد اقتصادى مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد 

كه خوداشتغالى اثر منفى و نوآورى اثرى مثبت بر رشد اقتصادى دارد.
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