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چکیده
توسعۀ صادرات غیرنفتی از اولویتهای سیاستگذاری جهت نیل به رشد و توسعه متوازن و همه جانبه
در کشورهای تولیدکننده نفت است .در این بین ،توسعه فضای کارآفرینی با تقویت رویکرد خالقانه به
فعالیتهای اقتصادی و تبدیل دانش جدید به کاالها و خدمات جدید میتواند موجبات دستیابی به مزیت
رقابتی در بازارهای جهانی و توسعه صادرات غیرنفتی را فراهم کند .بنابراین ،تحقیق حاضر سعی نمود
تأثیر فضای کارآفرینی بر صادرات غیرنفتی را در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعهیافته طی
دوره  1113-1114تعیین نماید .بههمین منظور ،مدل تحقیق با استفاده از دادههای تابلویی و به روش
گشتاورهای تعمیمیافته برآورد گردید .نتایج نشان داد ،شاخص کارآفرینی کل و زیرشاخصهای آن
شامل گرایش کارآفرینانه ،توانایی کارآفرینانه و اشتیاق کارآفرینانه بهعنوان جایگزین فضای کارآفرینی
بهترتیب با ضرایب  1/11 ،1/13 ،1/31و  1/30بر صادرات غیر نفتی تأثیر دارند .همچنین ،متغیرهای
کنترل شامل تولید ناخالص سرانه ،نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد بهترتیب با ضرایب ،1/01
 1/10و  1/14بر صادرات غیرنفتی تأثیر دارند.
واژههای کلیدی :صادرات غیرنفتی ،فضای کارآفرینی ،نرخ ارز واقعی
طبقهبندی .C33 ،L26 ،F14 :JEL
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مقدمه
صادرات1

پس از سرمایه گذاری ،بیشترین تأثیر را بر رشد تولید ناخالص داخلی و پس از هزینههای دولت،
بیشتتترین تأثیر را بر اشتتتغالزایی دارد (عستتگری و همکاران .)1313 ،مقابله با کستتری تراز پرداختها،
فراهمستازی مزیت نسبی در تولید محصوالت صادراتی ،حصول کارایی و افزایش بهرهوری عوامل تولید،
استتتفاده بهینه از امکانات بالفعل و بالقوه ،افزایش رقابت بین تولیدکنندگان و بهبود کیفیت محصتتوالت،
استتفاده از فناوری پیشترفته ،ارز آوری ،جذس سترمایه گذاری خارجی و گسترش بازارهای داخلی از دیگر
مزایای توستتعه صتتادرات بهشتتمار میرود (آذربایجانی و همکاران .)1311 ،اما ،اغلب کشتتورهای در حال
توسعۀ تولیدکننده نفت از وابستگی صرف به صادرات نفتی بهعنوان تنها مزیت نسبی 1رنج میبرند و بروز
هرگونه نوستان در قیمت و تقاضتتای نفت به علت کم کشتتش بودن عرضتته و تقاضتای جهانی آن باعث
بیثباتی درآمدهای ارزی ،افزایش نااطمینانی عمومی ،کاهش نکاالهای جدید غیرنفتی میتواند به کسب
مزیت نستتبی 3این گروه از کشتتورها در بازارهای جهانی کم نموده و با ایجاد موقعیت انحصتتاری برای
آنها ،از اثرات مخرس صادرات نفت بر اقتصاد جلوگیری کند .بر این اساس ،توسعه صادرات غیرنفتی 0یکی
از مهمترین راهبردهای پیشِ روی کشورهای نفتی جهت نیل به توسعه متوازن است (شاهآبادی و ثمری،
.)1311
از سویی ،کارآفرینی 1از سازوکارهای مهم تولید ثروت در جامعه است که با ایجاد و انتقال دانش ،افزایش
رقابت ،متنوعسازی تولیدات ،تخصیص بهینه منابع با استفاده از فرصتهای آتی مخاطرهآمیز و معرفی
محصوالت جدید میتواند توسعه صادرات غیرنفتی را تحقق بخشد (هسلز .)1114 ،6همچنین ،بهبود فضای
کارآفرینی با ایجاد امکان درک صحیح فرصتها ،استفاده از سرمایههای راکد ،مدیریت و سازماندهی مناسب
فعالیتهای اقتصادی ،تغییر ساختار سنتی تولید و فناوری ،کاهش هزینههای تولید ،کاهش بهای تمام شده
محصوالت و افزایش بهرهوری کل عوامل میتواند به متنوعسازی صادرات و توسعه صادرات مبتنی بر
ارزش افزوده باال کم نماید و زمینه بهبود رابطه مبادله و رشد اقتصادی مستمر و باثبات را فراهم کند
(شان و همکاران.)1113 ،4
در این راستا ،تحقیق حاضر سعی نموده تأثیر فضای کارآفرینی بر توسعه صادرات غیرنفتی را در  11کشور
منتخب تولیدکننده نفت شامل آمریکا ،استرالیا ،اکوادور ،الجزایر ،امارات متحده عربی ،اندونزی ،ایران،
بحرین ،برزیل ،بولیوی ،روسیه ،عربستان سعودی ،عمان ،قطر ،کانادا ،کلمبیا ،کویت ،مکزی  ،نروژ ،نیجریه
و ونزوئال طی دوره  1113-1114بررسی نماید.
در ادامه ،این مطالعه چنین ساماندهی شده که در ابتدا پیرامون اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی سخن به
میان آمده است .سپس ،فضای کارآفرینی تعریف و سازوکار تأثیرگذاری آن بر صادرات غیرنفتی تببین شده
5. Entrepreneurship
6. Hessels
7. Shan et al

1. Export
2. Comparative advantage
3. Comparative Advantage
4. Development of Non-oil export
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است .پس از آن ،پیشینه مطالعات تجربی مرتبط با موضوع مرور و جنبه نوآوری تحقیق ذکر شده است.
آنگاه ،مدل تحقیق ارائه ،متغیرهای آن معرفی و در نهایت برآورد شده است .در پایان ،نتایج حاصله مورد
بحث و بررسی قرار گرفته و چند توصیه سیاستی پیشنهاد شده است.
ادبیات موضوع
صادرات غیرنفتی
صادرات1

در برخی از کشورهای درحال توسعه -خاصه کشورهای جنوس شرق آسیا،-
اتخاذ راهبرد توسعه
اهمیت صادرات را بهعنوان ی منبع تأمین ارز و موتور محرکۀ رشد اقتصادی بیش از پیش نمایان ساخته
است .زیرا ،توسعه صادرات با تأثیر مطلوس بر کارایی و تخصیص منابع ،افزایش صرفههای ناشی از مقیاس،
ایجاد تغییرات فناورانه ،ایجاد اشتغال و افزایش بهرهوری کل عوامل موجب تسریع رشد و توسعه اقتصادی
کشورهای مذکور شد (منیر و جاود .)1118 ،1همچنین ،در اثر توسعۀ صادرات ،تشکیالت تجاری و اقتصادی
کشورهای یاد شده به کشفهای جدیدی در مدیریت ،فناوری و شیوههای تولید نائل آمده و حتی
فرصتهای نادیدۀ قبلی نیز به منبع رشد اقتصادی تبدیل گردید (آذربایجانی و همکاران .)1311 ،اما ،این
دستاوردهای بزرگ ناشی از توسعۀ صادرات در کشورهای جنوس شرق آسیا حاصل متنوعسازی کاالهای
صادراتی و صادرات مبتنی بر فناوری برتر و با ارزش افزوده باال بود (نصیر و کالیراجان.)1116 ،3
در نقطه مقابل ،کشورهای درحال توسعه تولیدکننده نفت موسوم به کشورهای نفتی قرار دارند که بیش از
 11درصد صادرات آنها را نفت و مشتقات نفتی تشکیل میدهد و به علت درآمدهای فراوان ناشی از صادرات
نفت و تزریق بیرویه ارز حاصل از آن به اقتصاد ،نرخ ارز بهصورت تصنعی در مبلغی کمتر از نرخ تعادلی
تعیین میشود که از مجرای کاهش قدرت رقابتپذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی به کاهش
صادرات غیرنفتی انجامیده است .0همچنین ،نوسان زیاد قیمت و تقاضای جهانی نفت موجب ایجاد
نااطمینانی در درآمدهای ارزی دولت شده و مخارج دولت را با عدم قطعیت مواجه نموده و این عدم قطعیت
درآمدهای دولت نیز سیاستگذاری و برنامهریزی را برای دولت جهت دستیابی به رشد اقتصادی باالتر
مشکل نموده است .از دیگر کانالهای تأثیر منفی درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورهای درحال توسعۀ
تولیدکننده نفت ،عدم توجه به آموزش و توسعه منابع انسانی است .زیرا ،درآمدهای آنی حاصل از صادرات
نفت مرئیتر از درآمدهای آتی حاصل از سرمایهگذاری در آموزش و توسعه منابع انسانی است (رحیم،1
.)1116
بنابراین ،توسعۀ صادرات غیرنفتی از ی ضرورت عام در کشورهای تولیدکننده نفت و ی ضرورت خاص
در کشورهای درحال توسعۀ تولیدکننده نفت جهت نیل به رشد اقتصادی مستمر و باثبات است .ضمن این
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که میتواند موضع آنها در صادرات نفتی را نیز استحکام بخشد .زیرا ،صادرات نفتی دیگر تنها مجرای کسب
درآمد ارزی آنها نیست تا ملزوم باشند برای حفظ مشتریان به کلیه خواستههای آنها تن بدهند.
فضای کارآفرینی

در تعاریف اولیه از کارآفرینی ،کارآفرینی به عنوان ی نگرش و رفتار فردی تلقی میشتتد .لیکن ،شتتواهد
تجربی نشان داد برخورداری از روحیه و انگیزه کارآفرینی در افراد به تنهایی برای توسعه کارآفرینی کافی
نیستتت .بلکه ،کارآفرینی به شتتدت به زمینهای که کارآفرین در آن فعالیت میکند (شتتامل اجتماع ،محیط
نهادی و محیط فیزیکی) وابستته استت .طرح اصتطالح فضتای کارآفرینی نیز در ادبیات ستتیاستگذاری
کارآفرینی به همین موضتوع اشاره دارد .به نحوی که پژوهشگران حوزه سیاست گذاری کارآفرینی به این
اجمتاع رستتتیدهاند که بیش از نیاز به وجود تعداد زیادی افراد کارآفرین (به معنای کستتتب و کار جدید یا
خوداشتتغالی) ،به فضتای کارآفرینی خوس و کیفی نیاز هستت تا بتوان کارآفرینی را در جامعه توسعه داد.
بهعبارتی ،کارآفرینی پدیدهای فرابخشتتی و چند وجهی استتت که از ابعاد اقتصتتادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
ستیاستی تأثیر و تأثر میپذیر د .از این رو ،توسعه کارآفرینی مستلزم توجه به موضوعات مختلف از زوایا و
جنبههای متعدد است که استفاده از رهیافت فضای کارآفرینی را ضرورت میبخشد.
در این بین ،شتتاخص جهانی کارآفرینی بر خالف ستتایر ستتنجههای کارآفرینی که از آمیزش متغیرهای
فردی یا نهادی به تنهایی ستاخته شدهاند ،از سه شاخص فرعی گرایش کارآفرینانه ،توانایی کارآفرینانه و
اشتتیاق کارآفرینانه بر پایه 10رکن بنا شتده است که هر رکن نیز از ی متغیر فردی و ی متغیر نهادی
تشتکیل شتده استت .همچنین ،این شاخص به گونهای طراحی شده که عناصر زیر مجموعه هر شاخص
فرعی بر عناصر زیر مجموعه دو شاخص فرعی دیگر تأثیر میگذارد و این تالشی برای نمایش ماهیت باز
و قابل بحث کارآفرینی است .در ادامه ،شاخصهای فرعی و ارکان تشکیل دهنده آنها تشریح میگردد:
گرایش کارآفرینانه

1

این شاخص ،بیانگر دیدگاه عموم مردم ی کشور به کارآفرینی است و ارکان آن عبارتند از:
درک فرصتتتت :1این رکن ،قابلیت درک فرصتتتت توستتتط جامعه با توجه به اندازه بازار داخلی و ستتتطح
شهرنشینی را ارزیابی میکند و از متغیر فردی «درک فرصت» و متغیر نهادی «تراکم بازار» تشکیل شده
استت .درک فرصتت ،نشتاندهنده درصتد جمعیتی است که میتوانند فرصتهای خوس برای شروع ی
کستبوکار را در منطقه زندگی خود تشتخیص دهند .اما ،ارزش این فرصتتها به اندازه بازار هم بستگی
دارد .بنتابراین ،متغیر نهتادی تراکم بتازار از دو متغیر جزئیتر «انتدازه بازار داخلی» و «درصتتتد جمعیت
شهرنشین» تشکیل شده است .انتخاس درصد جمعیت شهرنشین به این علت است که فرصتها در نواحی
توسعهیافته شهری از آینده بهتری نسبت به نواحی فقیرتر روستایی برخوردارند.
2. Opportunity Perception

1. Entrepreneurial Attitudes
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مهارت کستتبوکارهای نوپا :1این رکن ،درصتتد جمعیتی که معتقدند مهارتهای الزم برای شتتروع ی
کستتبوکار را دارند ،اندازهگیری میکند .البته ،اغلب مردم در کشتتورهای در حال توستتعه فکر میکنند که
مهارتهای الزم برای راهاندازی کستتتبوکار را دارند .اما ،معموالً مهارتهای آنان از طریق آزمون و خطا
در محل کار و در کستبوکارهای نستبتاً ساده به دست آمده است .حال آن که در کشورهای توسعهیافته،
شتکلگیری کستبوکار ،عملیات اجرایی ،مدیریت و غیره نیازمند آموزشهای رسمی و آموزشهای حین
کار است .از اینرو ،آموزش و به ویژه «آموزش عالی» در توسعه مهارتهای کارآفرینی نقش بسیار حیاتی
دارند.
پذیرش ریست  :1ترس از شتکست تولد کارآفرینی را به تأخیر میاندازد .متغیر فردی «پذیرش ریس »،
درصتدی از جمعیت را نشتان میدهد که ترس از شکست را مانع شروع ی کسب و کار تلقی نمیکنند.
متغیر نهادی «ریست کستبوکار» نیز امکان دستترستی و قابلیت اطمینان به اطالعات مالی شرکتها،
حمایت قانونی از بستانکاران و پشتیبانی نهادی از مبادالت بین شرکتی را انعکاس میدهد.
شتبکهستازی :3این رکن ،شتبکه شتخصتی کارآفرینان و توانایی آنان در استفاده از اینترنت برای اهداف
کستبوکار را نشتان میدهد .زیرا ،کارآفرینان برخوردار از شبکههای اجتماعی بهتر ،میتوانند فرصتهای
مناستتبتری را شتتناستتایی نمایند و به منابع بیشتتتر و بهتری دستتترستتی پیدا کنند .متغیر فردی «پیوند با
کارآفرینان» به صتورت درصتد جمعیت دارای آشنایی با کارآفرینی که طی دو سال اخیر کسب و کاری را
شتروع کرده تعریف شده و امکان بالقوه شبکه سازی اولیه توسط ی کارآفرین احتمالی را نشان میدهد.
متغیر نهادی «کار با اینترنت» نیز ارتباط با جهان از طریق فضتای مجازی را نشتتان میدهد که بُعد دیگر
شبکهسازی است و فرصتهای بیشتری نسبت به قبل را به وجود میآورد.
پشتیبانی فرهنگی :0این رکن ،نگاه جمعیت ی کشور به کارآفرینی را نشان میدهد که از منزلت ،انتخاس
مستیر شتغلی و ستطح فساد در جامعه تأثیر میپذیرد .زیرا ،بدون حمایت فرهنگی ،بهترین و باهوشترین
کارآفرینان نیز حاضر به پذیرش مسئولیت کارآفرینی نخواهند بود .متغیر فردی «باور به مسیر کارآفرینی»
درصتد میانگینی از جمعیت  18-60ستاله را نشتان میدهد که کارآفرینی را به عنوان ی انتخاس شغلی
خوس و با منزلت باور دارند .متغیر نهادی این رکن نیز «فساد» است که سطوح باالی آن میتواند منزلت
واال و مسیر شغلی پایدار کارآفرینان مشروع را متزلزل نماید.
توانایی کارآفرینانه

5

این شاخص ،بعضی از ویژگیهای مهم کارآفرینی و بنگاههای نوپای با پتانسیل رشد باال را اندازهگیری
میکند و ارکان آن عبارتند از:

4. Cultural Support
5. Entrepreneurial Abilities

1. Startup Skills
2. Risk Acceptance
3. Networking
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کستبوکار نوپا مبتنی بر فرصتت :1کارآفرینان مبتنی بر فرصت در مقایسه با کارآفرینان اجباری (بیکار) از
آمادگی بیشتتتتری برای کستتتب مهارتهای عالی و درآمد برخوردارند .متغیر «انگیزه فرصتتتت» درصتتتد
کسبوکارهای ایجاد شده با هدف بهرهبرداری از ی فرصت خوس را نسبت به کسبوکارهای ایجاد شده
توستتط افرادی که گزینه دیگری برای کار نداشتتتهاند ،ارزیابی میکند .متغیر نهادی این رکن نیز «آزادی
کسب و کار »1است که از شاخصهای فرعی آزادی اقتصادی 3میباشد.
جذس فناوری :0در اقتصتاد دانشتی مدرن ،نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توستعه اقتصتادی بسیار
برجسته است .متغیر «فعالیت بخش فناوری» کسبوکارهای فعال در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات
را اندازهگیری میکند .متغیر نهادی «جذس فناوری» نیز ظرفیت بنگاههای اقتصتادی ی کشور در جذس
فناوری را نشان میدهد که توسط مجمع جهانی اقتصاد اندازهگیری و گزارش میشود.
سترمایه انستانی :1دسترسی به سرمایه انسانی ماهر در شرکتهای ریس پذیر و نوآور حیاتی است .متغیر
«کسبوکار نوپا توسط دانش آموختگان» ،کیفیت کارآفرینان را نشان میدهد که انتظار میرود کارآفرینان
با ستطح تحصتیلی باالتر ،قابلیت و توانایی بیشتری برای راهاندازی و مدیریت کسبوکارهای با رشد باال
داشتته باشند .متغیر نهادی «آموزش کارکنان» نیز میزان سرمایهگذاری ی کشور در آموزشهای ضمن
خدمت کارکنان را نشان میدهد.
رقابت :6این رکن ،یگانگی محصول یا ی کسبوکار را در بازار نشان میدهد که با قدرت کسبوکارهای
موجود در بازار آمیخته شتده است .متغیر «رقابت در بازار» ،درصدی از کسبوکارهای کارآفرینانه را نشان
میدهد که محصتتتول یا خدمت آنها توستتتط تعداد اندکی از رقبا ارائه میشتتتود .البته ،تستتتلط گروههای
کستتبوکار قدرتمند بر بازار میتواند ورود به بازار را ناممکن یا مشتتکل نماید .متغیر نهادی «غلبه بازار»
میزان تستلط گروههای اندک کسبوکار بر بازار را نشان میدهد که توسط مجمع جهانی اقتصاد سنجیده
و گزارش میشود.
اشتیاق کارآفرینانه

7

این شاخص ،تالش کارآفرینان نوپا در ایجاد شرکت جدید که بتواند تولید ثروت نماید و بزرگ شود را
اندازهگیری میکند و ارکان آن عبارتند از.:
نوآوری محصول« :8محصول جدید» ،پتانسیل ی کشور برای تولید محصوالت جدید و تطبیق و تقلید از
محصتتتوالت موجود را انتدازهگیری میکند .متغیری نهادی «انتقال فناوری» نیز میزان تناستتتب محیط
کسبوکار جهت استفاده از نوآوری برای توسعه محصوالت جدید را اندازهگیری مینماید.

5. Human Capital
6. Competition
7. Entrepreneurial Aspirations
8. Product Innovation

1. Opportunity Startup
2. Business Freedom
3. Economic Freedom
4. Technology Absorption
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نوآوری فرآیند :1به کارگیری و ایجاد فناوری نوین ،دیگر ویژگی مهم کسبوکارهای با قابلیت رشد سریع
است .متغیر «فناوری جدید» درصد کسبوکارهایی که اصول زیربنایی فناوری آنها کمتر از پنج سال عمر
دارد را اندازهگیری میکند .هرچند ،برخی کستتبوکارهای کارآفرینانه از فناوری جدید استتتفاده نمیکنند،
بلکه آن را ایجاد مینمایند .اما .بستتیاری از کستتبوکارهایی که در کشتتورهای درحال توستتعه از آخرین
فناوری استفاده میکنند ،بیش از آن که به دنبال ایجاد فناوری باشند ،در پی خرید و کپی فناوری هستند.
متغیر نهادی «هزینههای ناخالص تحقیق و توستتعه» ،ستتهم تحقیق و توستتعه از تولید ناخالص داخلی را
نشتان میدهد .هرچند ،تحقیق و توستعه به تنهایی رشد موفقیتآمیز را تضمین نمیکند .اما ،واضح است
بدون فعالیت تحقیقاتی نظاممند ،توسعه و پیادهسازی فناوریهای جدید و بالتبع آن رشد سریع امکانپذیر
نیست.
رشتد باال :1این رکن ،سنجهای ترکیبی از « کسبوکارهای پر رشد» و «پیچیدگی استراتژی کسبوکار»
است .کسبوکارهای پر رشد آنهایی هستند که قصد دارند طی  1سال آینده بیش از  11درصد رشد کنند
یا حداقل  11نفر کارکن داشتته باشتتند (متغیر غزال) .اما ،به متغیر غزال این انتقاد را وارد میکنند که نرخ
رشتد مورد انتظار را مد نظر قرار داده و نه نرخ رشتد واقعی .حال آن که برای محاسبه اشتیاق ،استفاده از
نرخ رشد مورد انتظار مناسبتر از نرخ رشد واقعی است .استراتژی کسبوکار به توانایی شرکتها در اتخاذ
راهبردهای متمایز اشاره میکند که شامل جاگیری متمایز و شیوههای نوآورانه تولید و ارائه خدمات است.
بینالمللیستازی :3توسعه کارآفرینی در ی کشور ،مستلزم برخورداری از قابلیتهایی فراتر از قابلیتهای
تولید برای بازار داخلی است .بنابراین ،بینالمللیسازی یکی از عوامل تعیینکننده رشد کارآفرینی محسوس
میشتود .میزان بینالمللیستازی کارآفرینان ی کشتور در ستطح فردی توسط «جهتگیری صادراتی»
کستبوکارها و در ستطح نهادی توستط میزان «جهانیستازی» اقتصاد کشور (جریانهای تجاری ،جذس
سرمایهگذاری خارجی ،موانع تعرفهای ،درآمد اتباع خارجی ،مالیات بر صادرات و )...اندازهگیری میشود.
سترمایه ریست پذیر :0قابلیت دستترستتی به سترمایه ریست پذیر ،پیششترط الزم برای تحقق اشتتتیاق
کارآفرینانه است که ارزش آن بیشتر از منابع مالی شخصی کارآفرینان مستقل است .متغیر «سرمایهگذاری
غیررستتمی» به صتتورت درصتتد ستترمایهگذاران غیررستتمی در جمعیت  18-60ستتاله تعریف شتتده که در
میانگین ستترمایهگذاری افراد در کستتبوکارهای جدید متعلق به ستتایرین ضتترس میشتتود .متغیر نهادی
«عمق بازار سترمایه» نیز ستنجهای پیچیده و متشتکل از اندازه و نقد شتوندگی بازار سهام ،سطح عرضه
عمومی ،ادغام و خرید و فعالیت بازار وام و اعتبار استت که هفت جنبه از بازار سرمایه و وام ی کشور را
در بر میگیرد (روششناسی شاخص جهانی کارآفرینی.)1116 ،1

4. Risk Capital
5. Global Entrepreneurship Index methodology

1. Process Innovation
2. High Growth
3. Internationalization
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سازوکار تأثیر فضای کارآفرینی بر صادرات غیرنفتی
رشد سریع فناوریهای جدید ،تقاضای فزاینده و تشدید رقابت سبب تغییرات شدید در بازارهای جهانی شده
و بهبود فضای کارآفرینی در سطوح فردی و نهادی میتواند با کم به غلبه بر مشکالت پیشرو و تبدیل
تهدیدات به فرصت ،موجبات رشد صادرات غیرنفتی را به شرح زیر فراهم نماید:
تأثیر گرایش کارآفرینانه بر صادرات غیرنفتی

بهبود گرایش کارآفرینی از طریق رشد کسبوکارهای نوپا و خلق ایدههای جدید در تولید و ارائه محصول
موجبات کسب مزیت رقابتی در بازارهای جهانی و افزایش صادرات غیرنفتی را فراهم میکند .بهعالوه،
حضور در بازارهای جهانی بهعلت تمایزات اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فناورانه با چالشهای گسترده و
عدم اطمینان ذاتی باال همراه است که بهبود گرایش کارآفرینی در سطح فردی بهمعنای افزایش تعداد افراد
ریس پذیر و در سطح نهادی به معنای وجود نهادها و قوانین حمایتی از افراد ریس پذیر است که میتواند
گرایش به تولید کاالها و خدمات جدید و کسب مزیت رقابتی در بازارهای جهانی را افزایش و مسیر رشد
صادرات غیرنفتی را هموار سازد (سوسا و الگس .)1111 ،1دیگر این که بهبود گرایش کارآفرینی از طریق
افزایش توانایی شبکهسازی و استفاده از اینترنت در بین کارآفرینان موجب کاهش هزینههای جستجو،
واسطهگری و معامالتی شده و با افزایش رقابتپذیری به رشد صادرات غیرنفتی کم مینماید (بیسواس
و کندی .)1116 ،1افزایش منزلت اجتماعی کارآفرینان نیز آنان را در پذیرش مسئولیت کارآفرینی و راهاندازی
کسبوکارهای جدید مصمم نموده و کاهش فساد با جلوگیری از انحراف منابع بهویژه نیروی انسانی به
سمت فعالیتهای غیرمولد و زیرزمینی ،انگیزه برای اشتغال به فعالیتهای مولد و نوآورانه را افزایش داده
و تولید با انگیزه صادرات را افزایش میدهد .همچنین ،کاهش فساد از رانتجویی و رشوهخواری مقامات
دولتی جلوگیری نموده و با کاهش هزینههای تولید به رقابتپذیری تولیدات داخلی و توسعه صادرات
غیرنفتی یاری میرساند (چاروئنساکمونگکل و سکستن.)1111 ،3
تأثیر توانایی کارآفرینانه بر صادرات غیرنفتی

آتسن،0

افزایش تعداد کارآفرینان مبتنی بر فرصت با پیادهسازی ایدههای جدید و بهرهبرداری از آنها (رول و
 )1110و بهبود سرمایه انسانی با افزایش توانایی تولید محصوالت جدید ،غیرقابل تقلید و غیرقابل جایگزین،
به کسب مزیت رقابتی در بازارهای جهانی و رشد صادرات غیرنفتی کم میکنند (ساندو و کیوکانل،1
 .)1110افزایش ظرفیت جذس فناوری بنگاهها نیز با کاهش و رفع محدودیتهای زمانی و مکانی و ایجاد
فرصتهای جدید تجاری و بسط روابط تجاری سابق موجب رشد صادرات غیرنفتی میشود (القدیمی و
سالم .)1116 ،6همچنین ،توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،هزینۀ تبادل کاال ،خدمات و اطالعات در
4. Rol & Atsonet
5. Sandu & Ciocanel
6. AL-Ghamdi & Saleem

1. Sousa & Lages
2. Biswas & Kennedy
3. Charoensukmongkol & Sexton
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ورای مرزهای ملی را کاهش داده و با ارائه الگوهای جدید خرید و فروش ،روابط سنتی بین خریداران و
فروشندگان را متحول میسازد (خان .)1116 ،1مضافاً ،رشد سریع اینترنت امکان جستجو ،ارتباطات و
تبلیغات با هزینۀ بسیار کم را ممکن و فرایند ورود به بازارهای جدید را تسهیل و به توسعه روابط تجاری
کشورها کم شایان توجهی میکند (ملتزر .)1111 ،1در نهایت ،افزایش رقابت از طریق گسترش حاکمیت
بازار و شکلگیری فعالیتها بر پایه مزیت نسبی به افزایش رقابتپذیری محصوالت در بازارهای جهانی و
رشد صادرات غیرنفتی کم میکند (کریمی هسنیجه.)1386 ،
تأثیر اشتیاق کارآفرینانه بر صادرات غیرنفتی

برخالف سابق که منابع طبیعی 3تعیینکنندۀ مزیت نسبی 0کشورها در تجارت خارجی بود .امروزه ،انسانها
هستند که با دانش فنی و نیروی خالق خود ،نیازهای بشر را کشف و با تولید کاالها و خدمات جدید ،مزیت
رقابتی ایجاد میکنند و صادرات را توسعه میدهند .بر این اساس ،افزایش اشتیاق کارآفرینی با افزایش
نوآوری 1در قالب توسعه ی ایده جدید در فرایند تولید و ساخت محصول جدید همراه است و میتواند
صادرات غیرنفتی را افزایش دهد (یوغار و ارالخان .)1114 ،6همچنین ،وجود بازارهای مالی توسعهیافته که
فعالیتهای کارآفرینانه را در قالب صندوقهای سرمایهگذاری ریس پذیر حمایت کند میتواند به نوآوری
با هزینه کمتر و با ریس پائینتر کم نموده و زمینه رشد صادرات غیرنفتی را فراهم سازد (ابوجعفری و
همکاران.)1313 ،
پیشینه پژوهش
آدبایو و الحیتی )1111( 4تأثیر صالحیت کارآفرینانه و سیاست حمایتی دولت بر عملکرد صادرات غیرنفتی
شرکتهای کوچ و متوسط در جنوس غرس نیجریه را بررسی کردهاند .نتایج نشان داد ابعاد اصلی صالحیت
کارآفرینی و همچنین سیاستهای حمایتی دولت (به عنوان مثال کنترل مالیات چندگانه و نرخ بهره باال؛
فساد ،ناامنی و مسائل نظارتی؛ امکانات زیربنایی و وظایف واردات مواد خام) بر عملکرد صادرات غیرنفتی
شرکتهای کوچ و متوسط تأثیر مثبت و قابل توجهی دارد.
مونیرو و همکاران )1114( 8با استفاده از دادههای تجربی جمعآوری شده از  161مدیر شرکتهای صادراتی
کشور پرتغال به بررسی رابطه بین جهتگیری کارآفرینی ،منابع سازمانی ،قابلیتهای پویا و عملکرد
صادراتی پرداختهاند .نتایج نشان داد جهتگیری کارآفرینی با افزایش منابع سازمانی شامل جذس منابع
مالی ،اطالعاتی و رابطهای و از طریق قابلیتهای پویا بر عملکرد صادرات تأثیر میگذارد.

5. Innovation
6. Uyar and Oralhan
7. Adebayo & Alheety
8. Monteiro et al

1. Khan
2. Meltzer
3. Natural resource
4. Comparative advantage
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یاسین زیباری و سیرن )1114( 1تأثیر جهتگیری کارآفرینی بر مزیت رقابتی را با توجه نقش میانجی
حمایت مالی در بنگاههای کوچ و متوسط کردستان عراق بررسی کردهاند .نتایج نشان داد جهتگیری
کارآفرینانه به طور قابل توجهی بر مزیت رقابتی تأثیر دارد .همچنین ،حمایت مالی نقش مهمی در رابطه
بین جهتگیری کارآفرینی و مزیت رقابتی در بنگاههای کوچ و متوسط ایفا میکند.
آجایی )1116( 1تأثیر جهتگیری کارآفرینی و قابلیتهای شبکه را بر عملکرد صادرات محصوالت کشاورزی
در نیجریه بررسی کرده است .نتایج نشان داد جهتگیری کارآفرینی بر عملکرد صادراتی محصوالت
کشاورزی تأثیر مثبت دارد.
از مهمترین و مرتبطترین مطالعات داخلی مرتبط با موضوع نیز به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
ناصحیفر و همکاران ( )1314عوامل مؤثر بر صادرات کارآفرینانه بنگاههای صادراتی صنایع غذایی را از
دیدگاه قابلیتهای پویا بررسی کردهاند .نتایج نشان داد  0بعد از  1بعد قابلیت شناسایی و تصرف فرصتها
بر قابلیت پیکربندی مؤثر است و محیط کالن دارای تأثیر منفی بر قابلیت پیکربندی است .همچنین محیط
خرد دارای ویژگی تعدیلگری در رابطه بین دو متغیر است .از طرف دیگر قابلیت پیکربندی بر صادرات
کارآفرینانه مؤثر است.
کرمی و همکاران ( )1314تأثیر مستقیم و غیرمستقیم گرایش کارآفرینی (از طریق قابلیت یادگیری) بر
عملکرد صادراتی  110شرکت کوچ و متوسط ایران و انگلستان را بررسی کردهاند .نتایج نشان داد تأثیر
مستقیم و غیرمستقیم گرایش کارآفرینی بر عملکرد صادراتی مثبت و معنادار است .همچنین ،قابلیت
یادگیری بهعنوان متغیر میانجی رابطه گرایش کارآفرینی و عملکرد صادراتی را تقویت میکند.
آقاموسی طهرانی و همکاران ( )1311عوامل مؤثر بر صادرات فناورمحور را با رویکرد کارآفرینی و
بازارمحوری بررسی کردهاند .نتایج نشان داد نقش رویکرد هوشمندی از سازه بازارمحوری و نقش نوآوری
از سازۀ کارآفرینی محوری بر بهبود عملکرد صادراتی شرکتهای فناورمحور تأثیر دارد.
کاله کج و درزیان عزیزی ( )1311تاثیر ابعاد توسعه کارآفرینی بر عملکرد صادراتی شرکتهای کوچ و
متوسط را بررسی کردهاند .نتایج نشان داد رابطه بین نوآوری ،رقابتپذیری ،توسعه کارآفرینی سازمانی و
مهندسی محصول جدید با عملکرد صادرات مثبت و معنادار است.
عقیلی ( )1311اثر متقاطع کارآفرینی و بنگاههای کوچ و متوسط بر صادرات غیرنفتی ایران و شرکای
تجاری آن را در بازه زمانی  1111-1111بررسی کردهاند .نتایج نشان داد اثر توسعه کارآفرینی و بنگاههای
کوچ و متوسط بر سطح صادرات غیرنفتی مثبت و معنادار است .همچنین ،اثر متقاطع این دو متغیر نیز
بر صادرات غیرنفتی مثبت و معنادار است که تأیید فرضیه تحقیق را نشان میدهد.
بررسی مطالعات پیشین نشان میدهد ،مطالعۀ اثر کارآفرینی بر عملکرد صادراتی بنگاهها و صنعت خاص
با استفاده از دادههای اولیه گردآوری شده از نمونه آماری تحقیق به وسیله پرسشنامه یا انجام مصاحبه
مسبوق به سابقه است .اما ،بررسی تأثیر کلیه ابعاد کارآفرینی شامل گرایش ،توانایی و اشتیاق کارآفرینانه
2. Ajayi

1. Yaseen Zeebaree and Siron

تأثیر فضای کارآفرینی بر صادرات غیرنفتی در کشورهای منتخب درحال توسعه  ...ـــــــــ 151

بر صادرات غیرنفتی در سطح کالن (کشوری) با استفاده از دادههای ثانویه مستخرج از گزارشهای ساالنه
شاخص جهانی کارآفرینی سابقه ندارد.
روششناسی
این تحقیق از نظر هدف کاربردی است .زیرا ،به قصد کاربرد نتایج در جهت افزایش صادرات غیرنفتی در
 11کشور تولیدکننده نفت انجام شده است .همچنین ،این تحقیق از نظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی
است و ارتباط بین متغیرها را با استفاده از آمارهای ثانویه و بدون مداخله و دستکاری در آنها بررسی کرده
است .از نظر اجرایی نیز از تحلیل رگرسیون چند متغیره برای بررسی تأثیر فضای کارآفرینی بر صادرات
غیرنفتی استفاده شده است .مدل تحقیق مورد استفاده نیز از نوع دادههای تابلویی 1است که به علت محدود
نمودن مشکل ناهمسانی واریانس ،کاهش همخطی بین متغیرها ،افزایش درجۀ آزادی نسبت به دادههای
مقطعی 1و سری زمانی 3برآورد کارآتری انجام میدهد (بالتاجی .)1111 ،0البته ،دادههای تابلویی خود شامل
دو نوع ایستا 1و پویا 6است که مدل این تحقیق با الهام از مطالعات زادا و همکاران )1111( 4و شاهآبادی و
همکاران ( )1316از نوع تابلویی پویا انتخاس شده که وقفه متغیّر وابسته (صادرات غیرنفتی) به صورت متغیّر
توضیحی در طرف راست معادله ظاهر میشود تا به درک بهتر محقق از روابط بین متغیرها کم کند
(آرالنو و بوند .)1111 ،8زیرا ،بسیاری از روابط اقتصادی به طور طبیعی پویا هستند .بهطور مشخص ،عملکرد
صادرات غیرنفتی ی کشور در دوره جاری قابل انتقال و گسترش به دوره بعد است و این به معنای پویایی
فرایند صادرات غیرنفتی در طول زمان است .پس از این توضیحات ،بیان ریاضی مدل تحقیق به صورت
زیر است:
LNOEit = β0 + β1 LNOEit−1 + +β2 LESit + β3 LGDPPit + β4 LRER it + β5 LOPENit
)+ Uit (1

این مدل به شکل لگاریتمی است و برای کشور 𝑖 در زمان 𝑡 برآورد میشود .در رابطه باال 9NOE ،صادرات
غیرنفتی کشورهای منتخب و متغیر وابسته تحقیق است که از نسبت صادرات غیرنفتی هر ی از کشورهای
منتخب به کل صادرات غیرنفتی جهان به عنوان جایگزین آن استفاده شده است .استفاده از این نسبت به
جای ارقام مطلق صادرات غیرنفتی به این دلیل است که تغییر ارقام صادرات میتواند از تغییر اندازه بازار یا
شرایط اقتصادی حاکم بر بازار ناشی شود و لزوماً حاصل عملکرد صادراتی کشورهای منتخب نیست .اما،
افزایش سهم بازار صادرات غیرنفتی حاصل نفوذ بیشتر در بازار و افزایش قدرت مذاکره با مشتریان و رقبا
بهمنظور سودآوری بیشتر است که میتواند رشد اقتصادی را مخصوصاً در شرایط رکودی تحری نماید.

6. Dynamic Panel Data
7. Zada et al
8. Arellano & Bond
9. Non Oil Exports

1. Panel Data
2. Cross Section Data
3. Time Series
4. Baltaghi
5. Static Panel Data
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دوره

 NOEit-1متغیر وابسته باوقفه (سهم صادرات غیرنفتی هر کشور از کل صادرات غیرنفتی جهان با ی
تأخیر) و  β0اثرات ثابت کشوری (عرض از مبدأهای ویژه هر مقطع) است.
 ES1فضای کارآفرینی و متغیر کلیدی تحقیق است که از شاخص جهانی کارآفرینی بهعنوان جایگزین آن
استفاده شده است .اما ،از آنجا که شاخص جهانی کارآفرینی از سه شاخص فرعی گرایش ،توانایی و اشتیاق
کارآفرینانه تشکیل شده است .مدل تحقیق در دو حالت برآورد گردیده است .در حالت نخست به شرح
رابطه  1از شاخص کارآفرینی کل به عنوان متغیر کلیدی در مدل استفاده شده است .در حالت دوم ،سه
شاخص فرعی گرایش آفرینانه ( ،)ATT1توانایی کارآفرینانه ( )ABT3و اشتیاق کارآفرینانه ()ASP0
جایگزین شاخص کارآفرینی کل شدهاند.
اما ،ارائه ی مدل مناسب که بتواند تغییر رفتار متغیر وابسته (صادرات غیرنفتی) را به نحو حداکثری توضیح
دهد ،مستلزم لحاظ سایر عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی است که از آنها با عنوان متغیرهای کنترل یاد
میشود .این متغیرها با توجه به مبانی نظری صادرات به دو دسته متغیرهای اقتصاد کالن و متغیرهای
عملکردی سطح بنگاه تقسیم میشوند .متغیرهای اقتصاد کالن از شرایط و سیاستهای اقتصادی کشورهای
صادرکننده ،واردکننده و رقبا نشأت گرفته و عملکرد صادراتی بنگاهها را بهصورت برونزا متأثر میسازند
که خود به دو دسته متغیرهای قیمتی (نرخ ارز ،سیاستهای ارزی ،سیاستهای پولی و تورم و )...و غیرقیمتی
(نهادها ،زیرساختها ،سیستم ابداع و نوآوری ،درجه بازبودن اقتصاد ،قدرت رقابتپذیری و )...تقسیم
میشوند .متغیرهای عملکردی سطح بنگاه نیز حاصل سیاستهای تحقیقاتی ،تولیدی و بازاریابی بنگاههاست
و عملکرد صادراتی آنها را بهصورت درونزا متأثر میسازند .از آنجا که تحقیق حاضر بر صادرات غیرنفتی
کشورهای منتخب درسطح کالن تمرکز دارد ،استفاده از متغیرهای عملکردی سطح بنگاه بالموضوع
میباشد .مضافاً ،اغلب کشورهای منتخب در زمره کشورهای درحال توسعه قرار دارند که به دلیل شرایط
پرنوسان اقتصادی و عدم تعادل در سیاستهای تجاری ،حضور بنگاههای صادراتی آنها در بازارهای هدف
بیشتر از متغیرهای اقتصاد کالن تأثیر میپذیرد و متغیرهای عملکردی سطح بنگاه تأثیر کمتری دارند.
بنابراین ،متغیرهای کنترل از بین متغیرهای اقتصاد کالن انتخاس شده که شامل دو متغیر قیمتی درآمد
سرانه و نرخ ارز واقعی و ی متغیر غیرقیمتی درجه بازبودن اقتصاد است:
4
 GDPP1تولید سرانه است که به پیروی از کرومتیت و همکاران )1114( 6و مجید و احمد ( )1116انتخاس
شده و عالمت انتظاری آن مثبت است .زیرا ،افزایش تولید سرانه سبب میشود تا مازاد آن از طریق صادرات
به بازارهای بینالمللی راه پیدا کند و صادرات غیرنفتی افزایش یابد.
11
 RER8نرخ ارز واقعی است که به پیروی از آکانبی و همکاران )1114( 1و حسناف ( )1113انتخاس شده
و عالمت انتظاری آن میتواند مثبت یا منفی باشد .زیرا ،افزایش نرخ ارز واقعی ،با فرض وجود رقابت کامل،
6. Kromtit et al
7. Majeed & Ahmad
8. Real Exchange Rate
9. Akanbia et al
10. Hasanov

1. Entrepreneurial space
2. Entrepreneurial Attitudes
3. Entrepreneurial Abilities
4. Entrepreneurial Aspirations
5. GDP per capita
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سبب تضعیف ارزش پول ملی ،کاهش قیمت محصوالت داخلی در بازارهای جهانی و رشد صادرات غیرنفتی
میشود .اما ،با عدم پذیرش فرض رقابت کامل ،این سازوکار مختل میشود .چون در بازارهای رقابت ناقص
با فرض وجود حاشیه سود ،تغییرات نرخ ارز میتواند در حاشیه سود جذس شده و بر حجم صادرات و
رقابتپذیری محصوالت صادراتی بیتأثیر شود .مضافاً ،اگر بخش عمدهای از نهادههای تولید با واردات
تأمین شود ،افزایش نرخ ارز سبب افزایش بهای تمامشده تولیدات داخلی ،کاهش رقابتپذیری آنها و در
نهایت کاهش صادرات میگردد.
1
 OPEN1درجه باز بودن اقتصاد است که به پیروی از آسانگا و نواچوکو ( )1118انتخاس شده به صورت
حاصل جمع واردات و صادرات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی تعریف میشود و عالمت انتظاری آن مثبت
است .زیرا ،افزایش درجه باز بودن اقتصاد به معنای تسهیل فرایند تجارت خارجی ،شناخت بیشتر سالیق و
نیازهای مشتریان خارجی و آشنایی با استراتژیهای رقابتی در بازارهای جهانی است که میتواند صادرات
غیرنفتی را رونق بخشد.
ضمناً ،دادههای مورد استفاده در این تحقیق از نوع آمار ثانویه است که به روش اینترنتی جمعآوری شدهاند.
به این صورت که دادههای صادرات غیرنفتی ،درآمد سرانه ،نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد از پایگاه
بان جهانی 3و دادههای فضای کارآفرینی از پایگاه موسسه جهانی توسعه کارآفرینی  0استخراج شده است.
برآورد مدل
استفاده از روشهای معمول اقتصادسنجی بر فرض ایستایی متغیرها استوار است و استفاده از دادههای
ناایستا سبب میشود آزمونهای  F ،tو استنتاج آماری معتبر نباشد .بنابراین ،به منظور پرهیز از تشکیل
رگرسیون کاذس ،باید ایستایی متغیرها بررسی شود .هرچند ،در این تحقیق ،طول دوره زمانی مورد مطالعه
کمتر از  11سال است و انجام آزمون ایستایی الزامی ندارد .با این حال ،ایستایی متغیرها به روش لوین،
لین و چو 1بررسی شد و نتایج بهشرح جدول  1نشان داد ،کلیۀ متغیرها در سطح ناایستا هستند و با ی
مرتبه تفاضلگیری ایستا میشوند .در نتیجه ،میتوانند در تحلیلهای همانباشتگی وارد شوند.
جدول  :1آزمون ایستایی متغیرها
تفاضل مرتبه اول
نتیجه
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1

احتمال پذیرش
صفر
1/11
1/11
1/11
1/11

مقدار بحرانی
()1/11
-4/03
-8/81
-6/11
-4/11

4. www.thegedi.org
5. Levin-Lin-Cho

سطح
احتمال پذیرش
صفر
1/16
1/11
1/10
1/14

مقدار بحرانی
()1/11
-1/10
-1/36
-1/11
-1/10

متغیر
LNOE
LES
LATT
LABI
1. Openness
2. Asongu & Nwachukwu
3. www.worldbank.data
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)I(1
)I(1
)I(1
)I(1

1/11
1/11
1/11
1/11

1/11
1/11
1/18
1/11

-4/03
-1/11
-8/41
-4/13

-1/11
-1/34
-1/31
-1/13

LASP
LGDPP
LRER
LOPEN

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به این که کلیه متغیرها از نوع ) I(1هستند ،باید وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای
توضیحی و متغیر وابسته مورد آزمون قرار گیرد .زیرا ،در صورت وجود همجمعی میان متغیّرها نیازی به
ایستاکردن آنها نیست و نتایج قابل اعتماد است .در این تحقیق از آزمون کائو 1برای بررسی وجود همجمعی
میان متغیّرها استفاده شد و نتایج (بهشرح جدول  )1نشان داد متغیّرهای توضیحی با متغیّر وابسته همجمع
هستند و بین آنها رابطه بلندمدت تعادلی وجود دارد.
جدول  :1نتایج آزمون همجمعی کائو
حالت 1

cointegration Kao
حالت 1
-0/43
[]1/11

-1/11
[]1/11

t_statistic
value_p

منبع :یافتههای پژوهش

بعد از این مرحله ،با توجه به این که دادههای تابلویی حاصل ترکیب دادههای کشورهای مختلف (مقاطع)
در طول زمان (سری زمانی) است .باید مدل مشخص شود که آیا عرض از مبدأ مدل برای مقاطع مختلف
یکسان است یا خیر؟ در صورتی که هیچکدام از اثرات مقطعی یا زمانی مقاطع تفاوت معناداری با یکدیگر
نداشته باشند (دارای عرض از مبدأ واحد باشند) ،تمامی دادهها قابل ترکیب بوده و این نوع مدل را رگرسیون
ترکیبی 1نامند .در غیر این صورت استفاده از روش دادههای تابلویی ضرورت دارد (یافی .)1113 ،3در این
تحقیق قابلیت ترکیب دادههای از طریق آزمون  Fبررسی شد و احتمال برآوردی آماره  Fدر هر دو حالت
تخمین کمتر از  1/11بود که بهمعنای رد فرضیه صفر (مساوی بودن عرض از مبدأ همه کشورها) است .به
عبارتی ،قابلیت تخمین مدل بهصورت دادههای تابلویی تأیید شد.
در نهایت ،مدل تحقیق با استفاده از الگوی دادههای تابلویی پویا در دو حالت برآورد شد .با این توضیح که
در مدل دادههای تابلویی پویا به واسطه اضافه شدن متغیر وابستۀ باوقفه ،امکان استفاده از روشهای
تخمین معمولی مانند حداقل مربعات معمولی ،0حداقل مربعات متغیر مجازی 1و حداقل مربعات تعمیمیافته6
وجود ندارد .زیرا ،جزء اخالل با متغیر وابسته باوقفه همبستگی پیدا نموده و نتایج تخمین دچار تورش

4. Ordinary Least Squares
5. Last Squares Dummy Variable
6. Generalized least squares

1. Kao
2. Pooled Regression
3. Yaffee
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میشود .بنابراین ،از روش گشتاورهای تعمیمیافته 1برای برآورد مدل استفاده شد که ضمن رفع مشکل
همبستگی متغیر مستقل با جزء اخالل ،درونزایی متغیرها و ناهمسانی واریانس مدل را نیز رفع میکند.
این تخمین زن در هر دو حالت اثرات ثابت و تصادفی کارایی دارد و به آزمون هاسمن نیاز ندارد .زیرا ،در
مدل دادههای تابلویی پویا بین جز اخالل و متغیرهای توضیحی ارتباط وجود دارد (هایاشی .)1111 ،1البته
توجه به این نکته ضروریست که در روش گشتاورهای تعمیمیافته باید تعداد متغیرهای برش مقطعی ()N
از تعداد زمان و سالها ( )Tبیشتر باشتد ( )N< Tکه در مقاله حاضر این گونه است و تعداد کشورها ( )11از
تعداد سالها ( )1بیشتر است (باند .)1111 ،همچنین ،به منظور اطمینان از مناسب بودن روش گشتاورهای
تعمیمیافته ،دو آزمون انجام شده است .نخست ،آزمون سارگان که برای اثبات شرط اعتبار تشخیص بیش
از حد یعنی اعتبار صحت متغیرهای ابزاری است .مقدار بزرگتر از  1درصد احتمال آماره سارگان نشان داد
عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخالل را نمیتوان رد کرد و ابزارهای مورد استفاده در تخمین مدل از
اعتبار الزم برخوردارند .دوم ،آزمون همبستگی پسمانده مرتبه اول ( AR)1و مرتبه دوم ( AR)2است که
به منظور بررسی اعتبار و صحت متغیرهای ابزاری انجام شده است .زیرا ،آرالنو و بوند ( )1111معتقدند در
تخمین گشتاورهای تعمیمیافته ،جمالت اخالل باید دارای همبستگی سریالی مرتبه اول و فاقد همبستگی
سریالی مرتبه دوم باشند .نتایج این آزمون نشان داد صحت اعتبار نتایج مدل آزمون شده مورد تأیید است.
بهعالوه ،برای شناخت از میزان همخوانی دادههای تجربی و مدل مفهومی ،نکویی برازش مدل ارزیابی
شد و نتایج نشان داد  R2و  R2تعدیل شده نزدی به  1است که به معنای نکویی مدل برازش شده است.
هرچند ،عالمت متغیرهای مستقل نیز از تطبیق نتایج تخمین با مبانی نظری حکایت دارد.
جدول  :1نتایج تخمین مدل به روش گشتاورهای تعمیمیافته
متغیر وابسته :صادرات غیرنفتی
حالت 1

متغیرهای توضیحی▼

حالت 1

آمارهt

ضریب

آمارهt

ضریب

1/11
3/36
3/18
3/11
0/11
1/10
1/31

*1/03
**1/13
**1/11
*1/30
*1/01
**1/10
**1/14

0/84
3/61
0/48
1/11
1/16

*1/01
*1/31
*1/31
**1/11
**1/11
1/11
1/111
1/413

8/11
1/111
1/814

2. Hayashi

)L NOE (-1
LES
LATT
LABI
LASP
LGDPP
LRER
LOPEN
Sargan Test Statistic
)AR(1
)AR(2

1. Generalized Method of Moments
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1/410
1/411
1
11

1/441
1/408
1
11

R2
A.R2
Number of obs
Number of groups

منبع :یافتههای پژوهش  -نشانههای * ** ،و *** به ترتیب سطوح معناداری  %1 ،%1و %11را نشان میدهند.

نتیجهگیری
تأثیر شتاخص کارآفرینی کل و زیرشاخصهای گرایش  ،توانایی و اشتیاق کارآفرینانه بر صادرات غیرنفتی
کشتورهای منتخب مثبت و معنادار استت که با نتیجه مطالعات آدبایو و الحیتی ( ،)1111یاسین زیباری و
ستتیرن ( ،)1114آجایی ( ،)1116ناصتتحیفر و همکاران ( ،)1314کرمی و همکاران ( ،)1314آقاموستتی
طهرانی و همکاران ( ،)1311کاله کج و درزیان عزیزی ( )1311و عقیلی ( )1311همخوانی دارد .بنابراین،
بهبود گرایش کتارآفرینی بهمنزله درک مناستتتبتر فرصتتتتها ،افزایش مهارتهای الزم برای راهاندازی
کسبوکارهای نوپا ،ریس پذیری بیشتر ،استفاده بیشتر از اینترنت و پشتیبانی فرهنگی از کارآفرینان است
که ا نگیزه برای نوآوری و تولید با هزینه کمتر و کیفیت مناستبتر را فراهم و از مستیر کسب مزیت رقابتی
در بازارهای جهانی به رشتتد صتتادرات غیرنفتی کم نموده استتت .بهبود توانایی کارآفرینی نیز بهمعنای
دستتترستتی آستتان و کم هزینۀ کارآفرینان به ستترمایه انستتانی ماهر و فناوری پیشتترفته استتت که تولید
محصتوالت جدید ،یگانه و غیرقابل تقلید را ممکن و بهرهبرداری مناستبتر از فرصتها را میسر نموده و
موجب رشتتد صتتادرات غیرنفتی شتتده استتت .در نهایت ،بهبود اشتتتیاق کارآفرینی بهمعنای افزایش تالش
کارآفرینان جهت ایجاد شترکتهای جدید است که از طریق نوآوری در محصول ،نوآوری در فرایند ،رشد
باال و صترفههای ناشتی از مقیاس و بینالمللی ستازی موجب رشتد صتادرات غیرنفتی شده است .ضمناً،
ضریب تخمینی شاخص اشتیاق کارآفرینانه نسبت به دو شاخص دیگر بزرگتر است .این نتیجه میتواند از
آنجا ناشتتی شتتود که گرایش و توانایی کارآفرینانه حالت بالقوه دارند و در اشتتتیاق کارآفرینانه به فعلیت
میرستند .از این رو ،بهبود اشتتیاق کارآفرینانه واجد تأثیر بیشتری بر صادرات غیرنفتی است .ضمنا ،بیشتر
کشتتورهای منتخب در زمره کشتتورهای درحال توستتعۀ تولیدکننده نفت هستتتند که برعکس کشتتورهای
توستتعهیافته تولیدکننده نفت ،وضتتعیت اشتتتیاق کارآفرینانه آنها نستتبت به گرایش و توانایی کارآفرینانه
نامناسبتر است .بنابراین ،هرگونه بهبود در این وضعیت با شدت بیشتری بر صادرات غیرنفتی تأثیر مثبت
میگذارد .در نهایت این که برابر تعریف شتاخص جهانی کارآفرینی ،اشتیاق کارآفرینانه در تولید محصول
جدید ،فرایند جدید و بینالمللیسازی تبلور یافته و بهطور مستقیم منجر به افزایش صادرات غیرنفتی شده
است.
ضریب متغیر تولید سرانه مثبت و معنادار است که با نتیجه مطالعات کرومتیت و همکاران ( )1114و مجید
و احمد ( )1116همخوانی دارد .بنابراین ،افزایش تولید سرانه با اشباع بازار داخلی و سرریز به بازارهای
خارجی به افزایش صادرات غیرنفتی منجر شده است.
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ضریب متغیر نرخ ارز واقعی مثبت و معنادار است که با نتیجه مطالعات آکانبی و همکاران ( )1114و حسناف
( )1113همخوانی دارد .بنابراین ،افزایش نرخ ارز با کاهش بهای تولیدات داخلی در بازارهای جهانی و
افزایش رقابتپذیری آنها موجب رشد صادرات غیرنفتی شده است.
ضریب متغیر درجه بازبودن اقتصاد مثبت و معنادار است که با نتیجه مطالعۀ آسانگا و نواچوکو ()1118
مطابقت دارد .بنابراین ،بازشدن اقتصاد با دسترسی آسانتر به نهادههای وارداتی و آشنایی بیشتر با سالیق
و نیازهای مشتریان خارجی سبب رشد صادرات غیرنفتی شده است.
ضریب متغیر وابسته باوقفه نیز مثبت و معنادار است که با مبانی نظری سازگار است .زیرا ،صادرات غیرنفتی
در هر دورهای از شرایط دوره قبل تأثیر مثبت میپذیرد.
جمعبندی و پیشنهادات
بررسی تأثیر فضای کارآفرینی بر صادرات غیرنفتی در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت طی دوره -1114
 1113نشان داد ،شاخصهای کارآفرینی کل و زیر شاخصهای آن یعنی گرایش ،توانایی و اشتیاق
کارآفرینانه بر صادرات غیرنفتی تأثیر مثبت و معناداری دارد .بنابراین ،با توجه به این نتایج و با هدف افزایش
صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب پیشنهاد میشود:
 با افزایش آموزشهای رسمی ،آموزشهای حین خدمت و نفوذ اینترنت در جامعه نسبت به رشد
مهارتِهای الزم برای درکِ فرصتهای راهاندازی کسبوکارهای نو اقدام شود و با ارائه
پوششهای بیمهای و حمایتهای قانونی ،هزینه ریس پذیری کارآفرینان کاهش یابد.
 با ساماندهی نظام آموزشی در جهت نیازهای بازار ،ظرفیت جذس دانش و فناوری و انجام کارهای
جدید و پیجیده در جامعه تقویت شود.
 با افزایش هزینههای تحقیق و توسعه و تأمین امنیت حقوق مالکیت ،مخصوصاً مالکیت معنوی
افراد ،انگیزه و اشتیاق برای انجام ابداع و نوآوری در کارآفرینان تقویت شود.
منابع
آذربایجانی ،کریم ،.راکی ،مولود و رنجبر ،همایون .)1311( .تأثیر متنوعسازی صادرات بر بهرهوری کل عوامل
تولید و رشد اقتصادی (رویکرد دادههای تابلویی در کشورهای گروه دی هشت) .پژوهشهای رشد و توسعه
اقتصادی.161-111 :)3(1 ،
آقاموسی طهرانی ،مریم ،.سرداری ،احمد و کرمپور ،عبدالحسین .)1311( .شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات
کاالهای فناورمحور با رویکرد کارآفرینی و بازارمحوری .توسعه کارآفرینی.131-118 :)1(1 ،
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آهنگری ،عبدالمجید ،.رضایی ،محمد و جوکار ،یلدا .)1310( .بررسی تاریخی نقش نفت در اقتصاد ایران با تأکید
بر بیماری هلندی (درسهایی برای آینده) .چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،مرکز الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت.1310/11/31 ،
ابوجعفری ،روحاله ،الهی ،شعبان ،پیغامی ،عادل و یاوری ،کاظم .)1313( .تأمین مالی نوآوری مبتنی بر نظریه
تأمین مالی مرحلهای :مطالعه موردی نظام مالی نوآوری در ایران .برنامهریزی و بودجه.111-106 :)0(11 ،
جلیلی ،زهرا .)1311( .بررسی رابطه بین صادرات غیرنفتی ،سرمایهگذاری خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای
منطقه منا .پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی.11-01 :)13(0 ،
شاهآبادی ،ابوالفضل ،.ترکاشوند ،اسحاق و ثمری ،هانیه .)1316( .وفور منابع طبیعی و صادرات غیرنفتی :رهیافت
 .GMMمطالعات و سیاستهای اقتصادی.11-81 :)1(13 ،
شاهآبادی ،ابوالفضل و ثمری ،هانیه .)1316( .عوامل مؤثر بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر با استفاده از روش
سیستم معادالت همزمان .تحقیقات مدلسازی اقتصادی.81-111 :)14(4 ،
عسگری ،منصور ،.آذربایجانی ،کریم ،.طیبی ،سیدکمیل و واعظ برزانی ،محمد .)1313( .اثر سیاست توسعه صادرات
بر متغیرهای عمده اقتصاد کالن .اقتصاد و الگوسازی1(0 ،و.14-131 :)3
عقیلی ،فریباالسادات .)1311( .اثر متقاطع کارآفرینی و بنگاههای کوچ و متوسط بر صادرات غیرنفتی ایران و
شرکای تجاری آن .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی ،دانشگاه اصفهان.
کرمی ،اژدر ،.صنوبر ،ناصر ،.کرمی ،هادی و یونسپور ،زهرا .)1314( .تأثیر کارآفرینی بر عملکرد صادراتی
شرکتهای کوچ و متوسط با نقش میانجی قابلیت یادگیری .مدیریت کسبوکار بینالمللی.1-16 :)1(1 ،
کریمی هسنیجه ،حسین .)1386( .جهانیشدن ،رقابتپذیری و توسعه صادرات غیرنفتی :بررسی رابطه علت و
معلولی در اقتصاد ایران .بررسیهای اقتصادی.114-130 :)1(0 ،

کاله کج ،کبری و درزیان عزیزی ،عبدالهادی .)1311( .بررسی تاثیر ابعاد توسعه کارآفرینی بر عملکرد
صادراتی شرکتهای کوچ و متوسط .دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ،کارآفرینی و توسعه
اقتصادی ،قم ،دانشگاه پیام نور.
ناصحیفر ،وحید ،.دهدشتی شاهرخ ،زهره ،.تقوی فر ،محمدتقی و حسن زاده ،ژاله فرزانه .)1314( .شناسایی عوامل
مؤثر بر صادرات کارآفرینانه از دیدگاه قابلیتهای پویا .مدیریت کسبوکار بینالمللی.13-01 :)3(1 ،
Adebayo, T.S. & Alheety, S.N.Y. (2019). Impacts of entrepreneurial competence
and government policy on SMEs’ non-oil export performance in the Southwest
Nigeria. The International Journal of Humanities & Social Studies, 7(2): 181-186.
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