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 دهیچک

 یها کننده نییتع ییشناسا به همواره پژوهشگران ن،یبنابرا است؛ یاقتصاد توسعة ملزومات نیتر یدیکل از یکی ینیکارآفر
 تیتقو یبرا ییبسترها ،دولت حجم کاهش و آزاد یاقتصاد یفضا .اند داشته توجه نانهیکارآفر یها تیفعال ةتوسع

 .است ینیکارآفر یها تیفعال ةتوسع بر یاقتصاد یآزاد ریتأث یبررس پژوهش نیا یاصل هدف .شود یم قلمداد ینیکارآفر
 یگشتاورها روش و ایپو پانل کردیرو از و شد انتخاب نمونه یبرا 2013 تا 2004 ةدور یط جهان کشور 50 ،منظور نیا به

 و زریفر ادیبن یصاداقت یآزاد یریگ اندازه شاخص دو از ،اعتمادتر قابل جینتا به لین یبرا .شد استفاده (GMM) افتهی میتعم
 ،جینتا براساس .است هشد استفاده یجهان بانک و (GEM) ینیکارآفر یجهان بان دهید شاخص دو از نیهمچن و جیتیهر ادیبن

 نشان عوامل ریسا ریتأث یبررس ،نیهمچن .کند یم جادیا نانهیکارآفر یها تیفعال یارتقا یبرا یمناسب بستر یاقتصاد یآزاد
 یخارج میمستق یگذار هیسرما جذب و دولت یاثربخش تیتقو (،سرانه دیتول و بهداشت )آموزش، یانسان توسعة دهد یم
 توسعة یبرا مناسب یبستر جادیا منظور به جه،یدرنت .دارد ینیکارآفر یها تیفعال ةتوسع بر دار یمعن و مثبت ریتأث زین

 برطرف یروکراسوب و مجوز اخذ یبرا الزم زمان مانند وکار کسب شروع یبرا موجود موانع دیبا نانه،یکارآفر یها تیفعال
 ینیکارآفر تیتقو موجب است ممکن زین یگذار هیسرما و تجارت ،یپول و یمال یبازارها در ها تیمحدود کاهش .شوند
 گرید از تیشفاف جادیا و فساد کنترل نیهمچن و تیمالک حقوق تیرعا به التزام و اقتصاد در دولت حضور کاهش .شود

 .است نهیزم نیا در ها ضرورت

 
  .ینیکارآفر دولت، دخالت ،ینیکارآفر توسعة ،یاقتصاد یآزاد :یدیکل یها هواژ
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 مقدمه
 رونق، و رکود یها چرخه ،یجهان تحوالت ،ها رقابت از یبستر در یاقتصاد توسعة و رشد امروزه

 یاریبس و ییایجغراف تیموقع ،یعیطب منابع به یدسترس ،ها میتحر و دهایتهد ،یتیامن و یاسیس عیوقا

 اوالً که دارند اتیح ادامة توان ییاقتصادها تعامالت، نیا در .ردیگ یم صورت گرید طیشرا از

 .باشند داشته را عیسر تحوالت نیا با قیتطب تیقابل ،ایثان و باشند خود یدرون یروهاین به یمتک

 اقتصاد طیشرا به توجه با ران،یا اقتصاد ژهیو به اقتصادها از یبرخ در یجهان و یداخل تحوالت

 جادیا موجب یدولت یها اشتغال مطالبات و یکاریب بحران .است تر گسترده و تر قیعم ژهیو یاسیس

 از یکی ینیکارآفر ،انیم نیا در .است شده اقتصاد در یاجتماع -یاقتصاد قیعم یها بحران

 .ستایپو و مقاوم یاقتصاد ةجادکنندیا و داریپا و گسترده اشتغال دیتول ،زا درون ةتوسع یمحورها

 ةتوسع یاصل ةیپا ها ینوآور خلق و ها دهیا رییتغ ،یاقتصاد نینو یها هینظر اساسبر

 است مقصود نیا به جامعه رساندن یبرا ابزار نیبارزتر ینیکارآفر و شود یم محسوب یاقتصاد

(Szirmai et al., 2011.) است یاقتصاد رشد به یابیدست یبرا یمهم اریبس عامل ینیکارآفر 

(Urbano & Aparicio, 2016). به و است یور بهره یارتقا ،یاقتصاد رشد یمحورها از یکی

 یبرخ (.13۸3 ،یمیمق) دارد یبستگ نانهیکارآفر عمل به یور بهره شیافزا 1کیدر نظر

 ها انسان تیخالق به که اند کرده قلمداد یبشر جوامع ریناپذ انیپا منابع از یکی را ینیکارآفر

 (.1392 همکاران، و ی)صباح دارد یاریبس ارزش واست  مربوط

 طیشرا وجود انیم نیا در و است آن یها نهیزم جادیا مستلزم جامعه در ینیکارآفر شیافزا

 نانیکارآفر یبرا مناسب طیشرا و عوامل .دارد یاریبس تیاهم ینیکارآفرتوسعة  یبرا مناسب

 طیمح یها فرصت و داتیتهد و نانیکارآفر اهداف و ها راهبرد دسترس،در منابع عدب سه از

 نوآور و خالق افراد ،یا جامعه هر در .(13۸1 ،یانیدار احمدپور) است یبررس قابل یاقتصاد

 به را ها آن یگرخواهید و یکنجکاو ،یبلندپرواز حرص، مانند ییها زهیانگ که دارد وجود

 شود، فراهم ها آن یبرا یمناسب بستر اگر حال .دهد یم سوق نانهیکارآفر یها تیفعال سمت

  .ابدی یم گسترش شدت به ینیکارآفر و ینوآور

                                                           
1. Dreik 
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 کی تیموفق عامل تواند یم تیخالق و ینیکارآفر فقط امروز، یالملل نیب گستردة رقابت یفضا در
 یداخل یبازارها در اندازه هر ،یالملل نیب یبازارها بر حاکم آزادتر یفضا به توجه با .باشد بنگاه

 یبازارها در تیفعال یبرا یکمتر یآمادگ ها بنگاه شود، حاکم یشتریب یها تیمحدود و دخالت
 در مطالعات ةهم ،ینیکارآفر ةتوسع بر یاقتصاد یآزاد ریتأث مورددر البته .آورند یم دست به یجهان

 مربوط ینیکارآفر نیهمچن و یاقتصاد یآزاد از مختلف فیتعار به است ممکن که ستین راستا کی
 دهکر استفاده یاقتصاد یآزاد یبرا یمختلف یها شاخص و فیتعار از حاضر پژوهش ،رو نیا از .باشد
 یها تیفعال ةتوسع بر یاقتصاد یآزاد یها شاخص ریتأث یبررس پژوهش یاصل هدف جه،یدرنت .است

 .است جهان منتخب یکشورها از یا نمونه یپانل یها داده از استفاده با تر جامع یکردیرو با نانهیکارآفر

 
 یقتحق یشینةپ و ینظر یمبان بر یمرور

(، Baumol, 1968) است نشده انیب یخوب به یاقتصاد یها یتئور در ینیکارآفر یواقع تیاهم
 نیتر مهم  متعدد، یهاریمس از بازار یروهاین یساز تیشخص به توجه با نیکارآفر که یدرحال

 یبگلمانند  یافراد ،یتیریمد اتیادب در (.Lazear, 2004) شود یم محسوب مدرن اقتصاد گریباز
 همراه لیتخ و جسارت ت،یخالق با را ینیکارآفر (1996) دس و نیالمپک و (19۸7) دیبو و
 .داند یم نوآور کی را نیکارآفر کهاست  کرده انیب (1911) 1تریشومپ را گرید ةدیا .دانند یم

 دهد یم انتقال نینو یریمس به هیاول تعادل از را اقتصاد ،دیجد باتیترک جادیا با نیکارآفر
(Wong et al., 2005). و جینتا از یعیوس فیط مورددر که است یکس نیکارآفر ،تیدرنها 

 توان یم ب،یترت نیا به .(Knight, 1921) کند یم قضاوت و یساز میتصم نده،یآ نانینااطم طیشرا
 کرد: انیب ریز نمودار صورت به را ینیکارآفر مفهوم

 
 ینیکارآفر مفهوم اتیادب. 1 نمودار

                                                           
1. Schumpeter 
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 (GEM) ینیکارآفر یجهان بان دهید

 کند یم یابیسنجش و ارز را نانهیکارآفر یها تیفعال 1

 ییارویرو و ها فرصت و ها تیقابل کدر ،عموم دگاهی)د ادراکات و ها شیگرا محور سه بر که

 نوپا، نوظهور، ینیکارآفر شامل دیجد وکار کسب تیریمد ای یانداز راه) ها تیفعال ،(شکست با

 یها یریگ )جهت اقیاشت و وکار( کسب از خروج و شده تیتثب ،یاجبار -نوپا ،گرا فرصت -نوپا

 (.1393 ،یداود و عالم ی)مدرس است استوار (ییزا اشتغال یبرا یاستیس

 و مبادله معاوضه، تصرف، و دخل در افراد بودن آزاد یمعنا به یاقتصاد یآزاد مفهوم

 (.13۸5 ،یسامت) اند آورده دست به یقانون قیطر از که است خود یشخص یها ییدارا یواگذار

مؤسسة  یاقتصاد یآزاد شاخص یالملل نیب سطح در یاقتصاد یآزاد یها شاخص نیتر معروف

 پنج شامل زریفر اقتصاد یآزاد شاخص .است 3جیتیهر ادیبن یاقتصاد یآزاد شاخص و 2زریفر

 یگذار هیسرما ها، ارانهی حجم ،GDP از یدرصد دولت )مصرف دولت ةانداز و حجم مورد

 از )استقالل تیمالک حقوق تیامن یقانون ساختار (،حقوق و درآمد بر اتیمال یها نرخ و دولت

 (،ییقضا دستگاه یکپارچگی و ینظام دخالت ،یمعنو تیمالک از تیحما ،ییقضا دستگاه

 (،تورم راتییتغ ،یخارج یارزها تیمالک یآزاد ،ینگینقد )رشد سالم ینگینقد به یدسترس

 ارز نرخ تفاوت ،یقانون یتجار موانع ،یگمرک یها تعرفه و اتی)مال یخارج تجارت یآزاد

 زانیم) کار بازار و یمال نیقوان و (تجارت بخش حجم و هیسرما بازار کنترل اه،یس بازار و یرسم

 ،یخصوص یها بانک در ها سپرده سهم ،یبانک سود نرخ تیمحدود ،ها بانک مشارکت

 ،نیهمچن .شود یم (دولت ییزا اشتغال سهم و روین اخراج و دستمزد نیقوان در تیمحدود

 وکار، کسب یآزاد یها شاخص قیطر از ج،یتیهر ةمؤسس یسو از یاقتصاد یآزاد یریگ اندازه

 ،یپول یآزاد ،4دولت ةمداخل از یآزاد ،یاتیمال یآزاد ،یتجار یآزاد کار، یروین یآزاد

 .ردیگ یم انجام فساد از یآزاد و تیمالک حقوق ،یمال یآزاد ،یگذار هیسرما یآزاد

 یفضا ،درواقع .کنند یم شکوفا یاقتصاد کالن آزاد طیمح کی در را خود یها لیپتانس افراد

 ،کند یم قیتشو نانهیکارآفر یها مهارت شیافزا در یگذار هیسرما یبرا را افراد یاقتصاد آزاد

                                                           
1. Global Entrepreneurship Monitor 
2. Fraser Institute 
3. Heritage Foundation 

 .است 03/0برابر  αاز مداخله دولت که در آن  ی=آزادα -100(کشور یمصرف)مخارج 2 .4
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(Sobel et al., 2007.) خطا -شیآزما از یباالتر زانیم ،شتریب یاقتصاد یآزاد سطوح با ییکشورها 

 دیتول یبرا خود وار وانهید و فرد منحصربه یها دهیا کنند یم دایپ اجازه افراد .کنند یم تجربه زین را

 اتفاق وکار کسب در شکست از یشتریب سطوح ،ییفضا نیچن در .کنند امتحان دیجد محصوالت

 زین 2اپل و 1ماکروسافت مانند یبزرگ یها شرکت ،یگذار هیسرما تالش ونیلیم چند از یول ،افتد یم

 .دشو یم متولد

 ةتوسع بر یمختلف یها کانال از دولت دخالت شدنمحدود مقابل، در و یاقتصاد یآزاد

 مصرف قیطر از اقتصاد در دولت دخالت ،برالیل -کیکالس اقتصادانان .گذارد یم ریتأث ینیکارآفر

 را یینها یها اتیمال اعمال و یعموم یگذار هیسرما ،یانتقال پرداخت یها طرح ةواسطبه عیتوز و

 یوقت .(Bjørnskov & Foss, 2008) دانند یم نانهیکارآفر یها تیفعال و یاقتصاد رشد یبرا یمانع

 منابع فروش ،یدولت دیتول ةیناح از مخارج نیا .است ازین یشتریب ةبودج به باشد، بزرگ دولت حجم

 که دهد می نشان تجربه دولتی، بخش ناکارایی به توجه با .است نیتأم قابل اتیمال اخذ و یعیطب

 منابع یجیتدر اتمام ،نیهمچن .است کم بسیار گسترده سطح در دولتی بخش سودآوری امکان

 نانینااطم یبازارها و منابع نیا یمتیق یها شوک ،یمعدن مواد و گاز و ینفت منابع مانند ریدناپذیتجد

 بخش حجم دولت، ةانداز شدنبزرگ با ،تیدرنها .است دوم منبع به اتکا مشکالت جمله از آن

 یخصوص بخش دوش بر بزرگ دولت یمال نیتأم ن،یبنابرا ؛ابدی یم کاهش اقتصاد در یخصوص

 منابع در مشکل بروز صورتدر ،دولت مخارج یرکاهشیغ تیماه به توجه با .کند یم ینیسنگ

 بودنباال ،نیهمچن .شود بحران وارد جامعه کی اقتصاد است ممکن دولت، یاتیرمالیغ یدرآمد

  .شود  خارج اننیکارآفر دسترس از خانوارها با مرتبط خدمات شود یم موجب ها اتیمال سطح

 حفاظت با یاقتصاد یآزاد ارتباط به نیکارآفر بر یاقتصاد یآزاد یرگذاریتأث گرید کانال

 باشند، خود دةیآفر صاحب یدرست به نتوانند افراد یوقت .شود یم مربوط تیمالک حقوق از

 یآزاد (.North, 1990; Barzel, 2005) نزنند دست نوآورانه یها تیفعال به هرگز است ممکن

 نیقوان وجود .دارد یادار یروکراسوب و جوامع ینظارت ساختار با یکینزد ارتباط یاقتصاد

 وارد سیتأس تازه یها بنگاه ژهیو به ها بنگاه بر را ییفشارها ازحد شیب یها نظارت و متعدد

                                                           
1. Microsoft 
2. Apple 
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 یکشورها یاساس مسائل از یکی .(Kirzner, 1985) شود یم ها آن کار ةمادا از مانع که دآور یم

 ...و یشهروند حقوق ،یشهرساز ،یطیمح ستیز ،یبهداشت نیقوان انواع وجود ،توسعه درحال

 جزء توسعه یها تیاولو ،نددرست ظاهر به نیقوان نیا هرچند .است افتهی توسعه یکشورها مشابه

 .است جوامع شرفتیپ ریمس نفکیال

 های بینی یشپ .است تورم نوسان و نرخ یژهو به و نامناسب پول وجود دیگر، مهم ةنکت

 در ثباتی یب عنوان به تورم .دارد زیادی اهمیت کارآفرینان برای یآت ینسب های یمتق به مربوط

 انتقال موجب تورم .(Kirzner, 1997) اندازد یم کار از را ینسب های یمتق دهی یامپ آثار اقتصاد،

 سایر منابع و دوش می قیمتی فلزات و ارز مسکن، زمین، مانند غیرمولد بخش سمت به مالی منابع

 (.Barro, 2013) شود می یاقتصاد رکود موجب تورم بنابراین، ؛کند یم محدود را ها بخش

 که است نیا ینیکارآفر ةتوسع بر دولت گستردة حضور ریتأث یها کانال از گرید یکی

 به ورود یبرا را افراد ةزیانگ د،یشد یها نظارت و یاقتصاد یها یآزاد در تیمحدود

 بخش در رانت و فساد قت،یدرحق .کند یم دیتشد ینیکارآفر یجا هب انهیجو رانت یها تیفعال

 یوقت (.Kotera et al., 2012; Themudo, 2014) کند یم دایپ یواقع یمعن یدولت و یعموم

 از دونش یم قیتشو ها آن شود، یاقتصاد یها تیموفق موجب فساد و رانت منابع به شدنکینزد

 .آورند رو ها تیفعال نیا به و دونش دور ینیکارآفر و دیتول یها تنش

 کالن تیریمد مهم قتیحق نیا به ینیکارآفر بر یاقتصاد یآزاد یرگذاریتأث گرید کانال

 ؛Gali, 1994) است همراه یثبات یب با اقتصاد در دولت گستردة حضور که شود یم مربوط جامعه

Afonso & Furceri, 2010). ابد،ی رییتغ ها دولت رییتغ با یاقتصاد کالن یها برنامه و نیقوان یوقت 

 مشکل دچار یخصوص بخش یزیر برنامه و دوش یم  فیتضع ندهیآ به نانیکارآفر اعتماد

 هعمد طور به که کند یم دایپ یشتریب تیاهم ربازدهید یها تیفعال نةیزم در مسئله نیا .شود یم

 .هستند زودبازده یها پروژه از سودمندتر اریبس

 در دولت ةگسترد حضور و یاقتصاد یآزاد شدنمحدود موجب که موانع ریسا مورددر

 شدنمحدود ،(Kopits & Craig, 1998) بازارها انواع در تیشفاف نبود به توان یم شود یم اقتصاد

 ،(Islam, 2014 ؛Aidis et al., 2012) نانیکارآفر یبرا جهیدرنت و اقتصاد در یمال و یپول منابع

 ،ینیکارآفر و سکیر به ها آن نداشتن لیتما جهیدرنت و نخبگان یبرا یدولت مشاغل تیجذاب
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 نانهیکارآفر یها تیفعال کاهش جهیدرنت و یخارج گذاران هیسرما نشدندراو و نداشتن مشارکت

 ةتوسع بر یاقتصاد یآزاد یرگذاریتأث یها کانال، 2 نمودار در .(Kapuria, 2007) کرد اشاره

 .دوش یم ارائه خالصه طور به ینیکارآفر

 
 ینیکارآفر توسعة بر یاقتصاد یآزاد یرگذاریتأث یها کانال. 2 نمودار

 قیتحق ینظر یها افتهی :منبع

 قیتحق نةیشیپ
 .است گرفته صورت ییها یبررس ینیکارآفر و یاقتصاد یآزاد رابطة نةیدر زم ر،یاخ یها سال در

 یا منطقه ةتوسع و یاقتصاد رشد یبرا یاصل ةواسط را ینیکارآفر یپژوهش در (2006) بلوس و هال

 را ینیکارآفر کمتر قانون و قاعده و کنترل و یاقتصاد یآزاد اند گرفته جهینت و اند کرده یمعرف

 -دیجد یها یگذار هیسرما یبرا جسارت اند داده نشان (2007) همکاران و بلسو .دهد یم گسترش

 .دشو یم ینیکارآفر توسعة موجب یول ،است همراه شکست با -یاقتصاد یآزاد ةجینت در

 جهینت نیا به جهان کشور 37 به مربوط یها داده یبررس با (200۸) همکاران و مکمولن

 تیفعال دو هر بر (جیتیهر ادیبن گزارش اساس)بر یاقتصاد یآزاد یها شاخص که اند دهیرس

 یجهان بان دهید شاخص اساس)بر 2ضرورت یمبنا بر ینیکارآفر و 1فرصت یمبنا بر ینیکارآفر

 و یاقتصاد یآزاد نیب ةرابط یبررس با (200۸) سترومینا ،نیهمچن .دارد مثبت اثر (ینیکارآفر

                                                           
1. Opportunity-motivated 
2. Necessity-motivated 
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 یآزاد و تر کوچک دولت که است دهیرس جهینت نیا به OECD کشور 23 در ینیکارآفر

 رونق جینتا از که شتریب تجارت و کسب و کمتر قانون و نامه نییآ یعنی شتریب یاقتصاد

 .شود یم ینیکارآفر شیافزا موجب ،است وکار کسب

 استفاده زریفر ةمؤسس یاقتصاد یآزاد یها داده ازخود  یها پژوهش در (200۸) فوس و بورنسکو

 ینیکارآفر و یاقتصاد یآزاد نیب دار یمعن یهمبستگ دهد یم نشانها  پژوهش آن جینتا .اند کرده

 .شود یم محسوب نانهیکارآفر یها تیفعال توسعة یبرا یجد مانع دولت اندازة اما ،ندارد وجود

 یاقتصاد یها تیفعال در ازحد شیب موانع اثر انیم ارتباط خود پژوهش در (2011) دمنیفر

 یارتباط است گرفته جهینت و کرده یبررس ینیکارآفر بر را (یاقتصاد یآزاد در تی)محدود

 انگی و زمنیو .دارد وجود ینیکارآفر و یاقتصاد ازحد شیب کنترل انیم یمنف و دار یمعن

 شاخص از کا،یآمر در سرانه یداخل دیتول یبرا یالتیا یها داده از خودمطالعة  در (2011)

 (200۸) سوبل رمولدیغ و مولد نمرات از نیهمچن و یاقتصاد یآزاد یبرا یشمال یکایآمر

 بهبود قیطر از یاقتصاد یآزاد کند یم انیب ها آن جینتا .اند کرده استفاده ینیکارآفر یبرا

 .دهد یم شیافزا را سرانه یداخل دیتول ،ینیکارآفر

 به شروع هندوستان در که ییها شرکت از بزرگنمونة  کی از استفاده با (2015) تیکسید و یچار

توسعة  با یتجار یها گروه یسو از یرسم تجارت شروع احتمال اند گرفته جهینت ،اند کرده کار

 .است شتریب یخارج یها شرکت حضور با و یساز یخصوص یها استیس

 و نییپا درآمد با باال، درآمد با کشور ۸7 یبرا یا مطالعه در (2014) همکاران و یاچور -هررا

 بر یخارج میمستق یگذار هیسرما و نهادها تیفیک ،یاقتصاد یآزاد ریتأث نوظهور یاقتصادها

 اند هفتگر جهینت و اند کرده یبررس یجهان بانک یها داده از استفاده با را نانهیکارآفر یها تیفعال

 1ماندانیش .دارد دیجد یوکارها کسب شروع به لیتما بر دار یمعن و مثبت ریتأث یاقتصاد یآزاد

 دهیرس جهینت نیا به یرومان در ینیکارآفر ةتوسع بر وکار کسب آزاد طیمح ریتأث یبررس با (2015)

 .دارد وجود ینیکارآفر سطح و یاقتصاد یآزاد نیب یقو و میمستق ةرابط که است

 باال درآمد با کشور 24 یها داده از استفاده با خود یبررس در (2016) 2کینه و نوگاکر

                                                           
1. Şimandan 
2. Crnogaj & Hojnik 
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 بر مثبت ریتأث ینهاد نةیزم در یاقتصاد یآزاد که دندیرس جهینت نیا به 2010 -2006 ةدور یبرا

 به ینیکارآفر یبرا یفرد میتصم افتندیدر ها آن ،نیهمچن .دارد یدیتول ینیکارآفر ةتوسع

 .شود یم مربوط یاجتماع یها نرم و یفرهنگ یهنجارها به یتوجه انیشا طور به
 انیب مطالعات اغلب جینتا ،ینیکارآفر یها کننده نییتع ةحوز یتجرب مطالعات مرور با

 شدن یجهان و ییزدا مقررات اقتصاد، در دولت کمتر دخالت ،یاقتصاد آزاد یفضا کند یم
 یبرخ در البته .کند یم فراهم یاقتصاد یها تیفعال توسعة یبرا را یمناسب نةیزم اقتصاد،

 یها شرکت با رقابت در یداخل عیصنا فیتضع یاقتصاد یآزاد یخارج یمنف آثار به ها یبررس
 ,Obokoh & Asaolu) کوچک یها شرکت فیتضع جهیدرنت و ها شرکت ادغام ،یتیچندمل

 ؛Choy, 2013) یعدالت یب و ینابرابر دیتشد (،Martin, 2004) رقابت یها تیمحدود ،(2012
Apergis, 2015،) ستیز طیمح بیتخر (Shahbaz et al., 2015؛ McAusland, 2010) اشاره ...و 

 مشخص ها شاخص از جامع کردیرو با یتجرب ةمطالع با فقط یینها ةجینت ،رو نیا از .است شده
 پرسش ب،یترت نیا به .سازد یم انینما شتریب را حاضر ةمطالع تیاهم و ضرورت که دشو یم

 و فیتعار از ینیکارآفر و یاقتصاد یآزاد شاخص یبرا اگر :است نیا حاضر مطالعة یاصل
 ةتوسع یبرا یبستر را یاقتصاد یآزاد توان یم ،گرفت بهره مختلف یمحاسبات یکردهایرو
 یگذار هیسرما جذب و دولت یاثربخش ،یانسان ةتوسع ایآ دانست؟ ینیکارآفر یها تیفعال

 ؟شود یم یبررس مورد جوامع در ینیکارآفر تیتقو موجب یخارج میمستق
 

 یقتحق  روش

 د،شو تولید مختلف مقاطع برای و زمان طول در ها داده وقتی ،یاقتصادسنج الگوهای اساسبر
 یاریبس یایمزا ییتابلو یها داده .شود یم گفته پانل یا تابلویی یها داده ها به آن اصطالحدر

 ناهمسان، های یانسوار وجود شدنمحدودمانند  ؛دارند یزمان یسر یا یمقطع یها داده به نسبت
 یشمی،)ابر تر یچیدهپ رفتاری یها مدل برآورد و بیشتر یکارای و آزادی ةدرج بیشتر، تغییرپذیری

 یها داده در هستند. یاقتصاد روابط در ییایپو یبررس دنبالبه اغلب اقتصاددانان البته (.1391
 یها روش از یکی که دارد وجود مختلف یکردهایرو با ایپو روابط یبررس امکان زین پانل

 (GMM)افتهی میتعم یگشتاورها کردیرو مناسب،
 افتهی میتعم یگشتاورها روش .است 1

                                                           
1. Generalized method of moments 
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(GMM) ییها نیتخم آوردندستبه یبرا را یبهتر چارچوب که داد توسعه (13۸2) هانسن را 
 .سازد یم فراهم یمجانب ییکارا با

 است. گرفته انجام 2013 -2004 یها سال یبرا و 1جهان منتخب کشور 50 یبرا حاضر ةمطالع
 گرفته صورت GMM روش از استفاده با و یاپو ییتابلو یها داده کمک به اطالعات یلتحل و یهتجز

 .است شده گرفته بهره Eviews6 و STATA12 یافزارها نرم از کار این برای .است
 یگشتاور شروط وجود فقط و ستین یازین اخالل ءجز عیتوز بودنمشخص به GMM روش در

 نیا قالب در فقط کینامید ییتابلو یها داده یها مدل نیتخم است. یکاف مدل نیتخم منظور به

 از ییها وقفه ای وقفه شدنوارد قیاز طر ییایپو ةرابط یاقتصادسنج یها مدل در است.اجرقابل روش

 ،بیترت نیا به .(Baltagi, 2005) شده است مشخص مدل در یحیتوض ریمتغ عنوان به وابسته ریمتغ

 یها کشش و دیآ یم وجودبه ایپو یقیتلف یها داده روش به مدل مجدد یپارامتربند امکان

 است یگشتاور کیتکن از یبسط GMM روش در نیتخم کیتکن .دشو یم ریپذ امکان مدت کوتاه

  است. افتهی میتعم یخط ونیرگرس از فراتر یگرید یها مدل به که

 آزمون دو از مدل در شدهاستفاده یرهایمتغ و جینتا اعتبار سنجش یبرا GMM روش در ،نیهمچن

 یمعنبه ها آزمون نیا در صفر ةیفرض رد .شود یم استفاده 3باند یخودهمبستگ آزمون و 2سارگان

 .است نشده رد یبرآورد یها مدل در ها آن احتمال ارزش به توجه با که است بیضرا بودننامعتبر

 سترومین و (2014) همکاران و یاچور-هررا مطالعات مانند یتجرب و ینظر مطالعات اساسبر

 میمستق یگذار هیسرما جذب و نهادها تیفیک ،یانسان ةتوسع ،یاقتصاد یآزاد برعالوه ،(200۸)

 و برآورد یبرا .است نانهیکارآفر یها تیفعال ةتوسع بر مؤثر یرهایمتغ نیتر مهم جمله از یخارج

 :شود یم استفاده ریز صورت به مدل چهار از جینتا استنتاج
 

                                                           
قابل جیو نتا دوش یپوش جهان انجام گرفته است تا از تفاوت کشورها چشم یکشورها همة یبررس کردیمطالعه با رو نیا .1

 جان،یآذربا یکشورها شامل منظر نیا از یینها نمونة ،موجود یها داده تیتوجه به محدود باحاصل شود.  یاعتمادتر
 ،یسعود عربستان ه،یروس پاکستان، ه،یجرین ک،یمکز ،یمالز عراق، ران،یا هند، مجارستان، مصر، ن،یچ ل،یبرز ن،یآرژانت

 چک، یجمهور ،یلیش کانادا، ک،یبلژ ش،یاتر ا،یاسترال ،یاندونز ونزوئال، ن،یاوکرا ه،یترک ،یجنوب یقایآفر سنگاپور،
 لند،یوزین هلند، لوکزامبورگ، ،یجنوب ةکر ژاپن، ا،یتالیا رلند،یا سلند،یا ونان،ی آلمان، فرانسه، فنالند، ،یاستون دانمارک،

 .شود یم کایامر متحده االتیا ا،یتانیبر س،یسوئ سوئد، ا،یاسپان ،یاسلوون ،یاسلواک پرتغال، لهستان، نروژ،

2. Sargan 
3. Band 
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 بانک ینیکارآفر شاخص GEM، LNewden ینیکارآفر شاخص LTEA ،ها مدل نیا در

 نیانگیم LFreedom1 ،زریفر ادیبن یاقتصاد یآزاد یها شاخص نیانگیم LFreedom2 ،یجهان

 گزارش :ها داده )منبع یانسانتوسعة  شاخص LHDI ،جیتیهر ادیبن یاقتصاد یآزاد یها شاخص

UNDP ملل سازمان توسعة برنامة 2015
1)، LGovef گزارش :ها داده )منبع دولت یاثربخش 

WGI یحکمران یجهان یها شاخص 2015
 )منبع یخارج میمستق یگذار هیسرما LFDI و (2

 .است (WDI 3 یجهان بانک توسعة یها شاخص 2016 سال گزارش :ها داده

 

 ییمانا آزمون
 استفاده با رهایمتغ در واحد ةشیر نداشتنوجود ای داشتنوجود ،ها مدل برآورد و نیتخم از قبل

 آزمون جینتا .است شده یبررس Eviews افزار نرم در و چاو و نیل ن،یلو واحد شةیر آزمون از

 ن،یبنابرا ؛است استفاده مورد یرهایمتغ در واحد ةشیر نداشتنوجوددهندة  نشان 1 جدول در

 .داشت یشتریب نانیاطم کاذب ونیرگرس نداشتنوجود درمورد توان یم
 

 چاو( و نیل ن،ی)لو واحد شةیر آزمون .1 جدول
 احتمال ارزش آزمونآمارة  رهایمتغ

LTEA 36۸4/10- 0000/0 
Lnewden 0374/20- 0000/0 

Lfree1 71611/6- 0000/0 
Lfree2 76349/3- 0001/0 
LHDI 77۸5/17- 0000/0 

Lgovef 972/172- 0000/0 
LFDI ۸0121/5- 0000/0 

 قیتحق یها افتهی منبع:

                                                           
1. United Nations Development Programme 
2. Worldwide Governance Indicators 
3. World Development Indicators (World Bank) 
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 ها افتهی
 (GEM) ینیکارآفر توسعة و یاقتصاد یآزاد

 ةمؤسس و جیتیهر ادیبن یاقتصاد یآزاد شاخص ریتأث برآورد به مربوط یها مدل برآورد جینتا

 یاقتصاد یآزاد شاخص .دیآ یم 2 جدول در GEM ینیکارآفر توسعة شاخص بر زریفر

 .دارد ینیکارآفر شاخص بر یدار یمعن و مثبت ریتأث درصد 99 نانیاطم سطح در جیتیهر

 شاخص یدرصد 73/1 بهبود موجب یاقتصاد یآزاد شاخص در درصد کی شیافزا

 حاضر مطالعة یاصل ةیفرض توان ینم جه،یدرنت .است شده یبررس مورد ةنمون در ینیکارآفر

 .کرد رد را GEM فیتعر از ینیکارآفر ةتوسع بر یاقتصاد یآزاد مثبت ریتأث بر یمبن
 

 (GEM) ینیکارآفر توسعة و یاقتصاد یآزاد .2 جدول
 زریفر یاقتصاد یآزاد جیتیهر یاقتصاد یآزاد ریمتغ

LTEA(-1) 
0۷۹/0 

*(13/4) 
005/0 

(852/0) 

Lfree1 
۷3/1 

*(01/6) 
- 

Lfree2 - 68/0- 
 (62/1-) 

LHDI 
32/8 

*(56/۹) 

4۹/۷ 

*(۹5/24) 

Lgovef 
54/0 

*(۷4/3) 
02۷/1 

* (۷6/۹) 

LFDI 
03۷/0 

*(۹6/3) 

03/0 
*(35/2) 

 :prob(z) 02/0 و :prob(z): 42/2- z 02/0 و :z -31/2 اول مرتبه یخودهمبستگ
 :prob(z) 22/0 و :prob(z): 22/1- z 1۹/0 و :z -2۹/1 دوم مرتبه یخودهمبستگ

 :prob(chi2) 5۹/0 و :prob(chi2): 60/22 chi2 ۷0/0 و :chi2 81/22 سارگان
 

 درصد  10 یدار یمعن سطح ***           درصد 5 یدار یسطح معن **         درصد 1 یدار یسطح معن *

 قیتحق یها افتهیمنبع: 
 

 بیضر )با یانسانتوسعة  شاخص تمیلگار درصد( 99 نانیاطم سطح )در یدار یمعن به توجه با

 یگذار هیسرما جذب تمیلگار و (76/9 و 74/3 بیضر )با دولت یاثربخش تمیلگار ،(95/24 و 56/9
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 کننده نییتع ینیکارآفر ةتوسع در ها شاخص نیا مدل، دو هر در (35/2 و 96/3 بیضر )با یخارج

 (59/0 احتمال )با 60/22 و (70/0 احتمال )با ۸1/22 یها آماره با مدل دو هر سارگان آزمون .هستند

 )با -22/1 و (19/0 احتمال )با -29/1 ریمقاد با باند دوممرتبة  یخودهمبستگ آزمون نیهمچن و

 .کند یم دییتأ را استفاده مورد یرهایمتغ بودنمعتبر (22/0 احتمال

 ةمرحل در و یانسان ةتوسع بهبود گفت توان یم شاخص سه نیا بیضرا مقدار به توجه با

 .است داشته ینیکارآفر ةتوسع بر را ریتأث نیشتریب دولت یاثربخش دوم

 
 1(یجهان بانک) ینیکارآفر توسعة و یاقتصاد یآزاد

 نیا در اعتمادتر قابل جینتا به حصول یبرا د،ش ذکر مطالعه روش قسمت در کهطور همان

 جدول در .است شده گرفته بهره ینیکارآفر و یاقتصاد یآزاد هم مختلف فیتعار از مطالعه

 ارائه یجهان بانک فیتعر با ینیکارآفر شاخص بر یاقتصاد یآزاد ریتأث مدل برآورد جینتا ،3

 درصد، 99 سطح در یاقتصاد یآزاد یها شاخص بیضر یدار یمعن به توجه با .است شده

 زانیم به بیترتبه زریفر و جیتیهر فیتعار با یاقتصاد یآزاد شاخص در یدرصد کی بهبود

 .است  شده ینیکارآفر ةتوسع یارتقا موجب درصد ۸۸/0 و درصد 33/1

 06/9 بیضر)با  دولت یاثربخش(، 9۸/14 و 67/7 بیضر)با  یتوسعة انسانشاخص  بیضرا

 سطح در زین جدول نیا در( 01/7 و ۸5/1 بیضر)با  یخارج یگذار هیسرما جذب و( 25/3 و

 ةتوسع در ادشدهی یها شاخص یکنندگ نییتع بر جینتا نیااند.  بوده دار یمعن درصد 99

 نیشتریب یانسان ةتوسع بهبود کند یم انیب جدول نیا جینتا ن،یهمچن. کند یم دیتأک ینیکارآفر

 .است داشته ینیکارآفر ةتوسع بر را ریتأث

 احتمال)با  0۸/32( و 64/0 احتمال)با  74/22 یها با آماره مدل دو هرآزمون سارگان 

 و( 36/0 احتمال)با  -90/0 ریمقادبا باند  دوم ةمرتب یآزمون خودهمبستگ نیهمچن( و 19/0

 .کند یم دییتأ رامورد استفاده  یرهایبودن متغمعتبر( 21/0 احتمال)با  -24/1

 
                                                           

 رانیبدون ا یمورد بررس ةنمون مدل، نیا درندارد،  وجود گاهیپا نیا ینیکارآفر یاه گزارش در رانیا یها دادهکه  ازآنجا .1
 برآورد شده است.
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 (یجهان )بانک ینیکارآفر توسعة و یاقتصاد یآزاد. 3 جدول
 زریفر یاقتصاد یآزاد جیتیهر یاقتصاد یآزاد ریمتغ

Lnewden(-1) 
065/0 

(124/0) 
063/0 

*(6۷/2) 

Lfree1 
33/1 

*(۷8/6) 
- 

Lfree2 - 
88/0 

*(53/4) 

LHDI 
۷2/3 

*(6۷/۷) 

44/4 

*(۹8/14) 

LFDI 
034/0 

*(06/۹) 

01۷/0 
*(25/3) 

Lgovef 
1۹/0 

***(85/1) 
231/0 

*(01/۷) 
 :prob(z) 41/0 و :prob(z): 83/0- z 14/0 و :z -45/1 اول مرتبة یخودهمبستگ
 :prob(z) 21/0 و :prob(z): 24/1- z 36/0 و :z -۹0/0 دوم مرتبة یخودهمبستگ

 :prob(chi2) 1۹/0 و :prob(chi2): 08/32 chi2 64/0 و :chi2 ۷4/22 سارگان
 درصد  10 یدار یمعن سطح***        درصد 5 یدار یمعن سطح**       درصد 1 یدار یمعن سطح* 

 قیتحق یها افتهی منبع:
 

 یریگ جهینت و بحث
 با .شد یبررس جهان منتخب کشور 50 در ینیکارآفر و یاقتصاد یآزاد انیم ریتأث ،مطالعه نیا در

 ریتأث نیا و بود دار یمعن و مثبت ینیکارآفر بر یاقتصاد یآزاد ریتأث ،ها مدل نیتخم جینتا به توجه

 ینیکارآفر و یاقتصاد یآزاد از مختلف یها شاخص با یبرآورد یها مدل تمام هر در تمثب

 پژوهش جینتا .دارد ینیکارآفر ةتوسع در یمهم نقش یاقتصاد یآزاد جه،یدرنت .شود یم دهید

 و سوبل (،200۸) فوس و بورنسکو (،2006) سوبل و هال مانند نیشیپ مطالعات اغلب با حاضر

 و (2014) همکاران و یاچور-هررا (،2013) وبر و پاول (،2015) ماندانیش (،2007) همکاران

 ینیکارآفر ةتوسع و وکار کسب یفضا بهبود .است بوده سازگار (2013) همکاران و گومان

 و وکار کسب یفضا بهبود موجب یاقتصاد آزاد یفضا و است یاقتصاد شرفتیپ و توسعه ةالزم

 یآزاد یها شاخص یارتقا و دولت دخالت کاهشبه  دیبا ن،یبنابرا ؛دشو یم ینیکارآفر ةتوسع

 .شود توجه کشور یا توسعه یها برنامه در بازار یروهاین به اعتماد و یاقتصاد
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 یبرا یا ژهیو تیاولو و تیاهم نانهیکارآفر یها تیفعال توسعة منظور به مناسب طیشرا جادیا

 نیقوان وضع و موقت یمال نیتأم ،یمقطع یها استیس ،یا قهیسل یها تیحما .دارد زانیر برنامه

 نانهیکارآفر بلندمدت و داریپا یها تیفعال موجب خاص طیشرا از عبور یبرا مقررات و

 آن رییتغ امکان به توجه با و ردیگ یم صورت مدت کوتاه افق در تحوالت نیا رایز ،شود ینم

 .کند یم جادیا نانیکارآفر در یکمتر اعتماد ،نامداراستیس و رانیگ میتصم رییتغ با همراه

 تر قیعم ریتأث موجب ،شود یم جادیا بلندمدت افق در که یزمان نانهیکارآفر و یدیتول یها بنگاه

 .شود یم دیتول و اشتغال بر تر گسترده و
 یها یآزاد گسترش ینیکارآفر ةتوسع یبرا اقدامات و ها برنامه نیبهتر از یکی ،نیبنابرا

 .است یاقتصاد یفضا در دولت یگر یتصد کاهش و کمتر ةمداخل و یاقتصاد فعاالن عمل
 بازار یها یروین یآزاد و بازار سازوکار بودنحاکم ،اقتصاد یالملل نیب ةصحن در ب،یترت نیا به

 که کند یم دایپ رقابت توان ییفضا نیچن در کشور کی صنعت و دیتول یزمان .شود یمشاهده م
 یبازارها در رقابت یبرا تالش ،نیهمچن .باشد امحکمفر یداخل اقتصاد در یبهمشا تیوضع
 .شود یم منجر ینیکارآفر شتریب ةتوسع به یجهان

 شروع موانع دیبا اول قدم در ،یاقتصاد یآزاد یهاربخشیز به توجه با ن،یبنابرا
 و یادار ةگسترد یروکراسوب ،ازین مورد یهامجوز اخذ یبرا الزم زمان مانند وکار کسب

 در اندازه از شیب یها کنترل و ها تیمحدود .شود برطرف نیکارآفر ازین مورد خدمات
 تجارت ،(ینگینقد تیریمد و تورم) یپول و (یبانک و یمال خدمات مقررات) یمال یبازارها

 را ینیکارآفر یها زهیانگ زین (یقانون کسانی برخورد و نیقوان) یگذار هیسرما و (ها تعرفه نظام)
 بیرق میمستق طور به سو کی از اقتصاد در دولت ةگسترد حضور ،نیهمچن .دهد یم کاهش
 گسترش با گرید یسو از و سازد یم مختل را نانیکارآفر عملکرد و شود یم یخصوص بخش
 )استقالل تیمالک حقوق فیتضع و بازارها تیشفاف در اخالل م،یحج مقررات فساد، ،ها رانت
 (قراردادها یقانون یاجرا و یگذار قانون ستمیس یکپارچگی ت،یمالک حقوق از تیحما ،ییقضا

 .دکن یم رو هروب یجد موانع با را ینیکارآفر یها تیفعال ةتوسع میرمستقیغ طور به
 بر رگذاریتأث عوامل از زین را یانسانتوسعة  توان یم یاقتصاد آزاد یفضا جادیا کنار در

 التیتحص سرانه، درآمد سطح به مربوط یانسان ةتوسع .دانست یاقتصاد رشد و ینیکارآفر
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 جامعه افراد یتوانمند با میمستق ارتباط موارد نیا یدو هر که شود یم یعموم سالمت و جامعه
 است انسانی عملکرد یک کارآفرینی ،ندنک یم بحث (2011) نوود و گریس کهطور همان .دارد

 در .شود حادث خودکار طور به اینکه نه ،گیرد یم تئنش کارآفرین های یتوانمند از که
 نیز (2013) همکاران و نییرا و (2012) یمآن و اوبیسی (،2010) یستیکر و آموروس مطالعات

 ارتقای یها برنامه درنتیجه، .است بوده کارآفرینی ةتوسع بر مؤثر مهم عوامل از انسانی توسعة
 .کند یم پیدا ای یژهو اولویت نیز منظر این از عمومی سالمت و آموزش کیفیت و سطح

 ینیکارآفر کنندة تیتقو عوامل از زین یخارج میمستق یگذار هیسرما جذب ،تیدرنها

 2007) سوبل و کرفت (،2010) فوس و بورنسکو (،2011) دمنیفر مطالعات با جهینت نیا .است

 ورود شد، بحث حاضر ةمطالع یمبان در کهطور همان .است بوده راستا هم (2013) داناکول و

 و دارد همراه به نانیکارآفر یبرا را الزم یمال منابع سو کی از یخارج میمستق یگذار هیسرما

 نانهیکارآفر یها تیفعال یرقابت یفضا و یتیریمد نینوالگوهای  ،یفناور انتقال با گرید یسو از

 جذب یها استیس در اهداف نیا به لین یراستا در یزیر برنامه جه،یدرنت .کند یم کیتحر را

 .است حاضر پژوهش یها هیتوص از ریمس نیا در یخارج یگذار هیسرما

 ییزدامقررات اقتصاد، در آن حضور و دخالت کاهش و دولت یساز کوچک درکل ن،یبنابرا

 به یبندیپا و توجه ،یالملل نیب نیقوان و استانداردها با یتجار نیقوان قیتطب ،مقررات اصالح فقط نه و

 یگذار هیسرما جذب و یانسان توسعة بهبود ،وکار کسب یها تیمحدود کاهش ت،یمالک حقوق

 یها در پژوهش شود یم شنهادیپ ،نیهمچن .است مطالعه نیا یها شنهادیپ جمله از یخارج میمستق

 در ینیفرکارآ بر لتدو یاقتصاد یها تیفعال و مختلف یها دولت یها استیس ،ها دخالت ریتأث یآت

 .دشو یبررس یدانیم لیتحل و هیتجز صورت به رانیا
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