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Business environment is one of the important factors affecting the economic 
growth and development. This issue depends on some other factors, and affects 
various contexts. Given the importance of the issue, regulatory authorities of 
countries and international organizations always evaluate its effects and propose 
operational guidelines to improve it. Because of the significance of the business 
environment index, this article investigate the effects of business environment 
on economic growth of 12 chosen countries of MENA Zone, using Generalized 
Method of Moments (GMM), from 2005 to 2013. The results indicate that busi-
ness environment variables have positive and significant effects on economic 
growth. The only variable, which has negative and significant effect on eco-
nomic growth, is regulations. This shows that cumbersome regulations cause a 
decrease in economic growth.
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اثر بهبود فضای کسب وکار بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه
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وضعیت فضاي كسب و كار از جمله موضوعات تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادي كشورهاست. این موضوع 
از عوامل مهمی تاثیر می پذیرد و بر زمینه هاي گوناگونی اثر می گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، مراجع 
نظارتی كشورها و سازمان هاي بین المللی همواره این موضوع را بررسی و پایش كرده اند و راهكارهاي 
عملیاتی مورد نیاز را به منظور بهبود، به آن ها آن ارائه می كنند. با توجه به اهمیت شاخص فضاي كسب و كار، 
این تحقیق اثر شاخص فضاي كسب و كار بر رشد اقتصادي 12 كشور منتخب از كشورهاي منطقه منا را با 
استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته در بازه زمانی 2005 تا 2013 تحلیل می كند. نتایج حاصل از برآورد 
مدل نشان می دهد متغیرهای فضای كسب وكار تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند و باعث 
افزایش رشد اقتصادی كشورها می شوند. فقط متغیر قوانین و مقررات تأثیر منفی و معنی داری بر رشد 
اقتصادی دارند و نشان می دهند وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر باعث كاهش رشد اقتصادی كشورهای 

مورد نظر می شود. 
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مقدمه

رشد و توسعه اقتصادي از مهم ترین اهداف جوامع بشري است. الزمه دستیابی به این هدف، ایجاد و گسترش 
فعالیت اقتصادي است و مهم ترین پیش شرط فعاالن اقتصادي برای فعالیت، وجود ثبات، آرامش و به عبارت دیگر 
امنیت اقتصادي در كشور است؛ به نحوي كه سرمایه گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، 

توزیع و سرمایه گذاري خود را پیش بینی كنند )برومند، 2008(.

برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی باید شرایط مورد نیاز برای این موضوع تحقق یابد. می توان شرایط محیطی 
مورد نیاز برای افزایش تولید و گسترش كسب و كار را به فضای كسب و كار تعبیر كرد. به عبارت دیگر فضای 
كسب و كار، متغیرهای مؤثر بر كسب و كار بنگاه های اقتصادی است كه خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه هاست، اما 
بر نتیجه تالش آن ها بسیار مؤثر است. یک بنگاه برای كسب و حفظ مزیت رقابتی همواره باید نسبت به تغییرات 
فضای كسب و كار هوشیار باشد و آن را رصد كند تا بتواند استراتژی های خود را به درستی تغییر دهد و در صورت 

لزوم برنامه ریزی جدیدی انجام دهد )ساالری، 2011(.

منظور از فضاي كسب و كار، عوامل مكثر بر عملكرد واحدهاي اقتصادي، مانند كیفیت دستگاه هاي حاكمیت، 
ثبات قوانین و مقررات، كیفیت زیرساخت ها و غیره است كه تغییر دادن آن ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران 
بنگاه هاي اقتصادي است )میدري و قودجانی، 2008(. آنچه مسلم است اصالح فضاي كسب و كار و بهبود 
شاخص هاي مزبور در عرصه جهاني نه تنها گامي مثبت و اساسي برای تقویت جنبه مشاركت بخش خصوصي در 
عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید در كشور محسوب مي شود، بلكه به طور قطع از منظر سرمایه گذاران 
خارجي، از جمله مهم ترین نماگرها براي ورود به كشور میزبان و شرط الزم براي ارتقا و تسهیل جریان ورود 

فناوري به كشور است )بختیاری و شایسته، 2012(.

بررسی ها نشان می دهد ایران به لحاظ شاخص شروع كسب و كار در سال 2014، نسبت به سال قبل 6 پله 
سقوط كرده است و در سهولت كسب و كار رتبه 137 را در بین 183 كشور كسب كرده كه منطبق با واقعیت های 
اقتصادی كشور است )بانک جهانی، 2014(. برای بهبود شاخص فضای كسب و كار در سال های اخیر، قوانین 
متعددی وضع شده است كه هم در قانون برنامه پنجم توسعه، هم در ماده )7( قانون اجرای سیاست های كلی 
اصل چهل و چهارم قانون اساسی و هم در قانون بهبود مستمر كسب و كار به موضوع تسهیل فرایندهای اداری 

پرداخته شده است، اما عملكرد اجرای این قوانین چندان رضایت بخش نبوده است. 

برخی از این قوانین از جمله قانون تجارت به جای اینكه منطبق با نیاز امروز تولیدكنندگان باشد، خود به 
مانعی در فرایند ثبت شركت ها تبدیل شده است. ثبت یک شركت در كشور مراحل مختلفی دارد كه بنا به 
اظهارات فعاالن اقتصادی بسیار طوالنی و زمان بر است، به گونه ای كه فرایند قانونی و اداری ثبت یک شركت 
در كشور 3 تا 6 ماه زمان نیاز دارد. نهادهایی كه باید فرایندهای اداری و قانونی را تسهیل كنند، وظایف خود را 
به خوبی انجام نمی دهند. به عبارت دیگر قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون 
اجرای سیاست های كلی اصل 44، وظایفی را برای برخی نهادها مقرر داشته است كه مجری را ملزم می كند 
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به تسهیل فرایندهای كسب و كار بپردازد، حال آنكه در مقام عمل، چندان عملكرد خوبی طبق گزارش نهادهای 
معتبر به ثبت نرسیده است )اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران 1395؛ معاونت بررسی های 

اقتصادی، 1395(.

كشورهای موفق در حوزه اقتصاد، در سال های اخیر توانسته اند با بهبود شاخص های كسب و كار در جذب 
سرمایه و سرمایه گذار خارجی به اشتغال و رشد اقتصادی كشور خود كمک مؤثری كنند؛ بنابراین با توجه به 
اهمیت بهبود فضاي كسب و كار، در این تحقیق به بررسي تأثیر بهبود فضاي كسب و كار بر رشد اقتصادي در 
كشورهاي منتخب در حال توسعه با تأكید بر ایران، با استفاده از رهیافت گشتاور تعمیم یافته پرداخته می شود.

1- ادبیات موضوع 

در این بخش شاخص های فضای كسب وكار و تأثیر آن بر رشد اقتصادی بررسی می شود. 

1-1- شاخص های سنجش فضای کسب وکار 

مؤسسه 1DB با استناد به 10 شاخص كّمی كه 10 مرحله از عمر یک كسب وكار را از زمان شكل گیری تا 
انحالل آن دربر می گیرد، درباره میزان مناسب بودن محیط اقتصادی كشور برای انجام فعالیت اقتصادی قضاوت 
می كند. بر این اساس، شاخص فضای كسب وكار مزبور محاسبه و به صورت مقایسه ای برای همه كشورهای 

بررسی شده گزارش می شود )تاری و علوی منش، 2001(. شاخص ها عبارتند از:

1. شروع كسب وكار: این شاخص فرایند ثبت شركت را از نظر تعداد مراحل، مدت زمان مورد نیاز و هزینه 
صرف شده برای آغاز فعالیت را در نظر می گیرد.

آسان سازي شرایط شروع كسب و كار، از جمله اولین مراحلي است كه برای بهبود فضاي كسب و كار مورد 
می شوند.  تأسیس  بیشتری  بنگاههای  باشد،  آسان  اندازیكسب و كار  راه  كه  صورتي  در  زیرا  است،  توجه 
پایه  رسمی،  اقتصاد  به سمت  شركت  بیشتری  تعداد  انتقال  و  شروع كسب وكار  ساده سازی  با  همچنین 
مالیاتی دولت گسترش یافته و دولت می تواند بار مالیاتی شركت ها را كاهش دهد و اتخاذ این سیاست انگیزه 

بیشتری برای تولید ایجاد می كند.

2. اخذ مجوزها: شامل تمامی فرایند الزم برای اخذ مجوزهای مورد نیاز تا تأسیس و راه اندازی یک كارگاه است 
كه مطالعه موردی این شاخص نشان دهنده تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه صرف شده برای دریافت مجوزهای 
مورد نیاز با استاندارد معین هر كشور است. توازن میان رعایت ایمنی و سیاست های كنترلی اعطای مجوزهای 
گوناگون با هزینه های حاصل از اخذ مجوزها كه گاهی اوقات به غیر اقتصادی شدن فعالیت منجر می شود از 
مباحثی است كه اختالل در آن، همواره یكی از علل انتقال فعالیت ها از بخش رسمی اقتصاد به بخش غیر رسمی 
به حساب می آید؛ از این رو، توازن و تعادل میان ایمنی ناشی از اعطای مجوزها با هزینه ناشی از اخذ آن، از عوامل 

1. Doing Business
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پیش ِروی آسان سازی فضای كسب و كار است.

3. شاخص استخدام و اخراج نیروی كار: میزان دشواری استخدام، انعطاف پذیری ساعت كار، دشواری اخراج، 
هزینه استخدام و هزینه اخراج را می سنجد. بازار كار انعطاف ناپذیر از جمله موانع پیش ِروی فرصت های شغلی 
محسوب و موجب انتقال نیروی كار از بخش رسمی به بخش غیر رسمی اقتصاد می شود. مقررات اشتغال 
انعطاف پذیر سبب بهبود بهره وری می شود، اما مقررات انعطاف ناپذیر، بنگاه ها را به سمت سایر روش های حفظ 
قدرت رقابتی سوق می دهد، از جمله اینكه آن ها به استخدام كارگران غیر رسمی روی می آورند و پرداخت های 
غیررسمی انجام می دهند و از ارائه مزایای اجتماعی كارگران خودداری می كنند. مقررات اشتغال انعطاف پذیر، 

مزایای آزادسازی تجاری را نیز افزایش می دهد. 

4. ثبت مالكیت: فرایند الزم به منظور ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی است. تعداد مراحل، مدت زمان و 
هزینه های مترتب بر ثبت مالكیت در دفاتر اسناد رسمی سنجیده می شود. اصالحات مراحل ثبت اداری مرحله 
ابتدایی ورود به اقتصاد رسمی و گسترش فعالیت های اقتصادی است، زیرا كارایی ثبت اموال باعث تقویت حقوق 

مالكیت می شود و هزینه مبادله را كاهش می دهد.

5. اخذ اعتبار: این شاخص به میزان توانمندی، امكان سنجش گسترده، دقت اطالعات اعتباری و میزان 
پوشش اطالعات مالی افراد حقیقی و حقوقی مربوط است كه بخش دولتی یا بخش خصوصی آن را ثبت 
می كند و در اختیار سایر سازمان ها یا افراد قرار داده می شود تا بر اساس اعتبار تعیین شده به ارزیابی فعاالن 
اقتصادی بپردازند. دسترسی آسان به تسهیالت و اعتبارات بانكی از عواملی است كه در توسعه و گسترش فعالیت 
بنگاه های اقتصادی اثر مستقیم دارد. اصالح نظام بانكی با هدف افزایش سطح وام های ارائه شده و كاهش تعداد 
درخواست های بدون پاسخ از سیاست هایی است كه به توسعه سرمایه گذاری بنگاه ها در بخش خصوصی منجر 

می شود.

6. حمایت از سرمایه گذاران: در این شاخص این نكته بررسی می شود كه صاحبان سرمایه تا چه اندازه مورد 
حمایت نهادهای قانونی و رسمی هستند، به ویژه در معامالتی كه در آن ها منافع مدیران با منافع شركت یا منافع 
دولت در تعارض است. این بخش شامل معیارهایی مانند شاخص شفافیت مبادالت مالی )10-0(، شاخص 
مسئولیت پذیری مدیر عامل )10-0(، شاخص سهولت شكایت از طرف سهام داران )10-0( و شاخص توان 

حمایت از سرمایه گذار )10-0( است.

حمایت از سهام داران شركت در مقابل فعالیت های شخصی مدیران به منظور جلوگیری از سوء استفاده 
از دارایی های شركت برای انتفاع شخصی، از مهم ترین سیاست های حكمرانی شركتی است. از آنجایی كه 
سهام داران معموالً از اطالعات ریز معامالت مدیران شركت آگاهی ندارند و معامالت ممكن است با بنگاه هایی 
انجام شود كه مدیران شركت در سود و زیان آن بنگاه ذی نفع هستند، نبود حمایت كافی از سرمایه گذاران سبب 

جلوگیری از سرمایه گذاری بیشتر در سهام عادی و ارزش ویژه می شود. 

7. پرداخت مالیات: این شاخص مآخذ تعلق مالیات، دفعات پرداخت، زمان تعیین و پرداخت و كل مالیات 
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قابل پرداخت را بر حسب درصد از سود حاصل از فعالیت های اقتصادی ارزیابی می كند. مدیریت ناكارای مالیاتی، 
از جمله اصلی ترین موانع پیش ِروی فضای كسب و كار است، زیرا مالیات های گسترده و باالتر از سود ناخالص 
بنگاه های اقتصادی، شرایطی بحرانی در اقتصاد ایجاد می كنند و سبب خروج بنگاه ها از فعالیت اقتصادی یا فرار 

مالیاتی می شود.

برای صادرات، میزان تعرفه ها و  امضا، تعداد اسناد و تعداد روز  8. تجارت خارجی: تعداد مراحل، تعداد 
عوارض و همچنین تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز برای واردات و میزان تعرفه ها و عوارض 
را می سنجد. در كشورهایی كه امور گمركی و حمل و نقل تجارِی كارا وجود دارد، به استناد و امضاهای كمتری 
نیاز است و زمان كمتری برای انجام مراحل اداری و تشریفات گمركی مربوط به رویه های صادرات و واردات 
اختصاص می یابد و در نتیجه فعالیت صادركنندگان آسان تر است. بررسی ها نشان می دهد هر روز تأخیر اضافی 

در حمل ونقل معادل 0/5 درصد ارزش كاال برای كاالهای صادر شده با كشتی یا راه آهن هزینه دارد.

مواجه شدن بازرگانان با تأخیرهای طوالنی در انجام تشریفات گمركی و تقاضای متعدد رشوه موجب می شود 
آنان از عبور از مرزهای گمركی مجاز اجتناب و كاالها را از طریق قاچاق وارد كنند. ورود كاال از طریق قاچاق 
موجب می شود نظارتی بر كیفیت كاالی وارد شده انجام نشود و درآمدهای پیش بینی شده از راه مالیات بر واردات 

نیز حاصل نشود.

9. الزام آور بودن قراردادها: زمان و هزینه الزم برای اعالم ورشكستگی و چگونگی توزیع دارایی های شركت 
ورشكسته میان طلبكاران را دربر می گیرد. تأخیر در برگزاری دادگاه ها، اجرا نكردن حكم پس از اعالم رأی، 
طوالنی بودن مراحل دادرسی و تجدید نظر و صالحیت نداشتن مقامات و ضابطان قضایی از جدی ترین مواردی 
است كه ضمانت اجرایی قراردادها را با مشكل روبه رو می كند و مشكلی اساسی برای فعالیت كسب و كار بنگاه های 

اقتصادی به وجود می آورد.

10. انحالل یک فعالیت: تعداد مرحله، زمان الزم برای دادرسی و هزینه پرداخت شده برای پایان دادن به 
فعالیتی اقتصادی در این شاخص بررسی و ارزیابی می شود. قوانین و رویه های پیچیده مربوط به ورشكستگی، 
از موانع عمده فضای كسب و كار است كه برخی موارد، پرداخت مطالبات مربوطه را تا سال ها به تعویق می اندازد. 
وجود تنگناها در شرایط ورشكستگی درصد مطالبات قابل وصول را كاهش می دهد. در كشورهایی كه از قوانین 
پیچیده ورشكستگی استفاده می كنند، عامل بازدارنده قوی پیش ِروی سرمایه گذاران وجود دارد كه دسترسی به 
اعتبارات را كاهش می دهد، درنتیجه درصد وام های پرداخت نشده و ریسک مالی افزایش می یابد، زیرا اعتبارات 

قادر به وصول وام های منقضی شده نیستند. )اتاق تعاون و بازرگانی،1381، شهنازی و شبانی، 1388(.

1-2- فضای کسب و کار و رشد اقتصادی

مي توان گفت بخش درخور توجهي از مقتضیات رشد اقتصادي هر كشور در گرو فضاي كسب و كار مناسب در 
آن كشور است. تأثیر فضاي كسب و كار بر سرمایه گذاري را ميتوان از حوزه هاي استراتژیک توسعه صنعتي ایران 
تلقي كرد كه عمدتاً ناشي از عواملي چون بهره وري و اشتغال نیروي كار، سرمایه گذاري، آزاديهاي اقتصادي 
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تولیدكنندگان و ظرفیتهاي تولیدي است. از طرف دیگر، توسعه اقتصادي بر پایه رقابتپذیري كشورها استوار 
است و سالمت محیط كسب و كار از عوامل مؤثر بر رقابتپذیري كشورها در اقتصاد جهاني است.

بهبود شرایط و شاخص های فضاي كسب و كار از جمله توسعه نظام بانكي و كاهش زمان الزم براي اخذ مجوز، 
زمینه رشد و پویایي در هر كشوري را فراهم مي آورد، به  گونه اي كه افزایش اعتبارات و دارایيهاي بانكي به 
عنوان پشتوانه و تأمین كننده اصلي مالي در اكثر كشورها مطرح است و باعث بهبود فضاي كسب و كار و تولید 
كشور مي شود )حسیني و فهیمي فر، 2012(؛ بنابراین، شاخص فضاي كسب و كار، مهم ترین شاخص اقتصادي 

در رشد و شكلگیری بخش خصوصي و افزایش رشد اقتصادي جامعه است.

در ادبیات مربوط به رشد و توسعه اقتصادي، همواره این پرسش مطرح بوده است كه چرا برخي از كشورها 
فقیرتر از كشورهاي دیگر هستند. براي پاسخ به این سؤال نظریههاي متعددي مطرح شده كه ميتوان آن ها را به 
2 دسته نظریه كالسیک و نظریههاي جدید رشد اقتصادي تقسیم كرد. در این نظریهها، موضوع رشد اقتصادي 
به 3 زیرمسئله مختلف علل، اشكال و پیامدهاي آن تقسیم شده است. در تحلیل علل رشد اقتصادي نیز دو 

دسته عوامل در نظر گرفته ميشود:

1. علل مستقیم )یا آشكار( مانند انباشت سرمایه فیزیكي و انساني، تغییر فني درون زا و غیره؛

تصویر 1. مسیرهای اثرگذاری فضای كسب و كار بر رشد اقتصادی
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2. علل غایي )یا اصلي( مانند شانس، عوامل جغرافیایي، سرمایه اجتماعي و فرهنگ و نهادها به ویژه نهادهاي 
اقتصادي، از جمله حقوق مالكیت و نهاد بازار و غیره )رناني، داللی اصفهانی و حسینی صمدی، 2009(.

از آنجایي كه الگوي سولو نقطه آغاز تمامي تحلیلهاي رشد است، درك این الگو براي درك نظریههاي رشد، 
ضروري است. نتیجه گیري اصلي الگوي سولو این است كه انباشت سرمایه فیزیكي نميتواند رشد فوق العاده در 

تولید سرانه یا تفاوت هاي جغرافیایي تولید سرانه را توضیح دهد.

در ارتباط با بحث رشد اقتصادي در ایران، نگاهي به نتایج مطالعات انجام شده درباره رشد اقتصادي ایران نشان 
ميدهد درباره برخي علل مستقیم یا آشكار فرایند رشد اقتصادي )تأثیر پس انداز، سرمایه انساني، سرمایه گذاري 
بخش خصوصي، مالیات ها، مخارج دولت، كسري بودجه و به طور كلي سیاست مالي، سیاست پولي، تورم، توزیع 

درآمد و آموزش( اتفاق نظري بین پژوهشگران و یافتههاي تجربي آن ها وجود ندارد.

1-3-  پیشینه مطالعات 

در این بخش به مطالعات صورت گرفته در خارج و داخل كشور اشاره می شود. 

1-3-1- مطالعات خارجی 

برونتی و ودر2 )1999( در مقاله ای با عنوان »موانع نهادی در تعریف داده های كسب و كار و  كیسونكو، 
متدولوژی گزارش جهانی بخش خصوصی« به بررسی مشكالت سرمایه گذاران در شرایط بی اطمینانی پرداختند. 
ایشان برای بررسی این موضوع 3 هزار و 600 پرسش نامه در 69 كشور بین كارآفرینان پخش كردند. در این 
پرسش نامه ها از درك سرمایه گذاران از قابلیت پیش بینی قوانین و سیاست ها، اعتبار سیستم قضایی، فساد در 
بوروكراسی یا امنیت حقوق مالكیت، موانع اصلی كسب و كار و كیفیت خدمات توزیع شده از جانب دولت سؤال 

شده است. 

آنوس كاسرو و وروداكیس3 )2004( در مقاله ای با عنوان »رشد سرمایه گذاری خصوصی و هزینه كسب و كار 
در تونس: یک چشم انداز تطبیقی» به بررسی سرمایه گذاری بخش خصوصی در تونس و سایر كشورهای با 
رشد سریع پرداخته است. آن ها به این نتیجه رسیدند كه رشد تونس، بیشتر ناشی از سرمایه گذاری دولتی 
بوده تا خصوصی و با وجود انگیزه های فراوان برای سرمایه گذاری هنوز سهم بخش خصوصی كم است. ایشان 
شواهد تجربی درباره زیان شتاب سرمایه گذاری خصوصی در اواسط 1990 را مطرح كرده اند و به بررسی دالیل 
افزایش  باز بودن تجاری و در نتیجه كاهش رقابت در خدمات كلیدی،  این موضوع در چارچوب محدودیت 
بی اطمینانی در كسب و كار در نتیجه ریسک های تجاری، ضعف حكمرانان اقتصادی و چارچوب قانونی غیرشفاف 
و غیرقابل   پیش بینی پرداخته اند. تحلیل های این نویسندگان نشان می دهد كیفیت چارچوب مقررات برای انجام 

كسب و كار بر شرایط سرمایه گذاری خصوصی بسیار اثرگذار بوده است.

2. Kisunko, Brunetti & Weder
3. Anos Casero & Varoudakis
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دیانكوف، مک لیش و رامالهو4 )2006( در پژوهشی با عنوان »مقررات و رشد« در پی پاسخ به این پرسش 
مهم اقتصاد كه چرا برخی كشورها رشد سریع تری نسبت به سایر كشورها دارند و توجه به این مطلب كه حل 
این معما استاندارد زندگی نسبت درخور توجهی از جمعیت دنیا را بهبود می بخشد، تأثیر فعالیت حاكم بر قوانین 
تجاری در 135 كشور را بر رشد اقتصادی بررسی كردند. آن ها به این نتیجه رسیدند كه كشورهایی با مقررات 
بهتر رشد سریع تری از كشورهایی با مقررات دست و پا گیر دارند. همچنین نتیجه گرفتند بهبود مقررات تجاری 

از بدترین حالت موجود به بهترین حالت موجود باعث افزایش 2/3 رشد ساالنه می شود. 

كالپر و الو5 )2012( در مقاله خود ثبت شركت ها را در 92 كشور جهان مطالعه كرده اند و به بررسی چگونگی 
سهولت ثبت كسب و كار جدید پرداخته و اثرگذاری اصالحات ثبت شركت ها را بر روی ثبت شركت های جدید 
مطالعه كرده اند. نتایج نشان می دهد اصالحات كوچک )در كل كمتر از 40 درصد( اثر درخور توجهی بر كاهش 
هزینه ها، برای ایجاد شركت های جدید ندارد. همچنین  كار آفرینی برای پویایی اقتصاد مدرن ضروری و با رشد 

اقتصادی مرتبط است.

یالتا و یالتا6 )2012( به بررسی آزادسازی مالی و فرار سرمایه پرداخته اند. آن ها برای آزمون شدت فرار سرمایه 
از روش علیت پنلی استفاده كرده اند. به تعبیر آن ها فرار سرمایه، همان دارایی های خارجی انباشته شده ثبت نشده 
بخش خصوصی است. داده های آن ها برای 21 بازار نوظهور اقتصادی در دوره 2004-1980 نشان می دهد هیچ 
رابطه علّی معنی داری بین آزادسازی مالی و فرار سرمایه وجود ندارد، در حالی كه مقادیر وقفه دار فرار سرمایه 

منجر به افزایش مقادیر جاری آن می شود كه حاكی از ویژگی خود تقویت كنندگی فرار سرمایه است.

برادا، كاتن و وكسیک 7 )2008( فرار سرمایه را در عین وجود بدهی های داخلی بررسی كرده اند. در این مقاله 
فرار سرمایه برای 10 كشور مركزی و شرقی اروپایی در دوره 2009-1996 تخمین زده شده است. نتایج حاكی 
از آن است كه گسترش اعتبارات داخلی، یكی از منابع مهم تأمین مالی فرار سرمایه است. همچنین آزادسازی 

مالی از طریق افزایش اعتبارات مالی و كاهش هزینه انتقال، منجر به افزایش فرار سرمایه شده است. 

كینگ، پلوسر و ربلو8 )2014( به طراحی یک مدل كسب و كار پایدار پرداخته اند. آن ها در این مقاله بر این 
مورد تمركز كرده اند كه چگونه فضای بیرونی و اثرات آن را بر روی كسب و كار مدل سازی كنند. آن ها این فضای 
بیرونی و اثرات آن را اثرات خارجی9 نامیدند. مطالعات آن ها نشان می دهد سه مسئله كلیدی در مدل سازی 
كسب و كار پایدار وجود دارد كه شامل طبقه بندی آثار خارجی، شناسایی مجموعه ای از مدل ها و شناسایی رابطه 

متقابل بین آن هاست. 

4. Djankov, McLiesh, & Ramalho
5. Klapper & Love
6. Yalta & Yalta
7. Brada, Kutan, & Vukšić
8. King, Plosser, Rebelo
9. Externalities

هدایت حسین زاده. اثر بهبود فضای کسب وکار بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه



پاییز 1397 . دوره 6 . شماره 3

507

از آمار توصیفی و رگرسیون چند متغیره برای 28 كشور اروپایی بین  با استفاده  گوتودوسكا10 )2017( 
سال های 2000 تا 2016 به بررسی رشد اقتصادی و بین سال های 2010 تا 2017 به بررسی فضای كسب و كار 
پرداخته است. نتایج حاكی از آن است كه تغییرات صعودی در فضای كسب و كار در اتحادیه اروپا رخ داده است. 

همچنین نتایج نشان می دهند بین رشد اقتصادی و بهبود فضای كسب و كار رابطه ای معنادار وجود دارد.

1-3-2- مطالعات داخلی 

طیبی و عباسلو )2009( به بررسی اعتبارات بانكی و سایر تعیین كننده های اقتصادی فضای كسب و كار 
پرداختند و به دنبال اثر تسهیالت بانكی به همراه سایر تعیین كننده های كالن بر بخش های مختلف اقتصادی در 
دوره 1350-1380 بودند كه نتایج، زمینه های الزم برای تحلیل اثرات مختلف رشد تسهیالت بانكی بر توسعه 

فضای كسب و كار بخش های مختلف را فراهم می كند.

صالح آبادی )2009( به بررسی فرصت ها و قابلیت های بازار سرمایه و اثر آن بر فضای كسب و كار سایر بازارها 
پرداخته است. وی بیان می كندكه یكي از راهكارهاي بازار سرمایه، براي كمک به گسترش فضاي كسب و كار، 
فراهم كردن امكانات و تسهیالت الزم براي انتشار اوراق بهادار مختلف برای تأمین مالي طرح هاست. توسعه 
ابزارهاي سرمایه گذاري، ایجاد نهادهاي الزم براي تسهیل فعالیت ها و عملیات بازار و نیز ایجاد بازارهاي فعال و 
پیشرفته براي انتشار و معامالت اوراق بهادار مختلف از دیگر راهكارهاي اساسي بازار سرمایه براي كمک به بهبود 
فضاي كسب و كار در اقتصاد ایران است. در بین شاخص هاي ارزیابي فضاي كسب و كار، شاخص زمان و تسهیالت 

آغاز یک كسب و كار، همچنین شاخص حمایت از سرمایه گذار، ارتباط تنگاتنگي با نهاد ناظر بازار سرمایه دارد.

رحمانی )2010( به ضرورت اصالح و بهبود فضای كسب و كار پرداخته است. وی ابتدا اهمیت نظام مالی و 
توسعه مالی را شرح داده، سپس بازار سرمایه را توصیف كرده است. در این مقاله مهم ترین عوامل مؤثر بر بازار 
سرمایه بررسی شده است كه این عوامل عبارتند از: محیط قانوني، محیط اقتصادي، محیط فرهنگي و اجتماعي، 

فناوري اطالعات و ارتباطات، و فناوري پرداخت و تسویه. 

شهنازی و شبانی )2011( در مقاله خود به بررسی اثر شاخص های فضای كسب و كار بر رشد اقتصادی 
68 كشور منتخب دوره 2006-2003 پرداختند. نتایج تحقیق آن ها نشان دهنده ضعف در 7 زیر بخش انحالل 
شركت، ثبت اموال، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، اخراج و استخدام نیروی كار و شروع 
كسب و كار است و اثر منفی و منطبق با مبانی نظری تئوریک بر رشد اقتصادی در نمونه مورد آزمون دارد. 
همچنین، ضریب 3 شاخص اخذ مجوز، حمایت از سهام داران ُخرد و اخذ اعتبار در محدوده زمانی و مكانی 

موردمطالعه بر خالف مبانی تئوریک است.

حسیني و فهیمي فر )2012( در مقاله اي با عنوان نقش توسعه نظام مالي و بهبود فضاي كسب و كار بر رشد 
اقتصادي، با استفاده از روش دادههاي تابلویي در دوره زمانی 2009-2006 به این نتایج دست یافته اند كه 

10. Gtodowska

هدایت حسین زاده. اثر بهبود فضای کسب وکار بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه



پاییز 1397 . دوره 6 . شماره 3

508

بهبود شرایط مالي و فضاي كسب و كار بر رشد اقتصادي مؤثر است، به گونه اي كه با افزایش 1 درصد در حجم 
دارایي هاي بانكي و اعتبارات بانكي، به ترتیب 0/39 و 0/11 درصد به رشد اقتصادي كشورها افزوده مي  شود.

ولي بیگي و پناهی )2010( در مطالعه اي به بررسي جایگاه ایران در اقتصاد جهاني در مقایسه با كشورهاي 
منتخب )از منظر شاخصهاي توسعه انساني، آزادي و اقتصادي فضاي كسب و كار( پرداخته اند. با توجه به رتبه 
ایران و وضعیت شاخص ها، ایران در زمره كشورهایي با فضاي كسب وكار خنثي و بازدارنده ارزیابي ميشود و 
شاید كفه ترازو به سمت بازدارنده بیشتر باشد. یافته هاي این مطالعه نشان مي دهند؛ مهمترین عوامل مؤثر 
بر فضاي كسب و كار كشور كه باید به آن توجه جدي كرد عبارتند از: محیط سیاسي، محیط اقتصاد كالن، 
فرصتهاي بازار، تسهیل فرایند جذب سرمایه خارجی ، كاهش رویه هاي صادرات و واردات كشور و كنترل ارزي، 
وضعیت بهبود سیستم مالیاتي، تأمین مالي صادرات و واردات، بازار كار و زیرساختها. به نظر ميرسد با اصالح 
ساختار اقتصادي كشور بر اساس فاكتورهاي پیش گفته ميتوان فضاي كسب و كار كشور را به سمت ایجاد فضاي 

پیش برنده سوق داد.

حاجی حیدری و سید جوادین )2012( به بررسی توسعه و تغییر مدل كسب و كار با به كارگیری رویكرد 
پویای سیستم ها پرداخته اند. در این بررسی امكان مدل سازی كسب و كار به شیوه های پویا و منعطف طراحی 
شده است. در همین راستا با استفاده از رویكرد پویایی سیستم ها، مدل طراحی شده و ساختار آن با نظرسنجی 
از خبرگان تایید شده است. نتایج نشان می دهد با وجود ایجاد ارزش ناشی از كاهش هزینه ها یا بهبود كیفیت، 
نحوه توزیع ارزش ایجاد شده در زنجیره به عوامل متعددی چون عكس العمل اركان تأثیرگذار بر سیستم و رفتار 

پویای كل اركان بستگی دارد.

منطقی و ثاقبی سعیدی )2013( به مدل سازی فضای كسب و كار پرداخته اند. آن ها بر اساس رویكردهای 
مختلفی كه در مدل سازی مدل كسب وكار وجود دارد، تعاریف و مؤلفه های مدل كسب و كار را ارائه كرده اند. در 
این مطالعه سعی شده است تا با مروری بر مطالعات صورت گرفته، مهم ترین روش ها و معیارهای ارزیابی مدل 
كسب و كار مشخص شود. به گفته آن ها مدل های كسب وكار، نمایشی از كسب وكار در یک زمان خاص هستند. 
تحوالت سریع در محیط اقتصادي، فرهنگي، سیاسي و فناوري، منجر به پیچیده ترشدن محیط فعالیت سازمان ها 

و باعث شده كه سازمان ها دیگر از ثبات برخوردار نباشند و كسب و كارها به صورتی پویا تكامل یابند.

حكمتی فرید، محمدزاده و خزائلی )2016( با استفاده از داده های تابلویی سال های 2004 تا 2013 به 
بررسی تأثیر شاخص های فضای كسب و كار و مالكیت فكری بر رشد اقتصادی كشور های با درآمد متوسط به باال 
پرداخته اند. بررسی نتایج نشان می دهد شاخص های فضای كسب و كار )شامل شاخص های اخذ مجوز، شروع به 
كار و اخذ تسهیالت( تأثیرگذاری مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین نتایج مطالعه حاكی از 
آن است كه شاخص حقوق مالكیت فكری، شاخص های حكمرانی خوب )شامل كیفیت قوانین و ثبات سیاسی(، 
سرمایه ثابت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر تولید سرانه كشور های با درآمد 

متوسط به باال داشته اند.
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علیزاده )2016( در مقاله ای با عنوان »توسعه و بهبود فضای كسب وكار پیش نیاز جذب سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در دستیابی به رشد اقتصادی» با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی رابطه بین بهبود 
فضای كسب و كار و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی پرداخته است. نتایج 
تحقیق نشان می دهد رابطه مستقیم و دوسویه بین توسعه فضای كسب وكار و جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی برای دستیابی به رشد اقتصادی در ایران وجود دارد؛ بدین صورت كه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 
انتقال فناوری جدید، مدیریت و دانش روز و از همه مهم تر توسعه فضای كسب وكار را به دنبال خواهد داشت. 
از طرفی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران نیازمند تحقق پیش نیازها و الزاماتی است كه بهبود و 

توسعه زیرساخت های فضای كسب وكار از مهم ترین این الزامات است.

2- روش شناسی پژوهش

در این مطالعه برای بررسی تأثیر متغیرهای فضای كسب وكار بر رشد اقتصادی از روش گشتاور تعمیم یافته 
استفاده شده است. در معادالتی كه در تخمین آن ها اثرات غیر قابل مشاهده خاص هر كشور و وجود وقفه متغیر 
وابسته در متغیرهاي توضیحی مشكل اساسی است، از تخمین زن گشتاور تعمیم یافته11 كه مبتنی بر مدل هاي 

پویاي پانلی و برآوردگری ابزاری است، استفاده اسفاده شده است )بارو و لی، 1996(.

روابط پویا با حضور متغیرهای وابسته وقفه دار در میان متغیرهای توضیحی مدل سازی می شود:
yit=δyit-1+X ́itβ+uit

i=1,….,N

t=1,…,T 

كه در آن و اسكالر هستند. با فرض اینكه Uit از مدل جزء اخالل یک طرفه تبعیت می كند، به عبارتی تنها یک 
عامل موجب تفاوت مقطع هاست و آن الگوی اثرات ثابت است، داریم:

Uit=μi+Vit

كه در μi و Vit  آن در بین مقاطع و در هر مقطع مستقل از یكدیگرند. در این نوع مدل ها به دلیل حضور متغیر 
وابسته وقفه دار در میان متغیرهای توضیحی و نیز اثرات مقطعی نامتجانس بین مقاطع، مسئله خود همبستگی 
آشكار می شود. از آنجایی كه Uit تابعی از μi است، آشكار است yi,t-1 كه نیز تابعی از μi است، بنابراین متغیر yi,t-1 به 
عنوان متغیری توضیحی در سمت راست معادله با جزء خطای همبسته Uit است و این خود سبب تورش دار شدن و 
ناسازگار بودن تخمین زننده حداقل مربعات معمولی12 می شود. حتی اگر Vit به صورت سریالی همبسته نباشد، تخمین 
زننده حداقل مربعات تعمیم یافته13 نیز با فرض اثرات تصادفی برای مدل دادههای تلفیقی پویا تورش دار خواهد بود. 

11.Generalized Method of Moments (GMM)
12.Ordinary Least Squares (OLS)
13.Generalized Least Squares (GLS)
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آرالنو و باند در سال 1991 فرایندی از روش گشتاورهای تعمیم یافته پیشنهاد دادند كه كاراتر از تخمین زننده های 
قبلی است )ابریشمی، مهرآرا و تمدن نژاد، 2009(.

استفاده از این روش برای تخمین مدل، مزیت های فراوانی دارد؛ برای مثال، لوین، لویزا، بک14 )2000(، 
استفاده از این تخمین زن را برای برطرف كردن واریانس داده های سری زمانی بسیار مناسب می دانند. تخمین زن 
گشتاورهای تعمیم یافته با محاسبه تأثیرات ویژه فردی مشاهده نشده در مدل كه به صورت وارد كردن متغیر 
وابسته با وقفه به عنوان یک متغیر توضیحی در مدل انجام می شود كنترل بهتری بر درون زایی كل متغیرهای 

توضیحی مدل دارد )یاوری و همكاران، 2010(. 

پس از برآورد ضرایب، الزم است از آزمون سارگان برای بررسی معتبر بودن متغیرهای ابزاری تعریف شده 
در مدل استفاده شود. در این آزمون اگر فرضیه صفر رد نشود، در آن صورت متغیرهای ابزاری تعریف شده 
در مدل معتبر است و مدل نیاز به تعریف متغیرهای ابزاری بیشتری ندارد، اما در صورت رد فرضیه صفر، 
متغیرهای ابزاری تعریف شده، ناكافی و نامناسب و الزم است متغیرهای ابزاری مناسب تری برای مدل تعریف 
شود )بالتاجی15، 2005؛ به نقل از اصغرپور، سلمانی، فشاری و دهقانی، 2011(. به بیان دیگر فرضیه صفر 
همبسته بودن پسماندها با متغیرهای ابزاری را رد می كند كه در این حالت هیچ گونه ارتباطی میان اجزای خطا 

و ابزارهای به كاررفته وجود ندارد. 

منظور از معتبر بودن متغیرهای ابزاری این است كه متغیرهای ابزاری تعریف شده در مدل باید همبستگی 
باالیی با متغیر وقفه دار مرتبه اول متغیر وابسته داشته باشند؛ ولی با جمالت اختالل، همبستگی نداشته نباشند. 
افزون بر این، باید مرتبه خود رگرسیونی جمالت اختالل نیز آزموده شود، زیرا روش تفاضل گیری مرتبه اول 
برای حذف اثرات ثابت در صورتی مناسب است كه مرتبه خود رگرسیونی جمالت اختالل از مرتبه دو نباشد. 
به عبارتی   آماره )AR)2 یا M2، وجود همبستگي سریالي مرتبه دوم در جمالت خطاي تفاضلي مرتبه اول را 
آزمون مي  كند. عدم رد فرضیه صفر در آزمون، شواهدي را دال بر فرض عدم همبستگي سریالي فراهم مي  كند. 
اگر همبستگي سریالي مرتبه دوم در جمالت خطا از معادله تفاضلي مرتبه اول وجود نداشته باشد.تخمین زننده 

گشتاورهای تعمیم یافته سازگار است.

2-1- معرفی مدل تحقیق 

بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده، مدل داده های تابلویی پویا برای بررسی اثرگذاری متغیرهای 
فضای كسب وكار بر رشد اقتصادی در كشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )منا(16 استفاده می شود.

14. Levin, Loayza & Beck
15. Baltagi

16. اردن، الجزایر، ایران، بحرین، تركیه، تونس، مصر، عربستان، كویت، عمان، لبنان، مالت و مراكش. به دلیل وجود داده برای این 
كشورها، بررسیها بر روی این كشورها صورت گرفته است.
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GDPit= α +β1 GDPit-1+β2 PECit +β3PRPit +β4 SIPIit+β5CRPit +β6CSBit +β7 ESit +β8PSBit + β9TABit +ε          

 :SIPI ،ثبت دارایی :PRP ،بستن قرارداد :PEC ،عرض از مبدأ :a رشد اقتصادی؛ :GDP ،كه در معادله فوق
قدرت حفظ و حمایت سرمایه گذار، CRP: هزینه ثبت دارایی، CSB: هزینه شروع كسب وكار، CES: اجرای 
قرارداد، PSB: مراحل شروع به كار و TAB: تجارت خارجی و جزء اخالل است. همان طور كه مالحظه می شود 
معادله مزبور در فرم معادالت پویا تصریح شده است؛ بنابراین در فرایند برآورد ضرایب باید این مهم در نظر گرفته 
شود. وجود وقفه متغیر وابسته در مدل در نظر گرفته شده، باعث می شود رشد اقتصادی كشورها در بلندمدت 

مدنظر قرار گیرد. داده ها از سایت بانک جهانی17 و سایت فضای كسب وكار18 استخراج شده است. 

مؤسسه 19DB با استناد به 10 شاخص كّمی كه 10 مرحله از عمر یک كسب وكار را از زمان شكل گیری تا 
انحالل آن دربر می گیرد، درباره میزان مناسب بودن محیط اقتصادی كشور برای انجام فعالیت اقتصادی قضاوت 

می كند. بر این اساس شاخص فضای كسب وكار موارد زیر است كه به اختصار توضیح داده می شود. 

شروع كسب وكار: فرایند ثبت شركت را از نظر تعداد مراحل، مدت زمان مورد نیاز و هزینه صرف شده برای آغاز 
فعالیت در نظر می گیرد. آسان سازي شرایط شروع كسب و كار از جمله اولین مراحلي است كه برای بهبود فضاي 
كسب و كار مورد توجه است، زیرا در صورتي كه راه اندازی كسب و كار آسان باشد، بنگاههای بیشتری تأسیس 

می شوند.

قدرت حفظ و حمایت از سرمایه گذاران: در این شاخص بررسی می شود كه صاحبان سرمایه تا چه اندازه مورد 
حمایت نهادهای قانونی و رسمی هستند، به ویژه در معامالتی كه در آن ها منافع مدیران با منافع شركت یا منافع 

دولت در تعارض است.

2-2- ثبت دارایی شرکت: تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه

تجارت خارجی: تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز برای صادرات، میزان تعرفه ها و عوارض و 
همچنین تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز برای واردات و میزان تعرفه ها و عوارض را می سنجد.

الزام آور بودن قراردادها: زمان و هزینه الزم برای اعالم ورشكستگی و چگونگی توزیع دارایی های شركِت 
ورشكسته میان طلبكاران را بررسی می كند.

ثبت مالكیت: فرایند الزم برای ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی است. تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه های 
مترتب بر ثبت مالكیت در دفاتر اسناد رسمی سنجیده می شود.

17. WDI
18. World Bank Doing Business, the International Bank for Reconstruction and Development, www.doingbusiness.
org/economyrankings
19. Doing Business 
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3- یافته های پژوهش

در این مطالعه به بررسی تأثیر مؤلفه های فضای كسب وكار بر رشد اقتصادی كشورهای منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا )منا( با استفاده از رهیافت گشتاور تعمیم یافته در دوره 2013-2005 پرداخته شده است كه در 

جدول شماره 1 نتایج به دست آمده از مدل فوق گزارش می شود.

بر اساس نتایج به دست آمده، می توان بیان كرد وقفه متغیر وابسته تأثیر مثبت و معنی دار دارد و بیانگر این 
است كه مدل رشد مورد استفاده و بحث همگرایی اقتصادی برای كشورهای منطقه منا اعتبار دارد و تأیید كننده 

مدل استفاده شده در مطالعه است20. 

بر اساس جدول شماره 1، نتایج آماره آزمون سارگان بر رد نشدن فرضیه صفر و معتبر بودن متغیرهای ابزاری 
تعریف شده داللت دارد؛ بنابراین، مدل نیازی به متغیرهای ابزاری دیگر ندارد. به طوری كه بین متغیرهای ابزاری 
تعریف شده و اثرات ثابت یا انفرادی كشورها هیچ گونه همبستگی وجود ندارد. به عبارت دیگر آماره آزمون 
سارگان در مدل ها، استفاده از متغیرهای ابزاری برای كنترل همبستگی بین متغیرهای توضیحی و جمالت 

20. سطح معنی داری در این مطالعه به صورت 5 درصد، 1 درصد و 10 درصد در نظر گرفته شده است. 

جدول 1. نتایج برآورد مدل به روش گشتاور تعمیم یافته متغیر وابسته رشد اقتصادی

ارزش احتمالآماره Z19ضریبنام متغیرها
C-2/68-1/530/12

PEC-0/16-2/460/014
PRP-0/13-2/110/035
CES-0/12-1/540/12
CSB-0/047-1/960/05
ESSI0/0484/770/000
CLRI-0/15-3/200/001
TAB0/104/050/000

GDP(-1)0/691/630/10
wald 859/270/000آماره
3/940/68آماره سارگان
AR2 0/630/52-آماره

 منبع: یافته های تحقیق
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اختالل را تأیید می كند. در ادامه به منظور آزمون فرضیه خود همبستگی جمالت اختالل، از آماره آزمون آرالنو 
و باند استفاده شده است. مالحظه می شود كه فرضیه صفر مبنی بر نبود خود همبستگی در جمالت اخالل 
تفاضل گیری شده، رد نشده و بنابراین روش آرالنو و باند روشی مناسب برای برآورد پارامترهای مدل و حذف 
اثرات ثابت است. به بیان دیگر با یک مرتبه تفاضل گیری از جمالت اخالل، همبستگی سریالی بین اجزای 
جمالت اختالل رفع  شده و جمالت اختالل تفاضل گیری شده خود همبستگی مرتبه اول و دوم ندارند. همچنیـن 

بر اساس نتایج آزمون والد، فرضیه صفر مبنی بر بی معنی بودن تمامی ضرایب در مدل ها رد می شود. 

با توجه به اینكه برخی از متغیرها تأثیر معنی داری بر مدل نداشته اند21، از مدل حذف شده تا مدل بهتر 
شود. متغیر وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر موجب دلسردی فعاالن اقتصادی و قدم گذاشتن در مسیرهای 
نادرست برای اخذ مجوز می  شود؛ بنابراین سهولت در اخذ مجوز می تواند ورود به فضای كسب وكار را آسان 
و به گسترش بخش رسمی اقتصاد كمک كند. وجود بحران های اقتصادی، شوك ها، افزایش هزینه های بنگاه 
و ناكارآمدی قوانین و مقررات موجب ورشكستگی بنگاه ها و ناتوانی در پرداخت بدهی های آنان می شود. در 

كشورهایی با قوانین سخت و پیچیده، عامل بازدارنده قوی برای سرمایه گذاران وجود دارد. 

 متغیر تجارت، اثر مثبت، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد و با افزایش میزان تجارت در 
كشورهای مورد نظر، رشد اقتصادی این كشورها افزایش می یابد؛ یعنی به ازای افزایش یک واحد تجارت، 

رشد اقتصادی به اندازه 0/1 واحد افزایش خواهد یافت. 

متغیر سهولت دادخواست سهام داران تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. طوری كه به ازای 
افزایش یک واحد در این شاخص، رشد اقتصادی به اندازه 0/048 واحد افزایش خواهد یافت. 

 همچنین متغیرهایی مانند مراحل شروع كسب وكار، اجرای قرارداد، حمایت از سرمایه گذار و ثبت اموال 
)دارایی( به دلیل بی معنی بودن، از مدل حذف شده است. از بین متغیرهای فضای كسب وكار، بیشترین 
تأثیر را متغیرهای قرارداد بستن و ثبت دارایی كه تأثیر مثبت، معنی دار و بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی 

دارند، به متغیرهای مهم شناخته شده است. 

4-  بحث و نتیجه گیری

با توجه به اینكه بهبود محیط كسب و كار موجبات رشد اقتصادی را فراهم می آورد، هدف این پژوهش 
بررسی اثر شاخص های فضای كسب و كار بر رشد اقتصادی كشورهای منطقه منا بود. نتایج تحقیق حاكی از 
وجود رابطه مثبت میان رشد اقتصادی و شاخص های اجرای قرارداد، سهولت دادخواست سهام داران، ثبت 
اموال، حمایت از سرمایه گذاران ُخرد، پرداخت مالیات و بهره وری نیروی كار و سرمایه است؛ یعنی هرچه 
دادخواست سهام داران به سهولت انجام پذیرد، فضای كسب و كار بهبود یافته و در نتیجه تأثیر مثبت بر رشد 
اقتصادی خواهد داشت. هرچه حمایت از سرمایه گذاران بیشتر باشد، شاخص   های فضای كسب و كار بهتر 

21. با استفاده از آزمون خطای تصریح مدل و آزمون معنی داری كل رگرسیون، برخی از متغیرها از مدل حذف شده اند. 
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شده و در نتیجه رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت. هرچه بهره وری نیروی كار و سرمایه بیشتر باشد، رشد 
اقتصادی بیشتر خواهد شد. همچنین شاخص های هزینه شروع كسب و كار، مراحل ثبت دارایی ها، قوانین 
و مقررات و مراحل اجرای قرارداد رابطه منفی با رشد اقتصادی در كشورهای مورد بررسی دارند. بر اساس 
نتایج پژوهش از میان شاخص های فضای كسب و كار، شاخص حمایت از سرمایه گذاران، هزینه ثبت دارایی 

و هزینه شروع كسب وكار به دلیل معنی دارنبودن از مدل حذف شده اند. 

با توجه به اینكه بهبود فضای كسب و كار نقشی اساسی در افزایش رشد اقتصادی كشورها ایفا می كند، 
توصیه هایی سیاستی برای بهبود شرایط كسب و كار ارائه می شود: آسان تركردن مراحل اخذ مجوز؛ تسریع 
در تأمین مالی طرح ها؛ ساماندهی نظام جامع اطالعاتی؛ كاهش مراحل اداری و زمان برای اجرای تعرفه های 

گمركی؛ ساده سازی قوانین و مقررات.
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