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 در  بر صادرات غیرنفتی کارآفرینیفضای تأثیر 

   یافتهکشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه

   4، علی مرادی3ملکی، رضا شاه2طینت، بهناز خوش1*آبادیابوالفضل شاه

 31/13/1318تاریخ دریافت: 
 11/16/1318تاریخ پذیرش: 

   چکیده
ه توسعه متوازن و همه جانبرشد و هت نیل به گذاری جهای سیاستتوسعۀ صادرات غیرنفتی از اولویت
به  ، توسعه فضای کارآفرینی با تقویت رویکرد خالقانهدر این بین. استدر کشورهای تولیدکننده نفت 

مزیت  هبموجبات دستیابی تواند میو خدمات جدید  کاالهاتبدیل دانش جدید به  وهای اقتصادی فعالیت
عی نمود س تحقیق حاضر، بنابراین. را فراهم کند غیرنفتی صادرات رقابتی در بازارهای جهانی و توسعه

طی افته یبر صادرات غیرنفتی را در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعهفضای کارآفرینی  تأثیر
ه روش بهای تابلویی و همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از دادهبهتعیین نماید.  1113-1114دوره 

ای آن هو زیرشاخص کلکارآفرینی برآورد گردید. نتایج نشان داد، شاخص  یافتهمگشتاورهای تعمی
ای کارآفرینی عنوان جایگزین فضو اشتیاق کارآفرینانه به کارآفرینانه، توانایی کارآفرینانه گرایش شامل
رهای دارند. همچنین، متغی بر صادرات غیر نفتی تأثیر 30/1و  11/1، 13/1، 31/1ترتیب با ضرایب به

، 01/1ترتیب با ضرایب کنترل شامل تولید ناخالص سرانه، نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد به
  بر صادرات غیرنفتی تأثیر دارند. 14/1و  10/1
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 مه دمق
ای دولت، هگذاری، بیشترین تأثیر را بر رشد تولید ناخالص داخلی و پس از هزینهپس از سرمایه 1راتصاد

ها، (. مقابله با کستتری تراز پرداخت1313زایی دارد )عستتگری و همکاران، بیشتتترین تأثیر را بر اشتتتغال 
د، وری عوامل تولیهستازی مزیت نسبی در تولید محصوالت صادراتی، حصول کارایی و افزایش بهر فراهم

استتتفاده بهینه از امکانات بالفعل و بالقوه، افزایش رقابت بین تولیدکنندگان و بهبود کیفیت محصتتوالت،  
گذاری خارجی و گسترش بازارهای داخلی از دیگر استتفاده از فناوری پیشترفته، ارز آوری، جذس سترمایه   

اغلب کشتتورهای در حال اما، (. 1311کاران، رود )آذربایجانی و همشتتمار میمزایای توستتعه صتتادرات به
بروز  و برندرنج می 1عنوان تنها مزیت نسبیاز وابستگی صرف به صادرات نفتی بهتوسعۀ تولیدکننده نفت 

 باعث آنکم کشتتش بودن عرضتته و تقاضتای جهانی   به علت هرگونه نوستان در قیمت و تقاضتتای نفت 
کسب  تواند بهمیغیرنفتی  کاالهای جدیدنعمومی، کاهش  ثباتی درآمدهای ارزی، افزایش نااطمینانیبی

و با ایجاد موقعیت انحصتتاری برای  نمودهکشتتورها در بازارهای جهانی کم  این گروه از  3مزیت نستتبی
یکی  0توسعه صادرات غیرنفتی، بر این اساس. کندجلوگیری بر اقتصاد از اثرات مخرس صادرات نفت ، آنها

، یآبادی و ثمر)شاهاست  متوازننیل به توسعه جهت  یروی کشورهای نفت یشِپ راهبردهایترین از مهم
1311 .) 
از سازوکارهای مهم تولید ثروت در جامعه است که با ایجاد و انتقال دانش، افزایش  1کارآفرینی، یاز سوی

معرفی  و آمیزهای آتی مخاطرهسازی تولیدات، تخصیص بهینه منابع با استفاده از فرصترقابت، متنوع
همچنین، بهبود فضای  .(1114، 6)هسلزتحقق بخشد را صادرات غیرنفتی توسعه تواند محصوالت جدید می

 های راکد، مدیریت و سازماندهی مناسبها، استفاده از سرمایهصحیح فرصت ایجاد امکان درککارآفرینی با 
مام شده های تولید، کاهش بهای تینه، تغییر ساختار سنتی تولید و فناوری، کاهش هزهای اقتصادیفعالیت

سازی صادرات و توسعه صادرات مبتنی بر متنوع بهتواند میکل عوامل وری محصوالت و افزایش بهره
 ندکزمینه بهبود رابطه مبادله و رشد اقتصادی مستمر و باثبات را فراهم  کم  نماید و ارزش افزوده باال
  (.1113، 4)شان و همکاران
کشور  11 درا رصادرات غیرنفتی  توسعهبر نموده تأثیر فضای کارآفرینی  تحقیق حاضر سعی، در این راستا
ران، یاامارات متحده عربی، اندونزی، ر، یالجزاشامل آمریکا، استرالیا، اکوادور، تولیدکننده نفت منتخب 

نیجریه  روژ،مکزی ، ن ت،یکوعربستان سعودی، عمان، قطر، کانادا، کلمبیا،  بحرین، برزیل، بولیوی، روسیه،
 . بررسی نماید 1113-1114 دورهطی  ونزوئال و

خن به س صادرات غیرنفتیاهمیت توسعه  پیرامونابتدا در چنین ساماندهی شده که  ، این مطالعهدر ادامه
شده  ببینتصادرات غیرنفتی بر  آن گذاریتأثیرو سازوکار  تعریف کارآفرینیفضای ، . سپسمیان آمده است

                                                                                                                             
1. Export 

2. Comparative advantage 
3. Comparative Advantage 

4. Development of Non-oil export  

5. Entrepreneurship 

6. Hessels 
7. Shan et al 
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. است هشد ذکرنوآوری تحقیق جنبه مرور و مرتبط با موضوع پیشینه مطالعات تجربی ، از آنپس . است
ورد م حاصلهنتایج ، پایان. در شده استبرآورد  نهایتدر  و متغیرهای آن معرفی ارائه،مدل تحقیق ، گاهآن

 . شده استو چند توصیه سیاستی پیشنهاد  بحث و بررسی قرار گرفته
 

 ادبیات موضوع 

 درات غیرنفتیصا
، -خاصه کشورهای جنوس شرق آسیا-کشورهای درحال توسعه از در برخی  1اتخاذ راهبرد توسعه صادرات

ه اختس نمایانبیش از پیش رشد اقتصادی  ۀمنبع تأمین ارز و موتور محرکی  عنوان اهمیت صادرات را به
، ی از مقیاسهای ناشصرفهافزایش ، تأثیر مطلوس بر کارایی و تخصیص منابعبا  صادراتتوسعه زیرا، . است
قتصادی او توسعه رشد  موجب تسریعوری کل عوامل ایجاد اشتغال و افزایش بهره، تغییرات فناورانهایجاد 

 یتشکیالت تجاری و اقتصاد، صادراتتوسعۀ  در اثرهمچنین، (. 1118، 1منیر و جاود) دشکشورهای مذکور 
حتی و  آمدهنائل های تولید فناوری و شیوه، مدیریت در یهای جدیدبه کشف ی یاد شدهکشورها
این ، اما .(1311 ،همکاران و )آذربایجانی گردیدبه منبع رشد اقتصادی تبدیل نیز  یقبل ۀهای نادیدتفرص

 کاالهای سازیمتنوع حاصلکشورهای جنوس شرق آسیا توسعۀ صادرات در بزرگ ناشی از دستاوردهای 
 (.6111، 3نصیر و کالیراجان) بود ر فناوری برتر و با ارزش افزوده باالصادراتی و صادرات مبتنی ب

بیش از ه قرار دارند کموسوم به کشورهای نفتی کننده نفت تولید درحال توسعهکشورهای ، در نقطه مقابل
رات فراوان ناشی از صاددرآمدهای به علت و  دهدتشکیل می مشتقات نفتیصادرات آنها را نفت و  درصد 11
دلی در مبلغی کمتر از نرخ تعاصورت تصنعی بهارز نرخ ، اقتصادبه حاصل از آن رویه ارز ت و تزریق بینف

به کاهش بازارهای جهانی در  داخلیتولیدات پذیری قدرت رقابت کاهش مجرایاز  کهشود تعیین می
ایجاد  جبمونفت جهانی  و تقاضای نوسان زیاد قیمت، . همچنین0صادرات غیرنفتی انجامیده است

این عدم قطعیت  و نمودهبا عدم قطعیت مواجه  راو مخارج دولت  شدهدولت  ارزینااطمینانی در درآمدهای 
 االتربجهت دستیابی به رشد اقتصادی دولت را برای  ریزیو برنامهگذاری سیاست نیز درآمدهای دولت

 ۀاقتصاد کشورهای درحال توسعر منفی درآمدهای نفتی بر یثتأهای . از دیگر کانالنموده استمشکل 
 درآمدهای آنی حاصل از صادرات، انسانی است. زیرا منابععدم توجه به آموزش و توسعه ، کننده نفتتولید

، 1رحیم) استآموزش و توسعه منابع انسانی گذاری در تر از درآمدهای آتی حاصل از سرمایهنفت مرئی
1116). 
خاص  رورتضی   و تولیدکننده نفتکشورهای  در عام ضرورتی  از  غیرنفتیصادرات  ۀتوسع، بنابراین
. ضمن این استباثبات مستمر و  اقتصادیبه رشد  نیلجهت  نده نفتتولیدکندرحال توسعۀ کشورهای در 

                                                                                                                             
1. Export Development Strategy 
2. Munir & Javed 

3. Nasir & Calirajan  

4. Dutch Disease 
5. Raheem 
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کسب جرای تنها مدیگر ی صادرات نفت، زیرا .استحکام بخشدنیز  را یموضع آنها در صادرات نفتتواند می که
 . هندبدآنها تن های خواسته کلیهبه حفظ مشتریان  برای باشندملزوم تا  ستنی آنها ارزیدرآمد 

 

 فضای کارآفرینی
کن، شتتواهد لی .شتتددر تعاریف اولیه از کارآفرینی، کارآفرینی به عنوان ی  نگرش و رفتار فردی تلقی می
ی کافی توسعه کارآفرین تجربی نشان داد برخورداری از روحیه و انگیزه کارآفرینی در افراد به تنهایی برای

حیط کند )شتتامل اجتماع، مای که کارآفرین در آن فعالیت میبه زمینهبه شتتدت نیستتت. بلکه، کارآفرینی 
ذاری گدر ادبیات ستتیاستنیز کارآفرینی  فضتای اصتطالح  طرح نهادی و محیط فیزیکی( وابستته استت.   
ین اگذاری کارآفرینی به حوزه سیاستپژوهشگران . به نحوی که کارآفرینی به همین موضتوع اشاره دارد 

کارآفرین )به معنای کستتتب و کار جدید یا  ی افراداند که بیش از نیاز به وجود تعداد زیاداجمتاع رستتتیده 
. دادوسعه تدر جامعه کارآفرینی را  تا بتوان هستت کارآفرینی خوس و کیفی نیاز  فضتای خوداشتتغالی(، به  

شتتی و چند وجهی استتت که از ابعاد اقتصتتادی، اجتماعی، فرهنگی و ای فرابخ، کارآفرینی پدیدهعبارتیبه
د. از این رو، توسعه کارآفرینی مستلزم توجه به موضوعات مختلف از زوایا و پذیرستیاستی تأثیر و تأثر می  

 بخشد.را ضرورت می کارآفرینی فضایهای متعدد است که استفاده از رهیافت جنبه
های کارآفرینی که از آمیزش متغیرهای بر خالف ستتایر ستتنجه نی شتتاخص جهانی کارآفریدر این بین، 

از سه شاخص فرعی گرایش کارآفرینانه، توانایی کارآفرینانه و ، اندفردی یا نهادی به تنهایی ستاخته شده 
ی  متغیر فردی و ی  متغیر نهادی  نیز ازهر رکن  است که رکن بنا شتده 10اشتتیاق کارآفرینانه بر پایه  

شاخص عناصر زیر مجموعه هر ای طراحی شده که این شاخص به گونه، همچنیناستت.  تشتکیل شتده   
برای نمایش ماهیت باز  یاین تالش گذارد ودیگر تأثیر می شاخص فرعیبر عناصر زیر مجموعه دو فرعی 

  ردد:گهای فرعی و ارکان تشکیل دهنده آنها تشریح میو قابل بحث کارآفرینی است. در ادامه، شاخص
 

 1یش کارآفرینانهگرا

 و ارکان آن عبارتند از: این شاخص، بیانگر دیدگاه عموم مردم ی  کشور به کارآفرینی است
این رکن، قابلیت درک فرصتتتت توستتتط جامعه با توجه به اندازه بازار داخلی و ستتتطح  :1درک فرصتتتت

کیل شده تش« بازارتراکم »و متغیر نهادی « درک فرصت»کند و از متغیر فردی شهرنشینی را ارزیابی می
های خوس برای شروع ی  توانند فرصتدهنده درصتد جمعیتی است که می استت. درک فرصتت، نشتان   

ها به اندازه بازار هم بستگی وکار را در منطقه زندگی خود تشتخیص دهند. اما، ارزش این فرصتت  کستب 
درصتتتد جمعیت »و « بازار داخلیانتدازه  »تر دارد. بنتابراین، متغیر نهتادی تراکم بتازار از دو متغیر جزئی   

ا در نواحی هتشکیل شده است. انتخاس درصد جمعیت شهرنشین به این علت است که فرصت« شهرنشین
 یافته شهری از آینده بهتری نسبت به نواحی فقیرتر روستایی برخوردارند.توسعه

                                                                                                                             
1. Entrepreneurial Attitudes 2. Opportunity Perception 
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برای شتتروع ی   های الزمدرصتتد جمعیتی که معتقدند مهارت، این رکن :1های نوپاوکارکستتبمهارت 

که  کنندکند. البته، اغلب مردم در کشتتورهای در حال توستتعه فکر میگیری میرا دارند، اندازهوکار کستتب
های آنان از طریق آزمون و خطا را دارند. اما، معموالً مهارتوکار کستتتباندازی های الزم برای راهمهارت

ه، یافتده است. حال آن که در کشورهای توسعههای نستبتاً ساده به دست آم وکارکستب در محل کار و در 
های حین های رسمی و آموزش، عملیات اجرایی، مدیریت و غیره نیازمند آموزشوکارکستب گیری شتکل 

های کارآفرینی نقش بسیار حیاتی در توسعه مهارت« آموزش عالی»رو، آموزش و به ویژه کار است. از این
 دارند.

، «پذیرش ریس »اندازد. متغیر فردی ولد کارآفرینی را به تأخیر می: ترس از شتکست ت 1پذیرش ریست  
نند. کدهد که ترس از شکست را مانع شروع ی  کسب و کار تلقی نمیدرصتدی از جمعیت را نشتان می  

ا، هنیز امکان دستترستی و قابلیت اطمینان به اطالعات مالی شرکت  « وکارکستب ریست   »متغیر نهادی 
 دهد.کاران و پشتیبانی نهادی از مبادالت بین شرکتی را انعکاس میحمایت قانونی از بستان

این رکن، شتبکه شتخصتی کارآفرینان و توانایی آنان در استفاده از اینترنت برای اهداف     :3ستازی شتبکه 
ای هتوانند فرصتهای اجتماعی بهتر، میدهد. زیرا، کارآفرینان برخوردار از شبکهرا نشتان می وکار کستب 
پیوند با »ی را شتتناستتایی نمایند و به منابع بیشتتتر و بهتری دستتترستتی پیدا کنند. متغیر فردی ترمناستتب
به صتورت درصتد جمعیت دارای آشنایی با کارآفرینی که طی دو سال اخیر کسب و کاری را   « کارآفرینان

دهد. یم سازی اولیه توسط ی  کارآفرین احتمالی را نشانشتروع کرده تعریف شده و امکان بالقوه شبکه 
گر دهد که بُعد دینیز ارتباط با جهان از طریق فضتای مجازی را نشتتان می « کار با اینترنت»متغیر نهادی 

 آورد.های بیشتری نسبت به قبل را به وجود میسازی است و فرصتشبکه
تخاس ندهد که از منزلت، ا: این رکن، نگاه جمعیت ی  کشور به کارآفرینی را نشان می0پشتیبانی فرهنگی

رین تپذیرد. زیرا، بدون حمایت فرهنگی، بهترین و باهوشمستیر شتغلی و ستطح فساد در جامعه تأثیر می   
« ر کارآفرینیباور به مسی»کارآفرینان نیز حاضر به پذیرش مسئولیت کارآفرینی نخواهند بود. متغیر فردی 

ا به عنوان ی  انتخاس شغلی دهد که کارآفرینی رستاله را نشتان می   18-60درصتد میانگینی از جمعیت  
نزلت تواند ماست که سطوح باالی آن می« فساد»خوس و با منزلت باور دارند. متغیر نهادی این رکن نیز 

 واال و مسیر شغلی پایدار کارآفرینان مشروع را متزلزل نماید.
 

 5توانایی کارآفرینانه
یری گپای با پتانسیل رشد باال را اندازههای نوهای مهم کارآفرینی و بنگاهاین شاخص، بعضی از ویژگی

 آن عبارتند از:ارکان و  کندمی

                                                                                                                             
1. Startup Skills 
2. Risk Acceptance 

3. Networking 

4. Cultural Support 
5. Entrepreneurial Abilities 
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: کارآفرینان مبتنی بر فرصت در مقایسه با کارآفرینان اجباری )بیکار( از 1نوپا مبتنی بر فرصتت وکار کستب 
درصتتتد  «انگیزه فرصتتتت»های عالی و درآمد برخوردارند. متغیر آمادگی بیشتتتتری برای کستتتب مهارت

ده ایجاد شوکارهای کسببرداری از ی  فرصت خوس را نسبت به ایجاد شده با هدف بهرهرهای وکاکسب
آزادی »کند. متغیر نهادی این رکن نیز اند، ارزیابی میتوستتط افرادی که گزینه دیگری برای کار نداشتتته

 باشد.می 3آزادی اقتصادیهای فرعی است که از شاخص« 1کسب و کار
تصتاد دانشتی مدرن، نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توستعه اقتصتادی بسیار     در اق :0جذس فناوری

ت فناوری اطالعات و ارتباطا فعال در بخشوکارهای کسب« فعالیت بخش فناوری»برجسته است. متغیر 
های اقتصتادی ی  کشور در جذس  نیز ظرفیت بنگاه «جذس فناوری»کند. متغیر نهادی گیری میرا اندازه
 شود. گیری و گزارش میدهد که توسط مجمع جهانی اقتصاد اندازهرا نشان می فناوری

پذیر و نوآور حیاتی است. متغیر های ریس : دسترسی به سرمایه انسانی ماهر در شرکت1سترمایه انستانی  
ان کارآفرین روددهد که انتظار می، کیفیت کارآفرینان را نشان می«نوپا توسط دانش آموختگانوکار کسب»

با رشد باال  وکارهایکسباندازی و مدیریت با ستطح تحصتیلی باالتر، قابلیت و توانایی بیشتری برای راه  
من های ضگذاری ی  کشور در آموزشنیز میزان سرمایه« آموزش کارکنان»داشتته باشند. متغیر نهادی  
 دهد.خدمت کارکنان را نشان می

ارهای وککسبدهد که با قدرت را در بازار نشان میوکار کسب: این رکن، یگانگی محصول یا ی  6رقابت
 کارآفرینانه را نشانوکارهای کسب، درصدی از «رقابت در بازار»موجود در بازار آمیخته شتده است. متغیر  

های شتتتود. البته، تستتتلط گروهدهد که محصتتتول یا خدمت آنها توستتتط تعداد اندکی از رقبا ارائه میمی
« ه بازارغلب»تواند ورود به بازار را ناممکن یا مشتتکل نماید. متغیر نهادی بازار می قدرتمند بروکار کستتب

دهد که توسط مجمع جهانی اقتصاد سنجیده بر بازار را نشان میوکار کسبهای اندک میزان تستلط گروه 
 شود.و گزارش می

 

 7اشتیاق کارآفرینانه
د که بتواند تولید ثروت نماید و بزرگ شود را این شاخص، تالش کارآفرینان نوپا در ایجاد شرکت جدی

 .و ارکان آن عبارتند از: کندگیری میاندازه
، پتانسیل ی  کشور برای تولید محصوالت جدید و تطبیق و تقلید از «محصول جدید: »8نوآوری محصول

محیط نیز میزان تناستتتب « انتقال فناوری»نهادی  کند. متغیریگیری میمحصتتتوالت موجود را انتدازه 
 نماید.گیری میجهت استفاده از نوآوری برای توسعه محصوالت جدید را اندازهوکار کسب

                                                                                                                             
1. Opportunity Startup 

2. Business Freedom 
3. Economic Freedom 

4. Technology Absorption 

5. Human Capital 

6. Competition 
7. Entrepreneurial Aspirations 

8. Product Innovation  
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ریع با قابلیت رشد سوکارهای کسب: به کارگیری و ایجاد فناوری نوین، دیگر ویژگی مهم 1نوآوری فرآیند
ال عمر از پنج سکه اصول زیربنایی فناوری آنها کمتر وکارهایی کسبدرصد « فناوری جدید»است. متغیر 
نند، ککارآفرینانه از فناوری جدید استتتفاده نمیوکارهای کستتبکند. هرچند، برخی گیری میدارد را اندازه

که در کشتتورهای درحال توستتعه از آخرین  وکارهایی کستتبنمایند. اما. بستتیاری از بلکه آن را ایجاد می
ند. ناوری باشند، در پی خرید و کپی فناوری هستکنند، بیش از آن که به دنبال ایجاد ففناوری استفاده می
، ستتهم تحقیق و توستتعه از تولید ناخالص داخلی را «های ناخالص تحقیق و توستتعههزینه»متغیر نهادی 
ست کند. اما، واضح اآمیز را تضمین نمیدهد. هرچند، تحقیق و توستعه به تنهایی رشد موفقیت نشتان می 

پذیر های جدید و بالتبع آن رشد سریع امکانسازی فناوریتوسعه و پیادهمند، بدون فعالیت تحقیقاتی نظام
 نیست.
« وکارکسبپیچیدگی استراتژی »و « پر رشدوکارهای کسب »ای ترکیبی از : این رکن، سنجه1رشتد باال 
درصد رشد کنند  11سال آینده بیش از  1پر رشد آنهایی هستند که قصد دارند طی وکارهای کسباست. 
ه نرخ کنند کنفر کارکن داشتته باشتتند )متغیر غزال(. اما، به متغیر غزال این انتقاد را وارد می  11داقل یا ح

رشتد مورد انتظار را مد نظر قرار داده و نه نرخ رشتد واقعی. حال آن که برای محاسبه اشتیاق، استفاده از   
ا در اتخاذ هبه توانایی شرکتوکار بکستر از نرخ رشد واقعی است. استراتژی نرخ رشد مورد انتظار مناسب
 های نوآورانه تولید و ارائه خدمات است. که شامل جاگیری متمایز و شیوه کندراهبردهای متمایز اشاره می

های هایی فراتر از قابلیت: توسعه کارآفرینی در ی  کشور، مستلزم برخورداری از قابلیت3ستازی المللیبین
رینی محسوس کننده رشد کارآفسازی یکی از عوامل تعیینالمللیت. بنابراین، بینبرای بازار داخلی استولید 
« گیری صادراتیجهت»ستازی کارآفرینان ی  کشتور در ستطح فردی توسط    المللیشتود. میزان بین می

های تجاری، جذس اقتصاد کشور )جریان« ستازی جهانی»و در ستطح نهادی توستط میزان   وکارها کستب 
 شود.گیری میای، درآمد اتباع خارجی، مالیات بر صادرات و...( اندازهخارجی، موانع تعرفهگذاری سرمایه

شترط الزم برای تحقق اشتتتیاق  پذیر، پیش: قابلیت دستترستتی به سترمایه ریست    0پذیرسترمایه ریست   
گذاری سرمایه»کارآفرینانه است که ارزش آن بیشتر از منابع مالی شخصی کارآفرینان مستقل است. متغیر 

ستتاله تعریف شتتده که در  18-60گذاران غیررستتمی در جمعیت به صتتورت درصتتد ستترمایه« غیررستتمی
شتتود. متغیر نهادی جدید متعلق به ستتایرین ضتترس میوکارهای کستتبگذاری افراد در میانگین ستترمایه

ه طح عرضای پیچیده و متشتکل از اندازه و نقد شتوندگی بازار سهام، س  نیز ستنجه « عمق بازار سترمایه »
عمومی، ادغام و خرید و فعالیت بازار وام و اعتبار استت که هفت جنبه از بازار سرمایه و وام ی  کشور را  

 .(1116، 1شناسی شاخص جهانی کارآفرینی)روش گیرددر بر می
 

 

                                                                                                                             
1. Process Innovation 
2. High Growth 

3. Internationalization 

4. Risk Capital 
5. Global Entrepreneurship Index methodology  
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 سازوکار تأثیر فضای کارآفرینی بر صادرات غیرنفتی
شده  تغییرات شدید در بازارهای جهانی سببرقابت  و تشدید فزایندههای جدید، تقاضای رشد سریع فناوری

و تبدیل  روپیش غلبه بر مشکالتکم  به  باتواند می بهبود فضای کارآفرینی در سطوح فردی و نهادی و
  د:فراهم نمایبه شرح زیر را صادرات غیرنفتی رشد  موجبات ،تهدیدات به فرصت

 

 تأثیر گرایش کارآفرینانه بر صادرات غیرنفتی
 های جدید در تولید و ارائه محصولنوپا و خلق ایده یوکارهاکارآفرینی از طریق رشد کسب گرایشود بهب

وه، عالبهد. کنمی فراهمصادرات غیرنفتی را  و افزایشکسب مزیت رقابتی در بازارهای جهانی موجبات 
رده و های گستبا چالشعلت تمایزات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناورانه حضور در بازارهای جهانی به

افراد عداد تمعنای افزایش کارآفرینی در سطح فردی به گرایشبهبود  که عدم اطمینان ذاتی باال همراه است
تواند یماست که پذیر افراد ریس پذیر و در سطح نهادی به معنای وجود نهادها و قوانین حمایتی از ریس 

شد رمسیر و را افزایش مزیت رقابتی در بازارهای جهانی گرایش به تولید کاالها و خدمات جدید و کسب 
کارآفرینی از طریق  گرایشبهبود دیگر این که  (.1111، 1)سوسا و الگس سازدصادرات غیرنفتی را هموار 
ستجو، های جسازی و استفاده از اینترنت در بین کارآفرینان موجب کاهش هزینهافزایش توانایی شبکه

بیسواس نماید )پذیری به رشد صادرات غیرنفتی کم  میشده و با افزایش رقابتگری و معامالتی واسطه
ندازی اآنان را در پذیرش مسئولیت کارآفرینی و راه نیز افزایش منزلت اجتماعی کارآفرینان (.1116، 1و کندی
ی به انویژه نیروی انسکاهش فساد با جلوگیری از انحراف منابع بهنموده و  وکارهای جدید مصممکسب

اده های مولد و نوآورانه را افزایش دهای غیرمولد و زیرزمینی، انگیزه برای اشتغال به فعالیتسمت فعالیت
خواری مقامات جویی و رشوهدهد. همچنین، کاهش فساد از رانتو تولید با انگیزه صادرات را افزایش می

ذیری تولیدات داخلی و توسعه صادرات پهای تولید به رقابتکاهش هزینهبا دولتی جلوگیری نموده و 
 (. 1111، 3و سکستن کلمونگساکرساند )چاروئنغیرنفتی یاری می

 

 تأثیر توانایی کارآفرینانه بر صادرات غیرنفتی

، 0سنبرداری از آنها )رول و آتهای جدید و بهرهسازی ایدهپیاده باکارآفرینان مبتنی بر فرصت افزایش تعداد 
، نتوانایی تولید محصوالت جدید، غیرقابل تقلید و غیرقابل جایگزی با افزایش رمایه انسانیسبهبود و  (1110
، 1لد )ساندو و کیوکاننکنمیرشد صادرات غیرنفتی کم   وکسب مزیت رقابتی در بازارهای جهانی  به

اد و ایج های زمانی و مکانیرفع محدودیتکاهش و  نیز با هانگاهب افزایش ظرفیت جذس فناوری (.1110
و  )القدیمی دشومیشد صادرات غیرنفتی موجب رهای جدید تجاری و بسط روابط تجاری سابق فرصت
تبادل کاال، خدمات و اطالعات در  ۀفناوری اطالعات و ارتباطات، هزینتوسعه ، همچنین. (1116، 6سالم

                                                                                                                             
1. Sousa & Lages 
2. Biswas & Kennedy 

3. Charoensukmongkol & Sexton 

4. Rol & Atsonet 
5. Sandu & Ciocanel 

6. AL-Ghamdi & Saleem  
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ط سنتی بین خریداران و و با ارائه الگوهای جدید خرید و فروش، روابداده  کاهشرا ورای مرزهای ملی 
. مضافاً، رشد سریع اینترنت امکان جستجو، ارتباطات و (1116، 1)خان سازدمیفروشندگان را متحول 

و فرایند ورود به بازارهای جدید را تسهیل و به توسعه روابط تجاری  را ممکنتبلیغات با هزینۀ بسیار کم 
ت یحاکم گسترش رقابت از طریق، افزایش ر نهایتد .(1111، 1)ملتزر کندمی یکم  شایان توجهکشورها 

ی و پذیری محصوالت در بازارهای جهانرقابتبه افزایش مزیت نسبی  هپای بر هافعالیت گیریبازار و شکل
  .(1386)کریمی هسنیجه،  دکنمی کم  رشد صادرات غیرنفتی

 

 تأثیر اشتیاق کارآفرینانه بر صادرات غیرنفتی

ها کشورها در تجارت خارجی بود. امروزه، انسان 0مزیت نسبی کنندۀتعیین 3طبیعیبرخالف سابق که منابع 
هستند که با دانش فنی و نیروی خالق خود، نیازهای بشر را کشف و با تولید کاالها و خدمات جدید، مزیت 

افزایش  ابر این اساس، افزایش اشتیاق کارآفرینی ب. دهندو صادرات را توسعه می کنندرقابتی ایجاد می
 تواندهمراه است و میجدید  محصولساخت  ودر قالب توسعه ی  ایده جدید در فرایند تولید  1نوآوری
 کهیافته توسعهمالی وجود بازارهای همچنین،  (.1411، 6خانار و ارالغیو) را افزایش دهد یغیرنفت صادرات
نوآوری  تواند بهحمایت کند می پذیرس گذاری ریهای سرمایهدر قالب صندوق کارآفرینانه راهای فعالیت
ابوجعفری و ) تر کم  نموده و زمینه رشد صادرات غیرنفتی را فراهم سازدو با ریس  پائینکمتر هزینه با 

 (.1313همکاران، 
 

 پیشینه پژوهش
 کارآفرینانه و سیاست حمایتی دولت بر عملکرد صادرات غیرنفتی صالحیتتأثیر  (1111) 4الحیتی و بایودآ

حیت نشان داد ابعاد اصلی صالنتایج اند. هرا بررسی کردنیجریه  جنوس غرس درهای کوچ  و متوسط شرکت
دولت )به عنوان مثال کنترل مالیات چندگانه و نرخ بهره باال؛  یهای حمایتکارآفرینی و همچنین سیاست

 خام( بر عملکرد صادرات غیرنفتیفساد، ناامنی و مسائل نظارتی؛ امکانات زیربنایی و وظایف واردات مواد 
 . داردتأثیر مثبت و قابل توجهی های کوچ  و متوسط شرکت

 اتیصادر یهاشرکت یرمد 161 آوری شده از های تجربی جمع( با استفاده از داده1114) 8مونیرو و همکاران
و عملکرد  یاپو یهایت، قابلی، منابع سازمانینیکارآفر یریگجهت ینب رابطه به بررسی پرتغالکشور 
منابع  شامل جذس افزایش منابع سازمانیبا  ینیکارآفر یریگجهتنشان داد  یج. نتااندپرداخته یصادرات
 . گذاردثیر میبر عملکرد صادرات تأ یاپو یهایتقابل یقاز طر و یاو رابطه ی، اطالعاتیمال
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را با توجه نقش میانجی  یرقابت یتبر مز ینیکارآفر گیریجهت یرتأث( 1114) 1یاسین زیباری و سیرن
یری گجهت اند. نتایج نشان دادکردستان عراق بررسی کرده کوچ  و متوسط هایدر بنگاهحمایت مالی 

. همچنین، حمایت مالی نقش مهمی در رابطه داردمزیت رقابتی تأثیر  برکارآفرینانه به طور قابل توجهی 
 کند.ایفا می های کوچ  و متوسطاهدر بنگ مزیت رقابتی گیری کارآفرینی وبین جهت
های شبکه را بر عملکرد صادرات محصوالت کشاورزی گیری کارآفرینی و قابلیتتأثیر جهت( 1116) 1آجایی

گیری کارآفرینی بر عملکرد صادراتی محصوالت جهتنشان داد  بررسی کرده است. نتایج در نیجریه
  .داردمثبت تأثیر کشاورزی 

 :کرداشاره توان می زیرمطالعات داخلی مرتبط با موضوع نیز به موارد ترین بطترین و مرتمهماز 
 از را ییغذا یعصنا یصادرات یهابنگاه ینانهکارآفر صادرات بر مؤثر عوامل (1314) همکاران و فرناصحی

 هافرصت رفتص و ییشناسا یتقابل بعد 1 از بعد 0 داد نشان یجنتا .اندکرده بررسی یاپو هاییتقابل یدگاهد
 یطمح ینهمچن ست.ا یکربندیپ یتقابل بر یمنف یرتأث یدارا کالن یطمح و است مؤثر یکربندیپ یتقابل بر
 ادراتص بر یکربندیپ یتقابل یگرد طرف از است. یرمتغ دو ینب رابطه در گرییلتعد یژگیو یدارا خرد
 .است مؤثر ینانهکارآفر
 بر دگیری(یا قابلیت طریق )از کارآفرینی گرایش رمستقیمغی و مستقیم تأثیر (4131) همکاران و کرمی
 تأثیر ادد نشان نتایج اند.کرده بررسی را انگلستان و ایران متوسط و کوچ  شرکت 110 صادراتی عملکرد
 قابلیت ،همچنین است. معنادار و مثبت صادراتی عملکرد بر کارآفرینی گرایش غیرمستقیم و مستقیم
 .ندکمی تقویت را صادراتی عملکرد و کارآفرینی گرایش رابطه میانجی متغیر عنوانبه یادگیری
و  ینیکارآفر یکردبا رورا عوامل مؤثر بر صادرات فناورمحور ( 1131و همکاران ) یطهران یآقاموس
 یو نقش نوآور یبازارمحوراز سازه  یهوشمند یکردنقش رو نشان داداند. نتایج دهکربررسی ی بازارمحور
 .دارد تأثیرفناورمحور  یهاشرکت یبر بهبود عملکرد صادرات یمحور ینیآفراز سازۀ کار

  و های کوچشرکت یتاثیر ابعاد توسعه کارآفرینی بر عملکرد صادرات( 1131) کاله کج و درزیان عزیزی
 ی وپذیری، توسعه کارآفرینی سازمانرابطه بین نوآوری، رقابت نشان داداند. نتایج دهکربررسی را  متوسط

 .دار استامعنمثبت و مهندسی محصول جدید با عملکرد صادرات 
های کوچ  و متوسط بر صادرات غیرنفتی ایران و شرکای اثر متقاطع کارآفرینی و بنگاه( 1311عقیلی )

های اثر توسعه کارآفرینی و بنگاه نشان داداند. نتایج دهکربررسی  1111-1111تجاری آن را در بازه زمانی 
است. همچنین، اثر متقاطع این دو متغیر نیز  سط بر سطح صادرات غیرنفتی مثبت و معنادارکوچ  و متو

 .دهددار است که تأیید فرضیه تحقیق را نشان میبر صادرات غیرنفتی مثبت و معنا
خاص نعت ص وها اثر کارآفرینی بر عملکرد صادراتی بنگاه مطالعۀدهد، شین نشان میپیبررسی مطالعات 

های اولیه گردآوری شده از نمونه آماری تحقیق به وسیله پرسشنامه یا انجام مصاحبه اده از دادهبا استف
 انهکارآفرین گرایش، توانایی و اشتیاق کلیه ابعاد کارآفرینی شاملتأثیر مسبوق به سابقه است. اما، بررسی 
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االنه های سمستخرج از گزارشهای ثانویه با استفاده از دادهبر صادرات غیرنفتی در سطح کالن )کشوری( 
 .سابقه نداردشاخص جهانی کارآفرینی 

 

 شناسی روش
ی در صادرات غیرنفت جهت افزایشبه قصد کاربرد نتایج در ، این تحقیق از نظر هدف کاربردی است. زیرا

 صیفیتو، هااز نظر نحوه گردآوری دادهاین تحقیق ، همچنین. استانجام شده کشور تولیدکننده نفت  11
کرده ی بررس کاری در آنهادست وبدون مداخله  با استفاده از آمارهای ثانویه و ارتباط بین متغیرها را است و
بر صادرات  کارآفرینیفضای تأثیر برای بررسی  متغیره از تحلیل رگرسیون چندنیز . از نظر اجرایی است

به علت محدود است که  1های تابلوییدهاز نوع دامورد استفاده نیز  مدل تحقیق. است شدهاستفاده  غیرنفتی
ای هنسبت به داده آزادی ۀدرج، افزایش همخطی بین متغیرهاکاهش مشکل ناهمسانی واریانس، نمودن 
 شاملخود های تابلویی داده، البته (.1111، 0)بالتاجی دهدانجام می یترآبرآورد کار 3و سری زمانی 1مقطعی

آبادی و و شاه (1111) 4با الهام از مطالعات زادا و همکارانتحقیق این که مدل  است 6و پویا 1دو نوع ایستا
ر که وقفه متغیّر وابسته )صادرات غیرنفتی( به صورت متغیّ انتخاس شده پویاتابلویی از نوع  (1316همکاران )
 ندکبه درک بهتر محقق از روابط بین متغیرها کم   تا شودمی ظاهرمعادله در طرف راست  توضیحی

عملکرد  ،طور مشخصبه .بسیاری از روابط اقتصادی به طور طبیعی پویا هستند، زیرا .(1111، 8آرالنو و بوند)
ای پویایی به معن و اینصادرات غیرنفتی ی  کشور در دوره جاری قابل انتقال و گسترش به دوره بعد است 

 صورت هب تحقیق مدلیاضی بیان ر، اتاین توضیح پس از در طول زمان است.فرایند صادرات غیرنفتی 
 : است زیر

LNOEit = β0 + β1LNOEit−1 + +β2LESit + β3LGDPPit + β4LRERit + β5LOPENit

+ Uit (1) 

صادرات  NOE9، رابطه باالدر  .شودبرآورد می 𝑡در زمان  𝑖برای کشور است و این مدل به شکل لگاریتمی 
متغیر وابسته تحقیق است که از نسبت صادرات غیرنفتی هر ی  از کشورهای کشورهای منتخب و غیرنفتی 
به  نسبت ایناستفاده از  به کل صادرات غیرنفتی جهان به عنوان جایگزین آن استفاده شده است. منتخب
ندازه بازار یا ییر اتواند از تغارقام صادرات میتغییر که  به این دلیل است صادرات غیرنفتیمطلق ارقام جای 

، اما .تنیس ی منتخبعملکرد صادراتی کشورها حاصللزوماً و  ناشی شودشرایط اقتصادی حاکم بر بازار 
 رقبا قدرت مذاکره با مشتریان و افزایشر بازار و دنفوذ بیشتر  حاصلصادرات غیرنفتی  افزایش سهم بازار

 .مایدنتحری  مخصوصاً در شرایط رکودی را رشد اقتصادی تواند می است کهسودآوری بیشتر منظور به
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1-itNOE  متغیر وابسته باوقفه )سهم صادرات غیرنفتی هر کشور از کل صادرات غیرنفتی جهان با ی  دوره
 اثرات ثابت کشوری )عرض از مبدأهای ویژه هر مقطع( است. β0 و تأخیر(

1ES ایگزین آن عنوان جاز شاخص جهانی کارآفرینی به فضای کارآفرینی و متغیر کلیدی تحقیق است که
شتیاق ، توانایی و ااز سه شاخص فرعی گرایش، از آنجا که شاخص جهانی کارآفرینی اما استفاده شده است.

در حالت نخست به شرح . است گردیدهمدل تحقیق در دو حالت برآورد  .استده تشکیل شکارآفرینانه 
سه  ،. در حالت دومشده استاستفاده در مدل کل به عنوان متغیر کلیدی از شاخص کارآفرینی  1رابطه 
 (0ASP) و اشتیاق کارآفرینانه (3ABT) ، توانایی کارآفرینانه(1ATT) گرایش آفرینانهفرعی  شاخص

  .اندشدهکل کارآفرینی اخص جایگزین ش
یح رفتار متغیر وابسته )صادرات غیرنفتی( را به نحو حداکثری توض اما، ارائه ی  مدل مناسب که بتواند تغییر

اد عنوان متغیرهای کنترل ی بادهد، مستلزم لحاظ سایر عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی است که از آنها 
ی نظری صادرات به دو دسته متغیرهای اقتصاد کالن و متغیرهای با توجه به مباناین متغیرها  .شودمی

های اقتصادی کشورهای شرایط و سیاست از د. متغیرهای اقتصاد کالننشوعملکردی سطح بنگاه تقسیم می
 دنسازمی تأثرزا مصورت برونرا بهها و عملکرد صادراتی بنگاه گرفتهصادرکننده، واردکننده و رقبا نشأت 

متی های پولی و تورم و...( و غیرقیهای ارزی، سیاستدو دسته متغیرهای قیمتی )نرخ ارز، سیاست بهخود  که
تقسیم پذیری و...( ها، سیستم ابداع و نوآوری، درجه بازبودن اقتصاد، قدرت رقابت)نهادها، زیرساخت

 هاستبنگاه بازاریابی و تحقیقاتی، تولیدی هایسیاست حاصل عملکردی سطح بنگاه نیز متغیرهای .شوندمی
از آنجا که تحقیق حاضر بر صادرات غیرنفتی د. نسازمتأثر می زادرون صورتآنها را بهعملکرد صادراتی  و

 بالموضوعتمرکز دارد، استفاده از متغیرهای عملکردی سطح بنگاه سطح کالن درکشورهای منتخب 
 به دلیل شرایط ه قرار دارند کهحال توسعدرمنتخب در زمره کشورهای کشورهای اغلب . مضافاً، باشدمی

در بازارهای هدف آنها های صادراتی های تجاری، حضور بنگاهتصادی و عدم تعادل در سیاستپرنوسان اق
. دارند یمترک تأثیرپذیرد و متغیرهای عملکردی سطح بنگاه بیشتر از متغیرهای اقتصاد کالن تأثیر می

درآمد یمتی قمتغیر دو  شامل متغیرهای اقتصاد کالن انتخاس شده کهاز بین بنابراین، متغیرهای کنترل 
 : استدرجه بازبودن اقتصاد غیرقیمتی ی  متغیر و سرانه و نرخ ارز واقعی 

1GDPP انتخاس( 1116) 4( و مجید و احمد1114) 6تولید سرانه است که به پیروی از کرومتیت و همکاران 
ادرات مازاد آن از طریق ص شود تاسرانه سبب می افزایش تولیدرا، . زیاستمثبت  عالمت انتظاری آنشده و 

 .دیابغیرنفتی افزایش کند و صادرات المللی راه پیدا به بازارهای بین
8RER شده  انتخاس( 1113) 11اف( و حسن1114) 1است که به پیروی از آکانبی و همکاران نرخ ارز واقعی
زیرا، افزایش نرخ ارز واقعی، با فرض وجود رقابت کامل، منفی باشد. تواند مثبت یا میعالمت انتظاری آن و 
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سبب تضعیف ارزش پول ملی، کاهش قیمت محصوالت داخلی در بازارهای جهانی و رشد صادرات غیرنفتی 
شود. چون در بازارهای رقابت ناقص عدم پذیرش فرض رقابت کامل، این سازوکار مختل می بااما،  شود.می

و بر حجم صادرات و شده تواند در حاشیه سود جذس ارز می نرخ تغییرات حاشیه سود،با فرض وجود 
واردات  باهای تولید نهاده ای ازمضافاً، اگر بخش عمده تأثیر شود.بی محصوالت صادراتیپذیری رقابت

و در  اپذیری آنهرقابتکاهش  ،یشده تولیدات داخلتأمین شود، افزایش نرخ ارز سبب افزایش بهای تمام
 .گرددصادرات مینهایت کاهش 

1OPEN  شده به صورت انتخاس ( 8111) 1نواچوکوو  آسانگابه پیروی از که باز بودن اقتصاد است درجه
ثبت م آنعالمت انتظاری  و شودو صادرات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی تعریف می حاصل جمع واردات

 سالیق ور بیشت شناختفرایند تجارت خارجی،  تسهیلمعنای به  درجه باز بودن اقتصادافزایش زیرا، . است
ادرات تواند صکه می است ی جهانیهای رقابتی در بازارهاآشنایی با استراتژیو  خارجیمشتریان  هاینیاز

 . غیرنفتی را رونق بخشد
اند. شده آوریعجمتحقیق از نوع آمار ثانویه است که به روش اینترنتی  در اینمورد استفاده های داده، ضمناً

ایگاه از پو درجه باز بودن اقتصاد نرخ ارز واقعی  ،درآمد سرانه، صادرات غیرنفتیهای به این صورت که داده
 استخراج شده است. 0 موسسه جهانی توسعه کارآفرینیپایگاه از  کارآفرینیفضای های و داده 3بان  جهانی

 

 برآورد مدل
های استوار است و استفاده از داده بر فرض ایستایی متغیرها جیهای معمول اقتصادسناستفاده از روش

از تشکیل  پرهیزبه منظور  بنابراین،نباشد.  معتبر و استنتاج آماری t ،Fهای شود آزمونایستا سبب مینا
لعه طول دوره زمانی مورد مطا ،در این تحقیق، هرچند. شودبررسی ایستایی متغیرها باید ، کاذسرگرسیون 
وین، لروش  بهایستایی متغیرها . با این حال، نداردانجام آزمون ایستایی الزامی  و سال است 11ز کمتر ا
 با ی  و هستندمتغیرها در سطح ناایستا  ۀکلی، دادنشان  1 شرح جدولنتایج به و شد بررسی 1لین و چو

  تگی وارد شوند.انباشهای همتوانند در تحلیلمی، نتیجه درند. وشمیگیری ایستا مرتبه تفاضل
 

 آزمون ایستایی متغیرها  :1جدول 

 نتیجه

 سطح تفاضل مرتبه اول
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I(1) 11/1 11/6- 10/1 11/1- LATT 

I(1) 11/1 11/4- 14/1 10/1- LABI 

                                                                                                                             
1. Openness 
2. Asongu & Nwachukwu 

3. www.worldbank.data  

4. www.thegedi.org 
5. Levin-Lin-Cho  
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I(1) 11/1 03/4- 11/1 11/1- LASP 

I(1) 11/1 11/1- 11/1 34/1- LGDPP 

I(1) 11/1 41/8- 18/1 31/1- LRER 

I(1) 11/1 13/4- 11/1 13/1- LOPEN 

 های پژوهشمنبع: یافته
 

تعادلی بلندمدت بین متغیرهای هستند، باید وجود رابطه  I(1)متغیرها از نوع کلیه با توجه به این که 
وجود همجمعی میان متغیّرها نیازی به  صورتتوضیحی و متغیر وابسته مورد آزمون قرار گیرد. زیرا، در 

وجود همجمعی  برای بررسی 1. در این تحقیق از آزمون کائواستاعتماد  قابل نتایج و نیست آنهاکردن ایستا
متغیّرهای توضیحی با متغیّر وابسته همجمع  نشان داد (1رح جدول شبه)نتایج  واستفاده شد میان متغیّرها 

 هستند و بین آنها رابطه بلندمدت تعادلی وجود دارد. 
 

 کائو جمعی: نتایج آزمون هم1دول ج

cointegration Kao 
  1حالت  1حالت 
11/1- 
[11/1] 

43/0- 
[11/1] 

t_statistic 

value_p 

 های پژوهشمنبع: یافته
 

 قاطع()م ختلفکشورهای مهای ترکیب داده حاصل های تابلوییداده با توجه به این که، این مرحله بعد از
مبدأ مدل برای مقاطع مختلف  از عرضکه آیا  شودمشخص  مدلباید . است )سری زمانی( در طول زمان
کدیگر ی با ریتفاوت معنادامقاطع هیچکدام از اثرات مقطعی یا زمانی ؟ در صورتی که خیریکسان است یا 
رسیون رگرا مدل نوع این و بوده ترکیب  قابلها تمامی داده، باشند( دارای عرض از مبدأ واحد) نداشته باشند
این  در. (1113، 3)یافی داردضرورت های تابلویی در غیر این صورت استفاده از روش داده. ندنام 1ترکیبی
در هر دو حالت  F احتمال برآوردی آماره وشد سی برر Fاز طریق آزمون های قابلیت ترکیب داده تحقیق
ه ب .( استمساوی بودن عرض از مبدأ همه کشورها) فرضیه صفرمعنای رد بهکه  بود 11/1کمتر از تخمین 
  .شدتأیید  های تابلوییصورت دادهقابلیت تخمین مدل به، عبارتی

ضیح که با این توبرآورد شد.  در دو حالت ویاهای تابلویی پدر نهایت، مدل تحقیق با استفاده از الگوی داده
ای ههای تابلویی پویا به واسطه اضافه شدن متغیر وابستۀ باوقفه، امکان استفاده از روشدر مدل داده

 6یافتهو حداقل مربعات تعمیم 1حداقل مربعات متغیر مجازی، 0تخمین معمولی مانند حداقل مربعات معمولی
ل با متغیر وابسته باوقفه همبستگی پیدا نموده و نتایج تخمین دچار تورش زیرا، جزء اخالوجود ندارد. 

                                                                                                                             
1. Kao 
2. Pooled Regression 

3. Yaffee 

4. Ordinary Least Squares 
5. Last Squares Dummy Variable 

6. Generalized least squares  
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استفاده شد که ضمن رفع مشکل برای برآورد مدل  1یافتهبنابراین، از روش گشتاورهای تعمیمشود. می
ند. کزایی متغیرها و ناهمسانی واریانس مدل را نیز رفع میهمبستگی متغیر مستقل با جزء اخالل، درون

زن در هر دو حالت اثرات ثابت و تصادفی کارایی دارد و به آزمون هاسمن نیاز ندارد. زیرا، در ن تخمینای
البته (. 1111، 1های تابلویی پویا بین جز اخالل و متغیرهای توضیحی ارتباط وجود دارد )هایاشیمدل داده
 (N)ی تعداد متغیرهای برش مقطعیافته باید تعمیمدر روش گشتاورهای که این نکته ضروریست  توجه به

( از 11و تعداد کشورها ) استکه در مقاله حاضر این گونه  (T <N)بیشتر باشتد  (T)ها از تعداد زمان و سال
(. همچنین، به منظور اطمینان از مناسب بودن روش گشتاورهای 1111( بیشتر است )باند، 1ها )تعداد سال
سارگان که برای اثبات شرط اعتبار تشخیص بیش  ت. نخست، آزمونیافته، دو آزمون انجام شده استعمیم

درصد احتمال آماره سارگان نشان داد  1مقدار بزرگتر از  است.ابزاری  متغیرهای از حد یعنی اعتبار صحت
استفاده در تخمین مدل از مورد توان رد کرد و ابزارهای عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخالل را نمی

است که  AR(2و مرتبه دوم ) AR(1م برخوردارند. دوم، آزمون همبستگی پسمانده مرتبه اول )اعتبار الز
( معتقدند در 1111آرالنو و بوند ) زیرا،به منظور بررسی اعتبار و صحت متغیرهای ابزاری انجام شده است. 

مبستگی و فاقد هیافته، جمالت اخالل باید دارای همبستگی سریالی مرتبه اول تخمین گشتاورهای تعمیم
است.  آزمون شده مورد تأیید سریالی مرتبه دوم باشند. نتایج این آزمون نشان داد صحت اعتبار نتایج مدل

نکویی برازش مدل ارزیابی مفهومی،  مدل های تجربی ورای شناخت از میزان همخوانی دادهعالوه، ببه
که به معنای نکویی مدل برازش شده است.  است 1تعدیل شده نزدی  به  2Rو  2Rو نتایج نشان داد شد 
 ، عالمت متغیرهای مستقل نیز از تطبیق نتایج تخمین با مبانی نظری حکایت دارد.هرچند

 

 یافتهمدل به روش گشتاورهای تعمیم: نتایج تخمین 1 جدول

 متغیر وابسته: صادرات غیرنفتی

 ▼متغیرهای توضیحی 1حالت  1حالت 

 ضریب tآماره ضریب tآماره

11/1 *03/1 84/0 *01/1 L NOE (-1) 
- - 61/3 *31/1 LES 
36/3 **13/1 - - LATT 

18/3 **11/1 - - LABI 

11/3 *30/1 - - LASP 
11/0 *01/1 48/0 *31/1 LGDPP 
10/1 **10/1 11/1 **11/1 LRER 
31/1 **14/1 16/1 **11/1 LOPEN 

11/8 11/1 Sargan Test Statistic 
111/1 111/1 AR(1) 
814/1 413/1 AR(2) 

                                                                                                                             
1. Generalized Method of Moments 2. Hayashi  
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410/1 441/1 2R 
411/1 408/1 2A.R 
1 1 Number of obs 
11 11 Number of groups 

 دهند.را نشان می %11و %1، %1** و *** به ترتیب سطوح معناداری ، های *نشانه -های پژوهش منبع: یافته
 

 گیرینتیجه
 ی، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه بر صادرات غیرنفتهای گرایشو زیرشاخصکارآفرینی کل تأثیر شتاخص  

و  یباریز یاسین ،(1111) یتیو الح یوآدباکشتورهای منتخب مثبت و معنادار استت که با نتیجه مطالعات   
 یآقاموستت ،(1314و همکاران ) یکرم ،(1314و همکاران ) فریناصتتح ،(1116) ییآجا ،(1114) یرنستت
، بنابراینهمخوانی دارد.  (1311) یلیعقو ( 1311) یزیعز یانج و درزککاله  ،(1311و همکاران ) یطهران

اندازی های الزم برای راهها، افزایش مهارتتر فرصتتتتمنزله درک مناستتتببهبود گرایش کتارآفرینی به 
ت پذیری بیشتر، استفاده بیشتر از اینترنت و پشتیبانی فرهنگی از کارآفرینان اسوکارهای نوپا، ریس کسب
نگیزه برای نوآوری و تولید با هزینه کمتر و کیفیت مناستبتر را فراهم و از مستیر کسب مزیت رقابتی   که ا

عنای مبهبود توانایی کارآفرینی نیز به در بازارهای جهانی به رشتتد صتتادرات غیرنفتی کم  نموده استتت. 
ید استتت که تولکارآفرینان به ستترمایه انستتانی ماهر و فناوری پیشتترفته  ۀدستتترستتی آستتان و کم هزین

موده و ن میسرها را تر از فرصتبرداری مناستب و بهره ممکنمحصتوالت جدید، یگانه و غیرقابل تقلید را  
الش ت معنای افزایشدر نهایت، بهبود اشتتتیاق کارآفرینی به موجب رشتتد صتتادرات غیرنفتی شتتده استتت.

صول، نوآوری در فرایند، رشد های جدید است که از طریق نوآوری در محکارآفرینان جهت ایجاد شترکت 
ستازی موجب رشتد صتادرات غیرنفتی شده است. ضمناً،    المللیهای ناشتی از مقیاس و بین باال و صترفه 

تواند از یجه میاین نت دیگر بزرگتر است. ضریب تخمینی شاخص اشتیاق کارآفرینانه نسبت به دو شاخص
یت و در اشتتتیاق کارآفرینانه به فعل دارندبالقوه  حالتآنجا ناشتتی شتتود که گرایش و توانایی کارآفرینانه  

رو، بهبود اشتتیاق کارآفرینانه واجد تأثیر بیشتری بر صادرات غیرنفتی است. ضمنا، بیشتر  رستند. از این می
که برعکس کشتتورهای  هستتتندکشتتورهای منتخب در زمره کشتتورهای درحال توستتعۀ تولیدکننده نفت 

ارآفرینانه نستتبت به گرایش و توانایی کآنها یت اشتتتیاق کارآفرینانه یافته تولیدکننده نفت، وضتتعتوستتعه
تأثیر مثبت  صادرات غیرنفتیبر این وضعیت با شدت بیشتری در بهبود هرگونه تر است. بنابراین، نامناسب
در نهایت این که برابر تعریف شتاخص جهانی کارآفرینی، اشتیاق کارآفرینانه در تولید محصول   .گذاردمی
ی شده طور مستقیم منجر به افزایش صادرات غیرنفتسازی تبلور یافته و بهالمللی، فرایند جدید و بینجدید
 است.

( و مجید 1114کرومتیت و همکاران )که با نتیجه مطالعات  تولید سرانه مثبت و معنادار استضریب متغیر 
 ریز به بازارهایاع بازار داخلی و سرسرانه با اشب، افزایش تولید بنابراین ( همخوانی دارد.1116و احمد )

  شده است.منجر خارجی به افزایش صادرات غیرنفتی 
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اف ( و حسن1114که با نتیجه مطالعات آکانبی و همکاران ) نرخ ارز واقعی مثبت و معنادار استضریب متغیر 
زارهای جهانی و ، افزایش نرخ ارز با کاهش بهای تولیدات داخلی در بابنابراین. ( همخوانی دارد1113)

 رشد صادرات غیرنفتی شده است. موجبپذیری آنها افزایش رقابت

( 1118نواچوکو )آسانگا و  ۀکه با نتیجه مطالع بازبودن اقتصاد مثبت و معنادار استدرجه ضریب متغیر 
با سالیق  تربیش های وارداتی و آشناییبه نهاده تردسترسی آسان با، بازشدن اقتصاد بنابرایندارد.  مطابقت
 سبب رشد صادرات غیرنفتی شده است. مشتریان خارجیو نیازهای 
 صادرات غیرنفتی. زیرا، سازگار استمعنادار است که با مبانی نظری  و مثبت نیزباوقفه  وابستهضریب متغیر 

  .پذیرداز شرایط دوره قبل تأثیر مثبت می ایهر دورهدر 
 

 اتبندی و پیشنهادجمع
-1114 دوره یطکننده نفت تولید در کشورهای منتخبصادرات غیرنفتی  بر کارآفرینیفضای تأثیر بررسی 
رایش، توانایی و اشتیاق های آن یعنی گشاخص کارآفرینی کل و زیر هایشاخص، نشان داد 1113
زایش اف با هدفج و نتایاین ه با توجه ببنابراین، . ی داردمثبت و معنادارتأثیر  بر صادرات غیرنفتی انهکارآفرین

 : شودپیشنهاد میکشورهای منتخب صادرات غیرنفتی 
 در جامعه نسبت به رشدو نفوذ اینترنت  خدمتهای حین های رسمی، آموزشآموزشافزایش  با 

با ارائه  و شود اقدام های نووکارکسب اندازیراه هایفرصت درکِ های الزم برایمهارتِ
  .یابد کاهش کارآفرینانپذیری ریس ه هزینقانونی،  هایای و حمایتهای بیمهپوشش

  جذس دانش و فناوری و انجام کارهای  ظرفیت ،بازار هاینیاز جهتدر نظام آموزشی با ساماندهی
 .شود جامعه تقویتدر  جدید و پیجیده

 نویمخصوصاً مالکیت مع ،های تحقیق و توسعه و تأمین امنیت حقوق مالکیتبا افزایش هزینه 
 شود.  تقویت کارآفریناننوآوری در ابداع و انجام یاق برای انگیزه و اشت ،افراد

 

 منابع

وری کل عوامل سازی صادرات بر بهره(. تأثیر متنوع1311همایون. )، مولود و رنجبر، راکی، کریم.، آذربایجانی
 های رشد و توسعهپژوهشهای تابلویی در کشورهای گروه دی هشت(. تولید و رشد اقتصادی )رویکرد داده

 .161-111 (:3)1، قتصادیا

شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات  (.1311پور، عبدالحسین. )آقاموسی طهرانی، مریم.، سرداری، احمد و کرم
 .131-118(: 1)1، توسعه کارآفرینی. کاالهای فناورمحور با رویکرد کارآفرینی و بازارمحوری
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بررسی تاریخی نقش نفت در اقتصاد ایران با تأکید  (.1310یلدا. )، محمد و جوکار، رضایی، عبدالمجید.، آهنگری
لگوی مرکز ا، هایی برای آینده(. چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفتبر بیماری هلندی )درس
 .31/11/1310، اسالمی ایرانی پیشرفت

آوری مبتنی بر نظریه (. تأمین مالی نو1313اله، الهی، شعبان، پیغامی، عادل و یاوری، کاظم. )ابوجعفری، روح
 .111-106(: 0)11، ریزی و بودجهبرنامهای: مطالعه موردی نظام مالی نوآوری در ایران. تأمین مالی مرحله

گذاری خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای سرمایه، (. بررسی رابطه بین صادرات غیرنفتی1311زهرا. )، جلیلی
 .11-01 (:13)0 ،های رشد و توسعه اقتصادیپژوهشمنطقه منا. 

(. وفور منابع طبیعی و صادرات غیرنفتی: رهیافت 1316آبادی، ابوالفضل.، ترکاشوند، اسحاق و ثمری، هانیه. )شاه
GMM. 11-81 (:1)13، های اقتصادیمطالعات و سیاست. 

ستفاده از روش برتر با ا (. عوامل مؤثر بر صادرات مبتنی بر فناوری1316آبادی، ابوالفضل و ثمری، هانیه. )شاه
 .81-111 (:14)4، تحقیقات مدلسازی اقتصادی سیستم معادالت همزمان.

(. اثر سیاست توسعه صادرات 1313کمیل و واعظ برزانی، محمد. ).، آذربایجانی، کریم.، طیبی، سیدعسگری، منصور
 .14-131(: 3و1)0، اقتصاد و الگوسازیبر متغیرهای عمده اقتصاد کالن. 

و  نفتی ایرانهای کوچ  و متوسط بر صادرات غیر(. اثر متقاطع کارآفرینی و بنگاه1311ادات. )عقیلی، فریباالس
 شرکای تجاری آن. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان. 

دراتی (. تأثیر کارآفرینی بر عملکرد صا1314پور، زهرا. )کرمی، اژدر.، صنوبر، ناصر.، کرمی، هادی و یونس
 .1-16 (:1)1 ،المللیوکار بینمدیریت کسبهای کوچ  و متوسط با نقش میانجی قابلیت یادگیری. شرکت
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