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Abstract 
Entrepreneurship is one of the key factors in the process of economic growth of 
countries and is essential for the stability of economic growth in today's dynamic 
world. Therefore, the development of entrepreneurial activities is a necessity for 
developing and developed countries. However, patterns of entrepreneurial 
activity are unevenly distributed. While some regions have seen extraordinary 
growth in entrepreneurial activity, others have shown a decline in productive 
entrepreneurial activity. In this regard, the main purpose of this article is to study 
the short- and long-term effects of macroeconomic variables (tax rate, 
unemployment rate, inflation rate, foreign investment, access to funds, start-up 
costs) on entrepreneurship in a group of efficiency-driven countries (30 
countries including Iran) and innovation-driven countries (28 countries) using 
panel data technic and generalized method of moments (GMM) during 2018-2010. 
The results show the negative effects of tax rates, foreign investment, inflation 
and business start-up costs, as well as the positive effects of unemployment and 
access to financing on entrepreneurial activities in efficiency-driven countries in 
short- and long-term. The results also show the negative effects of tax rates, 
unemployment rates and business start-up costs, and positive effects of inflation 
and access to financing, and the lack of foreign investment in innovative 
countries in short- and long-term. In addition, due to the macroeconomic 
stability of selected countries, the impact of these factors is more pronounced in 
efficiency-oriented countries than in innovation-oriented countries. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Entrepreneur activity is regarded by many 
researchers as one of the key factors of 
economic development and growth 
(Kozubíková et al., 2017; Virglerova et al., 
2017). At the same time, patterns of 
entrepreneurial activity are unevenly 
distributed. While some regions have seen 
extraordinary growth in entrepreneurial 
activity, others have shown a decline in 
productive entrepreneurial activity. 
Therefore, the development of 
entrepreneurial activities is a necessity for 
developing and developed countries.  

In this regard, the main purpose of this 
article is to study the short- and long-term 
effects of macroeconomic variables (tax 
rate, unemployment rate, inflation rate, 
foreign investment, access to funds, start-
up costs) on entrepreneurship in a group 
of efficiency-driven countries (30 
countries including Iran) and innovation-

driven countries (28 countries) using panel 
data technic and generalized method of 
moments (GMM) during 2018-2010. 

2. Research Methodology 
In this study, the Generalized Method 

of Moment (GMM) estimator is used to 
model the dynamic panel data, in which 
the influence of the country/region and 
the possible endogeneity of explanatory 
variables and measurement errors are 
controlled. The dynamic panel model 
allows instrumental variables (internal 
instruments) to be used for all explanatory 
variables, so more accurate estimates will 
be obtained. 

Based on the theoretical basis and 
empirical researches such as Komijani et 
al. (2012); Dvouletý (2017) and Brás & 
Soukiazis (2018), the research model is as 
follows: 

 

 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(−1)𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐹𝐹𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽7𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 

 

(1) 

Where, the dependent variable (TEA) is 
regarded as the total amount of 
entrepreneurial activity in the selected 
country. The main advantage of using the 
GEM Entrepreneurship Index as a 
measure of entrepreneurship is the ability 
to compare entrepreneurship between 
different periods and different countries 
(Honarsson and Sanandaji, 2014). 
Explanatory variables include tax rate 

(TAXit), unemployment rate (UNEMit), 
inflation rate (INFit), foreign direct 
investment (FDIit), financing channels 
(DCPBit) and business start-up costs 
(CBPit).  

3. Research Findings 
This paper tests the impact of six major 
macroeconomic indicators on 
entrepreneurial activities in 28 selected 
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 innovative countries and 30 efficient 
countries. The results show the negative 
effects of tax rates, foreign investment, 
inflation and business start-up costs, as 
well as the positive effects of 
unemployment and access to financing on 
entrepreneurial activities in efficiency-
driven countries in short- and long-term. 
The results also show the negative effects 
of tax rates, unemployment rates and 
business start-up costs, and positive 
effects of inflation and access to financing, 
and the lack of foreign investment in 
innovative countries in short- and long-
term. Moreover, these indicators have a 
greater impact on the increase in 
entrepreneurial activity in efficiency-
oriented countries than in innovation-
oriented countries.  

4. Conclusion 
Considering the importance of 
entrepreneurial enterprises as an 
important part of the economic system 
and their significant share of value-added, 
job creation, export capacity and 
innovation in different countries including 
Iran, it is suggested that: 

1. It is recommended that the 
implementation of measures to 
stabilize the macro economy and 
reduce uncertainty should be a 
priority for policy makers.  

2. Since Iran is one of the efficiency-
oriented countries, for these 
countries, increasing the tax rate 
and inflation rate will greatly 
reduce entrepreneurship, so 

policymakers should implement 
tax, monetary and fiscal policies.  

3. Considering the importance of 
obtaining financing for the 
development and startup of start-
ups in developing countries, and 
the fact that traditional financial 
institutions can accept high risks 
and provide financing for start-ups.  

4. Taking into account the impact of 
venture capital on the financing of 
entrepreneurial opportunities, it is 
recommended that the 
government provide assistance by 
providing venture capital 
incentives and entrepreneurs 
across the country to obtain 
venture capital equally.  

5. Improving the business 
environment (reducing the cost of 
entrepreneurship) is a variable that 
affects entrepreneurial 
opportunities to develop and 
create new businesses, and should 
be regarded as one of the main 
policy priorities in the employment 
field.  
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 چکیده
در   اقتصادی  ثبات رشد  برای  و  اقتصادی کشورهاست  روند رشد  در  اساسی  از عوامل  یکی  کارآفرینی 

های کارآفرینی برای کشورهای در حال  بسیار ضروری است. بنابراین توسعه فعالیتدنیای پویای امروز  
یافته یکی از ضروریات است. با این حال، الگوهای فعالیت کارآفرینی به طور ناهموار  توسعه و توسعه

خارق رشد  مناطق شاهد  برخی  که  حالی  در  است.  کارآفرینی العادهتوزیع شده  فعالیت  در سطح  ای 
ند، مناطق دیگر کاهش فعالیت کارآفرینی مولد را نشان داده اند. در این راستا، هدف اصلی مقاله ابوده

مدت و بلندمدت متغیرهای اقتصاد کالن (نرخ مالیات، نرخ بیکاری، نرخ تورم،  حاضر، بررسی اثرات کوتاه
ارآفريني در گروهـي از  وکار) بر كاندازی کسبگذاری خارجی، دسترسی به تامین مالی، هزینه راهسرمایه

های  كشـور) بـا اسـتفاده از تكنيك داده۲۸محـور (كشور از جمله ايـران) و نـوآوري۳۰محور (كشورهاي کارایی
های پژوهش است. یافته  ۲۰۱۰-۲۰۱۸) طي دوره زمـاني  GMMیافته (پانلی و به روش گشتاورهای تعمیم

وکار و تاثیر  های ایجاد کسبخارجی، نرخ تورم و هزینهگذاری  حاکی از تاثیر منفی نرخ مالیات، سرمایه
-محور در کوتاهمثبت نرخ بیکاری و دسترسی به منابع مالی بر فعالیت کارآفرینانه در کشورهای کارایی

های  ها گویای تاثیر منفی نرخ مالیات، نرخ بیکاری و هزینهمدت و بلندمدت بوده است. همچنین، یافته
گذاری خارجی  اثیر مثبت نرخ تورم و دسترسی به منابع مالی و عدم تاثیر سرمایهوکار؛ و تایجاد کسب

براین، با توجه به وضعیت ثبات مدت و بلندمدت بوده است. عالوهمحور در کوتاه در کشورهای نوآوری
-محور نسبت به کشورهای نوآوریاقتصاد کالن کشورهای منتخب، تأثیر این عوامل در کشورهای کارایی

 ر شدیدتر بوده است.محو
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 کشورهای کارآفرینی، 

  محور،نوآوری  و محورکارایی
 GMM  اقتصادی،  توسعه
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،  ١درحقیقت، بسیاری از اقتصاددانان از جمله نایت
کرزنر٢شومپیتر بامول٣،  مارشال٤،  و  تاثیر  ٥،    ،

متغیرهای   بر  بیکاری،  کارآفرینی  قبیل  از  اقتصادی 
در    اند.نوآوری و رفاه جوامع را مورد بررسی قرار داده

فعالیت سطح  حال،  یک  عین  از  کارآفرینانه  های 
کشور به کشور دیگر و در داخل یک کشور از یک  

ی دیگر بسیار متفاوت است که  دوره زمانی به دوره 
تواند در نتیجه تفاوت در عوامل مختلفی باشد.  می
مختلف  بر   سطوح  پیشین،  مطالعات  نتایج  اساس 

توان از مراحل  فعالیت کارآفرینی در کشورها را نمی
و    خیارهآنها جدا دانست (محمدی    توسعه اقتصادی

). به این ترتیب، طبیعی است عواملی  ٢٠١٩همکاران،  
می کشور  که  یک  در  کارآفرینی  فعالیت  بر  توانند 
نتوسعه ضرورتی  بگذارند،  تأثیر  در یافته  که  دارد 

کشورهای در حال توسعه نیز تاثیر یکسانی داشته  
رو، عوامل مؤثر بر فعالیت  باشند و بالعکس. از این

یافته و در حال کارآفرینی در بین کشورهای توسعه
توسعه کشورهای  در  است.  متفاوت  یافته  توسعه 

عواملی از قبیل نرخ رشد اقتصادی، آموزش و نوآوری  
تاثیرگذاری   در  بیشترین  حالیکه  در  دارند،  را 

کشورهای درحال توسعه اقتصاد غیررسمی و نهادها  
و  (براس  هستند  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از 

 ). ٢٠١٨، ٦سوکیازیس

توضیح   برای  مطالعات،  سایر  راستا،  همین  در 
کشورهای  در  کارآفرینی  سطوح  اختالف  دالیل 

پراگ (وان  خرد  سطح  عوامل  )،  ۱۹۹۹،  ٧مختلف، 
(استنهلمعوامل   کالن  همکاران،    ٨سطح  و  ۲۰۱۳و   (

(گویل نهادها  همکاران،    ٩نقش  و  ۲۰۱۶و  استرین  ؛ 
داده۲۰۱۱،  ١٠ویکزمیکی قرار  بررسی  مورد  را  اند ) 

همکاران،    ١١(چودهاری بر  ۲۰۱۹و  مطالعات  سایر   .(

 
1 Knight 
2 Schumpeter 
3 Kirzner 
4 Baumol 
5 Marshall 
6 Brás & Soukiazis 
7 van Praag 
8 Stenholm  
9 Goel 

نقش عوامل اقتصادی، تکنولوژیکی و فرهنگی روی  
فعالیتشکل  تأکید گیری  کارآفرینانه  اند کرده  های 

و همکاران،   ١٣، سایمون مویا۲۰۱۱،  ١٢(بسما و شوتجنز
)  ۲۰۰۸(  ١٤). نیستروم۲۰۱۴، استرین و همکاران،  ۲۰۱۴

توسعه   سطح  و  نهادها  کیفیت  که  داد  نشان 
صورت   به  تکنولوژیکی  پیشرفت  و  باالتر  اقتصادی 

نرخ بر  می مثبت  تاثیر  کارآفرینی  از  های  گذارند. 
ت مشابه نشان دادند که  طرفی، نتایج دیگر تحقیقا

و   ١٥تاثیر این عوامل بر کارآفرینی منفی است (ونگ
شکل  -U) و یا رابطه بین این عوامل  ۲۰۰۵همکاران،  

همکاران،   و  (ونکرز  هیچ  ۲۰۰۵است  حتی  یا  و   (
).  ۲۰۰۷و همکاران،    ١٦ارتباطی با هم ندارند (ون استل

  تواند بیانگر این های متناقض در ادبیات میاین یافته
نیز   اقتصادی کشورها  نکته باشد که سطح توسعه 
یکی از عوامل مهم در تفاوت سطح کارآفرینی در بین  

 کشورهای مختلف است. 

کمیت   و  در  فعالیتکیفیت  کارآفرینی  های 
درحال ونزوئال،  کشورهای  قزاقستان،  مانند  توسعه 

فعالیت کمیت  و  کیفیت  با  اکوادور،  و  های  ایران 
یافته مانند استرالیا،  ی توسعهکارآفرینانه در کشورها

لذا  است.  متفاوت  دانمارک  و  انگلستان  اتریش، 
فعالیت بین  توسعه  رابطه  و  کارآفرینانه  های 

اقتصادی همراه با مراحل مختلف توسعه اقتصادی و  
می تغییر  سرانه  داخلی  ناخالص  تولید  کند  افزایش 

؛ ۲۰۱۶و همکاران،    ١٧فیرو-؛ مارتیز۲۰۱۳(آکس و نوده، 
گونزالزالم همکاران،    ١٨ودوار  ادبیات  ۲۰۲۰و  در   .(

و   اقتصادی  توسعه  بین  متغیر  رابطه  موجود، 
شود  کارآفرینی با استفاده از دو مدل توضیح داده می

در  تفاوت  طریق  از  رابطه  این  اول،  مدل  در 
های اقتصادی در بین مراحل مختلف توسعه  فعالیت

10 Estrin   &Mickiewicz 
11 Chowdhury 
12 Bosma   &Schutjens 
13 Simón-Moya 
14 Nystrom 
15 Wong 
16 Van Stel 
17 Martínez-Fierro  
18 Almodóvar-González 
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می داده  توضیح  نرخاقتصادی  باالی  شود.  های 
درحال کشورهای  در  به  کارآفرینی  عمدتاً  توسعه، 

های کارآفرینی است که یا کشاورزی  واسطه فعالیت
مقیاسی خیلی کوچک دارند. همان یا ذاتاً  -هستند 

توسعه اقتصادها،  که  مییافتهطور  صنایع  تر  شوند 
می تغییر  به  کارخانهشروع  تولیدات  و  در  کنند  ای 

آالت گسترش  نمقیاس وسیع و با استفاده از ماشی
صورت گسترده استفاده  یابد و از مقیاس تولید بهمی
(پورترمی  اثرات  ۱۹۹۰،  ١شود  درک  بنابراین،   .(

کارآفرینی در مراحل مختلف توسعه یافتگی کشورها  
نیز حائز اهمیت است. بویژه، درک و آگاهی از اینکه  

محور و اقتصادهای در مراحل توسعه اقتصادی منبع
میمحور،  کارایی را چگونه  خود  صادرات  توانند 

و  باالتر  افزوده  ارزش  با  صنایع  و  دهند  افزایش 
اقتصاد با تنوع کاالیی بیشتر ایجاد نمایند و نهایتا به  

-مرحله توسعه مبتنی بر نوآوری (یعنی اقتصاد دانش
مناسب   سیاستی  اقدامات  بمنظور  برسند؛  بنیان) 

م  جهت توسعه کارآفرینی ضروری است.  در مدل دو
توسعه   و  کارآفرینی  بین  ارتباط  توضیح  برای 

انگیزه فعالیتاقتصادی،  بهی  کارآفرینی  عنوان  های 
-دهنده این ارتباط موردبررسی قرار میمتغیر توضیح

همکاران و  (ونکرز  کشورهای ۲۰۰۵،  ٢گیرد  در   .(
بر  درحال مبتنی  معموالً  کارآفرینی  انگیزه  توسعه، 

همان است.  تعداد  ضرورت  که  های  گزینهطور 
یافتگی  واسطه توسعهاشتغال مبتنی بر دستمزد به

یابد، ضرورت خوداشتغالی  بیشتر کشور، افزایش می
 کاهش خواهد یافت.

مورد   پژوهش  این  در  که  اساسی  سئواالت 
می قرار  از: بررسی  عبارتند  در ۱(  گیرند  تفاوت  آیا   (

تواند توضیحی برای  محیط اقتصاد کالن کشورها می 
) آیا  ۲میزان فعالیت کارآفرینی آنها باشد؟ (تفاوت در  

در   کارآفرینی  بر  کالن  اقتصاد  متغیرهای  تاثیر 
محور یکسان است؟  محور و نوآوری کشورهای کارایی

اصلی   فرضیه  سئواالت،  این  به  پاسخ  راستای  در 
پژوهش بدین صورت پیشنهاد شده است که تاثیر  

 
1 Porter  
2 Wennekers 

بر حسب مراحل   کارآفرینی  بر  اقتصاد کالن  محیط 
کشورها(کارایی اقتصادی  توسعه  و مختلف  محور 

و  نوآوری  محور) متفاوت است. برای بررسی فرضیه 
سؤاالت به  اقتصادى   پاسخ  كالن  عوامل  پژوهش، 

فعالیت بر  گروه تأثيرگذار  دو  در  كارآفرينانه  های 
کارایی نوآوری كشورهاى  و  رویکرد محور  با  محور 

تعمیم درگشتاورهای   ۲۰۱۰  -۲۰۱۸دوره   یافته 
قرار گرفته است. مقاله حاضر   موردبررسی  ساختار 

به صورت زیر سازماندهی شده است: در بخش دوم  
مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه شده است؛ در 

روش سوم،  دادهبخش  و  پژوهش  آمده شناسی  ها 
ها  آوری دادهاست که توضیح دقیق از روش و جمع

و   تجزیه  در بخش چهارم،  داده است.  تحلیل  ارائه 
و  نتایج  تحلیل  پنجم  در بخش  انجام شده،  تجربی 

نتیجه پایانی  بخش  در  پیشنهادات  نهایتا  و  گیری 
 سیاستی ارائه شده است.  

 نظری مبانی ۲
 کارآفرینی کنندهتعیین عوامل ۲٫۱

تعیین  از  عوامل  وسیعی  طیف  کارآفرینی،  کننده 
نظریه و  درتفاسیر  را  می ها  هوفمنبر  و   ٣گیرند. 

) در  ۲۰۰۶همکاران  را  کارآفرینی  بر  مؤثر  عوامل   ،(۴ 
شاخص شاخصگروه  عملکرد،  محیط  های  های 

-های زمینههای نگرش و شاخص وکار، شاخصکسب
تقسیم کردهای  شاخصبندی  عملکرد  اند.  های 

وکارها، رشد  کارآفرینی، با عواملی مانند تعداد کسب
های جدید و ایجاد اشتغال، در ارتباط هستند.  بنگاه

کسبهشاخص محیط  بر  ای  تاثیرگذار  عوامل  وکار، 
مالی،  قوانین  موفقیت کارآفرین (دسترسی به تامین

های نگرش،  گیرند. شاخصو مقررات) را در نظر می
ویژگی  بنگاهشامل  خاص  کارآفرینان  های  و  ها 

زمینه عوامل  و  کارآفرین)؛  ای شامل  (جنسیت، سن 
(تولید  اقتصادی  و  نهادی  محیط  با  مرتبط    عوامل 

گیانتی   بیکاری) هستند. همچنین،  داخلی،  ناخالص 
(دستمزد، ۲۰۰۴(   ٤سیمونوو و فردی  خصوصیات   ،(

3 Hoffmann 
4 Giannetti   &Simonov 
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شناختی)؛  های جمعیتبرخی از ویژگی  ثروت، سن و
ای که افراد در آن زندگی  های اقتصادی منطقهویژگی

خصوصیات  می و  بیکاری)  نرخ  سرانه،  (درآمد  کنند 
اجتماعی اجتماعی  محیط  وضعیت    (مذهب، 

کارآفرینان، سطح آموزش و تحصیالت) را به عنوان  
شکل  در  اساسی  عامل  فعالیتسه  های  گیری 

برده نام  اساس  کارآفرینانه  بر  راستا،  همین  در  اند. 
، متغیرهای تاثیرگذار  ١نظریه عمومی کارآفرینی شین

بهره فرصتبر  از  ایجاد برداری  و  کارآفرینی  های 

ویژگیکسب شامل  جدید  محیط  وکار  فردی،  های 
کسب کسبنهادی  اقتصادی  محیط  و  وکار وکار 

وكار (محيط نهادي و  شوند. هر چه محيط كسبمی
براي   زمينه  باشد،  داشته  بهتري  عملکرد  اقتصادي) 

شود  كارآفريني بيشتر مي  هايبرداري از فرصتبهره
بهره چه  هر  فرصتو  از  در  برداري  كارآفريني  هاي 

و جامعه آن كشور  اقتصاد  باشد، عملكرد  بيشتر  اي 
 . )۱ نمودار شود (خلق ارزش و ثروت بيشتر مي

 
 ن ی ش   ی ن ی کارآفر   ی عموم   ه ی کار بر اساس نظر و کسب   ط ی مح   ١  نمودار 

 ) ۲۰۰۸،  ٢منبع: (شین 

كالن،   اقتصاد  محيط  شامل  اقتصادي  محيط 
(زيرساخت جغرافيايي  محيط  مالي،  و محيط  ها 

است.خوشه توليد  ساختار  و  صنعتي)  محيط   هاي 
ها را از طريق متغيرهايي  اقتصاد كالن، توسعه بنگاه

مانند اندازه، رشد اقتصادی و ثبات اقتصادي (تورم،  
مي قرار  تأثير  تحت  بودجه)  از  تعادل  و  دهد 

هاي پولي  هاي اقتصاد كالن مانند سياستسياست
تأثير مي ارزي  و  مالي  مالي، توسعه  و  پذيرد. محيط 

ت بنگاه شكل  دو  به  را  جديد  قرار  هاي  تأثير  حت 
از  مي دوم،  و  سرمايه  هزينه  طريق  از  اول،  دهد: 

ويژگي بنگاهطريق  مالي  تأمين  ايدههاي  يا  هاي  ها 
گذاري را تحت وكار جديد، تصميمات سرمايهكسب

). محيط جغرافيايي  ۲۰۰۵،  ٣دهد (کرووتأثير قرار مي
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وکارهای جديد را تحت تأثير قرار  ميزان خلق کسب
هادي شامل محيط سياسي، محيط  دهد. محيط نمي

علمي،   و  آموزشي  محيط  فرهنگي،  محيط  حقوقي، 
مي دولت  ساختار  و  نوآوري  و  فناوري  شود  محيط 

 ). ۱۳۸۸(شين، 

 کارآفرینی و کالن اقتصاد محیط ٢٫٢
مؤلفه مهمترين  از  يكي  كالن  اقتصاد  هاي  محيط 

كسب بر  محيط  توجهی  قابل  تأثير  كه  است  وكار 
ثباتی اقتصاد کالن و  بیدارد.  های كارآفرينی  فعالیت 

های تجاری که مشخصه اغلب تغییرات شدید سیکل 
کشورهای درحال توسعه است ممکن است الگوهای  

-وکار را متفاوت از الگوهای مشاهدهورود به کسب

3 Cuervo 
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توسعه کشورهای  در  این شده  نماید.  القا    یافته 
نوسانات کالن اقتصادی بدلیل ایجاد نااطمینانی در  

سرمایه  بینیپیش بر  اقتصادی،  کلیدی  -متغیرهای 
می منفی  تاثیر  بیگذاری  واقع،  در  ثباتی  گذارد. 

شکل برای  مانعی  کالن  فعالیتاقتصاد  های  گیری 
اندازي  كارآفرينان را از راه  باشد و نیز کارآفرینانه می

وكارها را  هاي توسعه كسبوكار دلسرد، برنامهكسب
-و ورشكستگي میدچار اشكال و يا آن را به تعطيلي  

بیكشاند سیاست.  در  کالن ثباتی  اقتصاد  های 
ها  مالی از طریق بانکهای زیاد تامینموجب هزینه 

ریسک افزایش  می  و  مالی  (فوگلابزارهای  و    ١گردد 
عنوان  براین، رکود اقتصادی به ). عالوه۲۰۰۸همکاران،  

بی از  پیامدهای  شاخصی  نیز  کالن،  اقتصاد  ثباتی 
-دارد و باعث اتالف سرمایه انسانی میمدت  طوالنی

(استیگلیتز که    .)۱۹۹۸،  ٢شود  همانطور  همچنین، 
های  اند، بحران)، استدالل کرده۲۰۱۶و همکاران (  ٣کاال

مالی مکرر با ایجاد شرایط نامناسب در تامین منابع  
شکل برای  مانعی  کسبمالی،  وکارهای گیری 

محی  یک  در  مجموع،  در  هستند.  ط  کارآفرینانه 
بی کالن  شکلاقتصاد  کسبثبات،  وکارهای گیری 

کسب همچنین  است.  انتظار  مورد  کمتر  -جدید، 
وکارهای ایجاد شده در این شرایط، کوچکتر هستند  

فعالیت  به  محدود  پایینو  فناوری  با  یا های  و  تر 
مدت سودآوری بیشتر دارند،  های که در کوتاهفعالیت 

كالنهستند.   اقتصاد  محيط  مقایسه،  باثبات    در 
ها وکارسبب توسعه كارآفريني مولد و توسعه کسب

شود و همچنین، نااطميناني كارآفرينان را نسبت  مي
 گذاري بخش خصوصي را به آينده كاهش و سرمايه

 ). ١٣٨٠خليلي و رمضانپور، (دهد افزايش مي

 کارآفرینی  و کالن اقتصاد متغیرهای ٢٫٣
تاثیرگذار   کالن  اقتصاد  مهم  عوامل  جمله  بر  از 

میزان تولید ناخالص داخلی در یک کشور  کارآفرینی،  
بر   سرانه  داخلی  ناخالص  تولید  در  افزایش  است. 
افزایش زیرا  دارد،  مثبت  تأثیر  کارآفرینی   فعالیت 

تواند تقاضا برای طیف وسیعی از کاالها و  درآمد می

 
1 Fogel 
2 Stiglitz 

افزایش   موجب  خود  که  دهد  افزایش  را  خدمات 
بههای  فعالیت استارتکارآفرینانه،  های  آپ-ویژه 

همکاران،   و  (کالپر  شد  خواهد  ویدال ۲۰۰۷جدید  ؛ 
پانیسلو،   لوپز  و  همکاران،  ۲۰۱۳سون  و  آپاریسیو   ،

مطالعاتی  ۲۰۱۷،  ٤دوولیتی ؛۲۰۱۶ حال،  عین  در    .(
) همکاران  و  بوسما  همکاران  ۲۰۱۸مانند  و  آکس  و   (

ر ۲۰۱۸( بر  کارآفرینی  (تأثیر  معکوس  علیت  شد  ) 
اقتصادی) را مورد بررسی قرار دادند. طبق تجزیه و 
تحلیل آنها، کارآفرینی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبتی  

دهند که تأثیر تولید  مطالعات نشان می دارد. دیگر
ناخالص داخلی سرانه بر کارآفرینی به میزان توسعه  
همکاران،   و  (آراین  دارد  بستگی  کشورها  اقتصادی 

ها بیانگر آن است که در  وهش). نتایج این پژ ۲۰۱۵
بین رابطه  فقیرتر،  و   GDP کشورهای  سرانه 

تولید   که سطح  چرا  است  منفی  احتماال  کارآفرینی 
فرصت نبود  دلیل  به  پایین،  داخلی  های  ناخالص 

افزایش   باعث  کشورها  این  در  جایگزین  شغلی 
می  کشورهای خوداشتغالی  در  مقابل،  در  گردد. 

های پایدارتری را ارائه  شغلثروتمندتر، بازارهای کار،  
های استخدام(دستمزدبگیری)  و افراد گزینه دهندمی

یک کسبرا جذاب از شروع  (خوداشتغالی)  تر  وکار 
 دانند.  می

نرخ مالیات نیز یکی دیگر از عوامل اقتصاد کالن  
براساس نتایج    مؤثر بر فعالیتهای کارآفرینانه است.
رینی پیچیده و مطالعات، تأثیر مالیات بر سطح کارآف
یافته برخی  است.  متناقض  تأثیر  حتی  بیانگر  ها 

مالیات بر خوداشتغالی است؛ منفی نرخ های باالتر 
کار وها به عنوان مانعی برای شروع کسبزیرا مالیات

به کاهش فعالیت کارآفرینانه   جدید هستند و منجر
پیچیدگی  می و  مالیات  سطح  همچنین  و  گردند 

می بر  مالیاتی  منفی  سیستم  تأثیری  کارآفرینی  زان 
(دجانکو همکاران،   دارد  همکاران،  ۲۰۱۰و  و  آراین  ؛ 

های مالیاتی باال،  ). استدالل بر این است که نرخ۲۰۱۵
کسب میدرآمد  کاهش  را  کوچک  دهند،  وکارهای 

تواند  درحالیکه پیچیدگی و ابهام سیستم مالیاتی می

3 Cala 
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کسب شروع  از  را  نماید.  کارآفرینان  دلسرد  با  وکار 
) تأثیر مثبت نرخ مالیات  ۲۰۱۲(  ١وجود این، استنکوال

 است.  را بر کارآفرینی نتیجه گرفته

وجود  متقابل  رابطه  کارآفرینی  و  بیکاری  بین 
نظریه  از  برخی  سو،  یک  از  ایده دارد.  این  از  ها 

تواند به  کنند که افزایش نرخ بیکاری میحمایت می
عمل کند، که  وکار  عنوان محرکی برای شروع کسب

بین   (مثبت)  ادواری  ضد  رابطه  از  حاکی  امر  این 
ایده  این  حقیقت،  در  است.  کارآفرینی  و  بیکاری 
شغلی   های  فرصت  بیکاری  که  است  آن  از  حاکی 

دهد و افراد جویای کار  بگیری را کاهش می-دستمزد
راه به  بهرا  خوداشتغالی  گزینه  اندازی  یک  عنوان 

پدیدهمناسب سوق می این  را فرضیه "فشار    دهد. 
اقتصادی می ٢رکود  (کنگرادو"  همکاران،    ٣نامند  و 

). از طرف دیگر، این بحث وجود ۲۰۱۷؛ دوولیتی  ۲۰۱۲
دارد که در نرخ بیکاری باال، مشاغل با تقاضای کمتری  
در بازار روبرو هستند. این عامل خطر ورشکستگی  

می کسب افزایش  را  از  وکارها  را  کارآفرینان  و  دهد 
میخوداش باز  موافق  تغالی  فرضیه  بنابراین،  دارد. 

فرضیه   (منفی)،  کارآفرینی  و  بیکاری  بین  ادواری 
اقتصادی رونق  می٤"فشار  نامیده  و  "  (برونجر  شود 

ویوارلی۲۰۱۳،  ٥دیاز برخی  ۲۰۱۳،  ٦؛  باوجوداین،   .(
کری مانند  (  ٧مطالعات  همکاران  نتیجه  ۲۰۰۲و   (

ین کارآفرینی  گرفتند که هیچگونه رابطه معناداری ب
فریتچ راستا،  همین  در  ندارد.  وجود  بیکاری  و   ٨و 

) و ۲۰۱۵همکاران  بیکاری  بین  غیرخطی  ارتباط   (
بیان کرده یافتهکارآفرینی را  بیانگر آن  اند.  آنها  های 

می افزایش  بیکاری  زمانیکه  از  است  تعدادی  یابد، 
تامین   ضرورت  بر  بنا  و  بیکاری  از  فرار  برای  افراد 

عالیت کارآفرینی و خوداشتغالی روی  معیشت به ف 
آورند. با وجود این، اگر افزایش قابل توجهی در  می

نرخ بیکاری بوجود آید (به عبارت دیگر رکود اقتصادی  

 
1 Stenkula 
2 Recession-Push Hypothesis 
3 Congregado 
4 Prosperity-Pull Hypothesis  
5 Brünjes & Diez 
6 Vivarelli 
7 Carree 

اتفاق بیافتد)، اثر مثبت اولیه، منفی خواهد شد زیرا  
رکود یا بحران اقتصادی، بر تعداد زیادی از کارآفرینان  

 . گذارددر اقتصاد تأثیر می

نرخ   از دیگر عوامل موثر بر فعالیت کارآفرینانه،
ی شفافی ندارد. از  است که با کارآفرینی رابطه تورم

می تورم،  افزایش  طرف،  فرصتیک  های  تواند 
باالتر  کسب سطوح  که  زیرا  دهد  افزایش  را  وکار 

قیمت برای محصوالت و خدمات می تواند منجر به  
شو  کارآفرینان  انتظاری  درآمد  و  افزایش  د(سید 

ویدال۲۰۱۴سلیمان،   لوپزپانیسلو،  و  ).  ۲۰۱۳،  ٩سون 
هاي تورم  فعاليت كارآفرينانه در كشورهايي كه نرخ

باالتر، پايين تورم  با  كشورهاي  به  نسبت  دارند  تر 
-كند. از طرف دیگر، تورم میبسيار سريعتر رشد مي

زیرا   باشد  کارآفرینی  فعالیت  برای  مانعی  تواند 
باعث تورم  کسب  افزایش  ریسک  وکار،  افزایش 

هزینه کسبافزایش  شروع  متعاقبا های  و  وکار 
کارآفرینان   کاهش سود  و  درآمدی  نابرابری  افزایش 

نرخمی  همچنین  دسترسی  شود.  تورم  باالی  های 
دلیل هزینهبنگاه به  را  مالی  منابع  به  باالتر  ها  های 

دهد و به این ترتیب، احتمال  استقراض کاهش می
فعالیت   میشروع  کاهش  و  یابدکارآفرینی  (آراین 

 .)۲۰۱۴، ١٠، سالمن۲۰۱۵همکاران، 

-) میFDI( گذاری مستقیم خارجیمیزان سرمایه
های کارآفرینانه  واند تأثیر مثبت یا منفی بر فعالیت ت

-بر فعالیت گذاری خارجیداشته باشد. تأثیر سرمایه 
برحسب ه مختلف  کشورهای  در  کارآفرینانه  ای 

توس مختلف  است سطوح  متفاوت  اقتصادی  عه 
لپوجویک۲۰۱۲،  ١١(دویچ همکاران،    ١٢؛  ).  ۲۰۱۶و 

آیاگاری و کوزوا اثر منفی یا عدم ۲۰۱۰(  ١٣همچنین   (
های داخلی جدید به ویژه در بر ورود بنگاهFDI تأثیر  

 اند.کشورهای در حال توسعه را نتیجه گرفته

8 Fritsch 
9 Vidal-Suñé & Lopez-Panisello 
10 Salman 
11 Doytch   
12 Lepojevic 
13 Ayyagari & Kosová 



 

43 

کالن  اقتصاد پژوهشنامه  

Macroeconomics Research Letter 

 

 . ۶۱تا    ۳۴ صفحات .۱۳۹۹ زمستان و پاییز . ۳۰ شماره .۱۵ دوره

 

 یافته تاثیر متغیرهای اقتصاد کالن بر کارآفرینی: رویکرد گشتاورهای تعمیم. محسن محمدی خیاره و نسرین  رستمی

های  دسترسی به منابع مالی نیز از جمله مؤلفه
شکل در  که  است  فعالیتکلیدی  های  گیری 
، ۲۰۱۴،  ١کند (نیلسنکارآفرینی نقش مهمی را ایفا می

). دسترسی به منابع تامین مالی  ۲۰۱۷،  ٢انتن و باستن
توان به عنوان شاخصی برای میزان توسعه مالی  را می 

جریان افزایش  گرفت.  نظر  در  کشور  یک  های  در 
آس دسترسی  خصوصی،  بخش  به  به  اناعتباری  تر 

می انعکاس  را  مالی  تامین  موجب منابع  و  دهد 
کارهای جدید و همچنین  وگیری کسبافزایش شکل 

کسب و  توسعه  (انتن  شد  خواهد  موجود  وکارهای 
همکاران،  ۲۰۱۷باستن،   و  آراین  نتایج  ۲۰۱۵،  این   .(

)  ۲۰۱۴،  ٣(کیم و لی مثبت بوسیله برخی از مطالعات
ارتبا است.  شده  کشیده  چالش  بین  به  منفی  ط 

و بانکی  مالی  تامین  منابع  به  کارآفرینی،   دسترسی 
ی این واقعیت است که دسترسی به  دهندهتوضیح

های جدید، کارومنابع تامین مالی برای اغلب کسب
نیست، و یا ممکن است کارآفرینان از    مسئله حادی

سایر منابع تامین مالی مانند سهام، منابع شخصی، 
مخاطسرمایه کسبرهگذاران  فرشتگان  و  وکار پذیر 

این  تامین مالی کسب از  وکار خود را صورت دهند. 
) و  ۲۰۱۰(  ٤گذشته مطالعاتی مانند تونویان و همکاران

) دریافتند که بروکراسی  ۲۰۱۸، (٥میساوی و همکاران
شدید و پیچیده دسترسی به منابع مالی، کارآفرینان  

-ق میهای فسادآمیز سورا به سمت رشوه و فعالیت 
دهد که موانعی برای دسترسی آسان به منابع مالی  

   .کندبانکی ایجاد می

برای شروع کسب الزم  دیگر  هزینه  از  نیز  وکار 
گیری فعالیت های  های تأثیرگذار بر روند شکل عامل

اند  ) نشان داده۲۰۱۱(  ٦کارآفرینانه است. کالپر و الو
راتیک  ها به بازار از طریق موانع بروککه ورود بنگاه 

ها، تعداد مراحل و زمان الزم برای شروع  مانند هزینه 
انعطافکسب همچنین  و  اشتغال  وکار  ناپذیری 

می این  کاهش  که  است  براین  انتظار  لذا  یابد. 

 
1 Nielsen 
2 Anton  &Bostan 
3 Kim & Li 
4 Tonoyan  
5 Missaoui 

تأثیر منفی داشته   متغیرها بر سطح کارآفرینی کل 
؛ ون استل و همکاران، ۲۰۰۵(ونکرز و همکاران،   باشند
۲۰۰۷ .( 

 تحقیق پیشینه ٣
اند که درجه ) استدالل کرده۲۰۰۵ز و همکاران (ونکر 

توسعه اقتصادی کشورها و همچنین عوامل نهادی، 
فعالیت  روند  فرهنگی،  و  کارآفرینی  جمعیتی  های 

تاثیر    ٧نوظهور تحت  مطالعه  مورد  کشورهای  در  را 
به است.  داده  نرخ  قرار  بین  که  دریافتند  آنها  ویژه، 

اقت  توسطه  سطح  و  نوظهور  یک  کارآفرینی  صادی 
(  -Uرابطه   شین  دارد.  وجود  اشاره ۲۰۰۸شکل   ،(

کند که تأثیر تولید ناخالص داخلی بر کارآفرینی  می
توسعه  سطح  به  توجه  متفاوت با  کشورها  یافتگی 

می بیان  وی  همچنین،  کشورهای است.  در  که  کند 
های اشتغال، بسیاری  فقیرتر، به دلیل کمبود فرصت
کنند. در  ایش پیدا میاز افراد به سمت کارآفرینی گر 

گزینه به  افراد  ثروتمند،  کشورهای  در  ی  مقابل، 
کسب یک  شروع  از  بیشتر  جذب استخدام  وکار، 

) نیز دریافتند که  ۲۰۰۷و همکاران ( ٨گردند. کالپرمی
به قابلکارآفرینی  توسعه  طور  سطح  به  توجهی 

اقتصادی، کیفیت محیط قانونی و نظارتی، سهولت  
به   بخش  دسترسی  اهمیت  و  مالی  تأمین  منابع 

 غیررسمی، ارتباط دارد. 

و شوتجنز تاثیر شرایط  ۲۰۱۱(  ٩بسما  ) چگونگی 
ای بر نگرش و فعالیت کارآفرینانه را ملی و منطقه

های  کشور اروپایی با استفاده از رویکرد داده  ۱۷در  
-۲۰۰۶ تابلویی پویا با اثرات ثابت، در طول دوره زمانی

نویسندگان دریافتند که عوامل   اند.بررسی کرده  ۲۰۰۱
تأثیر   شناختی،  جمعیت  و  نهادی  اقتصادی، 

کارآفرینانه  قابل فعالیت  و  نگرش  تنوع  در  توجهی 
همکاران   و  مویا  سایمون  دیگر،  پژوهشی  در  دارد. 

می۲۰۱۴( تحلیل  محیط  )  شرایط  چگونه  که  کنند 

6 Klapper & Love 
7 Nascent entrepreneurship 
8 Klapper  
9 Bosma and Schutjens 
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و   کارآفرینانه  فعالیت  سطح  بر  نهادی  و  اقتصادی 
ی کشورها مؤثر است. آنها دریافتند که  عملکرد نوآور 

فعالیت کارآفرینانه و عملکرد نوآوری در کشورهای با  
تر است. در  تر توسعه اقتصادی، ضعیفسطح پایین

های  تر، سطح فعالیتمقابل در کشورهای پیشرفته
پایین نوآوری  کارآفرینی ضرورت محور،  تر و عملکرد 

اخیرا،   است.  باالتر  توجهی  قابل  و    ١آراینبصورت 
ای، با استفاده از رویکرد  )، در مطالعه ۲۰۱۵همکاران (

دیده عضو  کشورهای  نمونه  در  جهانی  بیزین  بان 
)، ارتباط بین عوامل اقتصاد کالن و  GEMکارآفرینی (

اند.  های کارآفرینی را تحلیل کردهروند کلی فعالیت
تجربی    ۳۲اگرچه   تحلیل  در  کالن  اقتصاد  شاخص 

استگنجانده اینشده  با  نشان   حال،  تجربی  نتایج 
بین   ارتباط  توضیح  برای  متغیر  چهار  تنها  که  داد 

-شرایط اقتصاد کالن و سطح کارآفرینی مناسب بوده
در واقع نویسندگان دریافتند که تولید ناخالص    .اند

و   داخلی مالیات  نهایی  نرخ  بیکاری،  نرخ  سرانه، 
که  ثباتی تورم تنها متغیرهای اقتصاد کالن است  بی
داری با سطح کارآفرینی کل، همبستگی  طور معنابه

 دارند.

بر   مؤثر  عوامل  شناسایی  زمینه  در  ضمن،  در 
کارآفرینی در داخل کشور نیز چندین مطالعه انجام  

مرتبط  و  مهمترین  ادامه  در  که  است  ترین  گرفته 
می قرار  بررسی  مورد  و مطالعات  کمیجانی  گیرد. 

هاى ستفاده از داده) در پژوهشی با ا۱۳۹۱همکاران (
ديده  ۶۰ عضو  روش  كشور  و  كارآفرينى  جهانى  بان 

هاى پانل، عوامل كالن اقتصادى مؤثر بر نسبت  داده
را بررسى  اجبارى  كارآفرينى  به  بهبود گرا  كارآفرينى 

هاى اين پژوهش نشان داده است كه  اند. يافتهکرده
در  زنان  مشاركت  بيكارى،  اقتصادى،  رشد  ميزان 

، سطح توسعه فنى و آموزش عمومى تأثير  نيروى كار
صمدی و میر هاشمی    .دارى بر اين نسبت دارد معنا

های دوره ای با استفاده از داده) نیز در مطالعه۱۳۹۶(
-برای سه گروه از كشورهای منبع  ۲۰۱۴تا    ۲۰۰۲زمانی  

كاراییم  نوآوری حور،  و  اثر  محور  كه  دریافتند  محور 
های كارآفرینانه در كشورهای نرخ ماليات بر فعاليت

 
1 Arin 

با سطوح توسعه مختلف، متفاوت است، به صورتی  
محور  محور و كاراییکه نرخ ماليات در كشورهای منبع 
معنا و  منفی  اثر  كارآفرینی  در  بر  و  داشته  داری 

نوآور معناكشورهای  اثر  این  است.  محور  نبوده  دار 
(مودت و همکاران  نهادهای  ۱۳۹۷ی  تاثیر  ارزیابی  با   (

از رویکرد   با استفاده  ایجاد کارآفرینی  غیررسمی در 
گیری  یافته، نشان دادند که شکلگشتاورهای تعمیم

فرصتفعالیت  کارآفرینی  قابل  های  مقدار  به  گرا 
توجهی به وضعیت کیفی نهادهای غیررسمی بستگی  

مطالعه در  عیسیدارد.  مشابه،  و ز ای  اده 
) نتیجه گرفتند که عامل نهادی آزادی  ۱۳۹۱مهرانفر(

شاخص و  دولت،  اقتصادی  اندازه  جمله  از  آن  های 
مالکیت   حقوق  از  حمایت  و  قوانین  بهتر  ساختار 

شود. در همین  باعث افزایش فعالیت کارآفرینی می 
) زبیری  محیط سیاسی  ۱۳۹۶راستا،  اثر  بررسی  به   (

چارچوب  به ابعاد  از  یکی  بر  عنوان  کشورها  نهادی 
های کارآفرینانه پرداخته است. نتایج حاکی فعالیت 

از آن است که ریسک سیاسی تاثیر منفی و معنادار  
گرا داشته است در حالی که این  بر کارآفرینی فرصت

متغیر دارای اثر مثبت و معنادار بر کارآفرینی اجباری  
همکاران(  .باشدمی  و  شیراوند  با ۱۳۹۸همچنین   (

ت بر  بررسی  غیررسمی  و  رسمی  نهادی  عوامل  أثیر 
کشور   در  اقتصادی  رشد  بر  آن  نتیجه  و  کارآفرینی 
سه   مربعات  حداقل  روش  از  استفاده  با  منا  عضو 

) به این نتایج رسیدند که حاکمیت  3SLSای (مرحله
قانون و کنترل فساد تأثیر مثبت و معنادار و ترس از  

ارند.  شکست رابطه منفی و معنادار بر کارآفرینی د
و هم مثبت  تأثیر  کارآفرینانه  قابلیت  درک  چنین 

معنادار بر کارآفرینی نداشته و در نهایت کارآفرینی  
صباحی    .بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت داشته است

همکاران( رشد  ۱۳۹۱و  بر  کارآفرینی  معنادار  تاثیر   ،(
اقتصادی را نتیجه گرفته اند و اذعان داشتند که این  

درآم  سطح  به  بستگی  نتیجه  نیز  کشورها  سرانه  د 
دارد به این معنی که این اثر در کشورهای کم درآمد 

 منفی و در کشورهای پردرآمد مثبت است. 
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) در یک مطالعه مروری  ۱۳۹۹زیوری و همکاران(
در   کارآفرینی  بر  مؤثر  اقتصادی  عوامل  بررسی  به 

اند و این عوامل را به دو دسته  سطح کالن پرداخته
بندی  رضه و سمت تقاضا دستهفاکتورهای سمت ع

اند. عوامل مورد بررسی در طرف عرضه شامل  کرده
جهانی فناورانه،  توسعه  اقتصادی،  شدن، توسعه 

و  سرمایه مالی  توسعه  و  خارجی  مستقیم  گذاری 
رشد  تحصیالت،  شامل  تقاضا  طرف  فاکتورهای 
شکاف   درآمد،  سطح  جمعیت،  تراکم  جمعیت، 

مالی، تأمین  به  دسترسی  قوانین    درآمدی،  مالیات، 
مهاجرت، انعطاف کار، ساختار سیاسی،  بازار  ناپذیر 

های نهادی و محیط اقتصاد کالن  نرخ بیکاری، ویژگی
 بوده است.

)، با بررسی تأثیر  ۱۳۹۸نژاد (صمصامی و ابراهیم
سیاست و  نااطمینانی  بیکاری  بر  اقتصادی  های 

از رویکرد   با استفاده  و  ایران   اقتصاد  کارآفرینی در 
سیستم معادالت همزمان،  به این نتیجه رسیدند که  

سیاست نااطمینانی  (در  افزایش  اقتصادی  های 
های مالی، پولی و درآمدی) موجب  خصوص سیاست

درحالی شده،  بیکاری  نرخ    افزایش   کهافزایش 
  خصوص   در (  اقتصادی   هایسیاست  نااطمینانی 

  نرخ   کاهش)  ارزی   و  درآمدی   مالی،  هایسیاست
 داشته است. درپی ار  کارآفرینی

زمینه  ۱  جدول در   در  تجربی  مطالعات  سایر   ،
 ادبیات پژوهش بصورت خالصه گزارش شده است: 

 

 ی ن ی مطالعات در خصوص عوامل مؤثر بر کارآفر   ج ی خالصه نتا    ١  جدول 

 نتایج تحقیق روش بررسی مورد نمونه محققان 
داده های تابلویی   کشورهای اروپایی )۲۰۱۶و همکاران ( ١کاال  .١

 با اثرات ثابت 

 

های عوامل نهادی (ثبات اقتصاد کالن، سیاست
دولت و دانش) و عوامل سمت تقاضا (ساختار  

عوامل سمت عرضه (درآمد و  صنعتی و درامد) و 
تامین منابع مالی) از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر  

 کارآفرینی هستند.
دسترسی به دانش، دسترسی به تامین مالی و  داده های تابلویی  OECDکشورهای  )٢٠١٢( ٢فریس و ویا   .٢

های کارآفرینانه از جمله عوامل مؤثر بر  قابلیت
 کارآفرینی است.

کشورهای  ) ۲۰۱۷(دوولیتی   .٣
NORDIC٣ 

رابطه مثبت بین نرخ بیکاری و رشد تولید ناخالص   داده های تلفیقی 
داخلی سرانه با کارآفرینی، رابطه منفی بین موانع  

اداری و مدیریتی با کارآفرینی، عدم رابطه بین  
 مخارج تحقیق و توسعه و کارآفرینی. 

کشورهای اروپایی و   )٢٠١٧( ٤ولیال و اورتگا  .٤
ر اروپایی عضو  غی 

GEM 

 داده های مقطعی

 

درحالیکه در اروپا، آموزش و عدالت فناوری از  
عوامل تعیین کننده اصلی کارآفرینی هستند؛ 
-تمایل به کارآفرینی افراد در کشورهای درحال

زمینه  نیافته، مستقل از پیشتوسعه و توسعه
 اقتصاد کالن است.

ویکز  استرین و میکی  .٥
)٢٠١١( 

کشورهای عضو 
اروپای شرقی و 

 مرکزی 

سطح کارآفرینی در کشورهای درحال گذار کمتر از   داده های تابلویی 
یافته است که  کشورهای درحال توسعه و توسعه

دلیل اصلی آن نهادهای حامی بازار و محیط  
 وکار نامناسب است.کسب

 
1 Calá 
2 Ferris & Voia 

3 NORDIC 
4 Velilla & Ortega 
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 نتایج تحقیق روش بررسی مورد نمونه محققان 
  ١براس و سوکیازیس  .٦

)٢٠١٨ ( 
کشور توسعه   ٢٦

 یافته
پانلی  داده های 

 پویا
رابطه مثبت بین سطح کارآفرینی با آزادی پولی، 

گذاری، توسعه بازار مالی و آموزش و آزادی سرمایه
رابطه غیرخطی محدب با تولید ناخالص داخلی  

 سرانه
داده های تابلویی   کشور پر درآمد ٤٨ ) ٢٠١٤( ٢نیلسن  .٧

 با اثرات تصادفی 
مطلوبیت پذیر و شاخص گذاری مخاطرهسرمایه

کننده سطح  اجتماعی از عوامل اصلی تعیین
های قوانین کارآفرینی است. در حالیکه محدودیت

 و مقرارت از موانع عمده کارآفرینی است.
سیمونوو  گیانتی و  .٨

)۲۰۰۴ ( 
ای و  های اقتصادی منطقه خصوصیات فردی، ویژگی داده های تابلویی  شهرهای سوئد

اساسی در  خصوصیات محیط اجتماعی، سه عامل 
 باشندهای کارآفرینانه میگیری فعالیتشکل

 ٣سید و سلیمان  .٩
)٢٠١٤ ( 

کشورهای 
خاورمیانه و شمال 

 )MENAآفریقا (

کشورهای شورای  
همکاری خلیج  

 )GCCفارس (

داده های تابلویی  
 با اثرات تصادفی 

سطح توسعه اقتصادی، رشد جمعیت، اشتغال، 
اقتصاد کالن و  سطح آموزش، توسعه مالی، ثبات  

توسعه تکنولوژیکی مهمترین عوامل مؤثر بر سطح  
 باشندهای کارآفرینانه میفعالیت

 آوری نویسندگان منبع: گرد 

پیشین   تحقیقات  و  مطالعات  نتایج  بررسي 
مي نشان  انجام  داخلی  مطالعات  بیشتر  که  دهد، 

کارآفرینی بوده  شده در زمینه تاثیر عوامل نهادی بر  
است و در برخی موارد اثر انفرادی یک یا دو متغیر  

همکاران،   و  صباحی  کالن(  و  ۱۳۹۱اقتصاد  صمدی  ؛ 
) مورد بررسی قرار گرفته است و ۱۳۹۶میرهاشمی،  

تاثیر عوامل اقتصاد کالن به صورتی که در مطالعه  
حاضر انجام گرفته است، در مطالعات داخلي سابقه  

) نیز که  ۱۳۹۱کمیجانی و همکاران (  ندارد. در مطالعه
داده روش  به  کارآفرینی  بر  مؤثر  پانل  عوامل  هاى 

بررسي شده بود، اوال گروه کشورهای مورد بررسی بر  
حسب مراحل توسعه اقتصادی کشورها مورد بررسی  
برای   ایستا  پانل  رویکرد  از  ثانیا  است،  نگرفته  قرار 
است.   شده  استفاده  اقتصادسنجی  مدلسازی 

نتایج مطالعات گذشته در خصوص نحوه  همچن  ین 
تاثیرگذاری متغیرهای اقتصاد کالن بر کارآفرینی مبهم  

پژوهش به  نیاز  و  زمینه  است  این  در  بیشتر  های 

 
1 Brás & Soukiazis 
2 Nielsen 
3 Sayed  &Slimane 
4Korez-Vide & Tominc  

زمینه   در  مطالعات  گذشته،  این  از  است.  ضروری 
(مانند   کالن  اقتصاد  عوامل  و  کارآفرینی  بین  ارتباط 

شورها یا  رشد اقتصادی، بیکاری) از طریق مقایسه ک
بین   درونزایی  وجود  احتمال  زمان،  طول  در  مناطق 
نظر   در  را  کارآفرینی  و  اقتصادکالن  عوامل  برخی 

). البته الزم به  ۲۰۱۶،  ٤اند (کروزویده و تامینکنگرفته
يافته که  است  شرايط  ذکر  اساس  بر  تجربي  هاي 

داده كاربردي،  اقتصادسنجی  روش  و اقتصادي،  ها 
استفاده مورد  نظر  متغیرهای  از  مطالعه  ماهيت   ،

هاي پانلی يا كشوری و مدت زمان خاص مقطع، داده
برای   استفاده  مورد  متغیر  همچنين  و  مطالعه 
سنجش فعالیت کارآفرینی نیز متفاوت است. از این  
رو، در مطالعه حاضر برای رفع مشکالت موجود، در  
مانند   قبلی  مطالعات  با  مقایسه  در  اول،  وهله 

همکارا و  سوگیازیس،  ۱۳۹۱ن،  (کمیجانی  و  براس  ؛ 
)، بررسی ۲۰۱۴، نیلسن،  ۲۰۱۴؛ سید و سلیمان،  ۲۰۱۸

مطالعه   یک  در  اقتصادکالن  متغیرهای  بین  ارتباط 
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دیده عضو  کشورهای  شامل  جهانی  و  بان تطبیقی 
) و در یک مدلسازی پویا از  GEMجهانی کارآفرینی (

تفاوت پیشین  دیگر  ادبیات  با  حاضر  مطالعه  های 
براین، توجه به مسئله درونزایی و علیت است. عالوه

کالن    ١معکوس اقتصاد  عوامل  و  کارآفرینی  بین 
ضروت دارد، که در اغلب مطالعات از این مهم غفلت 
بندرت  پیشین،  مطالعات  همچنین،  است.  شده 

کوتاه تعییناثرات  عوامل  بلندمدت  و  کننده  مدت 
و   واقعی  سطح  بین  تعدیل  سرعت  و  کارآفرینی 

اند که در پژوهش حاضر  گیری کردهمطلوب را اندازه
 مهم استفاده شده است.از این  

شناسی پژوهش ها، روشداده ٤
 و تصریح مدل

بر   اقتصاد کالن  متغیرهای  تاثیر  در مطالعه حاضر، 
کارآفرینی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و 
توسعه یافته انجام گرفته است. لذا مطابق با مبانی  

گیری از مطالعات  نظری بیان شده و همچنین با بهره 
)،  ۲۰۰۶گرفته مانند هوفمن و همکاران ( تجربی انجام

) همکاران  و  نیلسن(۱۳۹۱کمیجانی  )،  ۲۰۱۴)؛ 
)، عوامل  ۲۰۱۸) و براس و سوگیازیس ( ۲۰۱۷دوولیتی(

ارائه   اقتصاد کالن مؤثر بر کارآفرینی به صورت زیر 
 شود: می 

 

 ١  معادله 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑓𝑓(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑈𝑈𝑈𝑈𝑇𝑇𝑈𝑈, 𝐼𝐼𝑈𝑈𝐼𝐼,𝐼𝐼𝐹𝐹𝐼𝐼,𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷) 
) وابسته  متغیر  فوق،  مدل  کل  TEAدر  میزان   (

نظر   در  منتخب  کشورهای  در  کارآفرینی  فعالیت 
گرفته شده است. مزیت اصلی استفاده از شاخص  

اندازهGEMکارآفرینی   معیار  یک  عنوان  به  گیری  ، 
کارآفرینی، امکان مقایسه کارآفرینی هم در طور زمان  

، ٢نرکسون و سنندجیو هم در بین کشورهاست (ه
بالغ  ۲۰۱۴ بيانگر درصد جمعيت  اين شاخص   .(۱۸ -

يا   ۶۴ مديريت  درگير  كه  است  كشور  هر  ساله 
كسب از  صاحب  كمتر  باسابقه  ماه    ۴۲وكارى 

 هستند.  

)، itTAX( متغیرهای توضیحی شامل نرخ مالیات
بیکاری  تورم(itUNEM(  نرخ  نرخ   ،(itINFسرمایه  ،(-

): دسترسی به تامین  itFDI( ذاری مستقیم خارجیگ
راهitDCPB( مالی هزینه  و  کسب)   وکاراندازی 

)itCBP.است متغیر  داده )  برای  ساالنه  های 
پایگاه از  از     GEMکارآفرینی  متغیرها  سایر  و 

جهانی توسعه  داده  ٣نماگرهای  بانک  پایگاه  های 
که   ذکر است  استخراج شده است. شایان  جهانی، 

استفاد با  تخمین  و  نرمتحلیل  از   STATA15افزار  ه 
  ۲ جدولمورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، در 

تعریف و منبع متغیرهای بکار رفته در مدل تخمینی  
 آورده شده است.  

 

 

 

 

 

 

 

 
این حقیقت که عملکرد متغیرهای اقتصاد کالن ممکـن اسـت  ١

عملکرد های کارآفرینی شود از طرفی نیز باعث تغییر فعالیت
نیز می تواند باعث تغیر عملکرد اقتصاد کالن شود   کارآفرینی

که این پدیده موجب درونزایی متغیر کارآفرینی و ایجاد علیت 
 شود. معکوس 

2Henrekson    &Sanandaji  
3World Development Indicators (WDI) 
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 ها و منابع داده   ی ر ی گ اندازه   رها، ی متغ   ٢  جدول 

 منبع  تعریف متغیر  متغیرها 

های  نرخ کل فعالیت
 ١)TEAکارآفرینانه نوپا (

وکار  اندازی یک کسبسال) که در فرآیند راه  ٦٤تا  ١٨درصدی از جمعیت بالغ (
 است. اندازی کردهکاری را راهوهستند یا به تازگی کسب

بان جهانی  دیده
 کارآفرینی

(درصدی از کل نیروی کار بر اساس مدلسازی سازمان جهانی  نرخ بیکاری کل  ٢)UNEMنرخ بیکاری (
 ).ILOکار

 بانک جهانی

 بانک جهانی CPIدرصد تغییر سالیانه در شاخص قیمت مصرف کننده  ٣)INFتورم (

 بانک جهانی درصدی از سود بازرگانی)نرخ مالیات کل (به عنوان  ٤)TAX( نرخ مالیات کل

گذاری مستقیم  سرمایه
 ٥)FDI( خارجی

 بانک جهانی )GDPگذاری (به عنوان درصدی از خالص جریانات سرمایه

 دسترسی به تامین مالی
)DCPB(٦ 

منابع مالی ارائه شده به بخش خصوصی توسط مؤسسات مالی (درصدی از  
GDP.به عنوان شاخصی برای دسترسی به تامین مالی استفاده شده است ( 

 بانک جهانی

وکار  سباندازی ک هزینه راه
)CBP(٧ 

سرانه)، به عنوان  GNIاز  ی وکار (بر حسب درصدهزینه مراحل شروع کسب
 سهولت کسب و کار استفاده شده است.شاخصی برای بررسی 

 بانک جهانی

 جهانی   بانک )  WDI( جهانی   توسعه   نماگرهای :  منبع 

داده به  دسترسی  به  توجه  و  با  کارآفرینی  های 
متغیرهای اقتصاد کالن در کشورهای مختلف، نمونه  

سال)    ۹(  ۲۰۱۰-۲۰۱۸کشور طی دوره    ۵۸نهایی شامل  
کشورها،   بین  مقایسه  برای  ادامه،  در  است.  بوده 

(کارایی کشورها  اقتصادی  توسعه  و  مراحل  محور 
گزارشنوآوری  اساس  بر  پذیری  رقابت  محور) 
 گزارش شده است. ۳ جدول) در GCR(٨جهانی

 

 ی منتخب در مراحل مختلف توسعه اقتصاد   ی کشورها   ٣  جدول 

 ۳مرحله

 کشور) ۲۸نوآوری محور (

 ۲مرحله 

 کشور) ۳۰کارایی محور(

بلژیک، کانادا، دانمارک، استونی، فنالند، فرانسه،  استرالیا، اتریش،  
آلمان، یونان، ایسلند،  ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، هلند، 

نیوزیلند، نروژ، پرتغال، قطر، سنگاپور، اسلوونی، اسپانیا، سوئد،  
 سوئیس، تایوان، انگلستان، آمریکا 

گواتماال، اندونزی، ایران،  برزیل، چین، کلمبیا، اکوادور، مصر،  
جامائیکا، اردن، مکزیک، مراکش، پرو، روسیه، آفریقای جنوبی، 

تایلند، آرژانتین، شیلی، کرواسی، مجارستان، لتونی، لبنان، 
مالزی، پاناما، لهستان، رومانی، عربستان سعودی، اسلواکی، 

 ترکیه، اروگوئه 

 
1The total early-stage entrepreneurial activity rate (TEA) 
2Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) 
3Inflation, consumer prices (annual %) 
4Total tax rate (% of commercial profits) 
5Foreign direct investment, net inflows (% of GDP) 
6Domestic credit to private sector by banks (% of GDP)  
7Cost of business start-up procedures (% of GNI per capita) 
8 Global Competitiveness Report (GCR) 
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برای تحلیل بهتر،    .ای از آمار توصیفی متغیرها در کشورهای مورد بررسی ارائه شده استخالصه  ۴  جدولدر  
 . محور مورد بررسی قرار گرفته استمحور و نوآوری کننده کارآفرینی در دو گروه کشورهای کاراییعوامل تعیین

 ی مورد بررس   ی کشورها   ی مورد استفاده در مدل برا   ی رها ی متغ   ی ف ی آمار توص   ٤  جدول 

 کشورهای نوآوری محور  کشورهای کارایی محور  متغیرها 
 ٣٨٠٦٢/٤٤ حداقل  هابانک  دراعتبار داخلی بخش خصوصی 

 ایرلند 
۸۱۳/۲۰ 
 پرو

 ٢٥٨٥/٢٠١ حداکثر
 دانمارک 

٨٠٩٣/١٥٦ 
 چین 

 - ٣٨٨٠٨/٧ حداقل  گذاری مستقیم خارجی سرمایه
 اتریش 

٢٢٣/٠ 
 آفریقای جنوبی

 ۹۸۴۹۳/۸۰ حداکثر
 ایرلند 

۱۱/۶ 
 پرو

 -۹۹۷۹۶/۸ حداقل  سرانه  GDPرشد 
 یونان

۶۰۹۱/۰ 
 ایران 

 ٣٧٦٥٣/٢٤ حداکثر
 ایرلند 

٧٩/۷ 
 پرو

 -٧٣٦٠٤/١ حداقل  تورم
 یونان

٩٠٠٤/٠ - 

 تایلند
 ۶۴۷۴۲۴/۵ حداکثر

 اسلوونی 
۲۶۶۰/۳۹ 
 ایران 

 ۱۸ حداقل  نرخ مالیات کل 
 سنگاپور

٢٦ 
 تایلند

 ٥/٧٢ حداکثر
 ایتالیا

۹/۸۶ 
 کلمبیا

 ٠٠١/٠ حداقل  کاروهزینه های فرآیند شروع کسب 
 سوئیس 

۲/۰ 
 آفریقای جنوبی

 ۵/۲۲ حداکثر
 یونان

١/٣١ 
 پرو

 ۵۵/۲ حداقل  بیکاری 
 نروژ 

٤٩/٠ 
 تایلند

 ٤٧/٢٧ حداکثر
 یونان

٣٣/٢٧ 
 آفریقای جنوبی

 ٣٥/٢ حداقل  نرخ کارآفرینی نوپا
 ایتالیا

١١/٥ 
 آفریقای جنوبی
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 کشورهای نوآوری محور  کشورهای کارایی محور  متغیرها 
 ۹۵/۳۳ حداکثر

 یونان
٠٨/٤٠ 
 پرو

 ) ٢٠١٨( جهاني بانك هايداده و)  ٢٠١٨(  كارآفريني جهاني بانديده هاي داده: منبع 

 

 مدل  ارائه  و  شناسی   روش ٤٫١
روش   اساسی  فروض  از  مربعات  یکی  حداقل 

غیرتصادفیOLSمعمولی( متغیرهای  )،  بودن 
جمله   از  تصادفی  متغیرهای  استقالل  یا  توضیحی 
اخالل تصادفی است. لذا چنانچه یکی از شرایط یاد 

آنگاه تخمین تامین نشود،  تنها    OLSزننده  شده  نه 
:  ۲۰۰۳اریب، بلکه ناسازگار نیز خواهد بود (گجراتی،  

های تجربی مانند  ی پژوهشها). مطابق با یافته ۱۸۵
؛ و براس و ۲۰۱۷، دوولیتی،  ۲۰۱۸(آکس و همکاران،  

بین  ۲۰۱۸سوگیازیس،   درونزایی  حذف  بمنظور   ،(
بین   رابطه  پویایی  لحاظ  همچنین  و  متغیرها 

روش  فعالیت از  اقتصادی  محیط  و  کارآفرینی  های 
) جهت تخمین مدل  GMMیافته (گشتاورهای تعمیم

توان  رفی، کارآفرینی را میاستفاده شده است. از ط
کسب گرفت.  نظر  در  پویا  پدیده  وکارهای یک 

-های شغلی جدید میکارآفرینانه باعث خلق فرصت
یا  کننده  تأمین  عنوان  به  را  دیگر  مشاغل  و  شوند 

کنند. با توجه به مشتری و یا حتی رقیب جذب می
می کارآفرینی  پویا  رفتار  بررسی  نگرش،  تواند  این 

های مورد استفاده  ارائه دهد که روش  بینش جالبی را

نمی (نکرونزیزاتاکنون  دهند  ارائه  ).  ۲۰۱۶،  ١توانند 
تخمین از  نیز  حاضر  مطالعه  در  زننده  بنابراین، 

تعمیم دادهگشتاورهای  مدلسازی  برای  های یافته 
شود که در آن اثراث خاص تابلویی پویا استفاده می

اند خطای  و  احتمالی  درونزایی  و  گیری  ازهکشورها 
شود. مدل های پویای  متغیرهای توضیحی کنترل می

(ابزارهای   ابزاری  متغیرهای  از  استفاده  امکان  پانلی 
-داخلی) برای همه متغیرهای توضیحی را فراهم می

 تری بدست خواهد آمد. های دقیقآورند لذا تخمین

و   شده  بیان  نظری  مبانی  با  مطابق  ادامه  در 
بهره با  مطهمچنین  از  مانند  گیری  تجربی  العات 

) همکاران  و  همکاران  ۲۰۰۶هوفمن  و  کمیجانی   ،(
نیلسن(۱۳۹۱( دوولیتی(۲۰۱۴)؛  و  ۲۰۱۷)،  براس  و   (

شود؛ با  )، مدل پژوهش برآورد می۲۰۱۸سوگیازیس (
به   توجه  با  توضیحی  متغیرهای  که  تفاوت  این 
از   یافته،  گسترش  نظری  مبانی  و  تحقیق  پیشینه 

ویکرد گشتاورهای تعمیم  تر و ر نمونه کشورهای جامع
زیر   صورت  به  لگاریتمی  مدل  یک  تصریح  با  یافته 

 استفاده شده است:

 

 ٢  معادله 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(−1)𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽3𝐿𝐿𝐿𝐿𝑈𝑈𝑈𝑈𝑇𝑇𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝑈𝑈𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝛽𝛽5𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝐹𝐹𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝛽𝛽7𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖+𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

 

این مدل از یک سو، نیاز به اطالعات دقیق توزیع  
فرض   این  بر  آن  اساس  و  نداشته  اخالل  جمالت 
با  معادالت،  در  اخالل  جمالت  که  است  استوار 
از   است.  غیرهمبسته  ابزاری  متغیرهای  مجموعه 

 
1 Nkurunziza 

سوی دیگر، به لحاظ احتمال وجود همبستگی جمله  
باالتری   اعتبار  از  توضیحی،  متغیرهای  با  خطا 

روش  برخو کلـی  طـور  بـه  است.  پویا    GMMردار 
به روش مانند حل  نسبت  مزایایی  داراي  دیگر  هاي 
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مشکل درونزا بودن متغیرها، کاهش یا رفع هم خطی  
و   زمـان  طی  در  ثابت  متغیرهاي  حذف  مدل،  در 

 ).  ۲۰۰۸افزایش بعد زمانی متغیرها است (بالتاجی، 

یافته  فرم ریاضی و جبری رویکرد گشتاور تعمیم 
 شود. صورت زیر بیان می به

 

𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑖𝑖 ٣  معادله  = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 + 𝛾𝛾𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 
 

ای از  مجموعه   Xمتغیر وابسته،    Yدر رابطه فوق،  
بیانگر اثرات انفرادی یا ثابت    𝜇𝜇متغیرهای توضیحی،  

و   به  𝜀𝜀کشورها  دلیل  است.  اخالل  بردن  جمله  کار 
)، وقفه متغیر  ۱این است که در معادله (   GMMروش

و   است  آورده شده  مدل  راست  در سمت  وابسته 
استفاده کرد    OLSتوان از برآوردهای  ترتیب نمیبدین

دومرحله برآورد  روش  از  است  الزم  یا   2SLSای  و 
استفاده شود. بطور کلی و بر اساس    GMM  روش

) در معادالتی که در تخمین آنها  ۱۹۹۶نظر بارو و لی (
وجود  و  کشور  هر  خاص  مشاهده  غیرقابل  اثرات 

وقفه متغیر وابسته در متغیرهای توضیحی مشکل  
تخمین از  است  بر  GMMزن  اساسی  مبتنی  که   ،

می مدل استفاده  است  پانلی  پویای  بر  های  شود. 
دیدگاه آرالنو و باند روشی در ارتباط با موضوع  اساس  
تعمیمتخمین گشتاور  شده زننده  پیشنهاد  یافته 

است که شامل حذف اثرات ویزه انفرادی مستقل از  
(  𝜇𝜇𝑖𝑖زمان   معادله  از  اول  مرتبه  تفاضل  گرفتن  )  ۳با 

گیری به صورت است. لذا رابطه مزبور بعد از تفاضل
 آید: ) در می۴معادله (

 

 ٤  معادله 
𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑖𝑖 − 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 = 𝛽𝛽�𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 − 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑖𝑖−2�

+ 𝛾𝛾�𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑖𝑖−1�
+ �𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑖𝑖 − 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑖𝑖−1� 

 

آن،   در  𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑖𝑖−1�که  − 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑖𝑖−2�    با�𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑖𝑖 − 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑖𝑖−1� 
دارای همبستگی هستند؛ لذا تخمین حداقل مربعات  

دار  های ناسازگار و تورش)، تخمین ۲معمولی معادله (
روش   از  مشکل  این  رفع  برای  و  دارد  همراه  به  را 

GMM  می تخمیناستفاده  سازگاری  زننده  شود. 
GMM    به معتبر بودن فرض عدم همبستگی سریالی

می که  دارد  بستگی  ابزارها  و  خطا  از  جمالت  تواند 
)، ۱۹۹۱طریق دو آزمون ارائه شده توسط آرالنو و باند (

) آزمون  ۱۹۹۸) و بلوندل و باند (۱۹۹۵آرالنو و بوور (
داراي    GMMشود. روش   دیگر  به روشهاي  نسبت 

متغیرهاي   درونزایی  مشکل  حل  مانند  مزایايی 
یا رفع همخطی در مدل و حذف   توضیحی، کاهش 

 باشد.  متغیرهاي ثابت در طی زمان می

 تجربی نتایج بررسی و بحث ٥
قبل از برسی تخمین مدل، مسئله   الزم به ذکر است

مانایی متغیرهای مدل باید لحاظ شود. توجه به این  
های پانل  نکته حائز اهمیت است که اگر تعداد سال 

) باشد  آزمو  ۱۵تا    ۱۰کم  انجام  به  نیاز  های  نسال) 
ندار  وجود  انباشتگی  هم  آزمون  و  واحد  د  ریشه 

عالوه۲۰۰۸(بالتاجی،   سیستم).  معادالت  براین،  های 
) مانند  به  GMMو    2SLSهمزمان  توجه  بدون   ،(

ارائه   سازگاری  برآوردهای  متغیرها،  انباشتگی  مرتبه 
دهند. لذا هنگامی که الگوی پژوهش با استفاده  می

روش این  میاز  برآورد  مانایی  ها  بابت  نگرانی  شود 
؛  ۱۳۹۸نژاد،  و ابراهیم  متغیرها وجود ندارد(صمصامی

). همچنین به علت محدود  ۱۹۹۷به نقل از هیسائو،  
) حاضر  پژوهش  در  زمانی  دوره  )، ۲۰۱۰-۲۰۱۸بودن 

امکان آزمون ریشه واحد وجود نداشته و نتایج آزمون  
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(بالتاجی،  ریشه بنابراین  ۲۰۰۸واحد معتبر نیست   .(
انجام   مانایی  آزمون  شده  ذکر  مطالب  به  توجه  با 

های رگرسیون  نتایج مدل  ۵  جدولاست. در    نگرفته
 کاربردی خالصه شده است. 

 

 ی مورد بررس   ی در کشورها   ی ن ی عوامل مؤثر بر کارآفر   ن ی تخم   ج ی نتا    ٥  جدول 

 ۳مدل  ۲مدل  ۱مدل  متغیر 

 محورکشورهای نوآوری محورکشورهای کارایی کل کشورها 

 ***TEA(-1)( ۰/۴۸۳۱لگاریتم وقفه اول کارآفرینی (

)۰۴۲۹/۰ (  

۰/۵۸۳۳*** 

)۰۲۵۹/۰ (  

۰/۲۶۵۹** 

)۰۲۸۷/۰ (  

 TAX ( ۰/۰۶۲۱لگاریتم نرخ مالیات (

)۰۸۹۷ /۰ (  

-۰/۰۴۴** 

)۰۱۸۶/۰ (  

-۰/۰۳۹** 

)۰۱۷/۰ (  

 ***UNEM( ۰/۰۳۱۹لگاریتم نرخ بیکاری (

)۰۷۱/۰ (  

۰/۰۳۳۷** 

)۰۱۵۲/۰ (  

-۰/۰۳۳۲*** 

)۰۷۲ /۰ (  

 ***INF ( -۰/۰۳۴۴لگاریتم نرخ تورم (

)۰۱۸۱/۰ (  

-۰/۰۳۸۵** 

)۰۱۴۹/۰ (  

۰/۰۳۱۱** 

)۰۱۳۷/۰ (  

 FDI ( **۰/۰۷۶گذاری خارجی (لگاریتم سرمایه 

)۰۳۷۱/۰ (  

-۰/۰۳۹** 

)۰۱۷/۰ (  

۰۲۸/۰  

)۰۱۸/۰ (  

 **DCPB( ۰/۰۵۸۳لگاریتم دسترسی به تامین مالی ( 

)۰۲۴۷ /۰ (  

۰/۰۷۴۹*** 

)۰۱۶۲/۰ (  

۰/۰۶۸۱*** 

)۰۲۳۱/۰ (  

 ***CBP ( -۰/۰۶۹وکار (اندازی کسبلگاریتم هزینه راه 

)۰۳۲/۰ (  

-۰/۰۸۵*** 

)۰۲۸ /۰ (  

-۰/۰۷۷*** 

)۰۲۱/۰ (  

 آزمون های تشخیصی

- ۲٫۵۹ آزمون خودهمبستگی مرتبه اول  

)۰٫۰۱۰ (  

۲٫۱۵ -  

)۰٫۰۳۶ (  

۲٫۵۴-  

)۰٫۰۳۶ (  

-۰٫۹۱ آزمون خودهمبستگی مرتبه دوم  

)۰٫۳۶۳(  

۰٫۵۴۲-  

)۰٫۴۹۶(  

۰٫۴۳۱-  

)۰٫۸۰۸ (  

 ۰٫۵۴۳ آزمون سارگان 

)۰٫۹۲۶(  

۰٫۶۵۹ 

)۰٫۶۲۳(  

۰٫۴۴۱ 

)۰٫۳۴۸ (  

 . ٪ می باشند۱٪ و ۵٪، ۱۰داری *، ** و *** نشان می دهد که ضرایب در سطح معنا نکته:

 (اعداد داخل پرانتز بیانگر انحراف معیار است) 
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تخمین فرض  GMMزننده  سازگاری  اعتبار  به   ،
اعتبار   و  خطا  جمالت  سریالی  همبستگی  عدم 
متغیرهای ابزاری بستگی دارد که در بخش انتهایی  

سارگان  ۵  جدول آزمون  است.  شده  ، ١گزارش 
کند. متغیرهای ابزاری  معتبربودن ابزارها را آزمون می

این مدل، مقادیر باوقفه متغیر وابسته و متغیرهای  
  χ۲توضیحی هستند. آماره آزمون سارگان دارای توزیع  

های بیش  برابر با تعداد محدودیت  با درجات آزادی
از   از حد است. همچنین آزمون همبستگی سریالی 

آماره   را    AR(2)وجود همبستگی سریالی    2Mطریق 
کند.  در جمالت خطای تفاضلی مرتبه اول آزمون می

زمانی دارای سازگاری    GMMزن  در این آزمون، تخمین 
است که همبستگی سریالی مرتبه دوم در جمالت  

ود نداشته باشد. عدم رد فرضیه صفر هر دو  خطا وج
آزمون شواهدی دال بر فرض عدم همبستگی سریالی  

می فراهم  ابزارها  بودن  معتبر  آزمون،  و  نتایج  کند. 
شواهدی مبنی بر فرض عدم همبستگی سریالی در  
وقفه دوم و معتبر بودن ابزارهای مورد استفاده در  

ورد شده با کند. از این رو مدل برآمدل را فراهم می
برای   مناسبی  روش  اول  مرتبه  دار  وقفه  تفاضل 
نمی   تورش تصریح مدل  دارای  و  بوده  مدل  تخمین 

 باشد. 

وتحلیل تجربی در سه مدل برآوردی نشان تجزیه
های کارآفرینی، تاثیر  دهد که متغیر وقفه فعالیتمی

های کارآفرینی نوپا در  مثبت و معناداری بر فعالیت
کارایی نوآوری محکشورهای  و  این  ور  به  دارد؛  محور 

های کارآفرینی در دوره قبل  مفهوم که میزان فعالیت
این  دارد.  فعلی  دوره  در  آن  مقدار  بر  مثبتی  تاثیر 

تعدیل  یافته مکانیسم  فرضیه  همچنین،  ها، 
می  ٢موجودی تأیید  سرعت  ٣کنندرا  عبارتی،  به   .

و سطح مطلوب   TEAتعدیل شکاف بین نرخ واقعی  

 
1 Sargan  
2 stock adjustment mechanism 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖)تعدیل موجودی بصورت مکانیسم ٣ − 

 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖−1) = 𝛿𝛿(𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖
∗ − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖−1) شود  تعریف می

0)بیانگر سرعت تعدیل است  𝛿𝛿که   ≤ 𝛿𝛿 ≤ ، یعنی، با چه  (1
به میزان و سطح بهینه  TEAسرعتی تغییرات واقعی نرخ 

*TEA مدت با متغیرهای در سطح  شود. مدل کوتاهتعدیل می

است.   ٪۶۷/۴۱محور برابر با  شورهای کاراییآن در ک
توسعه کشورهای  نسبتا  در  تعدیل،  ضریب  یافته، 

. ضریب وقفه متغیر  ٤است  ٪۴۱/۷۳باالتر و برابر با  
محور بیانگر آن است که  وابسته در کشورهای کارایی

افزایش در فعالیت کارآفرینی دوره قبل  یک درصد 
در دوره بعد    های کارآفرینیمنجر به افزایش فعالیت

هایی  شود. نتایج پژوهشدرصد می۵۸۳/۰به میزان  
هولکمب سوکیازیس  ۱۹۹۸(  ٥مانند  و  براس  و   (

لوکیل   )۲۰۱۸( که ۲۰۱۹(٦و  است  آن  بیانگر  نیز   (
گیری فعالیتهای  کارآفرینی ماهیتی پویا دارد و شکل 

کارآفرینی جدید در دوره گذشته یکی از عوامل مؤثر  
 های کارآفرینی است.  فعلی فعالیت در توضیح نرخ 

گروه  دو  هر  برای  مالیات  نرخ  متغیر  ضریب 
کشورهای منتخب منفی و معنادار است. زیرا مالیات  

شود، و بیشتر باعث کاهش فرصتهای سودآوری می 
متعاقبا کارآفرینی مولد و در نتیجه رشد اقتصادی را 

نتایج برخی مطالعات  کاهش می با  یافته  این  دهد. 
پانیسلو،  مانن لوپز  و  سون  (ویدال  و ۲۰۱۳د  سید  ؛ 

، بیان می۲۰۱۴سلیمان  که  است  نرخ  ) سازگار  کنند 
تواند موجب جذابیت  وکارها میمالیات باال بر کسب

شغل با  مقایسه  در  کارآفرینی  فعالیت  های  کمتر 
تر نرخ  دستمزدبگیری باشد. از طرفی، سطوح پایین

می ومالیات  بالقوه  کارآفرینان  کارگران    تواند  یا 
دستمزدبگیر مشاغل را به سمت خوداشتغالی جذب  

 کند.  

و  بیکاری  بین  ارتباط  خصوص  در  مدل  نتایج 
بر   بیکاری  معنادار  و  مثبت  تاثیر  بیانگر  کارآفرینی، 
فعالیت کارآفرینی در کشورهای کارایی محور است.  

توان بیان کرد که نداشتن  در توضیح این پدیده می
شغل یا عدم توانایی برای یافتن شغل بر تصمیم فرد  
اين   در  دارد.  بسزایی  تاثیر  شدن  کارآفرین  برای 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖بصورت معادله   = 𝛿𝛿𝑎𝑎𝑖𝑖 + 𝛿𝛿𝛼𝛼𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + (1 − 𝛿𝛿)𝐿𝐿𝐿𝐿𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖−1 
وقفه متغیر وابسته  𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖−1بردار متغیرهای توضیحی،    𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖که  

 ). ۲۰۱۴، اندرس، ۲۰۰۳است (گجراتی، 
4 1 − δ = 𝛽𝛽1 ↔  1 − δ = 0.5833 ↔  δ = 0.4167 
5 Holcombe  
6 Loukil  
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هاى جايگزين براى كسب درآمد، كشورها نبود گزينه
می وادار  را  و  افراد  کارآفرینی  سمت  به  كه  کند 

های ونکرز  خوداشتغالی بروند. این نتیجه مؤید یافته
)  ۲۰۱۴(١مویا و همکاران  - سیمون ) و۲۰۰۵همکاران (و  

کنند، در اقتصادهایی که نرخ  است که استدالل می
کارآفرین شدن    بیکاری باالتر است احتمال تصمیم به

یابد. با این حال، تاثیر بیکاری بر  افراد نیز افزایش می
محور منفی و معنادار  کارآفرینی در کشورهای نوآوری

ها در راستای نتایج مطالعات اخیر  هاین یافت  است.
دوولیتی( همکاران(۲۰۱۷مانند  و  فریتچ  و   (۲۰۱۵  (

ممکن   بیکاری  میزان  افزایش  دارند  اذعان  که  است 
خدمات گردد   است باعث کاهش تقاضا برای کاالها و

فرصت خود  میکه  کاهش  را  تجاری  و  های  دهد 
کسب شکست  احتمال  نوپا وکارهمچنین  های 

یافته   فعالیتافزایش  نتیجه،  در  کارآفرینانه  و  های 
 یابند. کاهش می

-تاثیر نرخ تورم بر کارآفرینی در کشورهای کارایی
نرخ  زیرا  است.  معنادار  و  منفی  نسبتا  محور  های 

افزایش هزینه   از طریق  این کشورها  باالی تورم در 
گیری  ای شکل وکارهای نوپا، مانعی بر ورود به کسب

فعالیت های کارآفرینانه در این گونه کشورهاست. 
به عالوه، تورم و به ویژه نوسانات آن باعث افزایش  

کسب فضای  در  می ریسک  بازآفرینی  وکار  و  شود 
گیری انتظارات دقیق  ها و شکلگذاریارزش سرمایه 

می دشوارتر  کارآفرینان  برای  بازار  و از  آراین   ) سازد 
دجانکو۲۰۱۵همکاران،   همکاران،  ٢؛  است.  ۲۰۱۰و   (

کشورهای  در  کارآفرینی  بر  تورم  تاثیر  باوجوداین، 
محور مثبت و معنادار است. در توضیح این  نوآوری 

توان گفت از آنجایی که نرخ تورم در این  پدیده می
آن   محدود  افزایش  لذا  است  پایین  کشورها  گونه 
و  (سید  مانند  مطالعات  برخی  استدالل  با  مطابق 

)، ۲۰۱۳، ویدال سون و لوپز پانیسلو،  ۲۰۱۴لیمان،  س
کارآفرینان،  می انتظاری  سودهای  افزایش  با  تواند 

 وکار را افزایش دهد. های کسبفرصت

سرمایه ورود  متغیر  مستقیم  ضریب  گذاری 
محور منفی و معنادار و خارجی در کشورهای کارایی

 
1 Simón-Moya 

محور مثبت ولی از لحاظ در مورد کشورهای نوآوری 
  ٪ ۱که، افزایش  طوریی معنادار نشده است. بهآمار 

مدت باعث گذاری خارجی در کوتاه در میزان سرمایه
نوپا در   ٪ ۳۹/۰کاهش   در میزان فعالیت کارآفرینی 

کارایی می کشورهای  را میمحور  این موضوع  -شود. 
وقتی   که  داد  توضیح  واقعیت  این  با  توان 

می سرمایه کشور  وارد  جدید  (افزاگذاران  یش  شوند 
یابد، در )، فعالیت کارآفرینانه افزایش می FDIورود  

نتیجه، بسیاری از افراد مشاغل با دستمزد مناسب  
های  کنند به دنبال درآمدکنند و سعی نمیرا پیدا می

به فعالیتجایگزین  طریق  از  درآمد    های ویژه 
مانند   پژوهشگران  از  برخی  باشند.  کارآفرینانه 

) همکاران  و  چودهاری)  ۲۰۱۴استرین  همکاران    و  و 
های جدید، بر ورود بنگاه   FDI)، نیز اثر منفی۲۰۱۹(

نتیجه   را  توسعه  حال  در  اقتصادهای  در  ویژه  به 
 اند. گرفته

-تاثیر دسترسی به تأمین مالی بر روند فعالیت
کوتاه  در  کارآفرینانه  گروه های  دو  هر  برای  مدت، 

با   زیرا  است.  معنادار  و  مثبت  منتخب  کشورهای 
-ه به ضعف بازار سرمایه و وابستگی باالی کسبتوج

کارهای نوپا به منابع بانکی (بانک محور بودن تامین  
های  محور،  افزایش جریانمالی) در کشورهای کارایی

آسان دسترسی  خصوصی،  بخش  به  به  اعتباری  تر 
می انعکاس  را  مالی  تامین  موجب منابع  و  دهد 

شکل  کسبافزایش  توسعه  و  جدید   کارهایوگیری 
یافته با  نتیجه  این  شد.  و  خواهد  انتن  های 

(۲۰۱۷باستن( همکاران  و  زیوری  و  سازگار  ۱۳۹۸)   (
 است. 

وکار و اندازی کسبارتباط بین هزینه مراحل راه
و   منفی  منتخب،  کشورهای  در  کارآفرینی  سطح 

کسب محیط  هرچه  زیرا  است.  وکار معنادار 
یجاد و یا  تر باشد به این مفهوم که هزینه انامناسب

راه برای  الزم  کسبزمان  یک  جدید اندازی  وکار 
تر باشد به صورت طبیعی، کارآفرینان بالقوه  طوالنی

های برخی از  را دلسرد خواهد کرد. این نتایج با یافته

2 Djankov 
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) همکاران  و  آپاریسیو  جمله  از  )  ۲۰۱۶مطالعات 
 مطابقت دارد.

همانطور که بیان گردید یکی از کاربردهای مدل  
(گشتاور  یافته  تعمیم  اندازهGMMهای  گیری  ) 

توان با  ضرایب بلندمدت متغیرها است. در واقع، می
از بلندمدت   استفاده  اثرات  پویا،  مدل  تخمین 

طریق   از  را  وابسته  متغیر  بر  توضیحی  متغیرهای 
کوتاه اثرات  تعدیل  تقسیم  ضریب سرعت  بر  مدت 

مدل تعیین کرد. بر این اساس، ضرایب بلندمدت در  
، گزارش شده است. الزم بذکر است با توجه  ۶  جدول

کوتاه  در  متغیرها  ضرایب  برخی  معناداری  عدم  به 
مدت، امکان محاسبه ضریب بلندمدت فراهم نبوده  

 است.

 بلندمدت   ب ی ضرا   ٦  جدول 

 محورکشورهای نوآوری  محورکشورهای کارایی کل کشورها متغیر 

 ٧٣٤١/٠ ٤١٦٧/٠ ٥١٦٩/٠ سرعت تعدیل
 -٠٥٣١/٠ - ١٠٦/٠ - نرخ مالیات 
 ٠٤٥٢/٠ ٠٨٠١/٠ ٠٦١٧/٠ نرخ بیکاری 

 ٠٤٢٤/٠ -٠٩٢٣/٠ - ٠٦٦٥/٠ نرخ تورم 
 - -٠٩٣٦/٠ ١٤٧٠/٠ گذاری خارجیسرمایه

 ٠٩٢٧/٠ ١٧٩٧/٠ ١١٣/٠ دسترسی به تامین مالی
 - ١٠٤٩/٠ - ٠/ ٢٠٤٠ -١٣٣/٠ وکاراندازی کسبهزینه راه

 

که  است  این  بیانگر  بلندمدت  ضرایب  نتایج 
ایجاد  هزینه  و  تورم  نرخ  در  درصد  یک  افزایش 

  ٪ ۰/ ۲۰و    ٪ ۰/ ۰۹وکار به ترتیب باعث کاهش  کسب
محور در بلندمدت  آفرینی کشورهای کاراییدر نرخ کار 

متغیر  می  بلندمدت  در  راه"شود.  اندازی  هزینه 
عامل    "وکارکسب و  تاثیر  بیکاری"  "بیشترین  نرخ 

های کارآفرینی  کمترین تاثیرگذاری را در روند فعالیت
کارایی کشورهای  عالوهدر  دارد.  در  محور  براین، 

نوآوری  عامل  کشورهای  نیز  اندازی  راههزینه  "محور 
عامل  کسب و  تورم"وکار"  دارای   "نرخ  ترتیب  به 

فعالیت بر  اثرگذاری  کمترین  و  های  بیشترین 
 شود. کارآفرینی در بلندمدت می 

 پیشنهادات و گیری نتیجه ٦
 سیاستی

بهسیاست را  کارآفرینی  محققان،  و  عنوان  گذاران 
کرده ترویج  اقتصادی  توسعه  از  منبع  بسیاری  و  اند 

هایی را جهت ترویج کارآفرینی در  کشورها سیاست
گرفته بهنظر  کشورها  همه  باوجوداین،  طور  اند. 

کارآفرینی برخوردار  "  اثر دومینو "مساوی و مثبت از  

دهد که رابطه  می  نیستند. نتایج این مطالعه نشان
بین عوامل اقتصاد کالن و کارآفرینی در کشورهای با  
سطوح مختلف توسعه اقتصادی، متفاوت است. در 
این مقاله، تاثیر شش شاخص عمده اقتصاد کالن بر  

در   کارآفرینانه  نوآوری  ۲۸فعالیت  منتخب  -کشور 
محور مورد آزمون قرار گرفت.  کشور کارایی  ۳۰حور و  م 

ن خالصه،  کوتاهبطور  بیانگر  تایج  بلندمدت  و  مدت 
نقش مهم و کلیدی عوامل اقتصاد کالن در اثرگذاری  
روی کارآفرینی در کشورهای منتخب است. گذشته  

فعالیت افزایش  بر  عوامل  این  تأثیر  این،  های  از 
کارایی کشورهای  در  به  کارآفرینانه  نسبت  محور 

محور شدیدتر بوده است. در واقع،  کشورهای نوآوری 
آنجاییکه میزان تولید ناخالص داخلی در کشورهای   از

نوآوری کارایی کشورهای  با  مقایسه  در  محور،  محور 
عموما ظرفیت بیکار و بالاستفاده زیادی وجود دارد،  
و   اقتصادی  رشد  مالی،  منابع  به  دسترسی  بنابراین 

کسب محیط  کاراییبهبود  کشورهای  در  محور، وکار 
یافته افزایش  مولد  ظرفیت  کارآفرینی  های  و 

حال، گیرد. بااینبرداری قرار می بالاستفاده مورد بهره
نوآوری  کشورهای  سطح  در  آنجاییکه  از  محور 
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توسعه   و  نهادی  کیفیت  مالی،  منابع  به  دسترسی 
باالتر است،  با سایر کشورها  مقایسه  در  اقتصادی 

ظرفیت ظرفیت  پایینمیزان  بیکار  و های  است  تر 
باالتری   در سطح  میتولید  به  انجام  توجه  با  گیرد. 

کسب  به اهمیت  کارآفرینانه  از  وکارهای  یکی  عنوان 
های مهم سیستم اقتصادی و سهم قابل توجه  مؤلفه

ظرفیت   و  اشتغال  ایجاد  و  افزوده  ارزش  از  آنها 
جمله   از  مختلف  کشورهای  در  نوآوری  و  صادرات 

 گردد: ایران، پیشنهاداتی به صورت زیر ارائه می

وبی سیاست  ثباتی  در  نوسان  های  همچنین 
اقتصادکالن مانعی برای اجرای قراردادهای بلندمدت  

فعالیت  موفقیت  راستای  در  کارآفرینی  الزم  های 
بی اثر  در  آمده  بوجود  نااطمینانی  زیرا  ثباتی  است، 

سازد بینی آینده را دشوار می کار، پیش فضای کسب
هزینه کسبو  می های  افزایش  را  لذا وکار  دهد. 

می پی تثبیت شنهاد  برای  اقدامات  اجرای  که  گردد 
اولویت  در  نااطمینانی  کاهش  و  کالن  اقتصاد 

آنجایی از  گیرد.  قرار  جزء  سیاستگذارن  ایران  که 
کارایی کشورها کشورهای  این  برای  و  بوده  محور 

به را  کارآفرینی  تورم،  نرخ  و  مالیات  نرخ  -افزایش 
ان  دهد، لذا سیاستگذار صورت معناداری کاهش می

باید در اجرای سیاست های مالیاتی و پولی و مالی، 
ها بر کارآفرینی را مدنظر قرار  آثار منفی این سیاست

دهند. در عین حال، با توجه به اهمیت دسترسی به  
راه برای  مالی  توسعه کسبمنابع  و  وکارهای اندازی 

که   نکته  این  و  توسعه  درحال  کشورهای  در  نوپا 
ارائه  مننهادهای  به  دهنده  قادر  سنتی  مالی  ابع 

کسب مالی  منابع  تأمین  و  باال  ريسك  -پذيرش 
-رو، رشد فعالیتوکارهای کارآفرينانه نیستند. ازاين

-کارگیری شیوههای کارآفرينانه در گرو طراحی و به
مخاطره سرمایه  مانند  مالی  تأمین  نوين  پذیر های 

مخاطره  سرمايه  تأثیر  به  توجه  با  در  است.  پذیر 
مناب فرصتتأمین  مالي  پیشنهاد  ع  كارآفريني،  هاي 

گذاری  های سرمايهها با ايجاد مشوقشود، دولتمی
پذير و امکان دسترسی عادالنه کارآفرينان در  مخاطره

مخاطره مالی  منابع  به  کشور  کمك  سراسر  پذیر، 
های کارآفرينانه کنند.  مؤثری به ايجاد و رشد فعالیت

-هش هزینه راهوکار (کابه عالوه، بهبود محیط کسب
 وکار) به عنوان یک متغیر تأثیرگذار براندازی کسب

فرصتبهره از  ایجاد برداری  و  کارآفرینی  های 
های وکار جدید، باید به عنوان یکی از اولویتکسب

نظرقرار   مد  اشتغال  حوزه  در  سیاستگذاری  اصلی 
اضافه  شروع گیرد؛  هزینه  کاهش  راستای  در  براین 

قوانینکسب حذف  تشریفات دست  وکار،  و  وپاگیر 
اعطاي معافیت و  مالیاتی و کاهش  زاید دولتی  هاي 

نوسانات پولی و تورمی، از دیگر پیشنهادات مطالعه  
می حساب  به  با  حاضر  ارتباط  در  سرانجام،  آید. 

کارایی چنانچه  کشورهای  ایران)  جمله  (از  محور 
افزایش بیکاری مردم را به سمت خود اشتغالی سوق  

شود، لذا  کارهای نوپا  وگسترش کسب  دهد و موجب
موانع  دولت کاهش  معطوف  را  خود  توجه  باید  ها 

اندازی مشاغل جدید، های راهنظارتی، کاهش هزینه
محیط   تقویت  و  مالی  منابع  به  دسترسی  تسهیل 

با کشورهای کسب ارتباط  در  مقابل،  در  کنند.  وکار 
کاهش  نوآوری  به  منجر  بیکاری  افزایش  اگر  محور، 

ها باید بر رونق  های کارآفرینی شود، سیاستتفرص
رکود   سخت  اثرات  تا  شوند  متمرکز  اقتصادی 

 اقتصادی را محدود کنند. 
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