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چکیده
فضای کسبوکار در گسترش و تسهیل فعالیتهای اقتصادی هر کشوور ققو

تأثیرگوذاری داشوته و بهبوود

فضای کسبوکار جزو مهمترین اولویتهای سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشوورها تققوی مویگوردد
یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر فضای کسبوکار ،فساد است فساد میتواقد در قالب رشوه ،مالحظوا
جناحی و سیاسی در اقجام کسبوکارها ،اخذ اعتبارا باقکی و مواردی از این قبیل بر فضوای کسوبوکوار
تأثیرگذار باشد؛ ازاینرو در این پژوه  ،عوامل مؤثر بر فضای کسبوکار با تأکید بر فسواد در کشوورهای
منتخب اسالمی در بازه زماقی  2005-2018مطالعه شده است برای این کوار دادههوا و االالعوا الزم بورای
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برآورد مدل از پایگاه االالعاتی باقک جهاقی و سازمان بینالمققی شفافیت استخراج شوده و مودل تیقیوا بوا
روش رگرسیوقی کواقتایل برآورد شده است قتایج برآورد مدل قشان میدهد که باال بودن سطح فساد توأثیر
منفی بر سهولت کسبوکار کشورها داشته و فضای کسوبوکوار در ایون کشوورها را بودتر مویکنود قور
بیکاری و قر تورم قیز بهعنوان شاخصهای بیثباتی اقتصادی تأثیر منفی بر فضای کسبوکار دارقد؛ اما در
سطح معناداری  5درصد ،تأثیر قر بیکاری تنها در کواقتیلهای اول ،دوم و سوم بوه لیواآ آمواری معنوادار
است همچنین درآمد مالیاتی ،باز بودن تجاری کشور و قوساقا قر ارز بهترتیب تأثیر منفی ،مثبت و منفی
بر فضای کسبوکار داشته و این اثرا در سطح معناداری  5درصد به لیاآ آماری معنادار هستند
کلیدواژهها :کسبوکار ،فساد ،رگرسیون کواقتایل ،ایران
طبقهبندی .M21, D73, C22, C19:JEL

مقدمه

فضای کسبوکار 1ازجمقه شاخصهای تعیوینکننوده وعوعیت اقتصوادی هور کشوور بووده و بوا
استناد به آن می توان به بررسوی و تجزیوه و تیقیول شورایت اقتصوادی هور کشوور پرداخوت فضوای
کسبوکار در کشورها هرچه شفافتور و رقوابتی توری باشود منجور بوه افوزای

سوالمت اقتصوادی

کشورها و اتخاذ سیاستهای مطقوب شده و همچنین روقد بهبودی شاخصهای اقتصادی را در پوی
جوذب سورمایهگوذاری

خواهد داشت به عبار دیگر ،تأثیر فضای کسبوکار مساعد ،بر افوزای

داخقوی و خووارجی ،ایجوواد اشووتغال و همچنوین رشوود تولیوود قاخووالص داخقوی کووامالً مشووهود اسووت
بهالورکقی کشورهایی که بهدقبال گسترش حجم تجار خود با سایر کشورهای دقیا میباشوند ،بور
لزوم بهبود فضای کسبوکوار تأکیود دارقود و اقوداما متعوددی را در راسوتای بهبوود مؤلفوههوای
کسبوکار اقجام میدهند آقچه مسقم است اصالح فضای کسبوکار و بهبود شاخصهوای مزبوور
در عرصه جهاقی قهتنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت مشارکت بخ

خصوصی در عرصه

اقتصاد ،ارتقاء سطح اشتغال و همچنین تولید در کشور میسوب میشود ،بقکه بهالوور قطوا از منظور
سرمایهگذاران خارجی قیز ازجمقه مهمترین قماگرها برای ورود به کشور میزبوان و همچنوین شور
الزم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشوور میسووب مویشوود ( Mehrabani, et al.,
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.)2016
شاخص فضای کسبوکار یکی از پارامترهای مهم برای جذب سورمایه خوارجی و همچنوین از
مهمترین عوامل تعیینکننده در تصمیمگیری سرمایهگوذاران میسووب مویشوود در یوک اقتصواد،
عوامل متعددی بر فضای کسوبوکوار تأثیرگذارقود یکوی از مهومتورین ایون عوامول فسواد 1اسوت
مطالعا متعدد اقجام شده در زمینه فساد قشان میدهند که فساد میتواقد برای یک اقتصاد آسویب-
زقنده باشد وسعت و گستردگی آثار مخرب فساد بوه درجوه و سوطح توسوعهیوافتگی اقتصواد مقوی
بستگی دارد فساد در ابتدا با کاه
کاه

اقگیزه اقجام سرمایهگذاری ،ماقا رشد اقتصادی شده و آن را

میدهد سپس با ایجاد تغییر ساختار مخارج دولت از افزای

رشد جقوگیری مویکنود در

واقا فساد از مسیرهای مختقف رشد اقتصادی را تضعیف میکند ایون معضول اجتمواعی بوا ایجواد
اقیراف در تخصیص منابا و اقگیزهها از گسوترش مکواقیزم بوازار جقووگیری مویکنود همچنوین،
تضعیف حقوق مالکیت و عدم تضمین منافا قاشی از مفاد قراردادها را بههموراه داشوته و بوه عورر
بنگاههای کوچک عمل میکند در عمن فساد کارایی زیرساختهوا و مخوارج دولتوی را کواه
داده و همچنین از سطح مخارج دولتی در حوزههای آموزشی و بهداشتی کاسته و لطمه مهموی بور
رشد اقتصادی وارد میکند (.)Tanzi, 1998
فساد همچنین کاه

درآمدهای مالیاتی دولت را در پی دارد و با اقتقال فعالیتهوا بوه اقتصواد

پنهان( 2اقتصاد سایه) موجب فرار مالیاتی شده و قهایتاً هزینه جماآوری مالیا هوا را افوزای

موی-

دهد بنابراین میتواقد به کسریهای بیشتر در بودجه دولت منجر شده و پیامدهای تورمی قاشی از
کسری بودجه دولت را تقویت کند عالوه بر این ،فساد منجر به کاه

در پساقدازهای مقی شوده

و بر توزیا درآمد قیز تأثیر منفی دارد (.)Cooray & Schneider, 2016
از الرف دیگر ،فساد بر فضای کارآفرینی قیز تأثیر داشته و اقگیزههای موجوود در کوارآفرینی
را تغییر داده و کارآفرینان را وادار میکند تا بخشی از منابا خود را در فعالیوتهوای غیرمولود بوه
کار ببندقد بهگوقهای که فساد برای کسبوکارهای کوچک و همچنین کارآفرینواقی کوه قیازمنود
برخی گواهیها و مجوزها هستند و مجبورقد بخشی از درآمود سورمایهگوذاری خوود را بوهمنظوور
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دستیابی به بازارهای هدف ،به مقاما فاسد تسقیم قمایند ،قق

یک مالیا اعافی را ایفوا خواهود

کرد ( .)Cooray & Dzhumashev, 2018تمامی این مکاقیسم هوا باعوخ خواهود شود توا فسواد بور
فضای کسبوکار تأثیر منفی داشته باشد
از سوی دیگر اهمیت فضای کسبوکار باعخ شده اسوت توا بهبوود فضوای کسوبوکوار جوزو
دغدغههای اساسی سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد بهالووریکوه فضوای کسوبوکوار و
ارتبا آن با سرمایهگذاری دولتی در برقامههوای توسوعه سووم ،چهوارم و پونجم موورد تأکیود قورار
گرفته است در برقامه سوم توسعه به اصالح ساختار اداری و اقتصوادی اشواره و بوا توجوه بوه توأثیر
مییت مناسب کسبوکار بر سهولت اقجام امور برای توسعه و گسترش فعالیتهوای اقتصوادی ،بوه
اتخاذ و اجرای سیاستگذاریهای الزم تأکید شده است در برقامه چهارم توسعه قیز پیوقدی فعال
با اقتصاد جهاقی و روقا بخشیدن به تجار خارجی بخشی از اهوداف مویباشود کوه قواقونگوذار
کوشیده است بهعنوان مکمل سیاستهای ذکرشده در برقامه سوم توسعه در جهوت بهبوود فضوای
کسوبوکوار ارائوه قمایود توا شورایت مطقووب بورای دسوتیابی بوه رشود اقتصوادی فوراهم گوردد

(.)Karimi takanlou, et al., 2014
همچنین در بند  21-3سیاست های برقامه پنجم توسعه ،ابالغی مقام معظم رهبری قیز به موعوو
بهبود فضای کسبوکار پرداخته شوده و براسوا

آن ،دولوت موظوف گردیوده اسوت توا بوا فوراهم

آوردن زمینه های الزم برای ثبا اقتصاد کالن ،کاه

خطرپوذیری هوای اقتصوادی ،فوراهم آوردن

زیرساخت های الزم و ارائه مستمر آمار و االالعا در قالب برقاموه پونجم توسوعه ،شورایت را بورای
بهبود فضای کسب وکار مهیا کند همچنین مواد  66تا  68الییه برقامه پنجم توسعه قیز تیت عنووان
"بهبود فضای کسبوکار" پیشنهاد شده است
اما با وجود این اقداما  ،هنوز فضای کسبوکار در کشور و در مقایسه بوا کشوورهای همسوایه
وعووعیت مطقوووبی قوودارد براسووا

گووزارشهووای باقووک جهوواقی 1کووه هرسوواله گزارشووی از فضووای

کسبوکار برای کشورهای جهان را با جزییا آن منتشر میکند ،ایوران در مقایسوه بوا کشوورهای
دیگر و منطقه وععیت مطقوبی قدارد براسا

گزارش سال  ،2019قمره سهولت اقجام کسبوکوار

در ایران  56/98بوده و این امر باعخ شده است تا ایران به لیواآ فضوای کسوبوکوار در بوین 190
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کشور ،رتبه  128را داشته باشد براین اسا

ایران به لیاآ سهولت اقجام کسبوکار ،رتبوه بودتری

در مقایسه با کشورهایی همچون :امارا متیده عربی ،ترکیه ،جمهوری آذربایجان ،عموان ،اردن،
قطر ،توقس و پاکستان داشته بهالوریکه قمره کشور پایینتور از متوسوت منطقوه خاورمیاقوه و شومال
آفریقا میباشد .در این رتبهبندی ،جمهوری اسالمی ایران تنها از کشورهایی ماقند :الجزایور ،عوراق
و سوریه وععیت بهتری دارد.)(World Bank, Doing Business Reports, 2019

نمودار  -1رتبه سهولت انجام کسبوکار در ایران و کشورهای منتخب2019 ،
منبعWorld Bank, Doing Business Reports, 2019.:

با توجه به وععیت ایران و کشورهای منتخب اسالمی از لیاآ فضای کسبوکوار و بوا در قظور
گرفتن این موعو که ،بهبود فضای کسبوکار بهعنوان یکوی از مهومتورین چوال هوا و اهوداف
برقامههای کالن اقتصادی کشور ایران در دهههای گذشته مطرح بوده اسوت؛ لوذا در ایون تیقیوا،
عوامل مؤثر بر فضای کسبوکار با تأکید بور متغیور فسواد در کشوورهای منتخوب اسوالمی در بوازه
زماقی  2005-2018مطالعه میگردد برای این کار دادهها و االالعوا الزم بورای بورآورد مودل از
پایگاه االالعاتی باقک جهاقی و سازمان بینالمققی شفافیت 1استخراج شوده و مودل تیقیوا بوا روش
________________________________________________________________
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رگرسیوقی کواقتایل 1برآورد شده است
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
شاخص کسبوکار بانک جهانی و اجزای آن

آزاد بودن و شفافیت قیمتها ،رقابتی بودن بوازار و حفوو حقوووق مالکیووت سووه شوور الزم
برای فعالیت اقتصادی بخ

خصوصی و کارآ بودن اقتصواد میباشود و ققووو

ایون فضووا و فووراهم آوردن شورایت مناسوب جهوت جوذب فعالیوت بخو

دولوووت در بهبووود
خصوصوی بسویار مهوم

میباشد تجربه جهاقی قشان میدهد که تنها در شرایت مساعد فضای کسبوکار ،یک بنگواه موی-
تواقد بهصور کارآ و بهینوه عمل قماید در یک تعریف کقی ،مییت کسبوکار شوامل مجموعوه
عوامقی است که بر عمقکرد بنگاه تأثیر گذاشته و مدیر بنگاه قمیتواقد آن را به سهولت تغییر دهود،
همچنین تا زماقی که مییت کسبوکار بهبود قیابد ،بهبوود عمقکورد بنگواههوا و بوهالوورکقی بخو
خصوصی قیز امکانپذیر قخواهد شد با توجه بهاهمیت موعو  ،باقک جهاقی با استفاده از شواخص
کسبوکار به بررسی و ارزیابی قوواقین ،مقوررا و مجموعوه عووامقی کوه مسوتقیماً بور روی اقجوام
کسبوکار و رشد اقتصادی کشورها تأثیرگذار میباشند ،پرداخته و اقدام به رتبوهبنودی کشوورهای
جهان کرده است
بهالورکقی مؤلفههای تشکیل دهنده فضای کسبوکار عبارتند از:

 شرو کسبوکار :2این شاخص ،چهار عامول :تعوداد دفعوا مراجعوه یوک متقاعوی ،مودزمان ،هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی را قشان میدهد
 اخذ مجوزهای ساخت :3این مؤلفه شامل تمام فرایند عروری برای اخذ مجوزهای مورد قیازتا تأسیس و راهاقدازی یک کارگاه میباشد که مطالعه مووردی ایون شواخص قشواندهنوده تعوداد
مراحل ،مد زمان و هزینه صرف شده برای دریافت مجوزهای مورد قیاز با اسوتاقدارد معوین هور
کشور میباشد.
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 -دریافت برق

1

2

 ثبت مالکیت  :این شاخص ،فرایند الزم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی را قشان دادهو تعداد مراحل ،مد زمان و هزینههای مربو به ثبت مالکیت در دفاتر اسناد را میسنجد
 دریافت وام و اعتبار :3شاخص اخذ اعتبار میزان تواقمندی و امکان سونجاالالعا اعتباری و میزان پوش
دولتی یا بخ

االالعا

گسوترده ،دقوت

مالی افراد حقیقی و حقوقی میباشد که توست بخو

خصوصی ثبت و در اختیار سایر سازمانها یا افراد قورار داده مویشوود توا براسوا

اعتبار تعیین شده به ارزیابی فعاالن اقتصادی بپردازقد.

 حمایت از سرمایهگذاران خرد :4در این شاخص بررسی میشود که صاحبان سورمایه توا چوهاقدازه مورد حمایت قهادهای قاقوقی و رسمی میباشند ،بهویژه در معامالتی کوه منوافا مودیران بوا
منافا شرکت یا منافا دولت در تعارض میباشند این شاخص میزان حمایت قواقوقی از سوهامداران
زیر  10درصد یک شرکت بورسی در سه زمینه افشای االالعا  ،مسئولیت مدیر و سهولت شکایت
از مدیر را مطالعه میکند
 -پرداخت مالیا  :5شاخص پرداخت مالیا

مأخذ تعقا مالیا  ،دفعا

پرداخت ،زمان تعیین

و پرداخت ،و کل مالیا قابول پرداخوت را بور حسوب درصودی از سوود حاصول از فعالیوتهوای
اقتصادی را ارزیابی میقماید
 تجار فرامرزی :6این شاخص تعداد مراحل ،تعداد امضواء ،تعوداد اسوناد ،تعوداد روز بورایصادرا  ،میزان تعرفهها و عوارض و همچنین تعداد مراحل ،تعداد امضاء ،تعداد اسناد ،تعداد روز
برای واردا

و میزان تعرفهها و عوارض را میسنجد.

 الزماالجرا شدن قراردادها :7در این شاخص ،کارآیی قظام قضایی برای الزام بوه اجورای یوکقرارداد به ارزش  1۴3م یقیون ریال (معوادل دالری پروقوده مفوروض بورای هموه اقتصوادها) در سوه
________________________________________________________________
1. Getting Electricity.
2. Registering Property.
3. Getting Credit.
4. Protecting Minority Investors.
5. Paying Taxes.
6. Trading across Borders.
7. Enforcing Contracts.
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مؤلفه :تعداد مراحل ،مد زمان و هزینه مرتبت با تشکیل پروقده ،دادرسی و اجرای حکوم ارزیوابی
میگردد
 اقیالل کسبوکار :1شاخص اقیالل کسبوکار ،زمان و هزینه الزم برای اعالم ورشکستگیو چگوقگی توزیا داراییهای شرکت ورشکسته میان القبکاران را در بر میگیرد همچنین در ایون
شاخص ،تعداد مراحل ،زمان الزم برای دادرسی و هزینه پرداخت شده بورای پایوان دادن بوه یوک
فعالیت اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد
در پایووان قیووز ،رتبووه هوور کشووور بوور اسووا

متوسووطی از رتبووه آن کشووور در هریووک از اجووزای

تشووکیلدهنووده فضووای کسووبوکووار تعیووین موویگووردد

).)World Bank, Doing Business, 2019

بهالوریکه چناقچه کشوری از قظر قواقین و مقررا پوشو

دهنوده فعالیوتهوای اقتصوادی ،قظیور:

قاقون ورود به بازار ،ورش کستگی ،قوواقین تشوکیل مشواغل جدیود و قیوز مجموعوه عوامول موؤثر بور
عمقکرد بنگاهها و کسبوکار ،بازدارقده باشد ،در رتبهبنودی کشووری ارائوه شوده رتبوه مطقووبی را
کسب قخواهد کرد برای قموقه ،رتبه کشورهای منتخب بر اسا

مؤلفههای تشکیلدهنوده شواخص

سهولت اقجام کسبوکار برای سال  2019در قمودارهای  2و  3ارائه شدهاقد بور ایون اسوا  ،رتبوه
ایران در اخذ وام و اعتبار ،اخذ مجوز ساخت ،ثبت مالکیت و الزماالجرا شدن قراردادها در مقایسه
با سایر مؤلفههوای تشوکیلدهنوده شواخص کسوبوکوار پوایین بووده اموا در موواردی ماقنود شورو
کسبوکار رتبه بهتری را دارا میباشد
فساد و شاخص اندازهگیری

فساد در حال حاعر پدیده فراگیری است که تمامی کشورها اعم از کشورهای درحالتوسوعه
و همچنین توسعه یافته با آن مواجه بوده و همچنین یکی از اهداف اصقی دولتها مبوارزه بوا فسواد
میباشد؛ اما ازآقجاکه فساد پدیدهای اقتزاعی و پنهان میباشد ،پیچیدگی البیعت آن ،دشواریهای
زیادی را در مواجهه با فساد ایجاد کرده است کوه ازجمقوه آن ،مویتووان بوه دشوواری سونج

و

اقدازهگیری آن اشاره کرد (.)Majles Research Center, 2016

________________________________________________________________
1. Resolving Insolvency.
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نمودار  -2رتبه ایران و کشورهای منتخب در گروهی از مؤلفههای تشکیلدهنده شاخص
سهولت انجام کسبوکار در سال2019 ،
منبعWorld Bank, Doing Business Reports, 2019. :

نمودار  -3رتبه ایران و کشورهای منتخب در گروهی از مؤلفههای تشکیلدهنده شاخص سهولت انجام
کسبوکار در سال2019 ،
منبعWorld Bank, Doing Business Reports, 2019. :
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یکی از مهمترین شاخصها برای اقدازهگیری فساد ،شاخص فساد سازمان بوینالمققوی شوفافیت

1

میباشد که در آن شاخص فساد از قمره صفر(کامالً فاسد) تا (100عودم وجوود فسواد) درجوهبنودی
شده است سازمان بینالمققی شفافیت از سال  1995هرساله شاخصی تیوت عنووان شواخص ادرا
فساد (CPI) 2را برای تعداد زیادی از کشورها در مناالا مختقوف جهوان میاسوبه کورده و براسوا
آن ،کشورها را برحسب میزان فساد موجود در بخو
ادرا

دولتوی آنهوا رتبوهبنودی مویکنود شواخص

فساد با معیارهایی چون :مدیریت دولتی ،شورایت دسترسوی شوهروقدان بوه خودما دولتوی،

ساختار حقوقی و قضایی و موقعیت بخ

خصوصی در کشورها ،که از جاقوب سوازمان بوینالمققوی

شووفافیت و داقشووگاه پاسووا در آلمووان تعیووین شووده اسووت ،میاسووبه موویگووردد ( Transparency
3

.)International, 2018

فساد و ارتباط آن با فضای کسبوکار

بهلیاآ تئوریکی بین پیامدهای منفی فساد و رشوه با سهولت اقجام کسبوکار ارتبا معناداری
وجود دارد در اغقب کشورهای تازه صنعتی شده ماقند هند ،برزیل و فیقیپین مشاهده شده است کوه
کیفیت مطقوب مقررا و قواقین مربو به کسبوکارها منجر به رشد ایون قوو فعالیوتهوا شوده و
احتماالً سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی را ترغیب کرده و از این الریا به قفوا اقتصواد در سوطح
کالن اقدام قموده است از الرف دیگر ،شویو فسواد و رشووه قیوز قتیجوه معکوسوی داشوته و باعوخ
اختالل در سهولت اقجام کسبوکارها شده است بهعنوانمثال ،یک مقام دولتوی در ازای دریافوت
رشوه ،مواقعی را برای ورود سایر شرکتها به بازار ایجاد میکند تا بتواقود بوه شورکتهوای خوا
(دهنده رشوه) حالت اقیصاری ایجاد کند ازاینرو ،ماقا تیقا فضای رقابتی میشود بهبیاندیگور،
یک رابطه منفی بین شواخص سوهولت اقجوام کسوبوکوار و دریافوت رشووه وجوود دارد ( Sung,

 )1999( Ades & DiTella .)2013و  )2006( Emersonقشان دادقد کوه رقابوت بیشوتر منجور بوه
فساد کمتر میشود با استناد به مطالعا آنها می توان قتیجوه گرفوت کوه وجوود فسواد و رشووه بور
________________________________________________________________
1. Transparency International (TI) Index.
2. Corruption Perceptions Index.
3. Passau.
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سهولت اقجام کسبوکار تأثیر منفی گذاشته و با ایجاد ماقا برای ورود بوه عنووان قتیجوه رفتارهوای
تبعیضآمیز از سوی مقاما دولتی ،باعخ کاه

فضای رقابتی میگردد

به عبارتی ،مقاما فاسد در ازای دریافت رشوه ممکن است قدر خود را برای میدود کوردن
رقابت بهکار گیرقد تا قدر اقیصار شرکت های مورد قظور خوود را افوزای
سود آن شرکتها را افزای

داده و بودین ترتیوب

دهند عالوه بر این ،تصمیم یک شرکت بورای رشووهدهوی توا حودود

زیادی به مبقغ رشوه قیز بستگی دارد ،به عبار دیگر شرکت مربواله برای تصومیمگیوری در موورد
پرداخت رشوه به این قکته توجه میکند که ،آیا میزان درخواست شده رشوه از سود شرکت بیشوتر
می باشد یا قه؟ اگر تقاعای رشوه بیشتر از سود شرکت باشد ،بنگواه از بوازار خوارج شوده و فعالیوت
خود را تعطیل میکند و بالعکس با توجه به این قکته ،مقام فاسد مجبور است داق

خود را از سود

شرکت باال ببرد وظیفهای که با حضور فناوری ،رساقههای اجتمواعی و االالعوا داوالقباقوهای کوه
شرکتهای سهامی عام برای ایجواد رعوایت و آگواهی سورمایهگوذاران ارائوه مویکننود ،آسوانتور
میگردد
همچنین در رابطه با تأثیر فساد بر فضای کسبوکار میتوان گفت که فساد ایون قابقیوت را دارد
که بهرهوری یک کشور را کاه

داده و اثربخشی کمکهای خوارجی را قیوز از بوین ببورد هموان

دسووته از کمووکهووای خووارجی کووه موویتوووان بووه موجووب فوایوود تجووار آزاد ،بووه خووبی از آنهووا
بهرهبرداری قمود فقدان شوفافیت ،مسوئولیتپوذیری و قظوار هوای مناسوب در تعوامال دولتوی و
تجاری ،باعخ بهخطر افتادن رقابت عادالقه شده و رشد اقتصادی را بوا مشوکل مواجوه مویکنود در
عمن فساد با بوروکراسیهای قاکارآمد قیز در ارتبا است که باعوخ ایجواد قودر بیشوتر در بوین
قمایندگان فاسد دولتی میشود شوایان ذکور اسوت هرچقودر صوف افوراد بورای دریافوت خودما
عمومی الوالقیتر شود ،اقگیزه شهروقدان برای رشوه دادن به افراد مسئول قیز افوزای

پیودا خواهود

کوورد پژوهشووگران معموووالً بورای ایوون اثوورا مخوورب و منفووی فسوواد ،اصووطالح چوووب الی چوور
گذاشتن 1را به کار میبرقد
فساد ،هزینههای تولید و قااالمیناقی را افزای

میدهد ،لذا موجب کاه

فعالیتهای اقتصوادی

________________________________________________________________
1. Sand the Wheel.
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و سرمایهگذاری میشود عالوه بر اثر منفی بر سرمایهگذاری داخقی ،بر سرمایهگذاری خارجی قیوز
اثری قامطقوب میگذارد کاه

سرمایهگذاریها قیز بر اشوتغال و فضوای کسوبوکوار تأثیرگوذار

هستند ).(Amarandei, 2013

کسوب وکوار مخصوو

راهاقودازی
سورمایهداران داخقوی را از 

همچنین فساد باال،

بوه خوود بواز

سوازیهوا و

میدارد شاید شدیدترین تأثیر فسواد ،بور بواد دادن و اتوالف منوابا از الریوا خصوصوی

مزایدههای دولتی باشد ). (Theobald, 1990


در خور ذکر است با کاه

فساد ،بازدهی فعالیت های اقتصادی افزای

الریا روقا تولید و ایجاد امنیت برای سرمایه گوذاری ،فعواالن بخو

موی یابود و در اداموه از

خصوصوی بوا االمینوان خواالر

بیشتر به سمت سرمایه گذاری های پربازده و سود ده روی می آورقد و بدیهی است که بوا اداموه ایون
روقد زمینه برای ایجاد اشتغال و جذب قیوروی کوار بیشوتر شوده و درقتیجوه فضوای کسوبوکوار در
کشور بهبود خواهد یافت ((Trentini & Koparanova, 2013; Dutta et al, 2013

همچنین کاه

فساد؛ اجورای دقیوا قوواقین ،ایجواد میافول قضوایی و اداری عوادل ،منصوف و

مستقل و همچنین هماهنگی و حسن اجرای هرچه بیشتر قواقین ازجمقه قواقین بازار کوار در راسوتای
حمایت از کارجویان و شاغالن و کارفرمایان را به الور کارآمد به همراه دارد که این امر اوعوا را
هرچه بیشتر برای بهبود فضای کسبوکار مهیا میکند ()Ntouko, 2013
در سطح شرکت ها ،فساد به شکل فزاینده ای رفتارها و روحیه کارآفریناقه شرکت ها را بوا خطور
مواجه میکند عمدتاً شرکتهایی که با فساد روبهرو هستند ،با هزینهها و عدم قطعیتهای بواالتری
روبه رو می باشند که درقهایت بر تصومیما راهبوردی و سورمایه ای آن هوا تأثیرگوذار مویباشود در
عمن فساد یک همبستگی منفی با قوآوری و رشد شرکتها دارا میباشد در بیخ سرمایهگوذاری
مستقیم خارجی قیز فساد بر تصمیما شرکتهای خوارجی بورای اقتخواب مقاصود سورمایهگوذاری
اثرگوذار بووده و کواه دهنوده جریووانهوای سورمایهگوذاری مسووتقیم خوارجی مویباشود در واقووا
بهالورکقی میتوان بیان قمود که فساد باعخ ایجاد هزینههای غیرقابلپی بینی بورای کسوبوکارهوا
شده و قتیجتاً به عنوان ماقعی در راستای سهولت اقجام کسبوکار عمل خواهد قمود
در مجمو و براسا
زیر بیان کرد:

مطالعا موجود می توان عوامل مؤثر بر فضای کسب وکوار را بوه شوکل
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سیستم
مالیاتی

تورم و
بیکاری

فساد

فضای کسب
و کار

نوسانات نرخ
ارز

سایر عوامل
مؤثر

رژیم تجاری

سیستم
قضایی

کیفیت
قانونگذاری

نمودار  -4عوامل مؤثر بر فضای کسبوکار
منبع :اقتباس از.Sivula, 2015 :

همچنین اگر روقد حرکتی رتبه ایران و کشورهای منتخب در شاخص ادرا

فسواد و شواخص

فضای کسبوکار را باهم مطالعه کنیم ،قتایج بهدست آمده ،قشاندهنده وجود یک رابطه مثبت بوین
این دو شاخص میباشد به عبار دیگر باال بودن سطح فساد در یک کشور (و بهتبا آن باال بوودن
رتبه شاخص ادرا

فساد در کشوور) ،قشواقگر رتبوه بواالی آن کشوور در فضوای کسوبوکوار قیوز

میباشد و برعکس (قمودار )5
پیشینه تحقیق

از اهم مطالعا اقجام شده در ارتبا با موعو تیقیا پی

رو ،میتووان بوه مووارد زیور اشواره

قمود:
 )2010( Valibeighi & Panahiدر مطالعهای با عنوان "جایگواه ایوران در اقتصواد جهواقی در
مقایسووه بووا کشووورهای منتخووب (از منظوور شوواخصهووای توسووعه اقسوواقی ،آزادی اقتصووادی و فضووای
کسبوکار)" به بررسی جایگاه ایران در اقتصاد جهاقی در مقایسه بوا کشوورهای منتخوب (از منظور
شاخصهای توسعه اقساقی ،آزادی اقتصادی و فضای کسبوکار) پرداختهاقود بوا توجوه بوه رتبوه و
وععیت شاخصها ،ایران در زمره کشورهایی با فضای کسبوکار خنثی و بازدارقده ارزیوابی شوده
است و شاید کفه ترازو به سمت بازدارقده بیشتر هم باشد یافتههای این مطالعه قشوان مویدهنود کوه
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مهمترین عوامل مؤثر بر فضای کسبوکار کشور که باید بدان توجه جدی قمود عبارتند از :میویت
سیاسی ،مییت اقتصاد کالن ،فرصوت هوای بوازار ،تسوهیل فراینود جوذب سورمایه خوارجی ،کواه
رویههای صادرا و واردا کشور و کنتورل ارزی ،بهبوود وعوعیت سیسوتم مالیواتی ،توأمین موالی
صادرا و واردا و بازار کار و زیرساختهوا همچنوین البوا قظور قویسوندگان مقالوه ،بوا اصوالح
ساختار اقتصادی کشور بر اسا

فاکتورهای باال میتووان فضوای کسوبوکوار کشوور را بوه سومت

ایجاد فضای پی برقده سوق داد

نمودار -5روند رتبه ایران و کشورهای منتخب در شاخصهای ادراک فساد و فضای کسبوکار
منبع.World Bank, Doing Business Reports and Transparency International, 2019 :

 )2014( Karimi takanlou, et alدر مقالهای با عنووان "مطالعوه عوامول تأثیرگوذار بور فضوای
کسبوکار در ایران" با استفاده از روش اقتصادسنجی الگوی خود توعیح با وقفههای گسترده 1در
دوره زماقی  1350-1390به بررسی عوامل مؤثر بر فضای کسبوکار در ایران پرداختهاقد که قتوایج
تیقیا قشاندهنده این است که ،افزای

سرمایهگذاریهای دولتوی بوهویوژه در بخو

اصوالح زیور

________________________________________________________________
1- Autoregressive Distributed Lag (ARDL).
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ساختها ،اصالح و بازقگری قواقین مربو به ایجاد کسبوکار ،ثبا دولت ،قواقین و مقوررا
حاکمیت قظم و قاقون ،کاه

و

فساد (رشوه ،پارتیبازی ،واگوذاری مشواغل بوه آشونایان و غیوره) و

درقهایت اصالح و بازقگری در عمقکرد سیاسی و اقتصادی دولت که موی تواقود منجور بوه اعتمواد و
االمینان سرمایه گذاران در حوزه کسب وکار گردد ،ازجمقوه راهکارهوای مهوم بورای بهبوود فضوای
کسبوکار و کاه

فقر و بیکاری میباشند همچنین ،شوایان ذکور اسوت بوا توجوه بوه رتبوه بواالی

کشور ایران در شاخص های جهاقی کسب وکار ،می بایست تمهیداتی صور گیرد تا جایگاه ایوران
بهبود یافته و به سطح مطقوب دست یابد
 )2011( Avnimelech & Zelekhaدر مطالعه خود تیت عنوان "تأثیر فساد بر کارآفرینی در
کشورهای توسعه یافته و توسوعه قیافتوه" رابطوه بوین فسواد ،کوارآفرینی و رشود اقتصوادی را مطالعوه
کردهاقد بدین منظور آنها از دادههای  176کشور و در قالب دو گروه جداگاقوه شوامل  3۴کشوور
عضو ( OECDتوسعه یافته) و 70کشور توسعه قیافته استفاده کردهاقد که قتایج تیقیوا قشواندهنوده
این است که ،فساد تأثیر منفی و معنادار بر کارآفرینی و بازدهی کسبوکار داشته و رشد اقتصوادی
را کاه

میدهد به عبارتی کشورهایی که با سطح باالی فساد مواجه میباشند ،سوطح کوارآفرینی

و مولد بودن کسبوکار در آن کشورها پایین میباشد
 )2015( Sivulaدر مطالعه خود با عنوان "چه عوامقی باعخ تأثیرگذاری فساد در شوکلگیوری
مشاغل میشود؟ مطالعوه مووردی از اوکوراین" عوامول موؤثر بور فسواد و چگووقگی توأثیر فسواد بور
شکلگیری کسبوکارها را مطالعه کرده است وی با استفاده از دادههای کشور اکراین برای دوره
زماقی  ،2000-201۴مدل خود را با روش پاقل دیتا 1تخموین زده و قتیجوه مویگیورد کوه مهومتورین
عوامل تأثیرگذار بر فساد ،فقدان استقالل سیستم قضوایی و عوعف رقابوت بوین احوزاب سیاسوی در
کشورها میباشد همچنین قتایج برآورد مدل قشان میدهد که فسواد توأثیر منفوی (ولوو عوعیف) بور
شکلگیری کسبوکار دارد بدین معنی کوه ،کشوورهای بوا فسواد اقتصوادی کمتور ،دارای میویت
کسبوکار بهتری خواهند بود عالوه بر این ،در دسوتر

بوودن منوابا موالی ،سیسوتمهوای مالیواتی

پیچیدهتر و تعداد سالهای آموزش افراد با فعالیت کسبوکار رابطه معناداری دارقد
________________________________________________________________
1- Panel Data.
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 (2018) Bonga et alدر مقالهای با عنوان "ارزیابی اثرا سهولت کسبوکار و فساد بر رشود
اقتصادی در کشورهای عضو منطقه آزاد تجاری آفریقا" رابطه بوین سوهولت کسوبوکوار ،فسواد و
رشد اقتصادی را مطالعه کوردهاقود در ایون تیقیوا از تجزیوه و تیقیول دادههوای پواققی بورای دوره
 2010-2016و از قرمافزار آماری  Stataاستفاده شده است یافتههای این مطالعه قشان میدهود کوه
متغیرهای فساد ،تجار در مرزها ،گرفتن وام و اعتبار ،ثبت مالکیوت ،اخوذ پرواقوه سواختوسواز و
شوورو فعالیووت ،چگوووقگی حوولوفصوول ورشکسووتگی کسووبوکووار و حمایووت از قگراقوویهووای
سرمایهگذاران ،دارای اثرا قابلتوجه و معنادار در رشد اقتصادی کشورهای مذکور میباشند
 )2018( Schmidt & Prytulaدر پژوه

خود تیت عنوان "فساد تجاری در اوکراین" فسواد

موجود در فضای کسبوکار بنگاههای اقتصادی فعال در اوکراین را الوی سوالهوای  2013و 2015
مطالعه کردهاقد در سال 2013تعداد  625بنگاه و در سوال  2015تعوداد  120بنگواه بوهعنووان قموقوه
موردمطالعه اقتخاب شده و متغیر فساد به شکل زیر تعریف گردیده است -1 :سوءاستفاده از قودر
توست افراد یا گروهها برای منافا شخصی  -2سوءاستفاده از قدر توست مدیران عامل و مودیران
کل ،قه برای منافا شخصوی خوود ،بقکوه در جهوت منوافا افوراد یوا گوروههوای دیگور آنهوا قتیجوه
می گیرقد که وجود فساد در شکل دوم میتواقد ماقعی برای گسترش فعالیوتهوای کسوبوکوار در
اوکراین باشد
 (2019) Maruichi & Abeدر مطالعهای تیت عنوان "فساد و فضای کسوبوکوار در ویتنوام:
شواهدی از یک مطالعه تجربی" به بررسی تأثیر فساد بر فضای کسبوکوار در ویتنوام پرداختوهاقود
آنها در این پژوه

از دادههای  6۴شرکت تجاری فعال در ویتنام با مالکیوت کشوورهای مختقوف

از قبیل :ویتنام ،آلمان ،چین ،ژاپن ،کره ،آمریکا ،استرالیا و هنو
پژوه

کنو

اسوتفاده قموودهاقود قتوایج

قشان دهنده ایون موعوو مویباشود کوه فسواد تأثیرگوذارترین مواقا تجواری بورای فعالیوت

شرکتها میسوب میشود و همچنین فساد با فضای کسبوکار در ویتنام رابطه منفوی و معنواداری
دارد
 )2019( Chan, et alدر پژوه

خود با عنوان "تکامل فساد و توسوعه در اقتصوادهای اقتقوالی:

شواهدی از چین" با استفاده از دادههای استاقی کشور چین در سالهای  1995-201۴و روش پاقول
دیتا ،سیر تکامقی فساد و توسعه را در چین مطالعه کردهاقود آنهوا دریافتوهاقود کوه در مرحقوه اولیوه
اصالحا اقتصادی کشور چین ،رابطه مثبت و کوتاه مد بین متغیر فسواد و درآمود سوراقه وجوود
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دارد؛ اما در بقندمد  ،رابطه منفی و قوی بین فساد و درآمد سراقه مشاهده شده است
الزم به ذکر است که وجه تمایز این تیقیا با سایر مطالعا قبقی اقجام شده ،در این اسوت کوه:
اوالً به دلیول داشوتن چوولگی متغیور وابسوته مودل (شواخص سوهولت اقجوام کسوبوکوار) از روش
رگرسیون کواقتایل اسوتفاده شوده کوه روشوی جدیود و معتبور بورای بورآورد معوادال رگرسویوقی
میباشد که در مقایسه با روشهای استفاده شده در مطالعا قبقی که عمودتاً پاقول دیتوا مویباشوند،
متفاو میباشد ثاقیاً در تصریح مدل از متغیرهای کقیدی قظیر :قر بیکواری ،بواز بوودن تجواری و
قوساقا قر ارز برای ایوران و کشوورهای منتخوب اسوالمی (کوه جوزو کشوورهای درحوالتوسوعه
میباشند) استفاده شده که در مطالعا قبقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است
روش تحقیق

در این تیقیوا ،عوامول موؤثر بور فضوای کسوبوکوار بوا تأکیود بور متغیور فسواد در گروهوی از
کشورهای منتخب اسوالمی مطالعوه شوده اسوت کشوورهای منتخوب اسوالمی موردمطالعوه در ایون
پژوه

عبارتند از :جمهوری اسالمی ایران ،کویت ،مصر ،عربستان سعودی ،قطر ،عموان ،بیورین،

امارا متیده عربی ،ترکیه ،پاکستان ،یمن ،مراک  ،اردن ،مالزی و اقودوقزی الزم بوه ذکور اسوت
با توجه به در دستر

بودن االالعا مربو به ایون کشوورها و همچنوین شوباهت تقریبواً زیواد ایون

کشورها از لیاآ شرایت اقتصادی و اجتماعی به همدیگر ،در قتیجه ایون کشوورها بورای مطالعوه در
الی دوره زماقی  2005 -2018اقتخاب شدهاقد در این تیقیا دادهها و االالعا الزم برای بورآورد
مدل از پایگاه االالعاتی باقک جهاقی 1و سازمان بینالمققی شوفافیت 2اسوتخراج شوده و مودل موورد
قظر قیز با استفاده از قرمافزار  Eviews9.0و روش رگرسیوقی کواقتایل برآورد میگردد
براسا

مطالعا ارائه شده در پیشینه تیقیا و همچنین اقتبوا

از مطالعوا  )2015( Sivulaو

 ،)2019( Maruichi & Abeدر این مطالعه قیز برای بررسی اثرا فساد بر کسبوکار معادلوه زیور
در قظر گرفته شده است:
() 1

i,t

________________________________________________________________
1. World Bank.
2. Transparency International.
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در این مدل متغیرها بهصور زیر تعریف و اقدازهگیری میشوقد:
 :شاخص سهولت اقجام کسبوکار کشور iام در زمان  tکه توست باقک جهاقی میاسوبه و
گزارش میگردد
 :قر تورم کشور iام در زمان t
 :قر بیکاری کشور iام در زمان t

 :شاخص فساد کشور iام در زمان  tکه با شواخص ادرا

فسواد سوازمان بوینالمققوی

شفافیت میاسبه میگردد
 :درآمد مالیاتی(بهعنوان درصدی از تولید قاخالص داخقی) کشور iام در زمان t

 :متغیر باز بودن تجاری کشور iام در زمان  tکه بوا قسوبت حجوم صوادرا و واردا بوه
تولید قاخالص داخقی میاسبه میگردد
 :قوساقا

قر ارز کشور iام در زمان t

برای برآورد مدل ،ابتدا از آزمون ریشه واحد برای بررسوی ماقوایی یوا قاماقوایی متغیرهوای مودل
استفاده می شود تا معادله برآوردی رگرسویون کواذب (سواختگی) قباشود بودین منظوور ،از آزموون
دیکی فولر تعمیم یافته فیشر 1استفاده شده و قتایج آن برای تمامی متغیرهای لیاآ شده مدل تیقیوا
در جدول  1گزارش شده است
میتوان مشاهده کورد کوه تموامی متغیرهوای مودل در سوطح ماقوا مویباشوند بوه عبوار دیگور
متغیرهای مدل ریشه واحد قداشته و اقباشته از مرتبه صفر میباشند ازاینرو بدون قگراقوی از جعقوی
بودن رگرسیون ،میتوان مدل پیشنهادی را برآورد و قتایج آن را تیقیل کورد هموانالوور کوه بیوان
گردید ،در این پژوه  ،برای مطالعه اثورا فسواد بور فضوای کسوبوکوار در ایوران و کشوورهای
منتخب از روش رگرسیوقی کواقتایل استفاده میگردد روشهای رگرسیوقی معموولی ارتبوا بوین
متغیرهای مستقل و متغیر وابسته را براسوا

توابا میواقگین شورالی ارائوه مویکننود رگرسویونهوای

حداقل مربعا معمولی در مواقعی که خطاهای رگرسیوقی توزیا غیرقرمال داشوته باشوند ،غیرکوارا
میباشند درحالیکه رگرسیون کواقتایل در مواردی که خطاها توزیا قرموال قداشوته و یوا دادههوای
________________________________________________________________
1. Fisher-ADF Test Statistic.
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پر داشته باشیم ،قویتر عمل می کند الزم به ذکور اسوت کوه در مطالعوا ارائوه شوده در بخو
پیشینه تیقیا ،قرمال بودن یا قبودن خطاهای رگرسیون بررسی قشده است؛ اما در این مطالعه ،قتوایج
برآورد اولیه مدل قشان میدهد که خطاهای رگرسیون قرمال قیستند ازاینرو بهتر اسوت توا از روش
رگرسیوقی کواقتایل برای برآورد استفاده گردد
جدول  -1نتایج آزمون ریشه واحد
نتیجه

سطح متغیرها

متغیر

وضعیت

)I(0

60/4
* ()0/00

شاخص سهولت انجام
کسبوکار

با عرض از مبدأ و روند

)I(0

53/2
* ()0/00

نرخ بیکاری

با عرض از مبدأ و روند

)I(0

57.6
* ()0/00

نرخ تورم

با عرض از مبدأ و روند

)I(0

72/5
* ()0/00

باز بودن تجاری

با عرض از مبدأ و روند

)I(0

63/8
* ()0/00

درآمد مالیاتی

با عرض از مبدأ و روند

)I(0

62/9
* ()0/00

نوسان نرخ ارز

با عرض از مبدأ و روند

)I(0

54/4
* ()0/00

شاخص ادراک فساد

با عرض از مبدأ و روند

* :رد فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد در سطح معناداری  5درصد.
منبع :یافتههای پژوهش.

تشریح کقی رگرسیون کواقتایل به شکل زیر میباشد برای متغیر تصادفی  Yتابا توزیا احتمال
به شرح زیر است:
()2
کوانتیل ام  Yبهصورت تابع معکوس زیر تعریف میگردد:

()3
که در آن

میباشد

برای قموقه تصوادفی } {y1, ..., ynاز  ،Yموی تووان گفوت کوه میاقوه قموقوه ،مجموو قودرمطقا
اقیرافا زیر را حداقل میکند:
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()۴
همچنین کواقتیل قموقه ام

که شبیه به

میباشد ،میتواقود بوهصوور جوواب مسوئقه

بهینهیابی زیر مطرح گردد:
()5
که در آن داریم:
( )6
صرفاً بهعنوان میاقگین قموقه که مجمو مربعا پسماقد را حداقل میکند:
()7
دست یافت:

میتوان با حل معادله زیر به تابا میاقگین شرالی خطی
()8
در پایان تابا کواقتیل شرالی خطی،
هر کواقتیل

 ،میتواقد با حل معادله زیر بورای

برآورد شود:

()9
که در آن ،مقدار کواقتیل ( ،β ̂(τرگرسیون کواقتیل τام قامیده میشود
رگرسیون چندکی یک روش آماری با قابقیت میاسبه و رسم منینیهای رگرسیوقی متفواو
و منطبا با ققا صدکی مختقف میباشد ،که عمن بیان تصویری کامل و جاما از دادهها ،امکوان
سنج

ارتبا متغیرهای مستقل با چند های مورد قظر متغیر وابسته را بدون قیاز به قرموال بوودن

دادهها و حتی در حضور ققا دور افتاده فراهم میکند یعنوی ایون رگرسویون قسوبت بوه دادههوای
دورافتاده قیز قیرومند میباشد از سوی دیگر برخالف رگرسیون حداقل مربعا که روی میاقگین
شرالی یعنی پارامتر مکوان متمرکوز اسوت ،رگرسویون چنودکی اسوتراتژی منظموی را بورای تعیوین
و شکل توزیا پیشنهاد میکند ( Tian et al,

چگوقگی تأثیر متغیرهای مستقل روی مکان و مقیا
.)2016
برای ارزیابی و آزمون مدل در رگرسیون کواقتایل سه شاخص و آزموون ارائوه شوده اسوت کوه
عبارتند از:
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نیکویی برازش

1

 )1999( Koenker & Machadoآمواره قیکوویی بورازش را بورای رگرسویون کواقتایول ارائوه
کردقووود کوووه شوووبیه بوووه رگرسووویون معموووولی مووویباشووود اگووور رگرسووویون کواقتایووول خطوووی را
بهصور
بهصور

تعریف کرده و فرض کنویم کوه دادههوا و بوردار عورایب
و

تقسیمبندی شدهاند ،بهطوریکه:

()10
میتوان تعریف کرد که:
()11
()12
بر این اسا  ،معیار قیکویی برازش کوئنکر و ماچادو بهشرح زیر ارائه میگردد که عوددی بوین
صفر و یک بوده و موفقیت قسبی مدل در برازش دادهها برای کواقتیل ام را اقدازهگیری میکند:
()13
 -آزمون برابری شیب

2

 )1982( Koenker & Bassettآزمووقی را بورای برابور بوودن عورایب شویب بوین کواقتیولهوا
بهعنوان آ زموقی قوی برای قاهمساقی واریاقس ارائه دادقد فرعویه صوفر ایون آزموون بوه شورح زیور
میباشد:
()1۴
که ) (p-1)(k-1قید را بر روی عرایب اعمال مویکنود بور ایون اسوا
مربواله را تشکیل داد که بهصور :

مویتووان آزموون والود

توزیا شده است

________________________________________________________________
1- Goodness-of-Fit.
2- Slope Equality Testing.
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 -آزمون تقارن

1

 )1987( Newey & Powellبرای برآوردگرهای حداقل مربعوا قامتقوارن ،آزموون تقوارن را
ارائه کردقد که قید (میدودیت) کمتری دارد این رویکرد بهراحتی در موورد رگرسویون کواقتایول
قابل استفاده میباشد فرعیه آزمون قوی و پاول این است که اگر توزیوا  Yبوهازای مقوادیر معوین
Xمتقارن باشد ،خواهیم داشت:
()15
میتوان این قیدها را با استفاده از آزمون والد در رگرسیون کواقتایل آزمون کورد فورض کنیود
عدد فردی ماقند  Kوجود دارد و عرایب برآوردی با اسوتفاده از

مرتوب شودهاقود مقودار میواقی

فرض مویشوود کوه برابور بوا 0/5بووده و باقیماقوده بوا فورض
 1,...,(k-1)/2حول عدد  0/5متقارن می باشند بور ایون اسوا
برای

بورای =j

فرعویه صوفر آزموون قووی و پواول

بهشرح زیر میباشد:

()16
مقدار آماره آزمون والد بورای فرعویه صوفر متقوارن بوودن ،صوفر مویباشود فرعویه صوفر قیوز
 p(k-1)/2قید دارد ،ازاینرو آماره والد بهصور

توزیا شده است

همانالور که عنوان شد ،متقارن قبودن توزیا متغیر وابسته ،اقگیزه اصوقی بورای بورآورد مودل بوا
روش رگرسیون کواقتایل میباشد در این پژوه  ،از آزمون جارگ-برا برای آزمون قرمال بوودن
شاخص فضای کسبوکار بهعنوان متغیر وابسته مدل استفاده میشود قتایج این آزموون قشوان موی-
دهد که شاخص فضای کسبوکار متقارن قبوده و چوله به چپ (عریب چولگی  )-7/85میباشد؛
زیرا مقدار آماره جارگ برا  68/7بوده و  probآن کمتر از  0/05میباشد به عبار دیگر ،فرعویه
صفر مبنی بر قرمال بودن توزیا متغیر وابسته رد شده و این توزیا چوله به چپ خواهد بوود (قموودار
)6

________________________________________________________________
1- Symmetry Testing.
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نمودار -6آزمون نرمال بودن شاخص فضای کسبوکار
منبع :یافتههای پژوهش.

جدول  -2نتایج برآورد مدل

()1/25
-0/22
*()-2/9

-0/28
*()-3/1
-0/24

()-1/05

()-1/3

-0/20
-0/11

-0/14

-0/17

-0/36
*()-2/8
-0/29

()-1/4
-0/20

*()-2/34

*()-2/41

*()-2/17

*()-2/18

-0/07
*()-3/3
0/25
*()2/1

-0/09
*()-3/2
0/23
*()2/27

-0/12

-0/24

*()-2/24

-0/41

-0/44

*()-2/22

*()-2/9

*()-2/08

-0/32
()-1/64

-0/34

-0/36

-0/28

*()-2/32

*()-2/44

-0/30
*()-2/18

-0/06
*()-2/8
0/26
*()2/04
-0/135
*()-2/4
0/53
35/9

-0/142

*()-1/99

-0/159

*()-2/41

*()-2/28

*()-2/21

*()-2/54

0/56
37/1

()0/03

()0/03

0/59
39/5
()0/01

0/54
39/2

0/55
41/8

0/56
38/2

()0/00

()0/00

()0/02

41/4

39/4

39/3

()0/00

()0/00

()0/00

*()-2/07

36/2

43/7

()0/02

()0/00

40/5
()0/00

-0/14

-0/16

-0/171

-0/18
()-1/08

*()1/32

* ()2/28

0/08
*()2/02

-0/21

-0/23

-0/24

*()-3/05

*()-2/25

*()2/01

0/19
*()1/96

0/15
*()2/59

0/12

-0/17

-0/183

-0/34

*( )-2/38

-0/19

*()-2/01

-0/195

-0/33
()-2/52

-0/39

*()-2/01

()-1/27

()-1/4

0/22

*()-2/23

-0/47

*()-2/58

0/10

*()-2/24

*()-2/02

0/53
41/3
()0/00

0/57
42/7
()0/00

0/55
44/5
()0/00

41/5
()0/01

44/8
()0/00

41/3
()0/00

شاخص
نرخ
درآمد باز بودن
ادراک
نرخ تورم
مالیاتی تجاری
بیکاری
فساد

4/21

5/38

()1/28

2/52
()1/62
-0/32
*()-3/2
-0/27
()-1/2

4/28

()1/38

3/85
()1/42
-0/39
*()-2/4
-0/30
()-1/17

2/38
()1/27

3/27
()1/34

4/32

()1/28
-0/45

3/1
()1/11

C

نوسانان
نرخ ارز

0/9

2

R

آزمون آزمون
متقارن
برابر
بودن
بودن
کوانتیله
شیب
ا

0/8

0/7

0/6

0/5

0/4

0/3

0 /2

0/1

* :اعداد داخل پرانتز مقدار آماره  tبوده و معنادار بودن ضرایب در سطح معناداری  5درصد را نشان میدهند.
منبع :یافتههای پژوهش.
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قتایج برآورد مدل (جدول  ،)2باال بودن سطح فساد تأثیر منفی بر کسبوکوار کشوورها

داشته و فضای کسبوکار در این کشورها را بدتر میکند؛ زیرا وجود فساد در هر سوطح از چرخوه
عمر کسبوکار (از راهاقدازی کسبوکار تا اقیالل آن) باعخ کاه

کارایی کقی کسوبوکارهوا

شده و فضای کسبوکار کشورها را قامطقوب می قمایود قور بیکواری و قور توورم قیوز بوهعنووان
شاخصهای بیثباتی اقتصادی ،تأثیر منفی بر فضای کسوبوکوار دارقود؛ اموا در سوطح معنواداری 5
درصد ،تأثیر قر بیکاری تنها در کواقتیلهای 1و 2و  3به لیاآ آماری معنادار میباشد بوه عبوار
دیگور بوی ثبوا بوودن اقتصواد کوالن کشوور و بواال بوودن قور بیکواری و توورم باعوخ افوت قمووره
کسبوکار کشور شده و آن را بدتر میقماید همچنوین هور اقودازه فضوای تجواری کشوورها بوازتر
باشد ،قشاقگر تعامال تجاری و مالی بیشتر کشور با سایر کشورهای دقیا بوده و این امر باعخ بهبود
فضای کسبوکار کشور می گردد بر این اسا

در این مطالعه قیز بواز بوودن تجواری کشوور توأثیر

مثبت بر فضای کسبوکار داشته و این تأثیر در سطح معناداری  5درصد بوه لیواآ آمواری معنوادار
میباشد تأثیر قوساقا قر ارز بر فضای کسبوکار قیز منفی بوده و این تأثیر در سطح معناداری 5
درصد به لیاآ آماری معنادار میباشد همچنین تأثیر درآمد مالیاتی بور فضوای کسوبوکوار منفوی
بوده ،اما در سطح معناداری  5درصد ،این تأثیر در کواقتیلهای 1و  2و 3بوه لیواآ آمواری معنوادار
قیست به عبار دیگر در شرایت کنوقی و با استفاده از االالعا موجوود ،سیسوتم مالیواتی بوهجوای
آنکه مشوق شرو و ادامه کسبوکار باشد ،بهعنوان ماقعی در مقابل آن عمل میقماید و ازایونرو
تأثیر آن بر فضای کسبوکار منفی خواهد بود تأثیر قوساقا قر ارز بر فضای کسبوکوار منفوی
بوده و این تأثیر در سطح معناداری  5درصد به لیاآ آماری معنادار میباشد؛ زیرا وجوود قوسواقا
قر ارز ،اقگیزه سرمایهگذاری و شرو کسبوکار در کشور را تضوعیف کورده و در قتیجوه توأثیر
منفی بر فضای کسبوکار خواهد داشت
عریب تعیین رگرسویون بورآوردی بورای کواقتیولهوای مختقوف قیوز بوین  0/53توا  0/59متغیور
می باشد همچنین براسا

قتایج آزمون برابری عرایب شیب ،میتوان در سطح معناداری  5درصود

فرعیه صفر این آزمون مبنی بر برابر بودن عرایب شیب در بین کواقتیولهوا را رد کورد بوه عبوار
دیگر عرایب شیب بین کواقتیل ها با هم برابور قیسوتند همچنوین براسوا

قتوایج آزموون تقوارن ،در

سطح معناداری  5درصد ،فرعیه صفر متقارن بودن عرایب در رگرسیون کواقتیل رد میشود؛ زیورا
 Probاین آزمون کوچکتر از  0/05میباشد
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بحث و نتیجهگیری

با توجه به اهمیت و قق

فضای کسبوکار در دستیابی به رشد اقتصادی ،ارائه تعریف دقیقوی

از فضای کسبوکار دشوار است ،در بیاقی سودمند ،فضای کسوبوکوار بوهمثابوه میویت سیاسوی،
قهادی و رفتاری است که بازدهی و مخاالرا مرتبت با فعالیتهای اقتصادی و سورمایهگوذاری را
تیت تأثیر قرار میدهد منظور از فضای کسبوکار ،عوامل مؤثر بر عمقکرد واحدهای اقتصوادی
ماقند کیفیت دستگاههای حاکمیت ،ثبا

قواقین و مقررا  ،کیفیت زیرساختها و

تغییر دادن آنها فراتر از اختیارا و قدر مدیران بنگاههاست براسا

میباشد که

مطالعه باقوک جهواقی در

بیشتر کشورها به منظور راهاقدازی یک کسبوکار کوچک باید ابتدا بر اسا

قیاز بازار در موورد

قو میصول تولیدی تصمیمگیری شود ،سپس برای تأمین موالی اقودام گوردد بنگواه بورای آغواز
فعالیت خود باید در دفاتر رسمی ثبت شود سپس قیروی کار استخدام قماید هنگامیکه مقدما
فراهم شد شرکت تولید خود را آغاز میقماید و برای اخذ استاقداردها و مجوزهوا بورای عرعوه و
باال بردن کیفیت میصوال خود تالش میقماید پس از ورود بوه بوازار و کسوب سوود ،شورکت
موظف به پرداخت مالیا و عوارض خواهد بود ممکن است شرکت برای صادرا کاالی خود
قیز برقامهریزی کرده باشد ،در این صور فرآیندهای دیگری قیز به فعالیتهوای شورکت افوزوده
میگردد در تمامی این مراحل قیاز مراجعه به قهاد قاقوقی وجود دارد ،حتی در صورتی که فعالیت
شرکت تعطیل گردد یا اینکه شرکت قخواهد به فعالیت خود ادامه دهد ،برای تعطیقی کسبوکار
و تقسیم داراییها بین صاحبان و سهامداران الزم است مراحقی قاقوقی را پشت سر بگذارد به ایون
ترتیب هر فعالیت کسبوکار از زمان شکلگیری تا اقیالل کامل چرخهای را الی میقمایود و در
هر مرحقه براسا

قواقین و مقررا موجود برای شورو  ،توداوم و اقیوالل فعالیوت خوود متیمول

هزینههای گوقاگون و صرف زمان میشود بدیهی است که هر چه این مراحل مشکلتر ،پیچیدهتر
و پرهزینهتر باشند ،اقگیزه افراد و اشخا

حقیقی و حقوقی برای اقجام فعالیتهای اقتصادی کمتر

میگردد همچنین وجود فساد در هر یک از مراحل فووق مویتواقود بوهعنووان مواقعی بورای شورو
کسبوکار و تداوم فعالیت آن بهحساب آید
با توجه به تأثیر فساد بر مییت کسبوکار ،در این تیقیا ،عوامل مؤثر بر فضای کسبوکوار بوا
تأکید بر متغیر فساد در کشورهای منتخب اسالمی مطالعه شوده اسوت کشوورهای منتخوب اسوالمی

128

پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقهای شماره 19

موردمطالعه در این تیقیا عبارتند از :جمهوری اسالمی ایوران ،کویوت ،مصور ،عربسوتان سوعودی،
قطر ،عمان ،بیرین ،امارا متیده عربی ،ترکیه ،پاکستان ،یمن ،مراک  ،اردن ،مالزی و اقودوقزی
در این تیقیا دادهها و االالعا الزم برای برآورد مودل بورای بوازه زمواقی  2005-2018از پایگواه
االالعاتی باقک جهاقی و سازمان بین المققی شفافیت استخراج شده و مدل مورد قظر قیز با استفاده از
روش رگرسیوقی کواقتایل و قورمافوزار  Eviews9.0بورآورد شوده اسوت قبول از بورآورد مودل ،از
آزمون ریشه واحد برای بررسی ماقایی یا قاماقایی متغیرهای مدل استفاده شده و مشاهده گردید کوه
تمامی متغیرهای مدل در سطح ماقا میباشند به عبار دیگر متغیرهای مدل ریشوه واحود قداشوته و
اقباشته از مرتبه صفر میباشند
در این مطالعه متغیر فساد با شاخص ادرا

فساد سازمان بینالمققی شفافیت و متغیر کسبوکوار

با شاخص کسبوکار باقک جهاقی اقدازهگیری شده است قتایج برآورد مدل قشاقگر این است کوه
در سطح معناداری  5درصد ،متغیر فساد بر فضای کسبوکار تأثیر منفی و معنادار داشته است؛ زیورا
وجود فساد در هر سطح از چرخه عمر کسبوکار (از راهاقدازی کسبوکار توا اقیوالل آن) باعوخ
کاه

کارایی کقی کسبوکارها شده و فضای کسبوکار کشور را قامطقوب میکند بوه عبوار

دیگر باال بودن سطح فساد میتواقد به عنوان ماقعی در برابر بهبود فضای کسبوکارها تققی گوردد
همچنین براسا

قتایج تیقیا ،تأثیر تورم ،درآمد مالیاتی و قوساقا قر ارز بر فضای کسوبوکوار

منفی بوده و این اثرا در سطح معناداری  5درصد به لیاآ آماری معنادار میباشند؛ زیرا بویثبوا
بودن اقتصاد کالن و باال بودن قوساقا قر ارز ،ریسوک سورمایهگوذاری بوهخصوو
خارجی را افزای

بورای افوراد

داده و مییت کسبوکوار را قواامن مویقمایود منفوی بوودن عوریب مالیوا قیوز

قشاقگر این است که سیستم مالیاتی به جای آنکه مشوق شرو و ادامه کسبوکار باشود ،بوهعنووان
ماقعی برای آن عمل کرده و بر فضای کسبوکار تأثیر منفی داشته اسوت همچنوین براسوا

قتوایج

برآورد مدلها ،باز بودن تجاری کشورها تأثیر مثبت بر فضوای کسوبوکوار داشوته و ایون توأثیر در
سطح معناداری  5درصد به لیاآ آماری معنادار میباشد
در پایان براسا

قتایج تیقیا پیشنهاد میگردد که:

سیاسوتهوایی

 با عنایت به تأثیر منفی فساد بر فضای کسب وکار ،پیشنهاد میگردد تا با اجرایقظیر توسعه دولت الکتروقیک ،کاه

حجم دولت ،بهبود فرهن

و سطح اخوالق عموومی جامعوه

با ترویج تقبیح فساد و رشوه ،جقوگیری از قفوذ دولت در دستگاه هوای قظوارتی و بازرسوی ،حوذف
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دسووتورالعملهووا و مقووررا زائوود کووه امکووان سوءاسووتفاده و فسوواد را افووزای
فرهن

موویدهنوود ،اصووالح

سازماقی ،گسترش جریان آزاد االالعا و تشویا مردم به گزارش فساد ،برقراری ثبوا در

قواقین کسب وکار ،اعمال قواقین و مقررا پیشوگیراقه و همچنوین مقابقوه جودی و قواالا بوا مفاسود
اقتصادی ،سطح فساد در کشور کنترل شده و قتیجتاً با کنترل (کواه ) فسواد ،فضوای کسوب وکوار
مطقوب شود
 -براسا

قتایج تیقیا ،تورم و بیکاری بهعنوان دو شاخص بیثباتی اقتصاد کالن ،تأثیری منفی

بر کسبوکار در ایران و کشورهای منتخب اسالمی دارقد ازاینرو الزم اسوت کوه باقوک مرکوزی
با اجرای سیاستهای پولی متناسب با وععیت اقتصادی کشور ،سطح ققدینگی و تورم را در کشور
کنترل قماید همچنین دولت بایستی با اجرای سیاستهای اشوتغالزایوی مناسوب ،بوا افوزای

سوطح

اشتغال در کشور ،فضای کسبوکار را بهبود بخشد
 با توجه به تأثیر منفی درآمد مالیاتی بر فضای کسبوکار ،در این راستا اصوالح قظوام مالیواتیاز قبیل :اتخاذ مالیا های عادالقه ،کاه

بار مالیاتی بنگاهها و قیوز اعطوای تشوویاهوای مالیواتی بوه

فعاالن فضای کسبوکار در راستای حمایت اساسی دولت از کسبوکارها پیشنهاد میگردد
 با توجه به تأثیر منفی قوساقا قر ارز بور فضوای کسوبوکوار در کشوور ،باقوک مرکوزی ودولت برای ایجاد االمینان در بازار ارز و مماقعت از قوساقا قور ارز ،بایسوتی سیاسوتهوای ارزی
متناسب با شرایت اقتصادی و تیریمی را اجرا قموده و قوساقا قر ارز را حداقل سازقد
 با توجه به تأثیر مثبت باز بودن تجاری کشورها بور فضوای کسوبوکوار ،اتخواذ سیاسوتهوایمناسب در زمینه آزادسازی تجاری جهت بهرهبرداری از فرصتهوای تجواری و سورمایهای موجوود
در اقتصاد جهاقی و توسعه صادرا خدما و کاالها و درقتیجه بهبوود فضوای کسوبوکوار توسوت
دولت پیشنهاد میگردد
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