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چکیده
ﮐشﻮرهاي با فقدان حکﻤﺮانی خﻮب و شکﻨﻨدگی اقتصادي ،هﻨگام پدیدار شدن یک
شﻮک داخلی یا خارجی ،بیشتﺮ دچار هﺮج و مﺮج اقتصادي و اجتﻤاﻋی و بیثباتی
اقتصادي و سیاسی میگﺮدند .لذا ،با افزایﺶ نااطﻤیﻨانی به دلیل شکﻨﻨدگی باالي اقتصاد
در بﺮابﺮ شﻮکهاي داخلی و خارجی ،انگیزه فعاالن اقتصادي بﺮاي راهاندازي و تداوم
ﮐسب و ﮐار ﮐاهﺶ مییابد .به ﻋبارت دیگﺮ ،به دلیل بیثباتی اقتصاد ﮐالن ،هزیﻨههاي
راهاندازي ﮐسب و ﮐار به قدري زیاد میشﻮد ﮐه افﺮاد ،بﻨگاهها تﻤایل ندارند از فﺮصتهاي
اقتصادي استفاده ﮐﻨﻨد .به هﻤین دلیل ﮐشــﻮرهاي مﺨتلف به مﻨظﻮر بهبﻮد ثبات
اقتصاد ﮐالن و ﮐاهﺶ تغییﺮات پیاپی و غیﺮقابل پیﺶبیﻨی قﻮانین و مقﺮرات ،ثبات
سیاسی دولت ،تقﻮیت خدمات ﻋﻤﻮمی و زیﺮساختها و امﻨیت حقﻮق مالکیت در پــی
اتﺨــاذ راهکارهــایی بــﺮاي بهبﻮد فضاي ﮐسب و ﮐار از طﺮیق ﮐاهﺶ شکﻨﻨدگی
اقتصاد تحت حکﻤﺮانی خﻮب هستﻨد .بﺮاي این مﻨظﻮر این پژوهﺶ ،با استفاده از روش
گشتاورهاي تعﻤیمیافته ( )GMMبه بﺮرسی تاثیﺮ شکﻨﻨدگی اقتصادي از ﮐانال حکﻤﺮانی
بﺮ راهاندازي ﮐسب و ﮐارهاي جدید در ﮐشﻮرهاي مﻨتﺨب طی دوره 2006 -2019
پﺮداخته است .نتایج تحقیق نشان میدهد ،شکﻨﻨدگی اقتصادي و اجزا آن (رﮐﻮد
اقتصادي و فقﺮ ،تﻮسعه اقتصادي نامتﻮازن و فﺮار مغزها) از ﮐانال شاخص حکﻤﺮانی تاثیﺮ
مثبت بﺮ راهاندازي ﮐسب و ﮐارهاي جدید ﮐشﻮرهاي مﻮرد بﺮرسی دارند .هﻤچﻨین نتایج
نشان میدهد ،متغیﺮهاي تﻮسعه مالی ،هزیﻨههاي دولت در بﺨﺶ آمﻮزش ،بهﺮهوري ﮐل
ﻋﻮامل تﻮلید تاثیﺮ مثبت بﺮ راهاندازي ﮐسب و ﮐارهاي جدید دارند.
واژگان کلیدی :شکﻨﻨدگی اقتصاد ،حکﻤﺮانی خﻮب ،فضاي ﮐسبوﮐار ،روش گشتاور
تعﻤیمیافته.
طبقهبندی .Q56 ،F18 ،C23 :JEL
 1نﻮیسﻨده مسئﻮل
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 -1مقدمه
یکی از دالیل این ﮐه در اقتصادهاي پیشﺮفته سﺮمایه به تﻮلید تبدیل میشﻮد وجﻮد
فضاي ﮐسبوﮐار مساﻋد میباشد و اگﺮ در ﮐشﻮرهاي در حال تﻮسعه ،سﺮمایه به سﻤت
فعالیتهاي سفتهبازي نظیﺮ خﺮید ارز ،طال ،زمین و ...میرود ،بﺨاطﺮ وجﻮد فضاي ﮐسب
و ﮐار نامساﻋد و ناامن است .حﺠم پایین سﺮمایهگذاري داخلی و خارجی ،نﺮخهاي تﻮرم و
بیکاري باال ،واردات گستﺮده ،سهم اندک درآمدهاي مالیاتی از ﮐل تﻮلید ناخالص داخلی
و جز اینها ،هﻤگی نشاندهﻨدۀ نامﻨاسب بﻮدن محیط ﮐسب و ﮐار در ﮐشﻮر است و نیاز
است تا با شﻨاسایی ﻋﻮامل مﻮثﺮ بﺮ آن نسبت به بهبﻮد فضاي ﮐسب و ﮐار در ﮐشﻮر اقدام
شﻮد (امﺠدي و شافعی.)1396 ،1
مفهﻮم فضاي ﮐسب وﮐار ،مﺠﻤﻮﻋهاي از سیاستها ،شﺮایط حقﻮقی ،نهادي و مقﺮراتی
است ﮐه بﺮ فعالیت واحدهاي اقتصادي تاثیﺮ میگذارد و مدیﺮان یا مالکین واحدها امکان
تغییﺮ یا بهبﻮد آن را ندارند و خارج از ﮐﻨتﺮل و تسلط بﻨگاهها است .ﮐیفیت محیط ﮐسب
و ﮐار به طﻮر مستقیم میتﻮاند بﺮ میزان هزیﻨههاي حاصل از فعالیت بﻨگاههاي اقتصادي،
ریسک حاصل از شﺮوع ﮐسب و ﮐار جدید ،تعامل میان بﻨگاهها و تامین مالی تاثیﺮ
گذاشته و به تبع آن بﺮ روي تصﻤیﻤات سﺮمایهگذاري ،ایﺠاد شغل ،سطح بهﺮهوري ،تﻮلید
و رشد اقتصادي ﮐشﻮر نیز اثﺮگذار باشد .بﻨابﺮاین ،بهبﻮد فضاي ﮐسب وﮐار به معﻨاي
بهبﻮد و رونق فضاي سﺮمایهگذاري و در نتیﺠه محﺮک رشد اقتصادي باشد (هانس،2
.)2018
3
مؤسسه ( ، )DBبا استﻨاد به  10شاخص ﮐﻤی ﮐه  10مﺮحله از ﻋﻤﺮ یک ﮐسبوﮐار را از
زمان شکلگیﺮي تا انحالل آن در بﺮ میگیﺮد ،در مﻮرد میزان مﻨاسب بﻮدن محیط
اقتصادي ﮐشﻮر بﺮاي انﺠام فعالیت اقتصادي قضاوت میﮐﻨد .در حقیقت شاخص فضاي
ﮐسب وﮐار شامل  10مﻮلفه شﺮوع ﮐسب و ﮐار ،اخذ مﺠﻮزها ،شاخص استﺨدام و اخﺮاج
نیﺮوي ﮐار ،ثبت مالکیت ،شاخص اخذ اﻋتبار ،شاخص حﻤایت از سﺮمایهگذاران ،شاخص

1

)Amjadi & Shafeei (2017
Hans
1
Doing Business
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پﺮداخت مالیات ،تﺠارت فﺮامﺮزي ،شاخص انحالل فعالیت و شاخص الزامآور بﻮدن
قﺮاردادها است.
هﻤان طﻮر ﮐه مالحظه شد ،یکی ازﻋﻮامل اثﺮگذار بﺮ فعالیتهاي اقتصادي ،هزیﻨه
راهاندازي و شﺮوع این فعالیتها یا ﮐسب و ﮐارهاي جدید است .هزیﻨههاي باالي
راهاندازي و شﺮوع ﮐسبوﮐار مﻮجب باال رفتن بهاي تﻤام شده محصﻮالت و خدمات و در
نتیﺠه ﮐاهﺶ رقابتپذیﺮي آنها به ویژه در مقایسه با ﮐاالها و خدمات مشابه خارجی
میگﺮدد (ﮐﺮیﻤی تکانلﻮ و هﻤکاران .)1393 ،1در حالی ﮐه ،یکی از اساسیتﺮین
چالﺶهاي چشمانداز اقتصاد ایﺮان ،پدیده جهانی شدن است و بﺮخﻮرداري از محصﻮالت
و خدمات رقابتپذیﺮ بﺮاي اقتصاد ایﺮان ،امﺮي ،اجتﻨاب ناپذیﺮ است .بﻨابﺮاین ،یکی از
ﻋﻮامل مهم در جهت رقابتپذیﺮ شدن محصﻮالت و خدمات ،بهبﻮد فضاي ﮐسب و ﮐار از
جﻤله بهبﻮد شاخص شﺮوع ﮐسب و ﮐار است .اولین مسألهاي ﮐه در هﺮ ﮐسب و ﮐاري
مطﺮح میگﺮدد ،فﺮایﻨد ثبت شﺮﮐت از نظﺮ تعداد مﺮاحل ،مدت زمان مﻮرد نیاز و هزیﻨه
صﺮف شده بﺮاي آغاز فعالیت (به صﻮرت درصدي از تﻮلید ناخالص داخلی) است ﮐه به آن
شاخص شﺮوع ﮐسب و ﮐار میگﻮیﻨد .بﻨابﺮاین ،اصالح بهبﻮد شاخص شﺮوع ﮐسب و ﮐار،
گامی مثبت و اساسی در جهت تقﻮیت جﻨبه مشارﮐت بﺨﺶ خصﻮصی در ﻋﺮصه اقتصاد
و ارتقاي سطح اشتغال و تﻮلید در ﮐشﻮر محسﻮب میشﻮد .هزیﻨههاي شﺮوع هﺮ فعالیت
تابع دو دسته ﻋﻮامل است :هزیﻨههایی ﮐه به لحاظ فﻨّی الزم است و هزیﻨههایی ﮐه به
دلیل ناﮐارآمدي محیط فعالیت اقتصادي بﺮ صاحبان ﮐسب و ﮐار تحﻤیل میشﻮد .گاهی
این قبیل هزیﻨههاي شﺮوع ﮐسب و ﮐار به قدري زیاد است ﮐه افﺮاد ،بﻨگاهها تﺮغیب
نﻤیشﻮند از فﺮصتهاي اقتصادي استفاده ﮐﻨﻨد (امﺠدي و شافعی .)1396 ،حال مسأله
این است ﮐه چگﻮنه میتﻮان هزیﻨههاي ناشی از محیط فعالیت اقتصادي را ﮐاهﺶ داد.
به نظﺮ می رسد شکﻨﻨدگی اقتصاد یکی از ﻋﻮاملی است ﮐه بﺮ سهﻮلت فضاي ﮐسب و ﮐار
تاثیﺮ میگذارد .معﻤﻮالً ﮐشﻮرهایی ﮐه اقتصاد شکﻨﻨدهاي دارند ،روند تغییﺮات سیاسی،
اقتصادي و اجتﻤاﻋی با ﻋدم قطعیت هﻤﺮاه است .به هﻤین دلیل ﮐشــﻮرهاي مﺨتلف به
مﻨظﻮر بهبﻮد ثبات اقتصاد ﮐالن و ﮐاهﺶ تغییﺮات پیاپی و غیﺮقابل پیﺶبیﻨی قﻮانین و
مقﺮرات ،ثبات سیاسی دولت ،تقﻮیت خدمات ﻋﻤﻮمی و زیﺮساختها و امﻨیت حقﻮق
)Karimi et al. (2014
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مالکیت در پــی اتﺨــاذ راهکارهــایی بــﺮاي بهبﻮد فضاي ﮐسب و ﮐار از طﺮیق
افــزایﺶ قــدرت انعطافپذیﺮي ،تابآوري و ﮐاهﺶ شکﻨﻨدگی اقتصاد خـﻮد هستﻨد،
زیﺮا ،در صﻮرت شکﻨﻨده بﻮدن اقتصاد ،دستﺮسی آسان به اﻋتبارات و تﻤایل به پسانداز و
سﺮمایهگذاري ﮐاهﺶ مییابد (بﻮنﻮ و هﻤکاران.)2015 ،1
امﺮوزه ،حکﻤﺮانی به ﻋﻨصﺮي ﮐلیدي در سیاست هاي تسهیل فضاي ﮐسب و ﮐار تبدیل
شده است .بدین مﻨظﻮر ،دولتﻤﺮدان میتﻮانﻨد با تﻤﺮﮐز بﺮ مﻮلفههاي حکﻤﺮانی خﻮب ﮐه
شامل حق اظهارنظﺮ و پاسﺨگﻮیی ( ،2)VAثبات سیاسی ( ،3)PSاثﺮبﺨشی دولت (،4)GE
ﮐیفیت قﻮانین و مقﺮرات ( ،5)RQحاﮐﻤیت قانﻮن ( 6)RLو ﮐﻨتﺮل فساد ( 7)CCاست،
مسیﺮ را بﺮاي بهبﻮد فضاي ﮐسبوﮐار هﻤﻮار نﻤایﻨد و از این رهگذر به پشتﻮانه ﮐاهﺶ
شکﻨﻨدگی اقتصادي و مدیﺮیت آن ،ﮐیفیت فضاي ﮐسبوﮐار ارتقاء دهﻨد .در حقیقت
افزایﺶ قدرت پاسﺨگﻮیی و شفافیت دولت در بﺮابﺮ افﺮاد جامعه ،ثبات سیاسی ،ﮐیفیت
مقﺮرات ،تامین قضایی ،ﮐﻨتﺮل فساد و نهایتا بهبﻮد شاخص حکﻤﺮانی از طﺮیق چﺮخﺶ
ﮐﻤتﺮ سیاستهاي اقتصادي ،ﮐاهﺶ رانتجﻮیی ،فساد و اقتدارگﺮایی ،بهبﻮد ثبات
اقتصادي و ﮐاهﺶ ﻋدم اطﻤیﻨان فضاي ﮐسب و ﮐار مﻨﺠﺮ به ﮐاهﺶ شکﻨﻨدگی اقتصاد
میگﺮدد و زمیﻨه بﺮاي ایﺠاد فضاي مﻨاسب و امن بﺮاي شﺮوع و تداوم ﮐسبوﮐارها فﺮاهم
میگﺮدد (رودریگﺮز جﻮلیاس و هﻤکاران )2020،8و بدین طﺮیق شکﻨﻨدگی اقتصادي از
ﮐانال شاخص حکﻤﺮانی مﻨﺠﺮ به ارتقاء بهبﻮد فضاي ﮐسبوﮐار میگﺮدد .زیﺮا ،احتﺮام به
قانﻮن مالکیت ،ثبات اقتصاد ﮐالن ،ثبات سیاسی و ﮐیفیت و ﮐﻤیت خدمات ﻋﻤﻮمی و
زیﺮساختها بهبﻮد مییابد و به تبع آن هزیﻨههاي ناشی از محیط فعالیت اقتصادي
ﮐاهﺶ مییابد و انگیزه فعاالن اقتصادي بﺮاي شﺮوع و تداوم ﮐسب و ﮐار افزایﺶ مییابد.
هﻤچﻨین میتﻮان بیان داشت ،تاثیﺮ شکﻨﻨدگی اقتصادي از ﮐانال شاخص حکﻤﺮانی بﺮ
راهاندازي فضاي ﮐسبوﮐار جدید میتﻮاند مثبت باشد .زیﺮا ،تﺠﺮبه ﮐشﻮرها نشان
1

Buno et al.
Voice and Accountability
3
Political Stability
4
Government Effectiveness
5
Regulatory Quality
6
Rule of Law
7
Control Corruption
8
Rodríguez-Gulías
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میدهد ﮐه حکﻮمتهایی ﮐه حکﻤﺮانی ضعیفی دارند در مقابل شﻮکهاي داخلی و
خارجی ﻋﻤلکﺮد نامﻨاسبی دارند .در نتیﺠه حکﻮمتهاي شکﻨﻨده معﻤﻮالً در مارپیچی از
ضعف و خشﻮنت گﺮفتار میشﻮند .جﻮامعی ﮐه تحت تأثیﺮ حکﻤﺮانی ضعیف ،امکان
ﮐﻤتﺮي بﺮاي بهبﻮد ظﺮفیتهاي نهادي ،اتحاد اجتﻤاﻋی باال و مشﺮوﻋیت باال دارند ،بیشتﺮ
دچار از ﮐارافتادن تدریﺠی قﺮاردادهاي اجتﻤاﻋی ،از بین رفتن تابآوري اجتﻤاﻋی و قﺮار
گﺮفتن در سطﻮح پایین تﻮسعه انسانی و اقتصادي میشﻮند .این ﮐشﻮرها اغلب درجات
باالیی از خشﻮنت و ﻋدم احتﺮام به قانﻮن را تﺠﺮبه میﮐﻨﻨد .بﻨابﺮاین با ﮐاهﺶ شکﻨﻨدگی
اقتصادي در این ﮐشﻮرها ،احتﺮام به قانﻮن مالکیت ،ثبات اقتصادي تضیعف میگﺮدد و به
تبع آن هزیﻨههاي ناشی از محیط فعالیت اقتصادي افزایﺶ مییابد و انگیزه فعاالن
اقتصادي بﺮاي شﺮوع و تداوم ﮐسب و ﮐار ﮐاهﺶ مییابد .لذا چگﻮنگی اثﺮگذاري
شکﻨﻨدگی اقتصادي از ﮐانال شاخص حکﻤﺮانی بﺮ ﮐیفیت فضاي ﮐسب و ﮐار از مهمتﺮین
مسائل قابل طﺮح میباشد .اﮐﻨﻮن این سﻮال مطﺮح میشﻮد ﮐه آیا شکﻨﻨدگی اقتصادي از
ﮐانال شاخص حکﻤﺮانی بﺮ در ﮐشﻮرهاي مﻮرد مطالعه اثﺮ مثبت بﺮ راهاندازي
ﮐسبوﮐارهاي جدید دارد؟
با تﻮجه به اثﺮ گذاري شکﻨﻨدگی اقتصادي از ﮐانال حکﻤﺮانی بﺮ شﺮوع ﮐسب وﮐارهاي
جدید ،تا ﮐﻨﻮن مطالعه جامعی به این مﻮضﻮع نپﺮداخته است لذا این پژوهﺶ ،به بﺮرسی
تاثیﺮ شکﻨﻨدگی اقتصادي از ﮐانال حکﻤﺮانی بﺮ شﺮوع ﮐسب وﮐارهاي جدید در
ﮐشﻮرهاي مﻨتﺨب طی دوره زمانی  2006-2019پﺮداخته است .در ادامه ،مبانی نظﺮي،
پیشیﻨه پژوهﺶ ،ارائه مدل و معﺮفی متغیﺮهاي مﻮرد استفاده در مدل ،تﺨﻤین مدل و
تفسیﺮ نتایج حاصل از بﺮآورد و در نهایت جﻤعبﻨدي و پیشﻨهادها ارائه میگﺮدد.

 -2ادبیات موضوع
ﻋﻮامل متعددي بﺮ ﻋﻤلکﺮد بﻨگاههاي اقتصادي تاثیﺮ میگذارند .بﺮخی از این ﻋﻮامل خارج
از تسلط و ﮐﻨتﺮل فعاالن اقتصادي است و در ادبیات اقتصادي با ﻋﻨﻮان فضاي ﮐسب و
ﮐار شﻨاخته میشﻮد .فضاي ﮐسب و ﮐار به ﻋﻨﻮان یکی از ﻋﻮامل اصلی تﻮسعه بﺮ ﻋﻮاملی
مانﻨد بهﺮهوري و اشتغال نیﺮوي ﮐار ،سﺮمایهگذاري و ظﺮفیتهاي تﻮلیدي اثﺮ میگذارد.
از طﺮف دیگﺮ ،تﻮسعه اقتصادي بﺮاساس رقابتپذیﺮي اقتصادي ﮐشﻮرها استﻮار بﻮده و
فضاي ﮐسب وﮐار از ﻋﻮامل مهم مؤثﺮ بﺮ این رقابتپذیﺮي است .بهبﻮد فضاي ﮐسب وﮐار
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و حصﻮل محیط روشن و سالم ﮐسبوﮐار از ﮐارﮐﺮد سیاستهاي اقتصادي مﻨاسب
ﮐشﻮرها به دست میآید (شاهینپﻮر و ﮐارابﻮلت.)1398 ،1
در این راستا و با تﻮجه به اهﻤیت مﻮضﻮع ،بانک جهانی با استفاده از شاخص ﮐسب و ﮐار
به بﺮرسی و ارزیابی قﻮانین ،مقﺮرات و مﺠﻤﻮﻋه ﻋﻮاملی ﮐه مستقیﻤا بﺮ روي انﺠام ﮐسب
و ﮐار و رشد اقتصادي ﮐشﻮرها مؤثﺮند پﺮداخته و اقدام به رتبهبﻨدي ﮐشﻮرهاي جهان
مینﻤاید .رتبه هﺮ ﮐشﻮر بﺮاساس متﻮسطی از رتبه اجزاي تشکیلدهﻨده هﺮ شاخص
تعیین میشﻮد .بطﻮريﮐه ﮐشﻮري از نظﺮ قﻮانین و مقﺮرات پﻮشﺶدهﻨده فعالیتهاي
اقتصادي ،نظیﺮ قانﻮن ورود به بازار ،ورشکستگی ،قﻮانین تشکیل مشاغل جدید و غیﺮه و
نیز مﺠﻤﻮﻋه ﻋﻮامل مؤثﺮ بﺮ ﻋﻤلکﺮد بﻨگاهها و در ﮐل ﮐسب و ﮐار ،بازدارنده باشد در
رتبهبﻨدي ﮐشﻮري در مکانهاي انتهایی قﺮار میگیﺮد .لذا بسیاري از ﮐشﻮرها سعی بﺮ
این داشته تا با استفاده از سهﻮلت فضاي ﮐسب و ﮐار ،فعالیتهاي اقتصادي را گستﺮش
دهﻨد زیﺮا به این مفهﻮم پی بﺮدهاند ﮐه بهبﻮد محیط ﮐسب و ﮐار میتﻮاند فﺮصت
مﻨاسبی بﺮاي ﮐارآفﺮیﻨان و ثﺮوت آفﺮیﻨان در جهت رشد اقتصادي مستﻤﺮ و باثبات باشد.
مؤسسه ( 2)DBبا استﻨاد به  10شاخص ﮐﻤی ﮐه  10مﺮحله از ﻋﻤﺮ یک ﮐسبوﮐار را از
زمان شکلگیﺮي تا انحالل آن دربﺮمیگیﺮد در مﻮرد میزان مﻨاسب بﻮدن محیط اقتصادي
ﮐشﻮر بﺮاي انﺠام فعالیت اقتصادي قضاوت میﮐﻨد .در حقیقت شاخص فضاي ﮐسب وﮐار
شامل  10مﻮلفه شﺮوع ﮐسب و ﮐار ( ، 3)SBاخذ مﺠﻮزها ( ، 4)OLشاخص استﺨدام و
اخﺮاج نیﺮوي ﮐار ( ،5)JE & WDثبت مالکیت ( ، 6)RPشاخص اخذ اﻋتبار (، 7)IOC
شاخص حﻤایت از سﺮمایهگذاران ( ، 8)IPIشاخص پﺮداخت مالیات ( ، 9)IPTتﺠارت

1

)Shahinpour & Karabulut (2019
Doing Business
3
Starting a Business
4
Obtaining Licenses
5
Indicators of employment and Worker Dismissal
6
Registering Property
7
Indicators of Obtaining Credit
8
Investors’ Protection Index
9
Index Paying Taxes
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فﺮامﺮزي ( ،1)CBTشاخص انحالل فعالیت ( 2)ILAو شاخص الزامآور بﻮدن قﺮاردادها
( 3)ISCاست.
هﻤان طﻮر ﮐه مالحظه شد ،افﺮاد و بﻨگاهها به ﻋﻨﻮان بﺨﺶ خصﻮصی در شﺮوع فعالیت
اقتصادي با مشکالت متعددي (مﺮاحل اداري بﻮروﮐﺮاسی ،ارتشاء ،زمان طﻮالنی اخذ مﺠﻮز
و  )...مﻮاجه است (شاهینپﻮر و ﮐارابﻮلت .)1398 ،اما مهﻤتﺮین گام در راهاندازي و شﺮوع
ﮐسبوﮐار جدید بﺮرسی فﺮایﻨد ثبت شﺮﮐت را از نظﺮ تعداد مﺮاحل ،مدت زمان مﻮرد نیاز
و هزیﻨه صﺮف شده بﺮاي آغاز فعالیت است ،بدیهی است هﺮ چه فﺮایﻨد ثبت شﺮﮐت
پیچیدهتﺮ و مشکلتﺮ و پﺮ هزیﻨهتﺮ باشد ،انگیزه افﺮاد و اشﺨاص حقیقی و حقﻮقی بﺮاي
شﺮوع فعالیتهاي اقتصادي ﮐﻤتﺮ میگﺮدد (مهﺮبانی و هﻤکاران .)1395 ،4در واقع ،به
دلیل هزیﻨهها و زمان الزم بﺮاي شﺮوع ﮐسبوﮐار ،ﻋﻤال امکان شﺮوع ﮐسبوﮐار از فعاالن
اقتصادي سلب میگﺮدد .بﻨابﺮاین بایستی فﺮآیﻨد ثبت شﺮﮐت را از نظﺮ تعداد مﺮاحل،
مدت زمان مﻮرد نیاز و هزیﻨه صﺮف شده بﺮاي آغاز فعالیت ﮐاهﺶ داد .از سﻮي دیگﺮ،
یکی از ﻋﻮاملی ﮐه میتﻮاند فﺮایﻨد شﺮوع ﮐسبو ﮐار را متزلزلتﺮ نﻤاید ،ثبات اقتصاد
ﮐالن است .گزارش بانک جهانی نیز بیثباتی اقتصاد ﮐالن را به ﻋﻨﻮان مهمتﺮین مانع بﺮ
بهبﻮد فضاي ﮐسب و ﮐار معﺮفی میﮐﻨد .زیﺮا ،بیثباتی اقتصاد ﮐالن با ایﺠاد فضاي
ناطﻤیﻨانی ،اثﺮ هﺮگﻮنه سیاست اقتصادي در جهت بهبﻮد فضاي ﮐسب و ﮐار ﮐاهﺶ داده
و تحت تاثیﺮ قﺮار میدهد (دهباشی و هﻤکاران .)1397 ،5بﺮوز شﻮکها و تالطمهاي
داخلی و خارجی با شکﻨﻨده بﻮدن اقتصاد باﻋث بﺮوز نﻮسانات شدید در متغیﺮهاي ﮐالن
اقتصادي مانﻨد نﺮخ ارز و تﻮرم و به تبع آن باﻋث بیثباتی اقتصاد ﮐالن میگﺮدد .لذا،
مدیﺮیت اقتصادي باید به گﻮنهاي باشد ﮐه اقتصاد در مقابل نﻮسانات ،شﻮکها و
تالطمهاي داخلی و بینالﻤللی مقاومت ﮐﻨد و شکﻨﻨده نباشد و به تبع آن نااطﻤیﻨانی در
اقتصاد به وجﻮد نیاید و به تبع آن فضاي ﮐسب و ﮐار بﺮاي شﺮوع فعالیتهاي اقتصادي
مساﻋد باشد .بﻨابﺮاین ،شکﻨﻨدگی اقتصاد یکی از ﻋﻮاملی است ﮐه بﺮ شﺮوع ﮐسبوﮐار
تاثیﺮ میگذارد.
1

Cross-border Trade
Index Liquidation Activity
3
Index Sanctity of Contracts
4
)Mehrabani et al. (2016
5
)Dehbashi et al. (2020
2
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شکﻨﻨدگی از نظﺮ لغﻮي ،به معﻨاي تﻮانایی شکست یا خﺮابی آسان تعﺮیف شده است و
بﺮخی محققان ،شکﻨﻨدگی را بﺮاي اقتصاد به خانهاي شیشهاي تشبیه ﮐﺮدهاند ﮐه در
مﻮاجه با تﻨﺶ یا شﻮک سﺨتی قسﻤتی از آن خﻮاهد شکست (ولیﻨگز و مﻮرنﻮ-تﻮرس،1
 .)2005مفهﻮم ﮐشﻮر شکﻨﻨده از اوایل  1990وارد مباحث تﻮسعه شده است .بدین
مﻨظﻮر ،بﻨیاد صلح در گزارشی به بﺮرسی ﮐشﻮرهاي مﺨتلف جهان از نظﺮ میزان
شکﻨﻨدگی نظام اقتصادي آنها میپﺮدازد .به گزارش جدید بﻨیاد صلح ﮐه با بﺮرسی و
تحلیل دادههاي مﺮبﻮط به  178ﮐشﻮر جهان بﺮاساس سه شاخصه اصلی اقتصادي،
سیاسی و اجتﻤاﻋی تهیه شده است اقدام به رده بﻨدي ﮐشﻮرها در دسته ﮐشﻮرهاي با
شکﻨﻨدگی در سطح بسیار اخطار دهﻨده ،با اخطار باال ،در وضعیت اخطار ،در وضعیت
هشدار باال ،هشدار متﻮسط ،هشدار دهﻨده ،باثبات ،بسیار باثبات ،پایدار و بسیار پایدار
نﻤﻮده ا ست .هﺮ چه امتیاز ﮐسب شده بﺮاي ﮐشﻮرها بﺮ اساس شاخص شکﻨﻨدگی اقتصاد
بیشتﺮ باشد ،آن ﮐشﻮر شکﻨﻨدهتﺮ خﻮاهد بﻮد .شاخصه اقتصادي خﻮد شامل زیﺮشاخههاي
رﮐﻮد اقتصادي و فقﺮ ( ،2)ED&Pتﻮسعه اقتصادي نامتﻮازن ( 3)UEDفﺮار مغزها و نیﺮوي
انسانی ( 4)HF&BDاست.
مﻨظﻮر از شکﻨﻨدگی اقتصاد ،ﻋدم تﻮانایی اقتصاد در مﻮاجهه با اتفاقات ناگهانی(شﻮکهاي
خارجی و داخلی) و نابﻮدي آن در شﺮایط رخداد این اتفاقات است .لذا ،با استحکام
اقتصادي به معﻨاي ثبات در بﺮابﺮ چﻨین رخدادهایی است و با رسیدن به مﺮحله ضد
شکﻨﻨدگی ،اقتصاد قدرت خﻮد را در بﺮابﺮ شﻮکها به نﻤایﺶ میگذارد (سعدآبادي و
هﻤکاران .)1399 ،5شکﻨﻨدگی اقتصادي ﻋالوه بﺮ ایﻨکه ناشی از خصﻮصیات ذاتی و
ساختار اقتصادي یک ﮐشﻮر است ،اما تا حد زیادي تحت تاثیﺮ سیاستگذاريهاي
اقتصادي و نحﻮه حکﻤﺮانی قﺮار میگیﺮد .بﻨابﺮاین ،ﮐشﻮرها میتﻮانﻨد با اتﺨاذ حکﻤﺮانی
مﻨاسب بﺮ این مشکالت غلبه نﻤایﻨد .به ﻋبارت دیگﺮ ،ﮐشﻮري ﮐه داري حکﻤﺮانی
مﻨاسبی است ،میتﻮاند با اتکاء به مکانیزمها ،فﺮایﻨدها و نهادهاي ﮐاراي خﻮد و اجﺮاي
1

Vallings & Moreno-Torres
Economic Decline and Poverty
3
The Uneven Economic Development
4
The Human Flight and Brain Drain
5
)Saadabadi et al. (2020
2

فصلﻨامه نظﺮیههاي ﮐاربﺮدي اقتصاد /سال نهم /شﻤاره  /1بهار 1401

65

سیاستهاي درست از سﻮي دولت ،درجه شکﻨﻨدگی اقتصادي را ﮐاهﺶ دهد.
حکﻮمتهایی ﮐه حکﻤﺮانی مﻨاسبی دارند قادر به ﮐاهﺶ و حتی ایستادگی در بﺮابﺮ اثﺮات
شﻮکهاي داخلی و خارجی هستﻨد .این حکﻮمتها بﺮاي ﮐاهﺶ شکﻨﻨدگی اقتصادي و
دستیابی به ثبات اقتصادي ،سیاستهاي اقتصادي مﻨاسبی را جهت تحﻤل شﻮکها در
نظﺮ میگیﺮند (ﮐﻮردیﻨا.)2008 ،1
حکﻤﺮانی خﻮب از جﻤله زمیﻨههاي بسیار مهم بﺮاي شکلگیﺮي سیاستهاي مﻨاسب
اقتصادي است و از این طﺮیق میتﻮان به بهبﻮد شکﻨﻨدگی اقتصادي در زیﺮشاخصهاي
مﺮبﻮط به آن پﺮداخت .در شﺮایط تحﺮیم ،شﻮکهاي ناشی از واردات ﮐاالهاي استﺮاتژیک
و یا ﮐاالهاي سﺮمایهاي به صﻮرت افزایﺶ هزیﻨههاي تﻮلید و ﮐاهﺶ تﻮلید ناخالص مالی
بﺮ اقتصاد ضﺮبه وارد میﮐﻨد .در نتیﺠه با ﮐاهﺶ درآمد سﺮانه ،افزایﺶ نﺮخ بیکاري و
افزایﺶ نﺮخ تﻮرم ،شکﻨﻨدگی اقتصادي تشدید میگﺮدد .اما تحت حکﻤﺮانی مﻨاسب،
دولتها با ایﺠاد تﻨﻮع صادراتی از طﺮیق وضع قﻮانین غیﺮمحدودﮐﻨﻨده و ﮐاهﺶ
واسبستگی اقتصاد به صادرات محصﻮلی خاص به ﮐاهﺶ شکﻨﻨدگی بیپﺮدازند (ﻋزیزي و
خﺮسﻨدي.)1395 ،2
رشد و پیشﺮفت هﺮ جامعهاي ،به وجﻮد زیﺮساختهاي فیزیکی و بﺮاي تﻮلید و تﻮزیع
ﮐاالها و خدمات بین ﻋامه مﺮدم و بﻨگاهها بستگی دارد ،به طﻮري ﮐه قدرت اقتصاد ملی،
به تﻮانایی و مﻮجﻮدي زیﺮساخت آن بستگی دارد ﮐه در بﺮابﺮ شﻮکهاي ایﺠاد شده،
چقدر تﻮان مقاومت و ایستادگی دارد و ﮐارایی این زیﺮساختها بﺮ تدوام فعالیتهاي
تﺠاري و اقتصادي جامعه و ﮐیفیت زندگی و سالمت اجتﻤاﻋی مﻮثﺮ است (بابﻮویک و
هﻤکاران .)2018 ،3در واقع تﻮسعه اقتصادي با ایﺠاد زیﺮساختها نقﺶ بستﺮسازي بﺮاي
محیط ﮐسبوﮐار دارد .تﻮسعه اقتصادي نامتﻮازن ،مﻨﺠﺮ به ایﺠاد نابﺮابﺮي در زیﺮساختها
میگﺮدد و با بﺮوز شﻮکهاي اقتصادي به دلیل ایﻨکه بﺮخی فعاالن اقتصادي دستﺮسی
یکسانی به زیﺮساختها ندارند ،تداوم و شﺮوع ﮐسبوﮐارها ایﻨها مﺨتل میگﺮدد.
هﻤچﻨین ،بدون حکﻤﺮانی خﻮب ،شﻮکهاي وارد بﺮ اقتصاد به احتﻤال بیشتﺮي مﻨﺠﺮ به
آشفتگی اقتصادي و اجتﻤاﻋی میشﻮند .در نتیﺠه ،شکﻨﻨدگی اقتصادي را تشدید
1

Cordina
)Azizi & Khorsandi (2016
3
Babovic et al.
2
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میﮐﻨﻨد .بﻨابﺮاین ،استقﺮار حکﻤﺮانی خﻮب با ارائه خدمات ﻋﻤﻮمی ﮐاراتﺮ ،حفظ حاﮐﻤیت
قانﻮن ،حقﻮق مالکیت و قﻮانین قابل پیﺶبیﻨی و معتبﺮ ،باﻋث جذب و خﻨثیشدن بهتﺮ
این شﻮکهاي میگﺮدد (بﺮیگﻮگلیﻮ .)2014 ،1به ﻋبارت دیگﺮ ،تﻮسعه اقتصادي متﻮازن
تحت حکﻤﺮانی خﻮب از طﺮیق ایﺠاد بﺮابﺮي اقتصادي امکان رقابت سالم بین
ﮐسبوﮐارها را فﺮاهم میﮐﻨد و فضاي ﮐسب وﮐار بﺮاي شﺮوع فعالیتها مساﻋد میگﺮدد.
در ﮐشﻮرهاي تحت حکﻤﺮانی ضعیف به دلیل پایینبﻮدن ثبات سیاسی و نبﻮد محیطی
رقابتپذیﺮ ،سﺮمایهگذاري به ویژه سﺮمایهگذاريهاي خارجی به حداقل میزان خﻮد
رسیده است .این شﺮایط باﻋث شده است تا بسیاري از افﺮاد بﺮاي ادامه تحصیل،
سﺮمایهگذاري و غیﺮه به ﮐشﻮرهاي دیگﺮ مهاجﺮت ﮐﻨﻨد (مکیان و بیباک.)1394 ،2
بﻨایﺮاین ﮐشﻮرهاي با فقدان حکﻤﺮانی خﻮب و شکﻨﻨدگی اقتصادي ،هﻨگام پدیدار شدن
یک شﻮک ،بیشتﺮ دچار هﺮج و مﺮج اقتصادي و اجتﻤاﻋی میگﺮدند (بﺮیگﻮگلیﻮ)2014 ،
در نتیﺠه ،پدیده فﺮار مغزها نیز تشدید میشﻮد .بدیهی است ،افزایﺶ سﺮمایهگذاري در
سﺮمایه انسانی به مفهﻮم افزایﺶ نیﺮوي ﮐار آمﻮزش دیده بﻮده و زمیﻨههاي استفاده از
تکﻨﻮلﻮژيهاي وارداتی را افزایﺶ میدهد (سﺮریز دانﺶ) .به دلیل فﺮار مغزها و نیﺮوي
انسانی ﮐارآمد ،امکان بهﺮهمﻨدي تﻮلید از مزایاي سﺮمایه انسانی (افزایﺶ بهﺮهوري،
سﺮریز دانﺶ ،افزایﺶ تﻮلید) سلب میگﺮدد در نتیﺠه اقتصاد در بﺮابﺮ شﻮکهاي
اقتصادي شکﻨﻨدهتﺮ میگﺮدد و امکان بازیابی خﻮد را به دلیل ﮐﻤبﻮد نیﺮوي متﺨصص
(فﺮار مغزها) نﺨﻮاهد داشت .بﻨابﺮاین ،ﮐشﻮرها از طﺮیق بهبﻮد حکﻤﺮانی میتﻮانﻨد وضعیت
شکﻨﻨدگی اقتصادي خﻮد را بهبﻮد ببﺨشﻨد و با ایﺠاد ثبات اقتصاد ﮐالن و ﮐﻨتﺮل هﺮج و
مﺮج اقتصادي و اجتﻤاﻋی ،فﺮار مغزها را ﮐاهﺶ دهﻨد و محیط ﮐسبوﮐار بﺮاي افﺮاد
تحصیلﮐﺮده را مساﻋد ﮐﻨﻨد.
ﮐشﻮرهایی ﮐه حکﻤﺮانی قﻮي دارند ،شکﻨﻨدگی ﮐﻤتﺮي دارند زیﺮا حکﻤﺮانی قﻮي از
طﺮیق اتﺨاذ سیاستهاي پیشبیﻨی شـده ،آشـکار و صﺮیح دولت (ﮐه نشاندهﻨـده
شـفافیت فعالیـت هـاي دولـت اسـت)؛ بﻮروﮐﺮاسـی شـفاف؛ پاسﺨگﻮیی دستگاههاي
اجﺮایی در قبال فعالیتهـاي خـﻮد؛ مشـارﮐت فعـال مـﺮدم در امـﻮر اجتﻤاﻋی و سیاسی
Briguglio
)Makian & Bibak (2015

1
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و نیز بﺮابﺮي هﻤه افﺮاد در بﺮابﺮ قانﻮن به مدیﺮیت شکﻨﻨدگی اقتصاد میپﺮدازد .بﻨابﺮاین با
حکﻤﺮانی قﻮي و ﮐاهﺶ شکﻨﻨدگی اقتصادي در این ﮐشﻮرها ،احتﺮام به قانﻮن مالکیت و
ثبات اقتصادي تقﻮیت میگﺮدد و به تبع آن هزیﻨههاي ناشی از محیط فعالیت اقتصادي
ﮐاهﺶ مییابد و انگیزه فعاالن اقتصادي بﺮاي شﺮوع و تداوم ﮐسب و ﮐار افزایﺶ مییابد.
ﻋبدالهادي و هﻤکاران ( )2021به بﺮرسی تاثیﺮ شکﻨﻨدگی بﺮ سﺮمایهگذاري مستقیم
خارجی با استفاده از مدل تصحیح خطاي بﺮداري ( 1)VECMدر  13ﻋضﻮ ﮐشﻮرهاي مﻨا
طی دوره  2007-2018پﺮداختهاند .بﺮ اساس نتایج تحقیق ،روابط ﻋلی بلﻨدمدت نشان
میدهد رشد شکﻨﻨدگی ،رشد تﻮلید ناخالص داخلی و رشد باز بﻮدن تﺠارت تأثیﺮ
معﻨیداري بﺮ رشد سﺮمایهگذاري مستقیم خارجی دارند.
رودریگﺮز-جﻮلیاس و هﻤکاران ( )2020به بﺮرسی تاثیﺮ شاخص حکﻤﺮانی بﺮ ایﺠاد
مشاغل با استفاده از مدلسازي چﻨدسطحی در نﻤﻮنه اي از  206ﮐشﻮر بﺮاي دوره
2004-2014پﺮداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد ،حاﮐﻤیت قانﻮن ( )RLو ﮐیفیت
قﻮانین و مقﺮرات ( )RQتأثیﺮ فﻮري بﺮ ایﺠاد مشاغل جدید دارند ،هﻤچﻨین متغیﺮهاي
ﮐﻨتﺮل فساد ،ثبات سیاسی و ﻋدم حضﻮر خشﻮنت ،حاﮐﻤیت قانﻮن و حق اظهارنظﺮ و
پاسﺨگﻮیی تاثیﺮي با وقفه (تاخیﺮي) بﺮ ایﺠاد مشاغل دارند.
اسکالﺮز و هﻤکاران ،)2017( 2به بﺮرسی ارتباط تﻤﺮﮐززدایی مالی وﮐیفیت نهادي در
محیط ﮐسب و ﮐار با استفاده از دادههاي پﻨل طی دوره  2004-2012در ﮐشﻮرهاي
مﻨتﺨب پﺮداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد ،ﻋدم تﻤﺮﮐز مالی ،محیط ﮐسب وﮐار را
بهبﻮد میبﺨشد و تأثیﺮ آن درﮐشﻮرهاي ﮐم درآمد قﻮيتﺮ است.
گاگانیس و هﻤکاران )2018( 3به بﺮرسی تاثیﺮ فﺮهﻨگ بﺮ محیط ﮐسبوﮐار و سﻮدآوري
بﺮاي  40000شﺮﮐت در  25ﮐشﻮر اروپایی پﺮداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد،
ﮐاهﺶ فساد مﻨﺠﺮ به بهبﻮد فضاي ﮐسبوﮐار از طﺮیق سهﻮلت دریافت اﻋتبار میگﺮدد.
مقﺮرات دولتی ﮐﻤتﺮ در حﻮزه راهاندازي و تعطیل ﮐﺮدن یک ﮐسبوﮐار ،سﻮدآوري را
افزایﺶ میدهد .هﻤچﻨین میزان تأثیﺮ فﺮهﻨگ ملی بﺮ سﻮدآوري ﮐسبوﮐارها به ثبات
سیاسی و ﮐیفیت نهادي بستگی دارد.
1

vector Error Correction Models
Scalarset et al.
3
Gaganis et al.
2
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گﺮوسانا و هﻤکاران ( )2015به بﺮرسی تاثیﺮ حکﻤﺮانی بﺮ فضاي ﮐسب و ﮐار و ﮐارآفﺮیﻨی
در ﮐشﻮرهاي مﻨتﺨب با استفاده از روش حداقل مﺮبعات تعﻤیم یافته طی دوره -2012
 2007پﺮداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد ،ﮐیفیت یک امتیاز افزایﺶ در ﮐیفیت
قﻮانین و مقﺮرات به طﻮر متﻮسط  20/5رتبه سهﻮلت انﺠام ﮐسب و ﮐار بهبﻮد می
بﺨشد هﻤچﻨین ،یک امتیاز افزایﺶ در ﮐﻨتﺮل فساد به طﻮر متﻮسط  8/6رتبه سهﻮلت
انﺠام ﮐسب و ﮐار را افزایﺶ میدهد .افزایﺶ یک امتیازي ثبات سیاسی به طﻮر متﻮسط
 21/3درصد افزایﺶ در ﮐارآفﺮیﻨی به دنبال دارد .افزایﺶ یک امتیازي ﮐیفیت قﻮانین و
مقﺮرات ،به طﻮر متﻮسط  34/4درصد افزایﺶ در ﮐارآفﺮیﻨی به دنبال دارد.
ماستﮐیﻨها و ونکیﻮویﻨب )2015(1به بﺮرسی تاثیﺮ جهانیسازي اقتصاد بﺮ محیطهاي
ﮐسبوﮐار ﮐشﻮرهاي حﻮزه بالتیک پﺮداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد ،تأثیﺮات
اقتصادي فﺮایﻨد جهانیسازي به تدریج ﮐاهﺶ یافته است ،با این وجﻮد ،تأثیﺮات غیﺮقابل
پیﺶبیﻨی جدیدي در دنیاي اقتصاد در حال وقﻮع است .حتی در آیﻨده چالﺶهاي
بیشتﺮي نیز بﺮاي مﻮضﻮﻋات اقتصادي وجﻮد خﻮاهد داشت ،به طﻮري ﮐه ،در محیط
ﮐسبوﮐار بیثبات ،رقابتی ﻋﻤل ﮐﻨﻨد.
آلﻤیﻮ ،)2015( 2به بﺮرسی تاثیﺮ زیﺮساختهاي حکﻤﺮانی خﻮب بﺮ سهﻮلت انﺠام تﺠارت
در  41ﮐشﻮر آفﺮیقایی طی دوره  2005-2012پﺮداخته است .نتایج تحقیق نشان
میدهد ،ﮐارآیی دولت و سطح پایین فساد ،فضاي ﮐسب و ﮐار مﻨاسبتﺮي بﺮاي فعاالن
اقتصادي ایﺠاد میﮐﻨد.
ﮐالپﺮ و الو ( 3)2012چگﻮنگی ثبت شﺮﮐتها را در  92ﮐشﻮر جهان و سهﻮلت ثبت
ﮐسب و ﮐار جدید و اثﺮگذاري اصالحات ثبت شﺮﮐتها را بﺮ روي ثبت شﺮﮐتهاي جدید
مﻮرد مطالعه قﺮار داده است .نتایج بیانگﺮ این است ﮐه اصالحات ﮐﻮچک (در ﮐل ﮐﻤتﺮ از
 40درصد) اثﺮ قابل تﻮجهی بﺮ ﮐاهﺶ هزیﻨهها بﺮاي ایﺠاد شﺮﮐتهاي جدید ندارد.

1
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نیستﺮام ،)2010(1به بﺮرسی رابطه متقابل بین مقﺮرات تﺠاري و فعالیتهاي ﮐارآفﺮیﻨی
در 23ﮐشﻮر ﻋضﻮ  OECDبﺮاي دوره  2002-1972پﺮداخته است .نتایج تحقیق نشان
میدهد ،بین ﮐارآفﺮیﻨی و ﮐیفیت مقﺮرات تﺠاري رابطه مثبت وجﻮد دارد.
باتاچاري و هﻤکاران )2009( 2به بﺮرسی بیثباتی اقتصاد ﮐالن بﺮ ورشکستگی و انحالل
شﺮﮐتها پﺮداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد ،بی ثباتی اقتصاد ﮐالن ،ریسک
ورشکستگی و انحالل فعالیت ﮐسب و ﮐار را افزایﺶ میدهد.
حبیبی و هﻤکاران )1400( 3با استفاده از یک پﺮسشﻨامه ابداﻋی به بﺮرسی اثﺮ فقﺮ ذهﻨی
بﺮ ﻋﻤلکﺮد نیﺮوي انسانی در یک نﻤﻮنهي ایﺮانی میپﺮدازند .پﺮسشﻨامه ابداﻋی ﮐه در دو
زمان ابتدا و انتهاي یک ماه در میان افﺮاد یکسانی تﻮزیع و تکﻤیل شده است ،امکان
ایﺠاد بﺮونزاي فقﺮ ذهﻨی از طﺮیق زمان را فﺮاهم ﮐﺮده است .بﻨابﺮاین انتظار میرود ﮐه
این افﺮاد در انتهاي ماه ﻋﻤلکﺮد شﻨاختی ضعیفتﺮي داشته باشﻨد .دادههاي مﺮبﻮط به
ﻋﻤلکﺮد افﺮاد در آزمﻮنآيﮐیﻮ ،آزمﻮن شﻨاختی فﺮدریک و سؤاالت ریاضی ساده از طﺮیق
پﺮسشﻨامه گﺮدآوري شده است .پﺮسشﻨامه در میان  161نفﺮ از ﮐارمﻨدان دولتی مﻨتﺨب
در دو نﻮبت؛ اول ماه بعد از دریافت حقﻮق و آخﺮ ماه قبل از دریافت حقﻮق ،تﻮزیع شده
است .یافته ها حاﮐی از آن است ﮐه رابطه مﻨفی و معﻨاداري بین فقﺮ ذهﻨی و ﻋﻤلکﺮد
نیﺮوي ﮐار وجﻮد دارد.
سالطین )1398( 4به بﺮرسی تاثیﺮگذاري ﮐیفیت حکﻤﺮانی بﺮ ﮐارآفﺮیﻨی در گﺮوه
ﮐشﻮرهاي مﻨتﺨب با استفاده از روش اثﺮات ثابت در دوره زمانی  2000-2016پﺮداخته
است .نتایج تحقیق نشان میدهد ،ﮐیفیت حکﻤﺮانی تاثیﺮ مثبت و معﻨیداري بﺮ
ﮐارآفﺮیﻨی در گﺮوه ﮐشﻮرهاي مﻨتﺨب دارند .میزان تاثیﺮگذاري ﮐیفیت حکﻤﺮانی بﺮ
ﮐارآفﺮیﻨی در گﺮوه ﮐشﻮرهاي مﻨتﺨب نﻮآورمحﻮر با درآمد باال بیشتﺮ از گﺮوه ﮐشﻮرهاي
مﻨتﺨب ﮐاراییمحﻮر با درآمد متﻮسط میباشد.
فتاحی و طباخیان )1395( 5به بﺮرسی نقﺶ سیاستهاي دولت در بهﺮهبﺮداري از
فﺮصتهاي ﮐارآفﺮیﻨانه در ایﺮان پﺮداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد ،سیاستهاي
1
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3
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4
)Salatin (2019
5
)Fattahi & Tabakhian (2016
2

70

تاثیﺮ شکﻨﻨدگی اقتصادي از ﮐانال حکﻤﺮوایی بﺮ راهاندازي ﮐسبوﮐارهاي جدید

دولتی میتﻮاند در حﻮزههاي مﺨتلفی مانﻨد اقتصادي ،اجتﻤاﻋی ،سیاسی ،فﺮهﻨگی،
اجتﻤاﻋی و یا آمﻮزشی بﺮ فﺮایﻨد بهﺮهبﺮداري از فﺮصتهاي ﮐارآفﺮیﻨانه تأثیﺮگذار باشد.
ﻋزیزي و خﺮسﻨدي ( )1395به بﺮرسی اثﺮ حکﻤﺮانی خﻮب بﺮ آسیبپذیﺮي اقتصادي با
استفاده از رهیافت بین ﮐشﻮري و داده هاي مقطعی طی دوره 2009-2011
پﺮداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد ،حکﻤﺮانی خﻮب اثﺮ مﻨفی و معﻨاداري بﺮ میزان
آسیب پذیﺮي اقتصادي ﮐشﻮرها دارد.
دهباشی و هﻤکاران ( )1399به بﺮرسی اثﺮ بیثباتی بﺮخی شاخصهاي ﮐالن اقتصادي بﺮ
تعداد شﺮﮐتهاي فعال در فضاي ﮐسب و ﮐار ایﺮان با استفاده از روش هﻤﺠﻤعی و مدل
خﻮدرگﺮسیﻮن بﺮداري پﺮداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد ،ﮐیفیت محیط اقتصادي،
فیزیکی و انسانی بﺮ تعداد شﺮﮐتهاي فعال در فضاي ﮐسب و ﮐار ایﺮان اثﺮ میگذارند .به
بیان دیگﺮ در بلﻨدمدت ،افزایﺶ بیثباتی در شاخصهاي ﮐالن اقتصادي به ﻋﻨﻮان نﻤاگﺮ
ﮐیفیت محیط اقتصادي ،مﻮجب ﮐاهﺶ تعداد شﺮﮐتهاي فعال میشﻮد .هﻤچﻨین
شاخصهاي تﻮسعه انسانی و سﺮمایه فیزیکی به ﻋﻨﻮان نﻤاگﺮهاي ﮐیفیت محیط انسانی و
فیزیکی ،تاثیﺮ معﻨادار و مثبتی بﺮ افزایﺶ تعداد شﺮﮐتها دارند.
شاهینپﻮر و ﮐارابﻮلت )1399(1به بﺮرسی تاثیﺮ سﺮمایه انسانی بﺮ شاخص فضاي
ﮐسبوﮐار در ﮐشﻮرهاي اسالمی با استفاده از روش رگﺮسیﻮن پﻨل رهیافت اثﺮات ثابت
پﺮداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد ،سﺮمایه انسانی و نﺮخ تشکیل سﺮمایه بﺮ فضاي
ﮐسب وﮐار در ﮐشﻮرهاي اسالمی تاثیﺮ مثبت و معﻨاداري دارند .تاثیﺮ سﺮمایهگذاري
مستقیم خارجی بﺮ فضاي ﮐسبوﮐار تأیید نشده است .هﻤچﻨین اثﺮ تﻮرم بﺮ شاخص ﮐلی
فضاي ﮐسبوﮐار در ﮐشﻮرهاي اسالمی مﻨفی بﻮده است.
امﺠدي و شافعی ( )1396به بﺮرسی تأثیﺮ فﻨاوري اطالﻋات و ارتباطات بﺮ شاخصهاي
بهبﻮد فضاي ﮐسب و ﮐار ﮐشﻮرهاي مﻨتﺨب میپﺮدازند .به مﻨظﻮر تﺠزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق از آزمﻮنهاي آماري ﮐلﻤﻮگﺮوف -اسﻤیﺮنﻮف و آزمﻮن رگﺮسیﻮن تک و
چﻨد متغیﺮه استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد ﮐه فﻨاوري اطالﻋات و
ارتباطات بﺮ شاخصهاي شﺮوع ﮐسب و ﮐار ،ثبت و انتقال مالکیت ،اشتﺮاک بﺮق ،سهﻮلت
اخذ اﻋتبار و پﺮداخت مالیات تأثیﺮ مثبتی دارد .هﻤچﻨین تأثیﺮ فﻨاوري اطالﻋات و
)Shahinpour & Karabulut (2020

1
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ارتباطات بﺮ شاخصهاي اخذ مﺠﻮز ساخت ،حﻤایت از سهامداران جزء ،تﺠارت بﺮون
مﺮزي ،الزام آور بﻮدن قﺮاردادها و شاخص ورشکستگی تأیید نشده است.
ﮐﺮیﻤی تکانلﻮ ،صادقی و ستاري ( )1393به بﺮرسی ﻋﻮامل مؤثﺮ بﺮ فضاي ﮐسبوﮐار با
استفاده از روش اقتصادسﻨﺠی الگﻮي خﻮدتﻮضیحی با وقفههاي گستﺮده طی دوره
 1350-1390در ایﺮان پﺮداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد ،سﺮمایهگذاريهاي
دولتی و باز بﻮدن اقتصاد تاثیﺮ مثبت و معﻨیداري بﺮ فضاي ﮐسبوﮐار دارند .سهم
درآمدهاي مالیاتی از تﻮلید ناخالص داخلی ،تﻮرم و نﻮسانات نﺮخ ارز تاثیﺮ مﻨفی و
معﻨیداري بﺮ فضاي ﮐسبوﮐار دارند.
با تﻮجه به بﺮرسی مطالعات تﺠﺮبی ،تاﮐﻨﻮن در حﻮزه تاثیﺮ شکﻨﻨدگی اقتصاد بﺮ فضاي
ﮐسبوﮐار پژوهﺶ جامعی صﻮرت نگﺮفته و با تﻮجه به اهﻤیت شکﻨﻨدگی اقتصاد بﺮ
فضاي ﮐسبوﮐار ،این پژوهﺶ به بﺮرسی تاثیﺮ شکﻨﻨدگی اقتصاد بﺮ فضاي ﮐسبوﮐار
ﮐشﻮرهاي مﻨتﺨب 1طی دوره زمانی  2006-2020پﺮداخته است.
با تﻮجه به مطالعات صﻮرت گﺮفته پیﺮامﻮن مﻮضﻮع شکﻨﻨدگی اقتصادي از ﮐانال
حکﻤﺮانی و فضاي ﮐسبوﮐار به ﻋﻨﻮان تعیین ﮐﻨﻨدههاي اصیل رشد اقتصادي مستﻤﺮ و
باثبات ،این پژوهﺶ در نظﺮ دارد خأل مﻮجﻮد در خصﻮص شکﻨﻨدگی اقتصادي ﮐشﻮرهاي
مﻨتﺨب را پﺮ نﻤاید و به بﺮرسی تاثیﺮ شکﻨﻨدگی اقتصادي از ﮐانال حکﻤﺮانی بﺮ راهاندازي
ﮐسب و ﮐارهاي جدید ﮐشﻮرهاي مذﮐﻮر بپﺮدازد .در این پژوهﺶ از بین ﮐشﻮرهاي
مﻨتﺨب ،ﮐشﻮرهاي هﻤگن از نظﺮ بﺮخﻮرداري از رتبه فضاي ﮐسب و ﮐار و هﻤچﻨین دارا
بﻮدن حداقل تشابهات در زمیﻨههاي سیاسی و ساختار اقتصادي انتﺨاب شدند .لذا این
پژوهﺶ به بﺮرسی تاثیﺮ شکﻨﻨدگی اقتصادي از ﮐانال حکﻤﺮانی بﺮ راهاندازي ﮐسب و
ﮐارهاي جدید ﮐشﻮرهاي مﻨتﺨب طی دوره  2006 -2019میپﺮدازد.

 -4روششناسی تحقیق
در چارچﻮب مبانی نظﺮي و مطالعات تﺠﺮبی ﻋبدالهادي و هﻤکاران ( ،)2021رودریگﺮز
جﻮلیاس و هﻤکاران ( ،)2020جیانگ و هﻤکاران ( ،)2020گاگانیس و هﻤکاران

 1الﺠزایﺮ ،استﺮالیا ،ﮐانادا ،شیلی ،ﮐلﻤبیا ،دانﻤارک ،اﮐﻮادور ،مصﺮ ،ایﺮان ،نﺮوژ ،قزاقستان ،ﻋﻤان ،تﺮﮐیه ،انگلستان،
آمﺮیکا ،ونزوئال ،ﻋﺮبستان سعﻮدي ،سﺮیالنکا
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( ،)2018اسکالﺮز و هﻤکاران ( ،)2017گﺮوسانا و هﻤکاران ( )2015و ﮐالپﺮ والو
( )2012میتﻮان تابع زیﺮ را بﺮاي مدل راهاندازي ﮐسب و ﮐارهاي جدید پیشﻨهاد نﻤﻮد:
∗ 𝑉𝑂𝐺 𝑆𝐵 = 𝐹(𝐺𝑂𝑉 ∗ 𝐸𝐹(𝐺𝑂𝑉 ∗ HF&BD. 𝐺𝑂𝑉 ∗ 𝑈𝐸𝐷.
)𝑃𝐹𝑇 𝐸𝐷&𝑃) . 𝐹𝐷. 𝐺𝐺𝐷𝑃.

()1
متغیﺮ وابسته در این پژوهﺶ راهاندازي ﮐسب و ﮐارهاي جدید ( 1)SBاست ﮐه تابعی از
اثﺮ متقابل شکﻨﻨدگی اقتصادي ( 2)EFو شاخص حکﻤﺮانی ( 3)GOVاست ﮐه اثﺮ متقابل
اجزا شکﻨﻨدگی اقتصادي(رﮐﻮد اقتصادي و فقﺮ ( ،4)GOV*ED&Pتﻮسعه اقتصادي
نامتﻮازن ( 5)GOV*UEDو فﺮار مغزها ( 6)GOV*HF&BDو شاخص حکﻤﺮانی نیز به
صﻮرت مﺠزا در بﺮآورد مدل مﻮرد بﺮرسی قﺮار گﺮفته است .هﻤچﻨین سایﺮ متغیﺮها در
بﺮآورد مدل ،تﻮسعه مالی ( ،7)FDهزیﻨههاي دولت در بﺨﺶ آمﻮزش ( 8)GEو بهﺮهوري
ﮐل ﻋﻮامل تﻮلید ( 9)TFPاست و بدین تﺮتیب رابطه ( )2به ﻋﻨﻮان معادله مدل سهﻮلت
فضاي ﮐسب و ﮐار بﺮآورد میگﺮدد:

𝑆𝐵𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑆𝐵𝑡−1 + 𝛽2 ∗ (𝐺𝑂𝑉 ∗ EF)𝑖𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑇𝐹𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4 ∗ FD𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜇 𝛽5 ∗ GGDP𝑖𝑡 + 𝜀𝑡 +
()2

شایان ذﮐﺮ است ،متغیﺮهاي لحاظ شده در معادله و مﻨابع آماري هﺮ یک از آنها در
جدول ( )1آمده است.

1

Starting a Business
Economic Fragility
3
https://fragilestatesindex.org/country-data/
4
Economy
5
Economic Inequality
6
Human Flight and Brain Drain
7
Financial Development
8
Government Spending on Education
9
Total Factor Productivity
2

فصلﻨامه نظﺮیههاي ﮐاربﺮدي اقتصاد /سال نهم /شﻤاره  /1بهار 1401

73

جدول ( :)1تعریف متغیرهای بکار رفته در مدل راهاندازی کسب و کارهای جدید
نام متغیر

نماد

شاخص

شﺮوع ﮐسب وﮐار

SB

فﺮایﻨد ثبت شﺮﮐت را از نظﺮ تعداد
مﺮاحل ،مدت زمان مﻮرد نیاز و
هزیﻨه صﺮف شده بﺮاي آغاز فعالیت
(به صﻮرت درصدي از تﻮلید
ناخالص داخلی) در نظﺮ میگیﺮد و
شاخص آن میانگین مﻮارد مذﮐﻮر
است.

اثﺮ متقابل شکﻨﻨدگی اقتصادي و حکﻤﺮانی

اثﺮ رﮐﻮد
اقتصادي
و فقﺮ از
ﮐانال
شاخص
حکﻤﺮانی

*GOV
ED&P

شاخص رﮐﻮد اقتصادي ﻋﻮامل
مﺮبﻮط به افت اقتصادي یک ﮐشﻮر
را در نظﺮ میگیﺮد ﮐه
زیﺮشاخصهاي آن شامل :درآمد
سﺮانه ( ،1)PCIتﻮلید ناخالص
داخلی ( ،2)GDPنﺮخ بیکاري
( ،3)URتﻮرم ( ،4)INFسطح
بدهی ( ،5)DLحﺠم تﺠارت داخلی
و خارجی ( ،6)DFTVبﺮنامههاي
ریاضت اقتصادي و شکاف طبقاتی
( 7)APCGاست .هﻤچﻨین
مﻮلفههاي حکﻤﺮانی خﻮب شامل
حق اظهارنظﺮ و پاسﺨگﻮیی (،)VA
ثبات سیاسی ( ،)PSاثﺮبﺨشی
دولت ( ،)GEﮐیفیت قﻮانین و

مطالعات مربوطه
در مطالعات ﮐاناره
( ،)2018اسکالﺮز و
هﻤکاران ( ،)2017ﮐالپﺮ
و الو ( ،)2012دهباشی،
اسﻤاﻋیلپﻮرمقدم و اربابی
( )1399و شاهین پﻮر و
ﮐارابﻮلیت ( )1398به
ﻋﻨﻮان شاخص راهاندازي
ﮐسب و ﮐارهاي جدید،
استفاده شده است.
طبق مطالعات رودریگﺮز-
جﻮلیاس و هﻤکاران
( ،)2020اسکالﺮز و
(،)2017
هﻤکاران
و هﻤکاران
گﺮوسانا
( ،)2015باتاچاري و
(،)2009
هﻤکارن
ماستﮐیﻨها و ونکیﻮیﻨب
( )2015آلﻤیﻮ،)2015(8
اسﻤاﻋیل-
دهباشی،
اربابی
و
پﻮرمقدم
( ،)1399شاهین پﻮر و
(،)1398
ﮐارابﻮلیت
سالطین ( )1398و
ﻋزیزي و خﺮسﻨدي
1

The Per Capita Income
GDP
3
Unemployment Rate
4
Inflation
5
Debt level
6
Domestic and Foreign Trade Volume
7
Austerity Programs and Class Gap
8
Alemu
2
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تﻮسعه
اقتصادي
نامتﻮازن
از ﮐانال
شاخص
حکﻤﺮانی

فﺮار مغزها
از ﮐانال
شاخص
حکﻤﺮانی

مقﺮرات ( ،)RQحاﮐﻤیت قانﻮن
( )RLو ﮐﻨتﺮل فساد ( )CCاست
ﮐه در این پژوهﺶ حاصلضﺮب
رﮐﻮد اقتصادي و فقﺮ و حکﻤﺮانی
مدنظﺮ است.
شاخص تﻮسعه اقتصادي نامتﻮازن،
بدون در نظﺮ گﺮفتن ﻋﻤلکﺮد واقعی
اقتصاد ،نابﺮابﺮي اقتصاد ﮐشﻮر را در
نظﺮ میگیﺮد .هﻤچﻨین شاخص به
نابﺮابﺮي ساختاري تﻮجه دارد ﮐه
مبتﻨی بﺮ گﺮوه(ماند نژادي ،قﻮمی،
مذهبی یا سایﺮ گﺮوههاي هﻮیتی) یا
بﺮاساس تحصیالت ،وضعیت
اقﻨصادي یا مﻨطقه(مانﻨد شکاف
* GOVشهﺮي و روستایی) است.
UED
زیﺮشاخصهاي تﻮسعه اقتصادي
نامتﻮازن شامل :نابﺮابﺮي اقتصادي
( 1)EIو شاخصهایی بﺮاي بهبﻮد
وضعیت اقتصادي گﺮوهها از جﻤله:
دستﺮسی به اشتغال (،2)AE
3
تحصیل یا آمﻮزش شغلی ()JT
است ﮐه در این پژوهﺶ متغیﺮ
حاصلضﺮب تﻮسعه اقتصادي
نامتﻮازن و حکﻤﺮانی مدنظﺮ است.
شاخص مهاجﺮت انسان و فﺮار
مغزها ،تأثیﺮ اقتصادي جابﺠایی
* GOVانسان (به دالیل اقتصادي یا
 HF&BDسیاسی) و ﻋﻮاقبی را ﮐه مﻤکن
است بﺮ تﻮسعه ﮐشﻮر داشته باشد
را در نظﺮ میگیﺮد .زیﺮشاخص آن

( )1395رابطه زیﺮ مطﺮح
میگﺮدد:
)∆(GOV ∗ EF
>0
)𝐵𝑆(∆
)∆(GOV ∗ ED&p
)∆(SB
>0
)∆(GOV ∗ UED
)∆(SB
>0
)∆(𝐺𝑂𝑉 ∗ HF&BD
)∆(SB
>0

1

Economic Inequality
Access to Employment
3
Education, or Job Training
2
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شامل مهاجﺮت داوطلبانه طبقه
متﻮسط (( 1)VEبه ویژه بﺨﺶهاي
اقتصادي از نظﺮ اقتصادي مﻮلد،
مانﻨد ﮐارآفﺮیﻨان یا ﮐارگﺮان ماهﺮ
مانﻨد پزشکان) است ﮐه در این
پژوهﺶ متغیﺮ حاصلضﺮب فﺮار
مغزها و حکﻤﺮانی مدنظﺮ است.

تﻮسعه مالی

FD

نسبت اﻋتبارات داخلی به بﺨﺶ
خصﻮصی به تﻮلید ناخالص داخلی

طبق مطالعه صالحآبادي
 )1388(2و شاهین و
ﮐارابﻮلﻮت ( )1399رابطه
زیﺮ مطﺮح میگﺮدد:
)𝐷𝐹(∆
>0
)∆(SB

بهﺮهوري ﮐل
ﻋﻮامل تﻮلید

TFP

از شاخص بهﺮهوري ﮐل ﻋﻮامل
تﻮلید بﺮاي اندازهگیﺮي آن استفاده
شده است .به دلیل طﻮیل بﻮدن
نحﻮه محاسبه این شاخص ،به
مطالعه ﮐﻤیﺠانی و شاهآبادي
( )1382رجﻮع شﻮد.

طبق مطالعه شاهینپﻮر و
ﮐارابﻮلت ( )1399رابطه
زیﺮ مطﺮح میگﺮدد:
)∆(TFP
>0
)∆(SB

هزیﻨههاي دولت
در بﺨﺶ آمﻮزش

GGDP

نسبت هزیﻨههاي دولت در بﺨﺶ
آمﻮزش به تﻮلید ناخالص داخلی

طبق مطالعه فتاحی و
طباخیان ( )1395رابطه
زیﺮ مطﺮح میگﺮدد:
)∆(GGDP
>0
)∆(SB

مﻨبع :یافتههاي پژوهﺶ

 -5تجزیه و تحلیل یافتهها
شاخص فضاي ﮐسب و ﮐار ،مهمتﺮین شاخص اقتصادي در رشد و شکلگیﺮي بﺨﺶ
خصﻮصی و افزایﺶ رشد اقتصادي جامعه است .در این راستا و با تﻮجه به اهﻤیت
مﻮضﻮع ،بانک جهانی با استفاده از شاخص ﮐسب و ﮐار به بﺮرسی و ارزیابی قﻮانین،
مقﺮرات و مﺠﻤﻮﻋه ﻋﻮاملی ﮐه مستقیﻤا بﺮ روي انﺠام ﮐسب و ﮐار و رشد اقتصادي
ﮐشﻮرها مؤثﺮند پﺮداخته و اقدام به رتبهبﻨدي ﮐشﻮرهاي جهان مینﻤاید .رتبه هﺮ ﮐشﻮر
Voluntary Emigration
)Salehabadi (2009

1
2
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بﺮاساس متﻮسطی از رتبه اجزاي تشکیلدهﻨده هﺮ شاخص تعیین میشﻮد .بطﻮريﮐه
ﮐشﻮري از نظﺮ قﻮانین و مقﺮرات پﻮشﺶدهﻨده فعالیتهاي اقتصادي ،نظیﺮ قانﻮن ورود به
بازار ،ورشکستگی ،قﻮانین تشکیل مشاغل جدید و غیﺮه و نیز مﺠﻤﻮﻋه ﻋﻮامل مؤثﺮ بﺮ
ﻋﻤلکﺮد بﻨگاهها و در ﮐل ﮐسب و ﮐار ،بازدارنده باشد در رتبهبﻨدي ﮐشﻮري در مکانهاي
انتهایی قﺮار میگیﺮد .لذا بسیاري از ﮐشﻮرها سعی بﺮ این داشته تا با استفاده از سهﻮلت
فضاي ﮐسب و ﮐار ،فعالیتهاي اقتصادي را گستﺮش دهﻨد زیﺮا به این مفهﻮم پی بﺮدهاند
ﮐه بهبﻮد محیط ﮐسب و ﮐار میتﻮاند فﺮصت مﻨاسبی بﺮاي ﮐارآفﺮیﻨان و ثﺮوتآفﺮیﻨان در
جهت رشد اقتصادي مستﻤﺮ و باثبات باشد .شایان ذﮐﺮ است در این پژوهﺶ شﺮوع
ﮐسب و ﮐار به ﻋﻨﻮان شاخص راهاندازي ﮐسب و ﮐار جدید لحاظ شده است .تحلیل
آماري سهﻮلت فضاي ﮐسب و ﮐار به صﻮرت نﻤﻮدار نشان داده میشﻮد .نﻤﻮدار ()1
میانگین راهاندازي ﮐسب وﮐارهاي جدید ﮐشﻮرهاي مﻨتﺨب طی سالهاي 2006-2019
نشان داده شده است .با بﺮرسی نﻤﻮدار زیﺮ میتﻮان بیان نﻤﻮد ،به تﺮتیب ﮐشﻮرهاي
ونزوئال ،مصﺮ ،ﻋﺮبستان و ایﺮان با میانگین  67/44 ،64/29 ،42/18و  67/66ﮐﻤتﺮین
مقادیﺮ و ﮐشﻮرهاي ﮐانادا و استﺮالیا نیز با مقادیﺮ  96/41 ،97/29و  92/38به تﺮتیب
بیشتﺮین میانگین را طی دوره  2006 -2019دارا میباشﻨد.
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نمودار ( :)1میانگین راهاندازی کسب وکارهای جدید کشورهای منتخب طی سالهای
2006 -2019
مﻨبعwww.doingbusiness.org :
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نﻤﻮدار ( )2روند راهاندازي ﮐسب وﮐارهاي جدید ﮐشﻮرهاي مﻨتﺨب طی سالهاي
 2006 -2019را نشان میدهد .هﻤانطﻮر ﮐه مشاهده میشﻮد راهاندازي ﮐسب وﮐارهاي
جدید در ﮐشﻮرهاي مﻨتﺨب با نﺮخ فزایﻨدهاي در حال افزایﺶ است.
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85.0
80
80.0
75
75.0
70
65
70.0
60
65.0
60.0

نمودار ( :)2روند شروع کسب وکار کشورهای منتخب طی سالهای 2006-2019
مﻨبعwww.doingbusiness.org :

در ادامه ،این پژوهﺶ با بهﺮهگیﺮي از تکﻨیکهاي اقتصادسﻨﺠی به بﺮآورد مدل تاثیﺮ
شکﻨﻨدگی اقتصادي از ﮐانال حکﻤﺮانی بﺮ راهاندازي ﮐسب و ﮐارهاي جدید در ﮐشﻮرهاي
مﻨتﺨب طی دوره زمانی  2006-2019میپﺮدازد ﮐه بﺮاي تﺨﻤین مدل از نﺮم افزار
 Eviews9استفاده شده است .البته پیﺶ از بﺮآورد مدل ،مانایی متغیﺮهاي مﻮرد نظﺮ در
مدل ،مﻮرد آزمﻮن قﺮار میگیﺮد ،در صﻮرتی ﮐه متغیﺮها مانا نباشد ،مﻨﺠﺮ به بﺮوز مشکل
رگﺮسیﻮن ﮐاذب شده و فﺮآیﻨد تکﻨیک اقتصادسﻨﺠی مﻨاسب نبﻮده و تﺨﻤین رگﺮسیﻮنی
مﻨﺠﺮ به بﺮآوردهاي تﻮرشدار و گﻤﺮاهﮐﻨﻨده میگﺮدد (انگل و گﺮنﺠﺮ .1)1987 ،بﺮاي این
مﻨظﻮر پیﺶ از بﺮرسی پﻮلیﻨگ یا پانل بﻮدن دادههاي آماري ،مانایی متغیﺮها در طﻮل
زمان بﺮاي بﺮرسی روابط بلﻨدمدت اقتصادي متغیﺮها به تﺮتیب مﻮرد تﻮجه قﺮار میگیﺮد.
جدول ( ،)2مانایی متغیﺮها را به ﮐﻤک آزمﻮن ریشه واحد لﻮین ،لین و چﻮ (2)LLC
تﻮسط چﻮي )2001( 3مﻮرد بﺮرسی قﺮار داده و نتایج حاﮐی از آن است ،تﻤام متغیﺮها در
سطح مانا شده است.

1

Engle & Granger
Levin et al.
3
Choi
2
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جدول ( :)2نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد لوین ،لین و چو متغیرهای مورد مطالعه
احتﻤال

آماره

تعداد وقفه

متغیﺮ

0/000

-19/218

*(I)0

SB

0/000

-5/684

(I)0

FD

0/011

-2/268

(I)0

GGDP

0/000

-7/258

(I)0

TFP

0/03

-1/778

(I)0

0/001

-3/09

(I)0

0/023

-1/992

(I)0

0/0008

-3/145

(I)0

GOV *EF
GOV
*ED&P
GOV *UED
GOV
*HF&BD

مﻨبع :یافتههاي تحقیق

نتایج آزمﻮن مانایی ﮐه در جدول ( )2ارائه شده است ،بیانگﺮ مانایی تﻤامی متغیﺮها در
سطح میباشﻨد ،لذا نیاز به بﺮرسی همانباشتگی متغیﺮها نیست .پس از ایﻨکه بﺮرسی
مانایی متغیﺮها در طﻮل زمان بﺮرسی شد ،اولین گام در بﺮآورد مدلهاي پﻨل دیتا تعیین
نﻤﻮدن قیﻮد وارد شده بﺮ مدل اقتصادسﻨﺠی است .به ﻋبارت دیگﺮ ،نﺨست باید مشﺨص
گﺮدد ،رابطه رگﺮسیﻮنی در نﻤﻮنه مﻮرد بﺮرسی داراي ﻋﺮض از مبدأهاي ناهﻤگن و شیب
هﻤگن است (لزوم استفاده از مدل دادههاي پﻨل) یا ایﻨکه فﺮضیه ﻋﺮض از مبدأهاي
مشتﺮک و شیب مشتﺮک در بین مقاطع (لزوم استفاده از مدل دادههاي تلفیقی) پذیﺮفته
میشﻮد .بﺮاي آزمﻮن معﻨیدار بﻮدن روش دادههاي پﻨل از آماره آزمﻮن Fلیﻤﺮ استفاده
گﺮدیده است .آماره آزمﻮن Fبﺮاساس رابطه ( )3محاسبه گﺮدیده (بالتاجی (20051 ،و با
مقدار Fجدول مقایسه میشﻮد:
)𝑆𝑆𝑅𝑈(𝑅𝑅𝑆𝑆−

])𝐾 𝐹 = 𝑈𝑅𝑆𝑆/(𝑁𝑇−𝑁−𝐾) ≈ 𝐹[(𝑁 − 1), (𝑁𝑇 − 𝑁 −

()3
ﮐه در آن به تﺮتیب 𝑆𝑆𝑅𝑅 𝐾 ،𝑁 ،𝑁𝑇 ،𝑈𝑅𝑆𝑆 ،بیانگﺮ ضﺮیب تعیین حاصل از مدل
مقید ،ضﺮیب تعیین حاصل از مدل نامقید (روش پانل دیتا) ،متغیﺮهاي تﻮضیحی،
نﻤایﻨده مقاطع ،تعداد قیﻮد در مدل مقید و درجه آزادي مدل غیﺮ مقید است .در صﻮرتی
Baltagi

1
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ﮐه مقدار  Fمحاسبه شده در رابطه ( )3از  Fجدول با درجات آزادي مشﺨص شده
بزرگتﺮ باشد فﺮض  𝐻0مبﻨی بﺮ هﻤگﻨی مقاطع و ﻋﺮض از مبدأهاي یکسان رشد پذیﺮفته
شده و در نتیﺠه پﻨل دیتا بﻮدن دادههاي آماري را تصدیق مینﻤاید.
جدول( :)3نتایج آزمون  FLeamerجهت بررسی مدلهای تلفیقی و پنل
()4

()3

()2

()1

حاالت

12/1
()0/000

11/2
()0/000

15/72
()0/000

13/1
()0/000

مقدار و
احتﻤال

* اﻋداد داخل پﺮانتز مقدار  P-Valuرا نشان میدهد.
مﻨبع :یافتههاي تحقیق

در این مطالعه بﺮاي تﺨﻤین از بﺮآوردگﺮ پﻮیایی روش گشتاورهاي تعﻤیمیافته ()GMM
متﻨاسب با پیشﻨهادهاي بلﻮندل و بﻮند ( 1)1998استفاده شده است .از مزایاي این روش
ﻋالوه بﺮ رفع هﻤبستگی متغیﺮهاي مستقل با اجزاء اخالل و درونزایی آنها ،رفع
ناهﻤسانی واریانس مدل و ﮐارا بﻮدن آن در هﺮ دو حالت ،اثﺮات ثابت و تصادفی است ،از
اینرو دیگﺮ نیازي به آزمﻮن هاسﻤن نیست (بالتاجی ،2009 ،2گﺮین 2008 ،3و هسیاو،4
 .)2003لذا پس از بﺮرسی آزمﻮنهاي مﻮرد نیاز ،مدل راهاندازي ﮐسب و ﮐارهاي جدید با
استفاده از روش بﺮآوردگﺮ پﻮیایی گشتاورهاي تعﻤیمیافته ( )GMMبﺮآورد میشﻮد.
بﺮ طبق نتایج جدول ( )4هﻤان طﻮر ﮐه انتظار میرود ،ضﺮیب متغیّﺮ راهاندازي ﮐسب و
ﮐارهاي جدید با یک وقفه مثبت است .این نتیﺠه نشان از پﻮیایی راهاندازي ﮐسب و
ﮐارهاي جدید در طی زمان است ،به طﻮري ﮐه ﮐارﮐﺮد راهاندازي ﮐسب و ﮐارهاي جدید
در دوره جاري ب دوره بعد نیز گستﺮش مییابد.
جدول( :)4نتایج برآورد معادله راهاندازی کسب و کارهای جدید
()4

()3

() 2

()1

0/656
()0/000

0/385
()0/000

0/392
()0/000

0/408
()0/000

SBt-1

0/04
()0/017

0/26
()0/000

0/168
()0/000

0/171
()0/000

FD

1

Blundell & Bond
Baltagi
3
Green
4
Hsiao
2
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80
0/307
()0/000

0/07
()0/000

0/305
()0/000

0/327
()0/000

GGDP

0/043
()0/0005

0/088
()0/0003

0/07
()0/000

0/103
()0/000

TFP

-

-

-

0/089
()0/000

GOV*EF

-

-

0/689
()0/000

-

GOV*ED&P

-

1/119
()0/000

-

-

GOV*UED

1/406
()0/0001

-

-

-

GOV*HF&BD

15/776
()0/261

13/49
()0/41

15/293
()0/289

Sargan test

216

216

216

216

Number of obs

18

18

18

18

Number of groups

14/431
()0/418

* اﻋداد داخل پﺮانتز مقدار  P-Valuرا نشان میدهد.
مﻨبع :یافتههاي تحقیق

نتایج تﺨﻤین جدول ( )4بیانگﺮ تاثیﺮ مثبت متغیﺮ رﮐﻮد اقتصادي و فقﺮ از ﮐانال
حکﻤﺮانی بﺮ راهاندازي ﮐسب و ﮐارهاي جدید میباشد ﮐه متغیﺮ رﮐﻮد اقتصادي و فقﺮ
یکی از اجزا شکﻨﻨدگی اقتصادي است .به ﻋبارتی رﮐﻮد اقتصادي ﻋبارت است از پیدا
شدن «اضافه تﻮلید و یا ﮐاهﺶ تقاضا» یعﻨی پﺮشدن بازار از ﮐاالهایی ﮐه مشتﺮيِ ندارد.
وقتی در بازار مشتﺮي نباشد و ﮐاالها فﺮوش نﺮود ،طبعاً تﻮلید ﮐاالها نیز ﮐاهﺶ یافته و
متﻮقف میشﻮد و به دنبال آن تعطیلی ﮐارخانهها و بیکاري وسیع و میلیﻮنی ﮐارگﺮان
پیﺶ میآید ﮐه به نﻮبه خﻮد فﺮوش ﮐاالها را باز هم دشﻮارتﺮ ﮐﺮده و بﺮ ﻋﻤق بحﺮان
میافزاید و بدین طﺮیق بﺮ فضاي ﮐسب و ﮐار تاثیﺮ میگذارد و شﺮوع ﮐسب و ﮐار را با
اختالل مﻮاجه ﮐﺮده و فعالین اقتصادي انگیزه سﺮمایهگذاري در بﺨﺶهاي تﻮلیدي و
ﮐسب و ﮐارهاي جدید را از دست میدهﻨد .اما اگﺮ شﺮایط اقتصادي تﻮسط حکﻤﺮانان
خﻮب ﮐﻨتﺮل شﻮد و با حکﻤﺮانی خﻮب از ایﺠاد رﮐﻮد اقتصادي و فقﺮ مﻤانعت به ﻋﻤل
آورده شﻮد ،سﺮمایهها میتﻮاند به سﻤت ﮐسب و ﮐارهاي جدید سﻮق پیدا ﮐﻨد و سیستم
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اﻋتباري سﺮمایهداري نیز تقﻮیت شﻮد .هﻤچﻨین بدهکاران میتﻮانﻨد بدهی خﻮد را سﺮ
مﻮﻋد پﺮداخت ﮐﻨﻨد و بدین تﺮتیب بهاي سهام شﺮﮐتها در بازار ارتقاء مییابد و
مﻮسسات سﺮمایهداري به فعالیت خﻮد ادامه میدهﻨد .در نتیﺠه با حکﻤﺮانی مﻨاسب و
مدیﺮیت بﺮ شﺮایط اقتصادي میتﻮان از رﮐﻮد اقتصادي و فقﺮ جلﻮگیﺮي ﮐﺮد و زمیﻨه را
بﺮاي راهاندازي ﮐسب و ﮐار جدید فﺮاهم نﻤﻮد.
هﻤچﻨین تاثیﺮ مثبت تﻮسعه اقتصادي نامتﻮازن از ﮐانال حکﻤﺮانی بﺮ راهاندازي ﮐسب و
ﮐارهاي جدید نیز از دیگﺮ نتایج این تﺨﻤین میباشد ﮐه تﻮسعه اقتصادي نامتﻮازن یکی
از اجزا شکﻨﻨدگی اقتصادي است .تﻮسعه اقتصادي متﻮازن با تحت تاثیﺮ قﺮار گﺮفتن از
شاخص حکﻤﺮانی خﻮب ،انگیزه سﺮمایهگذاران بﺮاي سﺮمایهگذاري در فعالیتهاي مﻮلد
تﻮلیدي تحت تاثیﺮ قﺮار میدهد و زمیﻨه بﺮاي ایﺠاد فﺮصتهاي شغلی و راهاندازي
ﮐسب و ﮐارهاي جدید فﺮاهم میشﻮد .به ﻋبارتی حکﻤﺮانی خﻮب یکی از مﻮلفههاي تاثیﺮ
گذار بﺮ تﻮسعه اقتصادي متﻮازن ﮐشﻮرهاست ﮐه بدون حکﻤﺮانی خﻮب ،شﻮکهاي وارد بﺮ
اقتصاد مﻨﺠﺮ به آشفتگی اقتصادي و اجتﻤاﻋی میشﻮند .در نتیﺠه ،تﻮسعه اقتصادي
نامتﻮازن و شکﻨﻨدگی اقتصادي را تشدید میﮐﻨﻨد .بﻨابﺮاین ،استقﺮار حکﻤﺮانی خﻮب با
ارائه خدمات ﻋﻤﻮمی ﮐاراتﺮ ،حفظ حاﮐﻤیت قانﻮن ،حقﻮق مالکیت و قﻮانین قابل
پیﺶبیﻨی و معتبﺮ ،باﻋث جذب و خﻨثیشدن بهتﺮ این شﻮکهاي میگﺮدد (بﺮیگﻮگلیﻮ،
 )2014و از این طﺮیق زمیﻨه را بﺮاي ﮐاهﺶ ریسک سﺮمایهگذاري در راهاندازي ﮐسب و
ﮐارهاي جدید فﺮاهم مینﻤاید .به ﻋبارت دیگﺮ ،تﻮسعه اقتصادي متﻮازن تحت حکﻤﺮانی
خﻮب از طﺮیق ایﺠاد بﺮابﺮي اقتصادي امکان رقابت سالم بین ﮐسبوﮐارها را فﺮاهم
میﮐﻨد و فضاي ﮐسب وﮐار بﺮاي شﺮوع فعالیتها مساﻋد میگﺮدد.
تاثیﺮ مثبت فﺮار مغزها از ﮐانال حکﻤﺮانی بﺮ راهاندازي ﮐسب و ﮐارهاي جدید نیز از دیگﺮ
نتایج این تﺨﻤین میباشد ﮐه فﺮار مغزها یکی دیگﺮ از اجزا شکﻨﻨدگی اقتصادي است.
گﺮایﺶ شﺮوع ﮐسب و ﮐار جدید ،ﻋاملی است ﮐه ﮐشﻮرها را در محیط رقابتی قﺮار داده
است .یکی از ﻋﻮامل تاثیﺮگذار بﺮ مﻮفقیت ﮐشﻮرها در این رقابت ،بﺮخﻮرداري از نیﺮوي
انسانی متﺨصص و ﮐارآمد است .حکﻤﺮان خﻮب میتﻮاند با افزایﺶ تعداد نیﺮوي انسانی
ﮐارآمد و متﺨصص در یک ﮐشﻮر ،بازده تولید در آن ﮐشﻮر را بیشتﺮ ﮐﺮده و هزیﻨههاي
تولید را تقلیل دهد .در چﻨین شﺮایطی قیﻤت نسبتی ﮐاالها و خدمات پایین آمده و توان
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تﺠارت بینالﻤللی باال خﻮاهد رفت و شکﻨﻨدگی اقتصاد ﮐاهﺶ مییابد و بدین طﺮیق
زمیﻨه بﺮاي سهﻮلت فضاي ﮐسب و ﮐار ایﺠاد میشﻮد .اما اگﺮ حکﻤﺮان به صﻮرت مﻨاسب
ﻋﻤل نکﻨد و حکﻤﺮانی ضعیفی در جامعه پابﺮجا باشد .به دلیل پایینبﻮدن ثبات سیاسی
و نبﻮد محیطی رقابتپذیﺮ ،سﺮمایهگذاري به ویژه سﺮمایهگذاريهاي خارجی به حداقل
میزان خﻮد میرسد واین شﺮایط باﻋث میگﺮدد تا بسیاري از افﺮاد بﺮاي ادامه تحصیل،
سﺮمایهگذاري و غیﺮه به ﮐشﻮرهاي دیگﺮ مهاجﺮت ﮐﻨﻨد (مکیان و بیباک.)1394 ،
بﻨایﺮاین ﮐشﻮرهاي با فقدان حکﻤﺮانی خﻮب و شکﻨﻨدگی اقتصادي ،هﻨگام پدیدار شدن
یک شﻮک ،بیشتﺮ دچار هﺮج و مﺮج اقتصادي و اجتﻤاﻋی میگﺮدند (بﺮیگﻮگلیﻮ )2014 ،و
در نتیﺠه ،پدیده فﺮار مغزها تشدید میشﻮد و این زمیﻨه را بﺮاي ﮐاهﺶ راهاندازي ﮐسب
و ﮐارهاي جدید فﺮاهم مینﻤاید.
لذا متﻨاسب با نتایج تﺨﻤین میتﻮان بیان داشت ﮐه ﮐﻨتﺮل رﮐﻮد اقتصادي و فقﺮ ،تﻮسعه
اقتصادي نامتﻮازن و فﺮار مغزها از ﮐانال حکﻤﺮانی مﻨﺠﺮ به ﮐاهﺶ شکﻨﻨدگی اقتصادي
میشﻮد و به تبع آن فضاي ﮐسب و ﮐار را بﺮاي شﺮوع و تداوم فعالیتهاي اقتصادي
گستﺮش میدهد .زیﺮا ،با ﮐاهﺶ شکﻨﻨدگی اقتصاد تﻮسط حکﻤﺮانی خﻮب ،سطح
نااطﻤیﻨانی در اقتصاد داخلی ﮐاهﺶ مییابد .بﻨابﺮاین با ﮐاهﺶ نااطﻤیﻨانی به دلیل
شکﻨﻨدگی پایین اقتصاد در بﺮابﺮ شﻮکهاي داخلی ﮐه تﻮسط حکﻤﺮانی خﻮب مدیﺮیت
شده است ،انگیزه فعاالن اقتصادي بﺮاي شﺮوع و تداوم ﮐسب و ﮐار افزایﺶ مییابد.
مبانی نظﺮي و مطالعات تﺠﺮبی صﻮرت گﺮفته تﻮسط مطالعات اسکالﺮز و هﻤکاران
( ،)2017باتاچاري و هﻤکاران ( ،)2009ماستﮐیﻨها و ونکیﻮیﻨب ( )2015آلﻤیﻮ
( ،)2015دهباشی ،اسﻤاﻋیلپﻮرمقدم و اربابی ( ،)1399شاهین پﻮر و ﮐارابﻮلیت ()1398
نیز این نتایج را بیان داشتﻨد.
نتایج تﺨﻤین جدول ( )4نشان میدهد ،تﻮسعه مالی تاثیﺮ مثبت بﺮ راهاندازي ﮐسب و
ﮐارهاي جدید دارد .نظام بانکی به ﻋﻨﻮان یکی از مهمتﺮین ابزارهاي بﺨﺶ مالی ،نقﺶ
بسیار ﮐلیدي و بی بدیل در تﻮسعه بﺨﺶ مالی دارد ﮐه با فﺮاهم نﻤﻮدن شﺮایط بﺮاي
سپﺮدهگذاري(به شﻨاسایی و تامین مالی ﮐارفﺮمایانی ﮐه بیشتﺮین شانس را بﺮاي تﻮلید
محصﻮالت جدید و یا اجﺮاي طﺮحهاي ابتکاري دارند) ،مﻮجب سهﻮلت در فضاي ﮐسب و
ﮐار میشﻮد ،به ﻋبارتی با تﻮسعه بﺨﺶ بانکی ،اﻋتباردهی به بﺨﺶهاي تﻮلیدي و ﮐسب
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و ﮐارهاي جدید فﺮاهم میشﻮد و بدین تﺮتیب شﺮوع فعالیتهاي ﮐسب و ﮐار جدید بﺮاي
سﺮمایهگذاران و ﮐارآفﺮیﻨان آسانتﺮ میشﻮد .مطالعات شاهین پﻮر و ﮐارابﻮلیت ( )1399و
صالح آبادي ( )1388هﻤسﻮ با نتایج پژوهﺶ حاضﺮ است.
هﻤچﻨین متغیﺮهاي بهﺮهوري ﮐل ﻋﻮامل تﻮلید و هزیﻨههاي دولت در بﺨﺶ آمﻮزش نیز
از ﻋﻮامل تعیینﮐﻨﻨده بﺮ راهاندازي ﮐسب و ﮐارهاي جدید میباشﻨد ﮐه تاثیﺮ مثبت بﺮ
راهاندازي ﮐسب و ﮐارهاي جدید دارند .در واقع ارتقاء بهﺮهوري ﮐل ﻋﻮامل تﻮلید و
افزایﺶ هزیﻨههاي دولت در بﺨﺶ آمﻮزش مﻨﺠﺮ به گستﺮش فعالیتهاي ﮐسب و ﮐار
جدید میشﻮد .بهﺮهوري ﮐل ﻋﻮامل تﻮلید و هزیﻨههاي دولت در بﺨﺶ آمﻮزش از اصﻮل
حیاتی در جهت تﻮلید ﮐاالهاي با فﻨاوري بﺮتﺮ است و این باﻋث میشﻮد ﮐسب و
ﮐارهایی ﮐه راهاندازي میشﻮند ﮐاالهایی را تﻮلید نﻤایﻨد ﮐه دانﺶ و ﻋلم در محصﻮالت
آنها دیده میشﻮد .در حقیقت افﺮاد با دانﺶ باال انگیزه این را پیدا میﮐﻨﻨد ﮐه ﻋلم خﻮد
را در جهت راهاندازي ﮐسب و ﮐارهاي جدید به ﮐار گیﺮند .بدین تﺮتیب افزایﺶ بهﺮهوري
ﮐل ﻋﻮامل تﻮلید و هزیﻨههاي دولت در بﺨﺶ آمﻮزش مﻨﺠﺮ به ﮐاهﺶ هزیﻨههاي بﺨﺶ
تﻮلیدي ،ایﺠاد مزیت نسبی اﮐتسابی ،مزیت رقابتی ،افزایﺶ ﮐسب و ﮐارهاي جدید و
سﺮانﺠام رشد اقتصادي پایدار میگﺮدد.
هﻤچﻨین بﺮاي بﺮرسی معتبﺮ بﻮدن ماتﺮیس ابزارها در تﺨﻤین از آزمﻮن سارگان استفاده
شده است ،در این آزمﻮن ،فﺮضیه صفﺮ حاﮐی از ﻋدم هﻤبستگی ابزارها با اجزاي اخالل
میباشد .نتایج در جدول ( )4حاﮐی است ،مقدار احتﻤال آماره آزمﻮن سارگان بزرگتﺮ از
مقدار  0/05است .بﻨابﺮاین میتﻮان دریافت ،فﺮضیه صفﺮ مبﻨی بﺮ ﻋدم هﻤبستگی ابزارها
با اجزاي اخالل قابل پذیﺮش است و ابزارهاي مﻮرد استفاده بﺮاي تﺨﻤین مدل بﺮاي
ﮐشﻮرهاي مﻮرد مطالعه از اﻋتبار الزم بﺮخﻮردار است .شﺮایط متعددي وجﻮد دارد ﮐه در
آن متغیﺮهاي تﻮضیحی ارتباط با شﺮایط خطا را نشان میدهﻨد و مﻤکن است از یک
متغیﺮ ابزار استفاده شﻮد .اول ،متغیﺮهاي وابسته ،در واقع میتﻮانﻨد یکی از متغیﺮهاي
تﻮضیحی را ایﺠاد ﮐﻨﻨد .یا متغیﺮهاي تﻮضیحی مﺮتبط صﺮفا در مدل حذف یا نادیده
گﺮفته میشﻮند .شاید حتی مﻤکن است متغیﺮهاي تﻮضیحی خطایی در اندازهگیﺮي
داشته باشﻨد .مشکل با هﺮ یک از این شﺮایط این است ﮐه رگﺮسیﻮن خطی سﻨتی ﮐه
معﻤﻮال در تحلیل استفاده می شﻮد مﻤکن است بﺮآوردهاي متﻨاقض یا بیطﺮفانه ایﺠاد
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ﮐﻨد ﮐه در آن جا متغیﺮهاي ابزار مﻮرد استفاده قﺮار میگیﺮد .ﻋالوه بﺮ نام روش،
متغیﺮهاي ابزار نیز متغیﺮهایی هستﻨد ﮐه بﺮاي به دست آوردن تﺨﻤیﻨی سازگار با
استفاده از این روش استفاده میشﻮند .آنها بیﺮونی هستﻨد ،به این معﻨی ﮐه آنها خارج از
معادله تﻮضیحی هستﻨد ،اما به ﻋﻨﻮان متغیﺮهاي ابزار ،آنها با متغیﺮهاي درونی متغیﺮ
هﻤبستگی دارند .فﺮاتﺮ از این تعﺮیف یکی دیگﺮ از الزامات اولیه بﺮاي استفاده از یک
متغیﺮ ابزار در یک مدل خطی وجﻮد دارد :متغیﺮ ابزار نباید با خطاي خطی معادله
تﻮضیحی مﺮتبط باشد .بدین معﻨی است ﮐه متغیﺮ ابزار نﻤیتﻮاند یک مسئله مشابه با
متغیﺮ اصلی را داشته باشد ﮐه در حال تالش بﺮاي حل آن است.

 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
یکی از دالیل این ﮐه در اقتصادهاي پیشﺮفته سﺮمایه به تﻮلید تبدیل میشﻮد وجﻮد
فضاي ﮐسبوﮐار مساﻋد میباشد و اگﺮ در ﮐشﻮرهاي در حال تﻮسعه ،سﺮمایه به سﻤت
فعالیتهاي سفتهبازي نظیﺮ خﺮید ارز ،طال ،زمین و ...میرود ،بﺨاطﺮ وجﻮد فضاي ﮐسب
و ﮐار نامساﻋد و ناامن است .حﺠم پایین سﺮمایهگذاري داخلی و خارجی ،نﺮخهاي تﻮرم و
بیکاري دو رقﻤی ،واردات گستﺮده ،سهم اندک درآمدهاي مالیاتی از ﮐل تﻮلید ناخالص
داخلی و جز اینها ،هﻤگی نشاندهﻨدۀ نامﻨاسب بﻮدن محیط ﮐسب و ﮐار در ﮐشﻮر است
و نیاز است تا با شﻨاسایی ﻋﻮامل مﻮثﺮ بﺮ آن نسبت به بهبﻮد فضاي ﮐسب و ﮐار در ﮐشﻮر
اقدام شﻮد .شکﻨﻨدگی اقتصادي از ﮐانال حکﻤﺮانی یکی از متغیﺮهاي اصلی مﻮثﺮ بﺮ راه-
اندازي ﮐسب و ﮐار جدید است؛ بﻨابﺮاین ﮐاهﺶ شکﻨﻨدگی اقتصادي از طﺮیق حکﻤﺮانی
خﻮب میتﻮاند بستﺮهاي مﻨاسب را بﺮاي راهاندازي ﮐسب و ﮐارهاي جدید فﺮاهم نﻤاید.
بﺮاي ﮐاهﺶ شکﻨﻨدگی اقتصادي میتﻮان اجزا آن را مﻮرد بﺮرسی قﺮار داد ﮐه از
مهمتﺮین این زیﺮشاخصها می تﻮان به ﮐاهﺶ رﮐﻮد اقتصادي و فقﺮ ،جلﻮگیﺮي از فﺮار
مغزها و تﻮسعه اقتصادي متﻮازن اشاره نﻤﻮد .شکﻨﻨدگی اقتصادي ﻋالوه بﺮ ایﻨکه ناشی از
خصﻮصیات ذاتی و ساختار اقتصادي یک ﮐشﻮر است ،اما تا حد زیادي تحت تاثیﺮ
سیاستگذاريهاي اقتصادي و نحﻮه حکﻤﺮانی قﺮار میگیﺮد .بﻨابﺮاین ،ﮐشﻮرها میتﻮانﻨد
با اتﺨاذ حکﻤﺮانی مﻨاسب بﺮ این مشکالت غلبه نﻤایﻨد .به ﻋبارت دیگﺮ ،ﮐشﻮري ﮐه
داري حکﻤﺮانی مﻨاسبی است ،میتﻮاند با اتکاء به مکانیزمها ،فﺮایﻨدها و نهادهاي ﮐاراي
خﻮد و اجﺮاي سیاستهاي درست از سﻮي دولت ،درجه شکﻨﻨدگی اقتصادي را ﮐاهﺶ
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دهد .حکﻮمتهایی ﮐه حکﻤﺮانی مﻨاسبی دارند قادر به ﮐاهﺶ و حتی ایستادگی در بﺮابﺮ
اثﺮات شﻮکهاي داخلی و خارجی هستﻨد .این حکﻮمتها بﺮاي ﮐاهﺶ شکﻨﻨدگی
اقتصادي و دستیابی به ثبات اقتصادي ،سیاستهاي اقتصادي مﻨاسبی را جهت تحﻤل
شﻮکها در نظﺮ میگیﺮند (ﮐﻮردیﻨا )2008 ،1و از این طﺮیق مﻨﺠﺮ به ایﺠاد بستﺮهاي
مﻨاسب بﺮاي فضاي امن سﺮمایهگذاري و ﮐسب و ﮐار میگﺮدند .لذا این پژوهﺶ ،بﺮاساس
مدلهاي اقتصاد سﻨﺠی؛ به بﺮرسی تاثیﺮ شکﻨﻨدگی اقتصادي از ﮐانال حکﻤﺮانی بﺮ راه-
اندازي ﮐسب و ﮐارهاي جدید ﮐشﻮرهاي طی دوره زمانی  2006-2019میپﺮدازد .لذا
نتایج نشان می دهد ،اثﺮ متقابل اجزا شکﻨﻨدگی اقتصادي و حکﻤﺮانی ﮐه شامل :حاصل-
ضﺮب رﮐﻮد اقتصادي و فقﺮ و حکﻤﺮانی ،حاصلضﺮب تﻮسعه اقتصادي نامتﻮازن و
حکﻤﺮانی و حاصلضﺮب فﺮار مغزها و حکﻤﺮانی است ،تاثیﺮ مثبت بﺮ راهاندازي ﮐسب و
ﮐارهاي جدید ﮐشﻮرهاي مﻮرد بﺮرسی دارند .بﻨابﺮاین با حکﻤﺮانی خﻮب ،شکﻨﻨدگی
اقتصادي بهبﻮد مییابد و به تبع آن هزیﻨههاي ناشی از محیط فعالیت اقتصادي ﮐاهﺶ
مییابد و انگیزه فعاالن اقتصادي بﺮاي شﺮوع و تداوم ﮐسب و ﮐار افزایﺶ مییابد.
هﻤچﻨین نتایج نشان میدهد ،متغیﺮهاي تﻮسعه مالی ،هزیﻨههاي دولت در بﺨﺶ آمﻮزش
و بهﺮهوري ﮐل ﻋﻮامل تﻮلید تاثیﺮ مثبت بﺮ راهاندازي ﮐسب و ﮐارهاي جدید دارند.
بﻨابﺮاین میتﻮان دریافت؛ به دلیل پایین بﻮدن شاخص سهﻮلت فضاي ﮐسب و ﮐار در
ﮐشﻮرهاي مﻮرد مطالعه این پژوهﺶ ،انگیزه سﺮمایهگذاران در جهت انتقال مﻨابع مالی به
بﺨﺶ فعالیتهاي تﻮلیدي مﻮلد ﮐاهﺶ مییابد .بﻨابﺮاین ،ریسک سﺮمایهگذاري افزایﺶ
یافته و تداوم ﮐسب و ﮐارها با اختالل مﻮاجه مینﻤاید .لذا بﺮاي بهبﻮد فضاي ﮐسب و ﮐار
بﺮاي راهاندازي ﮐسب و ﮐارهاي جدید ﮐشﻮرهاي مﻨتﺨب پیشﻨهادهاي زیﺮ ارائه میگﺮدد:
• بهبﻮد حکﻤﺮانی خﻮب ،شکﻨﻨدگی اقتصادي را از طﺮیق ﮐاهﺶ رﮐﻮد و فقﺮ،
تﻮسعه متﻮازن و ﮐاهﺶ فﺮار مغزها ﮐاهﺶ میدهد .به تبع آن ،نﻮسانات شدید
اقتصادي ﮐاهﺶ مییابد و با افزایﺶ اطﻤیﻨان و ثبات اقتصاد ﮐالن ،زمیﻨه را
بﺮاي شﺮوع ﮐسبوﮐارهاي نﻮپا و جدید فﺮاهم میگﺮدد.
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• حذف مقﺮرات ،دستﻮرالعﻤلها و رویههاي زائد و بازدارنده و مﻮازيﮐاريهاي در
سیستمهاي اجﺮایی مﻮجب ﮐاهﺶ شکﻨﻨدگی اقتصادي و به تبع آن ،افزایﺶ
راهاندازي ﮐسب و ﮐارهاي جدید میگﺮدد.
• تدوین مقﺮرات به صﻮرت دقیق و قاﻋدهمﻨد ،ﻋدم وجﻮد نظام بﻮروﮐﺮاسی و
پیچیده اداري مﻮجب ﮐاهﺶ شکﻨﻨﻨدگی اقتصادي میگﺮدد و به تبع آن محیط
ﮐسب و ﮐار مساﻋد بﺮاي ﮐارآفﺮیﻨان و سﺮمایهگذاران ایﺠاد میگﺮدد.
• افزایﺶ ﮐارایی دولت در انﺠام وظایف اصلی و اولیه نظیﺮ تضﻤین حقﻮق
مالکیت ،تامین ثبات ﮐالن اقتصادي ،فﺮاهم ﮐﺮدن ﮐاالهاي ﻋﻤﻮمی مﻨﺠﺮ به
ﮐاهﺶ شکﻨﻨدگی اقتصادي و به تبع آن ،افزایﺶ راهاندازي ﮐسب و ﮐارهاي
جدید میشﻮد.
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