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Considering the significance of improving business environment and the role of entrepre-
neurship for economic development, this study aims to investigate the effect of business 
environment on developing entrepreneurship and economy in developing countries. There-
fore, the Simultaneous Equation Model and panel data are used for the data from 2010 to 
2015 taken from 20 developing countries, so that the effect of business environment on de-
veloping entrepreneurship and economy could be investigated. The findings indicate that the 
index of business regulations has an indirect significant effect on economic development, 
while the index of entrepreneurship, foreign direct investment, labor, and gross fixed capital 
formation has a direct significant effect on economic development. In addition, the index of 
business regulations, government’s expenditures in education, and economic growth rate 
have a direct significant effect on the entrepreneurship of the developing countries. As a 
result, the findings from these international data regarding developing countries show that 
there has to be a developing strategic plan for improving institutional and legal environ-
ment indexes for the sake of improving business environment. To develop entrepreneurship, 
modifying educational curriculum at the general and professional level should be taken into 
consideration, training creative entrepreneurs for establishing appropriate businesses.
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نوع مقاله: علمی - پژوهشی

ــد  ــی در رش ــش کارآفرین ــازی و تســهیل فضــای کســب وکار و نق ــه ضــرورت روان س ــه ب ــا توج ب
اقتصــادی، هــدف اصلــی در ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر فضــای کســب وکار بــر توســعۀ کارآفرینی و 
رشــد اقتصــادی در کشــورهای درحــال توســعه اســت. بدیــن منظــور، پژوهــش حاضر بــا به کارگیری 
سیســتم معــادالت هم زمــان و داده هــای تابلویــی طــی ســال های 2010 تــا 2015م  بــرای منتخبــی 
از 20 کشــور درحــال توســعه، به صــورت تجربــی تأثیــر متغیرهــای محیــط کســب وکار بــر توســعۀ 
کارآفرینــی و رشــد اقتصــادی تحلیــل شــده اســت. یافته هــای تجربــی پژوهــش بیانگــر ایــن اســت 
کــه شــاخص مقــررات کســب وکار به طــور غیرمســتقیم و شــاخص کارآفرینــی نوپــا، ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجــی، نیــروی کار و تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص داخلــی به طــور مســتقیم تأثیــر 
مثبــت و معنــاداری بــر رشــد اقتصــادی کشــورهای منتخــب دارد. عالوه بــر ایــن، شــاخص مقــررات 
کســب وکار، هزینــۀ دولــت در آمــوزش و نــرخ رشــد اقتصــادی دارای تأثیــر مثبــت و معنــادار بــر 
کارآفرینــی در کشــورهای درحــال توســعه اســت. بنابرایــن برمبنــای یافته هــای پژوهــش که مبتنی 
بــر اطالعــات مســتند بین المللــی در دامنــۀ گســترده ای از کشــورهای درحــال توســعه اســت، بــر 
ــادی و  ــط نه ــاخص های محی ــود ش ــور بهب ــعه گرا به منظ ــردی توس ــزی راهب ــرورت برنامه ری ض
قانونــی درجهــت تســهیل فضاي کســب وکار مــورد تأکیــد می شــود. در راســتای توســعۀ کارآفریني، 
همچنیــن اصــالح و تغییــر برنامه هــای آمــوزش عمو مــی  و حرفــه ای و تخصصــی بــا رویکــرد تربیــت 
کارآفرینــان خــالق و توانمنــد می توانــد شــرایط مناســب جهــت ظهــور کســب وکارهای کارآفرینانــه، 

ــد.  ــم کن ــور، را فراه ــژه فناوري مح به وی
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1. مقدمه
الگوهــای رشــد اقتصــادی رشــد کّمــی ارزش تولیــد و درآمــدی کشــورها را یک بُعــد از اهداف توســعه ای 
ــر آن را در جوامــع و مقاطــع زمانــی مختلــف تحلیــل می نماینــد.  ــر ب معرفــی می کننــد و عوامــل مؤث
ــم اقتصــاد، عناصــر کالســیک نیــروی کار، ســرمایۀ فیزیکــی و تغییــرات  ــات در ادبیــات عل ایــن نظری
ــی نشــان داده اســت کــه کشــورها،  ــا مطالعــات تجرب ــد. ام ــوژی را عامــل رشــد معرفــی کرده ان تکنول
باوجــود نیــروی کار و ســرمایۀ فیزیکــی، به دلیــل ضعــف در انســجام ترتیبــات نهــادی و ناکارآمــدی و 
ــر  ــدار و فراگی ــع، از رشــد اقتصــادی پای ــد و توزی ــدۀ بخــش تولی ــودن نهادهــای حمایت کنن ــی ب ناکاف
ــد شــده،  ــر آن تأکی ــد رشــد اقتصــادی ب ــات جدی ــه در نظری ــل دیگــری ک ــن عام ــد. بنابرای بازمانده ان
کیفیــت فضــای کســب وکار اســت (Rodrik, Subramanian & Trebbi, 2004, pp. 131-165). از ایــن  رو 
بــرای مواجهــۀ مطلــوب بــا چالش هــای رشــد، کشــورها نیازمنــد فضــای کســب وکار مناســب هســتند. 
ــی1  ــا کاهــش هزینه هــای معامالت ــد، ب ــت می کن ــازاری حمای ــوب از اقتصــاد ب فضــای کســب وکار مطل
ــردازد  ــراد می پ ــت از حقــوق مالکیــت اف ــه حمای ــد و ب و ایجــاد اعتمــاد، معامــالت را تســهیل می نمای
ــرمایه گذاران و  ــتر س ــذب بیش ــه ج ــی، ب ــای انگیزش ــاد فض ــا ایج (Shirley, 2008, pp. 611-638) و ب
ــی  ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــن سیاس ــط ام ــان در محی ــرا کارآفرین ــد؛ زی ــک می کن ــان کم کارآفرین
بهتــر می تواننــد وارد فعالیت هــای اقتصــادی شــوند و فرصت هــای جدیــد ســودآور را در بــازار ایجــاد 
ــرك  ــان زی ــه کارآفرین ــود ک ــت می ش ــی یاف ــودمند در مکان های ــای س ــی فرصت ه ــد. از طرف کنن
وجــود دارنــد تــا نیــل بــه رشــد اقتصــادی فــراوان میســر شــود؛ زیــرا کارآفرینــان مذکــور می تواننــد 
ــود.  ــی  ش ــتر کارآفرین ــای بیش ــاد فرصت ه ــب ایج ــه موج ــد ک ــد آورن ــی ای را پدی ــرات اساس تغیی
ــای بیشــتری  ــد کســب وکار  و درنتیجــه کارآفرینی ه ــای جدی ــی فرصت ه ــن توســعۀ کارآفرین بنابرای
را پدیــد مــی آورد و ایــن عمــل حرکتــی ســیال، پایــدار و همیشــگی به ســمت رشــد اقتصــادی اســت 

 .(Holcombe, 1998, pp. 45-62)

ــتا  ــن راس ــوده  و در ای ــد ب ــر رش ــذار ب ــل اثرگ ــال عوام ــته به دنب ــای گذش ــان از دهه ه اقتصاددان
الگو هــا و نظریــات مختلفــی را به همــراه متغیرهــای کلیــدی نیــز ارائــه داده انــد؛ ازجملــه الگــوی رشــد 
ــرون زا  ــد ب ــیک رش ــۀ نئوکالس ــوی تکامل یافت ــۀ الگ ــه به مثاب ــولو2 (pp. 65-94 ,1956) ک ــادی س اقتص
ارائــه می شــود. نتیجه گیــری اصلــی الگــوی ســولو ایــن اســت کــه انباشــت ســرمایۀ فیزیکــی نمی توانــد 
ــا  ــا تفاوت هــای جغرافیایــی تولیــد ســرانه را توضیــح دهــد. وی ب رشــد فوق العــاده در تولیــد ســرانه ی
تحلیــل رفتــار تولیــد براســاس متغیرهایــی ماننــد ســرمایۀ فیزیکــی و نیــروی کار، موتــور رشــد اقتصــاد 
ــود  ــد ب ــن ژوزف شــومپیتر3  (pp. 128-150 ,1934)معتق ــاوری می دانســت ).ibid(. همچنی را رشــد فن
ــان  ــی از اقتصاددان ــد. گروه ــاق می افت ــی اتف ــدۀ کارآفرین ــی پرورن ــای اجتماع ــادی در فض ــد اقتص رش

1. transaction costs
2. Solow
3. Joseph Schumpeter
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ــوکاس5 (pp. 3-42 ,1988)، مانکــی، رومــر و ویــل6 ,1992)  ازجملــه رومــرpp. 1002-1037( 4 ,1986)، ل
(pp. 407-437 بحــث ایــده، دانــش و ســرمایۀ انســانی را وارد مباحــث رشــد نمــوده و الگوهایــی را ارائــه 
ــه  ــا وارد شــدن ســرمایۀ انســانی ب ــروف شــده اســت. ب ــای رشــد درون زا مع ــه مدل ه ــه ب ــد ک کرده ان
الگــوی رشــد، علــت تفــاوت درآمــد ســرانۀ کشــورها توجیه پذیرتــر شــد؛ ولــی همچنــان اشــکاالتی در 
ایــن زمینــه وجــود داشــت. بــرای مثــال طبــق مــدل رشــد رومــر (pp. 71-102 ,1990)، اگــر کشــوری منابــع 
ــذا  ــی داد. ل ــح نم ــی آن را توضی ــا چرای ــت؛ ام ــر اس ــد، مرفه ت ــاص ده ــوآوری اختص ــه ن ــتری را ب بیش
ــش و  ــر نق ــرو وی ب ــان پی ــورث7 و نهادگرای ــد. داگالس ن ــب ش ــا جل ــج به ســوی نهاده ــا به تدری نگاه ه
ضــرورت محیــط نهــادی و ترتیبــات آن در تســهیل کســب وکار و درنتیجــۀ رشــد و توســعۀ اقتصــادی 
تأکیــد می کننــد(Acemoglu, Johnson & Robinson, 2005, pp. 385-472) . نهادگرایانــی همچــون هــال 
و جونــز8 (pp. 83-116 ,1999) و عاصم اوغلــو9 و دیگــران (pp. 1369-1401 ,2001) تفــاوت در نهادهــای سیاســی 
و قانونــی حاکــم بــر جوامــع را عامــل مهــم تفــاوت در رشــد اقتصــادی کشــورها مطــرح کرده انــد. لــذا 
نهادگرایــی از اولیــن مکاتبــی بــود کــه از نــگاه نهــادی به بررســی فضــای کســب وکار بنگاه هــا پرداخت و 
آن را عامــل مؤثــر بــر رشــد اقتصــادی معرفــی کــرد. از طرفــی محیطــي کــه اقتصــاد را شــکل می دهــد، 
بــر پویایی هــای کارآفرینــي در درون هــر کشــور اثــر می گــذارد. ایــن محیــط از طریــق وابســتگی های 
ــر ســایر مشــخصات ماننــد کیفیــت  متقابــل بیــن رشــد اقتصــادي و نهادهــا شــناخته می شــود کــه ب
ــورث  ــذارد. ن ــر می گ ــان اث ــر ادراکات کارآفرین ــع و ب ــایر مناب ــرمایه و س ــه س ــي ب ــي، دسترس حکمران
اساســي  تعیین کننده هــای  را  نهادهــا   (1998, pp. 75-79) ویلیامســون10  و   (1990, pp. 320-338)
ــه و  ــر عرض ــتقیمي ب ــتقیم و غیرمس ــار مس ــه آث ــد ک ــادی می دانن ــادالت اقتص ــادي و مب ــار اقتص رفت
تقاضــاي کارآفرینــان می گــذارد. درواقــع تــا زمانــي کــه روابــط اقتصــادي در حــوزه ای برقــرار  شــود کــه 
هزینه هــای معامالتــي مهــم باشــد، معنــاداري متغیرهــاي محیــط کســب وکار در تصمیم گیــری بــراي 
ــد  ــورث (pp. 359-36 ,1994) معتق ــت. ن ــد داش ــت خواه ــه اهمی ــای کارآفرینان ــه فعالیت ه ــتغال ب اش
ــارۀ شــرایط متغیــر  اســت هزینه هــای تعییــن و تنفیــذ قراردادهــا و هزینه هــای کســب اطالعــات درب
بــازار، بــر کیفیــت محیــط کســب وکار اثــر می گــذارد و کیفیــت محیــط کســب وکار نیــز از ایــن طریــق 
ــورث ).ibid( بینش هــای نظــري مهمــي را  ــار ن ــرار می دهــد. آث فعالیــت کارآفرینــي را تحت الشــعاع ق
ــارۀ توســعۀ کارآفرینــي در محیط هــای مختلــف کســب وکار فراهــم می کنــد. کارآفرینــان عامــالن  درب
ــوند،  ــکیل مي ش ــان تش ــط کارآفرین ــه توس ــا ک ــد بنگاه ه ــازمان هایی مانن ــتند. س ــر هس ــي تغیی اصل
ــوب  ــود در چارچ ــای موج ــا و محدودیت ه ــا فرصت ه ــود را متناســب ب ــتراتژی های خ ــا و اس فعالیت ه

4. Romer
5. Lucas
6. Manki, Romer & Weil
7. Douglas North
8. Hall & Jones
9. Acemoglu 
10. Williamson
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نهــادي رســمي و غیررســمي منطبــق مي کننــد. آمــاگاس و ایبــورك11 (pp. 153-162 ,2013) نیــز در 
مطالعــات خــود در زمینــۀ رابطــۀ بیــن زمینه هــای محیــط کســب وکار، کارآفرینــی و رشــد اقتصــادی 
می گوینــد کــه ســرمایه و دانــش، به عنــوان مؤلفه هــای اولیــۀ ایجــاد کارآفرینــی، در بســترها و 
زمینه هــای اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی تقویــت می شــوند و به وســیلۀ ایجــاد اشــتغال، 
ــرای  ــر را ب ــوژی و ارتقــای بهــره وری موجبــات رشــد اقتصــادی باالت ــت، پیشــرفت تکنول افزایــش رقاب

ــازند. ــم می س ــه فراه جامع

توســعۀ کارآفرینــی ابــزار اصلــی رشــد اقتصــادی اســت و بــا روش هــای مختلــف، رشــد اقتصــادی را 
ــه  ــی ب ــت و تنوع بخش ــش رقاب ــوآوری، افزای ــت و ن ــش، خالقی ــار دان ــه انتش ــازد؛ ازجمل ــر می س متأث
ــم های  ــا مکانیس ــی ب ــعۀ کارآفرین ــن توس ــه. همچنی ــترس جامع ــدی در دس ــات تولی ــا و خدم کااله
ــدۀ ایجــاد شــغل، معرفــی نوآوری هــا در حوزه هــای مختلــف و تقویــت بهــره وری اقتصــادی،  دربرگیرن
موجبــات انباشــت دانــش بشــری به واســطۀ بــروز نوآوری هــای نویــن و همچنیــن شناســایی ترجیحــات 
 مصرف کننــدگان جامعــه به وســیلۀ عرضــۀ تنــوع گســترده ای از محصــوالت را فراهــم می کنــد 
 Acs, Audretsch, Braunerhjelm & Carlsson, 2005; Van Stel, Storey & Thurik, 2007; Van Stel,)
Carree & Thurik, 2004). فریتســچ12 )2008( چندیــن مکانیســم را کــه از طریــق آن هــا کارآفرینــی 
ــر  ــد 1. فشــار ب ــر رشــد اقتصــادی می گــذارد، شناســایی می کنــد. کارآفرینــی می توان تأثیــر مثبتــی ب
ارتقــای کارایــی نســبت بــه کســب وکارهای موجــود، از طریــق مســابقه یــا رقابــت در شــرایط بــازاری 
موجــود را موجــب شــود؛ 2. شــتاب در ســرعت تخریــب خــالق را ایجــاد کنــد، جایــی کــه بنگاه هــای 
ــد؛ 3.  ــت می کنن ــود هدای ــب وکارهای موج ــدن در کس ــن ش ــا جایگزی ــی را ب ــرات صنعت ــد تغیی جدی
ــاز شــدن بازارهــای جدیــد را  تحریــک نــوآوری در صنایــع و درنتیجــه آن جــذب تقاضــای جدیــد و ب
فراهــم ســازد؛ 4. بــه فراهــم کــردن تنــوع گســترده تری از محصــوالت جدیــد، خدمــات و فرایندهایــی 

بینجامد که برای بنگاه های موجود در دسترس باشند.

2. پیشینۀ تحقیق 

2ـ1. مطالعات خارجی 
ــد  ــب وکار و رش ــررات کس ــۀ مق ــی رابط ــه بررس ــه ای ب ــو13 )2006( در مقال ــچ و راماله ــو، ملی دجانک
اقتصــادی در 135 کشــور درحــال  توســعه طــی ســال های 1993 تــا 2002م بــا  اســتفاده از متغیرهــای 
ــه  ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــه  و ب ــب وکار پرداخت ــررات کس ــاخص مق ــرانه و ش ــد GDP س رش
کشــورهای بــا مقــررات بهتــر، از رشــد ســریع تری برخوردارنــد؛ همچنیــن بهبــود مقــررات کســب وکار 

ــش 2/3درصــدی رشــد ســالیانه می شــود.  ــث افزای ــت، باع ــن حال ــه بهتری ــت ب ــن حال از بدتری

11. Amaghouss & Ibourk
12. Fritsch 
13. Djankov, McLiesh & Ramalho
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ــام  ــا انج ــچ17 )2012( ب ــدر16 ) 2012( و هان ــن15 )2010(، حی ــدرز و ول ــون14 )2006(، گیالن داس
ــای  ــد. یافته ه ــررات کســب وکار و رشــد اقتصــادی را بررســی کرده ان ــی رابطــۀ مق ــای تجرب پژوهش ه
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــب وکار و ب ــررات کس ــات در مق ــت اصالح ــر مثب ــد تأثی ــا مؤی ــای آن ه پژوهش ه

ــت.  ــادی اس ــد اقتص ــر رش ــد ب ــن زای ــذف قوانی ــی و ح مقررات زدای

مســود و تهنــی18 )2014( بــه بررســی رابطــۀ بیــن مقــررات کســب وکار و رشــد اقتصــادی در 162 
 )OLS( ــی ــات معمول ــل مربع ــیونی حداق ــه روش رگرس ــا 2011م  ب ــی 2007 ت ــور در دورۀ زمان کش
پرداختنــد. آن هــا از 10 شــاخص کســب وکار و مجموعــه ای از متغیرهــای کنتــرل اســتفاده کردنــد. نتایج 
تحقیقشــان نشــان می دهــد بهبــود محیــط کســب وکار می توانــد بــه رشــد ســریع تر کشــورهای فقیــر 

کمــک کنــد.

بــا مــرور مطالعــات تجربــی درخصــوص رابطــۀ توســعۀ کارآفرینــی بــا رشــد اقتصــادی، وان اســتل 
و دیگــران )2004(، لــی، یانــگ و زنــگ19 )2009(، مارتیــن، پیکاســو و نــاوارو 20 )2010( و آمــاگاس و 
ایبــورك )2013( نتایــج مشــابهی را در تأثیــر مثبــت کارآفرینــی بــر رشــد اقتصــادی در قالــب مدل های 

ــد.  ــی به دســت آوردن بین کشــوری و رویکــرد داده هــای تابلوی

گالینــدو و منــدز21 )2014( در مقالــه ای عوامــل مؤثــر بــر کارآفرینــی، نــوآوری و رشــد اقتصــادی 
را بررســی کردنــد. ایــن مقالــه بــا تجزیــه  و تحلیــل تجربــی از فعالیت هــای کارآفرینــی در 13 کشــور 
ــا 2007م  ــرای دورۀ 2002 ت ــت، ب ــرات ثاب ــا روش اث ــل ب ــای پان ــتفاده از داده ه ــا اس ــعه یافته و ب توس
ــی و  ــر کارآفرین ــی ب ــرات مثبت ــب اث ــی مناس ــای اجتماع ــی و فض ــت های پول ــد سیاس ــان می ده نش
ــوآوری را  ــی و ن ــای کارآفرین ــی فعالیت ه ــش پول ــۀ بخ ــت بهین ــه مدیری ــه ای ک ــوآوری دارد؛ به گون ن

ــد. ــویق می کن تش

یوربانــو و آپاریســیو22 )2016( اثــر انــواع ســرمایۀ کارآفرینــی را بــر رشــد اقتصــادی 43 کشــور عضــو 
گــروه OECD و کشــورهای غیرعضــو در طــی دورۀ زمانــی 2002 تــا 2012م بــه روش دادهــای تابلویــی 
ــد. نتایــج نشــان می دهــد بیــن کل فعالیت هــای کارآفرینــیTEA(23( و رشــد اقتصــادی  بررســی کردن

14. Dawson
15. Gillanders & Whelan
16. Haidar
17. Hanusch
18. Messaoud & Teheni
19. Li, Yang, Yao & Zhang
20. Martin, Picazo & Navarro
21. Galindo & Méndez
22. Urbano & Aparicio

23. این شاخص براساس ویژگی های جمعیت شناختی مانند جنسیت و سن، و همچنین اثرات یا نتایج کسب وکارهای نوپا مانند 
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رابطــۀ مثبــت وجــود دارد.

تحقیقــات مربــوط بــه رابطــۀ محیــط کســب وکار و کارآفرینــی، ازجملــه الکســاندروا24 )2004(، وان 
اســتل و دیگــران )2007(، آیدیــس، اســترین و مایکویــچ25)2008(، نیســترام26 )2010( و کالپــر و الو27 
ــود دارد و  ــت وج ــۀ مثب ــررات رابط ــن و مق ــی قوانی ــی و کارای ــن کارآفرین ــد بی ــان می کن )2011(، بی
ــر به منظــور رشــد  ــه اصالحــات نســبتاً بزرگ ت ــر ب ــا محیــط کســب وکار نســبتاً ضعیف ت کشــورهایی ب

ــد. ــاز دارن ــد و کارآفرینــی نی شــرکت های جدی

ــای  ــادی، فرصت ه ــل نه ــوان »عوام ــا عن ــه ای ب ــچ28 )2016( در مقال ــو و ادری ــیو، یوربان آپاریس
کارآفرینــی و رشــد اقتصــادی« بــا اســتفاده از روش حداقــل مربعــات ســه مرحله ای از طریــق داده هــای 
پانــل، عوامــل نهــادی را کــه فرصت هــای کارآفرینــی را تشــویق می کنــد تــا بــه نــرخ رشــد اقتصــادی 
باالتــر دســت یابــد، در 43 کشــور )2004ـ2012م( شناســایی کرده انــد. نتایــج پژوهــش آن هــا نشــان 
ــای  ــتری در فرصت ه ــر بیش ــمی تأثی ــای رس ــا نهاده ــه ب ــمی در مقایس ــای غیررس ــد نهاده می ده
ــد و متغیرهایــی ماننــد تعــداد مراحــل دخیــل در شــروع یــک کســب وکار و پوشــش  کارآفرینــی دارن
بیمــۀ خصوصــی بــرای دســت یابی بــه اعتبــار تأثیــر مثبتــی بــر کارآفرینــی و درنتیجــه رشــد اقتصــادی 

ــن، دارد. ــکای التی در کشــورهای منتخــب، به خصــوص در کشــورهای امری

2ـ2. مطالعات داخلی  
ــران  ــه بررســی رابطــۀ بیــن بهبــود فضــای کســب وکار ای ــه ای ب بختیــاری و شایســته )1391( در مقال
ــی  ــای تابلوی ــتفاده از روش داده ه ــا اس ــادی ب ــد اقتص ــان و رش ــورهای جه ــر کش ــا دیگ ــه ب در مقایس
ــای  ــود فض ــد بهب ــان می ده ــا نش ــای آن ه ــد. یافته ه ــا 1390 پرداخته ان ــی 1384 ت ــی دورۀ زمان ط
کســب وکار رابطــۀ مثبــت و معنــاداری بــا رشــد اقتصــادی در کشــورهای مــورد بررســی داشــته اســت.

ــی  ــش کارآفرین ــوان »نق ــا عن ــه اي ب ــر و طبرســی )1391( در مقال ــادی، مهران ف ــارزاده نوش آب نج
مولــد و غیرمولــد در رشــد اقتصــادی«، نقــش کارآفرینــی مولــد و غیرمولــد در رشــد اقتصــادی کشــورها 
ــوآوری  ــد و ن ــی غیرمول ــرای کارآفرین ــاخصی ب ــوان ش ــتغالی به عن ــاخص خوداش ــق دو ش را از طری
ــوی  ــن الگ ــل از تخمی ــج حاص ــد. نتای ــی کرده ان ــد ارزیاب ــی مول ــرای کارآفرین ــاخصی ب ــوان ش به عن
رگرســیونی بــراي 60 کشــور منتخــب توســعه یافته و درحــال  توســعه بــراي دورۀ 1996 تــا 2008م بــا 

رشد، نوآوری و صادرات و حتی برحسب بخش های مختلف اقتصادی قابل محاسبه است و به فعالیت های کارآفرینانۀ نوظهور و 
جدید در بین جمعیت بزرگ سال )18 تا 64 سال( اشاره می کند )زالی و دیگران، 1394(.

24. Alexandrova
25. Aidis, Estrin & Mickiewicz
26. Nystrom 
27. Klapper & love
28. Aparicio, Urbano & Audretsch
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اســتفاده از روش داده هــای تابلویــی نشــان می دهــد خوداشــتغالی اثــر منفــی و نــوآوری اثــر مثبــت بــر 
رشــد اقتصــادی دارد و الزمــۀ نیــل بــه رشــد اقتصــادی بلندمــدت، کارآفرینــی برمبنــای نــوآوری اســت. 

ــر  ــوان »تأثی ــی باعن ــاهی )1391( در پژوهش ــی جهان ش ــی و عرفان ــی، فالح ــین زاده بحرین حس
ــای  ــروزه بنگاه ه ــه ام ــد ک ــب اشــاره می کنن ــن مطل ــه ای ــر رشــد اقتصــادی« ب ــررات کســب وکار ب مق
اقتصــادی در راه انــدازی، به کارگیــری عوامــل تولیــد و دیگــر مراحــل کســب وکار بــا قوانیــن و مقــررات 
ــع  ــررات دســت وپاگیر اداری در محیــط کســب وکار یکــی از موان ــا، مق ــد. به نظــر آن ه ــادی مواجه ان زی
ــان،  ــف جه ــورهاي مختل ــد در کش ــا معتقدن ــود. آن ه ــوب می ش ــرمایه گذاری محس ــد و س ــم تولی مه
بهبــود محیــط کســب وکار و رفــع موانــع بخــش خصوصــي راهبــردی اقتصــادي شــناخته شــده اســت. 
ــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، جهــت بررســي تأثیــر قوانیــن و مقــررات کســب وکار بــر  نویســندگان ب
رشــد اقتصــادي، شــاخصي را باعنــوان »ســختي مقــررات کســب وکار« بــا اســتفاده از داده هــای بانــک 
ــور  ــراي 62 کش ــي ب ــای تابلوی ــه روش داده ه ــو ب ــرآورد الگ ــل از ب ــج حاص ــاخته اند. نتای ــي س جهان
ــر رشــد  ــدۀ کســب وکار ب ــررات ســخت و پیچی ــا 2006م نشــان می دهــد مق طــی ســال های 2003 ت

ــذارد. ــي می گ ــر منف اقتصــادي کشــورهاي منتخــب تأثی

ــد  ــر رش ــی ب ــر کارآفرین ــی اث ــه بررس ــه ای ب ــلمیانی )1392( در مقال ــی و س ــی، ناجی میدان صباح
ــد درون زای  ــدل رش ــال 2008م و م ــای س ــتفاده از داده ه ــا اس ــب ب ــورهای منتخ ــادی در کش اقتص
رومــر و بــه روش حداقــل مربعــات معمولــی پرداخته انــد کــه یافته هــای آن هــا حاکــی از اثــر معنــا دار 
کارآفرینــی بــر رشــد اقتصــادی اســت. درواقــع نتایــج تحقیــق آن هــا نشــان می دهــد در کشــورهای بــا 
ــر  ــد و فقی ــت و در کشــور های کم درآم ــر رشــد اقتصــادی مثب ــی ب ــر کارآفرین ــاال، اث ــد ســرانۀ ب درآم

ایــن اثــر منفــی اســت.

ــر رشــد اقتصــادي  ــر شــاخص هاي فضــاي کســب وکار ب ــی و بصیــرت )1392( اث عبدالهــی، مهربان
ــال های  ــی س ــعه ط ــادي و توس ــکاري اقتص ــازمان هم ــو س ــورهاي عض ــا کش ــۀ آن ب ــران و مقایس ای
ــی  ــال بررس ــود به دنب ــۀ خ ــا در مقال ــد. آن ه ــرار دادن ــود ق ــش خ ــوع پژوه ــا 2011م را موض 2006 ت
وضعیــت فضــای کســب وکار در ایــران و مقایســۀ آن بــا کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری و توســعۀ 
اقتصــادی و تحلیــل اثــر شــاخص های فضــای کســب وکار بــر رشــد اقتصــادی ایــران و کشــورهای عضــو 
ــا اســتفاده  ســازمان همــکاری و توســعۀ اقتصــادی بوده انــد. پژوهــش آن هــا براســاس روش تحلیلــی ب
ــي و ســایت محیــط کســب وکار اســت.  از تکنیک هــای اقتصادســنجی و اطالعــات آمــاري بانــک جهان
نتایــج پژوهــش حاکــي از اثرگــذاري بیشــتر شــاخص های حمایــت از ســهام داران خــرد، اخــذ اعتبــار و 
اجــراي قراردادهــا بــر رشــد اقتصــادي کشــورهاي مــورد بررســي اســت کــه توجــه بــه ایــن شــاخص ها 

و بهبــود آن هــا تأثیــر بســزایي در رشــد اقتصــادي کشــورهاي مــورد بررســي دارد. 

دهقان شــبانی و آفرینش فــر )1394( تأثیــر فضــای کســب وکار بــر ســرمایه گذاری مســتقیم 
ــه  ــتاور تعمیم یافت ــتمی گش ــتفاده از روش سیس ــا اس ــب را ب ــور منتخ ــران و 28 کش ــی در ای خارج
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ــی،  ــات سیاس ــود ثب ــا بهب ــه ب ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــرده و ب ــی ک ــی بررس ــای تابلوی در داده ه
ــر  ــرمایه گذار، الزام آورت ــت از س ــب وکار، حمای ــروع کس ــادی، ش ــدن اقتص ــی ش ــاد، جهان ــرل فس کنت
ــی، ســرمایه گذاری  ــص داخل ــد ناخال ــات و تولی ــی کســب وکار، پرداخــت مالی ــا، تعطیل ــودن قرارداده ب

ــد.  ــش می یاب ــی افزای ــتقیم خارج مس

ــال  2004  ــی س ــای تابلوی ــتفاده از داده ه ــا اس ــی )1395( ب ــدزاده و خزال ــد، محم حکمتی فری
ــر رشــد اقتصــادي کشــورهاي  ــر شــاخص هاي فضــاي کســب وکار و مالکیــت فکــري ب ــا 2013م اث ت
ــت  ــی از آن اس ــش حاک ــج پژوه ــد. نتای ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــاال را م ــه ب ــط ب ــد متوس ــا درآم ب
ــذ  ــه کار و اخ ــروع ب ــوز، ش ــذ مج ــاخص هاي اخ ــامل ش ــب وکار ش ــاي کس ــاخص هاي فض ــه ش ک
ــت  ــوق مالکی ــاخص حق ــن ش ــد اقتصــادي دارد. همچنی ــر رش ــا دار ب ــت و معن ــر مثب تســهیالت تأثی
ــت  ــی خــوب )شــامل کیفیــت قوانیــن و ثبــات سیاســی(، ســرمایۀ ثاب فکــري، شــاخص های حکمران
ــا  ــر تولیــد ســرانۀ کشــورهاي ب و ســرمایه گذاري مســتقیم خارجــی دارای تأثیــر مثبــت و معنــا دار ب

ــه باالســت.   درآمــد متوســط ب

ــر  ــب وکار  ب ــای کس ــاخص های فض ــر ش ــی اث ــه ارزیاب ــرت )1395( ب ــی و بصی ــی، عبدالله مهربان
ــای  ــازمان همکاری ه ــا و س ــو من ــور عض ــب از 44 کش ــۀ منتخ ــک نمون ــرای ی ــادی ب ــد اقتص رش
ــه  ــتاور تعمیم یافت ــتفاده از روش گش ــا اس ــا 2012م ب ــی 2006 ت ــی دورۀ زمان ــعه ط ــادی و توس اقتص
پرداختنــد. نتایــج ایــن بررســی گویــای آن اســت کــه رشــد اقتصــادی ایــران به دلیــل فقــدان محیــط 
کســب وکار مناســب شــرایط مناســبی نــدارد. از ســوی دیگــر بررســی شــاخص های فضــای کســب وکار 
ــبی  ــگاه مناس ــب از جای ــورهای منتخ ــا کش ــه ب ــران در مقایس ــاخص ها در ای ــن ش ــد ای ــان می ده نش
برخــوردار نیســت. همچنیــن بررســی حاضــر بیانگــر وجــود رابطــۀ مثبــت و معنــادار بیــن بهبــود فضــای 
کســب وکار و رشــد اقتصــادی اســت. درمــورد کشــورهای منــا، از بیــن شــاخص های فضــای کســب وکار، 
ــه  ــوط ب ــر مرب ــه شــاخص انحــالل )0/18( و کمتریــن اث ــوط ب ــر رشــد اقتصــادی مرب ــر ب بیشــترین اث
شــاخص تجــارت فرامــرزی )0/027( اســت. ایــن درحالــی اســت کــه بــرای کشــورهای عضــو ســازمان 
ــروع کســب وکار )0/35( و  ــاخص ش ــه ش ــوط ب ــر مرب ــعه بیشــترین اث ــای اقتصــادی و توس همکاری ه
کمتریــن اثــر مربــوط بــه شــاخص پرداخــت مالیــات )0/12( اســت؛ درحالــی کــه شــاخص پرداخــت 
ــر  ــا بدت ــرا ب ــر رشــد اقتصــادی اســت؛ زی ــر منفــی )0/23-( ب ــا دارای اث ــرای کشــورهای من ــات ب مالی

ــد. شــدن فضــای کســب وکار، رشــد اقتصــادی کاهــش می یاب

3. روش تحقیق، معرفی مدل و متغیرها 
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف کاربــردي اســت و از نظــر روش، تحلیلــی ـ اســتنباطی. از مراجــع اطالعاتــی 
ــی  ــان جهان ــای دیده ب ــی،29 گزارش ه ــک جهان ــد بان ــی مانن ــمی بین الملل ــار رس ــز آم ــای مراک و داده ه

29. www.worldbank.org
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کارآفرینــی،30 ســایت فضــای کســب وکار،31 مطالعــات کتابخانه ای و... اســتفاده شــده اســت. داده هــای مربوط 
بــه محیــط کســب وکار از بانــک جهانــی و ســایت فضــای کســب وکار و داده هــای مربــوط بــه کارآفرینــی از 

ــا 2015م اســتخراج شــده اســت.  ــی 2010 ت ــی  در دورۀ زمان ــی کارآفرین ــان جهان ــای دیده ب گزارش ه

3ـ1. آمار توصیفی
ــی  ــای توصیف ــه آماره ه ــوط ب ــات مرب ــا، اطالع ــۀ داده ه ــل اولی ــه  و تحلی ــی و تجزی ــور بررس به منظ

ــت. ــده اس ــه ش ــه ارائ ــش در ادام ــن پژوه ــه در ای ــورد مطالع ــدل م ــای م متغیره
جدول 1. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

نام متغیر
شاخص 
مقررات 
کسب وکار

شاخص 
کارآفرینی 

نوپا
نرخ رشد 
اقتصادی

سرمایه 
گذاری 

مستقیم 
خارجی

کل نیروی کارسرمایۀ تابت
هزینۀ 

دولت در 
آموزش

61/6265/1462/363/218/2400/6287882637/16میانگین

56/6472/1353/330/223/3700/1748054923/16میانه

81/2035/9781/1179/1276/4500/80649852163/22ماکسیمم

34/10938562/008/33-6/6198/5-09/3793/2مینیمم

20/97/433/072/627/04171000000/003.75انحراف معیار

تعداد 
12010411911911310050مشاهدات

ــن داده،  ــه، بیشــترین داده، کمتری ــن، میان ــل میانگی ــزي ازقبی ــوق شــاخص های مرک جــدول ف
ــک  ــد. بان ــان می ده ــق نش ــاي تحقی ــوص متغیره ــاهدات را درخص ــداد مش ــار و تع ــراف معی انح
ــه  ــر گرفت ــی را درنظ ــور نمره های ــر کش ــرای ه ــب وکار ب ــررات کس ــاخص مق ــارۀ ش ــزی درب مرک
ــن  ــرز، خــود نمایانگــر بهتری ــن م ــی اســت. ای ــرز ارزیاب ــر اقتصــاد از م ــۀ ه ــه نشــان دهندۀ فاصل ک
عملکــرد در هریــک از شــاخص های ده گانــۀ  مقــررات کســب وکار در تمــام اقتصادهاســت و مقیــاس 
ــن عملکــرد را  ــک اقتصــاد خــاص و بهتری ــا 100 اســت کــه شــکاف بیــن عملکــرد ی آن بیــن 0 ت
ــرد  ــن عملک ــودار باالتری ــرد و 100 نم ــن عملک ــان دهندۀ پایین تری ــد و در آن 0 نش ــان می ده نش

30. www.doingbusiness.org
31. www.gemconsortium.org
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اســت. بــرای مثــال نمــرۀ 57/43 بــرای کشــور ایــران بــه ایــن معناســت کــه ایــن کشــور بــا کســب 
ــه  ــررات کســب وکار فاصل ــن و مســاعدترین مق ــن نســبت از بهتری ــه همی ــرۀ 57/43 از 100،  ب نم
ــه جــدول 1، میانگیــن متغیــر شــاخص مقــررات کســب وکار 20 کشــور منتخــب  ــا توجــه ب دارد. ب
پژوهــش حاضــر 62/61 نمــره اســت کــه نشــان می دهــد کشــورهای منتخــب پژوهــش در زمینــۀ 
شــاخص مقــررات کســب وکار در وضعیــت متوســطی قــرار گرفته انــد و میانگیــن شــاخص مقــررات 
ــاخص  ــن ش ــت. همچنی ــب اس ــورهای منتخ ــن کش ــه میانگی ــک ب ــز نزدی ــران نی ــب وکار ای کس
ــان می کنــد  ــای 20 کشــور منتخــب پژوهــش حاضــر 14/65 درصــد اســت کــه بی کارآفرینــی نوپ
ــن 13/15  ــا میانگی ــران ب ــت و ای ــن اس ــورها پایی ــن کش ــا در ای ــی نوپ ــاخص کارآفرین ــد ش درص
ــرخ  ــه میانگیــن کشــورهای منتخــب نزدیــک اســت. از لحــاظ ن ــا ب درصــد، از نظــر کارآفرینــی نوپ
ــت  ــد اس ــب 3/62 درص ــورهای منتخ ــادی کش ــد اقتص ــرخ رش ــن ن ــز، میانگی ــادی نی ــد اقتص رش
ــادی  ــد اقتص ــرخ رش ــن ن ــد، از میانگی ــادی 1/23 درص ــد اقتص ــرخ رش ــن ن ــا میانگی ــران ب ــه ای ک

ــت.  ــر اس ــش پایین ت ــورهای پژوه کش

در ایــن تحقیــق، بــراي آزمــون فرضیه هــای پژوهــش از روش سیســتم معــادالت هم زمــان )2sls(، بــا 
نرم افــزار آمــاری و اقتصادســنجی ایویــوز32 اســتفاده شــده اســت. براســاس مطالعــات انجام شــده به منظــور 
 (2006, pp. 395-401) بــرآورد تابــع رشــد اقتصــادی در کشــورهای منتخــب،33 از مــدل دجانکــو و دیگــران

به صــورت زیــر بهــره گرفتــه شــده:

C + β1TEAit + β2FDIit + β3CAPit + β4LFTit + Uit =         )1(

GDPit : رشد اقتصادی در کشور iام در زمان tام )نرخ رشد GDP(؛

C : عرض از مبدأ؛

TEAit : شاخص کارآفرینی نوپا در کشور iام در زمان tام؛

 FDIit : میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور iام در زمان tام؛

CAPit : تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص داخلی به صورت درصدی از GDP؛

32. Eviews
33. انتخاب کشورها به عنوان نمونۀ آماری پژوهش برحسب در دسترس بودن اطالعات آن کشورها بوده و شامل کشورهای 
تایلند، مالزی، کلمبیا، مقدونیه، رومانی، بوسنی و هرزگوین، آنگوال،  چین، روسیه، آفریقای جنوبی، برزیل، مکزیک، ترکیه، 

اکوادور و پرو است.
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LFTit : کل نیروی کار در کشور iام در زمان tام؛

Uit : جمله اخالل در کشور iام در زمان tام.

ــد  ــی و رش ــل( کارآفرین ــا متقاب ــویۀ )ی ــۀ دوس ــر رابط ــش حاض ــه در پژوه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــد  ــه از رش ــورهایی ک ــت کش ــوان گف ــه می ت ــن رابط ــح ای ــود، در توضی ــی می ش ــادی بررس اقتص
اقتصــادی باالیــی برخوردارنــد، عالوه بــر امکانــات زیرســاختی مناســب و ســطح آمــوزش بــا 
کیفیــت بــاال و کاربــردی، فرصت هــای نــوآوری و خالقیــت هــم برایشــان فراهم تــر اســت. 
ــرورش  ــت و پ ــس از دوران طفولی ــوآوری و اعتماد به نف ــت و ن ــردی خالقی ــای ف ــت مهارت ه تقوی
اســتعدادهای فــرد موجــب پــرورش کارآفرینــان شــده اســت. درواقــع از قابلیت هــا و اســتعدادهای 
ــه اســتفاده می کننــد کــه ایــن خــود کارآفرینــی  افــراد درجهــت اجرایــی کــردن ایده هــای نوآوران
ــت  ــا تقوی ــی ب ــعۀ کارآفرین ــه توس ــور ک ــن همان ط ــد. بنابرای ــش می ده ــورها افزای ــن کش را در ای
ــش رشــد  ــد، افزای ــه رشــد اقتصــادی کشــورها کمــک می کن ــۀ محصــوالت ب ــع بهین ــد و توزی تولی
 2SLS اقتصــادی نیــز بــه اعتــالی کارآفرینــی منجــر می گــردد. بنابرایــن در ایــن پژوهــش از روش

اســتفاده شــده اســت. 

در مــدل 1، چهــار متغیــر بررســی شــده اســت: شــاخص کارآفرینــی نوپــا، میــزان ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجــی، تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص داخلــی و کل نیــروی کار. در رأس آن هــا، متغیــر 
وابســتۀ مــدل، یعنــی نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی )GDP( کــه شــاخصی بــرای رشــد اقتصــادی 
ــر رشــد اقتصــادی از  ــرای بررســی تأثیــر کارآفرینــی ب ــه کار رفتــه اســت. در ایــن تحقیــق، ب اســت، ب
مــدل 1 اســتفاده شــده؛ ولــی بــرای بررســی اثربخشــی رشــد اقتصــادی بــر کارآفرینــی از مــدل زیــر 

بهــره گرفتــه شــده: 

TEA = C + β1 GDPit + β2DBit + β3EDit + Uit                                                         )2(

GDPit : رشد اقتصادی در کشور iام در زمان tام )نرخ رشد GDP(؛

DBit : شاخص مقررات فضای کسب وکار در کشور iام در زمان tام؛

EDit : هزینۀ دولت در آموزش در کشور iام در زمان tام؛

در ایــن مــدل، تأثیــر نــرخ رشــد اقتصــادی، شــاخص مقــررات کســب وکار و هزینــۀ دولــت در آمــوزش 
)به عنــوان متغیرهــای مســتقل( بــر متغیــر وابســتۀ کارآفرینــی مطالعــه شــده اســت. 
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4. یافته های تجربی تحقیق

4ـ1. مانایی متغیرها
در روش داده هــای تابلویــی کــه طــول دورۀ ســری های زمانــی آن قابــل توجــه باشــد، بــراي اطمینــان 
ــد بررســی گــردد کــه درصــورت  ــدل بای ــی متغیرهــاي م ــرآوردي، مانای ــودن رگرســیون ب از کاذب نب
ــی شــود؛ امــا از آنجــا کــه تعــداد ســال های مــورد  ــد آزمون هــای هم جمعــی نیــز ارزیاب نامانایــی،  بای
بررســی در ایــن مطالعــه در روش پانــل دیتــا کمتــر از حــدي اســت  کــه بتــوان مانایــی متغیرهــا را 
بررســی کــرد، به دلیــل محدودیــت دورۀ زمانــی )2010ـ2015م( آزمــون ریشــه واحــد لزومــی نــدارد. 

ــه نمی شــود.  ــا پرداخت ــل دیت ــی در روش پان ــی و هم جمع ــه مباحــث مانای ــذا ب ل

4ـ2. پیش آزمون های داده های تابلویی

4ـ2ـ1. بررسی آزمون F لیمر
در اســتفاده از روش داده هــای تابلویــی ابتــدا بایــد مشــخص شــود کــه تفاوت فــردي یا به اصطــالح ناهمگنی 
ــا  ــرآورد مدل هــای ترکیبــی ب ــا خیــر. در ب ــا اینکــه مقطع هــا همگــن هســتند ی در مقاطــع وجــود دارد ی
دو حالــت کلــی روبه روییــم. حالــت اول ایــن اســت کــه عــرض از مبــدأ بــرای همــۀ مقاطــع یکســان اســت 
کــه در ایــن صــورت، بــا مــدل پــول دیتــا34 مواجــه هســتیم. حالــت دوم عــرض از مبــدأ بــرای تمــام مقاطــع 
متفــاوت اســت کــه بــه ایــن حالــت پانــل دیتــا35 گفتــه می شــود. بــرای شناســایی دو حالــت فــوق از آزمــون 
F لیمــر اســتفاده می شــود؛ بنابرایــن آزمــون F لیمــر بــرای انتخــاب بیــن روش هــای رگرســیون پــول دیتــا 
)تلفیقــی( و رگرســیون پانــل دیتــا بــه کار مــی رود. در آزمون F لیمــر، فرضیۀ صفر مبتني بر پــول دیتــا بودن 

داده هاســت. در جــدول 2، مقــدار آمــارۀ آزمــون F لیمــر و ســطح احتمــال آن ارائــه شــده اســت.

فرض صفر: داده های مورد بررسی از نوع پول هستند.

فرض مقابل: داده های مورد بررسی پانل هستند.
جدول 2. نتایج آزمون F لیمر

F مقدار آمارۀ آزمون درجۀ آزادي )prob( مقدار ارزش احتمال نتیجۀ آزمون نوع داده ها

2/176382 )19/66( 0/0106 رد فرض صفر پانل

)منبع: یافته های تحقیق(

34. pool data
35. panel data
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بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار به دســت آمده از آزمــون F لیمــر )0/0106( کمتــر از 0/05 اســت، می تــوان 
فرضیــۀ صفــر مبنــی بــر روش پولینــگ دیتــا بــودن داده هــا را رد کــرد و روش پانــل دیتــا )داده هــای 

تابلویــی( بــودن داده هــای تحقیــق را پذیرفــت.

4ـ2ـ2. بررسی آزمون هاسمن
پــس از اینکــه مشــخص شــد روش داده هــای تابلویــی بــراي بــرآورد مناســب اســت، بایــد روش گــردد 
ــان رخ داده اســت. در  ــا اینکــه در طــی زم ــر در مقاطــع اســت ی کــه خطــاي تخمیــن ناشــی از تغیی
ــون  ــوید. از آزم ــی مواجــه می ش ــت و تصادف ــر ثاب ــا دو اث ــی، ب ــن خطاهای ــن چنی نحــوۀ درنظــر گرفت
هاســمن بــراي مشــخص شــدن اثــرات ثابــت و تصادفــی اســتفاده می شــود. در ایــن آزمــون، فرضیــۀ 

صفــر آن مبتنــی بــر تصادفــی بــودن خطاهــاي بــرآوردي اســت. نتایــج در جــدول 3 آمــده اســت. 

فرضیات این آزمون به شرح زیر است:

فرض صفر: مدل پانل دیتا با اثرات تصادفی؛

فرض مقابل: مدل پانل دیتا با اثرات ثابت. 
جدول 3. نتایج آزمون هاسمن براي انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفي مدل تحقیق

مقدار آمارۀ کای اسکوئر درجۀ آزادي )prob( مقدار ارزش احتمال نتیجۀ آزمون نوع مدل

6/747841 4 0/1498 تأیید فرض صفر اثرات تصادفی

)منبع: یافته های تحقیق( 

بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار احتمــال به دســت آمده از آزمــون هاســمن )0/1498( بیشــتر از 0/05 شــده 
اســت، بــا ســطح اطمینــان 95 درصــد مي تــوان گفــت فــرض صفــر مبنــي بــر عــدم تفــاوت سیســتماتیک 
در ضرایــب )مــدل پانــل دیتــا بــا اثــرات تصادفــی( تأییــد مي شــود؛ بنابرایــن مــدل بــا اثــرات تصادفــی 
کارایــي بیشــتري از اثــرات ثابــت دارد. در ادامــه از رگرســیون بــا اثــرات تصادفــی اســتفاده شــده اســت. 

4ـ3. آزمون تصریح هاسمن
شــرط الزم بــرای بــرآورد سیســتم معــادالت هم زمــان، اثبــات درون زایــی متغیرهــای درون زای سیســتم 
اســت. بــرای ایــن منظــور از آزمــون هاســمن اســتفاده شــده اســت. جهــت آزمــون درون زایــی متغیــر 

نــرخ رشــد اقتصــادی در معادلــۀ کارآفرینــی نوپــا بــه ایــن صــورت عمــل شــده اســت:

ــزار  ــا نرم اف ــرون زای سیســتم ب ــای ب ــا اســتفاده از همــۀ متغیره ــرخ رشــد GDP ب ــر ن ــدا متغی ابت
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اقتصادســنجی ایویــوز )نســخۀ 8( بــرآورد و مقادیــر باقی مانــدۀ )پســماندها( ناشــي از تخمیــن 
به صــورت متغیــر جداگانــه درنظــر گرفتــه می شــود )مثــاًل متغیــر MOJ(؛ ســپس معادلــۀ کارآفرینــی 
ــر  ــوان متغی ــر MOJ )به عن ــا اســتفاده از همــۀ متغیرهــای ســابق به عــالوۀ متغی ــا نوشــته شــده، ب نوپ
توضیحــی جدیــد( بــرآورد می شــود. حــال اگــر ضریــب متغیــر جدیــد )MOJ( معنــادار باشــد، نشــان 
می دهــد متغیــر GDP در معادلــۀ کارآفرینــی نوپــا درون زاســت. بــا انجــام عملیــات فــوق، درون زایــی 

متغیــر GDP مــورد تأییــد قــرار گرفــت.
)GDP( جدول 4. نتایج آزمون درون زا بودن متغیر نرخ رشد اقتصادی

مقدار ارزش احتمال )prob(ضریبنام متغیر
MOJ-9/3231810/0000

)منبع: یافته های تحقیق(

ــا در  ــی نوپ ــر شــاخص کارآفرین ــي متغی ــه شــد، درون زای ــاال گفت ــال آن، مشــابه آنچــه در ب به دنب
ــۀ نــرخ رشــد اقتصــادی تأییــد شــد.   معادل

)TEA( جدول 5. نتایج آزمون درون زا بودن متغیر کارآفرینی نوپا

مقدار ارزش احتمال )prob(ضریبنام متغیر

MOJ10/0000

)منبع: یافته های تحقیق(

پــس از تأییــد شــدن رابطــۀ متقابــل بیــن متغیرهــای نــرخ رشــد اقتصــادی و شــاخص کارآفرینــی 
نوپــا، بــه تخمیــن ایــن معــادالت از طریــق سیســتم معــادالت هم زمــان پرداختــه شــده اســت. 

2SLS 4ـ4. تخمین مدل به روش سیستم معادالت هم زمان و روش
بــرای حــل مدل هــای اقتصادســنجی شــامل تعــداد زیــادی معادلــه، روش 2SLS روشــی اقتصادی تــر 
)باصرفه تــر( را ارائــه می کنــد؛ زیــرا ایــن روش درعمــل کاربــرد گســترده ای دارد. کاربــرد ایــن روش 
ــرون زا و  ــای ب ــداد متغیره ــتن تع ــم، دانس ــاز داری ــرای آن نی ــه ب ــام آنچ ــه تم ــت؛ چراک ــان اس آس
ــه دانســتن تعــداد ســایر متغیرهــای سیســتم اســت  ــاز ب ــدون نی ازپیــش تعیین شــده در سیســتم ب

ــی، 1378(.   )گجرات

جــدول 6 تخمیــن مربــوط بــه معادلــۀ نــرخ رشــد اقتصــادی را نشــان می دهــد. در ایــن معادلــه، نرخ 
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رشــد اقتصــادی متغیــر وابســتۀ مــدل، و متغیرهــای شــاخص کارآفرینــی نوپــا )TEA(، ســرمایه گذاری 
 )LFT( و کل نیــروی کار )CAP( تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص داخلــی ،)FDI( مســتقیم خارجــی

متغیرهــای مســتقل تلقــی شــده اســت.
جدول 6. نتایج تخمین معادلۀ نرخ رشد اقتصادی با استفاده از سیستم معادالت هم زمان

GDP = C + β1TEAit + β2FDIit + β3CAPit + β4LFTit + Uit
Method: Two-Stage Least Squares

P-valueآمارۀ tانحراف معیارضریبنام متغیر

)C( 1/4360360/1561-1/2031890/837855-عرض از مبدأ

TEA0/0814570/0148645/4800240/0000

FDI0/3244490/0501206/4734610/0000

CAP0/1015330/0342512/9643960/0043

LFT0/0000000030/000000000943/1927970/0022

D.W 1/489860=0/000000= احتمال آماره R2= 0/863436F= 84/54527Fآماره های رگرسیون

)منبع: یافته های تحقیق(

ــاری  ــر آم ــتقل از نظ ــای مس ــب متغیره ــه ضرای ــت ک ــن اس ــان دهندۀ ای ــدول 6 نش ــج ج نتای
ــان  ــر R2 بی ــوی دیگ ــد. از س ــد می کن ــیون را تأیی ــاداری کل رگرس ــارۀ F معن ــوده و آم ــادار ب معن
ــق متغیرهــای مســتقل مــدل  ــر وابســته از طری ــرات در متغی ــد کــه بیــش از 86 درصــد تغیی می کن

ــح اســت.  ــل توضی قاب

ــه  ــۀ رشــد اقتصــادی در جــدول 6، در ایــن معادل ــه نتایــج حاصــل از تخمیــن معادل ــا توجــه ب ب
ــت  ــت. عالم ــادار اس ــد معن ــطح 95 درص ــا )TEA( در س ــی نوپ ــاخص کارآفرین ــر ش ــب متغی ضری
مثبــت ایــن ضریــب بــه ایــن معناســت کــه بــا افزایــش کارآفرینــی نوپــا، رشــد اقتصــادی کشــورهای 
ــه جــزو کشــورهای  ــورد مطالع ــب کشــورهای م ــه اغل ــد. از آنجــا ک ــش می یاب درحــال  توســعه افزای
اقتصادهــا  برخــی  و  کارایی محــور  نمونــۀ منتخــب  اقتصادهــای  بیشــتر  و  توســعه اند  درحــال 
ــرانه را  ــد س ــادی و درآم ــد اقتص ــر رش ــی ب ــش کارآفرین ــت افزای ــر مثب ــتند، تأثی ــور هس منبع مح
 Lever & Nieuwenhuijsen,1999,( ــره وری اقتصــادی ــای به ــای ارتق ــه نظریه ه ــکا ب ــا ات ــوان ب می ت
pp. 111-128; Aghion et al., 1998, pp. 130-148 ( توضیــح داد. البتــه ایجــاد اشــتغال و درآمدزایــی 
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ــد  ــر رش ــی ب ــر مثبت ــز تأثی ــتقیماً نی ــد مس ــا می توان ــی نوپ ــور در کارآفرین ــب وکارهای نوظه کس
اقتصــادی داشــته باشــد )Acs et al., 2005, pp. 132-145; Salgado Banda, 2004, pp. 25-34(. ولــی 
ــد  ــل تولی ــره وری عوام ــود به ــا و بهب ــا و بنگاه ه ــی بخش ه ــای کارای ــی از ارتق ــتقیم ناش ــر غیرمس اث
ــب وکارهای  ــور کس ــری، ظه ــۀ رقابت پذی ــق نظری ــر مطاب ــوی دیگ ــت. از س ــر اس ــاد پررنگ ت اقتص
غیرمســتقیم  به طــور  )Kirzner, 1973, pp. 1-243; Eliasson, 1996, pp. 125-140( نیــز  نوپــا 
کیفیــت و کمیــت تولیــدات مولـِـد اقتصــاد را بهبــود می بخشــد و بــر رشــد اقتصــادی تأثیــر مثبــت 
ــور و  ــت دانش مح ــر رقاب ــدودی ب ــه تاح ــن ک ــا و نوی ــب وکارهای نوپ ــعۀ کس ــور و توس دارد. ظه
ــومپیتر  ــۀ ش ــق نظری ــد مطاب ــای تولی ــرفت در فناوری ه ــا پیش ــد، ب ــت می کنن ــور حرک فناوری مح
ــادی  ــد اقتص ــه رش ــدت ب ــن (pp. 44-59 ,2001) در بلندم ــرس و موهن (pp. 128-150 ,1934) و مای
ــه کشــورهای درحــال توســعه اســت،  ــوط ب ــی کــه حــوزۀ تحقیــق حاضــر مرب ــد. از آنجای می انجامن
تأثیــر مثبــت و معنــادار کارآفرینــی نوپــا بــر رشــد اقتصــادی ایــن کشــورها منطقــی اســت؛ زیــرا ایــن 
کشــورها دارای ســازمان های بــزرگ تجــاری بــا شــیوۀ تولیــد مــدرن نیســتند کــه کارآفرینــان نوپــا 

ــا آن هــا رقابــت کننــد.  نتواننــد ب

 FDI در بررســی رابطــۀ ســرمایه گذاری خارجــی در مــدل تحقیــق، عالمــت ضریــب بــرآوردی متغیــر
مثبــت و معنــادار به دســت آمــده اســت. مثبــت بــودن ایــن ضریــب نیــز نشــان می دهــد ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجــی تأثیــر مثبتــی بــر رشــد اقتصــادی  کشــورهای منتخــب دارد و بــا افزایــش آن، رشــد 
ــال  ــورهای درح ــی در کش ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــذب س ــرد. ج ــی می گی ــز فزون ــادی نی اقتص
ــت،  ــی دول ــای مالیات ــش درآمده ــد، افزای ــاری جدی ــای تج ــاد فرصت ه ــث ایج ــد باع ــعه می توان توس
افزایــش ظرفیــت تولیــد و  بهــره وری و آمــوزش نیــروی کار شــود و متعاقبــاً به کارگیــری نیــروی کار 
ــر  ــادی تأثی ــد اقتص ــر رش ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس ــور مس ــه به ط ــود ک ــکاری می ش ــش بی ــب کاه موج

ــذارد.  ــت می گ مثب

ــت  ــی )CAP( مثب ــص داخل ــت ناخال ــرمایۀ ثاب ــر تشــکیل س ــب متغی براســاس جــدول 6، ضری
ــز  ــادی نی ــد اقتص ــرمایه، رش ــش س ــا افزای ــد ب ــان می ده ــه نش ــن نتیج ــه ای ــت ک ــادار اس و معن
افزایــش می یابــد. بــا توجــه بــه اینکــه کشــورهای منتخــب پژوهــش در شــمار کشــورهای درحــال 
توســعه اند، افزایــش انباشــت ســرمایۀ ثابــت ناخالــص، ازجملــه ماشــین آالت و تجهیــزات پیشــرفتۀ 
ــه تولیــد و بهــره وری بیشــتر بنگاه هــای تولیــدی  تولیــدی و اســتفادۀ درســت و بهینــه از آن هــا، ب
ــادی  ــد اقتص ــی، در رش ــادرات غیرنفت ــش ص ــا افزای ــد و ب ــک می کن ــورها کم ــته از کش ــن دس ای

ــذارد.  ــمگیری می گ ــرات چش تأثی

ــد  ــرخ رش ــای ن ــه متغیره ــت ک ــی نوپاس ــاخص کارآفرین ــه ش ــوط ب ــۀ مرب ــدول 7 معادل ج
ــن  ــتقل ای ــای مس ــوزش متغیره ــت در آم ــۀ دول ــب وکار و هزین ــررات کس ــاخص مق ــادی، ش اقتص

می رونــد.  به شــمار  معادلــه 



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

733

زمستان 1399. دورۀ 8. شمارۀ 4

مژگان علیزاده و همکاران. تأثیر محیط کسب وکار بر توسعۀ کارآفرینی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه.

جدول 7. نتایج تخمین معادلۀ شاخص کارآفرینی نوپا با استفاده از سیستم معادالت هم زمان

TEA = C + β1 GDPit + β2DBit + β3EDit + Uit
Method: Two-Stage Least Squares

P-valueآمارۀ tانحراف معیارضریبنام متغیر

)C( 37/6059818/894671/9902960/0568عرض از مبدأ

GDP4/2892770/7444505/7616700/0000

DB0/5436790/1078265/0422050/0000

ED0/4220820/1874242/2520200/0327

F = 0/000006=D.W 2/168603احتمال آمارهR2 0/835634=F 15/09730 =آمارۀ رگرسیون

)منبع: یافته های تحقیق(

در قســمت آماره هــای رگرســیون جــدول 7، مقــدار R2 نشــان می دهــد متغیرهــای مســتقل مــدل، 
ــوزش، درمجمــوع  ــت در آم ــه دول ــررات کســب وکار و هزین ــرخ رشــد اقتصــادی، شــاخص مق ــی ن یعن
بیــش از 83 درصــد تغییــرات متغیــر وابســته، یعنــی شــاخص کارآفرینــی نوپــا، را توضیــح می دهنــد. 
همچنیــن میــزان بــرآوردی آمــاره F =15/09730 اســت کــه بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه در قســمت 
ــرآوردی  ــب ب ــام ضرای ــت تم ــوان گف ــت، می ت ــر اس ــزان از 4 بزرگ ت ــن می ــون ای ــد، چ ــل داده ش قب

متغیرهــای مســتقل در حالــت کلــی بــر کارآفرینــی نوپــا تأثیرگذارنــد. 

طبــق نتایــج تخمیــن معادلــۀ کارآفرینــی )جــدول 7(، نــرخ رشــد اقتصــادی )GDP( کــه در ایــن 
ــه  ــی ک ــا دارد. درحال ــی نوپ ــر کارآفرین ــاداری ب ــت و معن ــر مثب ــت، تأثی ــتقل اس ــر مس ــه متغی معادل
ــر رشــد اقتصــادی  ــا پژوهــش حاضــر رابطــۀ یک طرفــۀ تأثیــر کارآفرینــی ب اکثــر تحقیقــات مرتبــط ب
ــادالت  ــا اســتفاده از سیســتم مع ــق ب ــن تحقی ــد، در ای کشــورهای درحــال توســعه را بررســی کرده ان
ــده  ــی ش ــعه ارزیاب ــال توس ــورهای درح ــی کش ــادی و کارآفرین ــد اقتص ــویۀ رش ــۀ دوس ــان رابط هم زم
اســت. بنابرایــن نتایــج پژوهــش حاضــر متفــاوت بــا یافته هــای پژوهش هــای صورت گرفتــه در 
زمینــۀ رابطــه دوطرفــۀ کارآفرینــی و رشــد اقتصــادی اســت. در توجیــه منطقــی ایــن یافتــه می تــوان 
گفــت ســطح زندگــی باالتــر خانوارهــا منجــر بــه دسترســی بهتــر بــه اســتانداردهای آموزشــی فرزنــدان 
ــت از ایده هــای کارآفرینــی و  ــادی و معنــوی بیشــتری در حمای ــات م ــز امکان ــدان نی می گــردد و فرزن
پیگیــری آن هــا در عرصــۀ نوآوری هــا و خالقیت هــای فــردی و گروهــی خویــش خواهنــد یافــت. ایــن 
مجــال بــا شــکل دهی بــه اســتارت آپ های فناوری محــور و حمایت هــای خصوصــی و دولتــی در 
ــد و  ــل های جدی ــروری نس ــزۀ خالقیت پ ــت انگی ــه تقوی ــر ب ــا منج ــد آن ه ــاس تولی ــازی مقی تجاری س

اعتماد به نفــس در موفقیــت کارآفرینی هــای نوپــا می گــردد.

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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ــادی در  ــد اقتص ــاظ رش ــه به لح ــعه یافته ک ــورهای توس ــد کش ــان می ده ــز نش ــی نی ــواهد تجرب ش
وضعیــت مطلوبــی به ســر می برنــد، دارای کارآفرینــی نوآورانــۀ بیشــتری هســتند. درواقــع ایــن کشــورها 
بــا فراهــم کــردن امکانــات زیرســاختی، مالــی و قوانیــن کســب وکار مناســب بــرای افــراد خــالق، باعــث 
ایجــاد انگیــزه شــده اند و ایــن خــود، کارآفرینــی در ایــن جوامــع را تشــویق می کنــد. همچنیــن ســطوح 
بــاالی رشــد اقتصــادی فرصت هــای تجــاری جدیــدی را ایجــاد می کنــد کــه ایــن بــدان معناســت کــه 
کارآفرینــان ممکــن اســت عالقه منــد بــه دسترســی بــه بازارهــای جدیــد بــا عرضــۀ محصــوالت رقابتــی 
ــی  ــرایط رفاه ــن در کشــورهای توســعه یافته ش ــای کســب وکار باشــند. همچنی ــتفاده از فرصت ه و اس
ــردی و  ــای ف ــا و خالقیت ه ــور قابلیت ه ــروز و ظه ــت ب ــاخت ها جه ــات و زیرس ــه امکان ــی ب و دسترس
ــر  ــم اســت. تفســیر اثربخشــی رشــد ب ــردی و ســازمانی فراه ــای کســب وکار ف ــردن ایده ه ــی ک اجرای
کارآفرینــی نوآورمحــور به عنــوان نیــروی محــِرك جــذاب بــا افزایــش تقاضــای بــازار به منزلــۀ نیــروری 
برانگیزاننــدۀ نــوآوری کارآفرینــان و توســعۀ فعالیت هــای آن هــا تناســب دارد؛ درحالــی کــه اثربخشــی 
متغیــر رشــد بــر کارآفرینــی نوپــا در کشــورهای درحــال توســعه بیشــتر از جنبــۀ توانمندســازی مالــی و 
فراهــم شــدن بهتــر دسترســی بــه زیرســاخت ها، منابــع و امکانــات الزم در مقیــاس فــردی و ســازمانی 
جهــت تشــکیل کســب وکارهای نوپــا قابــل تفســیر اســت کــه از ایــن جهــت بیــن کشــورهای درحــال 

توســعه و توســعه یافته چنیــن تفــاوت ماهیتــی وجــود دارد.

متغیــر مســتقل شــاخص مقــررات کســب وکار )DB( نیــز دارای ضریــب مثبــت و معنــادار اســت کــه 
ــع  ــد. درواق ــا توســعه می یاب ــی نوپ ــررات کســب وکار، کارآفرین ــود شــاخص مق ــا بهب ــد ب نشــان می ده
ــر  ــت وپاگیر و زمان ب ــررات دس ــد، مق ــش یاب ــب وکار کاه ــاد کس ــرای ایج ــع اداری ب ــه موان ــی ک زمان
ــن میســر  ــرای کارآفری ــدۀ کســب وکار ب ــی آین ــازار کار و پیش بین ــات ب ــفافیت اطالع ــرود، ش ــن ب ازبی
شــود و ســرانجام سیاســت های تشــویقی دولــت ماننــد کاهــش مالیــات، وام هــای کم بهــره و بازپرداخــت 

ــازار کار می شــود.   ــزۀ بیشــتری وارد ب ــد و انگی ــا امی ــن ب ــد، کارافری ــش یاب طوالنی مــدت افزای

ضریــب متغیــر هزینــه دولــت در آمــوزش )ED( نیــز بــرای معادلــۀ کارآفرینــی مثبــت و معنــادار 
شــده اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه هرچــه دولــت در زمینــۀ آمــوزش بــا برنامه ریــزی درســت و هدفمنــد 
ــدارس و  ــد م ــی مانن ــز آموزش ــی در مراک ــوزش کارآفرین ــت آم ــد و درجه ــرف کن ــی را ص هزینه های
ــا افزایــش  ــد و درنتیجــه کارآفرینــی نوپ ــوآوری و خلــق ایده هــای جدی دانشــگاه ها بکوشــد، انگیــزه، ن
می یابــد. از ســویی به دلیــل اینکــه اکثــر مــردم کشــورهای درحــال توســعه شــناخت، دانــش و آگاهــی  
اســتفاده از ظرفیت هــای بومــی خــود را ندارنــد، بایــد ایــن آگاهی هــای بــه آن هــا آمــوزش داده شــود 
ــوآوری  ــه پــرورش کارآفرینــان اســت. افزایــش قــدرت رقابــت و توســعۀ ن کــه خــود کمــک بزرگــی ب
ــدن  ــرای پروران ــن ب ــود. بنابرای ــوط می ش ــی مرب ــرورش و کارآفرین ــوزش و پ ــتقیم آم ــاط مس ــه ارتب ب
ــی  ــوزش کارآفرین ــد، آم ــای جدی ــعۀ فناوری ه ــور توس ــده به منظ ــران آموزش دی ــل از مدی ــک نس ی
ــن  ــد. همچنی ــت می کن ــاوری حرک ــم و فن ــعۀ عل ــوازات توس ــوزش به م ــن آم ــت و ای ــروری اس ض
ــد  ــرل رون ــازمان دهی و کنت ــزی، س ــه از برنامه ری ــتفادۀ بهین ــه اس ــان ب ــرورش کارآفرین ــوزش و پ آم
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ــر  ــز ب ــا تمرک ــان، ب ــم کارآفرین ــه آموزش دهــی دائ ــاز ب ــن نی ــد. بنابرای ــی کســب وکار کمــک می کن کل
ــز  ــته های دانشــگاهی و مراک ــن رو رش ــود دارد. از ای ــد، وج ــد کار کرده ان ــد تولی ــه در فراین کســانی ک
ــت  ــش و معرف ــب دان ــن کس ــراد ضم ــه در آن اف ــوند ک ــی ش ــه ای طراح ــد به گون ــی بای ــوزش عال آم
ــق  ــن طری ــا از ای ــوآوری باشــند ت ــۀ خالقیــت و ن ــات تخصصــی مناســب و روحی نظــری، دارای اطالع

ــد. ــد آورن ــد پدی ــادی جدی ــای اقتص ــد فرصت ه بتوانن

5. بحث و نتیجه گیری
بــا توجــه بــه نتایــج جــدول 6 در معادلــۀ مربــوط بــه کارآفرینــی نوپــا، از آنجــا کــه ضریــب شــاخص 
مقــررات کســب وکار مثبــت اســت، می تــوان گفــت ایــن متغیــر تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر کارآفرینی 
نوپــا داشــته اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه متغیــر کارآفرینــی نوپــا، به عنــوان متغیــر مســتقل 
ــاداری  ــر مثبــت و معن ــادار اســت، تأثی ــب مثبــت و معن ــرخ رشــد اقتصــادی، دارای ضری ــۀ ن در معادل
ــا تأثیــر  ــن شــاخص مقــررات کســب وکار ب ــر رشــد اقتصــادی نشــان می دهــد )جــدول 5(. بنابرای را ب
ــذارد.  ــر می گ ــادی اث ــد اقتص ــر رش ــتقیم ب ــور غیرمس ــا به ط ــی نوپ ــر کارآفرین ــادار ب ــت و معن مثب
ــا  ــی نوپ ــاخص کارآفرین ــه در آن ش ــد ک ــۀ رش ــل از معادل ــج حاص ــش و نتای ــای پژوه ــق یافته ه مطاب
ــت  ــت اس ــا مثب ــی نوپ ــر کارآفرین ــب متغی ــت، ضری ــادی اس ــد اقتص ــۀ رش ــتقل در معادل ــر مس متغی
ــد اقتصــادی دارد.  ــر رش ــاداری ب ــت و معن ــر مثب ــا تأثی ــی نوپ ــد شــاخص کارآفرین ــه نشــان می ده ک
ــی،  ــۀ کارآفرین ــتقل در معادل ــر مس ــوان متغی ــب وکار، به عن ــررات کس ــاخص مق ــب ش ــن ضری همچنی
مثبــت و معنــادار اســت. بنابرایــن شــاخص مقــررات کســب وکار تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر شــاخص 

ــا دارد. ــی نوپ کارآفرین

ارتبــاط مثبــت میــان شــاخص مقــررات کســب وکار و رشــد اقتصــادی بیانگــر آن اســت کــه هرقــدر 
در کشــور مقــررات ســالم و کارآمــد و فضــای مناســب کســب وکار برقــرار باشــد، محیــط رقابتــی ایجــاد 
می گــردد و میــزان ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی بیشــتر می شــود کــه ایــن موضــوع خــود 
ــب وکار و  ــررات کس ــاخص مق ــان ش ــت می ــۀ مثب ــر رابط ــوی دیگ ــی دارد. از س ــادی را درپ ــد اقتص رش
ــتر را  ــی بس ــش بوروکراس ــب وکار و کاه ــط کس ــرایط محی ــود ش ــد بهب ــان می ده ــا نش ــی نوپ کارآفرین
بــرای ورود کارآفرینــان بــه عرصــۀ فعالیت هــای اقتصــادی مهیــا می کنــد و ایــن فراینــد بــه بهبــود رشــد 
ــن  ــط ام ــم آوردن محی ــا فراه ــا ب ــت دولت ه ــوان گف ــح آن می ت ــاند. در توضی ــاری می رس ــادی ی اقتص
سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی و ایجــاد انگیــزه )ماننــد وام هــای کم بهــره، مــدت بازپرداخــت طوالنــی، 
ــه عرصــۀ فعالیت هــای  ــرای کارآفرینــان، مســیر ورود بخــش خصوصــی را ب تخفیف هــای مالیاتــی و...( ب
اقتصــادی همــوار می کننــد کــه ایــن امــر بــا پویایــی مولـِـد کارگــزاران اقتصــادی مســیر رشــد اقتصــادی 
ــدار را تضمیــن می کنــد. همچنیــن ضریــب مثبــت نیــروی کار رابطــۀ مســتقیم عرضــۀ نیــروی کار  پای
ــانی  ــد و خدمات رس ــد تولی ــانی در فراین ــروی انس ــد. نی ــی می ده ــادی را گواه ــد اقتص ــش رش و افزای
ــی اســت. از  ــد کارای ــد فاق ــروی انســانی کارآم ــدون نی ــوژی ب ــرا پیشــرفت تکنول نقــش مهمــی دارد؛ زی
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ــروی  ــر نی ــت نشــان می دهــد عالوه ب ــا همــان ســرمایۀ ثاب ــب مثبــت موجــودی ســرمایه ی ــی ضری طرف
کار، موجــودی ســرمایه نیــز نقــش اساســی در ارتقــای رشــد اقتصــادی دارد؛ چراکــه موجــودی ســرمایه 
بســتر الزم بــرای رشــد قــوۀ ابتــکار کارآفرینــان را جهــت ارتقــای رشــد اقتصــادی مهیــا می کنــد. درواقــع 
ــای کارای  ــۀ ایده ه ــد در زمین ــر می توان ــن ســرمایۀ فیزیکــی الزم را داشــته باشــد، راحت ت ــر کارآفری اگ
ــت  ــب مثب ــی ســازد. از ســوی دیگــر ضری ــه عملیات ــدون دغدغ ــا را ب ــرد و آن ایده ه ــم بگی خــود تصمی
ــن نقــش را در  ــن و کلیدی تری ــز نشــان می دهــد آمــوزش مهم تری ــت در آمــوزش نی ــر هزینــۀ دول متغی
توســعۀ کارآفرینــی دارد. ضــروری اســت حاکمیــت نظــام آموزشــی بــا برنامــه ریــزی و مدیریــت راهبــردی 
ــه ای، دانشــکده ها و دانشــگاه ها،  بهینــۀ مؤسســات آموزشــی، اعــم از دبیرســتان ها، مراکــز آمــوزش حرف
ــای الزم،  ــن آموزش ه ــد و ضم ــازمان دهی نمای ــاد س ــات را در اقتص ــش و تحقیق ــت دان ــام مدیری نظ

توانمندســازی عملیاتــی نیــروی انســانی را جهــت توســعۀ کارآفرینــی فراهــم کنــد.

با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهاد های راهبردی زیر ارائه می شود: 

1. سیاســت غالــب دولــت و حاکمیــت درجهــت اصــالح و روان ســازی مقــررات کســب وکار 
ــا  ــای اخــذ مجــوز، تســهیل فرایندهــای بوروکراتیــک ب ــا ساده ســازی فراینده ــه ب باشــد؛ به طــوری ک
آیین نامه هــا و شــیوه نامه های ساده سازی شــده و تثبیت شــده بــا کاســتن از هزینه هــای مبادالتــی 
ــط  ــه محی ــوط ب ــور مرب ــۀ ام ــریع و کم هزین ــاده، س ــدازی س ــا راه ان ــب وکارها ی ــاز کس ــع آغ و موان
ــزی  ــکان برنامه ری ــی، ام ــب وکارها و کارآفرین ــع کس ــا و موان ــتن از هزینه ه ــن کاس ــب وکار ضم کس
بلندمــدت را فراهــم کنــد و مشــوقی بــرای کارآفرینــی رســمی شــود و به واســطۀ آن بــه رشــد اقتصــادی 

پایــدار منجــر گــردد. 

ــان  ــرکت های دانش بنی ــب ش ــاً در غال ــه عمدت ــا ک ــی نوپ ــژه کارآفرین ــی به وی ــعۀ کارآفرین  2. توس
و بــا درجــۀ نــوآوری بــاال، ضمــن بازبینــی ســاختار تولیــد نوآورانــه، کارآمــد و بهــره ور، در مقایســه بــا 
کســب وکارهای قدیمــی کــه اغلــب برپایــۀ ســرمایۀ انســانی و ســرمایۀ فکــری پایه گــذاری می گــردد، 
بهتــر عمــل کــرده و انتظــار مــی رود نــرخ رشــد اقتصــادی را به صــورت معنــاداری افزایــش دهــد. طراحی 
نظــام ملــی و راهبــردی توســعۀ کارآفرینــی از طریــق گســترش ســامانه های اطالعاتــی جهــت پیگیــری 
ــرزمینی،  ــرمایه گذاری س ــادی و س ــای اقتص ــا و ظرفیت ه ــایی فرصت ه ــا، شناس ــت مجوزه درخواس
پیگیــری تســهیالت مالــی مــورد نیــاز ایشــان و عارضه یابــی و پشــتیبانی تــا مرحلــۀ شــتاب دهندگی و 

ــوغ کســب وکار توصیــه می گــردد.   بل

ــب فرایندهــای بهبــود محیــط  ــا در غال ــی و نوپ 3. سیاســت های حمایتــی از کســب وکارهای داخل
ــال  ــن انتق ــق ضم ــن طری ــد و از ای ــذب می کن ــز ج ــی را نی ــرمایه گذاری خارج ــلماً س ــب وکار مس کس
ــاوری  ــم و فن ــادالت عل ــای تب ــدن دروازه ه ــاز ش ــن، ب ــی نوی ــیوه های مدیریت ــی، ش ــوژی خارج تکنول
ــد.  ــر می کن ــف متأث ــت و مضاع ــم به صــورت مثب ــی، رشــد اقتصــادی را ه ــی و خدمات و تجــارت کاالی
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ــا درنظــر گرفتــن تمــام  بنابرایــن اصــالح و روان ســازی هرچــه بیشــتر ورود ســرمایه گذاری خارجــی ب
ــردد. ــه می گ ــی توصی ــات اقتصــادی، سیاســی و امنیت الزام

ــی و  ــی کارآفرین ــوزش تخصص ــوزی و آم ــوزی، کارآم ــی مهارت آم ــام مل ــرای نظ ــی و اج 4. طراح
ایجــاد کســب وکارها در ســطوح مختلــف دانشــگاه ها، پارك هــای علــم و فنــاوری، هنرســتان ها 
ــه  ــرداز ک ــالق و ایده پ ــی و خ ــر، عملیات ــانی ماه ــرمایۀ انس ــۀ س ــت عرض ــا درجه و علمی کاربردی ه
ــی در  ــازمانی و اجتماع ــرکتی، س ــرادی، ش ــطوح انف ــام س ــد در تم ِ ــن مول ــۀ کارآفری ــک به منزل هری
ــرای جامعــه مؤثــر هســتند، به عنــوان نقشــۀ راه توســعۀ انســانی  ثروت آفرینــی و خلــق ارزش افــزوده ب

ــردد.   ــه  می گ ــاد توصی ــد اقتص ــی تولی حام
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