
 

 
 

 

 مقایسه اثر شاخص های فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی:مطالعه
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 چکیده
این مقاله به بررسی اثر شاخص های فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران و مقایسه آن با کشورهای عضو 

می پردازد. اهداف این مطالعه عبارتند 1112-1122طی سال های (OECD) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 

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

بررسی اثر شاخص های فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه 

وش تحلیلی با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و اطالعات آماری بانک اقتصادی. پژوهش حاضر بر اساس ر

اثرگذاری بیشتر شاخص های حمایت از جهانی و سایت فضای کسب و کار می باشد. نتایج پژوهش حاکی از 

ن بررسی می باشد که توجه به ایاخذ اعتبارو اجرای قراردادها بر رشد اقتصادی کشورهای مورد  ، سهامداران خرد

 شاخص ها و بهبود آنها می تواند تاثیر بسزایی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی به همراه داشته باشد.

 

کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه ، ایران ، رشد اقتصادی ، فضای کسب و کارهاي كليدي: واژه

                                                            
بررسی و مقایسه اثر شاخص های فضای کسب و  "مقاله حاضر بر گرفته از پایان نامه انجام شده در واحد علوم و تحقیقات خوزستان تحت عنوان  .1
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 مقدمه .1

ز کنترل و تسلط بنگاه ها می باشد فضای کسب و کار اطالق به کلیه عوامل موثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی که خارج ا

می گردد. بهبود فضای کسب و کار در کشورها عاملی مهم در راستای افزایش رشد اقتصادی آنها به شمار می آید. بهره وری در 

ی خود را در سایه تولید از عوامل مهم اثرگذار بر فضای کسب و کار می باشد که کشورها می توانند بخشی از رشد اقتصاد

افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه محقق کنند. الزمه بهبود شرایط کسب و کار در کشورها دانستن نقاط ضعف و قوت 

فضای کسب و کار آنها می باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته در فضای کنونی اقتصاد ایران موانعی بر سر راه فعاالن 

ود دارد که برطرف شدن آنها از بار مشکالت فضای کسب و کار کشور می کاهد. از جمله این اقتصادی و سرمایه گذاران وج

و گستردگی جرائم  نظام دریافت عوارض ، مختلف عدم اطمینان از سیاستهای کنونی دولت در بخشهایموانع می توان به 

میزان سهولت وهزینه های دسترسی  ، رزمینیفساد و گستردگی اقتصاد زی ، تعدد و پیچیدگی بخش نامه ها و قوانین، اجتماعی

اشاره  ومخابرات انرژی، دسترسی به زمین ، هزینه های حمل ونقل، مهارت نیروی انسانی ومقررات نیروی کار ، 3مالی به منابع

 کرد.

 

استفاده  ، اندکشورها طی چند دهه گذشته برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خود از سیاست ها و ابزارهای گوناگونی بهره برده 

از این ابزار ها و سیاست ها گاهی منجر به افزایش رشد اقتصادی گردیده است و گاهی نیز نتیجه معکوس در برخی از کشورها 

بر جای گذاشته است. بانک جهانی نیز با انتشار گزارش فضای کسب و کار راهنمایی مناسب برای سرمایه گذاران و برنامه ریزان 

کشور را از  233منتشر شده و در سال ابتدایی انتشار آن فضای کسب و کار  1112این گزارش از سال کشورها بوده است. 

در سال های بعد انتشار پروژه فضای کسب و کار به مرور تعداد کشورها و  ، طریق پنج شاخص مورد بررسی قرار داده است

کشور و ده شاخص رسیده است. ده شاخص فضای  281به  1123شاخص ها افزایش یافته به گونه ای که در گزارش سال 

 ، شاخص اخذ مجوزها ، بانک جهانی آورده شده اند عبارتند از شاخص شروع کسب و کار 1123کسب و کار که در گزارش سال 

شاخص  ، شاخص حمایت از سهامداران خرد ، شاخص اخذ اعتبار ، شاخص سهولت دسترسی به برق ، شاخص ثبت اموال

شاخص اجرای قراردادها و شاخص انحالل شرکتها یا توانایی شرکت ها در پرداخت  ، شاخص تجارت فرامرزی ، پرداخت مالیات

دیون. بانک جهانی کشورها را بر پایه همین شاخص ها مقایسه و رتبه بندی می کند. کشورهایی که جایگاه نامناسبی را در 

الگو بردار از کشورها موفق و پیشرو خود را به جایگاه مناسبی  میان کل کشورهای مورد بررسی اخذ کرده اند می توانند با

 برسانند و موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد خود را فراهم آورند. 

 

های اقتصادی یک کشور یا منطقه طی یک دوره زمانی مشخص را )در تغییرات فعالیت ، رشد اقتصادی مطابق نظریات اقتصادی

بودن آن نشانه د. افزایش نرخ رشد اقتصادی بیانگر رونق اقتصاد در یک دوره است و منفیدهجهت مثبت یا منفی( نشان می

 ، بهبود محیط کسب و کار موجبات افزایش رشد اقتصادی و بهره وری را از طریق افزایش تولید و اشتغالرکود اقتصادی است. 

                                                            
بانکی بدهکار می باشد و بانکها جهت پرداخت تسهیالت  منابع مالی که باید به بخش خصوصی تزریق شود در دست دولت است ودولت به سیستم3

 .باشند به بخش خصوصی با مشکالتی مواجه می

 



 

 
 

افزایش مشارکت های مالی و  ، ش امنیت اقتصادیافزای ، کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصوالت ، کاهش فساد

 ، (. مروری بر مطالعات انجام شده1گسترش بخش رسمی  فراهم می آورد. لذا براساس آنچه گفته شد این مطالعه مشتمل بر: )

وسعه بررسی اثر شاخص های فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و ت (.3)

(OECD) ، (2روش شناسی و تصریح مدل .) ، (نتیجه گیری و ارائه راهکار1 .). 

 

 . مروری بر مطالعات انجام شده2

 . مطالعات خارجی2-1
چرا برخی "در پژوهشی با عنوان مقررات ورشد در پی پاسخ به این پرسش مهم اقتصاد که  ، (1112دیانکوف و همکاران )

و توجه به این مطلب که حل این معما استاندارد زندگی نسبت قابل  "سایر کشورها دارند کشورها رشد سریع تری نسبت به

کشور را بر رشد اقتصادی بررسی  231تاثیر فعالیت حاکم بر قوانین تجاری در  ، توجهی از جمعیت دنیا را بهبود می بخشد

تری از کشورهایی با مقررات دست و پا گیر دارند. کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که کشورهایی با مقررات بهتر رشد سریع

رشد ساالنه  1.3همچنین نتیجه گرفتند که بهبود مقررات تجاری از بدترین حالت موجود به بهترین حالت موجود باعث افزایش 

 می شود.

 

ر مقررات ) مقررات بخش به بررسی اث "سرمایه گذاری و رشد بین کشورها، مقررات  "در مقاله ای با عنوان  ، (1112داوسون )

مقررات بازار کار و مقررات کسب و کار( بر سرمایه گذاری و رشد بلندمدت اقتصادی بین کشورها پرداخت. نتایج این  ، اعتبارات

پژوهش بیانگر رابطه منفی و معنادار بین افزایش قوانین و مقررات و رشد اقتصادی است. همچنین نتایج مشابه بین مقررات 

رات و مقررات کسب و کار بر رشد اقتصادی گرفته شده است. بر اساس نتایج این مطالعه مقررات اثر معنی داری بر بخش اعتبا

سرمایه گذاری دولتی و خصوصی دارد به گونه ای که افزایش قوانین و مقررات اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و اثر 

 مثبت بر سرمایه گذاری بخش دولتی دارد.

 

در مقاله خود عنوان می کند که اصالحات نظارتی در کشورهای نسبتا فقیر اما با وضعیت حکمرانی خوب  ، (1112)ایفرت 

 منجر به افزایش رشد اقتصادی می شود.

 

پرداخته  1121 – 1112 دورهکشور جهان در  271به بررسی اصالحات فضای کار و رشد اقتصادی در  ، (1121ابراهیم حیدر )

 قیق وی بیانگرآن است که اصالحات فضای کسب و کار ارتباط مثبت معنی داری با رشد اقتصادی کشورها دارد.نتایج تح است.

 

کشور جهان مورد مطالعه قرار می دهد و به بررسی چگونگی سهولت  21ثبت شرکتها را در  خود مقاله در ، (1121کالپر و الو )

ارا بر روی ثبت شرکتهای جدید مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج اصالحات ثبت شرکته ثبت کسب و کار جدید واثر گذاری

برای ایجاد شرکت های  ، درصد( اثر قابل توجهی بر کاهش هزینه ها 21نشان می دهد که اصالحات کوچک )در کل کمتر از 

 همچنین که کار آفرینی برای پویایی اقتصاد مدرن ضروری و با رشد اقتصادی مرتبط است.جدید ندارد. 
 



 

 
 

 . مطالعات داخلی2-2

در مقاله خود نقش بازار سرمایه را در بهبود فضای کسب و کار ایران بررسی و به ارتباط تنگاتنگ به بین  ، (2388صالح آبادی)

شاخص زمان و تسهیالت آغاز یک کسب و کار و شاخص حمایت از سرمایه گذاری با نهاد ناظر بازار سرمایه به بیان 

طالعاتی محققان و اثار بازار سرمایه بر فضای کسب و کار و شاخص های آن و نیازهای کسب و کار در بازار دستاوردهای م

نوآوری و رشد اقتصادی به دلیل به جریان انداختن  ، وی بازار سرمایه را یکی از پشتیبانان قوی برای اشتغالسرمایه پرداخت. 

 سرمایه آگاهانه می داند.

 

به بررسی اعتبارات بانکی و سایر تعیین کننده های اقتصادی فضای کسب و کار پرداخت و به دنبال ، (2388طیبی و عباسلو )

 بودند که نتایج   2311-2381اثر تسهیالت بانکی به همراه سایر تعیین کننده های کالن بر بخشهای مختلف اقتصادی در دوره 

ی بر توسعه فضای کسب و کار بخش های مختلف را فراهم می زمینه های الزم برای تحلیل اثرات مختلف رشد تسهیالت بانک

 سازد.

 

کشور منتخب دوره  28( در مقاله خود به بررسی اثر شاخص های فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی 2388شهنازی و شبانی )

 ، پرداخت مالیات  ،ثبت اموال ، پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان دهنده ضعف در هفت زیر بخش انحالل شرکت 1112-1113

اخراج و استخدام نیروی کار و شروع کسب و کار اثر منفی و منطبق با مبانی تئوریک بر  ، اجرای قراردادها ، تجارت فرامرزی

حمایت از سهامداران خرد و اخذ اعتبار در  ، رشد اقتصادی در نمونه مورد آزمون دارد. همچنین ضریب سه شاخص اخذ مجوز

 انی مورد مطالعه بر خالف مبانی تئوریک می باشد.محدوده زمانی و مک

 

 کشور کار و کسب فضای بر آنها اجرای تأثیر منظر از را توسعه پنجم برنامه الیحه های سیاست خود مقالهدر  ، (2382)خضری 

 بررسیرا مورد  کار و کسب محیط بهبود راهبرد منظر از پنجم برنامه الیحه های آسیب ترین عمده از برخیوی کند.  می بررسی

 ناامنی به که است پنجم برنامه الیحه در اقداماتی و ها سیاست برخی شناسایی بر بیشتر آن تمرکزقرار می دهد و  تحلیل و

 . میزنند دامن کشور کار و کسب فضای بیشتر

 

ته اند و بعد برخی در مقاله خود به شناخت نارسایی ها و چالش های فضای کسب و کار پرداخ ، (2321تاری و علوی منش )

سپس جایگاه و وضعیت فضای کسب و کار ، ابزارها و شاخص های الزم برای شناسایی این این نارسایی ها را معرفی کردند 

ایران را بر اساس این شاخص ها مورد بررسی قرار داده و با استفاده از برنامه های اصالحی مورد نیاز برای اصالح فضای کسب و 

مواد بخش کسب و کار برنامه پنجم توسعه پرداخته که نتیجه تحقیق نشان دهنده فضای کسب و کار نامناسب کار به ارزیابی 

 در کشور است.

 

 مقایسه و اقتصاد پذیری رقابت های شاخص ، کار و کسب های شاخص معرفی و بررسی ضمن مقاله خود در ، (2321ساالری)

 اثر و مالیات به مربوط های شاخص بررسی به مبسوط بطور منطقه کشورهای و جهان تر بر کشورهای با ها شاخص دراین ایران

 از روشن فضای ترسیم ضمن و نموده بررسی را اقتصادی عملکرد بر شاخص این آثار و پرداخته کشور کار و کسب فضای بر آن



 

 
 

 وضعیت بهبود جهت را ییشنهاداتپ ، 1122 - 1111های  سال طی کار و کسب فضای با کشور مالیاتی نظام ارتباط وضعیت

 کرده است. ارائه کار و کسب فضای بهبود بالطبع و مالیاتی نظام

 

. بررسی اثر شاخص های فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای عضو سازمان 3

 (OECDهمکاری اقتصادی و توسعه )

 (OECDادی و توسعه ). بررسی رشد اقتصادی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتص3-1

 
کشور جهان پرداخته  123های توسعه به بررسی شاخص« 1123های توسعه جهانی سال شاخص»انک جهانی در گزارش ب

درصد  1.2حدود  1122تا  1111ساله  22متوسط رشد اقتصادی ساالنه ایران در بازه زمانی  ، بر اساس این گزارش. است

درصد  1.1برابر با  1122بر اساس شاخص کسری بودجه دولت در سال  ایرانص داخلی همچنین تولید ناخال.برآورد شده است

تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص شبه پول نیز .جهان قرار گرفته است 28تخمین زده شده و از این لحاظ در رتبه 

از  1111-1122دی ایران در طی دوره بر پایه داده های موجود در این گزارش متوسط رشد اقتصا .درصد عنوان شده است 21

کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بیشتر بوده است. بیشتر بودن رشد اقتصادی ایران نسبت به کشورهای مورد 

بررسی به دلیل آن است که اغلب کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته 

ست و این در حالی است که ایران کشوری در حال توسعه می باشد. بیشترین میزان رشد اقتصادی در کشورهای تشکیل شده ا

لهستان و کره اختصاص دارد و کمترین رشد نیز مربوط به کشورهای  ، عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به اسلوواکی

 پرتغال و ژاپن می باشد. ، ایتالیا

 

 1111-1111شد اقتصادي ایران و كشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه در دوره ( : متوسط ر1نمودار )

 
 منبع: بانک جهانی

  

 

 



 

 
 

. بررسی  شاخص های فضای کسب و کار در ایران و  مقایسه آن با کشورهای عضو سازمان 3-2

 (OECDهمکاری اقتصادی و توسعه )

 . شاخص شروع کسب و کار3-2-1

تعداد مراحل و حداقل  ، هزینه ، الن اقتصادی به فضای کسب و کار اهمیت فراوانی دارد که با کاهش زمانسهولت ورود فعا

باالتر از  1112-1118سرمایه مورد نیاز می توان این روند راتسریع کرد. جایگاه ایران در شاخص ثبت شرکت در طی سال های 

تعداد  ، هزینه ، با کاهش زمان 1112-1122بوده و در سال های میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 

 مراحل و حداقل سرمایه وضعیت و جایگاه مناسب تری را نسبت به کشورهای مورد بررسی پیدا کرد لیکن دوباره با اضافه کردن 

 

کرده و باالتر از میانگین  روند صعودی را طی ، روز 23به  8مرحله اخذ عدم سوءِ پیشینه و در نتیجه طوالنی شدن زمان از 

استرالیا و نیوزلند از پیشتازان شاخص  ، کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه قرار گرفته است.  کشورهای کانادا

ثبت شرکت در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و همچنین کشورهای مورد پژوهش پروژه فضای 

درصد از  1.12هزینه ای معادل  ، یک فرایند ، آیند. به عنوان مثال در کشور نیوزلند با یک روز زمان کسب و کار به شمار می

در جایگاه  1118درامد سرانه و بدون نیاز به سرمایه اولیه می توان به ثبت شرکت پرداخت و همین امر موجب شده تا از سال 

 نخست کشورهای مورد پژوهش فضای کسب و کارقرار گیرد.

 
 ( : مقایسه شاخص ثبت شركت در ایران با متوسط كشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه1نمودار)

 
 منبع: پایگاه داده فضاي كسب و كار

 

 مجوزها  . شاخص اخذ3-2-2
وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر اخذ مجوز سبب ورود فعاالن اقتصادی به بخش غیر رسمی اقتصاد شده و به علت 

محدودیت های موجود در این بخش نمی توانند فعالیت خود را گسترش دهند. بنابراین سهولت در اخذ مجوز مشوقی برای 

 1112-1121ورود سرمایه گذاران به فضای کسب و کار می باشد. وضعیت شاخص اخذ مجوزها در ایران طی سال های 

ی و توسعه بوده است. شاخص های فرعی مربوط به شاخص نامناسب تر از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصاد



 

 
 

هزینه های اخذ مجوز افزایش و در سال  1121ثابت بوده و تنها در سال  1112-1121اخذ مجوز در ایران طی سال های 

اد نیز کاهش داشته اند. علت نوسان در جایگاه شاخص اخذ مجوز در ایران در دوره مورد بررسی می تواند تغییر تعد 1121

و  1112کشورهای مورد پژوهش بانک جهانی و یا تغییر وضعیت دیگر کشورهای مورد بررسی دانست. کشور ژاپن در سال 

نیوزلند در دیگر سال ها بهترین عملکرد را در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به خود اختصاص داده 

 اند.

 در ایران با متوسط كشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه ( : مقایسه شاخص اخذ مجوز3نمودار)

 
 منبع: پایگاه داده فضاي كسب و كار

 

 . شاخص ثبت اموال3-2-3
فاصله زیادی با میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری  1112-1121جایگاه شاخص ثبت اموال در ایران طی سال های 

ها شاخص های فرعی ثبت اموال و دارایی ها در ایران ثابت بوده و هیچگونه  اقتصادی و توسعه داشته است در این سال

اصالحاتی نیز در راستای بهبود شاخص مذکور صورت نگرفته است. در این شاخص نیز کشور نیوزلند در کلیه سال ها به جز 

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  به عنوان پیشتاز کشورهای عضو ، که کشور نروژ در جایگاه اول قرار گرفته است 1118سال 

 ارزش اموال عمل کرده است. 1.2دو فرایند و هزینه ای معادل  ، با صرف دو روز زمان

 ( : مقایسه شاخص ثبت اموال در ایران با متوسط كشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه4نمودار)

 
 منبع: پایگاه داده فضاي كسب و كار



 

 
 

 عتبار. شاخص اخذ ا3-2-4
در ایران دارای نوسانات زیادی بوده است و همواره وضعیت نامناسب تری از میانگین  1112-1121شاخص اخذ اعتبار در دوره 

با افزایش پوشش اطالعات  1112کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه داشته است. این شاخص در ایران در سال 

با ایجاد دفاتر خصوصی ثبت اطالعات اعتباری عملکرد بهتری  1121مناسب و از سال اعتباری توسط بخش دولتی در وضعیت نا

و انگلستان در  1118نیوزلند در سال  ، از خود ارائه داده است. در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

 دیگر سال ها بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده اند.

 

 

 شاخص اخذ اعتباردر ایران با متوسط كشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه ( : مقایسه5نمودار)

 
 منبع: پایگاه داده فضاي كسب و كار

   

 . شاخص حمایت از سهامداران خرد3-2-5
وضعیت شاخص حمایت از سهامداران خرد در ایران همانند دیگر شاخص های فضای کسب و کار نامناسب تر از میانگین 

ی عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بوده است. شاخص های فرعی حمایت از سهامداران خرد در سال های مورد کشورها

افزایش شفافیت و قدرت حمایت از سهامداران موجب بهبود در جایگاه شاخص مذکور  1121بررسی ثابت بوده و تنها در سال 

عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه داشته است. در این کشور  گردد. نیوزلند نیز بهترین عملکرد را در میان کشورهای

 پوشش اطالعات اعتباری به طور کامل توسط بخش خصوصی صورت می گیرد و بخش دولتی هیچ نقشی در این زمینه ندارد.

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ادي و توسعه( : مقایسه شاخص حمایت از سهامداران خرد در ایران با متوسط كشورهاي عضو سازمان همکاري اقتص6نمودار)

 
 منبع: پایگاه داده فضاي كسب و كار

 

 . شاخص پرداخت مالیات3-2-6
 1121تا  1112فاصله شاخص پرداخت مالیات در ایران با میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سال 

با  1121ثابت بوده و تنها در سال  روند افزایشی داشته است. کلیه شاخص های فرعی پرداخت مالیات در دوره مورد بررسی

روز و انجام اصالحات وضعیت کمی بهبود یافته است. علت روند افزایشی در دیگر سالها  11روز به  11کاهش تعداد فرایندها از 

ت می تواند ناشی از تغییر شرایط و جایگاه سایر کشورهای مورد بررسی باشد. موفق ترین کشور در زمینه شاخص پرداخت مالیا

 ها در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به ایرلند اختصاص دارد.

 

 
 ( : مقایسه شاخص پرداخت مالیات در ایران با متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه7نمودار)

 
 منبع: پایگاه داده فضای کسب و کار

 

 



 

 
 

 . شاخص تجارت فرامرزی3-2-7
ورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در شاخص تجارت فرامرزی مناسب تر از ایران بوده و به وضعیت میانگین کش

مرور زمان فاصله ایجاد شده افزایش یافته است که علت آن می تواند افزایش هزینه های صادرات و واردات در ایران و بهبود 

استونی و کره موفق ترین  ، دانمارک ، د. کشورهای فنالندوضعیت دیگر کشورهای مورد بررسی پروژه فضای کسب و کار باش

 کشورها در زمینه شاخص تجارت فرامرزی بوده اند.

 ( : مقایسه شاخص تجارت فرامرزي در ایران با متوسط كشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه8نمودار)

 
 منبع: پایگاه داده فضاي كسب و كار

 دادها. شاخص اجرای قرار3-2-8
توانسته است موفق  1112شاخص اجرای قراردادها از مهمترین شاخص های فضای کسب و کار به شمار می آید. ایران در سال 

ترین کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا  باشد و نزدیک به میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 

ا طی کرده است. کلیه شاخص های فرعی اجرای قراردادها در دوره مورد بررسی روند صعودی ر 1117عمل کند ولی از سال 

 ثابت بوده و علت نوسانات موجود می تواند تغییر وضعیت سایر کشورهای مورد پژوهش گزارش فضای کسب و کار باشد.

 بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده اند.  1117-1121و لوگزامبورگ در سال های  1112دانمارک در سال 

 ( : مقایسه شاخص اجراي قراردادها در ایران با متوسط كشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه9نمودار)

 
 منبع: پایگاه داده فضاي كسب و كار



 

 
 

 ر پرداخت دیون. شاخص توانایی د3-2-9
جایگاه ایران از حیث شاخص انحالل نامناسب تر از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بوده و فاصله 

زیادی با آن دارد. شاخص های فرعی انحالل در دوره مورد بررسی ثابت و بدون تغییر بوده و هیچگونه اصالحاتی در راستای 

رداخت دیون صورت نگرفته است. در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ژاپن بهبود شاخص توانایی در پ

 موفق ترین کشور در زمینه پرداخت دیون بوده و از پیشتازان کشورهای مورد بررسی پروژه فضای کسب و کار بوده است. 

  
 ورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه( : مقایسه شاخص توانایی پرداخت دیون در ایران با متوسط كش11نمودار)

 
 منبع: پایگاه داده فضاي كسب و كار

  

 . روش شناسی و تصریح مدل4

 

 . روش شناسی مدل4-1
 

در این پژوهش برای بررسی اثر شاخص های فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی از تکنیک اقتصادسنجی و مدل داد های 

ه های مربوط به این پژوهش از بانک جهانی و پایگاه داده فضای کسب و کار استخراج شده اند. . داداستفاده شده استتلفیقی 

مورد بررسی قرار  1112-1121ی برای این منظور کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را با ایران در دوره زمان

 . گرفته است

 

 . تصریح مدل4-2
ب و کار بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ود شاخص های فضای کسبرای بررسی بهب 

(OECD)  استفاده شده است از تابع کاب داگالس به صورت زیر: 

 

 



 

 
 

 
 

 

(شاخص سهولت DL)،  2(شاخص سهولت در شروع کسب و کارSB)، نشان دهنده تولید ناخالص داخلی yکه در مدل فوق 

 ، 8گذاران(حمایت قضایی از سرمایهPI)، 7( اخذ تسهیالت و اعتبارات بانکیGC)، 2وال(شاخص ثبت امRP)، 1در اخذ مجوزها

(PTپرداخت مالیات )2  ، (Tشاخص تجارت خارجی )21  ،(ECشاخص ضمانت اجرایی قراردادها )22  ،(CB شاخص سهولت )

( سرمایه ثابت Kنیروی کار و  متغییر ) ( بهره وریLمتغییر ) ، جمله خطا ، 21در تعطیل کسب و کار )انحالل شرکت(

( برای بیشتر کشورهای منتخب kسرمایه ثابت فیزیکی ) ، فیزیکی می باشد و به دلیل آن که آمارهای جز الینفک تابع تولید

می از متغیر تشکیل سرمایه ناخالص بعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی بعنوان جانشین این متغیر استفاده  ، وجود ندارد

 گردد.

 .با گرفتن لگاریتم از طرفین و تبدیل الگو به شکل خطی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی را برآورد می کنیم
 

 . بررسی پایایی متغییرها4-2-1
 

 

برای بررسی اثر شاخص های فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 

 متغییرها را بررسی می کنیم. فرضیه های مورد بررسی در پایایی متغییرها به صورت زیر می باشد: ابتدا پایایی 
 

 

 
 

 (: بررسی پایایی متغييرهاي مدل1جدول )

 متغيير
 

Levin, Lin 

&Chut 
 

 

Im, Pesaran 

and Shin W-

stat 
 

 

ADF - Fisher 

Chi-square 
 

 

PP - Fisher 

Chi-square 
 

                                                            
1Starting a Business 
2Dealing with Licenses 
4Registering Property 
5Getting Credit 
6Protecting Investors 
7Paying Tax 
8Trading 
9Enforcing Contract 
10Closing Business 



 

 
 

LOG(Y) 
9219171- 

(121111) 

1276651- 

(121189) 

1192876 

(121161) 

1182119 

(121111) 

LOG(L) 
5421854- 

(121111) 

1412899- 

(121111) 

1872171 

(121111) 

1512411 

(121111) 

LOG(K) 
72748549- 

(121111) 

1215357 

(125114) 

8521577 

(125631) 

1112975 

(121116) 

LOG(SB) 
1323991- 

(121111) 

1251911- 

(121656) 

1152155 

(121176) 

1712711 

(121135) 

LOG(DL) 
3129171- 

(121111) 

4217481- 

(121111) 

1412169 

(121111) 

1632656 

(121111) 

LOG(RP) 
8295111- 

(121111) 

1281873 

(127964) 

8121911 

(126516) 

1112177 

(121144) 

LOG(GC) 
1123991- 

(121111) 

1245178 

(12111) 

7725161 

(127311) 

1542141 

(123388) 

LOG(PT) 
1126611- 

(121111) 

1211851- 

(121566) 

1112381 

(121314) 

1112543 

(121111) 

LOG(PI) 
1929958- 

(121111) 

3254915 

(121671) 

1562116- 

(121141) 

1112183 

(121111) 

LOG(T) 
1921661- 

(121111) 

1124399- 

(121118) 

1492376 

(12111) 

3172193 

(121111) 

LOG(EC) 
1112978- 

(121111) 

3421716- 

(121111) 

3812896 

(121111) 

4182156 

(121111) 

LOG(CB) 
3721743- 

(121111) 

7215186- 

(121117) 

1412871 

(121111) 

1912441 

(121111) 

 منبع: نتایج تحقيق

 

 

 

فرضیه صفر رد شده و کلیه متغییرها ،  (1نتایج جدول )با توجه به فرضیه صفر آزمون حاکی از وجود ریشه واحد می باشد که 

آزمون هاسمن بر پایه وجود .ن نوع مدل از آزمون هاسمن استفاده می شود به منظور مشخص نمود سپس هستند در سطح پایا



 

 
 

فرضیه صفر در و یا عدم وجود ازتباط میان خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغییرهای مستقل مدل شکل گرفته است. 

 ن استفاده از روش اثرات تصادفی و فرضیه مقابل استفاده از روش اثرات ثابت می باشد.آزمون هاسم

 

 

  
 

 ( : نتایج آزمون هاسمن1جدول )

 

 

 

 منبع: نتایج تحقيق

 . برآورد مدل4-2-2   
( 3به برآرود آن پرداخته و نتایج آن را در جدول ) ، برای تخمین مدلهاسمن و انتخاب مدل اثرات ثابت  پس از انجام آزمون

 :شده است نشان داده 

 (: نتایج برآورد مدل3جدول)

412175995 Chi-sq. Statistics 

121111 Prob 

 معنا داري tآماره  ضریب نام متغيير



 

 
 

 منبع: نتایج تحقيق

 

منفی بوده  درصد با ضریب 22در سطح اطمینان  (SB)نتایج برآورد مدل حاکی از  معناداربودن شاخص شروع کسب و کار 

است. سهولت ورود فعاالن اقتصادی به فضای کسب و کار موجب گسترش بخش رسمی اقتصاد شده و عملکرد اقتصادی را 

 ، بازدهی سرمایه و تولید شده ، بهبود می بخشد. افزایش ورود فعاالن به عرصه اقتصاد موجب افزایش سطح سرمایه گذاری

را کاهش داده و موجبات رشد اقتصادی را فراهم می آورد. لذا تالش همه جانبه هزینه های تولید و قیمت محصوالت داخلی 

برای سهولت ورود فعاالن اقتصادی به فضای کسب و کار از مهمترین اقدام دولت ها در جهت بهبود فضای کسب و کار می 

 باشد.

 

در مسیرهای نادرست برای اخذ مجوز  وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر موجب دلسردی فعاالن اقتصادی و قدم گذاردن

لذا سهولت در اخذ مجوز می تواند ورود به فضای کسب و کار را آسان کند و به گسترش بخش رسمی اقتصاد کمک  ، می گردد

می تواند ناشی از  بی معنی شدن شاخص مذکور در دوره مورد بررسی بی معنا شده است. (DL)کند. شاخص اخذ مجوزها 

اکارآمدی قوانین و مقررات و افزایش فساد باشد که مشکالت عدیده ای در مسیر کارآفرینان و سرمایه گذاران بحران مالی و ن

 ایجاد کرده است. 

 

C 62774641 14291941 121111 

Log (L) 12116731 52171156 121111 

Log (K) 12354134 82163611 121111 

Log (SB) 12155311- 52516154- 121111 

Log (DL) 12118466 12169146 121869 

Log (RP) 12136776 12511177 121118 

Log (GC) 12188671 42811115 121111 

Log (PI) 12366911 11219656 121111 

Log (PT) 12131834 12981717 121495 

Log (T) 12117114 - 12617468- 121159 

Log (EC) 12153737 62161649 121111 

Log (CB) 12149138 12141818 121339 

 12111111 احتمال F 18628361آماره 

 12988131 ضریب تعيين 

 12984586 ضریب تعيين تعدیل شده



 

 
 

از جمله مهمترین شاخص های فضای کسب و کار است زیرا دسترسی به منابع مالی مهمترین عامل ( GC)شاخص اخذ اعتبار 

ترسی به منابع مالی و اعتبارات موجب پیشرفت در تولید شده و به تولید رشد اقتصادی محسوب می گردد. افزایش دس

هزینه ها را کاهش و اشتغال را ، کنندگان امکان استفاده از تکنولوژهای پیشرفته را می دهد. گسترش بنگاه ها و افزایش تولید

تاثیر مثبتی 1.18درصد و  با ضریب 22افزایش داده و موجب رشد و توسعه اقتصادی می گردد.  این شاخص در سطح اطمینان 

 بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است.

 

بهبود مراحل ثبت اموال موجب به عنوان مرحله ورود به اقتصاد رسمی و گسترش فعالیت های اقتصادی از اهمیت بسزایی 

های تولید می گرددو رشد اقتصادی را  زیرا کارآمدی ثبت اموال موجب تقویت حقوق مالکیت و کاهش هزینه ، برخوردار است

درصد و ضریب 22از شاخص های اثر گذار بر رشد اقتصادی در سطح اطمینان ( RP)افزایش می دهد. شاخص ثبت اموال 

 می باشد. 1.13

 

قررات به نیز از عوامل کلیدی فضای کسب و کار می باشد زیرا عده زیادی بر این باورند که قوانین و م (EC) اجرای قرار دادها

درصد و با 22عنوان عنصری کلیدی در افزایش رشد اقتصادی به حساب می آید. شاخص اجرای قراردادها در سطح اطمینان 

 معنادار شده است. 1.11ضریب 

 

اطمینان آنان را برای سرمایه گذاری و تالش در جهت شفاف سازی قوانین و مقررات در جهت حمایت از سهامداران خرد 

ف افزایش می دهد.  مناسب بودن محیط سرمایه گذاری و اطمینان از مکان سرمایه گذاری و وجود قوانین الزم در پیشبرد اهدا

با افزایش میزان سرمایه گذاری میزان تولید و  ، جهت حمایت از سرمایه گذاران موجب افزایش حجم سرمایه گذاری شده

درصد و با  22در سطح اطمینان  (PI)د. شاخص حمایت از سهامداراناشتغال افزایش یافته و رشد اقتصادی نیز افزایش می یاب

 بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی داشته است. 1.32ضریب 

 

 

همچنین استفاده از سیستم های آنالین  ، کاهش زمان و تعداد پرداخت مالیات در سال ، متناسب بودن نرخ های مالیاتی

ات و کاهش فساد مالی می گردد. استفاده دولت از درامدی مالیاتیدر جهت تولید پرداخت مالیات موجب پرداخت به موقع مالی

کاالهای سرمایه ای موجب افزایش تولید و کاهش هزینه ها و قیمت محصوالت و افزایش رشد اقتصادی می گردد. شاخص 

 معنادار بوده است. 1.13درصد و با ضریب  22در سطح اطمینان  (PT) پرداخت مالیات

 

ت تجربی نمایانگر آن است که کاهش زمان و هزینه مبادله موجب افزایش حجم مبادالت شده و سرمایه گذاری و مطالعا

با ایجاد بنگاه های جدید و افزایش تولید در کشور رقابت میان بنگاه ها افزایش یافته و هزینه  ، کارآفرینی را افزایش می دهد

موجب کاهش قیمت محصوالت داخلی شده و میزان صادرات را افزایش می کاهش هزینه تولید  ، های تولید کاهش می یابد

که علت  در دوره مورد نظر بی معنا بوده(T)دهد. افزایش صادرات بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد. شاخص تجارت فرامرزی 



 

 
 

سرمایه  برایمایه گذاران بحران در کشورها و در دوره مورد بررسی می باشد. بحران موجب احساس نا امنی سرمی تواند آن 

 نامناسب شدن تجارت گردیده است.شده و  موجب  گذاری 

 

افزایش هزینه های بنگاه و ناکارآمدی قوانین و مقررات موجب ورشکستگی بنگاه ها و  ، شوک ها ، وجود بحران های اقتصادی

عامل بازدارنده قوی برای  ، ده بهره می برندناتوانی در پرداخت بدهی های آنان می شود. کشورهایی که از قوانین سخت و پیچی

وام های پرداخت نشده و ریسک مالی افزایش می یابد.  ، سرمایه گذاران وجود دارد زیرا دسترسی به اعتبارات کاهش می یابد

دوره معنادار بوده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت در  1.12درصد و با ضریب  27در سطح اطمینان  (CB)شاخص انحالل

یاری رساندن و دادن فرصت دوباره به شرکت های رو به انحالل نسبت به ثبت شرکت تاثیر بیشتری بر رشد  1122-1112

 اقتصادی کشورها داشته است.

 

و اجرای (GC)اخذ اعتبار  ، (PI)شاخص حمایت از سرمایه گذاران ، همچنین از میان شاخص های شروع کسب و کار نیز

بنابراین تاکید بیشتر بر بهبود شاخص های مذکور می تواند کمک  رین اثر را بر رشد اقتصادی داشته اند.بیشت (EC) قراردادها

شایانی به افزایش رشد اقتصادی داشته باشد. شاخص اخذ مجوزها نیز در دوره مورد مطالعه اثری بر رشد اقتصادی نداشته 

 است.

بدست  Fآماره  معناداری سطح و مقدار به توجه با که است این بیانگر معادله رگرسیون بودن معنادار آزمون از حاصل نتایج

کل  که گرفت نتیجه توان می و شود می رد است ( ضرایب تمام بودن )صفر مدل کل معنابودن بی که همان  آمده فرضیه 

  متغیر میان رابطه که است معیاری تعیین ریبض. است درصد 1. 282182 ، در این مدل ضریب تعیین  مدل معنادار است.

 توسط وابسته متغیر تغییرات درصد که چند کند می تعیین ضریب این مقدار ، واقع در. کند می تشریح را وابسته و مستقل

 متغیرهای توسط وابسته متغیر تغییرات از درصد 1.28که  گفت توان می ، رو این شود. از می داده توضیح مستقل متغیر

 .است توضیح قابل مستقل

 

ثبت  ، (PI)حمایت از سرمایه گذاران ، (DL)نتایج برآورد مدل نشانگر رابطه مثبت رشد اقتصادی با شاخص های اخذ مجوز

و بهره وری نیروی  (CB) انحالل شرکت ها ، (GC)اخذ اعتبار ، (EC)اجرای قراردادها ، (PT)پرداخت مالیات ، (RP)اموال

نیز رابطه منفی با رشد اقتصادی دارند که علت آن   (T) شد. شاخص های ثبت شرکت و تجارت فرامرزیکار و سرمایه می با

سرمایه گذاری و بازدهی سرمایه و در نتیجه کاهش ورود  ، وجود بحران مالی در کشورهای مورد پژوهش و کاهش تجارت

 فعاالن به فضای کسب و کار  می باشد.

 

اخذ اعتبار و اجرای قراردادها بیشترین اثر را  ، شاخص حمایت از سرمایه گذاران ، کار نیزکسب و  فضایاز میان شاخص های 

 بر رشد اقتصادی داشته اند و شاخص اخذ مجوزها نیز در دوره مورد مطالعه اثری بر رشد اقتصادی نداشته است.

 

 و ارائه پیشنهادات سیاستی نتیجه گیری



 

 
 

ار موجبات رشد اقتصادی را فراهم می آورد هدف این پژوهش بررسی اثر شاخص با توجه به این که بهبود محیط کسب و ک

نتایج تحقیق حاکی از  های فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بود.

 ، حمایت از سرمایه گذاران خرد ، ثبت اموال ، اخذ اعتبار ، وجود رابطه مثبت میان رشد اقتصادی و شاخص های اخذ مجوز

انحالل شرکت ها و بهره وری نیروی کار و سرمایه می باشد. همچنین شاخص های شروع  ، اجرای قرارداد ، پرداخت مالیات

کسب و کار و تجارت فرامرزی رابطه منفی با رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی دارند. بر اساس نتایج پژوهش از میان 

شاخص حمایت از سرمایه گذاران و شاخص اخذ اعتبار و اجرای قراردادها دارای بیشترین اثر  ، ضای کسب و کارشاخص های ف

بر رشد اقتصادی هستند و شاخص اخذ مجوزها بر رشد اقتصادی در دوره مورد مطالعه بی اثر بوده است. با توجه به این که 

صادی کشورها به ایفا می کند توصیه های سیاستی زیر برای بهبود بهبود فضای کسب و کار نقشی اساسی در افزایش رشد اقت

 ، های مبادله تولیدکاهش هزینه ، سازی در جهت نهادینه کردن روحیه کارآفرینیفرهنگشرایط کسب و کار ارائه می گردد: 

صرفا ثبت حقوقی مبدل  ها به امری صوری وتشکیل تعاونی ، ها در اقتصاددرصد تعاونی 11نباید به دلیل هدفگذاری سهم 

کارآفرینان را به سمت تولید در ساختار تعاونی و  ، دار اقتصاد کشورهای الویتشود. بلکه باید به صورت هدفمند در حوزه

 ، های خرد مردم تشویق نمود و بستر الزم را برای مشارکت آحاد مردم در اقتصاد و تولید ایجاد نمودگیری از سرمایهبهره

های مالیاتی یا بایست در غالب سیاستکننده انرژی میایتی در خصوص واحدهای تجاری و تولیدی مصرفابزارهای حم

ها بتواند بستر های نقدی با هدف تجدید ساختارها و فرآیندهای مصرف و تولید صورت بگیرد. به طوری که این حمایتحمایت

 .های انرژی کارا فراهم نمایدفاده از تکنولوژیالزم را برای حفظ و در برخی شرایط افزایش حاشیه سود و است
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