
1

علمـی نشریه 

سال هشتم، شماره 2، تابستان 1398
نوآوری مدیریت 

نوآوری صفحه 20-1مدیریت 

آزادی اقتصادی و فعالیت های کارآفرینانه نوآورانه

شهین بهور1، نادر نادری2*، شهرام فتاحی3

تاریخ دریافت: 1397/11/30         تاریخ پذیرش: 1398/04/05

چکیده
کارآفرینانه  فعالیت های  بر  اقتصادی  آزادی  میزان  چه  تا  که  است  پرسش  این  به  پاسخی  دنبال  به  حاضر  پژوهش 

استاندارد  داده های  از  پژوهش  این  در  تأثیرگذار است؟  نوآوری  میزان  بیش ترین  با  منتخب  نوآورانه در کشورهای 

نوآوری محور، طی  17 کشور  در  کارآفرینی  دیده بان جهانی  کارآفرینی  داده های  و  فریزر  موسسه  اقتصادی  آزادی 

سال های 2005 تا 2014، استفاده گردید و داده ها پانلی در محیط نرم افزار Eviews و Stata14، به روش تخمین 

نشان  پژوهش،  این  از  به دست آمده  نتایج  تجزیه وتحلیل شد.  معمولی  مربعات  و حداقل  تعمیم یافته  مربعات  حداقل 

بین شاخص های موردبررسی،  از  با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد و  اقتصادی رابطه معناداری  می دهد، آزادی 

تأثیر بر سطح فعالیت کارآفرینانه نوآورانه در 17 کشور نوآوری محور، توسط شاخص های آزادی  بیش ترین میزان 

تجارت خارجی، تنظیم قوانین و مقررات و امنیت حقوق مالکیت برآورد شده است. 

واژگان کلیدي: مدیریت نوآوری، آزادی اقتصادی، کسب وکارهای کارآفرینانه نوآورانه.

1- کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه رازی، ایران.
naderi@razi.ac.ir      2*- استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی، ایران./ نویسنده مسئول مکاتبات

3- دانشیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی، ایران.



2

ت نوآوری / سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1398
فصلنامه علـمی مدیری

1- مقدمه
نوآوری مفهومی کلیدی است که امروزه از آن به عنوان محور دستاوردهای تجارت در قرن بیست ویکم یاد 
می شود )Hidalgo & Jose, 2008(، به طوری که امروزه اهدافی چون افزایش بهره وری و سودآوری، به 
دست آوردن بازارهای جدید و بهبود شهرت بازارهای موجود به واسطه فعالیت های نوآورانه به دست آمده 
و در این راستا نیز، بنگاه ها به دنبال توسعه مهارت های نوآورانه، حصول توانایی های پایدار و ارتقای 
عملکردشان هستند و در این زمینه، نوآوری به یکی از المان های ضروری مزیت رقابتی تبدیل شده است 
چنانچه کاالها و خدمات جدید باید به روش جدیدی تولید و ارائه شده و با تطبیق کاربردهای داخلی و 
خارجی با روش های توسعه یافته جدید، فرآیندهای سازمانی نیز باید بازسازی گردند. این موضوع نه تنها 
برای تولید کاالها و ارائه خدمات نوین تر اهمیت دارد، بلکه برای مدیریت آن در قالب یک فرآیند، مهم 
می باشد. برای تعیین عملکرد نوآورانه، بررسی همه فاکتورهای تأثیرگذار روی فرآیند مدیریت نوآورانه با 
رویکردی کالن، ضروری است. در محیط نوآورانه جهانی، نوآوری های سازمانی و مدیریتی کارآفرینان، 
کلیدهای موفقیت شرکت ها محسوب می گردند )Dereli, 2015(. باوجود اهمیت این موضوع، دولت ها 
و سیاست گذاران نیز در سراسر جهان به دنبال این هستند با ایجاد یک برنامه و قانون، نوآوری را در 
سطوح مختلف فعالیت های کارآفرینانه افزایش دهند و از طریق ایجاد نوآوری در اشتغال، رشد و توسعه 
اقتصادی را ایجاد کنند )Kuckertz, et al., 2016(؛ به طوری که کشور آمریکا از دهه 1970، به موضوع 
نوآوری و کارآفریني توجه جدي نموده و از دهه 1980 تاکنون، توسعه نوآوری در کارآفریني به یکي 
از موضوعات راهبردي این کشور تبدیل شده است و سایر کشورهاي توسعه یافته نظیر آلمان، ژاپن و 
انگلستان نیز از اواخر دهه 1970 راهبرد هاي خود را بر گسترش نوآوری و توسعه کارآفریني قرار داده اند 
و در بسیاري از کشورهاي درحال توسعه نیز، توجه به نوآوری به عنوان عامل اساسی در توسعه کارآفریني 

.)Bradley & Klein, 2016( جزء محورهاي اصلي برنامه هاي توسعه ای آن ها بشمار می آید
در کنار مدیریت نوآوری در فعالیت های کارآفرینانه، آزادی اقتصادی در قالب فاکتورهای ضروری در 
ایجاد  با  اقتصادی  آزادی  بااین وجود  می یابد.  اهمیت  نوآورانه  کارآفرینانه  عملکرد  توسعه  و  گسترش 
فضایی مناسب و با از بین بردن محدودیت بر تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات و سود بیش تر 
نوآوری  و  اشتغال  برای  فرصت هایی  ایجاد  و  سرمایه گذاری  جهت  مناسب  زمینه ای  کارآفرینان،  برای 
بیش تر را ایجاد می کند. همچنین با اصالح فضای کسب وکار و بهبود شاخص های کارآفرینانه در عرصه 
جهانی، نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد 
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و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور می توان برداشت بلکه زمینه فعالیت سرمایه گذاران خارجی نیز 
فراهم می شود. با توجه به اهمیت این موضوع در عرصه جهانی، پژوهش حاضر به دنبال پاسخی به این 
پرسش است که تا چه میزان آزادی اقتصادی بر فعالیت های کارآفرینانه نوآورانه در کشورهای منتخب 
با بیش ترین میزان نوآوری تأثیرگذار است؟ به همین منظور از شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه فریزر 
نوآورانه در دیدبان جهانی کارآفرینی )GEM( در 17 کشور  فعالیت های کارآفرینانه  و شاخص سطح 

منتخب دارای اقتصاد نوآوری محور استفاده گردید.

2- مبانی نظری پژوهش
نوآوری مجموعه ای پیچیده از فعالیت هاست که ایده ها و دانش عملی را به واقعیت فیزیکی و کاربردهایی در 
دنیای واقعی تبدیل می کند. برای این که یک ایده به عنوان یک نوآوری در نظر گرفته شود، باید مراحل توسعه 
محصول، ساخت، بازاریابی، توزیع، خدمت، انطباق و ارتقاء را پشت سر بگذارد )هاشم زاده و همکاران، 1393 

.)Dereli, 2015( و با فعالیت های مدیریتی همراه باشد )Wikhamn, 2019; Kahn, 2018;

در  مطرح شد  اقتصاددانان  توسط  و  واسطه  معنای  به  ابتدا  در  آن  علمی  معنای  در  کارآفرین  اصطالح 
دهه های میانی قرن بیستم مفهوم کارآفرینی با مفهوم نوآوری همراه گردید. در این دوره کارآفرین، فردی 
نوآور و توسعه دهنده فن آوری های به کار گرفته نشده و جدید است و از ادیسون نیز به عنوان یکي از 

.)Schumpeter, 1911( کارآفرینان این دوره و پایه گذار فن آوري هاي جدید نام  برده اند
از دیرباز مباحث نظری در این خصوص به دو دیدگاه رقیب شومپیتر )1934-1942( و آرو )1962( 
تفکیک می شود. در یک سو مکتب فشار رقابتی قرار دارد که معتقد است انحصارگران به سبب برخورداری 
و دسترسی به بازاری مطمئن، انگیزه کمی برای نوآوری و تحقیق و توسعه دارند؛ درحالی که در دیدگاه 
مقابل، بنگاه های رقابتی به سبب فشار رقابت و سود اقتصادی صفر، انگیزه بیش تری برای نوآوری و 
سود  و  دهند  کاهش  را  تولید  هزینه  یافته،  تسلط  رقبا  بر  بتوانند  تا  داشته  محصوالت جدیدتر  ارائه ی 

بنگاه های  محصول،  نوآوری  در  معتقدند  نیز   )2009( شوارتز  و  چن  نمایند.  کسب  باالتری  اقتصادی 
برای شرکت  بیش تری  انگیزه ی  رقابتی،  بنگاه های  به  نسبت  بیش تر  اطمینان  داشتن  دلیل  به  انحصاری 
در فعالیت های نوآورانه دارند. درمجموع می توان گفت چه در شرایط انحصار و چه در شرایط رقابت، 

فعالیت های نوآورانه می تواند وجود داشته باشد.
بخش صنعتی  یا  منطقه جغرافیایی  یک  بر  نوآوری  فناورانه،  نظام  یک  تحلیل  آغاز  نقطه  اساس  بر  اما 
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متمرکز نیست، بلکه بر یک فناوری یا یک زمینه فناورانه متمرکز است. رویکرد نظام نوآوری فناورانه 
دارای مشخصه های عمومی رویکردهای نظام نوآوری است. تأکید رویکرد نظام نوآوری فناورانه بر نقش 
شایستگی اقتصادی، توانایی توسعه و استفاده از فرصت های جدید کسب وکار به عنوان جنبه ای مهم از 
نوآوری فناورانه می باشد. ازاین جهت می توان این رویکرد را به عنوان بازگوکننده ی کارآفرین افسانه ای 
شومپیتر در نظر گرفت )حیرانی و همکاران، 1393( که با استفاده از این نوآوری ها اقتصاد را از حالت 
بازار  ایجاد می کند )Schumpeter,1942(. در تخریب خالق،  تعادل دور می سازد و تخریب خالق را 
از حالت تعادل خارج می شود و با خروج بازار از حالت تعادل، کسب وکارهای منسوخ شده، نابودشده 
و کسب وکارهای جدید و نوآورانه احداث  می گردند که در بلندمدت افزایش بهره وری را نیز به همراه 
اندازه گیری شاخص های کارآفرینی در جهان  به  دارند )Schumpeter,1942(. ازجمله سازمان هایی که 
می پردازد، سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی است و کارآفریني را به عنوان فرایند شناسایي، ارزیابي و 
بهره برداري از فرصت ها در قالب راه اندازي و مدیریت کسب وکارهاي نوآورانه با هدف ارائه ي کاال یا 
خدمات جدید که نقش به سزایي در رشد اقتصاد ملي ایفا مي کند، معرفی می نماید )زالی، 1389(. در 
سال 2008 میالدی، دیده بان جهانی کارآفرینی با استفاده از نوع شناسی مجمع جهانی اقتصاد1 و بر اساس 
تعاریف مایکل پورتر از سطح توسعه اقتصادی، کشورهای عضو خود را به سه دسته اقتصاد منبع محور، 
کارآیي محور و نوآوري محور دسته بندي کرده است و بر همین اساس به ارزیابی و سنجش فعالیت های 
کارآفرینانه در سه محور گرایش ها و ادراکات، فعالیت ها و اشتیاق کارآفرینانه می پردازد. اقتصاد کشورهای 
منبع محور بر پایه منابع، معادن طبیعی و کشاورزی می چرخید اما هم زمان با صنعتی شدن جوامع و حرکت 
به سمت صرفه جویی های ناشی از مقیاس، بحث ارتقاء کارایی و توانمندسازی ها اهمیت یافت و زمینه 
تنها  پیچیده،  فنّاوری های  از  استفاده  و  علم  پیشرفت  با  گردید.  کارایی محور فراهم  اقتصاد  شکل گیری 
فعالیت هایی می توانستند در بازار و صحنه رقابت دوام بیاورند که در فعالیت خود نوآوری داشته باشند 
کنند.  اداره  تأسیس و  نوآوری  پایه مدیریت  بر  نوآوری و  بر اساس  را  فعالیت های کارآفرینانه خود  و 
اقتصاد نوآوری محور نیز به وجود آمد که این دسته از کشورها مبنای این  در نتیجه کشورهای دارای 
پژوهش قرار گرفت، اما فعالیت های کارآفرینانه موردبررسی در این پژوهش، شامل این موارد است: 1- 
کارآفرینی نوظهور؛ شخصی که در طي 42 ماه گذشته فعالیت نوآورانه ای براي راه اندازي یک کسب  وکار 
 .)Curtin &Reynolds, 2008( جدید انجام داده و شخصاً صاحب تمام یا قسمتي از کسب وکار شده اند
2- شاخص کارآفرینی جدید؛ کارآفرین جدید، فرد بزرگسالي است که هم اکنون به طور فعال کسب وکار 
نوآورانه ای را که بیش از 42 ماه عمر ندارد مدیریت مي کند. 3- شاخص کارآفرینی نوپا؛ شامل مجموع 



انه
ور

نوآ
نه 

رینا
رآف

 کا
ای

ت ه
عالی

و ف
ی 

صاد
 اقت

دی
آزا

5

دو شاخص کسب وکارهاي نوظهور و جدید مي باشد. 4- شاخص کارآفرینی تثبیت شده؛ فرد بزرگسالی 
است که هم اکنون کسب وکار نوآورانه را که شخصًا مالک تمام یا بخشي از آن بوده و این کسب وکار 

بیش از 42 ماه عمر دارد، مدیریت می کند.5- شاخص خروج از کسب وکار؛ به معني درصد جمعیت 
بزرگسال 18-64 ساله  است که طی 12 ماه گذشته از کسب وکار خود به دلیل فروش، تعطیلي، خارج شده 
و یا رابطه ي مدیریت و مالکیت با آن کسب وکار ندارند. البته این شاخص بیانگر نرخ شکست کسب وکار 

.)Global Entrepreneurship Monitor, 2017( نیست
آزادی اقتصادی یکی از مباحث اصلی در ادبیات اقتصادی است که همچنان اهمیت خود را در مباحث 
اقتصادی بر اساس اصول فکری و مبانی خاص خود به  اقتصادی حفظ کرده است. مکاتب گوناگون 
تعریف «آزادی اقتصادی» پرداخته اند. آزادی اقتصادی، چون یک امر حقیقی و تکوینی مثل آزادی فلسفی 
)اختیار انسان در مقابل جبر او( نیست، نوعی از آزادی حقوقی و اعتباری تلقی می شود که دو ویژگی 
دارد: اول، قلمرو آن امور و فعالیت های اقتصادی است و دوم، آزاد بودن در مقابل دولت است نه افراد. 
در ادبیات اقتصادي درباره دخالت دولت در فعالیت هاي اقتصادي دیدگاه ها و نظریه هاي متفاوتي وجود 
دارد. به طورکلی این دیدگاه ها را مي توان به دوگروه عمده تقسیم کرد. در دیدگاه اول تصور بر این است 
که در حیطه فعالیت های اقتصادي رشد اقتصادي در درجه نخست اهمیت قرار دارد. در این دیدگاه 
فرض بر این است که بهره وري فعالیت هاي اقتصادي دولت به مراتب پایین تر از بخش غیردولتي است و 
مقررات و مداخله دولت، به ویژه در بازارهاي سرمایه و کار و کاالهاي قابل تجارت مانع از آن مي شود 
که افراد و بنگاه ها، سودبخش ترین راه هاي سرمایه گذاري را آزادانه انتخاب کنند. بدین سان، دخالت دولت 
در فعالیت هاي اقتصادي عمًال موجب تخصیص نامطلوب منابع مي شود. گذشته از آن، عملکردهاي 
دولتي اغلب همراه با نوعي رهبري غیرکاراست و بسیاري از سیاست هاي پولي و مالي اتخاذشده، موجب 
مي شود انگیزه هاي اقتصادي خراب شده و کارایي سیستم کاهش پیدا کند؛ اما دیدگاه دوم، نقش دولت را 
در توسعه اقتصادي مسلم دانسته و در این راستا حجم وسیعي از فعالیت هاي اقتصادي دولت را به منزله 
قدرت بیش تر براي به حرکت درآوردن موتور توسعه اقتصادي تصور مي کند. درعین حال ایجاد امنیت و 
افزایش سرمایه گذاري هاي مؤثر و فراهم کردن جهت هاي اجتماعي مطلوب براي رشد و توسعه اقتصادي 
از نکات عمده اي است که دخالت دولت در امور اقتصادي را توجیه مي کند. مکتب تاریخی آلمان نیز 
بیش تر بر این دیدگاه استوار است. آنان سیستم اقتصاد را در دو بعد خصوصي و دولتي بررسي مي کنند 
اقتصادی  توسعه  که  معتقدند  مکتب  این  نظریه پردازان  همچنین   .)1389 آملی دیوا،  و  )جعفری صمیمی 
منحصربه فرد است و اقتصاددانان می توانند با تالش خود، الگوی توسعه اقتصادی خود را نشان دهند.
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بنابراین به جای جستجو برای یافتن قوانین کلی قابل کاربرد، مکتب تاریخی، برای توصیف ویژگی های 
خاص هر جامعه و اقتصاد تالش می کند )میرجلیلی، 1386(. از طرف دیگر، نظریه های اقتصادی رایج در 
سال های اخیر تعامل آزادانه افراد و بنگاه را بهترین راه تأمین کارایی اقتصاد برمی شمارند و مباحث اقتصاد 
کامًال آزاد و یا اقتصاد کامًال برنامه ریزی شده منسوخ شده است. باوجود این که برخی، آزادی اقتصادی 
را به حبابی تشبیه می کنند، اغلب اقتصاددانان به یک توافق جهانی در این موضوع رسیده اند که کامیابی 
اقتصاد، منوط به تجارت آزاد، دسترسی به پول قوی، جریان بین المللی کاال، سرمایه و نیروی کار، تعیین 
قیمت ها در بازار آزاد و حمایت از حقوق مالکیت و یا به عبارت دیگر «شاخص آزادی اقتصادی» است 

)مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 1390(.
در تعریف سال 2017 موسسه فریزر، آزادی اقتصادی مفهوم گسترده تری پیدا می کند و اساس آزادی 
انتخاب شخصی، مبادله اختیاری، آزادی ورود و رقابت در بازارها و امنیت  اقتصادی در این تعریف، 
حقوق مالکیت شخصی است )موسسه فریزر، 2017(. برقراری امنیت برای حقوق مالکیت، آزادی بیش تر 
در مبادالت، آزادی ورود و رقابت در بازارها، موجب بهبود مدیریت نوآوری و پیشرفت فنّاوری و در 
نهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی کشورها می گردد. از جمله مهم ترین مؤسساتی که به اندازه گیری 
شاخص آزادی اقتصادی می پردازد، موسسه فریزر می باشد. موسسه فریزر یک سازمان سیاست عمومی 
است که به بررسی پنج حوزه یا زیرگروه اندازه دولت )مالکیت دولتی و سرمایه گذاری دولت نسبت 
امنیت حقوق مالکیت )استقالل قضایی،  قانونی و  باالترین نرخ مالیات(، ساختار  به کل سرمایه گذاری، 
عدالت قضایی(، دسترسی به پول سالم )آزادی مالکیت ارزهای خارجی، تغییر نرخ تورم(، آزادی تجارت 
بازار  کنترل  تجارت،  غیرتعرفه ای  و  تعرفه ای  موانع  بین المللی،  و  داخلی  بازار  )کنترل های  بین الملل 

سرمایه(، تنظیم قوانین و مقررات )قوانین مربوط به بازار، اعتباری، کسب وکار و نیروی کار( می پردازد.
برخی معتقدند که اگر اندازه دولت بزرگ باشد حاکمیت قانون تقویت شده و فساد و آسیب پذیری در 
کارآفرینی  نرخ  و  نوآوری  افزایش  موجب  قوانینی  تدوین  با  و  می یابد  کاهش  کارآفرینی  فعالیت های 
تخصیص  مالیات،  نرخ  کاهش  طریق  از  دولت  همچنین   .)Stam & Nooteboom, 2011(  می شوند 
اعتبارات و تخصیص منابع، سبب افزایش، تقویت و تداوم فعالیت های کارآفرینانه و نوآورانه می شود 
)Kuckertz,et al., 2016(؛ اما هرقدر که دولت به میزان بیش تری به سطوح باالی ارائه خدمات مختلف 
با بودجه عمومی)مثل مراقبت از سالمندان، آموزش و ...( و به نظام های گشاده دست تأمین اجتماعی وارد 
شود، انگیزه های ورود به فعالیت های کارآفرینی و نوآوری جهت امرارمعاش )آنچه می توان کارآفرینی 
ضروریات نامید( نیز به اندازه بیش تری کاهش پیدا می کند، زیرا در این صورت عمًال دستمزد حداقلی 
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نسبتًا باالیی برای افراد تضمین خواهد گردید. بااین وجود این قبیل طرح ها انگیزه انباشت ثروت فردی را 
نیز پایین خواهند آورد که انتظار می رود سطح فعالیت های کارآفرینی و نوآوری را به گونه ای منفی تحت 
تأثیر قرار دهند)Henrekson, 2005( شواهد نشان می دهد که نظام مالی مؤثر نقش مهمی در سرمایه گذاری 
و رشد دارد )Johnson, et al., 2002(. کارآفرینانی که دارای حداقل حقوق مالکیت بوده اند، کمتر از 
کارآفرینانی که حداکثر امنیت حقوق مالکیت را احساس می کرده اند، سود خود را به سرمایه گذاری مجدد 
اختصاص داده اند؛ در واقع امنیت حقوق مالکیت برای کارآفرینان به عنوان یک شرط الزم برای بهره گیری 
کامل از فرصت های سرمایه گذاری بوده است. از سوی دیگر حمایت کافي از حقوق مالکیت مخترعان و 
نوآوران و تسهیل ثبت ملي و بین المللي حقوق آن ها مي تواند ضمن حفاظت از سرمایه گذاري تحقیقات 
انجام شده، انگیزه اشخاص حقیقي و حقوقي را براي تحقیقات و نوآوري افزایش دهد. برعکس، عدم 
 حمایت کافي از اختراع و نـوآوري در حوزه هاي مختلف و نبود بستر و امنیت حقوقي الزم براي تضمین 
حقوق نوآوران در سـطح ملـي و بین المللي موجب مي شود که بسیاري از اختراعات و نوآوري ها کتمـان 
شـوند و در اختیـار جوامـع قرار نگیرند و یا فقط در کشورهایي که از آن حمایت مي شود، عرضه شوند. 
این وضـعیت در بلنـدمدت می تواند پیامدهاي منفي مانند محرومیت کشورها و مردم آن از نتیجه ابتکـار و 
نـوآوري هـاي جدیـد، نبود روحیه جسارت در ابتکار و نوآوري در نخبگـان جامعـه، کـاهش سـطح کیفـي 
زنـدگي افـراد جامعه و جلوگیري از جذب سرمایه گذاري خـارجي در داخـل کـشورها را در پـي داشته 
باشد )خلیلی عراقی و گودرزی فراهانی، 1392(. اما فقدان قوانین ومقررات کارآمد، باعث ناکارآمدی عملکرد 
کارآفرینان و نیروهای موجود در بازار می شود )Dutz, et al., 2000(. همچنین استدالل بر این است که 
برخی از موانع ورود، مانند الزامات استقرار، می تواند به افزایش کیفیت شرکت ها و فعالیت های کارآفرینی 
و نوآورانه کمک کند. چهارمین نکته مهم در شاخص های آزادی اقتصادی به گونه ای قابل پذیرش، وجود 
پول مناسب به ویژه نرخ تورم و نوسان قیمت است )Friedman,1962(. عدم قطعیت در مورد تغییرات 
نرخ ارز و نوسان قیمت بر تصمیم به سرمایه گذاری اثر دارد چنانچه دیویدسون )2002( نشان می دهد که 
نوسانات در نرخ ارز، بر موقعیت کسب وکارهای داخلی اثر داشته و مانع از محاسبه سود بالقوه می شود 
و ازاین رو کارآفرینان، معموالً تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری خود را به تأخیر می اندازند. ازاین روی، 
این نوسانات اثرات منفی بر روی تجارت و سرمایه گذاری وارد می کنند )Davidson, 2002(. همچنین 
نرخ تورم باال و غیرمنتظره نیز بر بهره وری اقتصادی تأثیرگذار است و حتی منجر به نرخ باالتر بیکاری 
می شود. از طرفی کاهش ارزش پولی موجب تحریک نوآوری می شود که این مسئله از طریق تأثیرات 
بر روی شرایط تأمین مالی و دسترسی به اعتبار رخ می دهد که امکان متنوع تر شدن ظرفیت تولید در 
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.)Sonaglio, et al., 2016( بلندمدت را در پی دارد
یکی دیگر از شاخص های آزادی اقتصادی، آزادسازی تجارت بین المللی و سرمایه گذاری است که می تواند 
بر کارآفرینی تأثیرگذار باشد. بر اساس نظر کریی2)1997(، آزادی تجارت خارجی، فرصت های زیادی را 
برای نوآوری، فعالیت ها و کسب وکارها ایجاد می کند، وجود بازارهای تجاری آزاد فرصت های بیش تری 
برای اشتغال و بهره برداری از فرصت ها را ایجاد کرده و با در دسترس بودن سرمایه مالی و جریان آزاد 

مالی در سطح ملی و بین المللی، از آن ها پشتیبانی می شود و از طرفی دیگر با ایجاد فشار رقابتی در سطح 
بین المللی باعث تحریک نوآوری بیش تر در بین کسب وکارها می شود )Kuckertz, et al., 2016(. نوآوری 
به عنوان یکی از ابزارهای مزیت رقابتی تنها در صورتی موفق است که باارزش های جدید و مدیریت 

.)Dereli, 2015( فرایند نوآوری همراه باشد و بازارهای جدید را به دست آورد

3- پیشینه پژوهش
با بررسی داده های مربوط به 37 کشور جهان به این نتیجه رسیده اند که  مکمولن و همکاران )2008( 
شاخص های آزادی اقتصادی )براساس گزارش بنیاد هریتیج( بر هر دو فعالیت کارآفرینی بر مبنای فرصت3 
و کارآفرینی بر مبنای ضرورت4)براساس شاخص دیده بان جهانی کارآفرینی( اثر مثبت دارد. آنوکین و 
اسچولز )2009( در بررسی کارآفرینی، نوآوری و فساد در 64 کشور نشان دادند کنترل فساد با افزایش 
نوآوری و کارآفرینی همراه است. فریدمن )2011( در پژوهشی به بررسی ارتباط میان اثر موانع بیش ازحد در 
فعالیت های اقتصادی )محدودیت در آزادی اقتصادی( را بر کارآفرینی پرداخته و نشان داد ارتباطی معنی دار 
و منفی میان کنترل بیش ازحد اقتصادی و کارآفرینی وجود دارد. ویزمن و یانگ )2013( در مطالعه ای 
از داده های ایالتی برای تولید داخلی سرانه در آمریکا، از شاخص آمریکای شمالی برای آزادی اقتصادی 
)Wiseman & Young, 2013( و همچنین از نمرات مولد و غیرمولد سوبل )2008( برای کارآفرینی استفاده 
کرده اند. نتایج آن ها بیان می کند آزادی اقتصادی از طریق بهبود کارآفرینی و نوآوری، تولید داخلی سرانه 
را افزایش می دهد. هیمن و همکاران )2013( در بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کیفیت 
نهادی، آزادی اقتصادی و کارآفرینی در بازارهای نوظهور، براساس داده های پانل، سال های 2004 تا 2009 
برای 87 کشور، نشان می دهند، رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه گذاری، کیفیت نهادی، آزادی اقتصادی 
و کارآفرینی نوآورانه در حال ظهور وجود دارد. چاری و دیکسیت )2015( با استفاده از یک نمونة بزرگ 
از شرکت هایی که در هندوستان شروع به کارکرده اند، نتیجه گرفته اند احتمال شروع تجارت رسمی از سوی 
گروه های تجاری با توسعه سیاست های خصوصی سازی و با حضور شرکت های خارجی بیش تر است 
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)Chari & Dixit, 2015(. فریرا و همکاران )2017( در بررسی تأثیر کارآفرینی شومپیتری و کرزنری بر 
رشد اقتصادی و رقابت جهانی در 43 کشور دارای اقتصاد منابع محور، کارایی محور و نوآوری محور، بیان 
داشتند، کارآفرینی کرزنری و شومپیتری تأثیر آماری قابل توجهی بر شاخص رشد اقتصادی و رقابت جهانی 
ندارد اما به طورکلی کارآفرینی نوپا و ابتدایی تأثیر مثبت و معناداری بر رقابت جهانی در اقتصاد نوآوری محور 
را نشان می دهد )Ferreira, et al., 2017(. دوران و همکاران )2018( نیز در بررسی نگرش و فعالیت های 
کارآفرینانه در 55 کشور در دوره زمانی 2004 تا 2011، دریافتند؛ نگرش ها و فعالیت های نوآورانه به افزایش 
تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد باال منجر شده است درحالی که تأثیر منفی در اقتصادهای با 

.)Doran, et al., 2018( درآمد متوسط و کم درآمد دارد

4-مدل مفهومی پژوهش
بر اساس جمع بندی مباحث نظری اراده شده، در شکل )1(، مدل مفهومی این پژوهش نشان داده شده است.

شکل )1(: مدل مفهومی پژوهش

تفعالیت کارآفرینانه 
آزادی اقتصادینوآورانه

خروج از 
وکارکسب 

کارآفرینی 
نوظهور

کارآفرینی 
نوپا

کارآفرینی 
جدید

اندازه 
دولت

دسترسی به 
پول سالم

کارآفرینی 
شدهتثبیت

تنظیم قوانین و 
مقررات

آزادی تجارت 
خارجی

امنیت حقوق 
مالکیت



10

ت نوآوری / سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1398
فصلنامه علـمی مدیری

بر اساس این مدل مفهومی به نظر می رسد، با توجه به شاخص های آزادی اقتصادی، در صورت وجود امنیت 
حقوق مالکیت و همچنین پایین بودن مالیات ها، افراد فعالیت هایی را آغاز می کنند که دارای سود بیش تری 
است و از سوی دیگر کارآفرینان نیز پیش بینی سود را پیش شرط تصمیمات نوآورانه خود می دانند؛ در این 
شرایط بهبود محصول ناشی از نوآوری، شرایط بهتری را برای یک کارآفرین ایجاد نموده تا بتواند به سود 
کارآفرینی باالتری دست یابد و ازاین جهت نوآوری می تواند عامل رشد و افزایش دهنده ی سود باشد. وجود 

آزادی بیش تر در مبادالت خارجی نیز به نوبه خود موجب توسعه فنون و افزایش نوآوری و بازده اقتصادی 
می گردد که این افزایش بازده اقتصادی موجب رشد فعل ها و رشد اقتصادی هم از طریق فراهم آوردن 
امکانات و منابع مالی بیش تر برای کارآفرینان، به توسعه علمی و ابداعات و نوآوری منجر خواهد شد و 
در نهایت زمانی که آزادی اقتصادی وجود دارد، تشکیالت تجاری و اقتصاد به سمت کشف های جدید و 
نوآورانه، بهبود فناوری و شیوه های بهتر تولید تشویق می شوند. ازاین رو فرصت هایی که مورد چشم پوشی 

قرار می گرفتند، توسط کارآفرینان کشف شده و به عنوان منبعی مهم برای توسعه اقتصادی تبدیل می شوند.

5- روش  پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردي و ازلحاظ روش، توصیفی با استفاده از همبستگی و مدل سازي ریاضی 
می باشد. در تحقیقات توصیفی می توان به بررسی روابط علی و معلولی نیز پرداخت )حافظ نیا،1380(. 
روش پژوهش در این مطالعه بر اساس مدل های مبتنی بر اطالعات داده های ترکیبی و با استفاده از روش 
تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته )GLS( در محیط نرم افزار Eviews9 و Stata14 صورت گرفته است. این 
انتخاب به این دلیل می باشد که در مدل های داده های ترکیبی، ارزش متغیرها هم در مقاطع و هم در طول 
زمان اندازه گیری می شود و استفاده از داده های مقطعی برای چندین سال متوالی نتایج بهتر و قابل اعتمادتری 
را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می دهد. در این پژوهش، تجزیه وتحلیل مقطعی بر 
مبناي داده های 10 ساله )از سال 2005 تا سال2014(، براي 17 کشور نوآوری محور )ژاپن، یونان، هلند، 

ایرلند، فنالند، اسلوونی، سوئیس، نروژ،  ایتالیا، انگلیس، دانمارك، سوئد، آلمان،  بلژیک، فرانسه، اسپانیا، 
آمریکا( در نظر گرفته شده است. داده هاي مربوط به فعالیت های کارآفرینانه نوآورانه از سایت دیده بان جهانی 

کارآفرینی و آمارهاي آزادي اقتصادي از آمارهاي پایگاه داده بنیاد فریزر به دست آمد.
و  اقتصادی  آزادی  بین  رابطه  تحلیل  تجربی، جهت  و  نظری  مبانی  در  مورداشاره  مباحث  به  توجه  با 
فعالیت های کارآفرینانه نوآورانه، در این مطالعه با استفاده از داده های ترکیبی، ارتباط بین این متغیرها 
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مبنی  است  نوآوری  درباره  نظریات شومپیتر  بر  مطالعه  این  بیش تر  تمرکز  گرفتند.  قرار  پردازش  مورد 
بر این که صنایع انحصار چندجانبه یا رقابت انحصاری که در آن ها تعداد بنگاه ها کمتر و شدت تمرکز 
نزدیک تر  انحصار  به شرایط  انحصار کامل و رقابت کامل،  بین  دامنه  تعبیر کلی در  به  بیش تر است و 
هستند، اشتیاق و انگیزه بیش تری برای نوآوری دارند. به همین منظور با توجه به نتایج مطالعات نظری 
و تجربی ورهیول و همکاران )2002( در «نظریه التقاطی بر کارآفرینی-سیاست ها، مؤسسات و فرهنگ» 
برای برآورد و استنتاج نتایج از 5 مدل براساس 5 متغیر وابسته )کسب وکارهای نوظهور، کسب وکارهای 
 )Verheul, et al., 2001()جدید، کسب وکارهای نوپا، کسب وکارهای تثبیت شده و نرخ خروج کسب وکار
استفاده شد و متغیرهای مربوط به آزادی اقتصادی )اندازه دولت، تنظیم قوانین و مقررات، امنیت حقوق 

مالکیت، دسترسی به پول سالم و آزادی تجارت خارجی( به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل گردید.
NAS= α1t + B1 SG

it + B2 LPR
it + B3 SM

it + B4 FTI
it + B5 Rit + Ɛit                           :1 مدل

 NEW= α2t + B1 SG
it + B2 LPR

it + B3 SM
it + B4 FTI

it + B5 Rit + Ɛit                               :2 مدل

 ES= α3t + B1 SG
it + B2 LPR

it + B3 SM
it + B4 FTI

it + B5 Rit + Ɛit                               :3 مدل

 EST= α4t + B1 SG
it + B2 LPR

it + B3 SM
it + B4 FTI

it + B5 Rit + Ɛit                              :4 مدل
DIS= α5t + B1 SG

it + B2 LPR
it + B3 SM

it + B4 FTI
it + B5 Rit + Ɛi                              :5 مدل

که در آن هر یک از متغیرها به صورت جدول )1( تعریف شده اند.
تجزیه وتحلیل رگرسیونی بر اساس یک سری فروض بنا شده است که یکی از این فرض های مهم و 
تأثیرگذار، مانایی متغیرهای مورد استفاده می باشد. ابتدا آزمون مانایی برای متغیرهای تحقیق انجام  شده و 

نتایج به صورت جدول )2( بیان  شده است.
نتایج جدول )2(  حاکی از آن می باشد که متغیرهای کارآفرینی نوظهور، جدید، نوپا، تثبیت شده، خروج از 
کسب وکار، اندازه دولت، ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم و تنظیم قوانین 

و مقررات، بازارهای اعتباری و کسب وکار با آزمون مانایی لوین، لین و چو در مرتبه اول مانا شده اند.
ابتدا همگن یا ناهمگن بودن مقاطع مورد آزمون قرار گیرد؛  در روش داده های پانل الزم است که در 
درصورتی که مقاطع همگن باشد به سادگی می توان از روش حداقل مربعات معمولی تجمیع شده استفاده 

کرد در غیر این صورت استفاده از روش اثرات ثابت ضرورت دارد.
قبول فرض صفر به معنای وجود داده های تلفیقی و استفاده از تخمین OLS برای حل مدل است و رد 
 F فرض صفر به معنی وجود مدل اثرات ثابت و استفاده از روش داده های پانل می باشد. نتایج آزمون

لیمر در جدول )3( ارائه  شده است.
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جدول )1(: مفاهیم و خالصه متغیرهای پژوهش

منبعشرحنمادمتغیرها

سهم جمعیت درگیر در مرحله کارآفرینی نوظهور Nasکارآفرینی نوظهور
GEM)جمعیت 18 تا 64 سال(

GEMسهم جمعیت درگیر در مرحله کارآفرینی جدیدNewکارآفرینی جدید

GEMسهم جمعیت درگیر در مرحله کارآفرینی نوپاEsکارآفرینی نوپا

GEMسهم جمعیت درگیر در مرحله کارآفرینی تثبیت شدهEstکارآفرینی تثبیت شده

GEMسهم جمعیت درگیر در مرحله خروج از کسب وکارDisخروج از کسب وکار

ارزش شاخص بین 0-10 که در آن یک مقدار بزرگ تر به EFآزادی اقتصادی
EFWمعنی آزادی اقتصادی بیش تر است

ارزش شاخص بین 0-10 که در آن یک مقدار بزرگ تر به Lprامنیت حقوق مالکیت
EFWمعنی امنیت حقوق مالکیت بیش تر است

ارزش شاخص بین 0-10 که در آن یک مقدار بزرگ تر به Rآزادی از آئین نامه )قوانین و مقررات(
EFWمعنی پیچیدگی نظارتی کم تر است

FWسهم مصرف دولت از تولید ناخالص داخلیSgاندازه دولت

ارزش شاخص بین 0-10 که در آن یک مقدار بزرگ تر به Smدسترسی به پول سالم
EFWمعنی مالیات )بر درآمد نهایی( کم تر است

ارزش شاخص بین 0-10 که در آن یک مقدار بزرگ تر به معنی Ftiآزادی تجارت و سرمایه گذاری
EFWآزادی بیشتر در تجارت بین المللی و سرمایه گذاری است

جدول )2(: نتایج آزمون ریشه واحد در سطح معناداری 99 درصد )یافته های پژوهش(

نتیجه آزمونفرض صفرp-value آمارهمتغیر

رد فرض صفروجود ریشه واحد5/399010/0000-کارآفرینی نوظهور
رد فرض صفروجود ریشه واحد5/188050/0000-کارآفرینی جدید
رد فرض صفروجود ریشه واحد6/238590/0000-کارآفرینی نوپا

رد فرض صفروجود ریشه واحد7/615590/0000-کارآفرینی تثبیت شده
رد فرض صفروجود ریشه واحد13/20430/0000-خروج از کسب وکار

رد فرض صفروجود ریشه واحد6/820430/0000-اندازه دولت
رد فرض صفروجود ریشه واحد6/163420/0000-امنیت حقوق مالکیت
رد فرض صفروجود ریشه واحد1/842760/0000-دسترسی به پول سالم

رد فرض صفروجود ریشه واحد3/905300/0000-آزادی تجارت بین المللی
رد فرض صفروجود ریشه واحد4/732780/0000-تنظیم قوانین و مقررات
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جدول )3(: نتایج آزمون F لیمر

معنی داریدرجه آزادیآمارهمتغیر

10/002316/1480/0000کارآفرینی نوظهور

8/4456216/1480/0000کارآفرینی جدید

13/357916/1480/0000کارآفرینی نوپا

42/249616/1480/0000کارآفرینی تثبیت شده

2/567516/1480/0001خروج از کسب وکار

نتایج به دست آمده از جدول )3(، بیانگر رد فرض صفر )مبنی بر پولینگ بودن مدل( و استفاده از روش داده های 
پانلی در مقابل روش حداقل مربعات معمولی تجمیع شده )پولینگ(، برای داده های این پژوهش است.

در مرحله بعد بایستی مشخص شود کدام روش )اثرات ثابت یا اثرات تصادفی( برای تخمین داده های 
پانل مناسب می باشد. برای تشخیص و انتخاب روش مناسب بین اثرات ثابت و اثرات تصادفی در برآورد 
مدل های پنل ازنظر قدرت توضیح دهندگی متغیر وابسته از آزمون هاسمن استفاده می شود. نتایج آزمون 

هاسمن به شرح جدول )4( است.
با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون هاسمن بر اساس سطح معناداری، مدل های اول و سوم دارای 

اثرات ثابت و مدل های دوم و چهارم و پنجم دارای اثرات تصادفی هستند.
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون ناهمسانی واریانس مطابق جدول )5(، مشاهده می شود که مدل های 
اول، سوم، چهارم و پنجم، دارای ناهمسانی واریانس هستند؛ بنابراین برای تخمین و آزمون مدل های 
مذکور از روش حداقل مربعات تعمیم یافته )GLS( استفاده گردید؛ اما مدل دوم متغیر کارآفرینی جدید، 
 )OLS( معمولی  مربعات  از روش حداقل  فرضیه  این  برای تخمین  بنابراین  ندارد  واریانس  ناهمسانی 

جدول )4(: نتایج آزمون هاسمن

نتایجمعنی داریدرجه آزادیآمارهمتغیر
ثابت3/574450/004کارآفرینی نوظهور
تصادفی7/850850/107کارآفرینی جدید
ثابت5/275650/045کارآفرینی نوپا

تصادفی8/758850/086کارآفرینی تثبیت شده
تصادفی7/964650/65خروج از کسب وکار
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جدول )5(: آزمون ناهمسانی واریانس

نتیجه آزمونp-valueآمارهمتغیر
ناهمسانی واریانس)0/0000(19/68کارآفرینی نوظهور
همسانی واریانس)0/1231(2/31کارآفرینی جدید
ناهمسانی واریانس)0/0000(25/6کارآفرینی نوپا

ناهمسانی واریانس)0/0151(5/92کارآفرینی تثبیت شده
ناهمسانی واریانس23/950/0000نرخ خروج از کسب وکار

استفاده شده است. به دلیل این که داده های به دست آمده از متغیرها به صورت درصدی جمع آوری گردیده 
این  در  خطی  روش  از  که  است  الزم  بنابراین  است،  سه رقمی(  و  )دورقمی  کوچک  داده ها  اندازه  و 
پژوهش به عنوان مناسب ترین روش برای فهم رابطه بین متغیرها استفاده گردد؛ که نتایج تخمین 5 مدل 

در جدول های )6( تا )10( ارائه شده است.
نتایج جدول )6( بیانگر معنادار بودن مقادیر، امنیت حقوق مالکیت )LPR(، آزادی تجارت خارجی )FTI( و 
شاخص تنظیم قوانین ومقررات )R( می باشد. شاخص تنظیم قوانین ومقررات دارای اثر مثبت و شاخص امنیت 

حقوق مالکیت و آزادی تجارت خارجی دارای اثر منفی و معنادار بر شاخص کارآفرینی نوظهور هستند.
نتایج به دست آمده از جدول )7( نشان دهنده این است که تنها شاخص اندازه دولت بر متغیر کارآفرینی 

جدید اثر مثبت دارد و متغیرهای دیگر معنادار نشدند.
نتایج جدول )8( نشان می دهد تنها شاخص اندازه دولت بر کارآفرینی نوپا دارای اثر مثبت و معنادار است.

بر  قوانین ومقررات  تنظیم  و  دولت  اندازه  شاخص  دو  می دهد  نشان   )9( از جدول  به دست آمده  نتایج 
شاخص کارآفرینی تثبیت شده، معنادار می باشند. شاخص اندازه دولت به صورت مثبت و شاخص تنظیم 

قوانین ومقررات به صورت منفی بر کارآفرینی تثبیت شده اثرگذارند.
به صورت مثبت و  به پول سالم  اندازه دولت و دسترسی  از جدول )10(  به دست آمده  نتایج  بر اساس 

شاخص آزادی تجارت خارجی به صورت منفی بر نرخ خروج از کارآفرینی نوآورانه اثرگذار می باشند.
است.  )2009( قابل مقایسه  هکرت  و  نوآوری سورس  محرك  موتورهای  نظریه  با  پژوهش  این  نتایج 
این موتورها در مسیر توسعه و چرخه فعالیت های نوآورانه گاهی به صورت مثبت پدیدار شده و گاهی 
ابتدا  اندازه دولت در  اثرات منفی بر کسب وکار موجب خروج از فعالیت می شوند. به طور مثال  با  نیز 
در فعالیت های کارآفرینی نوظهور و مرحله پیش توسعه نوآوری هیچ نقشی نداشته اما همچنان که این 
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جدول )6(: نتایج تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته مدل اول

سطح معناداریآماره zانحراف استانداردضریبمتغیر
0/0860/12150/710/47اندازه دولت

4/240/000-0/610/145-امنیت حقوق مالکیت
1/470/14-1/380/26-دسترسی به پول سالم
3/080/002-0/910/29-آزادی تجارت خارجی
1/270/254/960/000تنظیم قوانین و مقررات

جدول )7(: نتایج تخمین حداقل مربعات معمولی مدل دوم

سطح معناداریآماره zانحراف استانداردضریبمتغیر

0/0690/19572461/950/05اندازه دولت

1/380/168-0/0470/3162124-امنیت حقوق مالکیت

0/950/34-0/3110/32-دسترسی به پول سالم

0/640/52-0/1920/29-آزادی تجارت خارجی

0/3430/201/710/08تنظیم قوانین مقررات

جدول )8(: نتایج تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته مدل سوم

سطح معناداریآماره zانحراف استانداردضریبمتغیر
1/490/163/020/003اندازه دولت

0/890/37-0/1130/12-امنیت حقوق مالکیت
0/120/730/160/87دسترسی به پول سالم
0/480/371/300/19آزادی تجارت خارجی
0/940/34-0/230/25-تنظیم قوانین و مقررات

کسب وکار به فعالیت خود ادامه می دهد و به تثبیت می رسد، با افزایش نقش دولت و وجود قوانین و 
مقررات، خروج از کسب وکار نوآورانه نیز بیش تر شده است. در ابتدای فعالیت امنیت حقوق مالکیت و 
تجارت خارجی به صورت منفی و وجود قوانین به صورت مثبت بر مرحله پیش توسعه فعالیت اثرگذار 
هستند. از سوی دیگر، دسترسی به پول سالم و مطمئن در انتهای فعالیت و در مرحله تثبیت نوآوری اثر 
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مثبتی را نشان می دهد اما آزادی تجارت خارجی اثر منفی بر خروج از کسب وکار داشته است و درنهایت 
زمانی که کارآفرینی و فعالیت در مرحله اوج گیری و تثبیت است قوانین و مقررات با بار و اثر منفی 

خودنمایی می کند.
در ادامه در شکل )2( ارتباط بین موتورهای نوآوری و چرخه عمر فعالیت کارآفرینانه نوآورانه ترسیم شده است.

7- جمع بندی
با توجه به نتایج به دست آمده، بیش ترین میزان تأثیر بر سطح فعالیت کارآفرینانه نوآورانه توسط شاخص 
آزادی تجارت خارجی، تنظیم قوانین ومقررات و امنیت حقوق مالکیت به ترتیب به میزان، 0/91-، 0/80- 
و 0/61- برآورد شده است. در کشورهای نوآوری محور، افزایش آزادی تجارت خارجی باعث کاهش 
کارآفرینی نوظهور و از طرفی کاهش نرخ خروج از کسب وکار نیز می شود. این نتیجه حاصله حاکی از 

آن است که در ابتدای راه اندازی و تأسیس، کسب وکار نیاز  به حمایت داخلی دارد و از واردات، نرخ 

جدول )9(: نتایج تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته مدل چهارم

سطح معناداریآماره zانحراف استانداردضریبمتغیر
0/3110/1182/630/009اندازه دولت

0/600/55-0/1320/222-امنیت حقوق مالکیت
0/960/33-0/320/332-دسترسی به پول سالم
0/780/43-0/3860/492-آزادی تجارت خارجی
0/800/3112/570/010-تنظیم قوانین و مقررات

جدول )10(: نتایج تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته مدل پنجم

سطح معناداریآماره tانحراف استانداردضریبمتغیر
1/1160/1159/70/0000اندازه دولت

0/460/64-0/0670/128-امنیت حقوق مالکیت
1/870/2597/230/000دسترسی به پول سالم
3/980/000-0/830/21-آزادی تجارت خارجی
0/860/39-0/1490/174-تنظیم قوانین و مقررات
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ارز و مالیات ها و نرخ های گمرکی ناشی از باز بودن تجارت خارجی، مصون باشد. از طرف دیگر با 

تثبیت شدن کسب وکارها در بازار، آزادی تجارت خارجی فرصت های بیش تر سرمایه گذاری و گسترش 

بازار و فروش بیش تر محصوالت را در اختیار کارآفرینان نوآور قرار می دهد. این امر خود سبب کاهش 

خروج از کسب وکار خواهد گردید. وجود مقررات وقوانین دست وپاگیر و بوروکراسی های اداری مانعی 

جدی برای فعالیت های کارآفرینانه به شمار می رود؛ بنابراین دولت ها باید سیاست هایی را برای کاهش 

فعالیت ها،  این  از  حمایت  با  قوانین  همسویی  عالوه  بر  که  بگیرند  نظر  در  قانونی  نظارت های  فشار 

امنیت  اداری،  باوجود فساد  از کشورها  نیز کاهش دهد. در بسیاری  اداری طوالنی را  بوروکراسی های 

مالکیت،  امنیت حقوق  اداری،  باوجود فساد  این صورت  باالیی گزارش شده است. در  مالکیت  حقوق 

دولت  نمایندگان  پیشنهاد می شود  منظور  این  برای  می رود.  بشمار  کارآفرینانه  فعالیت های  برای  مانعی 

و  هزینه ها  همچنین  دهند.  تشکیل  را  جلساتی  موانع،  و  مشکالت  نمودن  برطرف  برای  کارآفرینان  با 

مراحل ثبت شرکت را به حداقل برسانند. از طریق برنامه های پیشرفت اقتصادی، حمایت های فیزیکی 

شکل )2(: ارتباط بین موتورهای محرك نوآوری و چرخه عمر یک فعالیت کارآفرینانه نوآورانه

پیش توسعه
توسعه

اوج گیری

تثبیت

کارآفرینی نوظهور کارآفرینی جدید کارآفرینی نوپا کارآفرینی تثبیت شده خروج از کسب وکار

اندازه دولتامنیت حقوق مالکیتدسترسی به پول سالمآزادی تجارت خارجیتنظیم قوانین و مقررات
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و مالی از کارآفرینان به عمل آید. دولت ها از طریق تدوین سیاست هایی در جهت واردات و صادرات 
و  فرصت ها  و  داده  انجام  تأسیس  تازه  کسب وکارهای  از  حمایت  برای  تدابیری  خارجی،  تجارت  و 
بازارهای گسترده تر را برای کارآفرینان باسابقه فراهم کنند. درنهایت استفاده از شبکه هاي کارآفرینان مهم 
و تحقیقاتي در ارائه خدمات، فراهم کردن محیطي براي پیشرفت نیروي کار، بیمه بیکاري و سیستم هاي 
گوناگون  موارد  در  سرمایه گذاري  کارآفریني،  پیشرفت  و  کارآفرینان  از  حمایت  براي  جامعه  پیشرفت 

ریسک پذیر، براي حمایت از کارآفرینان و شرکت هاي در حال رشد از طریق ایجاد یک پایگاه غني از 
گونه هاي سرمایه اي موجود، حمایت کردن از سرمایه گذاران اصلي می تواند موردتوجه قرار گیرد.

با توجه به این که در این پژوهش مشخص شد عوامل شناسایی شده پنج گانه اندازه دولت، امنیت حقوق 
مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت خارجی و تنظیم قوانین و مقررات اثرات متفاوتی بر انواع 
کارآفرینی نوآورانه دارند، پیشنهاد می شود پژوهشی برای مدل سازی چندمعیاره/چندهدفه سبد بهینه  این 

متغیرها برای پوشش اهداف متفاوت کارآفرینی نوآورانه در ایران انجام گیرد.
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