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Abstract   

This paper aims to empirically assess Schumpeter's view that access to credit is vital for 

entrepreneurial activities. Credit allocation refers to the allocation of bank credits by the 

monetary authorities to non-financial economic activities. To measure the scope and 

penetration of entrepreneurship, two common indicators are used: The New Business 

Entry Density (ED) of the World Bank (WB) and Total Early-stage Entrepreneurial 

Activity (TEA) of the Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Our sample for the first 

case includes 66 countries over the period 2006 to 2016, and for the second case, 54 

countries during the period 2001 to 2016. The results rejects the hypothesis of the impacts 

of credit allocation on entrepreneurship in the case of former indicators, but do not reject 

it in the case of the latter indicators.  Furthermore, the sensitivity of the results to the choice 

of entrepreneurship measure indicates that further inquiries as well as alternative indicators 

are required to address the Schumpeterian hypothesis. 
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 کارآفرينی بر اعتبار هدايت اثر

 ایران تهران، ،(ره) طباطبائی عالمه دانشگاه اقتصاد،ارشد  کارشناسی دانشجوی   شاهین بهداروند 
  

 ایران تهران، ،(ره)طباطبائی عالمه دانشگاه اقتصاد، گروه دیار،تااس  اقدم ینصیر علی
  

 ، ایرانتهران ،(ره)طباطبائی عالمه دانشگاه اقتصاد، گروه دیار،تااس ششده قاسمی محمد

  چکیده
 ارآفرينانهک هایفعاليت سمت به اعتبار هدايت که است شومپيتری ديدگاه اين تجربي آزمون پژوهش اين از هدف 

 به بانكي اراعاعتب از نسبتي چه که است اين اعتبار هدايت از منظور. است کارآفريني توسعه و گيریشكل الزمه
 تراکم نرخ» يعني مرسوم شاخص دو از کارآفريني ارزيابي برای. است يافته تخصيص مالي غير اقتصادی هایفعاليت
 جهاني بان ديده( TEA) «نوپا کارآفرينانه فعاليت نرخ» و (WB) جهاني بانک( ED) «جديد هایوکارکسب ورود

 بلوييتا های داده مدل از کارآفريني بر اعتبار هدايت اثر ارزيابي برای. است شده استفاده( GEM) کارآفريني
 2115 دوره طي را جهان اقتصاد 55 های داده برآوردی مدل کارآفريني، اول شاخص براساس. است شده استفاده
. گيردمي دربر 2105 الي 2110 دوره طي را جهان اقتصاد 60 دوم، شاخص براساس و دهدمي پوشش 2105 الي
 مي زيابيار «جديد هایوکارکسب ورود تراکم نرخ» اساس بر کارآفريني وقتي. است متفاوع برآوردها يجتان

 فعاليت نرخ» صشاخ که زماني اما ،نندکنمي ييدتا را کارآفريني بر اعتبار هدايت اثر انتظار خالف بر برآوردها شود،
 اقتصادهای برای نيکارآفري بر اعتبار هدايت معنادار اثر نظری انتظار مطابق گيرد،مي قرار نظر مطمح «نوپا کارآفرينانه

 نشان گيرد،مي رارق کارآفريني ارزيابي مبنای شاخص کدام اينكه به يجتان حساسيت. شودنمي رد متوسط درآمد با
 معنای در فرينکارآ دهنده انعكاس درستي به که داريم هاييداده به نياز شومپيتر نظريه ارزيابي برای که اردد آن از

  .باشند آن شومپيتری

  .تاید پانل غیرمالی، هایوکارکسب مالی، هایوکارکسب اتتبار، هدایت کارآفرینی، ها:کلیدواژه

   JEL: C23, E42, E50, G20, L26 يبندطبقه
                                                            

ر اقتصادی با حمايت پژوهشكده امو در دانشگاه عالمه طباطبائي)ره( نامه کارشناسي ارشدمقاله حاضر برگرفته از پايان -

 است.
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 دمهمق .2
 ,Lee) ديمشاغل جد جاديبا ا ينيدهند که کارآفرنشان مي ياز مطالعاع تجرب یاريبس

 ،(King & Levine, 1993b) ديجد یهامحصوالع و بخش ظهوراز  تيحما ،(2019
 تيو تقو یوردامن زدن به رقابت و بهره ،(King & Levine, 1993bی )نوآور يمعرف

 است یرشد اقتصاد ي( محرک اصلKeilbach et al., 2008 & Léon, 2019) نشر دانش
(Keilbach et al., 2008; Liu et al., 2019 & He et al., 2019). نشان داده  همچنين

و رشد  یاز نوآور یسطح باالتر ،باالتر ينيبا نرخ کارآفر عيصنا ايشده است که مناطق 
 یبرا ينيرکارآف لينستادر حال تحقق پ يياروپا ی، اکثر کشورهاجهي. در نتدارند یاقتصاد

 هيسرما تيوتق یرا برا ياستيس ياقدامات هانهستند.آ یكاريبهبود نرخ رشد و کاهش سطح ب
از سال  نيچبه عنوان نمونه در  .(Keilbach et al., 2008) دهنديخود ارائه م ينيکارآفر
ظاهر  یاداقتص يتوسعه مل ديجد یبه عنوان استراتژ «یگسترده و نوآور ينيکارآفر» ،2106

ه ي هم بمال مينتاي، نيثر بر کارآفروعوامل م ريدر کنار سا (.He et al., 2019) شده است
 ,.Keilbach et al)گيری کارآفريني نقش حياتي دارد عنوان يک عامل مهم در شكل

2008 & Doing Business, 2019.) 
اعتبار  تيهدا رب ينمبت یهادگاهيد 2113سال  يپس از بحران مال ، به ويژهتادر همين راس 

( با استناد به 2103و  2100) 2بزمر و (2116و  2112) 0ورنرنظير  نيمحققاز  يتوسط جمع
 یهاسال طيدهند که نشان مي نامحقق نيبه خصوص که ا ؛قوع گرفت 8تريشومپ دگاهيد

از  تياعتبار به منظور حما تياز هدا ياشكال مختلف یريکارگبه یالديم 0131 تا 0106
، 6«یسقف اعتبار» ،0«یاعتبار پنجره»مانند  يمتفاوت نيدار و با عناوتياولو یهابخش
مورد استفاده ( 2018et al. Bezemer , و 0813)نصيری اقدم،  ...و 5«های اعتباریکنترل»

پيروی از اين رويه در کشورهای توسعه يافته  0131اوايل دهه البته از  .قرار گرفته است
  .(Bezemer et al., 2018) کم رن  شدامروزی 

                                                            
1. Werner, R. 
2. Bezemer, D. 
3. Schumpeter, J. 
4. Credit Ceilings 
5. Window Guidance 
6. Credit Controls 
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 ياعتبار و خصوص هدايت يجيدهند که حذف تدر( نشان مي2103) بزمر و همكاران
به بعد با کاهش سهم کسب  0131از دهه  گذاری دولتيهای بزرگ سرمايهبانک یساز
 يبه بررس يخيرتا یاوهيش( با 2112دارد. ورنر) یدار يارتباط معن يرماليغ یوکارها
مال کشور را اع نيا یتصادرشد اق لياعتبار در ژاپن پرداخته و از جمله دال تيهدا هایشهير
. کنديم يمعرف یبانک مرکز نظر ريز ،تياولو یدارا یهااعتبار به بخش تيهدا یهااستيس

غيرمالي برای  هایوکارکسبای بر نقش هدايت اعتبار به کيد ويژهتادر اين ديدگاه  بنابراين،
  .شوديبخش حقيقي اقتصاد م

 نيند. ادانياعتبار را در قلمرو بازار م صياقتصاددانان تخص متعارف، اکثر دگاهيدر د
 یزنهاد مرک ايشود هرگونه دخالت دولت شناخته مي يمال یآزادساز اعيکه با ادب دگاهيد

مک  توان بهيم ،داند. به عنوان نمونهياعتبار مانند سقف نرخ بهره را مجاز نم صيدر تخص
قف س استيس يحت ،«يسرکوب مال» ريتعب با( اشاره کرد که 0178) 2( و شاو0178) 0نونيک

 يمضر معرف زيرا ن يمال یهاواسطه زيآم ضيتبع اعيباال و مال رهينرخ بهره، الزاماع ذخ
 های واضحاز داللت ،ني. بنابرا(0810احمديان و اميری، و  Fry, 1995) کنندمي
  .(Philip, 2007)است دار جهت یاعتبار یهابرنامه ليو ديدگاه متعارف ی درگذاراستيس

ه گرفتن فاصلتوسعه در سي سال اخير حاکي از  هشش برنام هتجرب»در ايران از يک طرف 
ور و هرهپذير و بهای رقابتتدريجي از الگوی هدايت بخشي از اعتباراع بانكي به بنگاه

 دولت در هدايت تسهيالع همترين مداخلشدن بـه مدل آزادسازی بازارهای مالي با ک يکنزد
 نقش یاقتصاد اعيدر ادباينكه با وجود . از طرف ديگر، (0817 ،سهيمقی و )خاندوز «است

 ينيشاخص کارآفر در رانيا تيوضع، شده رفتهيرشد و توسعه پذ مهم کارآفريني در
آفريني موسسه جهاني کار شدر گزار رانيکشور ا 087 نيکه از ب یبه طور است؛نامناسب 
و  هيابه سرم يدسترس دشواری زينکارآفرينان مشكل  نيترمهم و 0درا دار 72رتبه  8و توسعه
 . (0816جوادی و نعيمي،  و 0817 ،زکاريپرهو  )فهام شده است بيان مين ماليتا

                                                            
1. Mckinnon, R. 
2. Show, E. 
3. Global Entrepreneurship and Development Institute 
4. https://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index 
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از طريق ارزيابي تجربي آثار تخصيص انواع اعتباراع بانكي بر پژوهش  نيدر ا
باعث رشد  تواندياعتبار م تيهدا ايآ»شود که اسي پرداخته ميبه اين پرسش اس کارآفريني
 «. ؟شود ينيکارآفر

های وکارکسباين مطالعه، بر اساس ادبياع هدايت اعتبار، تخصيص اعتبار به سمت در 
اختصاص اعتبار برای  حدودی مصارف غيررهني خانوار مولد و تاغيرمالي و نيز 

شود. در صورع رفي خانوار غير مولد فرض ميهای مالي و وام های رهني مصوکارکسب
توان اثر مثبت يج انواع تخصيص اعتبار بر کارآفريني، ميتابندی از طريق نييد اين اولويتتا

کند به ادبياع ييد کرد. اين پژوهش عالوه بر اينكه تالش ميتاهدايت اعتبار بر کارآفريني را 
ی های روشني براداللتتواند يم، ندکهدايت اعتبار و ارتباط آن با کارآفريني کمک 

 داشته باشد. یاعتبار گذاریاستيس
دوم، ادبياع نظری پژوهش  در بخش که استدر ادامه به اين صورع مقاله سازماندهي 

. در بخش سوم، روش تحقيق و خواهد شدارائه  به همراه مروری بر پيشينه مطالعاع مرتبط
يج برآوردی پژوهش مورد تجزيه تاخش چهارم نها تشريح خواهد شد. در بنيز توصيف داده

سياستي  هایگيری و توصيهو تحليل قرار خواهد گرفت. در بخش پنجم جمع بندی، نتيجه
 ارائه خواهد شد.

 يتجرب نهیشیو پ ينظر اتیادب. 1
 ديجد یهاشناخت و تحقق فرصت»را  0کارکرد اصلي کارآفرين (0102و  0100) تريشومپ
 یو اجرا يدر طراح تيو مسئولشدن خطر  متحمل»را  وی کارآفريني .داندمي «یاقتصاد
 ,.Klapper et al)کند مي فيتعر «وکارکسب کيشروع  اي وکارکسب یاستراتژ کي

2007.)  
اد ثر بر شيوع کارآفريني در يک اقتصويک پرسش مهم در ادبياع کارآفريني عوامل م

ند امتفاوتي را شناسايي کردهاست. در اين خصوص محققين مختلف عوامل اثرگذار 
(Keilbach et al., 2008) رقرار مين مالي و کارآفريني بتا. خود شومپيتر پيوند وثيقي ميان

از  يكي يمين مالتاعامل (. 0816داند )دروديان، کرده، آن دو را دو روی يک سكه مي
 جاديو ا ينيتحقق کارآفر (2108، 2يهوين عامل )سمترها و گاه مهمتيمحدود نيترمهم

                                                            
1. Entrepreneur 
2. Somoye, R. 
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 ,.King & Levine, 1993b; Yu, 2008; Keilbach et al) است ديجد یهابنگاه

2008; Kerr & Nanda, 2009؛ 0811شباني، ؛ شهنازی و دهقانHe et al., 2019 ؛
Lee, 2019 ؛Cumming et al., 2019 ؛ Leon, 2019 ؛Gnyawali & Fogel, 

1994.)  
برجسته  یدر رشد اقتصادرا  اننيکارآفربه اعتبار  صيکه نقش تخصاين ايده شومپيتر 

 ينگين نقدميتادر واقع  .(King & Levine, 1993bاست ) کمتر شناخته شده ،کنديم
 است يص داخلناخال ديو رشد تول یاعتبار ستميس نيب اطارتب ياصل ليدلي نيکارآفر یبرا
(, 2014Bezemer).  است و کارآفرينان برای ايفای  0«وسيله پرداخت»در اين ديدگاه پول

ها (. آن0816دروديان،  و0817خت پولي دارند )نصيری اقدم، نقش خود نياز به قدرع پردا
 آالع و مواد اوليه فراهمند برای چند سال نيروی کار به استخدام درآورند، ماشينتواننمي

پس از فروش محصول و کسب درآمد،  تابرداری از کارخانه بمانند آورند و در انتظار بهره
مين ات. اينجاست که اگر خلق پول جديد بانكي برای کنندحقوق عوامل توليد را پرداخت 

ی اقدم، )نصيرمقوم رشد اقتصادی خواهد بود  ،کار گرفته شودبهمالي بخش مولد اقتصاد 
0817.) 
يرنده گگذار و وامبين سپرده هواسط فقطها دهد که بانک( توضيح مي2106و  2102ورنر ) 

عتبار اخر بر اعطای وام است. در اين ديدگاه وبلكه خالق اعتبارند و ايجاد سپرده م ،نيستند
 که (، بلكه نهادی است0816نهاده توليد را ندارد )دروديان،  حكمفقط ها بنگاه یبرا يبانك
ل ای پولي را شكتواند چرخهو مي کنديم ديها را قادر به اکتساب و کنترل عوامل تولآن

عنوان  هها شروع شده و با پول بنهاده اکتسابی برا هياول ینقديه مثابه سرما با پول بهدهد که 
(. در مقابل، اگر پول خلق 0813)قباشي و بني طبا،  يابدييان محاصل از فروش پا یهایعايد
ها خلق کار گرفته شود که ارزش افزوده جديدی در آنبرای پرداخت در بازارهايي به تاشود 
براين، از نظر رشد ها نخواهد داشت. بناای جز ايجاد حباب و تورم قيمتنتيجه ،شودنمي

رود و قدرع پرداخت برای چه کاری را ديد کجا مياهميت دارد که پول ج اقتصادی کامال
 (.0817)نصيری اقدم،  کندفراهم مي

                                                            
1. Means of payment 
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 یبه کارها هاسطح کالن آن یامدهايو پ يمختلف اعتبار بانك یکاربردها نيب زيتمااين 
 رددگيباز م یو توسعه اقتصاد يتوسعه مال نيب ونديتر در مورد پيپمشو کيکالس
(Bezemer, 2014 & Bezemer, et la, 2020 .) 

 رهني رابطه یهاو نه وام يد که نه اعتباراع مصرفنکمينشان  ( خاطر0181) تريشومپ
ا ب يمال ريسساع غوبه مندارند در حالي که اعطای اعتبار  یوربا رشد بهره ميمستق
 ,Bezemer, et laربط وثيق دارد ) یديتول یگذارهيو سرما ینوآور یگذارهيسرما

ه است شد يطراح یابه گونه یدستگاه اعتبار»... کند: بيان مي تاين راس. وی در هم(2020
 «.اده شودی استفگريدکاربرد هر نوع  تحديدو  یديتول یهاتواند در بهبود دستگاهيکه م
(Schumpeter, 1939 ،در واقع .)تر مين اعتبار در نظريه شومپيتاغفلتي که از اليه  با وجود

[( بر نقش اعتبار در حمايت از توسعه اقتصاد 0100]0138وی )کيد اصلي تارخ داده است، 
( های)نوآور 0«ديجد باعيترک» يابيارز یبرا را نانيکارآفر يبانك بخشکه پوياست. جايي

 (. Bezemer, et la, 2018) کنديم فعال
 است ياساسبسيار  یرشد اقتصاد یبرا ینوآور با يمالمين تا ونديپدر اين چارچوب، 

(King & Levine, 1993bاگر اين پيوند برقرار نشود، اعتبار مي .) تواند برای اهداف
-يم نشان یاريمطالعاع بس (.Bezemer, et la, 2018سوداگرانه و غيرمولد استفاده شود )

 (Palley, 2016) شوديشناخته م ياقتصاد که با بزرگ شدن بخش مال شدن يدهند مال
تواند ي( شده و مBattiston et al., 2018)ي مال ياتثب يب شيافزا ،یمنجر به کاهش نوآور
( 1621) ورنر رينظ. در حالي که، محققاني (2020et al. Fagiolo ,) شود یمانع رشد اقتصاد

به مشاغل  اعتبار انيکنند که جريم ديکتا یتريشومپ كردي( با استفاده از رو2100) و بزمر
ند و از کيم يبانيپشت يبخش خصوص یورو نوآ یگذارهيبه طور معمول از سرما يمالريغ
در فعال  يمنقش مه ياعتبار بانك رايز ؛کنديرا فراهم م یترگسترده یوررشد بهره قيطر نيا

 ,Bezemer, et la) کنديم فايا ينيو کارآفر یکسب وکارها، نوآور یگذارهيکردن سرما

2018 .) 
خود و  افزايش اعتبار به خودی مشكالع ناشي از بدهي و بي ثباتي مالي، ابنابراين منش

رآمدهای د حتي افزايش اعتبار نسبت به توليد ناخالص داخلي نيست، بلكه نوع اعتبار و
(. در Bezemer, et la, 2018ناماليماع پيش گفته است ) حاصل از آن است که بيانگر

                                                            
1. New Combinations 
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نگاشته د اهای مصرفي خانوار مولهای غيرمالي و واموکارکسباين ديدگاه، هدايت اعتبار به 
 های رهنيهای مالي و نيز واموکارکسبشود و در مقابل، تخصيص اعتبار به سمت مي

گذاری (. از اين رو، چگونگي سياستBezemer, 2019شود )غيرتوليدی معرفي مي
سازگار با »ی اهای مولد به شيوهگذاریاعتباری برای سوق يافتن اعتباراع بانكي به سرمايه

 مايد.نکند و انجام مطالعاتي در خصوص اين پيوند را ضروری ميپيدا مي اهميت« هاانگيزه
 توانيم ار بيان شدهخالصه شده است. ادبياع تجربي  تپيوسمطالعاع پيشين در جدول 

ر سطح کالن د ينياعتبار و کارآفر نيمتا هلادر دسته اول مس کرد؛ ميتقسکلي  دسته دو به
انواع اعتباراع  صيتخص آثار که رديگيم قرار ييهاپژوهش دوم دسته در و شوديم يبررس
 پيوست با عالمت * در جدول هااند. اين دسته از پژوهشداده قرار يبررس مورد را

 زين وآثار آن  اعتبار، انواع کيکمتر به موضوع تفك اول دسته در. اندشده یگذارعالمت
 یبرا آن تياهم زين و اعتبار کيتفك یبرا دوم دستهو  توجه شده است اعتبار تيهدا اعيادب

 رارق خود يتجرب بحث محل را ينيکارآفر کمتر اما ،اندکرده توجه خود مطالعاع در اقتصاد
رسد در زمينه بررسي تجربي ارتباط بين هدايت اعتبار و به نظر مي بنابراين،. اندداده

 کيتفك قيرط از تا کندمي تالشحاضر  پژوهشپژوهشي وجود دارد و  کارآفريني خال
 . پژوهشي را کاهش دهد اعتبار اين خال انواع

 که( 2121) 0انيجهاو بو همقال -0پژوهش عمده است:  اين مقاله به نوعي ادامه مسير سه
ي به بررسي مال یرابطه با آزادساز در( 2101) 2و همكارن اديآب یهاداده از استفاده با

تفاوع  نيبا ا ؛پرداختند2116 تا 0118ه کشور طي دور 06کارآفريني و اصالحاع مالي برای 
 از اعتبار تيمحدود و یآزادسازمربوط به  یرهايمتي يبرخ یبه جا روشيپ قيتحقکه در 
که ارتباط ( 2101) لئون پژوهش -2. شوديانواع اعتبار استفاده م صيتخص یهاداده

اقتصاد  36ع( را برای ه مدع و بلند مدتاهای بانكي از منظر زمان )کوکارآفريني با انواع وام
( که در آن اعتبار 2121بزمر و همكاران ) -8بررسي کرد.  2100-0116جهان در دوره زماني 

هم شامل س ياعتباراع بانك انواعاثر  يشده است به بررس کيتفك یصورع نهاد به
 اعتبار تجاریبر خانوار یهاوام زين و ياز اعتبار بانك يرماليو غ يمال یهاوکارکسب
 . دهداما کارآفريني را مورد بحث قرار نمي ،ردازدپمي

                                                            
1. Jha, C. & Bhuyan, R. 
2. Abiad, et al. 
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  روش و داده. 8
به منظور بررسي ارتباط بين انواع تخصيص اعتبار بانكي با کارآفريني و پاسخ در اين پژوهش 

 لئون هایپژوهش برگرفته از (2( و )0رابطه ) يونيمدل رگرسدو از به پرسش اصلي پژوهش 
 .( استفاده شده است2106)همكاران کلپر و و ( 2101)

EDit  مدل الف (0) = β0 + β1NFBit−1 + β2FBit−1 + β3Conit−1

+ β4Morit−1 + ΓXit + εit 

TEAit مدل ب (2) = β0 + β1NFBit−1 + β2FBit−1 + β3Conit−1

+ β4Morit−1 + ΓXit + εit 

( برای بررسي رابطه 2101به ابتكار لئون ) (2( و )0های )های ارائه شده در رابطهمدل
رائه اه مدع و بلندمدع تصريح شده است. در اين مقاله مدل تاکارآفريني با انواع اعتبار کو

با اين تفاوع مورد استفاده قرار گرفته که اعتباراع بر حسب نوع تخصيص از هم  شده
  تفكيک شده است.

 ؛از دو مجموعه داده استفاده شده است اخص کارآفرينيدر اين پژوهش برای ارزيابي ش
 يجهان بانک ينيکارآفر یهااز مجموعه داده 0(ED) ديتراکم ورود به مشاغل جد نرخ
(WB)2 2105 تا 2115 يزمان بازهکه  است شده استفاده( الفوابسته در مدل ) ريعنوان متي به 
 يجهان باندهياز د 8(TEA) نوپا انهنيکارآفر تيفعال شاخص)ب(،  مدل در. دهديم پوشش را

 دهش گرفته کاربه وابسته ريمتي عنوان به 2105 تا 2110 یهاسال یبرا 0(GEM) ينيکارآفر
دليل استفاده از دو مجموعه داده برای متيير وابسته اين است که هر کدام از اين دو و  است

 تراکم شاخص(؛ Leon, 2019)کشند هايي از کارآفريني را به تصوير ميمجموعه داده جنبه
در هر هزار نفر در سن  ديجد یهاشرکت تعداد يجهان بانک ديجد یهاوکارکسب ورود

 يبه صورع رسم يميسال تقو کي يط کهسال سن دارند(  50 تا 06 نيکه ب يکار )کسان
 یهاشرکت بلكه ،دهدينم پوشش را هاو البته همه شرکت رديگيم اندازه را 6ثبت شده است

                                                            
1. The new business entry density (ED) 
2. World Bank (WB) 
3. Total Early-Stage Entrepreneurial Activity (TEA) 
4. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
5. https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/entrepreneurship 
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که شاخص  ي( در حالClapper et al.2014 ,) رديگيرا در نظر م 0محدود تيبا مسئول
 که است یاساله 50-03 تيجمع درصد ،ينيکارآفر يبان جهان دهينوپا د نانهيکارآفر تيفعال
مفهوم  .2هستند ديجد وکارکسب کي مالک اي ريمد اي هستند نوپا نيکارآفر کي اي

 نيکارآفر نيا .8دارد اشاره( ماه 02 از)کمتر  سال 6/8متر از به عمر ک زين ديجد وکارکسب
 کي دتوانيم ينيکارآفر تيفعالکند و  تيفعال يررسميغ اي يدر بخش رسم توانديم

 فيشاخص دوم ط ،بنابراين( Leon, 2019) باشد وقت مهين اي وقت تمام وکارکسب
 .رديگيها را در بر موکارکسباز  یترعيوس

 یسهم اعتبار برا، 0(NFB)ي رماليغ یهاوکارکسبوام های بانكي( برای ) سهم اعتبار
خانوار  ياعتباراع رهن سهم ،6(FB) سساع مالي غيربانكيوي يا ممال یکسب وکارها

(Mor)5 غيررهني( خانوار )اعتباراع مصرف سهم و( يCon)7 داخلي ناخالص  ديتول از
(GDP)  3های بزمر، سامرينااز مجموعه دادهمتييرهای مستقل اصلي اين پژوهش هستند که 

های های مفصلي در مورد دارايي( استخراج شده است. اين مجموعه، داده2121) 1و ژان 
تباری( های اعسساع اعتباری غير بانكي نظير اتحاديهوها و مسساع اعتباری )بانکووام م
رها ار بانک مرکزی کشوسساع مالي و پولي از آموهای تلفيقي مدهد که از ترازنامهارائه مي
های مالي اعطای وام وکارکسبها، منظور از اعتبار دست آمده است. در اين مجموعه دادهبه

اع مالي سسوهای مالي و ساير مهای بازنشستگي، ساير واسطههای بيمه، صندوقبه شرکت
ام رهني، و شود. همچنين منظور ازغير بانكي است. اين مجموعه داده شامل وام بين بانكي نمي

وام رهني خانوار است که تنها بخشي از وام رهني کل است و منظور از اعتبار مصرفي خانوار 
سافری، ساير کاالهای بادوام های خانگي نظير وام برای خريد وسايل نقليه مانواع وام
شود های اعتباری است و شامل وام رهني نميهای دانشجويي و کارعکننده، واممصرف
(Bezmer et al., 2020.) 

                                                            
1.Llimited liability 
2. http://gem-consortium.ns-client.xyz/wiki/1154 
3. http://gem-consortium.ns-client.xyz/wiki/1149 
4. Loans to Nonfinancial Business (NFB) 
5. Loans to Non-bank Financial Business (FB) 
6. Household Mortgages (Mor) 
7. Household Consumption Credit (Con) 
8. Samarina 
9. Zhang 
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 :د ازکه عبارتن است يکنترل یرهاياز متي يسيماتر یامجموعه هدهندنشان Xمدل  نيدر ا
 ديد تولنرخ رش» ؛کشورها یمنظور کنترل توسعه اقتصاد به «يناخالص داخل ديتول هسران»

از  یامجموعه ؛هاو ورود بنگاه يارتباط با توسعه مال ليبه دل(« GDP) يناخالص داخل
 انکب «وکارکسب انجام» یهااز مجموعه داده که وکارکسب کيثر بر شروع وم یرهاييمت
 عمالا یندهايفرآ تعداد» ،«وکارکسب کي شروع»شامل  کهاست  شدهاستخراج  يجهان

 «ينرخ بهره واقع» و( Leon, 2019) است «يابيباز نرخ»و  «مراحل ثبت امالک» ،«قراردادها
ک بان یهااز داده آن یهاداده هيته یبرا که «يداخل ناخالص ديلتو به هيسرما بازار حجم» و
 نشان 𝑡 سينو نيي)اقتصاد( و پا مقطع هنشان دهند 𝑖 سينو نيي. پااست شده استفاده يجهان

خراج است به همراه منبع در مدل رهايمتي از رفته کار به شكلنماد و . استزمان )سال(  هدهند
 .است شده فيتوص( 0در جدول ) هاآن
 مر،يل اف رينظ ييهاآزمون از يونيرگرس یهامدلاز  کيهر نيروش تخم صيتشخ یبرا
، کرده اني( ب2103) 2نيکه گر يبي( با ترت0817 ،ينصرت و)منجذب  1هاسمن و پاگان بروش

 استفاده شده است. 
ی مدل )الف( و برا 8(RE) ياثراع تصادف یهاوشر شده، انجام یهاآزمون به توجه با
 داده صيتشخ مناسب هابرای ساير تخمين 0(FE) ثابت اثراعطح کشورهای متوسط و در س
 .است شده داده صيتشخ ثابت اثراع با پانل که ييهاآن دسته از مدل نيتخم یبرا که شد
)براساس آزمون  ي)براساس آزمون والد( و خودهمبستگ يناهمسان انسيوار با البته
 ميتعم مربعاع حداقل روش از کارآتر، جينتا به يابيدست یبرا اندهمراه بوده زي( ن5جيوولدر
 .است شده استفاده( 0816 ،يپات یمحمود و( )منجذب GLS) افتهي

 

 

 مستقل و وابسته يرهایمتغ فیتوص .2 جدول
 منبع (مدل در ریمتغ شکل) ریمتغ فیتوص ریمتغ

                                                            
1  . F-Limer, Breusch-Pagan, Hausman 
2. Greene, W. 
3. Random Effect (RE) 
4. Fixed Effect (FE) 
5. Wooldridge 
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ED دیجد مشاغل به ورود تراکم نرخ 
 ینیکارآفر داده مجموته
 ینجها بانک

TEA نوپا نانهیکارآفر تیفعال شاخص 
 یجهان بان دهید

 ینیکارآفر

NFB 
 یلداخ ناخالص دیتول به یرمالیغ یهاوکارکسب یبرا یبانک یهاوام نسبت

(GDP )وقفه با 

 FB (2020) همکاران و بزمر
 یداخل ناخالص دیتول به یمال یهاوکارکسب یبرا یبانک یهاوام نسبت

(GDP )وقفه با 

Con 
 ناخالص دیتول به( یرهن ریغ) خانوارها مصارف یبرا یبانک یهاوام نسبت

 وقفه با( GDP) یداخل

Mor یداخل ناخالص دیتول به خانوار یرهن اتتبارا  سهم (GDP )وقفه با 
Gr1 یناخالص داخل دینرخ رشد تول (GDP )وقفه با ساالنه صور  به 

 یجهان بانک
GDPpc2 وقفه کی با یجار و ساالنه صور  به یداخل اخالصن دیتول هسران تمیلگار 

SB3 
 مردان نیب وکارکسب کی شروعبرای  مورد نیاز مراحل تعداد متوسط تمیلگار

 زنان و
 انجام داده مجموته
 یجهان بانک وکارکسب

RR4 یورشکستگ فصل و حل نهیهز تنوان به یدالر صور  به یابیباز نرخ 
RP0 امالک و انتقال ثبترد نیاز برای مو مراحل تعداد تمیلگار 

EC6 
-DB04)براساس قراردادها اتمال ی مورذ نیاز جهتندهایفرآ تعداد تمیلگار

15 methodology ) 
RIR1 ی به صور  درصدواقع بهره نرخ 

 یجهان بانک
SMG4 ی به صور  درصدداخل ناخالص دیتول به هیسرما بازار حجم 

 واحد شهير موضوع يبررس ياقتصادسنج یهاونيسرگر نيتخم در مهم مراحل از يكي
 یريگكلشباعث  هستند،واحد  شهير یکه دارا ييرهايمدل با متي نيچراکه تخم رهاستيمتي
 از مطالعه نيدر ا بنابراين،(. 0817 ،ي)منجذب ونصرت شوديم کاذب بيضرا و ونيرگرس
بوده مناسب  زيوازن نپانل نامت یکه برا 9فولر يكيد یبر مبنا شريف واحد شهير آزمون
(Barbieri, 2006 ).استفاده شده است 

                                                            
1 Growth Rate (Gr) 
2 GDP per Capita (GDPpc)  
3 Starting a Business (SB) 
4 Recovery Rate (RR) 
5. Registry Property (RP) 
6. Enforcing Contracts (EC) 
7. Real Interest Rate (RIR) 
8. Stock Market Capitalization to GDP (SMG) 
9. Fisher-type Unit-root Test Based on Augmented Dickey–Fuller Tests 
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( شامل دو 2103بندی اطلس بانک جهاني )اساس تقسيمجامعه آماری اين پژوهش بر
باشد که در قالب يک مدل گروه اصلي از کشورهای با درآمد باال و با درآمد متوسط مي

های متيير وابسته و نيز محدوديت گيرد. با توجه به نوعپانل نامتوازن مورد بررسي قرار مي
کشور با درآمد متوسط را طي  80کشور با درآمد باال و  86کشور را شامل  55ای، داده
 07کشور با درآمد باال و  87کشور شامل  60برای مدل )الف( و  2105-2115های سال

 .برای مدل )ب( پوشش داده شده است 2105-2110های کشور با درآمد متوسط طي سال
های )الف( و )ب( به تفكيک های مورد استفاده در مدل( داده6) تا( 2) هایدر جدول

 کشورهای با درآمد باال و با درآمد متوسط توصيف شده است.

 باال درآمد با اقتصاد 80در( EDمدل الف ) يها براداده فیتوص .1 جدول
 حداکثر لحداق انحراف معیار میانگین مشاهدات نام متغیر              

ED 310 210/6 024/0 04/0 04/39 

NFB 344 3140/44 634/20 062/13 694/131 

FB 332 100/13 306/16 004/0 134/92 

Con 344 401/9 130/1 041/04 966/11 

Mor 344 003/42 011/20 314/6 123/143 

Gr 344 464/1 130/3 -414/14 162/20 

GDPpc 344 023/4 201/0 906/3 014/0 

SB 361 136/0 209/0 0 14/1 

RR 361 324/60 490/20 4/11 9/92 

RP 361 643/0 236/0 0 04/1 

EC 326 494/1 013/0 32/1 63/1 

RIR 143 144/3 036/2 -46/3 34/14 

SMG 331 634/61 096/00 124/3 141/263 

 پژوهش یهاافتهی: منبع
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 باال درآمد با اقتصاد 83 يبرا (TEA) مدل ب يها براداده فیتوص -8 جدول
 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین مشاهدات نام متغیر

TEA 400 600/1 422/3 44/1 43/26 

NFB 020 416/40 242/14 111/9 694/131 

FB 004 014/12 001/14 004/0 134/92 

Con 016 931/10 014/6 461/0 446/30 

Mor 019 301/34 114/20 016/1 123/143 

Gr 000 242/2 360/3 -414/14 162/20 

GDPpc 000 404/4 291/0 041/3 014/0 

SB 404 134/0 220/0 0 116/1 

RR 404 040/64 142/21 6/9 4/94 

RP 424 644/0 221/0 0 041/1 

EC 411 491/1 011/0 322/1 623/1 

RIR 249 093/3 122/2 -46/3 34/14 

SMG 490 346/69 224/03 344/0 141/263 

 پژوهش یهاافتهی: نبعم

 متوسط درآمد با اقتصاد 82 در (EDمدل ) يها براداده فیتوص .0 جدول
 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین مشاهدات نام متغیر

ED 311 236/2 426/2 02/0 09/20 

NFB 309 244/24 142/11 491/4 210/04 

FB 204 224/2 044/3 013/0 100/11 

Con 306 441/4 919/1 400/0 134/44 

Mor 306 666/6 649/6 106/0 166/31 

Gr 309 142/4 640/4 -104/14 466/34 

GDPpc 309 109/3 361/0 134/2 121/4 

SB 292 930/0 194/0 3/0 49/1 

RR 292 244/34 669/10 4 3/41 

RP 292 160/0 211/0 0 44/1 

EC 261 061/1 060/0 40/1 10/1 

RIR 219 266/6 414/9 -6/33 44 

SMG 209 419/39 193/30 444/0 036/144 

 پژوهش یهاافتهی: منبع
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 درآمدمتوسط با اقتصاد 23 يبرا (TEAمدل دوم ) يها براداده فیتوص .0 جدول
 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین مشاهدات نام متغیر

TEA 114 426/11 460/6 41/2 23/33 

NFB 234 114/30 669/22 402/4 639/120 

FB 224 446/3 209/4 013/0 204/20 

Con 234 101/4 041/9 341/0 139/44 

Mor 211 429/1 106/4 140/0 166/31 

Gr 234 133/0 132/3 -494/10 231/14 

GDPpc 234 042/3 331/0 414/2 203/4 

SB 111 906/0 146/0 30103/0 200/1 

RR 111 2/30 912/10 9/1 3/41 

RP 160 160/0 203/0 0 904/0 

EC 161 004/1 041/0 444/1 663/1 

RIR 191 042/2 039/6 -091/33 439/20 

SMG 234 601/42 049/34 134/0 036/144 

 پژوهش یهاافتهی: منبع

( ED) ديجد یهاوکارکسبنرخ تراکم ورود به  نيشتريباال ب با درآمد یاقتصادها نيدر ب
 2115متعلق به ژاپن در سال  زين آن نيست و کمتربوده ا 2117قبرس در سال اقتصاد متعلق به 
 بيه ترتشاخص ب نيمقدار ا نيشتريو ب نيکمتر ،با درآمد متوسط یاقتصادها نياست. در ب
و  (2)جداول در چنانچه  .اختصاص دارد 2105و بوتسوانا در سال  2111در سال  نتابه پاکس
ک بان ديجد یهاوکارکسب نرخ تراکم ورود به نيانگيبه صورع م شودمشاهده مي (0)
 يحالاست. دربوده  بيشتردرآمد متوسط  با یکشورها ازبا درآمد باال  یکشورها در يجهان
رآمد با د یاقتصادهابه نسبت  باالدرآمد  با یدر اقتصادهاهای غير مالي وکارکسب که

ر تواند دکه اين مي اندداشته تخصيص اعتباراز  کمتریسهم  ميانگينبه صورع  متوسط
 تناقض با ادبياع هدايت اعتبار باشد. 

به ت نسب با درآمد باال یاقتصادها نيانگيدهد که به صورع منشان مي (6) و( 8)جداول 
اند برخودار بوده یکمتر (TEA)نوپا  نانهيکارآفر تيمتوسط از نرخ فعال با درآمد یاقتصادها

ا درآمد ب یاقتصادها زيرا در ،ييدی بر ادبياع هدايت اعتبار محسوب شودتاتواند اين مي و
 . ارندبا درآمد باال د ینسبت به اقتصادها یشتريسهم ب يمالريغ یهاوکارکسبمتوسط 
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و  نيشتريدرآمد باال ب با یصادهااقت نيدر ب رينيديده بان جهاني کارآف شاخصبراساس 
اپن ژو  2100در سال  يليمتعلق به ش بيبه ترت (TEAنوپا ) نانهيکارآفر تينرخ فعال نيکمتر
 بيه ترتب خنر نيو کمتر نيشتريب زيبا درآمد متوسط ن یاست و در اقتصادها 2110در سال 
 اختصاص دارد.  2110 هيو روس 2106به بوتسوانا 

و  يناخالص داخل دياعتبار بر تول صيانواع تخص روند توانيم( 2) و( 0)در نمودارهای 
 به نيچ خط با ريمتي هر يخط روند و را با خطوط ممتد ينياز دو شاخص کارآفر کيهر 
( مدل )ب یبرا زيو متوسط و ن االاقتصاد با درآمد ب 55 ه( در سطح همالفمدل ) یبرا بيترت
ده های به تصوير کشي. منحنيباال و متوسط مشاهده کرد درآمداقتصاد با  60همه  سطحدر 

هني های رری از جمله وامشده در اين نمودارها، گويای افزايش تقريبي همه متييرهای اعتبا
است. همچنين  اهای غيرمالي نسبت به سال مبدوکارکسبحدودی وام به  تاخانوار و 

دهند که هر دو شاخص کارآفريني در مدل خود روندی افزايشي را سپری نمودارها نشان مي
اکم راند. در اين نمودارها به نظر همبستگي مثبتي بين روند اعتباراع توليدی و نرخ تکرده
( بانک جهاني وجود ندارد. اما به نظر در مدل )ب( بين EDهای جديد)وکارکسبورود به 

توان همبستگي مثبتي را ( ميTEAروند اعتباراع توليدی و نرخ فعاليت کارآفرينانه نوپا )
های رهني خانوار و روند هر يک دو شاخص کارآفريني مشاهده کرد. همچنين بين روند وام

همبستگي مثبت را مشاهده کرد. با اين حال ارزيابي رابطه انواع اعتباراع با توان نيز مي
کارآفريني و پاسخ به سوال پژوهش در قالب مدل رگرسيوني و با حضور ساير متييرهای 

 اثرگذار در بخش چهارم اين پژوهش ارائه گرديده است.
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 باال و متوسط اقتصاد با درآمد 33روند داده هاي مدل الف براي همه  2نمودار 

 
 های پژوهشمنبع: یافته

 اقتصاد با درآمد باال و متوسط 00روند داده هاي مدل ب براي همه  .2نمودار 

 
 های پژوهشمنبع: یافته
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 جیتابرآورد مدل و ن. 0
يج  برآورد نهايي برای هر دو مدل )الف( و )ب( يكبار بدون متيير تا( ن7( و )5) هایولدر جد

( و يک بار با متييرکنترلي نسبت بازار 2(، يكبار با متييرکنترلي نرخ بهره حقيقي )0)کنترلي اضافه 
 ابه ترتيب برای اقتصادهای ب ( و به تفكيک در قالب دو جدول8) سرمايه به توليد ناخالص داخلي

 درآمد باال و اقتصادهای با درآمد متوسط گزارش شده است.

 ا درآمد باالکشورهاي ب. نتایج برآوردي براي 3جدول 
ED (WB) )الف   TEA (GEM) )ب   مدل 

 متغیر 3 2 1 3 2 1

0041/0 
(0112/0) 

-0124/0 
(0226/0) 

0009/0 
(0131/0) 

0119/0* 

(0049/0) 
0624/0* 

(0116/0) 
0169/0** 

(0049/0) NFB 

0004/0* 

(0163/0) 
1441/0* 

(0200/0) 
0142/0* 

(0160/0) 
0196/0*** 

(0124/0) 
0022/0* 

(0194/0) 
0313/0* 

(0116/0) FB 

0914/0* 

(0301/0) 
-1140/0 
(0491/0) 

1049/0* 

(0300/0) 
-0692/0* 

(0214/0) 
-1440/0* 

(0393/0) 
-0301/0*** 
(0241/0) Con 

0294/0* 

(0043/0) 
0000/0 

(0122/0) 
0144/0* 

(0091/0) 
0136/0* 

(0063/0) 
0043/0 

(0141/0) 
0106/0*** 

(0012/0) Mor 

1291/0* 

(0320/0) 
1049/0* 

(0044/0) 
1032/0* 

(0392/0) 
2000/0* 

(0391/0) 
2100/0* 

(0631/0) 
1903/0* 

(0430/0) Gr 

-0046/3* 

(9113/0) 
-0316/4* 

(1290/1) 
-6040/1** 

(9631/0) 
-6404/6* 

(4394/0) 
-2400/6* 

(0199/2) 
-0641/6* 

(4610/0) GDPpc 

-0941/9* 

(4901/0) 
-2016/10* 

(6304/1) 
-3319/4* 

(0314/1) 
-0444/4* 

(9142/0) 
-1034/16* 

(1004/1) 
-2211/3* 

(0036/1) SB 

-0334/0* 

(0043/0) 
0043/0 

(0141/0) 
-03494/0* 

(0043/0) 
-0233/0* 

(0046/0) 
-0034/0* 
(0224/0) 

-6024/0* 

(0049/0) RR 

-1404/0 
(6046/0) 

-9309/2 
(3210/2) 

-0001/1* 

(1144/0) 
-0429/2* 

(0941/0) 
1019/10* 

(1004/1) 
-4400/2* 

(6364/0) RP 

-6441/3** 

(9046/1) 
-2040/1 
(1003/3) 

4301/0 
(2600/2) 

-4303/4* 

(3041/2) 
1342/6 

(0920/0) 
-1614/0* 

(0664/2) EC 

 
1496/0*** 

(1004/0)   
0110/0 

(1063/0)  RIR 

  
0064/0* 

(0033/0)   
0004/0 

(0034/0) SMG 

1406/30* 

(1469/0) 
2612/33* 

(4041/4) 
0349/11* 
(9644/0) 

0199/49* 

(9444/4) 
4011/31* 

(6144/10) 
0440/46* 
(3161/0) 

ترض از 
 مبداء

 درصد 10و  100،به ترتیب خطای  ***، **، *
 دهد.اتداد درون پرانتز انحراف معیار را نشان می

 های پژوهشمنبع: یافته
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دهد که نشان مي ( برای اقتصادهای با درآمد باال5يج منعكس شده در جدول )تان
های غيرمالي با شاخص تراکم ورود به کسب وکارهای جديد وکارکسبتخصيص اعتبار به 

(EDبانک جهاني رابط )ای مالي هوکارکسباما رابطه تخصيص اعتبار به  ،معناداری ندارد ه
های جديد مثبت و معنادار است. همچنين رابطه مثبت و وکارکسببا نرخ تراکم ورود به 

د های جديوکارکسبهای مصرفي )غير رهني( خانوار با تراکم ورود به ری بين واممعنادا
(EDوجود دارد )، های داری بين اين شاخص بانک جهاني با واماما اغلب رابطه مثبت و معني

توان اثر مثبت هدايت اعتبار بر تراکم ورود به کسب رهني خانوار وجود دارد. بنابراين، نمي
 ييد کرد.تا( را در کشورهای با درآمد باال EDوکارهای جديد )

( با TEAدهد که رابطه بين فعاليت کارآفرينانه نوپا )يج برآورد مدل )ب( نشان ميتان
 هابطر مالي مثبت و معنادار است. همچنينهای مالي و غيروکارکسبتخصيص اعتبار به سمت 

ارف تبار به سمت مصتخصيص اع بان جهاني کارآفريني بااين شاخص کارآفريني ديده
مثبت  ب رابطههای رهني با اين متيير وابسته مدل )ب( اغلرهني( خانوار منفي است و وام)غير

ي توان فرضيه اثر مثبت هدايت اعتبار بر کارآفريناساس مدل )ب( نيز نميدارد. بنابراين، بر
 ييد کرد. تارا در کشورهای با درآمد باال 

با  دهد که رابطه شاخص کارآفرينيمدل )الف( نشان ميبررسي متييرهای کنترلي برای  
 ،تمثبت و معنادار اس های شيلي جديد کامالای از فرصتنرخ رشد اقتصادی به عنوان جلوه

 شده بيانشاخص  یاما افزايش درآمد سرانه در اين گروه از کشورها رابطه عكسي با ارتقا
ل های شروع، ثبت و انتقازايش تعداد رويهرود با افدارد. همچنين مطابق با آنچه انتظار مي

مالكيت، اعمال قراردادها و افزايش هزينه حل و فصل ورشكستگي در يک اقتصاد، نرخ 
 .يابدکارآفريني کاهش مي

دهد که نرخ بهره حقيقي و نسبت بازار سرمايه به توليد نشان ميهمچنين ( 5جدول ) 
 وابسته مدل )الف( دارند. ناخالص داخلي رابطه مستقيم و ضعيفي با متيير

های )الف( و )ب( برای اقتصادهای با درآمد متوسط يج برآورد مدلتا( ن7در جدول )
های اروککسبدهد شاخص تراکم ورود يج برای مدل )الف( نشان ميتاگزارش شده است. ن

و  های ماليوکارکسب( بانک جهاني با تخصيص اعتبار به سمت هر يک از EDجديد )
داری ندارد. و نيز خانوارها اعم از رهني و غيررهني به لحاظ آماری رابطه معنيغيرمالي 
توان فرضيه مثبت بودن اثر هدايت اعتبار بر کارآفريني را برای کشورهای با بنابراين نمي
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 دهد که تخصيص اعتبار به سمتيج مدل )ب( نشان ميتان ييد کرد.تادرآمد متوسط رد يا 
ليت بان جهاني کارآفريني يعني نرخ فعاا شاخص کارآفريني ديدههای غيرمالي بوکارکسب

اما تخصيص اعتبار به سمت  ،( رابطه مستقيم و معنادار داردTEAکارآفرينانه نوپا )
تواند باعث افزايش کارآفريني شود. همچنين های مالي در اين اقتصادها نميوکارکسب
ت و ر با شاخص کارآفريني هميشه مثبتخصيص اعتبار برای مصارف )غيررهني( خانوا هرابط
 ،راينمنفي است. بناب بيان شده،ی رهني با شاخص کارآفريني هارابطه وامدار است، اما معني

ديدگاه هدايت اعتبار مبني بر اثر مثبت هدايت اعتبار بر کارآفريني در مدل )ب( برای 
 شود.کشورهای بادرآمد متوسط رد نمي

دهد تعداد فرآيندهای ی هر دو مدل )الف( و )ب( نشان ميبراهمچنين ( 7يج جدول )تان
ثير منفي قابل توجهي بر هر دو شاخص کارآفريني در کشورهای با درآمد تااجرای قرارداد 
 متوسط دارد.

 متوسطبا درآمد  يکشورها در يبرآورد جینتا .3 جدول
ED (WB) -الف TEA (GEM) -مدل ب 

 ریمتغ 3 2 1 3 2 1

-0113/0 
(0214/0) 

-0326/0 
(0314/0) 

-0292/0 
(0263/0) 

1040/0* 

(0491/0) 

0992/0* 

(0362/0) 

1200/0* 

(0099/0) 
NFB 

-0614/0 
(1141/0) 

-0431/0 
(1342/0) 

-0013/0 
(1300/0) 

-0216/0 
(2434/0) 

-1013/0 
(1992/0) 

110239/0 
(3031/0) 

FB 

0122/0 
(0400/0) 

0096/0 
(0419/0) 

0023/0 
(0393/0) 

3440/0* 

(0103/0) 

3604/0* 

(0620/0) 

4602/0* 

(0461/0) 
Con 

0624/0 
(0411/0) 

0044/0 
(0630/0) 

0043/0 
(0030/0) 

-0641/0* 

(1430/0) 

-0460/0* 

(1309/0) 

-0946/0* 

(1464/0) 
Mor 

0240/0 
(0141/0) 

0112/0 
(0226/0) 

0144/0 
(0164/0) 

1013/0 
(1204/0) 

3449/0* 

(1134/0) 

1201/0 
(1114/0) 

Gr 

-9620/1 
(4314/0) 

0010/2* 

(1191/1) 

2160/0 
(1461/0) 

-0043/4** 

(0321/2) 

-4619/1 
(1919/2) 

-2314/1 
(0112/2) 

GDPpc 

-9620/1*** 

(3361/1) 

-9963/1 
(6114/1) 

-3941/2*** 

(0419/1) 

413/24* 

(6132/4) 

0130/30* 

(9020/4) 

2304/30* 

(2224/0) 
SB 
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  .3 جدولادامه 
ED (WB) -الف TEA (GEM) -مدل ب 

0130/0 
(0190/0) 

0042/0 
(0230/0) 

0012/0 
(0111/0) 

0394/0 
(0334/0) 

-0104/0 
(0294/0) 

04114/0** 

(0401/0) 
RR 

1404/0 
(1162/1) 

0124/0 
(4464/1) 

1402/0 
(1641/1) 

-4011/10* 

(9440/4) 

-1002/21* 

(0091/4) 

1419/2 
(4090/9) 

RP 

-3601/11* 

(0432/4) 

-934/13*** 

(9623/4) 

-1324/2 
(4309/9) 

-994/19* 

(1431/11) 

-6144/92* 

(0043/16) 

-0000/04* 

(0303/21) 
EC 

 
-0201/0** 

(0141/0) 
  

0194/0 
(1109/0) 

 RIR 

  
-0060/0 
(0042/0) 

  
-0324/0 
(0329/0) SMG 

4103/26* 

(6104/12) 
4219/11 

(2413/14) 
3361/1 

(9111/14) 
1640/133* 

(1160/32) 
000/143* 

(4133/24) 
1409/64 

(2009/46) 
ترض از 
 مبداء

 درصد  10، 10 ،0به ترتیب خطای  ***، **، *
 دهد.اتداد درون پرانتز انحراف معیار را نشان می

  های پژوهشمنبع: یافته

 گیريو نتیجه بنديجمع .0
 صدر اين پژوهش به منظور بررسي اثر ترکيب اعتباراع اعطايي بر کارآفريني از دو شاخ

( بانک جهاني و نرخ فعاليت EDهای جديد )وکارکسبمرسوم نرخ تراکم ورود 
بان جهاني کارآفريني استفاده شد. حسب استفاده از اين دو ( ديده TEAکارآفرينانه نوپا )

اقتصاد جهان طي دوره  55به عنوان متيير وابسته دو مدل تصريح شد و به ترتيب  شاخص
در قالب مدل  2105 تا 2110اقتصاد جهان طي بازه  60الف( و در قالب مدل ) 2105 تا 2115

کشورهای  يج برایتا)ب( به تفكيک سطح درآمد باال و متوسط مورد بررسي قرار گرفت. ن
های های مالي بر شاخصوکارکسببا درآمد باال حاکي از اثر مثبت تخصيص اعتبار به 

 يرهن یهابا وام ينيکارآفرشاخص  نيب یداريمعن و مثبت رابطه نيهمچنکارآفريني است. 
 يمال اعتبار نيمتا بر هاوام نيا مثبت اثر از يناش توانديميافت شد که  در اين کشورهاخانوار 
اقتصاد با  07در مقابل، در مدل )ب( و در سطح  (.Bezmer et al., 2020) باشد مشاغل

عتبار بر کارآفريني را مثبت ( اثر هدايت ا2101توان مشابه جها و بويان )درآمد متوسط مي
 ارزيابي کرد.
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بررسي متييرهای کنترلي برای هر دو مدل )الف( و )ب( در کشورهای با درآمد باال  
ی از اهای کارآفريني با نرخ رشد اقتصادی به عنوان جلوهدهد که رابطه شاخصنشان مي
کلپر وهمكاران (، 0121(، لئون )2107) 0چمبرس و موونموهمچون های شيلي جديد فرصت
( با افزايش تعداد 2100) 2کلپر و الوهمچنين مشابه  مثبت و معنادار است. ( کامال2106)

های شروع، ثبت و انتقال مالكيت، اعمال قراردادها و افزايش هزينه حل و فصل رويه
اين بين  . دريابدکشورها کاهش مي ورشكستگي در يک اقتصاد، نرخ کارآفريني در اين

جديد برای اقتصادهای با درآمد باال و تعداد مراحل  وکارکسبحل شروع يک تعداد مرا
های تواند بيشترين اثر منفي را بر شاخصاجرای قرارداد برای کشورهای با درآمد متوسط مي

 کارآفريني داشته باشد.
های اقتصادی دهي به بنگاه ثير مثبت وامتا (0221) 8و همكاران بکاين پژوهش مشابه 

د. براساس کنييد ميتاش حقيقي )از طريق کارآفريني( در کشورهای با درآمد باال را بر بخ
مثبت و  تواند اثرهای غيرمالي ميدهي به بنگاهوام تنهابرای کشورهای درحال توسعه،  يجتان

معنادار بر بخش حقيقي اقتصاد داشته باشد. همچنين پژوهش پيش رو نتيجه مطالعه بزمر و 
های رهني بر دسترسي مشاغل به اعتبار مالي ( را مبني بر مثبت بودن اثر وام2121همكاران )

ها بر اعتبار مشاغل و رشد اقتصادی در در کشورهای توسعه يافته و اثر منفي اين وام
 کند.ييد ميتاکشورهای درحال توسعه را 

وع انواع های بانكي و آثار متفا( از وام2101) بندی توليدی و غيرتوليدی بزمرتقسيم
های توسعه بندی برای کشوراما اين تقسيم ،شودييد ميتااعتبار برای کشورهای درحال توسعه 

ن کارکردهای توايج به دست آمده ميتاگيرد. همچنين با توجه به نييد قرار نميتايافته مورد 
(، بزمر 2116ورنر )مختلف اعتبار بسته به محل اصابت را که توسط برخي محققين نظير 

 ييد کرد.تاشود، توصيه مي (2105) 0همكاران و ( و جوردا2100)
 زماني، هتواند ناشي از وجود تفاوع در بازهای )الف( و )ب( مييج مدلتااختالف در ن

کشورهای مورد بررسي و تعاريف دو شاخص کارآفريني باشد. همچنين تفاوع بخشي از 
 يوقت تريومپششي از دو دليل باشد؛ اول اينكه تواند نايج پژوهش با ادبياع هدايت اعتبار ميتان

                                                            
1. Chambers, D. & Munemo, J. 
2. Love, I. 
3. Beck et al. 
4. Jorda et al.  
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 0«اول ندهکنحرکت» خودش ريتعب به که دارد یافراد به نظر کنديم صحبت نيکارآفر از
 یهاتاستفاده از فرص یبرا ديگرد هم آوردن عوامل تول تيکه قابل یهستند؛ افراد توانمند

 به يابيدست اي ياندهسازم ديجد یهاروش توسعه د،يجد محصوالع ارائه و یاقتصاد
 های بانک جهانيوکارکسبدو شاخص تراکم ورود به  بنابراين، .دارند را ديجد یبازارها

ي(های سنجه )پراکس يده بان جهاني کارآفريني احتماالو نرخ فعاليت کارآفرينانه نوپا د
نوان ع کاملي برای مفهوم کارآفريني در ادبياع توسعه اقتصادی به ويژه از منظر شومپيتر به

ها وکارکسب شامل شروع فقطچنانچه کارآفريني شومپيتر  .متفكر اصلي اين حوزه نيستند
 Kilbach et« )یاقتصاد ديجد یها شناخت و تحقق فرصت»بلكه وی بر مفهوم  ،شودنمي

al., 2008) کند. دوم اينكه بازه زماني مورد بررسي در اين پژوهش، به دليل کيد ميتا
های هدايت که با وسعت بيشتری از سياست 0131-0106 هشامل دورها، محدوديت داده

 شود.اعتبار استفاده شده بود، نمي

 پیشنهادات سیاستي .0-2
بسياری از کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه از اشكال مختلفي از سياست هدايت اعتبار 

 تربيشی اولويت و های دارااز جمله سياست های مقداری و سهميه بندی اعتباری به بخش
 تيثر هداا با درآمد متوسط کشورهایسطح اين پژوهش نيز در در اند. غيرمالي استفاده کرده
 تيهدا استياستفاده از س ،ني. بنابراشد يابيارزدار و معنيمثبت نوپا  ينياعتبار بر کارآفر
 ی اولويترهای داي از جمله سهميه بندی در تخصيص اعتباراع به سمت بخشاعتباراع بانك

ال توسعه ح رد یکشورها بررسي و در دستور کار ياستيس شنهاديپ کيتواند به عنوان يم
بندی اين پيشنهاد برای ايران نيز که در زمره کشورهای در حال توسعه طبقه .قرار گيرد
 تواند صدق کند.مي ،شودمي

ان داد که طالعاع نشارزيابي اثر انواع اعتباراع بانكي بر کارآفريني و نيز مرور برخي م
گذاری اعتباری بين انواع اعتبار بر حسب محل تخصيص تمايز قائل شد. به بايد در سياست

طور مشخص، در کشورهای در حال توسعه تخصيص اعتبار به کسب وکارهای غيرمالي و 
 مصارف غيررهني خانوار اولويت دارد.

                                                            
1. Prime Mover 
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آفريني گيری و توسعه کاركلهمچنين هدايت اعتبار نافي اهميت محيط کسب وکار برای ش
 وکاربکس کي ثبت و راه اندازیتعداد مراحل کاهش  دهد کهيج نشان ميتابلكه ن ،نيست
ها از طريق بهبود قرارداد یتعداد مراحل اجراکاهش با درآمد باال و  یادهااقتص یبرا ديجد

قابل  و مثبتتواند اثر يبا درآمد متوسط م یکشورها یبرا فرآيندهای قضايي و حقوقي
 داشته باشد. ينيکارآفر ارتقاءبر  توجهي

اعتباراع بانكي برای برخي کشورها و نيز سنجه مناسب  پژوهش حاضر با محدوديت داده
جه بيشتر به تو عالوه بر شوديم شنهاديپ بنابراينبرای کارآفريني شومپيتری مواجه بود. 

 یبرا تریبمتناس هایسنجهامكان،  تفكيک اعتبار و آثار انواع اعتبار بر اقتصاد، در صورع
 ينيارآفراعتبار بر توسعه ک تيهدا هایاستيآثار س يبررس جهت اعتبار تيهدا ي ونيکارآفر

 های کافي و مناسب. همچنين در صورع وجود دادهشوداستفاده های آتي در پژوهش
داد  اريک کشور خاص را نيز مورد مطالعه قر توان به صورع مصداقيموضوع پژوهش، مي

 يجربت هایادهاساس دبرهای آن و توصيه هينظر دييتااز  یشتريب نانيبتوان با اطمدر نهايت  تا
 سخن گفت.

 تعارض منافع

 تعارض منافع وجود ندارد.

ORCID 
Shahin Behdarvand 

 

http://orcid.org/0000-0001-7697-730X 

Ali Nassiri Aghdam 
 

http://orcid.org/0000-0002-2989-2271 

Mohammad Ghasemi Sheshdeh  http://orcid.org/0000-0001-6337-0197 

 منابع

 يتجرب مطالعاع ی.گذار هيسرما بر يمال سرکوب اثر .(0810) .نيحس ،یريام و اعظم ان،ياحمد
 .03-0 (،0)0 ،رانياقتصادا
 288يابي)ارز 0810نتازمس در رانيا وکار کسب طيمح شيپا .(0816) .زهرا ،يمينع و نيشاه ،یجواد

 یهاهشپژ مرکز .(رانيا در وکار کسب طيمح يمل های لفهوم از سراسرکشور اقتصادی تشكل
 .00-0 (،وکارکسب طيمح يمطالعات )گروه یاقتصاد دفترمطالعاع ،ياسالم یشورا مجلس
 ديکات )با ينيکارآفر بر يمال و يپول یها استيس آثار ليتحل .(0818) .دي،سعيقربان و مانيا ان،يچرات
 .18-78 (،0)7 ،ينيکارآفر توسعه .(زنان بخش بر

http://orcid.org/0000-0001-7697-730X
http://orcid.org/0000-0002-2989-2271
http://orcid.org/0000-0001-6337-0197
http://orcid.org/0000-0001-7697-730X
http://orcid.org/0000-0002-2989-2271
http://orcid.org/0000-0001-6337-0197


 331 |و همکاران   بهداروند 

 

 يمال بخش ارتباط منظر از رانيا توسعه یها برنامه قدن .(0817) .محسن سه،يمق و داحسانيس ،یخاندوز
 عاالعمط و يانسان علوم پژوهشگاه ،يانسان علوم یها برنامه متون یانتقاد نامه پژوهش ي.واقع و

 .083-006 (،1)03 ،يپژوهش-يعلم ماهنامه يفرهنگ
 :0رتانوش مينداينم ايآس شرق معجزه درباره آنچه اعتبار؛ خلق تيهدا .(0816) .نيحس ان،يدرود
 ،(نيمب قاعيحقت و مطالعاع موسسه يكيالكترون یهي)نشر نيمب یرهاتاجس .توسعه و )اعتبار(پول
0(06،) 0-06. HTTP://JOSTAR.MRSI.IR/VOL.4/JOSTAR45.PDF 

 در یاقتصاد رشد بر وکارکسب یفضا ريثتا يبررس .(0811) .زهرا ،يشعبان دهقان و اله روح ،یازنشه
 .036-050 (،8)00 ،یاقتصاد پژوهشنامه .منتخب یکشورها

 نامهانيپا ي.رماليغ یهاوکارکسب يمال نيمتا و اعتبار تيهدا یهااستيس .(0813) .محمد ،یعابد
 )ره(.ييطباطبا عالمه دانشگاه ارشد، يکارشناس

 يمل یهابرنامه و هااستيس در ينيکارآفر توسعه گاهيجا .(0817) .يمرتض زگار،يپره و الهام فهام،
 .56-07 (،22)5 ،کالن و یراهبرد یهااستيس .کشور
 شياهم ني، ششمتوسعه در پول نقش و ديتول يپول هينظر. (0813) .یدمهديس طبا،يبن و مينس ،يقباش

 .07-0 د،يدر خدمت تول ينظام بانك-يساالنه اقتصاد مقاومت
 یانكدارب ساالنه کنفرانس نينهم و ستيب اعتبار، تيهدا و يپول استيس .(0813) .يعل اقدم، یرينص

 (.رانيا یبانكدار موسسه) رانيا یمرکز بانک :تهران ،ياسالم
 ليتحل .(0815) .مسعود ش،يرانديخ و رضا ،یمظهر محسن، اره،يخ یمحمد م،يابراه ،یمحمود
 سيويليكا. ،هرانت ،وکارکسب و تيريمد ساالنه کنفرانس نيسوم ،ينيکارآفر بر يپول یهااستيس
 حال در کشورهای در تورم و دولت اندازه .(0816) .محسن ،يپات یمحمود و حمدرضام منجذب،
 .37-56 (،25)7 ،اقتصادی مدلسازی قاعيتحق .تايد پانل افتيره توسعه:
 .اتاتاس و زويويا با همراه شرفتهيپ ياقتصادسنج یهالمد (،0817) .رضا ،ينصرت ومحمدرضا ،منجذب
 .نشر مهربان بتاک موسسه :تهران
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