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چکیده
مطابق با مدلهای رشد درونزا ،کارآفرینی نقش کلیدی در تعیین پویاییهای رشد
اقتصادی و سطح رفاه کشورها ایفا میکند .زیرا براساس این مدلها ،سرمایههای انسانی و
سرریز فنآوری بر رشد اقتصادی تاثیر میگذارند .براین اساس مقاله حاضر تالش میکند تا
به صورت تجربی نشان دهد که چگونه کارآفرین با تنظیم خوداشتغالی با سطح تحصیالت
خود بر رشد اقتصادی ناثیر خواهد گذاشت .به منظور مطالعه این اثر  ،به تبعیت از تئوری-
های رشد درونزا و مطالعات بارو ( )2003ضمن بکار بردن فرم لگاریتمی تابع تولید کاب
داگالس و دادههای خوداشتغالی بانک جهانی به عنوان متغیر کارآفرینی کشورهای عضو
منطقه اقتصادی منا طی دوره زمانی  ،1991-2018مدل پانل برآورد شده است .نتایج
رگرسیون اثرات ثابت نشان میدهد سطح کارآفرینی تعدیل شده سرمایه انسانی که شامل
متغیر حاصلضرب خوداشتغالی و میانگین سالهای تحصیل میباشد ،اثر مثبت و معنادار بر
رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد .اشتغال دارای اثر منفی بوده و بیکاری افراد
را وادار به خوداشتغالی مینماید ،بنابراین سیاستهای مشوق کارآفرینی و حمایت از فن-
آوری های نوین از طریق افزایش سطح تحصیالت کارآفرینان بر رشد اقتصادی کشورهای
مورد مطالعه توسط تاثیر مثبت خواهند گذاشت.

واژههای کلیدی :کارآفرینی ،رشد اقتصادی ،دادههای پانل.
طبقهبندی .O47 ،B52 ،C23 :JEL
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 -1مقدمه
امروزه تغییرات سریع از ویژگی های بارز اقتصاد است و جوامعی که قابلیت تطبیق با این
تغییرات را داشته باشند موفق خواهند بود .بدین معنی که کشورهایی که بتوانند بین
منابع کمیاب و قابلیتهای مدیریتی و کارآفرینی خود رابطه معنادار برقرار سازند ،پیروز
خواهند شد .زیرا بر اساس نظریههای نئوکالسیک ،رشد در نتیجه عوامل متعددی از
جمله انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی ،تعامل بین سرمایهگذاری موسسات خصوصی و
دولتی ،اقتصاد خارجی ،اتخاذ ایدههای جدید و انباشت دانش تکنولوژیک رخ میدهد .در
این تئوریها نقش کارآفرینی نادیده گرفته شده است .در جهت تکمیل تئوری رشد
سولو ،بارو ) 2003( 1اقدام به اضافه نمودن سطح تحصیالت و آموزش و در نتیجه
کارآفرینی به تابع تولید نمود .زیرا شومپیتر )1934( 2معتقد بود کارآفرینی مجموعهای
از ابداعات و نوآوریهایی است که به اقتصاد نیروی جدیدی در جهت رشد اقتصادی وارد
مینماید .به عالوه ،کارآفرینی به عنوان فرآیند شناسایی ،ارزیابی و بهرهبرداری از
فرصتها در قالب راهاندازی و مدیریت کسبوکارهای جدید با هدف ارائه کاال یا خدمات
جدید نقش بسزایی در فرآیندهای اقتصادی ایفا میکند (اکس و آرمینگتون )2004 ،3و
رینولدز و همکاران .)1999 ،4بنابراین،کارآفرین با داشتن دو نقش انجام نوآوری و
افزایش رقابت به رشد اقتصادی کمک میکند (ونکرز و توریک .)1999 ،5مرور ادبیات
موجود نیز نشان میدهند مطالعات متعددی در جهت بررسی نقش کارآفرینی بر رشد
اقتصادی کشورهای مختلف انجام یافته است .نتایج این مطالعات نشان میدهند هر چه
میزان فعالیت های کارآفرینانه در یک کشور باالتر باشند ،آن کشور در اقتصاد جهانی از
موقعیت باالتری برخوردار خواهد بود .به عبارت دیگر رشد اقتصادی با فعالیتهای
کارآفرینانه رابطه مستقیم دارد (اربانو و آپارسشو ،)2016 ،6استم و استل ،)2009 ،7کری
و توریک.)2003 ،8
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تحقیقات اقتصادی متعدد در زمینه یافتن علل توسعهنیافتگی منطقه اقتصادی منا نشان
میدهند که کشورهای عضو علیرغم داشتن جمعیت و درآمدهای نفتی زیاد با مشکل
افزایش بدهیهای خارجی ،افزایش نیروی انسانی ،ضعف و بیثبات نرخ رشد سرانه روبرو
هستند؛ بنابراین برای حل این معضل میبایست عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورهای
منطقه مورد مطالعه قرار گیرند .از این رو در این مقاله ،اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی
مورد بررسی قرار گرفته است .به منظور رسیدن به اهداف تحقیق ،با تبعیت از بارو
( )2003از فرم لگاریتمی تابع تولید کابداگالس استفاده نموده و مدل پانل به کمک
دادههای خوداشتغالی کشورهای عضو منطقه اقتصادی منا طی دوره 1991-2018
تخمین زده میشود .در ادامه ،در بخش دوم ،مبانی نظری ارائه شده است .بخش سوم به
پیشینه تحقیق و بخش چهارم به ارائه مدل و معرفی متغیرهای مورد استفاده می-
پردازند .سپس دادههای تحقیق و تخمین مدل ارائه شده و در بخش پنجم ،تفسیر نتایج
حاصل از برآورد بیان شده است .در نهایت این مقاله با جمعبندی و پیشنهادها در بخش
آخر پایان مییابد.

 -2ادبیات موضوع
ریسکپذیری کارآفرین هسته اصلی نظریه شومپیتر است .مطابق نظریه شومپیتر یک
اقتصاد در تعادل رقابت کامل قرار داشته که در بطن آن هزینههای هر بنگاه اقتصادی
معادل درآمدهای آن بوده و سود صفر است ،بنابراین فرصتهای کسب سود وجود ندارد.
بنابر نظر شومپیتر ،به منظور ایجاد رشد اقتصادی میبایست این جریان چرخهای از
طریق نوآوری قطع گردد .بدین معنی که کارآفرین با توجه به اشباع بازارهای موجود ،از
طریق نوآوری و پذیرش ریسک سرمایهگذاری در محصوالت جدید به سود دست خواهد
یافت .در نتیجه ،کارآفرین با ایفای این نقش ،باعث عدمتعادل در بازار میشود و طی آن
بنگاههای موجود قادر به رقابت با کارآفرینان نیستند و خودبهخود از بازار خارج می-
شوند .این فرآیند به تخریب خالق 1معروف است .بر همین اصل ،هبرت و لینک2
( )1989حداقل سیزده نقش متمایز که منجر به طبقهبندی کارآفرینان در ادبیات
موضوع شدهاند ،شناسایی کردهاند .با توجه به متفاوت بودن نقش کارآفرینی در مطالعات
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مختلف ،کارآفرینی به عنوان مفهومی چند بعدی معرفی شده است .این مساله ،محاسبه
میزان تاثیرگذاری فعالیتهای کارآفرینی بر عملکرد اقتصادی را دشوار میسازد.
درک نقش کارآفرینی بر روند رشد اقتصادی نیازمند تعریف یک چارچوب میباشد .زیرا
نقشهای متنوع کارآفرینی اعم از نوآوری ،تنوع عرضه ،ورود و خروج بنگاهها (رقابت)،
تالشهای ویژه و قدرت کارآفرینان و غیره به عنوان متغیر واسطهای در نظر گرفته می-
شوند که چگونگی تاثیرگذاری کارآفرینی بر رشد اقتصادی را نشان میدهند .از سوی
دیگر ،کارآفرینی به فعالیتهای فردی اشاره دارد در حالیکه رشد اقتصادی یک مفهوم
کالن است .از این رو ،پیوند کارآفرینی با رشد اقتصادی به معنای پیوند سطح فردی با
سطوح کالن میباشد .برای بررسی این پیوند ابتدا میبایست "کارآفرینی" تعریف گردد.
وینکرز و توریک ( )1999کارآفرینی را به عنوان توانایی و تمایل آشکار افراد ،به صورت
فردی یا گروهی ،داخل و خارج از سازمانهای موجود به منظور درک و ایجاد فرصت-
های اقتصادی و معرفی ایدههای خود در بازار ،در مواجهه با عدماطمینان و سایر موانع،
با تصمیمگیری در مورد مکان ،شکل و استفاده از منابع و موسسات تعریف نمودهاند.
توریک و ونکرز ( )1999به مانند شکل ( )1نظریههای کارآفرینی را به سه طبقه تقسیم
مینمایند .منشأ هر یک از این طبقات در مطالعات کانتیلون )1755( 1بیان شده است.
شومپیتر جایگاه کارآفرین نوآور را به کمک ریسکپذیری و بکارگیری تکنولوژی نوین و
ترکیب جدید عوامل تولید موجود به منظور تولید کاالها و محصوالت جدید ،را در طبقه
اول قرار داده است .در این جایگاه ،کارآفرین باعث بی ثباتی اقتصادی میشود .این
مساله کامال برعکس تئوری نئوکالسیک است .زیرا تئوری نئوکالسیک فرض میکند
فعالیت اقتصادی کارآفرین بازار را به سمت تعادل خود سوق میدهد.
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شکل ( :)1چارچوب مقدماتی نظریههای کارآفرینی
شرایط (شخصی ،فرهنگی ،نهادی)

کارآفرینی (چند بعدی)

متغیرهای واسطه ای (نوآوری ،تنوع ،رقابت ،تالش های کارآفرینی و غیره)

رشد اقتصادی
منبع :ونکرز و توریک ()1999

نظریه رشد نئوکالسیک ،به ویژه مدلهای سولو( )1956و سوان )1956(1عمدتاً بر
سرمایه انسانی و تغییرات فنآوری متمرکز میباشند ،در این نظریه کارآفرینی نادیده
لحاظ نشده است .زیرا در این تئوری ،پیشرفت فناوری را نمیتوان توسط مدلها توضیح
داد .با این حال ،سولو ( )2007با در نظر گرفتن مدلهای شومپیتر بیان میکند میتوان
نقص و مشکل نظریههای رشد درونزای نوین را جبران نمود .این مدلها ،به ویژه مدل
آقیون و هوایت )1993( 2بر اهمیت "تخریب خالق" که منجر به بهبود کاالهای واسطه-
ای تخصصی موجود میشوند ،تأکید میکنند .در این مدلها ،نوآوری و ابداعات نتیجه
تحقیق و توسعه بنگاهها و سرریز دانش بینالمللی ناشی از تجارت بینالمللی است و از
این رو ،فعالیتهای تحقیق و توسعه ،اصلیترین تعیینکننده نرخ رشد اقتصادی
محسوب میشوند .فعالیتهای تحقیق و توسعه ،تولید را از طریق افزایش تعداد ،بهبود
کیفیت ،نهادههای واسطهای در دسترس و  ...افزایش میدهند (رومر .)1383 ،3بدین
ترتیب نوآوریهای عمودی باعث رشد در این نوع نظریه میشوند .از سوی دیگر بسیاری
از اقتصاددانان از جمله لوکاس ،)1988( 4منکیو ،رومر و ویل )1992( 5بر اهمیت نقش
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سرمایه انسانی بر رشد و توسعه اقتصادی تاکید داشتند .بنابراین سرمایههای انسانی که
مشتمل بر تحصیل ،آموزش و داشتن مهارتهای مختلف میباشند به مدل سولو اضافه
شدند .بر اساس این تئوریها ،افزایش تعداد افراد تحصیل کرده با سطح باالیی از بهره-
وری همراه خواهند بود.
به عقیده بارو و لی )1994( 1این امر به معنای در اختیار داشتن تعداد بیشتر نیروهای
ماهر و توانایی باالتر در جذب فناوری جدید از کشورهای پیشرفته تلقی میشود .بعالوه،
سطح و توزیع پیشرفت تحصیلی بر نتایج اجتماعی مانند مرگ و میر کودکان ،باروری،
تحصیالت کودکان و توزیع درآمد تاثیر خواهند گذاشت .در نتیجه طبق تئوری رشد
تکاملیافته سولو ،کشورهایی که بخش اعظم منابع خود را در سرمایه فیزیکی و انباشت
مهارتها سرمایهگذاری میکنند ثروتمند هستند و کشورهایی که در این امر ضعیف
عمل مینمایند ،درآمد سرانه کمتری دارند .همچنین ،شومپیتر با واردکردن بحث
نوآوری ،نقش تکنولوژی در رشد اقتصادی را پررنگ کرده است .لذا ،چارچوب نظری
اثرات نوآوری بر کارایی ،بهرهوری و رشد اقتصادی بر پایه تئوری رشد درونزای سولو،
ارو ،رومر و لوکاس توسعه یافت .آدرچ و توریک ( )2001و ونکرز و توریک ()1999
معتقد بودند ،حرکت به سمت اقتصاد کارآفرینانه در کشورهای توسعه یافته منجر به
پیدایش تاثیر متفاوت کارآفرینی بر رشد اقتصادی کشورهای ثروتمند و فقیر در طی
زمان شده است .زیرا موفقیت اقتصادی و رقابتپذیری حاصل ترکیب محیط مساعد
کارآفرینی ،رفتار نوآورانه و ایجاد ترکیب جدیدی از عوامل تولید هستند که تبدیل به
موتور رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال شدهاند .بر این اساس بارو ( )2003نشان میدهد
که تفاوت در نرخ رشد سرانه کشورها با مجموعهای از متغیرهای توضیحی در ارتباط
است .همچنین بارو نشان میدهد کارآفرینی به خودیخود منجر به رشد اقتصادی
نمیگردد ،بلکه کارآفرینی تعدیلشده سرمایه انسانی برای رشد اقتصادی به ویژه در
کشورهای در حال توسعه ضروری و الزامی است .از اینرو ،با توجه به سطح معین GDP
سرانه و سرمایه انسانی ،رشد اقتصادی رابطه مثبت با حاکمیت قانون و نسبت سرمایه-
گذاری و رابطه منفی با نرخ باروری ،نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و نرخ
تورم خواهد داشت .همچنین رشد اقتصادی با نوسانات مطلوب تجارت و افزایش درجه
باز بودن اقتصاد به شدت افزایش خواهد یافت .عالوه بر این ،نتایج دال بر این هستند
Barro & Lee

1

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال هشتم /شماره  /1بهار 1400

221

زمانی نرخ رشد افزایش خواهد یافت که سطح اولیه  GDPسرانه در مقایسه با مقدار
اولیه سرمایه انسانی ،پایین باشد به عبارتی اثر همگرایی وجود دارد .بارو و ساالیی
مارتین )2004( 1بیان میکنند تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادهای فقیرتر سریعتر از
اقتصادهای غنی رشد پیدا میکنند که این مساله به مدل نئوکالسیک و نتیجه همگرایی
اشاره دارد.
بر اساس ادبیات موجود ،در این مقاله با استفاده از دادههای خود اشتغالی به عنوان
پروکسی متغیر کارآفرینی به بررسی رابطه کارآفرینی و رشد اقتصادی پرداخته میشود.
زیرا بر اساس دیدگاه شومپیتر ،کارآفرین ،مبتکری است که به خاق و نشر دانش می-
پردازد .بنابراین کارآفرین با تنظیم میزان خوداشتغالی و سطح دانش بر کارآفرینی
تعدیل شده سرمایه انسانی موثر بوده و منجر به رشد اقتصادی میگردد.
پرادان و همکاران )2020( 2پویاییهای میان کارآفرینی ،نوآوری و رشد اقتصادی
کشورهای منطقه یورو را مطالعه نمودند و نشان دادند به دلیل افزایش رقابت جهانی،
بحرانهای مالی و اقتصادی و نااطمینانیهای سیاسی ،رشد اقتصادی منطقه یورو ناچیز
می باشد .همچنین ،مدل تصحیح خطای برداری نشان داد که در بلندمدت هم
کارآفرینی و هم نوآوری منجر به رشد اقتصادی میشوند و در کوتاهمدت رابطه علیت
گرنجری قوی وجود دارد اما این رابطه همیشه یکنواخت نخواهد بود.
آیدوگان و سونکان )2018( 3به کمک دادههای کارآفرینی  20کشور مورد مطالعه نشان
دادن که کارآفرینی دارای اثری مثبت بر نهادههای تولید داشته و منجر به رشد
اقتصادی میگردد.
دویس و همکاران )2016( 4عوامل اساسی کارآفرینی که منجر به رشد کسبوکار در
شرایط مختلف اقتصادی را مطالعه کردند .در جهت شناسایی ویژگیهای کارآفرینی و
محرک های کارآفرینی (ضرورت کارآفرینی در مقابل فرصت کارآفرینی) از روش تحلیل
تطبیق کیفی-فازی ( )FS QCAاستفاده کردند .نتایج نشان میدهد که کارآفرینی

1

Martin
Pradhan et al.
3
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Devece et al.
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مبتنی بر ضرورت در زمان رکود بیاثر است و نوآوری و شناخت فرصت از اهمیت
بیشتری برخوردار هستند و در دوره رونق منجر به موفقیت میشوند.
مطالعات آبابتین و آکینوال ،)2019( 1دوبرایت و استاتین ،)2017( 2آداسی )2016( 3و
استیم و استل )2009( 4نشان میدهند که کارآفرینی نقطه عطف ایجاد ثروت و رشد
اقتصادی است زیرا سهم عظیمی در کیفیت زندگی مردم ،بخشهای اقتصاد و کل
اقتصاد به خود اختصاص میدهد .به عبارتی کارآفرینان با ایجاد نوآوری به خلق ثروت،
اشتغال و رشد اقتصادی در جامعه کمک مینمایند.
دراکر ،)1985( 5هولکامب )1998( 6و آکینوال و همکاران )2018( 7نشان دادند که
نوآوری را می توان به عنوان ابزاری برای بهبود کارآفرینی در نظر گرفت زیرا منجر به
تسهیل رشد اشتغال و بهبود بهرهوری تمام بخشهای اقتصادی میگردد (کیم.)2011 ،8
بر این اساس بیان میشود ،کارآفرین به دنبال تولید محصول جدید با روشهای نوین
است و این رویکرد با پذیرش ریسک و نااطمینان خواهد بود .در نتیجه ،کارآفرین با
ایفای این نقش ،باعث عدمتعادل در بازار خواهد شد .همزمان ،بنگاههای موجود قادر به
رقابت با کارآفرینان نخواهند بود و خودبهخود از بازار خارج میشوند .این فرآیند به
تخریب خالق معروف می باشد .زیرا بنگاه یا کارآفرینی رقیب که در معرفی نوآوریهای
خود موفق عمل نکند ،از صحنه رقابت خارج خواهد شد .زیرا بنگاههایی که مرتبا به
نوآوری میپردازند نه تنها قابل رقابت نبوده ،بلکه موقعیت و سهم بازار خود را برای
مدت طوالنیتر حفظ خواهند کرد.
علیزاده و همکاران )1398( 9رابطه متقابل بین کارآفرینی در بخش صنعت ،رشد
اقتصادی و اشتغال در ایران با استفاده از الگوهای  SURو  SVARبررسی نمودند .نتایج
نشان میدهد کارآفرینی در بخش صنعت با  6وقفه اثر مثبت و معنیداری بر رشد
اقتصادی و با  5دوره وقفه اثر مثبت بر نرخ اشتغال دارد.

1
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صباحی و همکاران )1397( 1اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب را به
روش حداقل مربعات معمولی برای سه دسته دادههای مقطعی ،در هر سه شاخص
سازمانی دیدهبان جهانی کارآفرینی مطالعه نمودند .یافتههای تحقیق حاکی از اثر مثبت
و معنادار کارآفرینی بر رشد اقتصادی میباشد .البته میزان و نوع تاثیر به سطح درآمد
سرانه کشورها بستگی دارد.
مودتی و همکاران )1397( 2ارتباط کارآفرینی و محیط نهادی بر رشد اقتصادی برای
 30کشور منتخب طی دوره زمانی  2009-2017به کمک گشتاورهای تعمیمیافته
بررسی نمودند .نتایج تحقیق نشاندهنده ارتباط معنادار میان کارآفرین فرصتگرا و
نهادهای رسمی و غیررسمی بر رشد اقتصادی میباشد .همچنین ،نتایج دال بر این است
که هرچه بیشتر بر نوع انگیزش کارآفرینی در سیاستگذاری تاکید گردد ،دستیابی به
رشد و توسعه اقتصادی سریعتر خواهد بود.
علیزاده و همکاران ( )1396به بررسی اثر محیط کسب و کار بر توسعه کارآفرینی و
رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه به کمک مدل سیستم معادالت
همزمان ) (2SLSو دادههای تابلویی طی سالهای  2010-2015پرداختهاند .نتایج
نشان میدهند شاخص مقررات کسب و کار به طور غیرمستقیم و شاخص کارآفرینی
نوپا ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،نیروی کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی
به طور مستقیم تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارند و
شاخص مقررات کسب و کار ،هزینه دولت در آموزش و نرخ رشد اقتصادی تأثیر مثبت و
معناداری بر کارآفرینی دارند.
مهربانی و همکاران ،)1395( 3به بررسی اثر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران،
کشورهای  MENAو  OECDبا استفاده از روش گشتاور تعمیمیافته طی دوره زمانی
پرداختند .نتایج بررسی شاخصهای فضای کسب و کار حاکی از آن است که این
شاخص ها در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب از جایگاه مناسبی برخوردار نمی-
باشند .همچنین بررسی حاضر بیانگر وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین بهبود فضای
کسب و کار و رشد اقتصادی است.
1
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هشیار و همکاران )1393( 1تاثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی  51کشور طی دوره
 2011-2004را به کمک دادههای رشد اقتصادی ،کارآفرینی ،نسبت مخارج دولت به
تولید ناخالص داخلی ،آزادی تجاری ،تورم و خالص نرخ ثبت نام در مدارس را بررسی
کردهاند .نتایج نشان میدهند کارآفرینی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار دارد.
همچنین متغیر خالص ثبت نام در مدارس و آزادی تجاری بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت
و تورم و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی دارد.
سلیمانی و همکاران )1390( 2در مطالعه خود با استفاده از دادههای سال  2008اثر
کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب را بررسی نمودند .برای رسیدن به
هدف از مدل رشد درونزای رومر استفاده شده است .نتایج نشان میدهد کارآفرینی اثر
معنیدار بر رشد اقتصادی دارد و میزان و نوع تاثیر به سطح درآمد سرانه کشورها
بستگی دارد.
بررسی مطالعات موجود نشان میدهند که اغلب پژوهشهای موجود در زمینه آزمون
رابطه کارآفرینی بر رشد و توسعه اقتصادی به بررسی و مقایسه اقتصادهای توسعه یافته
پرداختهاند و به دلیل ضعف اطالعات آماری ،کشورهای در حال توسعه کمتر مورد توجه
قرار گرفته اند .لذا به منظور کمک به ادبیات موجود ،در این مقاله به بررسی تاثیر
کارآفرینی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا پرداخته شده است .زیرا اغلب
کشورهای این منطقه علیرغم داشتن جمعیت زیاد با نیروی کار جوان فراوان و
درآمدهای نفتی باال با بیثباتی در رشد اقتصادی روبرو هستند .لذا جهت رفع این نقیصه
با استناد به تعداد نیرو کار فعال و جوان و مهم دانستن نقش سطح دانش به میتوان با
خلق ایده و تبدیل آن به محصول به رشد اقتصادی پرداخت.

-3روش تحقیق و ارائه مدل
بارو ( )2003نشان میدهد که تفاوت در نرخ رشد سرانه کشورها با مجموعهای از
متغیرهای توضیحی در ارتباط است .بنابراین برای تفسیر نرخ رشد تولید ناخالص سرانه
با استناد به تئوری رشد درونزا ،تابع تولید خطی کاب-داگالس ( )1تعریف گردید:
) 𝑡𝑖𝑧 𝑦𝑖𝑡 = 𝐹(ℎ𝑖𝑡 ,

()1
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که در آن 𝑡𝑖𝑦 :لگاریتم  GDPسرانه کشور  iدر زمان  :ℎ𝑖𝑡 ،tسرمایه انسانی هر فرد در
کشور  iدر زمان  tو  Zشامل آرایهای از متغیرهای توضیحی است .طبق تئوری رشد
نئوکالسیک ،کشورهایی که از سرمایه باالتری برخوردار هستند ،نرخ رشد کمتری
خواهند داشت .از آنجایی که در این تئوری محاسبه سرمایههای فیزیکی مبتنی بر نرخ
فرضی استهالک و مقادیر تقریبی سرمایه اولیه و سرمایه گذاری هستند ،این فرض به
درستی ارزیابی نخواهد شد .بنابراین به منظور حصول نتایج مطلوب ،فرم لگاریتمی تابع
تولید کاب داگالس به صورت معادله ( )2معرفی شد:
𝑙𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃𝐶) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔(𝑙𝑖𝑓𝑒𝑥𝑝) + 𝛽2 𝑙𝑜𝑔(𝑠𝑒𝑙𝑓𝑒𝑚𝑝) +
𝛽3 𝑙𝑜𝑔(𝑔𝑜𝑣𝑐𝑜𝑛) + 𝛽4 𝑙𝑜𝑔(𝑖𝑛𝑣) + 𝛽5 𝑙𝑜𝑔(𝑜𝑝𝑒𝑛) + 𝛽6 𝑙𝑜𝑔(𝐹𝐷𝐼) +
𝑡𝑖𝜀 𝛽7 𝑙𝑜𝑔(𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝) + 𝛽8 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑒𝑟) + 𝛽9 𝑙𝑜𝑔(𝑠𝑒𝑙𝑓𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝑠𝑐ℎ𝑙) + 𝑖 +

()2
بر اساس نظر بارو ( )2003کارآفرینی به خودیخود منجر به رشد اقتصادی نمیگردد،
بلکه کارآفرینی تعدیلشدهی سرمایه انسانی برای رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای
در حال توسعه ضروری و الزامی است .از اینرو ،با توجه به سطح معین  GDPسرانه و
سرمایه انسانی ،رشد اقتصادی رابطه مثبت با حاکمیت قانون و نسبت سرمایهگذاری و
رابطه منفی با نرخ باروری ،نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم
خواهد داشت .همچنین رشد اقتصادی با نوسانات مطلوب تجارت و افزایش درجه باز
بودن اقتصاد به شدت افزایش خواهد یافت.
تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه :)GDPC( 1تولید ناخالص داخلی سرانه برای نشان
دادن میانگین استاندارد زندگی ساکنان یک کشور و مقایسه استاندارد زندگی بین
کشورها طی دورههای مختلف بکار برده میشود .برای محاسبه این شاخص ،در ابتدا
تولید ناخالص داخلی که خود تابعی از مخارج مصرف خصوصی ،مخارج سرمایهگذاری،
مخارج دولت و خالص صادرات است ،احتساب خواهد شد .سپس تولید ناخالص داخلی
را بر تعداد جمعیت تقسیم نموده تا به  GDPCدست پیدا کنیم.
تشکیل سرمایه ناخالص :)inv( 2براساس تئوریهای اقتصاد کالن تشکیل ناخالص

سرمایه شامل هزینههای اضافی به داراییهای ثابت اقتصاد به عالوه تغییرات خالص در
سطح موجودی کاال تعریف میگردد و به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی در
)Real GDP per capita (GDPC
Gross Capital Formation

1
2
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نظر گرفته میشود .بر اساس مدل استاندارد رشد درونزا ،موجودی سرمایه فیزیکی بر
عملکرد تولید تاثیر مثبت دارد .به طور کلی ،هرچه تشکیل سرمایه یک اقتصاد باالتر
باشد ،رشد اقتصاد سریعتر خواهد بود.
نرخ باروری کل زنان :)fer( 1به عنوان میانگین تعداد فرزندان هر زن تعریف میگردد.
بر اساس مدل نئوکالسیک اثر این متغیر منفی میباشد .زیرا نشاندهنده تأثیر منفی
جمعیت بر عملکرد اقتصادی ناشی از نرخ باروری است.
امید به زندگی در بدو تولد :)lifexp( 2نشان داده میشود .این متغیر به همراه سطح
تحصیالت بر سرمایههای انسانی موثر است .امید به زندگی یکی از شاخصهای کلیدی
سالمت جامعه می باشد .و هر چه امید به زندگی باالتر باشد ،سطح سالمت و در نتیجه
سرمایههای انسانی باالتر خواهد بود .مطالعات نشان میدهند یک رابطه مثبت میان امید
به زندگی و تولید ناخالص داخلی سرانه وجود دارد.
میانگین سالهای تحصیلی کل جمعیت  15سال به باال ( :)schlتعداد سالهای
تحصیلی و سطح سواد اثر مثبت بر سرمایههای انسانی و در نتیجه اثر مثبت بر رشد
اقتصادی خواهد داشت .برای این نشان دادن این اثر میبایست در ابتدا مطابق با مطالعه
بارو و لی schl )2013( 3محاسبه گردد .لذا نخست تعداد سالهای تحصیل برای
جمعیت  15ساله و باالتر ( 𝑡𝑆) به شکل زیر تعریف خواهد شد:
𝑎𝑡𝑆 𝑎𝑡𝑙 𝑆𝑡 = ∑𝐴𝑎=1
()1
𝑎𝑡𝑙 سهم جمعیت گروه  gدر جمعیت  15به باال و 𝑎𝑡𝑆 تعداد سالهای تحصیلی در گروه-
های سنی مختلف را نشان میدهند .همچنین  aدال بر گروههای سنی مختلف است که
عبارتند از ،a=1 :گروه سنی  15-19سال ،a=2 ،گروه سنی  20-24سال و ...
،a=13گروه سنی سال 75به باال .تعداد سالهای تحصیل گروه سنی  aدر زمان  tبرابر
است:
𝑎
𝑎
𝑡𝑆𝑡 = ∑𝐴𝑎=1 ℎ𝑗,
𝑡𝐷𝑢𝑟𝑗,
()2
𝑎
𝑡 ℎ𝑗,کسری از گروه  aاست که به سطح تحصیالت ( j = pتحصیالت کامل) و s
(تحصیالت ناقص) دست یافتهاند و  ،Durمدت زمان یا تعداد سنوات تحصیلی دوره
ابتدایی و دوره اول آموزش متوسطه هر کشوری را نشان میدهد که با توجه به سیستم
1

Total Fertility Rate
Life Expectancy
3
Barro and Lee
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آموزشی هر کشور استخراج میگردد و برای محاسبه آن از بانک سری زمانی آماری
یونسکو 1استفاده شده است .برای سادگی در این جا فرض میکنیم سنوات تحصیلی
دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه به ترتیب  5و  3سال و برای دوره دوم متوسطه 4
سال در نظر گرفته شده است.
درجه باز بودن اقتصاد :)open( 2لگاریتم طبیعی درصد نسبت خالص صادرات به تولید
ناخالص داخلی دال با درجه باز بودن اقتصاد میباشد .بر اساس تئوریهای اقتصاد کالن
خالص صادرات دارای اثر مثبت بر تولید ناخالص میباشد.
جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی :)FDI( 3به عنوان خالص سرمایهگذاری به
منظور کسب سود مدیریتی پایدار در اقتصاد خارجی تعریف میشود .این متغیر بیانگر
نسبت سرمایه گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی میباشد .مدل رشد سولو ()1956
نشان میدهد هر چه میزان  FDIباالتر باشد ،رشد تولید ناخالص سرانه نیز باالتر خواهد
بود .رومر ( )1986و لوکاس ( ،)1988بارو و ساالمارتین )1995( 4نشان دادند تحت
چارچوب رشد درونزا ،توسعه اقتصادی نتیجه انتقال فنآوری ،انتشار و اثرات سرریز
سرمایه رخ میدهد.
مخارج دولتی :)govcon( 5شامل کلیه هزینههای جاری دولت برای خرید کاالها و
خدمات (از جمله پاداش کارکنان) است.
نرخ خود اشتغالی :)selfemp( 6نیروی کار خود اشتغالی همان نیروی کاری هستند که
برای کارفرمای خاصی کار نمیکنند بلکه برای خود یا با یک یا چند شریک یا تعاونی
کار میکنند .عامل اصلی کارآفرینی در این مطالعه میزان خود اشتغالی میباشد.
حاصلضرب نرخ خوداشتغالی و میانگین سالهای تحصیلی :این متغیر با نماد
( )selfemp * schlنشان داده میشود و تأثیر سطح تعدیل شده تحصیالت خوداشتغالی
بر رشد اقتصادی را نشان میدهد.

1

www. uis.unesco.org
Degree of Opennss
3
Foreign Direct Investment
4
Barro & Salamartin
5
Government expenditures
6
Self Emplotment
2

228

تاثیر کارافرینی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا

بیکاری : )unemp( 1بیکاری پایدار و باال منجر به افزایش نابرابری اقتصادی اتالف منابع
و محدود کردن نقدینگی میگردد.
با توجه به مطالب بیان شده در بخشهای قبل ،در این مقاله با توجه به نظر بارو
( )2003و سایر ادبیات موجود مانند بیتس ،)1990( 2تورک ،)1996( 3کاری و تورک4
( ،)2002پلویارت و مولیترنو )2011( 5در مورد تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی دو
فرضیه مورد آزمون قرار خواهد گرفت:
فرضیه :1کارآفرینی از طریق ضریب خود اشتغالی (  )𝛽2تأثیر مثبت و معناداری بر رشد
اقتصادی کشورهای منطقه اقتصادی منا دارد.
فرضیه  :2فعالیتهای کارآفرینی تعدیل شده سرمایه انسانی (ضریب  )𝛽8تأثیر مثبت و
معنادار بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه اقتصادی منا دارد.
بنابراین به منظور بررسی اثر کارآفرینی بر روی رشد اقتصادی منطقه منا از رهیافت پانل
استفاده میشود .در این رهیافت ،میبایست به منظور اطمینان از کاذب نبودن سری-
های زمانی ابتدا مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گیرند .یک فرآیند تصادفی هنگامی
مانا است که میانگین و واریانس آن طی زمان ثابت باشد .همچنین ،مقدار کوواریانس
بین دو دوره زمانی ،تنها به وقفه بین این دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان
واقعی محاسبه کوواریانس نداشته باشد )گجراتی .)1378 ،6نکته دوم در رابطه با داده-
پانل این است که وقتی تعداد مشاهدات سری زمانی در هر کدام از مقاطع زیاد باشد،
می توان آزمون مانایی را برای هر کدام از آن مقاطع مورد بررسی قرار داد .مهمترین
آزمونهای ریشه واحد دادههای ترکیبی عبارتند از آزمون لوین و همکاران ،(LLC) 7ایم
و همکاران ،(IPS) 8آزمون فیشر -دیکی فولر تعمیمیافته ) (ADFو فیشر -فلیپس پرون
می باشند .با توجه به فرم لگاریتمی تابع تولید کاب داگالس بارو ( ،)2003لگاریتم تولید
ناخالص ملی واقعی سرانه به عنوان متغیر وابسته میباشد .همچنین به منظور نشان

1

Unemployment
Bates
3
Thurik
4
Carree & Thurik
5
Ployhart & Moliterno
6
)Gojarati (1999
7
Levin et al.
8
Im et al.
2
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دادن اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از متغیر مستقل تاخیری 1به عنوان متغیر
ابزاری استفاده شده است.
در گام بعدی به منظور بررسی وجود یا عدموجود روابط بلندمدت از آزمون همجمعی
کائو استفاده میشود .در صورت صحیح بودن یک نظریهی اقتصادی و ارتباط مجموعه-
ای از این متغیرها ،انتظار داریم ترکیبی از این متغیرها در بلندمدت ،ایستا و بدون روند
باشند .در این آزمون همجمعی کائو ،فرضیه  𝐻0بیانگر عدموجود همجمعی و فرضیه
مقابل آن یعنی  𝐻1بیانگر وجود همجمعی بین متغیرها است.
پس از تایید وجود رابطه همجمعی به انتخاب نوع مدل پرداخته میشود .برای تعیین
نوع برآورد ،در ابتدا با استفاده از آزمون چاو نوع دادههای تلفیقی یا ترکیبی مشخص
میشود .در این آزمون ،فرضیه  𝐻0بیانگر استفاده از روش حداقل مربعات تجمیع شده و
فرضیه مقابل آن یعنی  𝐻1بیانگر روش پانل است .در صورت رد فرضیه  𝐻0و قبول روش
پانل از آزمون هاسمن برای انتخاب نوع مدل پانل مناسب استفاده خواهد شد .اساس
آزمون هاسمن بر پایهی وجود یا عدم وجود ارتباط خطای رگرسیون تخمین زده شده و
متغیرهای مستقل مدل ،شکل گرفته است .اگر این ارتباط وجود داشته باشد ،مدل اثر
ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد ،مدل اثر تصادفی کاربر خواهد داشت .در این
آزمون فرضیه  𝐻0نشاندهنده عدم ارتباط متغیرهای مستقل و خطای تخمین و فرضیه
 𝐻1نشاندهنده وجود ارتباط است .در این مطالعه هر دو مرحله آزمونهای تشخیص
انجام شده و مدل مناسب آزمونها انتخاب شده است .به دلیل فقدان دادههای آماری در
برخی دورهها از روش پانل نامتوازن استفاده شده است.
برای تخمین مدل در ابتدا دادههای مورد استفاده در تخمین مدل معرفی میگردند .نرخ
خود اشتغالی سریهای آماری بانک جهانی 2و کل فعالیت کارآفرینی در مراحل اولیه
) (TEAدیدهبان جهانی کارآفرینی 4(GEM) 3به عنوان دو معیار اصلی اندازهگیری
کارآفرینی توسط ادبیات موجود معرفی شدهاند.

1

Lagged independent variables
www.worldbank.org
3
Global Entrepreneurship Monitor
4
www.gemconsortium.org
2
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در این مقاله برای تخمین مدل اقتصادسنجی از نرخ خود اشتغالی در طی دوره -2018
 1990استفاده شده است .زیرا دادههای  GEMبرای همه کشورهای منطقه اقتصادی
منا در طی دوره مورد مطالعه موجود نمیباشد .کشورهای منطقه اقتصادی منا عبارتند
از :الجزایر ،بحرین ،جیبوتی ،مصر ،عراق ایران ،فلسطین اشغالی ،اردن ،کویت ،لبنان،
لیبی ،مالت ،مراکش ،عمان ،عربستان سعودی ،تونس ،امارات متحده عربی ،کرانه
باختری رود اردن ،یمن وسوریه.
رشد تولید ناخالص سرانه کشورهای منطقه اقتصادی منا در طی دوره مورد مطالعه
توسط نمودار ( )1نمایش داده شده است .رشد تولید ناخالص داخلی در طی این دوره
منفی بوده و این مساله بر افول وضعیت اقتصادی داللت دارد .بنابراین فقر ،بیکاری،
کسری بودجه و بدهیهای عمومی در حال افزایش است.
نمودار( :)1رشد تولیدناخالص سرانه طی دوره 1991-2018

منبع :بانک سری زمانی بانک جهانی

جدول  :1آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه طی دوره 1990-2018
تعداد
مشاهدات

میانگین

حداکثر

حداقل

انحراف
معیار

نام متغیر
نرخ رشد اقتصادی

507

6/538

9/341

4/228

0/031

بیکاری

310

11/577

30/861

1/020

8/537

خوداشتغالی

560

22/264

45/416

0/421

15/388

درجه باز بودن اقتصاد

491

56/689

197/402

0/001

28/42

امید به زندگی

560

72/11

85/80

56/83

6/684

تشکیل سرمایه ناخالص

298

17/060

72/260

0/298

6/340
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488

0/076

0/652

-2/162

1/199

342

0/975

29/644

-16/822

5/709

لگاریتم طبیعی نرخ باروری کل زنان

560

3/290

8/46

1/23

2/942

میانگین سالهای تحصیلی کل
جمعیت  15سال به باال

468

6/198

15/766

0/107

4/853

مخارج دولتی

488

0/076

0/652

-2/162

1/199

342

0/975

29/644

-16/822

5/709

جریان
خارجی

جریان
خارجی

سرمایه

سرمایه

گذاری

گذاری

مستقیم

مستقیم

منبع :برای کلیه متغیرها به استثنای میانگین سالهای تحصیلی کل جمعیت  15سال به باال از دادههای بانک
جهانی استفاده شده است.

 -5تحلیلهای تجربی
قبل از تخمین آزمونهای مختلف ،در ابتدا  5حالت برای تابع تولید کاب داگالس تعریف
می گردد .در هر حالت ،لگاریتم تولید ناخالص ملی واقعی سرانه به عنوان متغیر وابسته و
متغیر مستقل تاخیری به عنوان متغیر ابزاری لحاظ خواهند شد .پس از معرفی متغیرها،
مانایی بررسی میشود زیرا مانایی مانع از ایجاد رگرسیون کاذب میگردد .بدین منظور از
آزمون لوین ،لو و چو ) (LLCاستفاده میشود زیرا ،فرض اساسی در این آزمون ،مستقل
بودن واحدهای مقطعی از یکدیگر میباشد .بر این اساس لوین ،لو و چو معتقدند که در
دادههای تابلویی ،استفاده از آزمون ریشه واحد برای ترکیب دادهها دارای قدرت بیشتری
نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع به صورت جداگانه است .نتایج
مندرج در جدول ( )2نشان میدهند برخی متغیرها ایستا از مرتبه صفر و برخی متغیرها
از مرتبه اول هستند.
جدول ( :)2نتایج مانایی متغیرها به روش لوین ،لو و چو )(LLC
متغیر

روش ارزیابی

آماره
آزمون

احتمال

لگاریتم خوداشتغالی

سطح
دیفرانسیل مرتبه اول

-1/89
------

0/03
------

لگاریتم امید به زندگی

سطح
دیفرانسیل مرتبه اول

3/28
-3/62

0/99
0/00

)I(1

سطح

-1/58

0/07

)I(0

لگاریتم تشکیل سرمایه ناخالص

مرتبه
مانایی
)I(0
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دیفرانسیل مرتبه اول

------

------

لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد

سطح
دیفرانسیل مرتبه اول

-16/45
------

0/00
------

)I(0

لگاریتم مخارج دولتی

سطح
دیفرانسیل مرتبه اول

-16/6325
------

0/00
------

)I(0

لگاریتم نرخ باروری کل زنان

سطح
دیفرانسیل مرتبه اول

4/19
-7/72

0/98
0/00

)I(1

لگاریتم میانگین سالهای تحصیلی
کل جمعیت  15سال به باال

سطح
دیفرانسیل مرتبه اول

-12/7425
------

0/00
------

)I(0

جریان سرمایه گذاری مستقیم
خارجی

سطح
دیفرانسیل مرتبه اول

-8/289
------

0/00
------

)I(0

لگاریتم بیکاری

سطح
دیفرانسیل مرتبه اول

0/62
-11/42

0/77
0/00

)I(1

لگاریتم حاصلضرب نرخ خود اشتغالی
و میانگین سالهای تحصیلی

سطح
دیفرانسیل مرتبه اول

0/25
-8/12

0/84
0/00

)I(1

منبع :یافتههای پژوهش

با وجود غیرایستا بودن برخی سریهای زمانی و داشتن یک روند تصادفی افزایشی یا
کاهشی ممکن است یک ترکیب خطی از این متغیرها در بلندمدت همواره ایستا و بدون
روند باشند .در این تحقیق به کمک آزمون همجمعی کائو وجود یا عدموجود این روابط
بلندمدت کشف میشوند .نتایج حاصل از آزمون کائو مندرج در جدول ( )3دال بر وجود
همجمعی در معادالت است.
جدول ( :)3آزمون همجمعی کائو
معناداری آماری

1
0/02

2
0/004

3
0/06

4
0/02

5
0/003

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج آزمون چاو مندرج در جدول ( )4نشان میدهند که احتمال برآورد شده آماره F

برای تمامی مدلها کمتر از  0/05درصد است ،لذا کلیه مدلها قابلیت تخمین به صورت
دادههای پانل را دارند.
جدول ( :)4نتایج آزمون چاو
مدل
حالت  :1مدل پایه
حالت 2

آماره F
15/95
28/64

احتمال
0/000
0/000

نتیجه
مدل پانل
مدل پانل
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23/03
18/69
41/33

حالت 3
حالت 4
حالت 5
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0/000
0/000
0/000

مدل پانل
مدل پانل
مدل پانل

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج آزمون هاسمن نشان میدهند با توجه به اینکه احتمال آماره خیدو در تمام
معادالت کمتر از  0/05درصد است ،لذا ،کلیه معادالت به صورت اثرات ثابت هستند.
جدول ( :)5نتایج آزمون هاسمن
مدل

آماره
خیدو

احتمال

نتیجه

حالت  :1مدل پایه

24/88

0/00

اثرات ثابت

حالت 2

34/21

0/00

اثرات ثابت

حالت 3

29/67

0/00

اثرات ثابت

حالت 4

26/41

0/00

اثرات ثابت

حالت 5

30/76

0/00

اثرات ثابت

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج آزمون پانل نامتوازن با اثرات ثابت  5حالت تابع تولید کاب داگالس در جدول ()6
ارائه شده است.
تشکیل سرمایه ناخالص :)inv( 1بر اساس نتایج تمامی حاالت ،اثر تشکیل سرمایه
ناخالص بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار میباشد .این نتیجه منطبق با نتیجه مدل
استاندارد رشد درونزا است .به طور کلی ،هرچه تشکیل سرمایه یک کشوری باالتر باشد،
رشد اقتصاد آن نیز سریعتر خواهد بود.
جدول ( :)6نتایج مدل پانل در کشورهای منطقه اقتصادی منا طی بازه 1991-2018
رگرسیون

لگاریتم خوداشتغالی
لگاریتم امید به زندگی

اثرات ثابت کشورها
حالت
حالت
حالت
حالت
()4
()3
()2
()1
-1/001 -0/482 -0/317 -0/143
()0/000( )0/000( )0/000( )0/000
_____
_____ 0/009 -0/101
()0/753( )1/002

حالت
()5
-0/162
()000.0
-0/381
()0/469

Gross Capital Formation

1

234
لگاریتم تشکیل سرمایه ناخالص
لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد
لگاریتم مخارج دولتی
لگاریتم نرخ باروری کل زنان
لگاریتم میانگین سالهای تحصیلی
کل جمعیت  15سال به باال
جریان سرمایه گذاری مستقیم
خارجی
لگاریتم بیکاری
لگاریتم حاصلضرب نرخ خود
اشتغالی و میانگین سالهای تحصیلی
ضریب ثابت
تعداد مشاهدات
J-statistic
) Sargan test (prob >χ2
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0/029
0/144
0/098
0/198
0/198
()0/588( )0/000( )0/261( )0/000( )0/000
_____
_____
_____
0/069
()0/161
_____
_____
-0/417 0/030
0/178
()0/228( )0/689( )0/118
_____ _____ -0/115 -0/302
_____
()0/025( )0/180
_____
_____
_____
_____
1/212
()0/000
_____
_____
0/008
()0/108
_____
_____
_____
_____ -0/034
()0/265
1/420
0/998
0/369
1/212
()0/000( )0/000( )0/000( )0/000
_____
3/259
5/722
3/713
3/713
()0/000( )0/031( )/000( )/000
71
71
71
71
71
15/013 29/438 10/982 16/025 16/025
0/0089 0/000
0/208
0/054
0/054
منبع :یافتههای پژوهش

نرخ باروری کل زنان :)fer( 1بر اساس حاالت ( )3و ( )4میزان باروری تأثیر منفی بر
رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه دارد .این نتیجه مطابق با مدل نئوکالسیک
میباشد .زیرا نشاندهنده تأثیر منفی افزایش جمعیت ناشی از نرخ باروری بر عملکرد
اقتصادی است.
امید به زندگی در بدو تولد :)lifexp( 2بر اساس حالتهای ( )4( ،)3و ( )5این متغیر
تأثیر قابل توجهی بر رگرسیونهای تخمین زده شده ندارد و رابطه معناداری در طی
دوره مورد مطالعه مشاهده نشده است .این نتیجه مغایر نتایج مطالعه بارو و ساال مارتین

Total Fertility Rate
Life Expectancy

1
2
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( )2004که دال بر مثبت و معنادار بودن اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی بلندمدت
میباشد ،است.
میانگین سالهای تحصیلی کل جمعیت  15سال به باال ( :)schlبر اساس حالت
اول ،این متغیر تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد .یعنی یک درصد افزایش
در متوسط سالهای تحصیل منجر به  1/2درصد افزایش در سطح تولید ناخالص داخلی
میگردد .این نتیجه منطبق با نتایج مطالعه بارو ( )2003میباشد که نشان میدهند
تعداد سالهای تحصیلی و سطح سواد اثر مثبت بر سرمایههای انسانی و در نتیجه اثر
مثبت بر رشد اقتصادی دارند .همچنین با توجه نتیجه مطالعه بارو و لی )1994( 1این
امر به معنای در اختیار تعداد نیروهای ماهر بیشتر و توانایی بیشتر در جذب فنآوری
جدید از کشورهای پیشرفته تلقی میشود.
جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی )FDI( 2و درجه باز بودن اقتصاد

3

( :)openبه ترتیب بر اساس حالتهای ( )3و ( )4دارای اثر مثبت و معنا دار بر رشد
اقتصادی میباشند .زیرا از درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به
منظور اندازهگیری تأثیر انتشار فنآوری استفاده میشود و بر اساس تئوری رشد درونزا،
نوآوری محور رشد اقتصادی است.
مخارج دولتی :)govcon( 4نتایج حاالت ( )3و ( )4حاکی از آن هستند که مخارج
دولتی در صورتی که کنترل شوند ،اثر معنادار و منفی بر رشد اقتصادی دارند .طبق
نظریه بارو ،هزینههای دولت باعث رشد اقتصادی میشوند ،زیرا در ابتدا رشد اقتصادی
کارآیی بخش خصوصی را به حداکثر میرساند.
نرخ خود اشتغالی :)selfemp( 5حالت ( )1نشاندهنده نتایج مدل پایه است .نتایج
مدل پایه بیان می کند که لگاریتم خود اشتغالی به عنوان نماینده متغیر کارآفرینی
دارای اثر منفی و معنادار بر تمامی متغیرها میباشد .براساس مطالعات شومپیتر
کارآفرین یک مبتکر خالق بوده که فنآوری را از طریق دانش جذب میکند ،لذا یافته-
1

Barro & Lee
Foreign Direct Investment
3
Degree of Opennss
4
Government expenditures
5
Self Emplotment
2
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های مدل پایه با نظریه شومپیتر تطابق دارد .زیرا نرخ خوداشتغالی در کشورهای در
حال توسعه به وسیله محدودیتهای بازار کار تعیین میگردد و انگیزه کارآفرینان تنها
محدود به ایجاد نوآوری نمیباشد .که این مساله منجر به تایید فرضیه اول تحقیق می-
گردد.
حاصلضرب نرخ خوداشتغالی و میانگین سالهای تحصیلی ( :(selfemp * schlبر
اساس حاالت ( )4( ،)3( ،)2و ( )5این متغیر دارای اثر مثبت و معنادار بوده و دال بر این
است که در کشورهای در حال توسعه کارآفرینی تعدیل شده سرمایه انسانی منجر به
تسریع توسعه اقتصادی میگردد .این نتیجه فرضیه دوم که دال بر تاثیر مثبت فعالیت-
های کارآفرینی تعدیل شده سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه منا را
رد نمینماید .تأثیرگذاری خوداشتغالی بر عملکرد اقتصادی با سطح کلی تحصیالت
کشور افزایش می یابد.
بیکاری :)unemp( 1مطابق با نتایج رینولدز و همکاران ( )1994بیکاری ،افراد را وادار
به خوداشتغالی مینماید ،بنابراین فعالیت کارآفرینی را تحریک میکند .این اثر در
کشورهای در حال توسعه که از نرخ بیکاری باالتری برخودارند ،اهمیت بیشتری دارد .به
همین دلیل ،در ستون پنج اثر بیکاری مطالعه شده است .نتایج حالت ( )5نشان میدهد
که بیکاری دارای اثر منفی و معنادار میباشد.

 -6جمعبندی و پیشنهادات
شومپیتر تصریح میکند که کارآفرین در رشد اقتصادی نقش کلیدی ایفا میکند .به
عبارتی کارآفرین از طریق خود اشتغالی و سطح تحصیالت به خلق ایده نو و محصول
اقدام مینماید .از این رو ،منجر به افزایش رقابت و تولید میگردد .این مساله در
مطالعات کشورهای در حال توسعه که دارای جمعیت باال ،سرمایههای انسانی باال و
بیثباتی رشد اقتصادی هستند ،مورد غفلت قرار گرفتهاست .بر این اساس ،هدف این
مقاله بررسی تاثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه اقتصادی منا در طی
دوره  1991-2018میباشد .لذا از دادههای سری زمانی بانک جهانی برای تخمین مدل
پانل با دادههای متوازن استفاده شده است .زیرا سازمان دیدهبان جهانی کارآفرینی فاقد
اطالعات کارآفرینی برخی از کشورهای مورد مطالعه میباشد .از آنجایی که در مدل
مورد مطالعه متغیرهای لگاریتم حاصلضرب نرخ خود اشتغالی و میانگین سالهای
Unemployment

1
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تحصیلی دال بر کارآفرینی تعدیل شده سرمایه انسانی میباشند .لذا به سادگی رابطه
مثبت و معنادار کارآفرینی و سرمایه انسانی که منجر به رشد اقتصادی میگردند ،مورد
بررسی قرار گرفته است .براساس نتایج مدل ،با افزایش سالهای تحصیل ،نوآوری
افزایش پیدا میکند .لذا به منظور تقویت رشد اقتصادی در کشورهای منطقه اقتصادی
منا میبایست سیاستهای کارآفرینی بر افزایش سطح آموزش متمرکز باشند تا در
تطابق با تئوری شومپیتر گردند .زیرا براساس تئوری شومپیتر هر یک از فعالیتهای ارائه
کاال یا خدمات جدید ،ارائه یک روش نو در فرآیند تولید،گشایش یک بازار نو ،یافتن
منابع نو و خلق هر گونه نظام نو در صنعت ،کارآفرینی میباشد .در نتیجه ،رشد
اقتصادی کشورهای منطقه منا متکی بر سیاستهای مشوق کارآفرینی و حمایت از فن-
آوری از طریق افزایش سطح تحصیالت کارآفرینان خواهد بود .به عبارتی کشورهای
عضو منطقه با خلق یک اکوسیستم کارآفرینی مناسب از طریق آموزش کارآفرینی از
سنین پایین ،استعدادیابی و پرورش ایده ،به بهبود کارآفرینی و در نتیجه رشد اقتصادی
کمک نمایند .همچنین اغلب کشورهای عضو منا دارای اقتصاد دولتی بوده بنابراین
دولت با سیاستهای خود و تشوطیق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در محصوالت
جدید می تواند به استحکام روابط میان مراکز علمی و انتقال تحقیق و توسعه و نوآوری
کمک نماید.
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