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چكيده

هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیتهای

کارآفرینانه در  30کشور منتخب ،طی سالهای  2005تا  ،2014میباشد .بیکاری و مطالبات

اشتغالهای دولتی بحرانهای عمیق اقتصادی -اجتماعی در اقتصاد را به وجود آورده است.
با این وجود ،بسیاری از کشورها ،در بستری از رقابتها ،تحوالت جهانی ،چرخههای رکود
و رونق ،وقایع سیاسی و امنیتی ،تهدیدها و تحریمها ،دسترسی به منابع طبیعی محدود،

موقعیت جغرافیایی سخت و بسیاری از شرایط دیگر؛ رشد و توسعه اقتصادی را تجربه

کردهاند .بهطوریکه رشد شغلی خالص در ایاالتمتحده ،اتحادیه اروپا ،و برخی از

اقتصادهای آسیایی به طور گسترده توسط شرکتهای کوچک و کارآفرینی هدایت میشوند.
آزادی اقتصادی و جهانی شدن یکی از عواملی است که در افزایش فعالیتهای

کارآفرینانه و خوداشتغالی میتواند نقش موثری داشته باشد .با جهانی شدن و آزادی
اقتصادی ،حرکت به سمت کارایی و بهینه ساختن استفاده از منابع آغاز شده و اشتغال
در فعالیتهای ناکارآمد نظیر فعالیتهایی که صرفا ً با حمایت دولت قابل دوام است از

میان خواهد رفت و بنگاهها آمادگی بیشتری برای خوداشتغالی و فعالیت در بخش

خصوصی و بازارهای جهانی بدست میآورند.

آزادی اقتصادی در این مطالعه بر اساس شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر و با

استفاده از پنج شاخص .1اندازه دولت(مخارج مصرفی دولت ،پرداختهای انتقالی ،مالکیت

دولتی و سرمایهگذاری دولت ،باالترین نرخ مالیات).2 ،ساختار قانونی و امنیت حقوق
مالکیت (استقالل قضایی ،حمایت از حقوق مالکیت ،اجرای قانونی قراردادها ،یکپارچگی

سیستم قانونگذاری). 3 ،دسترسی به پول سالم (رشد نقدینگی ،تغییر نرخ تورم ،انحراف
معیار تورم).4 ،آزادی تجارت بینالمللی (موانع قانونی تجارت ،هزینههای صادرات و

واردات ،کنترلهای بازار سرمایه) و . 5تنظیم قوانین و مقررات (قوانین مالی ،بازار کار و

تجارت) خارجی مورد مطالعه قرار گرفت و فعالیتهای کارآفرینانه نیز بر اساس تعریف

 دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی ،دانشکدهی اقتصاد و کارآفرینی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.

استادیار مدیریت و کارآفرینی ،دانشکدهی اقتصاد و کارآفرینی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران(.نویسندهی

مسئول) ()naderi_ksh@yahoo.com
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دیدهبان جهانی کارآفرینی از فعالیت کارآفرینی با پنج سطح ،کارآفرینی نوظهور ،جدید،

نوپا ،تثبیتشده و نرخ خروج از کسبوکار نتخاب گردید.

روش پژوهش در این مطالعه بر اساس مدلهای مبتنی بر اطالعات دادههای پانل

(ترکیبی) و با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات تعمیمیافته ( )GLSدر محیط

نرمافزار  Eviews9و  Stata14صورت گرفت .این انتخاب به این دلیل میباشد که در
مدلهای دادههای پانل ،ارزش متغیرها هم در مقاطع و هم در طول زمان اندازهگیری
میشود و استفاده از دادههای مقطعی برای چندین سال متوالی نتایج بهتر و قابل
اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیحدهندگی مدل را افزایش میدهد.

جهت تعیین مدل اقتصادسنجی بر اساس مطالعات نظری و تجربی ورهیول و همکاران

( )2002در «نظریه التقاطی بر کارآفرینی-سیاستها ،موسسات و فرهنگ» متغیرهای موثر
بر فعالیتهای کارآفرینانه برای برآورد و استنتاج در  5مدل مشخص گردید.

نتایج بدست آمده از این پژوهش ،نشان میدهد ،آزادی اقتصادی رابطه معناداری با

سطح فعالیتهای کارآفرینانه دارد .از بین شاخصهای مورد بررسی ،شاخص اندازه دولت،
شاخص ساختار قانونی و دسترسی به پول سالم رابطه مثبت و معنادار ،اما شاخص امنیت

حقوق مالکیت رابطهی منفی و معناداری با سطح فعالیتهای کارآفرینانه دارد .دولت
بزرگ و ساختار قانونی منسجم ،در ابتدای راه یک فعالیت کارآفرینی ،موجب تقویت و

تشویق آن فعالیت میشوند و بهطور کلی؛ از زمان تأسیس یک فعالیت کارآفرینی دولت

نقش یک حمایتگر را ایفا میکند اما هر چقدر از عمر این فعالیت میگذرد ،نقش دولت

کمرنگتر و ناچیزتر ،و تا جایی که بزرگی اندازه و دخالتهای بیشتر ،مانعی برای این
فعالیتها و خروج آنها از کسب و کار و بازار میشود.

طبقه بندي F43, L26, M13 : JEL

واژههاي كليدي :آزادی اقتصادی ،فعالیتهای کارآفرینانه ،کارآفرینی
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مقدمه

در عصر حاضر ،تحوالت داخلی و جهانی در برخی از اقتصادها با توجه به شرایط اقتصاد
سیاسی ویژه ،عمیقتر و گستردهتر شده است .بیکاری و مطالبات اشتغالهای دولتی
بحرانهای عمیق اقتصادی -اجتماعی در اقتصاد را به وجود آورده است .با این وجود،
بسیاری از کشورها ،در بستری از رقابتها ،تحوالت جهانی ،چرخههای رکود و رونق،
وقایع سیاسی و امنیتی ،تهدیدها و تحریمها ،دسترسی به منابع طبیعی محدود،
موقعیت جغرافیایی سخت و بسیاری از شرایط دیگر؛ رشد و توسعه اقتصادی را تجربه
کردهاند( .(Mohammadzadeh, HekmatiFarid & Miraliashrafi, 2016بهطوریکه رشد
شغلی خالص در ایاالت متحده ،اتحادیه اروپا ،و برخی از اقتصادهای آسیایی به طور
گسترده توسط شرکتهای کوچک و کارآفرینی با آرمانهای رشد باال هدایت میشوند
(Haltiwanger, Jarmin & Miranda, 2013; McMillan & Woodruff, 2002; Guzman

Stern, 2016

&).

کارآفرینی و خوداشتغالی یکی از محورهای توسعة درونزا ،تولید اشتغال گسترده
و پایدار و ایجاد کنندة اقتصادی مقاوم و پویاست .براساس نظریههای نوین اقتصادی،
از عوامل موثر در توسعه اقتصادی بکارگیری خالقیت ،خلق نوآوری و پرورش ایدهها ،و
کارآفرینی بارزترین ابزار برای رساندن جامعه به این مقصود است ( & Szirmai, Naudé
 .)Goedhuys,2011همچنین کارآفرینی از عوامل بسیار مهم برای دستیابی به رشد و
توسعه اقتصادی میباشد (& Aparicio,2016

.)Urbano

بر اساس بیانیه ی جهانی کارآفرینی ،یک همبستگی قوی میان رشد اقتصاد ملی و
سطح فعالیتهای کارآفرینانه ملی و سازمانی وجود دارد .کارآفرینی مقولهی بسیار
مهمی میباشد که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توجه جدی به
آن مبذول داشته و میدارند (& Mubarak, 2012

.)KazemiTorqban

اما یکی از عواملی که در افزایش فعالیتهای کارآفرینانه و خوداشتغالی میتواند
نقش موثرتری داشته باشد ،آزادی اقتصادی و جهانی شدن اقتصاد است .با جهانی
شدن و آزادی اقتصاد ،حرکت به سمت کارایی و بهینه ساختن استفاده از منابع آغاز
شده و اشتغال در فعالیتهای ناکارآمد نظیر فعالیتهایی که صرفا ً با حمایت دولت
قابل دوام است از میان خواهد رفت (  )Arbabian, Rafat & AshrafianPour, 2014و با
توجه به فضای آزادتر حاکم بر بازارهای بینالمللی ،هر اندازه در بازارهای داخلی ،دخالت
و محدودیتهای کمتری حاکم شود ،بنگاهها آمادگی بیشتری برای خوداشتغالی و
فعالیت در بخش خصوصی و بازارهای جهانی بدست میآورند.
در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که به چه میزان
شاخص آزا دی اقتصادی بر سطوح مختلف عملکرد کارآفرینان ،از ابتدای تأسیس یک
کسبوکار تا زمانی که از آن خارج میشوند ،تأثیرگذار است .برای این منظور از شاخص
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آزادی اقتصادی موسسه فریزر 1و سطح فعالیتهای کارآفرینانه موسسه دیدهبان جهانی
کارآفرینی 2استفاده گردید.
 -2ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
 -2-1ادبیات نظری

آزادي اقتصادي در باالترین شکل خود به معنای حق مالکیت کامل داراییها و مایملک،
آزادي انتقال نیروي کار ،سرمایه و کاالها و عـدم وجـود اجبـار یـا محدودیت آزادي
اقتصادي براي شهروندان را در بر میگیرد .به عبارت دیگر ،اشـخاص در یک اقتصاد با
آزادي باال از آزادي الزم براي کار ،تولیـد ،مـصرف و سـرمایهگـذاري در زمینههاي مورد

عالقه در سایه قوانین و مقررات دولتی برخوردار میباشند ( Research Center of the
 .)Islamic Consultative Assembly, 2011در جدیدترین تعریف سال  2017موسسه
فریزر ،آزادی اقتصادی مفهوم گستردهتری پیدا میکند و بر این اساس آزادی اقتصادی،
انتخاب شخصی ،مبادله اختیاری ،آزادی ورود و رقابت در بازارها و امنیت حقوق مالکیت
شخصی است ( .)Gwartney, Lawson & Hall, 2017اما یکی از موسساتی که به بررسی
میزان آزادی اقتصادی کشوره ا پرداخته موسسه فریزر است .محاسبه شاخص آزادی
اقتصادی در موسسه فریزر از سال  1986آغاز و پنج حوزه زیر را مورد بررسی قرار
میدهد؛ .1اندازه دولت(مخارج مصرفی دولت ،پرداختهای انتقالی ،مالکیت دولتی و
سرمایهگذاری دولت ،باالترین نرخ مالیات).2 ،ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت
(استقالل قضایی ،حمایت از حقوق مالکیت ،اجرای قانونی قراردادها ،یکپارچگی سیستم
قانونگذاری).3 ،دسترسی به پول سالم (رشد نقدینگی ،تغییر نرخ تورم ،انحراف معیار
تورم).4 ،آزادی تجارت بینالمللی (موانع قانونی تجارت ،هزینههای صادرات و واردات،
کنترلهای بازار سرمایه) و .5تنظیم قوانین و مقررات (قوانین مالی ،بازار کار و تجارت)
(.)fraserinstitute.org, 2017
اما کارآفرین و کارآفرینی برای اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تمامی
مکاتب اقتصادی از قرن شانزدهم میالدی تا کنون به نحوی کارآفرینی را در نظریههای
خود تشریح نمودهاند؛ بهطور مثال برنارد دو بلید 3کارآفرین را «خریدار نیروی کار و
مواد اولیه به بهایی نامعین و به فروش رساندن محصوالت به بهایی طبق قرارداد» معرفی
میکند .مرکانتلیستها ،کالسیکها و نئوکالسیکها نیز بین مفهوم مخاطرهپذیر و
سرمایهگذار و مفهوم مدیر و کارآفرینی تفاوت قائل شدند .همچنین کانتیلون کارآفرین
را از زمینداران و دستمزدبگیران متمایز میکند و در نهایت در قرن بیستم شومپیتر
1

)Economic Freedom of The World (EFW
)Global Entrepreneurship Monitor (GEM
3
Bernard F.De Belidor
2
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کارآفرین را نوآور و مبتکر مینامد ( .)Ahmad Pourdariani, 2000اما با وجود تعاریف
اقتصادی بی شماری که از کارآفرینی وجود دارد ،در این پژوهش از تعریف
دیده بان جهانی استفاده شد که به معنای هرگونه تالش برای ایجاد کسب وکار جدید
(حتی خود اشتغالی) یا توسعه کسبوکارهای تثبیت شده به وسیله افراد یا گروهی از
افراد میباشد (Entrepreneurship Monitor, 2014

.)Global

موسسه جهانی کارآفرینی از موسساتی است که از ابتداي تأسيس ،رابطه
دو طرفهاي را بين كارآفريني و توسعه اقتصادي دنبال و بررسي كرده ( & Wennekers
 )Thurik,1999; Acs, 2006و چارچوب مشخصي طراحي كرد كه كارآفريني و رشد
اقتصادي و نحوه تعامل آنها را در كنار هم مورد بررسی قرار دهد ( Bosma, Wennekers,
Guerrero, Amorós, Martiarena & Singer, 2013; Bosma, Jones, Autio, & Levie,
 )2011و مأموريت اصلي خود را ،ارزيابي و ارائه دادههاي پژوهشي معتبر در سطح
بينالمللي درخصوص ادراكات ،گرايشات و فعاليتهاي كارآفرينانه و با هدف مطالعات،
سنجش و ارزيابي شاخصهاي انواع فعاليتهاي كارآفرينانه در كشورهاي عضو قرار
داده است .در این پژوهش نیز فعالیتهای کارآفرینانه بر اساس شاخص دیدهبان
جهانی کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفته که فرد کارآفرین در-1،کارآفرین نوظهور4؛

شخصی است که در حال حاضر به طور فعال درگير مديريت كسبوكار جديد بوده و
براي هيچ كارمندي حقوقي بيش از  3ماه پرداخت نكرده است ( Reynolds, & Curtin,
 -2 .)2008کارآفرین جدید5؛ نیز فردیی است که به کارکنان خود ،بیش از سه ماه و کمتر
از  42ماه ،حقوق پرداخت کرده و شخصا ً مالک تمام یا قسمتی از کسب و کار است-3 .
کارآفرین نوپا6؛ فردی است که ویژگیهای دو شاخص كسبوكارهاي نوظهور و جديد را
دارا باشد  -4کارآفرین تثبیتشده7؛ فرد بزرگسالی است که هماکنون کسبوکاری را که
شخصا مالك تمام يا بخشي از آن بوده و اين كسب كار بيش از  42ماه عمر دارد،
مديريت میكند و در نهایت  -5نرخ خروج از کسب و کار8؛ به معني درصد جمعيت
بزرگسال  64-18ساله است که طی 12ماه گذشته از کسبوکار خود به دليل فروش،
تعطيلي ،خارج شده و يا رابطهي مديريت و مالكيت با آن كسب و كار ندارند .البته اين
شاخص بيانگر نرخ شكست كسبوكار نيست.
یکی از وظایف دولتها در همه کشورها و از قدیمیترین ایام ،تأمین بودجه بوده
است و به هر میزان نقش دولت گستردهتر میبود تأمین مالی از طریق مالیات بیشتر
صورت میگرفت اما وجود مالیات بیشتر ،بر اساس نظر ورهیول و همکاران ( )2002بر
4

Nascent entrepneneur
New entrepreneur
6
)Early – Stage Entrepreneurial (Activity
7
Established Enterepreneur
8
Business discontinue rate
5
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کارآفرینی اثر متناقضی داشته که؛ مالیات باال میتواند تالشهای افراد را در جهت
خوداشتغالی و ایجاد فعالیتهای کارآفرینی کاهش دهد ( ;Bruce & Gurley,2004
 .)Asoni & Sanandaji, 2014از سوی دیگر ،آلبالیسو و همکاران ( )2016نیز معتقدند
فرار مالیاتی با کاهش سرمایه بخش دولتی بر کارآفرینی تأثیر منفی دارد Albulescu,
) .)Tămăşilă, & Tăucean, 2016کنترلهای غیرمستقیم دولتی همانند الزام به داشتن
مجوز جهت انجام برخی از معامالت خاص نیز میتوانند به این دلیل که اعطای مجوز
به بروز موانع ورود میانجامد ،باعث کاهش فعالیتهای کارآفرینی گردد ( Demsetz,
 .)1982همچنین هر قدر که دولت به میزان بیشتری به سطوح باالی ارائه خدمات
مختلف با بودجه عمومی وارد شود ،انگیزههای ورود به فعالیتهای کارآفرینی جهت
امرار معاش (آنچه میتوان کارآفرینی ضروریات نامید) نیز به اندازه بیشتری کاهش
پیدا میکند ،با این وجود این قبیل طرحها ،انگیزه انباشت ثروت فردی را نیز پایین
خواهند آورد که انتظار میرود سطح فعالیتهای کارآفرینی را به گونهای منفی تحت
تأثیر قرار دهند ( Fuentelsaz, González, Maícas & Montero, 2015; Henrekson,
 .)2005از سوی دیگر؛ دولتها همواره بهعنوان حمایتگر و تأمینکننده منابع در جهت
تولید و اشتغال در جهان شناخته شدهاند و همچنین در مرتفع ساختن مسیر تأسیس
یک فعالیت اقتصادی نقش اساسی داشتهاند و با این دیدگاه میتوان بیان داشت که
دولت در ایجاد فعالیت کارآفرینانه نقش تسهیلگر دارد.
حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی به طور گسترده ،هم در مطالعات تاریخی و
هم در مطالعات اقتصاد سنجی اخیر به عنوان یکی از مهمترین اهداف اقتصادی شناخته
شده است؛ کارآفرینانی که دارای حداقل حقوق مالکیت بودهاند ،کمتر از کارآفرینانی که
حداکثر امنیت حقوق مالکیت را احساس میکردهاند ،سود خود را به سرمایهگذاری
مجدد اختصاص دادهاند در واقع این شاخص برای کارآفرینان به عنوان یک شرط الزم
برای بهرهگیری کامل از فرصتهای سرمایهگذاری بوده است ( & Kuckertz, Berger
2016

.)Mpeqa,

چنانچه بر اساس نظر

هنرکسون9

( )2007حقوق مالکیت خصوصی امن و

منحصربهفرد ،بر اساس قرارداد در مبادله ،کارآفرینی مولد را نیز تسهیل میکند و بدون
آن ،کارآفرینان نمیتوانند سرمایه مورد نیاز برای کارآفرینی را تامین کنند .وجود یک
نظام مالی مؤثر و کارآمد ،نقش مهم و اساسی در سرمایهگذاری برای ایجاد خودشتغالی
و کارآفرینی دارد و اگر تضمینی برای حقوق مالکیت وجود نداشته باشد این نظام مالی
کارآمد نیز در دسترس نخواهد بود .بنابراین برای کارآفرینان دشوار خواهد بود که از
فرصتهای جدید استفاده نمایند  .)(Johnson, McMillan & Woodruff,2005عالوه بر
Henrekson

9
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این ،حقوق مالکیت امن ،تخصص و تقسیم کار را تحریک میکند که فرصتهای
کارآفرینی بیشتری را در اختیار کارآفرین میگذارد.
پیچیدگی های قانونی به میزان کاغذبازی و معاهدات اداری مواجه شده توسط
کارآفرین ،اشاره دارد .بوروکراسی های اداری ممکن است کارآفرینان بالقوه را از بین ببرد
( ،)Bowen & De Clercq, 2008یا کارآفرینان فعال را از فعالیتهای کارآفرینی مولد خود
منحرف کند (  .)Verheul, Wennekers, Audretsch, &Thurik, 2002مقررات مربوط به
کارآفرینی بسیار گسترده و شامل جنبههایی مانند مقررات تجارت ،کار و اعتبار است
(2008; Angulo-Guerrero, Pérez-Moreno, & Abad-Guerrero,2017

.)Nyström,

براساس آنچه که در تئوری بامول )1993(10بیان شده ،مقررات بیش از حد

می تواند باعث کاهش میزان مشارکت مثبت کارآفرینان در رونق اقتصادی و بر اساس
نظر نادری و شربتاوغلی( )2007باعث کاهش رشد اقتصادی نیز میشود ( & Naderi
 .)SHarbatoghli, 2007مراحل اداری دستوپا گیر (رویههای اداری سنگین) ،مانعی برای
گسترش شرکت ،استخدام کارکنان اضافی و یا حتی سرمایهگذاری در سهام باشد
( Verheul, Wennekers, Audretsch, &Thurik, 2002; Samati, Shahnazi & Dehghani,
 .)2006از سوی دیگر ،فقدان قوانین و مقررات کارآمد ،باعث ناکارآمدی عملکرد

کارآفرینان ،نیروهای موجود در بازار و بخش خصوصی میگردد ( & Dutz, Ordover
 .)Willig, 2000وجود پول مناسب به ویژه نرخ تورم و نوسان قیمت از عوامل تاثیرگذار
بر کارآفرینی است ( .)Friedman, 1962تورم باال و غیرمنتظره بر بهرهوری اقتصادی از
طریق افزایش هزینه قراردادها و کاهش توانایی بازار برای پیشبینی قیمتهای آینده،
تأثیرگذار است .از طرفی عدم ثبات قیمت در بازار ،نه تنها کارآفرینان را بیانگیزه میکند
بلکه نرخ بیکاری را افزایش داده و منجر به بیثباتی در محیط نیز میشود ( Friedman,
 )2011و با وجود این مشکل ،مانعی جدی برای سرمایهگذاری افراد و شرکتها در
فعالیتهای سودمند ایجاد میکند .بنابراین؛ به جای صرف سرمایه در فعالیتهای
سودمند ،به فعالیتهای غیرسودمند اختصاص مییابد.

بر اساس نظر کریی ،)1997( 11بازارهای آزاد و تجارت بینالمللی ،یکی از راههایی

است که کمک میکند شرکتهای کوچک و کارآفرین خود را با تغییرات در تقاضای بازار
انطباق دهند ( .)Kuckertz,et.al, 2016عالوه بر این ،سوبل و همکاران ( )2007استدالل
میکنند ،محدودیت های تجاری باعث کاهش واردات کاالها و تکنیکهای تولیدی در
دسترس میشود که ترکیبات جدید در عوامل تولید و فعالیتهای کارآفرینی را کاهش
میدهد ( .)Sobel, et al, 2007بنابراین اینچنین میتوان استدالل کرد که وجود آزادی

Baumol
Carree

10
11
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اقتصادی بر فعالیت های کارآفرینی تأثیر بسزایی داشته و برای رشد و توسعه این نوع
کسبوکارها دارای اهمیت بسیار است.
 -2-2پیشینه پژوهش

در بسیاری از پژوهشها به بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر کارآفرینی پرداخته شده

است ،یافتههای کریستین و نیکوالی ( )2006در بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح
فعالیتهای کارآفرینی در  29کشور عضو دیدهبان جهانی کارآفرینی ،حاکی از آن است
که سطح کارآفرینی با اندازه دولت رابطه منفی و با پول پرقدرت رابطه مثبت دارد
( .)Christian & Nicolai, 2006دیاز-کاسرو و همکاران ( )2012در تجزیهوتحلیل دادههای
 29کشور در دوره زمانی ( )2009-2004در بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر کارآفرینی بر
مبنای فرصت و ضرورت به این نتیجه رسیدند که با افزایش آزادی اقتصادی ،اندازه دولت
و آزادی مالی کوچکتر ،در نتیجه کارآفرینی بر مبنای
مییابد (et al, 2012

فرصت 12

و

ضرورت13

کاهش

.)Díaz-Casero,

هال و الوسون ( )2015در مطالعهای نشان دادند ،آزادسازی تجاری و ایجاد مشاغل
در نظام مالکیت خصوصی و حاکمیت قانون برای کارآفرینی مولد ضروری است اما
سیاستهای اقتصادی به آزادی اقتصادی و کارآفرینی آسیب میرسانند ( & Hall
 .)Lawson, 2015فوینتلساز و همکاران ( )2015در بررسی نقش نهادهای رسمی بر
فرصت و ضرورت کارآفرینی با دادههای پانل برای  63کشور بین سالهای  2005تا ،2010
به این نتیجه رسیدند که؛ حقوق مالکیت باعث تقویت کارآفرینی بر مبنای فرصت
میشود ،اما کارآفرینی برمبنای ضرورت را کاهش میدهد (.)Fuentelsaz, et al, 2015

در مطالعهای از سانریس و ساجنی ( )2017به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر
کارآفرینی رسمی و غیررسمی پرداختند و نشان دادند آزادی اقتصادی موجب ترویج
کارآفرینی رسمی و مانعی برای کارآفرینی غیررسمی میباشد ( Saunoris & Sajny,
 )2017و در نهایت؛ آنگوال و همکاران ( )2017درتحلیل آزادی اقتصادی برای کشورهای
 OCEDطی سالهای  2001تا  2012نشان دادند شاخص کلی آزادی اقتصادی بهطور
مثبت با کارآفرینی فرصت مرتبط است ،در حالیکه رابطهاش با کارآفرینی ضرورت منفی
است (et al, 2017

.)Angulo-Guerrero,

در پژوهشهای داخلی نیز ،عیسیزاده و مهرانفر ( )2012از پنج شاخص آزادي
اقتصادي به عنوان عوامل نهادي و از نرخ خوداشتغالي به عنوان شاخص كارآفريني
12

Opportunity Entrepreneurs are people who seek to discover opportunities and
exploit them; what they do is considered a kind of productive entrepreneurship.
13
Necessity entrepreneurs, whose effort is regarded as a form of unproductive
entrepreneurship, need to be forced to work because they do not have access to
other business options.
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استفاده نموده و نتايج حاصل از تخمين مدل رگرسيوني به روش دادههاي تابلويي در
دوره  1990-2009نشان دادند كه اندازه كوچك دولت ،ساختار بهتر قانون و حمايت از
حقوق مالكيت افراد ،باعث افزايش خوداشتغالي ميشوند .همچنین آزادي تجاري و
بوروكراسي پايين در بازار اعتباري ،بازار كار و فضاي كسبوكار اثري منفي بر نرخ
خوداشتغالي دارند ( .)Esaizadeh & Mehranfar, 2012محمدزاده و همکاران
( ،)2016به بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر توسعه اقتصادی در  50کشور منتخب در
طی دوره  2004تا  2013با استفاده از دادههای تابلویی پرداخته و نتیجه گرفتند آزادی
اقتصادی بستر مناسبی برای ارتقای فعالیتهای کارآفرینانه ایجاد میکند
(.)Mohammadzadeh, et al, 2016

 -3روششناسی پژوهش

از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدف آن حقیقتیابی است ،استفاده از یک روش
تحقیق مناسب میباشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها ،ماهیت و موضوع
مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد .تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردي و از
لحاظ روش ،توصیفی با استفاده از همبستگی و مدلسازي ریاضی میباشد .در
تحقیقات توصیفی میتوان به بررسی روابط علی و معلولی نیز پرداخت ( Hafez Nia,
 .)2001روش تحقیق در این مطالعه بر اساس مدلهای مبتنی بر اطالعات دادههای
پانل (ترکیبی) و با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات تعمیمیافته ( )GLSدر محیط
نرمافزار  Eviews9و  Stata14صورت گرفته است .این انتخاب به این دلیل میباشد که
در مدلهای دادههای پانل ،ارزش متغیرها هم در مقاطع و هم در طول زمان اندازهگیری
میشود و استفاده از دادههای مقطعی برای چندین سال متوالی نتایج بهتر و قابل
اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیحدهندگی مدل را افزایش میدهد .در این تحقیق،
تجزیه و تحلیل مقطعی بر مبناي دادههای10ساله (از سال  2005تا سال  ،)2014براي
گروه کشورهاي دارای فعالیت کارآفرینانه با بیشترین میزان دسترسی به دادهها (ایران،
آفریقای جنوبی ،چین ،مالزی ،جاماییکا ،آرژانتین ،برزیل ،شیلی ،مکزیک ،مجارستان،
روسیه ،لیتوونی ،پرو ،ژاپن ،یونان ،هلند ،بلژیک ،فرانسه ،اسپانیا ،ایتالیا ،انگلیس،
دانمارک ،سوئد ،آلمان ،ایرلند ،فنالند ،اسلوونی ،سوییس ،نروژ ،آمریکا) در نظر گرفته
شده است .لحاظ نکردن برخی از متغیرها در ساختار مدلها موجب ایجاد عدم کارایی
در برآورد مدلهای اقتصاد سنجی میشود ،روش دادههای تابلویی اثر این نوع متغیرهای
لحاظ نشده یا غیر قابل اندازهگیری را بهتر نشان میدهد .دادههای تابلویی روندهای
گذشته متغیرها را در برمیگیرد و از نظر لحاظ کردن پویایی متغیرها ،اطمینان ایجاد
میکند (& Anwari,2005

.)Zaranjad
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الگوی مورد نظر در این مقاله به صورت یک معادله پانل (ترکیبی) است .در
اقتصادسنجی دادههای پانل ،در حالت کلی فرض بر آن است که دادههای مورد
استفاده ،استقالل مقطعی 14دارند .بنابراین در این پژوهش از لحاظ تئوریک و همچنین
بدلیل انتخاب کشورهای ناهمگن با سیاستها و قوانین و مقررات کارآفرینی مختلف و
میزان آزادی اقتصادی متفاوت ،این امر تایید گردید که دادهها دارای استقالل مقطعی
هستند ،بنابراین از گرفتن این آزمون صرفنظر شد.
مرحله دوم در تجزیهوتحلیل رگرسیونی فرض مانایی است که یکی از فرضهای
مهم و تأثیرگذار میباشد .که خواص آماری دادههای تابلویی را به لحاظ مانایی بررسی
و در صورت نامانا بودن متغیرها برای اطمینان از وجود رابطه بلندمدت ،به انجام
آزمونهای مربوطه میپردازیم .آزمون هاي متعددي همچون آزمون ،لوین لین و چاو،15
( )LLCديكي ـ فولر ( ،)DFو فيليپس ـ پرون ( )P-Pجهت بررسي مانايي وجود دارد .که
در اين پژوهش از کلیه آزمونها استفاده گردید .نتايج حاصل از اين آزمون نشان ميدهد
كه كليه متغيرهاي مورد نظر تحقيق در سطح قابل قبولي مانا ميباشند و بدين ترتيب
مشكلي از اين بابت وجود ندارد.
در روش دادههای پانل الزم است که در ابتدا همگن یا ناهمگن بودن مقاطع مورد
آزمون قرار گیرد .در صورتی که مقاطع همگن باشد بهسادگی میتوان از روش حداقل
مربعات معمولی تجمیع شده استفاده کرد در غیر اینصورت استفاده از روش اثرات
ثابت ضرورت دارد .چاو ( )1960بهمنظور انتخاب بین روش حداقل مربعات معمولی
(دادههای تلفیقی) و مدل اثرات ثابت آزمونی با فروض زیر معرفی کرده است:
()1

H0 = µ1 = µ2 = … … … … … . µN-1 = 0
NOT H0

= H1

قبول فرض صفر به معنای وجود دادههای تلفیقی و استفاده از تخمین  OLSبرای
حل مدل است و رد فرض صفر به معنی وجود مدل اثرات ثابت و استفاده از روش
دادههای پانل میباشد .به عبارت دیگر؛ برای تشخیص خصوصیات آماری دادهها باید
با استفاده از آزمون  -Fلیمر به بررسی ماهیت دادههای طولی بپردازیم که در جدول
شماره ( )3ارائه شده است .آماره  -Fلیمر از مقدار بحرانی خود بیشتر بوده که بر پانل
بودن دادههای این مطالعه تأکید میکند .بروش و پاگان در سال  ،1980برای آزمون

مدلی با داده های تلفیقی در مقابل اثرات تصادفی از ضریب الگرانژ استفاده کردهاند.
آنها برای انجام این آزمون فروض زیر را به کار بردهاند:
() 2

H0: 2u=0
H1: 2u ≠0

Cross- Sectional Independence
Levin,lin,cho

{

14
15
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 H0به معنی بهتر بودن استفاده از مدلی با دادههای تلفیقی و رد  H0به معنی وجود اثر
تصادفی در مدل است.
به منظور اينكه مشخص گردد كه كدام روش (اثرات ثابت يا اثر تصادفي) جهت
برآورد مناسبتر است از آزمون هاسمن استفاده ميشود .فرضيه صفر در آزمون هاسمن
بدين صورت مي باشد:

H0: α=αs

( )3
H1: α≠αs
فرضيه صفر به اين معني است كه ارتباطي بين جزء اخالل مربوط به عرض از مبدأ و

{

متغيرهاي توضيحي وجود ندارد و آن ها از يكديگر مستقل هستند .در حالي كه فرضيه
مقابل به اين معني است كه بين جزء اخالل مورد نظر و متغير توضيحي با مشكل تورش
و ناسازگاري مواجه ميشويم .بنابراين بهتر است در صورت پذيرفته شدن (( )H1رد)H0
از روش اثرات ثابت استفاده كنيم .تحت فرضيه  ،H0اثرات ثابت و اثرات تصادفي هر دو
سازگار هستند ولي روش اثرات ثابت ناكارا است.
یکی از فروض رگرسیون خطی به روش حداقل مربعات معمولی ،برابر بودن
واریانس جمالت پسماند میباشد .در عمل این فرض چندان صادق نیست و در بسیاری
از نمونهها به دالیل مختلفی از قبیل شکل نادرست تابع مدل ،وجود مشاهدات پرت،
شکست ساختاری در جامعه آماری و  ...شاهد پدیده ناهمسانی واریانسها هستیم .در
هر دوی این آزمونها ،قاعده آماری به شکل زیر میباشد:
()4

همسانی واریانس H0:
ناهمسانی واریانس H1:

در صورت ناهمسانی واریانس ،باید نسبت به رفع آن اقدام و سپس مدل تخمین زده
شود و برای رفع این ناهمسانی از آزمون والد اصالحشده 16استفاده گردید.
آماره آزمون والد اصالحشده بهصورت زیر تعریف میشود:
() 5
که بهصورت ] X [Ngتحت فرضیه صفر توزیع خواهد شد.

2
) − 𝜕2

𝑖𝑉

2
𝑁𝑡 (𝜕2

𝑤 = ∑𝑖=1

2

برای حل مشکل ناهمسانی واریانس ،ابتدا مدل را به گونهای تبدیل میکنیم که
واریانس ناهمسانی آن برطرف شود و سپس ̂ βرا تخمین بزنیم .این روش معروف به
حداقل مربعات تعمیم یافته ( )GLS17یا حداقل مربعات وزنی ) (WLS18است.
تخمین  βدر مدل معروف به تخمین زننده  GLSبه صورت زیر میباشد:
16

Modified Wald test for group wise heteros kedasticity
Generalized Least Squares
18
Weighted Least Squares
17
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−1

()6

)𝑦

(𝑋

−1

)β̂ 𝐺𝐿𝑆 = (XX

برآوردهای حاصل از  GLSبدون تورش و کارا خواهند بود ،در صورتی که اجزا خطا دارای
توزیع نرمال باشند ،ضرایب برآورده شده نیز دارای توزیع نرمال خواهند بود
(& Ranjpour, 2014

.)KarimiTecanlo

 -5معرفی مدل اقتصادسنجی

بر اساس مطالعات نظری و تجربی ورهیول و همکاران ( )2002در «نظریه التقاطی بر

کارآفرینی-سیاستها ،موسسات و فرهنگ»( ،)Verheul, et al, 2002متغیرهای موثر بر
فعالیتهای کارآفرینانه برای برآورد و استنتاج در  5مدل زیر وارد شدند.
مدل :1

NAS= α1t + B1 SGit + B2 LPRit + B3 SMit + B4 FTIit + B5 Rit + Ɛit

مدل :2

NEW= α2t + B1 SGit + B2 LPRit + B3 SMit + B4 FTIit + B5 Rit + Ɛit

مدل :3

ES= α3t + B1 SGit + B2 LPRit + B3 SMit + B4 FTIit + B5 Rit + Ɛit

مدل :4

EST= α4t + B1 SGit + B2 LPRit + B3 SMit + B4 FTIit + B5 Rit + Ɛit

مدل:5

DIS= α5t + B1 SGit + B2 LPRit + B3 SMit + B4 FTIit + B5 Rit + Ɛi

که در آن هر یک از متغیرها به صورت زیر تعریف شدهاند.
جدول  :1مفاهیم و خالصه متغیرهای پژوهش
Table 1: Concepts and Summary of Research Variables
متغیرها

نماد

شرح

منبع

کارآفرینی نوظهور

Nas

سهم جمعیت درگیر در مرحله کارآفرینی نوظهور(جمعیت  18تا  64سال)

GEM

کارآفرینی جدید

New

سهم جمعیت درگیر در مرحله کارآفرینی جدید

GEM

کارآفرینی نوپا

Es

سهم جمعیت درگیر در مرحله کارآفرینی نوپا

GEM

کارآفرینی تثبیت شده

Est

سهم جمعیت درگیر در مرحله کارآفرینی تثبیت شده

GEM

خروج از کسب و کار

Dis

سهم جمعیت درگیر در مرحله خروج از کسب وکار

GEM

آزادی اقتصادی

EF

ارزش شاخص بین  ،10-0که در آن یک مقدار بزرگتر به معنی آزادی اقتصادی بیشتر

EFW

است.
امنیت حقوق مالکیت

Lpr

ارزش شاخص بین  ،10-0که در آن یک مقدار بزرگتر به معنی امنیت حقوق مالکیت

EFW

آزادی از آئین نامه (قوانین

R

ارزش شاخص بین  ،10-0که در آن یک مقدار بزرگتر به معنی پیچیدگی نظارتی کمتر

EFW

و مقررات)

بیشتر است.
است.

اندازه دولت

Sg

سهم مصرف دولت از تولید ناخالص داخلی.

FW

دسترسی به پول سالم

Sm

ارزش شاخص بین  ،10-0که در آن یک مقدار بزرگتر به معنی مالیات (بر درآمد نهایی)

EFW

آزادی تجارت و سرمایه-

Fti

ارزش شاخص بین  ،10-0که در آن یک مقدار بزرگتر به معنی آزادی بیشتر در تجارت

EFW

گذاری

کمتر است.

بین المللی و سرمایه گذاری است.
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نتایج مانایی دادهها در سطح (با عرض از مبدأ و روند) ،در جدول شماره ( ،)2ارائه شده

است.
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جدول  :2نتایج آزمون مانایی
Table2: Root test results
متغیر

Im,pesaran and Shin

Levin,lin,cho

ADF-Fisher

آماره

p-value

آماره

p-value

Nas

-5/39901

()0/0000

-2/02712

()0/0213

91/5521

New

- 5/18805

()0/0000

- 1/77208

()0/0382

88/2411

Es

-6/23859

()0/0000

-1/93655

()0/0264

89/8970

()0/0075

Est

-7/61559

()0/0000

-2/36984

()0/0089

95/6194

()0/0024

Dis

PP-Fisher

آماره

p-value

آماره

p-value

()0/0054

138/858

()0/0000

()0/0103

131/321

()0/0000

118/226

()0/0000

108/266

()0/0001

-13/2043

()0/0000

-2/94792

()0/0016

93/4051

()0/0037

139/048

()0/0000

Sg

-6/82043

()0/0000

-1/23398

()0/0186

73/8309

()0/1081

124/9689

()0/0096

Lpr

-6/16342

()0/0000

- 1/78086

()0/0375

83/5937

()0/0238

173/7779

()0/0009

Sm

-1/84276

()0/00327

-1/51198

()0/0057

89/0308

()0/0072

150/2523

()0/0000

Fti

-3/90530

()0/0000

-1/49879

()0/0470

83/4373

()0/0244

175/409

()0/0000

R

-4/73278

()0/0000

-1/41080

()0/0370

75/3416

()0/0244

105/413

()0/0000

مأخذ :محاسبات محقق

Source: Research calculations

نتایج جدول ( )2حاکی از آن میباشد که متغیرهای کارآفرینی نوظهور ،جدید ،نوپا،
تثبیتشده ،خروخ از کسب و کار ،اندازه دولت ،ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت،
دسترسی به پول سالم و تنظیم قوانینومقررات ،بازارهای اعتباری و کسبوکار در سطح
مانا شدهاند .نتایج آزمونهای تشخیصی  Fلیمر و بروش پگان  LMدر جدول ( )3ارائه
شده است.
جدول :3آزمونهای تشخیصی
Table 3: Diagnostic tests
آزمون  Fلیمر
متغیر

آزمون Breusch-Pagan LM

آماره

معنیداری

آماره

معنیداری

Nas

17/883477

0/0000

769 /260

0/0000

New

21/766111

0/0000

890/727

0/6480

Es

22 /494620

0/0000

741/038

0/0995

Est

39 /265753

0/0000

739 /32

0/0000

Dis

7/108750

0/0000

994 /26

0/0000

مأخذ :محاسبات محقق

Source: Research calculations

با توجه به نتایج بدست آمده از تخمین مقدار آماره  Fآزمون لیمر ،بیانگر رد فرضیه صفر
و استفاده از روش دادههای پانلی در مقابل روش حداقل مربعات معمولی تجمیعشده
(پولینگ) ،برای دادههای این پژوهش است .بدین معنا که فرضیه صفر مبنی بر پولینگ
بودن مدل (فرضیه برابر بودن عرض از مبدأ برای تمامی مقاطع) رد شده و فرضیه مقابل
پذیرفته میشود .بنابراین مدل دادهها پانل هستند از طرف دیگر آزمون بروش پگان نیز
برای اثر مدل تصادفی و تلفیقی گرفته شد که با توجه به نتایج ،دو مدل اول ،چهارم و
پنجم ،جز اثرات تصادفی و دو مدل دوم و سوم نیز تلفیقی و ثابت هستند .که نتایج
آزمون هاسمن نیز این امر را تایید میکند.
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 -6-1انتخاب مدل تخمینی

در مرحله بعد بایستی مشخص شود کدام روش (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) برای
تخمین دادههای پانل ( )panelمناسب میباشد.
جدول  :4نتایج آزمون هاسمن

Table 4: Hasman test results
آماره

درجه آزادی

معنیداری

آزمون فرضیه صفر

نتایج

Nas

10/399385

5

0/0662

تایید فرض صفر

تصادفی

متغیر
New

14/470523

5

0/0119

رد فرض صفر

ثابت

Es

12/641091

5

0/0270

رد فرض صفر

ثابت

Est

7/571527

5

0/1815

تایید فرض صفر

تصادفی

Dis

5/334458

5

0/3764

تایید فرض صفر

تصادفی

مأخذ :محاسبات محقق(سطح معناداری  95درصد)

)Source: Research calculations(95% significance level

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون هاسمن بر اساس سطح معناداری،
مدلهای اول ،چهارم و پنجم دارای اثرات تصادفی و مدلهای دوم و سوم دارای اثرات
ثابت هستند.
جدول :5آزمون ناهمسانی واریانس
)Table 5: Heterogeneity of variance test-statistic (significance
آماره

p-value

نتیجه آزمون

Sg

29 /87

()0/0000

ناهمسانی واریانس

متغیر
Lpr

15/37

()0/0001

ناهمسانی واریانس

Sm

15/75

()0/0001

ناهمسانی واریانس

Fti

19/30

()0/0000

ناهمسانی واریانس

2/47

0/1157

عدم ناهمسانی واریانس

R

مأخذ :محاسبات محقق

Source: Research calculations

با توجه به نتایج بدست آمده در جدول ( ،)5روش تخمین مدلها انتخاب
میگردد .مدل یک تا چهار بدلیل وجود ناهمسانی واریانس از روش تخمین حداقل
مربعات تعمیمیافته و برای تخمین مدل پنجم از روش حداقل مربعات معمولی ،استفاده
میشود .که نتایج تخمین  5مدل مورد بررسی در جدولهای  6تا  10ارائه گردید.
جدول  :6نتایج تخمین حداقل مربعات تعمیمیافته مدل اول کارآفرینی نوظهور
Table 6: Estimation of the generalized least squares of the first model- coefficient
)(statistic
ضریب

انحراف استاندارد

آماره z

سطح معناداری

Sg

0/6964

0/2379429

2 /93

0/003

متغیر
Lpr

-1/8181

0/2679415

-6/79

0/000

Sm

1/097

0/2464846

4/45

0/000

Fti

0/2665

0/2366759

1/13

0/260

R

0/7675

0/3477904

2/21

0 /027

مأخذ :محاسبات محقق

Source: Research calculations

نتایج بیانگر معنادار بودن متغیرهای ،اندازه دولت ( ،)SGامنیت حقوق مالکیت (،)LPR
دسترسی

به

پول

سالم

()SM

و

شاخص

تنظیم

قوانینومقررات

()R
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می باشد .ضرایب و میزان تأثیر هر کدام از مقادیر بیانگر این است که شاخص اندازه
دولت ،دسترسی به پول سالم و تنظیم قوانین و مقررات بر شاخص کارآفرینی نوظهور
تأثیر مثبت دارند در حالی که شاخص امنیت حقوق مالکیت اثر منفی دارد همچنین
متغیر آزادی تجارت خارجی دارای اثر مثبت اما معنیدار نیست.
نتایج بدست آمده از جدول ( )7نشان دهنده این است که تنها شاخص اندازه دولت
بر متغیر کارآفرینی جدید اثر دارد.
جدول  :7نتایج تخمین حداقل مربعات تعمیمیافته مدل دوم کارآفرینی جدید
 Table 7:Estimation of the generalized and ordinary least squares of the second model)coefficient (statistic
ضریب

انحراف استاندارد

آماره z

سطح معناداری

Sg

0/3812

0/1957246

1/95

0/05

متغیر
Lpr

0 /4363

0/3162124

-1/38

0/168

Sm

0/4951

0/3736284

1/33

0/185

Fti

0/2201

0/3412228

-0/65

0/519

R

0 /4368

0/3311733

-1/32

0/144

مأخذ :محاسبات محقق

Source: Research calculations

نتایج جدول ( ) 8بیانگر این است که سه شاخص اندازه دولت ،امنیت حقوق مالکیت و
دسترسی به پول سالم بر شاخص کارآفرینی نوپا تأثیرگذار میباشد .شاخصهای اندازه
دولت و دسترسی به پول سالم بهصورت مثبت و شاخص امنیت حقوق مالکیت بهصورت
منفی و معنادار بر کارآفرینی نوپا اثرگذار بودهاند.
جدول  :8نتایج تخمین حداقل مربعات تعمیمیافته مدل سوم کارآفرینی نوپا
 Table 8: Estimation of the generalized and ordinary least squares of the third model)coefficient (statistic
ضریب

انحراف استاندارد

آماره z

سطح معناداری

Sg

1/0429

0/3595893

2/90

0/004

متغیر
Lpr

-2/1704

0 /5140977

-4/22

0/000

Sm

1/6938

0/4506362

3 /76

0/000

Fti

-0/03186

0/3417585

-0/09

0/926

R

0/4290

0/4875331

0/88

0/379

مأخذ :محاسبات محقق

Source: Research calculations

جدول  :9نتایج تخمین حداقل مربعات تعمیمیافته مدل چهارم کارآفرینی تثبیتشده
Table 9:Estimation of the generalized least squares of the fourth model- coefficient
)(statistic
ضریب

انحراف استاندارد

آماره z

سطح معناداری

Sg

0/4383

0/278798

1/57

0/116

متغیر
Lpr

-0/2213

0/2812939

-0/79

0/431

Sm

0/8987

0/3469704

2/59

0/010

Fti

0 /1399

0/409459

0/34

0/733

R

-1/2335

0/3660093

-3/37

0/001

مأخذ :محاسبات تحقیق

Source: Research calculations
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نتایج بدست آمده از جدول ( )9بیان میداردکه دو شاخص دسترسی به پول سالم و
شاخص تنظیم قوانین و مقررات بر شاخص کارآفرینی تثبیتشده ،موثر میباشند.
شاخص تنظیم قوانین و مقررات دارای رابطه منفی و شاخص دسترسی به پول سالم
دارای رابطه مثبت با کارآفرینی تثبیتشده است.
جدول  :10نتایج تخمین حداقل مربعات معمولی پنجم نرخ خروج از کسب و کار
Table10:Estimates of the generalized least squares estimation of the fifth model)coefficient (statistic
ضریب

انحراف استاندارد

آماره t

سطح معناداری

Sg

0 /7961

0 /0985

8/0751

0/0000

متغیر
Lpr

-0/2603

0/2903

-0/8969

0/3705

Sm

-0/3346

0/2818

-1/1875

0/2360

Fti

-0/1467

0/2402

- 0/6107

0/5418

R

0/6004

0/2893

2 /0749

0/0389

مأخذ :محاسبات تحقیق

Source: Research calculations

نتایج تخمین حداقل مربعات معمولی برای مدل پنجم که تأثیر شاخص آزادی اقتصادی
(اندازه دولت ،امنیت حقوق مالکیت ،دسترسی به پول سالم ،آزادی تجارت و
سرمایهگذاری و تنظیم قوانین و مقررات) را بر متغیر وابسته خروج از کسب و کار مورد
بررسی قرار داده است ،نشان میدهد که تنها شاخصهای اندازه دولت و تنظیم قوانین
و مقررات تأثیر بسزایی بر متغیر خروج از کسب و کار را دارند.
 -7نتیجهگیری
در جوامع امروزی کارآفرینی با افزایش بهرهوری ،اشتغالزایی و رفاه اجتماعی تأثیر
انکارناپذیری در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فناوری کشورها دارد و زمینهساز حرکت
جوامع به سوی پیشرفت است و کارآفرینان با شناسایی و خلق فرصتها ،جوامع را به
سمت توسعه رهنمون میسازند و موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم
میکنند .نتایج بدست آمده از تخمین مدلها ،برای شاخص اندازه دولت در کارآفرینی
نوظهور به میزان  69درصد ،در کارآفرینی جدید 38 ،درصد ،کارآفرینی نوپا  1/04درصد،
در کارآفرینی تثبیتشده بیتأثیر و در نرخ خروج از کسب و کار نیز ،اندازه دولت به
میزان  79درصد اثرگذار میباشد .امنیت حقوق مالکیت در دو سطح کارآفرینی نوظهور
و نوپا به ترتیب به میزان -1/81 ،و  -2/17اثرگذار است .دسترسی به پول سالم در سه
سطح کارآفرینی نوظهور و تثبیتشده بهصورت ناچیز 1/09( ،و  1/69درصد) و در سطح
کارآفرینی تثبیتشده به میزان زیادی ( 0/89درصد) اثرگذار بوده است .شاخص تنظیم
قوانین و مقررات در سطح کارآفرینی تثبیتشده بهصورت ناچیز و منفی ( -1/23درصد)
و در سطوح کارآفرینی نوظهور و نرخ خروج از کسبوکار به میزان بسیاری 76 ،و 60
درصد معنادار و موثر بوده است .دو شاخص ،اندازه دولت و قوانین و مقررات بر
کارآفرینی نوظهور ،نوپا و نرخ خروج از کسب و کار بیشترین تأثیر را دارند .در کارآفرینی
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نوظهور و نوپا چون هنوز کارآفرین در ابتدای راه است و نیاز به حمایت دولت و قوانین
دولتی وجود دارد ،بنابراین؛ .کشورها میتوانند با اصالحات اقتصادی که بهوجود
میآورند ،زمینه های اقتصادی سودآوری را در اختیار کارآفرینان نوظهور قرار دهند.
قوانین و مقرراتی نیز که توسط دولت تدوین میشود با میزان دخالت دولت در ارتباط
است که با افزایش دخالت ،قوانین محدودکننده کسب و کار نیز افزایش خواهد یافت.
در شاخص امنیت حقوق مالکیت تأثیری منفی بر کارآفرینی نوظهور و نوپا وجود دارد
بدان معنا که؛ اگر به اندازه یک درصد امنیت حقوقی و قضایی افزایش یابد ،به میزان
 -1/81و  -2/17درصد کارآفرینی نوظهور و نوپا کاهش مییابد .یک کارآفرین انگیزه انباشت
و نوآوری نخواهد داشت ،مگر آنکه بر بازده سرمایهگذاری و داراییهای خلق شده یا
افزایش یافته ،کنترل الزم را داشته باشد .در این پژوهش ،افزایش یافتن امنیت حقوق
مالکیت سبب کاه ش کارآفرینی نوظهور گشته است که این عامل شاید بخاطر وجود
سختگیریهای قضایی ،محدودیتهای قانونی شدید باشد که در این زمینه حالت
افراطگری داشته و مانع از کارآفرینی نوظهور میشود .و دلیل دیگر این امر نیز میتواند،
باال بودن امنیت حقوقی در بخش عمومی و دولتی را شامل شود اما مالکیت حقوقی
بخش خصوصی ،کمتر در نظر گرفته شده است که سبب کاهش کارآفرینی نوظهور و
خوداشتغالی بخش خصوصی شده است .شاخص دسترسی به پول سالم به میزان بسیار
زیادی (0/89درصد) بر متغیر کارآفرینی تثبیتشده اثرگذار بوده است پول سالم به
مفهوم ثبات نسبی قیمتها و پیشبینیپذیر بودن نرخ و تغیرات تورم است.
سرمایهگذاران در کشورهایی با سیاستها و نهادهای مناسب و تورم پایین ،با اطمینان
خاطر بیشتری در جهت تخصیص سرمایه برای سرمایهگذاری در فعالیتهای
کارآفرینانه اقدام مینمایند .در یک نتیجه کلی میتوان بیان نمود؛ فعالیتهای
کارآفرینانه نوظهور و نوپا در ابتدای راه به حمایت دولت برای شروع فعالیت خود نیاز
دارند تا از طریق این حمایتها که میتواند شامل ،تأمین اعتبارات با نرخ بهره محدود،
تنظیم قوانین آسان اخذ مجوز و تأمین منابع الزم برای راهاندازی فعالیت به تدوام
فعالیت خود بپردازند .اما هر چقدر از زمان تأسیس فعالیت کارآفرینانه بگذرد این نیاز
و حمایت دولت نیز کمرنگتر میشود تا جایی که وجود دولت بزرگتر مانعی جدی برای
فعالیتهای کارآفرینانه میگردد .بنابراین پیشنهاد میشود؛ دولتها با وجود اینکه
بیشترین میزا ن تأثیر را هم در تأسیس کارآفرینی و هم در نرخ خروج از کسب و کار
داشتهاند ،میتوانند از طریق فرهنگسازی و نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی باعث
تشویق هر چه بیشتر کارآفرینان شده ،و با تقبل هزینههای آموختن شیوههای نوین
تولید ،راه را برای نوآوری بیشتر هموار سازند .همچنین با ایجاد اتحادیههایی برای
کسبوکارهای کوچک و نوپا در حفظ و تداوم فعالیتهای آنها تالش کنند و در نظر
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گرفتن یارانههای ضمنی برای شرکتهای بزرگ که چند سال از تأسیس آنها گذشته
است ،از احتمال ورشکستگی و نابودی این کسبوکارها جلوگیری نمایند و از طریق
پاداشهای مالیاتی در افزایش و رونق دادن به فعالیتهای کارآفرینانه نقش موثری
داشته باشند .نتایج حاصله با نتایج مطالعات؛ ( & Angulo-Guerrero Pérez-Moreno
Abad-Guerrero, 2017; Fuentelsaz, González, Maícas & Montero, 2015; DíazCasero, Díaz-Aunión, Sánchez-Escobedo, Coduras & Hernández-Mogollón,
 )2012سازگاری و همخوانی دارد.
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