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بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر توسعة کارآفرینی در کشورهای منتخب
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 .3کارشناس ارشد اقتصاد ،دانشگاه ارومیه
تاریخ دریافت1394/11/06 :
تاریخ پذیرش1395/05/07 :

چکیده
کارآفرینی یکی از کلیدیترین ملزومات توسعة اقتصادی است؛ بنابراین ،پژوهشگران همواره به شناسایی تعیینکنندههای
توسعة فعالیتهای کارآفرینانه توجه داشتهاند .فضای اقتصادی آزاد و کاهش حجم دولت ،بسترهایی برای تقویت
کارآفرینی قلمداد میشود .هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر توسعة فعالیتهای کارآفرینی است.
بهاینمنظور 50 ،کشور جهان طی دورة  2004تا  2013برای نمونه انتخاب شد و از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای
تعمیمیافته ( )GMMاستفاده شد .برای نیل به نتایج قابلاعتمادتر ،از دو شاخص اندازهگیری آزادی اقتصادی بنیاد فریزر و
بنیاد هریتیج و همچنین از دو شاخص دیدهبان جهانی کارآفرینی ( )GEMو بانک جهانی استفاده شده است .براساس نتایج،
آزادی اقتصادی بستر مناسبی برای ارتقای فعالیتهای کارآفرینانه ایجاد میکند .همچنین ،بررسی تأثیر سایر عوامل نشان
میدهد توسعة انسانی (آموزش ،بهداشت و تولید سرانه) ،تقویت اثربخشی دولت و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
نیز تأثیر مثبت و معنیدار بر توسعة فعالیتهای کارآفرینی دارد .درنتیجه ،بهمنظور ایجاد بستری مناسب برای توسعة
فعالیتهای کارآفرینانه ،باید موانع موجود برای شروع کسبوکار مانند زمان الزم برای اخذ مجوز و بوروکراسی برطرف
شوند .کاهش محدودیتها در بازارهای مالی و پولی ،تجارت و سرمایهگذاری نیز ممکن است موجب تقویت کارآفرینی
شود .کاهش حضور دولت در اقتصاد و التزام به رعایت حقوق مالکیت و همچنین کنترل فساد و ایجاد شفافیت از دیگر
ضرورتها در این زمینه است.
واژههای کلیدی :آزادی اقتصادی ،توسعة کارآفرینی ،دخالت دولت ،کارآفرینی.

* نویسندة مسئول:

Email: yo.mohammadzadeh@urmia.ac.ir
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مقدمه
امروزه رشد و توسعة اقتصادی در بستری از رقابتها ،تحوالت جهانی ،چرخههای رکود و رونق،
وقایع سیاسی و امنیتی ،تهدیدها و تحریمها ،دسترسی به منابع طبیعی ،موقعیت جغرافیایی و بسیاری
از شرایط دیگر صورت میگیرد .در این تعامالت ،اقتصادهایی توان ادامة حیات دارند که اوالً
متکی به نیروهای درونی خود باشند و ثانیا ،قابلیت تطبیق با این تحوالت سریع را داشته باشند.
تحوالت داخلی و جهانی در برخی از اقتصادها بهویژه اقتصاد ایران ،با توجه به شرایط اقتصاد
سیاسی ویژه عمیقتر و گستردهتر است .بحران بیکاری و مطالبات اشتغالهای دولتی موجب ایجاد
بحرانهای عمیق اقتصادی -اجتماعی در اقتصاد شده است .در این میان ،کارآفرینی یکی از
محورهای توسعة درونزا ،تولید اشتغال گسترده و پایدار و ایجادکنندة اقتصادی مقاوم و پویاست.
براساس نظریههای نوین اقتصادی ،تغییر ایدهها و خلق نوآوریها پایة اصلی توسعة
اقتصادی محسوب میشود و کارآفرینی بارزترین ابزار برای رساندن جامعه به این مقصود است
(et al., 2011

 .)Szirmaiکارآفرینی عامل بسیار مهمی برای دستیابی به رشد اقتصادی است

( .)Urbano & Aparicio, 2016یکی از محورهای رشد اقتصادی ،ارتقای بهرهوری است و به
نظر دریک 1افزایش بهرهوری به عمل کارآفرینانه بستگی دارد (مقیمی .)13۸3 ،برخی
کارآفرینی را یکی از منابع پایانناپذیر جوامع بشری قلمداد کردهاند که به خالقیت انسانها
مربوط است و ارزش بسیاری دارد (صباحی و همکاران.)1392 ،
افزایش کارآفرینی در جامعه مستلزم ایجاد زمینههای آن است و در این میان وجود شرایط
مناسب برای توسعة کارآفرینی اهمیت بسیاری دارد .عوامل و شرایط مناسب برای کارآفرینان
از سه بعد منابع دردسترس ،راهبردها و اهداف کارآفرینان و تهدیدات و فرصتهای محیط
اقتصادی قابلبررسی است (احمدپور داریانی .)13۸1 ،در هر جامعهای ،افراد خالق و نوآور
وجود دارد که انگیزههایی مانند حرص ،بلندپروازی ،کنجکاوی و دیگرخواهی آنها را به
سمت فعالیتهای کارآفرینانه سوق میدهد .حال اگر بستر مناسبی برای آنها فراهم شود،
نوآوری و کارآفرینی بهشدت گسترش مییابد.

1. Dreik
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در فضای رقابت گستردة بینالمللی امروز ،فقط کارآفرینی و خالقیت میتواند عامل موفقیت یک
بنگاه باشد .با توجه به فضای آزادتر حاکم بر بازارهای بینالمللی ،هر اندازه در بازارهای داخلی
دخالت و محدودیتهای بیشتری حاکم شود ،بنگاهها آمادگی کمتری برای فعالیت در بازارهای
جهانی بهدست میآورند .البته درمورد تأثیر آزادی اقتصادی بر توسعة کارآفرینی ،همة مطالعات در
یک راستا نیست که ممکن است به تعاریف مختلف از آزادی اقتصادی و همچنین کارآفرینی مربوط
باشد .از اینرو ،پژوهش حاضر از تعاریف و شاخصهای مختلفی برای آزادی اقتصادی استفاده کرده
است .درنتیجه ،هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر شاخصهای آزادی اقتصادی بر توسعة فعالیتهای
کارآفرینانه با رویکردی جامعتر با استفاده از دادههای پانلی نمونهای از کشورهای منتخب جهان است.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
اهمیت واقعی کارآفرینی در تئوریهای اقتصادی بهخوبی بیان نشده است (،)Baumol, 1968
درحالیکه کارآفرین با توجه به شخصیتسازی نیروهای بازار از مسیرهای متعدد ،مهمترین
بازیگر اقتصاد مدرن محسوب میشود ( .)Lazear, 2004در ادبیات مدیریتی ،افرادی مانند بگلی
و بوید ( )19۸7و المپکین و دس ( )1996کارآفرینی را با خالقیت ،جسارت و تخیل همراه
میدانند .ایدة دیگر را شومپیتر )1911( 1بیان کرده است که کارآفرین را یک نوآور میداند.
کارآفرین با ایجاد ترکیبات جدید ،اقتصاد را از تعادل اولیه به مسیری نوین انتقال میدهد
( .)Wong et al., 2005درنهایت ،کارآفرین کسی است که درمورد طیف وسیعی از نتایج و
شرایط نااطمینان آینده ،تصمیمسازی و قضاوت میکند ) .(Knight, 1921بهاینترتیب ،میتوان
مفهوم کارآفرینی را بهصورت نمودار زیر بیان کرد:

نمودار  .1ادبیات مفهوم کارآفرینی
1. Schumpeter
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دیدهبان جهانی کارآفرینی ) 1 (GEMفعالیتهای کارآفرینانه را سنجش و ارزیابی میکند
که بر سه محور گرایشها و ادراکات (دیدگاه عموم ،درک قابلیتها و فرصتها و رویارویی
با شکست) ،فعالیتها (راهاندازی یا مدیریت کسبوکار جدید شامل کارآفرینی نوظهور ،نوپا،
نوپا -فرصتگرا ،نوپا -اجباری ،تثبیتشده و خروج از کسبوکار) و اشتیاق (جهتگیریهای
سیاستی برای اشتغالزایی) استوار است (مدرسی عالم و داودی.)1393 ،
مفهوم آزادی اقتصادی به معنای آزاد بودن افراد در دخل و تصرف ،معاوضه ،مبادله و
واگذاری داراییهای شخصی خود است که از طریق قانونی به دست آوردهاند (سامتی.)13۸5 ،
معروفترین شاخصهای آزادی اقتصادی در سطح بینالمللی شاخص آزادی اقتصادی مؤسسة
فریزر 2و شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج 3است .شاخص آزادی اقتصاد فریزر شامل پنج
مورد حجم و اندازة دولت (مصرف دولت درصدی از  ،GDPحجم یارانهها ،سرمایهگذاری
دولت و نرخهای مالیات بر درآمد و حقوق) ،ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت (استقالل از
دستگاه قضایی ،حمایت از مالکیت معنوی ،دخالت نظامی و یکپارچگی دستگاه قضایی)،
دسترسی به نقدینگی سالم (رشد نقدینگی ،آزادی مالکیت ارزهای خارجی ،تغییرات تورم)،
آزادی تجارت خارجی (مالیات و تعرفههای گمرکی ،موانع تجاری قانونی ،تفاوت نرخ ارز
رسمی و بازار سیاه ،کنترل بازار سرمایه و حجم بخش تجارت) و قوانین مالی و بازار کار (میزان
مشارکت بانکها ،محدودیت نرخ سود بانکی ،سهم سپردهها در بانکهای خصوصی،
محدودیت در قوانین دستمزد و اخراج نیرو و سهم اشتغالزایی دولت) میشود .همچنین،
اندازهگیری آزادی اقتصادی از سوی مؤسسة هریتیج ،از طریق شاخصهای آزادی کسبوکار،
آزادی نیروی کار ،آزادی تجاری ،آزادی مالیاتی ،آزادی از مداخلة دولت ،4آزادی پولی،
آزادی سرمایهگذاری ،آزادی مالی ،حقوق مالکیت و آزادی از فساد انجام میگیرد.
افراد پتانسیلهای خود را در یک محیط آزاد کالن اقتصادی شکوفا میکنند .درواقع ،فضای
آزاد اقتصادی افراد را برای سرمایهگذاری در افزایش مهارتهای کارآفرینانه تشویق میکند،
1. Global Entrepreneurship Monitor
2. Fraser Institute
3. Heritage Foundation
(2 .4مخارج مصرفی کشور)=100- αآزادی از مداخله دولت که در آن  αبرابر  0/03است.
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( .)Sobel et al., 2007کشورهایی با سطوح آزادی اقتصادی بیشتر ،میزان باالتری از آزمایش -خطا
را نیز تجربه میکنند .افراد اجازه پیدا میکنند ایدههای منحصربهفرد و دیوانهوار خود برای تولید
محصوالت جدید امتحان کنند .در چنین فضایی ،سطوح بیشتری از شکست در کسبوکار اتفاق
میافتد ،ولی از چند میلیون تالش سرمایهگذاری ،شرکتهای بزرگی مانند ماکروسافت 1و اپل 2نیز
متولد میشود.
آزادی اقتصادی و در مقابل ،محدودشدن دخالت دولت از کانالهای مختلفی بر توسعة
کارآفرینی تأثیر میگذارد .اقتصادانان کالسیک -لیبرال ،دخالت دولت در اقتصاد از طریق مصرف
و توزیع بهواسطة طرحهای پرداخت انتقالی ،سرمایهگذاری عمومی و اعمال مالیاتهای نهایی را
مانعی برای رشد اقتصادی و فعالیتهای کارآفرینانه میدانند ) .(Bjørnskov & Foss, 2008وقتی
حجم دولت بزرگ باشد ،به بودجة بیشتری نیاز است .این مخارج از ناحیة تولید دولتی ،فروش منابع
طبیعی و اخذ مالیات قابلتأمین است .با توجه به ناکارایی بخش دولتی ،تجربه نشان می دهد که
امکان سودآوری بخش دولتی در سطح گسترده بسیار کم است .همچنین ،اتمام تدریجی منابع
تجدیدناپذیر مانند منابع نفتی و گاز و مواد معدنی ،شوکهای قیمتی این منابع و بازارهای نااطمینان
آن از جمله مشکالت اتکا به منبع دوم است .درنهایت ،با بزرگشدن اندازة دولت ،حجم بخش
خصوصی در اقتصاد کاهش مییابد؛ بنابراین ،تأمین مالی دولت بزرگ بر دوش بخش خصوصی
سنگینی میکند .با توجه به ماهیت غیرکاهشی مخارج دولت ،درصورت بروز مشکل در منابع
درآمدی غیرمالیاتی دولت ،ممکن است اقتصاد یک جامعه وارد بحران شود .همچنین ،باالبودن
سطح مالیاتها موجب میشود خدمات مرتبط با خانوارها از دسترس کارآفرینان خارج شود.
کانال دیگر تأثیرگذاری آزادی اقتصادی بر کارآفرین به ارتباط آزادی اقتصادی با حفاظت
از حقوق مالکیت مربوط میشود .وقتی افراد نتوانند بهدرستی صاحب آفریدة خود باشند،
ممکن است هرگز به فعالیتهای نوآورانه دست نزنند ( .)North, 1990; Barzel, 2005آزادی
اقتصادی ارتباط نزدیکی با ساختار نظارتی جوامع و بوروکراسی اداری دارد .وجود قوانین
متعدد و نظارتهای بیشازحد فشارهایی را بر بنگاهها بهویژه بنگاههای تازه تأسیس وارد
1. Microsoft
2. Apple
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میآورد که مانع از ادامة کار آنها میشود ( .)Kirzner, 1985یکی از مسائل اساسی کشورهای
درحالتوسعه ،وجود انواع قوانین بهداشتی ،زیستمحیطی ،شهرسازی ،حقوق شهروندی و...
مشابه کشورهای توسعهیافته است .هرچند این قوانین بهظاهر درستند ،اولویتهای توسعه جزء
الینفک مسیر پیشرفت جوامع است.
نکتة مهم دیگر ،وجود پول نامناسب و بهویژه نرخ و نوسان تورم است .پیشبینیهای
مربوط به قیمتهای نسبی آتی برای کارآفرینان اهمیت زیادی دارد .تورم بهعنوان بیثباتی در
اقتصاد ،آثار پیامدهی قیمتهای نسبی را از کار میاندازد ) .(Kirzner, 1997تورم موجب انتقال
منابع مالی به سمت بخش غیرمولد مانند زمین ،مسکن ،ارز و فلزات قیمتی میشود و منابع سایر
بخشها را محدود میکند؛ بنابراین ،تورم موجب رکود اقتصادی میشود (.)Barro, 2013
یکی دیگر از کانالهای تأثیر حضور گستردة دولت بر توسعة کارآفرینی این است که
محدودیت در آزادیهای اقتصادی و نظارتهای شدید ،انگیزة افراد را برای ورود به
فعالیتهای رانتجویانه بهجای کارآفرینی تشدید میکند .درحقیقت ،فساد و رانت در بخش
عمومی و دولتی معنی واقعی پیدا میکند

(et al., 2012; Themudo, 2014

 .)Koteraوقتی

نزدیکشدن به منابع رانت و فساد موجب موفقیتهای اقتصادی شود ،آنها تشویق میشوند از
تنشهای تولید و کارآفرینی دور شوند و به این فعالیتها رو آورند.
کانال دیگر تأثیرگذاری آزادی اقتصادی بر کارآفرینی به این حقیقت مهم مدیریت کالن
جامعه مربوط میشود که حضور گستردة دولت در اقتصاد با بیثباتی همراه است (Gali, 1994؛
 .)Afonso & Furceri, 2010وقتی قوانین و برنامههای کالن اقتصادی با تغییر دولتها تغییر یابد،
اعتماد کارآفرینان به آینده تضعیف میشود و برنامهریزی بخش خصوصی دچار مشکل
میشود .این مسئله در زمینة فعالیتهای دیربازده اهمیت بیشتری پیدا میکند که بهطور عمده
بسیار سودمندتر از پروژههای زودبازده هستند.
درمورد سایر موانع که موجب محدودشدن آزادی اقتصادی و حضور گستردة دولت در
اقتصاد میشود میتوان به نبود شفافیت در انواع بازارها ( ،)Kopits & Craig, 1998محدودشدن
منابع پولی و مالی در اقتصاد و درنتیجه برای کارآفرینان (Aidis et al., 2012؛ ،)Islam, 2014
جذابیت مشاغل دولتی برای نخبگان و درنتیجه تمایلنداشتن آنها به ریسک و کارآفرینی،
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مشارکتنداشتن و واردنشدن سرمایهگذاران خارجی و درنتیجه کاهش فعالیتهای کارآفرینانه
اشاره کرد ( .)Kapuria, 2007در نمودار  ،2کانالهای تأثیرگذاری آزادی اقتصادی بر توسعة
کارآفرینی بهطور خالصه ارائه میشود.

نمودار  .2کانالهای تأثیرگذاری آزادی اقتصادی بر توسعة کارآفرینی
منبع :یافتههای نظری تحقیق

پیشینة تحقیق
در سالهای اخیر ،در زمینة رابطة آزادی اقتصادی و کارآفرینی بررسیهایی صورت گرفته است.
هال و سوبل ( )2006در پژوهشی کارآفرینی را واسطة اصلی برای رشد اقتصادی و توسعة منطقهای
معرفی کردهاند و نتیجه گرفتهاند آزادی اقتصادی و کنترل و قاعده و قانون کمتر کارآفرینی را
گسترش میدهد .سوبل و همکاران ( )2007نشان دادهاند جسارت برای سرمایهگذاریهای جدید-
در نتیجة آزادی اقتصادی -با شکست همراه است ،ولی موجب توسعة کارآفرینی میشود.
مکمولن و همکاران ( )200۸با بررسی دادههای مربوط به  37کشور جهان به این نتیجه
رسیدهاند که شاخصهای آزادی اقتصادی (براساس گزارش بنیاد هریتیج) بر هر دو فعالیت
کارآفرینی بر مبنای فرصت 1و کارآفرینی بر مبنای ضرورت( 2براساس شاخص دیدهبان جهانی
کارآفرینی) اثر مثبت دارد .همچنین ،نایستروم ( )200۸با بررسی رابطة بین آزادی اقتصادی و
1. Opportunity-motivated
2. Necessity-motivated
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کارآفرینی در  23کشور

OECD

به این نتیجه رسیده است که دولت کوچکتر و آزادی

اقتصادی بیشتر یعنی آییننامه و قانون کمتر و کسب و تجارت بیشتر که از نتایج رونق
کسبوکار است ،موجب افزایش کارآفرینی میشود.
بورنسکو و فوس ( )200۸در پژوهشهای خود از دادههای آزادی اقتصادی مؤسسة فریزر استفاده
کردهاند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد همبستگی معنیدار بین آزادی اقتصادی و کارآفرینی
وجود ندارد ،اما اندازة دولت مانع جدی برای توسعة فعالیتهای کارآفرینانه محسوب میشود.
فریدمن ( )2011در پژوهش خود ارتباط میان اثر موانع بیشازحد در فعالیتهای اقتصادی
(محدودیت در آزادی اقتصادی) را بر کارآفرینی بررسی کرده و نتیجه گرفته است ارتباطی
معنیدار و منفی میان کنترل بیشازحد اقتصادی و کارآفرینی وجود دارد .ویزمن و یانگ
( )2011در مطالعة خود از دادههای ایالتی برای تولید داخلی سرانه در آمریکا ،از شاخص
آمریکای شمالی برای آزادی اقتصادی و همچنین از نمرات مولد و غیرمولد سوبل ()200۸
برای کارآفرینی استفاده کردهاند .نتایج آنها بیان میکند آزادی اقتصادی از طریق بهبود
کارآفرینی ،تولید داخلی سرانه را افزایش میدهد.
چاری و دیکسیت ( )2015با استفاده از یک نمونة بزرگ از شرکتهایی که در هندوستان شروع به
کار کردهاند ،نتیجه گرفتهاند احتمال شروع تجارت رسمی از سوی گروههای تجاری با توسعة
سیاستهای خصوصیسازی و با حضور شرکتهای خارجی بیشتر است.
هررا -اچوری و همکاران ( )2014در مطالعهای برای  ۸7کشور با درآمد باال ،با درآمد پایین و
اقتصادهای نوظهور تأثیر آزادی اقتصادی ،کیفیت نهادها و سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر
فعالیتهای کارآفرینانه را با استفاده از دادههای بانک جهانی بررسی کردهاند و نتیجه گرفتهاند
آزادی اقتصادی تأثیر مثبت و معنیدار بر تمایل به شروع کسبوکارهای جدید دارد .شیماندان

1

( )2015با بررسی تأثیر محیط آزاد کسبوکار بر توسعة کارآفرینی در رومانی به این نتیجه رسیده
است که رابطة مستقیم و قوی بین آزادی اقتصادی و سطح کارآفرینی وجود دارد.
کرنوگا و هنیک )2016( 2در بررسی خود با استفاده از دادههای  24کشور با درآمد باال
1. Şimandan
2. Crnogaj & Hojnik
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برای دورة  2010 -2006به این نتیجه رسیدند که آزادی اقتصادی در زمینة نهادی تأثیر مثبت بر
توسعة کارآفرینی تولیدی دارد .همچنین ،آنها دریافتند تصمیم فردی برای کارآفرینی به
بهطور شایانتوجهی به هنجارهای فرهنگی و نرمهای اجتماعی مربوط میشود.
با مرور مطالعات تجربی حوزة تعیینکنندههای کارآفرینی ،نتایج اغلب مطالعات بیان
میکند فضای آزاد اقتصادی ،دخالت کمتر دولت در اقتصاد ،مقرراتزدایی و جهانیشدن
اقتصاد ،زمینة مناسبی را برای توسعة فعالیتهای اقتصادی فراهم میکند .البته در برخی
بررسیها به آثار منفی خارجی آزادی اقتصادی تضعیف صنایع داخلی در رقابت با شرکتهای
چندملیتی ،ادغام شرکتها و درنتیجه تضعیف شرکتهای کوچک (
 ،)2012محدودیتهای رقابت

(2004

Obokoh & Asaolu,

 ،)Martin,تشدید نابرابری و بیعدالتی

(2013

Choy,؛

 ،)Apergis, 2015تخریب محیطزیست (Shahbaz et al., 2015؛  )McAusland, 2010و ...اشاره
شده است .از اینرو ،نتیجة نهایی فقط با مطالعة تجربی با رویکرد جامع از شاخصها مشخص
میشود که ضرورت و اهمیت مطالعة حاضر را بیشتر نمایان میسازد .بهاینترتیب ،پرسش
اصلی مطالعة حاضر این است :اگر برای شاخص آزادی اقتصادی و کارآفرینی از تعاریف و
رویکردهای محاسباتی مختلف بهره گرفت ،میتوان آزادی اقتصادی را بستری برای توسعة
فعالیتهای کارآفرینی دانست؟ آیا توسعة انسانی ،اثربخشی دولت و جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی موجب تقویت کارآفرینی در جوامع مورد بررسی میشود؟
روش تحقیق
براساس الگوهای اقتصادسنجی ،وقتی دادهها در طول زمان و برای مقاطع مختلف تولید شود،
دراصطالح به آنها دادههای تابلویی یا پانل گفته میشود .دادههای تابلویی مزایای بسیاری
نسبت به دادههای مقطعی یا سری زمانی دارند؛ مانند محدودشدن وجود واریانسهای ناهمسان،
تغییرپذیری بیشتر ،درجة آزادی و کارایی بیشتر و برآورد مدلهای رفتاری پیچیدهتر (ابریشمی،
 .)1391البته اقتصاددانان اغلب بهدنبال بررسی پویایی در روابط اقتصادی هستند .در دادههای
پانل نیز امکان بررسی روابط پویا با رویکردهای مختلف وجود دارد که یکی از روشهای
مناسب ،رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته

)(GMM

1

است .روش گشتاورهای تعمیمیافته
1. Generalized method of moments
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) (GMMرا هانسن ( )13۸2توسعه داد که چارچوب بهتری را برای بهدستآوردن تخمینهایی
با کارایی مجانبی فراهم میسازد.
مطالعة حاضر برای  50کشور منتخب جهان 1و برای سالهای  2013 -2004انجام گرفته است.
تجزیه و تحلیل اطالعات به کمک دادههای تابلویی پویا و با استفاده از روش  GMMصورت گرفته
است .برای این کار از نرمافزارهای  STATA12و  Eviews6بهره گرفته شده است.
در روش  GMMبه مشخصبودن توزیع جزء اخالل نیازی نیست و فقط وجود شروط گشتاوری
بهمنظور تخمین مدل کافی است .تخمین مدلهای دادههای تابلویی دینامیک فقط در قالب این
روش قابلاجراست .در مدلهای اقتصادسنجی رابطة پویایی از طریق واردشدن وقفه یا وقفههایی از
متغیر وابسته بهعنوان متغیر توضیحی در مدل مشخص شده است ) .(Baltagi, 2005بهاینترتیب،
امکان پارامتربندی مجدد مدل به روش دادههای تلفیقی پویا بهوجود میآید و کششهای
کوتاهمدت امکانپذیر میشود .تکنیک تخمین در روش  GMMبسطی از تکنیک گشتاوری است
که به مدلهای دیگری فراتر از رگرسیون خطی تعمیم یافته است.
همچنین ،در روش  GMMبرای سنجش اعتبار نتایج و متغیرهای استفادهشده در مدل از دو آزمون
سارگان 2و آزمون خودهمبستگی باند 3استفاده میشود .رد فرضیة صفر در این آزمونها بهمعنی
نامعتبربودن ضرایب است که با توجه به ارزش احتمال آنها در مدلهای برآوردی رد نشده است.
براساس مطالعات نظری و تجربی مانند مطالعات هررا-اچوری و همکاران ( )2014و نیستروم
( ،)200۸عالوهبر آزادی اقتصادی ،توسعة انسانی ،کیفیت نهادها و جذب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی از جمله مهمترین متغیرهای مؤثر بر توسعة فعالیتهای کارآفرینانه است .برای برآورد و
استنتاج نتایج از چهار مدل بهصورت زیر استفاده میشود:
 .1این مطالعه با رویکرد بررسی همة کشورهای جهان انجام گرفته است تا از تفاوت کشورها چشمپوشی شود و نتایج قابل
اعتمادتری حاصل شود .با توجه به محدودیت دادههای موجود ،نمونة نهایی از این منظر شامل کشورهای آذربایجان،
آرژانتین ،برزیل ،چین ،مصر ،مجارستان ،هند ،ایران ،عراق ،مالزی ،مکزیک ،نیجریه ،پاکستان ،روسیه ،عربستان سعودی،
سنگاپور ،آفریقای جنوبی ،ترکیه ،اوکراین ،ونزوئال ،اندونزی ،استرالیا ،اتریش ،بلژیک ،کانادا ،شیلی ،جمهوری چک،
دانمارک ،استونی ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،یونان ،ایسلند ،ایرلند ،ایتالیا ،ژاپن ،کرة جنوبی ،لوکزامبورگ ،هلند ،نیوزیلند،
نروژ ،لهستان ،پرتغال ،اسلواکی ،اسلوونی ،اسپانیا ،سوئد ،سوئیس ،بریتانیا ،ایاالت متحده امریکا میشود.
2. Sargan
3. Band
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LTEAit  β0  β1LFree1it  β 2LHDI it  β 3 LGovef it  β 4LFDI it  U it

LNewden it  β0  β1LFree1it  β 2LHDI it  β 3 LGovef it  β 4LFDI it  U it

LNewden it  β0  β1LFree 2it  β 2LHDI it  β 3 LGovef it  β 4LFDI it  U it
LTEAit  β0  β1LFree 2it  β 2LHDI it  β 3 LGovef it  β 4 LFDI it  U it

در این مدلها،
جهانی،

LTEA

LFreedom2

شاخص کارآفرینی

LNewden ،GEM

شاخص کارآفرینی بانک

میانگین شاخصهای آزادی اقتصادی بنیاد فریزر،

LFreedom1

میانگین

شاخصهای آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج LHDI ،شاخص توسعة انسانی (منبع دادهها :گزارش
 2015برنامة توسعة سازمان ملل ،)1UNDP

LGovef

 2015شاخصهای جهانی حکمرانی  )2WGIو

اثربخشی دولت (منبع دادهها :گزارش

LFDI

سرمایهگذاری مستقیم خارجی (منبع

دادهها :گزارش سال  2016شاخصهای توسعة بانک جهانی  )3 WDIاست.
آزمون مانایی
قبل از تخمین و برآورد مدلها ،وجودداشتن یا وجودنداشتن ریشة واحد در متغیرها با استفاده
از آزمون ریشة واحد لوین ،لین و چاو و در نرم افزار  Eviewsبررسی شده است .نتایج آزمون
در جدول  1نشاندهندة وجودنداشتن ریشة واحد در متغیرهای مورد استفاده است؛ بنابراین،
میتوان درمورد وجودنداشتن رگرسیون کاذب اطمینان بیشتری داشت.
جدول  .1آزمون ریشة واحد (لوین ،لین و چاو)
متغیرها

آمارة آزمون

ارزش احتمال

LTEA

-10/36۸4
-20/0374
-6/71611
-3/76349
-17/77۸5
-172/972
-5/۸0121

0/0000
0/0000
0/0000
0/0001
0/0000
0/0000
0/0000

Lnewden
Lfree1
Lfree2
LHDI
Lgovef
LFDI

منبع :یافتههای تحقیق
1. United Nations Development Programme
2. Worldwide Governance Indicators
)3. World Development Indicators (World Bank
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یافتهها
آزادی اقتصادی و توسعة کارآفرینی ()GEM

نتایج برآورد مدلهای مربوط به برآورد تأثیر شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و مؤسسة
فریزر بر شاخص توسعة کارآفرینی

GEM

در جدول  2میآید .شاخص آزادی اقتصادی

هریتیج در سطح اطمینان  99درصد تأثیر مثبت و معنیداری بر شاخص کارآفرینی دارد.
افزایش یک درصد در شاخص آزادی اقتصادی موجب بهبود  1/73درصدی شاخص
کارآفرینی در نمونة مورد بررسی شده است .درنتیجه ،نمیتوان فرضیة اصلی مطالعة حاضر
مبنیبر تأثیر مثبت آزادی اقتصادی بر توسعة کارآفرینی از تعریف  GEMرا رد کرد.
جدول  .2آزادی اقتصادی و توسعة کارآفرینی ()GEM
متغیر
)LTEA(-1
Lfree1
Lfree2
LHDI
Lgovef
LFDI

خودهمبستگی مرتبه اول
خودهمبستگی مرتبه دوم
سارگان
* سطح معنیداری  1درصد

آزادی اقتصادی هریتیج

آزادی اقتصادی فریزر

0/0۷۹
*()4/13
1/۷3
*()6/01

0/005
()0/852

8/32
*()۹/56
0/54
*()3/۷4
0/03۷
*()3/۹6
 z: -2/31و prob(z): 0/02
 z: -1/2۹و prob(z): 0/1۹
 chi2: 22/81و prob(chi2): 0/۷0
** سطح معنیداری  5درصد

-0/68
()-1/62
۷/4۹
*()24/۹5
1/02۷
* ()۹/۷6
0/03
*()2/35
 z: -2/42و prob(z): 0/02
 z: -1/22و prob(z): 0/22
 chi2: 22/60و prob(chi2): 0/5۹
*** سطح معنیداری  10درصد

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به معنیداری (در سطح اطمینان  99درصد) لگاریتم شاخص توسعة انسانی (با ضریب
 9/56و  ،)24/95لگاریتم اثربخشی دولت (با ضریب  3/74و  )9/76و لگاریتم جذب سرمایهگذاری
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خارجی (با ضریب  3/96و  )2/35در هر دو مدل ،این شاخصها در توسعة کارآفرینی تعیینکننده
هستند .آزمون سارگان هر دو مدل با آمارههای ( 22/۸1با احتمال  )0/70و ( 22/60با احتمال )0/59
و همچنین آزمون خودهمبستگی مرتبة دوم باند با مقادیر ( -1/29با احتمال  )0/19و ( -1/22با
احتمال  )0/22معتبربودن متغیرهای مورد استفاده را تأیید میکند.
با توجه به مقدار ضرایب این سه شاخص میتوان گفت بهبود توسعة انسانی و در مرحلة
دوم اثربخشی دولت بیشترین تأثیر را بر توسعة کارآفرینی داشته است.
آزادی اقتصادی و توسعة کارآفرینی (بانک جهانی)

1

همانطورکه در قسمت روش مطالعه ذکر شد ،برای حصول به نتایج قابلاعتمادتر در این
مطالعه از تعاریف مختلف هم آزادی اقتصادی و کارآفرینی بهره گرفته شده است .در جدول
 ،3نتایج برآورد مدل تأثیر آزادی اقتصادی بر شاخص کارآفرینی با تعریف بانک جهانی ارائه
شده است .با توجه به معنیداری ضریب شاخصهای آزادی اقتصادی در سطح  99درصد،
بهبود یک درصدی در شاخص آزادی اقتصادی با تعاریف هریتیج و فریزر بهترتیب به میزان
 1/33درصد و  0/۸۸درصد موجب ارتقای توسعة کارآفرینی شده است.
ضرایب شاخص توسعة انسانی (با ضریب  7/67و  ،)14/9۸اثربخشی دولت (با ضریب 9/06
و  )3/25و جذب سرمایهگذاری خارجی (با ضریب  1/۸5و  )7/01در این جدول نیز در سطح
 99درصد معنیدار بودهاند .این نتایج بر تعیینکنندگی شاخصهای یادشده در توسعة
کارآفرینی تأکید میکند .همچنین ،نتایج این جدول بیان میکند بهبود توسعة انسانی بیشترین
تأثیر را بر توسعة کارآفرینی داشته است.
آزمون سارگان هر دو مدل با آمارههای ( 22/74با احتمال  )0/64و ( 32/0۸با احتمال
 )0/19و همچنین آزمون خودهمبستگی مرتبة دوم باند با مقادیر ( -0/90با احتمال  )0/36و
( -1/24با احتمال  )0/21معتبربودن متغیرهای مورد استفاده را تأیید میکند.

 .1ازآنجا که دادههای ایران در گزارشهای کارآفرینی این پایگاه وجود ندارد ،در این مدل ،نمونة مورد بررسی بدون ایران
برآورد شده است.
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جدول  .3آزادی اقتصادی و توسعة کارآفرینی (بانک جهانی)
متغیر
)Lnewden(-1
Lfree1
Lfree2
LHDI
LFDI
Lgovef

خودهمبستگی مرتبة اول
خودهمبستگی مرتبة دوم
سارگان
* سطح معنیداری  1درصد

آزادی اقتصادی هریتیج

آزادی اقتصادی فریزر

0/065
()0/124
1/33
*()6/۷8

0/063
*()2/6۷
-

-

3/۷2
*()۷/6۷
0/034
*()۹/06
0/1۹
***()1/85
 z: -1/45و prob(z): 0/14
 z: -0/۹0و prob(z): 0/36
 chi2: 22/۷4و prob(chi2): 0/64
** سطح معنیداری  5درصد

0/88
*()4/53
4/44
*()14/۹8
0/01۷
*()3/25
0/231
*()۷/01
 z: -0/83و prob(z): 0/41
 z: -1/24و prob(z): 0/21
 chi2: 32/08و prob(chi2): 0/1۹

*** سطح معنیداری  10درصد

منبع :یافتههای تحقیق

بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه ،تأثیر میان آزادی اقتصادی و کارآفرینی در  50کشور منتخب جهان بررسی شد .با
توجه به نتایج تخمین مدلها ،تأثیر آزادی اقتصادی بر کارآفرینی مثبت و معنیدار بود و این تأثیر
مثبت در هر تمام مدلهای برآوردی با شاخصهای مختلف از آزادی اقتصادی و کارآفرینی
دیده میشود .درنتیجه ،آزادی اقتصادی نقش مهمی در توسعة کارآفرینی دارد .نتایج پژوهش
حاضر با اغلب مطالعات پیشین مانند هال و سوبل ( ،)2006بورنسکو و فوس ( ،)200۸سوبل و
همکاران ( ،)2007شیماندان ( ،)2015پاول و وبر ( ،)2013هررا-اچوری و همکاران ( )2014و
گومان و همکاران ( )2013سازگار بوده است .بهبود فضای کسبوکار و توسعة کارآفرینی
الزمة توسعه و پیشرفت اقتصادی است و فضای آزاد اقتصادی موجب بهبود فضای کسبوکار و
توسعة کارآفرینی میشود؛ بنابراین ،باید به کاهش دخالت دولت و ارتقای شاخصهای آزادی
اقتصادی و اعتماد به نیروهای بازار در برنامههای توسعهای کشور توجه شود.
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ایجاد شرایط مناسب بهمنظور توسعة فعالیتهای کارآفرینانه اهمیت و اولویت ویژهای برای
برنامهریزان دارد .حمایتهای سلیقهای ،سیاستهای مقطعی ،تأمین مالی موقت و وضع قوانین
و مقررات برای عبور از شرایط خاص موجب فعالیتهای پایدار و بلندمدت کارآفرینانه
نمیشود ،زیرا این تحوالت در افق کوتاهمدت صورت میگیرد و با توجه به امکان تغییر آن
همراه با تغییر تصمیمگیران و سیاستمداران ،اعتماد کمتری در کارآفرینان ایجاد میکند.
بنگاههای تولیدی و کارآفرینانه زمانیکه در افق بلندمدت ایجاد میشود ،موجب تأثیر عمیقتر
و گستردهتر بر اشتغال و تولید میشود.
بنابراین ،یکی از بهترین برنامهها و اقدامات برای توسعة کارآفرینی گسترش آزادیهای
عمل فعاالن اقتصادی و مداخلة کمتر و کاهش تصدیگری دولت در فضای اقتصادی است.
بهاینترتیب ،در صحنة بینالمللی اقتصاد ،حاکمبودن سازوکار بازار و آزادی نیرویهای بازار
مشاهده میشود .زمانی تولید و صنعت یک کشور در چنین فضایی توان رقابت پیدا میکند که
وضعیت مشابهی در اقتصاد داخلی حکمفرما باشد .همچنین ،تالش برای رقابت در بازارهای
جهانی به توسعة بیشتر کارآفرینی منجر میشود.
بنابراین ،با توجه به زیربخشهای آزادی اقتصادی ،در قدم اول باید موانع شروع
کسبوکار مانند زمان الزم برای اخذ مجوزهای مورد نیاز ،بوروکراسی گستردة اداری و
خدمات مورد نیاز کارآفرین برطرف شود .محدودیتها و کنترلهای بیش از اندازه در
بازارهای مالی (مقررات خدمات مالی و بانکی) و پولی (تورم و مدیریت نقدینگی) ،تجارت
(نظام تعرفهها) و سرمایهگذاری (قوانین و برخورد یکسان قانونی) نیز انگیزههای کارآفرینی را
کاهش میدهد .همچنین ،حضور گستردة دولت در اقتصاد از یکسو بهطور مستقیم رقیب
بخش خصوصی میشود و عملکرد کارآفرینان را مختل میسازد و از سوی دیگر با گسترش
رانتها ،فساد ،مقررات حجیم ،اخالل در شفافیت بازارها و تضعیف حقوق مالکیت (استقالل
قضایی ،حمایت از حقوق مالکیت ،یکپارچگی سیستم قانونگذاری و اجرای قانونی قراردادها)
بهطور غیرمستقیم توسعة فعالیتهای کارآفرینی را با موانع جدی روبهرو میکند.
در کنار ایجاد فضای آزاد اقتصادی میتوان توسعة انسانی را نیز از عوامل تأثیرگذار بر
کارآفرینی و رشد اقتصادی دانست .توسعة انسانی مربوط به سطح درآمد سرانه ،تحصیالت
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جامعه و سالمت عمومی میشود که هر دوی این موارد ارتباط مستقیم با توانمندی افراد جامعه
دارد .همانطورکه گریس و نوود ( )2011بحث میکنند ،کارآفرینی یک عملکرد انسانی است
که از توانمندیهای کارآفرین نشئت میگیرد ،نه اینکه بهطور خودکار حادث شود .در
مطالعات آموروس و کریستی ( ،)2010اوبیسی و آنیم ( )2012و نییرا و همکاران ( )2013نیز
توسعة انسانی از عوامل مهم مؤثر بر توسعة کارآفرینی بوده است .درنتیجه ،برنامههای ارتقای
سطح و کیفیت آموزش و سالمت عمومی از این منظر نیز اولویت ویژهای پیدا میکند.
درنهایت ،جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز از عوامل تقویتکنندة کارآفرینی
است .این نتیجه با مطالعات فریدمن ( ،)2011بورنسکو و فوس ( ،)2010کرفت و سوبل (2007
و داناکول ( )2013همراستا بوده است .همانطورکه در مبانی مطالعة حاضر بحث شد ،ورود
سرمایهگذاری مستقیم خارجی از یکسو منابع مالی الزم را برای کارآفرینان به همراه دارد و
از سوی دیگر با انتقال فناوری ،الگوهای نوین مدیریتی و فضای رقابتی فعالیتهای کارآفرینانه
را تحریک میکند .درنتیجه ،برنامهریزی در راستای نیل به این اهداف در سیاستهای جذب
سرمایهگذاری خارجی در این مسیر از توصیههای پژوهش حاضر است.
بنابراین ،درکل کوچکسازی دولت و کاهش دخالت و حضور آن در اقتصاد ،مقرراتزدایی
و نهفقط اصالح مقررات ،تطبیق قوانین تجاری با استانداردها و قوانین بینالمللی ،توجه و پایبندی به
حقوق مالکیت ،کاهش محدودیتهای کسبوکار ،بهبود توسعة انسانی و جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی از جمله پیشنهادهای این مطالعه است .همچنین ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای
آتی تأثیر دخالتها ،سیاستهای دولتهای مختلف و فعالیتهای اقتصادی دولت بر کارآفرینی در
ایران بهصورت تجزیه و تحلیل میدانی بررسی شود.
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