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 چکیده
 ا و ابزارهای گوناگونی بهه ح باالتری از رشد و توسعه، سیاستسراسر جهان برای به دست آوردن سطوکشورها در 

برند. یکی از این ابزارها، تالش در جهت گسترش ساختار تجاری به کمک ادغام بیشتر و شرکت در فضای کار می
کار نیز جز رسد فضای کسب ویبه نظر م گسترش تجارت تحت تاثیر عوامل مختلفی است کهتجارت جهانی است. 

کشور  30کار بر روی صادرات و واردات در میان های فضای کسب ودراین مطالعه تاثیر شاخص. این عوامل باشد
با روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است.  نتایج مطالعه  2091 -2001های شریک تجاری ایران طی سال

 7نباشند به طوری که از میارات مثبتی بر صادرات و واردات میها دارای تاثیحاکی از آن است که بهبود این شاخص 
 تجارت برون، مجوزهای ساختمانی اخذ شروع کسب و کار،" به کار برده شده در این مطالعه، شاخص های شاخص

 ویالگدر  باشند.ثیر مثبت و معنادار بر صادرات میدارای تا ،"سهولت اجرای ورشکستگی اجرای قرارداد و ،مرزی
رات مثبت و معنادار بر واردات واردات نیز به جز شاخص اخذ مجوزهای ساختمانی بهبود سایر شاخص ها دارای تاثی
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 مقدمه

، جهانی شدن، شرکت های پیشرفت های حمل و نقلدر دهه های اخیر عواملی نظیر صنعتی شدن، 
جی و رشد روز افزون تجارت خار قیمت ارتباطات بین المللی باعث کاهشرونق اینترنت  وچند ملیتی 

بیشتری  )9GDP (داخلید تولید ناخالص نتوانمیکشورها با بهره گیری از تجارت خارجی  است. شده
د، چون منابع خود را برای تولید چیزهایی که دیگر نبه دست آور از سرزمین، نیروی کار و سرمایه

گیری  ان بهرهامک خارجیتجارت در واقع  .اندکشورها می توانند با هزینه کمتر تولید کنند به کار نگرفته
ورد آبی موجود و قابل خلق، به وجود میهای نسرا، با توجه به مزیتهای اقتصادی بالقوه  از توانمندی

های اقتصادی سودآور و قابل رقابت در عرصه جهانی  گذاری در طرح و عالیم روشنی را برای سرمایه
نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، خارجی، سازد. همچنین تجارت پدیدار می

ود و خروج کاالها و وقتی کشوری مرزهایش را برای وردهد، تحت تأثیر قرار میتکنولوژی و منابع 
ا هبازار محرکی برای حرکت منابع کشور جهت باارزش ترین استفاده از آن در واقع، کندخدمات باز می

ب و رسد فضای کسر عوامل مختلفی است که به نظر میگسترش تجارت تحت تاثی .آوردرا فراهم می
 جز این عوامل باشد. کار نیز 

 ،تخارج از کنترل و تسلط بنگاه ها اسبه کلیه عوامل موثر بر کسب وکار بنگاه های اقتصادی که 
ناسب کار، راهنمایی مکسب وبانک جهانی با انتشار گزارش فضای  گردد.فضای کسب و کار اطالق می

منتشر شده است و  2001از سال برای سرمایه گذاران و برنامه ریزان کشورها بوده است. این گزارش 
های ورد بررسی قرار داده است. در سالم 2کشور را از طریق پنج شاخص 933در سال ابتدایی انتشار آن 

 910به  2097بعد به مرور تعداد کشورها و شاخص ها افزایش یافته، به گونه ای که در گزارش سال 
ان در رده بندی جهانی بانک جهانی ایر 2097بر اساس گزارش .1رسیده است 3کشور و یازده شاخص

رتبه نخست  نیوزیلنددر جهان . جهان قرار گرفته است 920کشور در رده  910کار میان فضای کسب و
 است.از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده 

کشورها در سراسر جهان برای به دست آوردن سطوح باالتری از رشد و توسعه، سیاست ها و 
های گوناگونی به کار می برند. یکی از این ابزارها، تالش در جهت گسترش ساختار تجاری به ابزار

فضای کسب و کار با فراهم سازی تجارت . کمک ادغام بیشتر و شرکت در فضای تجارت جهانی است
تواند نقش مهمی و هزینه های مبادالتی اضافی، می تر و کم کردن محدودیت های قانونیی آزادانهها

                                                                                                                                        
1. Gross Domestic Production 

 اجرای قراردادها، کسب اعتبارات، تعطیلی کسب و کار. شاخص شروع کسب و کار، استخدام و اخراج کارکنان، 2
رداخت پ گذاران خرد، حمایت از سرمایه ات،اعتبار ،مقررات بازار کار، دریافت اشتراک برق، ثبت دارایی ها، کسبمجوزهای ساختمانی اخذ . شروع کسب و کار،3

 ت بازار کار، مقرراسهولت اجرای ورشکستگی اجرای قرارداد، ،مرزی تجارت برون ،مالیات
4. doing business report 2017 
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با ر این اساس، ب (.9،2093)گانی و کلمزایفا کندسهم بیشتر در فضای تجارت جهانی دستیابی به در 
در هدایت برنامه های توسعه اقتصادی و کمک آن به روند جهانی  خارجی توجه به نقش کلیدی تجارت

د و رص، زمینه تاثیر فضای کسب و کار بر آنو از طرفی عدم وجود مطالعات کافی در د شدن اقتصا
 . رسدضروری به نظر میمساله این  بررسی

 

 مباني نظري
که  اندهای منطقی نشان دادهتجارت بین الملل تا کنون استداللطبق تحوالت نظری مربوط به  

رابطه بین تقسیم کار، فن آوری و تجارت را به  2آدام اسمیت .دهدزایش میتجارت بین الملل رفاه را اف
ترین از مهمیکی  3به عقیده مالتوس .آوردالزمه توسعه اقتصادی به شمار می راتفصیل بیان کرده و آن 

وجود امنیت مالی همچنین وجود  .است "عوامل سیاسی و معنوی"عوامل موثر بر میزان ثروت ملل 
شرایط اصولی تشویق هر صنعتی است و قانون اساسی دارای اصول متعالی و چگونگی اجرای آن از 

رفتار مناسب بین مردم که خود برخاسته از دستورات و خط مشی های سیاسی، رواج درستکاری و
 1ارت میلجان استو ازدیاد ثروت دارد.تولید و گسترششود تاثیر مستقیم درهبی تلقی میاخالقی و مذ

خواستار تحوالت نهادی در جوامع برای بهبود وضعیت عمومی مردم و تکیه بر قدرت نوآوری و خالقیت 
عمومی به  فضای امن، وی عامل ظهور خالقیت را وجود استارزه با محدودیت های طبیعی در مب

 کریس و نمایدن قدرت حاکمان را محدود میداند، امنیتی که با ابزار قانوویژه امنیت اقتصادی می
( اولین مکتبی 9171-9137) 1شاید بتوان گفت نهادیون دهد.الش برای انباشت ثروت را کاهش میت

قش آن و ن "نهاد"ید و توجه به هستند که به مسائل یک بنگاه در کسب و کار خود پرداختند و تاک
کارکردهای اقتصادی را در اندیشه های اقتصادی وارد کردند. نهادیون معتقد بودند اقتصاد باید به در

 ند مورد بررسیتباط دارعنوان یک سازمان یا مجموعه کامل و واحد، که تمامی اجزای آن با یکدیگر ار
 .(9331)متوسلی،قرار گیرد

، مکتب اقتصاد نهادگرا 3و میچل 7کامونز ،6در اوایل قرن بیستم سه اقتصاددان معروف یعنی وبلن
را به عنوان رهیافت تحلیل منسجم از نقش این عامل در توسعه اقتصادی مطرح کردند. طبق نظر 

ر االتهای معامالتی بسیستم اطالعاتی نارساتر، هزینه، ترن هرچه نهادهای اولیه بازار ضعیفنهادگرایا

                                                                                                                                        
1. Gani & Clemes. 

2. Adam Smith.  
3. Malthus.  

4. John Stuart Mill. 

5. Institutionalism. 
6. Veblen.  

7. Commones. 

8. Mitchell. 
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-ا عقبیتر باشد، نقش دولت ها در تسهیل روند توسعه اقتصادی و و سازوکارهای ایجاد رقابت ضعیف

اد گذار و ساختارهای حقوقی در اقتصکامونز با تاکید برنقش دولت، قانونبود.  ماندگی بیشتر خواهد
 ای را برای مطالعه نهادهای اقتصادی عنوانه های اصلی و افق گستردهت که ایدیکی از پیشگامانی اس

معتقدند که قانون یک کاالی  نهادگراها .را فراهم آورد کرد و زمینه ظهور اقتصاد نهادگرایی جدید
قوانین از پیش تعیین شده،  صرفه های زیادی نسبت به مقیاس دارد و مجموعه عمومی است که

در حقیقت دولت به عنوان دهد. توجهی کاهش میهای مذاکره و اجرای قراردادها رابه طور قابل هزینه
ها انگیزش واندمی ت از این طریق گذاشته وبر هزینه های معامالتی تاثیر  "حقوق مالکیت" کننده تعیین
در سه دهه اخیر، مبدع بحث بهبود کسب و کار  .(9331)متوسلی،یر داده، آنها را مجددا شکل دهندرا تغی

( بوده است. وی به این تحقیق پرداخت که اگر بخش خصوصی بخواهد فعالیت 9119)9هرناندو دوسوتو
کند با چه مشکالتی روبروست. مراحل اداری، رشوه، زمان زیاد و غیره نکات برجسته و مهمی هستند 

که توسعه نیافتگی  پیام اصلی دسوتو این است. شداز این به آن ها چندان توجهی نمیکه پیش 
-است. وی مقررات 2"مرکانتیلیستی"افراطی دولتی و ماندگاری نظام  اقتصادی، ناشی از بوروکراسی

ستدالل برده و ا قانونی نامبرای اکثر فعالیت های تجاری غیر زدایی و رفع تبعیض را به عنوان راه حل
های مرکز پژوهشهستند)اکارآمد کند فقرا قربانیان بروکراسی بیش از حد و یک نظام قضایی نمی

 .(9310مجلس، 
خوردار است زیرا اوال محیط کسب محیط کسب و کار در رونق تولید و تجارت از اهمیت زیادی بر

هد د را در عرصه بین المللی کاهش میهای تولید را باال برده و رقابت پذیری کاالکار نامناسب، هزینهو
ه ای که نو دیگری هزی های داخلی بنگاهیعنی بنگاه ها با دو نوع هزینه رو به رو هستند، یکی هزینه 

ا را هکه محیط کسب و کار نامناسب بنگاه  کند. مشکل بعدی این استمحیط به بنگاه تحمیل می
زرگ و بکوچک  کند و امکان تعامل میان بنگاه هایوچک میبیش از اندازه بزرگ یا بیش از اندازه ک

سیستم قضایی نامناسب باشد یا امنیت به درستی تعریف نشده  زمانی کههمچنین  برد.را از بین می
آید. نتیجه دیگر محیط نامناسب کسب و کار، حرکت مشارکت مالی در اقتصاد پایین می باشد، امکان

د، پرهزینه و دردسر ساز باشبه سمت اقتصاد غیر رسمی است. زمانی که مقررات کسب و کار بنگاه ها 
ای هاز آن جا که امکان سرمایه گذاری شوند وعالیت در بخش غیر رسمی متمایل میبنگاه ها به ف

بزرگ و گسترش فعالیت های بنگاه ها در بخش غیررسمی میسر نیست، مقیاس این بنگاه ها کوچک 
باالی کسب و کار موجب باال رسد و هزینه های ناشی از مقیاس نمی مانده و به شرایط صرفه های

 شهنازی و دهقانی )گرددنتیجه کاهش رقابت پذیری آن ها میرفتن بهای تمام  شده محصوالت و در 

                                                                                                                                        
1. Hernando De Soto. 

ی که باز توزیع اس. نظام مرکانتیلیستی )سوداگری( به دنبال افزایش رفاه از طریق کنترل های دولتی و ایجاد امتیازات انحصاری بود. نظامی سرشار از بروکر2
ررات نماید. تمام این مقوضع می داند بیشترین مقرارت را در همین زمینهچون تنها عامل ایجاد ثروت را تجارت میثروت در آن مهم تر از تولید ثروت می باشد. 

 .ها از طریق جاری شدن طال از کشورهای دیگر به کشور خودی استدر جهت ایجاد تراز تجاری مثبت است. مثبت شدن تراز تجاری کشور از دید مرکانتیلیست
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کننده وضعیت اقتصادی هر کشور تعیین عواملفضای کسب و کار از جمله های شاخص. (9333شبانی، 
این  ،ختارایط اقتصادی هر کشور پردتوان به بررسی و تجزیه و تحلیل شاست که با استناد به آن می

( 9)بق تعریف بانک جهانی به شرح جدولشاخص ها و زیر شاخه های مورد بررسی هریک از آن ها ط
 باشند.می
 

 ( شاخص های فضای کسب و کار و زیر شاخه های مورد بررسی آن ها9جدول )

 بانک جهانی 2097منبع: گز ارش کسب و کار 

 
تر باشد منجر به افزایش سالمت اقتصادی تر و رقابتیدر کشورها هرچه شفاففضای کسب و کار 

 .های اقتصادی را در پی خواهد داشت کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبود شاخص
ار روشن و کو پذیری کشورها استوار است، لذا محیط کسبپایه رقابتاز آنجا که توسعه اقتصادی بر 

 ، رشد اقتصادی و توسعه صنعتیتجارت خارجیسالم منجر به نتایج مثبت اقتصادی از قبیل رشد 
آنچه مسلم است اصالح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه   شود.می

جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء تنها گامی مثبت و اساسی در 
 نظر سرمایه گذاران خارجی ازشود بلکه به طور قطع از ممحسوب می هاسطح اشتغال و تولید در کشور

 بررسی شاخصزیرشاخه های مورد  شاخص

 (درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه)حداقل سرمایه برای ثبت شرکت ، هزینه ،مدت زمان ،تعداد مراحل شروع کسب و کار

 )درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه)هزینه  ،مدت زمان ،تعداد مراحل مجوز ساختمانی

 از درآمد سرانه(، هزینه )درصدی مدت زمان، تعداد مراحل دریافت اشتراک برق

 )درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه)هزینه ، مدت زمان، تعداد مراحل ثبت دارایی ها

 اتاعتبار کسب
عات المیزان پوشش ثبت اط(، 6ـ0)عات اعتباری الشاخص عمق اط (،90ـ0)شاخص توان حقوق قانونی 

 (نالدرصدی از جمعیت بزرگسا)و خصوصی  توسط بخش دولتی مالی

گذاران  از سرمایه حمایت
 خرد

شاخص سهولت (، 90ـ0)مدیر عامل  پذیری شاخص مسئولیت(، 90ـ0)ت مالی المباد شاخص شفافیت
 (90ـ0)گذار  حمایت از سرمایهتوان شاخص (، 90ـ0)شکایت از طرف سهامداران 

 مالیات پرداخت
مالیات نیروی کار و سهم (، درصد) مالیات بر سود(، تعداد ساعت در سال)زمان(، در سال)تعداد پرداختها 

 (درصدی از سود)نرخ کل مالیات (، درصد)سایر مالیاتها (، درصد)کارفرمای آن 

 مرزیبرون تجارت 
 )به و واردات های صادرات هزینه(، روز)شدن فرایند صادرات  زمان کامل(، تعداد) و وارداتی اسناد صادراتی

 (روز)شدن فرایند واردات  زمان کامل(، کانتینر

 (درصدی از مبلغ بدهی)هزینه (، روز)مدت زمان ،تعداد مراحل اجرای قرارداد

 (درصدی از اموال)هزینه (،سال)زمان (، درصدی از سرمایه شرکت)نرخ بازگشت  سهولت ورشکستگی

 مقررات بازار کار
 (،90-0(، دشواری اخراج نیروی کار)900-0(، چسبندگی ساعات کار)900-0شاخص دشواری استخدام)

 (، هزینه اخراج نیروی کار900-0شاخص چسبندگی استخدام )
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برای ارتقا و تسهیل جریان ورود زم ی مهمترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط الجمله
-بتوان باعث درگیر شدن کسگیری کسب و کار میسازی روند شکلین با آسانبنابرا .باشدفناوری می

های بیشتری با صادرات و واردات شد. ایجاد شرایط کسب و کار ارزان تر و امن تر و اطمینان از کارو
سیستم قانونی موثر در حفاظت از سرمایه ها بسیار مهم است. توسعه مکانیسم اجرای قراردادها و 

را می توان جز  ونی از سرمایه گذاران امری مهم برای تجار است. پس فضای کسب و کارحمایت قان
 (. 2093)گانی و کلمز، عوامل مهم موثر برتجارت دانست

 

 ادبیات موضوع
 مطالعات خارجی

بهره وری تولید در  و کار واصالحات کسب "در مقاله ای تحت عنوان  (2097) 9هونگ قوی انگوین 
ار در دهه کو به بررسی اصالحات انجام شده در زمینه کسب اتخاذ یک تکنیک ناپارامتریبا  "ویتنام

ر اثر این اصالحات نه تنها گیرد که رقابت ایجاد شده دپردازد و نتیجه میدر ویتنام می 2000اول
ت بیش اسهای با بهره وری پایین را از بازار خارج کرده بلکه استفاده از فن آوری هایی که ممکن بنگاه

کروزت و  از حد پیشرفته بوده و برای ویتنام مقرون به صرفه نباشد را هم محدودتر کرده است.
للی مبا استفاده از روش مدل جاذبه ، به بررسی تاثیر مقررات داخلی بر تجارت بین ال (2091) 2همکاران

ها مقررات داخلی یک اثر داختند، بر اساس نتایج مطالعه آنی فرانسه پرخدمات با داده های بنگاه ها
با استفاده  (2091) گانی و کلمز قابل توجه و قوی بر تصمیم صادرات و ارزش صادرات هر بنگاه دارد.

از روش اثرات ثابت و داده های مقطعی به بررسی تاثیر قدرت سیستم های حقوقی در تجارت خدمات 
نتایج مطالعه آنان وکشورهای درحال توسعه پرداختند. OECD 3بیمه ای و مالی در کشورهای پردرآمد

دهد که همبستگی مثبت و معنادار بین حاکمیت قانون و کیفیت مقررات با صادرات و واردات نشان می
خدمات بیمه ای و مالی وجود دارد و نیز همبستگی منفی معنادار میان اجرای قرادادها و صادرات و 

ی میت قانون و اجراهای حاکد. بنابراین توانمندسازی مکانیسمجود دارواردات خدمات مالی و بیمه ای و
تواند دستیابی به سطوح باالی تجارت خدمات بیمه ای و مالی را تسهیل کند. همین قراردادها، می

با استفاده از روش پانل دیتا به بررسی تاثیر محیط کسب و کار داخلی بر تجارت  2093محققان در سال 
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شاخص های کسب و کار اعم  OECD شورهای خدمات برای ک

از اجرای قرارداد، ثبت دارایی و قدرت حقوق قانونی، دارای تاثیرات قابل توجهی بر تجارت خدمات 
تجارت، اعتماد و  بینی رابطه استفاده از مدل جاذبه، به مطالعه با  (2091) 1یو و همکارانهستند. 

                                                                                                                                        
1. Huong Quynh Nguyen. 
2. Crozet, et al. 

3. Organization for Economic Co-operation and Development 

4. Yu et al. 
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پرداخته و به این نتیجه  9116-2001کشور اروپایی، طی سال های  96قانون در نمونه ای از  حاکمیت
مثبت  از سوی دیگر تاثیرند کشور مکمل همدیگر هست تنها اعتماد و حاکمیت قانون درند که نه رسید

 یتکه کشور واردکننده کیفزمانی  یعنی اعتماد بر تجارت، مشروط به کیفیت حاکمیت قانون است.
جارت جاد می کند و باعث کاهش تقضایی خوبی نداشته باشد، نوعی عدم اعتماد در کشور صادرکننده ای

به بررسی رابطه بین مقررات کسب  ( با استفاده از مدل پانل دیتا9120) 9مسائود و غاک تهنی شود.می
مطالعه آنان حاکی پرداختند. نتایج  2007-2099در دوره زمانی کشور  962ار و رشد اقتصادی برای و ک

از این است که به جز شاخص های تجارت فرامرزی و شاخص اخذ مجوزها، بقیه شاخص های مقررات 
 باشند.رای رابطه قوی با رشد اقتصادی میکسب و کار دا

استان چین، به بررسی  30بنگاه در  77000فاده از داده های ( با است2091) 2وانگ و همکاران
ند که ها دریافتکیفیت قضایی، قدرت قراردادها و صادرات، در سطح بنگاه ها پرداختند. آن بینرابطه 

گاه ت بنکیفیت قضایی از طریق حل بهتر منازعات در قراردادها و کاهش هزینه های معامالتی، صادرا
یفیت کی با دهد و به این نتیجه رسیدند که بنگاه هایی که در استان هایها را تحت تاثیر قرار می

 کنند و کیفیت قضایی برای شرکت های باارند، محصوالت بیشتری را صادر میقرار د قضایی بهتر
( با استفاده از روش پانل دیتا، رابطه میان 2090) 3 ما و همکاران صاحبان خارجی، بسیار مهم است.

مورد کیفیت قضایی، قدرت قرارداد ها و تجارت را در سطح بنگاه ها در کشورهای در حال توسعه 
اند که یک سیستم قانونی خوب و قراردادهای قوی،  به طور و به این نتیجه رسیدهداده بررسی قرار

با استفاده از مدل پانل  (2003) 1فریوند و بوالکیدهد. یش میادرات بنگاه ها را افزاقابل توجهی ص
ر د دهند کهیم پرداخته و نشانتجارت، مقررات و درآمد  بینی  رابطه یبه بررسکشور،  926دیتا برای

 شود اما در اقتصادهایه افزایش سطح استاندارد زندگی میاقتصادهای انعطاف پذیر، تجارت منجر ب
مقررات  باشد.محدودتر و لذا سطح رفاه پایین میانعطاف ناپذیر و با بروکراسی دولتی باال، تجارت 

کسب و کار به خصوص در شروع به کار بنگاه، بسیار مهم تر از توسعه مالی، تحصیالت باال یا حاکمیت 
 %9ه کار بنگاه را تسهیل کرده اند قانون است. همچنین نشان دادند که در کشورهایی که شروع ب

( در مطالعه ای تحت 2007) 1کونان و آشهافزایش درآمد سرانه همراه است.  %1/9افزایش تجارت با 
به مطالعه ی  CGE6 با استفاده از مدل "مقررات، ساختار بازار و آزادسازی تجارت خدمات "عنوان 
لف تواند ساختارهای مختخدماتی رقابتی را که میر یک بخش برای این منظوپرداخته و  تونسکشور 

آزادسازی مخابرات در تونس  د و به تحلیل تاثیراتبازاری را در یک مدل نشان بدهد انتخاب کردن

                                                                                                                                        
1. Messaoud & Ghak Teheni 

2. Wang & Li 

3. Ma, et al. 
4. Freund   & Bolaky.  

5. Konan   & Assche. 

6. Computable General Equilibrium. 
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 61/0مین کند، رفاه تونس تا %رقابت را تض پرداختند. این محققان نشان دادند که اگر محیط نظارتی،
 کاهش خواهد یافت.  21/0%در صورت تشکیل کارتل، رفاه تونس  ویابد بهبود می

 
 مطالعات داخلی

( به بررسی اثر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران، 9311مهربانی و همکاران )
با استفاده ازروش گشتاورهای تعمیم یافته پرداخته اند. این بررسی  OECDو  MENA 9 کشورهای

اه آبادی ش بیانگر وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی است.
( با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی اثرات بهبود فضای کسب و 9311و همکاران )

می پردازند. بر اساس نتایج  2006-2092و سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره کار بر صادرات 
به دست آمده بهبود فضای کسب و کار، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی رابطه 

با استفاده از  (9311ولی نیا و همکاران ) دارند.G 2 77 مستقیم با توسعه صادرات کشورهای منتخب
و مقایسه عوامل و اوپک به بررسی OECD  درکشورهای 2006-2092روش پانل دیتا طی دوره 

ضرایب  عالمتد دهنتایج نشان میاند. پرداخته موثر بر صادرات غیر نفتی با تاکید بر فضای کسب و کار
-سطوح معنیرنظ است ولی ازپک او کشورهایهمانند OECD کشورهایدر  مدلی تمامی متغیرها

وان ت ترین عوامل موثر برتوسعه صادرات غیرنفتی را می یکی ازمهم به عقیده آنان. داری متفاوت است
 .جستجو کرد نامناسب بودن فضای کسب و کار یا درمناسب و

-کار و سرمایهای به بررسی تاثیر مقررات کسب ودر مطالعه (9319دامن کشیده و خدابخش زاده ) 

با روش پانل دیتا پرداختند. نتایج به دست  77Gخارجی بر رشد اقتصادی در کشورهایگذاری مستقیم 
و  با دو دوره تاخیر 77Gیآمده نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورها

-دهقان شهنازی و .دنبر رشد اقتصادی، تاثیری مثبت و معنادار دارحاکمیت قوانین با یک دوره تاخیر 

 -2006های کشور منتخب طی سال 63صادی را در تاثیر فضای کسب و کار بر رشد اقت (9333) شبانی
در هفت زیربخش تعطیل  دهد که ضعفدند. نتایج مطالعه آن ها نشان میمورد بررسی قرار دا 2003

کار، ثبت اموال، پرداخت مالیات، شاخص تجارت خارجی، اجرای قراردادها، استخدام و کردن کسب و
اخراج کارگران و راه اندازی کسب و کار جدید اثر منفی و در نمونه مورد آزمون دارد. همچنین ضریب 
سه شاخص شرایط و مقررات کسب مجوز، دریافت اعتبار و حمایت از سرمایه گذاران در محدوده مکانی 

 و زمانی مورد آزمون برخالف انتظارات تئوریک است.
 
 

                                                                                                                                        
1. Middle East and North Africa 

2  . Group of 77 countries 
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 روش شناسي تحقیق
 الگو( ارائه شده است. این 2093و کلمز ) گانی الگویاقتصاد سنجی مبتنی بر  الگویه در این مطالع

تحلیلی بر این اساس شکل گرفته است که عملکرد تجاری یک کشور در درجه اول به رقابت پذیری 
بین المللی و میزان تقاضای جهانی برای محصوالت آن، وابسته است. رقابت پذیری کشور، از طریق 

خارج در کاالهای مرتبط بیان شده است.  نسبت به قیمت صادرات کشور قیمت صادرات کشور داخل
( 9توان به صورت رابطه )ثابت هستند، صادرات را می و درآمدی تقاضاا فرض اینکه کشش قیمتی ب

 بیان کرد: 

EXi,t = K (
Pd

Pf )
i,t

λ

WYi,t
τ                                                         (1) 

 
نسبت قیمت های داخلی  f/ PdP یک مقدار ثابت، K نشان دهنده سطح صادرات ، EX  که در آن

کشش قیمتی تقاضا برای  λسطح درآمد جهانی،  WY ،خارجی محاسبه شده به واحد پول یکسان به
t کشور و iکشش درآمدی تقاضا برای صادرات،  τصادرات و  زمان می باشند. با لگاریتم و سپس  

 (  داریم: 9دیفرانسیل گیری  از رابطه )
 

d(𝑙𝑛EXi,t) = λd[𝑙𝑛(pd − pf)i,t ] + τd(𝑙𝑛WYt)               (2) 

 
پایه ی ساختاری است که در آن حساسیت صادرات نسبت به تغییرات قیمت ها  الگوی( یک 2رابطه )

 :زیر قابل تبدیل استتفاضل و به صورت  و درآمدها را می توان به دست آورد
 

𝑒𝑥i,t − ext−1 = (pex)i,t + wyi,t                (3) 
 

-شانن  𝑒𝑥i,tعبارتی  به نوشته شده است، دیفرانسیل لگاریتم صادرات به صورت تفاضل که در آن

 wyنرخ رشد قیمت های نسبی،  pexلگاریتم صادرات با وقفه،   ext-1 لگاریتم صادرات،ی دهنده
تخمین ( با اندکی تغییرات می توان آن را برای 3رابطه ) ادامه کار با . جهتنرخ رشد درآمد جهانی است

 ( به شکل زیر است: 3اقتصادسنجی به کاربرد. بنابراین صورت تغییر یافته ی رابطه )
 

𝑒𝑥i,t = α0 + α1(pex)i,t + α2wyi,t + α3ext−1 + μ
i,t

           (1) 
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-شاخصشود و همچنین گیری مینرخ تعرفه اندازه باکه  (tl)تاثیرات آزادسازی تجاری  سوی دیگراز 

پس یک معادله مربوط به صادرات به صورت  .شودبه مدل اضافه می DBE های فضای کسب و کار
 ( خواهیم داشت:1رابطه )

(1)        𝑒𝑥𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1(𝑝𝑒𝑥)𝑖,𝑡 + 𝛼2𝑤𝑦𝑖,𝑡 + 𝛼3𝑒𝑥𝑡−1 + 𝛼4𝑡𝑙𝑖,𝑡 +

Ω𝐷𝐵𝐸𝑖,𝑡 + 𝜇𝑖,𝑡 
 
 ( تصریح شده است: 6اثیر فضای کسب و کار بر واردات نیز با همین رویکرد به صورت رابطه )ت

 

𝑖𝑚𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑝𝑖𝑚)𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑑𝑦𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑖𝑚𝑡−1 + 𝛽4𝑡𝑙𝑖,𝑡 +
𝛷𝐷𝐵𝐸𝑖,𝑡 + 𝜇𝑖,𝑡       (6) 

  
نرخ رشد درآمد  dyنرخ رشد قیمت های نسبی ،  pimدهنده لگاریتم واردات، نشان imکه در آن 

شامل متغیرهای  DBEو بردار  اقتصادی است آزادسازی tlلگاریتم  واردات با وقفه و  tim-1داخلی، 
معادالت صادرات و واردات به صورت   DBEباز کردن بردار  در نهایت با  فضای کسب و کار است.

 ( می باشد:3( و )7روابط )
 

         (7) exi,t = α0 + α1(pex)i,t + α2wyi,t + α3ext−1 + α4tli,t +

α4Sbi,t + α5Dcpi,t + α6Gci,t + α8Pti,t + α9Tbi,t + α10Eci,t +

α11Rii,t +  μi,t  
 و

imi,t = β
0

+ β
1

(pim)i,t + β
2

dyi,t + β
3

imt−1 + β
4

tli,t + β
4

Sbi,t +

β
5

Dcpi,t + β
6

Gci,t + β
8

Pti,t + β
9

Tbi,t + β
10

Eci,t + β
11

Rii,t +

μ
i,t

        (3) 
 

 عبارتند از:  DBE متغیرهای
Sb9شاخص شروع کسب و کار : 

Dcp2شاخص اخذ مجوزهای ساختمانی : 
Gc3شاخص کسب اعتبارات : 

                                                                                                                                        
1. Start a business 
2. Dealing with Construction permits 
3. Getting Credit 
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pt9 پرداخت مالیات: شاخص 
Tb2شاخص تجارت برون مرزی  : 
Ec3شاخص اجرای قراردادها  : 
Ri1شاخص سهولت اجرای ورشکستگی  : 

 

 معرفي متغیرها و منابع آماري
 ( به شرح زیر جمع آوری شده است:3( و )7داده های مورد نیاز جهت تخمین الگوهای ) -

که  است 2001و خدمات به دالر ثابت سال  ارزش صادرات کاال لگاریتم :(ex)لگاریتم صادرات  -
 از پایگاه داده بانک جهانی اخذ شده است. 

که از  است 2001و خدمات به دالر ثابت سال  رزش واردات کااللگاریتم ا :(im)لگاریتم واردات  -
 پایگاه داده بانک جهانی اخذ شده است. 

(: داده های نرخ ارز واقعی موثر بر پایه قیمت مصرف کننده pimو pexرشد نرخ ارز واقعی موثر) -
)CPI1( محاسبه شده  2001گرفته شده است و رشد آن به سال پایه بانک اطالعاتی بروگل، از

بریم، نرخ ارز واقعی موثر به کار می ( 3( و )7) برای قیمت نسبی در رابطه معیاری که است.
 قیمتی یک کشور در جهان شناختهپذیری متغیر مهمی در رقابت عی به عنوانباشد. نرخ ارز واقمی
ود. شدر تجارت خارجی یک کشور محسوب میپذیری بین المللی، شاخصی کلیدی شود. رقابتمی

رای قاضای داخلی بدر صورتی که قیمت کاالهای خارجی نسبت به کاالهای داخلی باالتر باشد، ت
 یابد.برای کاالهای داخلی افزایش میجی یابد و تقاضای خارواردات کاهش می

که از  است  2001سال به دالر ثابت  (GDP): رشد تولید ناخالص داخلی (dy)رشد درآمد داخلی -
ضای بودن فیک اقتصاد روبه رشد داخلی نشانگر مساعدپایگاه داده بانک جهانی اخذ شده است. 

امکان استقبال از واردات وجود دارد. اقتصادی داخلی برای سرمایه گذاری، تولید و فروش است و 
د کند تا در ساخت و تولید شرکت کننی تولیدی دارد افراد را تشویق میاقتصادی که زیرساخت ها

ه شود. در اقتصادی کث افزایش واردات نیز میباع ای برای تولید،و با وارد ساختن کاالهای واسطه
 نباشد.به واردات نیز  تمایل درآمد داخلی آن رشد نداشته باشد ممکن است

                                                                                                                                        
1. Paying Taxes 
2. Trading across Borders 
3. Enforcing Contracts 
4. Resolving Insolvency 
5. Consumer Price Index 
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که از پایگاه  است 2001به دالر ثابت  (GDP) : رشد تولید ناخالص داخلی(wy)رشد درآمد جهانی  -
این متغیر به صورت تفاضل بین تولید ناخالص جهانی و تولید داده بانک جهانی اخذ شده است. 

 محاسبه شده است.  ناخالص کشور

𝑤𝑦𝑖 = World𝐺𝑑𝑝 – 𝐺𝑑𝑝𝑖 
و افزایش صادرات با رشد اقتصاد جهانی تعیین می شود، به این معنی که شرایط اقتصادی  بهبود -

 افزایش تقاضای خارجی وجود دارد. در فضای بین المللی تقویت شده و امکان

گرفته که براست  : میانگین وزنی نرخ تعرفه به کار رفته در تمامی کاالها به درصد(tl)نرخ تعرفه  -
ـا هایی همراه بکارگیری سیاستبه  نتیجه در تجاری آزادسازیک جهانی است. از پایگاه داده بان

 .شودتحرک آزاد کاالها و خدمات در بین کشورها می باعثحـذف موانـع تجاری 

متغیر استفاده شده  7:  برای توصیف فضای کسب و کار از (DBE)متغیرهای فضای کسب و کار  -
 فضای کسب و کار بانک جهانی 2096از گزارش سالاست. داده های مربوط به این متغیرها 

 برگرفته شده است. 
. شودشاخص ارائه می بر اساس چندینگزارشات ساالنه بانک جهانی در خصوص کسب و کار  -

استفاده  (9DTF) "فاصله تا بهترین عملکرد"از معیار ها بانک جهانی برای ارزیابی این شاخص
 900نشان دهنده ضعیف ترین عملکرد و عدد 0عدد . است 900تا  0معیار عددی بین کند. این می

 7برای  DTFهای ه باشد. دراین مطالعه از دادهنده بهترین عملکرد در آن سال مینشان د
شاخص از شاخص های فضای کسب و کار استفاده شده است که نزدیک شدن آن ها به عدد 

 نشان از بهبود فضای کسب و کار دارد.900
 

 تجزيه و تحلیل
 یر تجارت خارجی میان ایران و شرکاتاثیرات بهبود شاخص های فضای کسب وکار ب مطالعهدر این 

 92نرم افزار استتاو  GMM(2 (یافتهمین گشتاورهای تعمیماز تکنیک تخ عمده تجاری آن با استفاده
در  .3می باشدکشور شریک عمده تجاری ایران  30شامل مطالعه نمونه آماری  بررسی شده است.

( تاثیر بهبود شاخص های فضای کسب و کار بر صادرات مورد مطالعه قرار گرفته است. در 3الگوی )
مطالعه حاضر اگر ضریب متغیرهای فضای کسب و کار مثبت باشد به این معنی است که بهبود آن 

یان ( قابل مشاهده است، از م2، همانطور که در جدول )استمتغیر دارای تاثیر مثبتی بر صادرات 

                                                                                                                                        
1. Distance to Frontier 
2. Generalized Method of Moments 

ه برای برخی این کشورها با استفاده از سالنامه آمار تجارت خارجی ایران و با توجه به ارزش صادرات و واردات آن ها با ایران و همچنین محدودیت داد. 3
، سوئیس، ان، ایتالیا، هنگ کنگ، هند، ترکیه، کره، آلمان، پاکستاماراتکشورها، به عنوان شرکای عمده تجاری ایران انتخاب شده اند که عبارتند از: ایران، چین، 

 .، تایلند، اسپانیا، ژاپننهلند، مصر، آذربایجان، روسیه، انگلستان، فرانسه، سنگاپور، سوئد، مالزی، برزیل، عمان، استرالیا، ویتنام، تاجیکستان، بلژیک، قزاقستا
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( و شاخص  Gcمتغیرهای به کار رفته برای فضای کسب وکار به جز دو متغیر شاخص کسب اعتبارات )
جهت تفسیر ضرایب به صورت کشش،  ( سایر متغیر ها مثبت و معنادار می باشند.Pt)پرداخت مالیات 

موجود  یضرایب به دست آمده از تخمین متغیرها، در میانگین کلی آن متغیر )میانگین کل داده ها
برای آن متغیر( ضرب شده است، به جز متغیر وقفه صادرات که طبق الگو شکل لگاریتمی داشته است. 

( Ecکار، شاخص اجرای قراردادها )ی کسب وطبق نتایج به دست آمده از میان شاخص های فضا
ه ترتیب ب. ضرایب متغیرهای کسب اعتبارات و پرداخت مالیات استدارای بیشترین تاثیر بر صادرات 

واند ناشی تمعنی بودن شاخص کسب اعتبارات می باشند. بیبت و بی معنی ومنفی و بی معنی میمث
از آن باشد که با تسهیل روند وام و اعتبارگیری این منابع در جهت افزایش تولید و صادرات به کار 

ارت اند تاثیر معناداری بر صادرات و افزایش تجفزایش اعتبارات دریافتی نتوانستهاند و بهبود و اتهنرف
داشته باشند. درخصوص منفی و بی معنی بودن شاخص پرداخت مالیات، به دلیل متفاوت بودن ساختار 

کشور مورد مطالعه، برای بیان علت دقیق این نتیجه، نیاز به مطالعه موردی هر یک از  30اقتصادی 
 .استکشورها 

 
 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته صادرات لگویانتایج برآورد  .(2)جدول

 متغیر ضریب رانحراف معیا tمقدار آماره  سطح احتمال

000/0* 23/96 0311/0 6131/0 ex-1 

010/0* 16/9 0003/0 0007/0 reer 

071/0** 76/9 - 0091/0 0001/0 wy 

000/0* 91/93 000/0 0031/0- Tl 

000/0* 33/1 0000/0 0091/0 Sb 

009/0* 16/3 0009/0 0006/0 Dcp 

231/0 07/9 0002/0 0002/0 Gc 

977/0 31/9 - 0002/0 0003/0 - Pt 

000/0* 11/1 0003/0 0093/0 Tb 

000/0* 10/1 0099/0 0017/0 Ec 

069/0** 37/9 0001/0 0001/0 Ri 

000/0* 13/1 2021/0 2036/9 cons 
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در مطالعه حاضر عالوه بر متغیرهای به کارگرفته شده برای فضای کسب و کار متغیرهای دیگری 

ر اقتصادی به عنوان عوامل تاثیرگذار ببه عنوان متغیرهای کنترل به کار رفته است که در تحقیقات 
 .دباشدر تمام سطوح( میعنی دار )از جمله متغیر وقفه صادرات که مثبت و م صادرات مطرح هستند.

طبق مبانی نظری موجود در اقتصاد کالن، با افزایش متغیررشد نرخ ارز واقعی مثبت و معنی دار است. 
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ل کاهش قیمت کاالهای داخلی نسبت به کاالهای به دلی ارز واقعی)کاهش ارزش پول داخلی( نرخ
 سببمتغیر نرخ تعرفه منفی و معنی دار است. تعرفه   .یابدمیمشابه خارجی، میزان صادرات افزایش 

آثار اقتصادی تعرفه بر ، البته محدودیت تجارت از طریق کاهش حجم واردات و صادرات می گردد
با وقتی که کشور  کل حجم مبادالت در جهان(کشورهای کوچک )از نظر حجم واردات نسبت به 

. متغیر تولید ناخالص جهانی مثبت و معنی دار استبزرگ، اقدام به برقراری تعرفه می کند، متفاوت 
 ،آمد کشورهای خریدار کاال و خدماتاست. طبق تئوری های اقتصاد کالن نیز با افزایش تولید و در 

 .شودداخلی مید و این موجب افزایش صادرات کشوربیات خرید و تقاضای آن ها افزایش میقدر
برای آزمون اعتبار متغیرهای ابزاری از آزمون سارگان استفاده شده و برای بررسی  مطالعهدر این 

عدم خودهمبستگی مرتبه اول و دوم بین جمالت اخالل آزمون آرالنوباند به کار رفته است. نتایج این 
 ارش شده است.( گز1( و )3دو آزمون در جداول )

 
 صادرات الگوی( آزمون سارگان 3جدول )

Chi2(31) = 3479/52 

Prob> Chi2 = 455/0 

 stataمنبع: یافته های تحقیق بر اساس خروجی نرم افزار 

 
 الگوی صادرات( آزمون باند 1جدول )

 مرتبه خودهمبستگی zمقدار آماره آزمون  احتمال

3006/0 0319/9- 9 

9112/0 2331/9- 2 

 stataمنبع: یافته های تحقیق بر اساس خروجی نرم افزار 

 
شکل معتبر بوده وم نتایج این دو آزمون حاکی از آن است که متغیرهای ابزاری به کار رفته در الگو

 همبستگی مرتبه اول و دوم نیز بین جمالت اخالل وجود ندارد.
ی کار مثبت باشد به این معنیز اگر ضریب متغیرهای فضای کسب وواردات ن یالگودر رابطه با 

( قابل مشاهده 1، همانطور که در جدول )استاست که بهبود آن متغیر دارای تاثیر مثبتی بر واردات 
است، ضرایب متغیرهای به کار رفته برای فضای کسب وکار به جز متغیر اخذ مجوزهای ساختمانی 

جهت تفسیر ضرایب . هستندمتغیر معنی دار  6متغیر فضای کسب و کار،  7و در میان  هستندمثبت 
این الگو نیز ضرایب به دست آمده از تخمین متغیرها، در میانگین کلی آن متغیر )میانگین کل داده 
های موجود برای آن متغیر( ضرب شده است، به جز متغیر وقفه واردات که طبق الگو شکل لگاریتمی 

( دارای بیشترین تاثیر Ecدر این الگو شاخص اجرای قرارداد )ه است. طبق نتایج به دست آمده شتدا
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انی باشد. اما متغیر اخذ مجوزهای ساختمز مربوط به شاخص کسب اعتبارات میو کمترین تاثیر نی است
اشته ند 2001 -2091کشور شریک تجاری ایران در دوره زمانی  30تاثیر معناداری بر روی واردات 

یان در مانون گذار در این زمینه باشد. است که ممکن است نشانگر ناکارآمد بودن سیستم های ق
متغیرهای کنترل به کار رفته در این مطالعه متغیر وقفه واردات مثبت و معنی دار ) در تمام سطوح( 

ایش نرخ ارز با افز. تاثیر متغیررشد نرخ ارز واقعی بر واردات منفی و معنی دار است یعنی است
واقعی)کاهش ارزش پول داخلی(، به دلیل کاهش قیمت کاالهای داخلی نسبت به کاالهای مشابه 

یابد. متغیر تولید به علت عدم صرفه اقتصادی کاهش میمصرف داخلی افزایش و واردات خارجی، 
ش قدرت ایناخالص داخلی مثبت و معنی دار است. به عبارتی افزایش تولید ناخالص داخلی باعث افز

دهد و در نتیجه واردات نیز به تبع آن افزایش یافته است. راد گردیده و تقاضا را افزایش میخرید اف
هرچند در کشورهای مختلف سیاست گذاری های تعرفه ای متفاوت است اما بصورت کلی مثبت و بی 

ه بر یر از تعرفمعنی بودن متغیر نرخ تعرفه ممکن است ناشی از این باشد که عوامل دیگری به غ
تقاضای واردات تاثیر بیشتری داشته اند که باعث شده نرخ تعرفه عامل اساسی موثر بر تقاضای واردات 

 کاال نباشد.
 

 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته واردات الگونتایج برآورد  .(1)جدول

 متغیر ضریب معیارانحراف  tمقدار آماره  سطح احتمال

000/0* 70/1 0023/0 0221/0 Im-1 

000/0* 1/3- 0002/0 0006/0 - reer 

000/0* 33/0 0001/0 0027/0 dy 

713/0 01/6 0093/0 0006/0 Tl 

000/0* 11/3 0001/0 0093/0 Sb 

233/0 93/9- 0003/0 0001/0 - Dcp 

006/0** 31/9 0002/0 0003/0 Gc 

001/0* 69/2 0006/0 0096/0 Pt 

000/0* 11/3 0007/0 0027/0 Tb 

000/0* 16/6 0006/0 0019/0 Ec 

029/0* 32/2 0001/0 0092/0 Ri 

000/0* 12/7 2739/0 0116/2 cons 

 درصد               90درصد،  **معنی داری در سطح  1*معنی داری در سطح ،  stataمنبع : یافته های تحقیق بر اساس خروجی نرم افزار 
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آزمون سارگان و آرالنو باند واردات از  الگوبرای آزمون اعتبار متغیرهای ابزاری و خودهمبستگی در 
( قابل مشاهده 6همانطور که از جدول ) .است( 7( و )6جداول شماره ) استفاده شده که نتایج به شرح

ی مورد استفاده در بوده و نشانگر این است که متغیرهای ابزار 11/0است میزان احتمال آماره سارگان 
( نیز نشانگر آن است که مشکل همبستگی مرتبه 7این الگو به نحو مناسبی انتخاب شده اند و جدول )

 اول و دوم بین جمالت اخالل وجود ندارد.
 الگوی واردات( آزمون سارگان 6جدول )

Chi2(11) = 6112/29 

Prob> Chi2 = 113/0 

 stataمنبع: یافته های تحقیق بر اساس خروجی نرم افزار 

 
 الگوی واردات( آزمون باند 7جدول )

 مرتبه خودهمبستگی zمقدار آماره آزمون  احتمال

3922/0 0906/9- 9 

1913/0 3963/0 2 

 stataمنبع: یافته های تحقیق بر اساس خروجی نرم افزار 

 

 نتیجه 
اردات مثبتی بر صادرات و و اتاکثر شاخص های کسب و کار دارای تاثیر دهد کهنتایج حاصله نشان می

واند تگفت بهبود شاخص های کسب و کار میمی توان  مطالعهبا توجه به یافته های  بوده اند. پس
از آنجا که توسعه اقتصادی بر پایه  باعث رونق تجارت خارجی و افزایش صادرات و واردات شود.

کار روشن و سالم منجر به نتایج مثبت اقتصادی وپذیری کشورها استوار است، لذا محیط کسبرقابت
ه دست بنابراین با بررسی نتایج ب شود.، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی میتجارت خارجیاز قبیل رشد 

ن راهکارها و توصیه های سیاستی جهت بهبود فضای آمده از مطالعه، موارد زیر را می توان به عنوا
 کسب و کار ایران و سایر کشورهای تحت مطالعه بیان نمود.

های شروع کسب و کار، تجارت برون  همانگونه که از تخمین الگوهای مطالعه بر می آید شاخص
رات و صادمرزی، اجرای قراردادها و سهولت اجرای ورشکستگی به صورت مشترک در هر دو الگوی 

باشند. از جمله زیر شاخه های مهم این شاخص ها مربوط به تعداد مراحل واردات مثبت و معنی دار می
انجام برخی اصالحات و ساده سازی روند اداری ثبت . استو مدت زمان الزم برای طی فرآیندهای آن 

ردات، کاهش زمان ، کاهش مدت زمان و مراحل الزم برای کامل شدن فرآیند صادرات و واشرکت ها
نهایی شدن و اجرای قراردادهای تجاری و همچنین کاهش زمان الزم برای انجام مراحل اعالم 

 ورشکستگی، منجر به بهبود چشمگیری درفضای کسب وکار می شود.



 919 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ... خارجی تجارت بر کار و کسب فضای بهبود تاثیر

برنامه ریزی پایدار و منسجم جهت بهبود انجام اصالحات و ساده سازی های مذکور نیازمند 
از جمله بسترهای فضای کسب و کار، توسعه بخش خصوصی در  .استر بسترهای فضای کسب و کا

 نهادی، و فیزیکی های گسترده زیرساخت قوانین، از ای پیچیده مجموعه که خود براست جامعه 
 توسط خارجی مستقیم وغیر مستقیم گذاری سرمایه جذب مالی، بازارهای توسعه اقتصاد، ثبات با محیط
 مبتنی یادگیری و آموزشفناوری و سیستم های  ارتقاء کار، بازار مقررات متوسط، و کوچک صنایع
 است. 
 باشد. موثر بهبود فضای کسب و کار  تسریع و پیشبرد در تواندمی نهادی اصالح گذاریسیاست 

گذاری، و بلندمدت است و صرفا با قانوننهادی امری بطئی  تحول که داشت در نظر باید این حال با
شود. در واقع، تحول نهادی مستلزم رسمی و یا حتی تنظیم نظام انگیزشی محقق نمیایجاد نهادهای 

است. آگاهی به این محدودیت،  هاتغییر در نظام نهادهای غیررسمی و ساختارهای شناختی مردم کشور
 هایی که متناسب با شرایط و جریان مطلوب اقتصاد یک سیاستو اتخاذ گیری مناسب  در کنار تصمیم

کارآفرینی  )کمیسیونو بهبود محیط کسب و کار یک کشور شودصالح ت، می تواند زمینه ساز اکشور اس
 (.9313و کسب و کار مجمع تشخیص مصلحت نظام،
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 منابع

، موسسـه تحقیقـات اقتصـاد سـنجی پانـل دیتـا( ، 9337و مهرگـان، نـادر،  ) درضایحمزاده ، اشرف
 .19تعاون، تهران، ص 

(، بررسی تاثیر مقررات کسب و کار وسرمایه گذاری 9319دامن کشیده، مرجان و خدابخش زاده، سعید )
 -901، ص 9، ویژه شماره علوم اقتصادی ،G77مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای 

39  . 

 ، مترجم، فریدون تفضلی، نشر نی، چاپ سوم.راز سرمایه(، 9331دسوتو، هرناندو، )

(، بررسی اثرات بهبود فضای کسب 9311ی، ابوالفضل، سلمانی، یونس و ولی نیا، سید آرش، )شاه آباد
 (،G77و کار بر صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی )مطالعه موردی کشورهای منتخب گروه 

 .17-11، ص 30، شماره 1، دورهاقتصاد مالی

(، بررسی تاثیر فضای کسب و کار بررشد اقتصادی 9333شهنازی، روح اله و دهقان شبانی، زهرا، )
 . 969-931، ص 3،شماره پژوهشنامه اقتصادیکشورهای منتخب، 

(، بررسی تاثیر کسب و کار الکترونیکی بر توسعه صادرات: 9336فتحی، سعید و عزیزی، شهریار، )
 -220، ص 11شماره  فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،کشور،  شناسایی اولویت های بخش صنعت در

971. 

، مجمع تشخیص سیاست گذاری بهبود محیط کسب و کار(، 9313کمیسیون کارأفرینی و کسب و کار، ) 
 مصلحت نظام.

 ،توسعه اقتصادی، مفاهیم، مبانی نظری، رویکرد نهادگرایی و روش شناسی(، 9331متوسلی، محمود، )
 دانشگاه تهران.

آموزه های هرناندو دسوتو در تضمین حقوق     (، 9310مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، ) 
 ، دفتر مطالعات محیط کسب و کار.مالکیت و رسمی کردن کسب و کار

(، اثر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی 9311مهربانی، فاطمه، عبدالهی، فرشته و بصیرت، مهدی، ) 
ت فصلنامه سیاسبا استفاده از روش گشتاورتعمیم یافته،  OECDو  MENA ایران، کشورهای

 .66-16، ص 93، شماره های راهبردی و کالن
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