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  چکیده

کشور منتخب  66هاي کارآفرینانه در مالی بر روند فعالیت تأثیر دسترسی به منابع هدف اصلی این مقاله، بررسی
است. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردي و برحسب  2008- 2018در دوره زمانی  یافته،توسعهدرحال توسعه و 

المللی که  هاي آماري بین هاي پژوهش از گزارش به این منظور، داده همبستگی است.- گردآوري اطالعات، توصیفی
سازي  شد. مدل کنند، استخراج هاي اقتصادي و میزان کارآفرینی کشورها را ارائه می هاي پیمایشی، شاخص براساس داده

هاي دسترسی به منابع مالی، و از عنوان شاخص پذیر و میزان اعتبارات بانکی بهمخاطره پژوهش با استفاده از دو معیار سرمایه
تأثیر مثبت و  انجام شده است. نتایج بیانگر STATA14افزار ) با نرمGMMیافته (طریق رویکرد گشتاورهاي تعمیم

هاي کارآفرینانه در کشورهاي درحال توسعه است. همچنین، عملکرد وام بانکی ترسی به منابع مالی بر فعالیتشدیدتر دس
 توان دلیل آن راتر بوده که میپذیر مقبولمخاطره در خصوص افزایش فعالیت کارآفرینی جدید و نوپا، نسبت به سرمایه

تأثیر مثبت درك  شورهاي درحال توسعه عنوان کرد. گذشته از این،هاي کارآفرین در کمحور بودن منابع مالی بنگاهبانک
عنوان شاخصی براي سرمایه انسانی) بر میزان دسترسی به منابع مالی، از دیگر نتایج پژوهش است.  قابلیت کارآفرینی (به

ایش قابلیت کارآفرینانه براي افزهایی را  زمان سیاست ، باید همتوسعه کارآفرینیتالش براي  گذاران در ، سیاستبنابراین
  در اولویت قرار دهند.را  سهولت دسترسی به منابع مالیاتخاذ کنند و 

  

بندي طبقه ،پذیر، درك قابلیت کارآفرینانه، کارآفرینی، منابع مالیاعتبارات بانکی، سرمایه مخاطره :کلیدي هاي واژه
JEL :E44, G24, G23; L26  
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  مقدمه
 ;Acs et al., 2018کننـد( مهمـی در رشـد اقتصـادي ایفـا مـی     هاي کـارآفرینی نقـش   فعالیت

Bosma et al., 2018; Van stel et al., 2005 (. بـراي توضـیح دالیـل اخـتالف      مطالعات موجود
عوامل سطح  )،Van Praag, 1999رد (سطوح کارآفرینی در کشورهاي مختلف، عوامل سطح خُ

 ;Cole et al., 2016( ) و نقـش نهادهـا  Stenholm et al., 2013; Grilo & Thurik, 2005( کـالن 

Estrin & Mickiewicz, 2011 2007( 1انــد. فـریتج و توریــک ) را مــورد بررسـی قــرار داده(، 

هـاي  دهنده فعالیتعنوان عوامل اصلی توضیح ها و عوامل فرهنگی خاص هر کشور را بهویژگی
نقـش نهادهـا    ،)2010(2ویکزیکیاسترین و مهمچنین  .اندمعرفی کرده کارآفرینانه در آن کشور

گـذار اروپـاي شـرقی و    هـاي کارآفرینانـه در اقتصـادهاي درحـال    و تغییرات نسلی را بر فعالیـت 
بـر   مـؤثر  مـالی را از عوامـل   انـد. مطالعـات دیگـر، دسترسـی بـه منـابع      گذار دانستهتأثیر مرکزي
 De انـد ج متفاوتی دسـت یافتـه  شمار آورده و به نتای هاي کارآفرینانه در میان کشورها بهفعالیت

Clercq et al, 2013; Nielsen, 2014 .(  
ویژه نوع نوپاي آن را  هب و هاي کارآفرینیکاهش دسترسی به اعتبارات، فعالیتدرعین حال 

)، 1396کریمـی و بـوذرجمهري (   کند. در این رابطهطور مضاعف دچار مضیقه منابع مالی می هب
تنگنـاي   یکی از مسـائل دیرپـاي اقتصـاد ایـران نیـز     : دارنداظهار می ،)1390پور و عزیزي(ایمانی

هـا و سـرمایه در گـردش اسـت. مطالعـات      گذاريمنابع مالی سرمایهتأمین ها براي اعتباري بنگاه
کننـد کــه  مـی  تأییـد  ،)2007( 4هــو و وانـگ  ) و2005( 3گلـدرن و همکـاران  دیگـري ماننـد وان  

ر و کـاهش شـرایط الزم بـراي سـرمایه موردنیـاز، امکـان       هاي دسترسی به اعتبـا افزایش فرصت
در این راستا، مطالعات متعددي به این نتیجـه رسـیدند کـه     دهد.ایجاد کارآفرینی را افزایش می

وکارهاي کوچک مهم و کلیدي در حمایت از کارآفرینی و کسب مالی، نقشدسترسی به منابع

                                                        
1 Freytag & Thurik  
2 Estrin & Mickiewicz 
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4 Ho & Vong 
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). ادبیات موجود بیانگر این Arbolino et al., 2017; Taddeo et al., 2017( کندو متوسط ایفا می
 مطالعـات  در چـه  ،هـاي کـارآفرینی  میـزان فعالیـت   و دسترسی به منابع مـالی  رابطه در است که

مطالعـات   در شـده  اتخـاذ  فرضـیات  این مهـم، بـه   شته وندا وجود نظر اتفاق ،تجربی چه و نظري
ارتباط دسترسی به منابع مالی  که دهدمی نشان نظري ادبیات اساس، براین. دارد بستگی مختلف

 شـرایط  براسـاس  تجربـی  هـاي یافتـه  همچنین. باشد منفی مثبت یا تواندمی ،با فعالیت کارآفرینی
 مطالعـه  ماهیـت  و نیز استفاده، مورد ها و متغیرهايداده اقتصادسنجی کاربردي، روش اقتصادي،

 نـوع کـارآفرینی   همچنـین  و مطالعـه  صخـا  زمـان  مدت و کشور یا پانل هايداده مقطع، نظر از
رکردن شکاف موجود در ادبیات توسعه کارآفرینی هدف مطالعه حاضر، پبنابراین  .است متنوع

هـاي کارآفرینانـه در میـان منتخبـی از     دسترسی به منـابع مـالی بـر فعالیـت     تأثیر از طریق بررسی
. بنـابر مـوارد   اسـت  2008 -2018در طول دوره زمـانی   ،یافتهکشورهاي درحال توسعه و توسعه

توانـد توضـیحی   شرح است: آیا دسترسی به انواع منابع مـالی مـی   به ایناالت پژوهش سؤ فوق،
براي تفاوت در میزان فعالیت کارآفرینی کشورها باشد؟ آیا سطح توسعه اقتصادي کشـورها بـر   

کـارآفرینی بـه چـه     هاي نابع مالی بر انواع فعالیتم تأثیر دارد؟ تأثیر میزان دسترسی به منابع مالی
  صورت است؟ 

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوهش

  منابع مالی و کارآفرینی 
مـالی بـراي    هـاي منـابع  محـدودیت  تـأثیر در خصـوص   )2009( 1مطابق با دیدگاه کر و ناندا

توسعه بازارهاي مـالی   رروي تأثیوجود دارد. جریان اول  یکارآفرینی، دو جریان عمده پژوهش
کنـد. جریـان دوم،   وکارها تمرکز مـی مالی و نرخ تشکیل کسببر دسترسی کارآفرینان به منابع 

بـر   ،وکـار جدیـد  منظـور ارزیـابی چگـونگی تمـایالت کـارآفرین بـراي شـروع یـک کسـب          هب
ــی ــی تأکیــد هــاي انفــرادي کارآفرینــان   ویژگ جریــان اول، کالپــر و   خصــوص در کنــد.م

                                                        
1 Kerr & Nanda 
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کـه دسترسـی بـه منـابع      دادنـد نشان  ها،بر تشکیل بنگاه مؤثر عواملبا بررسی ) 2010(1همکاران
 ،)2017(2در همـین راسـتا، آلـوارادو و همکـاران     .کارآفرینی ارتباط مثبت داشـته اسـت  با  مالی

عنوان یکـی از  بهدسترسی به منابع مالی نیز از  )2017(4نیانزو و کالیدو و )2017(3آنتون و باستن
 برند. نام می هاي کارآفرینانهبر فعالیت اساسی تأثیرگذارعوامل 

بـه   ،) دریافتند که احتمال خوداشـتغالی 1998( 5در خصوص جریان دوم، بلنچفلور و اسوالد
ادراك کارآفرینانه و دسترسی الزم به منابع مالی براي اجراي فعالیت کارآفرینانه بسـتگی دارد.  

ــا اســتفاده از  عوامــل تعیــین ،)2006(6گریلــو و آریگــن ــده کــارآفرینی پنهــان و واقعــی را ب کنن
کشور اتحادیه اروپا و ایاالت متحده بررسی کردنـد. نتـایج نشـان     15آوري شده اطالعات جمع

معنـــاداري بـــر افـــزایش  تـــأثیررســـد نظـــر نمـــی ههـــاي مـــالی بـــداد کـــه کمبـــود حمایـــت
 و منفـی  تـأثیر  هاي مـالی، تکمبود حمای هرچندکه ؛خوداشتغالی(کارآفرینی پنهان) داشته باشد

نتیجــه گرفتنــد کــه  ) نیــز2013بــر کــارآفرینی واقعــی دارد. دي کلــرك و همکــاران ( معنــادار
دسترسی به سرمایه مالی(درآمد خـانوار)، سـرمایه انسـانی (دانـش ویـژه کـارآفرینی) و سـرمایه        

   دهد.ایش میجدید را افزوکار  کسب)، احتمال شروع یک دیگر از کارآفرینان تأثیراجتماعی (

  توسعه اقتصادي و منابع مالی
یـافتگی  ها براساس سطح توسـعه ویژگی نهادهاي مالی و نحوه تأمین منابع مالی بنگاه باره در

دهـد کـه سـطح    ها نشـان مـی  فراوانی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش طالعاتم ،کشورها
کمبـود منـابع مـالی همـراه اسـت. در      طور کلی بـا   هپایین درآمد در کشورهاي درحال توسعه، ب

اي از بسیاري از اقتصادهاي درحال توسعه، یک ساختار دوگانه وجود دارد که در آن مجموعـه 
صـورت قابـل تـوجهی     هالمللی و منابع ناشی از انتشار سهام بـ از منابع مالی بین ،هاي بزرگبنگاه

هـاي ناکـافی بـراي تـأمین     رصتهاي کوچک و متوسط از فکه بنگاه کنند؛ در حالیاستفاده می
                                                        

1 Klapper et al  
2 Alvarado et al  
3 Anton & Bostan 
4 Nyanzu and Quaidoo  
5 Blanchflower & Oswald 
6 Grilo & Irigoyen 
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بـه منـابع    هایی که دسترسی به منابع مالی رسمی دارنـد عمـدتاً  همچنین بنگاه برند.اعتبار رنج می
دلیـل ناکارآمـدي    ههمچنـین، بـ   .)Peachey & Roe, 2004(انـد  هـاي تجـاري وابسـته   مـالی بانـک  

، میـزان سـرمایه مـالی     )VC(1پـذیر گـذاري مخـاطره  هاي سرمایهبازارهاي سرمایه و نبود شرکت
هــاي منـابع مــالی یـا مــانع ورود   گـذاري کمیــاب اسـت. در مجمــوع، محـدودیت   ســرمایه بـراي 

هاي زیـر بهینـه وارد   وکارهاي جدید در مقیاسشود کسبکارآفرینان خواهد شد و یا باعث می
هـا همچنـین فرآینـد تخریـب خـالق را محـدود کـرده و ورود بـه         بازار شوند. ایـن محـدودیت  

کند. بـدون توسـعه مـالی    تر را ترغیب میهاي سنتی، داراي ریسک کمتر و نوآوري پایین بخش
 .)Bianchi, 2010( کارآمد، افراد بااستعداد ممکن است نتوانند کارآفرین شوند

ــا پــذیر ســرمایه مخــاطره حــاکی از آن اســت کــه ،)2012( 2مطالعــه ســامیال  رابطــه مثبــت ب
سبب  ،ها را باال بردهمنابع مالی قابل دسترس در بنگاه ،سرمایهکارآفرینی دارد. افزایش این نوع 

کنـد.  هاي مولد ارتقاء پیدا مـی و در نتیجه کیفیت کارآفرینی در فعالیت شده های بنگاهرشد کم
 تـأثیر ي مـالی،  دهـد کـه بهبـود در نهادهـا    ) نشان می2019( 3ري و همکارانهادونتایج مطالعه چ

 .یافتـه دارد اقتصادهاي درحال توسعه نسبت بـه کشـورهاي توسـعه   کارآفرینی در  تري بربزرگ
چون میزان تولید ناخالص داخلی در کشـورهاي   ،کنند استدالل میها در توضیح این تفاوت  آن

گیـرد، بنـابراین پـس از ارتقـاء کیفیـت      تر از منحنی امکانات تولید انجام میپایین درحال توسعه
موقعیت کـارآفرینی مولـد بهبـود یافتـه و سـطح تولیـد بـه         ،نهادهاي مالی در کشورهاي مذکور

کیفیـت  کـه  یافتـه از آنجا حال، در کشورهاي توسـعه تر خواهد شد. بااین ن نزدیکآ میزان بهینه
روي منحنی امکانـات تولیـد و یـا    نیز  میزان تولید نهادها در مقایسه با سایر کشورها باالتر است،

   امکانات تولید قرار دارد.در جایگاهی نزدیک به مرز منحنی 

                                                        
1 Venture Capital 
2 Samila 
3 Chowdhury 
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  شناسی  روش
 -هـا از نـوع توصـیفی   داده این تحقیق از نظر هدف، کاربردي و از لحاظ شـیوه گــردآوري 

 ،انـد آوري شدهها در طول زمان و براي مقاطع مختلف جمعدلیل اینکه داده همبستگی بوده و به
هـاي پیمایشـی،    مللی کـه براسـاس داده  ال هاي بین هاي ثانویه، از گزارشاز نوع پانلی است. داده

 .شـد  کننـد، اسـتخراج و تحلیـل    میزان کارآفرینی کشورها را ارائـه مـی   هاي اقتصادي و شاخص
هـاي   بنـدي بانـک جهـانی و براسـاس دسترسـی بـه داده      کشورهاي مورد بررسی، مطابق با طبقـه 

مــورد بررســی قــرار  2و درحــال توســعه 1یافتــهدر دو گــروه کشــورهاي منتخــب توســعه ،هــا آن
بـه اختصـار    1اند. در ادامه متغیرهاي مورد استفاده در مدل و تعاریف عملیاتی در جـدول   گرفته

 توضیح داده شده است.

  تعاریف متغیرهاي مورداستفاده در مدل. 1 جدول
  منبع  تعریف  متغیر

اشاره  18-64در بین جمعیت هاي کارآفرینانه نوظهور و جدید به تمامی فعالیت  )TEAنرخ کارآفرینی نوپا (
  وکارجدید مشغول هستند. کند که به یک کسبمی

بان جهانی دیده
  کارآفرینی

نرخ کارآفرینی نوظهور 
)NER(  

طور فعال درگیر  که درحال حاضر به 18-64درصدي از جمعیت در سنین بین 
ماه وکار جدید بوده و براي هیچ کارمندي حقوقی بیش از سه مدیریت کسب

  نکرده است. پرداخت
بان جهانی دیده

  کارآفرینی

نرخ کارآفرینی جدید 
)NBOR(  

اکنون مالکیت و مدیریت یک  که هم 18-64درصدي از جمعیت در سنین بین 
کند، دستمزدها، و حداقل بیش  وکار را برعهده دارد، حقوق پرداخت می کسب

  ماه حقوق به کارکنان پرداخت کرده است.42از سه ماه و کمتر از 
بان جهانی دیده

  کارآفرینی

اعتبار بانکی بخش 
  )DCPBخصوصی(

 درصدي از( خصوصی بخش به ها بانک داخلی اعطاشده توسط میزان اعتبار
 گذاراي هاي سپردهسایر شرکت مالی منابع از طریق) داخلی ناخالص تولید

  ).هاي مرکزيبانک جز به گذاريسپرده هاي شرکت(
  بانک جهانی

-گذاري مخاطرهنرخ سرمایه
  )VCپذیر (

پذیر به منابع مالی از طریق سرمایه مخاطره نوپا میزان سهولت دسترسی کارآفرینان
  مجمع جهانی اقتصاد  آسان) بسیار=  7 دشوار؛ بسیار= 1( چقدر است

                                                        
، رلنـد یا، سـلند یا، مجارسـتان ، ونان، یآلمان، فرانسه، فنالندی، استون، دانمارك، چک يجمهور، کیبلژ، شیاتر، ایاسترال 1
، سـوئد ، ایاسـپان ی، اسـلوون ی، اسـلواک ، پرتغال، لهستان، نروژ، هلند، لوکزامبورگی، توانیلی، لتونجنوبی،  کره، ژاپن، ایتالیا

   آمریکا متحده االتیا، انگلستانی، رومان ی،کرواس، بلغارستان ،سیسوئ
و  یبوسـن ، نیآرژانتـ ، ریالجزا ی،لیش ،سنگاپوري، سعود عربستان، قطر ی،متحده عرب امارات، و توباگو دادینیتر، اروگوئه 2

، کیمکزي، مالز، هیمقدون، لبنان، قزاقستان، کایجامائ، رانیا، اکوادور، کایکاستار، ایکلمب، نیچ، لیبرز، بوتسوانا، نیهرزگو
  ونزوئال، ترکیه، لندیتا، نامیسوری، جنوب يقایآفر، هیروس، پرو، پاناما، نامیبیا، نگرو مونته
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  منبع  تعریف  متغیر
هاي مثبت درك شده که با فرصت سال18 -64 عبارت است از: درصد افراد  )FEARترس از شکست (

  اند.وکار بیان کرده کسب اندازيدلیل اجتناب از راه ترس از شکست را
بان جهانی دیده

  کارآفرینی
هاي شاخص درك قابلیت

  )CAPABL( کارآفرینانه 
ها و دانش الزم را براي  سال که اعتقاد دارند، مهارت 18-64درصدي از جمعیت 

  وکار دارند. شروع کسب
بان جهانی دیده

  کارآفرینی
 خلیرشد تولید ناخالص دا

  بانک جهانی  سرانه. GDPدرصد نرخ رشد ساالنه  )GDPPCسرانه (
 پذیري جهانیشاخص رقابت

)GCI(  
شود، که براساس مقیاس گیري میپذیري در دوازده رکن اندازهشاخص رقابت

  مجمع جهانی اقتصاد  پذیري کشور است.باالترین سطح رقابت 7شود. امتیاز امتیازدهی می 7تا1

(بهترین  2.5(کنترل پایین فساد) تا  -2.5ارزش این شاخص از محدوده تقریباً   )CORUPPشاخص فساد (
  بانک جهانی  کنترل فساد) است.

(ثبات سیاسی)  2.5 ثباتی سیاسی) تا(بی -2.5ارزش این شاخص در محدوده   )POLثبات سیاسی (
  بانک جهانی  است.

عامل کمی و کیفی است.ارزش این شاخص  12شاخص آزادي اقتصادي شامل   )FREEآزادي اقتصادي (
  بنیاد هریتیج  ترین سطح از آزادي اقتصادي) است. (بزرگ 100تا  0بین دامنه 

 )EDBوکار( سهولت کسب
و  0ترین عملکرد گیرد. به پایینرا در برمی 100تا  0مقیاس این شاخص از 

  بانک جهانی  شود.اختصاص داده می 100باالترین عملکرد عدد 
  

آزمون عوامل نظري مؤثر بر کارآفرینی، از رویکرد اقتصادسنجی گشتاورهاي  براي
شده توسـط آرالنـو و رائها GMMدر روش ) استفاده شده است. SGMMیافته سیستمی ( تعمیم
اما بلوندل تفاضلی)؛  GMM( شودعنوان ابزار استفاده میمتغیر وابسته به از وقفـه ،)1991( 1بانـد

 اند که وقفه متغیرها در سـطح، ابزارهـاي ضـعیفی بـراي معادلـهنشان داده ،)1998( 2و باند

یافته سیستمی را براي رفع ایـن مشـکل، گشتاورهاي تعمیم و رگرسیونی در تفاضل هستند
، SGMMرویکرد  دارند که توافق این، متخصصان اقتصادسنجی بر عالوه .دانپیشنهاد داده

) بر DGMMیافته تفاضلی(یافته را در مدل گشتاورهاي تعمیمیمزن گشتاور تعمکارایی تخمین
بلوندل و  هايگفته طبق بخشد.بهبود می 3حسب میزان تورش و خطاي جذر میانگین مربعات

دارد. الزم به ذکر است  DGMM برآوردگر از بهتري عملکرد SGMM برآوردگر )،1998باند(
 ارسازي بیشتر متغیرهاي مدل، تمامو همو که براي کاهش میزان واریانس ناهمسانی در مدل

صورت لگاریتمی هستند که این یک رویکرد مرسوم در تخمین  متغیرهاي موجود در مدل به
                                                        

1 Arellano & Bond 
2 Blundell & Bond 
3 Root Mean Squared Error (RMSE) 
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استفاده شده صورت زیر  هاست. با توجه به مطالب فوق، مدل کلی ب GMMمعادالت با رویکرد 
 : کارآفرینانه استهاي که شامل متغیرهاي مستقل مرتبط و مؤثر بر سطوح ملی فعالیت

퐸푁푇 = 훽 + 훽 푇퐸퐴(−1) + 훽 퐴퐶퐶퐸푆푆 + 훽 퐹퐸퐴푅 + 훽 퐶퐴푃퐴퐵퐿 + 훽 퐺퐷푃푃퐶
+ 훽 퐺퐶퐼 + 훽 퐶푂푅푅푈푃 + 훽 푃푂퐿 + 훽 퐹푅퐸퐸 + 훽 퐸퐷퐵
+ 훽 (퐶퐴푃퐴퐵퐴퐿 ∗ 퐴퐶퐶퐸푆푆 ) + 휀 	(1) 

  

است. بـراي ارزیـابی ایـن مسـئله      متغیر هر براي سال و کشور دهندهنشان t و i در این فرمول
اضـافی منـابع مـالی بـر      تـأثیر وکار باعـث   که آیا داشتن مهارت و دانش الزم براي شروع کسب

شود، از متغیر ضربی دسترسـی بـه منـابع مـالی و درك قابلیـت      هاي کارآفرینانه میروند فعالیت
퐶퐴푃퐴퐵퐴퐿)عنوان شـاخص سـرمایه انسـانی   کارآفرینانه به ∗ 퐴퐶퐶퐸푆푆 اسـتفاده شـده اسـت     (

)Anton & Bostan, 2017.(     افـزار  تحلیل نتایج مـدل بـا اسـتفاده از نـرمSTATA 14    انجـام شـده
  است.

 هایافته
ل توسـعه  و درحـا  یافتـه دهنده نتـایج تخمـین مـدل درکشـورهاي توسـعه     نشان 3و  2جداول 

عنـوان  بـه  پـذیر طرهامخـ  نتایج مدل، از نرخ سرمایه . براي آزمون اعتبار و استحکاماست منتخب
 , TEA )NERدهنـده متغیـر   جـزء تشـکیل   2مالی و همچنـین از   شاخص دیگر دسترسی به منابع

NBOR .استفاده شده است (  
  یافتهنتایج تخمین مدل در کشورهاي توسعه .2جدول 

  وابسته متغیر
 
 

  مستقل متغیر

TEA  NBOR  NER  
 1مدل

(شاخص اعتبار 
  بانکی)

  2مدل 
(منابع مالی 

  پذیر) مخاطره

  3مدل 
(شاخص اعتبار 

  بانکی)

  4مدل
(منابع مالی 

  پذیر) مخاطره

  5مدل 
(شاخص اعتبار 

  بانکی)

   6مدل
(منابع مالی 

  پذیر) مخاطره

  624/0***  نوپا کارآفرینی وقفه
)095/0(  

***69/0  
)074/0(  -  -  -  -  

  148/0  -  -  جدید کارآفرینی وقفه
)138/0(  

***542/0  
)161/0(  -  -  

  341/0***  -  -  -  -  نوظهور کارآفرینی وقفه
)051/0(  

336/0  
)251/0(  

  DCPB(  **39/0( بانکی اعتبارات
)196/0(  -  **51/0  

)188/0(  -  **44/0  
)191/0(  -  

  VC(  -  ***49/0( پذیرمخاطره یمال منابع
)019/0(  -  ***64/0  

)011/0(  -  ***53/0  
)021/0(  

  436/0**  278/0**  311/0*  067/0  312/0**  341/0*** کارآفرینانه هايیتقابل درك
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  وابسته متغیر
 
 

  مستقل متغیر

TEA  NBOR  NER  
 1مدل

(شاخص اعتبار 
  بانکی)

  2مدل 
(منابع مالی 

  پذیر) مخاطره

  3مدل 
(شاخص اعتبار 

  بانکی)

  4مدل
(منابع مالی 

  پذیر) مخاطره

  5مدل 
(شاخص اعتبار 

  بانکی)

   6مدل
(منابع مالی 

  پذیر) مخاطره
)120/0(  )124/0(  )17/0(  )141/0(  )114/0(  )127/0(  

 شکست از ترس
*069/0 -  
)038/0(  

008/0  
)041/0(  

***041/0-  
)014/0(  

**035/0-  
)017/0(  

***028/0-  
)006/0(  

***022/0-  
)008/0(  

 اقتصادي رشد
 

***148/0  
)035/0(  

***183/0  
)038/0(  

**048/0  
)022/0(  

**057/0  
)024/0(  

*064/0  
)038/0(  

063/0  
)038/0(  

 پذیريرقابت
**234/0-  
)112/0(  

**583/0-  
)223/0(  

**067/0-  
)034/0(  

506/0-  
)162/1(  

04/0-  
)058/1(  

008/0-  
)067/1(  

  -255/0**  فساد شاخص
)108/0(  

064/0-  
)851/0(  

***561/0-  
)101/0(  

**506/0-  
)285/0(  

*442/0 -  
)316/0(  

731/0-  
)216/1(  

  421/0***  سیاسی ثبات
)116/0(  

**279/0  
)107/0(  

475/0  
)912/0(  

***233/0  
)054/0(  

072/0  
)256/0(  

**317/0  
)168/0(  

 اقتصادي آزادي
**033/0  

)014/0(  
***038/0  

)013/0(  
**012/0  

)009/0(  
**022/0  

)009/0(  
0004/0  

)004/0(  
0007/0  

)004/0(  
 وکار کسب انجام سهولت

**024/0  
)004/0(  

***028/0  
)003/0(  

**033/0  
)009/0(  

012/0  
)112/0(  

***089/0  
)029/0(  

***092/0  
)029/0(  

درك ) × DCPB(یمال منابع
 کارآفرینانه هايقابلیت

***043/0  
)009/0(  - 

***048/0  
)019/0( 

- 
***042/0  

)011/0( 
- 

 ×) VC(یمال منابع
  054/0***  -  کارآفرینانه هايقابلیت درك

)019/0(  - 
***057/0  

)027/0( 
- 

***044/0  
)021/0( 

   ) P<  ،P< 0.05** ،***P< 0.01 *0.1( دهنده انحراف معیار استاعداد داخل پرانتز نشان

  نتایج تخمین مدل در کشورهاي درحال توسعه .3جدول 
 متغیر وابسته

 
  

  متغیر مستقل

TEA NBOR  NER  
 1مدل

(شاخص اعتبار 
  بانکی)

  2مدل 
(منابع مالی 

  پذیر) مخاطره

  3مدل 
(شاخص اعتبار 

  بانکی)

  4مدل
(منابع مالی 

  پذیر) مخاطره

  5مدل 
(شاخص اعتبار 

  بانکی)

   6مدل
(منابع مالی 

  پذیر) مخاطره

  157/0  نوپا کارآفرینی وقفه
)267/0(  

***229/0 
)074/0(  -  -  -  -  

  157/0  جدید کارآفرینی وقفه
)267/0(  

246/0  
)203/0(  

***864/0  
)172/0(  

***895/0-  
)181/0(  -  -  

  157/0**  -  -  -  -  نوظهور کارآفرینی وقفه
)080/0(  

246/0  
)203/0(  

  بانکی اعتبارات
)DCPB(  

**41/0  
)182/0(  -  **52/0  

)197/0(  -  **46/0  
)179/0(  -  

  VC(  -  ***52/0( پذیرمخاطره یمال منابع
)112/0(  -  ***68/0  

)045/0(  -  ***58/0  
)021/0(  

 ینانهکارآفر هايقابلیت درك
***454/0  

)138/0(  
**286/0  

)112/0(  
081/0  

)07/0(  
*201/0  
)11/0(  

**248/0  
)109/0(  

**356/0  
)145/0(  

 شکست از ترس
**411/0-  
)147/0(  

**358/0-  
)177/0(  

005/0-  
)083/0(  

036/0-  
)122/0(  

**304/0-  
)108/0(  

**346/0-  
)107/0(  
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 متغیر وابسته
 
  

  متغیر مستقل

TEA NBOR  NER  
 1مدل

(شاخص اعتبار 
  بانکی)

  2مدل 
(منابع مالی 

  پذیر) مخاطره

  3مدل 
(شاخص اعتبار 

  بانکی)

  4مدل
(منابع مالی 

  پذیر) مخاطره

  5مدل 
(شاخص اعتبار 

  بانکی)

   6مدل
(منابع مالی 

  پذیر) مخاطره
 اقتصادي رشد

 
*247/0  
)146/0(  

042/0  
)336/0(  

**301/0  
)184/0(  

355/0  
)132/0(  

162/0  
)022/0(  

***198/0 
)065/0(  

 پذیريرقابت
526/0  

)505/0(  
311/0  

)269/0(  
**336/0  

)129/0(  
088/0  

)634/0(  
*812/0  
)611/0(  

699/0  
)564/0(  

 فساد شاخص
**354/0  

)107/0(  
**044/0  

)023/0(  
*567/0  
)274/0(  

031/0  
)071/1(  

*137/0  
)647/0(  

*221/0  
)109/0(  

 سیاسی ثبات
*258/0  
)164/0(  

423/0  
)571/0(  

372/0  
)285/1(  

131/0  
)368/1(  

**406/0  
)181/0(  

**404/0  
)128/0(  

 اقتصادي آزادي
**031/0  

)011/0(  
**021/0  

)009/0(  
***035/0  

)013/0(  
013/0  

)073/0(  
005/0  

)054/0(  
**013/0  

)008/0(  
 وکار کسب انجام سهولت

**269/0  
)104/0(  

335/0  
)219/0(  

*095/0  
)05/0(  

18/0  
)112/0(  

*216/0  
)119/0(  

11/0  
)294/0(  

درك ) × DCPB(یمال منابع
 کارآفرینانه هايقابلیت

***054/0  
)019/0(  - 

***058/0  
)021/0( 

- 
***052/0  

)007/0( 
- 

 ×) VC(یمال منابع
  057/0**  -  کارآفرینانه هايقابلیت درك

)023/0(  - 
**063/0  

)031/0( 
- 

**057/0  
)016/0( 

 ) P<  ،P< 0.05** ،***P< 0.01 *0.1دهنده انحراف معیار است( اعداد داخل پرانتز نشان
  

 سـت هاي کارآفرینانـه نوپا فعالیتدهنده رابطه مثبت بین دسترسی به منابع مالی و نتایج نشان
. است )Schmalz et al., 2015; Adelino et al., 2017(هاي مطالعات گذشته که در راستاي یافته

درصـدي  41/0و  39/0با افزایش  DCPBمطابق با نتایج تخمین، یک درصد افزایش در شاخص 
یافتـه و درحـال توسـعه    هبه ترتیب در کشورهاي توسع ،)TEAنوپا ( در میزان فعالیت کارآفرینی

سـرمایه   تـأثیر  یک درصد از نظر آماري معنادار است. همچنـین  در سطح تأثیر و این همراه بوده
 52/0و  49/0یافته و درحـال توسـعه بـه ترتیـب     در کشورهاي توسعه TEAپذیر بر روند مخاطره

و یـا   درصد بوده اسـت. تعـدادي از مطالعـات در خصـوص مشـکالت منـابع مـالی کـارآفرینی        
 Salamzadeh & Kawamoritaاند(کارآفرینی اجتماعی در ایران نیز به نتایج مشابهی دست یافته

Kesim, 2017; Salamzadeh, et al., 2017  اولیـه،   سـرمایه  بـه  دسترسـی  ). این مطالعـات کمبـود
 منـابع  شخصـی، کمبـود   مـالی  منابع به دسترسی پذیر، کمبودمخاطره سرمایه به دسترسی کمبود

بـانکی را از   اعتبـارات  بـه  دسترسی مالی و کمبود دانش دوستان، کمبود و خانوار طریق از لیما
برنـد. همچنـین در   وکارهاي نوپا در دسترسی به منابع مالی ایـران نـام مـی    جمله مشکالت کسب
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ها دارند که منابع مالی سنتی مانند وام و بانک می) اذعان Pakizeh & Hosseini, 2015اي (مطالعه
هـاي   دهنـد بـا پـروژه   زیرا ترجیح مـی  ،نیستند وکار هاي کوچک و نوپاقادر به منابع مالی کسب

گـذاري  هـاي سـرمایه  بنگـاه بنـابراین   .و ریسـک کمتـري را متقبـل شـوند     امنیت بیشتر ،خطر کم
آمـده  دسـت  هتري هستند. نتایج بـ هاي مناسبها سیستمگذاري پذیر براي این نوع سرمایهمخاطره
از نظر آماري معنادار است. بـراي مثـال، یـک درصـد افـزایش در       ،تغیر ترس از شکستبراي م

درصـدي  411/0و  069/0ترتیب باعث کـاهش  افراد (میزان ترس از شکست) به ادراك ریسک
TEA یافته و درحال توسعه شده است. یکی از مسـائل مهـم در تفسـیر ایـن     در کشورهاي توسعه

ها، در زمینه ارائه منابع مالی کـافی بـراي حمایـت از ایجـاد     دولتبسیاري از  نتایج این است که
انـد.  صـورت کارآمـد عمـل نکـرده     بـه  ،هاي جدید و غلبه بر ترس از شکست کارآفرینـان بنگاه

هـاي کارآفرینانـه را   همچنین نتایج مدل، رابطه مثبت قوي بین رشد اقتصـادي و سـطوح فعالیـت   
وکار، سی و آزادي اقتصادي با بهبود شرایط محیط کسبرسد ثبات سیانظر میدهد. بهنشان می

براین، برخالف انتظـار، سـطح فسـاد    شوند. عالوه میوکارهاي جدید  گیري کسبموجب شکل
هاي کارآفرینانه دارد که سـازگار بـا نتـایج    مثبت با فعالیت در کشورهاي درحال توسعه، ارتباط

-بر، قـوانین دسـت  روکراسی پیچیده و زمانوبروند ها به  آن .) است2010(1آرداگنا و الساردي
وکـار در کشـورهاي درحـال توسـعه اشـاره      هـاي بـاالي شـروع کسـب    وپاگیر و فراوان و هزینه

که افراد با پرداخت رشوه و یا رویکردهاي غیررسمی سعی در دور زدن قوانین دارنـد.   اند هکرد
فرینانــه در آهــاي کار عالیــتپــذیري و فارتبــاط منفــی بــین رقابــت ،نتیجـه خــالف انتظــار دیگــر 

) اسـت  2017(2هاي گـالوائو و همکـاران  یافته است. این نتیجه در راستاي یافتهکشورهاي توسعه
و  داده ارائـه  توانـد مشـاغل (دسـتمزدي) بیشـتري    شدن اقتصادها مـی  تررقابتی ،دارندکه بیان می

بــاالتر داراي  پــذیريبــا رقابـت  اقتصــادهاي بنـابراین  .هــاي کـارآفرینی را کــاهش دهــد فعالیـت 
هسـتند. بـراي ارزیـابی     کـارآفرینی  هـاي هاي کارآفرینانه کمتري در مراحل اولیه فعالیت فعالیت

اضـافی منـابع    تـأثیر وکار باعث  این مسئله که آیا داشتن مهارت و دانش الزم براي شروع کسب

                                                        
1 Ardagna & Lusardi 
2 Galvão  
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از  ،)2017و باسـتن (  شود، به پیـروي از مطالعـه آنتـون   هاي کارآفرینانه میمالی بر روند فعالیت
متغیر ضربی دسترسی به منابع مالی و درك قابلیت کارآفرینانه(شاخص سرمایه انسانی) اسـتفاده  

وکـار  نقش مهمی در توسعه کسب ،شده است. نتایج بیانگر این است که دسترسی به منابع مالی
بیـانگر ایـن اسـت    نتـایج   .دارندوکار  کسببراي شروع را که مهارت و دانش الزم دارد افرادي 

هـا و آگــاهی الزم را بـراي شــروع   کـه یـک درصــد افـزایش در افــرادي کـه معتقدنـد مهــارت     
در هاي کارآفرینانـه نوپـا   درصدي در فعالیت 057/0و  043/0دارند، باعث افزایش وکار  کسب

 رابطـه  کـه  دهـد مـی  نشـان  مـدل  همچنین نتـایج  د.شویافته و درحال توسعه میکشورهاي توسعه
مطالعـات   سایر هايمشابه با یافته. وجود دارد هاي کارآفرینیفعالیت و اقتصادي رشد بین یمثبت

)Bosma & Schutjens, 2011،( فـردي  هـاي ویژگـی  بـین  قـوي  مثبـت  رابطه بیانگر نتایج ) درك
از  تـرس  مطابق بـا انتظـار، بـین   . است کارآفرینانه نوپا هايل فعالیتکُ و) هاي کارآفرینیقابلیت

 فسـاد،  سطح مانند نهادي رابطه منفی وجود دارد و نیز عوامل کارآفرینانه نوپا فعالیت با شکست
طـور کـه    همـان  .گذارنـد می معنادار تأثیر کارآفرینانه فعالیت ثبات سیاسی بر و اقتصادي آزادي

همبستگی سریالی جمالت خطا و  ، به اعتبار فرض عدمGMMزننده ، سازگاري تخمینشد گفته
، 1گزارش شده است. آزمون سـارگان  5و  4تغیرهاي ابزاري بستگی دارد که در جداول اعتبار م

است که وجود همبستگی سریالی مرتبـه   M2 ،دیگر آماره کند. می معتبر بودن ابزارها را آزمون
) آرالنـو  ARطورکلی، آزمون ( ه. بکند  می دوم در جمالت خطاي تفاضلی مرتبه اول را آزمون

اسـت و بـراي    "وجـود خودهمبسـتگی   عـدم "همبسـتگی داراي فرضـیه صـفر    بـراي خود  ،و باند
 در تفاضـل مرتبـه اول، معمـوالً    AR )1جمالت اخـالل تفاضـلی کـاربرد دارد. آزمـون فراینـد (     

تـر اسـت، زیـرا وجـود      هاي مرتبه اول مهـم در تفاضلAR )2کند. آزمون (فرضیه صفر را رد می
کنـد. نتـایج آزمـون، شـواهدي مبنـی بـر فـرض        میخودهمبستگی در سطح متغیرها را شناسایی 

همبســتگی ســریالی در وقفــه دوم و معتبربــودن ابزارهــاي مورداســتفاده در مــدل را فــراهم   عــدم
  کند. می

                                                        
1 Sargan 
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  توسعه) -باند(کشورهاي درحال-و خودهمبستگی آرالنو آزمون اعتبار ابزارهانتایج . 4جدول
  

آماره 
  آزمون

TEA  NBOR  NER  
 نتیجه آزمون

 1مدل
(شاخص 

  اعتبار بانکی)

  2مدل 
(منابع مالی 

  پذیر) مخاطره

  3مدل 
(شاخص 

  اعتبار بانکی)

  4مدل
(منابع مالی 

  پذیر) مخاطره

  5مدل 
(شاخص 

  اعتبار بانکی)

  6مدل
(منابع مالی 

  پذیر) مخاطره
Z 

)Pr>Z(  
)1(AR 

70/1-  
)090/0(  

55/1-  
)021/0(  

57/1-  
)017/0(  

78/2-  
)056/0(  

94/2-  
)037/0(  

31/2-  
)064/0(  

وجود 
  خودهمبستگی

  اول) (وقفه
Z 

)Pr>Z(  
)2(AR  

82/0  
)415/0(  

76/0  
)446/0(  

78/0  
)438/0(  

19/0  
)851/0(  

95/0  
)344/0(  

98/0  
)327/0(  

 وجود عدم
  خودهمبستگی

  (وقفه دوم)
Chi2  

)Prob > 
chi2(  

204/0  
)875/0(  

789/0  
)623/0(  

246/0  
)452/0(  

204/0  
)875/0(  

789/0  
)623/0(  

246/0  
  اعتبار ابزارها  )452/0(

  یافته)باند (کشورهاي توسعه-ها و خودهمبستگی آرالنوآزمون اعتبار ابزارنتایج  .5جدول 
آماره 
  آزمون

TEA  NBOR  NER  
نتیجه 
 آزمون

  1مدل
(شاخص 

  اعتبار بانکی)

  2مدل 
(منابع مالی 
  ) مخاطره پذیر

  3مدل 
(شاخص 

  اعتبار بانکی)

  4مدل
(منابع مالی 

  ) پذیرمخاطره 

  5مدل 
(شاخص 

  اعتبار بانکی)

  6مدل
(منابع مالی 
  ) مخاطره پذیر

Z 
)Pr>Z(  
)1(AR 

16/1-  
)067/0(  

44/1-  
)121/0(  

89/1-  
)117/0(  

43/2-  
)093/0(  

27/2-  
)049/0(  

43/1-  
)057/0(  

وجود 
  خودهمبستگی

  (وقفه اول)
Z 

)Pr>Z(  
)2(AR  

67/0  
)324/0(  

89/0  
)347/0(  

67/0  
)279/0(  

43/0  
)986/0(  

58/0  
)569/0(  

72/0  
)428/0(  

وجود  عدم
  تگیخودهمبس

  (وقفه دوم)
Chi2  

)Prob > 
chi2(  

0/204 

0(  /875) 

0/789 

(0/623) 

246/0  

)425/0(  

345/0  

)543/0(  

567/0  

)653/0(  

752/0  

)422/0(  
  اعتبار ابزارها

منظـور   )، بـه 2019و همکـاران(  1گیري از رویکرد مورد اسـتفاده چودهـاري  در ادامه، با بهره
تــر ارتبـاط بــین دسترســی بــه منــابع مـالی و فعالیــت کــارآفرینی بــر حســب   دقیــق تــأثیربررسـی  

نشـان داده شـده    1، محاسبه و در نمودار 2بینی پس از تخمینافتگی کشورها، حاشیه پیشۀتوسع
از یک متغیر  کشورهاي مورد بررسی، بررسی میزان تغییرات در سیاست کارآفرینی است. براي

                                                        
1 Chowdhury 
2 post-estimation predictive margins 
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 کشـور  هـر  اقتصـادي  توسعه سطح). 2006 ، همکاران و کلپر( (صفر و یک) استفاده شد1باینري
 داخلی ناخالص تولید با کشورهایی براي که شد گیرياندازه "high" باینري متغیر یک ایجاد با

 ایـن  غیـر  در عـدد یـک و   ،)2010دالر آمریکـا   ثابت هاي قیمت با ( دالر 25000 از بیشتر سرانه
 هر بینهاي  حاشیه اثر در تغییر همچنین و روابط جهت و شدت ،)1نمودار ( .است صفر صورت

 گیـري دسترسـی بـه منـابع مـالی را بـین      هاي اندازهکارآفرینی و شاخص فعالیت عدب سه از یک
 ایـن  بینـی پـیش  هـاي حاشیه مثال، عنوان به .دهدنشان می یافتهتوسعه و توسعه درحال کشورهاي

 بخش به داخلی اعتبار که زمانی" هایی از این قبیل پاسخ داده شود: پرسشبه  تا دهدمی را امکان
 )افتهۀتوسع( توسعه درحال کشور یک براي داخلی، ناخالص تولید درصد50 تا 10 خصوصی از

همچنـین، نمودارهـا امکـان     "یابد، میزان فعالیـت کارآفرینانـه چـه میـزان خواهـد بـود؟      افزایش 
 هـا و فرضـیه  مسـتقیم  آزمـون  را بـراي  توسـعه  درحـال  و یافتـه توسعه کشورهاي بین کارا مقایسه

  کنند. هاي منابع مالی را فراهم میاز شاخص یکهر  در اقتصادي تغییر اثر گیرياندازه همچنین
محکمی بـین دسترسـی بـه منـابع مـالی و      و توان رابطه مثبت با توجه به نمودارهاي فوق، می

گیري فعالیت کارآفرینی مشاهده کرد. این مشاهدات بیـانگر اسـتحکام   معیارهاي مختلف اندازه
هاي نرخ کارآفرینی شاخص کارآفرینی باگیري فعالیتدر صورت اندازه ،و پایداري نتایج مدل

نوظهور و نرخ کارآفرینی جدید است. باالترین سطح فعالیت کارآفرینی نوپا از طریق اعتبارات 
افته در حــدود ۀو بــراي کشــورهاي توســع ،درصــد5/15توســعه   ی در کشــورهاي درحــالبــانک

بـراي   NERموردانتظـار   ، امتیـاز  VCطور در باالترین سطح منـابع مـالی   درصد است. همین5/13
است. همچنـین ارتبـاط مثبـت بـین فعالیـت       20ها  افتهۀو براي توسع 25توسعه  کشورهاي درحال

ي متفاوت براي دسترسی به منابع مالی، دلیل دیگري بر استحکام هاکارآفرینی با وجود شاخص
کـول و  -) و کـوهن 2019( و پایداري نتایج است که با نتـایج مطالعـات چودهـاري و همکـاران    

  ) سازگار است. 2016(2همکاران

                                                        
1 Binary Variable 
2 Cohen-Cole et al 
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نرخ کارآفرینی نوپا
  

)
TEA

(  

    

نرخ کارآفرینی جدید
  

)
N

B
O

R
(  

    

نرخ کارآفرینی نوظهور
  

)
N

ER
(  

(ستون سمت  پذیرمخاطره اعتبار داخلی اعطاشده (ستون سمت راست) و سرمایه .1نمودار
  چپ)

پـذیر  باالتر و شـدیدتر منـابع مـالی از طریـق سـرمایه مخـاطره       تأثیربراین، نتایج بیانگر عالوه
بر میزان افزایش فعالیت کـارآفرینی اسـت. گذشـته     ،نسبت به منابع سنتی( اخذ اعتبارات بانکی)

هاي کارآفرینانه در کشورهاي درحال توسعه نسبت به منایع مالی بر افزایش فعالیت تأثیراز این، 
تـوان اظهـار داشـت کـه در     کشورهاي توسعه یافته شدیدتر بوده است. در توضیح این مهـم مـی  

-گزین و میـزان پـایین نـرخ بیکـاري، هزینـه     دلیل وجـود مشـاغل جـای    هیافته، بکشورهاي توسعه
که با توجه به میزان خوداشتغالی  است درحالیاین هاي کارآفرینانه باالتر است. فرصت فعالیت
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واسطه نبود مشاغل جایگزین، منابع مـالی بـانکی یـا سـرمایه      هب ،باال در کشورهاي درحال توسعه
گذار خواهـد بـود. بـا توجـه بـه نمـودار       تأثیر هاي کارآفرینانه بسیارپذیر بر روند فعالیتمخاطره

دسترسـی بـه منـابع مـالی بـر       تـأثیر  شـود ایـن اسـت کـه هرچنـد     نتیجه دیگري که عاید می ،)1(
عنـوان   نوع منابع مالی نیز مهم است. به تأثیراما  ،گیري انواع فعالیت کارآفرینی مثبت است شکل
آفرینی جدیـد و نوپـا، نسـبت بـه     عملکـرد وام بـانکی در خصـوص افـزایش فعالیـت کـار       ،مثال

توان دلیل آن را در سهولت بیشتر دسترسی به پذیر بهتر بوده است که میگذاري مخاطرهسرمایه
   عنوان کرد. محور بودن منابع مالی در کشورهاي مورد بررسی این وام ها و همچنین بانک

 گیري  بحث و نتیجه
یافته و درحال توسعه، کشورهاي منتخب توسعه هاي تابلوییدر این مطالعه با استفاده از داده

هـاي کارآفرینانـه ایـن کشـورها در     هـاي فعالیـت  نقش دسترسی به منابع مالی در توضیح تفاوت
هـا، رابطـه   مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمـین مـدل   2008 -2018هاي طول سال

) نشـان  TEAهاي کارآفرینانه نوپـا ( ل فعالیتبین دسترسی به منابع مالی و کُرا محکمی و مثبت 
نـرخ کـارآفرینی نوظهـور و نـرخ     شـامل  هـاي کارآفرینانـه (  هـاي مختلـف فعالیـت   داد. شاخص

هاي متفـاوت بـراي دسترسـی بـه منـابع مـالی،       هاي خوداشتغالی جدید) و وجود شاخصفعالیت
بـاالتر و شـدیدتر    یرتـأث  بـراین، نتـایج بیـانگر   کند. عالوهاستحکام و پایداري نتایج را تقویت می

پذیر نسبت به منابع سـنتی( اخـذ اعتبـارات بـانکی) بـر میـزان       منابع مالی از طریق سرمایه مخاطره
هـاي کارآفرینانـه   منایع مالی بر افزایش فعالیـت  تأثیرافزایش فعالیت کارآفرینی است. همچنین، 

است. بـراي ارزیـابی    یافته شدیدتر بودهتوسعه نسبت به کشورهاي توسعه در کشورهاي درحال
 از متغیر ضربی دسترسی هاي کارآفرینی،زمان سرمایه انسانی و سرمایه مالی بر فعالیت اثرات هم

شاخص درك فعالیت کارآفرینانه (شاخصـی بـراي    و منابع مالی(شاخصی براي سرمایه مالی) به
 کـه  افـرادي  بـراي  مـالی  بـه منـابع   دسترسی نقش که نشان داد نتایج .استفاده شد سرمایه انسانی)

معنـادارتر و   ،دارنـد  جدیـد  وکـار  کسـب  یـک  انـدازي راه برايرا  الزم دانش و مهارت معتقدند
 قـرار  تـأثیر  تحـت  را هـاي کـارآفرینی  فعالیـت  منفـی  طوربه شکست از ترس. است گذارترتأثیر



  577 ... یافته و مقایسه کشورهاي منتخب توسعه کارآفرینانه؛ هايتأثیر دسترسی به منابع مالی بر فعالیت

 بـر  سیاسـی  ثبـات  و اقتصـادي  آزادي فساد، سطح ها نشان داد کههمچنین نتایج تخمین دهد. می
   .دارند معنادار تأثیر کارآفرینانه هايفعالیت

   شود: ارائه میاین شرح در راستاي نتایج فوق، پیشنهاداتی به 
-مـالی کسـب  منابع منابع مالی سنتی قادر به پذیرش ریسک باال و تأمین دهنده ارائهنهادهاي 

گــرو طراحــی و  هــاي کارآفرینانــه دررشــد فعالیــت ،روازایــن .وکارهــاي کارآفرینانــه نیســتند
سـرمایه   تـأثیر با توجه به است.  پذیرمانند سرمایه مخاطره هاي نوین تأمین مالیکارگیري شیوه هب

ایجـاد  بـا   هـا دولـت شـود،   ، پیشنهاد مـی هاي کارآفرینیمالی فرصتمنابع  تأمیندر  پذیرمخاطره
کارآفرینان در سراسـر کشـور    نهالامکان دسترسی عاد وپذیر مخاطرهگذاري هاي سرمایهمشوق

-. عـالوه کنند هاي کارآفرینانهایجاد و رشد فعالیت به يمؤثرکمک  پذیر،مخاطرهبه منابع مالی 
ها با صنایع بزرگ متفـاوت  SMEماهیت منابع مالی  ،در متن مقاله اشاره شدکه طور براین، همان

ند که باید بانکی ویژه ایـن  ااي بود که کشورهاي درحال ظهور به آن رسیدهاین تجربهو  ؛است
منابع مالی صـنایع بـزرگ بـه بـازار     شده و تأمین  سیسأها ت مالی آن منابع تأمین براينوع صنایع 

تحقیـق   اینرغم اهمیت نتایج پژوهش حاضر، محدودیت هایی نیز در  علی شود. سرمایه واگذار
به منابع مالی بر فعالیت هـاي  دسترسی  تأثیربه  که در این پژوهش صرفاً وجود دارد. از جمله این

تـوان سـایر عوامـل مـؤثر بـر کـارآفرینی ماننـد عوامـل         کـه مـی   شد. درحـالی  تأکید کارآفرینانه
یافتگی کشورها و یـا انـواع کـارآفرینی    بر درجه توسعه تأکید با اقتصادي، فردي و نهادي را نیز

منابع مالی و اثـر آن بـر فعالیـت   نظر قرار داد. همچنین مطالعات مرتبط در مورد دسترسی به مد-
-مالی خـودراه  تأمین) و 1396به نقش دولت (عزیزي و مالیجردي،  ،هاي کارآفرینانه در ایران

ها پرداخته نشده است.  ) اشاره دارند که در این مطالعه به آن1396سازان و همکاران،انداز(چیت
کـارآفرینی بـر حسـب عوامـل     در تحقیقـات آتـی عوامـل مـؤثر بـر       ،شـود  پیشـنهاد مـی   بنابراین

اقتصـــادي) و  يفردي(ســـن، جنســـیت)، عوامـــل نهـــادي رســـمی(حکمرانی خـــوب یـــا آزاد 
محـور) و  محور، نوآوريمحور، کارایییافتگی کشورها (منبعغیررسمی(فرهنگ)، درجه توسعه

غیررسمی، اجتماعی و ..) نیز مـورد بررسـی    ،رسمی، گراضرورت ،گرانوع کارآفرینی (فرصت
 یرد.  قرار گ
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