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  چکیده

هاي کارآفرینانه، عملکرد محیط اقتصاد کالن و بهبود کیفیت نهادي است. هدف از جمله عوامل مؤثر بر سطح فعالیت
هاي کارآفرینی در کشورهاي منتخب درحال فعالیت این مطالعه بررسی رابطه بین کیفیت نهادي، محیط اقتصاد کالن و

است. براي سنجش سطح فعالیت کارآفرینی از سه شاخص نرخ فعالیت  2010- 2018یافته، در دوره زمانی توسعه و توسعه
پذیري، کارآفرینی نوپا، نرخ کارآفرینی نوظهور، و نرخ کارآفرینی جدید و براي سنجش کیفیت نهادها از شاخص رقابت

دي اقتصادي و کیفیت حکمرانی استفاده شده است. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردي و برحسب گردآوري آزا
و نماگرهاي توسعه جهانی  )GEM(بان جهانی کارآفرینی هاي پژوهش از دیده همبستگی است. داده-اطالعات، توصیفی

)WDI(یافته زننده گشتاورهاي تعمیم، استخراج و از طریق رویکرد تخمین)GMM( افزار با استفاده از نرمSTATA 14 
هاي در نظرگرفته شده (رشد تولید سرانه، بیکاري، تورم، نرخ مالیات، دهد که تأثیر شاخصتحلیل شد. نتایج نشان می

پذیري، شاخص آزادي اقتصادي و شاخص حکمرانی) گذاري مستقیم خارجی، دسترسی به تامین مالی، رقابتسرمایه
یافتگی کشورها متفاوت است. نتایج همچنین نشان داد که آزادي اقتصادي یت کارآفرینی و میزان توسعهبرحسب نوع فعال

پذیري براین،کیفیت حکمرانی و رقابتیافته ارتباط مثبتی دارد. عالوهبیشتر با همه انواع کارآفرینی در کشورهاي توسعه
یافته و ارتباط مثبت با کشورهاي درحال شورهاي توسعهاقتصادي کشورها ارتباط معکوسی با فعالیت کارآفرینی در ک

هاي مؤثر بر افزایش فعالیت گذاران در توسعه سیاستتواند مورد توجه سیاستهاي مطالعه حاضر، میتوسعه است. یافته
  کارآفرینی در کشورهاي مختلف باشد.
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  مقدمه
گـذاران را در  نقش کلیدي کارآفرینی در توسعه اقتصاد ملی، عالقه پژوهشگران و سیاسـت 

هاي کارآفرینی افزایش داده است. وجـود مطالعـات فـراوان    تعیین عوامل مؤثر بر توسعه فعالیت
-Aidis, et al,  2010; Klapper, et al, 2010; Vidal(د در زمینه کیفیت نهادي و کارآفرینی مانن

Suñé & Lopez-Panisello, 2013, Simón-Moya, et al, 2014; Crnogaj, et al, 2016(  بیـانگر ،
هاي کارآفرینی نسـبت بـه تغییـرات اقتصـاد کـالن و محـیط       این واقعیت است که سطح فعالیت

 راتفاوت در میزان رشد اقتصـادي کشـورها   ات براین، برخی مطالعنهادي حساس هستند. عالوه
انـد و  ذکـر کـرده  هــاي کارآفرینانــه   ع فعالیــت انــو ا و نیـز  ناشی از دو عامل میزان کـارآفرینی 

انـد (مـرادي و   همچنین بـر نقـش نهادهـا و کیفیـت نهـادي در توسـعه کـارآفرینی تاکیـد داشـته         
   ).1395؛ محمدزاده و همکاران، 1396همکاران، 

تـوان مشـاهده نمـود کـه تـاکنون      در مطالعات انجام شده در ادبیات کارآفرینی، مـی با تأمل 
توجه فراوانی بـه بررسـی چگـونگی تـأثیر چـارچوب نهـادي و کـارآفرینی بـر رشـد اقتصـادي           

. بـاوجوداین، تـأثیر   )Nissan et al, 2011; Minniti & Lévesque, 2010(صـورت گرفتـه اسـت    
ادي بر کارآفرینی کمتر مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.     هاي اقتصادي و چارچوب نهسیاست

کنند که محیط نهادي ارتباط مستقیمی با فعالیت کـارآفرینی  مطالعات انجام شده اخیر تاکید می
) 2011( 1. در همین راسـتا، ولتـر و اسـمالبان   )van Stel et al, 2014; Aparicio et al, 2016(دارد 

درحـالی  اند،هاي سطح خرد متمرکز شدهکارآفرینی بر تحلیلکنند که اغلب تحقیقات بیان می
 مورد افتدمی اتفاق که وکاريمحیط کسب در وهله اول، در باید فرد یک کارآفرینی رفتار که

 محـیط  از کـه  قابـل ذکـر اسـت    نهادي کیفیت قرارگیرد. همچنین، در وهله دوم، اهمیت توجه 
 ,Shane) است شده تشکیل کنندمی فعالیت آن رد کارآفرینان که فرهنگی و سیاسی اقتصادي،

ــارآفرینی،  آودرچ    . (2003 ــادي و کـ ــعه اقتصـ ــین توسـ ــاط بـ ــت ارتبـ ــوص اهمیـ و  2در خصـ
 بسزایی کند تأثیرمی در آن فعالیت فرد که اقتصادي نوع اند که) استدالل کرده2007همکاران(

                                                        
1 Welter and Smallbone 
2 Audretsch 
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دریافتنـد کـه   ) 2005(1همکـاران  و دارد. همچنین، ونکـرز  کارآفرینی فعالیت براي وي تمایل بر
دارد و ایـن مهـم در تحقیقـات بایـد مـد نظـر        ارتبـاط  اقتصادي توسعه مراحل با نرخ کارآفرینی

 اقتصـادي،  توسـعه  و رشـد و  کـارآفرینی  بـین  وجود همبسـتگی  فرض به توجه قرارگیرد. لذا، با
بسیار حائز  مناسب اقتصادي هايسیاست در اتخاذ فعالیت کارآفرینی، براي نهادي شرایط بهبود

هاي اهمیت است. با توجه به موارد فوق، هدف این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرپذیري فعالیت
پـذیري، آزادي  (کـه از طریـق رقابـت    کارآفرینانه نوپا از شرایط اقتصاد کالن و کیفیـت نهادهـا  

و  شـود) در بـین کشـورهاي منتخـب درحـال توسـعه      اقتصادي، و کیفیت حکمرانی منعکس می
  باشد.  می 2010-2018یافته در بازه زمانی توسعه

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوهش

  عوامل مؤثر برکارآفرینی
ادبیات تخصصی موجود، براي توضیح دالیـل اخـتالف سـطوح کـارآفرینی در کشـورهاي      

) Stenholm et al, 2013)،  عوامل سطح کـالن ( Van Praag, 1999مختلف، عوامل سطح خرد (
). سایر Chowdhury et al, 2019اند () را مورد بررسی قرار دادهGoel et al, 2016و نقش نهادها (

هـاي  گیـري فعالیـت  روي شـکل  مطالعات بر نقـش عوامـل اقتصـادي، تکنولـوژیکی و فرهنگـی     
بنـدي دیگـر، عوامـل    در یـک تقسـیم   ).Simón-Moya et al, 2014(انـد  کارآفرینانه تأکید کرده

 لحـاظ  شـوند. از می اقتصادي تقسیم و فرهنگی اجتماعی، عوامل دسته سه رآفرینی بهمؤثر بر کا
. هسـتند  مهمترین عوامـل  از فرهنگ همچنین و کشور یک اجتماعی توسعه و ساختار اجتماعی،

 2شـومپیتر  فضـاي اجتمـاعی   بـه  ادبیـات موجـود اغلـب    اجتمـاعی،  موضـوعات  بر دقیق تمرکز با
اسـت   ايشناختی، اقتصادي و نهـادي جامعـه  شامل فضاي جامعه مفهوماین . دارد اشاره) 1934(

 اجتمـاعی،  هـاي ارزش شامل عوامل دهند. اینهایشان را در آن انجام میکه کارآفرینان فعالیت
 بهبـود و توسـعه چنـین فضـاي     بـراي  .اسـت  نهـادي  کیفیـت  و اقتصـادي  آزادي درجه آموزش،

                                                        
1 Wennekers et al 
2 Chumpeter 
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 و نهادها ایجاد که معتقدند محققان. است ضروري هاي نهادي مستحکموجود پایگاه اجتماعی،
 شـود مـی  اقتصـادي  هـاي تکانـه  جلـوگیري از  و بـازار  فعالیت ترغیب موجب آنها کیفیت بهبود

)Nissan et al. 2011 .(شـامل  معمـوالً  نهادهـا  این) :پارلمـان، ): دموکراسـی ( سیاسـی  فضـاي ) 1 
 محـیط ) 3( و مـالی  نهادهـاي  و مرکـزي  بانـک : اقتصادي محیط) 2( نظارتی؛ و تنظیمی نهادهاي

 و اجتمـاعی  سـرمایه  بـازار،  شکسـت  اصالح براي نظارتی نهادهاي مالکیت، حقوق: کارآفرینانه
 سـاختار نهـادي،   کـه  معتقدنـد  برخـی محققـان   کارآفرینی، درخصوص .قانون هستند حاکمیت

 ).Hall & Sobel, 2008 1997؛ Baumol, 1990( کنـد مـی  محـدود  را کارآفرینانـه  هـاي فعالیـت 
 غیررسـمی  و رسـمی  نهادهـاي  بـین  کـارآفرینی،  بـر  درخصوص تـأثیر نهادهـا   مطالعات موجود

 درحالیکه این تاثیر بسته گذارند،می تأثیر کارآفرینی بر نوع نهادها دو هر. شوندمی قائل تفاوت
 معموالً کارآفرینی براین، محققانعالوه). Williamson, 2013( است متفاوت کارآفرینی نوع به

شده حاکی از  نتایج تحقیقات انجامبطور کلی،  .دهندمی قرار توجه نیز مورد را اقتصادي عوامل
تنـوع در انـواع    تـوان بـه  را مـی  تفاوت در روند کارآفرینی در کشورهاي مختلـف آن است که 

نسـبت  محیط اقتصادي کالن و یا شـرایط متفـاوت نهـادي     هاي یژگیکارآفرینی، وهاي فعالیت
  . داد

  کیفیت نهادي و کارآفرینی 
 مـورد انه در مطالعـات زیـادي   کارآفرین هايترغیب و توسعه فعالیتنقش نهادها در  اهمیت

 ,Acs et al, 2017, 2018; Bjørnskov & Foss, 2016; Stenholm et al(است  قرارگرفتهی بررس

آن اسـت کـه کیفیـت نهادهـا عـاملی بـراي تشـویق         گویـاي  هاي مطالعات مذکور یافته ).;2013
 نهادهـاي حـامی بـازار    .شـوند کارآفرینی مولد و مانعی براي کارآفرینی غیرمولد محسـوب مـی  

هـاي  منجر بـه افـزایش نـرخ فعالیـت     پذیري و کیفیت حکمرانی)(مانند آزادي اقتصادي، رقابت
) 2008(1اسـتا، بجورنسـکو و فـوس   در این ر). Urbano & Alvarez, 2014شوند (کارآفرینانه می

کشـور مـورد    29اي شـامل  هاي کارآفرینانه را براي نمونهتأثیر آزادي اقتصادي بر سطح فعالیت

                                                        
1 Bjørnskov & Foss 
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دهد که اندازه دولت با فعالیت کارآفرینی ارتباطی منفـی  بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان می
قتصــادي را بــر کــارآفرینی مــورد ) تــأثیر نهادهــاي آزادي ا2008(1بطـور مشــابه، نیســتروم  .دارد

بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که بخش دولتی کوچکتر، ساختار قانونی بهتر و امنیـت حقـوق   
مالکیت ارتباط مثبتی با کارآفرینی دارد، و همچنین قوانین سخت اعتباري، بازارکـار و تجـارت   

) 2010(2آیـدیس و همکـاران  بر فعالیت کارآفرینانه تأثیر منفی دارد. نتایج بدست آمده بوسـیله  
وکارها، به اندازه بخش دولتـی و آزادي از فسـاد   اندازي کسبگیري و راهنشان دادند که شکل

 بستگی دارد. 
پذیري و رشد اقتصادي یک کشور، افزایش ها نشان دادند همانطورکه رقابتبرخی پژوهش

. درحالیکـه،  )Acs & Amoros, 2008(هاي کارآفرینانـه در حـال کـاهش اسـت     یابد، پویاییمی
هـاي کارآفرینانـه را تجربـه    هاي باالتر فعالیتپذیري، نرختر رقابتهایی با درجات پاییناقتصاد
-پذیري بیشتر اقتصادها منجر بـه ارائـه شـغل   رقابت ).World Economic Forum,2015اند (کرده

یابـد  خوداشتغالی افـزایش مـی  هاي بهتر و بیشتري شده و لذا هزینه فرصت فعالیت کارآفرینی و 
 شود. مطالعـات تجربـی  هاي کارآفرینی و خوداشتغالی میکه همین امر منجر به کاهش فعالیت

رابطـه بـین آزادي   ) Nyström, 2008; Aidis et al, 2010; Simón-Moya et al, 2014(ماننـد  
ادي ارتبـاط قـوي   اند و دریافتند که شاخص آزادي اقتصهاقتصادي و کارآفرینی را بررسی کرد

-Baumol, 1990; Dau & Cuervo(و معناداري با فعالیت کارآفرینانه دارد. دیگر مطالعات مانند 

Cazurra, 2014; Rodríguez-Gulías et al , 2018(      دریافتند که کیفیـت حکمرانـی نیـز یکـی از
دهـد کـه   مـی ) نشـان  2008(3کننده پویایی فعالیت کارآفرینی است. سوبلمهمترین عوامل تعیین

هایی با نهادهاي بهتر منجر بـه کـارآفرینی مولـد بیشـتر، و همچنـین کـارآفرینی غیرمولـد        محیط
 Friedman, 2011; Dau & Cuervo-Cazurra, 2014)(شوند. همچنین، مطالعـاتی ماننـد   کمتر می

دریافتند که حکمرانی ارتباط معکوسی با کارآفرینی دارد. نتایج مطالعـات مـذکور گویـاي آن    
تواند اثرات متفـاوت  هاي کارآفرینی بسته به میزان کیفیت نهادي در جامعه میفعالیتاست که 

                                                        
1 Nyström 
2 Aidis et al 
3 Sobel 
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در یـک اقتصـاد بـا درجـات بـاالتر کیفیـت نهـادي، میـزان          طرف یک  بر اقتصاد داشته باشد. از
دهـد ولـی از طـرف    رشـد اقتصـادي را افـزایش مـی     ،عنوان یکی از عوامل اساسینی بهکارآفری

-مـی   ولد شکلیرمکارآفرینی غ هاي یتدیگر، در اقتصادهاي با درجه پایین کیفیت نهادي، فعال
تـوان  لذا از این بیـنش مـی   که تاثیر ناچیز و یا حتی منفی بر رشد اقتصادي خواهند داشت. گیرد

هاي کـارآفرینی در برخـی کشـورها سـبب تقویـت رشـد       اینکه چرا فعالیتدر درك و توضیح 
نشده است، اسـتفاده   رشد اقتصادياقتصادي شده ولی در برخی کشورهاي دیگر باعث ترغیب 

  کرد.

 عوامل اقتصاد کالن مؤثر بر کارآفرینی
کنند که محیط اقتصاد کالن یکی از عوامل کلیـدي در ترغیـب   مطالعات متعددي اشاره می

در  هـاي کـارآفرینی و تفـاوت آن   دهنده شدت و انگیـزه باشد که توضیحفعالیت کارآفرینی می
  . )Audretsch et al, 2007; Sobel, 2008(باشند بین کشورها می

عنوان یکی از عوامل اساسی محیط اقتصاد کالن یک کشور، سرانه به تولید ناخالص داخلی
تواند منجر به افزایش در تقاضا بـراي  فزایش در درآمد میتأثیر مهمی بر کارآفرینی دارد. زیرا ا

کاالهــا و خــدمات موجــود در بــازار شــود کــه اثــر محرکــی بــر فعالیــت کــارآفرینی خواهــد    
 ,Klapper et al, 2010; Vidal-Suñé & Lopez-Panisello, 2013; Sayed & Slimane(داشـت 

فعالیـت کـارآفرینی اسـت، زیـرا      کننـده نرخ بیکاري یکی دیگـر از عوامـل مهـم تعیـین     ).2014
نداشتن شغل یا عدم توانایی براي یافتن شغل بر تصمیم فـرد بـراي کـارآفرین شـدن تـأثیر دارد.      

 )Wennekers et al, 2005; Vivarelli, 2013; Simón-Moya et al, 2014(مطالعات متعددي مانند 
کـارآفرین شـدن    ل تصـمیم بـه  اند، در اقتصادي که نرخ بیکاري باالتر اسـت احتمـا  نتیجه گرفته

  یابد.افراد افزایش می
تواند تأثیر مثبت و یـا منفـی بـر کـارآفرینی داشـته باشـد. از یکسـو، اغلـب         نرخ تورم نیز می

دهنـد  نشان مـی ) Vidal-Suñé & Lopez-Panisello, 2013; Sayed & Slimane, 2014(مطالعات 
شـود؛ زیـرا افـزایش قیمـت بـراي      ر مـی وکاهاي کسبکه افزایش تورم منجر به افزایش فرصت

کاالها و خدمات ممکن است بر افزایش درآمد کارآفرینان نیز تأثیرگذار باشد. از سوي دیگر، 
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وکارهـاي جدیـد شـود    هـاي شـروع کسـب   تواند منجـر بـه افـزایش هزینـه    افزایش نرخ تورم می
)(Salman, 2014 کند. وکارهاي جدید را دلسرد میو همچنین ایجاد کسب  

هاي کارآفرینی تأثیر هاي اقتصاد کالن است که بر فعالیتنرخ مالیات کل از دیگر شاخص
وکارهـا دارد؛  هاي باالي مالیات تأثیر معکوسی بر فعالیت کارآفرینی و ایجـاد کسـب  دارد. نرخ

-کارهاي جدید هستند و بنابراین منجر به کاهش فعالیتواندازي کسبزیرا آنها مانعی براي راه
 ;Aidis et al, 2010(شوند، که در مطالعات تجربی متعـددي در ایـن زمینـه    کارآفرینانه می هاي

Vidal-Suñé & Lopez-Panisello, 2013; Salman, 2014( ها تایید شده است. این یافته  
مثبـت یـا منفـی باشـد و      توانـد ) بر کارآفرینی مـی FDI( گذاري مستقیم خارجیتأثیر سرمایه

پـذیري صـادرات، و افـزایش    باعث افزایش جریان تجـارت، پایـداري رقابـت    تواندهمچنین می
 شود. این پدیده توسط مطالعات متعددي نشان داده شده استهاي مدیریتی کارآفرینان مهارت

)Meyer & Sinani, 2009; Doytch & Epperson, 2012; Kim & Li, 2014(  ،به این صورت که
خارجی بر فعالیت کارآفرینی به سطح توسعه کشورها بسـتگی  گذاري مستقیم تأثیرمثبت سرمایه

تأثیر منفی یا عدم  )Ayyagari & Kosová, 2010(براین، مطالعات تجربی دیگر مانند دارد. عالوه
وکارهاي جدیـد را بـا توجـه بـه تمـایز بـین       گذاري مستقیم خارجی بر ایجاد کسبتأثیر سرمایه

هاي متعلق به خارجیـان در یـک   دهند. وجود بنگاهن میآنها نشا کشورها براساس درجه توسعه
هـاي داخلـی داشـته باشـد، زیـرا ارتقـا و پیشـرفت        تواند تأثیر معکوسی بر ایجاد بنگاهکشور می

 & Ayyagari( هـاي داخلـی عمـل کنـد    عنوان مانعی بـراي ورود بنگـاه  تواند بهتکنولوژیکی می

Kosová, 2010( .  
-ها به منـابع مـالی مـی   کننده دسترسی بنگاهخصوصی منعکسیافته به بخش اعتبار تخصیص

تر بـه وجـوه مـالی الزم را    یافته به بخش خصوصی دسترسی آسانباشد. افزایش اعتبار تخصیص
هـاي موجـود،   وکارهاي جدیـد و توسـعه بنگـاه   کند و از طریق ترغیب ایجاد کسبمنعکس می

موضـوع بوسـیله مطالعـات متعـددي نشـان داده       هاي کارآفرینانه دارد. ایـن تأثیر مثبتی بر فعالیت
   .)Vidal-Suñé & Lopez-Panisello, 2013; Sayed & Slimane, 2014(شده است
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با مروري بر مطالعات تجربی، نوآوري مطالعه حاضر نسبت به تحقیقـات پشـین بـه صـورت     
ي اقتصـادي،  ویژه آزادبه مبحث کیفیت نهادي و به زیر است: در وهله اول، در اغلب مطالعات،

بـراین،  همزمان توجـه چنـدانی نشـده اسـت. عـالوه      تصورپذیري و کیفیت حکمرانی بهرقابت
 مختلـف  از سطوح که کشورهایی در عوامل مؤثر بر فعالیت کارآفرینی مورد در نتایج خصوصاً

اقتصادي برخوردارند، متفاوت است؛ که پرداختن به این موضوعات در مطالعه حاضر به  توسعه
-اغلـب از داده  قبلـی  که در مطالعات ییآنجا ازشود. در وهله دوم، ن نوآوري محسوب میعنوا

-است، لذا  این مطالعات نتوانسته شده  استفادههاي کوچک بین کشوري هاي مقطعی و یا نمونه
 مطالعـات  بررسـی  وضـوح نشـان دهنـد. از سـوي دیگـر،     بـه  را کشورها بین مهم هايتفاوت اند

هاي بزرگ بر مطالعه تطبیقی نمونه که است اخیر تحقیقات از کمی تعداد وجود نشانگر تجربی
باشـد کـه پـرداختن بـه ایـن مهـم،       متمرکزشـده  یافتـه   توسـعه توسـعه و  شامل کشورهاي درحـال 

 متغیرهـاي  منظـور رفـع مشـکل درونزایـی    در وهله سـوم، بـه   .نوآوري دیگر مطالعه حاضر است
استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهاي  بر رشد اقتصادي، نهادي در مطالعه اثرگذاري نهادها

دیگر نوآوري مطالعه حاضر نسبت بـه مطالعـات    پویا، تابلویی هاي) در دادهGMM( 1یافتهتعمیم
  پیشین است. 

  شناسیروش
 -ها از نوع توصـیفی داده روش تحقیق از نظر هدف، کاربردي و از لحاظ شـیوه گـردآوري

انـد  آوري شـده ها در طول زمان و براي مقاطع مختلف جمعدلیل اینکه دادههمبستگی بوده و به 
هـاي اقتصـاد   ، شـامل شـاخص  2010-2018هاي ثانویـه در دوره زمـانی   از نوع پانلی است. داده

هـاي کـارآفرینی از   ، شاخص فعالیـت )WDI(2هاي توسعه جهانی بانک جهانیکالن از شاخص
)، WEF(4پذیري از مجمـع جهـانی اقتصـاد   شاخص رقابت، )GEM( 3بان جهانی کارآفرینیدیده

                                                        
1 General Method of Moments (GMM) 
2 World Development Indicators(WDI) 
3 Global Entrepreneurship Monitor(GEM) 
4 World Economic Forum(WEF) 
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هـاي  )، و شـاخص کیفیـت حکمرانـی از شـاخص    HF(1شاخص آزادي اقتصادي از بنیاد هـریتج 
بندي بانک کشورهاي مورد بررسی، مطابق با طبقهاند. استخراج شده )WGI( 2حکمرانی جهانی

و  3یافتـه اي منتخـب توسـعه  هـاي آنهـا در دو گـروه کشـوره    جهانی و بر اساس دسترسی به داده
در ایـن مطالعـه متغیـر وابسـته شـامل نـرخ کـل        انـد.  مـورد بررسـی قـرار گرفتـه     4درحال توسـعه 
-عنوان شاخصاست که به 7و نرخ کارآفرینی جدید 6، نرخ کارآفرینی نوظهور5کارآفرینی نوپا

بـراین، بـا   هگیرنـد. عـالو  هاي کارآفرینی مود استفاده قـرار مـی  هایی براي سنجش سطح فعالیت
عنـوان متغیرهـاي توضـیحی انتخـاب     توجه به ادبیات موجود کارآفرینی، دو گروه از عوامـل بـه  

اند: عوامل مرتبط با محیط اقتصـاد کـالن و عوامـل مـرتبط بـا محـیط نهـادي. اولـین گـروه          هشد
ن سرانه، نرخ بیکاري، نرخ تورم، نرخ مالیات، خالص جریا عوامل، شامل تولید ناخالص داخلی

باشد. گروه یافته به بخش خصوصی میگذاري مستقیم خارجی و اعتبار داخلی تخصیصسرمایه
پـذیري  دوم شامل متغیرهاي کیفیت نهادي است کـه در ایـن مطالعـه از طریـق شـاخص رقابـت      

براسـاس    )GCIشـوند. شـاخص(  گیـري مـی  جهانی؛ آزادي اقتصادي و کیفیت حکمرانی اندازه
(امتیاز باالتر به معنی باال بـودن   8شودامتیازدهی می 7تا  1جهانی بر مبناي پذیري گزارش رقابت

                                                        
1 Heritage Foundation(HF) 
2Worldwide Governance Indicators (WGI)  

 کره، ژاپن، ایتالیا، رلندیا، سلندیا، مجارستان، ونان، یآلمان، فرانسه، فنالندی، استون، دانمارك، چک يجمهور، کیبلژ، شیاتر، ایاسترال. 3
 ی،کرواس، بلغارستان ،سیسوئ، سوئد، ایاسپانی، اسلوونی، اسلواک، پرتغال، لهستان، نروژ، هلند، لوکزامبورگی، توانیلی، لتونجنوبی، 

  آمریکا    متحده االتیا، انگلستانی، رومان
، نیو هرزگو یبوسن، نیآرژانت، ریالجزا ی،لیش ،سنگاپوري، سعود عربستان، قطر ی،متحده عرب امارات، و توباگو دادینیتر، اروگوئه. 4

، پاناما، نامیبیا، نگرو مونته، کیمکزي، مالز، هیمقدون، لبنان، قزاقستان، کایجامائ، رانیا، اکوادور، کایکاستار، ایکلمب، نیچ، لیبرز، بوتسوانا
  ونزوئال، ترکیه، لندیتا، نامیسوری، جنوب يقایآفر، هیروس، پرو

 اندازي کردهکاري را راه ووکار هستند یا به تازگی کسباندازي یک کسبفرایند راهسال) که در  64تا  18درصدي از جمعیت بالغ ( .5
 است.

اندازي کسب و کارها هستند، براي هیچ کارمندي حقوقی بیش از سال) که بطور فعال درگیر راه 64تا  18درصدي از جمعیت بالغ ( .6
 ماه پرداخت نکرده است.سه

ماه حقوق به کارکنان  42سال) که فراتر از مرحله نوظهور قرار دارند و بیش از سه ماه و کمتر از  64 تا 18درصدي از جمعیت بالغ ( .7
 پرداخت کرده است

-رکن رقابت 12شود؛ این ابعاد در گیري میپذیري، براي هر کشور اندازهاساس میانگین وزنی ابعاد مختلف رقابت این شاخص بر .8
ها، محیط اقتصاد کالن، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی، اند از: نهادها، زیرساختعبارتاند: که بندي شدهپذیري گروه

 ."وکار، و نوآوريکارایی بازار کاال، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی تکنولوژیکی، اندازه بازار، پیچیدگی کسب
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اسـتفاده   )IEF(پذیري است). براي آزادي اقتصادي، از شـاخص آزادي اقتصـادي   درجه رقابت
 10ها امتیـازي بـین صـفر تـا      براي هر کدام از این زیرشاخصهاي بنیاد هریتیج شود. گزارشمی

. بـراي  دهنـده آزادي اقتصـادي بیشـتر اسـت    ر چه امتیاز بیشتر باشد نشانو ه 1استدرنظر گرفته 
. لـذا ارتبـاط بـین    2شوداستفاده می )GOV(گیري کیفیت حکمرانی از شاخص حکمرانی اندازه

  شود:متغیرهاي مورد استفاده در پژوهش به صورت زیر مدلسازي می
퐿표푔 푇퐸퐴 (푁퐸푅 ,푁퐵푂푅 )

= 훽
+ 훽 퐿표푔 푇퐸퐴 (−1)(푁퐸푅 (−1),푁퐵푂푅 (−1) + 훽 퐿표푔퐺퐷푃퐶
+ 훽 퐿표푔푈푁퐸푀 + 훽 퐿표푔퐼푁퐹 + 훽 퐿표푔푇퐴푋 + 훽 퐿표푔퐹퐷퐼
+ 훽 퐿표푔퐷퐶푃 + 훽 퐿표푔퐺퐶퐼 + 훽 퐿표푔퐼퐸퐹 + 훽 퐿표푔퐺푂푉 + 훼
+ 휀 																											(1) 

  

 LogNERهـاي کارآفرینانـه نوپـا؛    بیانگر لگـاریتم نـرخ کـل فعالیـت     LogTEAکه در آن 
퐿표푔퐺퐷푃퐶 لگاریتم نرخ کـارآفرینی جدیـد؛    LogNBORلگاریتم نرخ کارآفرینی نوظهور؛  	 

لگـاریتم    퐿표푔INFنرخ بیکـاري؛   لگاریتم 퐿표푔푈푁퐸푀سرانه؛  لگاریتم تولید ناخالص داخلی
 퐿표푔퐷퐶푃 گـذاري مسـتقیم خـارجی؛   سـرمایه  LogFDIلگاریتم مالیات کل؛  LogTAXتورم؛ 

-لگاریتم شاخص رقابت 퐿표푔퐺퐶퐼 لگاریتم اعتبار اعطا شده به بخش خصوصی (توسعه مالی)؛
لگــاریتم شــاخص  퐿표푔퐺푂푉 اقتصــادي؛ شــاخص آزادي لگــاریتم 퐿표푔퐼퐸퐹 جهــانی؛ پـذیري 

هـاي  دهنـده ویژگـی  نشـان  훼و  متغیـر  هر براي سال و کشور دهندهنشان t و i حکمرانی خوب؛
-شایان ذکر است که تحلیل نتایج مدل با اسـتفاده از نـرم  جمله خطا است.  휀پایدار کشورها و 

  انجام شده است. STATA 14افزار 
                                                        

بندي شده عامل کمی و کیفی که در چهار رکن آزادي اقتصادي گروه 12اي شامل آزادي اقتصادي یک کشور را از طریق مجموعه .1
کننده امتیاز نهایی شاخص آزادي اقتصادي براي هر کشور متغیر تعیین 12میانگین امتیازهاي کسب شده در این گیرد. است، اندازه می

 .خواهد بود
پاسخگویی، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، اثربخشی شاخص حکمرانی از طریق میانگین شش زیرشاخص دیگر شامل: شفافیت و  .2

دارد که ارزش مثبت  5/2تا  - 5/2شود. هر زیرشاخص ارزشی بین گیري میدولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد، اندازه
نرمال  10وش زیر بین صفر و ر براي امکان مقایسه و همسان نمودن، این متغیرها بادهنده عملکرد حکمرانی باالتر است. باالتر نشان

  :اندگردیده
 10 × (value-min)/ (max-min) که value و رابر با مقدار هر شاخص براي هر کشور اسـتب min  وmax حداقل  ترتیببه

 .براي هر کشور است گیري شده براي متغیرهـاي نهـادي مختلـفو حداکثر مقادیر مشاهده شده اندازه
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) متغیر وابسته به صورت وقفه در طرف راسـت ظـاهر شـده اسـت،     1عادله (از آنجا که در م
 )Arellano & Bond, 1991() سازگار نیست OLSدیگر برآوردگرهاي حداقل مربعات معمولی(

) متوسل شـد.  GMMیافته(یا گشتاورهاي تعمیم )2SLSاي (هاي برآورد دومرحلهو باید به روش
و  هـا براي حل یا کاهش مشکل درونزا بـودن شـاخص  هاي اقتصادسنجی مناسب از جمله روش

 )GMM(همبستگی بین متغیرهاي توضیحی، تخمین مدل با استفاده از گشتاورهاي تعمیم یافتـه  

هایی مانند دشوار بودن یافتن متغیـر ابـزاري مناسـب و محـدود     محدودیت است. اما این روش با
هـایی ماننـد   ) مزیـت GMMیافتـه( یمگشـتاورهاي تعمـ   بودن این نوع متغیرها همراه اسـت. روش 

هـاي مقطعـی دارد کـه    هاي موجود در رگرسـیون حذف تورش لحاظ نمودن ناهمسانی فردي و
کارایی باالتر و هم خطـی کمتـر خواهـد بـود. در ایـن مقالـه از        تر، باهاي دقیقنتیجه آن تخمین

  استفاده شده است.، )GMMیافته (روش برآورد سیستمی گشتاورهاي تعمیم

 آمار توصیفی متغیرهاي مورد بررسی در کشورهاي منتخب .1دول ج
 کشورهاي توسعه یافته کشورهاي در حال توسعه 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین نام متغیر
 NER( 027/9 547/5 76/0 89/25 317/4 659/1 3/1 46/9کارآفرینی نوظهور (

 NBOR( 14/7 198/5 12/2 13/28 165/3 091/1 05/1 26/6جدید (کارافرینی 
 TEA( 732/15 16/8 93/2 97/35 373/7 399/2 35/2 26/14کارآفرینی نوپا (

 985/23 -976/12 977/3 525/0 423/9 -553/8 119/3 455/2 رشد تولید ناخالص داخلی سرانه
 47/27 49/2 351/5 273/10 16/25 49/0 274/6 675/7 نرخ بیکاري

 402/15 -736/1 133/2 909/1 266/39 -352/1 778/5 468/5 تورم
 3/75 4/18 628/12 747/42 9/47 18 233/7 232/35 نرخ مالیات

 984/80 -989/15 704/9 602/4 322/22 056/0 455/4 071/5 گذاري مستقیم خارجیسرمایه
 9/89 2/36 753/8 324/67 405/89 266/40 344/12 949/61 آزادي اقتصادي

 612/5 859/3 53/0 72/4 673/5 448/3 494/0 379/4 پذیري جهانیرقابت
 258/201 543/6 212/43 719/99 974/150 393/11 08/45 9/71 اعتبار داخلی

 889/1 -853/1 893/0 787/0 568/1 -542/1 701/0 115/0 شاخص حکمرانی

 هاي تحقیق)  (منبع: یافته

  هایافته
، امار توصـیفی متغیرهـاي مـورد اسـتفاده در پـژوهش در دو گـروه کشـورهاي        1 در جدول

  یافته گزارش شده است.درحال توسعه و توسعه
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) گزارش شده است. مطابق با نتایج حاصله، تأثیرگذاري 2نتایج تجربی مدل در جدول (
همچنین هاي کارآفرینی و وضعیت اقتصاد کالن کشور و محیط نهادي برحسب انواع فعالیت

هاي تشخیصی در یافتگی کشورها متفاوت است. همچنین نتایج آزمونبرحسب سطح توسعه
انتهاي جدول بیانگر این است که آزمون سازگان معنادار است، به این مفهوم که ابزارهاي 

هاي خودهمبستگی آرالنو و باند بیانگر مورد استفاده در مدل اعتبار دارد. همچنین آزمون
است  )AR(2)(و عدم وجود خودهمبستگی مرتبه دوم  )AR(1)(ستگی مرتبه اولوجود خودهمب

 سازگار است.  )GMM(یافته هاي تشخیصی مدل گشتاورهاي تعمیمکه با مبانی آزمون

  کننده فعالیت کارآفرینانه. عوامل تعیین2جدول
 کشورهاي توسعه یافته  کشورهاي در حال توسعه  گروه کشور

کارآفرینی  کارآفرینی جدید  کارآفرینی نوپا  متغیر وابسته
کارآفرینی  کارآفرینی جدید  کارآفرینی نوپا نوظهور

 نوظهور
  وقفه اول

  کارآفرینی نوپا
***315/0  

)09/0( - -  ***551/0  
)157/0( - -  

  وقفه اول
  438/0*** -  کارآفرینی جدید

)15/0( -  - ***47/0  
)172/0( -  

کارآفرینی  وقفه اول
  695/0*** - -  نوظهور

)099/0(  - - **248/0  
)12/0(  

رشد تولید ناخالص 
  داخلی سرانه

***062/0  
)018/0(  

***076/0  
)027/0(  

016/0  
)09/0(  

***085/0  
)023/0(  

*042/0  
)022/0(  

***075/0  
)023/0(  

  221/0***  نرخ بیکاري
)065/0(  

105/0  
)085/0(  

***159/0  
)047/0(  

163/0***  
)051/0(  

039/0  
)032/0(  

***132/0  
)029/0(  

  -257/0***  تورم
)055/0(  

***143/0-  
)041/0(  

***123/0-  
)045/0(  

**041/0  
)021/0(  

053/0***  
)015/0(  

062/0***  
)019/0(  

 ***-231/0  نرخ مالیات
)16/0(  

056/0  
)117/0(  

**184/0-  
)081/0(  

**02/0-  
)009/0(  

**014/0-  
)005/0(  

**027/0-  
)013/0(  

گذاري مستقیم رمایهس
  خارجی

037/0-***  
)006/0(  

021/0-***  
)005/0(  

041/0-**  
)014/0(  

***028/0  
)009/0(  

001/0  
)009/0(  

**022/0  
)01/0(  

  038/0**  دسترسی به منابع مالی
)017/0(  

***030/0  
)08/0(  

017/0  
)011/0(  

017/0-***  
)007/0( 

015/0-*** 
)004/0(  

002/0-  
)005/0( 

شاخص آزادي 
  اقتصادي

016/0  
)034/0(  

015/0  
)025/0(  

005/0  
)013/0(  

***061/0  
)014/0(  

***038/0  
)013/0(  

014/0*** 
)01/0(  

پذیري شاخص رقابت
  جهانی

028/0** 
)014/0(  

033/0** 
)012/0(  

***043/0  
)005/0(  

078/0-**  
)036/0(  

071/0-** 
)027/0(  

**067/0-  
)025/0(  

  046/0**  شاخص حکمرانی
)017/0(  

***038/0  
)012/0(  

027/0**  
)011/0(  

037/0-** 
)017/0(  

025/0-** 
)012/0(  

012/0-**  
)005/0(  

  هاي تشخیصیآزمون
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 کشورهاي توسعه یافته  کشورهاي در حال توسعه  گروه کشور
خودهمبستگی مرتبه 

  اول
2-  

)045/0(  
17/2-  

)03/0(  
91/1-  

)056/0(  
44/2-  

)015/0(  
54/2-  

)011/0(  
49/2-  

)014/0(  
خودهمبستگی مرتبه 

  دوم
67/1-  

)096/0(  
52/0-  

)604/0(  
04/0  

)967/0(  46/1 )145/0(  45/1  
)148/0(  

09/0  
)925/0(  

  25/30  آزمون سارگان
)011/0(  

42/30  
)01/0(  

3/40  
)048/0(  

66/72  
)359/0(  

51/79  
)25/0(  

72/69  
)027/0(  

  %1 ***% و5**%، 10*(منبع: محاسبات تحقیق)  ضرایب معناداري در 

  

مطالعات تئـوریکی و  هاي بینیدرخصوص متغیرهاي اقتصاد کالن نتایج بدست آمده با پیش
-هاي مطالعات تجربی سازگار است. تولید ناخالص داخلی سرانه با انـواع مختلـف فعالیـت   یافته

غیر از نرخ کارآفرینی جدیـد در کشـورهاي درحـال توسـعه) در دو گـروه      هاي کارآفرینانه (به
ي جدید کشور مورد بررسی ارتباط مثبت و معنادار دارد. افزایش درآمد تشکیل کسب و کارها

هـاي  کند. این نتایج مطابق با یافتـه را از طریق افزایش تقاضا براي کاالها و خدمات تحریک می
  .)Vidal-Suñé & Lopez-Panisello, 2013(باشد مطالعات تجربی دیگر می

جـز نـرخ کـارآفرینی    ي انـواع فعالیـت کارآفرینانـه (بـه    نرخ بیکاري نیز رابطه مثبتی بـا همـه  
هـا بـا نتـایج بدسـت آمـده بوسـیله       روه کشورهاي مورد بررسی دارد. این یافتهنوظهور) در دو گ

 ,Wennekers et al, 2005; Vivarelli, 2013; Vidal-Suñé & Lopez-Panisello(سایر مطالعـات  

هـاي  گیري فعالیـت دهد که در نرخ بیکاري باالتر احتمال شکلمطابقت دارد و نشان می) 2013
  یابد.کارآفرینانه افزایش می

هـاي کارآفرینانـه در کشـورهاي درحـال توسـعه      نرخ تورم رابطه معکوسی با انـواع فعالیـت  
-ها براي کسبدارد. نرخ باالتر تورم عمدتا در کشورهاي درحال توسعه منجر به افزایش هزینه

شـود. ایـن   وکارهاي جدید، کاهش دسترسی به منابع مالی و افزایش نابرابري درآمدي افراد می
سازگار است. ) Djankov et al, 2010; Arin et al, 2015(ها با نتایج مطالعات تجربی دیگر یافته

یافته مثبت و هاي کارآفرینانه در کشورهاي توسعهدرعین حال، ارتباط نرخ تورم با انواع فعالیت
ورم یافته، افزایش نسبی تهاي تورم عمدتا پایین در کشورهاي توسعهمعنادار است. با وجود نرخ

شود؛ زیرا افـزایش قیمـت   یافته میوکار در کشورهاي توسعههاي کسبمنجر به افزایش فرصت
براي کاالها و خدمات ممکن است بر افزایش درآمد کارآفرینان نیز تأثیرگذار باشـد کـه خـود    
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 Vidal-Suñé(نوعی انگیزه براي افزایش فعالیت و تولید است. این یافته با نتایج مطالعاتی ماننـد  

& Lopez-Panisello, 2013; Sayed & Slimane, 2014( .سازگار است  
عنوان یکی از موانع مهم براي انواع فعالیـت کـارآفرینی در دو گـروه کشـور     نرخ مالیات به
تواند فعالیـت کـارآفرینی کمتـري را ایجـاد کنـد و      باشد. نرخ باالتر مالیات میمورد بررسی می

شوند. این نتایج مطـابق  بگیر هاي شغلی حقوقا نسبت به گزینههباعث جذابیت کمتر این فعالیت
 ,Vidal-Suñé & Lopez- Panisello(هـاي مطالعـات دیگـر    با انتظارات است و همچنین با یافتـه 

2013; Sayed & Slimane, 2014; Salman, 2014( باشد.مشابه می  
فعالیـت کـارآفرینی در   بـر انـواع نـرخ     خارجی ضرایب متفـاوتی  مستقیم هايگذاريسرمایه

 ضـریب  براي کشورهاي درحـال توسـعه،   یافته دارد. بنابراین،کشورهاي درحال توسعه و توسعه
 FDI افـزایش ( شـوند مـی  یـک کشـور   وارد جدیـد  گذارانسرمایه وقتی دهد کهمی نشان منفی

کـارآفرینی را  هـاي  فعالیـت  جملـه  از خوبی درآمد با مشاغل توانندمی افراد از بسیاري ،)داخلی
 از آمده دست به نتایج با مطابق هایافته این. ندارند جایگزین درآمدهاي به ايعالقه و کنند پیدا

 Danakol et al, 2013; Chowdhury etبراي مثال ( باشدزمینه می این در تجربی مطالعات دیگر

al, 2015( .مثبـت اسـت. اثـرات   یافتـه  ضریب این متغیر براي کشورهاي توسـعه  دیگر، طرف از 
 تجـارت،  جریـان  بر کارآفرینی عبارتنـد از: افـزایش   )FDIگذاري مستقیم خارجی(مثبت سرمایه

 کارآفرینان براي مدیریتی هايمهارت ایجاد هاي موجود و همچنینپذیري بنگاهرقابت تحریک
 نتیجـه  ایـن . خـارجی  مالکیـت  داراي وکارهـاي کسـب  در کـارگران  و مدیران از طریق تحرك

 ;Doytch & Epperson, 2012(اسـت   مطالعات موجود در ادبیات کارآفرینی هايیافته با طابقم

Kim & Li, 2014(.  
) و کـارآفرینی  TEAنتایج بیانگر ارتباط منفی بین دسترسی به تامین مالی و کارآفرینی نوپـا( 

-مشـابه مـی  هاي تجربی مطالعات دیگر یافته است که با یافته) در کشورهاي توسعهNERجدید(
دهند که کاهش در ). این نتایج نشان میKlapper et al, 2010; Sayed & Slimane, 2014باشد (

هاي کـارآفرینی در نظـر گرفتـه    عنوان مانعی براي پتانسیلجریان اعتباري به بخش خصوصی، به
اتکـاي   تـوان عـدم  یافتـه را مـی  شوند؛ زیرا دلیل تأثیر منفی تامین مالی در کشورهاي توسـعه نمی
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کارآفرینان بر تامین مالی از طریق اعتبارات بانکی دانست (تامین منابع مالی از سایر طـرق ماننـد   
پذیر، بازار سـرمایه و ...) دانسـت. از سـوي دیگـر، رابطـه      وکار، سرمایه مخاطرهفرشتگان کسب

) در NER) و کــارآفرینی جدیــد(TEAمثبــت بــین دسترســی بــه تــأمین مــالی کــارآفرینی نوپــا( 
 & Klapper et al, 2010; Sayed(دیگـر   هاي مطالعات تجربـی کشورهاي درحال توسعه با یافته

Slimane, 2014; Arin et al, 2015(   باشـد. افـزایش در جریـان اعتبـار بـه بخـش       سـازگار مـی
ها در بدست آوردن منابع مالی اسـت. امـا از طرفـی    دهنده افزایش سهولت بنگاهخصوصی نشان
توان به بانک محـور بـودن تـامین منـابع     تأثیر در کشورهاي درحال توسعه را میمثبت بودن این 

)، سـازگار  1398مالی در کشورهاي درحال توسعه نسبت داد که با نتایج  زیـوري و همکـاران (  
  است.

ــا(      ــارآفرینی نوپ ــامل ک ــه ش ــت کارآفرینان ــواع فعالی ــا ان ــادي ب ــاط آزادي اقتص )، TEAارتب
یافتـه مثبـت و   )، درکشـورهاي توسـعه  NERکـارآفرینی جدیـد(  ) و NBORکارآفرینی نوظهـور( 

 ,Nyström, 2008; Crnogaj & Bradač Hojnik(هاي مطالعات موجود معنادار است. برطبق یافته

، افزایش آزادي اقتصادي براي کارآفرینـان حـائز اهمیـت اسـت، زیـرا بـا ایجـاد محـیط         )2016
آیـد. البتـه   کارهاي جدید بوجود مـی وکسب تري براي ایجادهاي مناسباقتصادي بهتر، فرصت

-تأثیر این متغیر بر کارآفرینی در کشورهاي درحال توسعه معنادار نبوده است که دلیل آنرا مـی 
  توان به ضعف شدید در شاخص کیفیت نهادي آزادي اقتصادي در اینگونه کشورها نسبت داد.

یافتـه  ینانه در کشورهاي توسعهپذیري رابطه معکوسی با انواع فعالیت کارآفرشاخص رقابت
یابـد و  یابد، پویایی کارآفرینانه کاهش مـی پذیري یک کشور افزایش میکه رقابتدارد. زمانی

پذیري کمتر اقتصـادها  هاي کارآفرینی نوپاي کمتر و رقابتپذیري بیشتر اقتصادها فعالیترقابت
این نتایج در راستاي ادبیات در ایـن  هاي کارآفرینانه را ثبت کرده است. نرخ باالتري از فعالیت

. امـا از طرفـی تـأثیر ایـن شـاخص بـر انـواع فعالیـت         )Acs & Amoros, 2008(باشـد  زمینـه مـی  
تـوان بـه تـأثیر کیفیـت     کارآفرینی در کشورهاي درحال توسعه مثبت است. که در توضیح، مـی 

هـاي  زایش فعالیـت هـاي کـارآفرینی ضـرورتگرا (غیرمولـد) و افـ     نهادي باالتر برکاهش فعالیـت 
هـاي  گرا (مولد) در کشورهاي درحال توسعه اشاره کرد. نهایتا تأثیر شاخصکارآفرینی فرصت
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یافته بر انواع فعالیت کارآفرینی منفـی و در کشـورهاي درحـال    حکمرانی در کشورهاي توسعه
 ;Baumol, 1990;  Hall & Sobel, 2008(توسـعه مثبـت اسـت. مطالعـات تجربـی متعـددي       

Friedman, 2011( اند کـه کیفیـت نهـادي بـر تصـمیم فـرد بـراي تبـدیل شـدن بـه           روشن کرده
)، نشـان دادنـد   2014(1کـازرا -کند. بعنوان مثـال دا و کـوروو  کارآفرین نقش مهمی را بازي می

ها در بازار و تعداد کارآفرینان خواهد شد، و از کیفیت نهادي باالتر منجر به کاهش ایجاد بنگاه
 و افـراد  دهنـد ارائـه مـی   پایـدارتري را  هايشغل کار، بازارهاي ثروتمندتر، رهايکشو طرفی در

-وکار (خوداشتغالی) مییک کسب شروع از ترجذاب استخدام (دستمزد بگیري) را هايگزینه
دانند. اما با این حال، با توجه به میزان نرخ بیکاري باالتر در کشورهاي در حال توسـعه و هزینـه   

تواند باعـث انگیـزه شـروع    هاي کارآفرینی، افزایش شاخص حکمرانی میالیتفرصت پایین فع
  وکار گردد.کسب

  گیريبحث و نتیجه
در این مطالعه، تأثیر برخـی متغیرهـاي اقتصـاد کـالن و کیفیـت نهـادي بـر مراحـل مختلـف          
کارآفرینی (فعالیت کـارآفرینی نوپـا، کـارآفرینی نوظهـور و کـارآفرینی جدیـد) بررسـی شـد.         

پـذیري جهـانی، شـاخص    اقتصاد کالن، شاخص رقابـت  هايهمچنین، رابطه بین برخی شاخص
آزادي اقتصادي، و شـاخص حکمرانـی بـا سـه نـوع فعالیـت کـارآفرینی مـذکور در دو گـروه          

  یافته بررسی شده است. کشورهاي درحال توسعه و توسعه
سـرانه، بیکـاري، تـورم،     GDPهاي درنظر گرفته شـده ( دهد که تأثیر شاخصنتایج نشان می

، شاخص آزادي اقتصادي، شاخص حکمرانی) برحسـب  GCI، اعتبار داخلی، FDIنرخ مالیات، 
یـافتگی کشــورها متفــاوت اســت. بنــابراین، وضــعیت  نـوع فعالیــت کــارآفرینی و میــزان توســعه 

اقتصادي کشورهاي مورد بررسی و کیفیـت نهـادي تـأثیر معنـادار و متفـاوتی بـر انـواع فعالیـت         
  کارها است.ودهنده رابطه وابستگی بین متغیرها و عمر کسبارآفرینی دارند و نشانک

                                                        
1 Dau and Cuervo-Cazurra 
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نتایج همچنین نشان داد که وضعیت محیط اقتصاد کالن تأثیر مهمـی بـر تصـمیم فـرد بـراي      
یافتـه  کارآفرینی دارد. همچنین، آزادي اقتصادي با همه انواع کارآفرینی  در کشورهاي توسـعه 

هـاي کـارآفرینی در   پـذیري اقتصـادي بـا فعالیـت    . کیفیت حکمرانی و رقابتارتباط مثبتی دارد
یافته ارتباط منفی و داراي ارتباط مثبت در کشـورهاي درحـال توسـعه اسـت.     کشورهاي توسعه

پـذیري و  بطور کلی نتایج نشان داد که سطح آزادي اقتصادي، کیفیت حکمرانی، سطح رقابـت 
هـاي  کارآفرینی در میان کشورهاي نمونه هستند که دادهزننده قوي کل محیط اقتصادي تخمین

  آورند.اي را بوجود میقابل مقایسه
و محـیط   کـه محـیط نهــادي است  نخسـت آناز جمله پیشنهادات سیاستی نتایج پژوهش،  

وکارهـاي  گیـري و تـداوم کسـب   اقتصاد کالن در هر کشور از جمله عوامـل اساسـی در شـکل   
وکـار،  سیاسـتگذاري بـراي توسـعه کـارآفرینی و بهبـود محـیط کسـب        کارآفرینانه اسـت. لـذا،  

و بهبـود محـیط اقتصـاد کـالن     نهـادي   هایی براي ارتقاي کیفیـت توجه و اتخاذ سیاستمسـتلزم 
در کشــورهاي درحــال    پذیري اقتصـادي و کیفیـت حکمرانـی   اهمیت رقابتاست. باتوجه بـه 

را  پـذیري کشـور  انی و بهبود سطح رقابتهاي حکمرشاخصبهبود کیفیت ، توسعه، الزم است
وکار یکی از مهمترین راهبردهـاي  کسب ، بهبود محیطدر اولویت سیاستگذاران قرار گیرد. ثانیا

یک کشور شـرایط بهتـري    وکارهرچه محیط کسب. رودتوسعه اقتصادي هر کشور به شمار می
کرد اقتصـاد آن کشـور و خلـق    هاي کارآفرینی بیشتر و  عملبرداري از فرصتداشته باشد، بهره

ثالثـا، ارتقـاي کیفیـت نهـادي و بهبـود محـیط       شـود.  ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر مـی 
ریزي دقیق است. لذا مطالعه و بررسی نقـاط ضـعف   وکار فرآیندي زمانبر و مستلزم برنامهکسب

اقتصـادي و  پـذیري و آزادي  رقابـت هاي کیفیت نهادي، بویژه شـاخص کشور در زمینه شاخص
اهمیت شاخص هاي . همچنـین بـا توجـه بـه است مطالعات آیندهحکمرانی  از پیشنهادات براي 

کیفیت نهادي و محیط اقتصاد کالن بر انواع کارآفرینی، بررسی تـاثیر ایـن شـاخص بـر انگیـزه      
گرا) را در گروه کشورها از دیگر پیشنهادات براي مطالعـات  گرا و ضرورتکارآفرینی(فرصت

  آینده است.
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