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چکيده
اقتصاددانان کالسیک رشد را حاصل تعامل درونزای عوامل اقتصاادی و انتاااع عیال ا
آنها در ک محیط رقابت قلمداد م کردند .هرچند ا ن اقتصاددانان و مارکس در نظر ات رشد
درونزای خود به نیش نهادها ب توجه نبودهاند ،اما توجه مستییم به تاثییر نهادهاا بار عملدارد
اقتصادی را با د به اواخر قرن نوزدهم میالدی و انتشار کتاع نظر ه طبیه مرفه 1تورستن وبلان،
نسبت داد .با ظهور دوباره مدلهای رشد درونزا در دهه  1980و ورود سرما ه انساان باه ا ان
مدلها ،به نیش نهادها در نظر ههای رشد اقتصادی توجه جدی شده اسات .باه نظار ما رساد
دلیل ا ن وقفه بلندمدت در وارد شدن نهادها به تحلیلهای اقتصادی و مدلهای رشد را با د به
شناخت و نحوه ایرگذاری آنها نسبت داد؛ چراکه معموالً ایرگذاری نهادها بر رشاد ییرمساتییم
است و ا ن ایر از طر ق مجاری متفاوت ازجمله کارآفر ن صورت ما گیارد .در ا ان ژاهوهش
برای اولین بار تثییر حاکمیت قانون و کنترل فساد (عوامل نهادی رسم ) و هامچناین تار از
شدست و درک قابلیت کارآفر نانه (عوامل نهادی ییررسم ) بر کارآفر ن و نتیجه ا ن تثییر بار
رشد اقتصادی کشورهای درحالتوسعه منا ط دوره زمان ( )2008-2015ماورد ماالعاه قارار
گرفته است .با استفاده از دادههای تابلو و روش حاداقل مربعاات ساه مرحلاهای ( )3slsا ان
نتا ج بهدست آمد که حاکمیت قانون و کنترل فساد تثییر مثبت و معناادار و تار از شدسات
راباه منف و معنادار بر کارآفر ن دارند .هامچناین درک قابلیات کارآفر ناناه تاثییر مثبات و
معنادار بر کارآفر ن نداشته و در نها ت کارآفر ن بر رشد اقتصادی تثییر مثبت داشته است.
طبقهبندي O43 ،O17 ،O11 :JEL
واژههاي کليدي :عوامل نهادی ،رشد اقتصادی ،کارآفر ن  ،کشورهای مناا ،روش حاداقل
مربعات سه مرحلهای ()3sls
* :نو سنده مسئول ،شماره تما 09118718094 :
1. The theory of the Leisure Class
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 -1مقدمه
امروزه دستیاب به رشد اقتصادی د از اهداف اساس کشاورها باهعناوان اباراری
برای توسعه ژا دار باه حسااع ما آ اد .نظر اهژاردازان اقتصااد در طا گذشات زماان
در افتهاند که عوامل ییر از عوامل اقتصادی بر رشاد تثییرگاذار هساتند .ژاهوهشهاای
انجام گرفته در ا ن راستا نشان م دهد که برای رشاد اقتصاادی بااالتر با اد عاالوه بار
عوامل اقتصادی به عوامل ییراقتصادی که م توانند بهطور کاملتر و واضحتاری تفااوت
عملدردی کشورها را نشان دهند ،متوسال شاد .اقتصااددانان ا ان عوامال ییراقتصاادی
تثییرگذار بر رشد اقتصادی را عوامل نهادی 1و عامل کارآفر ن معرف کردهاند.
نورث ،از جمله کسان است که بر نیش نهادها بر رشد اقتصاادی تثکیاد داشاتهاناد
وی دلیل اصل توسعه افتگ و توسعهنیافتگ کشورها را نهادها م داند ،البته نهادهاا
که با کاهش هر نهها سبب افرا ش بهرهوری شوند (نورث .)1990 ،نهاد بهعناوان کانش
جمع در کنترل آزادساازی 2و بساط 3کانش فاردی تعر ای ما شاود کاه اشادال آن
عبارت اند از :رسوم سازمان نیافته 4و تشادلهاای ساازمان افتاه .5کانش فاردی شاامل
مشارکت در چانه زن  ،مد ر ت و سهمیهبندی مبادالت م باشاد (متوسال و همدااران،
 .)1389کنش جمعا دامناه وسایع را شاامل ما شاود از رساوم ساازمان نیافتاه تاا
تشدل های سازمان افته ،مانند خانواده ،شرکت ،انجمن تجااری ،اتحاد اه تجااری ،نظاام
ذخیره ا اندوخته 6دولت و ییره را نیر در بر م گیرد (همان ،ص  .)188در همین راستا،
رودر ک )2004( 7اظهار دانسته است که دستاوردهای رشد و توسعه وابساته باه عوامال
درونزا بوده و همزمان تحت نفوذ نهاده قرار دارند .اسموکوالند و رابینسون ،)2008( 8باه
ا ن جمعبندی رسیدهاند که عالوه بر عوامل اقتصادی سنت  ،محیطهای نهاادی نیار بار
افراد و بنگاه هاا و بناابرا ن بار رشاد اقتصاادی در منااطق و کشاورهای ماتلای تاثییر
م گذارد.
 .1نهاد ها قیودی هستند وضع شده از جانب بشر که روابط متیابل انسانها را به دد گر شدل م دهند (نورث،
 ،1377ص.)6
2. Liberation
3. Expansion
4. Unorganized Custom
5. Organized Custom
6. Reserve System
7. Rodrik
8. Acemoglu and Robinson
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شومپیتر نوآفر ن را با عنوان تار ب خالق وارد عرصه اقتصاد کارده اسات .وی باا
وارد کردن بحث نوآوری در علم اقتصاد جر اولاین کساان باوده کاه باه بررسا نیاش
فنّاوری (دانش) در رشد اقتصادی ژرداخته است (کوکینو ،2005 ،1ص .)7
رشد اقتصادی که امروزه موردنظر صاحبنظران اقتصادی م باشد به رشدی اطاالق
م شود که بر مبنای دانش استوار شده است ،لذا تثییر عوامل نهادی بر رشاد اقتصاادی،
همان طور که در ادامه توضیح داده م شود ،ابتدا بار روی کاارآفر ن تاثییر ما گاذارد،
چراکه فرض بر ا ن است که ا ن کارآفر ن است که با دانش و تار ب خالق خود جهات
"نرول بودن نرخ سود" را وارونه م کند .در تحییی که در اواخار  1980توساط رومار
( )1986و لوکا ( )1988انجام شده است ،عوامل جد دی (دانش و نهادها) باه عوامال
سنت (تولید ،نیروی کار و سرما ه) سولو و سوان ،بارای تصار ح رشاد اقتصاادی اضاافه
شده است که کمک شا ان به نظر ههای رشد اقتصادی کردهاند( .آژار ساو 2و همدااران،
 .)2016کنترل فساد نیر با تثییر بر کنترل قوانین و قواعد تجارت ،اعتمااد کارآفر ناان را
نسبت به شروع و راهاندازی کسبوکار بیشتر ما کناد .در ماورد تار از شدسات هام
م توان گفت که هرچه تر افراد از شدست کمتر باشد با اعتمااد بیشاتری وارد عمال
شده و فعالیتهای کارآفر ن افرا ش خواهد افت .درک قابلیتهای کارآفر نانه بهناوع
نشاندهنده مهارتهای افراد برای راهاندازی کسبوکار است کاه تیو ات ا ان عامال باه
همراه ا جاد شرا ط مناسب برای فعالیت کارآفر ن م تواند سبب توساعه فعالیاتهاای
کارآفر نانه شود.
کشورها منا ،کشورهای درحال توسعهای هستند که با وجود برخوردار بودن از وفاور
عوامل اقتصادی (نفت ،نیروی کار و  ،)...آنگونه کاه انتظاار ما رود باه رشاد اقتصاادی
مناسب دست نیافتهاند .مشدالت نهادی و ساختاری در کل منایه رسوخ کارده و رشاد
باشهای ماتلی اقتصاد همچنان با ساوح مورد نیاز بارای فاراهم آوردن فرصاتهاای
اقتصااادی مناسااب باارای جمعیاات روبااه رشااد فاصااله ز ااادی دارد .ضااعی در گاارا ش
کارآفر نانه ،به عنوان ک عامل مهم اقتصادی ،از د گر مشادالت شاناخته شاده در ا ان
کشورها بهشمار م رود .گرا ش به کارآفر ن از کسو در بعض از کشورهای منا بااال و
از طرف د گر در بعض از آنها ژا ین است .برای افرا ش گرا ش به کارآفر ن باه بیاان
نااورث نظاام دسترسا در کشااورها الزم اساات .هاامچناین ،عملداارد مناسااب نهااادی و
1. Kokkinou
2. Aparicio
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ز رساختهای توسعه افته و نیر نیروی کار ماهر در دستر ضرور ست تا فعالیاتهاای
کارآفر نانه قوام ابند و توسعه اقتصادی شتاع گیرد ،لذا هدف اصل ا ن ژهوهش ،اافتن
ژاسا برای چگونگ تثییر عوامل نهادی ذکرشده بر کارآفر ن و نتیجاه ا ان تاثییر بار
رشد اقتصادی منایه منا م باشد.
با توجه به توضیحات فوق ،در ماالعه حاضر ،تثییر عوامل نهادی حاکمیات قاانون و
کنترل فساد و تر از شدست و درک قابلیت های کارآفر نانه بر کارآفر ن مورد بررس
قرار م گیرد و سپس نتیجه ا ن تثییر بر رشد اقتصادی کشورهای مناا 1بررسا خواهاد
شد .مباحث بعدی ا ن میاله به ترتیب بر اساا مباان نظاری ،ژیشاینه تحییاق ،روش
تحییق و افتهها تنظیم شده است و نیر باش نها به نتیجهگیری اختصاص دارد.
 -2مبانی نظري

 -1-2حاکميت قانون ،کنترل فساد ،کارآفرینی و رشد اقتصادي
حاکمیت قانون ک عامل کلیدی برای رشاد اقتصاادی و توساعه ژا ادار باه شامار
م آ د که معرف میران احترام قائال شادن شاهروندان و دولتماردان اک کشاور بارای
نهادها است که با هدف وضع قوانین ،اجارای آنهاا و حال اخاتالف ا جااد شادهاناد.
نیستروم )2008( 2م گو د که بهوضوح ک ارتباط قوی باین سااختار حیاوق  ،امنیات
حیوق مالدیت و کارآفر ن وجود دارد .از تثییرات اصل حاکمیت قاانون ،ا جااد امنیات
است که از حیوق سیاس و حیوق بشر افراد حما ت م کند .در ا ن ماورد ،تاثییر مهام
حاکمیت قانون بر کارآفر ن هدا ت درست منابع باه سارما هگاذاریهاای مولاد اسات.
هارتگ و همداران ،)2010( 3در همین راباه اذعان داشتهاند که کارآفر نان بهطور قابال
مالحظهای نیاز به مالدیت دارند و حیوقشان با د باهوضاوح تعر ای و اجارا شاود؛ با اد
مدانیسم قرارداد برای توافق وجود داشته باشد و نیر الزم است اک نظاام قاانون بارای
اجرای چنین قراردادها طراح شود .فساد نیر دارای تاثییرات بار کاارآفر ن و رشاد
اقتصادی م باشد .و هگ های فساد در کسبوکار بینالملل گسترش و رشد افته است.
بهنظر اقتصاددانان ،شاخص ها چون تولیاد ناخاالص داخلا سارانه ،مااارد دولات و
 .1حد ا ن منایه از کشور مراکش در شمال یرب قاره آفر یا آیاز م شود و تا ا ران ،شرق تر ن کشور منایه
خاورمیانه امتداد م ابد
2. Nystrom
3. Hartog, et al
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کمکهای خارج بر ساح فساد تثییر م گذارند .فساد با محادود کاردن دسترسا باه
خدمات اساس اجتماع  ،هر نههای خدمترسان را افرا ش ما دهاد .ا ان نیار سابب
افرا ش فیر ،ناکارآمدی سیستم مال و تضعیی مشروعیت دولت م شود .به ا ان ترتیاب،
فساد ،عامل ضد توسعه ،ضد رشد و ضد سرما هگذاری و ضد عدالت است که در نتیجاه
هر ناه فساااد باارای کشااورها بساایار باااال اساات ساالیم و بااونتیس )2009( ،1المباارت و
همداران )2007( 2کر میان و همداران ( )1390و آ وال )2005( 3استدالل م کنناد کاه
اگر کنترل فساد افرا ش ابد ،ا ن احتماال وجاود دارد کاه قسامت بیشاتری از درآماد
کارآفر ن در سرما هگذاری جذع شاود؛ اماا آناوخین و اساچولر )2009( 4و فساتو و
همداران ( )2014بر ا ن باورند در کشورها کاه از قاوانین و میاررات سااده و تثبیات
شده ،سازوکارهای اداری شفاف و روشن و صر ح و کامهر ناه برخاوردار هساتند ،فسااد
بهعنوان مانع برای رشد اقتصادی بیان م شاود در ا ان کشاورها کنتارل فسااد ایاری
مثبت بر رشد اقتصادی دارد؛ اما از آنجا کاه در برخا از کشاورها قاوانین ژیچیاده و
متغیرند ،فرآ ندهای اداری مبهم ،زمانبر و ژرهر ناه و ناامفهوم هساتند و فسااد سابب
کاهش هر نههای مبادالت بنگاهها م شود؛ بنابرا ن در ا ن کشاورها میابلاه باا فسااد و
کنترل آن با رشد اقتصادی ارتباط معدو خواهد داشات (صاباح و ملاکالساادات ،
 .)1386مورف و همداران ( )1991نیار اساتدالل ما کنناد در کشاورها کاه فسااد
باالست و رشوه م تواند نظام خشک اداری را منعای ژذ ر کند و باه معاامالت سارعت
بباشد.

 -2-2ترس از شکست ،درک قابليت کارآفرینانه ،کارآفرینی و رشد اقتصادي
تر از شدست د از موانع فردی است که بر کارآفر ن تثییرگذار است .با توجاه
به تحیییات انجام گرفته ،زمان که تر ا احساسات د گر نما ان م شوند م توانند بار
روی فرآ ندهای شناخت مانند تصمیمگیری نیار تثییرگاذار باشاند (فورگاا 2000 ،5؛
1
گنجم 2007 ،6؛ فاوو .)2010 ،7باا توجاه باه بیاان رانیاان )2005( 8و بارن دژونتات
1. Seleim and Bontis
2. Lambert et al
3. Ayoola
4. Anokhin and Schulze
5. Forgas
6. Gangemi
7. Foo
8. Runyan
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( ،)2004تر  ،ک تهد د احتمال از شدست و اضااراع اسات کاه ما تواناد دا از
دال ل عدم موفییت در کسب وکار شروع کارآفر ن باشد و ک عامل قدرتمند در ناتوان
افراد برای رسیدن به اهداف آنها محسوع شود .تلی از شدست و خارژاذ ری و قباول
ژیامدهای راهاندازی کسبوکاار مسائلهای اسات کاه در کشاورهای گونااگون باه دال ال
فرهنگ و فردی متفاوت اسات چناانکاه در کشاوری فرهناگ شدسات جاافتااده و در
کشوری د گر ژس از شدست ژیروزی به امری بعید تبد ل م شود.
درک قابلیت کارآفر نانه بهعنوان ک ژیشبین کننده بارای تصامیم افاراد بارای
3
2
شروع ک کسبوکار است .ناکنیوک و همداران ( )2010اباراهیم و اساچولر )(2011
بارون ،)2004( 4عوامل انگیرش کاارآفر ن را باه عناوان خودکارآمادی مثبات تعر ای
م کنند و وابستگ به مهارتهای خاص و صالحیتها و وضاعیت انگیارههاای خااص را
و هگ های آن م داند .درک قابلیت کارآفر نانه نشاندهناده درصاد افارادی اسات کاه
معتیدند مهاارت هاای الزم را بارای شاروع اک کسابوکاار جد اد دارناد (ا دساو ر و
همداران.)2017 (5
 -3پيشينه تحقيق

 -1-3مطالعات خارجی
استولپر ( ،)2007در گرارش با عنوان حاکمیت قاانون ،رشاد اقتصاادی و رفااه در
مورد کشورهای آمر دا و آمر دای التین بر تثییر مثبت حاکمیت قانون بر رشد اقتصاادی
تثکید م کند .افته های فستو و همداران ( ،)2014حاک از آن است کاه در جواماع
درحال توسعه عوامل مانند فساد سبب م شوند کارآفر ن کمتر در ا ن کشاورها اتفااق
بیافتد .افته های آنوخین و همداران ( )2009بیانگر ا ن اسات کاه کنتارل بهتار فسااد
م تواند با افرا ش ساح نوآوری و کارآفر ن همراه باشاد .نتاا ج ماالعاه ا داس و ار و
همداران ( )2017نشان م دهد که درک قابلیت کارآفر ناناه در کشاورهای آسایا در
ساح باال قرار دارد ،بهطوریکه بیشتر مردم در ا ن قااره بار ا ان باورناد کاه تواناا
تبد لشدن به کاارآفر ن را دارا ما باشاند .کاولینر ( ،)2007باه بررسا عامال تار
1. Burn de Pontet
2. Naktiyok et al
3. Ebrahim & Schϕtt
4. Baron
5. Xavier et al
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کارآفر نان بر عملدرد آنان ژرداخته و به ارتباط قابلتوجه باین متغیرهاا دسات افتاه
است .دنیر و همداران )2011( 1نیر در تحییق خود به دنبال افتن ارتباط باین تار از
شدست در کارآفر ن و کارا در کسبوکار بودهاند و بهوجود ژیوناد باین ا ان عوامال
دست افتهاند.
3
2
نو سااندگان ماننااد (اکااس و آرگمینتااون 2006 ،؛ لااو و آتیااو  ،)2008 ،نشااان
دادهاند .که ظرفیت بالیوه نوآوری در کارآفر ن و رشاد ،ساهم قابالتاوجه در توساعه
اقتصادی دارد (آژار سیو و همداران.)2016 ،4

 -2-3مطالعات داخلی
افته برادران شرکاء و ملکالسادات ( )1387بیانگر ا ن است که حاکمیت قاانون و
کنترل فساد تثییر مثبت بر رشد اقتصادی دارند .ارتباط عوامل نهادی و رشاد اقتصاادی
در کشورهای منا موضوع تحییق شااکری و همدااران ( )1393باوده اسات .نتاا ج ا ان
تحییق نشان م دهد که کنترل فساد و حاکمیت قانون بهترتیب تثییر منف و مثبت ،اما
ب معن بر رشد اقتصادی دارند .نتا ج تحییق صباح و ملکالساادات ( )1386بار ا ان
ندته تثکید دارد اگرچه در کشورهای ژردرآمد و کشورهای دارای درآمد متوساط کنتارل
فساد با رشد اقتصادی ارتباط مثبت معناداری دارد ،ولا در کشاورهای کامدرآماد ا ان
ارتباط منف و معنادار است .تثییرگذاری عوامل محیا بر ژیدا ش کارآفر ن اجتمااع
که در ادبیات موضوع کارآفر ن مغفول مانده است ،موضاوع بحاث آراسات و همدااران
( )1391م باشد .نتا ج ا ن تحییق نشان م دهد که "نیاز و ارزش اجتماع " و "نگرش
و مسئولیت اجتماع " ،از عوامل نهادی ییررسم و "ناکارآمدی دولت" از عوامل نهادی
رسم تثییرگذار بر ژیادا ش فعالیاتهاای کارآفر ناناه اجتمااع باهحسااع ما آ ناد.
افتههای قاسمیان ( )1393بر ا ن مالب اذعاان دارد کاه اگار تفدارات کارآفر ناناه در
سازمانها نهاد نهسازی شود ،روند کشی فرصتها و قابلیتهای کارآفر ناناه نیار بیشاتر
خواهد شد .صباح و همداران ( ،)1391به ایر معن دار کاارآفر ن بار رشاد اقتصاادی
رسیدهاند که البته میران و نوع ا ن تثییر به ساح درآمد سرانه کشورها بستگ دارد ،باه
1. Deniz
2. Acs and Armington
3. Levie and Autio
4. Aparicio et al
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ا ن معن که ا ن ایر در کشورهای کمدرآمد منف و در کشورهای ژردرآماد و باا سارانه
باال مثبت م باشد .بر اسا مبان نظری و تحیییات انجام گرفته ،فرضیات ز ر برای ا ن
ژهوهش در نظر گرفته م شود:
ک :حاکمیت قانون تثییر مثبت بر کارآفر ن فرصت گرا دارد.
دو :کنترل فساد تثییر مثبت و معن دار بر کارآفر ن فرصت گرا دارد.
سه :تر از شدست تثییر منف بر کارآفر ن فرصت گرا دارد.
چهار :قابلیت درک فرصتهای کارآفر نانه تثییر مثبات بار کاارآفر ن فرصات گارا
دارد.
ژنج :کارآفر ن تثییر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارد.
 -4روش تحقيق
جامعه آماری بر حسب دسترس به اطالعات شامل  13کشور عضو منایاه مناا در
دوره  2015-2008م باشد 1که عبارتاناد از :الجرا ار ،ا اران ،اردن ،تاونس ،عربساتان،
مصر ،فلساین ،قار ،سور ه ،مراکش ،امارات ،لبنان و لیب .
اطالعات و دادههای موردنیاز برای ژاساگو به سؤاالت تحییق و آزمون فرضیههاا
از طر ق منابع کتاباانهای ،سا تهای ا نترنت  ،شاخص توسعه جهان ( ،)WDIشااخص
حدمران جهان ( )WGIو د دهبان جهان کارآفر ن ( ،)GEMجماعآوری شاده اسات.
در ا ن ژهوهش متغیر کارآفر ن نوژا ( )TEAو بهرهوری نیاروی کاار ( ،)Y/Lعاالوه بار
ا نکه بر دد گر تثییر م گذارند ،از سا ر متغیرها که در ادامه معرف ما شاوند و در
سیستم موجود هستند نیر تثییر م ژذ رند.
شاخص کارآفرینی نوپا ( :)TEAکارآفر ن نوژا درصد افراد بررگسال  18تا 24
سال است که در حال راهاندازی کسبوکار بوده ا کسبوکار آنها بیش از  42ماه ساابیه
فعالیت ندارد .در حیییت به مجموع کارآفر ن جد د و کارآفر ن نوظهور ،کارآفر ن نوژا
گفته م شود .کارآفر ن نوژا همراه با توسعه اقتصادی کاهش م اباد .درصاورت کاه در
کشوری نرخ کارآفر ن نوژا تنها اندک از نرخ کارآفر ن تثبیت شده بیشاتر باشاد ،باه
 . 1به دلیل در دستر نبودن اطالعات کشورهای بحر ن ،جیبوت  ،کو ت ،مور تان  ،عمان ،من ،اسرائیل و عراق،
از جامعه آماری حذف شدهاند
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معنای عدم تعادل در ژو ا های کارآفر ن در ا ن کشورهاست .در ژهوهش حاضار بارای
نشان دادن تثییر کارآفر ن بر رشد اقتصادی از ا ن شاخص استفاده م شود ،چراکه ا ن
شاخص د از مجموعه فعالیتهای کارآفر نانه م باشد .در ا ن ژهوهش هار جاا از وا ه
کارآفر ن استفاده شده است ،منظور ،کارآفر ن نوژا م باشد.
بهرهوري نيروي کار ( :)Yit/ Litشاخص برای اندازهگیری رشد اقتصاادی در اک
کشور م باشد که بهرهوری نیروی کار ،میدار کاالها و خدمات تولیدشده در ک سااعت
کار را اندازهگیری م کند .رشد در بهرهوری نیروی کار به سه عامل اساس بستگ دارد:
سرما هگذاری و صرفهجو در سرما ه فیر د  ،فنآوریهاای جد اد و سارما ه انساان
است Yit .خروج اقتصادی کشور  iدر زمان  tاست که بهعنوان تولیاد ناخاالص داخلا
 GDPاندازهگیری م شود  Litنشاندهنده کل نیروی کار م باشد.
بهرهوري سرمایه کشور ( :)Kitبهرهوری سرما ه کشور م باشاد؛ ا ان شااخص از
تیسیم ارزشافروده بر ارزش موجودی سرما ه یابت حاصل م شود.
صادرات ( :)Xitخرود صادرات کاه نشاان دهناده ارزش کاالهاا و د گار خادمات
ارائهشده در بازار و به سا ر نیاط جهان م باشد.
اميد به زندگی در بدو تولد ( :)LEitنشااندهناده تعاداد ناوزاد تاازه متولدشاده
نسبت به مرگومیر در سال م باشد و بیانگر ا ن است که متوساط طاول عمار در اک
جامعه چیدر است ا بهعبارتد گر هر عضوی از آن جامعاه چناد ساال ما تواناد توقاع
حیات داشته باشد.
مصرف نهایی دولت ( :)GCitهر نه مصارف نهاا (کاه قابالً باهعناوان مصارف
عموم دولت شناخته م شد) شامل تمام هر نههای جااری دولات بارای خر اد کااال و
خدمات است.
حاکميت قانون :احترام عمل مردم و دولت برای نهادها با وضع و اجرای قاانون
و حل اختالف ا جادشده است .ا ن متغیار باین ( -2.5بادتر ن حالات) و ( 2.5بهتار ن
حالت) است.
کنترل فساد :میران جلوگیری از استفاده از قادرت و امداناات عماوم در جهات
منافع شاص  .ا ن متغیر بین ( -2.5عدم فساد) و ( 2.5فساد کامل) م باشد.
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الزم به ذکر است برای رسیدن به هادف ا ان میالاه (تباد ل لگاار تم متغیرهاا)،
متغیرهای حاکمیت قانون و کنترل فساد به بازده ( 0بدتر ن حالت) تا ( 5بهتر ن حالت)
تغییر مییا داده شده است.
درک قابليت کارآفرینانه :ژرسششوندگان در مصاحبه  GEMبه ا ن سؤال ژاسخ
م دهند که :آ ا چنانچه فرصت را شناسا کردهاند ،تر از شدسات ما تواناد عامال
خودداری آنها از راهاندازی کسبوکار باشاد .باهعباارتد گار درک قابلیات کارآفر ناناه
بهعنوان برخورداری از دانش ،مهارت و تجربه راهاندازی کسبوکار جد د تعر ی م شود.
درک قابلیت ممدن است نهتنها بیانگر مهارتهای فرد باشد ،بلده اعتمادبهنفس آنها در
راهاندازی کسبوکار را نیر نشان م دهد .ساح و تمرکر سیستم آموزش  ،فرهنگ مل و
منایهای و عوامل بسیار د گری تفاوت میان اقتصادها را نشان م دهد.
ترس از شکست :ژرسششوندگان در مصاحبه  GEMبه ا ن سؤال ژاسخ م دهند
که :آ ا ا ن افراد قابلیت راهاندازی کسبوکار را در خود م بینند ،به ا ن مفهوم که تار
از شدست عبارت اسات از درصاد افاراد ( 18-64ساال) کاه تار از شدسات را دلیال
اجتناع از راهاندازی کسبوکار بیان م دارند.

 -1-4مدل پژوهش
ا ن میاله ،عوامل نهادی مؤیر بر ترو ج و ترییب کارآفر ن فرصت گرا را باهمنظاور
دستیاب به رشد اقتصادی مورد بررس قرار م دهد .با تصار ح اک تاابع تولیاد سااده،
بهصورت ضمن فرض م شود که کارآفر ن برونزا م باشد .باا نحال ،از کساو ،اک
راباه علیت معدو وجود دارد ،به ا ن صورت که کارآفر ن و رشد اقتصادی باهصاورت
بازگشت با دد گر در ارتباط هستند .از سوی د گار ،هماانطاور کاه در مباان نظاری
مارح شده است ،کارآفر ن از طر ق عوامل نهادی رسم و ییررسم تحت تاثییر قارار
م گیرد .با در نظر گرفتن ا ن مهم ،معادله اول به ا ن صورت تصر ح م شود که ساختار
بازگشت مذکور و همچنین د گر عوامل مؤیر بر کارآفر ن را در برداشته باشد .فرم کل
ا ن م توان را بهصورت ز ر نوشت:
() 1

TEAit  f  IIit , FIit , Xit 

که  TEAitنشاندهنده کارآفر ن در کشور  iدر زمان  tو تابع از عوامل نهادی و
رشد اقتصادی م باشد IIit , FIit ،بهترتیب بردار عوامل نهادی رسم و ییررسم در
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کشور  iو در زمان  tاست که شامل ،حاکمیت قانون ،تر از شدست و درک قابلیت
کارآفر نانه و کنترل فساد م باشد Xit .هم بردار متغیرهای کنترل است که کارآفر ن
فرصتگرا و رشد اقتصادی را در کشور  iو در زمان  tتحت تثییر قرار م دهد.
ارتباط بین کارآفر ن و رشد اقتصادی میوله جد دی نیست و به نظر م رسد که ایر
بازخورد بین ا ن دو متغیر وجود داشته باشد .در همین راستا بیشتر ماالعات انجام شده
بهطور عمده بر تثییر کارآفر ن بر روی رشد اقتصادی تثکید داشتهاند (آکس و سررع،
2007؛ آودرچ و همداران2008 ،؛ نوسلیت .)2013 ،همچنین تثییر رشد اقتصادی بر
فرصتهای کارآفر ن بهصورت تجرب توسط گالیندو و مندز ( )2014به ایبات رسیده
است.
بهمنظور تصر ح ارتباط بین عوامل نهادی ،کارآفر ن و رشد اقتصادی ،تاابع تولیاد
گسترش افته در معادله ( )2که شامل کارآفر ن فرصت گرا م باشد تاماین زده شاده
است .بر ا ن اسا  ،م توان از کسو ،تثییر هر دوی عوامل نهادی رسام و ییررسام
بر کارآفر ن فرصت گرا و از سوی د گر تثییر کارآفر ن فرصت گرا بر رشد اقتصاادی را
آزمون کرد.
معادله ( )2ک تابع تولید کاع-داگال به فرم ز ر است:










Yit  TEAit1Kit2 Xit3 LEit4 GCit5 Lit6

() 2
در مدل رشد درونزای فوق به ژیروی از رومر ( ،)1986فرض ما شاود کاه 6  1
است .ا ن فرض نشان م دهد که آیار خارج  ،درون سازی نشدهاند ،دانش یابت است و
از طر ق کارآفر ن بیان م شود و سرما ه ،مصرف از دست رفته ما باشاد .باا احتسااع
موارد مذکور و تیسیم تولید بر نیروی کار بهمنظور تضمین فرض تاابع باا باازده یابات
نسبت به مییا  ،معادله ( )3بهصورت ز ر بهدست آمده است:
()3











Yit / Lit  TEAit1Kit2 Xit3 LEit4 GCit5 Kit Xit GCit

که در آن Yit ،تولید کشور  iدر زمان  tاست و باهعناوان تولیاد ناخاالص داخلا
( )GDPاندازهگیری م شود Lit ،بیانگر کل نیروی کاار اسات ،لاذا  Yit / Litبهارهوری
نیروی کار م باشد که بهعنوان شاخص برای رشد اقتصادی مورد اساتفاده قارار گرفتاه
است TEAit ،بیانگر میران کارآفر ن در هر کشور است K it ،میران سارما ه در کشاور
 Xit ،iصادرات LEit ،بیانگر امید به زنادگ و  GCitمصارف نهاا دولات ما باشاد.
متغیرهای سنت مورد استفاده در تابع تولید از قبیل تشدیل سرما ه یابت ناخاالص (،)K
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صادرات ( ،)Eامید به زنادگ در بادو تولاد ( )LEو مصارف دولات ( )GCباه ژیاروی از
ماالعه بلین و نیش اما )2002( 1صورت گرفته است .برای تامین معادالت ( )1و ()3
از لگار تم طبیع متغیرها در دو طرف معادالت استفاده م شود .با توجه به معادله (،)3
رو درد ماورد اساتفاده در ماالعاه حاضار ،گساترش رو دارد آودرچ و کیلاب ( 2004و
 )2005و آودرچ و همداران ( )2008م باشد که بهمنظور بررسا تاثییر کاارآفر ن بار
رشد اقتصادی ،با د عوامل نهادی را نیر در نظر گرفت .ازا نرو ،ماالعه حاضر بار مبناای
معادالت ( )2و ( )3شدل گرفته است.
آدر و کیلب  ،)2004( 2بر ا ن تثکید دارند که تثییر کارآفر ن بر رشاد اقتصاادی
را با د تحت تثییر عوامل نهادی قرارداد ،بنابرا ن تمرکر ا ن ماالعه بار روی معادلاه دوم
است.
با ژیروی از ماالعات ونگ و همداران ( )2005بهمنظور خا سازی تاابع تولیاد ،از
لگار تم خا متغیرها استفاده شده است؛ بنابرا ن ،ا ان مجموعاه معاادالت باهصاورت
همزمان با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات  3مرحلهای ( )3SLSباهمنظاور برطارف
کردن تورش همزمان تامین زده م شوند .د گر مدلهای مشابه در حوزه کاارآفر ن و
رشد اقتصادی نیر از طر ق ا ن تدنیک اقتصادسنج ارز ااب شادهاندکاه اهمیات ا ان
رو درد اقتصادسنج را برای تامین مدلها با علیت دوطرفه را بیان کردهاناد (آودرچ
و کیلب  .)2008 ،ماابق با ولدر ج ( ،)2010مر ات اساتفاده از  3SLSکاارا مجاانب
بیشتر آن است که همبستگ بین خااها و هرکدام از معاادالت هامزماان را باهحسااع
م آورد .همچنین ا ن رو درد ،ماتر س وزن وار انس ناهمسان بالیوه خااها را هماراه
با تامین ضرا ب از طر ق حداقل مربعات تعمیم افته تعد ل م کند.

 -2-4آزمون فرضيههاي پژوهش با استفاده از روش کمترین مجذورات سه
مرحلهاي ()3SLS
در ا ن میاله ،مدل رشد درونزای رومر بهصورت سیستم معادالت همزمان باا روش
 3SLSتامین زده شده است .در صورت وجود همبستگ بین متغیرهای درونزا ،ار اب
و ناسازگاری بین برآوردکنندههای ضرا ب ساختاری مدل باه وجاود ما آ اد در نتیجاه
1. Bleaney and Nishiyama
2. Audretsch and Keilbach
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نم توان آنها را بهصورت معادالت تد برآورد کرد ،لذا با د معادالت بهصورت سیساتم
در نظر گرفته شوند .رو درد اقتصادسنج  3SLSهمه معادالت را بهصورت هامزماان در
سیستم برآورد م کندکه از نظر مجانب کاراتر م باشد؛ و ا نکه با ا ان روش ما تاوان
تمام ضرا ب فرم ساختاری معادله ها را که به دنبال آن هستیم را کبااره محاسابه
کند (گجرات 2004 ،؛ گر ین 2009 ،1و ذوالنور.2)1374،

 -3-4آماره توصيفی
بهمنظور توصیی متغیرهای تحییق ،آمار توصیف ژهوهش در جدول  1گرارش شده
است.
جدول  .1مقادیر ميانگين ،انحراف معيار ،حداکثر و حداقل متغيرها
نام متغير

لگار تم کارآفر ن نوژا

ميانگين

ميانه

حداکثر

حداقل

انحراف

0/411482 1/490654 3/406185 2/297573 2/272512

لگار تم بهرهوری نیروی کار 1/171076 6/562421 11/78921 9/781419 9/811356
لگار تم سرما ه

1/110003 22/57135 25/99252 24/51349 24/45039

لگار تم کنترل فساد

0/650697 -2/086165 1/609438 0/630203 0/573262

لگار تم صادرات

0/51598 2/285165 4/618482 3/714569 3/658041
2/70001

0/31444

لگار تم تر

از شدست

3/23423 4/630031 4/359638 4/20977

0/36591

لگار تم امید به زندگ در بدو 4/24797 4/374160 4/306235 4/31298
تولد

0/03083

لگار تم مصارف دولت

4/23555 3/47842 3/426257

لگار تم درک قابلیتهای
کارآفر نانه

1/15733 3/695358 4/340684 4/07175 4/05259

لگار تم حاکمیت قانون

0/53234 -1/25397 1/60943 0/99335 0/861858

منبع :افتههای تحییق با استفاده از نرمافرار Eviews9

1. Greene
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ضر ب همبستگ متغیرهای ژهوهش در جدول  2گرارش شده است.
جدول  .2نتایج ضریب همبستگی بين متغيرهاي مدل
متغیر

1

لگار تم
بهرهوری
نیروی کار

1

لگار تم
کارآفر ن
نوژا

0/384

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

1

لگار تم
کنترل فساد

-0/99 0/641

لگار تم تر
از شدست

-0/047 0/129 0/186

لگار تم درک
قابلیت

-0/058 0/066 -0/110 0/144

1
1
1

لگار تم
حاکمیت
قانون

-0/011 -0/297 0/896 -0/231 0/470

لگار تم
سرما ه

-0/060 -0/319 0/020 0/402 0/175 0/487 0/428

لگار تم
صادرات

-0/407 -0/0010 0/507 /335 0/009 0/649 -0/095 0/498

1

1
1

لگار تم بدو
تولد

0/650 0/109 0/208 0/206 0/016 0/093 0/498 0/393 0/735

لگار تم
ماارد دولت

1 -0/614 -0/463 -0/156 0/004 0/134 -0/302 0/320 -0/047 -0/391 -0/568

منبع :افتههای تحییق با استفاده از نرمافرار

Eviews9

1
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 -4-4آمار استنباطی
قبل از تامین مدل در گام اول الزم است که رو درد دادههای ژانال باا اساتفاده از
ایرات مشترک ا دادههای تابلو مشاص شود .برای انتااع میان روشهای تاابلو و
ا ایرات مشترک با د از آزمون  -Fلیمر استفاده شود که نتا ج ا ن آزمون در جادول ()3
نشان داده شده است.
جدول  .3مقادیر بهدستآمده از آزمون  - Fليمر معادالت  1و 3
معادله

معادله ()1

معادله ()2

آماره F

4.807287

202/373384

احتمال

75/000

0/0000

Cross-section Chi-2

49/255

111/432

احتمال

0/0000

0/0000

آماره

منبع :افتههای تحییق با استفاده از نرمافرار Eviews9

با توجه به احتماالت بهدستآمده (احتمال برابر صفر) ،فرضایه صافر رد شاده و در
نتیجه از روش دادههای تابلو استفاده م شود.
برای ژذ رش سیستم مورد استفاده بهمنرله اک سیساتم معاادالت هامزماان الزم
است ار ب هامزماان متغیرهاای درونزا آزماوده شاود .باهمنظاور ،آزماون درونزا ا
متغیرهااای درونزا از آزمااون تعااد لشااده هاساامن و د و دسااون و مددینااون اسااتفاده
م شود .خالصه نتا ج در جدول ( )4آمده است.
جدول  .4مقادیر و احتماالت بهدستآمده از آزمون تشخيص
تعداد متغيرهاي درونزا تعداد متغيرهاي از پيش
قابليت تشخيص
معادله منهاي یك ( )m-1تعيين شده معادله ()K-k
5=k ،2=m TEA
5
1
بیشازحد تشایص
5=k ،2=m Y/L
5
1
بیشازحد تشایص
معادله

منبع :افتههای تحییق با استفاده از نرمافرار  =M .Eviews9تعداد متغیرهای درونزای سیستم،
 =mتعداد متغیرهای درونزا در معادله معین (معادله تحت بررس ) =K ،تعداد متغیرهای از ژیش تعیین
شده سیستم =k ،تعداد متغیرهای از ژیش تعیینشده معادله تحت بررس )10=k ،2=m( .
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شدهاند ،لاذا

با توجه به نتا ج جدول ( ،)4هردو معادله بیشازحد مشاص شناسا
استفاده از سیستم معادالت همزمان برای تامین مدل مناسب است.
آزمون بعدی ،آزمون درونزا باودن متغیرهاای درونزاسات .نتاا ج ا ان آزماون در
جداول  5و  6نشان دادهشده است.
جدول  .5احتمال بهدستآمده از متغير بهرهوري نيروي کار

نام متغیر
M

ضر ب
24397/01

انحراف معیار
3.70e-11

P- value

0/0069

منبع :افتههای تحییق با استفاده از نرمافرار Eviews9

جدول  .6احتمال بهدستآمده از متغير کارآفرینی

نام متغیر
N

ضر ب
1

انحراف معیار
4/65e-11

P- value
0/0000

منبع :افتههای تحییق با استفاده از نرمافرار Eviews9

همانطور کاه مشااص اسات ،درونزا باودن متغیرهاای بهارهوری نیاروی کاار و
کارآفر ن تث ید شده است .در نها ت نتا ج تامین معادله (( )1تثییر حاکمیات قاانون و
کنتارل فسااد (عواماال نهاادی رساام ) و هامچناین تاار از شدسات و درک قابلیاات
کارآفر نانه (عوامل نهادی ییررسم ) بر کارآفر ن ) در جدول  7گرارش شده است.
جدول  .7نتایج تخمين معادله ( )1از روش کمترین مجذورات سه مرحلهاي ()3sls
نام متغير

ضریب انحراف معيار آماره t

7/783
لگار تم کنترل فساد
-2/978
لگار تم تر از شدست
لگار تم درک قابلیت کارآفر نانه 2/140
3/445
لگار تم حاکمیت قانون
0/191
لگار تم بهرهوری نیروی کار
-19/377
عرض از مبدأ

1/452
0/686
3/119
0/523
0/031
24/767

5/359
4/341
0/686
6/587
6/078
-0/782

منبع :افتههای تحییق با استفاده از نرمافرار ،p<** ،p<* :Eviews9

p-value
**

0/033
**0/034
*0/563
**0/025
**0/029
*0/82

2
R 0 / 89
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معادله (( ،)3اهمیت نسب کارآفر ن فرصتگرا بر رشاد اقتصاادی) باا اساتفاده از
رو درد کمتر ن مجذورات سه مرحلهای ،در جدول  8گرارش شده است.
جدول  .8نتایج تخمين معادله ( )3از روش کمترین مجذورات سه مرحلهاي ()3sls

نام متغیر
لگار تم کارآفر ن
لگار تم سرما ه
لگار تم صادرات
لگار تم امید به زندگ
لگار تم ماارد دولت
عرض از مبدأ

ضر ب
0/148
0/969
0/294
37/730
0/260
154/861

انحراف معیار
0/020
0/076
0/077
2/356
0/066
7/376

منبع :افتههای تحییق،p<*** ،p<** ،p<* ،

آماره t
7/276
12/734
3/793
16/009
3/897
20/994

p-value
**0/015
***0/006
*0/063
***0/004
*0/060
***0/002

2
R 0 / 92

 -5بحث و بررسی یافتهها
2

با توجه به جداول ( )7و ( )8میاد ر  Rبهترتیب برابر  0/89و  0/92ما باشاد کاه
نشاندهنده توضیحدهندگ باالی متغیرهای وابسته توسط متغیرهای مستیل است.
نتا ج حاصل از تامین معادله ( ،)1نشان م دهد که تثییر متغیرهای کنترل فسااد،
حاکمیاات قااانون ،تاار از شدساات و بهاارهوری نیااروی کااار کااامالً معن ا دار و دارای
عالمتهای مورد انتظار هستند .باا ن حال ،متغیر درک قابلیت کارآفر نانه معنادار نشاده
است .ا ن مدل در حدود  89درصد کل نوسانات در متغیر کارآفر ن را توضیح م دهاد.
همزمان نتا ج تامین معادله ( )3نشان ما دهاد کاه کاارآفر ن دارای تاثییر مثبات و
معنادار بر رشد اقتصادی است و مدل تامین در حدود  92درصد از نوسانات نرخ رشاد
اقتصادی را توضیح م دهد .الزم به ذکر است که تثییر نهادهاای رسام بار کاارآفر ن
بیشتر از نهادهای ییررسم در نمونه کشورهای مورد بررس بوده است.
با توجه به آزمون فرضیهها ،فرضیه ک ژیشنهاد م کناد کاه حاکمیات قاانون بار
کارآفر ن تثییر مثبت دارد .نتا ج برآورد مادل ( )2در جادول ( )7بیاانگر تاثییر مثبات
حاکمیت قانون بر کارآفر ن است ،لذا ا ن نتا ج مدل مؤ د فرضیه ک م باشاد کاه در
راستای افتاههاای ماالعاات گذشاته مانناد نیساتروم ( )2008و اساتولپر و همدااران
( )2007م باشد.
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فرضیه دو ژیشنهاد م کند که تثییر مثبت کنترل فساد بار کاارآفر ن اسات .ا ان
فرضیه نیر با توجه به نتا ج مدل تث ید م شود و در راساتای ادبیاات موجاود اسات کاه
کنترل فساد نرخ کارآفر ن نوژا در کشاورها را افارا ش ما دهاد (آ اد س و همدااران،
2008؛ آکیموا2002 ،؛ آلوارز و اوربانو)2015 ،
فرضیه سوم ،ژیشنهاد م کند که تثییر تر از شدست بار کاارآفر ن فرصاتگارا
منف است .ضر ب ا ن متغیر در جدول ( )7منف و معن دار است ،لذا بااال باودن نارخ
تر از شدست در میان کارآفر نان مانع شدلگیری فعالیتهای کارآفر ناناه ما شاود؛
بنابرا ن نتا ج تامین بیانگر تث یاد فرضایه ساوم اسات .ا ان نتیجاه در راساتای نتاا ج
ماالعات مانند رانیان ( )2005و بام دژونتت ( )2004م باشد.
فرضیه چهارم بیاانگر تاثییر مثبات درک قابلیاتهاای کارآفر ناناه بار روناد رشاد
فعالیتهای کارآفر نانه است .نتاا ج تاماین بیاانگر تاثییر مثبات اماا ییرمعناادار درک
قابلیت کارآفر نانه بر فعالیتهای کارآفر ن اسات ،لاذا نتاا ج مادل بیاانگر عادم تث یاد
فرضیه چهارم است.
فرضیه ژنجم ژیشنهاد م کند که کارآفر ن فرصتگرا باهصاورت مثبات بار رشاد
اقتصادی تثییر م گذارد .با توجه به نتا ج مشاص که کارآفر ن بر رشد اقتصادی تاثییر
مثبت و معنادار دارد .با توجاه باه وناگ و همدااران ( ،)2005فعالیاتهاای کارآفر ناناه
مبتن بر فرصت دارای تثییر مثبت بار روناد رشاد اقتصاادی اسات .نتاا ج مادل نشاان
م ده د که برای هر کشور در نمونه کشورهای منایاه مناا ،اگار کاارآفر ن مبتنا بار
فرصت به میران ک درصد افرا ش ابد ،تولید ناخاالص داخلا باه ازای هار کاارگر در
حدود  0/148درصد افرا ش خواهد افت (با فرض یبات ساا ر شارا ط) .ا ان نتیجاه در
راستای ماالعه آودرچ و کیلب ( )2004م باشد .در کل نتا ج تجرب حاصل از تاماین
مدل مؤ د طرح ژیشنهادی ر نولدز و همداران ( 2005ص  )206است کاه طرفادار ا ان
نظر ه م باشد که فرصت هاای کارآفر ناناه باه محایط سیاسا و اجتمااع و فرهنگا
جوامع بستگ دارد و تثییر آنها در رشد اقتصادی منعدس م شود.
 -6نتيجهگيري
امروزه تثییر کارآفر ن بر رشد اقتصادی ییرقابل اندار است؛ اما اگر برای کاارآفر ن
و کارآفر ن شرا ط الزم مانند آشنا و اطاالع و آگااه از قاوانین کسابوکاار ،مواناع
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موجود بر سر راه ،راههای رفع موانع و ییره وجود نداشته باشد ،بهطور حتم کارآفر ن با
مشدل مواجه م شود .به همین دلیل نوآوری ا ن ژهوهش در ا ن اسات کاه باهصاورت
همزمان تثییر عوامل نهادی رسم و ییررسم بر کارآفر ن و سپس نتیجاه ا ان تاثییر
بر رشد اقتصادی در کشورهای منایه منا مورد بررس قرار گرفته است.
فرضیه اول که تثییر مثبت و معن دار حاکمیت قانون بر کارآفر ن بوده ،تث ید شده
است .فرضیه دوم که کنترل فساد دارای اولین اولو ت تثییرگذاری بر کاارآفر ن نسابت
به سا ر متغیرهای د گر است .بهعبارت د گر کنترل فساد در مناطق مناا بار کاارآفر ن
تثییرگذار است .فرضیه سوم که بیانگر راباه منف تر از شدسات و کاارآفر ن اسات؛
نیر تث ید شاده اسات .در کشاورهای درحاال توساعه منایاه مناا کاارآفر ن در سااح
ژا ینتری از مناطق توسعه افته قرار دارد و ا ن م تواند نشاندهنده باالتر بودن تار از
شدست در کشورهای درحالتوسعه منایه منا باشد .فرضیه سوم نیر تث یدشده است .در
توضیح م توان به فیدان سیاستهای الزم برای مواجهه باا شدسات کارآفر ناان اا باه
عبارت نبود حاکمیت قانون مناسب اشاره کرد .فرضیه چهارم تث یاد نشاده اسات .درک
قابلیت کارآفر ن بیشاتر ر شاه در فرهناگ و تاار خ دارد؛ از آنجاا کاه در کشاورهای
منایه منا ،توسعه کارآفر ن و ترو ج آن نسبت به سا ر مناطق د گر کمتر است ،لذا اگر
آموزش های الزم در ا ن کشورها وجود داشته باشد ،درک قابلیات و تواناا افاراد بارای
وارد شدن به فعالیتهای کارآفر نانه بیشتر خواهد شد .فرضیه ژنجم تث یاد شاده اسات؛
کارآفر ن بر رشد اقتصادی در کشورهای منا تثییر مثبت داشته است ،اما ا ان تاثییر آن
چنان چشمگیر نبوده است .ا ن نتیجه در راستای افتههای ر نولدز و همداران،2005( 1
ص)206 ،؛ آژار سو و همداران ( )2015و صباح و همداران ( )1391م باشد.
بهطورکل کارآفر ن ر شه در عوامل فرهنگ اجتماع دارد و نتیجاه آن در رشاد
اقتصادی منعدس م شود ،لذا م با ست عوامل نهادی رسم ذکر شده در ا ن ژاهوهش
متناظر با فرهنگ و رسوم هر ملت تهیه و تدو ن شده و عوامال نهاادی ییررسام نیار
تیو ت شوند؛ حاکمیت قانون با د به کارآفر نان ،مصرفکنندگان و صاحبان کسابوکاار
اعتمادبه نفس الزم را برای رسیدن به ساح رشد اقتصادی ژا دار بدهد .دولت نیر بهدلیل
نیش اصل کاه در ماد ر ت اک کشاور بار عهاده دارد ،ما تواناد از طر اق آماوزش،
کااارآفر ن را در جامعااه نهاد نااه کنااد ،چراکاه ا اان کااار ساابب افاارا ش درک قابلیاات
1. Reynolds et al
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کارآفر نانه م شود .وجود حاکمیت قانون مناسب ،فساد در سااح ژاا ین ،درک قابلیات
کارآفر نانه باال و بسیاری از عوامل نهادی د گار موجاب ما شاود تار از شدسات در
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