
 

 1391 بهار، 1، شماره 9هاي اقتصادي سابق(، دوره فصلنامه اقتصاد مقداري )بررسي                              
 

173

 

 ریسک سیاسی، نهادها و کارآفرینی

 
  هدي زبیري

 

 4/3/1396تاريخ پذيرش:         28/5/1395تاريخ وصول: 

 
 چکیده:

 هایهکنند دهد، تعیینمی شکل را اقتصاد که نهادی محیط نهادگرا، رویکرد منظر از

نقش کلیدی  هر کشور درون در کارآفرینی هایپویایی اقتصادی هستند و بر رفتار اساسی

دارند. این مقاله به بررسی اثر محیط سیاسی به عنوان یکی از ابعاد چارچوب نهادی کشورها 

ینی بریسک سیاسی اثر منفی بر شفافیت و قابل پیش پردازد.های کارآفرینانه میفعالیتبر 

گذاری، مدت زمان روی کار ماندن بودن محیط کالن اقتصادی و اجتماعی، نرخ سرمایه

گذارد که مجموع این عوامل مانع رشد های عمومی میگذار و قابلیت دوام سیاستسیاست

شوند. در پژوهش حاضر اثر گذاری مییمات بلند مدت سرمایهخالقیت، کارآفرینی و تصم

و ضرورت  1های کارآفرینیبه تفکیک فرصتشاخص ریسک سیاسی بر توسعه کارآفرینی )

با استفاده  0142-2002کشور در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره  54 در 3(2کارآفرینی

ریسک سیاسی کی از آن است که شود. نتایج این پژوهش حابررسی می از روش پانل دیتا

یری ثکه این متغیر تأاشته است در حالیدار بر فرصت کارآفرینی دتاثیری منفی و معنی

 .دار بر ضرورت کارآفرینی داشته استمثبت و معنی

 JEL :O14، O17، O31 یبندطبقه
 

 نهادها، ضرورت کارآفريني، فرصت کارآفريني سیاسي، ريسک های کلیدی:واژه

                                                           
 مازندران، ايران.استاديار اقتصاد دانشگاه مازندران ،                                 (h.zobeiri@umz.ac.ir)  

1 Entrepreneurship Opportunity 
2 Entrepreneurship Necessity  

کارهاي نوآورانه و منظور از ضرورت هاي مناسب کسب و منظور از فرصت کارآفريني فراهم بودن فرصت 3

 هاي شغلي بهتر است.کارآفريني شروع يک کسب و کار به علت فقدان فرصت
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 مقدمه -1

کید أاهمیت کارآفريني در نیل به رشد و توسعه اقتصادي در ادبیات اقتصادي مورد ت

. (2002 6، بامول1988 5آدرش و ، آکس1934 4است )شومپیتربسیار قرار گرفته 

داند که به علت ظهور مي 7( توسعه را تغییرات ناپیوسته اساسي2005شومپیتر )

شود. به عقیده وي، توسعه، تخريب و برهم زدن يک شرايط ايجاد مي 8پديده نوآورانه

شود، در حالي در آينده مي 10است، که منجر به تعادلي نامعین 9ثبات و تعادل ايستابا

منشاء اصلي تغییرات  11کارآفرينشومپیتر، که رشد تغییرات تدريجي است. به عقیده 

 رود. ناپیوسته )توسعه( بشمار مي

ريني در کارآف کننده تفاوت پويايينهادي و سطح توسعه کشورها، تعیینزمینه 

 در کارآفريني هايپويايي بر دهد،مي شكل را اقتصاد که اقتصادهاست. محیطي

 توسعه بین متقابل هايوابستگي طريق از محیط اين. گذاردمي اثر کشور هر درون

 اقتصادي رفتار اساسي هايکننده تعیین شود. نهادهامي شناخته نهادها و اقتصادي

 و عرضه بر غیرمستقیمي و مستقیم آثار توانندمي و هستند اقتصادي مبادالت

(. مطالعات متعددي در 1387کارآفرينان بگذارند )پاداش و نیكونسبتي،  تقاضاي

(، اربانو 2015) 13(، آپاريكو وهمكاران2016) 12هاي اخیر از قبیل لتافیا و پیرامیدسال

ثیرپذيري کارآفريني از عوامل أ( ت2011) 15(، تورنتن و همكاران2014) 14رزو الوا

 اند.  نهادي را مورد تأيید قرار داده

محیط سیاسي به عنوان يكي از ابعاد چارچوب نهادي جامعه، نقش 

اهش موجب کثبات سیاسي، کند. اي در عملكرد اقتصادي جوامع ايفا ميکنندهتعیین

                                                           
4.Schumpeter 
5 Acs and Audretsch 
6 Baumol 
7.Fundamental Discontinious Change  

8.Novel Phenamena   

9.Static Equlibrium  

10 Indeterminate Equlibrium 

11 Entrepreneur   

12 Letaifa & Primard  
13 Aparicio, et al. 

14 Urbano & Alvarez  

15 Thornton, et al. 
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ها اعتماد، گسترش ارتباطات و تعامالت بین بنگاهريسک، کاهش نااطمیناني، افزايش 

هاي هاي مختلف اجتماعي، خلق نهادهاي کارآمد، افزايش امنیت داراييو گروه

و  هاي مولدفیزيكي و ذهني افراد و در نتیجه اولین شالوده و پايگاه براي فعالیت

هاي اقتصادي جاي حرکت در مسیر جريان عادي، جهش شود که بههايي مينوآوري

بودن  بینيثباتي سیاسي اثر منفي بر قابل پیشسازد. در مقابل، بيرا ممكن مي

 گذار و قابلیتگذاري، مدت زمان روي کار ماندن سیاستمحیط سیاسي، نرخ سرمايه

ر شود تغییميثباتي سیاسي باعث بيهمچنین،  .گذاردهاي عمومي ميدوام سیاست

 ثباتهاي انتقال ثروت همراه شود. عالوه بر اين، دولت بيساختار قدرت با فرصت

اندازها جامه عمل بپوشاند و تواند تعهدات سیاستي خود را در مسیر افزايش پسنمي

زند و تخصیص منابع به کارآفرينان را در نتیجه به عملكرد بازارهاي مالي آسیب مي

تیجه ريسک سیاسي منجر به کاهش ظرفیت و توان حفظ امنیت کند. در نمختل مي

هاي گردد. همگي اين موارد منجر به کاهش فعالیتگذاران در آن کشور ميسرمايه

 17،، دوهان و هنرکسون2005 16،شود )آسم اغلو و همكارانکارآفرينانه در جامعه مي

2007 .) 

سیاسي در عملكرد محیط به دنبال درک و شناخت روزافزون از اهمیت نقش 

رهاي ثباتي سیاسي بر متغیمطالعات متعددي به آزمون تجربي اثر منفي بياقتصادي، 

، آيسن 2009 19، جوانگ پین2009 18از قبیل رشد اقتصادي )آدامزکالن اقتصادي 

(، سرمايه گذاري خارجي )باسه و 2014و همكاران  21جاوآدي ،2010 20و ويگا

لي ه )(، فرار سرماي2003 24(، صادرات )فوسو1120 23میهاال و توفیل، 2005 22هفكر

                                                           
16 Acemoglu, et, al.  

17 Douhan & Henrekson 

18 Adams 

19 Jong Pin 

20 Aisen & Veiga 

21 Jaouadi, et al. 

22 Busse & Hefeker 

23 Mihaela & Teofil 

24 Fosu 
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(، 2013 27(، کارآفريني )دوتا و همكاران2006 26(، تورم )ويگا و آيسن2001 25و زاک

، دويوستین و 2016 29، وورتلینوس و ساها2015 28بازارهاي مالي )هیكي و هیمنن

هاي (، کارايي سیاست2016 ،31(، قیمت نفت )چِن و همكاران2016، 30همكاران

( 2016 ،33(، و اقتصاد غیر رسمي )الباهناسوي و همكاران2016 ،32عمومي )گريچینا

ثباتي سیاسي با توسعه کارآفريني پژوهش حاضر به بررسي رابطه بيپرداختند. 

پژوهش حاضر اين ويژگي را دارد که براي اولین بار اثر شاخص شود. متمرکز مي

رورت ض"و  "هاي کارآفرينيفرصت"را بر کارآفريني به تفكیک  "ريسک سیاسي"

و  کسب دهد. فرصت کارآفريني به معني شروعمورد بررسي قرار مي "کارآفريني

 با هدف افراد که است نوآوري بكارگیري و هاشناسايي فرصت پايه بر جديد کارى

ضرورت  .کنندمي آن مبادرت به خويش، زندگي ارتقاء کیفیت و درآمد افزايش

 هاي شغليکارآفريني به معناي آن است که افراد به ناچار و به علت فقدان فرصت

 حداقل تأمین و درآمد به منظور کسب بهتر، به شروع کسب و کاري تنها

 (.  2017، 34و همكاران گورئو -)آنجلوآورند زندگي روي مي استانداردهاي

پژوهش حاضر از روش به منظور بررسي اثر ريسک سیاسي بر کارآفريني در 

 2015-2008کشور توسعه يافته و درحال توسعه در بازه زماني  45پانل ديتا براي 

در بخش پس از اين مقدمه، بخش است.  5شود. اين مقاله مشتمل بر استفاده مي

وم سشود. سپس، بخش ارائه مياجمالي  طوربهادبیات پژوهش )نظري و تجربي(  دوم

يابد. پس از آن، در بخش پژوهش و تصريح مدل اختصاص ميشناسي به ارائه روش

در نهايت  درشود و چهارم به برآورد الگوي تحقیق و ارائه نتايج تجربي پرداخته مي

 شود. رائه ميا هاشنهادیپبندي و جمع ،پنجم بخش

                                                           
25 Le & Zak 

26 Veiaga & Aisen 

27 Dutta, et al.  
28 Heikki & Heimonen 

29 Vortelinos & Saha 

30 Duyvesteyn, et al. 

31 Chen, et al. 

32 Grechyna 

33 Elbahnasawy, et al.  

34 Angulo-Guerrero, et al. 
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 ادبیات تحقیق -2

 مبانی نظری -2-1

در حال حاضر يكي از مباحث مهم در علوم انساني است و انديشمندان  35نهادگرايي

پردازي در اين زمینه گوناگون در اقتصاد، علوم سیاسي و جامعه شناسي به نظريه

مشغول هستند. هرچند میان انديشمندان، توافقي حتي در مورد تعريف نهادها وجود 

اما نقطه مشترک میان تمام  نمايند؛ندارد و هر يک تعريفي خاص از نهاد ارائه مي

تأکید بر اهمیت نهادها در تحلیل  -به منزله تعريفي از نهادگرايي  –نهادگرايان 

(. با توجه به 1390مسائل اقتصادي، سیاسي و اجتماعي است )متوسلي و همكاران 

 نهادها -توان گفت؛ نهاد وجود دارد، بطور کلي مي ومتعاريف متفاوتي که از مفه

 دهنده ونهادها شكل -ي در جامعه و قیود وضع شده از جانب بشر هستند.قوانین باز

نهادها باعث ساختارمند شدن  -ديگر هستند. ها با يکراهنماي روابط متقابل انسان

 هاينهادها حد و مرز مجموعه انتخاب -شوند. هاي نهفته در مبادالت بشري ميانگیزه

 وشوند مانند قوانین مختلف، ميه يكباره خلق نهادها يا ب -کنند. افراد را تعیین مي

نهادها  -گیرند، مانند هنجارها، آداب و رسوم، فرهنگ، سنت. يا به مرور شكل مي

 حال و آينده هستند.  عامل ارتباط بین گذشته، 

نقش عمده نهادها در جامعه اين است که زمینه و ساختاري از پیش تعیین 

و محدود سازي رفتار عوامل انساني و سازماني، عدم شده را ايجاد کنند که با مقید 

 ديگر، وها با يکاطمینان در تعامالت و مبادالت اقتصادي و سیاسي افراد و سازمان

به تبع آن هزينه مبادله را کاهش دهند. در حالي که فقدان چنین قیود نهادي، 

جام به ان دالت عمالًتواند هزينه مبادالت را چنان افزايش دهد که يا بسیاري از مبامي

نرسد يا اين که بسیاري از مبادالت نه به صورت داوطلبانه و مبتني بر رضايت طرفین، 

 ،، ويلیامسون1992، بلكه بر اساس اجبار و به زيان يكي از طرفین صورت پذيرد )کوز

2000 .) 

چه، روابط و مبادالت سیاسي و اقتصادي میان مردم در نظام اقتصادي را چنان

 گاه نقش پررنگ نهادها )رسمي و غیرثابه يک بازي اجتماعي در نظر بگیريم، آنبه م

رسمي( به عنوان قواعد بازي، هم در تعیین فرآيندهاي حاکم بر نظام اقتصادي و هم 

در تعیین نتايج حاصل از نظام اقتصادي و هم در فرآيند خلق و توزيع سود میان 

د شد. در حقیقت، چارچوب نهادي مرز بازيگران سیاسي و اقتصادي، روشن خواه

                                                           
35 Institutionalism  
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کند و کنند، مشخص ميدر آن کار مي 36هاي اقتصاديفعالیت اقتصادي را که شاکله

صادي گران صحنه فعالیت اقتبه اين ترتیب کنش متقابل قوانین بازي و رفتار کنش

کند. مقايسه چارچوب نهادي کشورهايي نظیر اياالت متحده، انگلستان، را تعیین مي

انسه، آلمان و ژاپن با کشورهاي جهان سوم، يا با چارچوب نهادي کشورهاي صنعتي فر

ها در موفقیت نسبي دهد که اين چارچوباي دور، نشان ميپیشرفته در گذشته

اقتصادها، چه از لحاظ مقطعي و چه از لحاظ سیر زماني، نقشي سرنوشت ساز 

 (.2009 37اند )نورث و همكارانداشته

 هستند، جامعه نهادهاي حاصل که انگیزشي ساختار نهادها وبدين ترتیب، 

چارچوب نهادي  اگر واقع، در باشند.کشورها مي مسیر توسعه اقتصادي اصلي عامل

کارآفريني و در نتیجه رشد  مسیر کنند، تشويق را نوآوري و تولید يک کشور،

 را منفعت باالترين فزاينده، وريبهره با هايفعالیت نمايد. اگرهموار مي را اقتصادي

 (.  2005کند )نورث رشد مي اقتصاد آنگاه باشند، داشته

، کند افراد، نهادهاثبات سیاسي و به تبع آن چارچوب نهادي کارآمد تضمین مي

هاي هاي مختلف اجرايي در سطوح مختلف، به اشتراک ذهني )مدلها و گروهسازمان

ود داشته باشند، به قوانین موج گر راديقابلیت همكاري با يکذهني مشترک( برسند، 

ر هاي خويش را باحترام بگذارند، از امكانات جامعه استفاده کنند و در مقابل، توانايي

هاي چندگانه بازشناسي و پرورش داده و در اختیار جامعه ها و توانمندياساس هوش

 آورده بار ميرا ب هاي جامعهها و تواناييقرار دهند، که به نوبه خود توسعه ظرفیت

هاي نو هاي مساعد براي پذيرش انديشه. در چنین فضايي، زمینه(2005 38،)گاردنر

ريزي و تر به برنامهها، پذيرش تفكر علمي، توجه بیشو بكارگیري و آزمون آن

تمام معیارهاي مذکور  شود.وري و کارايي فراهم ميگذاري حول محور بهرهسیاست

 (.  2005 ،)نورث توسعه کارآفريني در جامعه دارندهمراهي مثبت با رشد و 

 که دارند اهمیت ساختارهايي نهادها همانند ،(1990بامول ) به عقیده

 يک کنند. درفراهم مي را اقتصادي فعالیت مختلف انواع به مربوط هايانگیزش

 از  بیشتر جويانه، رانت هايفعالیت براي هاپاداش و منافع که نهادي محیط

 کارآفريني آمد. خواهد پديد )نامولد( 39ورنابهره کارآفريني است، هاآن هايهزينه

                                                           
36 Economic Bodies 

37 North, et al. 
38 Gardner 
39 Unproductive Entrepreneurship 
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 براي ولي رساند،مي منفعت کارآفرين به که شودمي گفته نوعي کارآفريني به نامولد،

 فعالیت در شدن مشغول منافع اگر طور مشابه، به .40ندارد منافعي اقتصاد کل

 کارآفريني به بیشتر باشد، کارآفرينان آن هايهزينه از بیشتر غیرقانوني، کارآفريني

 شودمي کارآفريني گفته نوعي به مخرب، داشت. کارآفريني خواهند گرايش 41مخرب

 بهره کارآفريني سوي به هاانگیزه اگر . برعكس،42است اقتصادي توسعه مخل که

 گاهآن دارد، رشد بر مثبت اثر که کارآفريني يعني باشند، داشته )مولد( گرايش 43ور

 هايانگیزه به کارآفرينان مورد، داشت. در هر خواهد کارآفريني، اولويت شكل اين

 هم رسمي( و قواعد نورث، تعبیر )به شكل مقررات در هم شان، محیط در موجود

 دهند.مي غالب )قواعد غیررسمي( اهمیت فرهنگي هايارزش و هنجارها حسب بر

 در کارآفريني انگیزشي، ساختار به بسته واحد، فرد يک که نیست معنا بدان اين

 افراد که معناست بدان بلكه شود،مي مشغول فعالیت به مخرب يا نامولد ور،بهره

 .کنندمي شروع را کارآفرينانه هايفعالیت مختلف، انگیزشي در ساختارهاي مختلف

 بهتر، نهادهاي با کشورهاي يا مناطق که شودمي برداشت چنین بامول از تحلیل

دارند )پاداش و نیكونسبتي  کمتري مخرب کارآفريني بیشترو مولد کارآفريني

هنگامي که نهادهاي حقوق مالكیت، سیستم قضايي، قوانین مرتبط با اجراي (. 1387

قراردادها و اعمال محدوديت بر قدرت دخل و تصرف دولت در انتقال ثروت بصورت 

يابد و در اين شرايط افراد د کاهش ميکارآمد باشند، سودآوري کارآفريني غیرمول

نند. کخالق به سمت ايجاد نوآوري و خلق ثروت از طريق کارآفريني گرايش پیدا مي

بر اين اساس تفاوت میزان کارآفريني بخش خصوصي در کشورهاي مختلف تا حدي 

ناشي از تفاوت در انگیزه کارآفرينان است که خود برآمده از کیفیت نهادهاي سیاسي 

هاي دريافت پاداش و سودآوري در جامعه است حقوقي غالب در جامعه و کانالو 

 (. 2013)دوتا و همكاران 

بر اساس رويكرد نهادگرايان، در کشورهايي که با ضعف نهادي مواجه هستند، 

 هاي متفاوتطلبانه باالست. در نتیجه، هر يک از گروهسود انتظاري اقدامات فرصت

آيد. به ويژه هنگامي که اقتصاد با ثر کردن منافع خود بر مياجتماعي به دنبال حداک

ديگر هاي اجتماعي متفاوت با يکيک بحران و يا شوک خارجي مواجه شود، گروه
                                                           

  هاي دانشگاهيمانند شرکت هاي تاسیس شده براي تدوين و چاپ پايان نامه 40
41 Destructive Entrepreneurship 

 مانند تشكالت مرتبط با تولید و پخش مواد مخدر  42
43 Productive Entrepreneurship 
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(. به عبارت ديگر، در 1999 ،جنگند تا سهم قبلي خود را حفظ کنند )رودريکمي

ها به دنبال کسب منافع متضاد خود از طريق چنین جوامعي، هر يک از گروه

ها در اتخاذ تصمیمات داراي ها و نهادهاي عمومي هستند. در نتیجه، دولتسیاست

تري نسبت به جوامع کاراي نهادي هستند. رفتارهاي تر و بزرگهاي بیشمحدوديت

يابد. تضادها و هاي معامالتي افزايش ميشود. هزينهغالب مي ترجويانه بیشرانت

گردد، که همگي منجر به شود و پیوندهاي اجتماعي تضعیف ميتعارضات تشديد مي

یاسي ثباتي سبيهمچنین، شود. هاي سیاسي و اجتماعي ميثباتيبروز و تشديد بي

 عالوه برهمراه شود. هاي انتقال ثروت شود تغییر ساختار قدرت با فرصتباعث مي

تواند تعهدات سیاستي خود را در مسیر افزايش پس اندازها ثبات نمياين، دولت بي

 زند و و تخصیصجامه عمل بپوشاند و در نتیجه به عملكرد بازارهاي مالي آسیب مي

ريسک سیاسي منجر به کاهش . در نتیجه کندمنابع به کارآفرينان را مختل مي

شود. همگي اين موارد منیت سرمايه گذاران در آن کشور ميظرفیت و توان حفظ ا

آسم اغلو و همكاران ) شودهاي کارآفرينانه در جامعه ميمنجر به کاهش فعالیت

 . (2007، ، دوهان و هنرکسون2005

هاي هدفمند و ارادي کارآفرين گر است. کنشکارآفرين در حقیقت يک کنش

 هاي ذهني شكل گرفته در فرد هستند،ر مدلبر مبناي تفكر و منطق که خود مبتني ب

هاي کارآفرين با توجه به شرايط و گیري و انتخابشود. فرآيند تصمیمانجام مي

)نقشه راه(  44شود. پس يک الگوي پیشینيحدهاي موجود در جامعه، محدود مي

)متوسلي و زبیري  است 45گزاره پیشین در واقع نوعيشود که براي افراد ايجاد مي

 هايثر از جنبهأهاي افراد در جامعه متگیري و انتخاب(. در حقیقت، تصمیم1394

 تعامالت نیز و -آگاهي و تفكر از برخوردار موجودي عنوان به – انسان رواني و ذهني

 و -مكان و زمان به وابسته و پويا روابط از ايشبكه عنوان به – هاانسان میان

 فرايند از برخاسته هاييپديده عنوان به - انسان گروهي و ي فرديهاکنش چنینهم

 - انساني تاريخي جوامع مسیر و فرهنگ ازثر أمت حال عین در و انسان معنابخشي

 (.  1394است )متوسلي و زبیري 
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( معتقدند چون کارآفريني حاصل رفتار و انتخاب 2003) 46بوتكه و کوين

ه، تواند عامل توسعه باشد. بلكه براي تحقق توسعهاست بنابراين، کارآفريني نميانسان

نهادهاي معیني بايد وجود داشته باشند تا از افراد رفتارهاي کارآفرينانه تراوش کند. 

 قواعد نهادها است. رآفرينانهکا تحوالت اصلي عامل نورث، ديد از تغییرات نهادي

 کنند؛مي ايجاد کارآفرين هايسازمان براي را هاييکه فرصت هستند بازي

 تغییر، (. عامالن2000هستند )نورث از نهادها حاصل هايفرصت تبلور هاسازمان

 دهند. بانشان مي واکنش جامعه در نهادي هايمحرک به آنها هستند؛ کارآفرينان

 تغییرات، منشأ کهکنند. با اينمي تالش نیز نهادها تغییر منظور به هاآن حال، اين

 نسبي، هايقیمت تغییرات و است نسبي هايقیمت در تغییر مدت، در کوتاه

 به پاسخ در تغییرات شدت اما دهد،مي تغییر افراد را کارآفرينانه هايانگیزه

(. 1387 ،ونسبتي)پاداش و نیكاست  وابسته نهادي کیفیت به نسبي، هايقیمت

نويسند عواملي از قبیل ريسک سیاسي که برآمده ( مي2015) 47بايالند و مک کافري

از نهادهاي سیاسي جامعه است يكي از مهمترين عوامل سیاسي است که بر فعالیت 

شود گذارد. زيرا کارآفريني فعالیتي است که در طول زمان انجام ميکارآفريني اثر مي

یت یم به انجام فعالبیني کارآفرين نسبت به شرايط آينده براي تصمو لذا پیش

گذاري غیرقابل برگشت )از قبیل تولید محصول جديد يا کارآفرينانه و سرمايه

بكارگیري تكنولوژي جديد( از اهمیت بسیار بااليي برخوردار است. در حالي که 

ار بیني بودن محیط سیاسي و فضاي کسب و کقابل پیشريسک سیاسي اثر منفي بر 

واند تگذارد. بر اين اساس ريسک سیاسي ميمومي ميهاي عو  قابلیت دوام سیاست

 هاي کارآفرينانه گردد. اندازي يا گسترش فعالیتموجب ترديد در اقدام به راه

( 2005( با استفاده از مدل آسم اغلو و همكاران )2007دوهان و هنرکسون )

ريني آفو بسط آن به ارائه چارچوب نظري رابطه میان نهادهاي اقتصادي سیاسي با کار

( در مطالعه خود با تفكیک نهادهاي سیاسي 2005پرداختند. آسم اغلو و همكاران )

و اقتصادي به بررسي نقش نهادها به عنوان قواعد بازي در جامعه و شكل دهنده 

کنند يکید مأتعامالت انساني و در نهايت عملكرد اقتصادي پرداختند. البته ايشان ت

ي سیاسي از نهادهاي اقتصادي در کشورهايي که که تفكیک قدرت سیاسي و نهادها

دموکراتیک برخوردارند، بسیار دشوار است. اما در کشورهاي هاي غیرنخبگان از قدرت

                                                           
46 Boettke & Coyne 

47 Bylund & McCaffrey 
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)بازيگران اقتصادي( توانايي محدودي در تغییر  48دموکراتیک، ذينفعان اقتصادي

که حتي  ستمستقیم نهادهاي اقتصادي دارند. البته اين به معناي نفي اين واقعیت نی

 49در کشورهاي دموکراتیک نیز بازارهاي سیاسي وجود دارند. همانگونه که استیگلر

گر هاي البيثیر منافع گروهأها به شدت تحت تگذاري( گفته است سیاست1971)

قرار دارند. از طرف ديگر، چنانچه نهادهاي سیاسي و اقتصادي را از يكديگر تفكیک 

ايم. در حالي که محدود به نهادهاي رسمي کرده نكنیم، در واقع تحلیل خود را

نقش مهمي در تصمیم  50و قواعد رفتاريها ها، ارزشنهادهاي غیر رسمي از قبیل نُرم

ثیرگذار، به تدريج در طول زمان أها دارند. ضمن اين که نهادهاي غیر رسمي و تگیري

 ارانآپاريكو وهمكاند و اغلب به سختي قابل تغییر هستند. به عقیده شكل گرفته

ها و مقررات اجرا شده درک مردم از سیاست"( نهادهاي غیر رسمي از قبیل 2015)

ني هاي کارآفرياثرات بیشتري نسبت به نهادهاي رسمي بر فعالیت 51"هاتوسط دولت

 دارند. 

نهادهاي اقتصادي براي رشد اقتصادي مهم  (2005طبق آسم اغلو و همكاران )

ور دهند. به طهاي بازيگران اصلي اقتصادي در جامعه را شكل ميهستند زيرا انگیزه

گذاري فیزيكي و انساني و فناوري اثر گذاري در سرمايهويژه، اين نهادها بر سرمايه

گذارند. نهادهاي اقتصادي نه تنها توان بالقوه براي رشد اقتصادي را تعیین مي

هاي مختلف جامعه نیز د و گروهکنند، بلكه با توزيع متفاوت منافع در بین افرامي

شود ( مشاهده مي1گونه که در شكل )ارتباط دارند. آسم اغلو اين ايده را همان

 (: 1در شكل Bبصورت زير خالصه کرده است )مسیر 

 )عملكرد اقتصادي( )نهادهاي اقتصادي(

 )توزيع منابع(

مختلفي در رغم آن که عوامل نويسند علي( مي2005آسم اغلو و همكاران )

هاي گیري نهادها نقش دارند، در نهايت، نهادهاي اقتصادي حاصل انتخابشكل

ثیري که بر توزيع منافع اقتصادي دارند، همه افراد أجمعي جامعه هستند و به سبب ت

دهند. اين مسأله منجر به مجموعه مشابهي از نهادها را ترجیح نمي ها عموماًو گروه
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هاي مختلف بر سر انتخاب نهادهاي اقتصادي د و گروهتعارض منافع در بین افرا

هاي مختلف در اين خصوص تعیین کننده خواهد بود. شود و قدرت سیاسي گروهمي

تواند حفظ و تداوم نهادهاي هر گروهي که قدرت سیاسي بیشتر داشته باشد مي

 (:1در شكل Aدهد را برقرار کند )مسیر اقتصادي که ترجیح مي

 )نهادهاي اقتصادي( )قدرت سیاسي(  

وزيع کننده تتوان نتیجه گرفت که چون نهادهاي اقتصادي تعیین( مي1مطابق شكل )

کننده نهادهاي اقتصادي است پس بطور غیر منابع هستند و قدرت سیاسي تعیین

 کننده توزيع منابع است. مستقیم قدرت سیاسي تعیین

ند؛ کنیاسي را به دو نوع تقسیم بندي مي( قدرت س2005آسم اغلو و همكاران )

قدرت سیاسي قانوني (. 1)شكل 53و قدرت سیاسي غیررسمي 52قدرت سیاسي قانوني

در حالي که قدرت سیاسي  (،1در شكل C )مسیر برآمده از نهادهاي سیاسي است

ن مثال قدرت اشود به عنوغیر رسمي بدون اتكا به نهادهاي سیاسي کسب مي

 آيد اغلب از نوع قدرتيک کودتا و تحوالت انقالبي بدست مي اي که در پيسیاسي

سیاسي غیررسمي است. نكته مهم اين است که قدرت سیاسي غیررسمي بر پايه 

 . (1در شكل D )مسیر پذير استدسترسي به منابع امكان

  نتايج اقتصادي وتحلیل رابطه میان نهادهاي سیاسي و اقتصادي چارچوب : 1شکل 

 
 ( 2005: آسم اغلو و همكاران )مأخذ
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بدين ترتیب، نهادهاي سیاسي و توزيع منابع در چارچوب تحلیلي فوق دو متغیر 

کلیدي هستند که بر چگونگي توزيع قدرت سیاسي و گزينش نهادهاي اقتصادي اثر 

دهند و دارندگان گذارند. نهادهاي سیاسي، قدرت رسمي سیاسي را تخصیص ميمي

( و 1در شكل  Eگذارند )مسیر مل نهادهاي سیاسي اثر ميقدرت سیاسي بر تكا

دهد. ها قدرت سیاسي ميعمدتا مستعد حفظ نهادهاي سیاسي هستند که به آن

کند. سازو کار ديگر تداوم از توزيع همین امر مكانیسم اصلي دوام نهادي را ايجاد مي

هاي ديگر شود؛ هنگامي که يک گروه مشخص در مقايسه با گروهمنابع ناشي مي

عملي سیاسي آن را باالتر برده و آن گروه را قادر ثروتمندتر است، اين امر قدرت 

سازد که در جهت منافعشان بر نهادهاي اقتصادي و سیاسي فشار آورند که اين مي

( 2005شود. آسم اغلو و همكاران )امر نیز به بازتولید شرايط نابرابر اولیه منجر مي

ز قوه براي تغییر نیرغم تحلیل تمايل به پايداري در اين چارچوب، بر امكان بالعلي

هايي که با تغییرات در فناوري و محیط جهاني کنند. به عنوان مثال شوکتاکید مي

اي براي ايجاد تغییر در نهادهاي سیاسي شود امكان بالقوهبه تعادل سیستم وارد مي

 آورد. و به تبع آن نهادهاي اقتصادي فراهم مي

تولید و کارآفريني به بسط ( با افزودن سیستم 2007دوهان و هنرکسون )

 شود. مشاهده مي 2چارچوب تحلیلي آسم اغلو و همكاران پرداختند که در شكل 

 مكانیسم رشد اقتصادي: 2شکل 

 
 (2007: دوهان و هنرکسون )مأخذ
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(، کارآفرينان هستند که نتايج اقتصادي را به بار 2007در مدل دوهان و هنرکسون )

علي از کارآفرينان به نتايج اقتصادي از کانال تولید  آورند و بر اين اساس رابطهمي

اند نتايج ( فرض کرده2007ترسیم شده است. در اين مدل، دوهان و هنرکسون )

و تنها ناشي از عملكرد کارآفرينان است و به همین علت رابطه  اقتصادي مستقیماً

ین است. همچن ( از کارآفرين به تولید و نتايج اقتصادي ترسیم شده2علّي در شكل )

ر مدل منابع( و توانايي تطبیق د -پويايي سیستم تولید با افزودن نوآوري )تكنولوژي 

 گنجانده شده است. 

هاي هاي خود )سرمايهدر اين مدل، کارآفرين مولد کسي است که ظرفیت

انساني و فیزيكي و مالي( را به منظور ايجاد نوآوري و خلق ثروت از طريق کارآفريني 

در شكل  Hو  Fانجامد )مسیر گیرد و از مسیر تولید به نتايج اقتصادي مييبكار م

(. نكته مهم اين است که درک شود هیچ تضمیني وجود ندارد که يک کارآفرين 2

وقت و تالش خود را صرف فعالیت مولد کند بلكه کیفیت و نوع فعالیت  بالقوه، لزوماً

 هاپاداش و منافع که نهادي محیط يک درکارآفرينان به کیفیت نهادها بستگي دارد. 

کارآفرينان به سمت  ها باشد،آن هاياز هزينه بیشتر جويانه، رانت هايفعالیت براي

بنابراين نهادهاي مخرب گرايش خواهند داشت.  نامولد و  هاي کارآفرينيفعالیت

هاي کارآفريني به مولد يا غیرمولد و مخرب کننده توزيع فعالیتاقتصادي تعیین

هستند. کارآفريني نامولد و مخرب از دو مسیر نهادهاي اقتصادي و قدرت سیاسي 

هاي کارآفريني شوند. زيرا برخي از فعالیتغیر رسمي به تداوم اين چرخه منجر مي

اي قدرت سیاسي غیر رسمي و برخي ديگر از مجراي نهادهاي نامولد و مخرب از مجر

الزم به ذکر است در (. 2در شكل  Nو  Mيابند.)مسیر اقتصادي امكان فعالیت مي

ها از قبیل نقش دانش علمي جديد، اختراعات و داراييمدل فوق بسیاري از عوامل 

 ت. ر گرفته شده اسزا در نظناديده گرفته شده و براي سادگي اين عوامل بصورت برون

 پیشینه تجربی -2-2

کید أبا توجه به آن که هدف از اين تحقیق بررسي ريسک سیاسي بر کارآفريني با ت

بر ساختار نهادي است، در اين بخش به مرور اجمالي آن دسته از مطالعات تجربي 

 اند.  شود که کارآفريني را از کانال متغیرهاي نهادي مورد بررسي قرار دادهپرداخته مي

 هاست( معتقدند کارآفريني حاصل رفتار و انتخاب انسان2003بوتكه و کوين )

تواند عامل توسعه باشد. بلكه براي تحقق توسعه، نهادهاي بنابراين، کارآفريني نمي
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معیني بايد وجود داشته باشند تا از افراد رفتارهاي کارآفرينانه تراوش کند. ايشان در 

ترين نهادهاي الزم براي رشد کارآفريني در جوامع را حقوق مهمادامه مطالعه خود 

( به 2006) 56شمارند. هال و سوبلبر مي 55و حاکمیت قانون 54مالیكت خصوصي

تحلیل چارچوب فرآيند کارآفريني و اهمیت نهادها در اين فرآيند پرداختند و در اين 

مالیاتي و کیفیت راستا رابطه متغیرهاي نهادي از قبیل حقوق مالكیت، قوانین 

ورد م 2004تا  2002ها در سال  OECDمقررات را با کارآفريني در کشورهاي

بررسي قرار دادند. بر اساس نتايج اين تحقیق، افزايش کیفیت نهادها همبستگي 

( به آزمون نظريه 2008مثبت با  رشد و گسترش کارآفريني در جامعه دارد. سوبل )

ني هاي کارآفريدهاي سیاسي و حقوقي با فعالیتبامول و بررسي رابطه کیفیت نها

هاي ايالت آمريكا پرداخت. براي اين منظور از میانگین داده 48مولد و غیرمولد در 

دهد استفاده نمود. نتايج حاصل از اين تحقیق نشان مي 2002تا  1995هاي سال

نه گذاري سراهاي با ساختار نهادي بهتر از نرخ باالتري در سرمايهايالت

، رشد 58(، نرخ باالتر سرانه اختراعات ثبت شده57هاي مخاطره آمیزگذاري)سرمايه

برخوردارند. همچنین  60و نرخ باالتر ثبت کار جديد، 59هاي انحصاريتر مالكیتسريع

هاي هاي با بدترين نهادها داراي بیشترين فعالیتدهند ايالتنتايج نشان مي

هاي غیرمولد هستند. ها و کارآفرينياوي دادگاهمديريت در طرح دعجويانه و سوءرانت

 9( به بررسي اثر ريسک سیاسي بر شاخص کارآفريني در 2013) دوتا و همكاران

با استفاده از  2009تا  2004طي دوره  منتخب توسعه يافته و درحال توسعهکشور 

 دهد کشورهاي با ثبات سیاسيپرداختند. نتايج مطالعه ايشان نشان مي  GMMروش

و همكاران  61هاي باالتر کارآفريني و خلق ثروت برخورداند. فونتلسازبیشتر، از نرخ

، 63، آزادي کسب و کار62( به بررسي اثر انواع نهادهاي رسمي )حقوق مالكیت2015)

                                                           
54 Private Property 
55 Rule of Law 
56 Hall & Sobel 
57 Venture Capital Investments Per Capita 
58 Patents Per Capita 
59 Sole Proprietorship 
60 Establishment Birth Rate 
61 Fuentelsaz, et, al.  

62 Property Rights 

63 Business Freedom 
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( بر فرصت و 67و سرمايه آموزشي 66، سرمايه مالي65، آزادي نیروي کار64آزادي مالي

 هايتوسعه يافته و درحال توسعه طي سالکشور منتخب  189در  ضرورت کارآفريني

يج مطالعه ايشان با استفاده از روش پانل نامتوازن پرداختند. نتا 2012تا  2005

دهد افزايش ( نشان مي2011) 69( و لیو و آتیو2008) 68بوان و کلرک مشابه با مطالعه

. ردهاي کارآفريني در جامعه داو بهبود نهادهاي رسمي اثر مثبت بر توسعه فرصت

اين در حالي است که بهبود نهادهاي رسمي اثر منفي بر ضرورت کارآفريني دارند. 

( به بررسي اثرات مثبت و منفي درآمدهاي سرشار نفتي بر 2016مجبوري )

دهد کارآفريني با استفاده از رگرسیون پانل پويا پرداخت. نتايج مطالعه وي نشان مي

نها در کشورهاي با نهادهاي ضعیف و افزايش درآمدهاي حاصل از منابع طبیعي ت

شود. هر چه محیط نهادي فاسدتر، شدت اين فاسد منجر به کاهش کارآفريني مي

 کاهش بیشتر است. 

در میان مطالعات داخلي هرچند تحلیل و بررسي کارآفريني از زواياي مختلف 

(، 1386مورد توجه محققان داخلي قرار گرفته است )از قبیل دانايي فرد و همكاران )

(، اربابیان و 1393(، چراتیان و قرباني )1390) (، عالئي1389کمالیان و همكاران )

به بررسي اي ( و ...( اما کمتر مطالعه1394) و عبداللهي (، آقامحمدي1393همكاران )

کارآفريني از کانال نهادي پرداخته است. در اين میان تنها پاداش و نیكونسبتي 

نقش نهادها را در توسعه کارآفريني بصورت نظري مورد ( در مطالعه خود 1387)

 دو کارآفريني، به نهادي بررسي قرار دادند. بر مبناي نتايج مطالعه ايشان، رويكرد

 را کارآفريني گستره و حوزه نهادي آنكه، محیط نخست دارد؛ سیاستي عمده داللت

 محیط ارزيابي زمکارآفريني، مستل هايسیاست ارزيابي رو، اين کند. ازمي تعیین

نهادي،  محیط است. دوم آن که کارآفريني بر اثرگذاري هايمكانیسم در نهادي

 ریتغی با و است برزمان هاآن تحول که است غیررسمي و رسمي قواعد از ايمجموعه

لذا مقاله حاضر از اين جهت  شود.نمي هموار کارآفريني براي راه رسمي، لزوماً قواعد

حائز اهمیت است که نقش نهادها بر کارآفريني را بصورت تجربي مورد آزمون قرار 

                                                           
64 Fiscal Freedom 

65 Labor Freedom 

66 Financial Capital 

67 Educational Capital 

68 Bowen and De Clercq 

69 Levie and Autio 
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( کارآفريني را به دو نوع فرصت کارآفريني و 2015فونتلساز و همكاران )دهد. مي

ضرورت کارآفريني تقسیم نموده و سپس اثر نهادهاي رسمي را به تفكیک بر اين دو 

پژوهش حاضر اين ويژگي را دارد که براي اولین بار اثر نهاد قرار دارند.  مورد بررسي

و  هاي کارآفرينيغیر رسمي )ريسک سیاسي( را بر کارآفريني به تفكیک فرصت

 دهد.  ضرورت کارآفريني مورد بررسي قرار مي

 هاروش تحقیق و داده -3

بر مبناي مطالعات دوهان و  به منظور برآورد اثر ريسک سیاسي بر کارآفريني

 شود: ( مدل زير تصريح مي2015( و فونتالساز و همكاران)2007هنرکسون )
𝐸𝑛𝑡 𝑂𝑝𝑝 =

𝑓 ( 𝑃𝑟𝑜𝑅, 𝐵𝑢𝑠𝐹, 𝐹𝑖𝑠𝐹, 𝐿𝑎𝑏𝐹, 𝐹𝑖𝑛𝐶, 𝐸𝑑𝑢𝑄, 𝑃𝑜𝑙𝑅, 𝐺𝐷𝑃𝑔, 𝑈𝑛𝑅, 𝑝𝑜𝑝𝑔) + 𝑈𝑡   (1)  
𝐸𝑛𝑡 𝑁𝑒𝑠 =

𝑓 ( 𝑃𝑟𝑜𝑅, 𝐵𝑢𝑠𝐹, 𝐹𝑖𝑠𝐹, 𝐿𝑎𝑏𝐹, 𝐹𝑖𝑛𝐶, 𝐸𝑑𝑢𝑄, 𝑃𝑜𝑙𝑅, 𝐺𝐷𝑃𝑔, 𝑈𝑛𝑅, 𝑝𝑜𝑝𝑔) + 𝑈𝑡  (2)  

ضرورت کارآفريني است.  𝐸𝑛𝑡 𝑁𝑒𝑠 فرصت کارآفريني و  𝐸𝑛𝑡 𝑂𝑝𝑝که در آن 

 هاي کارآفريني است که عامالنمتغیر فرصت کارآفريني برابر با آن درصد از فعالیت

د. متغیر انآن به علت شناسايي فرصت و به قصد کسب سود اقدام به آن فعالیت کرده

هاي کارآفريني است که افراد به اين ضرورت کارآفريني برابر با آن درصد از فعالیت

اند. اند که چاره و انتخاب ديگري براي اشتغال نداشتهآن مشغول شده علت به

( GEM) 70"ديدبان جهاني کارآفريني"اطالعات کارآفريني از منبع اطالعاتي 

 اند. گردآوري شده

𝑃𝑟𝑜𝑅  71حقوق مالكیت ،𝐵𝑢𝑠𝐹   ،آزادي کسب و کار𝐹𝑖𝑠𝐹  ،آزادي مالي𝐿𝑎𝑏𝐹 

ريسک  𝑃𝑜𝑙𝑅کیفیت آموزش و  𝐸𝑑𝑢𝑄سرمايه مالي،  𝐹𝑖𝑛𝐶آزادي نیروي کار، 

                                                           
70 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

منظور از شاخص حقوق مالكیت؛ تضمین و حمايت از حق مالكیت اضخاص حقیقي و حقوقي توسط سیستم  71

قضايي در يک کشور است. منظور از شاخص آزادي کسب و کار؛ اندازه گیري توان و سهولت شروع، انجام و 

 ظام مالي و بانكي يکپايان يک کسب و کار در کشور است. منظور از شاخص آزادي مالي؛ معیاري از کارايي ن

 جاييکشور و استقالل اين نظام از کنترل و دخالت دولتي است. منظور از شاخص آزادي نیروي؛ آزادي جابه

نیروي کار و آزادي کارفرمايان در استخدام و اخراج کارگران بسته به شرايط دارد. منظور از شاخص سرمايه 

رند. منظور از شاخص کیفیت آموزش، میزان کیفیت آموزش ها در اختیار داهاي است که بانکهمالي، سرماي

 در مقطع ابتدايي است.
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( IEF) 72"شاحص آزادي اقتصادي"ها از منبع اطالعاتي سیاسي است. اين شاخص

 اند. ( گردآوري شدهICRG) 73"راهنماي بین اللمللي ريسک کشورها " و

 𝐺𝐷𝑃𝑔  ،نرخ رشد تولید ناخالص داخلي𝑈𝑛𝑅  نرخ بیكاري و𝑝𝑜𝑝𝑔  نرخ رشد

جمعیت به عنوان متغیرهاي کنترل در نظر گرفته شدند. نرخ رشد تولید به عنوان 

دهنده سطح فعالیت اقتصادي کشور است وارد مدل شده است و متغیري که نشان

رود رابطه مثبت با سطح کارآفريني داشته باشد. نرخ بیكاري به عنوان انتظار مي

ايه گذاري جديد موثر است، وارد مدل شده بر شروع يک سرم متغیري که مستقیماً

رود نرخ بیكاري اثر منفي بر فرصت کارآفريني و اثر مثبت بر ضرورت است. انتظار مي

کارآفريني داشته باشد. زيرا در شرايطي که اقتصادي با نرخ باالي بیكاري مواجه 

افراد  هاي محدودتري براي کارآفريني وجود دارد و در مقابلاست، انگیزه و فرصت

 هاي شغلي بهتر، به شروع کسب و کاري تنهابه علت فقدان فرصتشوند مجبور مي

نرخ رشد  آورند.زندگي روي  استانداردهاي حداقل تأمین و درآمد به منظور کسب

فريني هاي کارآجمعیت به عنوان متغیري که بیانگر اندازه و گستره بازار و پتانسیل

رود رابطه مثبت با سطح کارآفريني داشته مي است وارد مدل شده است و انتظار

 اند. جمع آوري شده 74هاي الزم از پايگاه اطالعاتي بانک جهانيباشد. داده

غیر کید اين مقاله بر متأثر بر کارآفريني تؤالزم به ذکر است که از میان عوامل م

ثیرگذار بر کارآفريني بوده است. أتوضیحي ريسک سیاسي و متغیرهاي نهادي ت

درحال توسعه و توسعه  75کشور 45کشورهاي مورد مطالعه در اين تحقیق شامل 

 باشد. مي 2015-2008هاي يافته هستند و بازه زماني تحقیق نیز سال

                                                           

متغیر زير است که توسط پايگاه اطالعاتي راهنماي بین اللمللي  10منظور از شاخص ريسک سیاسي؛ ترکیب 

 ريسک کشورها محاسبه مي شود؛ 

Military in politics, Democratic accountability, Government stability, Internal 

conflict, External conflict, Ethnic tensions, Bureaucratic quality, regulatory 

quality, rule of law, corruption.  
72 Index of Economic Freedom (IEF) 
73 International Country Risk Guide (ICRG) 
74 World Bank  

ايران، الجزاير، آرژانتین، آنگال، بوسني و هرزگوين، برزيل، شیلي، چین، کشورهاي مورد مطالعه عبارتند از:  75

کرواسي، دانمارک، اکوادر، مصر، کلمبیا، استرالیا، فنالند، فرانسه، آلمان، يونان، گواتماال، مجارستان، ايرلند، 

روماني،  روژ، پاناما، پرو،رژيم اشغالگر قدس، ايتالیا، جامائیكا، ژاپن، کره جنوبي، لتوني، مالزي، مكزيک، هلند، ن

 .روسیه، اسلوني، آفريقاي جنوبي، اسپانیا، سوئیس، ترکیه، اوگاندا، بريتانیا، اياالت متحده آمريكا و اروگوئه

 ها بوده است. مبناي انتخاب کشورها در دسترس بودن داده
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چه در قسمت بعدي نشان داده شده است، بین متغیرهاي نهادي با توجه به آن

تصريح مختلف  8و  1ي تصريح مختلف براي معادله 8خطي وجود دارد. لذا فوق هم

مدل  16در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر، در مجموع  2ي براي معادله

مدل متغیر وابسته فرصت کارآفريني است و در  8شود که در کارآفريني برآورد مي

 ي ديگر ضرورت کارآفريني متغیر وابسته است.معادله 8

هاي پانل، رآورد مدلبه منظور بهاي تحقیق پانل ديتا است. روش برآورد مدل

در اين  76.اولین گام، تعیین نمودن قیود وارد شده بر مدل اقتصادسنجي است

ساختاري دارند، در  -با توجه به آن که متغیرهاي توضیحي ماهیتي نهادي  ،پژوهش

ر اند و يا تغییبسیاري از اين کشورها در طول دوره زماني مورد بررسي تغییر نكرده

بي تواند مدل مناسجزئي بوده است، لذا مدل پانل اثرات ثابت نمي ها بسیار اندک وآن

هاي اي است که با وارد کردن متغیرباشد. زيرا ماهیت مدل اثرات ثابت، به گونه

کنند )مانند هاي بین گروهي که در طول زمان تغییر نميمجازي، اثر معنادار تفاوت

کند. لذا، مدل اثر مدل لحاظ مي فرهنگ، مذهب، نژاد و مواردي از اين قبیل( را در

ماند. تواند در مواردي بكار رود که متغیر توضیحي در طول زمان ثابت ميثابت، نمي

به عبارت ديگر، از نظر تكنیكي، متغیر توضیحي ثابت در طول دوره مورد بررسي با 

متغیرهاي مجازي در مدل اثرات ثابت داراي هم خطي کامل هستند. در مقابل، مزيت 

تواند اثر متغیرهاي ثابت در طول زمان را بر دل اثرات تصادفي اين است که ميم

با توجه به بنابراين، (. 2010رينا،  -متغیر وابسته مورد بررسي قرار دهد )تورز

 شود. حال براي اينتوضیحات فوق، مدل اثرات ثابت در اين پژوهش کنار گذاشته مي

معنادار است و بايد پانل اثرات تصادفي که مشخص شود آيا ناهمگني بین گروهي 

رضیه فشود و مدل تلفیقي )انتخاب شود، يا اين که همگني بین گروهي پذيرفته مي

هاي مشترک و شیب مشترک در بین مقاطع( مورد استفاده قرار عرض از مبداء

 (.2010رينا، -)تورزشود استفاده مي 77آزمون بروش پاگانگیرد، از مي

                                                           
( 2008کتاب بالتاجي )هاي آن در پانل ديتا به هاي برآورد و آزمونبراي مطالعه بیشتر در خصوص روش 76

 مراجعه کنید.
77 Breusch-Pagan  

 LM بر اساس اين آزمون، ابتدا مدل اثرات تصادفي را برآورد نموده و بر اساس نتايج بدست آمده، آماره

 باشد، اثرات 05/0تر از کوچک LMبراي آماره  (prob) چه احتمال محاسبه شدهگردد. چنانميمحاسبه 

ها از شود و لذا بايستي در برآورد مدلپذيرفته ميدرصد  95/0در سطح اطمینان کشورها گروهي در بین 

 .گیردمورد استفاده قرار مي 5/9يويوز نسخه افزار ا روش اثرات تصادفي استفاده شود. براي اين منظور نرم
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 تفسیر نتایج برآورد مدل و -5

قبل از برآورد مدل الزم است مانايي متغیرهاي مدل بررسي شود. براي بررسي مانايي 

استفاده شده است که نتايج اين آزمون  78متغیرهاي مدل از آزمون لوين، لین و چو

 گزارش شده است.  1در جدول 

 چو و لین نتايج آزمون ريشه واحد لوين، :1جدول 
 آزموننتیجه  P-Value متغیر

 ايستا 00/0 کارآفريني فرصت

 ايستا 00/0 کارآفريني ضرورت

 ايستا 00/0 مالكیت حقوق

 ايستا 00/0 کار و کسب آزادي

 ايستا 00/0 مالي آزادي

 ايستا 00/0 کار نیروي آزادي

 ايستا 00/0 مالي سرمايه

 ايستا 00/0 کیفیت آموزش

 ايستا 00/0 سیاسي ريسک

 ايستا 00/0 داخلي نرخ رشد تولید ناخالص

 ايستا 00/0 بیكاري نرخ

 مانايي 00/0 جمعیت رشد نرخ

 Eviews 9.5: محاسبات تحقیق با نرم افزار مأخذ

مانا  %5ي متغیرهاي مدل در سطح معناي دهد که کلیهنشان مي 1نتايج جدول 

 برآوردهاي تحقیق را توان مدلهستند. پس از اطمینان از مانايي متغیرهاي مدل مي

  نمود.

قبل از برآورد مدل، به دلیل اينكه امكان وجود همخطي بین متغیرهاي مدل 

پیوست( امكان وجود  2وجود دارد لذا با استفاده از تحلیل همبستگي )جدول

همخطي بین متغیرهاي تحقیق بخصوص متغیرهاي نهادي بررسي شده است که با 

همبستگي بین متغیرهاي نهادي، از توجه به نتايج حاصل شده و باال بودن ضريب 

هاي استفاده همزمان از متغیرهاي نهادي در يک مدل خودداري شده و تصريح

براي متغیرهاي وابسته فرصت و ضرورت کارآفريني  4و  3مختلفي مطابق جدول 

ارائه شده است. چنین روشي در مقاله  4و 3اند که نتايج آن در جداول برآورد شده

   ( نیز استفاده شده است.2015اران )فونتالساز و همك

 
 

                                                           
78 Levin, Lin & Chu 
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 هاي مختلف مدل فرصت کارآفرينينتايج برآورد تصريح :2جدول 
 8مدل  7مدل  6مدل  5مدل  4مدل  3مدل  2مدل  1مدل  متغیر

ريسک 

 سیاسي
- - - - - - - 

83/42- 

(00/0) 

حقوق 

 مالكیت
- - - - - - 

21/0 

(00/0) 
- 

 کسب آزادي

 کار و
- - - - - 

29/0 

(00/0) 
- - 

 - - - - مالي آزادي
32/0- 

(00/0) 
- - - 

 نیروي آزادي

 کار
- - - 

15/0 

(00/0) 
- - - - 

 - - مالي سرمايه
22/0 

(00/0) 
- - - - - 

کیفیت 

 آموزش
- 

47/3 

(00/0) 
- - - - - - 

رشد 

 اقتصادي

14/0- 

(41/0) 

56/0- 

(00/0) 

51/0- 

(01/0) 

22/0- 

(02/0) 

13/0- 

(19/0) 

14/0- 

(19/0) 

14/0- 

(41/0) 

07/0- 

(65/0) 

 بیكاري نرخ
91/0- 

(00/0) 

90/0- 

(00/0) 

08/1- 

(00/0) 

04/1- 

(00/0) 

05/1- 

(00/0) 

02/1- 

(00/0) 

91/0- 

(00/0) 

79/0- 

(00/0) 

 رشد نرخ

 جمعیت

86/0 

(42/0) 

13/3 

(00/0) 

07/1 

(21/0) 

09/0- 

(93/0) 

29/0 

(77/0) 

75/0 

(49/0) 

86/0 

(42/0) 

64/1 

(12/0) 

عرض از 

 مبدا

1/43 

(00/0) 

37/40 

(00/0) 

36/44 

(00/0) 

66/47 

(00/0) 

90/78 

(00/0) 

98/33 

(00/0) 

1/43 

(00/0) 

98/23 

(00/0) 

2R 23/0 35/0 34/0 24/0 19/0 36/0 23/0 25/0 

آزمون 

بريوش 

  پاگان

F-
statistic 

 (P-

value) 

03/147 

(00/0) 

97/114 

(00/0) 

34/116 

(00/0) 

87/139 

(00/0) 

89/104 

(00/0) 

53/95 

(00/0) 

28/76 

(00/0) 

81/60 

(00/0) 

 Eviews 9.5: محاسبات تحقیق با نرم افزار مأخذ

 هاي مختلف مدل ضرورت کارآفرينينتايج برآورد تصريح :3جدول 
 8مدل  7مدل  6مدل  5مدل  4مدل  3مدل  2مدل  1مدل  متغیر

ريسک 

 سیاسي
- - - - - - - 

6/33 

(00/0) 

حقوق 

 مالكیت
- - - - - - 

19/0- 

(00/0) 
- 

 کسب آزادي

 کار و
- - - - - 

35/0- 

(00/0) 
- - 

 - - - - مالي آزادي
34/0 

(00/0) 
- - - 
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 نیروي آزادي

 کار
- - - 

11/0- 

(01/0) 
- - - - 

 - - مالي سرمايه
23/0- 

(00/0) 
- - - - - 

کیفیت 

 آموزش
- 

86/1- 

(06/0) 
- - - - - - 

رشد 

 اقتصادي

41/0 

(01/0) 

37/0 

(04/0) 

27/0 

(08/0) 

40/0 

(01/0) 

25/0 

(14/0) 

25/0 

(2/0) 

27/0 

(14/0) 

21/0 

(34/0) 

 بیكاري نرخ
73/0 

(00/0) 

64/0 

(00/0) 

67/0 

(00/0) 

65/0 

(00/0) 

64/0 

(00/0) 

59/0 

(00/0) 

52/0 

(00/0) 

31/0 

(05/0) 

 رشد نرخ

 جمعیت

04/2- 

(00/0) 

03/3- 

(00/0) 

13/2- 

(00/0) 

18/2- 

(00/0) 

60/2- 

(00/0) 

29/3- 

(00/0) 

11/3- 

(00/0) 

6/3- 

(00/0) 

 عرض از مبدا
15/17 

(00/0) 

4/26 

(00/0) 

42/31 

(00/0) 

18/25 

(00/0) 

52/5- 

(10/0) 

43/46 

(00/0) 

3/31 

(00/0) 

3/45 

(00/0) 

2R 09/0 10/0 13/0 09/0 13/0 17/0 17/0 13/0 

آزمون 

بريوش 

  پاگان

F-
statistic 

 (P-

value) 

50/74 

(00/0) 

37/56 

(00/0) 

53/50 

(00/0) 

08/61 

(00/0) 

91/55 

(00/0) 

25/37 

(00/0) 

04/32 

(00/0) 

17/32 

(00/0) 

 Eviews 9.5: محاسبات تحقیق با نرم افزار مأخذ

 4و  3هاي تحقیق در جداول نتايج برآورد مدل بروش پاگان و همچنین نتايج آزمون

مدل برآورد شده، نشان دهنده  16نتايج آزمون بروش پاگان براي هر ارائه شده است. 

با استفاده  4و  3لذا نتايج ارائه شده در جداول  ،ساختار پانل اثرات تصادفي بوده است

 توانتحقیق را ميهاي از روش اثرات تصادفي بدست آمده است. نتايج برآورد مدل

 در موارد زير خالصه نمود:

دار بر فرصت کارآفريني داشته است. يعني ثیري منفي و معنيأريسک سیاسي ت -1

شناسايي  پايه برهاي کارآفريني که عامالن آن آن درصد از فعالیتموجب شده است 

اند، کردهو به قصد کسب سود اقدام به آن فعالیت  نوآوري بكارگیري و هافرصت

دار بر ضرورت کارآفريني که اين متغیر تاثیري مثبت و معني. در حاليکاهش يابد

آن درصد از افرادي که به ناچار و به علت فقدان داشته است. يعني موجب شده است 

 تأمین و درآمد به منظور کسب هاي شغلي بهتر، به شروع کسب و کاري تنهافرصت

آورند، در نتیجه افزايش ريسک سیاسي، افزايش ي ميزندگي رو استانداردهاي حداقل

 . يابد
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ي پذير بینثیرات منفي آن بر پیشأافزايش ريسک سیاسي به دلیل تدر واقع 

اي هبودن محیط سیاسي و فضاي کسب و کار موجب گسترش نااطمیناني در فعالیت

اين  نیز تحتهاي کارآفرينانه شود و به تبع آن فعالیتگذاري مياقتصادي و سرمايه

اي ثباتي فضگیرند. همچنین با افزايش ريسک سیاسي و بياثرات منفي قرار مي

ي بازهاي غیرمولد همچون سفتههاي کسب سود به سمت فعالیتاقتصادي، فرصت

نانه هاي کارآفريدر بازارهاي پرتالطم سوق پیدا کرده و لذا تخصیص منابع از فعالیت

شود. همچنین، به دلیل عمل نكردن دولت تقل ميهاي غیرمولد منبه سمت فعالیت

گردد و ثبات به تعهدات سیاستي خود، عملكرد بازارهاي مالي دچار اختالل ميبي

گردد. در نتیجه، ريسک سیاسي باال از هاي کارآفرينانه مختل ميتامین مالي فعالیت

هاي لیتگذاران منجر به کاهش فعاطريق کاهش ظرفیت و توان حفظ امنیت سرمايه

ني ثیري منفي بر فرصت کارآفريأگردد. لذا ريسک سیاسي تکارآفرينانه در جامعه مي

هاي کارآفريني و دارد. اما در عین حال، با باال رفتن ريسک سیاسي و کاهش فرصت

 استانداردهاي حداقل تأمین و درآمد به دلیل نیاز ضروري افراد براي کسباشتغال، 

يابد. لذا ريسک سیاسي زندگي، شروع کسب و کارهايي از سر ناچاري گسترش مي

 تاثیري مثبت بر ضرورت کارآفريني داشته است. 

دار بر فرصت کارآفريني داشته است در حقوق مالكیت تاثیري مثبت و معني -2

، دار بوده است. به عبارت ديگرکه تاثیر آن بر ضرورت کارآفريني منفي و معنيحالي

اي هتضمین باالي حقوق مالكیت در جوامع موجب افزايش انگیزه براي انجام فعالیت

شود زيرا حقوق مالكیت از جمله حق مالكیت اختراع يكي از نوآورانه و کارآفرين مي

ترين ابزارهاي الزم براي حمايت از حقوق نخبگان جامعه است که از طريق ثبت مهم

مینه تجاري سازي و درآمدزايي آن را براي خود اختراع خود و تثبیت مالكیت آن ز

شود، فراهم کنند. بنابراين در چنین فضايي که حق مالكیت محترم شمرده مي

(. در مقابل در 792013هاي کارآفريني نیز رشد بااليي خواهند داشت )هارپرفرصت

اي که حق مالكیت در سطح بااليي وجود دارد ضرورت کارآفريني نیز کمتر جامعه

 هاي باالي کارآفرينيشود زيرا فضاي شغلي موجود به دلیل ايجاد فرصتساس مياح

و به تبع آن اشتغال مولد، ضرورت اينكه افراد براي رهايي از وضع خود به دنبال 

 دهد.ايجاد کسب و کار ديگري از سر ناچاري باشند را کاهش مي

                                                           
79 Harper 
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ر فريني داشته است دداري بر فرصت کارآآزادي کسب و کار تاثیر مثبت و معني -3

تر دار بوده است. آزادي بیشکه اثر اين متغیر بر ضرورت کارآفريني منفي و معنيحالي

هاي پیش روي کسب و کار موجب آزادي عمل بیشتر کسب و کار و رفع محدوديت

ذارد گهاي کارآفريني تاثیري مثبت برجاي ميکارآفرينان شده و لذا در تقويت فرصت

هاي بیشتر هاي کمتر کسب و کار يا محدوديت. در مقابل آزادي(2008 80)نیستروم

پیش روي کارآفرينان و فعاالن اقتصادي، ضرورت کارآفريني به معني شروع يک 

 کند.کسب و کار به علت فقدان فرصت هاي شغلي بهتر است را بیشتر مي

اثیر اما تدار بر فرصت کارآفريني داشته است. آزادي مالي تاثیري منفي و معني -4

که در بازه از آنجايي دار بوده است.اين متغیر بر ضرورت کارآفريني مثبت و معني

هاي هاي مالي دههيكي از بزرگترين بحران 2015-2008هاي تحقیق يعني سال

اخیر در اياالت متحده آمريكا و به تبع آن ساير کشورهاي دنیا رخ داده است که 

هاي بیش از حد مالي و داليل آن را ناشي از آزادياي از اقتصاددانان يكي از عده

دانند که منجر به بحران بزرگ رکود و بیكاري در اين هاي جديد مالي مينوآوري

هاي مالي نیز بر فرصت کارآفريني منفي شده است. کشورها شد، لذا تاثیر اين آزادي

واند نقشي مهم تهايي عامل کارآفريني ميکه براي رهايي از چنین بحراندر حالي

)فونتالساز  هاي مالي بر ضرورت کارآفريني مثبت شده استايفا نمايد لذا تاثیر آزادي

 (.2015و همكاران 

دار بر کارآفريني داشته است اما تاثیر آن آزادي نیروي کار تاثیري مثبت و معني -5

ي جابجايدار بوده است. هرچقدر امكان انتقال و بر ضرورت کارآفريني منفي و معني

تر باشد و ساعات کاري نیز از انعطاف نیروي کار و استخدام و اخراج کارگران راحت

د هاي جديد در فرآيند تولیالزم برخوردار باشد، امكان جايگزيني سرمايه و تكنولوژي

یجه يابد و در نتبجاي نیروي کار افزايش يافته و لذا انگیزه کارآفريني افزايش مي

هاي اما در مقابل، با محدويت .(2008شود )نیستروم ز بیشتر ميفرصت کارآفريني نی

بیشتر بر نیروي کار و قوانین سختگیرانه انگیزه کارفرماها براي کار کمتر شده و لذا 

شود و در نتیجه ضرورت کارآفريني براي شروع يک بیكاري نیروي کار بیشتر مي

 شود. به همین دلیلميهاي شغلي بهتر بیشتر کسب و کار به علت فقدان فرصت

 دار بر ضرورت کارآفريني دارد.براي همین آزادي نیروي کار تاثیري منفي و معني

                                                           
80 Nyström 
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ه تاثیر کدار بر فرصت کارآفريني دارد در حاليسرمايه مالي تاثیري مثبت و معني -6

دار شده است. افزايش سرمايه مالي موجب آن بر ضرورت کارآفريني منفي و معني

تر جذب سرمايه هاي نوآورانه خود راحترآفرينان بتوانند براي پروژهشود تا کامي

شود )برگ و داشته باشند و لذا اين عامل موجب تقويت فرصت کارآفريني مي

هاي شغلي (. در مقابل، افزايش سرمايه مالي به دلیل ايجاد فرصت2014 81همكاران

ثیر دهد. لذا تاکاهش مي مناسب و تقويت کارآفريني نیاز و ضرورت به کارآفريني را

 آن بر ضرورت کارآفريني منفي شده است.

داري بر فرصت کارآفريني داشته است در کیفیت آموزش نیز تاثیر مثبت و معني -7

یت دار بوده است. باال بودن کیفکه تاثیر آن بر ضرورت کارآفريني منفي و معنيحالي

هاي جوامع شود و در پرورش ايدهتواند منجر به پرورش بهتر استعدادهاي آموزش مي

کارآفرينان و نوآوران نقشي موثر داشته باشد. يک سیستم آموزشي پیشرفته از طريق 

ايجاد اعتماد به نفس، خالقیت، مشارکت و آموختن نحوه انديشیدن و حل مسائل 

کند و ها را در آينده فراهم ميگوناگون در کودکان موجبات پرورش استعدادهاي آن

کنند. لذا تاثیر کیفیت آموزش بر ن همین کودکان کارآفرينان بزرگ ظهور مياز میا

ي پويا و داراي آموزش فرصت کارآفريني مثبت بوده است. در مقابل، در يک جامعه

هاي شغلي مناسب ضرورت با کیفیت به دلیل شكوفايي استعدادها و ايجاد فرصت

دان فرصت هاي شغلي بهتر، کارآفريني به معني شروع يک کسب و کار به علت فق

شود اما در جوامع در حال توسعه به دلیل پايین بودن کیفیت نیز کمتر احساس مي

آموزش نسبت به کشورهاي توسعه يافته، ضرورت کارآفريني در اين جوامع بیشتر 

شود. به همین علت تاثیر کیفیت آموزش بر ضرورت کارآفريني منفي احساس مي

 شده است.

در  معني شده استاقتصادي بر فرصت کارآفريني عمدتا منفي يا بي تاثیر رشد -8

اين  معني شده است. دلیلکه تاثیر آن بر ضرورت کارآفريني عمدتا مثبت يا بيحالي

اي هامر نیز آن است که با افزايش رشد اقتصادي و استفاده بیشتر و بیشتر از ظرفیت

 ماند و لذا تاثیر رشد اقتصاديميهاي کمتري براي کارآفريني باقي اقتصادي فرصت

ه توان اينگونه تفسیر کرد کبر فرصت کارآفريني منفي شده است. اين پديده را مي

هاي اقتصادي، در عین در کشورهاي توسعه يافته به دلیل استفاده زياد از ظرفیت

شود اما نرخ هاي زيادي در اين جوامع براي کارآفريني ايجاد ميحالي که فرصت
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که در کشورهاي در حال توسعه ي اقتصادي اين کشورها پايین است. در حاليرشدها

هاي باالي اين کشورها رشدهاي چون چین و هند به دلیل ظرفیتو نوظهور هم

هاي کارآفريني به مراتب کمتري در اين اقتصادي بااليي شاهد هستیم اما فرصت

يي دارند، براي تداوم شود. لذا در اين جوامع که رشدهاي باالجوامع ايجاد مي

 شود.رشدهاي باال ضرورت کارآفريني بیشتر احساس مي

دار بر فرصت کارآفريني و تاثیري مثبت و نرخ بیكاري تاثیري منفي و معني -9

دار بر ضرورت کارآفريني داشته است. باالبودن نرخ بیكاري و تداوم آن موجب معني

شدن  کرده و غیرفعالجوانان تحصیلگسترش ناامیدي در بین جوانان بیكار بخصوص 

شود. در اين میان، بیكاري باال موجب گسترش پديده مهاجرت جوانان آنها مي

ا هاي کارآفريني رشود و لذا فرصتبخصوص نخبگان و کارآفرينان بالقوه جامعه مي

(. در مقابل، در جوامعي که بیكاري باال وجود 822007دهد )الچ و همكاران کاهش مي

شود زيرا افراد براي رورت کارآفريني بیش از هر عامل ديگري احساس ميدارد ض

رهايي از بیكاري به دنبال ايجاد کسب و کاري از سر ناچاري بوده و لذا در چنین 

هاي شغلي و درآمدي جوامعي کارآفريني ضرورتي انكارناپذير براي خلق فرصت

 ثبت است.مناسب است و لذا تاثیر بیكاري بر ضرورت کارآفريني م

معني بر فرصت کارآفريني داشته است در نرخ رشد جمعیت تاثیر مثبت اما بي -10

دار بر ضرورت کارآفريني داشته است. نرخ که اين متغیر تاثیري منفي و معنيحالي

تواند به طور طبیعي منجر به ظهور نوابغ و کارآفرينان سو ميرشد جمعیت از يک

گسترده شود و از اين منظر تاثیر مثبتي بر فرصت بزرگ و همچنین وجود بازار 

کارآفريني داشته باشد اما از سوي ديگر در صورت افزايش بارتكفل، افزايش نرخ 

ته تواند تاثیراتي منفي بر فرصت کارآفريني داشبیكاري و کاهش انگیزه نیروي کار مي

ر مثبت شدن تاثی معنيباشد. از اين رو برآيند تاثیرات مثبت و منفي آن منجر به بي

رشد جمعیت بر فرصت کارآفريني شده است. اما اثر منفي افزايش جمعیت بر اثر 

مثبت آن نسبت به ضرورت کارآفريني غالب شده است. زيرا به دلیل رشد جمعیت و 

پیدا نشدن شغل مناسب براي جمعیت وارد شده به بازار کار و طوالني شدن و تداوم 

ري از بیكاران از جمعیت فعال خارج شده و تبديل به بیكاري در بازار کار، بسیا

جمعیت غیرفعال شده و در نتیجه نرخ مشارکت اقتصادي کاهش يافته است. در 

نتیجه با کاهش نرخ مشارکت اقتصادي و خروج جمعیت فعال و تبديل شدن آن به 
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شود. بخصوص در جمعیت غیرفعال، نیاز کمتري به ضرورت کارآفريني احساس مي

التحصیالن دانشگاهي زياد است اين افراد به اين دلیل که هايي که بیكاري فارغکشور

حاضر نیستند از سرناچاري به هر فعالیتي دست بزنند لذا ضرورت کارآفريني کاهش 

 يابد. مي

دهند که در مدل فرصت کارآفريني، ( نیز نشان مي2Rارقام آماره ضريب تعیین ) -11

ها دهندگي بیشتري نسبت به ساير مدلاز قدرت توضیح 3و  2، 6هاي به ترتیب مدل

اند که حاکي از قدرت تاثیرگذاري بیشتر متغیرهاي آزادي کسب و کار، برخوردار بوده

کیفیت آموزش و سرمايه مالي بر فرصت کارآفريني دارد. همچنین، در مدل ضرورت 

ند که توان دهندگي يكساني هستداراي قدرت توضیح 7و  6هاي کارآفريني، مدل

ر هاي ديگر بیشتر بوده است که نشانگها نسبت به ساير مدلدهندگي اين مدلتوضیح

اهمیت آزادي کسب و کار و حقوق مالكیت در توضیح تغییرات ضرورت کارآفريني 

 نسبت به ساير متغیرهاي توضیحي است. 
 

 گیری نتیجه -4

ين مقاله به بررسي عوامل به دلیل اهمیت کارآفريني در فرآيند توسعه اقتصادي، ا

 هايي سالکشور درحال توسعه و توسعه يافته در فاصله 45اثرگذار بر کارآفريني در 

پرداخته است. از میان عوامل موثر بر کارآفريني تاکید اين مقاله بر  2008-2015

متغیر توضیحي ريسک سیاسي و متغیرهاي نهادي تاثیرگذار بر کارآفريني بوده است. 

( و فونتالساز و 2007ظور با استفاده از مطالعات دوهان و هنرکسون )بدين من

هاي با هاي مختلفي از مدل( و بكارگیري روش پانل ديتا، تصريح2015همكاران)

متغیرهاي وابسته فرصت کارآفريني و ضرورت کارآفريني برآورد شده است. نتايج 

ار دثیري منفي و معنيريسک سیاسي تاهاي تحقیق نشان داده است که برآورد مدل

ار بر دکه اين متغیر تاثیري مثبت و معنيبر فرصت کارآفريني داشته است در حالي

هاي تحقیق همچنین نشان داده ضرورت کارآفريني داشته است. نتايج برآورد مدل

حقوق مالكیت، آزادي کسب و کار، آزادي نیروي کار، سرمايه است که متغیرهاي 

دار بر فرصت کارآفريني داشته است در تاثیري مثبت و معنيمالي و کیفیت آموزش 

دار بوده است. همچنین ها بر ضرورت کارآفريني منفي و معنيکه تاثیر آنحالي

 دار برمتغیرهاي آزادي مالي، رشد اقتصادي و نرخ بیكاري تاثیري منفي و معني

ار دي مثبت و معنيها بر ضرورت کارآفريناند اما تاثیر آنفرصت کارآفريني داشته
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ي معني بر فرصت کارآفرينبوده است. در نهايت، نرخ رشد جمعیت تاثیر مثبت اما بي

دار بر ضرورت کارآفريني که اين متغیر تاثیري منفي و معنيداشته است در حالي

 داشته است.

 های سیاستیتوصیه

 هاي داخلي و خارجي در راستاي کاهش ريسک سیاسي،تنظیم سیاست - 

  83اصالح و تقويت قوانین مرتبط با حق مالكیت اختراع و حق تكثیر -

 افزايش آزادي کسب و کار و آزادي نیروي کار  -

 ارتقاي کارايي نظام مالي و بانكي کشور و تسهیل دسترسي به منابع مالي  -

 گذاري در جهت افزايش کیفیت آموزش سرمايه -
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