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تاثیر سهولت کسبوکار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا
لطفعلی عاقلی

1

مهران سام دلیری
چکیده

مانعزدایی از تولید یعنی کلیه اقداماتی که به نفع تولید تمام
میشود و میتواند تولید را در زمان کوتاهتر با هزینه کمتر یا با
کیفیت باالتر انجام دهد .در این مقاله تالش میشود به استناد
شواهد بینالمللی ،اثر سهولت انجام کسبوکار )مانعزدایی(
بر تولید مطالعه شود .به دلیل نوع مطالعه ،تحلیل مبتنی بر
دادههای ترکیبی )سریهای زمانی در کنار دادههای مقطعی(
است .در سطح بینالمللی شاخصهای انجام کسبوکار
برای مقایسه سهولت کسبوکار مورد استفاده قرار میگیرد.
دوره مطالعه  2010-2019و نمونه آماری کشورهای منتخب
خاورمیانه و شمال آفریقا است .در این مطالعه ثابت میشود
کشورهایی که در آنها کسبوکار با سهولت بیشتری صورت
میگیرد ،تولید ناخالص داخلی هم بیشتر رشد مییابد .بنابراین،
با کاهش موانع کسبوکار ،رتبه کسبوکار بینالمللی کشور
مورد نظر در جهان افزایش مییابد.
واژگان کلیدی :تولید ،کسبوکار ،مخارج دولت ،رشد اقتصادی
مقدمه

تولید ،فرایند خلق مطلوبیت و تأمین نیازها است .عوامل تولید در
کنار مدیریت و فناوری در تولید نقش دارند .با عوامل پیشرفته
و فناوری مناسب ،بدون ایفای نقش مدیریت نمیتوان به
محصول )کاال یا خدمت( دست یافت .مانعزدایی از تولید زمانی
تحقق مییابد که مجوزهای کسبوکار بدون تاخیر صادر شوند
و یا مقررات دست و پاگیر از فرایند تولید کنار گذاشته شوند.
از دید نصیری اقدم و مرتضوی فر) ،(1396:33عالمان اقتصادي
و کارآفرینان براي تبدیل ایدههاي خود به کسبوکارهایي
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سودآور و ارائه نوآوريهاي مقوم رشد اقتصادي باید مبادالت
مختلفي را سازماندهي کنند و براي این منظور ناگزیر از عمل
کردن در چارچوب نهادها هستند .اگر محیط نهادي تسهیلکننده
مبادالت باشد ،در اصطالح گفته ميشود محیط کسبوکار مناسب
است و انتظار ميرود منافع مبادالت از هزینههاي آن فراتر رود و
به طریق اولي نوآوريهاي وابسته به این مبادالت تحقق یابد و
برعکس.
از نگاه خاکی و همکاران) (1397الزمه دستیابي به رشد و
توسعه اقتصادي ایجاد و گسترش فعالیتهاي اقتصادي
است که مهمترین پیششرط آن ،وجود ثبات ،آرامش و به
عبارت دیگر محیط کسبوکار مناسب است؛ به نحوي که
سرمایهگذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه
تولید ،توزیع و سرمایهگذاري خود را پیشبیني کنند.
خوشبختانه طی سالهای گذشته  1394-99مطالعات خوبی در
زمینه مجوزهای کسبوکار انجام شده است .در ادامه مراحل
مختلف شروع یک فعالیت تولیدی یا خدماتی مرور میشوند.
الف .شناسایی محل استقرار کارخانه/کارگاه :گام اول ،شناسایی
مناطق یا مکانهای مجاز تولید و پیگیری مراحل اداری مربوطه
است .میزان تولید محصول اصلی و محصوالت فرعی و اثر
تولید بر محیط زیست باید برآورد شود .اگر میزان آالیندگی باال
باشد ،اخذ مجور تولید سخت خواهد بود .به هر حال ،باید فرایند
تولید با استانداردهای زیست محیطی تطابق داشته باشد.
ضوابط جدید استقرار واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی توسط
سازمانمحیطزیستدرسال 1397تدوینشدهاست .3برایناساس،
گروههاي صنعتی و تولیدي در 10رسته طبقهبندي میشوند:
 .1غذایی .2 ،نساجی و پوشاك .3 ،چرم .4 ،سلولزی .5 ،فلزي،
ماشینسازي و الکترونیکی .6 ،کانی غیرفلزي .7 ،شیمیایی،

 .1دانشیار اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس( ،نویسنده مسئول) aghelik@modares.ac.ir
 .2کارشناس ارشد اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرسmehransamdaliri@modares.ac.ir،

 .3سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران .1397 ،ضوابط معیار های استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی،
https://isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=321
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 .8دارویی و بهداشتی .9 ،کشاورزي و  .10بازیافت
هر یک از فعالیتهای فوق در قالب  7رده و در ریزفعالیتها با
کدهای  5رقمی تفکیک شدهاند.
اگر چند فعالیت مختلف مدنظر باشد ،باید رده تما ِم آنها بررسی
شود و باالترین رده آالیندگی به واحد تولیدی تعلق میگیرد،
مث ً
ال اگر یک فعالیت در رده اول و دیگری در رده چهارم باشد،
واحد تولیدی از نظر آالیندگی در رده چهارم است.

ب .اخذ جواز تأسیس :گام بعدی در فرآیند اخذ مجوز تولید،
اجازه احداث واحد تولیدی است که به آن جواز تاسیس گفته
میشود؛ یعنی بدون خرید سوله و تهیه تجهیزات ،ابتدا طرح
توجیهی 1نوشته میشود و با عرضه به نهاد مربوطه و تایید
طرح ،نوبت به خرید زمین و سوله و ماشینآالت و … میرسد.
در طرح توجیهی ،متراژ سوله و تعداد نفرات و تیراژ تولید و تعداد
ماشینآالت و … دقیق ًا مشخص میشود و بر مبنای آنها نوع
فعالیت و میزان آالیندگی مشخص میشود .بعد از دریافت جواز
تأسیس ،سرمایهگذار موظف است که دقیق ًا مطابق طرح توجیهی
عمل کند تا به مرحله بهرهبرداری برسد .اگر فعالیت تولیدی به
چند وزارتخانه مربوط باشد باید از همه آنها مجوز اخذ شود.

پ .احداث زیرساختها :جواز تاسیس از تاریخ صدور به مدت
یکسال اعتبار دارد و متقاضی موظف است در این مدت نسبت
به تهیه زمین ،خرید تجهیزات ،برقراری انشعاب آب و برق،
استخدام کارگران و… اقدام کند؛ کارشناسان هم بهصورت
منظم وضعیت پیشرفت را رصد کرده و گزارش میدهند.
ت .پروانه بهرهبرداری (مجوز تولید :)2با تکمیل گام قبلی ،یعنی
کارخانه برای شروع کار آماده است و میتواند مجوز تولید یا
پروانه بهرهبرداری داشته باشد ،پس در قالب تولید آزمایشی،
میتوان تجهیزات و عملکردشان را سنجید و درخواست صدور
پروانه بهرهبرداری داد.
مبانی نظری

تولید و سرمایهگذاری یکی از اجزای اصلی اقتصاد به شمار
میآید .در حقیقت بدون سرمایهگذاری ،محصولی تولید نمیشود.
شروع یک سرمایهگذاری ،گام اولیه در تولید است .هر قدر فرایند
سرمایهگذاری اولیه سریعتر انجام گیرد ،محصول هم به سرعت
تولید خواهد شد .بانک جهانی در تلخیص و جمعبندی فعالیتهای
کسبوکار )تولیدی یا خدماتی( گامها و مولفههایی را معرفی کرده
است .این مولفهها و توضیحات مرتبط عبارت است از:
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• شروع کسبوکار :روشها ،زمان ،هزینه و حداقل سرمایه
پرداخت شده برای راهاندازی شرکت با مسئولیت محدود
• اخذ مجوزهای ساخت و ساز :روشها ،زمان و هزینه برای
انجام کلیه تشریفات ساخت انبار و کنترل کیفیت و ایمنی
• تأمین برق :روشها ،زمان و هزینه اتصال به شبکه برق و
قابلیت اطمینان منبع تغذیه و شفافیت تعرفهها
• ثبت امالك :روشها ،زمان و هزینه انتقال ملک و کیفیت
سیستم مدیریت زمین
• اخذ اعتبار :قوانین وثیقه قابل انتقال و سیستمهای اطالعات
اعتبار
• حمایت از سرمایهگذاران اقلیت :حقوق سهامداران اقلیت در
معامالت مربوط به اشخاص وابسته و حاکمیت شرکتی
• پرداخت مالیات :پرداختها ،زمان ،کل مالیات و میزان
مشارکت در مطابقت با کلیه مقررات مالیاتی و همچنین
فرایندهای تکمیل پروندههای مالیاتی
• تجارت فرامرزی :زمان و هزینه صادرات محصول با مزیت
نسبی و واردات قطعات خودرو
• اجرای قراردادها :زمان و هزینه برای حل و فصل یک
اختالف تجاری و کیفیت مراحل قضایی
• حل و فصل ورشکستگی :زمان ،هزینه ،نتیجه و میزان
بهبودی برای یک ورشکستگی تجاری و قدرت چارچوب
قانونی برای ورشکستگی
بر اساس موارد فوق ،زمان و هزینه کمتر شروع کسبوکار،
زمان و هزینه کمتر صدور مجوزهای ساخت و ساز ،عرضه
و تأمین پایدار برق ،ثبت سریع مالکیت زمین و مستغالت،
اعطای سریع اعتبار به فعالیت تولیدی یا خدماتی ،حمایت از
سرمایهگذاران خرده پا ،شفافیت در پرداخت مالیات ،توجه به
مزیت نسبی در تجارت خارجی ،زمان و هزینه پایین حل و
فصل قراردادها و حل و فصل سریع ورشکستگی به مانعزدایی
از تولید منجر میشوند .نگاه اجمالی به مولفههای مذکور نشان
میدهد که موانع مربوط به انجام کسبوکار طی فرایندهای
اداری به سرعت قابل رفع هستند.
براساس جدیدترین آمار انجام کسبوکار ،ایران با نمره کل
 58/5در رتبه  127جهان قرار دارد .نمره کل و نمرات جزئی
همگی در بازه  0تا  100نوسان دارند .هر قدر نمرات باالتر
باشد ،بهتر است .بیشترین نمره به اخذ مجوزهای ساخت و ساز
با  71/2نمره و کمترین نمره به مولفه حل و فصل ورشکستگی
با نمره  35/1اختصاص دارد )جدول .(1
1. Business Plan

 .2کارت شناسایی کارگاه یا گواهی فعالیت صنعتی سابق
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جدول  :1رتبه و نمره اجزای شاخص انجام کسبوکار در ایران در بین  190کشور در سال 2020
اجزای شاخص

نمره

رتبه

شروع کسبوکار

67/8

178

اخذ مجوزهای ساخت و ساز

71/2

73

تأمین برق

69/4

113

ثبت امالک و مستغالت

68/1

70

اخذ اعتبار

50

104

حمایت از سرمایه گذاران جزء یا اقلیت

40

128

پرداخت مالیات

59/5

144

تجارت برون مرزی

66/2

123

اجرای قرارداد ها

58/2

90

حل و فصل ورشکستگی

35/1

133

نمره و رتبه کل

58/5

127

(مأخذ دادهها :بانک جهانی)
تغییرات رتبه شاخص کسبوکار ایران طی دوره  1390-1398گرفته است .کمترین رتبه نیز در سال  1394تجربه شده است،
در نمودار  1نشان میدهد که بیشترین رتبه در سال  1392به بیان دیگر وضعیت ایران در شاخص کسبوکار در این سال
احراز شده است و ایران در بین  190کشور ،در جایگاه  152قرار بهتر بوده است.

نمودار  :1تغییرات رتبه شاخص انجام کسبوکار ایران (مأخذ دادهها :بانک جهانی)
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پیشینه تحقیق

بادینی و رحیمی ) (1394معتقد هستند که شرط محدودیت
کسبوکار به منظور حفظ موقعیت رقابتي کارفرما در قرارداد
کار بر کارگر تحمیل ميشود و کارگر را نسبت به حفظ اسرار
تجاري و رابطههاي حقوقي بعدي با رقباي کارفرما کنترل
مينماید .از آنجا که این شرط ،محدودیت زیادي ایجاد ميکند،
الزم است تابع مشروعیت منافع کارفرما ،تعیین موضوع و
محدوده زماني و مکاني اجراي شرط و عدم مغایرت با نظم
عمومي و منافع اجتماعي باشند .این محدودیت مانع رقابتی در
تولید محسوب نمیشود.
میدری و همکاران) (1392به ارزیابي موانع کسبوکار در
استان زنجان پرداختند .نتایج مطالعه حاکي از آن است که
وجود زمینهاي داراي معارض ،دشواري اخذ مجوز ،سختي
در دریافت اعتبار ،اختالفات کارفرمایان با تامین اجتماعي و
واردات نامنظم کاالهاي چیني از مهمترین موانع کسبوکار
در استان زنجان است
صدرایی جواهری و نوح پیشه ) (1395به بررسي پویایي
کسبوکار میان برخي صنایع منتخب در ایران ،که در بورس
اوراق بهادار تهران طي دوره زماني  1382الي  1392ش
استمرار داشتهاند ،پرداختند .پویایي کسبوکار به عنوان یک
شاخص مهم براي اندازهگیري میزان رقابتپذیري در یک
صنعت شناخته شده و انعکاس دهنده رقابت ناشي از ورود
بنگاههاي جدید و رقابت میان بنگاههاي حاضر در یک صنعت
را نشان ميدهد .نتایج مطالعه نشان داد که شاخص تحرك در
صنایع منتخب پایین بوده و بیانگر سطح پایین رقابتپذیري
در این صنایع است .همچنین در این دوره زماني صنعت
انبوهسازي ،امالك و مستغالت تحرك بیشتري )رقابتپذیري
بیشتري( نسبت به سایر صنایع داشتهاند.
نصیری اقدم ،ع ،.و مرتضوی فر ،ز (1396) .با پیروي از
آراي اقتصاد نهادي استدالل ميکنند که یکي از مسیرهاي
شناسایي و طراحي نهادهاي کاهنده هزینه مبادله توجه به
تعارض منافع میان فعاالن اقتصادي و ارائه راهکارهایي جهت
همسوسازي منافع ایشان است .آنها نشان ميدهند که برخي از
شاخصهاي کسبوکار بانک جهاني مربوط به احصاي وجود
یا عدم وجود نهادهاي همسوکننده منافع فعاالن اقتصادي
است .اگر این اندیشه پذیرفته شود بهبود محیط کسبوکار را
ميتوان فرآیندي تلقي کرد که با طراحي نهادهاي مناسب به
طور مستمر در جهت کاهش تعارض منافع عمل ميکند.
هدف اصلی مطالعه حساس یگانه و همکاران) (1397ارائه
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مدل عملکرد پایدار کسبوکار در ایران است .به منظور
دستیابي به اهداف اصلي تحقیق ،پرسشنامهاي طراحي و بین
خبرگان توزیع شد و با تجزیه و تحلیل  108پرسشنامه و آزمون
تحلیل عاملي تأییدي نشان داده شد که در ایران بین عملکرد
پایدار مالي و غیرمالي ارتباط متقابل وجود دارد .سایر یافتههاي
تحقیق نشان ميدهد که اجباري شدن رویکرد عملکرد پایدار
کسبوکار در ایران و ساالنه بودن دوره تناوب آن مورد قبول
بیشتر خبرگان است.
رشد و توسعه اقتصادي از مهمترین اهداف جوامع بشري است.
الزمه دستیابي به این هدف ایجاد و گسترش فعالیتهاي
اقتصادي است که مهمترین پیش شرط آن ،وجود ثبات،
آرامش و به عبارت دیگر محیط کسبوکار مناسب است؛ به
نحوي که سرمایهگذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت
نتیجه تولید ،توزیع و سرمایهگذاري خود را پیشبیني کنند.
خاکی و همکاران ) (1397به تحلیل و آسیبشناسي محیط
کسبوکار ایران و مقایسه تطبیقي نتایج حاصل از  21دوره
پایشهاي ملي محیط کسبوکار استانهاي کشور با استان
مرکزي ،طي دوره فصلي بهار  1390بهار  1395پرداختند .با
بررسي دادههاي محیط کسبوکار کشور در دو حوزه نهادي و
اقتصادي مشخص شد عمده استانها از مؤلفههاي محیط مالي
مناسب براي فعالیت بنگاهها برخوردار نیستند و حمایتهاي
مالي حاکمیت و دولت از بنگاههاي کسبوکار توزیع مناسبي
در سطح استانهاي کشور ندارد .درخصوص استان مرکزي،
به رغم قرارگیري در طبقه استانهایی با محیط کسبوکار
مناسب و بهبود چشمگیر؛ نتایج کشوري در فصول اخیر نشان
از مؤلفههاي بازدارنده رونق کسبوکار در این استان دارد.
رسولی آذر و همکاران) (1395موانع پیشروي تعاونيهاي
تولید کشاورزي در شهرستان بوکان را با روش توصیفي–
پیمایشي مورد بررسي و تحلیل قرار دادند .جامعه آماري تحقیق
 1200نفر از اعضاي شرکتهاي تعاوني تولیدي کشاورزي
در شهرستان بوکان در سال  1395بودند .حجم نمونه نیز با
استفاده از فرمول کوکران  133نفر تعیین شد .با استفاده از
تکنیک تحلیل عاملي اکتشافي ،موانع پیشروي تعاونيهاي
تولید کشاورزي در شهرستان بوکان در پنج عامل خالصه
شدند که به نامهاي عوامل اجتماعي ،مالي ،اداري ،آموزشي و
ساختاري دستهبندي شدند .این پنج عامل در مجموع حدود 69
درصد از واریانس موانع پیشروي تعاونيهاي تولید کشاورزي
در شهرستان بوکان را تبیین کردند.
ساعی) (1398وضعیت موجود تولید صیفيجات گلخانهاي
)خیار و گوجهفرنگي( در جنوب استان کرمان و مسائل و
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مشکالت بهرهبرداران را بررسي نمودند .جامعه آماري تحقیق ،و اندازه کوچک شرکتهای موجود بود .این مطالعه از نظر
 1629نفر از تولیدکنندگان محصوالت خیار و گوجهفرنگي انگیزهها و موانع کارآفرینی تفاوت معنیداری بین سالهای
گلخانهاي داراي پروانه تأسیس در سال زراعي  1994 1395-96و  2008نداشت.
بود که از میان آنها تعداد  88بهرهبردار برگزیده شدند .نتایج
بک و همکاران (2008) 2با استفاده از دادههای نظرسنجی از 91
توصیفي مطالعه نشان داد نوسانات قیمت ،عدم وجود بازار
بانک در  45کشور جهان ،تامین مالی بانکی شرکتهای کوچک
فروش مناسب و وجود واسطهگري و داللي به ترتیب رتبههاي
و متوسط را بررسی کردند .آنها دریافتند که بانکها ،بنگاههای
اول تا سوم مشکالت تولیدکنندگان این محصوالت در جنوب
کوچک و متوسط را بسیار سودآور میدانند ،اما بیثباتی اقتصاد
استان کرمان را به خود اختصاص دادهاند .لذا ،پیشنهاد شده
کالن در کشورهای در حال توسعه و رقابت در کشورهای
که به منظور ارتقاي تولید این محصوالت ،به جاي تأکید بر
پیشرفته را از اصلیترین موانع میدانند .بانکها در کشورهای
جنبههاي فني تولید ،به رفع مشکالت بازاریابي و کمبود منابع
در حال توسعه سهم کمتری از وامهای سرمایهگذاری را ارائه
مالي بهرهبرداران پرداخته شود.
میدهند و کارمزد و نرخ بهره باالتری را از آنها دریافت میکنند.
عندلیب و صادقی شاهدانی ) (1398ضمن شناسایي موانع
به طور کلی  ،شواهد نشان میدهد که مهمترین شرایط وام برای
گوناگون اقتصادي موثر بر سرمایهگذاري کاالهاي اساسي
تأمین مالی بانک برای شرکتهای کوچک و متوسط ،عبارت
کشاورزي ،با روش تحلیل سلسله مراتبي به اولویتبندي
است از اندازه شرکت یا نوع مالکیت بانک.
و وزندهي این موانع پرداختند .نتایج مطالعه حاکي از آن
3
است که »بيثباتي و ناموزون بودن سیاستهاي واردات و جبین و همکاران ) (2021به تجزیه و تحلیل تفاوت موانع
بازرگاني«» ،ضعف عملکرد نظام بانکي جهت تأمین مالي« تجاری شرکتها در اندازههای مختلف با استفاده از دادههای
و »مشخص نبودن استراتژي حمایت از کاالهاي سرمایهاي نظرسنجی جامع  9281شرکت هندی پرداختند .نتایج تجزیه و
کشاورزي« بهعنوان مهمترین موانع اقتصادي سرمایهگذاري تحلیل واریانس موانع تجاری در اندازه شرکتها نشانگر تفاوت
معنیداری در میانگین مقادیر  9پارامتر موانع تجاری از  15پارامتر
در تولید کاالهاي اساسي کشاورزي هستند.
خداپرست مشهدی و همکاران ) (1391میزان همکاري است .شرکتهای کوچک و متوسط به دلیل حمایتهای دولتی،
دولت و بخش خصوصي براي توسعه کشاورزي از منظر نسبت به بنگاههای بزرگ موانع نسبت ًا کمتری دارند .دستیابی به
سرمایهگذاران بالقوه و تولیدکنندگان موجود در شهرهاي منابع مالی برای مدیریت عملیات تجاری ،رقابت و در دسترس
بجنورد ،شیروان و اسفراین را مورد بررسی قرار دادند .نتایج بودن نیروی انسانی واجد شرایط ،عمدهترین موارد مورد توجه
مطالعه حاکي از آن بود که ضعف درك متقابل و توام با شرکتهای کوچک و متوسط است.
همکاري بین بنگاههاي کشاورزي و دولت باعث شده است که
گاوروا و همکاران (2020) 4به بررسی موانع اداری و قانونی
در کلیه راهبردهاي کلیدي رفع موانع تولید و سرمایهگذاري و
در بنگاههای کوچک و متوسط در جمهوری چک و اسلواکی
برنامههاي عملیاتي آنها؛ بخش خصوصي بیشتر از حد تعادلي
و تعیین تفاوت در درك موانع قانونی و اداری برای کسبوکار
از دولت انتظار کمک داشته باشد .این انتظارات اضافي در
توسط کارآفرینان در هر دو کشور پرداختند .مطابق نتایج،
استراتژيهاي سرمایهگذاري به مراتب بیشتر از انتظاراتي است
تفاوتهای تشخیص داده شده در هر دو کشور در درك و
که در استراتژيهاي تولیدي وجود دارد.
ارزیابی پاسخدهندگان ،تاییدی بر تغییر در فضای کسبوکار
ژوپلف و اشتیخنو (2009) 1یک بررسی طولی از کارآفرینان هر دو کشور است و این تفاوتها در مورد میزان موانع قانونی
کسبوکارهای کوچک در روسیه در دو مرحله ) 1994و و اداری و همچنین موانع مربوط به اجرای قانون و بوروکراسی
 (2008انجام دادند .آنها شرایط کارآفرینی و تحوالت در قابل قبول است.
کسبوکارهای کوچک روسیه را با تمرکز بر انگیزهها و موانع هاین و ماناسو  (2017) 5با استفاده از دادههای نظرسنجی عملکرد
راهاندازی کسبوکارها بررسی کردند .نظرسنجی سال  2008کسبوکار در دور چهارم ) (2009-2007و پنجم )،(2014-2012
نشانگر جوانتر بودن کارآفرینان ،سهم بیشتر زنان کارآفرین تفاوت در نحوه واکنش شرکتهای تولیدی مبتنی بر تحقیق و
4. Gavurova et al

1. Zhuplev & Shtykhno

5. Hein & Männasoo

2. Beck et al
3. Jabeen et al
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توسعه و غیر آن نسبت به موانع تجاری را بررسی کردند .نتایج طریق تصریح و تخمین یک مدل اقتصادسنجی تاثیر شاخص
نشان داد که به طور کلی ،شرکتهای مبتنی بر تحقیق و توسعه سهولت انجام کسبوکار بر رشد اقتصادی بررسی میشود.
نسبت به شرکتهای دیگر ،با موانع مختلف سازمانی و نظارتی در دوره مطالعه  2010الی  2019و کشورهای مورد مطالعه،
کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا هستند.
محیط کسبوکار خود مواجه بودند.
صدیقی موتاروشوا (2020) 1به تجزیه و تحلیل تفاوت بین
موانع تجاری و عملکرد تجارت با استفاده از دادههای 92
شرکت مواد غذایی و کشاورزی در مناطق روستایی و شهری
کنگو پرداختند .نتایج نشان داد مشارکت کمتر زنان در مالکیت
و مدیریت و عدم دسترسی کافی به منابع مالی هنوز مانع اصلی
برای همه شرکتها است .کمبود برق ،هزینه حمل و نقل و
کمبود تجهیزات به عنوان موانع شدید و متوسط تلقی میشود.

مدل اقتصادسنجی

در این مطالعه ،جهت به بررسی تاثیر شاخص سهولت انجام
کسبوکار بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب منطقه
منا  4از مدل زیر در قالب روشهای داده ترکیبی بهره گرفته
شده است.
که در آن Log(Y( ،لگاریتم تولید ناخالص داخلی ،متغیر وابسته
و ) Log(EDBلگاریتم سهولت انجام کسبوکار Log(G) ،لگاریتم
مخارج عمومی دولت Log(X) ،لگاریتم صادرات کاالها و خدمات،
) Log(Iلگاریتم سرمایهگذاری ناخالص داخلی متغیر توضیحی
بوده u ،جز خطا و  iو  tبه ترتیب ،نماد کشور و زمان میباشند.
متغیرهای وابسته و توضیحی ،عبارت است از:

کاردول-کوپنهفر(2020)2صاحبانمشاغلکوچک،کسبوکارهای
کوچک و پایداری محیط زیست را در یک جامعه مرفه از کالیفرنیای
جنوبی بررسی کرد .وی با استفاده از  13مصاحبه نیمهساختاریافته
با صاحبان مشاغل کوچک و خردهفروشی ،نشان داد که صاحبان
مشاغل هنگام تجزیه و تحلیل پایداری محیط زیست در مشاغل خود
از مفهوم مسئولیت شخصی و نمایندگی استفاده میکنند .همچنین
 تولید ناخالص داخلی :5تولید ناخالص داخلی برابر است باعلیرغم عالقه مالکان به بهبود اقدامات پایداری کسبوکار خود،
مجموع ارزش ناخالص و یا ارزش افزوده ایجاد شده توسط تمام
آنها با موانع مالی و لجستیکی برای پایداری مواجه هستند.
تولیدکنندگان )خانوارها ،دولت و صنایع فعال( مقیم اقتصاد به
3
از دید میلز ) ،(2018تمرکز دارایی در بانکهای بزرگ میزان عالوه مالیات بر محصول و منهای هر یارانهای میباشد که در
سرمایه متمرکز بر مشاغل کوچک را کاهش داده است .بانکهای ارزش محصوالت لحاظ نشده است .دادهها بر حسب دالر ثابت
بزرگتر تمایل دارند در بانکداری مصرف کننده ،وامهای رهنی و سال  2010میباشند )بانک جهانی.(2019 ، 6
سرمایهگذاری را در اولویت قرار دهند و معمو ً
ال وامهای مشاغل
 سهولت انجام کسبوکار :7سهولت انجام کسبوکار ،میانگینکوچک را کم سود میدانند .در واقع ،وامهای مشاغل کوچک
ساده امتیازات برای هر یک از مباحث و موضوعات کسبوکار
ریسک بیشتری دارند ،هزینههای معامالتی باالیی دارند و به
شامل شروع کار ،معامله با مجوزهای ساخت و ساز ،دریافت
سختی قابل وثیقهگذاری هستند.
برق ،ثبتنام امالك ،گرفتن اعتبار ،حمایت از سرمایهگذاران
اقلیت ،پرداخت مالیات ،تجارت خارج از مرزها ،اجرای قراردادها
روش تحقیق
و حل و فصل ورشکستگیها میباشد )بانک جهانی .(2019 ،
این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش انجام،
 مخارج عمومی دولت : 8این مخارج شامل کلیه هزینههایتوصیفی و تحلیلی است .توصیف وضعیت با تاکید بر ایران در
جاری دولت برای خرید کاالها و خدمات )از جمله غرامت
قسمت مقدمه و مبانی نظری انجام و با پیشینه تحقیق کامل
کارکنان( است .همچنین شامل بیشتر هزینههای مربوط به
شد .در بخش تحلیلی ،به کمک دادههای بانک جهانی و از
1. Sadiki Mutarushwa, et al
2. Cardwell-Copenhefer
3. Mills
 .4کشورهای مورد بررسی در این مطالعه عبارت است از :الجزایر ،بحرین ،مصر ،ایران ،عراق ،اردن ،لبنان ،مالت ،مراکش ،عمان ،عربستان سعودی ،تونس ،امارت
متحده عربی ،کرانه باختری و غزه .کشورهای جیبوتی ،کویت ،لیبی و یمن به دلیل اینکه از دادههای کافی برخوردار نبوده از مطالعه کنار گذاشته شدهاند.
7. Ease of doing business

)5.GDP (constant 2010 US$

)8. General government final consumption expenditure (constant 2010 US$

6. World Bank
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دفاع ملی و امنیت نیز میشود ،اما شامل هزینههای نظامی دولت ،کشور مالت در سال  2010است .این متغیر انحراف معیاری
که بخشی از تشکیل سرمایه دولت میباشد نخواهد بود .دادهها برابر با  ،1/28چولگی معادل  -0/078که بیانگر چولگی منفی
بر حسب دالر ثابت سال  2010میباشند )بانک جهانی .(2019 ،و تقریبا نرمال ،همچنین کشیدگی معادل  1/85که بیانگر
کشیدهتر بودن آن نسبت به توزیع نرمال است.
 صادرات کاالها و خدمات : 1صادرات کاالها و خدمات ارزش تمامکاالها و خدمات ایجاد شده توسط بازارهای داخلی برای ارائه به  -لگاریتم سهولت انجام کسبوکار ) :(LogEDBاین متغیر
بقیه جهان را نشان میدهد که شامل ارزش کاال ،بار ،بیمه ،حمل بهعنوان متغیر مستقل اصلی دارای میانگینی برابر  4/09و
و نقل ،مسافرت ،حق امتیاز ،هزینه پروانه و سایر خدمات مانند میانه  4/10میباشد .بدین معنی که نیمی از مشاهدات آن
ارتباطات ،ساخت و ساز ،مالی ،اطالعاتی ،تجاری ،شخصی و دولتی باالی  4/10و نیمی دیگر پایینتر از این مقدار هستند .با توجه
هستند .اما شامل جبران خسارت کارمندان و درآمد سرمایهگذاری به نزدیکی این دو آماره میتوان گفت که پراکندگی دادههای
و پرداختهای نقل و انتقاالتی نمیباشد .دادهها بر حسب دالر شاخص سهولت انجام کسبوکار در کشورهای مورد مطالعه
ثابت سال  2010میباشند )بانک جهانی.(2019 ،
اندك میباشد .بیشترین مقدار این متغیر برابر با  4/40که
 سرمایهگذاری ناخالص داخلی :2سرمایهگذاری ناخالص داخلی مربوط به کشور امارات در سال  2019و کمترین مقدار معادلشامل بهسازی زمین )حصارها ،چالهها ،زهکشی و غیره( ،خرید  3/75که مربوط به کشور عراق در سال  2016است .این متغیر
کارخانه ،ماشینآالت و تجهیزات ،ساخت جادهها ،ادارات ،انحراف معیاری برابر با  ،0/14چولگی معادل  -0/425که بیانگر
بیمارستانها ،خانههای مسکونی خصوصی و ساختمانهای چولگی منفی و تفاوت اندکی با توزیع نرمال ،همچنین مقدار
تجاری و صنعتی میباشد .دادهها بر حسب دالر ثابت سال  2010کشیدگی آن معادل  2/57که بیانگر کشیدهتر بودن آن نسبت
به توزیع نرمال است.
میباشند )بانک جهانی .(2019 ،
آمار توصیفی متغیرها

در جدول ) (2آمار توصیفی متغیرها طی دوره 2010-2019
بیان شده ،و تفسیر آماری این جدول به صورت زیر میباشد:
 لگاریتم تولید ناخالص داخلی) :(LogYاین متغیر بهعنوانمتغیر وابسته دارای میانگینی برابر  25/20و میانه 25/15
میباشد .بدین معنی که نیمی از مشاهدات آن باالی 25/15
و نیمی دیگر نیز پایینتر از این مقدار میباشند .با توجه به
نزدیکی این دو آماره میتوان گفت که پراکندگی دادههای
تولید ناخالص داخلی در کشورهای مورد مطالعه اندك است.
بیشترین مقدار آن برابر با  27/27که مربوط به کشور عربستان
در سال  2019و کمترین مقدار معادل  22/92که مربوط به

 لگاریتم مخارج عمومی دولت) :(LogGاین متغیر دارایمیانگین  23/40و میانه  23/54میباشد .بدین معنی که نیمی
از مشاهدات آن باالی  23/54و نیمی دیگر پایینتر از این
مقدار هستند .با توجه به نزدیکی این دو آماره میتوان گفت که
پراکندگی دادههای مخارج عمومی دولت در کشورهای مورد
مطالعه اندك میباشد .بیشترین مقدار این متغیر برابر با 25/84
که مربوط به کشور عربستان در سال  2014و کمترین مقدار
معادل  21/26که مربوط به کشور مالت در سال  2010است.
این متغیر انحراف معیاری برابر با  ،1/18چولگی معادل 0/015
که بیانگر چولگی مثبت تقریبا نرمال ،همچنین مقدار کشیدگی
آن معادل  2/14که بیانگر این است که توزیع این متغیر از
توزیع نرمال کشیدهتر و اختالف زیادی با آن دارد.

)1. Exports of goods and services (constant 2010 US$
)2. Gross fixed capital formation (constant 2010 US$
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جدول  :2آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی

منبع :بانک جهانی و محاسبات تحقیق

 لگاریتم صادرات کاالها و خدمات ) :(LogXاین متغیر دارایمیانگین  24/34و میانه  24/36میباشد .بدین معنی که نیمی
از مشاهدات آن باالی  24/36و نیمی دیگر پایینتر از این مقدار
هستند .با توجه به نزدیکی این دو آماره میتوان گفت که پراکندگی
دادههای صادرات کاالها و خدمات در کشورهای مورد مطالعه
اندك میباشد .بیشترین مقدار این متغیر برابر با  26/75که مربوط
به کشور امارات در سال  2018و کمترین مقدار معادل  21/03که
مربوط به کشور کرانه باختری و غزه در سال  2010است .این
متغیر انحراف معیاری برابر با  ،1/31چولگی معادل  -0/270که
بیانگر چولگی منفی و تفاوت اندکی با توزیع نرمال ،همچنین مقدار
کشیدگی آن معادل  3/17که بیانگر این است که توزیع این متغیر
از توزیع نرمال کشیدهتر و اختالف زیادی با آن دارد.
 لگاریتم سرمایهگذاری ناخالص داخلی) :(LogIاین متغیر دارایمیانگین  23/72و میانه  23/70میباشد بدین معنی که نیمی از
مشاهدات آن باالی  23/70و نیمی دیگر پایینتر از این مقدار
هستند .با توجه به نزدیکی این دو آماره میتوان گفت که پراکندگی
دادههای سرمایهگذاری ناخالص داخلی در کشورهای مورد مطالعه

اندك میباشد .بیشترین مقدار این متغیر برابر با  25/94که مربوط
به کشور عربستان در سال  2015و کمترین مقدار معادل 21/22
که مربوط به کشور مالت در سال  2011است .این متغیر انحراف
معیاری برابر با  ، 1/30چولگی معادل  - ./102که بیانگر چولگی
منفی و تفاوت اندکی با توزیع نرمال ،همچنین مقدار کشیدگی آن
معادل  1/90که بیانگر این است که توزیع این متغیر از توزیع نرمال
کشیدهتر و اختالف زیادی با آن دارد.
عالوه بر توصیف آماری متغیرها ،وضعیت تولید ناخالص داخلی
کشورها را با توجه به سهولت انجام کسبوکار در قالب نمودار )(1
تحلیل میشود .با توجه به این نمودار میتوان گفت که این دو
متغیر به موازات هم در طول زمان حرکت میکنند ،یعنی زمانی که
کشورها محیط مناسبی را برای انجام کسبوکار فراهم میکنند،
وضعیت تولید ناخالص داخلی و در نتیجه تولید ناخالص داخلی آنها
نیز بهبود مییابد .میتوان نتیجه گرفت که بین این دو متغیر یعنی
تولید ناخالص داخلی و سهولت انجام کسبوکار رابطه مستقیمی
وجود دارد که در ادامه با استفاده از روشهای داده ترکیبی این
رابطه قابل اثبات میباشد.
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نمودار  :2وضعیت تولید ناخالص داخلی و شاخص سهولت کسبوکار در کشورهای منتخب

تخمین مدل و تفسیر نتایج

در این مطالعه ،اثر شاخص سهولت انجام کسبوکار بر تولید ناخالص
داخلی کشورهای منتخب منطقه منا با استفاده از مدل دادههای
ترکیبی برآورد میشود .این نوع دادهها با ترکیب دادههای مقطعی
و سری زمانی روابط بین پدیدههای اقتصادی را مورد بررسی قرار
میدهند .در واقع با ترکیب این دو دادهها ،دادههای ترکیبی با
اطالعات بیشتر ،تورش کمتر ،همخطی کمتر میان متغیرها ،درجات
آزادی و کارایی باالتر همراه میشوند )گجراتی.(1396 ، 1
در ابتدا با انجام آزمون  Fلیمر ،اعتبار استفاده از دادههای ترکیبی
مورد سنجش قرار میگیرد .فرضیه صفر این آزمون بیانگر عدم
وجود مدل اثرات ثابت میباشد که طبق آن یکسان بدون تمام
عرض از مبداها )تلفیقی بودن مدل( و فرضیه مقابل آن ناهمسانی

حداقل یکی از عرض از مبداها )ترکیبی بودن مدل( مورد سنجش
قرار میگیرد .همچنین برای تخمین مدل با استفاده از روشهای
داده ترکیبی ،دو روش اثرات ثابت و تصادفی وجود دارد که براي
انتخاب بین این دو روش ،از آزمون هاسمن استفاده ميشود.
فرضیه صفر این آزمون ،بیانکننده تخمین مدل با اثرات تصادفي
و فرضیه مقابل آن تخمین مدل با استفاده از روش اثرات ثابت
میباشد )سوری.(1396 ،
طبق نتایج جدول ) (3فرضیه صفر آزمون  Fلیمر رد شده و
در نتیجه مدل باید با فرم ترکیبی تخمین زده شود .همچنین با
توجه به نتایج آزمون هاسمن و مقدار آماره  χ2محاسباتي که از
نظر آماري در سطح  %5معنيدار است ،مدل نهایي ،مدل اثرات
ثابت خواهد بود.

جدول  :3نتايج تخمين مدل به روش اثرات ثابت (متغير وابسته :لگاریتم تولید ناخالص داخلی)

1. Damodar N. Gujarati
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برای اتکا به درستی نتایج روش اثرات ثابت باید با وجود واریانس
ناهمسانی و همبستگی بین متغیرها مورد آزمون قرار گیرد ،زیرا
بیتوجهی به این موضوعات تخمین مدل و تفسیر نتایج را دچار
خطا خواهد کرد .در جدول ) (4نتایج آزمون واریانس ناهمسانی
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والد تعدیل شده که دارای توزیع  χ2با درجه آزادی تعداد مقاطع و با
فرضیة صفر مبنی بر وجود همسانی واریانسها و نیز نتایج آزمون
خودهمبستگی ولدریج که دارای توزیع Fبا فرضیة صفر مبنی بر عدم
وجود همبستگی درجه اول است ،ارائه شده است:

جدول  :4نتایج آزمون واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی

با توجه به نتایج جدول ) (4و احتمال مربوط به مقدار آماره χ2

)مربوط به واریانس ناهمسانی والد تعدیل شده( که کمتر از 5
درصد است ،فرضیة صفر مبنی بر عدم وجود واریانس ناهمسانی
رد میشود ،در نتیجه مدل تحقیق ،دارای واریانس ناهمسانی
میباشد و نیز با بررسی مقدار آماره  Fمربوط به خودهمبستگی
ولدریج و احتمال مربوط به آن که کمتر از  5درصد است،
فرضیة صفر این آزمون مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی

درجه اول رد میشود و مدل دارای خودهمبستگی از درجه
اول میباشد .با استناد به نتایج جدول ) (4میتوان نتیجه
گرفت که برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت به دلیل
وجود خودهمبستگی درجه اول و واریانس ناهمسانی مناسب
نمیباشد ،لذا برای رفع این مشکالت از روش منتخب FGLS
استفاده شده میشود .نتایج این آزمون در جدول ) (5ارائه شده
است:

جدول  :5نتايج تخمين مدل به روش ( FGLSمتغير وابسته :لگاریتم تولید ناخالص داخلی)

یک درصدی در صادرات کاالها و خدمات تولید ناخالص
داخلی کشورهای مورد مطالعه  0/31درصد افزایش مییابد.
متغیر سرمایهگذاری ناخالص داخلی) (LogIنیز در سطح اطمینان
 99درصد تاثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی کشورهای
مورد مطالعه داشته به طوری که با افزایش یک درصدی در آن
تولید ناخالص داخلی کشورها  0/10درصد افزایش یافته است.

با توجه به نتایج جدول ) (4متغیر شاخص سهولت انجام
کسبوکار ) (LogEDBدر سطح اطمینان  99درصد تاثیر مثبت
و معناداری بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب منطقه
منا ،داشته است به صورتی که با یک درصد در این متغیر تولید
ناخالص داخلی  0/28درصد افزایش مییابد.
مخارج عمومی دولت ) (LogGنیز در سطح اطمینان  99درصد
بر تولید ناخالص داخلی اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری دارد،
نتیجهگیری و پیشنهادات
به نحوی که با افزایش یک درصدی در این نوع مخارج تولید
ناخالص داخلی 0/29درصد بیشتر میشود.
در این مطالعه ،اثرات شاخص سهولت انجام کسبوکار بر تولید
همچنین تاثیر صادرات کاالها و خدمات ) (LogXبر تولید ناخالص داخلی کشورها مورد بررسی قرار گرفت .قلمرو مکانی
ناخالص داخلی در سطح اطمینان  99درصد مثبت و به لحاظ تحقیق ،کشورهای منتخب منطقه منا و دوره زمانی -2019
آماري معنيدار گزارش شده است .بدین صورت که با افزایش
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 2010بوده و ارتباط بین متغیرها با استفاده از مدل دادههای
ترکیبی و نرم افزارهای  Eviewsو  Stataتخمین زده شد.
نتایج مطالعه نشان میدهد که رابطه مستقیمی بین شاخص
سهولت انجام کسبوکار ) (EDBو تولید ناخالص داخلی وجود
دارد؛ بنابراین تاثیر مثبت سهولت انجام کسبوکار بر تولید
ناخالص داخلی در کشورهای مورد مطالعه مورد پذیرش قرار
میگیرد .در واقع با ایجاد محیط مناسب بخشهای مختلف
اقتصادی میتوانند به تولیدات با کیفیتتر و رشد باالتری برسند.
همچنین بین مخارج عمومی دولت ) (Gو تولید ناخالص داخلی،
رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .هزینههای دولت در
بخشهای مختلف اقتصادی میتواند به بهبود کیفی ،کمی و
رقابتپذیری تولیدات کشور چه در سطح داخلی و چه بینالمللی
کمک کرده باشد و در نتیجه این امر تولید ناخالص داخلی کشور
بهبود یابد.
بین صادرات کاالها و خدمات) (Xو تولید ناخالص داخلی
رابطه مستقیمی وجود دارد .چون صادرات کاالها و خدمات
بهعنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی کشورها محسوب
میشود در نتیجه با افزایش صادرات کاالها و خدمات با
کیفیت و رقابتپذیر میتوان به بهبود تولید ناخالص داخلی
کشورها امیدوار بود.
در این مطالعه بین سرمایهگذاری ناخالص داخلی ) (Iو تولید
ناخالص داخلی رابطه مستقیمی وجود دارد به طوری که با
افزایش این متغیر تولید ناخالص داخلی در کشورها بهبود یافته
است زیرا سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی به طور
کلی با افزایش بهرهوری عوامل تولید ،گسترش محدوده بازار،

تعادل عرضه و تقاضا ،ایجاد شرایط رقابتی بهتر و هم چنین
افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و تولید ناخالص داخلی
کشورها میشود.
پیشنهادات بر اساس نتایج حاصل از مطالعه عبارت است از:
 .1با توجه به تاثیر مثبت شاخص سهولت انجام کسبوکار بر
تولید ناخالص داخلی به کشورها بهویژه ایران پیشنهاد میشود
که با ایجاد محیط مناسب برای کسبوکارهای کوچک و
بزرگ خصوصی و شبه دولتی انگیزه این بخشها را برای
تولید بیشتر و در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی بهبود
بخشید.
 .2با توجه به تاثیر مثبت مخارج عمومی دولت بر تولید ناخالص
داخلی در کشورهای منتخب منطقه منا ،دولت باید با افزایش
مخارج خود در بخشهای تولیدی و عمرانی ،زیرساختهای
مناسب را برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و شبه دولتی
ایجاد کرده تا از طریق آن بتوان به افزایش تولید ناخالص
داخلی در سالهای آینده رسید.
 .3با توجه به تاثیر مثبت صادرات کاالها و خدمات بر تولید
ناخالص داخلی به دولتها پیشنهاد میشود که با تولید
کاالهای با کیفیت و رقابتپذیر و صادرات آن به دیگر کشورها
به افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها کمک کنند.
 .4با توجه به تاثیر مثبت سرمایهگذاری ناخالص داخلی بر تولید
ناخالص داخلی کشورها باید سرمایهگذاری مناسبی برای بهبود
زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی انجام دهند تا با حضور فعال
بخش خصوصی و شبهدولتی و افزایش تولید این بخشها ،به
بهبود تولید ناخالص داخلی کشورها امیدوار بود.
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