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 چکیده 

یک   شدن  پدیدار  هنگام  اقتصادي،  شکنندگی  و  خوب  حکمرانی  فقدان  با  کشورهاي 
بی و  اجتماعی  و  اقتصادي  مرج  و  هرج  دچار  بیشتر  خارجی،  یا  داخلی  ثباتی  شوک 

  اقتصاد   باالي   شکنندگی  دلیل  به  نااطمینانی  افزایش  گردند. لذا، بااقتصادي و سیاسی می
خارجی،   هايشوک  برابر  در  و    تداوم   و  اندازي راه  براي  اقتصادي  فعاالن   انگیزه  داخلی 

ي  هاهزینهثباتی اقتصاد کالن،  به عبارت دیگر، به دلیل بی  یابد.می  کاهش  کار  و   کسب
هاي  از فرصت تمایل ندارند ها افراد، بنگاهکه شود میبه قدري زیاد  اندازي کسب و کار راه

کنند استفاده  دلیل    . اقتصادي  همین  ثبات    کشــورهايبه  بهبود  منظور  به  مختلف 
و   پیاپی  تغییرات  کاهش  و  کالن  مقررات  نیقوان  ی ن یبشیپ  رقابلیغ اقتصاد  ثبات  و   ،

پــی    ها و امنیت حقوق مالکیت خدمات عمومی و زیرساخت  سیاسی دولت، تقویت در 
بــراياتخــاذ   طریق  راهکارهــایی  از  کار  و  کسب  فضاي  شکنندگی   بهبود    کاهش 

با استفاده از روش  هستند. براي این منظور این پژوهش،  نی خوب  تحت حکمرا  اقتصاد 
  حکمرانی   کانال  از   اقتصادي  شکنندگی  تاثیربه بررسی    (GMM)  یافته گشتاورهاي تعمیم

در    کارهاي   و  کسب   اندازيراه  بر منتخب جدید  دوره    کشورهاي    2006  -2019طی 
نتایج است.  نشان  پرداخته    رکود )آن    اجزا  و  اقتصادي  شکنندگی  دهد،می  تحقیق 

  تاثیر  حکمرانی   شاخص   کانال   از (  مغزها  فرار  و  نامتوازن   اقتصادي  توسعه  فقر،   و   اقتصادي 
  نتایج   همچنین .  دارند  بررسی  مورد  کشورهاي  جدید   کارهاي  و   کسب   اندازي راه بر  مثبت
  کل   وري بهره  آموزش،  بخش  در  دولت   هاي هزینه  مالی،   توسعه  متغیرهاي   دهد،می  نشان

 .دارند جدید  کارهاي  و  کسب  اندازيراه بر مثبت تاثیر تولید عوامل
کلیدی:   فضاي کسبواژگان  اقتصاد، حکمرانی خوب،   گشتاور  شکنندگی  روش  وکار، 

 .یافتهتعمیم
 . JEL: C23 ،F18 ،Q56بندی طبقه
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 مقدمه -1

که   این  دالیل  از  مییکی  تبدیل  تولید  به  سرمایه  پیشرفته  اقتصادهاي  وجود  شود  در 

سمت  و اگر در کشورهاي در حال توسعه، سرمایه به  باشد  می  وکار مساعدفضاي کسب

فضاي کسب  بخاطر وجود  رود،  بازي نظیر خرید ارز، طال، زمین و... میهاي سفتهفعالیت

هاي تورم و  گذاري داخلی و خارجی، نرخحجم پایین سرمایه. و کار نامساعد و ناامن است

، واردات گسترده، سهم اندک درآمدهاي مالیاتی از کل تولید ناخالص داخلی  باالبیکاري  

دهندۀ نامناسب بودن محیط کسب و کار در کشور است و نیاز  نشانها، همگی  و جز این 

است تا با شناسایی عوامل موثر بر آن نسبت به بهبود فضاي کسب و کار در کشور اقدام  

  (.1396، 1د )امجدي و شافعی شو

فضاي  مجموعه  مفهوم  وکار،  سیاستکسب  از  مقرراتی  اي  و  نهادي  حقوقی،  شرایط  ها، 

و مدیران یا مالکین واحدها امکان    گذارد تاثیر میواحدهاي اقتصادي  بر فعالیت    است که

کیفیت محیط کسب    .ها استخارج از کنترل و تسلط بنگاه  وتغییر یا بهبود آن را ندارند  

هاي اقتصادي،  ز فعالیت بنگاها  هاي حاصلتواند بر میزان هزینهو کار به طور مستقیم می

جدی  کار  و  کسب  شروع  از  حاصل  بنگاهریسک  میان  تعامل  و  د،  تاثیر    تامین ها  مالی 

وري، تولید  گذاري، ایجاد شغل، سطح بهرهآن بر روي تصمیمات سرمایه به تبع گذاشته و 

باشد.   اثرگذار  نیز  کشور  اقتصادي  رشد  معناي  بنابراین،  و  به  وکار  کسب  فضاي  بهبود 

سرمایه فضاي  رونق  و  رشد  بهبود  محرک  نتیجه  در  و  )هانس   اقتصادي گذاري  ، 2باشد 

2018 .) 

 از را وکارکسب یک  از عمر مرحله 10 که کمی شاخص 10 به استناد ، با3( DB) مؤسسه

می آن انحالل تا گیريشکل زمان بر  دردر   محیط بودن مناسب میزان مورد گیرد، 

 فضاي شاخص کند. در حقیقتمی قضاوت اقتصادي فعالیت براي انجام کشور اقتصادي

شاخص استخدام و اخراج  ،  اخذ مجوزهاشروع کسب و کار،    مولفه  10شامل   وکار کسب

  شاخص ،  گذارانهیاز سرما  ت یحما  شاخص،  اخذ اعتبار  شاخص،  تیمالک  ثبت،  کار  رويین

 
1 Amjadi & Shafeei (2017) 
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مال فعال   شاخص،  فرامرزي  تجارت ،  اتی پرداخت  بودن  الزام  شاخص و    ت یانحالل  آور 

 است.   قراردادها 

شد،   مالحظه  که  طور  ازعوامل  همان  بیکی    هزینه   ،اقتصادي ي  هافعالیت  راثرگذار 

شروع  راه و  فعالیتاندازي  کسباین  یا  جدیدکارها  و  ها  باالي هزینه  است.  ي    هاي 

  در   و  و خدمات   موجب باال رفتن بهاي تمام شده محصوالت  وکارکسب  اندازي و شروعراه

رقابت کاهش  بهنتیجه  آنها  در   پذیري  کاالها   مقایسه  ویژه  خدمات  با  خارجی   و    مشابه 

تکانلگرد می )کریمی  همکاران د  و  که،  1393،  1و  حالی  در  اساسی(.  از  ترین  یکی 

محصوالت  برخورداري از  و    پدیده جهانی شدن است  ،انداز اقتصاد ایرانهاي چشمچالش

اقتصادرقابت  و خدمات  براي  امري،   پذیر  است.    ایران،  ناپذیر  از    بنابراین،  اجتناب  یکی 

از    ، بهبود فضاي کسب و کارپذیر شدن محصوالت و خدماتعوامل مهم در جهت رقابت

هر کسب و کاري  در  اي که  اولین مسألهجمله بهبود شاخص شروع کسب و کار است.  

هزینه   و نیاز  مورد  زمان مدت مراحل، تعداد نظر از شرکت ثبت  فرایند  ، گرددمی  مطرح

رصدي از تولید ناخالص داخلی( است که به آن  فعالیت )به صورت د آغاز براي  شده صرف

شروع کسب و کار،    اصالح بهبود شاخصگویند. بنابراین،  شاخص شروع کسب و کار می

گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد  

  هر فعالیت شروع  هاي  هزینه.  شودو ارتقاي سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می

هایی که به  هایی که به لحاظ فنّی الزم است و هزینهتابع دو دسته عوامل است: هزینه

شود. گاهی  دلیل ناکارآمدي محیط فعالیت اقتصادي بر صاحبان کسب و کار تحمیل می

هزینه قبیل  کار هااین  و  کسب  شروع  که    ي  است  زیاد  قدري  بنگاهبه  ترغیب  ها  افراد، 

حال مسأله    (.1396)امجدي و شافعی،    اقتصادي استفاده کنندهاي  شوند از فرصتنمی

هاي ناشی از محیط فعالیت اقتصادي را کاهش داد.  توان هزینهاین است که چگونه می

رسد شکنندگی اقتصاد یکی از عواملی است که بر سهولت فضاي کسب و کار  به نظر می

که   معموالًگذارد.  تاثیر می روند  اي شکننده  اقتصاد   کشورهایی  ،  یاس یس   راتییتغ   دارند، 

مختلف به    کشــورهايبه همین دلیل    همراه است.    تیبا عدم قطع  ی و اجتماع   ي اقتصاد

و    ن یقوان  ی ن یبشیپ  رقابلیغ منظور بهبود ثبات اقتصاد کالن و کاهش تغییرات پیاپی و  

تقویتمقررات دولت،  سیاسی  ثبات  زیرساخت  ،  و  عمومی  حقوق  خدمات  امنیت  و  ها 

 
1  Karimi et al. (2014) 
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بــراي  مالکیت راهکارهــایی  اتخــاذ  پــی  طریق   در  از  کار  و  کسب  فضاي    بهبود 

انعطاف قــدرت  تابافــزایش  شکنندگی آوري  پذیري،  کاهش  خـود    و  هستند،  اقتصاد 

انداز و  زیرا، در صورت شکننده بودن اقتصاد، دسترسی آسان به اعتبارات و تمایل به پس

 (.2015، 1اران )بونو و همک یابدکاهش میگذاري سرمایه

  تسهیل فضاي کسب و کار تبدیل   هاي   سیاست  در  کلیدي  عنصري  به  امروزه، حکمرانی

  که   خوب  حکمرانی  هايمولفه  بر  تمرکز  با  توانندمی  دولتمردان  بدین منظور،  .است  شده

،  4( GE)  ، اثربخشی دولت 3( PS)  ، ثبات سیاسی2( VA)   حق اظهارنظر و پاسخگویی  شامل

مقرراتکیفیت   و  قانون5(RQ)  قوانین  حاکمیت   ،   (RL )6  فساد کنترل    ، است  7( CC)  و 

به پشتوانه کاهش    نمایند  هموار  وکارکسب  فضاي  بهبود  براي  را  مسیر این رهگذر  از  و 

کسب فضاي  کیفیت  آن،  مدیریت  و  اقتصادي  دهند.  شکنندگی  ارتقاء  حقیقت  وکار  در 

کیفیت  ثبات سیاسی،    ،دولت در برابر افراد جامعه  شفافیت   و  پاسخگویی افزایش قدرت  

  چرخش و نهایتا بهبود شاخص حکمرانی از طریق    کنترل فساد  ، مقررات، تامین قضایی

ثبات  اقتدارگرایی  و  فساد  جویی،رانتکاهش  اقتصادي،    هايیاستسکمتر   بهبود   ،

منجر به کاهش شکنندگی اقتصاد    کار   و   کسب  اطمینان فضاي   عدم  اقتصادي و کاهش 

وکارها فراهم  براي شروع و تداوم کسب  مناسب و امن  فضاي  گردد و زمینه براي ایجادمی

از  8،2020و همکاران   اسجولی  گرزیرودرگردد )می اقتصادي  بدین طریق شکنندگی  و   )

احترام به  گردد. زیرا،  وکار می کانال شاخص حکمرانی منجر به ارتقاء  بهبود فضاي کسب

مالک ثبات س  ت، یقانون  اقتصاد کالن،  ک  ی اسی ثبات  و    ی خدمات عموم  ت یو کم  ت یفیو 

م  هارساختیز هز  ابدییبهبود  آن  تبع  به    ي اقتصاد  تیفعال  ط یمح  از   یناش   يهانهیو 

  . ابدییم   ش یشروع و تداوم کسب و کار افزا  ي برا  يفعاالن اقتصاد   زهیو انگ  ابد ی یکاهش م

داشت،  همچنین می بیان  کانال شاخص حکمرانی  تاثیر  توان  از  اقتصادي    بر شکنندگی 

کسبراه فضاي  جدیداندازي  مثبتمی  وکار  زیرا،باشد  تواند  نشان    .  کشورها  تجربه 

 
1 Buno et al. 
2 Voice and Accountability 
3 Political Stability  
4 Government Effectiveness 
5 Regulatory Quality 
6 Rule of Law 
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8 Rodríguez-Gulías 
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حکومتمی که  دارند  هادهد  ضعیفی  حکمرانی  که  شوک یی  مقابل  و  در  داخلی  هاي 

هاي شکننده معموالً در مارپیچی از  حکومت  در نتیجه  دارند.  نامناسبیخارجی عملکرد  

می گرفتار  خشونت  و  حضعف  تأثیر  تحت  که  جوامعی  امکان  شوند.  ضعیف،  کمرانی 

  بیشتر دارند،    باالو مشروعیت    باالهاي نهادي، اتحاد اجتماعی  ظرفیت  کمتري براي بهبود

آوري اجتماعی و قرار  دچار از کارافتادن تدریجی قراردادهاي اجتماعی، از بین رفتن تاب

اقتصادي می و  انسانی  توسعه  پایین  اغلب درجات  گرفتن در سطوح  این کشورها  شوند. 

ند. بنابراین با کاهش شکنندگی  کنربه میاز خشونت و عدم احترام به قانون را تج  باالیی 

گردد و به  اقتصادي در این کشورها، احترام به قانون مالکیت، ثبات اقتصادي تضیعف می

هزینه  تبع میآن  افزایش  اقتصادي   فعالیت  محیط  از  ناشی  فعاالن  هاي  انگیزه  و  یابد 

می کاهش  کار  و  کسب  تداوم  و  شروع  براي  ا  یابد. اقتصادي  چگونگی  ثرگذاري  لذا 

ترین  از مهم  کیفیت فضاي کسب و کار از کانال شاخص حکمرانی بر    شکنندگی اقتصادي

از    شکنندگی اقتصادي شود که آیا  باشد. اکنون این سوال مطرح میمسائل قابل طرح می

کشورهاي در  بر  حکمرانی  شاخص  مطالعه  کانال  اندازي  راه  بر    مثبتاثر    مورد 

 دارد؟  وکارهاي جدید کسب

اثر گذاري   به  توجه  بر شروع کسب وکارهاي    ی از کانال حکمران  ي اقتصاد  یشکنندگ با 

 یپژوهش، به بررس  نیلذا ا  جدید، تا کنون مطالعه جامعی به این موضوع نپرداخته است

حکمران  ياقتصاد  یشکنندگ   ریتاث کانال  در    ی از  جدید  وکارهاي  کسب  شروع  بر 

،  در ادامه، مبانی نظري  پرداخته است.  2006-2019  یدوره زمان  ی ط  ي منتخب کشورها

استفاده ،  پژوهشپیشینه   و معرفی متغیرهاي مورد  و  ، تخمین مدل  در مدل  ارائه مدل 

 گردد. ارائه میبندي و پیشنهادها نهایت جمعو در تفسیر نتایج حاصل از برآورد 

 ادبیات موضوع  -2
عوامل خارج    ن یاز ا گذارند. برخیمیهاي اقتصادي تاثیر هبر عملکرد بنگا  ي عوامل متعدد

کسب و    يبا عنوان فضا   قتصاديا   اتی در ادباست و    ياز تسلط و کنترل فعاالن اقتصاد

ی  عوامل به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه بر    کسب و کار   يفضا  .شودیکار شناخته م 

  گذارد.اثر میي  د یتول  يهاتیو ظرف ي  گذارهیکار، سرما  ي رویاشتغال ن  و  يوربهره  مانند

د طرف  اقتصاد   گر،یاز  رقابت  يتوسعه  و    ياقتصاد  يریپذبراساس  بوده  استوار  کشورها 

وکار    کسب  ي است. بهبود فضا  ي ریپذرقابت  ن یوکار از عوامل مهم مؤثر بر ا  کسب  ي فضا
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مح  حصول  کسب  ط یو  سالم  و  از  روشن  مناسب    ي اقتصاد   يهااستی س  کارکرد وکار 

 (.1398، 1پور و کارابولتاهینآید )شبه دست میکشورها 

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  

رتبه به  اقدام  و  پرداخته  مؤثرند  اقتصادي کشورها  رشد  و  کار  ي جهان  بندي کشورهاو 

تشکیلمی اجزاي  رتبه  از  متوسطی  براساس  کشور  هر  رتبه  شاخص  نماید.  هر  دهنده 

می بطوريتعیین  پوشششود.  مقررات  و  قوانین  نظر  از  کشوري  فعالیتکه  هاي  دهنده 

اقتصادي، نظیر قانون ورود به بازار، ورشکستگی، قوانین تشکیل مشاغل جدید و غیره و  

ع  بر  مؤثر  عوامل  مجموعه  بنگاهنیز  در  ملکرد  باشد  بازدارنده  کار،  و  کسب  کل  در  و  ها 

قرار میبندي کشوري در مکانرتبه انتهایی  بر   .گیردهاي  از کشورها سعی  بسیاري  لذا 

هاي اقتصادي را گسترش  این داشته تا با استفاده از سهولت فضاي کسب و کار، فعالیت

برده پی  مفهوم  این  به  زیرا  میدهند  کار  و  کسب  محیط  بهبود  که  فرصت  اند  تواند 

  آفرینان در جهت رشد اقتصادي مستمر و باثبات باشد. مناسبی براي کارآفرینان و ثروت

 از را وکارکسب یک  از عمر مرحله 10 که کمی شاخص 10 به استناد با  2( DBمؤسسه )

 اقتصادي محیط بودن مناسب میزان مورد در گیرددربرمی آن انحالل تا گیريشکل زمان

 وکار کسب فضاي شاخص کند. در حقیقتمی قضاوت اقتصادي فعالیت براي انجام کشور

شاخص استخدام و  ،    4(OL)  اخذ مجوزها،    3( SBشروع کسب و کار )  مولفه   10شامل  

ن اعتبار   شاخص،    6( RP)  ت یمالک  ثبت،  5(JE & WD)  کار   رويیاخراج  ،    7( IOC)   اخذ 

سرما  ت یحما  شاخص مال  شاخص،    8( IPI)   گذارانهیاز    تجارت ،    9( IPT)  اتیپرداخت 

 
1 Shahinpour  &  Karabulut (2019) 
2 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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فعال   شاخص،  1( CBT)  فرامرزي قراردادها الزام  شاخص   و   2( ILA)  تیانحالل  بودن    آور 

(ISC )3 .است 

 در شروع فعالیت خصوصی ها به عنوان بخشافراد و بنگاه  همان طور که مالحظه شد،

طوالنی اخذ مجوز   زمان  ارتشاء، بوروکراسی، اداري مشکالت متعددي )مراحل با اقتصادي 

اندازي و شروع  اما مهمترین گام در راه  (.1398پور و کارابولت،  )شاهینو ...( مواجه است  

  از ی ثبت شرکت را از نظر تعداد مراحل، مدت زمان مورد ن  ندیفراوکار جدید بررسی  کسب

هز فعال  نهیو  آغاز  براي  شده  شرکت    ت یصرف  ثبت  فرایند  چه  هر  است  بدیهی  است، 

قوقی براي  تر باشد، انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و حتر و پر هزینهتر و مشکلپیچیده

فعالیت کمتر میشروع  اقتصادي  )مهربانی هاي  به  1395،  4و همکاران  گردد  واقع،  در   .)

وکار از فعاالن  وکار، عمال امکان شروع کسبها و زمان الزم براي شروع کسبدلیل هزینه

می سلب  بایستی  اقتصادي  بنابراین  مراحل،    ندآیفرگردد.  تعداد  نظر  از  را  شرکت  ثبت 

ن فعال  نهیو هز  ازی مدت زمان مورد  براي آغاز  از سوي دیگر،  صرف شده  یت کاهش داد. 

می که  عواملی  از  کسبیکی  شروع  فرایند  متزلزلتواند  را  کار  اقتصاد  و  ثبات  نماید،  تر 

ترین مانع بر  ثباتی اقتصاد کالن را به عنوان مهمکالن است. گزارش بانک جهانی نیز بی

می معرفی  کار  و  کسب  فضاي  بیبهبود  زیرا،  فضاي  کند.  ایجاد  با  کالن  اقتصاد  ثباتی 

و کار کاهش داده    ناطمینانی، اثر هرگونه سیاست اقتصادي در جهت بهبود فضاي کسب

می قرار  تاثیر  تحت  )دهباشی و  همکاران   دهد  شوک1397،  5و  بروز  تالطم(.  و  هاي  ها 

شکننده بودن اقتصاد باعث بروز نوسانات شدید در متغیرهاي کالن    داخلی و خارجی با 

تورم و  ارز  نرخ  مانند  بی  اقتصادي  باعث  آن  تبع  به  اقتصاد کالن میو  لذا،  ثباتی  گردد. 

گونه به  باید  اقتصادي  شوکمدیریت  نوسانات،  مقابل  در  اقتصاد  که  باشد  و  اي  ها 

شکننده نباشد و به تبع آن نااطمینانی در    المللی مقاومت کند و هاي داخلی و بینتالطم

هاي اقتصادي  اقتصاد به وجود نیاید و به تبع آن فضاي کسب و کار براي شروع فعالیت

بر شروع کسب که  است  عواملی  از  یکی  اقتصاد  بنابراین، شکنندگی  باشد.  وکار  مساعد 

 گذارد.  تاثیر می

 
1 Cross-border Trade 
2 Index Liquidation Activity 
3 Index Sanctity of Contracts 
4 Mehrabani et al. (2016) 
5 Dehbashi et al. (2020) 
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توانایی شکست یا خ به معناي  از نظر لغوي،  رابی آسان تعریف شده است و  شکنندگی 

خانه به  اقتصاد  براي  را  شکنندگی  محققان،  شیشهبرخی  کردهاي  تشبیه  در  اي  که  اند 

از آن خواهد شکست )ولینگز و مورنو با تنش یا شوک سختی قسمتی  ، 1تورس-مواجه 

اوایل  2005 از  شکننده  کشور  مفهوم  بدین    1990(.  است.  شده  توسعه  مباحث  وارد 

گزارش بنیامنظور،   در  صلح  کشوری  د  بررسی  میزان  به  نظر  از  جهان  مختلف  هاي 

اقتصادي آن نظام  و    .پردازدمی  ها شکنندگی  بررسی  با  که  بنیاد صلح  به گزارش جدید 

داده به  تحلیل  مربوط  اقتصادي،    178هاي  اصلی  شاخصه  سه  براساس  جهان  کشور 

بندي کشور به رده  اقدام  است  تهیه شده  اجتماعی  و  با  در دسته کشور  هاسیاسی  هاي 

اخطار، در وضعیت   باال، در وضعیت  اخطار  با  اخطار دهنده،  بسیار  شکنندگی در سطح 

پایدار   بسیار  و  پایدار  باثبات،  بسیار  باثبات،  متوسط، هشدار دهنده،  باال، هشدار  هشدار 

ست. هر چه امتیاز کسب شده براي کشورها بر اساس شاخص شکنندگی اقتصاد  ا  نموده

هاي  شاخصه اقتصادي خود شامل زیرشاخهتر خواهد بود.  اشد، آن کشور شکنندهبیشتر ب

فرار مغزها و نیروي    3( UED، توسعه اقتصادي نامتوازن )2( ED&Pرکود اقتصادي و فقر )

 است. 4( HF&BDانسانی ) 

هاي  ناگهانی)شوکمنظور از شکنندگی اقتصاد، عدم توانایی اقتصاد در مواجهه با اتفاقات  

استحکام   با  لذا،  است.  اتفاقات  این  رخداد  شرایط  در  آن  نابودي  و  داخلی(  و  خارجی 

ضد   مرحله  به  رسیدن  با  و  است  رخدادهایی  چنین  برابر  در  ثبات  معناي  به  اقتصادي 

شوک برابر  در  را  خود  قدرت  اقتصاد  میشکنندگی،  نمایش  به  )سعدآباديها  و    گذارد 

و  (.  1399،  5همکاران  ذاتی  خصوصیات  از  ناشی  اینکه  بر  عالوه  اقتصادي  شکنندگی 

سیاست تاثیر  تحت  زیادي  حد  تا  اما  است،  کشور  یک  اقتصادي  هاي  گذاريساختار 

قرار می نحوه حکمرانی  و  بنابراین، کشورها میاقتصادي  اتخاذ حکمرانی  گیرد.  با  توانند 

کشو دیگر،  عبارت  به  نمایند.  غلبه  مشکالت  این  بر  حکمرانی  مناسب  داري  که  ري 

به مکانیزممناسبی است، می اتکاء  با  اجراي  تواند  و  نهادهاي کاراي خود  و  فرایندها  ها، 

 
1 Vallings & Moreno-Torres 
2 Economic Decline and Poverty 
3 The Uneven Economic Development 
4 The Human Flight and Brain Drain 
5 Saadabadi et al. (2020) 
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دهد.  سیاست کاهش  را  اقتصادي  شکنندگی  درجه  دولت،  سوي  از  درست  هاي 

  یی که حکمرانی مناسبی دارند قادر به کاهش و حتی ایستادگی در برابر اثرات هاحکومت

ها براي کاهش شکنندگی اقتصادي و  هستند. این حکومت  خارجی   هاي داخلی وشوک

اقتصادي، سیاست به ثبات  را جهت تحمل شوکدستیابی  اقتصادي مناسبی  ها در  هاي 

 (.2008، 1کوردینا گیرند ) نظر می

زمینه جمله  از  خوب  شکلحکمرانی  براي  مهم  بسیار  سیاستهاي  مناسب  گیري  هاي 

هاي  توان به بهبود شکنندگی اقتصادي در زیرشاخصیاقتصادي است و از این طریق م

هاي ناشی از واردات کاالهاي استراتژیک  در شرایط تحریم، شوک  مربوط به آن پرداخت.

هاي تولید و کاهش تولید ناخالص مالی  اي به صورت افزایش هزینهو یا کاالهاي سرمایه

می وارد  اقتصاد ضربه  سربر  درآمد  کاهش  با  نتیجه  در  و  کند.  بیکاري  نرخ  افزایش  انه، 

می تشدید  اقتصادي  شکنندگی  تورم،  نرخ  مناسب،  افزایش  حکمرانی  تحت  اما  گردد. 

ودولت غیرمحدودکننده  قوانین  وضع  طریق  از  صادراتی  تنوع  ایجاد  با  کاهش    ها 

واسبستگی اقتصاد به صادرات محصولی خاص به کاهش شکنندگی بیپردازند )عزیزي و  

 (. 1395، 2خرسندي 

جامعه هر  پیشرفت  و  زیرساخترشد  وجود  به  توزیع  اي،  و  تولید  براي  و  فیزیکی  هاي 

ها بستگی دارد، به طوري که قدرت اقتصاد ملی،  کاالها و خدمات بین عامه مردم و بنگاه

شوک  برابر  در  که  دارد  بستگی  آن  زیرساخت  موجودي  و  توانایی  شده،  به  ایجاد  هاي 

د ایستادگی  و  مقاومت  توان  زیرساختچقدر  این  کارایی  و  فعالیتارد  تدوام  بر  هاي  ها 

و   )بابوویک  است  موثر  اجتماعی  و سالمت  زندگی  کیفیت  و  جامعه  اقتصادي  و  تجاري 

براي    ي نقش بسترسازها  با ایجاد زیرساخت  ياقتصاد  (. در واقع توسعه2018،  3همکاران 

ها  دارد. توسعه اقتصادي نامتوازن، منجر به ایجاد نابرابري در زیرساخت  وکارکسب  محیط

بروز شوکمی با  و  اقتصادي دسترسی  گردد  فعاالن  برخی  اینکه  دلیل  به  اقتصادي  هاي 

زیرساخت به  کسبیکسانی  شروع  و  تداوم  ندارند،  میها  مختل  اینها  گردد.  وکارها 

ر اقتصاد به احتمال بیشتري منجر به  هاي وارد بهمچنین، بدون حکمرانی خوب، شوک

می اجتماعی  و  اقتصادي  تشدید  آشفتگی  را  اقتصادي  شکنندگی  نتیجه،  در  شوند. 

 
1 Cordina  
2 Azizi & Khorsandi (2016) 
3 Babovic et al. 
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کنند. بنابراین، استقرار حکمرانی خوب با ارائه خدمات عمومی کاراتر، حفظ حاکمیت  می

تر  شدن بهبینی و معتبر، باعث جذب و خنثیپیش  قانون، حقوق مالکیت و قوانین قابل

)بریگوگلیوهاي میاین شوک اقتصادي متوازن  2014،  1گردد  توسعه  به عبارت دیگر،   .)

بین   سالم  رقابت  امکان  اقتصادي  برابري  ایجاد  طریق  از  خوب  حکمرانی  تحت 

 گردد. ها مساعد میکند و فضاي کسب وکار براي شروع فعالیتوکارها را فراهم میکسب

نبود محیطی  لیل پایینبه د  در کشورهاي تحت حکمرانی ضعیف بودن ثبات سیاسی و 

سرمارقابت به  یهپذیر،  سرمایهگذاري  خود  گذاريویژه  میزان  حداقل  به  خارجی  هاي 

تحصیل،   ادامه  براي  افراد  از  بسیاري  تا  است  شده  باعث  شرایط  این  است.  رسیده 

کننسرمایه مهاجرت  دیگر  کشورهاي  به  غیره  و  بی دگذاري  و  (. 1394،  2باک )مکیان 

بنایراین کشورهاي با فقدان حکمرانی خوب و شکنندگی اقتصادي، هنگام پدیدار شدن  

( 2014)بریگوگلیو،   گردندیک شوک، بیشتر دچار هرج و مرج اقتصادي و اجتماعی می

در    ي گذارهیسرما  شیاست، افزا  یه یبدشود.  در نتیجه، پدیده فرار مغزها نیز تشدید می

افز  یانسان  هیسرما آموزش د  يروین  شیابه مفهوم  و زم  دهی کار  از    يهانهی بوده  استفاده 

افزا  یواردات   ي هاينولوژکت نیروي    دهد یم   شی را  و  مغزها  فرار  دلیل  به  دانش(.  )سرریز 

بهره امکان  کارآمد،  بهرهانسانی  )افزایش  انسانی  سرمایه  مزایاي  از  تولید  وري،  مندي 

می سلب  تولید(  افزایش  دانش،  شوکسرریز  برابر  در  اقتصاد  نتیجه  در  هاي  گردد 

میاقتصادي شکننده نتر  دلیل کمبود  به  را  بازیابی خود  امکان  و  یروي متخصص  گردد 

توانند وضعیت  )فرار مغزها( نخواهد داشت. بنابراین، کشورها از طریق بهبود حکمرانی می

شکنندگی اقتصادي خود را بهبود ببخشند و با ایجاد ثبات اقتصاد کالن و کنترل هرج و  

کسب محیط  و  دهند  کاهش  را  مغزها  فرار  اجتماعی،  و  اقتصادي  افراد  مرج  براي  وکار 

 ا مساعد کنند. کرده رتحصیل

دارند،  قوي  حکمرانی  که  از    کشورهایی  قوي  حکمرانی  زیرا  دارند  کمتري  شکنندگی 

اتخاذ   دهنـده نشان   که )  دولت  صریح   و  آشـکار   شـده،   پیشبینی  هاي سیاست  طریق 

  هاي دستگاه  پاسخگویی  شـفاف؛  بوروکراسـی  ؛(اسـت  دولـت  هـاي  فعالیـت  شـفافیت

  سیاسی   و  اجتماعی  امـور  در   مـردم   فعـال  مشـارکت  خـود؛  هـايفعالیت  قبال  در  اجرایی

 
1 Briguglio 
2 Makian & Bibak (2015) 
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پردازد. بنابراین با  قانون به مدیریت شکنندگی اقتصاد می  برابر  در  افراد  همه  برابري  نیز  و

حکمرانی قوي و کاهش شکنندگی اقتصادي در این کشورها، احترام به قانون مالکیت و  

هاي ناشی از محیط فعالیت اقتصادي   آن هزینه  تبعگردد و به  ثبات اقتصادي تقویت می

 یابد.یابد و انگیزه فعاالن اقتصادي براي شروع و تداوم کسب و کار افزایش میکاهش می

( همکاران  و  سرمایه2021عبدالهادي  بر  شکنندگی  تاثیر  بررسی  به  مستقیم  (  گذاري 

عضو کشورهاي منا    13در    1( VECM)   برداري   خطاي   تصحیح   خارجی با استفاده از مدل

روابط علی بلندمدت نشان    اند. بر اساس نتایج تحقیق،پرداخته  2007-2018طی دوره  

رشدمی تأثیر   باز  رشد  و  داخلی  ناخالص  تولید  رشد   شکنندگی،  دهد  تجارت    بودن 

 دارند.  گذاري مستقیم خارجی سرمایه رشد بر داريمعنی

همکاران   اس جولی -گرزیرودر بر2020)  و  به  حکمران  ر یتاث  ی رس (  ا  یشاخص    جاد یبر 

مدل از  استفاده  با  ا  ی چندسطح   يساز مشاغل  نمونه  برا  206از    ي در  دوره    يکشور 

نتاپرداخته 2014-2004 م   قیتحق   ج یاند.  ک(  RL) قانون    تی حاکم  دهد،ینشان    ت یف ی و 

)  نیقوان مقررات  ا  يفور  ریتأث (RQو    ي رهایمتغ  ن یدارند، همچن  دی مشاغل جد  جادیبر 

س ثبات  فساد،  حاکم   ی اسی کنترل  عدم حضور خشونت،  و    تیو  اظهارنظر  و حق  قانون 

 مشاغل دارند.  جادی( بر ايری )تاخ  با وقفه يریتاث یی پاسخگو

ارتباط  (2017)  2همکاران   و  کالرزاس بررسی  به    در ي  نهاد یت  ف ی وکی  مالیی  دازتمرکز، 

پنلهاداده  از  استفاده   اب  کار   و  کسب  طیمح دوره    ي  در کشورهاي    2004-2012طی 

  را   وکار ب  کس  ط یمح   ، یمال  زتمرکدهد، عدم  اند. نتایج تحقیق نشان میمنتخب پرداخته

 ت.اس تريقو مد آدر  کمي درکشورها ن آ ریتأث و بخشدیم ودببه

وکار و سودآوري  کسب  طی مح   بر  ر فرهنگیاث( به بررسی ت2018)  3و همکاران   س یگاگان

پرداخته  25در  شرکت    40000براي   اروپایی  میکشور  نشان  تحقیق  نتایج  دهد،  اند. 

گردد.  میاعتبار    افتیسهولت در  وکار از طریقمنجر به بهبود فضاي کسب  فساد  کاهش

دولت  حوزه کمتر    یمقررات  تعط  ياندازراه  در  سودآوروکارکسب  ک ی کردن    ل یو  را    ي، 

همچنیم  شیافزا مل   ریتأث  زانیم   نیدهد.  سودآور  یفرهنگ  ثبات  کسب  يبر  به  وکارها 

 دارد.  یبستگ  ينهاد تیف ی و ک ی اسیس

 
1 vector Error Correction Models 
2 Scalarset et al. 
3 Gaganis et al. 
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  ی نی کسب و کار و کارآفر  ي بر فضا  ی حکمران  ریتاث   ی( به بررس2015)  گروسانا و همکاران

-2012دوره    یط   افتهی   می منتخب با استفاده از روش حداقل مربعات تعم  ي در کشورها

نتاپرداخته  2007 م نش  قی تحق  ج ی اند.  ک  ش یافزا  از ی امت  کی   تیفیک   دهد، یان    ت یف ی در 

متوسط     نیقوان طور  به  مقررات  م  5/20و  بهبود  کار   و  کسب  انجام  سهولت    ی رتبه 

رتبه سهولت     6/8در کنترل فساد به طور متوسط    شیافزا   از یامت  کی  ن، یبخشد همچن 

به طور متوسط     ی اسی ثبات س  يازیامت  ک ی   شی. افزادهدیم   ش یانجام کسب و کار را افزا

و    نیقوان  تیفیک   ي ازیامت  کی  ش یبه دنبال دارد. افزا  ی نی در کارآفر  شیدرصد افزا  3/21

 به دنبال دارد.  ین یدر کارآفر ش یدرصد افزا  4/34مقررات، به طور متوسط 

تاثیر  2015)1ونکیووینب  کینها وماست بررسی  به   هايمحیط بر اقتصاد سازيجهانی ( 

حوزه وکارکسب میاند.  پرداخته بالتیک    کشورهاي  نشان  تحقیق   تأثیراتدهد،  نتایج 

 غیرقابل تأثیرات با این وجود، یافته است، کاهش تدریج به سازيجهانی  فرایند اقتصادي

 هايچالش آینده در  حتی است. وقوع حال در  اقتصاد  دنیاي در  جدیدي یبین پیش

که،   خواهد وجود اقتصادي موضوعات براي نیز بیشتري طوري  به  محیط داشت،   در 

 ثبات، رقابتی عمل کنند. بی وکارکسب

  سهولت انجام تجارت حکمرانی خوب بر    ي هارساختیز(،  به بررسی تاثیر  2015)  2آلمیو 

آفر  41در   دوره  قایکشور  طی  نشان    2005-2012یی  تحقیق  نتایج  است.  پرداخته 

تري براي فعاالن  مناسبکسب و کار    ي فضا،  فساد  نییدولت و سطح پا  ییکارآدهد،  می

 کند. اقتصادي ایجاد می

( الو  و  شرکت  3( 2012کالپر  ثبت  در  چگونگی  را  ثبت    92ها  سهولت  و  جهان  کشور 

هاي جدید  ها را بر روي ثبت شرکترگذاري اصالحات ثبت شرکتکسب و کار جدید و اث

مورد مطالعه قرار داده است. نتایج بیانگر این است که اصالحات کوچک )در کل کمتر از  

 هاي جدید ندارد.  ها براي ایجاد شرکتدرصد( اثر قابل توجهی بر کاهش هزینه 40

 
1 Masteikienea & Venckuvieneb 
2 Alemu 
3 Klapper & Love 
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بررسی  2010)1نیسترام  به  ب(،  متقابل  تجار مقررا  ن یرابطه  فعال   يت  ی  نی کارآفر  يتها یو 

نتایج تحقیق نشان  است.    پرداخته  2002-1972دوره    يبرا  OECD  عضو  کشور   23در

 . رابطه مثبت وجود دارد يمقررات تجار  تی فیو ک  ی نی کارآفر نیب دهد، می

و انحالل    یورشکستگ بر  اقتصاد کالن    یثبات( به بررسی بی2009)  2اران و همک   يچاراتاب

پرداخته میاند.  شرکتها  نشان  تحقیق  ر  یثبات   یب دهد،  نتایج  کالن،    سکیاقتصاد 

 . دهدیم  شیکسب و کار را افزا تیو انحالل فعال  یرشکستگ و

با استفاده از یک پرسشنامه ابداعی به بررسی اثر فقر ذهنی    (1400)  3و همکاران   حبیبی 

پردازند. پرسشنامه ابداعی که در دو  ي ایرانی میبر عملکرد نیروي انسانی در یک نمونه

امکان   است،  شده  تکمیل  و  توزیع  یکسانی  افراد  میان  در  ماه  یک  انتهاي  و  ابتدا  زمان 

رود که  اهم کرده است. بنابراین انتظار میزاي فقر ذهنی از طریق زمان را فرایجاد برون

ماه عملکرد شناختی ضعیف انتهاي  افراد در  باشند. دادهاین  به  تري داشته  هاي مربوط 

کیو، آزمون شناختی فردریک و سؤاالت ریاضی ساده از طریق  عملکرد افراد در آزمونآي

ان دولتی منتخب  نفر از کارمند  161پرسشنامه گردآوري شده است. پرسشنامه در میان  

شده    در دو نوبت؛ اول ماه بعد از دریافت حقوق و آخر ماه قبل از دریافت حقوق، توزیع

یافته و عملکرد  است.  فقر ذهنی  بین  و معناداري  رابطه منفی  از آن است که  ها حاکی 

 نیروي کار وجود دارد.

بررسی  1398)  4سالطین به  د(  کارآفرینی  بر  حکمرانی  کیفیت  گروه  تاثیرگذاري  ر 

پرداخته    2000-2016ی  روش اثرات ثابت در دوره زمان با استفاده از    کشورهاي منتخب 

می نشان  تحقیق  نتایج  معن  ری تاث  ی حکمران  تیفیک   دهد، است.  و  بر   ي داریمثبت 

کشورها  ی نی کارآفر گروه  م  ي در  دارند.  بر    یحکمران  ت یف ی ک  يرگذاریتاث  زان یمنتخب 

  ي از گروه کشورها  شتریمنتخب نوآورمحور با درآمد باال ب  ي در گروه کشورها  ی نی کارآفر

 .  باشدیبا درآمد متوسط م محورییمنتخب کارا

طباخیان  و  به  1395)  5فتاحی  س   یبررس(  بهره  ي هااستینقش  در  از    يبرداردولت 

پرداخته  نانهیکارآفر  ي هافرصت ایران  میدر  نشان  تحقیق  نتایج    ي ها استیس  دهد،اند. 

 
1 Nyström 
2 Bhattacharjee 
3  Habibi et al. (2021) 

4 Salatin (2019) 
5 Fattahi & Tabakhian (2016) 

https://tssq.atu.ac.ir/?_action=article&au=68363&_au=Parvaneh++Salatin&lang=en
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حوزه  تواندیم   ی دولت اقتصاد   ی مختلف  يهادر    ، یفرهنگ  ، یاس یس   ، یاجتماع  ،يمانند 

 باشد.  رگذار یتأث نانهیکارآفر  يهااز فرصت يبرداربهره ند یبر فرا یآموزش ا یو  یاجتماع 

به بررسی1395عزیزي و خرسندي ) با    پذیريآسیب  بر  خوب   حکمرانی  اثر  (  اقتصادي 

بین   از   استفاده   دوره    هاي  داده  و   کشوري  رهیافت  طی    2009-2011مقطعی 

  میزان   بر  معناداري  و  منفی   اثر  خوب  دهد، حکمرانیمی  تحقیق نشان   نتایج   اند.پرداخته

 .  دارد کشورها  اقتصادي  پذیري  آسیب

اقتصادي بر  هاي کالن  شاخص  یبرخ  یثبات یاثر ب  یبررس  ( به1399)و همکاران    دهباشی 

و مدل    ی روش همجمعبا استفاده از    رانیهاي فعال در فضاي کسب و کار اتعداد شرکت

اقتصادي،    ط یمح   ت یف ی کدهد،  نتایج تحقیق نشان می  اند.پرداختهبرداري    ونیخودرگرس

. به  دنگذاریم اثر    رانیبر تعداد شرکتهاي فعال در فضاي کسب و کار ا  ی و انسان  یک یزیف 

هاي کالن اقتصادي به عنوان نماگر  در شاخص  یثبات یب  ش یلندمدت، افزادر ب  گرید  انیب

شرکت  ط یمح   تیفیک تعداد  کاهش  موجب  م اقتصادي،  فعال  همچنیهاي    ن یشود. 

و   ی انسان طی مح ت یفیبه عنوان نماگرهاي ک  ی ک یزیف   هیو سرما ی هاي توسعه انسانشاخص

 تعداد شرکتها دارند.  شیبر افزا یمعنادار و مثبت  ریتاث ،یک یزیف 

کارابولت شاهین و  بررسی  1399)1پور  به  فضا  ی انسان  هیسرما  ریتاث(  شاخص    ي بر 

با استفاده  ا  يوکار در کشورهاکسب اثرات ثابت    افتیپنل ره  ونیاز روش رگرسسالمی 

  ي بر فضا  ه یسرما  لیو نرخ تشک   ی انسان  ه یسرمادهد،  اند. نتایج تحقیق نشان میپرداخته

کشورها  کسب در  تاثیر  یاسالم  يوکار  دارند.  معناداري  و  مثبت    يگذار هیسرما  تاثیر 

  ی شاخص کل  بر اثر تورم  نینشده است. همچن  د ییوکار تأکسب ي بر فضا ی خارج م یمستق

 است.  بوده یمنف یاسالم يوکار در کشورها کسب  يفضا

( بررسی(  1396امجدي و شافعی  بر شاخص  به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  هاي  تأثیر 

ها  . به منظور تجزیه و تحلیل دادهپردازندي منتخب میبهبود فضاي کسب و کار کشورها

آزمون از  تحقیق  این  کلموگروفدر  آماري  و    -هاي  تک  رگرسیون  آزمون  و  اسمیرنوف 

نتایج   است.  شده  استفاده  متغیره  میتحقیق  چند  فناورينشان  که  و    دهد  اطالعات 

هاي شروع کسب و کار، ثبت و انتقال مالکیت، اشتراک برق، سهولت  ارتباطات بر شاخص

و   اطالعات  فناوري  تأثیر  همچنین  دارد.  مثبتی  تأثیر  مالیات  پرداخت  و  اعتبار  اخذ 

 
1 Shahinpour &  Karabulut (2020) 
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شاخص بر  برون  ارتباطات  تجارت  جزء،  سهامداران  از  حمایت  ساخت،  مجوز  اخذ  هاي 

 .اردادها و شاخص ورشکستگی تأیید نشده استمرزي، الزام آور بودن قر

تکانلو، صادقی و ستاري بر فضاي کسب  ی بررس   به  (1393)  کریمی  با  عوامل مؤثر  وکار 

اقتصادسنج  روش  از  خودتوض  یاستفاده  وقفه  یح یالگوي  گستردهبا  دوره    هاي  طی 

ا  1390-1350 نتایج  اندپرداخته  رانیدر  میتحقیق  .    هاي يگذارهیسرما  ،دهدنشان 

و  دولت اقتصاد ی  بودن  معنی  باز  و  مثبت  کسبتاثیر  فضاي  بر  دارند. داري  سهم    وکار 

مال  تول  یات یدرآمدهاي  داخل  دی از  ارز     نوسانات  و   تورم  ، یناخالص  و  نرخ  منفی  تاثیر 

 وکار دارند.داري بر فضاي کسبمعنی

به   توجه  تاث  ،تجربیمطالعات  بررسی  با  اقتصا  ریتاکنون در حوزه  فضاي  بر    د شکنندگی 

اهم  جامعی   پژوهشوکار  کسب به  توجه  با  و  نگرفته  اقتصاد  تی صورت  بر    شکنندگی 

کسب بررس  ن یاوکار،  فضاي  به  اقتصاد  ریتاث  یپژوهش  کسببر    شکنندگی  وکار  فضاي 

 پرداخته است. 2006-2020 یدوره زمان ی ط 1منتخب   يکشورها

پ گرفته  صورت  مطالعات  به  توجه  کانال  موضوع    رامونیبا  از  اقتصادي  شکنندگی 

مستمر و    ي رشد اقتصاد  ل یاص  يها کننده  ن ییعنوان تع  بهوکار  فضاي کسب  حکمرانی و 

  ي کشورها   ياقتصاد  شکنندگی   دارد خأل موجود در خصوص  پژوهش در نظر  ن یباثبات، ا

  اندازي راه  بر  حکمرانی   کانال  از   اقتصادي   شکنندگی   تاثیر به بررسی  و    د ی منتخب را پر نما

کشورهاي    کارهاي  و  کسب  بپردازد. جدید  ا  مذکور  ب  ن یدر  از    ي کشورها  ن یپژوهش 

دارا    ن یو همچنفضاي کسب و کار  از رتبه    ي نظر برخوردار  همگن از منتخب، کشورهاي  

لذا این    .انتخاب شدند  يو ساختار اقتصاد  ی اسی س  يهانهیبودن حداقل تشابهات در زم 

تاثیر بررسی  به    و   کسب   اندازيراه  بر  حکمرانی  کانال  از   اقتصادي   گی شکنند  پژوهش 

 . پردازدمی  2006 -2019طی دوره  منتخب جدید کشورهاي کارهاي 

 شناسی تحقیق روش -4
  گرز یرودر  (،2021عبدالهادي و همکاران )  مطالعات تجربیو    در چارچوب مبانی نظري 

همکاران   اسجولی همکاران  انگی ج،  (2020)  و  همکاران ،  (2020)  و  و    گاگانیس 

 
قزاقستا  1 نروژ،  ایران،  اکوادور، مصر،  دانمارک،  کانادا، شیلی، کلمبیا،  استرالیا،  انگلستان،  الجزایر،  ترکیه،  ن، عمان، 

 آمریکا، ونزوئال، عربستان سعودي، سریالنکا
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اس2018) همکاران   ،(2017)  همکاران   و   کالرز (،  و  والو    کالپر    و(  2015)  گروسانا  

 پیشنهاد نمود: اندازي کسب و کارهاي جدید مدل راهبراي را توان تابع زیر می( 2012)
𝑆𝐵 = 𝐹(𝐺𝑂𝑉 ∗ 𝐸𝐹(𝐺𝑂𝑉 ∗ HF&BD. 𝐺𝑂𝑉 ∗ 𝑈𝐸𝐷. 𝐺𝑂𝑉 ∗

𝐸𝐷&𝑃) . 𝐹𝐷. 𝐺𝐺𝐷𝑃. 𝑇𝐹𝑃)                                                                           (1)  

  که تابعی از   است  1( SB)اندازي کسب و کارهاي جدید  راهمتغیر وابسته در این پژوهش  

است که اثر متقابل    3( GOVو شاخص حکمرانی )  2( EF)اثر متقابل شکنندگی اقتصادي  

اقتصادي) شکنندگی  )اجزا  فقر  و  اقتصادي  اقتصادي  GOV*ED&P)4رکود  توسعه   ،

و شاخص حکمرانی نیز به    6( *HF&BDGOVفرار مغزها )و    5( GOV*UEDنامتوازن )

در   قرار گرفته است. همچنین سایر متغیرها  بررسی  برآورد مدل مورد  در  مجزا  صورت 

وري و بهره  8( GEهاي دولت در بخش آموزش )، هزینه7( FDآورد مدل، توسعه مالی )بر

مدل سهولت    عادله( به عنوان م2)  و بدین ترتیب رابطه   است   9( TFPکل عوامل تولید )

 گردد:برآورد می فضاي کسب و کار
𝑆𝐵𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑆𝐵𝑡−1 + 𝛽2 ∗ (𝐺𝑂𝑉 ∗ EF)𝑖𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑇𝐹𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4 ∗ FD𝑖𝑡 +

𝛽5 ∗ GGDP𝑖𝑡 + 𝜀𝑡 + 𝜇𝑖𝑡                                                                                  (2)       

است،   ذکر  در  شایان  لحاظ شده  آن  معادلهمتغیرهاي  از  یک  هر  آماري  منابع  در  و  ها 

 .( آمده است1) جدول

 

 

 

 

 

 

 
1 Starting a Business 
2 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 

https://fragilestatesindex.org/country-data/
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   اندازی کسب و کارهای جدیدراه: تعریف متغیرهای بکار رفته در مدل  (1)جدول  
 مطالعات مربوطه  شاخص نماد  نام متغیر 

 SB وکار  کسب شروع

 تعداد نظر از  را  شرکت  ثبت فرایند

 و نیاز مورد زمان مدت مراحل،

فعالیت   آغاز  براي شده  صرفهزینه  
تولید   از  درصدي  صورت  )به 

گیرد و  می  نظر در ناخالص داخلی(
مذکور   موارد  میانگین  آن  شاخص 

 است. 

کاناره    مطالعات در
  و   کالرزاس (،2018)

کالپر  (2017)  همکاران  ،
( الو    ، یدهباش(،  2012و 
ی  و ارباب  پورمقدملیاسماع

و  1399) و  (  پور  شاهین 
(  به  (1398کارابولیت 

  ي انداز راه   شاخص  عنوان
کارها  و  ،  دیجد  يکسب 

 است.  شده استفاده

ی  
ران

کم
 ح

ي و
اد

ص
اقت

ی 
دگ

نن
شک

ل 
قاب

مت
ر 

اث
 

اثر رکود  
اقتصادي  
و فقر از  
کانال  

شاخص  
 حکمرانی 

GOV* 
ED&P 

عوامل   اقتصادي  رکود  شاخص 
مربوط به افت اقتصادي یک کشور  

می  نظر  در  که را  گیرد 
شامل:  زیرشاخص  آن  درآمد  هاي 

ناخالص  1(PCI)  سرانه تولید   ،
بیکاري2( GDP)  داخلی نرخ   ،  

(UR)3تورم  ،  (INF)4  سطح  ،
، حجم تجارت داخلی 5(DL)  بدهی

خارجی برنامه 6(DFTV)  و  هاي  ، 
طبقاتیریاضت   شکاف  و    اقتصادي 

(APCG)7    .همچنین است
  شامل   خوب  حکمرانی  هايمولفه 

  ،(VA) حق اظهارنظر و پاسخگویی
سیاسی اثربخشی  (PS)  ثبات   ،

و  (GE)  دولت قوانین  کیفیت   ،

-گرزیرودرات  طبق مطالع
  همکاران   و   اسجولی 

  و   کالرزاس   ،(2020)
،  (2017)  همکاران

همکاران  و    گروسانا  
و  (2015) باتاچاري   ،

( (،  2009همکارن 
ونکیوینب  ماست  و  کینها 

  ،  (2015)8آلمیو (  2015)
-لیاسماع  ،یدهباش

ارباب  پورمقدم ی   و 
و  (،  1399) پور  شاهین 

( (،  1398کارابولیت 
( و  1398سالطین   )

خرسندي   و  عزیزي 

 
1 The Per Capita Income 
2 GDP 
3 Unemployment Rate 
4 Inflation 
5 Debt level 
6 Domestic and Foreign Trade Volume 
7 Austerity Programs and Class Gap 
8 Alemu 
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قانون (RQ)  مقررات حاکمیت   ،  
(RL)  و کنترل فساد  (CCاست )  

حاصل پژوهش  این  در  ضرب  که 
و حکمرانی   فقر   و  اقتصادي  رکود 

 مدنظر است.  

رابطه زیر مطرح  (  1395)
 گردد: می

∆(GOV ∗ EF)

∆(𝑆𝐵)
> 0 

∆(GOV ∗ ED&p)

∆(SB)
> 0 
∆(GOV ∗ UED)

∆(SB)
> 0 
∆(𝐺𝑂𝑉 ∗ HF&BD)

∆(SB)
> 0 

توسعه  
اقتصادي  
نامتوازن  
از کانال  
شاخص  
 حکمرانی 

GOV* 
UED 

نامتوازن،   اقتصادي  توسعه  شاخص 
بدون در نظر گرفتن عملکرد واقعی  

را در  کشور  اقتصاد، نابرابري اقتصاد  
می  به  نظر  شاخص  همچنین  گیرد. 

که   دارد  توجه  ساختاري  نابرابري 
قومی،   نژادي،  گروه)ماند  بر  مبتنی 

هاي هویتی( یا  مذهبی یا سایر گروه 
وضعیت   تحصیالت،  براساس 

منطقه یا  شکاف  اقنصادي  )مانند 
است.   روستایی(  و  شهري 

اقتصادي  زیرشاخص  توسعه  هاي 
اقتصادي   نابرابري  شامل:  نامتوازن 

(EI)1   شاخص بهبود  و  براي  هایی 
اقتصادي گروه  از جمله:  وضعیت  ها 

( اشتغال  به  ،  AE)2دسترسی 
( شغلی  آموزش  یا   JT)3تحصیل 

که متغیر    است  پژوهش  این  در 
اقتصادي  حاصل توسعه  ضرب 

 توازن و حکمرانی مدنظر است. نام

فرار مغزها  
از کانال  
شاخص  
 حکمرانی 

GOV* 
HF&BD 

فرار   و  انسان  مهاجرت  شاخص 
ت   ییجابجا  ياقتصاد  ریأثمغزها، 

دال )به    ا ی  ياقتصاد  لیانسان 
عواقبیاسیس و  ممکن    ی(  که  را 

باشد  داشته  کشور  توسعه  بر    است 
مرا   نظر  آن    .ردیگیدر  زیرشاخص 

 
1 Economic Inequality 
2 Access to Employment 
3 Education, or Job Training 
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طبقه   داوطلبانه  مهاجرت  شامل 
هاي  )به ویژه بخش   1( VEمتوسط )

مولد،   اقتصادي  نظر  از  اقتصادي 
ماهر   کارگران  یا  کارآفرینان  مانند 

که است  پزشکان(  این   مانند  در 
حاصل متغیر  فرار  پژوهش  ضرب 

 مغزها  و حکمرانی مدنظر است. 

 FD توسعه مالی  
به بخش    ینسبت اعتبارات داخل

 یناخالص داخل  دیبه تول  یخصوص

مطالعه   آبادي  صالحطبق 
و  1388)2 شاهین  و   )

رابطه  (  1399کارابولوت )
 گردد: زیر مطرح می

∆(𝐹𝐷)

∆(SB)
> 0 

وري کل  بهره 
 عوامل تولید 

TFP 

بهره  شاخص  عوامل  از  کل  وري 
اندازه  براي  استفاده  تولید  گیري آن 

است بودن .  شده  طویل  دلیل  به 
به   شاخص،  این  محاسبه  نحوه 

شاه و  کمیجانی    آبادي  مطالعه 
 . شود( رجوع  1382)

پور و  شاهین  طبق مطالعه
( رابطه  (  1399کارابولت 

 گردد:زیر مطرح می 

∆(TFP)

∆(SB)
> 0 

هاي دولت  هزینه
 در بخش آموزش 

GGDP 
هاي دولت در بخش  نسبت هزینه

 آموزش به تولید ناخالص داخلی 

مطال و    عهطبق  فتاحی 
رابطه    (  1395باخیان )ط

 گردد:زیر مطرح می 

∆(GGDP)

∆(SB)
> 0 

 هاي پژوهش منبع: یافته

 هاتجزیه و تحلیل یافته -5

مهم کار،  و  کسب  فضاي  شکلشاخص  و  رشد  در  اقتصادي  شاخص  بخش  ترین  گیري 

است. جامعه  اقتصادي  رشد  افزایش  و  اهمیت    خصوصی  به  توجه  با  و  راستا  این  در 

بانک   قوانین،  موضوع،  ارزیابی  و  بررسی  به  کار  و  کسب  شاخص  از  استفاده  با  جهانی 

اقتصادي   رشد  و  کار  و  کسب  انجام  روي  بر  مستقیما  که  عواملی  مجموعه  و  مقررات 

نماید. رتبه هر کشور  بندي کشورهاي جهان میکشورها مؤثرند پرداخته و اقدام به رتبه

 
1 Voluntary Emigration 
2 Salehabadi (2009)   
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تشکیل  اجزاي  رتبه  از  متوسطی  شبراساس  هر  میدهنده  تعیین  بطوري اخص  که  شود. 

هاي اقتصادي، نظیر قانون ورود به دهنده فعالیتکشوري از نظر قوانین و مقررات پوشش

بر   مؤثر  عوامل  مجموعه  نیز  و  غیره  و  مشاغل جدید  تشکیل  قوانین  ورشکستگی،  بازار، 

هاي  نبندي کشوري در مکاها و در کل کسب و کار، بازدارنده باشد در رتبهعملکرد بنگاه

لذا بسیاري از کشورها سعی بر این داشته تا با استفاده از سهولت    .گیردانتهایی قرار می

اند  هاي اقتصادي را گسترش دهند زیرا به این مفهوم پی بردهفضاي کسب و کار، فعالیت

آفرینان در  تواند فرصت مناسبی براي کارآفرینان و ثروتکه بهبود محیط کسب و کار می

ا  رشد  باشد.  جهت  باثبات  و  مستمر  شروع قتصادي  پژوهش  این  در  است  ذکر  شایان 

راه شاخص  عنوان  به  کار  و  است.کسب  شده  لحاظ  جدید  کار  و  کسب  تحلیل    اندازي 

می داده  نشان  نمودار  صورت  به  کار  و  کسب  فضاي  سهولت    ( 1)نمودار  شود.  آماري 

 2006-2019هاي  کشورهاي منتخب طی سال  دیجد  يکسب وکارها   اندازيمیانگین راه

است.    نشان شده  نمودار  داده  بررسی  کشورهاي  می  زیربا  ترتیب  به  نمود،  بیان  توان 

میانگین   با  ایران  و  عربستان  مصر،  کمترین    66/67و    44/67،  29/64،  18/42ونزوئال، 

مقادیر   با  نیز  استرالیا  و  کانادا  و کشورهاي  ترتیب    38/92و    41/96،  29/97مقادیر  به 

 باشند. دارا می 2006 -2019بیشترین میانگین را طی دوره  

 
های وکارهای جدید کشورهای منتخب طی سال کسب اندازی: میانگین راه(1)نمودار  

2019-  2006 
 www.doingbusiness.org منبع: 
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( روند 2نمودار  وکارها  اندازيراه  (  سال  د یجد  ي کسب  طی  منتخب  هاي  کشورهاي 

وکارهاي   کسب اندازيراهشود  دهد. همانطور که مشاهده میرا نشان می  2006  -2019

 .اي در حال افزایش استبا نرخ فزاینده منتخبدر کشورهاي جدید  

 
 2006-2019های  وکار کشورهای منتخب طی سال کسب روند شروع  (:2)نمودار  

 www.doingbusiness.org منبع: 

بهره با  پژوهش  این  ادامه،  تکنیک در  از  مدل  گیري  برآورد  به  اقتصادسنجی    ر یتاثهاي 

کشورهاي  در    دی جد  يکسب و کارها  ياندازبر راه  یاز کانال حکمران  ياقتصاد  یشکنندگ 

زمانی   دوره  طی  افزار  می  2006-2019منتخب  نرم  از  مدل  تخمین  براي  که  پردازد 

Eviews9  مانایی متغیرهاي مورد نظر در    مدل،  آوردبرپیش از  . البته  استفاده شده است

گیرد، در صورتی که متغیرها مانا نباشد، منجر به بروز مشکل  مدل، مورد آزمون قرار می

رگرسیون کاذب شده و فرآیند تکنیک اقتصادسنجی مناسب نبوده و تخمین رگرسیونی  

. براي این  1(1987گرنجر،  )انگل و    گردد کننده میدار و گمراهمنجر به برآوردهاي تورش

داده بودن  پانل  یا  پولینگ  بررسی  از  آماري،  منظور پیش  متغیرها در طول  هاي  مانایی 

گیرد.  قرار می  توجه  مورد به ترتیب  براي بررسی روابط بلندمدت اقتصادي متغیرها    زمان 

( را  2جدول  متغیرها  مانایی  آزمون(،  کمک  و    واحد  ریشه  به  لین  )لوین،   LLC )2چو 

در  حاکی از آن است، تمام متغیرها  ی قرار داده و نتایج بررس ( مورد 2001) 3توسط چوي 

 ه است. مانا شد سطح

 

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

 متغیر تعداد وقفه آماره  احتمال 

000/0 218/19- *(0)I SB 

000/0 684/5- (0)I FD 

011/0 268/2- (0)I GGDP 

000/0 258/7- (0)I TFP 

03/0 778/1- (0)I GOV *EF 

001/0 09/3- (0)I GOV 

*ED&P 
023/0 992/1- (0)I GOV *UED 

0008/0 145/3- (0)I GOV 

*HF&BD 

 تحقیقهاي  منبع: یافته                              

بیانگر مانایی تمامی متغیرها در    ، شده است( ارائه  2)  نتایج آزمون مانایی که در جدول

همباشندمی  سطح بررسی  به  نیاز  لذا  نیست.  ،  متغیرها  ازانباشتگی    بررسی   اینکه  پس 

هاي پنل دیتا تعیین  مانایی متغیرها در طول زمان بررسی شد، اولین گام در برآورد مدل

خست باید مشخص  به عبارت دیگر، ن  .نمودن قیود وارد شده بر مدل اقتصادسنجی است

گردد، رابطه رگرسیونی در نمونه مورد بررسی داراي عرض از مبدأهاي ناهمگن و شیب  

است داده  همگن  مدل  از  استفاده  مبدأهاي  )لزوم  از  عرض  فرضیه  اینکه  یا  پنل(  هاي 

هاي تلفیقی( پذیرفته  )لزوم استفاده از مدل داده  مشترک و شیب مشترک در بین مقاطع

لیمر استفاده    F هاي پنل از آماره آزموندار بودن روش دادهون معنیشود. براي آزممی

و با   )12005( محاسبه گردیده )بالتاجی،  3)  براساس رابطه  Fگردیده است. آماره آزمون

 شود: جدول مقایسه می F مقدار

𝐹 =
(𝑅𝑅𝑆𝑆−𝑈𝑅𝑆𝑆)

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

(3 )  

ترتیب به  آن  در  مدل    𝑅𝑅𝑆𝑆  ،𝑈𝑅𝑆𝑆  ،𝑁𝑇  ،𝑁  ،𝐾  که  از  حاصل  تعیین  بیانگر ضریب 

نامقید  مدل  از  حاصل  تعیین  ضریب  توضیحی،    مقید،  متغیرهاي  دیتا(،  پانل  )روش 

در صورتی    .استنماینده مقاطع، تعداد قیود در مدل مقید و درجه آزادي مدل غیر مقید 

 
1 Baltagi 
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مقدار   رابطه  Fکه  در  شده  از  3)  محاسبه   )F    شده مشخص  آزادي  درجات  با  جدول 

مبنی بر همگنی مقاطع و عرض از مبدأهاي یکسان رشد پذیرفته    𝐻0  اشد فرضبزرگتر ب

 نماید. هاي آماري را تصدیق میشده و در نتیجه پنل دیتا بودن داده

: نتایج آزمون (3)جدول
LeamerFهای تلفیقی و پنل جهت بررسی مدل 

 حاالت  (1) (2) (3) (4)

1/12 

(000/0 ) 

2/11 

(000/0 ) 

72/15 

(000/0 ) 

1/13 

(000/0 ) 

مقدار و  

 احتمال 
 . دهدرا نشان می P-Valu  اعداد داخل پرانتز مقدار *       

 هاي تحقیق یافتهمنبع:                       

(  GMM)   یافته روش گشتاورهاي تعمیم  در این مطالعه براي تخمین از برآوردگر پویایی 

از مزایاي این روش    استفاده شده است.  1( 1998)  بلوندل و بوند  هايمتناسب با پیشنهاد

درون و  اخالل  اجزاء  با  مستقل  متغیرهاي  همبستگی  رفع  بر  آنعالوه  رفع  زایی  ها، 

از  ،  ناهمسانی واریانس مدل و کارا بودن آن در هر دو حالت، اثرات ثابت و تصادفی است

،  4و هسیاو   2008،  3گرین،  2009،  2جی بالتا)  رو دیگر نیازي به آزمون هاسمن نیستاین

با   دی جد ي کسب و کارها ي اندازراههاي مورد نیاز، مدل لذا پس از بررسی آزمون .(2003

 شود.برآورد می( GMM)  افتهیروش برآوردگر پویایی گشتاورهاي تعمیم استفاده از 

کسب و    ياندازرود، ضریب متغیّر راههمان طور که انتظار می  ( 4)  بر طبق نتایج جدول 

راه  دی جد  ي کارها پویایی  از  نشان  نتیجه  این  است.  مثبت  وقفه  یک  و    ي اندازبا  کسب 

  د یجد  ي کسب و کارها  ياندازدر طی زمان است، به طوري که کارکرد راه  د یجد  ي کارها

   یابد.در دوره جاري ب دوره بعد نیز گسترش می

 دیجد  ی کسب و کارها  ی انداز: نتایج برآورد معادله راه(4)جدول
(4) (3) (2) (1)  

656/0 

(000/0 ) 

385/0 

(000/0 ) 

392/0 

(000/0 ) 

408/0 

(000/0 ) 1-tSB 

04/0 

(017/0 ) 

26/0 

(000/0 ) 

168/0 

(000/0 ) 

171/0 

(000/0 ) 
FD 

 
1 Blundell & Bond 
2 Baltagi 
3 Green 
4 Hsiao 
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307/0 

(000/0 ) 

07/0 

(000/0 ) 

305/0 

(000/0 ) 

327/0 

(000/0 ) 
GGDP 

043/0 

(0005/0 ) 

088/0 

(0003/0 ) 

07/0 

(000/0 ) 

103/0 

(000/0 ) 
TFP 

- - - 
089/0 

(000/0 ) 
GOV*EF 

- - 
689/0 

(000/0 ) 
- GOV*ED&P 

- 
119/1 

(000/0 ) 
- - GOV*UED 

406/1 

(0001/0 ) 
- - - GOV*HF&BD 

431/14 

(418/0 ) 

776/15 

(261/0 ) 

49/13 

(41/0 ) 

293/15 

(289/0 ) 
Sargan test 

216 216 216 216 Number of obs 

18 18 18 18 Number of groups 

 .دهدرا نشان می P-Valu اعداد داخل پرانتز مقدار *

 تحقیقهاي  منبع: یافته                              

( جدول  تخمین  متغیر  4نتایج  مثبت  تاثیر  بیانگر  کانال  (  از  فقر  و  اقتصادي  رکود 

و کارها  ي اندازراهبر    حکمرانی  فقر  باشد که متغیر  می  دی جد  ي کسب  و  اقتصادي  رکود 

اقتصادي رکود  عبارتی  به  است.  اقتصادي  شکنندگی  اجزا  از  پیدا    یکی  از  است  عبارت 

یعنی پرشدن بازار از کاالهایی که مشتريِ ندارد.    و یا کاهش تقاضا«   اضافه تولید »شدن  

طبعاً تولید کاالها نیز کاهش یافته و    ،وقتی در بازار مشتري نباشد و کاالها فروش نرود

کارخانهمتوقف می تعطیلی  آن  دنبال  به  و  میلیونی کارگران  شود  و  وسیع  بیکاري  و  ها 

می کاپیش  فروش  خود  نوبه  به  که  بحران  آید  عمق  بر  و  کرده  دشوارتر  هم  باز  را  الها 

گذارد و شروع کسب و کار را با  و بدین طریق بر فضاي کسب و کار تاثیر می  افزاید می

سرمایه انگیزه  اقتصادي  فعالین  و  کرده  مواجه  بخشاختالل  در  و  گذاري  تولیدي  هاي 

از دست می را  و کارهاي جدید  تدهند.  کسب  اقتصادي  اگر شرایط  وسط حکمرانان  اما 

به عمل   فقر ممانعت  و  اقتصادي  رکود  ایجاد  از  با حکمرانی خوب  و  خوب کنترل شود 

سیستم  کند و  تواند به سمت کسب و کارهاي جدید سوق پیدا  ها میسرمایه  ،آورده شود



 

 

 

 

 

 

 

 

 81                            1401 بهار /1شماره  /نهمسال  /اقتصاد کاربردي  هاينظریهفصلنامه 

سرمایه تقویت  داري  اعتباري  همچنین  نیز  خود  توانندمی  بدهکاران شود.  سر  را    بدهی 

کنن موعد   ترتیب  پرداخت  بدین  و  شرکتد  سهام  بازار  بهاي  در    و   د یابمی  ارتقاءها 

ادامه می داري  موسسات سرمایه فعالیت خود  و  به  با حکمرانی مناسب  نتیجه  دهند. در 

توان از رکود اقتصادي و فقر جلوگیري کرد و زمینه را  مدیریت بر شرایط اقتصادي می

 اندازي کسب و کار جدید فراهم نمود.  براي راه

تاثیر مثبت   از کانال حکمرانی  همچنین  نامتوازن  اقتصادي  کسب و    ياندازراه بر  توسعه 

یکی    توسعه اقتصادي نامتوازن  باشد کهنیز از دیگر نتایج این تخمین می  دیجد  ي کارها

اقتصادي است اجزا شکنندگی  از  از  قرار گرفتن  تاثیر  تحت  با  اقتصادي متوازن  توسعه   .

براي سرمایهانگیزه سرمایهشاخص حکمرانی خوب،   فعالیتگذاران  هاي مولد  گذاري در 

می قرار   تاثیر  تحت  فرصتتولیدي  ایجاد  براي  زمینه  و  راهدهد  و  شغلی  اندازي  هاي 

هاي تاثیر  شود. به عبارتی حکمرانی خوب یکی از مولفهکسب و کارهاي جدید فراهم می

هاي وارد بر  حکمرانی خوب، شوک بدون گذار بر توسعه اقتصادي متوازن کشورهاست که 

می اجتماعی  و  اقتصادي  آشفتگی  به  منجر  نتیجه، اقتصاد  در  اقتصادي    شوند.  توسعه 

را تشدید می  نامتوازن اقتصادي  با  و شکنندگی  استقرار حکمرانی خوب  بنابراین،  کنند. 

قابل  قوانین  و  مالکیت  حقوق  قانون،  حاکمیت  حفظ  کاراتر،  عمومی  خدمات    ارائه 

گردد )بریگوگلیو،  هاي میشدن بهتر این شوکبینی و معتبر، باعث جذب و خنثیپیش

اندازي کسب و  گذاري در راه( و از این طریق زمینه را براي کاهش ریسک سرمایه2014

نماید. به عبارت دیگر، توسعه اقتصادي متوازن تحت حکمرانی  کارهاي جدید فراهم می

اقتصادي برابري  ایجاد  طریق  از  کسب  خوب  بین  سالم  رقابت  فراهم  امکان  را  وکارها 

 گردد.ها مساعد میکند و فضاي کسب وکار براي شروع فعالیتمی

نیز از دیگر    دیجد  يکسب و کارها  ياندازراهتاثیر مثبت فرار مغزها از کانال حکمرانی بر  

این تخمین می اسنتایج  اقتصادي  اجزا شکنندگی  از  فرار مغزها یکی دیگر    ت. باشد که 

قرار داده    بتی رقا  محیطکه کشورها را در    ستاملی  عا  ،شروع کسب و کار جدید  شیگرا

ا  فقیت بر مو  رگذار یاثت  ملاز عوا  یکی   .ستا ن  يبرخوردار  ،بترقا  ین کشورها در    يرویاز 

  نسانی ا  ي روین  د تعدا  ش یزاف با ا تواند  حکمران خوب می.  ستمتخصص و کارآمد ا  نسانیا

  ي هانهیو هز  کرده  شتریبرا  در آن کشور    دیولتکشور، بازده    ک ی کارآمد و متخصص در  

  وان تآمده و    یینپا  اتو خدم  هاالکا  نسبتی  یمت ق   یطیشرا  نین. در چ دهد  را تقلیل  دیولت
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ر   ال با  المللی بین  ارتتج میخواهد  کاهش  اقتصاد  شکنندگی  و  طریق  فت  بدین  و  یابد 

حکمران به صورت مناسب  اما اگر    .  شودکار ایجاد می  زمینه براي سهولت فضاي کسب و

بودن ثبات سیاسی  به دلیل پایین  عمل نکند و حکمرانی ضعیفی در جامعه پابرجا باشد.

رقابت نبود محیطی  به  یهپذیر، سرماو  به حداقل  گذاريویژه سرمایهگذاري  هاي خارجی 

باعث  رسد ومیمیزان خود   ا   گرددمیاین شرایط  ادامه تحصیل،  تا بسیاري  براي  افراد  ز 

کننسرمایه مهاجرت  دیگر  کشورهاي  به  غیره  و  بیگذاري  و  )مکیان  (.  1394باک،  د 

بنایراین کشورهاي با فقدان حکمرانی خوب و شکنندگی اقتصادي، هنگام پدیدار شدن  

( و  2014گردند )بریگوگلیو، یک شوک، بیشتر دچار هرج و مرج اقتصادي و اجتماعی می

اندازي کسب  شود و این زمینه را براي کاهش راه، پدیده فرار مغزها تشدید میدر نتیجه 

 نماید.و کارهاي جدید فراهم می

رکود اقتصادي و فقر، توسعه  توان بیان داشت که کنترل  لذا متناسب با نتایج تخمین می

  فرار مغزها از کانال حکمرانی منجر به کاهش شکنندگی اقتصادي اقتصادي نامتوازن و  

کار می و  کسب  فضاي  آن  تبع  به  و  فعالیت  شود  تداوم  و  شروع  براي  اقتصادي  را  هاي 

می خوب،  گسترش  حکمرانی  توسط  اقتصاد  شکنندگی  کاهش  با  زیرا،  سطح  دهد. 

داخلی   اقتصاد  در  می  نااطمینانی  دلیل  .  یابدکاهش  به  نااطمینانی  کاهش  با  بنابراین 

برابر شوک  در  اقتصاد  پایین  مدیریت  هاي  شکنندگی  توسط حکمرانی خوب  داخلی که 

است،   میشده  افزایش  کار  و  کسب  تداوم  و  شروع  براي  اقتصادي  فعاالن  یابد.  انگیزه 

مطالعات توسط  گرفته  صورت  تجربی  مطالعات  و  نظري  همکاران   مبانی  و    اسکالرز 

باتاچار2017) همکار  ي (،  ماست2009)  نا و  ونک  نهایک(،  آلم2015)  نبیویو    و ی( 

  ( 1398)  ت یپور و کارابول  ن ی(، شاه1399)ی  و ارباب  پورمقدم لیاسماع  ، یدهباش   (،2015)

 نیز این نتایج را بیان داشتند. 

م4)  تخمین جدول  جینتا نشان  مالی  دهد،  ی(  بر  ریتاث توسعه  و    ياندازراه  مثبت  کسب 

از مهم.  دارد  دیجد  ي کارها به عنوان یکی  بانکی  ابزارهاي بخش  نظام  نقش  مالیترین   ،

بی و  کلیدي  براي  بسیار  شرایط  نمودن  فراهم  با  که  دارد  مالی  بخش  توسعه  در  بدیل 

تولید  سپرده براي  را  بیشترین شانس  کارفرمایانی که  مالی  تامین  و  گذاري)به شناسایی 

هاي ابتکاري دارند(، موجب سهولت در فضاي کسب و  محصوالت جدید و یا اجراي طرح

هاي تولیدي و کسب  ی با توسعه بخش بانکی، اعتباردهی به بخششود، به عبارت کار می
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هاي کسب و کار جدید براي  شود و بدین ترتیب شروع فعالیتو کارهاي جدید فراهم می

( و  1399مطالعات شاهین پور و کارابولیت )شود.  تر میگذاران و کارآفرینان آسانسرمایه

 است.   ( همسو با نتایج پژوهش حاضر1388صالح آبادي )

هاي دولت در بخش آموزش نیز  وري کل عوامل تولید و هزینههمچنین متغیرهاي بهره

باشند که تاثیر مثبت بر  می   دیجد  يکسب و کارها   ياندازراهکننده بر  از عوامل تعیین

کارها   ياندازراه و  بهره  دیجد  يکسب  ارتقاء  واقع  در  و  دارند.  تولید  عوامل  کل  وري 

هزینه دافزایش  فعالیتهاي  به گسترش  منجر  آموزش  بخش  در  کار  ولت  و  کسب  هاي 

ل  واصاز  هاي دولت در بخش آموزش  وري کل عوامل تولید و هزینه. بهرهشودمی  جدید 

د می حیاتی  باعث  این  و  است  برتر  فناوري  با  کاالهاي  تولید  جهت  و  ر  کسب  شود 

نمایند که دانش و علم در محصوالت  شوند کاالهایی را تولید  اندازي میکارهایی که راه

کنند که علم خود  شود. در حقیقت افراد با دانش باال انگیزه این را پیدا میآنها دیده می

وري  بهرهاندازي کسب و کارهاي جدید به کار گیرند. بدین ترتیب افزایش  را در جهت راه

هاي بخش  ینهمنجر به کاهش هزهاي دولت در بخش آموزش  کل عوامل تولید و هزینه

جدید  شیافزا  ، یرقابت  تیمز  ، یاکتساب  ینسب  تیمز  جادیا  تولیدي، کارهاي  و  و    کسب 

 گردد. می دار یپا  ي سرانجام رشد اقتصاد

همچنین براي بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها در تخمین از آزمون سارگان استفاده  

ها با اجزاي اخالل شده است، در این آزمون، فرضیه صفر حاکی از عدم همبستگی ابزار

( حاکی است، مقدار احتمال آماره آزمون سارگان بزرگتر از  4باشد. نتایج در جدول )می

توان دریافت، فرضیه صفر مبنی بر عدم همبستگی ابزارها  است. بنابراین می  05/0مقدار  

براي   مدل  تخمین  براي  استفاده  مورد  ابزارهاي  و  است  پذیرش  قابل  اخالل  اجزاي  با 

شرایط متعددي وجود دارد که در    هاي مورد مطالعه از اعتبار الزم برخوردار است.کشور

می  نشان  را  شرایط خطا  با  ارتباط  توضیحی  متغیرهاي  یک  آن  از  است  ممکن  و  دهند 

می  واقع  در  وابسته،  متغیرهاي  اول،  شود.  استفاده  ابزار  از  متغیر  یکی  متغیرهاي  توانند 

یا   توضیحی حذف  مدل  در  صرفا  مرتبط  توضیحی  متغیرهاي  یا  کنند.  ایجاد  نادیده  را 

می اندازهگرفته  در  خطایی  توضیحی  متغیرهاي  است  ممکن  حتی  شاید  گیري  شوند. 

این است که رگرسیون خطی سنتی که   این شرایط  از  با هر یک  باشند. مشکل  داشته 

یا بی برآوردهاي متناقض  ایجاد  معموال در تحلیل استفاده می شود ممکن است  طرفانه 

https://fa.eferrit.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE/
https://fa.eferrit.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE/
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ابزار متغیرهاي  جا  آن  در  که  میم  کند  قرار  استفاده  روش، .  یردگ ورد  نام  بر  عالوه 

با   سازگار  تخمینی  آوردن  دست  به  براي  که  هستند  متغیرهایی  نیز  ابزار  متغیرهاي 

هستند، به این معنی که آنها خارج از   بیرونیشوند. آنها  استفاده از این روش استفاده می

درونی  متغیرهاي  با  آنها  ابزار،  متغیرهاي  عنوان  به  اما  هستند،  توضیحی  متغیر    معادله 

دارند یک  .  همبستگی  از  استفاده  براي  اولیه  الزامات  از  دیگر  یکی  تعریف  این  از  فراتر 

دارد وجود  خطی  مدل  یک  در  ابزار  معادله    :متغیر  خطی  خطاي  با  نباید  ابزار  متغیر 

نمی ابزار  متغیر  است که  معنی  بدین  باشد.  مرتبط  با  توضیحی  تواند یک مسئله مشابه 

 .باشد که در حال تالش براي حل آن استمتغیر اصلی را داشته 

 گیری و پیشنهادهانتیجه  -6
که   این  دالیل  از  مییکی  تبدیل  تولید  به  سرمایه  پیشرفته  اقتصادهاي  وجود  شود  در 

سمت  و اگر در کشورهاي در حال توسعه، سرمایه به  باشد  می  وکار مساعدفضاي کسب

فضاي کسب  بخاطر وجود  رود،  و... میبازي نظیر خرید ارز، طال، زمین  هاي سفتهفعالیت

هاي تورم و  گذاري داخلی و خارجی، نرخحجم پایین سرمایه. و کار نامساعد و ناامن است

بیکاري دو رقمی، واردات گسترده، سهم اندک درآمدهاي مالیاتی از کل تولید ناخالص  

شور است  دهندۀ نامناسب بودن محیط کسب و کار در ک ها، همگی نشانداخلی و جز این

و نیاز است تا با شناسایی عوامل موثر بر آن نسبت به بهبود فضاي کسب و کار در کشور  

-هرا  موثر بر  ی اصل   متغیرهاياز    ی کشکنندگی اقتصادي از کانال حکمرانی ی د.  اقدام شو

جدید است؛ بنابراین کاهش شکنندگی اقتصادي از طریق حکمرانی    اندازي کسب و کار

اندازي کسب و کارهاي جدید فراهم نماید.  تواند بسترهاي مناسب را براي راهمیخوب  

می  يبرا اقتصادي  شکنندگی  آن  توانکاهش  مورد    اجزا  از    یبررسرا  که  داد  قرار 

زیرشاخصمهم این  میترین  فرار  ها  از  جلوگیري  فقر،  و  اقتصادي  رکود  کاهش  به  توان 

مود. شکنندگی اقتصادي عالوه بر اینکه ناشی از  اشاره نمتوازن    ي توسعه اقتصادمغزها و  

تاثیر   تحت  زیادي  حد  تا  اما  است،  کشور  یک  اقتصادي  ساختار  و  ذاتی  خصوصیات 

توانند  گیرد. بنابراین، کشورها میهاي اقتصادي و نحوه حکمرانی قرار میگذاريسیاست

دیگر عبارت  به  نمایند.  غلبه  مشکالت  این  بر  مناسب  حکمرانی  اتخاذ  که  با  کشوري   ،

ها، فرایندها و نهادهاي کاراي  تواند با اتکاء به مکانیزمداري حکمرانی مناسبی است، می

را کاهش  خود و اجراي سیاست اقتصادي  از سوي دولت، درجه شکنندگی  هاي درست 

https://fa.eferrit.com/%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1/
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یی که حکمرانی مناسبی دارند قادر به کاهش و حتی ایستادگی در برابر هاحکومتدهد.  

داشوک  اثرات خارجیهاي  و  حکومت  خلی  این  شکنندگی  هستند.  کاهش  براي  ها 

اقتصادي، سیاست ثبات  به  را جهت تحمل  اقتصادي و دستیابی  اقتصادي مناسبی  هاي 

نظر میشوک در  ) ها  به2008،  1کوردینا گیرند  منجر  طریق  این  از  و  بسترهاي  ایجاد    ( 

براساس  پژوهش،  ن یا ا. لذگردندمی گذاري و کسب و کار مناسب براي فضاي امن سرمایه

-راه  بر  شکنندگی اقتصادي از کانال حکمرانی  ریتاث  ی؛ به بررسهاي اقتصاد سنجیمدل

و کارهاي جدید زمان  یط   يکشورها  اندازي کسب  لذا  .  پردازدیم  2006-2019  یدوره 

-دهد، اثر متقابل اجزا شکنندگی اقتصادي و حکمرانی که شامل: حاصل نتایج نشان می

حکمرانی،  ضرب   و  فقر  و  اقتصادي  و    ضرب حاصلرکود  نامتوازن  اقتصادي  توسعه 

اندازي کسب و  بر راه  ثبتم   ریتاثضرب فرار مغزها و حکمرانی است،  حاصل حکمرانی و  

شکنندگی   خوب،  حکمرانی  با  بنابراین  دارند.  بررسی  مورد  کشورهاي  جدید  کارهاي 

اشی از محیط فعالیت اقتصادي کاهش  هاي نآن هزینه  یابد و به تبعاقتصادي بهبود می

میمی افزایش  کار  و  کسب  تداوم  و  شروع  براي  اقتصادي  فعاالن  انگیزه  و    یابد. یابد 

هاي دولت در بخش آموزش  دهد، متغیرهاي توسعه مالی، هزینههمچنین نتایج نشان می

بهره راهو  بر  مثبت  تاثیر  تولید  عوامل  کل  دارنوري  جدید  کارهاي  و  کسب  د.  اندازي 

می دلیل  بنابراین  به  دریافت؛  بودن  توان  در  پایین  کار  و  کسب  فضاي  سهولت  شاخص 

گذاران در جهت انتقال منابع مالی به  کشورهاي مورد مطالعه این پژوهش، انگیزه سرمایه

فعالیت مولد کاهش میبخش  تولیدي  بنابراین،  یابدهاي  سرمایه.  افزایش  ریسک  گذاري 

فضاي کسب و کار  نماید. لذا براي بهبود  ا با اختالل مواجه مییافته و تداوم کسب و کاره

 گردد:پیشنهادهاي زیر ارائه میکشورهاي منتخب اندازي کسب و کارهاي جدید  راه براي

فقر،   • و  رکود  کاهش  طریق  از  را  اقتصادي  شکنندگی  خوب،  حکمرانی  بهبود 

سانات شدید  دهد. به تبع آن، نوتوسعه متوازن و کاهش فرار مغزها کاهش می

را  اقتصادي کاهش می اقتصاد کالن، زمینه  ثبات  و  اطمینان  افزایش  با  و  یابد 

 گردد. وکارهاي نوپا و جدید فراهم میبراي شروع کسب
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هاي در  کاريهاي زائد و بازدارنده و موازيها و رویهالعملمقررات، دستور  حذف •

اجرایی  سیستم تبعهاي  به  و  اقتصادي  افزایش    موجب کاهش شکنندگی  آن، 

 گردد. اندازي کسب و کارهاي جدید میراه

قاعده • و  دقیق  صورت  به  مقررات  وجود  مند،  تدوین  و  عدم  بوروکراسی  نظام 

محیط  گردد و به تبع آن  موجب کاهش شکننندگی اقتصادي می  پیچیده اداري

 گردد. می  ایجاد  گذارانبراي کارآفرینان و سرمایهمساعد کسب و کار 

حقوق    کاراییافزایش   • تضمین  نظیر  اولیه  و  اصلی  وظایف  انجام  در  دولت 

عمومی کاالهاي  کردن  فراهم  اقتصادي،  کالن  ثبات  تامین  به    مالکیت،  منجر 

راه افزایش  آن،  تبع  به  و  اقتصادي  شکنندگی  کار  اندازي کاهش  و  هاي  کسب 

 شود.جدید می
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