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 چکیده

گردد. این بررسی می 7531-7531سازی تجاری بر کار آفرینی در بازه زمانی سال  در این مقاله تاثیر آزاد

تاثیر با روش های اقتصاد سنجی مورد بررسی قرار گرفته است و روش مورد استفاده خود رگرسیونی با 

تجاری در دو حالت درآمد ملی با احتساب نفت و درآمد ملی باشد. تاثیر آزاد سازی ( میARDLوقفه )

بدون احتساب  نفت در کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرارگرفت. نتایج بدست آمده حاکی از این 

است که درکوتاه مدت و بلند مدت در هردو حالت مورد بررسی، آزاد سازی تجاری دارای تاثیر مثبت و 

باشد ولی میزان این اثر اندک است و برای بهبود فضای کسب و کار و سطح میمعنا دار بر کار آفرینی 

کارآفرینی و در نتیجه افزایش اشتغال، به تغییرات و اصالحات داخلی در کشور مانند تدوین قوانین و 

 های کارآفرینی، مقابله جدی با مفاسد اقتصادی و اداری و ... نیازمقررات مالی و مالیاتی مشوق فعالیت

 است.

 .ARDLسنجی، روشینی، تولید ناخالص داخلی، اقتصادآفرآزادسازی تجاری، کار واژگان کلیدی:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 مقدمه -7

 آزاد سازی تجاری 7-7

 رشد نرخ که ایگونه به است المللیبین تجارت رشد اقتصاد شدن جهانی یا و جهانی اقتصاد گراییهم رشد عامل مهمترین

)کمیجانی و  است بوده داخلی ناخالص تولید رشد نرخ از باالتر سالها تر بیش در کنون تا 1960 ی دهه از المللیبین تجارت

های کمی و در آزاد سازی تجاری، نوعی سیاست تجاری است که در مرحله اول آن حذف محدودیت از (. منظور7531قویدل،

افتد. در نتیجه، تاثیرات بلند های اقتصادی اتفاق میبخشهای واقعی حمایت برای همه یکسان سازی نرخ مراحل بعدی احیانا  

های آزاد سازی تجاری، دو سازد. سیاستمدت این مراحل، کسب کارآیی اقتصادی است که تولید و مصرف بیشتری را فراهم می

ی ت رقابتی بخش صادراتها به وسیله تقویت قدرای که اولین هدف آن، کمک به بهبود در تراز پرداختهدف اساسی دارد، به گونه

(. اهمیت هر یک 7531)کاظمی نائینی،  کردن بخش کاالهای جانشینی واردات است کاراتر اقتصاد و رشد و گسترش صادرات و

های اخیر، بسیاری از کشورهای های اقتصادی مشخص، متفاوت است. در سالاز این اهداف در کشورهای مختلف با اوضاع و ویژگی

 اند. های آزاد سازی تجاری استفاده کردهمنظور افزایش کارآیی اقتصادی خود از سیاستدر حال توسعه به 

شود که دولت ها باید هدایت موثر و مستمر این امر بیانگر این موضوع است که در این کشورها مساله اشتغال امر مهمی تلقی می

ه تقیم دارد، و بهره برداری نامطلوب از منابع انسانی باعث استفادبرآن داشته باشند، زیرا فرآیند توسعه با منابع انسانی ارتباط مس

(. از جمله عواملی که بر تقاضای نیروی Raposo and Machado, 2002) ناکارا از امکانات و توقف توسعه اقتصادی خواهد شد

ر وضعیت فعلی اقتصاد جهانی، انسانی و میزان اشتغال موثر است، گسترش صادرات و رشد اقتصادی از طریق تجارت آزاد است. د

سازی تجاری از ابزار مهم و تعیین کننده در سرعت بخشیدن به مبادالت اقتصادی و تجاری است و زمینه ساز رقابت پذیری آزاد

(. در کشورهای در 7531)طیبی و ذاکر فر،  های اقتصادی از سوی دیگر استالمللی از یک سو و مشارکت کشورها در فعالیتبین

 وسعه این نگرانی وجود دارد که آزاد سازی تجاری به کاهش و از دست دادن شغل و افزایش نابرابری منجرخواهد شدحال ت

(Lea, 1996 .)شد خواهد اشتغال افزایش آن تبع به و تولید افزایش صادرات، سبب افزایش ویژه به تجارت، افزایش که این در 

عرضه  جهانی بازارهای در که خدماتی و شود. کاالنمی خالصه قتصاد ا در حرکت همین تنها به تجارت رشد اما نیست، شکی

 افزایش کند. بنابراین، رقابت مشابه خارجی خدمات و کاالها با بتواند باشد المللیبین استاندارد ویژگی دارای بایستی شود،می

 هایشغل و منافع دیگر گروهی و بدهند، دست از را خود شغل و منافع نیروی کار، از گروهی که شودمی سبب المللیبین تجارت

 در رود،دست می از فرصت میزان چه و شودمی ایجاد شغلی فرصت میزان چه که این حال، هر دست آورند. به به مناسبی

 فضای ایجاد موجب بازرگانی، موانع حذف و آزاد برقراری تجارت مجموع است. در متفاوت هاآن اقتصاد بودن باز درجه با کشورها

آزادسازی  هایسیاست کارگیری به با که دارد وجود نیز احتمال این که حالی در است، کشورهای دیگر با کشور یک در رقابتی

 تطبیق جریان در مشکل شود. همچنین دچار است گرفته شکل شدید حمایتی هایسیاست سایه در که هاییفعالیت تجاری،

 افزوده ارزش ایجاد رقابتی توان که کندمی پیدا سوق هاییسمت فعالیت به تولید بعمنا تجاری آزادسازی اقتصادی، هایفعالیت

 امر شود. اینمی رکود دچار نیست برخوردار زیادی رقابتی توان از که هاییفعالیت امر، این دارد. در نتیجه دنبال به تری بیش

 تغییرات اخیر، هایدهه در این بر (. عالوه7531و ذاکر فر،  داشت )طیبی خواهد به دنبال کوتاه مدت در را بیکاری سطح افزایش

به  است. گرایش شده ایجاد یافته توسعه کمتر کشورهای از بسیاری در تجاری هایاستراتژی ها وسیاست در حتی ایعمده

و  مقداری محدودیت کارگیری آنها به در که شده ایجاد درونگرا شدیدا   کشورهای در حتی واردات جایگزینی سیاست رهاسازی

 سمت به تمایل و برزیل، کره مثل کشورهایی است. در داشته داخلی وجود بازار در تولید هایانگیزه افزایش منظور به هاتعرفه

آزاد  طریق از رشد باالی نرخ به دستیابی که است شده مالحظه امر این و است داخلی علیه بازارهای کامال رجی خا بازارهای

 ,Balassaاست ) داخلی کار بخشهای نیروی جدید داوطلبان برای شغلی هایفرصت رشد متضمن صادرات و توسعه واردات سازی

1978.) 
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 کارآفرینی 7-1

دانان های اقتصادی و توسط اقتصاددانان قرار گرفت و در تئوریدر قرن شانزدهم مورد توجه اقتصادبرای اولین بار کارآفرینی 

( که ابداع کننده واژه 7133های علوم انسانی شد. کانتیون )مکاتب و تئوری های کارآفرینی سایر رشتهایجاد شد و سپس وارد 

فروشد. کند و با قیمت نا معلوم میداند که کاال را با قیمت معلوم خریداری میکارآفرینی است، کارآفرین را فرد ریسک پذیر می

داند، به عبارت دیگر فردی که عوامل تولید )زمین ب کننده عوامل تولید میژان باتیست سی کارآفرین را هماهنگ کننده و ترکی

شود. )استاد کند، کارآفرین و به عمل او کارآفرینی گفته می، نیروی کار ، سرمایه( را جهت تولید کاال و یا ارائه خدمات ترکیب می

قتصادی تئوری توسعه ا»است. وی در کتاب خود با عنوان  (  یکی دیگر از تعاریف کارآفرینی توسط شومپیتر ارائه شده7531زاده ، 

بین مفهوم واژه نوآوری و اختراع تفاوت قائل شده است و نوآوری را استفاده از ریسک اختراع برای ایجاد یک محصول یا خدمت « 

 ندیشه ، ایده ای نو میداند. فصل مشترک تعاریف اکثر دانشمندان و اقتصاددانان این است که کارآفرین در بستر اتجاری می

آفریند و با ارائه روشی جدید در فرآیند تولید و نوآوری و ترکیب مواد ، صاحبان سرمایه را از گذرگاه شک و تردید بیرون آورده 

تر سازد. در نهایت تعریف جامع کارآفرینی را واژه نامه وبسو آنها را به تولید و رقابت برای تسخیر بازارها متقاعد و همراه می

های یک فعالیت کارآفرین به عنوان سازماندهنده فعالیت اقتصادی فردی است که مخاطرهکند ؛ ( به صورت زیر بیان می7317)
 (7533) هفده تن ،  کند.تجاری را سازماندهی، مدیریت و تقبل می

موفق باشند که قابلیت تطبیق با این  توانند در چنین اقتصادیویژگی بارز اقتصاد امروز ، تغییرات سریع است. لذا کشورهایی می

 دارندتوان دریافت جدیدترین این نظریات تأکید تغییرات را داشته باشند. با نگاهی بر سیر تاریخی نظریات توسعه اقتصادی ، می

 پیشروان صف در گرفتن قرار بدون و ها استنوآوری خلق و ها ایده تغییر بر مبتنی جامعه اقتصاد در پیشرفت و صنعت توسعه که

 را ما میتواند که ابزاری بارزترین که است بود. طبیعی نخواهد موفق توسعه مسیر سریع پیمودن در کشوری هیچ نوآوری، و علم

 اصلی هایسرمایه ،ایده و فکر صاحبان و نوآوران بر کارآفرینی ، مبتنی اقتصادی نظام است. در کارآفرینی برساند ، مقصود این به

 رابطه کشورها اجتماعی و اقتصادی توسعه با شوند. کارآفرینیمحسوب می پایدار توسعه اصلی عوامل از و اقتصادی بنگاه یک

 ویژه جایگاه و نقش دلیل به شود.می محسوب رشد روبه در کشورهای توسعه های شاخص از یکی امروزه و دارد تنگاتنگی

 با کنندمی تالش پیشرو و یافته توسعه کشورهای در دولتها از بسیاریجامعه ،  اقتصادی رشد و پیشرفت روند در کارآفرینان

 به هستند کارآفرینی هایویژگی دارای که را جامعه افراد از شماری ،دستاوردهای تحقیقاتی از برداری بهره و امکانات حداکثر

 (7537کنند. )دیوساالر و بزرگی ،  کارآفرینانه هدایت هایفعالیت و کارآفرینی آموزش

در فرآیند توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط یا بزرگ یا توسعه کسب و کار ها توسط نهاد دولت و نظایر آن نیازمند 

کارآفرین و روحیه کارآفرینی هستیم ، البته باید دقت کرد زیرا برای رسیدن به این اهداف فقط نیازمند کارآفرینان نیستیم بلکه 

خواهد بود. برای مثال مدیریت توانمند یکی از نیازهای ضروری است اما به طور قطع این مدیر توانمند عوامل دیگری نیز مورد نیاز 

توان گفت که به سرمایه گذاری نیازمندیم که کارآفرین باشد و نه یک سرمایه باید دارای روحیه کارآفرینی باشد. همچنین می

کسب و کارها نیازمند کارآفرینان خواهیم بود زیرا آنها به دلیل داشتن  گذار سنتی. مسلم است که در مرحله ایجاد و راه اندازی

اندازی کنند. در واقع توانند بهتر از هر فرد دیگری کسب و کارها را راههای منحصر به فرد که پیش از این ذکر شد، میویژگی

س شد ، در مرحله رشد ، توسعه و بلوغ کارآفرینان بهترین گزینه برای تأسیس شرکتهای موفق هستند. چنانچه سازمان تأسی

قافله  نوآوری ازسازمان نیازمند کارآفرینی سازمانی هستیم تا بتوان به تغییرات محیط پاسخ مناسب داد و با ایجاد خالقیت و 

 .(7531)احمدپور داریانی و عرفانیان ،  رقابت عقب نماند

فرینی کارآ اجه بوده و جهانی شدن فرآیند اجتناب ناپذیری شده است.به طور کلی، کشور ایران همواره با نرخ بیکاری باالیی مو

های شغلی عهده دار است. با توجه به نقش و اهمیت ، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها و ایجاد فرصتبه عنوان موتور توسعه

ینان به خصوص برای جوامع در کارآفرینی و سابقه درخشان کارآفرینان در توسعه کشورها، بسترسازی برای حمایت از کارآفر
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گردد که آزاد سازی تجاری و فرآیند جهانی شدن چه تاثیری بر سطح حال این سوال مطرح می حال توسعه اهمیت فراوانی دارد.

 کارآفرینی در کشور ایران دارد؟ که در ادامه بحث بررسی خواهد شد.

 

 پیشینه تحقیق -1

شده در ارتباط با اثر آزاد سازی تجاری بر اشتغال در خارج و داخل کشور و نیز نتایج ای از مطالعات انجام در جدول زیر خالصه

 گذارند.تحقیقات ارائه شده است. نتایج این تحقیقات اثرات متفاوتی از آزاد سازی را به نمایش می
 پیشینه مطالعه تحقیق تاثیر آزاد سازی تجاری -7جدول 

 مطالعه کشور دوره زمانی متغیر نتیجه

 (1111گلودر ) هند 7331دهه  آزادسازی تجاری رشد اشتغال

جهانی شدن و بازسازی  کاهش اشتغال

 اقتصادی

7331-7331 

7331-7333 

 (1113داس و جک آلین ) هند

 (1171چاینمبری ) آفریقای جنوبی 1111-7311 آزادسازی تجاری اثر معنادار ندارد.

شدن حمایت از قراردادهای کار بر کاهش و جهانی 

 اثر معنادار ندارد.

مقررات زدایی بازار کار و 

 جهانی شدن

7331-1111 OECD ( 1171نیکالس پورترافک) 

اتحادیه های  1171-7331 درجه باز بودن تجاری نقش تعیین کننده در ایجاد اشتغال دارد.

 منطقه ای

 (7531ازوجی و عسگری )

 اثر رشد در بخش کشاورزی و انقباض

 صنعتبخش های معدن و 

سناریو های همسو با الحاق به 
WTO 

جدول داده ستانده سال 

7511 

مجاور حسینی  فیاض  ایران

 (7533منش)

 (7533کمیجانی و قویدل) ایران 7513-7533 درجه باز بودن اقتصادی اثر مثبت در کوتاه مدت

 (7531طبیعی وذاکر فر) ایران 7531-7553 درجه باز بودن اقتصادی اثر مثبت بر اشتغال

 (1171هنان نازیر) مصر 1171-7331 درجه باز بودن اقتصادی اثر منفی بر اشتغال نیروی کار

 

نشان داده شده است بیشتر مطالعات پیشین از درجه باز بودن اقتصاد به  عنوان شاخص آزاد سازی  (7در جدول )طور که همان

 اند.تجاری استفاده کرده

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد پوریا نوری )دانشکده « های تصمیم گیری کارآفرینان شناسایی عوامل اثرگذار بر سوگیری» 

 ها در فرآیند تصمیمگیری از مهمترین پدیدههای تصمیمباشد. او معتقد است که سوگیری( می7531-کارآفرینی دانشگاه تهران

یری کارآفرینان برای بقای گهای تصمیمرد. کاهش سوگیریباشد که برکسب و کار آنها نیز تأثیر بسیاری داگیری کارآفرینان می

ات گیری کارآفرینان و سوگیری تصمیمکسب و کار اهمیت حیاتی دارد. به همین دلیل در این تحقیق تالش شده فرآیند تصمیم

اشد و بینان میگیری کارآفرهای تصمیمآنها شناسانده شود. هدف اصلی پژوهش بررسی و تعیین عوامل بوجود آورنده سوگیری

 ند.آورها در تصمیمات را بوجود میگردد که سه دسته عوامل فردی، سازمانی و محیطی اینگونه سوگیریاین نتیجه حاصل می

کارآفرینی و توسعه اقتصادی » ( در پایان نامه خود تحت عنوان 7531-زهره حسن نژاد چاووشی )دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کند : هدف از انجام این پایان نامه بررسی رابطه میان کارفرینی و توسعه اقتصادی بیان می« شومپیتر و نورثاز دیدگاه کرزنر ، 

ن های ایاز دیدگاه جوزف شومپیتر ، ازراییل کرزنر و داگالس نورث است. این تحقیق عالوه بر اینکه در نظر دارد آراء و دیدگاه

نی پردازد. در واقع کارآفریعین حال به مقایسه و تطبیق دو مکتب اتریشی و نهادی می سه اندیشمند را مورد بررسی قرار دهد ، در

ی گیرد. مکتب اتریشو توسعه اقتصادی هم از جنبه فردی و عملکرد کارآفرینانه و هم از جنبه نهادی مورد بحث و بررسی قرار می

های اقتصادی دارد. رویکرد نهادی نیز به این نکته چرخهای بر نقش عملکرد انسانی در جریانی از اقتصاد است که تأکید ویژه

اشاره دارد که جریان اقتصادی در بستری از قوانین و قواعد رسمی و غیر رسمی در حال فعالیت است و هر عنصری که بخواهد 

 جریان همسو باشد. در این جریان وارد شود، باید بتواند در جریان این فرآیند جایی برای عملکرد خود پیدا کند یا با این
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تأثیر ساختار » ( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان  7531-محمد قاسم طاهری )دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

نانچه چ"هدف اصلی تحقیق را پاسخگویی به این سؤال که : « سرمایه بر عملکرد مدیران کارآفرین در شرکتهای مخاطره پذیر 

ند. کبیان می "در ساختار سرمایه خود استفاده نماید، آیا این امر منجر به بهبود عملکرد شرکت خواهد شد؟  هاشرکت از بدهی

نمونه آماری که او برای تحقیق خود در نظر گرفته است، شامل شرکتهای مخاطره پذیر متقاضی اخذ تسهیالت مالی از بانک 

دهد که میباشد. نتایج آزمون فرضیات نشان می 7533الی  7531 صنعت و معدن در کشور ایران و دوره زمانی طی سالهای

ها با ترکیب ساختار سرمایه آنها رابطه معناداری ندارد. لیکن عملکرد نوآوری و توانمندسازی مدیران عملکرد سودآوری این شرکت

مابین ترکیب ساختار سرمایه و عملکرد ها با ترکیب ساختار سرمایه آنها دارای رابطه معنادار بوده است. نوع رابطه فیاین شرکت

سودآوری معکوس و شدت آن ضعیف و نوع رابطه فیمابین ترکیب ساختار سرمایه و عملکرد نوآوری و همچنین نوع رابطه فیمابین 

 وعمجم، مستقیم و شدت آنها ضعیف برآورد شده است. در هر حال ، با توجه به تار سرمایه و عملکرد توانمندسازیترکیب ساخ

توان همبستگی قوی بین ترکیب ساختار سرمایه و عملکرد مدیران کارآفرین در شرکتهایی که مشتری بانک ها و نتایج نمییافته

 اند ، متصور شد.صنعت و معدن بوده

انشگاه دعنوان پایان نامه سید مهدی صدر بافقی )دانشکده مدیریت « تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینان استان یزد » 

باشد. او جهت باشد. وی در پژوهش خود درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینان استان یزد می( می7533-تربیت مدرس

کند. تحلیل آماری نشان مؤلفه در پنج دسته شناسایی می 55تحقق این هدف، پس از بررسی نظرات کارآفرینان برتر استان یزد ، 

دهد که از فقیت کارآفرینان مؤثر است. همچنین نتایج رتبه بندی این پنج دسته عوامل نشان میدهد که هر پنج دسته بر مومی

ن به ترتیب باشند و پس از آدیدگاه کارآفرینان برتر استان یزد ، عوامل مالی دارای بیشترین تأثیر بر موفقیت کارآفرینان را دارا می

 باشند.ل فرهنگی و اجتماعی دارای اهمیت میعوامل قانونی و حقوقی ، اداری ، تکنولوژی و عوام

 «ی در نیل به رشد و توسعه اقتصادینقش و جایگاه کارآفرین» ای تحت عنوان محمود احمدپور داریانی و امیر عرفانیان در مقاله

خصوص  ابتدا در پردازند. آنها در، کارآفرینی و پیش نیازهای توسعه آن میتبیین ارتباط میان توسعه اقتصادی، کسب و کاربه 

ه شمارند. سپس به ارائکنند و روند های مختلف توسعه در کشورها را بر میمفهوم توسعه و توسعه یافتگی اقتصادی بحث می

پردازند. در ادامه مفهوم کارآفرینی را بیان کرده توضیحاتی پیرامون کسب و کار و انواع آن و نیز ارتباط آن با توسعه اقتصادی می

ا ، روحیه و تفکر کارآفرینی روامل و پیش نیاز های ترویج فرهنگسازند. در انتها نیز عن را با مفاهیم قبلی روشن میو ارتباط آ

 ،کار و فرهنگ کارآفرینی در جامعه نمایند. آنها با انجام پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ایجاد فرهنگ کسب وبیان می

دهند افراد و سیاست گذاری مناسب از سوی نهاد دولت مجموعه عواملی را تشکیل میآموزش مهارت های عمومی کسب و کار به 

ند به  تواتواند به ترویج و توسعه کارآفرینی در جامعه بینجامد. حال اگر عامل سرمایه در کنار کارآفرینی قرار گیرد میکه می

 توسعه کسب و کار نیز منتهی شود.

های کوچک و متوسط و اینکه کارآفرینان بررسی بازاریابی و ارتباط آن با کارآفرینان و بنگاه( در مطالعه خود به 1177) 7گیلمور 

های کوچک و متوسط چگونه از بازاریابی برای نیاز های خاص شرکت در طول عمر شرکت استفاده و صاحبان یا مدیران بنگاه

و کارآفرینان با  ابلی بین کارآفرینی و بازاریابی وجود داردکند که رابطه متقدر نهایت او نتیجه گیری می پردازد.کنند، میمی

 سازند.استفاده از انطباق خود با بازار و بازاریابی نوآورانه، نیازهای بنگاه اقتصادی خود را تأمین می

ای ط بر اقتصادههای کوچک و متوس( در مطالعه خود به بررسی نقش کارآفرینی و توسعه بنگاه1113) 5و آبرامیشویلی  1پوتکارادز 

پردازند. آنها به این نتیجه دست یافتند که نا کارآمدی و شکاف های نهادی منجر به افزایش موانع توسعه در حال گذار می

شود. ناکارآمدی و شکاف های نهادی عمدتا به دلیل نظام مالیاتی ناکارآمد ( می𝑆𝑀𝐸کارآفرینی و بنگاههای کوچک و متوسط )

 کنند.وز میو چارچوب مالی بر
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و اقتصاد غیر رسمی به  𝐺𝐷𝑃( در مطالعه خود به بررسی تأثیر فضای کسب و کار بر سهم بخش خصوصی در 1113) 1وولها 

کند که وضعیت محیط کسب و کار، نقش مهمی پردازد. در نهایت وی نتیجه گیری میعنوان سهمی از درآمد ناخالص ملی می

کارآفرینان و پویایی شرکت های جدید دارد. قوانین و مقررات سنگین و پیچیده، سطح  در شکل دادن به ماهیت فعالیت های

شود. همچنین نتایج تحقیق نشان دهد و باعث کاهش انگیزه برای انجام فعالیت های اقتصادی میباالیی از فساد را ترویج می

دارد. همچنین مقررات سختگیرانه ورود به کسب دهد که مقررات دولت اثر منفی بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط می

 شود.و کار منجر به فساد بیشتر و اقتصاد غیر رسمی بزرگتر می

( در مطالعه خود تحت عنوان نقش محوری کارآفرینی در اقتصادهای در حال گذار، به تبیین 1111) 1و وودراف  3مک میالن 

زند. آنها معتقدند که توسعه بازارها در هر کشور در حال گذاری خود به پرداالگوهای کارآفرینی در کشورهای در حال گذار می

پذیرد ولی با سرعت های متفاوت. برخی از دولت ها به وسیله حمایت از زیر ساخت های بازار به پرورش کارآفرینی خود صورت می

ر بخش تواند باقتصاد های در حال گذار میکنند که موفقیت یا شکست پردازند. در نهایت آنها نتیجه گیری میو کارآفرینان می

 عظیمی از عملکرد کارآفرینان آن اقتصادها اثر گذار باشد.

 

 تصریح مدل -5

استفاده شده است. متغیر جایگزین برای دستمزد،  7531-7531در این تحقیق از آمارهای اشتغال مرکز آمار ایران بین سال های 

از سایت  7531-7531خدمات کارکنان به دست آمده است که این آمار نیز بین سالهای  با استفاده از آمارهای مربوط به جبران

بانک مرکزی و مرکزآمار ایران است و سال هایی که آمار ندارند با استفاده از درون یابی خطی و ارتباط دادن آن با تولید ناخالص 

مان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، دفتر اقتصاد کالن داخلی برآورد شده است. برای متغیر موجودی سرمایه از محاسبات ساز

های ملی بانک مرکزی استفاده شده است. متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز از حساب

های ملی بانک استخراج شده است، همچنین صادرات کاال و خدمات و صادرات کاال و خدمات غیر نفتی و واردات نیز از حساب

مرکزی استخراج شده است. متغیر درجه باز بودن اقتصاد که در این تحقیق مجموع صادرات و واردات نسبت به تولید ناخالص 

داخلی در نظر گرفته شده است به تفکیک با احتساب صادرات نفت و بدون نفت محاسبه شده است و در مورد محاسبه درجه باز 

تئوری  بر اساسرات غیر نفتی، واردات و تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در نظر گرفته شده است. بودن اقتصاد بدون نفت، صاد

( است، به همین GDP( و تولید ناخالص داخلی)K(، موجودی سرمایه)Wهای اقتصادی تقاضا برای نیروی کار تابعی از دستمزد)

 شود: منظور تابع تقاضا برای نیروی کار به صورت زیر تعریف می
𝐿 =  𝐹(𝑊, 𝐾, 𝐺𝐷𝑃)  

( که به صورت مجموع صادرات و واردات OPENدر این تحقیق برای نشان دادن اثر آزاد سازی اقتصاد، درجه باز بودن اقتصاد)

نسبت به تولید ناخالص داخلی تعریف می شود در تابع تقاضا برای نیروی کار وارد می شود، همچنین برای نشان دادن کارآفرینی 

یروی شود. بنابراین تابع تقاضا برای نباشد، از سطح اشتغال یا تقاضای نیروی کار استفاده میید و ایجاد اشتغال میکه مولد تول

 شود:کار به صورت زیر تعریف می
𝐿𝑛𝐿 =  𝛼 + 𝛽1𝐿𝑛𝑊 + 𝛽2𝐿𝑛𝐾 + 𝛽3𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃 + 𝛽4𝐿𝑛𝑂𝑃𝐸𝑁          (1) 

د شامل صادرات نفت است، وبه دلیل این که قیمت نفت به متغیرهای متفاوتی در اما در معادله دوم، متغیر درجه باز بودن اقتصا

سطح جامعه بین الملل ارتباط دارد، بهتر است که برآورد تابع تقاضای نیروی کار در اقتصاد بدون نفت نیز برآورد شود. به همین 

 ( به صورت زیر برآورد خواهد شد.GDPNدلیل در این تحقیق تابع تقاضا برای نیروی کار در اقتصاد بدون نفت )
𝐿𝑛𝐿 =  𝛼 + 𝛽1𝐿𝑛𝑊 + 𝛽2𝐿𝑛𝐾 + 𝛽3𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑁 + 𝛽4𝐿𝑛𝑂𝑃𝐸𝑁          (2) 
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  (ARDL) الگوی پویای خودبازگشتی با وقفه توزیع شده -5-7 

 برآوردهای تقریبا  بدونتوان برای رابطه ایستای بلندمدت تنظیم کرد تا به کمک آن به که می 1ترین شکل یک الگوی پویاساده

 تورش از ضرایب بلندمدت الگو دست یافت، الگوی پویای زیر است:

𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡𝑋𝑡−1 + 𝛼𝑋𝑡 + 𝛾𝑌𝑡 = 𝛾       (3) 
های کوچک، باید تا حد ممکن الگوی پویایی را در نظر بگیریم های ضرایب الگو در نمونهبرای کاهش تورش مربوط به برآوردکننده

های زیادتری را برای متغیرهای الگو لحاظ کند. بنابراین بهتر است به جای برآورد رابطه قبلی رابطه زیر برآورد که تعداد وقفه

 شود:

𝛽 = 𝐴(𝐿, 𝑃)𝑌𝑡         𝑋𝑡 + 𝑈𝑡    (4) 
1 عملگر وقفه به صورت  𝐴(𝐿)که در این رابطه − 𝛼1𝐿1 − 𝛼2𝐿2 − ⋯ − 𝛼𝑃𝐿𝑃 و𝛽(𝐿) عملگر وقفه به صورت𝐿𝑞 𝐿 +

 … +  𝛾𝑞 +  𝛾1𝛾0  و𝐿𝑛𝑋𝑡  =  𝑋𝑡−𝑟     است. برای یافتن برآورد پارامتر بلندمدت𝛽  ،کافی است که از رابطه برآورد شده

 را بصورت زیر محاسبه کنیم:  �̂�مقدار 

�̂� =
∑ 𝛾𝑖

𝑞
𝑖=0

1 − ∑ �̂�𝑖
𝑝
𝑖=0

          (5) 

مربوط به ضرایب محاسبه شده بلندمدت نیز، قابل  𝑡های توان محاسبه کرد. در نتیجه مقدار آمارهرا نیز می 𝛽انحراف معیار 

های بحرانی بر اساس کمیت tاز این نوع، دارای توزیع نرمال حدی معمول هستند و آزمون  tهای محاسبه خواهد بود. آماره

های معتبری را در مورد وجود رابطه بلندمدت انجام داد. توان آزمونمی �̂�معمولی از توان خوبی برخوردارند. بنابراین به کمک 

معتبری از آن، این امکان را فراهم  tبه همراه آماره  𝛽( عالوه بر ارائه برآوردکننده بدون تورش از پارامتر بلندمدت 3برآورد رابطه )

ت تعادل بلند مدت گرایش یابد، آن است ( به سم3کند که آزمون ریشه واحد نیز انجام شود. زیرا الزمه آنکه الگوی پویای )می

= 𝑖)ها  𝛼𝑖که، مجموع  1,2, ⋯ , 𝑝)   1کمتر از یک باشد. اکنون اگر − ∑ �̂�𝑖
𝑝
𝑖=0   را بر مجموع انحراف معیار این ضرایب

توسط  های بحرانی ارائه شدهتوان کمیت آن را با کمیتنتیجه خواهد داد که می tتقسیم کنیم، یک آماره آزمون از نوع آماره 

به دست آمده از قدرمطلق مقادیر بحرانی  t( برای انجام آزمون مورد نظر مقایسه کرد. اگر قدرمطلق 7335) 3بنرجی و همکاران

ارائه شده توسط بنرجی و دیگران بزرگتر باشد، فرضیه صفر عدم وجود رابطه بلند مدت رد شده و وجود رابطه بلندمت پذیرفته 

 مشهور است. (ARDL)های توزیعی الگوی خودبازگشتی با وقفه شود. الگوی مورد نظر بهمی

 

 تخمین مدل -1

 در این قسمت مدل های رگرسیونی مورد بررسی که در بخش قبل تصریح شد را تخمین می زنیم.

 : این معادله در حالتی است که تولید ملی با در نظر گرفتن درآمد نفت در مدل وارد شده است.7معادله شماره 

𝐿𝑛𝐿 = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝑛𝑊 + 𝛽2𝐿𝑛𝐾 + 𝛽3𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃 + 𝛽4𝐿𝑛𝑂𝑃𝐸𝑁          (7) 

 
 : تخمین مدل شماره یک در کوتاه مدت1جدول 

 یا  t probآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

 سطح معنا داری

 117/1 15/3 71/7 33/3 عرض ازمبدا 

LnGDP 71/1- 75/1 13/1- 13/1 

LnW 15/1 15/1 31/1 17/1 

LnK 13/1- 751/1 35/5- 1133/1 

                                                           
7Dynamic Models 
8 Banerjee et al. 
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LnOPEN 71/1 11/1 13/1 15/1 

LnL(-1) 11/1 73/1 11/1 31/1 

LnGDP(-1) 13/1 75/1 31/5 113/1 

 .دهیمحال مدل بلند مدت را مورد بررسی قرار می
 : تخمین مدل شماره یک در بلند مدت5جدول

 دارییا سطح معنا  t probآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

 113/1 3/5 11/7 13/5 عرض ازمبدا 

LnGDP 53/1 71/1 53/1 15/1 

LnW 15/1- 11/1 35/7- 73/1 

LnK 15/1- 11/1 13/5- 17/1 

LnOPEN 75/1 13/1 33/7 75/1 

 

متغیرهای باشد یعنی در کمتر از یک دوره لگاریتم مقدار کار آفرینی توسط می -77/7ضریب تصحیح خطا  محاسبه شده برابر 

حال با در نظر گرفتن تولید ناخالص ملی بدون نفت معادله دوم را به گیرد. مدل تصحیح شده و در مسیر بلند مدت قرار می

 صورت ذیل تعریف می کنیم:

 این معادله در حالتی است که تولید ملی بدون در نظر گرفتن درآمد نفت در مدل وارد شده است.: 1معادله شماره 
𝐿𝑛𝐿 = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝑛𝑊 + 𝛽2𝐿𝑛𝐾 + 𝛽3𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑁 + 𝛽4𝐿𝑛𝑂𝑃𝐸𝑁          (2) 

 : تخمین مدل شماره دو در کوتاه مدت1جدول 
 یا سطح معنا داریt PROBآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

 1111/1 13/3 15/7 31/3 عرض ازمبدا

LnGDPNO 75/1- 71/1 71/7- 13/1 

LnW 15/1 15/1 33/1 53/1 

LnK 31/1- 71/1 11/1- 111/1 

LnOPEN 71/1 13/1 11/1 155/1 

LnL(-1) 71/1 73/1 35/1 53/1 

LnGDPNO(-1) 35/1 71/1 17/1 111/1 

 دهیم.حال مدل بلند مدت را مورد بررسی قرار می
 : تخمین مدل شماره دو در بلند مدت3جدول 

 یا سطح معنا داری t Probآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

 1113/1 33/1 33/1 11/1 عرض ازمبدا 

LnGDPNO 15/1 73/1 35/7 73/1 

LnW 17/1- 11/1 11/1- 13/1 

LnK 11/1- 77/1 71/1- 13/1 

LnOPEN 71/1 13/1 13/7 77/1 

 

 می باشد یعنی در کمتر از یک دوره لگاریتم مقدار کار آفرینی توسط متغیرهای -75/7ضریب تصحیح خطا  محاسبه شده برابر 

 گیرد.مدل تصحیح شده و در مسیر بلند مدت قرار می

 

 های پس از تخمینآزمون -3
 دار بودن مدلآزمون معنی -3-7

 به صورت زیر خواهد بود:  𝐹استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون  𝐹دار بودن مدل رگرسیون از آماره برای بررسی معنی
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 گیرد:زیر صحت آن مورد بررسی قرار میکه بوسیله آماره 

)/(

)1/(

kNRSS

KESS
F






 
در  N-Kو  K-1جدول که با درجات آزادی  Fبه دست آمده با  Fگیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر، آماره برای تصمیم

)1,(جدول باشد ) Fمحاسبه شده بیشتر از  Fمحاسبه شده، مقایسه می شود، اگر   3%( سطح خطای ) KNKFF   مقدار )

کل مدل   %33( رد می شود. در این حالت با ضریب اطمینان 0Hعددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر )

ه شده و معنی داری مدل در پذیرفت 0Hجدول باشد فرض  Fمحاسبه شده کمتر از  Fمعنی دار خواهد بود. در صورتی که مقدار 

 مورد تأیید قرار نمی گیرد. %33سطح اطمینان 

 
 آزمون معنی دار بودن متغیرهای پژوهش -3-1

به صورت  tاستفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون  tدار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره  برای بررسی معنی

 زیر خواهد بود:

{
𝐻0 ∶  𝛽𝑖 = 0
𝐻1 ∶  𝛽𝑖 ≠ 0

 

 که بوسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد:

𝑇 =
�̂�𝑖 − 𝛽𝑖

𝑆�̂�𝑖

~𝑡𝛼
2

,𝑁−𝑘 

در سطح اطمینان  N-Kجدول که با درجه آزادی  tبدست آمده با  Tبرای تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر، آماره 

)جدول بزرگتر باشد  tاز  محاسبه شده Tمحاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدرمطلق  33%
kN

tT



,

2

|| 

،مقدار عددی ( 

ضریب مورد نظر   %33( رد می شود. در این حالت با ضریب اطمینان 0Hتابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر )

(1معنی ) وابسته دارد. دار خواهد بود که داللت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و 

 

 آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی -3-5

باشد که بیشتر آنها در مورد جمله مدل کالسیک رگرسیون خطی دارای مجموعه ای از فروض تحت عنوان فروض کالسیک می

رسیون، گضرایب راخالل مدل مطرح می گردند؛ برای اینکه در مدل رگرسیون خطی، تخمین زن های حداقل مربعات معمولی 

( باشند الزم است تا مفروضات این مدل بررسی و آزمون شوند. در ادامه BLUEبهترین تخمین زن های بدون تورش خطی )

 نحوه آزمون این فرضیات بیان می گردد.

 

 فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها -3-1

توزیع نرمال دارد. در این پژوهش برای بررسی نرمال بودن توزیع خطاها  یکی از فروض مهم راجع به جمله خطا این است که

استفاده می شود. فرضیه صفر و آماره این آزمون بصورت زیر بوده و به توزیع 3برا -از آزمون جارکیو
2 گرایش  1با درجه آزادی

 دارد:  

                                                           
9Jarque - Bera 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 





onDistributiNormalNotH

onDistributiNormalH

:

:

1

0

 
 













 


24

3

6

2

2

2

1 AA
nW

 
 باشند. فرضیه )ضریب کشیدگی( از طریق باقیمانده های رگرسیون قابل محاسبه می 2A)ضریب چولگی( و  1A در این آماره،

0H برا بیانگر نرمال بودن -آزمون جارکیو  می باشد. بنابراین زمانی که مقدار آماره محاسبه شده از مقدار بحرانی آن با درجه

 (.7533باشد )سوری، حاکی از نرمال بودن توزیع خطاها می پذیرفته شده و 0Hکوچکتر باشد، فرضیه 1آزادی 

 

 بین متغیرهای مستقل 71فرض عدم وجود همخطی -3-3

مخالف  j, X i)=cov(XjXi E(X( متغیرهای مستقل موجود در مدل می باشد به نحوی که:همخطی به معنای وجود رابطه بین 

صفر باشد. برای تشخیص وجود همخطی روشهای مختلفی وجود دارد، از جمله اینکه اگر در مدل همخطی وجود داشته باشد 

شود. البته این نکته حائز مدل کم می ضریب تعیین مدل باال برآورد شده و در عین حال تعداد متغیرهای معنی دار موجود در

های بدست آمده با وجود مشکل همخطی نماید و برآورد کنندهاهمیت است که همخطی هیچیک از فروض کالسیک را نقض نمی

 شود که تعدادسازگار خواهند بود اما در این حالت ضرائب دارای خطای معیار باالیی خواهد بود و در نتیجه این مساله باعث می

متغیرهای معنی دار در معادله کاهش بیابد. در این مطالعه برای بررسی عدم وجود همخطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده 

توان گفت همخطی شدیدی میان متغیرها ( می1/1خواهد شد. در صورتی که همبستگی میان متغیرها قوی نباشد )کمتر از 

 وجود ندارد.

 

 ده هافرض مستقل بودن باقیمان -3-1

دارد که بین جمالت اخالل رگرسیون همبستگی وجود ندارد. اگر این فرض این فرصیه مدل کالسیک رگرسیون خطی بیان می

 77واتسن-ها از آماره دوربینبرابر صفر نخواهد بود. برای بررسی استقالل باقیمانده  jو  iنقض گردد کواریانس بین دو جمله اخالل 

 شود: های پانل آماره این آزمون بصورت زیر تعریف میاستفاده شده است. با توجه به استفاده از روش داده
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باشد، می توان استقالل باقیمانده ها را بپذیریم. برای رفع مسئله خود همبستگی  1اگر مقدار آماره دوربین واتسن نزدیک به عدد 

 یا روش تصحیح خود استفاده کرد. AR(1) هایی از جمله ، رفع خود همبستگی مرتبه اولتوان از روش می

 

 باقیمانده ها71فرض همسانی واریانس -3-1

برابر  این است که تمامی جمالت پسماند دارای واریانس  (𝑂𝐿𝑆)به روش حداقل مربعات معمولی یکی از فروض رگرسیون خطی

چندان صادق نبوده و به دالیل مختلفی از قبیل شکل نادرست تابع مدل، وجود نقاط پرت، باشند. در عمل ممکن است این فرض 

باشیم. برای بررسی این مشکل  شکست ساختاری در جامعه آماری، یادگیری در طی زمان و... شاهد پدیده واریانس ناهمسانی

(، مقادیر %33ان مورد نظر )در این مطالعه با توجه به سطح اطمین. های مختلفی توسط اقتصاددانان معرفی شده استآزمون

 کهفرض صفرمقادیر بحرانی بیشتر باشد،  از آمارهاین آید، اگر مقادیر بدست می 𝐹 از جدول توزیع آمارهبحرانی متناظر با این 

                                                           
10 Collinearity 
11Durbin-Watson 
12Heteroscedasticity 
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 𝑋 توان گفت جمالت پسماند ارتباط معناداری با متغیرهای توضیح دهندهشود و مید میدارد، رواریانس داللت بر همسانی 

 دارد. وجودواریانس ناهمسانی داشته و 

 

 نتایج آزمونهای آماری -3-3
 ) در کوتاه مدت( 7: خصوصیات اصلی تخمین  مدل شماره 1جدول شماره 

 نتیجه مقدار خصوصیت 

 دلمتغیرهای متوضیح مناسب متغیر وابسته توسط  31/1 ضریب تعیین

 احتمال وجود خود همبستگی سریالی در مدل  3/1 دوربین واتسن

 خوبی برازش مورد تایید است. f 111/1معنی داری 

 وقفه مناسب انتخاب شده است.  -31/1 شوارتز

 نتیجه نرمال بودن توزیع پسماندها 37/1 آماره جارک برا

 واریانس ناهمسانی در مدلعدم  وجود  11/1 آزمون واریانس ناهمسانی)وایت(

 

کنیم اما با انجام دادن آزمون واریانس ناهمسانی بریوش با توجه به آماره دوربین واتسن به وجود خود همبستگی در مدل شک می

 باشد.به دست آمده که حاکی از عدم وجود خود همبستگی در مدل می 15/1گاد فری آماره به دست آمده 
 ) در بلند مدت( 7اصلی تخمین  مدل شماره : خصوصیات 1جدول شماره 

 نتیجه مقدار خصوصیت 

 توضیح مناسب متغیر وابسته توسط متغیرهای مدل 13/1 ضریب تعیین

 عدم احتمال وجود خود همبستگی سریالی در مدل  15/7 دوربین واتسن

 خوبی برازش مورد تایید است. f 17/1معنی داری 

 نرمال بودن توزیع پسماندهانتیجه  11/7 آماره جارک برا

 عدم  وجود واریانس ناهمسانی در مدل 13/1 آزمون واریانس ناهمسانی)وایت(

 
 ) در کوتاه مدت( 1: خصوصیات تخمین مدل شماره 3جدول شماره 

 نتیجه مقدار خصوصیت 

 توضیح مناسب متغیر وابسته توسط متغیرهای مدل 37/1 ضریب تعیین

 احتمال وجود خود همبستگی سریالی در مدل  71/5 دوربین واتسن

 خوبی برازش مورد تایید است. f 117/1معنی داری 

 وقفه مناسب انتخاب شده است.  -15/1 شوارتز

 نتیجه نرمال بودن توزیع پسماندها 11/7 آماره جارک برا

 عدم  وجود واریانس ناهمسانی در مدل 51/1 آزمون واریانس ناهمسانی)وایت(

 

کنیم اما با انجام دادن آزمون واریانس ناهمسانی بریوش توجه به آماره دوربین واتسن به وجود خود همبستگی در مدل شک میبا 

 باشد.به دست آمده که حاکی از عدم وجود خود همبستگی در مدل می 73/1گاد فری آماره به دست آمده 
 ) در بلند مدت(1: خصوصیات تخمین مدل شماره 3جدول شماره 

 نتیجه مقدار خصوصیت 

 توضیح مناسب متغیر وابسته توسط متغیرهای مدل 31/1 ضریب تعیین

 احتمال وجود خود همبستگی سریالی در مدل  13/7 دوربین واتسن

 خوبی برازش مورد تایید است. f 15/1معنی داری 

 نتیجه نرمال بودن توزیع پسماندها 11/1 آماره جارک برا

 عدم  وجود واریانس ناهمسانی در مدل 37/1 ناهمسانی)وایت(آزمون واریانس 
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کنیم اما با انجام دادن آزمون واریانس ناهمسانی بریوش با توجه به آماره دوربین واتسن به وجود خود همبستگی در مدل شک می

با توجه به جداول  باشد.به دست آمده که حاکی از عدم وجود خود همبستگی در مدل می 13/1گاد فری آماره به دست آمده 

 های رگرسیونی مشکالت آماری وجود ندارد.قبل در مدل

 

 های سیاستیگیری و توصیهنتیجه -1

 در این مقاله هدف بررسی تاثیر آزاد سازی تجاری بر کار آفرینی بوده است. این تاثیر در دوحالت مورد بررسی قرار گرفت:

 درآمد نفت در مدل مورد بررسی قرار گرفت. الف( حالتی که درآمد ملی با در نظر گرفتن

 ب( حالتی که درآمد ملی بدون درآمد نفت در مدل مورد بررسی قرار گرفت.

های ذیل را برای گیریتوان نتیجهکه نمایشگر تخمین مدل رگرسیونی در کوتاه مدت بود، می 1و  1با توجه به جداول شماره 

 کوتاه مدت انجام داد:

( 71/1دار )د ملی با در نظر گرفتن نفت در مدل مورد بررسی قرار گرفت، آزاد سازی تجاری اثر مثبت و معنیدرحالتی که درآم -

 بر کار آفرینی دارد.

 داردرحالتی که درآمد ملی بدون در نظر گرفتن نفت در مدل مورد بررسی قرار گرفت، آزاد سازی تجاری اثر مثبت و معنی -

 آفرینی دارد.( بر کار71/1)

گیری های ذیل را برای توان نتیجهکه نمایشگر تخمین مدل رگرسیونی در بلند مدت است، می 3و  5توجه به جداول شماره  با

 تأثیر آزادسازی تجاری بر کارآفرینی در بلند مدت انجام داد:

( 75/1دار )ر مثبت و معنیدرحالتی که درآمد ملی با در نظر گرفتن نفت در مدل مورد بررسی قرار گرفت، آزاد سازی تجاری اث -

 آفرینی دارد.بر کار

 داردرحالتی که درآمد ملی بدون در نظر گرفتن نفت در مدل مورد بررسی قرار گرفت، آزاد سازی تجاری اثر مثبت و معنی -

 آفرینی دارد.( بر کار71/1)

در کوتاه مدت و چه در بلند مدت اثر گیری کرد که آزادسازی تجاری چه توان نتیجهبا توجه به ضرایب بدست آمده فوق، می

باشد و نشان از آن دارد که باید شرایط و عوامل درون مرزی تغییر و بهبود یابد مثبتی بر کارآفرینی دارد ولی مقدار آن اندک می

 تا سطح کارآفرینی و در نتیجه میزان اشتغال در کشور افزایش یابد.

د تر، کاهش بیکاری )افزایش اشتغال(، افزایش تولیکارآفرینی بیشتر و گسترده هایبه منظور دستیابی به اهدافی همچون فرصت

 توان بهره برد:و نرخ رشد اقتصادی در نتیجه آزادسازی تجاری در کوتاه مدت و میان مدت با اعمال راهکارهای زیر در کشور می

 های احتمالی. توسعه بیمه برای حمایت از ریسک7

 های کارآفرینیمالی و مالیاتی مشوق فعالیت . تدوین قوانین و مقررات1

 . مقابله جدی با مفاسد اقتصادی و اداری5

 . تدوین قوانین و مقررات حمایتی از کارآفرینان و فعاالن اقتصادی1

 . تقویت و رفع مشکالت و خالء های نظام قضایی برای احیاء صحیح و کم هزینه و سریع حقوق اشخاص3

 ها در سایه دقت و شفافیت اطالعات.ها مانند کاهش زمان بررسی و کاهش هزینهثبت شرکت . تسهیل و تسریع در امر1

 

 منابع
(. نقش و جایگاه کارآفرینی در نیل به رشد و توسعه اقتصادی ؛ مجله اقتصادی ؛ سال 7531احمدپور داریانی، محمود و عرفانیان، امیر ) -

 11-3، ص 11و  13هفتم شماره 

 31-17، ص 13(. کارآفرینی ، توسعه و اشتغال ؛ رهیافت ؛ شماره 7531ا )استاد زاده، زهر -
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 مدیریت دانشگاه تهران.
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 دانشگاه تهران.
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The effect of trade liberalization on  

entrepreneurship in Iran 
 

 

Abstract 

In this paper, the impact of trade liberalization on entrepreneurship in period 1357-1390 will be examined. This 

effect has been studied by using econometric methods and the method is Auto Regressive Distributed Lag (ARDL). 

The impact of trade liberalization in both national income including oil and excluding oil in short-term and long-

term were evaluated. The results suggest that in the short-term and long-term in both cases above, trade 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.cedeplar.ufmg.br/
http://www.sid.ir


 

  

 

liberalization has a positive and significant effect on entrepreneurship, but the extent of this effect is small and to 

improve business environment and entrepreneurship and thus increasing employment, is needed to change and 

reform in the country, e.g. legislation and financial and tax regulations which incentive entrepreneurial activities, 

serious opposition against economic and administrative corruption and etc. 

 

Keywords : Trade Liberalization, Entrepreneurship, Gross Domestic Production, Econometric, ARDL method 
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