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 وکوار  کسوب ها، اخذ اعتبارا  باقکی و مواردی از این قبیل بر فضوای  وکار کسبر اقجام جناحی و سیاسی د
بر فسواد در کشوورهای    تأکیدبا  وکار کسببر فضای  مؤثر، عوامل پژوه در این  رو ازاین ؛باشد تأثیرگذار
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شفافیت استخراج شوده و مودل تیقیوا بوا      المققی بینبرآورد مدل از پایگاه االالعاتی باقک جهاقی و سازمان 
 توأثیر دهد که باال بودن سطح فساد  روش رگرسیوقی کواقتایل برآورد شده است  قتایج برآورد مدل قشان می

قور    کنود   یون کشوورها را بودتر موی    در ا وکوار  کسوب کشورها داشته و فضای  وکار کسبمنفی بر سهولت 
اما در  ؛دارقد وکار کسبمنفی بر فضای  تأثیرثباتی اقتصادی  های بی عنوان شاخص بیکاری و قر  تورم قیز به

های اول، دوم و سوم بوه لیواآ آمواری معنوادار     تنها در کواقتیل قر  بیکاری تأثیردرصد،  5سطح معناداری 
منفی، مثبت و منفی  تأثیرترتیب  ودن تجاری کشور و قوساقا  قر  ارز به  همچنین درآمد مالیاتی، باز باست

 ند ی معنادار هستدرصد به لیاآ آمار 5داشته و این اثرا  در سطح معناداری  وکار کسببر فضای 

 

 ، فساد، رگرسیون کواقتایل، ایران وکار کسب :ها کلیدواژه 

 JEL:.M21, D73, C22, C19 یبند طبقه

 

 مقدمه

بوا   بووده و کننوده وعوعیت اقتصوادی هور کشوور       های تعیوین  شاخص ازجمقه 1وکار سبکفضای 
توان به بررسوی و تجزیوه و تیقیول شورایت اقتصوادی هور کشوور پرداخوت  فضوای           استناد به آن می

توری باشود منجور بوه افوزای  سوالمت اقتصوادی        تور و رقوابتی  فافشدر کشورها هرچه  وکار کسب
های اقتصادی را در پوی   روقد بهبودی شاخصهمچنین  قوب شده وهای مطکشورها و اتخاذ سیاست

گوذاری   مساعد، بر افوزای  جوذب سورمایه    وکار کسبفضای  ریتأثدیگر،  به عبار  خواهد داشت 

  اسووتمشووهود  کووامالًرشوود تولیوود قاخووالص داخقوی  همچنوین  داخقوی و خووارجی، ایجوواد اشووتغال و  
باشوند، بور    جار  خود با سایر کشورهای دقیا میدقبال گسترش حجم ت کشورهایی که به الورکقی به

 هوای  مؤلفوه دارقود و اقوداما  متعوددی را در راسوتای بهبوود       تأکیود  وکوار  کسبلزوم بهبود فضای 
هوای مزبوور   و بهبود شاخص وکار کسبآقچه مسقم است اصالح فضای دهند   اقجام می وکار کسب

ویت مشارکت بخ  خصوصی در عرصه گامی مثبت و اساسی در جهت تق تنها قهدر عرصه جهاقی 
الوور قطوا از منظور     بقکه به ،شود تولید در کشور میسوب میهمچنین ارتقاء سطح اشتغال و  ،اقتصاد
شور   همچنوین  قماگرها برای ورود به کشور میزبوان و   ترین مهم ازجمقه قیز گذاران خارجی سرمایه

 ,.Mehrabani, et al) شوود  ب موی میسوو الزم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشوور  
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2016 .) 

همچنوین از  یکی از پارامترهای مهم برای جذب سورمایه خوارجی و    وکار کسبشاخص فضای 

در یوک اقتصواد،   شوود    گوذاران میسووب موی    گیری سرمایه تصمیمکننده در  عوامل تعیین ترین مهم
  اسوت  1ن عوامول فسواد  ایو  تورین  مهوم   یکوی از  تأثیرگذارقود  وکوار  کسوب عوامل متعددی بر فضای 

-تواقد برای یک اقتصاد آسویب دهند که فساد میمطالعا  متعدد اقجام شده در زمینه فساد قشان می

مقوی   اقتصواد  یوافتگی توسوعه  سوطح  و درجوه  بوه  فساد مخرب آثار گستردگی و زقنده باشد  وسعت
 را آن و اقتصادی شده رشد ماقا گذاری،سرمایه اقجام اقگیزه کاه  با ابتدا در فساد دارد  بستگی

در  کنود  موی  جقوگیری رشد افزای  دولت از مخارج ساختار تغییر ایجاد با سپس دهد می کاه 
 ایجواد  بوا  اجتمواعی  معضول  ایون  کند می را تضعیف اقتصادی رشد مختقف مسیرهای از فساد واقا

 همچنوین،  د کنو موی  جقووگیری  بوازار  مکواقیزم  از گسوترش  هااقگیزه و منابا تخصیص در اقیراف

 عورر  بوه  و داشوته  هموراه  به را قراردادها مفاد از قاشی تضمین منافا عدم و مالکیت حقوق تضعیف

کواه    را دولتوی  و مخوارج  هوا  زیرساخت کارایی فساد در عمن کند می عمل کوچک هایبنگاه

 بور  مهموی  لطمه بهداشتی کاسته و و آموزشی های حوزه در دولتی مخارج سطح از داده و همچنین

 (.Tanzi, 1998)کند می وارد اقتصادی رشد
اقتصواد   بوه  هوا فعالیت اقتقال با و دارد پی در را دولت مالیاتی درآمدهای کاه  فساد همچنین 

-موی  هوا را افوزای    مالیا  آوریجما هزینه قهایتاً و مالیاتی شده فرار موجب )اقتصاد سایه( 2پنهان

 از قاشی تورمی پیامدهای و منجر شده دولت بودجه در شتربی هایکسری به تواقدبنابراین می دهد 

شوده   مقی اقدازهایپس کاه  در منجر به کند  عالوه بر این، فساد تقویت را دولت کسری بودجه
 (.Cooray & Schneider, 2016)دارد  منفی تأثیردرآمد قیز  و بر توزیا

 کوارآفرینی  در موجوود  هایاقگیزه داشته و تأثیربر فضای کارآفرینی قیز  داز الرف دیگر، فسا 

 بوه  غیرمولود  هوای فعالیوت  در را خود منابا از بخشی تا کندمی وادار را کارآفرینان و داده تغییر را

 قیازمنود  کوه  همچنین کارآفرینواقی  و کوچک هایوکار کسببرای  فساد ای که گوقه به ببندقد  کار

 منظوور  بوه  را خوود  گوذاری سورمایه  رآمود د از بخشی مجبورقد و هستند مجوزها و هاگواهی برخی

________________________________________________________________ 
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خواهود   ایفوا  را اعافی مالیا  یک قق  قمایند، تسقیم مقاما  فاسد به هدف، بازارهای به دستیابی
هوا باعوخ خواهود شود توا فسواد بور         تمامی این مکاقیسم (.Cooray & Dzhumashev, 2018)کرد 

 منفی داشته باشد  تأثیر وکار کسبفضای 

جوزو   وکوار  کسوب باعخ شده اسوت توا بهبوود فضوای      وکار کسبفضای از سوی دیگر اهمیت 
و  وکوار  کسوب  کوه فضوای   الووری  اقتصادی کشور قرار گیرد  به گذاران سیاستهای اساسی  دغدغه

قورار   تأکیود موورد   پونجم  و چهوارم  سووم،  توسوعه  هوای در برقامه دولتی گذاری سرمایه ارتبا  آن با
 ریتوأث  بوه  توجوه  بوا  و اشواره  اقتصوادی  و اداری ساختار الحاص به توسعه سوم برقامه در گرفته است 

اقتصوادی، بوه    یهوا  تیفعال گسترش و توسعه برای امور اقجام بر سهولت وکار کسب مناسب مییت
 فعال پیوقدی قیز توسعه چهارم برقامه در شده است  تأکید الزم هایگذاریسیاست اتخاذ و اجرای

 گوذار قواقون  کوه  باشود  موی  اهوداف  از بخشی خارجی جار ت بخشیدن به روقا و جهاقی اقتصاد با

 فضوای  بهبوود  جهوت  در توسعه سوم در برقامه ذکرشده های سیاست مکمل عنوان به است کوشیده

        گوردد  فوراهم  رشود اقتصوادی   بوه  دسوتیابی  بورای  مطقووب  شورایت  توا  قمایود  ارائوه  وکوار  کسوب 

(Karimi takanlou, et al., 2014.) 
 موعوو   به قیز رهبری معظم مقام ابالغی توسعه، پنجم برقامه های سیاست 21-3 بند همچنین در

 فوراهم  بوا  اسوت توا   گردیوده  موظوف  دولوت  آن، براسوا   و پرداخته شوده  وکار کسب فضای بهبود

 آوردن فوراهم  اقتصوادی،  هوای  خطرپوذیری  کاه  کالن، اقتصاد ثبا  برای الزم های زمینه آوردن
 بورای  را شورایت  توسوعه،  پونجم  برقاموه  قالب در االالعا  و آمار مستمر ارائه و الزم های زیرساخت

 عنووان  تیت قیز توسعه پنجم برقامه الییه 68 تا 66 مواد همچنین  کند مهیا وکار کسب فضای بهبود
  است  شده پیشنهاد "وکار کسب فضای بهبود"

ا کشوورهای همسوایه   در کشور و در مقایسه بو  وکار کسباما با وجود این اقداما ، هنوز فضای 

گزارشووی از فضووای  هرسووالهکووه  1باقووک جهوواقی یهووا گووزارشوعووعیت مطقوووبی قوودارد  براسووا  
کند، ایوران در مقایسوه بوا کشوورهای     برای کشورهای جهان را با جزییا  آن منتشر می وکار کسب

 وکوار  کسب، قمره سهولت اقجام 2019دیگر و منطقه وععیت مطقوبی قدارد  براسا  گزارش سال 
 190در بوین   وکوار  کسوب بوده و این امر باعخ شده است تا ایران به لیواآ فضوای    98/56در ایران 

________________________________________________________________ 
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، رتبوه بودتری   وکار کسبرا داشته باشد  براین اسا  ایران به لیاآ سهولت اقجام  128کشور، رتبه 
دن، کشورهایی همچون: امارا  متیده عربی، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عموان، ار   در مقایسه با

تور از متوسوت منطقوه خاورمیاقوه و شومال       که قمره کشور پایین الوری قطر، توقس و پاکستان داشته به
بندی، جمهوری اسالمی ایران تنها از کشورهایی ماقند: الجزایور، عوراق    در این رتبه .باشد آفریقا  می

  (.World Bank, Doing Business Reports, 2019)و سوریه وععیت بهتری دارد

 

 
 2019، های منتخبدر ایران و کشور وکار کسبرتبه سهولت انجام  -1 نمودار

 .World Bank, Doing Business Reports, 2019 منبع:

 
و بوا در قظور    وکوار  کسببه وععیت ایران و کشورهای منتخب اسالمی از لیاآ فضای  توجه با

 اهوداف  و هوا  چوال   تورین  مهوم  از یکوی  عنوان به وکار کسب فضای گرفتن این موعو  که، بهبود

 لوذا در ایون تیقیوا،    اسوت؛  بوده گذشته مطرح هایدهه در کشور ایران اقتصادی کالن هایبرقامه

بور متغیور فسواد در کشوورهای منتخوب اسوالمی در بوازه         تأکیدبا  وکار کسببر فضای  مؤثرعوامل 
م بورای بورآورد مودل از    ها و االالعوا  الز  گردد  برای این کار داده مطالعه می 2005-2018زماقی 

استخراج شوده و مودل تیقیوا بوا روش      1شفافیت المققی بینپایگاه االالعاتی باقک جهاقی و سازمان 

________________________________________________________________ 
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 برآورد شده است   1رگرسیوقی کواقتایل

 

  و پیشینه تحقیق مبانی نظری

 بانک جهانی و اجزای آن وکار کسبشاخص 

 زمال شوور   سووه  مالکیووت  حقوووق  فوو  ح و بوازار  بودن رقابتی ها،قیمت شفافیت و بودن آزاد
 بهبووود  در دولوووت  ققووو   و باشود  می اقتصواد بودن کارآ و خصوصی بخ  اقتصادی فعالیت برای

 مهوم  بسویار  خصوصوی  بخو   فعالیوت  جوذب  فضووا و فووراهم آوردن شورایت مناسوب جهوت     ایون
-موی  بنگواه  یک ، وکار کسبفضای  مساعد شرایت در تنها دهد که می قشان جهاقی تجربه  باشد می

مجموعوه  شوامل   وکار کسبمییت  ،در یک تعریف کقی  قماید عمل و بهینوه کارآ صور  به تواقد
، تواقد آن را به سهولت تغییر دهود  مدیر بنگاه قمی و گذاشته ریتأثعوامقی است که بر عمقکرد بنگاه 

بخو    الوورکقی  بوه و  هوا  بهبوود عمقکورد بنگواه    ،بهبود قیابد وکار کسبتا زماقی که مییت همچنین 

اهمیت موعو ، باقک جهاقی با استفاده از شواخص   با توجه به  قخواهد شد پذیر امکان قیز خصوصی
بور روی اقجوام    ماًیمسوتق به بررسی و ارزیابی قوواقین، مقوررا  و مجموعوه عووامقی کوه       وکار کسب

بنودی کشوورهای    رتبوه پرداخته و اقدام به  باشند، می تأثیرگذارو رشد اقتصادی کشورها  وکار کسب
 کرده است جهان 

  :عبارتند از وکار کسبتشکیل دهنده فضای  های مؤلفه الورکقی به
تعوداد دفعوا  مراجعوه یوک متقاعوی، مود         :چهار عامول  ،این شاخص: 2وکار کسبشرو   -

  دهد زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی را قشان می

 قیاز مورد مجوزهای اخذ برای عروری فرایند تمام شامل مؤلفه : این3ی ساختاخذ مجوزها -

 تعوداد  دهنوده  قشوان  شواخص  ایون  مووردی  مطالعه که باشد می کارگاه اقدازی یکراه و تأسیس تا

 هور  معوین  اسوتاقدارد  با قیاز مورد مجوزهای دریافت برای شده هزینه صرف و زمان مد  مراحل،

 .باشد می کشور

________________________________________________________________ 

1. Quintile Regression.  
2. Starting a Business. 

3. Dealing with Construction Permits. 

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/iran#DB_sb
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  1دریافت برق  -
را قشان داده  رسمی اسناد دفتر در دارایی ثبت جهت الزم : این شاخص، فرایند2مالکیتت ثب -

 سنجد  اسناد را می دفاتر در مالکیت ثبت مربو  به هایهزینه و مراحل، مد  زمان و تعداد

 دقوت  گسوترده،  سونج   امکان و تواقمندی میزان اعتبار اخذ : شاخص3دریافت وام و اعتبار -

 بخو   توست که باشد حقوقی می و حقیقی افراد مالی پوش  االالعا  میزان و ریاعتبا االالعا 

 براسوا   توا  شوود موی  داده قورار  افراد یا ها سایر سازمان اختیار در و ثبت خصوصی بخ  یا دولتی

 .بپردازقد اقتصادی فعاالن ارزیابی به شده تعیین اعتبار

 چوه  توا  سورمایه  صاحبان که شود می بررسی این شاخص : در4گذاران خرد سرمایه حمایت از -

 بوا  مودیران  منوافا  کوه  معامالتی در ویژه به باشند، می رسمی و قاقوقی قهادهای مورد حمایت اقدازه

میزان حمایت قواقوقی از سوهامداران   باشند  این شاخص  می تعارض در دولت منافا یا منافا شرکت

مدیر و سهولت شکایت  مسئولیت، درصد یک شرکت بورسی در سه زمینه افشای االالعا  10زیر 
 کند  ر را مطالعه میاز مدی

 تعیین زمان پرداخت، دفعا  مالیا ، تعقا مأخذ مالیا  پرداخت شاخص :5پرداخت مالیا  -

 هوای  فعالیوت  از حاصول  سوود  از درصودی  حسوب  بور  را پرداخوت  قابول  کل مالیا  و پرداخت، و

 قماید می ارزیابی اقتصادی را

 بورای  روز تعوداد  اسوناد،  تعوداد  امضواء،  تعداد مراحل، : این شاخص تعداد6تجار  فرامرزی -

 روز تعداد اسناد، تعداد امضاء، تعداد مراحل، تعداد همچنین و عوارض و هامیزان تعرفه صادرا ،

 .سنجدمی را و عوارض ها تعرفه و میزان واردا  برای

م قضایی برای الزام بوه اجورای یوک    کارآیی قظا: در این شاخص، 7االجرا شدن قراردادها الزم -

 یقیون ریال )معوادل دالری پروقوده مفوروض بورای هموه اقتصوادها( در سوه       م  1۴3قرارداد به ارزش 

________________________________________________________________ 

1. Getting Electricity. 

2. Registering Property. 

3. Getting Credit. 

4. Protecting Minority Investors. 

5. Paying Taxes. 

6. Trading across Borders. 

7. Enforcing Contracts. 

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/iran#DB_ge
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/iran#DB_rp
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/iran#DB_gc
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/iran#DB_pi
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/iran#DB_tax
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/iran#DB_tab
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/iran#DB_ec
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تعداد مراحل، مد  زمان و هزینه مرتبت با تشکیل پروقده، دادرسی و اجرای حکوم ارزیوابی    :مؤلفه
  گردد یم

 ورشکستگی اعالم برای الزم هزینه و ن، زماوکار کسب: شاخص اقیالل 1وکار کسباقیالل  -

گیرد  همچنین در ایون   می بر در را القبکاران میان ورشکسته شرکت هایتوزیا دارایی چگوقگی و
 یوک  بوه  دادن بورای پایوان   شده پرداخت هزینه و دادرسی برای الزم زمان مراحل، شاخص، تعداد

 گیرد  می قرار ارزیابی و بررسی مورد اقتصادی فعالیت

اجووزای آن کشووور در هریووک از اسووا  متوسووطی از رتبووه  رتبووه هوور کشووور بوورپایووان قیووز، در  

 (. (World Bank, Doing Business, 2019گووردد تعیووین مووی وکووار کسووبفضووای دهنووده  تشووکیل
 :هوای اقتصوادی، قظیور   که چناقچه کشوری از قظر قواقین و مقررا  پوشو  دهنوده فعالیوت    الوری هب

کستگی، قوواقین تشوکیل مشواغل جدیود و قیوز مجموعوه عوامول موؤثر بور          قاقون ورود به بازار، ورش

رتبوه مطقووبی را    ارائوه شوده   بنودی کشووری   در رتبه ،بازدارقده باشد، وکار کسبو ها  عمقکرد بنگاه
دهنوده شواخص    تشکیل های مؤلفهبرای قموقه، رتبه کشورهای منتخب بر اسا    کسب قخواهد کرد

اقد  بور ایون اسوا ، رتبوه      ارائه شده 3و  2در قمودارهای  2019ل برای سا وکار کسبسهولت اقجام 
االجرا شدن قراردادها در مقایسه ایران در اخذ وام و اعتبار، اخذ مجوز ساخت، ثبت مالکیت و الزم

پوایین بووده اموا در موواردی ماقنود شورو         وکوار  کسوب دهنوده شواخص    تشوکیل  هوای  مؤلفهبا سایر 
 باشد  ا میرتبه بهتری را دار وکار کسب

                           

 گیری اندازه فساد و شاخص

 توسوعه  درحالکشورهای  از اعم کشورها تمامی که است فراگیری پدیده حاعر حال در فساد

فسواد   بوا  ها مبوارزه دولت اصقی اهداف از یکی و همچنین بوده مواجه آن با همچنین توسعه یافته و
 های دشواری آن، پیچیدگی البیعت باشد، می پنهان و اقتزاعی ایپدیده فساد ازآقجاکه اما ؛باشد می

 و سونج   دشوواری  بوه  تووان  موی  آن، ازجمقوه کوه   است کرده فساد ایجاد با مواجهه در را زیادی
 .(Majles Research Center, 2016) کرد اشاره آن گیریاقدازه

 

________________________________________________________________ 

1. Resolving Insolvency. 

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/iran#DB_ri
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 شاخص دهنده های تشکیل ؤلفهم در گروهی ازایران و کشورهای منتخب  رتبه  -2 نمودار

 2019، سال کار دروسهولت انجام کسب 

  .World Bank, Doing Business Reports, 2019  منبع:
 

 
شاخص سهولت انجام  دهنده های تشکیل در  گروهی از مؤلفهایران و کشورهای منتخب  رتبه  -3 نمودار

 2019، در سالکار وکسب
  .World Bank, Doing Business Reports, 2019    منبع:



 19ای شماره  منطقه توسعهو اقتصاد  پژوهشهای  112

 1المققوی شوفافیت  گیری فساد، شاخص فساد سازمان بوین  ها برای اقدازه شاخص ترین مهمیکی از 
بنودی   )عودم وجوود فسواد( درجوه    100فاسد( تا  کامالًباشد که در آن شاخص فساد از قمره صفر)می

وان شواخص ادرا   شاخصی تیوت عنو   هرساله 1995از سال  شفافیت یالمقق سازمان بینشده است  
را برای تعداد زیادی از کشورها در مناالا مختقوف جهوان میاسوبه کورده و براسوا        (CPI) 2دافس
کنود  شواخص    بنودی موی   هوا رتبوه   میزان فساد موجود در بخو  دولتوی آن   حسبکشورها را بر ،آن

، مدیریت دولتی، شورایت دسترسوی شوهروقدان بوه خودما  دولتوی       :ادرا  فساد با معیارهایی چون
 المققوی  بوین  ساختار حقوقی و قضایی و موقعیت بخ  خصوصی در کشورها، که از جاقوب سوازمان  

 Transparency) گووردد در آلمووان تعیووین شووده اسووت، میاسووبه مووی   3شووفافیت و داقشووگاه پاسووا 

International, 2018). 
 

 وکار کسبفساد و ارتباط آن با فضای 

ارتبا  معناداری  وکار کسبرشوه با سهولت اقجام لیاآ تئوریکی بین پیامدهای منفی فساد و به
مشاهده شده است کوه   فیقیپینوجود دارد  در اغقب کشورهای تازه صنعتی شده ماقند هند، برزیل و 

هوا شوده و   ها منجر به رشد ایون قوو  فعالیوت   وکار کسبکیفیت مطقوب مقررا  و قواقین مربو  به 

ا ترغیب کرده و از این الریا به قفوا اقتصواد در سوطح    های مستقیم خارجی رگذاریاحتماالً سرمایه
از الرف دیگر، شویو  فسواد و رشووه قیوز قتیجوه معکوسوی داشوته و باعوخ          کالن اقدام قموده است 

، یک مقام دولتوی در ازای دریافوت   مثال عنوان بهها شده است  وکار کسباختالل در سهولت اقجام 
هوای خوا    کند تا بتواقود بوه شورکت   ه بازار ایجاد میها ب رشوه، مواقعی را برای ورود سایر شرکت
، دیگور  بیان به  شود میفضای رقابتی  ، ماقا تیقارو ازاین)دهنده رشوه( حالت اقیصاری ایجاد کند  

 ,Sung) و دریافوت رشووه وجوود دارد    وکوار  کسوب یک رابطه منفی بین شواخص سوهولت اقجوام    

2013 .)Ades & DiTella (1999) و Emerson
 

قشان دادقد کوه رقابوت بیشوتر منجور بوه       (2006)

توان قتیجوه گرفوت کوه وجوود فسواد و رشووه بور        می ها شود  با استناد به مطالعا  آن فساد کمتر می

________________________________________________________________ 

1. Transparency International (TI) Index.  
2. Corruption Perceptions Index.  
3. Passau. 
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تأثیر منفی گذاشته و با ایجاد ماقا برای ورود بوه عنووان قتیجوه رفتارهوای      وکار کسبسهولت اقجام 
 گردد   ضای رقابتی میاز سوی مقاما  دولتی، باعخ کاه  ف آمیز تبعیض

عبارتی، مقاما  فاسد در ازای دریافت رشوه ممکن است قدر  خود را برای میدود کوردن   به
های مورد قظور خوود را افوزای  داده و بودین ترتیوب       کار گیرقد تا قدر  اقیصار شرکت رقابت به

ی توا حودود   دهو  ها را افزای  دهند  عالوه بر این، تصمیم یک شرکت بورای رشووه   سود آن شرکت

گیوری در موورد    دیگر شرکت مربواله برای تصومیم  به عبار زیادی به مبقغ رشوه قیز بستگی دارد، 
کند که، آیا میزان درخواست شده رشوه از سود شرکت بیشوتر   پرداخت رشوه به این قکته توجه می

ده و فعالیوت  باشد یا قه؟ اگر تقاعای رشوه بیشتر از سود شرکت باشد، بنگواه از بوازار خوارج شو     می
کند و بالعکس  با توجه به این قکته، مقام فاسد مجبور است داق  خود را از سود خود را تعطیل می

ای کوه   های اجتمواعی و االالعوا  داوالقباقوه   ای که با حضور فناوری، رساقهشرکت باال ببرد  وظیفه

تور    ، آسوان کننود  موی گوذاران ارائوه   های سهامی عام برای ایجواد رعوایت و آگواهی سورمایه     شرکت
 گردد  می

فساد ایون قابقیوت را دارد   توان گفت که  می وکار کسبفساد بر فضای  تأثیرهمچنین در رابطه با 
هموان    های خوارجی را قیوز از بوین ببورد     وری یک کشور را کاه  داده و اثربخشی کمک که بهره

هووا  وبی از آنتوووان بووه موجووب فوایوود تجووار  آزاد، بووه خوو هووای خووارجی کووه مووی دسووته از کمووک
هوای مناسوب در تعوامال  دولتوی و      پوذیری و قظوار    برداری قمود  فقدان شوفافیت، مسوئولیت   بهره

در   کنود  خطر افتادن رقابت عادالقه شده و رشد اقتصادی را بوا مشوکل مواجوه موی     تجاری، باعخ به

شوتر در بوین   های قاکارآمد قیز در ارتبا  است که باعوخ ایجواد قودر  بی    عمن فساد با بوروکراسی
صوف افوراد بورای دریافوت خودما        هرچقودر شوایان ذکور اسوت     شود  قمایندگان فاسد دولتی می

خواهود  تر شود، اقگیزه شهروقدان برای رشوه دادن به افراد مسئول قیز افوزای  پیودا    عمومی الوالقی
ایوون اثوورا  مخوورب و منفووی فسوواد، اصووطالح چوووب الی چوور   رایبوو معموووالً  پژوهشووگران کوورد
  برقد به کار می را 1تنگذاش

های اقتصوادی   دهد، لذا موجب کاه  فعالیت های تولید و قااالمیناقی را افزای  می فساد، هزینه

________________________________________________________________ 

1. Sand the Wheel. 
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گذاری خارجی قیوز   گذاری داخقی، بر سرمایه شود  عالوه بر اثر منفی بر سرمایه گذاری می و سرمایه
 تأثیرگوذار وکوار   و فضوای کسوب   ها قیز بر اشوتغال  گذاری گذارد  کاه  سرمایه اثری قامطقوب می

 .(Amarandei, 2013)هستند 
 بواز  خوود  بوه  مخصوو   کوار وکسوب  اقودازی راه از را داخقوی  دارانسورمایه  باال، همچنین فساد

 و هوا سوازی  خصوصوی  الریوا  از منوابا  اتوالف  و دادن بواد  بور  فسواد،  تأثیر شدیدترین شاید  داردمی

 (Theobald, 1990) . باشد  دولتی هایمزایده
 از اداموه  در و یابود  موی  افزای  اقتصادی های فعالیت بازدهی فساد، کاه  با است ذکر خور در

 خواالر  االمینوان  بوا  خصوصوی  بخو   فعواالن  گوذاری،  سرمایه برای امنیت ایجاد و تولید روقا الریا
 نایو  اداموه  بوا  که است بدیهی و آورقد می روی ده سود و پربازده های گذاری سرمایه سمت به بیشتر
کوار در   و فضوای کسوب   درقتیجوه  و بیشوتر شوده   کوار  قیوروی  جذب و اشتغال ایجاد برای زمینه روقد

  Trentini & Koparanova, 2013; Dutta et al, 2013)) کشور بهبود خواهد یافت
 و منصوف  عوادل،  اداری و قضوایی  میافول  ایجواد  قوواقین،  دقیوا  اجورای  فساد؛ کاه  همچنین

 راسوتای  در کوار  بازار قواقین ازجمقه قواقین بیشتر هرچه اجرای حسن و هماهنگی همچنین و مستقل
 را اوعوا   امر این که دارد همراه به کارآمد الور به را کارفرمایان و شاغالن و کارجویان از حمایت

 ( Ntouko, 2013) کند می مهیا وکار کسب فضای بهبود برای بیشتر هرچه
بوا خطور    را ها کارآفریناقه شرکت روحیه و رفتارها یا فزاینده شکل به فساد ها، شرکت سطح در
 بواالتری  های قطعیت عدم و ها هزینه با هستند، رو روبهبا فساد  که هایی شرکت عمدتاً  کند مواجه می

 در  باشود  موی  تأثیرگوذار  هوا  آن ای سورمایه  و راهبوردی  تصومیما   بر درقهایت که باشند می رو روبه
 گوذاری  سرمایه بیخ در  باشد ها دارا می شرکت رشد و قوآوری با منفی همبستگی یک فساد عمن

 گوذاری  سورمایه  مقاصود  اقتخواب  بورای  خوارجی  های شرکت تصمیما  بر فساد قیز خارجی مستقیم
واقووا  در  باشود  موی  خوارجی  مسووتقیم گوذاری  سورمایه  هوای  جریووان دهنوده  کواه   و بووده  اثرگوذار 
 هوا وکار کسوب  بورای  بینی پی  غیرقابل های هزینه جادای باعخ فساد که بیان قمود توان می الورکقی به

  عمل خواهد قمود وکار کسببه عنوان ماقعی در راستای سهولت اقجام  قتیجتاًو  شده
 شوکل  بوه  را وکوار  کسب فضای بر مؤثر عوامل توان می موجود مطالعا  براسا  و مجمو  در 

 کرد: بیان زیر
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 وکار کسببر فضای  مؤثروامل ع -4 نمودار
 Sivula, 2015. :منبع: اقتباس از

 
همچنین اگر روقد حرکتی رتبه ایران و کشورهای منتخب در شاخص ادرا  فسواد و شواخص   

دهنده وجود یک رابطه مثبت بوین   دست آمده، قشان را باهم مطالعه کنیم، قتایج به وکار کسبفضای 

آن باال بوودن   تبا بهباال بودن سطح فساد در یک کشور )و  دیگر به عبار باشد   این دو شاخص می
قیوز   وکوار  کسوب رتبه شاخص ادرا  فساد در کشوور(، قشواقگر رتبوه بواالی آن کشوور در فضوای       

 ( 5باشد و برعکس )قمودار  می
 

 پیشینه تحقیق

اره تووان بوه مووارد زیور اشو      رو، می  از اهم مطالعا  اقجام شده در ارتبا  با موعو  تیقیا پی 

 قمود:
Valibeighi & Panahi  (2010) ایگواه ایوران در اقتصواد جهواقی در     ج"با عنوان  ایدر مطالعه

هووای توسووعه اقسوواقی، آزادی اقتصووادی و فضووای مقایسووه بووا کشووورهای منتخووب )از منظوور شوواخص

)از منظور   به بررسی جایگاه ایران در اقتصاد جهاقی در مقایسه بوا کشوورهای منتخوب    "(وکار کسب
اقود  بوا توجوه بوه رتبوه و       ( پرداختهوکار کسبهای توسعه اقساقی، آزادی اقتصادی و فضای اخصش

شوده  خنثی و بازدارقده ارزیوابی   وکار کسب، ایران در زمره کشورهایی با فضای اهوععیت شاخص
 هکو  دهنود  های این مطالعه قشوان موی   باشد  یافته هم و شاید کفه ترازو به سمت بازدارقده بیشتر است

فضای کسب 

 و کار

 

سیستم 

 مالیاتی

 

تورم و 

 بیکاری

 فساد
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کشور که باید بدان توجه جدی قمود عبارتند از: میویت   وکار کسبعوامل مؤثر بر فضای  ترین مهم
هوای بوازار، تسوهیل فراینود جوذب سورمایه خوارجی، کواه           سیاسی، مییت اقتصاد کالن، فرصوت 

موالی   نیتوأم های صادرا  و واردا  کشور و کنتورل ارزی، بهبوود وعوعیت سیسوتم مالیواتی،       رویه
بوا اصوالح    همچنوین البوا قظور قویسوندگان مقالوه،       هوا  رساختیزبازار کار و  و واردا صادرا  و 

کشوور را بوه سومت     وکوار  کسوب تووان فضوای    ساختار اقتصادی کشور بر اسا  فاکتورهای باال می

 برقده سوق داد  ایجاد فضای پی 

 

 
 وکار کسبی های ادراک فساد و فضا روند رتبه ایران و کشورهای منتخب در شاخص -5نمودار

  World Bank, Doing Business Reports and Transparency International, 2019. :منبع

 

Karimi takanlou, et al (2014) بور فضوای    تأثیرگوذار مطالعوه عوامول   "ای با عنووان  در مقاله
در  1ههای گستردتوعیح با وقفه با استفاده از روش اقتصادسنجی الگوی خود "در ایران وکار کسب

اقد که قتوایج   پرداختهدر ایران  وکار کسببررسی عوامل مؤثر بر فضای به  1350-1390دوره زماقی 
 زیور  اصوالح  بخو   در ویوژه  بوه  های دولتوی  گذاری سرمایه دهنده این است که، افزای  تیقیا قشان

________________________________________________________________ 

1- Autoregressive Distributed Lag (ARDL).  
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 و قوررا  م و قواقین دولت، ثبا  ،وکار کسب ایجاد به مربو  قواقین بازقگری و اصالح ها، ساخت
 و و غیوره(  آشونایان  بوه  واگوذاری مشواغل   بازی، پارتی فساد )رشوه، کاه  قاقون، و قظم حاکمیت

 و اعتمواد  بوه  منجور  تواقود  که موی  دولت اقتصادی و سیاسی عمقکرد در بازقگری و اصالح درقهایت
 یفضوا  بهبوود  راهکارهوای مهوم بورای    ازجمقوه  گردد، وکار کسب حوزه در گذاران سرمایه االمینان
بواالی   بوه رتبوه   توجوه  بوا  اسوت  ذکور  شوایان  همچنین،  باشند می بیکاری و فقر کاه  و وکار کسب

 ایوران  جایگاه تا گیرد صور  تمهیداتی بایست ، میوکار کسب جهاقی های شاخص در ایران کشور
  یابد دست مطقوب سطح به و یافته بهبود

Avnimelech & Zelekha  (2011) کارآفرینی در  بر فساد تأثیر"ن در مطالعه خود تیت عنوا
رابطوه بوین فسواد، کوارآفرینی و رشود اقتصوادی را مطالعوه         "کشورهای توسعه یافته و توسوعه قیافتوه  

کشوور   3۴کشور و در قالب دو گروه جداگاقوه شوامل    176های  ها از داده اقد  بدین منظور آن کرده

دهنوده   اقد که قتایج تیقیوا قشوان   کردهکشور توسعه قیافته استفاده  70)توسعه یافته( و OECDعضو 
داشته و رشد اقتصوادی   وکار کسبمنفی و معنادار بر کارآفرینی و بازدهی  ریتأثاین است که، فساد 

باشند، سوطح کوارآفرینی    عبارتی کشورهایی که با سطح باالی فساد مواجه می  به دهد  را کاه  می
  شد با در آن کشورها پایین می وکار کسبو مولد بودن 

Sivula (2015)  گیوری شوکل  در فساد تأثیرگذاریباعخ  عوامقی چه"در مطالعه خود با عنوان 
فسواد بور    ریتوأث بور فسواد و چگووقگی     موؤثر عوامول   "اوکوراین  از مووردی  شود؟ مطالعوه می مشاغل
های کشور اکراین برای دوره ها را مطالعه کرده است  وی با استفاده از دادهوکار کسبگیری  شکل

 تورین  مهوم کوه   ردیو گ یمو تخموین زده و قتیجوه    1، مدل خود را با روش پاقل دیتا2000-201۴ماقی ز
بر فساد، فقدان استقالل سیستم قضوایی و عوعف رقابوت بوین احوزاب سیاسوی در        تأثیرگذارعوامل 

منفوی )ولوو عوعیف( بور      ریتوأث دهد که فسواد  باشد  همچنین قتایج برآورد مدل قشان میکشورها می
دارد  بدین معنی کوه، کشوورهای بوا فسواد اقتصوادی کمتور، دارای میویت         وکار کسبری گیشکل
هوای مالیواتی    عالوه بر این، در دسوتر  بوودن منوابا موالی، سیسوتم      بهتری خواهند بود  وکار کسب

 رابطه معناداری دارقد  وکار کسبهای آموزش افراد با فعالیت تر و تعداد سال پیچیده

________________________________________________________________ 

1- Panel Data.  
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(2018) Bonga et al و فساد بر رشود   وکار کسبارزیابی اثرا  سهولت "ای با عنوان در مقاله
، فسواد و  وکوار  رابطه بوین سوهولت کسوب    "اقتصادی در کشورهای عضو منطقه آزاد تجاری آفریقا

هوای پواققی بورای دوره     اقود  در ایون تیقیوا از تجزیوه و تیقیول داده      رشد اقتصادی را مطالعه کورده 
دهود کوه    این مطالعه قشان می یها افتهیاستفاده شده است   Stata آماری رافزا قرمو از  2016-2010

و  وسواز  سواخت متغیرهای فساد، تجار  در مرزها، گرفتن وام و اعتبار، ثبت مالکیوت، اخوذ پرواقوه    

هووای  و حمایووت از قگراقووی  وکووار کسووبورشکسووتگی  وفصوول حوولشوورو  فعالیووت، چگوووقگی  
 باشند    و معنادار در رشد اقتصادی کشورهای مذکور می جهتو قابل، دارای اثرا  گذاران سرمایه

Schmidt & Prytula (2018)  فسواد   "اوکراین در تجاری فساد"در پژوه  خود تیت عنوان
 2015و  2013 یهوا  سوال های اقتصادی فعال در اوکراین را الوی  بنگاه وکار کسبموجود در فضای 
عنووان قموقوه    بنگواه بوه   120تعوداد   2015و در سوال   بنگاه 625تعداد  2013اقد  در سال مطالعه کرده

سوءاستفاده از قودر    -1اقتخاب شده و متغیر فساد به شکل زیر تعریف گردیده است:  موردمطالعه
سوءاستفاده از قدر  توست مدیران عامل و مودیران    -2ها برای منافا شخصی  توست افراد یا گروه

هوا قتیجوه    هوای دیگور  آن   هوت منوافا افوراد یوا گوروه     کل، قه برای منافا شخصوی خوود، بقکوه در ج   
در  وکوار  کسوب  یهوا  تیو فعالماقعی برای گسترش  تواقد یمگیرقد که وجود فساد در شکل دوم  می

 اوکراین باشد 
Maruichi & Abe  (2019) وکوار در ویتنوام:    فساد و فضای کسوب "ای تیت عنوان  در مطالعه

اقود    وکوار در ویتنوام پرداختوه    فساد بر فضای کسب ریتأثبه بررسی  "شواهدی از یک مطالعه تجربی

شرکت تجاری فعال در ویتنام با مالکیوت کشوورهای مختقوف     6۴های  ها در این پژوه  از داده آن
اقود  قتوایج    کنو  اسوتفاده قمووده    از قبیل: ویتنام، آلمان، چین، ژاپن، کره، آمریکا، استرالیا و هنو  

 فعالیوت بورای   تجواری  مواقا  تأثیرگوذارترین  فسواد  کوه باشود   دهنده ایون موعوو  موی    پژوه  قشان
 معنواداری  و منفوی  رابطه ویتنام در وکار کسب فضای با فساد همچنینشود و  میسوب می ها شرکت
 دارد 

Chan, et al (2019)  اقتقوالی  اقتصوادهای  در توسوعه  و فساد تکامل"در پژوه  خود با عنوان :
و روش پاقول   1995-201۴های  استاقی کشور چین در سال یها هدادبا استفاده از  "چین از شواهدی

اقود کوه در مرحقوه اولیوه      هوا دریافتوه   اقود  آن  دیتا، سیر تکامقی فساد و توسعه را در چین مطالعه کرده
اصالحا  اقتصادی کشور چین، رابطه مثبت و کوتاه مد  بین متغیر فسواد و درآمود سوراقه وجوود     
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 ه منفی و قوی بین فساد و درآمد سراقه مشاهده شده است اما در بقندمد ، رابط؛ دارد
اسوت کوه:    این در شده، اقجام قبقی مطالعا  سایر با تیقیا این تمایز وجه که است ذکر به الزم

کوار( از روش   و ولت اقجوام کسوب  هبه دلیول داشوتن چوولگی متغیور وابسوته مودل )شواخص سو         اوالً
یود و معتبور بورای بورآورد معوادال  رگرسویوقی       رگرسیون کواقتایل اسوتفاده شوده کوه روشوی جد    

باشوند،   پاقول دیتوا موی    عمودتاً های استفاده شده در مطالعا  قبقی که  باشد که در مقایسه با روش می

در تصریح مدل از متغیرهای کقیدی قظیر: قر  بیکواری، بواز بوودن تجواری و      اًیثاقباشد   متفاو  می
 توسوعه  درحوال منتخوب اسوالمی )کوه جوزو کشوورهای      قوساقا  قر  ارز برای ایوران و کشوورهای   

 باشند( استفاده شده که در مطالعا  قبقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است  می
 

 روش تحقیق

از  گروهوی  دربور متغیور فسواد     تأکیود بوا   وکوار  کسوب بور فضوای    موؤثر در این تیقیوا، عوامول   

در ایون   موردمطالعوه می کشورهای منتخب اسوالمی مطالعوه شوده اسوت  کشوورهای منتخوب اسوال       
پژوه  عبارتند از: جمهوری اسالمی ایران، کویت، مصر، عربستان سعودی، قطر، عموان، بیورین،   
امارا  متیده عربی، ترکیه، پاکستان، یمن، مراک ، اردن، مالزی و اقودوقزی  الزم بوه ذکور اسوت     

زیواد ایون    تقریبواً شوباهت   به در دستر  بودن االالعا  مربو  به ایون کشوورها و همچنوین    توجه با
کشورها از لیاآ شرایت اقتصادی و اجتماعی به همدیگر، در قتیجه ایون کشوورها بورای مطالعوه در     

ها و االالعا  الزم برای بورآورد   اقد  در این تیقیا داده اقتخاب شده 2005 -2018الی دوره زماقی 
اسوتخراج شوده و مودل موورد      2فیتالمققی شوفا و سازمان بین 1مدل از پایگاه االالعاتی باقک جهاقی

 گردد   و روش رگرسیوقی کواقتایل برآورد می   Eviews9.0افزار قرمقظر قیز با استفاده از 

و  Sivula (2015) براسا  مطالعا  ارائه شده در پیشینه تیقیا و همچنین اقتبوا  از مطالعوا   
Maruichi & Abe (2019)معادلوه زیور    وکار کسباد بر ، در این مطالعه قیز برای بررسی اثرا  فس

 در قظر گرفته شده است:

(1)     i,t 

________________________________________________________________ 

1. World Bank. 

2. Transparency International.    



 19ای شماره  منطقه توسعهو اقتصاد  پژوهشهای  120

 شوقد: می گیری اقدازهصور  زیر تعریف و  در این مدل متغیرها به
که توست باقک جهاقی میاسوبه و   tام در زمان iکشور  وکار کسبشاخص سهولت اقجام : 

 گردد  گزارش می
   tام در زمان iورم کشور : قر  ت
   tام در زمان iقر  بیکاری کشور : 

المققوی  که با شواخص ادرا  فسواد سوازمان بوین     tام در زمان iشاخص فساد کشور : 

 گردد  میاسبه می شفافیت

  tر زمان ام دiعنوان درصدی از تولید قاخالص داخقی( کشور  درآمد مالیاتی)به: 

که بوا قسوبت حجوم صوادرا  و واردا  بوه       tام در زمان iمتغیر باز بودن تجاری کشور : 

 گردد  تولید قاخالص داخقی میاسبه می

  t م در زماناi قوساقا  قر  ارز کشور: 

متغیرهوای مودل    آزمون ریشه واحد برای بررسوی ماقوایی یوا قاماقوایی     برای برآورد مدل، ابتدا از
شود تا معادله برآوردی رگرسویون کواذب )سواختگی( قباشود  بودین منظوور، از آزموون         استفاده می

استفاده شده و قتایج آن برای تمامی متغیرهای لیاآ شده مدل تیقیوا   1دیکی فولر تعمیم یافته فیشر
 گزارش شده است  1 در جدول

دیگور   بوه عبوار   باشوند    سوطح ماقوا موی   توان مشاهده کورد کوه تموامی متغیرهوای مودل در      می
بدون قگراقوی از جعقوی    رو ازاینباشند   متغیرهای مدل ریشه واحد قداشته و اقباشته از مرتبه صفر می

کوه بیوان    الوور  هموان توان مدل پیشنهادی را برآورد و قتایج آن را تیقیل کورد    بودن رگرسیون، می

در ایوران و کشوورهای    وکوار  کسوب بور فضوای   گردید، در این پژوه ، برای مطالعه اثورا  فسواد   
های رگرسیوقی معموولی ارتبوا  بوین     گردد  روشمنتخب از روش رگرسیوقی کواقتایل استفاده می

هوای  رگرسویون   کننود  توابا میواقگین شورالی ارائوه موی      متغیرهای مستقل و متغیر وابسته را براسوا  
زیا غیرقرمال داشوته باشوند، غیرکوارا    حداقل مربعا  معمولی در مواقعی که خطاهای رگرسیوقی تو

هوای   رگرسیون کواقتایل در مواردی که خطاها توزیا قرموال قداشوته و یوا داده    که درحالیباشند   می

________________________________________________________________ 

1. Fisher-ADF Test Statistic. 



 121  ...وکار بررسی اثرات فساد بر سهولت انجام کسب

کند  الزم به ذکور اسوت کوه در مطالعوا  ارائوه شوده در بخو          تر عمل می پر  داشته باشیم، قوی
اما در این مطالعه، قتوایج   ؛ررسی قشده استپیشینه تیقیا، قرمال بودن یا قبودن خطاهای رگرسیون ب

بهتر اسوت توا از روش    رو ازایندهد که خطاهای رگرسیون قرمال قیستند  برآورد اولیه مدل قشان می
 رگرسیوقی کواقتایل برای برآورد استفاده گردد 

 
 نتایج آزمون ریشه واحد -1جدول 

 وضعیت متغیر سطح متغیرها نتیجه

I(0) 
4/60 

* (00/0) 

خص سهولت انجام شا

 وکار کسب
 و روند مبدأبا عرض از 

I(0) 
2/53 

* (00/0) 
 و روند مبدأبا عرض از  نرخ بیکاری

I(0) 
57.6 

* (00/0) 
 و روند مبدأبا عرض از  نرخ تورم

I(0) 
5/72 

* (00/0) 
 و روند مبدأبا عرض از  باز بودن تجاری

I(0) 
8/63 

* (00/0) 
 و روند مبدأبا عرض از  درآمد مالیاتی

I(0) 
9/62 

* (00/0) 
 و روند مبدأبا عرض از  نوسان نرخ ارز

I(0) 
4/54 

* (00/0) 
 و روند مبدأبا عرض از  شاخص ادراک فساد

 

 درصد. 5*: رد فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد در سطح معناداری 

 های پژوهش. منبع: یافته

 

تابا توزیا احتمال  Yبرای متغیر تصادفی   باشد میتشریح کقی رگرسیون کواقتایل به شکل زیر 
  به شرح زیر است:

(2 )                                                                         
 گردد: صورت تابع معکوس زیر تعریف می به Y ام  کوانتیل

(3  )                                                                    
 باشد  می  که در آن

تووان گفوت کوه میاقوه قموقوه، مجموو  قودرمطقا         ، موی Y از {y1, ..., yn} برای قموقه تصوادفی  
 کند:اقیرافا  زیر را حداقل می
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(۴ )                                                                            

 مسوئقه صوور  جوواب    تواقود بوه  باشد، می می  که شبیه به  ام همچنین کواقتیل قموقه

 یابی زیر مطرح گردد:بهینه

(5 )                                                                   
 یم: که در آن دار

 (6  )                                                             
 کند: عنوان میاقگین قموقه که مجمو  مربعا  پسماقد را حداقل می به صرفاً

(7 )                                                                             
 دست یافت:  با حل معادله زیر به تابا میاقگین شرالی خطی توان می 

(8  )                                                                      

تواقد با حل معادله زیر بورای   می ، در پایان تابا کواقتیل شرالی خطی،
 برآورد شود: هر کواقتیل 

(9 )                                                                
 شود  یم دهیام قامτ لیکواقت ونیرگرس ،β ̂(τ) لیکواقت، مقدار که در آن

 متفواو   رگرسیوقی هایمنینی رسم و میاسبه قابقیت با آماری روش یک چندکی رگرسیون

 امکوان  ها، داده از جاما و کامل تصویری بیان عمن که باشد،می مختقف کیققا  صد با منطبا و

 بوودن  قرموال  به قیاز بدون را وابسته متغیر قظر مورد های چند  با متغیرهای مستقل ارتبا  سنج 

 هوای  داده بوه  قسوبت  رگرسویون  ایون  یعنوی  کند می فراهم دور افتاده ققا  حضور در حتی و ها داده

 میاقگین روی که مربعا  حداقل برخالف رگرسیون دیگر سوی از باشد می یرومندق دورافتاده قیز

 تعیوین  بورای  را اسوتراتژی منظموی   چنودکی  رگرسویون  اسوت،  متمرکوز  مکوان  پارامتر یعنی شرالی

 ,Tian et al)کند  می پیشنهاد توزیا شکل و مقیا  و مکان روی مستقل متغیرهای تأثیر چگوقگی

2016). 
آزمون مدل در رگرسیون کواقتایل سه شاخص و آزموون ارائوه شوده اسوت کوه      برای ارزیابی و 

 عبارتند از: 
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 1نیکویی برازش 

Koenker & Machado (1999)         آمواره قیکوویی بورازش را بورای رگرسویون کواقتایول ارائوه

باشووود  اگووور رگرسووویون کواقتایووول خطوووی را  رگرسووویون معموووولی موووی کردقووود کوووه شوووبیه بوووه
هوا و بوردار عورایب     تعریف کرده و فرض کنویم کوه داده    صور  به

 که: طوری ، بهاند شده بندی تقسیم   و  صور  به

(10   )                                                                

 تعریف کرد که: توان می
(11  )                                                
(12 )                                                                 

گردد که عوددی بوین    شرح زیر ارائه می بر این اسا ، معیار قیکویی برازش کوئنکر و ماچادو به
 کند: گیری می اقدازه را ام ی کواقتیلبرا ها دادهصفر و یک بوده و موفقیت قسبی مدل در برازش 

(13  )                                                                                
 

 2آزمون برابری شیب -

 Koenker & Bassett (1982)         هوا   آزمووقی را بورای برابور بوودن عورایب شویب بوین کواقتیول

زموقی قوی برای قاهمساقی واریاقس ارائه دادقد  فرعویه صوفر ایون آزموون بوه شورح زیور        عنوان آ به
 باشد: می
(1۴     )                                                            

تووان آزموون والود     کنود  بور ایون اسوا  موی      قید را بر روی عرایب اعمال موی   (k-1)(p-1)که 
 توزیا شده است    صور : تشکیل داد که به مربواله را

 
 

 

________________________________________________________________ 

1- Goodness-of-Fit. 

2- Slope Equality Testing. 
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1آزمون تقارن -
 

Newey & Powell (1987)      برای برآوردگرهای حداقل مربعوا  قامتقوارن، آزموون تقوارن را

راحتی در موورد رگرسویون کواقتایول     ارائه کردقد که قید )میدودیت( کمتری دارد  این رویکرد به
 ازای مقوادیر معوین    بوه  Yفرعیه آزمون قوی و پاول این است که اگر توزیوا  باشد   قابل استفاده می

X:متقارن باشد، خواهیم داشت 
(15   )                                                                                    

واقتایل آزمون کورد  فورض کنیود    توان این قیدها را با استفاده از آزمون والد در رگرسیون ک می
اقود  مقودار میواقی     مرتوب شوده    وجود دارد و عرایب برآوردی با اسوتفاده از   Kعدد فردی ماقند
 =jبورای   باقیماقوده بوا فورض     بووده و 5/0شوود کوه برابور بوا      فرض موی  

1,...,(k-1)/2    پواول  باشند  بور ایون اسوا  فرعویه صوفر آزموون قووی و         رن میمتقا 5/0حول عدد
 باشد: شرح زیر می به  برای

(16  )                                                                
       باشود  فرعویه صوفر قیوز     مقدار آماره آزمون والد بورای  فرعویه صوفر متقوارن بوودن، صوفر موی       

p(k-1)/2   ،توزیا شده است  صور  آماره والد به رو ازاینقید دارد 

که عنوان شد، متقارن قبودن توزیا متغیر وابسته، اقگیزه اصوقی بورای بورآورد مودل بوا       الور همان

برا برای آزمون قرمال بوودن  -باشد  در این پژوه ، از آزمون جارگروش رگرسیون کواقتایل می
-شود  قتایج این آزموون قشوان موی    عنوان متغیر وابسته مدل استفاده می به وکار کسبای شاخص فض

 ؛باشد ( می-85/7متقارن قبوده و چوله به چپ )عریب چولگی  وکار کسبدهد که شاخص فضای 
دیگر، فرعویه   به عبار باشد   می 05/0آن کمتر از   probبوده و 7/68زیرا مقدار آماره جارگ برا 

بر قرمال بودن توزیا متغیر وابسته رد شده و این توزیا چوله به چپ خواهد بوود )قموودار   صفر مبنی 
6  ) 

________________________________________________________________ 

1- Symmetry Testing. 
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 وکار کسبآزمون نرمال بودن شاخص فضای  -6نمودار

 های پژوهش.منبع: یافته

 

 نتایج برآورد مدل  -2جدول 

9/0  8/0  7/0  6/0  5/0  4/0  3/0  2/0  1/0  
 

21/4  
(25/1)  

38/5  
(28/1)  

52/2  
(62/1)  

28/4  
(38/1)  

85/3  
(42/1)  

38/2  
(27/1)  

27/3  
(34/1)  

32/4  
(28/1)  

1/3  
(11/1)  

C 

22/0-  
(9/2-) * 

28/0-  
(1/3-) * 

32/0-  
(2/3-) * 

36/0-  
(8/2-) * 

39/0-  
(4/2-) * 

41/0-  
(22/2-) * 

44/0-  

(9/2-) * 
45/0-  

(08/2-) * 

47/0-  
(58/2-) ص  *

اخ
ش

ک 
درا

ا
اد

فس
 

20/0-  
(05/1-)  

24/0-  
(3/1-)  

27/0-  
(2/1-)  

29/0-  
(4/1-)  

30/0-  
(17/1-)  

32/0-  
(64/1-)  

34/0-  
(44/2-) * 

36/0-  
*(23/2-)  

39/0-  
*(01/2-) خ  

نر
ی

کار
بی

 

11/0-  
(34/2-) * 

14/0-  
(41/2-) * 

17/0-  
(17/2-) * 

20/0-  
(18/2-) * 

24/0-  
(24/2-) * 

28/0-  
(32/2-) * 

30/0-  
(18/2-) * 

33/0-  
(52/2-)  

34/0-  
* (38/2-) رم 

تو
خ 

نر
 06/0-  

(8/2-) * 

07/0-  
(3/3-) * 

09/0-  
(2/3-) * 

12/0-  
(05/3-) * 

14/0-  
(25/2-) * 

16/0-  
(01/2-) * 

171/0-  

(4/1-)  

18/0-  
(08/1-)  

19/0-  

 (27/1-) د  
رآم

د
ی

یات
مال

 

26/0  
(04/2) * 

25/0  
(1/2) * 

23/0  
(27/2) * 

22/0  
(01/2) * 

19/0  
(96/1) * 

15/0  
*(59/2)  

12/0  
*(32/1)  

10/0  
(28/2)  * 

08/0  
*(02/2)  

ب
ن 

ود
ز ب

ا
ی

جار
ت

 

135/0-  
(4/2-) * 

142/0-  
(07/2-) * 

159/0-  
(99/1-) * 

17/0-  
(41/2-) * 

183/0-  
(28/2-) * 

195/0-  
(21/2-) * 

21/0-  
(54/2-) * 

23/0-  
(24/2-) * 

24/0-  
*(02/2-)  

نوسانان 
 نرخ ارز

53/0  56/0  59/0  54/0  55/0  56/0  53/0  57/0  55/0  R2 

9/35  
(03/0)  

1/37  
(03/0)  

5/39  
(01/0)  

2/39  
(00/0)  

8/41  
(00/0)  

2/38  
(02/0)  

3/41  
(00/0)  

7/42  
(00/0)  

5/44  
(00/0)  

آزمون 
برابر 
بودن 
ب

 شی

2/36  
(02/0)  

7/43  
(00/0)  

5/40  
(00/0)  

4/41  
(00/0)  

4/39  
(00/0)  

3/39  
(00/0)  

5/41  
(01/0)  

8/44  
(00/0)  

3/41  
(00/0)  

آزمون 
متقارن 
بودن 
ل

کوانتی
ه 

 ا

             

 .دنده درصد را نشان می 5سطح معناداری  بودن ضرایب در ربوده و معنادا tخل پرانتز مقدار آماره : اعداد دا*

 های پژوهش.منبع: یافته
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کشوورها   وکوار  کسبمنفی بر  تأثیر(، باال بودن سطح فساد 2براسا  قتایج برآورد مدل )جدول 
د فساد در هر سوطح از چرخوه   زیرا وجو ؛کنددر این کشورها را بدتر می وکار کسبداشته و فضای 

هوا  وکار کسوب تا اقیالل آن( باعخ کاه  کارایی کقی  وکار کسب اقدازی راه)از  وکار کسبعمر 
عنووان   قمایود  قور  بیکواری و قور  توورم قیوز بوه        کشورها را قامطقوب می وکار کسبشده و فضای 
 5در سوطح معنواداری    اموا  ؛دارقود  وکوار  کسوب منفی بر فضای  تأثیراقتصادی،  ثباتی بیهای  شاخص

 بوه عبوار   باشد   به لیاآ آماری معنادار می 3و 2و 1های  قر  بیکاری تنها در کواقتیل تأثیردرصد، 
ثبوا  بوودن اقتصواد کوالن کشوور و بواال بوودن قور  بیکواری و توورم باعوخ افوت قمووره             دیگور بوی  

ی کشوورها بوازتر   قماید  همچنوین هور اقودازه فضوای تجوار      کشور شده و آن را بدتر می وکار کسب
باشد، قشاقگر تعامال  تجاری و مالی بیشتر کشور با سایر کشورهای دقیا بوده و این امر باعخ بهبود 

 توأثیر گردد  بر این اسا  در این مطالعه قیز بواز بوودن تجواری کشوور      کشور می وکار کسبفضای 

لیواآ آمواری معنوادار     درصد بوه  5در سطح معناداری  تأثیرداشته و این  وکار کسبمثبت بر فضای 
 5در سطح معناداری  تأثیرقیز منفی بوده و این  وکار کسبقوساقا  قر  ارز بر فضای  تأثیرباشد   می

منفوی   وکوار  کسوب درآمد مالیاتی بور فضوای    تأثیرباشد  همچنین  درصد به لیاآ آماری معنادار می
بوه لیواآ آمواری معنوادار      3و 2و 1های در کواقتیل تأثیردرصد، این  5بوده، اما در سطح معناداری 

جوای   دیگر در شرایت کنوقی و با استفاده از االالعا  موجوود، سیسوتم مالیواتی بوه     به عبار   قیست
 رو ازایون قماید و  عنوان ماقعی در مقابل آن عمل می باشد، به وکار کسبکه مشوق شرو  و ادامه  آن
منفوی   وکوار  کسبوساقا  قر  ارز بر فضای ق تأثیرمنفی خواهد بود   وکار کسبآن بر فضای  تأثیر

زیرا وجوود قوسواقا     ؛باشد درصد به لیاآ آماری معنادار می 5در سطح معناداری  تأثیربوده و این 
 توأثیر در کشور را تضوعیف کورده و  در قتیجوه     وکار کسبو شرو   گذاری سرمایهقر  ارز، اقگیزه 

 خواهد داشت    وکار کسبمنفی بر فضای 
متغیور   59/0توا   53/0هوای مختقوف قیوز بوین      رگرسویون بورآوردی بورای کواقتیول     عریب تعیین

درصود   5در سطح معناداری  توان میباشد  همچنین براسا  قتایج آزمون برابری عرایب شیب،  می

 بوه عبوار   هوا را رد کورد     فرعیه صفر این آزمون مبنی بر برابر بودن عرایب شیب در بین کواقتیول 
ها با هم برابور قیسوتند  همچنوین براسوا  قتوایج آزموون تقوارن، در         کواقتیل دیگر عرایب شیب بین

زیورا   ؛شود درصد، فرعیه صفر متقارن بودن عرایب در رگرسیون کواقتیل رد می 5سطح معناداری 
Prob  باشد  می 05/0از  تر کوچکاین آزمون 
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 گیری بحث و نتیجه

 دقیقوی  تعریف ارائه اقتصادی، رشد به دستیابی در وکار کسب فضای قق  و اهمیت به توجه با

 سیاسوی،  میویت  مثابوه  بوه  کوار وکسوب  فضای سودمند، بیاقی در است، دشوار وکار کسبفضای  از

 را گوذاری  سورمایه  و اقتصادی های فعالیت با مرتبت مخاالرا  و بازدهی است که رفتاری و قهادی

 اقتصوادی  واحدهای عمقکرد بر ثرمؤ عوامل ،وکار کسب از فضای منظور دهد می قرار تأثیر تیت

 که باشد می و     ها زیرساخت کیفیت مقررا ، قواقین و ثبا  حاکمیت، های دستگاه کیفیت ماقند

 در باقوک جهواقی   مطالعه هاست  براسا  بنگاه مدیران قدر  و اختیارا  از فراتر ها آن دادن تغییر

 موورد  در بازار قیاز اسا  بر ابتدا ایدب کوچک وکار کسب یک اقدازیراه منظور به کشورها بیشتر

 آغواز  بورای  بنگواه  گوردد   اقودام  موالی  تأمین برای سپس شود، گیریتصمیم تولیدی قو  میصول

 مقدما  که هنگامی قماید  استخدام کار قیروی سپس شود  ثبت رسمی در دفاتر باید خود فعالیت

 و عرعوه  بورای  مجوزهوا  و ستاقداردهاا اخذ برای و قمایدمی را آغاز خود تولید شرکت شد فراهم
 شورکت  سوود،  کسوب  و بوازار  بوه  ورود از پس قماید می تالش خود میصوال  کیفیت بردن باال

 خود کاالی صادرا  برای است شرکت ممکن بود  خواهد عوارض و مالیا  پرداخت به موظف

 افوزوده  شورکت  هوای  فعالیتبه  قیز دیگری فرآیندهای صور  این در باشد، کرده ریزی برقامه قیز

فعالیت  که در صورتی حتی دارد، وجود قاقوقی قهاد به مراجعه قیاز مراحل این تمامی در گردد  می
 وکار کسب تعطیقی دهد، برای ادامه خود فعالیت به قخواهد که شرکت یا این تعطیل گردد شرکت

 ایون  به سر بگذارد  پشت را قاقوقی مراحقی است الزم سهامداران و صاحبان بین ها دارایی تقسیم و

 در و قمایود می الی را ایچرخه کامل اقیالل تا گیریشکل زمان از وکار کسب فعالیت هر ترتیب

 متیمول  خوود  فعالیوت  اقیوالل  و توداوم  شورو ،  برای موجود مقررا  و قواقین براسا  هر مرحقه

 تر پیچیده تر، شکلم مراحل این چه هر که است بدیهی شود می زمان و صرف گوقاگون های هزینه
 کمتر اقتصادی های فعالیت اقجام برای حقوقی و حقیقی اشخا  و اقگیزه افراد باشند، تر هزینه پر و

عنووان مواقعی بورای شورو       تواقود بوه   گردد  همچنین وجود فساد در هر یک از مراحل فووق موی  می
 حساب آید   و تداوم فعالیت آن به وکار کسب

بوا   وکوار  کسببر فضای  مؤثر، در این تیقیا، عوامل وکار کسبمییت  فساد بر تأثیربا توجه به 

بر متغیر فساد در کشورهای منتخب اسالمی مطالعه شوده اسوت  کشوورهای منتخوب اسوالمی       تأکید
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در این تیقیا عبارتند از: جمهوری اسالمی ایوران، کویوت، مصور، عربسوتان سوعودی،       موردمطالعه
عربی، ترکیه، پاکستان، یمن، مراک ، اردن، مالزی و اقودوقزی   قطر، عمان، بیرین، امارا  متیده 

از پایگواه   2005-2018ها و االالعا  الزم برای برآورد مودل بورای بوازه زمواقی      در این تیقیا داده
المققی شفافیت استخراج شده و مدل مورد قظر قیز با استفاده از  االالعاتی باقک جهاقی و سازمان بین

 بورآورد مودل، از  بورآورد شوده اسوت  قبول از       Eviews9.0افوزار  قورم یل و روش رگرسیوقی کواقتا

آزمون ریشه واحد برای بررسی ماقایی یا قاماقایی متغیرهای مدل استفاده شده و مشاهده گردید کوه  
دیگر متغیرهای مدل ریشوه واحود قداشوته و     به عبار باشند   تمامی متغیرهای مدل در سطح ماقا می

 باشند    صفر میاقباشته از مرتبه 

 وکوار  کسبالمققی شفافیت و متغیر در این مطالعه متغیر فساد با شاخص ادرا  فساد سازمان بین
گیری شده است  قتایج برآورد مدل قشاقگر این است کوه  باقک جهاقی اقدازه وکار کسببا شاخص 

زیورا   ؛ر داشته استمنفی و معنادا تأثیر وکار کسبدرصد، متغیر فساد بر فضای  5در سطح معناداری 
توا اقیوالل آن( باعوخ     وکار کسب اقدازی راه)از  وکار کسبوجود فساد در هر سطح از چرخه عمر 

 بوه عبوار   کند   کشور را قامطقوب می وکار کسبها شده و فضای وکار کسبکاه  کارایی کقی 
ها تققی گوردد   اروک کسبتواقد به عنوان ماقعی در برابر بهبود فضای  دیگر باال بودن سطح فساد می

 وکوار  کسوب تورم، درآمد مالیاتی و قوساقا  قر  ارز بر فضای  تأثیرهمچنین براسا  قتایج تیقیا، 
ثبوا   زیرا بوی  ؛باشند درصد به لیاآ آماری معنادار می 5منفی بوده و این اثرا  در سطح معناداری 

خصوو  بورای افوراد     ی بوه گوذار  بودن اقتصاد کالن و باال بودن قوساقا  قر  ارز، ریسوک سورمایه  

قمایود  منفوی بوودن عوریب مالیوا  قیوز        را قواامن موی   وکوار  کسبخارجی را افزای  داده و مییت 
عنووان   باشود، بوه   وکار کسبکه مشوق شرو  و ادامه  قشاقگر این است که سیستم مالیاتی به جای آن

چنوین براسوا  قتوایج    منفی داشته اسوت  هم  تأثیر وکار کسبماقعی برای آن عمل کرده و بر فضای 
در  توأثیر داشوته و ایون    وکوار  کسوب مثبت بر فضوای   تأثیر، باز بودن تجاری کشورها ها مدلبرآورد 

 باشد  درصد به لیاآ آماری معنادار می 5سطح معناداری 

 گردد که:   در پایان براسا  قتایج تیقیا پیشنهاد می
 هوایی سیاسوت  اجرای با تا گردد می نهادپیش کار، و فضای کسب بر فساد منفی تأثیر به عنایت با -

 جامعوه  عموومی  اخوالق  سطح و فرهن  بهبود دولت، حجم کاه  الکتروقیک، دولت توسعه قظیر
 حوذف  بازرسوی،  و قظوارتی  هوای  دستگاه در دولت قفوذ از جقوگیری رشوه، و فساد تقبیح ترویج با
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 اصووالح دهنوود، مووی افووزای  را فسوواد و سوءاسووتفاده امکووان کووه زائوود مقووررا  و هووادسووتورالعمل
 در ثبوا   برقراری فساد، گزارش به مردم تشویا و االالعا  آزاد جریان گسترش ،سازماقی فرهن 

 مفاسود  بوا  قواالا  و جودی  مقابقوه  همچنوین  و پیشوگیراقه  مقررا  و قواقین اعمال ،وکار کسب قواقین
وکوار   د، فضوای کسوب  فسوا ( کواه  ) کنترل با قتیجتاً و شده کنترل کشور در فساد سطح اقتصادی،
  مطقوب شود

منفی  تأثیریثباتی اقتصاد کالن، عنوان دو شاخص بی براسا  قتایج تیقیا، تورم و بیکاری به -
الزم اسوت کوه باقوک مرکوزی      رو ازاینکار در ایران و کشورهای منتخب اسالمی دارقد  وبر کسب

ققدینگی و تورم را در کشور  های پولی متناسب با وععیت اقتصادی کشور، سطح با اجرای سیاست
زایوی مناسوب، بوا افوزای  سوطح       های اشوتغال کنترل قماید  همچنین دولت بایستی با اجرای سیاست

 وکار را بهبود بخشد  اشتغال در کشور، فضای کسب

کار، در این راستا اصوالح قظوام مالیواتی     و منفی درآمد مالیاتی بر فضای کسب تأثیربا توجه به  -
هوای مالیواتی بوه     ها و قیوز اعطوای تشوویا    های عادالقه، کاه  بار مالیاتی بنگاه خاذ مالیا از قبیل: ات

 گردد  کارها پیشنهاد می و کار در راستای حمایت اساسی دولت از کسب و فعاالن فضای کسب
وکوار در کشوور، باقوک مرکوزی و      منفی قوساقا  قر  ارز بور فضوای کسوب    تأثیربا توجه به  - 

هوای ارزی   جاد االمینان در بازار ارز و مماقعت از قوساقا  قور  ارز، بایسوتی سیاسوت   دولت برای ای
 متناسب با شرایت اقتصادی و تیریمی را اجرا قموده و قوساقا  قر  ارز را حداقل سازقد 

هوای   وکوار، اتخواذ سیاسوت    شورها بور فضوای کسوب   کمثبت باز بودن تجاری  تأثیربا توجه به  -

ای موجوود   هوای تجواری و سورمایه    برداری از فرصت سازی تجاری جهت بهرهمناسب در زمینه آزاد
وکوار توسوت    بهبوود فضوای کسوب    درقتیجهدر اقتصاد جهاقی و توسعه صادرا  خدما  و کاالها و 

 گردد  دولت پیشنهاد می
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