
A B S T R A C T

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

598

Winter 2021, Volume 8, Number 4

Received: 8/12/2019

Accepted: 5/7/2020

Available Online: 12/21/2020

Key words: 
Doing business; 
entrepreneurship; 
economic growth; 
selected countries; 
prospective document; 
panel data.

* Corresponding Author:
Navid Alizadeh Ojqaz
Address: Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd 
Tel: +98 (914) 8398334
E-mail: alizadeh.navid@chmail.ir

Business Prerequisites for Entrepreneurship Development 
in Achieving Economic Growth: A Study on a Selected 
Countries Mentioned in the Prospective Document

*Habib Ansari Samani1    , Navid Alizadeh Ojqaz2      

1. Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, 
Yazd, Iran
2. Graduated from MSc in Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran

Use your device to scan 
and read the article online

https://doi.org/10.30507/JMSP.2021.102471

Citation: Ansari Samani, H., & Alizadeh Ojqaz, N. (2021). [Business Prerequisites for 
Entrepreneurship Development in Achieving Economic Growth: A Study on a Selected 
Countries Mentioned in the Prospective Document]. Quarterly Journal of the Macro and 
Strate-gic Policies, 8 (4), 598-623. https://doi.org/10.30507/JMSP.2021.102471

Nowadays, the improvement of business environment is a prerequisite for entrepreneurship 
development and achieving economic growth, in that, it is referred to as the infrastructure 
and economic strategy. Within the same line, the current paper aims to employ the regression 
method of panel data in order to investigate the effect of business environment indexes on a 
selected countries mentioned in the prospective document from 2010 to 2018. The findings 
indicate that all the explanatory variables of the models had a significantly positive effect on 
the entrepreneurship development index as a prerequisite for achieving economic growth 
in the duration under study. Moreover, among the elements investigated, the index of start-
ing business, adopting credit, supporting investors, and paying taxes had the most effect on 
developing entrepreneurship index as a prerequisite of achieving economic growth in the 
countries noted in the prospective document. This shows the significance of the elements as 
a pretext for establishing an appropriate environment for developing entrepreneurship and 
consequently achieving economic growth.

JEL Classification: M21, C23, R11.

iD iD

Funding: See Page 620

Article Type: Research Paper

mailto:alizadeh.navid@chmail.ir
http://www.jmsp.ir/journal/process?ethics&lang=en
http://www.jmsp.ir/journal/process?ethics&lang=en
http://www.jmsp.ir/article_108221.html
https://orcid.org/0000-0002-7437-4166


فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

599صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

پاییز 1399. دورۀ 8. شمارۀ 3

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

ــعۀ  ــرای توس ــازی ب ــوان پیش نی ــب وکار، به عن ــای کس ــود فض ــعه و بهب ــت توس ــروزه اهمی ام
کارآفرینــی و نیــل بــه رشــد اقتصــادی مطلــوب، چنــان اســت کــه در فضــای اقتصــادی جهــان 
از آن بــه  »زیربنــا و راهبــرد اقتصــادی« یــاد می شــود. بنابرایــن پژوهــش حاضــر بــرآن اســت 
تــا بــا اســتفاده از روش رگرســیونی داده هــای تابلویــی بــه بررســی تأثیــر شــاخص های فضــای 
کســب وکار بــر شــاخص توســعۀ کارآفرینــی به عنــوان پیش نیــازی بــرای دســتیابی بــه رشــد 
ــی 2018  ــوب در کشــورهای منتخــب منطقــۀ ســند چشــم انداز در دورۀ زمان اقتصــادی مطل
ــج تحقیــق نشــان می دهــد تمــام متغیرهــای توضیحــی مدل هــای  ــردازد. نتای ــا 2010م بپ ت
پژوهــش حاضــر تأثیــر مثبــت و معنــاداری در شــاخص توســعۀ کارآفرینــی، به  عنــوان 
ــی مــورد مطالعــه، داشــته اند.  ــه رشــد اقتصــادی در دورۀ زمان ــرای دســتیابی ب پیش نیــازی ب
همچنیــن در بیــن مؤلفه هــای مــورد بررســی، شــاخص های شــروع کســب و کار، اخــذ اعتبــار، 
حمایــت از ســرمایه گذاران و پرداخــت مالیــات بیشــترین تأثیــر را در شــاخص توســعۀ 
کارآفرینــی، به عنــوان پیش نیــازی بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی در کشــورهای 
ــژه  ــه وی ــزوم توج ــت و ل ــان دهندۀ اهمی ــه نش ــد ک ــم انداز، دارن ــند چش ــۀ س ــب منطق منتخ
ــرای توســعۀ فعالیت هــای کارآفرینــی و  ــه مؤلفه هــای مذکــور در ایجــاد بســتری مناســب ب ب

نهایتــاً دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی مطلــوب در کشــورهای مــورد بررســی اســت.
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1. مقدمه
ــاخص های  ــن ش ــادي از مهم تری ــد اقتص ــرخ رش ــرانه و ن ــد س ــی، درآم ــص داخل ــد ناخال ــزان تولی می
عملکــردي اقتصــاد کالن اســت. درحالــی  کــه میــزان تولیــد و درآمــد ســرانه بیانگــر میــزان متوســط 
رفــاه اقتصــادي افــراد جامعــه اســت، نــرخ رشــد اقتصــادي ســرعت افزایــش یــا کاهــش تولیــد ناخالــص 
داخلــی و به تبــع آن ســرعت بهبــود یــا کاهــش ســطح رفــاه و برخــورداري مــردم را نشــان می دهــد. 
ــد و رشــد اقتصــادي  ــر تولی ــاً تحــت تأثی ــز عموم ــر نی ــکاري و فق ــالوه شــاخص هایی همچــون بی به ع
ــکاري و ســطح  ــرخ بی ــه کاهــش ن ــر در بلندمــدت ب ــد؛ به نحــوی  کــه رشــد اقتصــادي باالت ــرار دارن ق
ــری، 1394،  ــی و زبی ــالر، نادم ــی پتان ــل از کریم ــه نق ــتادی، 1395، ص 130 ب ــد )اس ــر می انجام فق
ص. 53(. بــا توجــه بــه اهمیــت میــزان تولیــد و رشــد اقتصــادي در هــر جامعــه، دســتیابی بــه تولیــد 
ــن رو یکــی از مهم تریــن  ــوده؛ از ای ــر همــواره دغدغــۀ دولت هــا و ملت هــا ب ــرخ رشــد باالت بیشــتر و ن
اهــداف اقتصــاد کالن کــه تمــام دولت هــا و برنامه ریــزان اقتصــادي در کشــورهاي جهــان بــر آن تأکیــد 
می کننــد، دســتیابی بــه رشــد اقتصــادي مــداوم و پایــدار اســت )اســتادی، 1395، ص. 130(. بــا ایــن 
نگــرش بــه مقولــۀ رشــد اقتصــادی و تبییــن جایــگاه و اهمیــت آن در ارکان اقتصــادی کشــور، مــرور 
مطالعــات نظــری و تجربــی انجام شــده طــی چنــد دهــۀ اخیــر در حوزه هــای خــرد و کالن اقتصــادی 
کشــورهای درحــال  توســعه نشــان از آن دارد کــه یکــی از عوامــل رشــد اقتصــادی پاییــن در ایــن گــروه 
از کشــورها نــازل بــودن ســطح فعالیت هــای اقتصــادی اســت کــه ایــن امــر خــود بــه بــروز پدیده هــای 
نامطلوبــی، همچــون بیــکاري و تــورم زیــاد، فقــر گســترده و ســطح پاییــن اســتانداردهای زندگــی، در 
ایــن کشــورها دامــن زده اســت. لیکــن به منظــور ایجــاد بســترهایی بــرای برون رفــت از ایــن وضیعــت 
دور باطــل در ایــن گــروه از کشــورها ایجــاد فضایــی را کــه اوالً بتوانــد ســطح فعالیت هــای اقتصــادی 
در ایــن گــروه از کشــورها را توســعه دهــد، ثانیــاً رشــد کّمــی و کیفــی تولیــدات را بــاال ببــرد و ثالثــاً 
پیونــدی مســتحکم بیــن حوزه هــای خــرد و کالن اقتصــادی در ایــن گــروه از کشــورها بــرای دســتیابی 
بــه رشــد اقتصــادی مطلــوب و پایــدار پدیــد آورد، می تــوان توســعه و بهبــود فضــای کســب  وکار نامیــد.

ــاز  ــوم از دیرب ــن مفه ــه ای ــت اگرچ ــوان گف ــب وکار می ت ــاي کس ــوم فض ــن مفه ــریح و تبیی در تش
ــۀ 1990م  ــده، از ده ــی ش ــر بررس ــن دیگ ــف و عناوی ــا تعاری ــادي ب ــه های اقتص ــات و اندیش در نظری
تاکنــون مــورد توجــه کشــورها و نهادهــاي بین المللــی قــرار گرفتــه؛ به طــوری  کــه امــروزه بخشــی از 
ــه اســت  ــود فضــای کســب  وکار اختصــاص  یافت ــه بهب ــداف و سیاســت گذاری های کالن کشــورها ب اه
ــعۀ  ــارب توس ــویی تج ــن از س ــی، 1395، ص. 120(. همچنی ــدزاده و دیمن خزال ــد، محم )حکمتی فری
ــط  ــود محی ــد وج ــان می ده ــي نش ــك جهان ــد بان ــی مانن ــاي بین الملل ــات نهاده ــورها و مطالع کش
ــي  ــای مهمــی همچــون کارآفرین ــای شــاخص های آن در توســعۀ فعالیت ه مســاعد کســب وکار و ارتق
ــان را  ــط نامســاعد کســب وکار شــرکت های کوچــك و متوســط و کارآفرین ــر مســتقیم دارد. محی تأثی
ــاس  ــن اس ــر ای ــد. ب ــرار می ده ــتر ق ــکالت بیش ــرض مش ــزرگ در مع ــرکت های ب ــا ش ــه ب در مقایس
می تــوان گفــت اخیــراً توجــه بــه محیــط کســب وکار و شــاخص های آن یکــي از پیش نیازهــای 
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توســعۀ کارآفرینــي مطــرح  شــده اســت )احمدپــور داریانــی، داوری و رمضان پــور، 1389، ص. 65(. در 
ایــن زمینــه می تــوان بــه مطالعــه و گــزارش بانــك جهانــی از داده هــای 96 کشــور اشــاره کــرد کــه در 
آن بــر رابطــۀ مســتقیم بیــن کاهــش موانــع قانونــی شــروع کســب وکار و افزایــش حجــم فعالیت هــای 
کارآفرینــی تأکیــد شــده اســت (Klapper, 2006). لــذا در ســال های اخیــر بــا افزایــش توجــه 
ــا هــدف توســعۀ  ــروز کارآفرینــي ب ــراي ب ــۀ مناســبي ب ــه موضــوع کارآفرینــي، زمین سیاســت گذاران ب
ــازی و  ــت خصوصی س ــی درجه ــده و تالش های ــم  ش ــعه فراه ــال  توس ــورهای درح ــادي در کش اقتص
ــی و دیگــران، 1389، ص.  ــور داریان ــه اســت )احمدپ گســترش فعالیت هــای کارآفرینــي صــورت گرفت
68(. بنابرایــن بــا توجــه بــه نتایــج بررســي بانــك جهانــي از توســعۀ کارآفرینــي در 96 کشــور جهــان 
ــرای توســعۀ  ــازی ب شــاید بتــوان گفــت امــروزه وجــود محیــط مســاعد کســب وکار، به  عنــوان پیش نی
ــال  توســعه  ــم و اساســی رشــد اقتصــادی در کشــورهای درح ــل مه ــي، از عوام ــای کارآفرین فعالیت ه

ــود. ــوب می ش محس

ــب وکار،  ــاعد کس ــای مس ــودی فض ــت وج ــگاه و اهمی ــن از جای ــف و تبیی ــن توصی ــا ای ــذا ب ل
به  منزلــۀ پیش نیــازی بــرای توســعۀ فعالیت هــای کارآفرینــی در نیــل بــه رشــد اقتصــادی 
ــی از  ــروزه یک ــه ام ــت ک ــوان گف ــی ت ــر م ــوی دیگ ــعه، از س ــال  توس ــورهای درح ــوب در کش مطل
ــم اندازی  ــی چش ــان، طراح ــرد و کالن جه ــطوح خ ــده در س ــد مطرح ش ــث جدی ــن مباح مهم تری
ــدت  ــدت و بلندم ــدت، میان م ــي کوتاه م ــت در مقاطــع زمان ــر مدیری ــداف تحــت ام ــۀ اه از مجموع
ــود و  ــی خ ــامانۀ مدیریت ــردن س ــه ک ــرای بهین ــان ب ــورهای جه ــیاري از کش ــروزه بس ــت. ام اس
ــود  ــي خ ــي آت ــع زمان ــراي مقاط ــم اندازی را ب ــتر، چش ــی بیش ــدی و کارای ــه کارآم ــتیابی ب دس
ــش  ــرح به پی ــن ط ــاي ای ــان را برمبن ــایر سیاست گذاری هایش ــند س ــد و می کوش ــف می کنن تعری
برنــد. در جمهــوری اســالمی ایــران نیــز برنامــه ا ی باعنــوان چشــم انداز جمهــوری اســالمی 
ــۀ اجــرا گذاشــته  شــده اســت  ــه مرحل ــران در افــق 1404 شمســی تصویــب و از ســال 1384 ب ای
)اخوان کاظمــی، 1384(. مطابــق بندهــای ســند چشــم انداز بیست ســاله، جمهــوری اســالمی 
ایــران در ابعــاد اقتصــادی کشــوري اســت توســعه یافته بــا احــراز جایــگاه اول اقتصــادي در منطقــۀ 
ــن  ــا ای ــذا ب ــران(. ل ــوری اســالمی ای ــاله جمه ــی چشــم انداز بیست س ــند نهای ــن س ــه )مت خاورمیان
ــای  ــرای توســعۀ فعالیت ه ــازی ب ــۀ پیش نی ــت فضــای مســاعد کســب وکار، به منزل ــف از اهمی توصی
ــه  ــت ب ــا عنای ــعه، و ب ــال  توس ــورهای درح ــادی در کش ــد اقتص ــه رش ــتیابی ب ــی در دس کارآفرین
ــر فضــای مســاعد  ــه بررســی تأثی ــا ب ــرآن اســت ت ــن پژوهــش ب ــن ســند چشــم انداز 1404، ای مت
ــد اقتصــادی در  ــه رش ــتیابی ب ــی در دس ــعۀ کارآفرین ــرای توس ــازی ب ــوان پیش نی کســب و کار به عن
ــتفاده از  ــا اس ــا 2010م ب ــی 2018 ت ــم انداز در دورۀ زمان ــند چش ــۀ س ــب منطق ــورهای منتخ کش
روش رگرســیونی داده هــای تابلویــی1 بپــردازد. بررســی وضیعــت شــاخص های فضــای کســب  وکار، 
اقتصــادی  بــه رشــد  نیــل  و  کارآفرینــی  فعالیت هــای  توســعۀ  بــرای  به عنــوان پیش نیــازی 

1. panel data
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ــنی از  ــر روش ــه تصوی ــر اینک ــم انداز، عالوه ب ــند چش ــۀ س ــب منطق ــورهای منتخ ــوب در کش مطل
ــی  ــد راهکارهای ــه می دهــد، می توان ــه یکدیگــر ارائ ــه نســبت ب ــگاه اقتصــادی کشــورهای منطق جای
ــران  ــه جمهــوری اســالمی ای ــِش روی کشــورهای درحــال  توســعه ـ ازجمل ــادی پی ــردی و بنی راهب
ــۀ  ــگاه اول اقتصــادي در منطق ــا احــراز جای ــان خــود را کشــوری توســعه یافته ب کــه اهــداف و آرم

ــد. ــرار ده ــد ـ ق ــم انداز 1404 می دان ــند چش ــق س ــا اف ــق ب ــه مطاب خاورمیان

در ایــن راســتا، مقالــۀ حاضــر در هفــت بخــش تنظیــم می گــردد. پــس از مقدمــه، در بخــش دوم 
بــه ذکــر خالصــه ای از مطالعــات مرتبــط بــا موضــوع تحقیــق پرداختــه می  شــود؛ بخــش ســوم شــامل 
چارچــوب/ مبانــی نظــری موجــود در ایــن حــوزه اســت؛ بخــش چهــارم بــه بیــان روش انجــام پژوهــش 
و بخــش پنجــم بــه تجزیــه  و تحلیــل داده هــا می پــردازد. در بخــش ششــم نیــز بــرآورد مــدل و آزمــون 
فرضیه هــای تحقیــق بیــان می شــود و درنهایــت بخــش پایانــی بــه جمع بنــدی و نتیجه گیــری 

اختصــاص دارد.

2. پیشینۀ تحقیق  

2ـ1. مطالعات خارجی 
ــب وکار و  ــررات کس ــن و مق ــن قوانی ــل بی ــۀ متقاب ــی رابط ــه بررس ــه ای ب ــترام2 )2010( در مقال نیس
فعالیت هــای کارآفرینــی پرداختــه اســت. وی در بخــش تجربــی کار خــود بــا اســتفاده از داده هــای 23 
ــی  ــی و کارای ــن کارآفرین ــط بی ــی، رواب ــای تابلوی ــری روش داده ه ــا به کارگی کشــور عضــو OECD و ب
قوانیــن و مقــررات کســب وکار در دورۀ زمانــی 1972 تــا 2002م را تحلیــل کــرده اســت. نتایــج تحقیــق 
وی نشــان از رابطــۀ مثبــت و معنــادار بیــن کارآفرینــی و کارایــی قوانیــن و مقــررات کســب وکار در دورۀ 

مــورد مطالعــه دارد.

کالپــر و الو3 )2011( در تحقیقــی بــه بررســی تأثیــر اصالحــات صورت گرفتــه در محیــط 
کســب وکار بــر ثبــت شــرکت های جدیــد در 92 کشــور جهــان بــا اســتفاده از روش داده هــای تابلویــی 
ــد. نتایــج پژوهــش آن هــا نشــان می دهــد اصالحــات کوچــك در حــوزۀ فضــای کســب وکار  پرداخته ان
ــر از 40  ــرکت را کمت ــت ش ــرای ثب ــاز ب ــورد نی ــد م ــداد فراین ــان و تع ــا، زم ــته اند هزینه ه ــه توانس ک
درصــد کاهــش دهنــد، در ایجــاد شــرکت های جدیــد ـ کــه  پیش نیــازی بــرای توســعۀ بخــش خصوصی 
ــان  ــت محقق ــته اند. درنهای ــر چشــمگیری نداش ــه تأثی ــورد مطالع ــود ـ در کشــورهای م ــداد می ش قلم
ــد  ــد کشــورهایی کــه دارای محیــط کســب وکار ضعیــف هســتند، بای ــن پژوهــش پیشــنهاد می کنن ای
ــرکت های  ــد ش ــاد و رش ــا در ایج ــد ت ــام دهن ــب وکار انج ــای کس ــوزۀ فض ــری در ح ــات قوی ت اصالح

جدیــد اثرگــذار باشــند.

2. Nyström
3. Klapper & Love



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

603

زمستان 1399. دورۀ 8. شمارۀ 4

حبیب  انصاری سامانی و همکار. کسب و کار پیش نیاز توسعۀ کارآفرینی در دستیابی به رشد اقتصادی: مطالعۀ کشورهای منتخب منطقۀ سند چشم انداز.

ابراهیــم حیــدر4 )2012( اثــرات بهبــود فضــای کســب وکار بــر رشــد اقتصــادی در 172 کشــور طــی 
ــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه  ــا 2010م را موضــوع بررســی خــود قــرار داده و ب ســال های 2006 ت
بهبــود شــاخص های فضــاي کســب وکار، آزادســازي تجــاري، ثبــات سیاســی، آزادســازي مالــی، کنتــرل 
فســاد و کیفیــت قانــون تأثیــر مثبــت و معنــا دار بــر رشــد اقتصــادي در دورۀ مــورد مطالعــه داشــته اســت.

هانــچ5 )2012( در مقالــه ای باعنــوان »شــاخص های فضــای کســب وکار، رشــد اقتصــادی و 
ــه  ــتیابی ب ــن دس ــب وکار و همچنی ــای کس ــۀ فض ــورها در زمین ــۀ کش ــود رتب ــن«، بهب ــالح قوانی اص
ــاخص  ــه ش ــب وکار، ازجمل ــای کس ــاخص های فض ــالح ش ــرو اص ــوب را در گ ــادی مطل ــد اقتص رش
ــن  ــد. وی همچنی ــرمایه گذاران، می دان ــت از س ــار و حمای ــذ اعتب ــاخص اخ ــا، ش ــرای قرارداده اج
ــای  ــود فض ــرای بهب ــی ب ــم و اساس ــای مه ــی از پیش نیازه ــرمایه گذاری را یک ــان س ــعۀ جری توس

کســب وکار معرفــی می کنــد. 

ــر تجــارت  ــی ب ــط کســب وکار داخل ــر محی ــه بررســی تأثی ــه ای ب ــی و کلمــز6 )2013( در مقال گان
ــا اســتفاده از روش داده هــای  ــاالی منطقــۀ OECD ب ــا درآمــد ب خدمــات در تعــدادی از کشــورهای ب
ــه اجــرای  ــن تحقیــق نشــان می دهــد شــاخص های کســب وکار، ازجمل ــج ای ــد. نتای تابلویــی پرداخته ان
قراردادهــا، ثبــت دارایــی و قــدرت حقــوق قانونــی، دارای تأثیــرات بســیاری بــر تجــارت خدمــات اســت. 

مســائود و غــاک تهنــی7 )2014( در پژوهشــی رابطــۀ بیــن مقــررات کســب وکار و رشــد اقتصادی در 
162 کشــور را در دورۀ زمانــی 2007 تــا 2011م بــا اســتفاده از روش داده هــای تابلویــی و شــاخص های 
ــرزی  ــارت فرام ــاخص های تج ــز ش ــه به ج ــد ک ــار کرده ان ــی و اظه ــب وکار ارزیاب ــای کس ــۀ فض ده گان
ــا رشــد  ــادار ب ــت و معن ــۀ شــاخص های فضــای کســب وکار رابطــۀ مثب ــا، بقی و شــاخص اخــذ مجوزه

اقتصــادی در دورۀ مــورد مطالعــه دارد. 

انــی8 )2015( در پژوهشــی بــه بررســی تأثیــر ســهولت انجــام کســب وکار بــر رشــد اقتصــادی در 
29 کشــور منتخــب منطقــۀ شــرق آســیا بــرای ســال 2014م بــا اســتفاده از روش رگرســیون چندگانــه 
ــام  ــب وکار، ثبت ن ــروع کس ــاخص ش ــج ش ــاظ پن ــق وی، به لح ــج تحقی ــاس نتای ــت. براس ــه اس پرداخت
ــنگاپور دارای  ــور س ــا کش ــراي قرارداده ــی و اج ــارت بین الملل ــرمایه گذاران، تج ــت از س ــوال، حفاظ ام
ــاخص های  ــن ش ــن در بی ــت. همچنی ــوده اس ــه ب ــورد مطالع ــورهای م ــن کش ــرد در بی ــن عملک بهتری
ــد  ــر رش ــری ب ــت و قوی ت ــر مثب ــی دارای تأثی ــارت خارج ــاخص تج ــب وکار، ش ــای کس ــۀ فض ده گان

ــوده اســت. ــورد بررســی ب ــا دیگــر شــاخص ها در کشــورهای م اقتصــادی در مقایســه ب

4. Ibrahim Haidar
5. Hanusch
6. Gani & Clemes
7. Massaoud & Ghak Teheni
8. Ani
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گلدوســگا9 )2017( هــم در مقالــه ای رشــد اقتصــادی و فضــای کســب وکار را در 28 کشــور اتحادیــۀ 
ــرای  ــا 2017م ب ــادی و در دورۀ 2010 ت ــد اقتص ــرای رش ــا 2016م ب ــی 2000 ت ــا در دورۀ زمان اروپ
فضــای کســب وکار بــا اســتفاده از روش آمــار توصیفــی و رگرســیون چندمتغیــره ســنجیده اســت. نتایــج 
تحقیــق مذکــور در بــازۀ زمانــی مــورد مطالعــه نشــان دهندۀ بهبــودی و تغییــرات رو بــه رشــد فضــای 
ــت  ــۀ مثب ــودار رابط ــش نم ــای پژوه ــن یافته ه ــۀ اروپاســت. همچنی ــورهای اتحادی ــب وکار در کش کس
و معنــادار بیــن بهبــود فضــای کســب وکار و رشــد اقتصــادی در دورۀ مــورد بررســی اســت. محقــق در 
پایــان پژوهــش خــود بــه لــزوم انجــام تحقیقــات بیشــتر درمــورد تأثیــر فضــای کســب وکار در توســعۀ 

ــا تأکیــد کــرده اســت. ــۀ اروپ هم گرایــی اقتصــادی در کشــورهای اتحادی

2ـ2. مطالعات داخلی
ــد  ــب وکار در رش ــای کس ــر فض ــی تأثی ــه بررس ــه ای ب ــبانی )1390( در مطالع ــهنازی و دهقان ش ش
اقتصــادی 68 کشــور منتخــب در دورۀ زمانــی 2003 تــا 2006م بــا اســتفاده از روش داده هــای تابلویــی 
پرداختــه  و بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه ضعــف در هفــت زیربخــش تعطیــل کــردن کســب وکار، ثبــت 
امــوال، پرداخــت مالیــات، شــاخص تجــارت خارجــی، اجــرای قراردادهــا، اســتخدام و اخــراج کارگــران 
و راه انــدازی کســب وکار جدیــد اثــر منفــی و منطبــق بــا تئــوری بــر رشــد اقتصــادی در نمونــۀ مــورد 
ــار و  ــت اعتب ــوز، دریاف ــب مج ــررات کس ــرایط و مق ــاخص ش ــه ش ــب س ــن ضری ــون دارد. همچنی آزم
ــك  ــون برخــالف انتظــارات تئوری ــورد آزم ــی م ــی و زمان ــت از ســرمایه گذاران در محــدودۀ مکان حمای

اســت. 

بختیــاری و شایســته )1391( رابطــۀ بیــن بهبــود فضــاي کســب وکار در ایــران و رشــد اقتصــادی را 
در مقایســه بــا دیگــر کشــورهاي جهــان در دورۀ زمانــی 1384 تــا 1390 بــا اســتفاده از روش داده هــای 
تابلویــي تحلیــل کرده انــد. برمبنــای نتایــج تحقیــق ایشــان، بهبــود فضــاي کســب وکار رابطــۀ مثبــت و 
معنــا داری بــا رشــد اقتصــادي در کشــورهاي مــورد بررســی ازجملــه ایــران داشــته؛ ولــی عملکــرد ایــران 
در زمینــۀ شــاخص بهبــود فضــای کســب وکار تفــاوت معنــاداری بــا میانگیــن ســایر کشــورهای گــروه 

درآمــدی ایــران داشــته و از میانگیــن ایــن کشــورها پایین تــر اســت.

ــن شــاخص های  ــی و مقایســۀ مهم تری ــه بررســی، ارزیاب ــه ای ب ــان و دیگــران )1392( در مقال مکی
مؤثــر بــر فضــای کســب وکار شــامل ســهولت شــروع کســب وکار، اخــذ اعتبــار، حمایــت از ســرمایه گذار، 
ــا و  ــۀ کشــورهای اســالمی من ــا در دو منطق ــرای قرارداده ــرزی و اج ــارت فرام ــات، تج پرداخــت مالی
ــتفاده از روش  ــا اس ــا 1391 ب ــی 1386 ت ــادی در دورۀ زمان ــای اقتص ــعه و همکاری ه ــازمان توس س
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــان می ده ــا نش ــق آن ه ــج تحقی ــد. نتای ــی پرداخته ان ــای تابلوی ــیونی داده ه رگرس
ــوب فضــای کســب وکار در منطقــۀ ســازمان توســعه و همکاری هــای اقتصــادی،  وضعیــت نســبتاً مطل

9. Głodowska
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ــود فضــای کســب وکار شــاخص های تجــارت  ــرای بهب ــا ب ــۀ من الزم اســت کشــورهای اســالمی منطق
ــد.  ــرار دهن ــژه ق ــورد توجــه وی ــار را در سیاســت گذاری های اقتصــادی خــود م ــرزی و اخــذ اعتب فرام

ــر شــاخص های فضــاي کســب وکار  ــد و دیگــران )1395( موضــوع پژوهــش خــود را اث حکمتی فری
و مالکیــت فکــري بــر رشــد اقتصــادي بــا اســتفاده روش رگرســیونی داده هــای تابلویــی در دورۀ زمانــی 
2004 تــا 2013م قــرار داده  انــد. نتایــج تحقیــق آن هــا نشــان می دهــد شــاخص های فضــاي کســب وکار 
)شــامل شــاخص های اخــذ مجــوز، شــروع بــه کار و اخــذ تســهیالت( تأثیــر مثبــت و معنــا دار در رشــد 
اقتصــادي داشــته اســت. همچنیــن شــاخص حقــوق مالکیــت فکــري، شــاخص های حکمرانــی خــوب 
)شــامل کیفیــت قوانیــن و ثبــات سیاســی(، ســرمایۀ ثابــت و ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی تأثیــر 

مثبــت و معنــا داری در تولیــد ســرانۀ کشــورهای بــا درآمــد متوســط بــه بــاال داشــته  اســت.  

ــاخص های  ــر ش ــۀ اث ــی و مقایس ــه بررس ــی ب ــرت )1395( در پژوهش ــی و بصی ــی، عبدالله مهربان
ــا و ســازمان توســعه و  ــر رشــد اقتصــادی 44 کشــور منتخــب عضــو منطقــۀ من فضــای کســب وکار ب
ــود  ــق خ ــای تحقی ــه  و در یافته ه ــا 2012م پرداخت ــی 2006 ت ــادی در دورۀ زمان ــای اقتص همکاری ه
بیــان کرده انــد بیــن بهبــود فضــای کســب وکار و رشــد اقتصــادی در کشــورهای مــورد مطالعــه رابطــۀ 
مثبــت و معنــادار وجــود داشــته اســت. همچنیــن رشــد اقتصــادی در ایــران به دلیــل فقــدان محیــط 

ــدارد.  کســب وکار مناســب شــرایط مناســبی ن

ــادرات و واردات  ــب وکار در ص ــای کس ــاخص های فض ــر ش ــی زاده )1396( تأثی ــگویی و ول برقی اس
را در میــان 30 کشــور شــریك تجــاری ایــران طــی ســال های 2004 تــا 2014م  بــا اســتفاده از روش 
ــاخص های  ــود ش ــان، بهب ــق ایش ــج تحقی ــاس نتای ــد. براس ــل کرده ان ــه تحلی ــتاورهای تعمیم یافت گش
ــان  ــوده اســت؛ به طــوری  کــه از می ــرات مثبــت در صــادرات و واردات ب فضــای کســب وکار دارای تأثی
ــای  ــذ مجوزه ــب وکار، اخ ــروع کس ــاخص های، ش ــه، ش ــن مطالع ــده در ای ــه کار برده ش ــاخص ب 7 ش
ــت و  ــر مثب ــتگی، تأثی ــرای ورشکس ــهولت اج ــرارداد و س ــرای ق ــرزی، اج ــارت برون م ــاختمانی، تج س
معنــادار در صــادرات داشــته اســت. در الگــوی واردات نیــز، به جــز شــاخص اخــذ مجوزهــای ســاختمانی، 

ــوده اســت.   ــادار در واردات ب ــر مثبــت و معن ســایر شــاخص ها دارای تأثی

ــه  ــه ای ب ــادی )1397( در مقال ــان و دهقانی فیروزآب ــیزی، حاجی ــهدی، سرداری ترش خداپرست مش
 D8 بررســی تأثیــر بهبــود فضــای کســب وکار در رشــد اقتصــادی کشــورهای منتخــب اســالمی عضــو
ــا دو  ــا اســتفاده از روش پانــل دیتــای پویــا پرداختــه و نتایــج را ب در دورۀ زمانــی 2004 تــا 2015م ب
روش تابلویــی اثــرات ثابــت و اثــرات تصادفــی مقایســه کرده انــد. مطابــق یافته هــای تحقیــق، ارتبــاط 
مثبتــی بیــن شــاخص ســهولت راه انــدازی کســب وکار و رشــد اقتصــادی در کشــورهای مــورد مطالعــه 
وجــود داشــته اســت. همچنیــن در راســتای نتایــج تحقیــق پیشــنهاد شــده اســت بــرای بهبــود رشــد 

اقتصــادی بــه اصــالح ســاختارها و نهادهــا و مقــررات راه انــدازی کســب وکار جدیــد پرداختــه شــود. 
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ــر رشــد  حســین زاده )1397( در پژوهشــی ضمــن ارزیابــی اثــر شــاخص های فضــاي کســب وکار ب
اقتصــادي 12 کشــور منتخــب از کشــورهاي منطقــۀ منــا بــا اســتفاده از روش گشــتاور تعمیم یافتــه در 
بــازۀ زمانــی 2005 تــا 2013م، بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه متغیرهــای فضــای کســب وکار تأثیــر 
ــد اقتصــادی کشــورها در دورۀ  ــش رش ــث افزای ــته و باع ــد اقتصــادی داش ــا داری در رش ــت و معن مثب
مــورد مطالعــه شــده  اســت. فقــط در بیــن شــاخص های فضــای کســب وکار، متغیــر قوانیــن و مقــررات 
ــررات  ــن و مق ــود قوانی ــد وج ــان می ده ــته و نش ــادی داش ــد اقتص ــا داری در رش ــی و معن ــر منف تأثی

دســت وپاگیر باعــث کاهــش رشــد اقتصــادی کشــورهای مــورد نظــر شــده اســت. 

فهــام و پرهیــزکار )1397( نیــز در مقالــه ای باعنــوان »جایــگاه توســعۀ کارآفرینــی در سیاســت ها 
ــت ها و  ــی در سیاس ــعۀ کارآفرین ــه توس ــوط ب ــم مرب ــی مفاهی ــه بررس ــور« ب ــی کش ــای مل و برنامه ه
ــی  ــع علم ــۀ جام ــم انداز 1404، نقش ــند چش ــون س ــنادی همچ ــتفاده از اس ــا اس ــی ب ــای مل برنامه ه
کشــور، سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی، سیاســت های کلــی علــم و فنــاوری، سیاســت های کلــی 
ــده  ــی اعالم ش ــای مل ــرمایه گذاری و برنامه ه ــویق س ــی تش ــت های کل ــعه، سیاس ــم توس ــۀ شش برنام
از ســوی دبیرخانــۀ ســتاد راهبــری  اقتصــاد مقاومتــی بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوای آشــکار و 
ــن تحقیــق نشــان می دهــد بیشــترین انعــکاس مقوله هــای کارآفرینــی  ــج ای ــد. نتای ضمنــی پرداخته ان
در اســناد مربــوط بــه اقتصــاد مقاومتــی بــوده و همچنیــن در اســناد مــورد بررســی، کارآفرینــی بــا یــك 
رویکــرد ارزشــی درحــال بــروز اســت. ضمــن اینکــه فرهنــگ کارآفرینــی جــزو مقوله هایــی اســت کــه 

در اســناد ملــی بــه توجــه بیشــتری نیــاز دارد. 

3. چارچوب نظری 
ــان آدام اســمیت و کالســیك ها  ــارۀ رشــد و توســعۀ اقتصــادی از زم گرچــه زمینه هــای بحــث درب
مطــرح بــوده، مطالعــۀ آرای صاحب نظــران اقتصــاد توســعه نشــان می دهــد مســئلۀ رشــد و 
ــۀ بازســازی اقتصــاد تخریب شــده  ــه بهان توســعۀ اقتصــادی پــس از جنــگ جهانــی دوم و به ویــژه ب
ــال شــده اســت )دادگــر، 1389،  پــس از جنــگ به طــور جــدی از ســوی متفکــران اقتصــادی دنب
ص. 523(. باوجــود ایــن، از دهــۀ 1950م اقتصاددانــان بــه طراحــی الگوهایــی بــرای توجیــه رشــد 
ــد.  ــر ش ــم پیچیده ت ــاز و کم ک ــاده آغ ــروض س ــا ف ــدا ب ــا ابت ــن الگوه ــد. ای ــادی پرداخته ان اقتص
هــارود و دومــار10 بــا ارائــۀ اولیــن الگــوی ســادۀ رشــد کــه در آن فقــط عوامــل کار و ســرمایه وجــود 
ــولو و  ــرت س ــه راب ــد. در ادام ــروع کردن ــث را ش ــود، بح ــرح نب ــوژی مط ــرفت تکنول ــت و پیش داش
ســوان11 بــا متغیــر دانســتن جانشــینی نیــروی کار و ســرمایه و بــا کمــك گرفتــن از الگــوی هــارود ـ 
دومــار بــه طراحــی اولیــن الگــوی رشــد نئوکالســیك پرداختنــد. پــس  از آن در فاصلــۀ ســال های 
ــوان  ــولو و س ــیِك س ــد نئوکالس ــوی رش ــعۀ الگ ــش و توس ــه پاالی ــان ب 1956 و 1970م، اقتصاددان

10. Harud & Dormar
11. Solo & Swan
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ــوکاس13  ــد. در ادامــه به دنبــال مشــارکت پــال رومــر12 در ســال 1986م و رابــرت ل مبــادرت کردن
در ســال 1988م، پژوهش هــا دربــارۀ رشــد اقتصــادی گســترش فراوانــی یافتــه اســت. امــا در ایــن 
میــان بایــد نقطــۀ ثقــل ارتبــاط بیــن رشــد اقتصــادی و تولیــد را الگــوی رشــد ســولو دانســت کــه 
ــد حجــم  ــان می کن ــروف بی ــن چارچــوب مع ــرار دارد. ای ــد نئوکالســیك ق ــع تولی ــز آن تاب در مرک
ــل  ــی تعام ــرفت تکنولوژیک ــر پیش ــا عنص ــتر ب ــد بیش ــرای تولی ــه ب ــروی کار چگون ــرمایه و نی س
ــی  ــرات کیفــی و کّم ــع تولیــد کاب داگالس،14 رشــد اقتصــادی نتیجــۀ تغیی ــا فــرض تاب کــرده و ب
ــر  ــر ب ــل مؤث ــادی و عوام ــد اقتص ــه از رش ــن مقدم ــا ای ــذا ب ــان، ص. 525(. ل ــت )هم نهاده هاس
ــادی از  ــد اقتص ــد رش ــات جدی ــر ادبی ــد درون زا ب ــای رش ــیطرۀ نظریه ه ــا س ــت ب ــوان گف آن می ت
ــاد داشــتند ســرمایه گذاری در ســرمایه های فیزیکــی و انســانی به طــور  اواســط دهــۀ 1980م اعتق
مــداوم می توانــد رشــد تولیــد ســرانه را افزایــش دهــد )همــان، ص. 526(. زمینه هــای اولیــه بــرای 
ــدو  ــات هرنان ــا نظری ــار ب ــن ب ــروزي اولی ــورت ام ــب  و کار به ص ــاي کس ــود فض ــئلۀ بهب ــی مس بررس
دســوتو،15 اقتصــاددان و رئیــس اســبق بانــك مرکــزي پــرو، شــکل گرفــت. دســوتو نظریــات خــود 
را در ســال های 1986 و 2000م در دو کتــاب راه دیگــر و راز ســرمایه بیــان کــرده و معتقــد 
ــعه  ــاد توس ــای ایج ــن راه ه ــن و اصلی تری ــی از مهم تری ــب و کار یک ــای کس ــود فض ــه بهب ــت ک اس
ــت  ــا تشــریح وضیع ــاب راز ســرمایه ب ــر ســرمایه های کوچــك اســت. وی در کت ــه  ب ــا تکی ــی ب حت
ــاده تر از  ــر و س ــررات کمت ــود مق ــه وج ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــت از آن، ب ــای برون رف ــرا و راه ه فق
ــان تر  ــرا را آس ــتغال فق ــرایط اش ــد ش ــون می توان ــت قان ــر حکوم ــتر ب ــکای بیش ــت و ات ــب دول جان
ــند،  ــته باش ــت را داش ــد مالکی ــام کارآم ــه  نظ ــی ب ــکان دسترس ــرا ام ــه فق ــی  ک ــد و درصورت کن
ــه کار  ــی ب ــتعداد کارآفرین ــت اس ــت تقوی ــود را درجه ــد خ ــرمایۀ راک ــوۀ س ــت بالق ــد ظرفی می توانن
ــدی، 1392،  ــرتی و احم ــدی، عش ــان، امامی میب ــل از مکی ــه  نق ــی ب ــدری وقودجان ــد )می گیرن
ــش  ــرورت کاه ــه  ض ــان ب ــیاری از اقتصاددان ــۀ 1980م بس ــه از ده ــن، گرچ ــود ای ص. 77(. باوج
ــم  ــی و به رغ ــش خصوص ــال بخ ــور فع ــرای حض ــادی ب ــای اقتص ــت در فعالیت ه ــری دول تصدی گ
ــوع  ــب وکار موض ــای کس ــود فض ــۀ 1990م بهب ــر ده ــد و از اواخ ــازی روی آوردن ــود خصوصی س خ
ــا دســوتو  ــر، 1390، ص. 7(، ام ــوده اســت )اشــرفی و فهیمی ف ــی سیاســت گذاران اقتصــادی ب اصل
ــاعد  ــای نامس ــاد فض ــع آن ایج ــی و به تب ــش خصوص ــف بخ ــرد ضعی ــه عملک ــد ک ــان می کن بی
ــی،  ــه اقتصــاد زیرزمین ــد بخــش خصوصــی را ب ــعه می توان ــال  توس کســب وکار در کشــورهای درح
ــورها را در  ــروه از کش ــن گ ــرمایه های ای ــت س ــن حال ــد و در ای ــوق ده ــد س ِ ــمی و غیرمول غیررس
ــدری  ــد )می ــوق ده ــعه یافته س ــورهای توس ــمت کش ــا به س ــد و ی ــرق  کن ــام اداری غ ــالق نظ بات

ــران، 1392، ص. 77(.   ــان و دیگ ــل از مکی ــه  نق ــی ب وقودجان

12. Paul Romer
13. Robert Lucas
14. Cobb Douglas
15. Hernando Desoto
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3ـ1. مفهوم فضای کسب وکار
باوجــود این همــه تأکیــد بــر فضــای کســب وکار، هنــوز تعریــف واحــدی از ایــن اصطــالح در 
ادبیــات اقتصــادی وجــود نــدارد. بــرای  مثــال یکــی از کمیته هــای ســازمان توســعه و همکاری هــای 
اقتصــادی در تعریــف فضــای کســب وکار چنیــن بیــان کــرده اســت: فضــای کســب وکار مجموعــه ای 
ــت  ــب وکار اس ــای کس ــر فعالیت ه ــم ب ــی حاک ــادی و مقررات ــی، نه ــرایط حقوق ــت ها، ش از سیاس
ــر  ــت تأثی ــرمایه گذاری ها را تح ــادی و س ــای اقتص ــا فعالیت ه ــط ب ــرات مرتب ــی و مخاط ــه بازده ک
ــادي  ــی نه ــۀ محیط ــب وکار به مثاب ــاي کس ــر، فض ــی دیگ ــد (OECD, 2008(. در تعریف ــرار می ده ق
ــکل  ــادي در آن ش ــب وکارهای اقتص ــام کس ــد و تم ــخص می کن ــازي را مش ــد ب ــه قواع ــت ک اس
 می گیــرد، ادامــۀ حیــاط می یابــد و یــا در آن ورشکســت می گــردد و از آن خــارج می شــود 
(Olival, 2012). همچنیــن در ارزیابــی دیگــری آمــده کــه مفهــوم فضــاي کســب وکار خیلــی نزدیــك 
ــاخت  ــا زیرس ــت ی ــاي پرکیفی ــوان نهاده ــادي از آن باعن ــات اقتص ــه در ادبی ــت ک ــزي اس ــه چی ب
ــه  ــادي ب ــاالن اقتص ــی ورود فع ــاخت های اجتماع ــا و زیرس ــن نهاده ــود. ای ــاد می ش ــی ی اجتماع
حــوزۀ فعالیت هــای اقتصــادي را مولِــد و عرصــۀ هنرآفرینــی را معنــادار می کنــد و بــه آن هــا 
ــغلی  ــت ش ــد، فرص ــرمایه گذاری کنن ــدي س ــور کارآم ــه به ط ــد ک ــت الزم را می ده ــزه و فرص انگی
ــز  ــر نی ــی دیگ ــری، 1389، ص. 92(. در تعریف ــد )خض ــط دهن ــان را بس ــد و فعالیت هایش بیافرینن
آمــده اســت محیــط کســب وکار شــامل زیرســاخت های اقتصــادي، میــزان ســالمت سیســتم اداري، 
ــي  ــام قضای ــت نظ ــررات، کیفی ــن و مق ــادي، قوانی ــت های اقتص ــات در سیاس ــي، ثب ــت اجتماع امنی
ــر  ــا فرات ــر دادن آن ه ــي تغیی ــتقیم دارد؛ ول ــر مس ــرکت ها تأثی ــرد ش ــر عملک ــه ب ــت ک ــره اس و غی
ــادن  ــع و مع ــي صنای ــاق بازرگان ــت )ات ــرکت ها و کسب وکارهاس ــران ش ــدرت مدی ــارات و ق از اختی
تهــران، 1388(. بنابرایــن در تعریفــی جامــع می تــوان گفــت کــه فضــاي کســب وکار مجموعــه ای از 
ــد  ــادار می کن ِــد و معن ــای اقتصــادي را مول ــه فعالیت ه ــي اســت ک ــا و زیرســاخت های اجتماع نهاده

ــود. ــر می ش ــعۀ آن منج ــراي توس ــزه ب ــاد انگی ــرمایه گذاری و ایج ــدي س ــه کارآم و ب

3ـ2. شاخص های فضای کسب وکار
امــروزه چندیــن مؤسســۀ بین المللــی بــه بررســی محیــط کســب وکار در کشــورهای مختلــف پرداختــه و 
کشــورها را از نظــر مؤلفه هــای مختلــف محیــط کســب وکار رتبه بنــدی کرده انــد. از مشــهورترین ایــن 
مؤسســات می تــوان بــه بانــك جهانــی،16 مجمــع جهانــی اقتصــاد،17 بنیــاد هریتیــج18 و واحــد اطالعــات 
اقتصــادی مجلــۀ اکونومیســت19 اشــاره کــرد. در ایــن گزارش هــا کــه تقریبــاً هرســاله منتشــر می شــود، 
ــت  ــده اس ــر درآم ــی به تصوی ــاخص های کّم ــاس ش ــف براس ــورهای مختل ــب وکار در کش ــت کس وضعی

16. World Bank
17. World Economic Forum
18. Heritage Foundation
19. Economic Information Unit Economist Magazine
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ــود  ــم  شــود و پیشــنهادهایی به منظــور اصــالح و بهب ــر فراه ــا یکدیگ ــت مقایســۀ کشــورها ب ــا قابلی ت
محیــط کســب وکار کشــورها ارائــه گــردد )ســیف، 1390، ص. 60(. بــا ایــن همــه، در زمینــۀ ســنجش 
و پایــش فضــای کســب وکار در ســطح کشــورهای جهــان، می تــوان بانــك جهانــی را یکــی از متولیــان 
اصلــی ایــن امــر تلقــی کــرد. عملکــرد ویــژه  و ممتــاز کارشناســان بانــك جهانــی در بررســی، تشــخیص 
و مقایســۀ مــداوم شــاخص ها و عوامــل مؤثــر بــر محیــط و فضــای اقتصــادی کشــورهای جهــان باعــث 
ــت  ــد ثب ــب وکار20 )فراین ــروع کس ــۀ ش ــاخص های ده گان ــی ش ــاد بین الملل ــن نه ــا ای ــت ت ــده اس ش
شــرکت(، اخــذ مجوزهــا21 )از اخــذ مجــوز تــا تأســیس بنــگاه(، دسترســي بــه بــرق،22 ثبــت مالکیــت23 
ــات،26  ــت از ســرمایه گذاران،25 پرداخــت مالی ــار،24 حمای ــی در اســناد رســمی(، اخــذ اعتب )ثبــت دارای
ــاخص های  ــن ش ــب وکار29 را مهم تری ــردن کس ــل ک ــا28 و تعطی ــرای قرارداده ــرزی،27 اج ــارت فرام تج
ــه  ــاخص های ده گان ــن ش ــتفاده از ای ــا اس ــی ب ــك جهان ــد. بان ــی کن ــای کســب وکار معرف ــی فض ارزیاب
رتبــۀ ســهولت کســب وکار را در هریــك از کشــورها محاســبه و در گــزارش خــود به صــورت مقایســه ای 

ــران، 1392، ص. 78(. ــان و دیگ ــد30 )مکی ــه می کن ارائ

3ـ3. شاخص های فضای کسب وکار، کارآفرینی و رشد اقتصادی
ــرد  ــب وکار را راهب ــط کس ــود محی ــادی بهب ــت گذاران اقتص ــان و سیاس ــیاری از اقتصاددان ــروزه بس ام
ــراي  ــادي ب ــط اقتص ــازی، محی ــای خصوصی س ــتراتژي، به ج ــن اس ــد. در ای ــعه نامیده ان ــد توس جدی
ــوان  ــن می ت ــد. لیک ــد می کن ــی رش ــش به آرام ــن بخ ــود و ای ــاعد می ش ــي مس ــش خصوص ــد بخ رش
گفــت بهبــود محیــط کســب وکار امــروزه یــك راهبــرد اقتصــادي شــناخته  شــده اســت. ایــن راهبــرد 
مکمــل خصوصی ســازی اســت و برخــي نیــز حتــي بــر ایــن باورنــد کــه رفــع موانــع بخــش خصوصــي 
ــین زاده بحرینی،  ــود )حس ــازی ش ــن خصوصی س ــد جایگزی ــب وکار بای ــط کس ــود محی ــان بهب ــا هم ی
فالحــی و عرفانــی، 1391(. از ســوی دیگــر بهبــود فضــای کســب وکار به معنــای بهبــود و رونــق فضــای 
ــود  ــه اصــالح و بهب ــه ای ک ــا و محــرک رشــد اقتصــادی اســت؛ به گون ــدی و درنتیجــه ســنگ بن تولی
ــتغال  ــطح اش ــای س ــاد، ارتق ــۀ اقتص ــي در عرص ــش خصوص ــارکت بخ ــۀ مش ــب وکار زمین ــای کس فض
و تولیــد را فراهــم می کنــد )اشــرفی یکتا و فهیمی فــر، 1390(. بنابرایــن فضــای کســب وکار در 

20. starting a business
21. dealing with licenses
22. access to electricity
23. registering property
24. getting credit
25. protecting minority investors
26. paying taxes
27. trading a cross borders
28. enforcing contracts
29. closing a business

30. شایان  ذکر است از سال 2017م،  شاخص مقررات بازار کار به فهرست شاخص های ده گانۀ مذکور اضافه شده است.
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کشــورها هرچــه شــفاف تر و رقابتی تــر باشــد، منجــر بــه افزایــش ســالمت اقتصــادی کشــورها و اتخــاذ 
ــت  ــد داش ــی خواه ــادی را درپ ــاخص های اقتص ــود ش ــد بهب ــود و رون ــوب می ش ــت های مطل سیاس
ــاخص های آن  ــب وکار و ش ــای کس ــه فض ــه هرچ ــی زاده، 1396، ص. 29(. درنتیج ــگویی و ول )برقی اس
ــن  ــد و بدی ــی رشــد می کن ــاداری همچــون کارآفرین ــد و معن ِ ــای مول ــد، فعالیت ه ــا یاب در کشــور ارتق
ترتیــب، مســیر دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی در کشــور همــوار می گــردد. درنهایــت دربــارۀ اثرگــذاری 
شــاخص های فضــای کســب وکار بــر رشــد اقتصــادی می تــوان گفــت شــاخص های فضــای کســب وکار 
بــا افزایــش کارآفرینــی، افزایــش ســرمایه گذاری، کاهــش بخــش غیررســمی، کاهــش هزینــۀ تولیــد و 
قیمــت کاالی داخلــی، تقویــت حقــوق مالکیــت، کاهــش فســاد مالــی و کاهــش قاچــاق کاال زمینه ســاز 
ــر رشــد  رشــد اقتصــادی در کشــور هســتند. در شــکل 1 مســیرهای اثرگــذاری فضــای کســب وکار ب

اقتصــادی نشــان داده  شــده اســت.31

شکل 1. نحوۀ اثرگذاری شاخص های فضای کسب وکار بر شاخص توسعۀ کارآفرینی و رشد اقتصادی

31 . برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه رجوع شود  به شهنازی و دهقان شبانی )1390( و حسین زاده )1397(.
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4. روش تحقیق

4ـ1. جامعۀ آماری و روش تحقیق
جامعــۀ آمــاری پژوهــش حاضــر شــامل 15 کشــور منتخــب منطقــۀ ســند چشــم انداز اســت. براســاس 
ســند چشــم انداز 1404، بســیاری از کشــورهای قــارۀ آســیا )شــامل آســیای میانــه، قفقــاز و خاورمیانــه( 
رقبــای ایــران در منطقــه محســوب می گردنــد. کشــورهای مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش عبارت انــد 
ــان،  ــت، لبن ــتان، کوی ــران، اردن، قزاقس ــتان، ای ــر، گرجس ــان، مص ــوری آذربایج ــتان، جمه از: ارمنس
ــی. دلیــل انتخــاب  عمــان، قرقیزســتان، پاکســتان، عربســتان ســعودی، ترکیــه و امــارات متحــدۀ عرب
ــودن و وجــود داده هــای آمــاری  کشــورهای مذکــور هم گرایــی نســبی بیــن آن هــا، درحــال  توســعه ب
اســت. داده هــای مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش نیــز از گــزارش و آمــار منتشرشــدۀ بانــك جهانــی و 
بنیــاد هریتیــج اســتخراج شــده و بــرآورد مــدل نیــز بــا اســتفاده از نرم  افــزار Stata )نســخۀ 14( صــورت 
پذیرفتــه اســت. همچنیــن بــرای جمــع آوری اطالعــات مربــوط بــه ادبیــات تحقیــق و مباحــث نظــری 

مرتبــط بــا موضــوع از روش مطالعــات کتابخانــه ای و اســنادکاوی اســتفاده  شــده اســت.

4ـ2. معرفی مدل و متغیرها 
ــای  ــه پژوهش ه ــت ب ــا عنای ــري و ب ــوب نظ ــش چارچ ــده در بخ ــث مطرح ش ــه مباح ــه ب ــا توج ب
ــن  ــت تخمی ــادي، جه ــد اقتص ــب وکار در رش ــاي کس ــاخص های فض ــر ش ــۀ تأثی ــده در زمین انجام ش
ــرای  ــازی ب ــوان پیش نی ــی، به عن ــر شــاخص های فضــای کســب وکار در شــاخص توســعۀ کارآفرین تأثی
ــوب در 15 کشــور منتخــب منطقــۀ ســند چشــم انداز طــی ســال های  ــه رشــد اقتصــادی مطل نیــل ب

ــت.32 ــده اس ــتفاده ش ــر اس ــا 10 زی ــنجی 1 ت ــای اقتصادس ــا 2018م، از مدل ه 2010 ت

مدل 1

مدل 2

مدل 3

32. تأثیر شاخص های ده گانۀ فضای کسب  وکار در شاخص کارآفرینی را با ارائۀ یك مدل هم می توان تخمین زد و بررسی کرد؛ 
ولی در این پژوهش برای جلوگیری از بروز هم خطی بین متغیرها، از متغیرهای کنترلی استفاده شده و به  جای یك مدل، ده 
مدل رگرسیونی تخمین زده می شود تا بدین  وسیله ضرایب متغیرهای اصلی به  درستی برآورد شود و دقت مدل کاهش نیابد.  
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مدل 4

مدل 5

مدل 6

مدل 7

مدل 8

مدل 9

مدل 10

کــه در آن Entp: شــاخص توســعۀ کارآفرینــی به عنــوان متغیــر وابســته، Start: شــروع کســب وکار، 
ــه بــرق، Registry: ثبــت مالکیــت، Credit: اخــذ  Lisence: اخــذ مجوزهــا، Electricity: دسترســي ب
ــرزی،  ــارت فرام ــات، Trade: تج ــت مالی ــرمایه گذاران، Tax: پرداخ ــت از س ــار، Investor: حمای اعتب
Contract: اجــرای قراردادهــا و Closing: تعطیــل کــردن کســب وکار، به عنــوان متغیرهــای مســتقل؛ 
ــتقیم  ــرمایه گذاری مس ــبت س ــروی کار، Fdi: نس ــارکت( نی ــد )مش ــرخ رش ــای Labor: ن و متغیره
خارجــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی، Export: نســبت صــادرات کاال و خدمــات بــه تولیــد ناخالــص 
ــزء  ــی، εit: ج ــای کنترل ــوان متغیره ــاخص آزادی اقتصــادی به عن ــی وEconomic Freedom: ش داخل
ــی  ــاخص کارآفرین ــه، ش ــن مطالع ــتند. در ای ــال هس ــور و س ــاد کش ــای i و t نم ــالل و اندیس ه اخ
ــی  ــای توضیح ــوان متغیره ــب وکار به  عن ــای کس ــاخص های فض ــته )Yit( و ش ــر وابس ــوان متغی به  عن

)Xit( درنظر گرفته  شده اند.
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4ـ3. فرضیه ها
ــه هــدف تحقیــق کــه  ــه مســئلۀ تحقیــق و در راســتای دســتیابی ب ــا توجــه ب فرضیه هــای تحقیــق ب
بررســی تأثیــر شــاخص های فضــای کســب وکار در شــاخص کارآفرینــی بــرای نیــل  بــه رشــد اقتصــادی 
مطلــوب در کشــورهای منتخــب منطقــۀ ســند چشــم انداز اســت، بــه شــرح ذیــل بررســی شــده اســت:

فرضیۀ اول: بین شاخص شروع کسب وکار و شاخص کارآفرینی رابطۀ معناداری وجود دارد.

فرضیۀ دوم: بین شاخص اخذ مجوزها و شاخص کارآفرینی رابطۀ معناداری وجود دارد.

فرضیۀ سوم: بین شاخص دسترسي به برق و شاخص کارآفرینی رابطۀ معناداری وجود دارد.

فرضیۀ چهارم: بین شاخص ثبت مالکیت و شاخص کارآفرینی رابطۀ معناداری وجود دارد.

فرضیۀ پنجم: بین شاخص اخذ اعتبار و شاخص کارآفرینی رابطۀ معناداری وجود دارد.

فرضیۀ ششم: بین شاخص حمایت از سرمایه گذاران و شاخص کارآفرینی رابطۀ معناداری وجود دارد.

فرضیۀ هفتم: بین شاخص پرداخت مالیات و شاخص کارآفرینی رابطۀ معناداری وجود دارد.

فرضیۀ هشتم: بین شاخص تجارت فرامرزی و شاخص کارآفرینی رابطۀ معناداری وجود دارد.

فرضیۀ نهم: بین شاخص اجرای قراردادها و شاخص کارآفرینی رابطۀ معناداری وجود دارد.

فرضیۀ دهم: بین شاخص تعطیلی کسب وکار  و شاخص کارآفرینی رابطۀ معناداری وجود دارد.

5. تجزیه  و تحلیل داده ها               

5ـ1. آزمون F لیمر و هاسمن
ــی  ــای تلفیق ــر داده ــی )Panel( دربراب ــای ترکیب ــن داده ــرای تشــخیص انتخــاب بی ــون ب ــن آزم اولی
)Pool( آزمــون F لیمــر اســت. نتایــج آزمــون بیانگــر تأییــد روش داده هــای تابلویــی دربرابــر داده هــای 
 F ــون ــدار ارزش احتمــال آزم ــل اینکــه مق ــون اســت. به دلی ــورد آزم تلفیقــی در تمامــی مدل هــای م
لیمــر زیــر 0/05 اســت، بعــد از آزمــون  F لیمــر  بایــد بــا اســتفاده از آزمــون هاســمن بررســی شــود 
ــل  ــی قاب ــا تصادف ــت و ی ــرات ثاب ــای اث ــك از الگوه ــدام  ی ــب ک ــورد پژوهــش در قال ــای م ــه مدل ه ک
تخمیــن هســتند. نتایــج آزمــون هاســمن بیانگــر تأییــد اثــرات ثابــت دربرابــر اثــرات تصادفــی در تمامــی 
مدل هــای مــورد آزمــون اســت. از آنجــا کــه مقــدار ارزش احتمــال آزمــون هاســمن زیــر 0/05 اســت، 
ــن زده شــود. در جــدول 1  ــت تخمی ــرات ثاب ــد به  صــورت اث ــای پژوهشــی حاضــر بای ــن مدل ه بنابرای

ــج آزمون هــای F لیمــر و هاســمن آورده شــده اســت.  نتای
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جدول 1. نتایج آزمون F لیمر و هاسمن

نتیجهارزش احتمالمقدار آمارهآزمونمدل

مدل اول
روش تابلوییF2/010/0242 لیمر

اثرات ثابت13/440/0196هاسمن

مدل دوم
روش تابلوییF1/970/0223 لیمر

اثرات ثابت14/790/0113هاسمن

مدل سوم
روش تابلوییF1/940/0161 لیمر

اثرات ثابت14/060/0141هاسمن

مدل چهارم
روش تابلوییF1/810/0476 لیمر

اثرات ثابت12/680/0266هاسمن

مدل پنجم
روش تابلوییF1/960/0185 لیمر

اثرات ثابت15/750/0102هاسمن

مدل ششم
روش تابلوییF1/940/0302 لیمر

اثرات ثابت11/860/0368هاسمن

روش تابلوییF1/820/0451 لیمرمدل هفتم

اثرات ثابت12/170/0316هاسمن

مدل هشتم
روش تابلوییF1/890/04 لیمر

اثرات ثابت12/290/0415هاسمن

مدل نهم
روش تابلوییF2/30/0088 لیمر

اثرات ثابت19/270/0017هاسمن

مدل دهم
روش تابلوییF1/920/0213 لیمر

اثرات ثابت12/880/0338هاسمن

5ـ2. آزمون ناهمسانی واریانس
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــی، ب ــای تابلوی ــیونی داده ــتفاده روش رگرس ــا اس ــش ب ــدل پژوه ــرآورد م در ب
ــوط  ــکالت مرب ــت، مش ــی اس ــی و مقطع ــری زمان ــای س ــی از داده ه ــه ترکیب ــورد مطالع ــای م داده ه
ــکل  ــتگي مش ــوالً خودهم بس ــد. اص ــش می آی ــدل پی ــانی در م ــس ناهمس ــتگی و واریان ــه خودهم بس ب
ــي و واریانــس ناهمســاني مشــکل خــاص داده هــاي مقطعــي اســت  ــه داده هــاي ســري زمان ــوط ب مرب
ــوان چنیــن  ــر مي شــود. در تقســیم بندي کلــي مي ت کــه ایــن مســائل در داده هــاي ترکیبــی پیچیده ت
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ــد،  ــدود باش ــي مح ــاي مقطع ــي و واحده ــه طوالن ــورد مطالع ــي م ــري زمان ــر س ــه اگ ــرد ک ــان ک بی
ــورد  ــي دورۀ م ــه ســري زمان ــه مشــکل خودهم بســتگي بیشــتر توجــه شــود و در شــرایطي ک ــد ب بای
بررســی محــدود و واحدهــاي مقطعــي متعــدد باشــد، احتمــال بیشــتري در وجــود ناهمســاني واریانــس 
ــر  ــه کمت ــورد مطالع ــی م ــه ســری زمان ــی ک ــش از آنجای ــن پژوه ــذا در ای ــود دارد. ل ــي وج بین گروه
از تعــداد مقاطــع )کشــورهای مــورد بررســی( اســت، انجــام آزمــون بــرای اطمینــان از نبــوِد واریانــس 
ناهمســانی الزامــی اســت. بنابرایــن بــا توجــه بــه تأثیــر مهــم ناهمســانی واریانــس در بــرآورد انحــراف 
معیــار ضرایــب و همچنیــن مســئلۀ اســتنباط آمــاری، الزم اســت قبــل از تخمیــن نهایــی مــدل، درمورد 
وجــود یــا نبــوِد ناهمســانی واریانــس تحقیــق شــود. در ایــن خصــوص، یکــی از روش هــای تشــخیص 
ناهمســانی واریانــس در داده هــای پانــل اســتفاده از آزمــون والــد33 اســت. فرضیــۀ صفــر در ایــن آزمــون 
ــر  ــده کوچك ت ــال محاسبه ش ــدار احتم ــه مق ــان اند. چنانچ ــا همس ــه واریانس ه ــت ک ــی از آن اس حاک
ــج  ــس اســت. نتای ــدل دارای مشــکل ناهمســانی واریان ــر رد می شــود و م ــۀ صف از 0/05 باشــد، فرضی

ــه  شــده اســت. ــا دهــم در جــدول 2 ارائ ــرای مدل هــای اول ت ــس ب آزمــون ناهمســانی واریان
جدول 2. نتایج آزمون ناهمسانی واریانس

نتیجهارزش احتمالمقدار آمارهمدل

ناهمسانی واریانس وجود دارد2352/990/0000مدل اول

ناهمسانی واریانس وجود دارد9612/040/0000مدل دوم

ناهمسانی واریانس وجود دارد101600/0000مدل سوم

ناهمسانی واریانس وجود دارد2370/460/0000مدل چهارم

ناهمسانی واریانس وجود دارد11000/260/0000مدل پنجم

ناهمسانی واریانس وجود دارد8314/910/0000مدل ششم

ناهمسانی واریانس وجود دارد9554/410/0000مدل هفتم

ناهمسانی واریانس وجود دارد10948/30/0000مدل هشتم

ناهمسانی واریانس وجود دارد13698/640/0000مدل نهم

ناهمسانی واریانس وجود دارد10277/820/0000مدل دهم

ــر آن  ــدول 2 بیانگ ــم در ج ــا ده ــای اول ت ــرای مدل ه ــس ب ــانی واریان ــون ناهمس ــج آزم نتای

33. Wald test 
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ــا رد  ــی مدل ه ــر در تمام ــۀ صف ــده، فرضی ــال محاسبه ش ــدار احتم ــه مق ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک اس
ــه یکــی از  ــی  ک ــا وجــود دارد. از آنجای ــس در مدل ه ــن مشــکل ناهمســانی واریان می شــود؛ بنابرای
ــا اســتفاده از روش حداقــل مربعــات  روش هــای رفــع مشــکل ناهمســانی واریانــس بــرآورد مــدل ب
ــش از  ــی پژوه ــای نهای ــن مدل ه ــرای تخمی ــه ب ــن مطالع ــذا در ای ــت. ل ــه )GLS(34 اس تعمیم یافت
ایــن روش اســتفاده شــد کــه در ایــن حالــت مشــکل خودهم بســتگی مــدل نیــز درصــورت وجــود، 

ــردد. ــع می گ رف

6. برآورد مدل و آزمون فرضیه های تحقیق 

6ـ1. برآورد مدل
نتایــج تخمیــن مدل هــای اول تــا دهــم بــا اســتفاده از روش GLS در جــدول 3 منعکــس شــده اســت. 
بررســی نتایــج مطالعــه حاکــی از آن اســت کــه تمــام متغیرهــای توضیحــی مدل هــای مــورد بررســی 
شــامل شــروع کســب وکار، اخــذ مجوزهــا، دسترســي بــه بــرق، ثبــت مالکیــت، اخــذ اعتبــار، حمایــت از 
ســرمایه گذاران، پرداخــت مالیــات، تجــارت فرامــرزی، اجــرای قراردادهــا و تعطیــل کــردن کســب وکار 
در ســطح معنــا دار بــوده و در شــاخص کارآفرینــی تأثیــر مثبــت دارد. هرچــه ضریــب متغیــر توضیحــی 
ــر  ــر توضیحــی کمت ــب متغی ــت بیشــتر آن و برعکــس هرچــه ضری بیشــتر باشــد، نشــان دهندۀ اهمی
باشــد، نمــودار توجــه بیشــتر بــه آن متغیــر در سیاســت گذاری اقتصــادی اســت. همچنیــن از آنجایــی 
ــا داری  ــت، معن ــر از 0/05 اس ــورد بررســی کوچك ت ــای م ــد در مدل ه ــارۀ وال ــال آم ــدار احتم ــه مق ک

ــد می شــود.35 ــز تأیی ــورد بررســی نی ــای م ــی مدل ه رگرســیونی تمام
جدول 3. نتایج تخمین مدل های پژوهش

مدل/ 
متغیرها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start
0/069

)0/12(

Lisence
0/021

)0/294(

Electric-
ity

0/005

)0/775(

34. Generalized Least Squares
35. اعداد داخل پرانتز نشانگر سطح احتمال است.
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مدل/ 
متغیرها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Registry
0/015

)0/434(

Credit
0/039

)0/000(

Investor
0/026

)0/15(

Tax
0/025

)0/254(

Trade
0/001

)0/893(

Contract
0/023

)0/448(

Closing
0/023

)0/324(

Labor
0/073 0/05 0/055 0/046 0/019 0/032 0/055 0/055 0/065 0/069

)0/000( )0/009( )0/003( )0/042( )0/409( )0/192( )0/003( )0/005( )0/002( )0/000(

Fdi
0/008 0/048 0/053 0/066 0/093 0/044 0/05 0/054 0/014 0/043

)0/918( )0/495( )0/468( )0/374( )0/147( )0/54( )0/485( )0/474( )0/87( )0/551(

Export
0/035 0/027 0/023 0/026 0/004 0/016 0/014 0/025 0/026 0/029

)0/017( )0/035( )0/099( )0/048( )0/728( )0/289( )0/386( )0/063( )0/049( )0/03(

Security
0/085 0/03 0/043 0/031 0/058 0/033 0/053 0/043 0/052 0/036

)0/106( )0/507( )0/343( )0/507( )0/089( )0/445( )0/238( )0/378( )0/272( )0/397(

Wald-
chi2

13/54 13/31 11/13 12/96 43/02 14/91 11/68 12/48 13/77 15/83

)0/0188( )0/0206( )0/0488 )0/0238 )0/0000( )0/0107( )0/0395 )0/0171( )0/0124 )0/0074(
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6ـ2. آزمون فرضیه های تحقیق
ــی در  ــعۀ کارآفرین ــاخص توس ــب وکار در ش ــروع کس ــاخص ش ــر ش ــق، تأثی ــۀ اول تحقی در فرضی
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــق حاک ــاری تحقی ــج آم ــد. نتای ــی ش ــا 2018م بررس ــی 2010 ت ــازۀ زمان ب
ــی  ــعۀ کارآفرین ــاخص توس ــب وکار و ش ــروع کس ــاخص ش ــن ش ــاداری بی ــتقیم و معن ــاط مس ارتب
ــیونی  ــتفاده از روش رگرس ــا اس ــت آمده ب ــیونی به دس ــب رگرس ــه ضری ــوی ک ــود دارد؛ به نح وج
ــی را مســتقیم و  ــعۀ کارآفرین ــروع کســب وکار و شــاخص توس ــن ش ــاط بی ــی، ارتب ــای پانل داده ه
ــد  ــا 1 درص ــه ب ــت ک ــای آن اس ــود به معن ــن خ ــه ای ــد ک ــان می ده ــدار 0/069 نش ــا مق ــر ب براب
افزایــش در شــروع کســب وکار، شــاخص توســعۀ کارآفرینــی 0/069ارتقــا می یابــد. نتایــج 
فرضیــۀ دوم تحقیــق نیــز حاکــی از آن اســت کــه بیــن شــاخص اخــذ مجــوز و شــاخص توســعۀ 
کارآفرینــی بــا ضریــب 0/021 رابطــۀ مســتقیم و معنــاداری وجــود دارد. براســاس نتایــج آزمــون 
ــر  ــرق در شــاخص توســعۀ کارآفرینــی تأثی ــه ب فرضیــۀ ســوم تحقیــق هــم، شــاخص دسترســي ب
مثبــت دارد. از ایــن  رو فــرض وجــود رابطــه بیــن شــاخص دسترســي بــه بــرق و شــاخص توســعۀ 
ــا 1  ــه ب ــت ک ــای آن اس ــن به معن ــه ای ــه ک ــود ک ــی ش ــد م ــب 0/005 تأیی ــا ضری ــی ب کارآفرین
ــود  ــی 0/005 بهب ــعۀ کارآفرین ــاخص توس ــرق ش ــه ب ــي ب ــاخص دسترس ــش در ش ــد افزای درص
ــاخص های  ــت ش ــر مثب ــاهد تأثی ــز ش ــم نی ــم و شش ــارم، پنج ــات چه ــورد فرضی ــد. درم می  یاب
ــب 0/015، 0/039  ــا ضرای ــت از ســرمایه گذاران به ترتیــب ب ــار و حمای ثبــت مالکیــت، اخــذ اعتب
و 0/026 در شــاخص توســعۀ کارآفرینــی در دورۀ زمانــی مــورد مطالعــه هســتیم. درمــورد 
ــارت  ــات، تج ــت مالی ــاخص های پرداخ ــت ش ــر مثب ــز، تأثی ــم نی ــتم و نه ــم، هش ــات هفت فرضی
فرامــرزی و اجــرای قراردادهــا به ترتیــب بــا ضرایــب 0/025، 0/001 و 0/023 در شــاخص 
ــم،  ــۀ ده ــت در فرضی ــد. درنهای ــاهده ش ــه مش ــورد مطالع ــی م ــی در دورۀ زمان ــعۀ کارآفرین توس
ــا روش داده هــای تابلویــی بیانگــر آن اســت کــه شــاخص تعطیــل کــردن  بررســی به عمل  آمــده ب
ــای  ــهولت فض ــاخص س ــاداری در ش ــت و معن ــر مثب ــب 0/023 تأثی ــا ضری ــب وکار ب ــای کس فض

ــته اســت. ــورد بررســی داش ــی م کســب وکار در دورۀ زمان

7. جمع بندی و نتیجه گیری
در ایــن مطالعــه، بــا اســتفاده از روش داده هــای تابلویــی طــی ســال های 2010 تــا 2018م بــه بررســی 
ــرق،  ــه ب ــر شــاخص های فضــای کســب وکار شــامل شــروع کســب وکار، اخــذ مجوزهــا، دسترســي ب اث
ثبــت مالکیــت، اخــذ اعتبــار، حمایــت از ســرمایه گذاران، پرداخــت مالیــات، تجــارت فرامــرزی، اجــرای 
ــرای  قراردادهــا و تعطیــل کــردن کســب و کار در شــاخص توســعۀ کارآفرینــی، به عنــوان پیش نیــازی ب
ــد.  ــه ش ــم انداز، پرداخت ــند چش ــۀ س ــب منطق ــورهای منتخ ــادی درکش ــد اقتص ــه رش ــتیابی ب دس
همچنیــن در ایــن پژوهــش از متغیرهــای نــرخ رشــد )مشــارکت( نیــروی کار، نســبت ســرمایه گذاری 
ــه تولیــد ناخالــص  ــه تولیــد ناخالــص داخلــی، نســبت صــادرات کاال و خدمــات ب مســتقیم خارجــی ب
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داخلــی و شــاخص آزادی اقتصــادی به عنــوان متغیرهــای کنترلــی اســتفاده شــد. پــس از انجــام آزمــون  
F لیمــر و تأییــد اســتفاده از روش داده هــای تابلویــی بــا توجــه بــه آزمــون هاســمن، روش اثــرات ثابــت 
در تمامــی مدل هــا تأییــد شــد. ولــی درنهایــت بــا توجــه بــه نتیجــۀ آزمــون  والــد تعدیل شــده، مبنــی 
بــر وجــود واریانــس ناهمســانی در مدل هــای پژوهــش حاضــر، از روش  حداقــل مربعــات تعمیم یافتــه 

ــرای تخمیــن نهایــی مدل هــا اســتفاده شــد. ب

ــاخص  ــر ش ــی ب ــاي توضیح ــام متغیره ــا دار تم ــت و معن ــر مثب ــی از اث ــه حاک ــج مطالع نتای
ــورهای  ــادی در کش ــد اقتص ــه رش ــتیابی ب ــرای دس ــازی ب ــوان پیش نی ــی به عن ــعۀ کارآفرین توس
منتخــب منطقــۀ ســند چشــم انداز اســت. یافته هــا حاکــی از آن اســت کــه در بیــن متغیرهــای 
از ســرمایه گذاران  اعتبــار، حمایــت  مــورد بررســی، متغیرهــای شــروع کســب وکار، اخــذ 
به عنــوان  کارآفرینــی،  توســعه  شــاخص  بــر  را  اثرگــذاري  بیشــترین  مالیــات  پرداخــت  و 
ــب  ــورهای منتخ ــه در کش ــورد مطالع ــی م ــادی در دورۀ زمان ــد اقتص ــرای رش ــازی ب پیش نی
مذکــور  شــاخص های  زیــاد  اهمیــت  نشــانگر  کــه  داشــته اند  چشــم انداز،  ســند  منطقــۀ 
ــب وکار  ــای کس ــاخص های فض ــر ش ــم و انکارناپذی ــر مه ــه تأثی ــه ب ــا توج ــن ب ــت. همچنی اس
در توســعۀ کارآفرینــی و نهایتــاً رشــد اقتصــادی الزم اســت در ایــن گــروه از کشــورها و 
ــای  ــازی و ارتق ــا آسان س ــه ب ــود ک ــیده ش ــری اندیش ــران تدابی ــالمی ای ــوری اس ــاً جمه خصوص
فعالیت هــای  بهبــود  و  توســعه  بــرای  بســتر الزم  بتــوان  فضــای کســب وکار  شــاخص های 
ــان  ــرد. در پای ــدار را ایجــاد ک ــوب و پای ــه رشــد اقتصــادی مطل ــل ب ــی در راســتای نی کارآفرین
ــد و  ــان نمی ده ــدت را نش ــای بلندم ــی، رفتاره ــای مقطع ــه داده ه ــود ک ــاره ش ــت اش الزم اس
ــی   ــود؛ درحال ــد می ش ــدت تأکی ــرات کوتاه م ــر اث ــی ب ــری زمان ــای س ــر در داده ه ــوی دیگ از س
ــری  ــر و پویات ــاختار عمومی ت ــی، س ــای تابلوی ــت در داده ه ــن دو خصوصی ــب ای ــا ترکی ــه ب ک
را می تــوان تصریــح و بــرآورد کــرد. بنابرایــن نتایــج به دســت آمده از ایــن طریــق بــرای 

ســال های آینــده نیــز تعمیم پذیــر اســت. 

بــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق پیشــنهاد می شــود برنامه ریــزان و سیاســت گذاران اقتصــادی 
کشــورهای منتخــب منطقــۀ ســند چشــم انداز و به ویــژه جمهــوری اســالمی ایــران نگاهــی راهبــردی 
ــه مســئلۀ فضــای کســب وکار و ارتقــای شــاخص های آن داشــته باشــند و در ایــن میــان  و بنیادیــن ب
وزن و اهمیــت بیشــتر را بــه شــاخص های شــروع کســب وکار، اخــذ اعتبــار، حمایــت از ســرمایه گذاران 
ــج  ــتر از نتای ــه بیش ــتفادۀ هرچ ــرای اس ــن، ب ــر ای ــد. افزون ب ــاص دهن ــا اختص ــت مالیات ه و پرداخ
پژوهــش و نیــز بررســی عوامــل اثرگــذار بــر فضــای کســب وکار در آینــده، می تــوان موضوعاتــی ازقبیــل 
بررســی و مقایســۀ اثــر شــاخص های فضــای کســب وکار بــر شــاخص کارآفرینــی و رشــد اقتصــادی در 
ــا را  ــۀ اروپ ــا مناطــق توســعه یافته ای همچــون اتحادی کشــورهای منتخــب منطقــۀ ســند چشــم انداز ب

بــرای تحقیقــات بعــدی پیشــنهاد داد. 
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