
The Assess the Effect of Credit Allocation 

to Types of Non-Financial Firms on 

Entrepreneurship in Developing Countries 
 

Shahin Behdarvand 

Master Degree, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, 

Tehran, Iran, the Corresponding author. 

shahin_behdarvand@atu.ac.ir 

 
Dr. Ali Nassiri Aghdam 

Assistant Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, 

Tehran, Iran. 

alin111@atu.ac.ir 

 
Dr. Mohammad Ghasemi Sheshdeh 

Assistant Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, 

Tehran, Iran. 

mohghasemi@atu.ac.ir 

Abstract 
The purpose of this study is to evaluate the effect of how bank credit is 

allocated to entrepreneurship. For this purpose, the data of credits allocated 

to non-financial firms in different economic sectors, as well as the two 

indicators of "Total Early-Stage Entrepreneurial Activity" (TEA) and "The 

new business entry density" (ED) in middle-income economies have been 

Used. The results of feasible Generalized Least Squares estimation show that 

there is a positive and significant relationship between credit guidance to 

non-financial agricultural firms with the Total Early-Stage Entrepreneurial 

Activity Index (TEA) in the 62 countries surveyed during the period 6002 

to 6002. But the relationship between credit allocation to households with 

this entrepreneurship index Cannot be considered positive. The results of 

Random Effects estimation also show a positive and significant relationship 

between allocation credit to non-financial industry firms and the new 

business entry density (ED) index in 25 developing countries from 6002 to 
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6002. Also, based on the research results, we can emphasize the importance 

of distinguishing between different types of allocated credits. 

Keywords: Entrepreneurship, Non-Financial Firm, Credit Allocation, 

Developing Country, Panel Data. 
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 چکیده
بانکی بر          بار  یابی اثر چگونگی تخصیییان انواع اعت هدف از این پژوهش، ارز

ست. برای این من  صان    ظور از آخرین دادهکارآفرینی ا سترس اعتبارات تخ های در د

الات  فع»های مختلف اقتصادی و ناز دو شاخن های غار مالی در بخشیافته به بنگاه

پا      نه نو نا ید       »( و TEA« )کارآفری دد های  کار به کسییی  و  ( در  ED« )تراکم ورود 

ست. نتایج پژوهش          شده ا ستفاده  سط ا صادهای با درآمد متو ستفاده  بااقت  روش از ا

ای مثبت و  حاکی از ودود رابطه (FGLS) دسییترس در افتهی ماتعم مربعات حداقل

شاخن فعالات     معنادار ماان هدایت اعتبار به بنگاه شاورزی با  های غار مالی بخش ک

الی   6002ی زمانی کشیییور مورد بررسیییی طی بازه 62( در TEAی نوپا )کارآفرینانه

به خانوار با این شیییاخن کارآفرینی را     ی تخصیییان اعتبار  اسیییت اما رابطه   6002

  (RE) یتصادف اثرات روش از استفاده بانتایج  نظر گرفت. همچنان توان مثبت درنمی
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های غار مالی    ای مثبت و معنادار بان اعتبارات تخصیییاصیییی به بنگاه      از ودود رابطه 

کشور در    25( در EDبخش صنعت و شاخن تراکم ورود به کس  و کارهای ددید )   

بر اسییاس نتایج پژوهش   حکایت دارد. ناز 6002 یال 6002طی دوره  توسییعه حال

 کرد. داتأکتوان بر اهمات تمایز قائل شدن بان انواع اعتبارات تخصاصی می

ر د یاعتبار، کشییورها ناتخصیی ،یمال رابنگاه غ ،ینیکارآفر :یدیکل هایواژه

 .تایدحال توسعه، پانل 

 .JEL :C62, E2, G60, L62بندی طبقه

 10/63/2062تاریخ پذیرش:     60/62/2062تاریخ بازبینی:     12/60/2066تاریخ دریافت: 

 03-33، صص  2062،  بهار 06، شماره 22فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال 

  



 

 

 

 

 

 

 مقدمه
س  شان م  0یاز مطالعات تجرب یاراب صل  محرک ی،نید که کارآفرندهین شد   یا ر

صاد  شورها  یاقت سعه  یدر ک ست  هافتیتو  رایی باشده رفتهیکامالً پذ فیتعر. اگرچه ا

ندارد  ینیکارآفر  ما  (؛  ,6002Somoye) ودود  را  ینیکارآفر  6«ترادوزف شیییوم »ا

سئول شدن  خطر  متحمل» ستراتژ  کی یو ادرا یدر طراح تاو م س  و کار   یا   ایک

 (.Klapper et al., 6005)کند می فیتعر «کس  و کار کیشروع 

از  تی، حمادیمشییاغل دد جادیبا ا ینیکارآفرکند که اان میب 2مطالعات بسییااری

 یور، دامن زدن به رقابت و بهرهینوآور ی، معرفدیدد یهاظهور محصییو ت و بخش

 .کشور دارداقتصاد یک کل ی در رشد و توسعه ینقش مهم ،نشر دانش تیو تقو

رشییید را در  ینیکارآفر قش، نافتهیتوسیییعه یدر مورد کشیییورها یعلم قاتاتحق

ناطق  که م اندکرده یابیارز گونهنیای کاراو کاهش ب ی، گسترش بازار، نوآور یاقتصاد 

. وردارندبرخ یو رشد اقتصاد   یسطح با تر نوآور  ، ازبا تر ینیبا نرخ کارآفر عیصنا  ای

شورها  جهادر نت س  ییااروپ یاکثر ک ود نرخ بهب یبرا ینیکارآفر لادر حال تحقق پتان

ارتقاء  در واقع (.Keilbach et al., 6002هسیییتند ) یارکارشییید و کاهش سیییطح ب

 .(Kerr and Nanda, 6002) ها استاز دولت یارابس برای هدف مهم کی ینیکارآفر

                                                           
0 He, Lu, and Qian (6002), Keilbach, Tamvada, and Audretsch, (6002), Liu, Wu, and Wu 

(6002). 

6 Joseph Schumpeter 

2 Keilbach, Tamvada, and Audretsch (6002); King and Levine (0222b); Léon (6002). 
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وان به عن ،ینیثر بر کارآفرؤعوامل م ریدر کنار سا  یتأمان مالموضوع   ،حال نیبا ا

 DoingBusiness, 6002 and) نقش دارد ینیکارآفر یراگدر شکل حااتی عامل کی

Keilbach et al., 6002). های ابالغی  همان راستا، در ایران در اولان بند سااست    در

سییازی  تأمان شییرایط و فعال»ناز تأکاد بر  0226بهمن ماه  62اقتصییاد مقاومتی در 

سانی سرمایه  کلاه امکانات و منابع مالی و سعه    های ان شور به منظور تو ی و علمی ک

 0استشده  «...کارآفرینی

سی   سال اخار    های هبرنام یهتجرببرر سی  سعه در  شور   تو شدن   حاکی از دورک

ور و  رهپذیر و بههای رقابتهدایت بخشی از اعتبارات بانکی به بنگاه  تدریجی از الگوی

سازی باز  شدن به مدل  نزدیک دولت در هدایت   یهارهای مالی با کمترین مداخلآزاد

( و این یک پرسییش مهم اسییت که آیا  0225)خاندوزی و مقاسییه،  تسییهاالت اسییت

  ی تخصییان اعتبارات و مختارشییواهد تجربی مؤید آن اسییت که آزادسییازی نحوه  

شتن مؤسسات اعتباری بانکی و غار     ارات، ی مصرف اعتب بانکی برای انتخاب نحوهگذا

 ی  زم است.گذاراستاسای از دنس کارآفرینی است یا مداخله مقوّم

ی  های غار مالی بر کارآفریندر ادامه برای بررسی اثر تخصان اعتبار به انواع بنگاه

ی شده است؛ به    دهسازمان در کشورهای در حال توسعه، این پژوهش در پنج قسمت    

سمت دوم،     صورت که در ق شانه نظر یمباناین  شده اعم   ای از ی و پا مطالعات انجام 

سوم، روش و داده    از مطالعات داخلی و خاردی مرور می ای تحقاق هشود. در قسمت 

ساون پژوهش و        شرح داده می  سمت چهارم، نتایج برآوردی از رگر س س در ق شود. 

گاری شود و در نهایت در قسمت پنجم، نتاجه  آن گزارش و تفسار می  لاوتحلهیتجز

 شود.مقاله ارائه می

 مبانی نظری و پیشینه -2
 عواملا ابتد دیبسییط آن، با ای ی وداتول تاآغاز به فعال یبرااقتصییادی  بنگاهیک 

  و یرگذاهیسرما  ندیکه فرآ قتاحق نیبه ا تیعنابا اما ؛ فراهم آورد یرا به نحو داتول

آن در چارچوب ی دهسییازمان و داتول یهااکتسییاب نهادهی بر اسییت، برازمان ،داتول

 هااول ینقد ییهسییرماعنوان  هببه پول  ازاتا فروش محصییول، ن داتول انجام بنگاه و

  آنجا تا(. 0225؛ نصییاری اقدم، 0222)درودیان،  ودود دارد هابرای پرداخت به نهاده

شدن    لیتواند با تبدیفقط م» فرد که کندیم اناب نیکارآفر با رابطه در تراشوم   که

                                                           
0 https://farsi.khamenei.ir 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#29
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(. ممکن اسییت گفته Philip, 6002« )شییود نیفرکارآ کیبه  لیتبد ،به بدهکار یقبل

ص    ییهسرما  محل از تواندیم نیشود کارآفر  به عوامل   پرداختبرای  زم  پول یشخ

 .(0222، انی)درودندارد  وداهتچندان  استد ل نرا فراهم آورد؛ اما ای داتول

ااری نشیییان می      عات بسییی طال که   م ند  حدود ده   نیتراز مهم یکی ی،مال  تی م

  دی دد  یها بنگاه  جاد یو ا ینیتحقق کارآفر برای  عامل   نیترو گاه مهم  ها تی محدود 

 ;Cumming et al., 6002; Gnyawali and Fogel 0222؛ Somoye, 6002 اسییت

He, Lu, and Qian, 6002; Keilbach et al., 6002; Kerr and Nanda, 6002; King 

and Levine 0222b; Lee, 6002; Léon, 6002; 6060; Meierrieks, 6002; Yu, 

در واقع اعتبار و پول برای کارآفرین     (.0220)شیییهنازی و دهقان شیییبانی،     6002

زیرا کارآفرینان به قدرت پرداخت پول نااز دارند         ؛ (Yu, 6002)همچون بذر اسیییت  

صاری  ستا ایده 0222؛ درودیان، 0225اقدم،  )ن شده     (. در همان را شناخته  ای کمتر 

شوم اتر ودود دارد   صان اعتبار را از   (King and Levine, 0222b)از  که نقش تخ

  دسییتگاه»کند: کند. وی باان میطریق کارآفرینی در رشیید اقتصییادی بردسییته می 

و   یداتول یهاتواند در بهبود دسییتگاهیشییده اسییت که م یطراح یابه گونه یاعتبار

به این   دیعبارت نبا نیحال، ا نی. با ای اسیییتفاده شیییودگریدکاربرد مجازات هر نوع 

تواند  یمدستگاه مودود  که داد. البته رااتوان آن طرح را تغیشود که نم راتفس معنی

 ,Schumpeter) «رودکار  به مختلف هایروشیک از هر  درتا شییده باشیید سییاخته 

0222). 

 سیییطح کالن آنها به   یامدها  ا و پ یمختلف اعتبار بانک   یکاربردها   ناب زیتما این 

باز   یو توسیعه اقتصیاد   یتوسیعه مال  ناب وندادر مورد پتر ا مشیو  کاکالسی  یکارها

 یبرا  ینگ  ی تییأمان نقیید   . در واقع، در این دیییدگییاه   (Bezemer, 6002گردد ) یم 

  یلناخالن داخ داو رشیید تول یاعتبار سییتماسیی ناارتباط ب یاصییل لا، دلینیکارآفر

  رآفرینانتواند کابه این معنا که اعتبار بانکی می(. Bezemer, 6002)شود  معرفی می

سوی دیگر ممکن   )نوآوری 0«ترکابات ددید»را برای امتحان  ها( فعال کند و البته از 

 Bezemer)اسییت اعتبارات بانکی برای اهداف سییوداگرانه و غار مولد اسییتفاده شییود 

and et al, 6002 .)  در حالی که اگر خلق پول ددید بانکی برای قدرت پرداخت پول

کارآفرینی به کار گرفته شییود مقوّم رشیید خواهد بود   در خدمت بخش مولد از دمله 

  یهاتاالفع یمنابع به سو شتراب ناو تخص جابسبر  نی؛ بنابرا(0225)نصاری اقدم، 

                                                           
0 New Combinations 
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  شیییودیورود تأکاد م   یها نه یدهت غلبه بر هز   یمال  یتوسیییعه  قیاز طر ینیکارآفر 

(King and Levine, 0222b; Léon, 6002; Levine, 0222). 

کارهای مولد از دمله کارآفرینی   واه هدایت اعتبار به سییمت کسیی  در این دیدگ

یافته از اشییکال مختلف آن شییود به خصییو  که اکثر کشییورهای توسییعهتوصییاه می

آنها  (. Bezemer and et al, 6002; Werner, 6006; 6002; 6006)اند استفاده کرده 

را در اولویت دریافت   ات صنعتی و صادراتیداتول ی،کشاورز یهابه طور معمول بخش

خدمات و   ی،واردات هایدادند و در مقابل، اخذ اعتبارات توسط بخش اعتبارات قرار می

ادامه  در (.Goodhart, 0222)کردند صییارف شییخصییی را محدود میم به وامبه ویژه 

  یو خارد یداخل یدسته  دو درپژوهش  موضوع  با مرتبطانجام شده   مطالعات یبرخ

 :تاس دهیگرد ارائه

( تأثار آثار تخصان تسهاالت بانکی کشور به    0222ی )ماصم  ی وساطع  ،یباط

های مذکور ارزیابی  زایی بخشهای کشییاورزی، صیینعت و خدمات را بر اشییتغالبخش

اند که بخش کشییاورزی از با ترین ماانگان شییغل   نموده، به این نتاجه دسییت یافته

 نه شغل ایجاد شده برخوردارند.ترین ماانگان سا سا نه و بخش خدمات از پایان

های  های رشییید اقتصیییادی و داده( با اسیییتفاده از مدل0222چراتاان و قربانی )

بازه   06تابلویی   مانی  کشیییور در  باط بان متغار  ، نحوه6005تا   6006ی ز ی ارت

ی را از طریق مدل رگرساونی به روش اقتصادکارآفرینی زنان با سایر متغارهای کالن 

صاد » س  0(«REفی )اثرات ت ساطی      برر ست مالی انب ساا ی و باان کردند که با اعمال 

شود.  درصد به شاخن کارآفرینی زنان افزوده می 26/0)افزایش یک درصدی(، حدود 

ساطی( و         ست پولی انب ساا صدی در متغارهای حجم پول ) همچنان، افزایش یک در

صادی( به ترتا  به اندازه    شد اقت صد و   0225/0تولاد ناخالن داخلی )ر  0202/0در

 دهد.درصد شاخن کارآفرینی زنان را افزایش می

تحلال  »( ناز در یک تحقاق مشیییابه دیگر با عنوان    0222محمودی و همکاران ) 

ست    سعه ساا ستفاده از مدل « ی کارآفرینیهای پولی بر تو صادی و     با ا شد اقت های ر

بت )  »روش  ثا فت داده   FE»)6اثرات  اا تابلویی   ره بازه کشیییور د 22های  مانی    یر  ز

طه       6002الی  6002 که راب ند  جه گرفت کارآفرینی و       نتا نادار بان  بت و مع ای مث

 های پولی و رشد اقتصادی ودود دارد.سااست

                                                           
0 Random Effects 

6 Fixed Effects 
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نقش توزیع تسهاالت »( طی پژوهشی با عنوان 0225طاهرپور، محمدی و فردی )

صادی ایران  اعطایی بانک شد اقت ایران  0222-0222های با به کارگاری داده« ها در ر

دهند که هر چه گرایش  (، نشییان میARDLو روش خود همبسییته با وقفه توزیعی )

سبت به    سهاالت بانکی )ن صادی         GDPت شد اقت شد، ر سهاالت تولادی با سمت ت ( به 

 گارد.باشتر تحت تأثار اثر مثبت قرار می

  الیم تأمان و اعتبار هدایت هایسااست  » عنوان با ایمطالعه در( 0222) عابدی

بت   اثرات روش طریق از «مالی  غار کارهای  و  کسییی    تابلویی  های داده برای ثا

شورهای  سط،  و پایان ملی ناخالن درآمد با ک شی  متو ست    اثربخ   هدایت هایساا

  و کرده بررسی توسعه  حال در کشورهای  در 6002 الی 0222 هایسال  طی را اعتبار

  ازیآزادس  هایسااست   پاگاری و راعتبا هدایت هایسااست   حذف با که کندمی باان

س    سهم  اعتبار، بازار   معناداری طور به هابانک اعتبار کل از مالی غار کارهای وک

  در معناداری اثر تواندمی اعتبار هدایت که کندمی باان نهایت در و است یافته کاهش

  ثبات و اقتصادی  رشد  به منجر رهگذر، این از و باشد  داشته  اعتبار تخصان  کافات

 .شود مطلوب نحو به مالی،

اثر »( در یک پژوهش داخلی با عنوان   0222فتحی آقابابا، عزیزی و محمودزاده )   

تسییهاالت بانکی بر رشیید ارزش افزوده صیینعت، خدمات، کشییاورزی، سییاختمان و     

سکن  ستفاده از    ی بخش، اثر وام بانکی بر ارزش افزوده«م صادی مذکور را با ا های اقت

در ایران  0222-0250ی ی سیییاسیییتمی طی دورهتعمام یافتهروش گشیییتاورهای 

ار مثبت و  ی و تکلافی تأثفاتکل راغبررسی کردند و باان کردند که تسهاالت اعطایی 

های اقتصادی دارد و باشترین اثر به ترتا  مربوط   ی بخشمعناداری بر ارزش افزوده

 است. های خدمات، صنعت و معدن، ساختمان، مسکن و کشاورزیبه بخش

تأمان مالی و رشد: حرف  »( طی تحقاقی با عنوان الف 0222) 0«کانگ و لواین»

را  0222الی  0220کشور در دوره   20های داده« باید درست باشد   احتما ًشوم اتر  

ی ساستم مالی و رشد اقتصادی بررسی کردند و       برای بررسی دیدگاه شوم اتر درباره  

سنجی از دمله حد  با روش صاد اقل مربعات معمولی و تجماعی نتاجه گرفتند  های اقت

سئله    شوم اتر مبنی بر اهمات م سعه که دیدگاه  ص ی تأمان مالی برای تو ادی  ی اقت

ی چگونگی اثر ( به مطالعهب 0222درسییت بوده اسییت. همچنان این پژوهشییگران )

سه     هاستم اس  صادی پرداختند و از دمله با روش حداقل مربعات  شد اقت ی مالی بر ر

                                                           
0 King and Levine 
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اعتبار خارجِ  تربا بساج مؤثر  ترافتهیتوسعه ای باان کردند که یک ساستم مالی   همرحل

  یصاد رشد اقت  ی و متعاقباًوربهره نرخ شیدر افزا عیتسر بنگاه به کارآفرینان منتخ ، 

 را به دنبال دارد.

چه کسییی اعتبار را دریافت  »( در پژوهشییی با عنوان 6006) 0و همکاران« بک»

ی ددید از ضییمن ایجاد یک مجموعه داده« ین موضییوع اهمات دارد؟کند؟ و آیا امی

ها و وام به  و در حال توسعه با تقسام وام بانکی به وام به بنگاه   افتهیتوسعه کشور   22

  که اعتبار بنگاه   های اثرات ثابت و تصیییادفی دریافتند       خانوارها، با به کارگاری روش     

 ارد.ند یتأثار چاکه اعتبار خانوار ه یحالدهد در یم ارتقارا  یرشد اقتصاد ی،اقتصاد

 زیاتم تابر اهم داضییمن تأک یتراشییوم  یدگاهیبر د ها( با تک6002) 6«بزمر»

  ییدارا و امالک بازار به اعتبار که کندیم اناب یاعتبار یهاانیدر ناقائل شییدن ب

 .شودیم یبده و ییدارا متاق شیافزا باعث

  یبررسیی به «ینیکارآفر و بلندمدت یمال ناتأم» پژوهش یط( 6002) 2«لِئون»

کشییور و   22ی برای نیبر کارآفر یتجار یهابانک مدتکوتاه و بلندمدت یهاوام اثر

ی پس از به کارگاری روش اثرات ثابت و  و. پردازدیم 6002-0222طی دوره زمانی  

 مدت تأثاری مثبت و باشییتر ازهای بانکی کوتاهکند که وامباان می اثرات تصییادفی

 های بلندمدت دارند.وام

 اقتصییادی اصییالحات آیا»تحت عنوان  یپژوهشیی ی( ط6060) 2«بویان و دها»

 از( TEA) نوپا کارآفرینانه فعالات شاخن  از استفاده  با «دهد؟می ارتقاء را کارآفرینی

هانی  بان یده د ااد  های داده ناز و کارآفرینی  د کاران  و آب باره ( 6000)  2هم   یدر

ساز  شور  20از  ییتابلو ییهاداده مالی، یآزاد   با 6002 تا 6000 هایسال  طی را ک

  و مالی اصییالحات بان که کنندمی باان و داده قرار بررسییی موردروش اثرات ثابت 

 کنترل بان معنادار و مثبت ایرابطه زیرا اسییت معنادار و مثبت رابطه کارآفرینی

 نهمچنا. دارد ودود کارآفرینی یمرحله اوایل در کارآفرینی با بانکی نظارت اعتبار،

                                                           
0 Beck et al 
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2 Jha and Bhuyan 

2 Abiad et al 
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صی    نقش (6060) 0بویان و دها صو   کارآفرینی یمرحله اوایل در را هابانک سازی خ

 .یابندمی منفی

های رهنی بر آیا وام »( در تحقاقی با عنوان  6060) 6«بزمر، سیییامانارینا و گانگ    »

س  و کارها اعتبار  شواهدی از یک مجموعه اثر می ک ر تفکاک ی ددید اعتباگذارند؟ 

ی یک  ضییمن ارائه 6002الی  0220ی زمانی اقتصییاد در بازه 52برای « شییده بانکی

ای ددید تفکاک شییده، با به کارگاری روش خودرگرسییاون برداری  ی دادهمجموعه

  یدر رشد اعتبار مشاغل در اقتصادهارهنی  تأثار گسترش اعتبار وامکنند که باان می

 است. یهور و در حال توسعه منفنوظ یمثبت و در اقتصادها شرفتهاپ

سانات  و اعتبار تخصان » عنوان با پژوهشی  در( 6060) 2«ورنر و مولر»  کالن نو

  002 تصییادفی، و ثابت اثرات روش و تابلویی هایداده رهاافت طریق از «اقتصییادی

  اعتبار تخصان و دادند قرار بررسی مورد 6002 الی 0220 زمانی یبازه طی را کشور

  و مالی شییکنندگی افزایش به منجر مبادله قابل غار اقتصییادی بخش و اخانواره به

صان  ست  تخ سعه  که حالی در شد  هابخش در منابع نادر   قابل بخش اعتباری تو

 .است همراه مالی بحران با تر ریسک بدون وریبهره رشد و پایدار تولاد با مبادله

بودن  یو خارد یخلبر اسییاس دا یبندشییده را عالوه بر دسییته  انجام مطالعات

سته  به د آنآثار  و یبانک اعتبار انواع ناب زیتما گرفتن نظر دربه  توده با توانیم و د

س  سته  ماتق   یاعتبار را در روش پژوهش تجرب انواع ناب کاتفکاز مطالعات  یاکرد؛ د

 یادسییته. اندن رداخته ینیکارآفر یبرا آن تااهم بهاند اما توده قرار داده موردخود 

مولد را بدون   یو کسییی  و کارها ینیکارآفر یمال ناموضیییوع تأم ،از مطالعات گرید

 .کنندیم یانواع اعتبار بررس اناقائل شدن م زیتما

ستفاده  با رو، شاپ پژوهش در لذا   آن در که( 6002) لئون یاداده مجموعه از ا

  یقتصیییادمختلف ا یهابخش در فعال یمال راغ یهابنگاه انواع یبرا یبانک اعتبار

ساختمان، حم   ،یشامل کشاورز     یمال راغ خدمات ریسا  و یبازرگان ،نقلل و صنعت، 

ست  شده  کاتفک ص  نیاز ا کیهر  یرابطه تا شود یم تالش ا با   یص ااعتبارات تخ

شورها  ینیکارآفر شاخن کارآفر     حالدر  یدر ک ستفاده از دو  سعه با ا   انبدهید ینیتو

 6002 یزمان یبازهکشییور و در  62 یبرا  اتبه تر یو بانک دهان ینیکارآفر یدهان
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سطح   6002 یال شور و ط  25و در   صورت  به 6002 یال 6002 یزمان یدوره یک

 .شود یبررس یتجرب

 

 روش و داده -1

و تجربی اسیییت که از لحا     تحلالی-تحقاق پاش رو دزو تحقاقات توصیییافی 

ود. در این  شیییها، کمّی و از لحا  هدف ناز کاربردی محسیییوب می     آوری دادهدمع

ی غار  کارهاو  ی تخصان انواع اعتبار بانکی به کس   پژوهش به منظور بررسی رابطه 

ی مرسیییوم برای های مختلف اقتصیییادی با کارآفرینی از دو مجموعه دادهمالی بخش

فعالات کارآفرینانه نوپا  ». یکبار از شاخن ( ,6002Léon) شود استفاده می  کارآفرینی

(TEA»)0   ش سال  6(«GEMبان دهانی کارآفرینی )دیده»ده توسط  منتشر  های  برای 

شییود و در برآوردی دیگر از به عنوان متغار وابسییته اسییتفاده می  6002الی  6002

مجموعه داده  »متعلق به  2«(ED) دیدد کسیی  و کارهایتراکم ورود »شییاخن نرخ 

وان متغار به عن 6002تا   6002های  برای سیییال 22(WB) بانک دهانی    2«کارآفرینی 

هایی از کارآفرینی  زیرا هر یک از این دو مجموعه داده دنبه شود؛ وابسته استفاده می  

های انواع تخصییان اعتبار از همچنان داده(. Léon, 6002)کشییند را به تصییویر می

و   ی اسییتمرکز هایانتشییارات بانک ( که مسییتخرج از6002ای لئون )مجموعه داده

سط    شده تو ست       ،در نظر گرفتهرا  یتجار یهابانک فقط اعتبار ارائه  شده ا ستفاده  ا

(Leon, 6002) کل ر»و مشابه ( 6002) لئون. در پژوهش پاش رو از مدل رگرساونی  ،

 :( استفاده شده است6002) 5« و، راندال

𝐄𝐢𝐭 (0رابطه) = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐂𝐢𝐭−𝟏 + 𝚪𝐗𝐢𝐭 + 𝛆𝐢𝐭 

ساونی،   شاخن  نما Eدر این مدل رگر سته و  متغار  Cهای کارآفرینی، د متغار واب

های غار مالی  دهندۀ انواع تخصییان اعتبار )وام بانکی( به شییرکتمسییتقل و نشییان
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 یامجموعه یدهندهنشییان Xهر کشییور و   0(GDPنسییبت به تولاد ناخالن داخلی )

 صاد( مقطع )اقت نماد i سینو نیاپا . همچنانباشد یم یکنترل یرهاااز متغ یس یماتر

شییرح هر یک از متغارها در ددول  باشیید.یزمان )سییال( مباانگر  t سینو نیاو پا

 ( ذکر شده است:0شماره )

 یونیمدل رگرس یرهایمتغ یف(: توص1جدول )
 

 متغار توضاحات منبع

GEM ی نوپانرخ فعالات کارآفرینانه TEA متغار 

 وابسته

(E) 
WB 

و کارهای تراکم ورود به کس  

 ددید
ED 

لئون 

(1622) 

های نسبت تخصان اعتبار به بنگاه

 GDPکشاورزی و شاالت به 
Agri 

 متغار

 مستقل

(C) 

نسبت تخصان اعتبار به صنعت 

)شامل معدن و سوخت، صنعت، انرگی 

 GDP و...( به
Indu 

نسبت تخصان اعتبار به ساختمان 

 GDP به
Cons 

قل وننسبت تخصان اعتبار به حمل

 GDP به
Tran 

نسبت تخصان اعتبار به تجارت 

فروشی( به فروشی و عمده)شامل خرده
GDP 

Trad 

نسبت تخصان اعتبار به سایر 

که در ) های غار مالی خدماتیبنگاه

 GDPبندی مجزا ذکر نشد ( به دسته
Misc 

ها خانوارنسبت تخصان اعتبار به 

 GDPبه 
Hous 

 متغار

 کنترلی

                                                           
0 Gross National Product 
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WB 

به صورت  GDP یقانرخ رشد حق

 )با وقفه( سا نه
Gr 

(X) 

ناخالن  داتول یهسرانلگاریتم 

به قامت سال پایه  (وقفه با) داخلی

6000 
Gdpp 

 Sta.b تعداد مراحل شروع یک کس  و کار

 Reg.p مراحل ثبت امالک

 Enf.c قراردادها یادرا یندهایتعداد فرآ

 وفصلحل نهیهز) یابینرخ باز

 ی(ورشکستگ
Rec.r 

 یقتحق هاییافتهمنبع: 

سعه را هدف قرار داده     ا توده با این که پژوهش پاشِ ب شورهای در حال تو رو، ک

ست، نمونه  ساس داده ا (  6002های مجموعه اعتباری لئون )ی آماری این پژوهش بر ا

سط رو به پایان         سط رو به با  و با درآمد متو شورهای با درآمد متو شامل دو گروه ک

سا   ست که بر ا سته ا یک پانل نامتوازن ( TEA) فعالات کارآفرینانه نوپا یس متغار واب

دهد که  پوشییش می 6002الی  6002کشییور با درآمد متوسییط را طی زمان   62از 

  22-02( این شاخن کارآفرینی را درصد دمعات   GEMبان دهانی کارآفرینی )دیده

  ارکسیی  و کمالک یک  یا مدیر یا گارد که یا یک کارآفرین نوپاای در نظر میسییاله

 26سال )کمتر از   2/2ددید ناز به عمر کمتر از  کس  و کار و مفهوم  0هستند  ددید

شاره دارد  سمی فعالات کند و     ین کارآفرین میا 6ماه( ا سمی یا غار ر تواند در بخش ر

 ,Léon)تمام وقت یا نامه وقت باشیید  کسیی  و کارتواند یک فعالات کارآفرینی می

و کارهای ددید      تغار وابسیییته دوم یعنی تراکم ورود به کسییی     . همچنان م(6002

(ED  یک پانل نامتوازن شییامل )الی   6002کشییور با درآمد متوسییط طی دوره    25

( تعداد   WBشیییود که این شیییاخن کارآفرینیِ بانک دهانی )      را شیییامل می  6002

سان   های ددید شرکت  سن کار )ک سن      22تا  02 ناکه ب یدر هر هزار نفر در  سال 

گارد  را اندازه می 2استکه طی یک سال تقویمی و به صورت رسمی ثبت شده ارند( د

                                                           
0 http://gem-consortium.ns-client.xyz/wiki/0022 

6 http://gem-consortium.ns-client.xyz/wiki/0022 

2 https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/entrepreneurship 
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را  0«محدود تامسئول »های با دهد بلکه شرکت ها را پوشش نمی و البته همه شرکت 

 .(Klapper and et al, 6002)گارد در نظر می

ساونی  مدل در  کارآفرینانه فعالات کارآفرینی شاخن  دو از یک هر پژوهش رگر

س   به ورود تراکم و( TEA) وپان سته  متغار عنوان به( ED) ددید کارهای و ک  واب

  شده  داده شرح  تفکاک به که شود می شامل  را کشورها  از اینمونه رگرساونی،  مدل

 است.

 (:TEA) نوپا کارآفرینانه فعالات وابسته متغار اساس بر کشور 62 نمونه فهرست

شورهای  سط  درآمد با ک سالوادور،  :پایان به رو متو ستان،  اندونزی، ال  ا،زامبا پاک

 .ناجریه هند، گواتما ، فالا ان، غنا،

 وسنیب بوتسوانا، برزیل، اردن، دنوبی، آفریقای: با  به متوسط درآمد با کشورهای

سالمی  دمهوری دامائاکا، تایلند، پرو، پاناما، هرزگوئان،   دومناکن، دمهوری ایران، ا

 .نامباا مکزیک، مالزی، صربستان، سورینام، رومانی،

ساس  بر کشور  25 نمونه فهرست  سته  متغار ا   و کارهایکس    به ورود تراکم واب

 (:ED) ددید

شورهای  سط  درآمد با ک ستان، : پایان به متو سالوادور،  اکراین، ارمن   اندونزی، ال

ستان،  بوتان، ستان،  پاک سته،  تامور تاداک ستان،  دمهوری لِ   عاج،لساح  زامباا، قرقاز

  ئوس،  گردستان،  گواتما ، کوزوو، فالا ان، غنا، سودان،  سنگال،   نکا، سری  ساموآ، 

 .هند وانواتو، ناجریه، مراکش،

 اردن، آلبانی، دنوبی، آفریقای آذربایجان،: با  به متوسییط درآمد با کشییورهای

ستان،  بالروس، برزیل، سوانا،  بلاز، بلغار   کا،دامائا و،تونگ تونس، تایلند، پرو، پاناما، بوت

ساا،  سنت  دوماناکا، رومانی، دوماناکن، دمهوری سنت  سنت  لو   ها،گرنادین و وین

  تان،مغولس  مقدوناه، مالداویس، مالزی، گرنادا، گابون، قزاقستان،  صربستان،   سورینام، 

 .نامباا موریتاس، مکزیک،

ستفاده در رگرساون به تفکاک متغار   توصاف آماری هر یک از متغار  های مورد ا

( قرار داده شییده اسییت. در این دو   6( و )0) و برآورد آن در دداول شییمارهوابسییته 

سط، انحراف معاار، مقدار حداقل و مقدار حداکثر     شاهدات، مقدار متو ددول، تعداد م

 برای هر متغار ذکر شده است:

 

                                                           
0 limited liability 
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(، کشیییور TEAاسیییاس نرخ فعالات کارآفرینانه نوپا )      ی آماری مدل بر  در نمونه 

به   22/20باشیییترین نرخ فعالات کارآفرینانه نوپا را به مازان  6006زامباا در سیییال 

سال مذکور و پاش از آن )یعنی      ست و در  سانده ا سهم بنگاه 6000ثبت ر های غار  ( 

شا  سایر بنگاه    مالی فعال در ک شتر از  صنعت با ست. از    ورزی و  شور بوده ا ها در آن ک

سال      سوی دیگر  سورینام در  کمترین نرخ فعالات کارآفرینانه نوپا را در   6002کشور 

و   6002های دهد که در سییالاقتصییاد مورد بررسییی به خود اختصییا  می  62بان 

به بنگاه       6006 بارات خود را  مالی  باشیییترین نسیییبت اعت فعال در بخش    های غار 

 های خدماتی اختصا  داده است:ساختمان و سایر فعالات

 

 2002-2002اقتصاد با درآمد متوسط طی  22های مدل دادهتوصیف (: 2جدول )

 مشاهدات متغیر
قدار م

 متوسط
 حداکثر حداقل انحراف معیار

TEA 121 1221/11 1111/8 11/2 14/11 

Agri 211 4111/1 9112/1 11/1 11/4 

Indu 128 1141/4 9112/1 11/1 14/21 

Cons 181 1812/9 8119/9 19/1 19/12 

Trans 149 1111/1 1244/1 11/1 18/1 

Trade 181 4421/4 1114/1 88/1 91/24 

Misc 111 1288/11 1111/11 41/1 11/11 

Hous 121 9212/14 2211/19 94/1 12/48 

Gr 291 1119/1 9112/9 4129/2- 1121/11 

Gdppc 291 9281/8 4289/1 8121/4 9121/1 

Sta.b 211 2181/2 9121/1 4111/1 8111/2 

Reg.p 211 8112/1 2249/1 1184/1 4118/2 

Enf.c 211 1141/9 1111/1 9922/9 8284/9 

Rec.r 211 2489/91 9212/11 81/9 21/48 

 تحقیق یهاافتهنبع: یم
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 2002-2002اقتصاد با درآمد متوسط طی  25های مدل دادهتوصیف  (:3جدول )

 حداکثر حداقل اریانحراف مع مقدار متوسط مشاهدات متغیر

ED 141 1188/2 1182/2 1148/1 191/11 

Agri 112 2122/1 1218/1 19/1 11/29 

Indu 914 4121/1 8942/1 11/1 21/21 

Cons 911 2118/9 1224/9 11/1 81/12 

Trans 911 1241/1 1121/1 11/1 2/1 

Trade 984 2221/4 2112/1 11/1 91/24 

Misc 921 8822/1 4881/11 18/1 92/18 

Hous 921 1111/14 1111/19 29/1 12/48 

Gr 114 1182/1 1141/1 -2181/11 1442/91 

Gdppc 114 2114/8 2211/1 9219/4 9121/1 

Sta.b 112 1111/2 9412/1 4191/1 8111/2 

Reg.p 198 2499/1 9141/1 11/1 4118/2 

Enf.c 112 4119/9 1421/1 9922/9 1811/9 

Rec.r 112 1289/21 1112/14 11/1 21/48 

 های تحقیقمنبع: یافته

کشور تحت پوشش، باشترین تراکم     25( در 2) همچنان مطابق با ددول شماره 

سال        سوانا در  شور بوت س  و کارها به ک سال    6002ورود به ک تعلق دارد که در این 

های  های غار مالی فعال در تجارت و سایر فعالاتباشترین تخصان اعتبار را به بنگاه

ست    شته ا سال    خدماتی دا شور در  شترین افزایش را در اعتبار    6002. البته این ک با

صی به بنگاه    صا شور          تخ سوی دیگر ک ست. از  شته ا صنعت دا های فعال در بخش 

سال   سبت      6002 ئوس در  کمترین مازان شاخن تراکم ورود به کس  و کارها را ن

 به سایر کشورها داشته است.
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 اعتبارات با( TEA) نوپا نانهیکارآفر تیفعال رابطه(: 1) نمودار

 (Indu) یصنعت یمال ریغ یهابنگاه به یصیتخص
 تافعال رابطه(: 6) نمودار

 اعتبارات با( TEA) نوپا نانهیکارآفر

 یمال راغ یهابنگاه ریسا به یصاتخص

 (Mics) یخدمات

 

 

( ED) دیدد یکارها و تراکم ورود به کس  رابطه(: 2) نمودار

 (Indu) یصنعت یمال راغ یهابه بنگاه یصابا اعتبارات تخص

تراکم ورود  رابطه(: 2) نمودار

 با (ED) دیدد یکارها و به کس 

 یهااهبنگ ریسا به یصاتخص اعتبارات

 (Mics) یخدمات یمال راغ

 های تحقیقمنبع: یافته

 

کارآفرینی و  هایی همبستگی بان شاخن( رابطه2( تا )0شماره ) در نمودارهای

صی به بنگاه     سبت دو نوع اعتبار تخصا سایر    ن صنعت و  های غار مالی فعال در بخش 

ست. چنانچه در       بنگاه شده ا سام  های غار مالی خدماتی به تولاد ناخالن داخلی تر

شماره  شاهده می 6( و )0) نمودارهای  صی با نرخ     ( م صا شود هر دو نوع اعتبارات تخ

که همبسیییتگی    دهد معکوس را نشیییان می ی( رابطه TEAفعالات کارآفرینانه نوپا )      

قتصادی  ی اهای غار مالی صنعتی و سایر بنگاههامعکوس اعتبارات تخصاصی به بنگاه
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تواند در راسیییتای عدم  غار مالی خدماتی با شیییاخن کارآفرینی مذکور به ترتا  می

( بان تراکم  2) ( و2شماره )  تأیاد و تأیاد ادباات به کار رود. همچنان در نمودارهای

های غار مالی  ( با دو نوع تخصان اعتبار به بنگاهEDو کارهای ددید )ورود به کس  

های غار مالی فعال در خدمات ناز به ترتا  همبستگی منفی و مثبت  صنعت و بنگاه 

های  رسییید  زم اسیییت روابط شیییاخن خورد. با این حال، به نظر میبه چشیییم می

رات تخصییاصییی در یک مدل رگرسییاونی با حیییور سییایر      کارآفرینی با انواع اعتبا

 متغارهای اثرگذار بررسی شود.

 تجزیه و تحلیل -3
  مدلدر  اسییتفاده مورد ارهایابتدا  زم اسییت متغ رگرسییاونی مدل برآورد برای

  یکیبه روش د هاداده ماناییلذا آزمون  . ندشییو یابیارز ییاز دهت مانا رگرسییاونی

شرفته پ 0فولر س   هایونآزم از یکی که ا ست  تابلویی هایداده برای منا ستفاده   ا ا

( 0225 نصرتی، )منجذب و  باشد می( 0226) 6فاشر  از برگرفته کهروش  این. شود یم

سبت به آزمون      یک ست و البته ن سررا ساده،  ست )  دیگر هایآزمون   Maddalaبهتر ا

and Wu, 0222 )است مناس  ناز نامتوازن پانل برای که یژهو به (Barbieri, 6002  .)

 رامتغ ییمانا عدم ای واحد شییهیر ودود یدهندهنشییان صییفر فرض آزمون نیا در

ست  مقاطع همه در موردنظر شان  کی فرض و ا ست    کیحداقل  یدهندهن مقطع مانا

را با چهار آماره مورد سیینجش  راهر متغ مذکور آزمون(. 0225 ،ینصییرت)منجذب و 

(  2) شیییماره  ددول  در پژوهش نمونه  دو یبرا آنها احتمال   جینتا که   دهد یقرار م

 :است شده گزارش

 شرفتهیپ فولر یکید آزمون جی(: نتا0) جدول

                                                           
0 Dikiey-fuller 

6 Fisher 

 2111-2111اقتصاد با درآمد متوسط طی  12 2111-2114 یاقتصاد با درآمد متوسط ط 24 نمونه مدل

 آماره

 متغیرها
P Z L* Pm P Z L* Pm 

TEA 11/1 11/1 11/1 11/1     

ED     11/1 11/1 11/1 11/1 

Agri 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 
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 یقتحق هاییافتهمنبع: 

  رفته کار به یرهاامتغ یهمه است، شده داده نشان( 2) شماره ددول در چنانچه

س  مدل در  رایمانا هستند ز  شرفته اپفولر  یکیآماره آزمون د چهار سطح  در یونارگر

سییطح   در آنها از کیهر  یبرا یینامانا ایواحد  یشییهیبر ودود ر یصییفر مبن فرض

 .شودیم رد 02/0 یخطا

شخ  یبرا   اعتبارات انواع با ینیکارآفر شاخن  دو از کی هر یبرآورد یالگو نات

  و پاگان بروش مر،ال اف» رانظ ییهاآزمون از یمال راغ یهابنگاه به یصییاتخصیی

( در رابطه با    6002) 6نیکه گر  یبا( با ترت 0225 ،ی)منجذب و نصیییرت  0«هاسیییمن 

 .است شده استفاده نموده، اناب پانل یهاداده

  رهاافت  و  2«تجماعی» رهاافت   انب انتشیییخ یبرا توانیم امراف ل آزمون از

ستفاده م FE) ثابت اثرات با تابلویی   ثابت دمله بودن برابر فرض آن در که شود ی( ا

فرض صییفر  تحتآزمون  ین. در ااسییت)اقتصییادها( مورد آزمون  مقاطع یهمه برای

ست )  اعیحداقل مربعات تجم انروش تخم Fآزمون    در حالی(. Greene, 6002کارا

ستفاده م  تابلویی رهاافتآزمون  یکتحت فرض  که   و)منجذب  شود یبا اثرات ثابت ا

                                                           
0 F limer (F ratio), Breusch and Pagan's test and Hausman's test 

6 Greene 

2 Pooled 

Indu 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

Cons 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

Tran 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

Trad 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

Misc 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

Hous 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

Gr 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

Gdppc 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

Sta.b 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

Reg.p 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

Enf.c 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

Rec.r 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 
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صرتی،    بر را  گرانژ ی ضرا  آزمون یک( 0220) 0پاگان و بروش ناهمچن(. 0225 ن

سماندهای  یپایه اثرات  با تابلویی هایداده رهاافت یبرا را یحداقل مربعات معمول پ

تحت  ا به ترت یدرصد 2 یگرفتن احتمال خطا نظر در با کهکردند  یفتعر یتصادف 

صفر   صادفی  اثراتپانل با  رهاافتفرض    با پانل الگوی یکتحت فرض  و( رد RE) ت

  بروش و لامر اف آزمون دو نتایج(. Greene, 6002) شییودمی یادتأ تصییادفی اثرات

 است: گردیده ارائهوابسته  اردو متغ اکبه تفک و( 2) ددول شماره در پاگان
 پاگان بروش و مریل اف یهاآزمون جینتا(: 5) جدول

 های تحقیقمأخذ: یافته

 سییطح درمورد مطالعه  نمونهدو  هر یصییفر برا فرض مر،ال افاسییاس آزمون  بر

صد  2 یخطا .  شود ینم ردثابت  اثرات با ییتابلو یهاداده افتالذا ره شود یرد م در

  یفبا اثرات تصاد ییتابلو یهاهداد افتاره بر یمبنصفر  فرض پاگان، بروش آزمون در

سته   رااقتصاد در حال توسعه و با متغ   62 یبرا ( رد  TEA) نوپا نانهیکارآفر تافعالواب

اقتصاد در حال توسعه    25 یبرا یبا اثرات تصادف  ییتابلو یهاداده افتارهو  شود یم

 .شودینمرد  (EDورود به کس  و کارها ) تراکموابسته  راو با متغ

 افتاره ناب حاصییح یبرآورد یالگو ناآزمون هاسییمن را دهت تشییخ  جینتا

 توانیم کاتفک به برآورد دو هر یبرا یثابت و اثرات تصادف  اثرات با ییتابلو یهاداده

 :کرد مشاهده( 2در ددول شماره )

 آزمون هاسمن یج(: نتا0جدول )

 های تحقیقمأخذ: یافته

                                                           
0 Breusch-Pagan 

 TEA ED آماره آزمون

 اف لیمر
 𝐹 82/2 12/12آماره 

 𝐹 1111/1 1111/1احتمال آماره 

 اگانبروش پ
 𝜒2 111/1 14/112آماره

 𝜒2 1111/1 1111/1احتمال آماره

 TEA ED 

 𝜒2 82/211 11/12آماره

 𝜒2 1111/1 1111/1مارهاحتمال آ
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  اسییت یتصییادف اثرات یالگو رد عدم آن صییفر فرض که آزمون نیابر اسییاس 

(Baum, 6002 )احتمال آماره یوقت یعنی کیکه فرض  یحال درχ6  02/0کوچکتر از 

 یالگو( Torres-Reyna, 6005) باشییدیاثرات ثابت م یبر عدم رد الگو یباشیید مبن

س  مدل ی( براFEاثرات ثابت ) سط و متغ    62 یونارگر صاد با درآمد متو سته   رااقت واب

  یدفاثرات تصا یالگو ناهمچن. شودیم داده ناتشخ( TEA) نوپا نانهیکارآفر تافعال

(REن )س  یبرا زا سعه و با متغ    25 یونامدل رگر صاد در حال تو سته تراکم    رااقت واب

سا  ( EDورود به کس  و کارها )  شده    لیتعد 0والد آزمون از ادامه در. شود یم ییشنا

س  دهت سان  انسیوار یبرر  به 6جیوولدر آزمون زان( و 6005Reyna, -Torres) یناهم

  و)منجذب  اسییت هادزاء اخاللبهره گرفته شیید ناب یخودهمبسییتگ یبررسیی منظور

 برآورد یبرا شییده، انجام یهاآزمون به توده با ت،ینها در(. 0222 ،یپات یمحمود

 وابسییته رامتغ بادرآمد متوسییط  بااقتصییاد  62 ییتابلو یهابا داده یونال رگرسییمد

مدل    در یناهمسیییان  انسی وار ناتشیییخ لا دل به ( TEA) نوپا  نانه  یکارآفر  تا فعال 

(Baum, 6002 )تمربعا حداقل روش از شییتراب ییکارا با جینتا به یابادسییت زان و  

شده    0222 ،یپات ی)منجذب و محمود 2(FGLSدر دسترس )  افتهی ماتعم ستفاده  ( ا

  25 یونامدل رگرسیی برآوردبه کار رفته، دهت  یهاتوده به آزمون با آخر دراسییت. 

(  ED) دیدد یکارها و کس   به ورود تراکم وابسته  رامتغ با متوسط  درآمد با اقتصاد 

 .است شده استفاده( RE) یتصادف اثرات روش از

شماره  شورهای با   توان نتایج برآوردی ( می5) در ددول  را برای هر دو نمونه از ک

سته مشاهده کرد.       که در ددول شماره  طورهمان درآمد متوسط به تفکاک متغار واب

نه نوپا )         ( مشیییاهده می 5) نا تایج برآورد نرخ فعالات کارآفری با انواع  TEAشیییود ن  )

  هایدهد که در بان انواع وام بانکی تخصاصی به بنگاهتخصان اعتبار بانکی نشان می

با درآمد متوسیییط طی دوره     62غار مالی در   به    6002الی  6002کشیییور  ، اعتبار 

دارترین ارتباط مثبت را با شییاخن  های غار مالی کشییاورزی باشییترین و معنیبنگاه

نتایج نشیییان    در مقابل  ( دارد. GEMدهانی کارآفرینی )   بان دهی د( TEAکارآفرینی ) 

مالی خدماتی با فعالات کارآفرینانه   های غاردهد تخصییان اعتبار به سییایر بنگاه می

 تریداری ضعافای با معنیداری دارد. چنان رابطهی منفی و معنی( رابطهTEAنوپا )

                                                           
0 Wald 

6 Wooldridge 

2 Feasible Generalized Least Squares (FGLS) 
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ور  با شاخن کارآفرینی مذک  نقل و حملهای غار مالی بان اعتبار تخصاصی به بنگاه  

 ناز ودود دارد.

(  EDکارهای ددید )و  در طرف دیگر، نتایج برآوردی برای تراکم ورود به کسیی 

سطح   سال     25در  سط بان  شور با درآمد متو شان می  6002الی  6002های ک دهد  ن

های غار مالی و شیییاخن کارآفرینی بانک  که بان اعتبار تخصیییاصیییی به انواع بنگاه

ت و  ی مثبهای غار مالی صیینعتی باشییترین رابطه(، اعتباردهی به بنگاهWBدهانی )

دهی به  ( دارد. همچنان وامEDو کارهای ددید )    کسییی  دار را با نرخ ورود به   معنی

های خدماتی با شاخن  های غار مالی فعال در بخش ساختمان و ناز سایر بخشبنگاه

 دار دارد.ای منفی و معنیکارآفرینی مذکور رابطه

 (: نتایج برآوردی رگرسیون7جدول )

 یقتحق هاییافتهمنبع: 

 TEA ED متغیر وابسته

 انحراف معیار احتمال ضرایب یارانحراف مع احتمال ضرایب متغیر مستقل

Agri 1111/2 111/1 2141/1 -1198/1 114/1 1912/1 

Indu 2812/1 141/1 1891/1 1121/1 121/1 1441/1 

Cons -1422/1 212/1 1494/1 -1112/1 111/1 1119/1 

Tran 1241/1 181/1 1241/1 -1142/1 422/1 1141/1 

Trad -1141/1 119/1 1111/1 1298/1 414/1 1118/1 

Misc -9241/1 121/1 1812/1 -1111/1 121/1 1214/1 

Hous -2211/1 112/1 1119/1 1112/1 212/1 1141/1 

Gr 1112/1 111/1 1294/1 1211/1 211/1 1181/1 

Gdppc -4111/1 811/1 1111/2 9121/2 111/1 4242/1 

Sta.b -9221/9 221/1 1111/9 -1119/1 211/1 9111/1 

Reg.p -1111/21 111/1 2921/1 -2119/1 111/1 1128/1 

Enf.c -1921/9 219/1 1421/11 -9111/9 141/1 1421/2 

Rec.r 1229/1 129/1 1112/1 1121/1 982/1 1111/1 

 2211/11 214/1 1111/9- 1111/11 121/1 1284/21 از مبدأ عرض
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 زان ودهی به خانوارها   های کنترلی، وام ی تمرکز بر نتایج و در بان متغار در ادامه 

ها و مراحل ثبت حقوق مالکات  تعداد فرآینده (6000) 0« و و کل ر» یمطالعه طبق

دار دارد. همچنان نتایج،   ای منفی و معنی( رابطه TEAناز با فعالات کارآفرینانه نوپا )       

ان درآمد  ی ب( رابطه 6002( و لئون )6005) 6«چمبرسیییو و موونمو» پژوهشمانند   

س        شاخن تراکم ورود به ک شورها را با  (، مثبت و با  EDو کارهای ددید ) سرانه ک

 کند.داری با  معرفی میمعنی

شی از اختالف در دوره می ها در نتایج دو برآورد با برخی تفاوت   ی زمانیتواند نا

های کارآفرینی  کشییورهای مورد بررسییی و یا به خصییو  تعاریف هر یک از شییاخن

تواند از علل اصیییلی اختالف دزئی در برخی نتایج دو     بنابراین این موارد می ؛ باشییید 

شمار رود. همچنان در برخی پژوهش  ها با توده به تعاریف این دو  برآورد پژوهش به 

تری برای ی مناسیی  ( را سیینجه TEAشییاخن، شییاخن فعالات کارآفرینانه نوپا )  

شا      سمی با هم و ناز  سمی و غار ر س   کارآفرینی ر و کارهای  خن تراکم ورود به ک

 ;Léon 6002)دانند  ی بهتری برای کارآفرینی رسیییمی می ( را سییینجه EDددید )  

Omri 6060)توان گفت که تخصیییان اعتبارات بانکی به بخش  . بر این اسیییاس می

تری بر کارآفرین رسییمی و شییرکتی و ناز تخصییان اعتبارات به    صیینعت اثر مثبت

 کارآفرینی رسمی و غار رسمی با هم دارد.تری بر کشاورزی اثر مثبت

 گیرینتیجه
 های غاری تخصییان اعتبار به انواع بنگاهدر این پژوهش، با هدف بررسییی رابطه

شامل بنگاه  ساختمان،      مالی  صنعت،  شاورزی،  سایر   نقل و حملهای ک ، بازرگانی و 

ز دو شاخن   های غار مالی خدماتی بر کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه ا  بنگاه

( و نرخ ورود به  TEAی نوپا )کارآفرینی مرسیییوم یعنی شیییاخن فعالات کارآفرینانه  

س    شاخن        EDو کارهای ددید )ک ست که برآورد هر یک از دو  شده ا ستفاده  ( ا

  25و  6002الی  6002های کشور با درآمد متوسط را طی سال    62مذکور به ترتا  

 دهند.پوشش می 6002الی  6002 کشور با درآمد متوسط را در دوره

گاه       به بن بار  تایج این پژوهش، تخصیییان اعت عال در بخش   بر اسیییاس ن های ف

نه نوپا )        کشیییاورزی اثر مثبت و معنی  نا ( دارد.  TEAداری بر ارتقای فعالات کارآفری

                                                           
0 Klapper and Love 

6 Chambers and Munemo 
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دار  های فعال در بخش صنعت دارای باشترین رابطه معنی  دهی به بنگاههمچنان، وام

س  و کارهای ددید )  و مثبت با تراکم ورود شد. در مقابل وام ( میEDبه ک دهی به  با

 ای منفی دارد.ی، رابطهنیشاخن کارآفرهای خدماتی با هر دو بخش سایر فعالات

تایج، می   له را مؤید دیدگاهی دانسیییت که بان انواع         بر اسیییاس ن توان این مقا

ئل می      قا مایز  بارات، ت ند    اعت مان دوردا، »( و 2600(، بزمر )6006) 0«ورنر»شیییود )

ی در دریافت  بندتیاولوتوان بر اهمات ((. همچنان، می6002) 6«شییو ریک و تالور 

سعه تأکاد کرد. به نظر      اعتبار بان انواع بخش شورهای در حال تو صادی در ک های اقت

ی برخی کشییورهای پاشییرفته در اولویت دادن به دو   تواند تجربهرسیید نتایج میمی

های خدماتی، برای اخذ  ت به ساختمان و سایر فعالات  بخش کشاورزی و صنعت نسب   

شورهای در    (Bezemer and et al, 6002; Goodhart, 0222)اعتبار بانکی  را برای ک

 حال توسعه تأیاد کند.

هایی که افزایش حجم   کند در تکمال پژوهش  این پژوهش همچنان سیییعی می

)مانند چراتاان و قربانی      کنند  پول و شیییبه پول را برای کارآفرینی مفاد معرفی می   

کاران ) 0222) ماً این افزایش حجم       0222( و محمودی و هم که الزا ند  اان ک (( ب

ه  دهد بلکه این تخصییان اعتبارات بانکی بنقدینگی ناسییت که کارآفرینی را ارتقا می

ست که می           صنعت( ا شاورزی و  صاد )در این تحقاق؛ ک صد مولد اقت تواند  سمت مقا

کارآفری     عث افزایش  با شیییاخن        با خانگی  چه در این پژوهش وام  نان نی شیییود. چ

شد لذا همانند تحقاق بک و     تواند رابطهکارآفرینی نمی شته با ی مثبت و معناداری دا

صاه کرد. با      توان این وام( نمی6006همکاران ) صادی تو شد اقت ها را برای کمک به ر

اثر منفی   (Léon 6002)های مصیییرفی های رهنی از کل وامتوده به سیییهم زیاد وام

صرفی بر کارآفرینی در پژوهش پاشِ  وام شی از اثر منفی وام رو میهای م ای  هتواند نا

. همچنان نتایج این  (Bezemer and et al, 6060)باشییید  کسییی  و کارهارهنی بر 

از دمله سییهولت در فرآیندهای   کسیی  و کارپژوهش بر رفع موانع مودود در محاط 

 کند.حقوق مالکات تأکاد میو ثبت  کس  و کارشروع یک 

داشیییته باشییید،      تواند یاعتبار م  ناکه انواع تخصییی  یبا توده به آثار مختلف    لذا  

ست اس  س ی از دمله دولت و بانک مرکزی نظام اعتبار گذارانا ست اقبل از   ،یگذارا

صد در  دیبا   شان یا ات طلبدیمهم م نیو البته ا ندیتوده نما یاعتبارات بانک انیبه مق

                                                           
0 Werner 

6 Jordà, Schularick,Taylor 
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 زان های تجاریها به ویژه بانکو گزارشییات بانک هاداده را در انتشییار زیتما نیابتدا ا

 .قائل شوند

  یها از دمله داده  داده تی محدود  با  پژوهش نیا اسیییت ذکر به  زم  انی پا  در

همچنان  .اسییت بوده رو به روکشییورها  یبرخ یبرا یاعتبارات بانک یشییده کاتفک

  ،یآت یاهدر پژوهشآن  آثار و اعتبار انواع ناب زیتما به شتراب توده دِشنهااپ بر عالوه

  .داد انجام زاکشور خا  ن کیدر سطح  توانیم راحاضر  پژوهش
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 منابع
سعاد،   چراتاان، ایمان - ست   ،0222و قربانی،  ساا های پولی و مالی بر تحلال آثار 

 .22-52(، 2)5کارآفرینی،  توسعه فصلنامه با تأکاد بر بخش زنان(،) کارآفرینی

های توسعه ایران از  ، نقد برنامه0225و مقاسه، محسن،    خاندوزی، ساد احسان   -

مالی و واقعی، پژوهش   باط بخش  مه      منظر ارت نا قادی متون بر مه انت های علوم  نا

 .022-002(، 2)02انسانی، 

، هدایت خلق اعتبار؛ آنچه درباره معجزه شییرق آسییاا  0222درودیان، حسییان،  -

  الکتروناکی نشریۀ ) مبان ول )اعتبار( و توسعه، دستارهای  : پ0 دانام نوشتار نمی

 .02-0(، 22)2، (مبان تحقاقات و مطالعات موسسه

و کار ، بررسی تأثار فیای کس  0220شهنازی، روح اله و دهقان شعبانی، زهرا،   -

شنامه        شورهای منتخ ، پژوه صادی در ک شد اقت صادی،   بر ر -020(، 2)00اقت

022. 

ها در رشد  ، نقش توزیع تسهاالت اعطایی بانک 0225اران، طاهرپور، دواد و همک -

 .026-022(، 22)02پژوهشنامه،  اقتصادی ایران، فصلنامه

، تأثار تسییهاالت بانکی بر اشییتغال زایی   0222 طابی، سییادکمال و همکاران، -

 .22-0(، 2)6اقتصاد،  و پول های اقتصادی ایران، فصلنامهبخش

 یکس  و کارها  یمال نااعتبار و تأم تیداه هایسااست   ،0222، محمد ،یعابد -

 ، تهران.)ره( طباطباییارشد، دانشگاه عالمه  یکارشناس نامهانیپا ی،رمالاغ

، اثر تسهاالت بانکی بر رشد ارزش افزوده 0222 فتحی آقابابا، محسن و همکاران، -

صلنامه       ساختمان و مسکن، ف صادی،   سازی مدل صنعت، خدمات، کشاورزی،  اقت

02(6 ،)55-006. 

  ش،یرانداخ و رضییا ،یمظهر و محسیین اره،اخ یمحمد و ماابراه ،یمحمود -

 انسکنفر ناسوم  ،ینیکارآفر توسعه  بر یپول یها است اس  لاتحل ،0222مسعود، 

 https://civilica.com/doc/522205تهران، کار، و کس  اقتصاد و تیریمد سا نه

لت و تورم در  اندازه دو، 0222و محمودی پاتی، محسییین،  منجذب، محمدرضیییا -

  مدلسییازی تحقاقات ، فصییلنامهکشییورهای در حال توسییعه: رهاافت پانل دیتا 

 .25-22(، 62)5اقتصادی، 

ضا   ،منجذب - صرتی و محمدر ضا،  ن شرفته       های. مدل0225، ر سنجی پا صاد اقت

 .موسسه کتاب مهربان نشر :تهران، ز و استاتاوبا ایوی ههمرا

ایت اعتبار. باسییت و نهمان . سییااسییت پولی و هد 0222نصییاری اقدم، علی،  -

کنفرانس سا نه بانکداری اسالمی، تهران، بانک مرکزی ایران )موسسه بانکداری      

 ایران(.



0200 بهار  ♦ 20 شماره ♦ 00سال  ♦ اقتصادی راهبرد    20  

 

- Abiad, A., Detragiache, E., & Tressel, T. (6000). A New Database of 

Financial Reforms. IMF Staff Papers. 25(6). 620–206. 

https://doi.org/0000025/imfsp.6002062. 

- Barbieri, L. (6002). Panel Unit Root Tests: A Review. Serie Rossa: 

Economia – Quaderno, 22 (Università Cattolica Del Sacro Cuore 

Piacenza). 0–22. 

http://www.unicatt.it/dipartimenti/ScEcoSoc/default.stm. 

- Baum, C. F. (6002). An Introduction to Modern Econometrics Using 

Stata. Texas: Stata press. 

- Beck, T and et al. 6006. "Who Gets the Credit? And Does It Matter? 

Household vs. Firm Lending Across Countries. The B.E. Journal of 

Macroeconomics". 06(0). 0–22. 

- Bezemer, D. J. 6002. "Schumpeter Might Be Right Again: The 

Functional Differentiation of Credit". Journal of Evolutionary 

Economics, 62(2). 222–20. 

- Bezemer, D., Ryan-Collins, J., Zhang, L. (6002). "Credit Where It’s Due: 

A Historical, Theoretical and Empirical Review of Credit Guidance 

Policies in the 60th Century". UCL Institute for Innovation and Public 

Purpose, London. 

- Bezemer, D., Samarina, A., & Zhang, L. 6060. "Does Mortgage Lending 

Impact Business Credit? Evidence from a New Disaggregated Bank 

Credit Data Set". Journal of Banking and Finance. 002. 0–22. 

- Chambers, D., & Munemo, J. (6005). The Impact of Regulations and 

Institutional Quality on Entrepreneurship. Mercatus Center at George 

Mason University, Arlington. 

- Cumming, D and et al. 6002. "New Directions in Entrepreneurial 

Finance". Journal of Banking and Finance. 000. 626–20. 

- Doing Business. (6002). Doing Business6060. World Bank, 

Washington, DC. 

- Gnyawali, Devi R, and Daniel S Fogel. 0222. "Environments for 

Entrepreneurship Development: Key Dimensions and Research 

Implications". Entrepreneurship theory and practice. 02(2). 22–26. 

- Goodhart, C. A. E. (0222). Money, information and uncertainty. Second 

edition. Macmillan International Higher Education. London. 

- Greene, W. H. (6002). Econometric Analysis. ed. Eighth Edition. The 

Stern School of Business New York University. New York. 

https://doi.org/10.1057/imfsp.2009.23


 0200 بهار  ♦ 20 شماره ♦ 00سال  ♦ اقتصادی راهبرد   20

 

- He, C., Lu, J., & Qian, H. 6002. "Entrepreneurship in China". Small 

Business Economics, 26(2). 222–52. 

- Jha, C. K., & Bhuyan, R. (6060). Do financial reforms promote 

entrepreneurship? Finance Research Letters. 22(000656). 0–2. 

- Jordà, Ò., Schularick, M., & Taylor, A. M. 6002. "The Great Mortgaging: 

Housing Finance, Crises and Business Cycles". Economic policy. 

20(22). 005–26. 

- Keilbach, M., Tamvada, J. P., & Audretsch, D. B. (6002). Sustaining 

Entrepreneurship and Economic Growth: Lessons in Policy and Industry 

Innovations from Germany and India. Springer-Verlag New York & 

Business Media, New York. 

- Kerr, W., & Nanda, R. (6002). Financing Constraints and 

Entrepreneurship (02222), National Bureau of Economic Research, 

Cheltenham. 

- King, R. G., & Levine, R. 0222a. "Finance and Growth: Schumpeter 

Might Be Right*". The Quarterly Journal of Economics 002(2). 505–

25. 

- King, R. G., & Levine, R. 0222b. "Finance, Entrepreneurship and 

Growth: Theory and Evidence". Journal of Monetary Economics 26(2), 

pp. 202–26. 

- Klapper, L and et al (6005). Entrepreneurship and Firm Formation across 

Countries. World Bank, U.S. 

- Klapper, L., & Love, I. 6000. "The Impact of the Financial Crisis on New 

Firm Registration". Economics Letters 002(0). 0–2. 

- Klapper, L., Love, I., & Randall, D. 6002. "New Firm Registration and 

the Business Cycle. International Entrepreneurship and Management 

Journal".00(6). 0-22. 

- Klapper, L., Meunier, F., & Diniz, L. (6002). "Entrepreneurship around 

the world-before, during, and after the crisis. World Bank. Washington, 

DC. 

- Lee, H. J. 6002. "What Factors Are Necessary for Sustaining 

Entrepreneurship?". Sustainability (Switzerland) 00(2066). 0-60. 

- Léon, F. (6002). The Credit Structure Database. Center for Research in 

Economics and Management(CREA). Luxembourg. 

- Léon, F. 6002. "Long-Term Finance and Entrepreneurship". Economic 

Systems 22(000220). 0-02. 



0200 بهار  ♦ 20 شماره ♦ 00سال  ♦ اقتصادی راهبرد    26  

 

- Léon, F. 6060. "The provision of long-term credit and firm growth in 

developing countries". Economic Modelling, 20. 22-52. 

- Levine, R. 0222. "Financial development and economic growth: views 

and agenda". Journal of Economic Literature. 22(6). 222-562. 

- Liu, Z., Wu, H., & Wu, J. 6002. "Location-based tax incentives and 

entrepreneurial activities: evidence from Western Regional Development 

Strategy in China". Small Business Economics, Springer. 26(2). 0-02. 

- Maddala, G. S., & Wu, S. (0222). A comparative study of unit root tests 

with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and 

Statistics. https://doi.org/0000000/0222-002200200s0220 

- Meierrieks, D. 6002. "Financial development and innovation: Is there 

evidence of a schumpeterian finance-innovation nexus?". Annals of 

Economics & Finance, 02(6). 222-222. 

- Müller, K. and Verner, E. (6060), Credit Allocation and Macroeconomic 

Fluctuations, pp. 0-020. Available at SSRN 2520220. 

- Omri, A. 6060. "Formal versus Informal Entrepreneurship in Emerging 

Economies: The Roles of Governance and the Financial Sector". Journal 

of Business Research. 002. 655-20. 

- Philip, A. (6002), Financial Liberalization and the Relationship between 

Finance and Growth. Department of Land Economy, Cambridge. 

- Schumpeter, J. A. (0222). Business Cycles (Vol. 0). McGraw-Hill, New 

York. 

- Somoye, R. O. C. 6002. "The impact of finance on entrepreneurship 

growth in Nigeria: A cointegration framework. ACRN Journal of 

Entrepreneurship Perspectives. 6(6). 60-22. 

- Torres-Reyna, O. (6005). Panel data analysis fixed and random effects 

using Stata (v. 206). Data & Statistical Services, Princeton, Priceton 

University. 

- Werner, R. A. 6006. "A reconsideration of the rationale for bank-

centered economic systems and the effectiveness of directed credit 

policies in the light of Japanese evidence". Japanese Economy, 20(2). 2-

22. 

- Werner, R.A. (6002), New Paradigm in Macroeconomics: Solving the 

Riddle of Japanese Macroeconomic Performance, Palgrave Macmillan, 

London. 



 0200 بهار  ♦ 20 شماره ♦ 00سال  ♦ اقتصادی راهبرد   22

 

- Werner, R. A. (6006). The quantity theory of credit and some of its 

applications. Centre for Banking, Finance, and Sustainable Development, 

University of Southampto, Southampto. 

- Yu, C. (6002). Entrepreneurship and credit constraints: evidence from 

rural households in China. Institute of Policy and Management, Beijing. 

 

- https://www.khamenei.ir 
- https://www.gemconsortium.org 

- https://www.worldbank.org 
 

https://www.khamenei.ir/
https://www.gemconsortium.org/

