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 16/07/1398 تاریخ پذیرش:                           12/04/1398 تاریخ دریافت:     

 چکیده
ای از این عوامل خارج از تسلط و باشند. دستهثیرگذار میأادی تهای اقتصعوامل متعددی بر عملکرد بنگاه

چه مفهوم شود. اگرشناخته می وکارکسبباعنوان فضای کنترل فعاالن اقتصادی بوده که در ادبیات این حوزه 
اند، ههای اقتصادی با تعاریف و عناوین دیگر مورد بررسی قرار گرفتاز دیرباز در نظریات و اندیشه وکارکسبفضای 

از  که بخشیطوریالمللی قرار گرفته بهمورد توجه کشورها و نهادهای بین تاکنون این مفهوم 1990اما از دهه 
یابد. با درک اهمیت جایگاه اختصاص می وکارکسببهبود فضای  های کالن کشورها بهاریذگاهداف و سیاست

وکار ن و مقررات شفاف در زمینه فضای کسببا عملکرد سالم و قوانی یکشورها ملی این شاخص در اقتصاد
گذاری و رشد اقتصادی سرمایهجذب  به سطح باالتری از توانند یدارند و م گذارانیهبیشتری برای سرما جاذبه
خارجی  گذارییهجذب سرمامیزان وکار بر سهولت کسب یهایابند. مطالعه حاضر به بررسی اثر شاخصدست 

با استفاده از تکنیک  2005-2018توسعه طی دوره زمانی ور اسالمی درحالو رشد اقتصادی در هشت کش
 سهولت کسب هایشاخص افزایشیاثرگذاری  بیانگر. نتایج پژوهش پردازدمیهای ترکیبی اقتصادسنجی داده

 متغیرثرگذاری است ا اقتصادی رشد بر های تحصیلمتوسط سال گذاری خارجی ووکار، کنترل فساد، سرمایه
های وکار، متوسط سال سهولت کسب هایشاخص تأثیر. همچنین باشدمی کاهشی معیت بر رشد اقتصادیج

 دو شاخص  رشد اقتصادی تأثیر وافزایشی گذاری خارجی تولید ناخالص داخلی، کنترل فساد بر سرمایه، تحصیل
 .باشدمی کاهشی خارجی گذاریسرمایه بر و جمعیت
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، کشورهای اسالمی خارجی گذاریوکار، رشد اقتصادی، سرمایهشاخص سهولت کسب :کلیدي کلمات

 توسعهدرحال

 JEL: 81, J11, R44Oي بندطبقه
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 مقدمه

های اقتصادی در کشورهای مختلف و مقایسه کشورها وکار بنگاهامروزه ارزیابی و سنجش محیط کسب

ها یی برخوردار شده است. این ارزیابیگذاران خارجی و داخلی از اهمیت باالدر این زمینه برای سرمایه

  ریسک از عاری و امن محیطی افتنی برای  گذارسرمایه و تالش ه شناسایی نقاط ضعف و قوت اقتصادب

  اقتصادی بازدهی و سود حداکثر کسب راستای در وکارکسب فرآیند پاگیر، و دست قوانین از دور و

المللی سنجش فضای های بینشاخص ینتروکار یکی از مهمشاخص سهولت کسب دکنمی کمک

های وکار و فعالیتنهادهای حقوقی و اداری مؤثر در محیط کسب کارکرد وکار است که به بررسیکسب

 یک اقتصادی رشد بسترهای ترینمهم از اقتصاد در وکارکسب محیط عالوهبه پردازد.اقتصادی می

 .(1396)خوچیانی و سودانی ، دشومی محسوب کشور

شود. ری مییارائه و پیگ 1توسط بانک جهانی 2003وکار کشورها از سال ررسی فضای کسبب

های در کشورها جهت جلوگیری از فعالیتها ف یافتن موانع و محدودیتوکار با هدپروژه فضای کسب

شود، هر اندازه محدودیت و موانع سر راه فعاالن اقتصادی بیشتر باشد انجام میغیررسمی تجاری 

ها افزایش شرکت یررسمی، فعالیت غدر مقابلو  یافتههای قانونی کاهشاد شرکت در سایه حمایتایج

  ملسا رقابت تر باشد، منجر به افزایشها شفافوکار در کشورچه فضای کسبعبارتی هربهیابد. می

هد های اقتصادی خواروند شاخص بهبودباعث های مطلوب شده و اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست

 (.1391)بختیاری و شایسته،  شد

ما ت. انیس یافتنیدست اقتصادی ثروت سطح باالی به رسیدن و رشد دولت، دخالت چه بدوناگر

، سته ااشتد دور خانحصا رت دولا دن رشاقتصادیی اهاعالیتز فا االیی بنسبتاً طحکه س جوامعی

 .رسندر بگیشمی چشد اقتصاده رد بانانستهتو، ناکارایید و نفسا جویی،رانتوروکراسی، د بیجات اعلهب

 است توسعه ادبیات در جدید حالدرعین و مهم بسیار مباحث از یکی «خوب حکمرانی» لذا موضوع

 مشکل دولت زیاد یا کم مداخله خوب، حکمرانی مفهوم براساس. شد مطرح بعد به 1980 دهه از که

در همین  .(1395 ،پور و آسمانه)امام قلیت اس اصلی مسئله دولت مداخله کیفیت بلکه نیست توسعه

دهنده چگونگی فضای کسب و کار های نشاناز جمله شاخص را خوب حکـمرانی جـهانی راستا بانک

 ت.معرفی کرده اس

نشان داده  جهانیمانند بانک  یالمللنیو تحقیقات نهادهای مختلف ب افتهیهای توسعهتجربه کشور

سزایی داشته است. سررز و همکاران هب تأثیروکار در توسعه کشورها است که بهبود محیط کسب

شوند، ر میهای مالی رقابتی و کارآمدتمعتقدند قوانین و قواعدی که منجر به ایجاد سیستم 2(2006)

                                                                                                                   
1 World Bank 
2 Serres & Et Al 
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عمالً بدون وجود شرایط مناسب  کهیطوروری دارند. بهو رشد بهره یتولیدبخش های مثبت بر  تأثیر

به جایگاه  یابیدستمحیطی برای فعاالن اقتصادی امکان رشد و توسعه اقتصادی وجود ندارد. برای 

وکار  فضای کسب توسعه اقتصادی، هماهنگی و فعال نمودن سیستمی همه عوامل اساسی در ایجاد

نقش  ژهیویکی از الزامات مهم  است. در این راستا اتخاذ تدابیر الزم توسط بازیگران عرصه اقتصادی به

دولت در این بخش برای بهبود محیط  دستگاه حاکمیت از اهمیت باالیی برخوردار است. با حضور

های زیرزمینی و اقتصاد ی، فعالیتوکار ضمن ایجاد انگیزه و تشویق ورود سرمایه به بازار اقتصادکسب

 طور مشهود کاهش خواهد یافت.غیررسمی به

و  گسترشوکار فعالیت اقتصاد رسمی سازی و ایجاد فضای مساعد کسببدون شک با شفاف 

کند. در این صورت برای رسیدن به جایگاه افزایش پیدا می …ها با اخذ مالیات ومراتب درآمد دولتبه

هایی شرطو پیش ازهاینشیشود، پجانبه را شامل میدر ابعاد وسیع و رشد همه توسعه اقتصادی که

ریزی مناسـب و شناخت وضعیت های اساسـی در توسعه، موضوع برنامهشـرطوجود دارد. یکی از پیش

آگاهی از وضعیت فضای و  است؛ بنابراین با توجه به اهمیت مسئلهوکار در جامعه فضای کسب

، دشومیها شناخته دی برای دولتعنوان یک راهبرد اقتصاش جهت بهبود آن بهتال کار ووکسب

مطالعه حاضر  .دشومیگذار خارجی جذب سرمایه رشد تولید ملی و موجببهبود این فضا  همچنین

وکار در گروه کشورهای اسالمی پرداخته است. لذا پس از مقدمه، به بیان فضای کسب تأثیربه بررسی 

شده است. وکار در کشورهای اسالمی پرداختهفضای کسب هایشاخصبر بررسی  یدا تأکمبانی نظری ب

است. در بخش چهارم به تصریح مدل پرداخته  شدهیدر بخش سوم مطالعات داخلی و خارجی بررس

 .ارائه خواهد شد گیرییجهو در بخش پنجم برآورد مدل انجام شده است. نهایتاً در بخش پایانی نت

 

 نظريمباني . 1

ها است فضای بنگاه تسلطهای اقتصادی که خارج از کنترل و وکار بنگاهبه کلیه عوامل مؤثر بر کسب

 (.1392)عبدالهی و همکاران،  گرددوکار اطالق میکسب

به رشد و توسعه پایدار  یابیدستوکار دغدغه بسیاری از کشورها برای امروزه بهبود محیط کسب

یابند و یا گیرد، ادامه حیات میاقتصادی در آن شکل می یوکارهاکسباست. محیط نهادی که تمام 

شود های اقتصادی نامیده میوکار فعالیتشوند؛ محیط کسبدر آن ورشکست شده و از آن خارج می

 (.1388)شهنازی و دهقان شبانی، 

ستای راانداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در های چشمترین چالشیکی از اساسی

رسد از اقدامات مهم و نظر میناپذیر است. بهاقتصاد اجتنابپذیر برای آن برخورداری از صنعت رقابت

 نمودن رقابتی و وکارکسببه اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای  یابیدستاساسی کشور در 
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از آن، مستلزم  طرف دیگر وجود نرخ باالی بیکاری در کشور و رهاییاز  .است های اقتصادیفعالیت

گیر، سختی اجازه و ایجاد وپابا توجه به قوانین و مقررات دست تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که

های غیر تولیدی مورد استفاده در ایران، سرمایه و تسهیالت حمایت از تولید، در فعالیت وکارکسب

اهمیت سرمایه در کشورهای ها شده است. قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت

به منظور بهبود فضای  توسعهدرحالیافته است زیرا کشورهای از کشورهای توسعهبیش  توسعهدرحال

همین  عالوهبه .کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستندوکسب

 توسعهدرحالباالی سرمایه در کشورهای وری نهایی  مطابق قانون بازده نزولی از بهرهکمبود سرمایه 

 نسبت به جهان صنعتی  حکایت دارد.

باشد. یگذاری مستقیم خارجی مسرمایه جهت رشد اقتصادی، جذب سرمایه تأمینهای یکی از راه

، شاخص فضای  2003پذیرد. بانک جهانی از سال می تأثیرکار ورشد اقتصادی از فضای کسب

گذاری مستقیم ی بین سرمایهر این پژوهش رابطهد. ددهه میئجهان ارا وکار را برای کشورهایکسب

 کمالی دهکردیو رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.  وکارکسبخارجی، شاخص سهولت 

 به تواندمی کار و کسب مساعد ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیده که فضای1388ص، 147)

با هدف سود بیشتر و در جستجوی منابع،  فراملیتی هابر این  عالوه .شود منجر FDI بیشتر جذب

کند که موجبات افزایش اشتغال، افزایش کارایی و بازار سرمایه خود را به کشور میزبان منتقل می

 موجبات رشد اقتصادی در کشور میزبان خواهد شد. تولید و درآمد و نهایتاً

های ها نمایانگر بخشی از فعالیتاز آن وکار متشکل از ده شاخص است که هر یکفضای کسب

شوند: وکار با دو نوع هزینه روبرو میها در فضای کسبهاست. بنگاههای پیش روی آنها و چالشهبنگا

وکار نامساعد موجب های محیطی. وجود فضای کسبهای مرتبط با تولید و دیگری هزینهیکی هزینه

 های محیطی مانند مشکالتهزینه .1(2010)پیوونسکی، شود های محیطی بنگاه میباال رفتن هزینه

های محیطی شده توسط بانک جهانی، هزینهتوجه به مطالعات انجامسیستم قضایی، رشوه و... است. با

ها در کشورهای متفاوت هایی و اختالف آنجود چنین هزینهدر کشورهای مختلف متفاوت است. و

شود پذیری بنگاهی که متحمل هزینه باالتر میرت رقابتگردد؛ زیرا قدها میسبب زیان به بنگاه

 گذارد.و بر تولید و رشد کشور اثرات نامطلوب بر جای می یافتهکاهش

   مالی هایمشارکت امکانوکار در کشور نامساعد باشد، وضعیت کسب کهیاز سوی دیگر درصورت

، توان یررسمیو با گسترش بخش غ یافتهیشافزا یررسمیشرایط برای رشد اقتصاد غ و یابدمی کاهش

بر رشد و توسعه  یتنها و در یافته کاهش یجتدرکنند بههایی که در این بخش فعالیت میتولیدی بنگاه

و  ینهها پرهزوکار بنگاهمقررات کسبچراکه هنگامی که  وارد خواهند کرد. زیادیکشور صدمات 

                                                                                                                   
1 Piwonski 
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آنجاکه امکان  تمایل دارند و از ها به فعالیت در بخش غیررسمیدردسرساز باشد بنگاه

ها در بخش غیررسمی میسر نیست، مقیاس این بزرگ و گسترش فعالیت بنگاه هایگذارییهسرما

رسد و در نتیجه رشد اقتصادی و های ناشی از مقیاس نمیماند و به شرایط صرفهها کوچک میبنگاه

 (.1388شود )شهنازی و دهقان شبانی، اشتغال کمتر می

ها، شفاف نبودن قوانین و ، طوالنی شدن روند شروع به کار بنگاهیرانهگقوانین و مقررات سختوجود 

وکار کسب از دیگر عوامل اثرگذار بر نامساعد شدن شرایط توانیضعف سیستم قضایی را م و مقررات

ای هوکار و گستردگی ابعاد آن در تمامی بخشتوجه به اهمیت فضای کسبها دانست. بادر بنگاه

در ادامه برای درک بیشتر  وکار در کشورها نیاز است.برای بهبود فضای کسب عزمی راسخاقتصادی، 

وکار طی توسعه به بررسی روند شاخص سهولت کسبجایگاه ایران در میان کشورهای اسالمی درحال

 پرداخته خواهد شد. 2005-2018 یهاسال

 

 کاروهاي فضاي کسبروند شاخص. 2

را طی  یبررس کشور اسالمی مورد ایران و هفت  کاروشاخص سهولت کسبیانگین ( م1) مودارن

بهترین وضعیت را در  مالزیگردد، طور که مشاهده میدهد. هماننشان می 2005-2018 یهاسال

وکار را به خود اختصاص ترین وضعیت فضای کسبنامناسب نیجریهو  یبررس میان کشورهای مورد

توسعه قرارگرفته است. برای در جایگاه پنجم در میان کشورهای اسالمی درحال داده است. ایران نیز

های فضای وکار ایران در گزارش بانک جهانی به بررسی وضعیت شاخصشفاف شدن وضعیت کسب

  : پردازیمیوکار طی دو گزارش اخیر بانک جهانی مکسب

شده  ترسخت 2017به سال  نسبت 2018ار در ایران طی  سال وکآغاز کسب ؛وکارشروع کسب

که نسبت  گرفته استقرار  173رتبه در  2018گزارش وکار در لحاظ شاخص آغاز کسب است. ایران از

 2017. ایران از این نظر در گزارش سال است داشته رفت پسرتبه  هفتاد و شش، 2017 گزارشبه 

 جهان قرار داشت. 97در رتبه 

 هاییهرو تعداداند از شود که عبارتاکتور محاسبه میوکار بر پایه چهار فشاخص آغاز کسب 

اندازی یک کار، هزینه متوسط آغاز یک وکار، زمان الزم برای آغاز و راهقانونی الزم برای آغاز کسب

 5/10وکار های قانونی الزم برای آغاز کسبکار و حداقل سرمایه الزم برای آغاز یک کار. تعداد رویه

 2/1وکار در ایران معادل روز و هزینه آغاز کسب5/72وکار در ایران ی آغاز کسبفقره، زمان الزم برا

وکار کسب یاندازعالوه حداقل سرمایه الزم برای راهشده است. بهدرصد درآمد سرانه ملی محاسبه

 شده است. درصد درآمد سرانه اعالم صفرمعادل 
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 وکارکسب فضاي هايشاخص میانگین روند .1شماره  نمودار

 منبع : محاسبات محقق

 

 یبنددر رده 2018در سال  ایران از نظر دریافت مجوزهای ساختمانی ؛وسازدریافت مجوز ساخت

ان ایردهد سازوکار دریافت مجوزهای ساختمانی در . که نشان میاست داشته رفت پسپله  61جهانی 

ایران از این نظر  کهیدرحال شده است. ترسخت 2018های ماقبل از نسبت به سال  2018طی سال 

بانک جهانی رتبه  2018سال  جهان قرار داشت در گزارش جدید 25در رتبه  2017سال  گزارشدر 

 را به دست آورده است. 86

زمان اخذ  بوده است. مدت 16های قانونی الزم برای کسب مجوزهای ساختمانی تعداد رویه

خص کنترل کیفیت ساختمان در ایران نیز طبق شاروز بوده است.  130مجوزهای ساختمانی نیز 

 .است 12.5گیری کرده معادل اندازه 0تا  15آنچه بانک جهانی از 

پس رفت داشته است.  پله سهها نیز رتبه جهانی ایران ازنظر ثبت دارایی ؛هاسهولت ثبت دارایی 

 رسیده 90ران به جایگاه ای 2018در گزارش اما ه است بود 87رتبه ایران  2017گزارش سال در 

 7/5ل نیز معاد ایرانها در برد و هزینه ثبت داراییروز زمان می 31در ایران  هاییثبت دارا است.

سازمان و ارگان  6ها و اموال در ایران باید به درصد ارزش دارایی بوده است. همچنین برای ثبت دارایی

 دولتی مراجعه کرد.

سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به  نظر رتبه جهانی ایران از ؛اخذ اعتبار

قرار  90در رتبه  2017گزارش سال ایران از این نظر در  کهیآن نیز پس رفت داشته است. درحال
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 شده یینها این رتبه تعهایی که بر پایه آنشاخص است.رسیده  99به جایگاه  2018داشت در سال 

دست آورده است؛ نمره دو را به 12ایران در آن از ق قانونی که اند از شاخص قدرت حقواست عبارت

این بخش ایران در افشای  دارد. در 173ای معادل های کوچک هم رتبهگذاریحفاظت از سرمایه

امتیاز کسب کرده  4امتیاز  10پذیری مدیران از لیتئوامتیاز دارد و در مس 7امتیاز  10اطالعات از 

 .است

طی یک سال  ایرانگذاران رتبه جهانی گذاران خرد، از نظر حمایت از سرمایهحمایت از سرمایه

گذاران در ایران در مقایسه دهد میزان حمایت از سرمایهپله نزول داشته است که نشان می سهگذشته 

با کشورهای دیگر افت داشته است. در گزارش جدید بانک جهانی رتبه ایران از نظر حمایت از 

را از این نظر به خود  170رتبه  2017سال گزارش اعالم شده است. ایران در  173 گذارانسرمایه

، 4مدیر عدد، مسئولیت 7عدد در این شاخص میزان افشای اطالعات از صفر تا دهاختصاص داده بود. 

و در نهایت  3دد، میزان حقوق سهامداران و مالکیت و کنترل ع1سهولت شکایت سهامداران عدد

 اند. داشته 2018تا  2016های را طی گزارش 2عددمیزان شفافیت 

صورت مستقیم و نوع مالیات به 20در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید ؛ هاپرداخت مالیات

تغییری نداشته است. همچنین برای محاسبه و پرداخت   2018غیرمستقیم بپردازند که نسبت به سال 

درصد  7/44م است. نرخ کلی مالیات در ایران در سطح ساعت زمان الز 216مالیات در ایران بیش از 

اساس این گزارش، بر شده بود. درصد اعالم 44/ 7نیز   2017سود برآورد شده است. این رقم در سال 

ها اما رتبه ایران از نظر پرداخت مالیات نکردههای مالیاتی تغییری اگرچه نمره ایران از نظر شاخص

امور مالیاتی اصالحاتی را  2017طی سال رسیده است.  150. و به است داشته رفت پسپله  چهار

 ایجادبه آنها اشاره شده است و شامل:   2018برای بهبود شاخص مالیات صورت داده که در گزارش 

 بدهی پرداخت و آنالین صورتهب شرکت درآمد بر مالیات اظهارنامه اصالحی تسلیم و امکان تکمیل

 افزوده ارزش بر مالیات استرداد درخواست تسلیم و امکان تکمیل ایجاد -بانک در اضافی مالیاتی

 باشدنالین میآ صورتهب اجتماعی تأمین سهم تسلیم و تکمیل برای سامانه یک ارائه -آنالین بصورت

 (.1397وکار، کسب محیط بهبود و پایش مطالعات، ملی مرکز)

شته است و رتبه جهانی ایران از این نظر تجارت فرامرزی، کیفیت تجارت کاال در ایران بهبود دا

دست را به 166رتبه  2017گزارش پله صعود داشته است. ایران از نظر کیفیت تجارت کاال در  45

پیدا کرده است. برای صادرات کاال از طریق مرزها  ءارتقا 121به رتبه   2018آورده بود که در سال 

روز برآورد شده است. هزینه  33صادرات در ایران نیز  در ایران به هفت مدرک معتبر نیاز است. زمان

برای واردات کاال از طریق مرزهای ایران  دالر برآورد شده است. 1350ر نیز نصادرات برای هر کانتی

روز بوده است. هزینه  60مدرک و سند نیاز است. زمان الزم برای واردات کاال به ایران نیز  11نیز به 
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 2018 گزارش سال  ساسبرا دالر اعالم شده است. 1555 نیز برای هر کانتینرال به ایران واردات کا

 2018 سال در فرامرزی تجارت واحد توسعه سامانه طریق از صادرات و واردات تسهیل جهانی، بانک

توجهی بهبود قابل نماگر این شده باعث امر این .است شده واقع جهانی بانک رشمورد پذی ایران برای

 (.1397وکار، کسب محیط بهبود و پایش مطالعات، ملی مرکز)داشته باشد 

را به خود  108 رتبهها نیز اشتراک برق، ایران از نظر شاخص دریافت انرژی برق توسط شرکت

دست آورده بود که به این را به 99از این نظر رتبه  2017اختصاص داده است. ایران در گزارش سال 

   (.Doing Business, 2019داشته است ) نزولن نظر پله از ای نُه 2018درسال  یبترت

مرحله وجود  40 ایرانبرای نهایی شدن و اجرای قراردادهای تجاری در ؛ اجرای قراردادها الزام

رتبه ایران  روز زمان نیاز است. 505دارد. برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران نیز بیش از 

 2017در سال  80و از  داشته نزولپله  نهجاری در سطح جهان از نظر سهولت اجرای قراردادهای ت

 رسیده است.  2018در گزارش  89به 

، رتبه ایران در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت 2018 اساس گزارشبر ؛ورشکستگی

رسیده  2018سال در گزارش  131به  2017سال گزارش در  160داشته و از بهبود پله  29تجاری 

سال اعالم شده است. نرخ احیا و  1/ 5زمان مربوط به تعطیلی یک کارگاه اقتصادی در ایران  است.

 درصد برآورد شده است. 37/ 1تجدید حیات اقتصادی نیز 

در ایران تنها سه شاخص تجارت  2018در سال  وکارکسبهای فضای اتوجه به بررسی شاخصب

وضعیت بهتری  2017ال نسبت به س داخت دیونفرامرزی، پرداخت مالیات و رتبه ورشکستگی و پر

باشد وکار میرین سقوط مربوط به شاخص شروع کسباند. همچنین در این گزارش بیشترا کسب کرده

کار نسبت به گزارش سال گذشته به میزان  وداشته است. اگرچه شاخص شروع کسب رتبه نزول 76که 

ای مورد بررسی در ثر سایر کشورهاقدامات مؤ لتعز بیشتری کسب نموده است لیکن بهامتیا  0.02

 ای بوده است.پله 76وکار، دچار تنزل رتبه گزارش فضای کسب

 

 پیشینه تحقیق. 3

( 1992-1980های )سالنمونه طی عنوان ر بهکشو 73( با در نظر گرفتن 1998) 1راننتی همکاوبر

شاخص . دهدیء متقادی را ارقتصااشد و ر اریگذسرمایه، نیناقور( عتبادن )ابواعتماد قابلند ن دادنشا

ق منیت حقو، اقضاییه ستگادن دبو یناناطم، قابلسیاسیت پنج شاخص ثبااز ترکیبی ن قانور عتباا

 شده است.منتج ی هاسیاستو نین اقوی پذیربینیپیشد و فساد جوم وعد، مالکیت

                                                                                                                   
1 Brunetti, Aymo, Gregory Kisunko & Weder Beatrice 
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یک ده از ستفاا( با 2000-1989ی )هالطی سار کشو 20( با مالحظه 2002) 1الرکاو ستیگلیتز ا

 2000ل سادر بسته وامتغیر  GDPل ین مددر اند. دسی نموربررا مالکیت ق حقو ،پویا دل تعال مد

که ری کشون داد در ست. نتایج تحقیق نشاده امالکیت بوق منیت حقوم امتغیر مستقل شاخص عدو 

 یابد.میدرصد کاهش  30از بیش  GDPست ا ترمناها ناریگر کشواز دمالکیت ق قوح

به سنجش  1999ل ساد در قتصاامجمع جهانی ت طالعاده از استفاا( با 2002) 2رانهمکا و تررپو

در دوره باال و متوسط و پایین ی مدهادرآبا ر کشو 80ای براند و پرداختهها رکشود خرد قتصای افضا

نه اسردی قتصااشد خ رنرو ها رکشووکار ی کسبفضان میاداری معناط تباار( به 2002- 1998مانی )ز

است و  2001ل سادر نه اسرمایه سربرحسب بسته وامتغیر  GDPین مطالعه ل امددر ست یافتند. د

شامل عمدتاً که ( است MICIد )خرد قتصای اپذیرقابترتوسعه شاخص ل ین مددر امتغیر مستقل 

بطه بین را هاآناست.  یبررس ر موردکشو 80در شد مدیر ار 4700سیربرشده در ن دادهنشای هارمعیا

از که بیش ن داد نشاد و نموی گیرازهندر را اهر کشوای نه براسرو  GDP،ها رکشووکار ی کسبفضا

ست وکار ای کسبنوعی بیانگر فضابه که ی پذیرقابترشاخص را نه امد سرات درآصد تغییردر 82

 هد.دتوضیح می

شد رمدلی که در  "راترمقو شد ر"ان تحت عنو یا( در مقاله2006) 3ف و همکارانیانکود

ها رکشودی کیفیت نهاه نمایندعنوان وکار بهرات کسبمقرو بسته وامتغیر عنوان بهها رکشودی قتصاا

 135وکار در رات کسبسنگینی مقرو ین متغیر حجم است. شده ا کار گرفتهبهمتغیر مستقل عنوان به

ل خلی ساداهمچنین تولید ناخالص و داد مین نشاوکار را کسب یطشاخص مح 7ده از ستفاابا ر کشو

در ست. ده انمووارد متغیر کنترلی عنوان بود را به 1993ل مطالعه سادر آن که  یاول دوره موردبررس

شد ریش افزامدتر منجر به و کارآبهتر وکار کسبمحیط که یافتند  ستدین نتیجه ابه پژوهش ین ا

 خواهد شد. 2/3ر به میزان کشوآن ساالنه 

ود رتبه وکار بر بهبهای فضای کسبدر مقاله خود بر نقش بالقوه اصالح شاخص( 1220) 4هانچ

االجرا بودن قراردادها و حمایت های اخذ اعتبار، الزمکرده و شاخص یدها تأککشورها و رشد اقتصادی آن

کند داند. همچنین بیان میها برای رشد اقتصادی کشورها میشاخص ینتراز سهامداران خرد را از مهم

سزایی در رشد اقتصادی دارند. همچنین هکنند نیز اثر بی که بر زمان و هزینه تمرکز مییهاکه شاخص

 یرهایداند. متغوکار کشورها الزم میگذاری را برای بهبود فضای کسبوی اصالح جریان سرمایه

 یرهابرخی متغاست و فقط  (2006) و همکاران شده توسط وی همان متغیرهای روش دیانکوفاستفاده

                                                                                                                   
1 Stiglitz, E. Joseph & Karla Hoff 
2 Porter Michael, E. 
3 Djankov, Simeon, McLiesh, Caralee, Florencio, Ramalho & Rita Maria 
4 Mark Hanusch (2012) 
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مانند جنگ را به مدل اضافه کرده است و از متغیرهای کنترل مانند لگاریتم تولید ناخالص داخلی و 

دیگر برای  یرسری متغشده است. همچنین یکانحراف از تولید ناخالص داخلی استفاده کنندهیلتعد

عنوان یک درصد از تولید توان به مصارف دولت بهشده که از آن جمله میاستحکام آزمون استفاده

 ناخالص داخلی اشاره کرد.
کشور جهان در  172(، به بررسی اصالحات فضای کار و رشد اقتصادی در 2012) 1ابراهیم حیدر

وکار ارتباط مثبت پرداخته و تحقیقات وی نشان داده که اصالحات فضای کسب 2010 – 2006دوره 

استفاده کرده  (2006) و همکارانیز از روش دیانکوف با رشد اقتصادی کشورها دارد. وی ن دارییمعن

در دوره زمانی  2008بحران اقتصادی  ینکها است. همچنین باوجود یافته و به نتایج مشابهی دست

که باوجود رکود اقتصادی در کشورها اما میزان رشد اقتصادی  کندمیمطالعه وی قرارگرفته، بیان  مورد

 کشورهای مختلف متفاوت بوده است.وکار در اصالحات کسب یجهدرنت
کشور  92ها را در های پانل، ثبت شرکت(، در مقاله خود با استفاده از داده2012) 2کالپر و الو

جدید و اثرگذاری اصالحات  وکارکسبچگونگی سهولت ثبت  عالوهبهد ندهجهان مورد مطالعه قرار می

درصد(  40دهد که اصالحات کوچک )کمتر از ان می. نتایج نشاندرا نیز بررسی نمودهها ثبت شرکتبر 

برای  ینیهای جدید ندارد. همچنین کارآفرها، برای ایجاد شرکتبر کاهش هزینه یتوجهاثر قابل

ها افراد زمانی اقدام به ثبت نظر آن از پویایی اقتصاد مدرن ضروری و با رشد اقتصادی مرتبط است.

که منافع یهای کل آن بیشتر باشد و از آنجائاز هزینه جدیدکنند که منافع ثبت شرکت شرکت می

و ثبت  هاینهای منفی میان هزبیان داشت که رابطه توانیها با یکدیگر متفاوت است بنابراین مشرکت

وکار نسبتاً دهد که کشورهای با محیط کسب، این تحقیق نشان مییتشرکت جدید وجود دارد. درنها

  .های جدید دارندمنظور رشد شرکتتر بهنسبتاً بزرگنیاز به اصالحات  تریفضع

وکار مناسب و جذب (، به بررسی رابطه میان محیط کسب2012) 3کورکوران و گیالندر

قوانین  دهنده آن است که کشورهایی باها نشاناند. نتایج تحقیق آنرجی پرداختهگذاری خاسرمایه

  ارند.گذاری دجذب سرمایه ،مناسب و کارا برای تجارت

وکار پرداخته گذاری خارجی و بهبود محیط کسب(، به بررسی رابطه میان سرمایه2012) 4ولیوالا

توسعه به کشور درحال 144اقتصاد پیشرفته و  33با بررسی  2004 -2009است. وی در دوره زمانی 

در  یژهوبهوکار گذاری و بهبود محیط کسبکه ارتباط قوی میان جریان سرمایه رسدیاین نتیجه م

                                                                                                                   
1 Jamal Ibrahim haidar (2012( 
2 Leora Klapper and Inessa Love(2011) 
3 Adrian Corcoran, Robert Gillanders (2012) 
4 Andreia Olival (2012) 
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وکار، ثبت اموال و تجارت شروع کسب یهاتوسعه وجود دارد. همچنین وی شاخصکشورهای درحال

 .داندیگذاری مهم مفرامرزی را برای جذب جریان سرمایه

گذاری مستقیم خارجی و جریان (، در مقاله خود تحت عنوان سرمایه2013) 1بایراکتارا

گذاری پرداخته است. از نظر وی چند وکار و جریان سرمایهکسب گذاری به بررسی رابطه بهبودسرمایه

اند از: اختالف توسعه شده است که این عوامل عبارتعامل موجب انتقال سرمایه به کشورهای درحال

که رشد اقتصادی باالی کشورهای  یاگونهتوسعه بهو درحال یافتهدر رشد اقتصادی کشورهای توسعه

و یا تغییر بسیار اندک  ییرتغگذاری باشد. عدمعنوان عاملی در جذب سرمایهبه تواندتوسعه میدرحال

های اخیر، بهبود سریع طی سال یافتهوکار در کشورهای توسعههای فضای کسبدر شاخص

های که این پیشرفت در شاخص یاگونهتوسعه بهوکار در کشورهای درحالهای فضای کسبشاخص

 ها بیشتر است.داران نسبت به دیگر شاخصها و حمایت از سهامشرکتوکار، انحالل شروع کسب

پردازند. در کشور هند می وکارکسب( به بررسی وضعیت شاخص سهولت 2017)2نترجان و رضا

را مورد بررسی قرار داده و حمایت دولت  وکارکسبآنها همچنین اقدامات دولت در جهت بهبود فضای 

در هند  وکارکسبرا از جمله اقدامات مهم در جهت بهبود فضای  اروککسباز کارآفرینی و فضای 

 دانند.می

عی پویا و برآوردگر های مقطکارگیری روش دادههبا بدر پژوهش خود  (،1395) مهربانی و همکاران

بر رشد اقتصادی برای یک  وکارکسبهای فضای یافته به بررسی و مقایسه اثر شاخصگشتاور تعمیم

-2012وسعه طی دوره زمانی کشور عضو منا و سازمان همکاری اقتصادی و ت 44از  نمونه منتخب

دلیل فقدان محیط هد. نتایج این بررسی بیانگر آن است که رشد اقتصادی ایران بنپردازمی 2006

های فضای مناسب از شرایط مناسبی برخوردار نیست. از سوی دیگر بررسی شاخص وکارکسب

ب از جایگاه ها در ایران در مقایسه با کشورهای منتخاست که این شاخصحاکی از آن  وکارکسب

باشند. همچنین بررسی حاضر بیانگر وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین مناسبی برخوردار نمی

های فضای ر مورد کشورهای منا از بین شاخصت. دو رشد اقتصادی اس وکارکسببهبود فضای 

( و کمترین اثر مربوط به 0.18د اقتصادی مربوط به شاخص انحالل )بیشترین اثر بر رش وکارکسب

بیشترین اثر   OECD حالی است که برای کشورهای( است. این در0.027ارت فرامرزی )شاخص تج

( 0.122ص پرداخت مالیات )( و کمترین اثر مربوط به شاخ0.35) وکارکسبمربوط به شاخص شروع 

( بر رشد -0.23ات برای کشورهای منا دارای اثر منفی )که شاخص پرداخت مالیحالیاست. در

 د.رشد اقتصادی کاهش می یاب وکارکسباقتصادی است. زیرا با بدتر شدن فضای 

                                                                                                                   
1 Nihal Bayraktara (2013) 
2 Natarajan & Tanzeem Raza 
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ایران در  وکارکسببه بررسی رابطه بین بهبود فضای در پژوهش خود  (،1391) بختیاری و شایسته

های تابلویی . بدین منظور از روش دادهاندپرداختهمقایسه با دیگر کشورهای جهان و رشد اقتصادی 

 وکارکسبدهد بهبود فضای ها نشان میافتهی. استفاده شده است 1384 – 1390طی دوره زمانی 

 ت.در کشورهای مورد بررسی داشته اس داری با رشد اقتصادیه مثبت و معنیرابط

وکار های فضای کسبلشها و چا(، در مقاله خود به شناخت نارسایی1390منش )تاری و علوی

کردند،  معرفیرا  هایینارسا ینهای الزم برای شناسایی ااند و بعد برخی ابزارها و شاخصپرداخته

قرار داده و با  یبررس ها مورداساس این شاخصوکار ایران را بریت فضای کسبسپس جایگاه و وضع

بخش  مقرراتوکار به ارزیابی برای اصالح فضای کسب یازهای اصالحی موردناستفاده از برنامه

وکار نامناسب در دهنده فضای کسبوکار برنامه پنجم توسعه پرداخته که نتیجه تحقیق نشانکسب

المللی، بین هاییبنددولت به ارتقای رتبه ایران در رتبه اهتمامافزودن برخی مواد ازجمله  کشور است.

بلندمدت صنعتی و تجاری، احصای دقیق  هایکاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تعیین سیاست

آن، کاهش فساد و نیز تسریع در  هاییتو محدود کردن حوزه و میزان فعال یردولتیبخش عمومی غ

در  شدهیوکار بررسهای فضای کسباساس شاخصه احکام برنامه پنجم توسعه که برحل اختالف ب

توانست موجب ارتقای ود که میشوکار ایران محسوب میهای فضای کسباین مقاله جزو چالش

 .کیفیت این قانون شود

وکار، احساس ناامنی محیط کسب یها(، پس از بازخوانی مؤلفه1390الساداتی )زاده و ملکحسین

قرار  یبررس مورد ذهنی یروکار در ایران را در قالب چند متغگذاران و اصحاب کسبو نگرانی سرمایه

شده که پرداخته یافتههای توسعهوکار در ایران و کشورمحیط کسب یهاداده، سپس به بررسی مؤلفه

اتفاق موارد نسبت به سایر کشورهای نتایج آزمون وی حاکی از آن است که ایران در قریب به

 وکار از وضعیت نامطلوبی برخوردار است.نهادی محیط کسب یهااز منظر مؤلفه یافتهتوسعه
 هایشاخص وکار،کسب هایشاخص معرفی و بررسی منض مقاله خود در، (1390ساالری )

 منطقه کشورهای و جهان برتر کشورهای با هاشاخص یندر ا ایران مقایسه و اقتصاد یریپذرقابت

 و پرداخته کشور وکارکسب فضای بر آن اثر و مالیات به مربوط هایشاخص بررسی به مبسوط طوربه

 ارتباط وضعیت از روشن فضای ترسیم ضمن و نموده بررسی را اقتصادی عملکرد بر هاشاخص این آثار

 بهبود جهت را هایییشنهاد، پ2011 - 2005 یهاسال طی وکارکسب فضای با کشور مالیاتی نظام

 کرده است. ارائه وکارکسب فضای بهبود بالطبع و مالیاتی نظام وضعیت

 اجرای تأثیر منظر از را عهتوس پنجم برنامه الیحه هاییاستمقاله خود س(، در 1389خضری )

 پنجم، بهبود برنامه بر ناظر کلی هایسیاست کند. درمی بررسی کشور وکارکسب فضای بر هاآن

 عدالت گسترش اقتصادی، پرشتاب و مستمر رشد تحقق اساسی راهبرد عنوانبه وکارکسب محیط
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 قاعدتاً  توسعه که پنجم برنامه الیحه است. در شده قلمداد مردم زندگی استاندارد ارتقای و اجتماعی

 فضای بهبود بر نیز باشد، شدهیمتنظ آن اهداف به معطوف و کلی هاییاستس چارچوب در باید

 برای نیز و تورم و بیکاری فقر، برابر در مردم توانمندسازی برای مؤثر راهبردی مثابهبه وکارکسب

 است. شده تأکید کشور اقتصاد بیشتر شکوفایی

وکار بر رشد اقتصادی: مطالعه های فضای کسب(، به بررسی اثر شاخص1392مکاران )عبدالهی و ه

اند اند. اهداف این مطالعه عبارتموردی ایران و کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پرداخته

وکار در ایران و مقایسه آن با کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه از: بررسی وضعیت فضای کسب

وکار بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای عضو سازمان های فضای کسبتصادی بررسی اثر شاخصاق

داران های حمایت از سهامهمکاری و توسعه اقتصادی. نتایج پژوهش حاکی از اثرگذاری بیشتر شاخص

 است. یبررس خرد، اخذ اعتبار و اجرای قراردادها بر رشد اقتصادی کشورهای مورد

و یا شاخص   وکارکسبهای فضای د اکثر مطالعات از زیرشاخصشومیالحظه گونه که مهمان

گذاری آنها را بر رشد اقتصادی و سرمایه تأثیراند و ان متغیرهای مستقل استفاده نمودهکلی آن به عنو

آوری و تمایز با مطالعات پیشین سعی شده اند لیکن در تحقیق حاضر جهت نومورد بررسی قرار داده

در کنار متغیرهای کالن اقتصادی بر رشد اقتصادی و سرمایه  وکارکسبشاخص سهولت  رتأثیتا 

 گذاری مورد بررسی قرار گیرد. 
 

 تصریح مدل. 4

 یبررس گذاری خارجی و رشد اقتصادی مورددر این مقاله تالش شده تا عوامل مؤثر برجذب سرمایه

ای از اقدامات دولت در جهت جذب عنوان نمایندهوکار نیز بهقرار گیرد. شاخص سهولت کسب

 های موردخواستگاه اصلی مدلشده است.  گذاران خارجی و رشد اقتصادی در نظر گرفتهسرمایه

 ( است.2010) 1در این مطالعه، مقاله پیونسکی یبررس

ی و رشد اقتصادی خارج گذارییهوکار، سرماانتظار بر این است که با بهبود شاخص سهولت کسب

 :گرددیزیر برآورد م یهامنظور آزمون فرضیه خود مدلاین اساس بهبد. برافزایش یا

 
(1) 𝐹𝐷𝐼𝑐𝑡 = 𝐷𝐵𝑐𝑡 + [𝐶𝑂𝑅𝑐𝑡 + 𝑃𝑂𝑃𝑐𝑡 + 𝐸𝐷𝑈𝑐𝑡 +𝑀𝐺𝑐𝑡 + 𝐺𝐷𝑃𝑐𝑡] + 𝜀𝑐𝑡 

𝑀𝐺𝑐𝑡 = 𝐷𝐵𝑐𝑡 + [𝐶𝑂𝑅𝑐𝑡 + 𝑃𝑂𝑃𝑐𝑡 + 𝐸𝐷𝑈𝑐𝑡 + 𝐹𝐷𝐼𝑐𝑡] + 𝜀𝑐𝑡 
 

                                                                                                                   
1 Ramírez & Piwonski, (2010) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                            14 / 26

https://mieaoi.ir/article-1-942-fa.html


 275  1398پاییز ، بیست و هشتم و بانکداري اسالمي، شماره صادفصلنامه علمي اقت

                                              

 (MG( و رشد اقتصادی )FDIمستقیم خارجی ) گذارییهبرای بررسی دیگر عوامل اثرگذار بر سرما

شده است (، از متغیرهای کنترل دیگری نیز در مدل استفادهDBوکار )عالوه بر شاخص سهولت کسب

تولید (، COR(، کنترل فساد )EDUآموزش ) یها(، تعداد سالPOP) یتاند از جمعکه عبارت

. اطالعات آماری مربوط دهنده تولید سرانه استکه نشان(GDP) یتناخالص داخلی تقسیم بر جمع

بانک جهانی و سایر متغیرهای  یهاوکار و گزارش وکار از سایت فضای کسببه شاخص سهولت کسب

 اند.شدهتوضیحی نیز از پایگاه داده بانک جهانی استخراج

 

 آزمون ریشه واحد پانلي .4-1

گرفته است. این های ریشه واحد تابلویی انجامدر طول دهه گذشته تحقیقات متعددی درباره آزمون

 کرد: یبندتوان در دو نسل طبقهها را میآزمون

نوع فیشر ازجمله  یهاو آزمون ینو شهای نسل اول شامل لوین، لین و چون، ایم، پسران آزمون

ها استقالل مقطعی اجزای . فرض اساسی این آزمونباشندیپرون م پسیلیو ف افتهیمیدیکی فولر تعم

برای  امروزهاست که  ییهاآزمون نیترآزمون ریشه واحد یکی از معمول اخالل در بین واحدها است.

نظر دارند که با افزایش گیرد. اکثر محققان اتفاقاستفاده قرار می تشخیص ایستایی متغیرها مورد

ها اعتماد کرد. ولی آن توان به نتایجیابد و میها افزایش میعه، قدرت آزمونهای موردمطالاندازه نمونه

این است که اغلب این کار برای  مدتیهای سری زمانی طوالنآوری دادهمشکل اساسی در زمینه جمع

. از طرف دیگر در کشورهایی هم که این ستی( مقدور نافتهیخصوص در کشورهای توسعهمحقق )به

دار ها تورش، نتایج آزمونهای ساختاری احتمالیوجود تغییرات و شکست دلیلبهشد کار میسر با

های زمانی، تأکید صرف روی سری یجاها بهخواهد بود؛ بنابراین بهتر است جهت بررسی قدرت آزمون

. آید استفاده شوددست میهای مختلف بهسری زمانی در گروه هایاز الگوهای پانلی که از ترکیب داده

کند، از احتمال گرفتار شدن در دام تغییرات مشکل کمبود مشاهدات را رفع می کهنیاین امر ضمن ا

های های پانلی مزایای بسیاری نسبت به دادهکند. دادههای ساختاری نیز جلوگیری میو شکست

و کاهش  ترشرفتهیهای پتبیین مدلامکان مقطعی یا سری زمانی دارند. افزایش اعتماد به برآوردها، 

 شود.های این روش محسوب میمزیت نیترمسئله هم خطی بین متغیرها از مهم

شده است. این آزمون  جهت بررسی آزمون مانایی متغیرها از آزمون ایم، شین و پسران استفاده

 شده است.( نشان داده1های پانلی است که نتایج آن در جدول )بسیار مهم در داده یهااز آزمون
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 نتایج آزمون ریشه واحد .1ول جد

 متغیرها آماره آزمون احتمال

0004/0 73/3- DB 

0305/0 87/1- FDI 

0000/0 87/25- POP 

0232/0 99/1-MG 

0042/063/2-COR 

911/8034/1GDP 

0342/0 82/1- GDP 

1999/079/3 EDU 

0002/0 352- EDU 

 های پژوهشمنبع: یافته

 

(، شاخص سهولت CORواحد پانلی حاکی از آن است که متغیرهای فساد ) نتایج آزمون ریشه

مانا و  (POPو جمعیت ) (MG(، رشد اقتصادی )FDIگذاری خارجی )سرمایه ،(DBوکار )کسب

در تفاضل مرتبه اول  (EDUآموزش ) یهامتوسط سالو ( GDPتولید ناخالص داخلی ) متغیرهای

 .خود مانا شده اند

 اند،مانا شده برخی با تفاضل مرتبه اول خودو  مانا یرهابه اینکه برخی متغتوجه بنابراین با

انباشتگی کاذب و وجود بردار هم رگرسیوناستفاده نمود تا از نبود  هم انباشتگیاز آزمون  بایستمی

هم در آزمون های کائو و پدرونی استفاده شده است. در این تحقیق از آزموناطمینان حاصل نمود. 

گزاره وجود دارد که سه گزاره آن میان بعدی و چهار گزاره درون بعدی  هفت تگی پدرونیانباش

ی صفر مبتنی بر وجود باشد فرضیه 05/0تر از های درونی و میانی پایینهستند. هرگاه یکی گزاره

در هر دو آزمون کائو و پدرونی شود. نتایج انباشتگی رد میرگرسیون کاذب و عدم وجود بردار هم

بردار  یبرای کشورهای آسیایی فاقد رگرسیون کاذب و دارا یشنهادیمدل پ دهدنشان می( 2جدول )

 انباشتگی است.هم
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 آزمون هم انباشتگي .2جدول 

 .Statistic Prob میان بعدی

 0/99 3/031- آماره پانل

 1/0000 4/309 پرون–فیلیپس  pآماره پانل 

 0/0000 9/365- پرون–فیلیپس  tآماره پانل 

 0/111 2/285- آماره پانل دیکی فولر تعمیم یافته

 گزاره درون بعدی

 1/0000 5/124 پرون گروهی–فیلیپس  pآماره پانل 

 0/0000 11/740- پرون گروهی–فیلیپس  tآماره پانل 

 0/0092 2/358- دیکی فولر تعمیم یافته گروهی tآماره 

 آزمون کائو

ADF -1/98 0/0233 

 پژوهش هایافتهیمنبع:  

 

 ) اف لیمر( آزمون چاو. 2-4

های رد مدل کارآمدتر است یا روش دادهدر ابتدا برای تشخیص اینکه استفاده از روش پانل در برآو

 در جدول ذیل نتایج آزمون چاو خالصه شده است: شود.تلفیقی، از آزمون چاو استفاده می

 

 نتایج آزمون چاو .3جدول 

 الاحتم آماره آزمون مدل

متغیر وابسته رشد 

 اقتصادی

Cross-section F 727/3 0014/0

Cross-section Chi-square 22/26 0005/0

متغیر وابسته 

 خارجی گذارییهسرما

Cross-section F 415/30 0000/0

Cross-section Chi-square 215/126 0000/0

 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

های ( بر عدم استفاده از پانل دیتا )یعنی استفاده از دادهرفرض صفر در آزمون چاو ) اف لیم

 توان چنین نوشت:ها را میاست و فرضیه ( استوارتلفیقی

0Hهای تلفیقی استفاده کرد(ا استفاده کرد )باید از روش دادهتوان در تخمین از روش پانل دیت: نمی 
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1Hتوان در تخمین از روش پانل دیتا استفاده کرد.: می 

 باشد. 05/0داری کمتر از بایست سطح معنییید استفاده از پانل دیتا میی رد فرضیه صفر و تأبرا

محاسبه  α=05/0شود سطح معناداری آزمون چاو کمتر از ( مالحظه می3طورکه در جدول )همان

 شود. امکان برآورد مدل با استفاده از روش پانل تأیید می %95شده لذا با اطمینان 

اینکه فرض صفر آزمون چاو مبنی بر برابری عرض از مبدأها رد شد، در ادامه به منظور توجه به با

 شود. تشخیص وجود اثرات ثابت یا وجود اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می

 

 آزمون هاسمن .4-3

ی بررس های اثرات ثابت و اثرات تصادفی قابلاز مدل کیکنیم مدل در قالب کدام مشخص حال باید

 است. 

دهیم. منظور انتخاب بین دو روش اثرات ثابت و تصادفی آزمون هاسمن را انجام میبنابراین به

در دهد که فرضیه صفر رد شده و استفاده از روش اثرات ثابت ( نشان می4نتایج موجود در جدول )

 کارایی بیشتری دارد.هر دو مدل 

 

 نتایج آزمون هاسمن .4جدول 

 تمالاح آماره آزمون مدل

 متغیر وابسته رشد اقتصادی
Cross-section 

random 
965/14 0105/0 

 گذارییهمتغیر وابسته سرما

 خارجی

Cross-section 

random 
212/214 0000/0 

 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

 برآورد مدل .5

تباط توجه به نتایج ار شود. با( مشاهده می5ش در جدول )نتایج حاصل از برآورد هر دو مدل پژوه

وکار گذاری مثبت است. بهبود فضای کسبوکار با رشد اقتصادی و سرمایهمیان شاخص سهولت کسب

گذاری و رشد اقتصادی کمک کند: اول با افزایش میزان به جذب سرمایه تواندیاز چند طریق م

ای داخلی رود، با افزایش سطح درآمد خانوارها میزان مصرف کاالهسطح درآمد جامعه باال می ،اشتغال

یابد. ، تقاضا افزایش مییافتهیشهای اجتماعی و فرهنگی( افزاسازیهای دولت و زمینه)با پشتیبانی

رشد اقتصادی  یتگذاری بیشتر شده و درنهاگذاران به سرمایهافزایش تقاضا موجب تشویق سرمایه
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ه و فعالیت وکار موجب گسترش بخش خصوصی شدیابد. دوم بهبود فضای کسبافزایش میمجدد 

حجم دولت و کاهش انحصارهای  نشد دهد. با کوچکهای اقتصادی را کاهش میدولت در بخش

گذاری بخش خصوصی در این دولتی، رقابت در بازار تولید کاال و خدمات و همچنین روند سرمایه

 یجهدرنت یابد. سوم تولیدیابد و درنهایت رشد تولید در این کشورها افزایش میکشورها افزایش می

یابد، با افزایش سطح تولید و دسترسی به بازارهای جهانی میزان وکار افزایش میبهبود فضای کسب

گردد. چهارم بهبود صادرات افزایش یافته و موجب بهبود تراز تجاری و افزایش رشد اقتصادی می

ای کاهش فرارهشاهد  یجهاقتصاد و درنت یررسمیوکار موجب کوچک شدن بخش غفضای کسب

در  هاساختزیرمالیاتی خواهیم بود. با افزایش مالیات، دولت بخشی از آن را صرف مخارج اجتماعی و 

 شود،می میزبان کشور به گذاران سرمایه ورود باعث وکارکسب فضای بهبود دنبال آن ،هب جامعه کرده و

 مضاعف طوربه تکنولوژی دورو با دارند دسترسی مدرن تکنولوژی اغلب به گذارانسرمایه کهآنجایی از

 در فراملیتی ها ویژههب که جایگاهی به باتوجه این بر عالوه ورند،آمی فراهم را رونق و رشد موجبات

 میزبان کشور جایگاه بر میزبان کشور خروجی هایکانال از شانمحصوالت صادرات با دارند جهانی بازار

 .افزایندمی

بیشتر از میل  درآمدکمایی به مصرف در بین گروه های اگر این فرض پذیرفته شود که میل نه

های اسالمی نهایی برای مصرف در بین گروه های دارای درآمدهای باال است و تصور شود که دولت

توان درآمد منتقل کند، میهایی کمهای انتقالی به گروهآمد مالیاتی را در چارچوب پرداختتمام در

های شود. با افزایش تقاضای گروه نتقالی منجر به افزایش تقاضا و مصرفود که این درآمد ابینی نمپیش

ق در بازار این افزایش یافته و رون درآمدکمهای ا و خدمات مورد نیاز این گروهکااله فوق، عرضه

در نتیجه رشد و ثبات اقتصادی افزایش  گذاری را تقویت وهای الزم برای سرمایهمحصوالت،  انگیزه

 .(1433قانظری ، حسن ،آ) می یابد
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 نتایج تخمین مدل .5جدول 

  FDIمتغیر وابسته  MGمتغیر وابسته 

 متغیر ضریب احتمال ضریب احتمال

0000/0 646/8 0000/0 32/42 C 

0004/0 0175/0 0000/0 00194/0 DB 
0013/0 0011/0 0000/0 000130/0 EDU 
0000/0 0711/0 0000/0 0095/0 COR 

0000/0 - 0/0 POP 

 0000/0 - MG 

    GDP 

0001/0 496/0   FDI 

008/2 D.W 005/2D.W 
710/0 𝑅2 96/0𝑅2 

67/0 �̅�2 95/0�̅�2 

800/18 

( 0000/0) 
F آماره 

0521/186 

( 0000/0)
Fآماره 

 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

 کنندهتأمین جمعیت اگرچهگذاری منفی است. بطه میان جمعیت با رشد اقتصادی و سرمایهرا

 که است زیادی هایهزینه مستلزم کار بازار به فرد ورود تا تولد از زمانی شکاف ولی است کار نیروی

د. علیرغم باشمی اقتصاد برای دست از فرصت دارای هزینه ندارد بلکه بازدهی تنها نه کار سن از قبل تا

ثر در بازار شده که در صورت وجود زیر تواند موجبات ایجاد تقاضای مؤاین رشد جمعیت می

 .ساز رشد و رونق اقتصادی خواهد بودزمینه ،های مناسبساخت

ساختار  ناشی از منفی تأثیرگذاری خارجی دارد. این منفی بر سرمایه تأثیررشد اقتصادی نیز 

شدن بخش خصوصی داخلی   crowding outکشورهای مورد بررسی و دولت در اقتصادی و جایگاه

بکر و دست منابع و سود عمالً مناطق  فراملیتی ها در جستجوی بازار، عالوهبهباشد. و خارجی می

ه سرمایه در کشور میزبان کمتر دهند زیرا هر چقدر انبوری ترجیح میاگذنخورده را برای سرمایه

 بازدهی نهایی سرمایه بیشتر خواهد بود. ،براساس قانون بازده نزولی
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گذاری و افزایش رشد اقتصادی ضریب مثبت کنترل فساد حاکی از اثرگذاری مثبت آن بر جذب سرمایه

شود. به منافع شخصی تعبیر می یابیدستعنوان سوءاستفاده از قدرت عمومی برای است. از فساد به

ند هایی هستند که معتقدوجود دارد. گروه اول تئوری دو گروه نظریه پیرامون فساد و رشد اقتصادی

توسط دولت، کارایی و  شدهیلزدن قوانین و مقررات ناکارآمد و تحمکه فساد قادر است از طریق دور

دانند مثابه نیروی میهایی هستند که فساد را بهدهد. گروه دوم تئوریرشد اقتصادی را افزایش می

هش رشد اقتصادی را فراهم رساند و از این رهگذر موجبات کاآسیب میکه به عملکرد مناسب بازارها 

 .(2018 )سالطین، آوردمی

گروه اول، بر اثر  هاییضمن بیان نکات انتقادی در رد تئور 2و بامول 1اقتصاددانانی چون تانزی 

دهد جازه میکنند. فساد به مقامات رسمی امی یدگذاری و رشد اقتصادی تأکبازدارنده فساد در سرمایه

چه دانند که هرافع خصوصی کسب کنند، بنابراین آنها میای منطور مخفیانه و سلیقهبه

ناپذیری بیشتری تحمیل نمایند، فرصت بیشتری برای کسب رشوه دارند. بدین ترتیب انعطاف

د، بلکه تنها اقدام به ایفای نقش مورد انتظار یعنی رفع نواقص بازار نخواهد کرکارگزاران دولتی نه

های جدید بالقوه که مجبورند نواقص بیشتری در بازارها ایجاد خواهند کرد. در چنین شرایطی بنگاه

 3گیرند وارد بازار نشوند.برای ثبت و شروع عملیات خود رشوه پرداخت کنند، اغلب تصمیم می

که یآنجائ است. از مثبتگذاری و رشد اقتصادی های تحصیل با سرمایهارتباط میان متوسط سال

، در کردهیلارتباط بسیار نزدیکی بین تحصیالت و درآمد افراد وجود دارد. به این معنی که افراد تحص

های باالتری را در افراد به شوند. آموزش بیشتر، مهارتمند میشرایط مساوی، از درآمد باالتری بهره

از سویی  فرآیندشود. این تری میها موجب تولید کاالها و خدمات بیشآورد که این مهارتوجود می

تسریع گذاری و ، افزایش سرمایهرارتقاء درآمد تولیدکننده از دیگر سو، تولید ناخالص داخلی بیشت

  رشد اقتصادی را در پی دارد.

بخشد و گذاری خارجی، رشد اقتصادی را از طریق فراهم نمودن سرمایه خارجی رونق میسرمایه

گذاری یابد. عالوه بر این سرمایهگذاری خارجی گسترش میع سرمایهاز طریق رشد اقتصادی مناف

شود؛ بنابراین و مدیریت برتر وارد کشور می یدهخارجی که به همراه تکنولوژی پیشرفته، سازمان

نام برد. در این  یافتهعنوان موتور رشد در کشورهای کمتر توسعهگذاری خارجی بهتوان از سرمایهمی

کننده مطالعات پیشین یدأیجی بر رشد اقتصادی مثبت شده و تخار گذارییهر سرمامطالعه نیز اث

( انجام شده نیز این مطلب مورد اشاره 1998) 4ای که توسط برونزتن، گرگوریوولیدر مطالعه است.

                                                                                                                   
1 Vito Tanzi 
2 William,J Baumol 
3 Akai, Nobuo. 2005 
4 E. Borensztein, Jose De Gregorio 
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گذاری خارجی بر رشد اقتصادی ها بر این عقیده هستند که آثار سودمند سرمایهقرار گرفته است. آن

شود و نه تکنولوژی پیشرفته دارد حاصل می دلیلبهگذاری رایی باالتری که این نوع سرمایهتوسط کا

کلیه  نتایج با مطالعات عبدالهی و همکاران   .دست آیدبه صرفاً از طریق انباشت بیشتر سرمایهاینکه 

 مطابقت دارد. 2017و همچنین مطالعات نترجان  92در سال 

 

 گیريیجهنت. 6

های گرفته توسط محققان بیانگر این واقعیت است که بهبود متغیرها و فعالیتورتهای صررسیب

اقتصادی در سطح خرد و کالن مستلزم طراحی و برقراری قوانین و مقررات کارا و قابل اجرایی است 

و  3، هزینه حل اختالفات2های مبادله، کاهش هزینه1حقوق مالکیت یسازکه از طریق ایجاد و شفاف

بینی، ایجاد فضای منجر به افزایش مبادالت اقتصادی قابل پیش 4یسک برای بخش خصوصیکاهش ر

. گرددیافزایش رشد و توسعه اقتصادی م یتاًگذاری بخش خصوصی و نهاامن اقتصادی، افزایش سرمایه

های وکار اقدام نموده است. بهبود شاخصهای فضای کسباین اساس بانک جهانی به معرفی شاخصبر

انداز روشنی کرده و چشموکار بانک جهانی مسیر را برای رشد و توسعه کشورها هموار کسب فضای

وکار در پژوهش حاضر به بررسی های فضای کسبتوجه به اهمیت شاخصدهد. بامقابل آنها قرار می

گذاری خارجی پرداختیم. نتایج مبین وکار بر رشد اقتصادی و سرمایهاثر شاخص سهولت کسب

. باشدمیگذاری و افزایش رشد اقتصادی وکار برجذب سرمایهشاخص سهولت کسب افزایشیی اثرگذار

 انگذارسرمایه وجاذبه برای های بخش تولید را افزایش دادههزینه نامطلوبفضای  اقعودر مناسب

توان به وکار در کشور میروی فضای کسبازجمله مشکالت پیش دهد.میداخلی و خارجی را کاهش 

وپا گیر اشاره قوانین مزاحم و دست یتو درنها یرانهگو تعارض میان قوانین، وجود قوانین سختتضاد 

وجود چنین  .شدن پیش روند یراقتصادیهای مولد تا مرز غشود هزینه فعالیتکرد که موجب می

حل گردد و بهترین راهگذاران در میانه راه میمشکالتی موجب کندی پیشرفت کار و انصراف سرمایه

در نهایت با  باشد. حرکت به سوی شفافیت و تسهیل امور واصالح قوانین  تواندیاین مشکل نیز م

بهتر  وکارکسبکشورهای اسالمی به فضای  یابیدستجهت گردد توجه به نتایج حاصل پیشنهاد می

هانی ت جو رشد بیشتر، لزوم توجه ویژه و حمایت از تجارت فرامرزی یعنی داشتن سهم بیشتر در تجار

جذب های اقتصادی جدید جهت نیل به رشد بیشتر و منظور ایجاد بنگاهو آسان نمودن اخذ اعتبار به

 .گرددامری ضروری تلقی می گذاریسرمایه

                                                                                                                   
1 Property Rights 
2 Transaction Costs 
3 Cost of Resolving Disputes 
4 Decreasing Level of Uncertainty for Private Business 
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