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نقش و اهميت سرمايه گذاري مستقيم خارجي در فرايند رشد و توسعه اقتصادي در اکثر نظرياا

اقتصاادي

مورد تأکيد قرار گرفته است .عوامل متعددي بر جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي تأثيرگذار هساتند .در
سال هاي اخير در کنار عواملي نظير زيرساختهاي اقتصادي ،اناداز باازار ،ثباا

اقتصاادي و آزادساازي

اقتصادي ،بر نقش فضاي کسبوکار بر جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي تأکيد شد است .در اين راساتا
هدف اصلي اين مقاله بررسي ميزان تأثيرگذاري شاخصهاي فضاي کسبوکار بار جاذب سارمايهگاذاري
مستقيم خارجي در گرو کشورهاي منتخب عضو منا است .نتايج حاصل از برآورد مدل باا اساتداد از رو
اثرا

ثابت در دور زماني  4112- 4102نشان ميدهد کاه شااخصهااي اخاذ مزوزهااي سااختوسااز،

الزامآور بودن اجراي قراردادها ،استخدام و اخراج نيروي کار و پرداخت ماليا
شاخصهاي حمايت از سرمايهگذاران خرد ،اخذ اعتبار ،تزار

تاأثير منداي و معناادار ،و

فرامرزي و ثبت مالکيت تأثير مثبت و معنادار

بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در گرو کشورهاي منتخب دارند .انحاالل ياف فعاليات و شارو
کسبوکار تأثير معناداري بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خاارجي در گارو کشاورهاي منتخاب ندارناد.
همچنين حمايت از سرمايهگذاران خرد بيشاترين تاأثير را در مياان شااخصهااي کسابوکاار بار جاذب
سرمايهگذاري مستقيم خارجي در گرو کشورهاي منتخب دارد.
واژگان کليدي :فضاي کسبوکار ،سرمايهگذاري مستقيم خارجي ،پانل ديتا.
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 .0مقدمه
اقتصاددانان توسعه عموماً به تأثير مثبت سرمایهگذاري مستقيم خارجی بر رشدد اقتصدادي بدهویدژه در
کشورهاي کم توسدعهیافتده و توسدعه نيافتده کمبدود منداب جهدت سدرمایهگدذاري در ایجداد اشدتاا و
زیرساخت هاي اقتصادي است .این مشالل ناشی از کمبود درآمدهاي ارزي ناشی از صادرا اسدت.
با اشباع سدرمایه گدذاري در کشدورهاي پيشدرفته صدنعتی ،ندر بدازده سدرمایه گدذاري در ایدن گدروه
کشورها کاهش یافته است .ازاین رو سرمایه گذاران درصدد استفاده از فرصت هایی با بدازدهی بيشدتر
هستند .چنانوه امنيت سرمایه گذاري در کشورهاي درحا توسعه و اقتصادهاي درحا گدذار تضدمين
شده و بستر قانونی الزم فراهم گردد ،سرمایه گذاران خدارجی تمایدل بيشدتري بدراي حضدور در ایدن
بازارها را خواهند داشت .بنابراین تسری در ورود سرمایه هاي خدارجی منداف مهمدی را بدراي کشدور
ميزبان بده دنبدا خواهدد داشدت .سدرمایه گددذاري مددستقيم خددارجی تدداب عددواموی از قبيددل نددر
بازگدشت سدرمایه ،زیرساخت هدا ،رشدد اقتصدادي ،سدرمایه گدذاري داخودی ،منداب طبيعدی ،سددرمایه
اندددسانی ،تدددورم ،ندددر ارز ،بدددهی خددارجی ،ماييددا هددا و حقددو سياسددی اسددت .عددواموی هموددون
سياستهاي کشور ميزبدان ،حمایدت فعدا کدشورها بهمنظور توسدعه و سددهويت سددرمایهگددذاري و
ویژگدیهداي اقتدصادي کدشور ميزبدان از دیگدر عوامددل مهددم و مددثثر بددر جددذ سدرمایهگدذاري
خارجی محسو میشوند .هر کشور به ميزانی که از امالانا گستردهتري براي کداهش هزیندههداي
توييد برخدوردار باشددد و سددح تالنويدويي بداالتري داشدته باشدد ،جریدان سدرمایه گدذاري مسدتقيم
خارجی بده آن کشور بيدشتر خواهددد بددود .درواقد دييدل اصدوی ورود حجدم بدداالیی از ایددن نددوع
سدرمایه بده کدشورهاي توسعهیافته ،وجدود شدرایط فو ايذکر در اینگونه کشورها است.
ازآنجاکه رشد فعاييت هاي اقتصادي موجب رشد سرمایه گذاري ،اشتاا  ،افزایش درآمد و رفداه
اجتماعی می شود و توسعه بخش خصوصی در اقتصاد موجبا رشد اقتصادي را فراهم میکندد ،يدذا
ایجاد زیرساخت هاي نهادي و زیربنایی جهت دستيابی به گسترده شددن فعاييدت بخدش خصوصدی و

1. Ghatak, A. & F. Halicioglu.
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پررنگ تر شدن نقش آن در اقتصاد از ضروریا و ايزاما اوييده جهدت بهبدود فضداي کسدب وکدار
است.
کسبوکار و دستيابی به سياستهایی در راستاي افزایش انگيدزه کسدبوکدار اسدت .در ایدن راسدتا،
اصددوی ایددن مقايدده بررسددی ميددزان تأثيرگددذاري شداخ

هدد

هدداي فضدداي کسددبوکددار بددر جددذ

سرمایه گذاري مستقيم خارجی در گروه کشدورهاي منتخدب در دوره زمدانی  6002-6012و آزمدون
فرضيه زیر است.
-

شاخ

هاي فضاي کسب وکار تأثير معناداري بر جذ سرمایه گذاري مستقيم خدارجی در

گروه کشورهاي منتخب عضو منا دارند.
ابزار گردآوري اطالعا مورد نياز بانک هاي اطالعاتی از جموده باندک جهدانی 1اسدت .جامعده
آماري در این مقايه گروه کشورهاي منتخدب عضدو مندا (عربسدتان سدعودي ،ایدران ،اردن ،ايجزیدره،
امارا متحده عربی ،بحرین ،تونس ،جيبوتی ،سدوریه ،عدرا  ،عمدان ،لدزه و کرانده بداختري ،قحدر،
کویت ،يبنان ،مراکش ،مصر و یمن) هستند .در ادامه پس از بررسی مبدانی نظدري و سدابقه پدژوهش،
ساختار مد مورد استفاده معرفی و برآورد میشود و درنهایت نتيجهگيري و پيشنهادها ارائه میشود.
 .4مروري بر مباني نظري و پيشينه تحقيق
سرمایه به عنوان یالی از پيش نيازهاي اصدوی رشدد اقتصدادي اسدت .یالدی از راه هداي تدأمين سدرمایه،
جذ سرمایه گذاري مستقيم خارجی است .جذ سرمایه گذاري مسدتقيم خدارجی نيازمندد محيحدی
امن براي فضاي کسب وکار است ،زیرا بازگشت سرمایه و بازدهی سرمایه را امالدان پدذیر مدیسدازد.
داشتن محيحی امن نيازمندد قدوانين و مقدررا مناسدب اسدت .در دهده  00مديالدي ،اهميدت «فضداي
کسب وکار» به عنوان حوقه ارتباطی فضاي خرد و کدالن اقتصدادي در ادبيدا اقتصدادي محدر شدد.
آنوه مسوم است ،اصال مقررا کسب وکار و بهبود شاخ

هاي مزبدور در عرصده جهدانی گدامی

مثبت در جهت تقویت مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقا و تسهيل ورود فناوري به
کشورها است .مادامی که فضاي کسب وکار بهبود نيابد ،بهبود عموالرد بنگاهها و به طدور کودی رشدد

1. www.worldbank.org & www.doingbusiness.org
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بخش خصوصی امالان پذیر نيست .کاهش رقابدت پدذیري بنگداههدا و گسدتر

بخدش ليررسدمی از

پيامدهاي محيط نامناسب کسب وکار است .در این راستا ،منظور از فضاي کسب وکار ،عوامدل مدثثر
دادن آنها فراتر از اختيارا و قدر مدیران بنگاههاي اقتصادي است (ميدري و قودجدانی.)1831 ،
بر اساس محايعا بانک جهانی ،در بيشتر کشورها براي راهاندازي یک کسب وکار هرچند کوچدک
باید ابتدا بر اساس نياز بازار در مورد نوع محصو توييدي تصميمگيدري شدود و سدسس بدراي تدأمين
سرمایه اوييه اقدام شود .کسب وکار براي شروع فعاييت باید در دفاتر رسدمی ثبدت شدود .پدس از آن
نيروي کار باید استخدام شود .هنگامیکه مقدما فراهم شد ،شرکت توييد خود را آلداز مدیکندد،
براي اخذ استانداردها و کسب مجوز عرضه محصو به بازار تدال

مدیکندد و کيفيدت محصدوال

خود را افزایش میدهد .پس از ورود به بازار و کسب سود ،شرکت موظد

بده پرداخدت ماييدا و

عوارض خواهد بود .ممالن است شرکت براي صادرا کاالي خود نيز برنامه ریزي کرده باشدد ،در
این صور فرآیندهاي دیگري نيز به فعاييت شرکت افزوده می شود .در تمامی ایدن مراحدل نيداز بده
مراجعه به نهاد قانونی وجود دارد و حتی درصورتیکه فعاييت تعحيل شده و یدا شدرکت نخواهدد بده
فعاييددت خددود ادامدده دهددد و حتددی در صددور ورشالسددتگی ،بددراي تعحيوددی کسددبوکددار و تقسدديم
داراییهاي آن بين صاحبان و سهامداران الزم است مراحوی را بر اساس مقررا انجام دهد.
به این ترتيب ،هر کسبوکار از زمان شاللگيري تا انحال کامل چرخهاي را طی میکندد و در
هر مرحوه بر اساس قوانين و مقررا موجود براي شروع و تدداوم فعاييدت خدود متحمدل هزینده هداي
گوناگون و صر

زمان میشود .بدیهی است هر چه این مراحل مشاللتدر ،پيويددهتدر و پرهزیندهتدر

باشند ،انگيزه افراد و اشخاص حقيقی و حقوقی براي انجام و گستر

فعاييتهدا کمتدر مدی شدود .در

گزار هاي بانک جهانی این مراحل مورد توجده قدرار گرفتده و بدر اسداس آن شداخ

هدایی بدراي

سنجش سهويت آلاز و تداوم کسب وکار در تعامل با محيط شالل گرفتهاندد .معيارهدایی کده باندک
جهانی براي اندازهگيري این شاخ

ها در نظر میگيدرد ،بيدانگر فضداي کسدب وکدار در آن کشدور

است که اصویترین آن ها زمان و هزینه الزم براي طی هریک از این مراحل است .اويين مسئوهاي که
در هر طر تجاري و براي هر صاحب کسب وکاري محر است ،تضمينهاي الزم براي حفظ اصل
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سرمایه او (امنيت اقتصادي) و در مرحوه بعد سودآور بودن این طر و افزون بودن مناف کسب وکدار
از هزینههاي آن است .هزینههاي هر فعاييتی تاب دو دسته عوامل است:
-

هزینههایی که به دييل نامناسب بودن محيط فعاييت اقتصادي بر صاحبان کسب وکار تحميل
میشود .گاهی این قبيل هزینهها به حدي زیاد اسدت کده صداحبان کسدب وکدار رلبتدی بده
استفاده از فرصتهاي اقتصادي پيدا نمیکنند.

بانک جهانی تال

میکند با بررسی محيط کسب وکار ،ماهيت این هزینهها را شناسایی و بدراي

کاهش هزینههاي ناشی از محيط فعاييت اقتصادي راه کارهایی ارائه کند .اگدر زمدان و هزینده صدر
شده ،نشانههاي ميزان سهويت راهاندازي و تداوم یک کسدبوکدار توقدی شدود ،حدداقل یدا حدداکثر
شدن آن به حجم و نوع قوانين مربوطه ،ميزان قانونمداري و حمایت نظام حقدوقی از ماياليدت افدراد
مربددو مددیشددود؛ بنددابراین کدداهش زمددان و هزیندده راهاندددازي و گسددتر

فعاييددتهدداي اقتصددادي و

سادهسازي و تضمين اجراي دقيق و عادالنه قوانين جهدت آمداده کدردن بسدتر مناسدب بدراي فعاييدت
اقتصادي و ایجاد امنيت براي سرمایه گدذار و حمایدت از سدرمایه گدذار در مقابدل تعرضدا احتمدايی
آینده ،گامهاي مثثر در تسهيل کسبوکار هستند.
در گزار

مثسسه انجام کسب وکار 1شاخ

هاي کمی مربو به فضاي کسب وکار و حمایت

از حقو ماياليت به شر زیر هستند( :نصيري اقدم)1830 ،
-

شروع کسبوکار (فرآیند ثبت شرکت)6؛

-

اخذ مجوزهاي ساختوسداز (مجموعده اقدداما اخدذ تأسديس مجدوز تدا راهانددازي یدک
کارگاه را شامل میشود)8؛

-

ثبت ماياليت (فرآیند الزم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی است)2؛

-

اخذ اعتبار5؛

-

شاخ

حمایت از سرمایهگذاران خرد1؛
1. Doing Business
2. starting a business
3. dealing with construction permits
4. Registering property
5. Getting credit
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-

پرداخت ماييا 6؛

 تجار فرامرزي8؛-

ايزامآور بودن اجراي قراردادها5؛

-

استخدام و اخراج نيروي کار (قوانين بازار کار).2

بانک جهانی با استناد به  10شاخ
براي اکثر کشورها گزار

فو  ،شاخ

فضاي کسدبوکدار را بدهصدور مقایسدهاي

می دهد .بر این اساس ،هرگاه سياسدتگدذاريهداي اقتصدادي در کشدور

ميزبان ،در راستاي بهبود فضاي کسب وکار باشد ،ميزان ریسک سرمایهگذاري کاهش خواهد یافدت
و بهتب آن جریان سرمایهگذاري مستقيم خارجی به آن کشور افزایش مییابد.
ایدوازکی و توکوناگددا ( ،1)6012در محايعدهاي تحددت عنددوان «رابحده عوددی بدين سددرمایهگدددذاري
مسدتقيم خدارجی و رشدد اقتصاد کالن» با استفاده از رو

همجمعی و عويت گرنجر در بدازه زمدانی

 6010-1030نشان دادند که سدرمایه گدذاري مسدتقيم خارجی در افزایش رشد منحقه اي و موی نقدش
مثبتی داشته است و در بوندمد موجب بهبود شاخ

فضاي کسبوکار شده است.

کورکوران و گيالندرز ،)6012( 3در محايعه اي تحت عنوان «سرمایه گدذاري مسدتقيم خدارجی و
سهويت انجام کسبوکار» به بررسی تأثير محيط کسبوکار و مقررا تجداري بددر جددذ سدرمایه
مستقيم خارجی پرداختند .نتایج در بازه زمانی  ،1000-6011نشان می دهد کده بخدش زیدادي از ایدن
تأثير از طریق شاخ

«سدادگی تجدار بدرونمدرزي» تبيدين و پديشبيندی مدیشدود .از دیددگاه ایدن

پژوهشدگران ،سایر ابعاد فضاي کسب وکار بر ميزان جدذ سدرمایه خدارجی تدأثيري نددارد یدا تدأثير
بسيار اندکی بر آن دارد .ایدن رابحده در کشدورهاي بسديار فقيددر وجددود ندددارد و بددراي کشدورهاي
عضو سازمان همالاريهاي اقتصدادي و توسدعه چندين نتدایجی گدزار

نمدیشدود.

1. Protecting Minority Investors
2. Paying taxes
3. Tradingacrossborders
4. Enforcing contracts
5. Closing abusiness
6. Employing workers
7. Tokunaga, M. & Iwasaki, I.
8. Corcoran, A. & Gillanders, R.
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ورنيددک و همالدداران ،)6012( 1در محايعددهاي تحددت عنددوان «آیددا نهادهدداي دويتددی بددر جریددان
سرمایه گذاري تأثير دارند؟» براي بررسی نقش نهادها و جارافياي طبيعی بر توسعه اقتصادي ،جریدان
کردند .نتایج نشان میدهد کيفيدت نهادهداي منحقدهاي عامدل مهدم در توضدي تفداو هداي  FDIدر
کشورهاي مورد بررسی است.
اسنایسر و يينگ هو ،)6012( 6در محايعهاي تحت عنوان «اثدر خصوصدیسدازي بدر شداخ

هداي

فضاي کسبوکار» به بررسی نقش دويت در تسهيل خصوصیسازي و تأثير آن بر فضاي کسبوکار
در استراييا و گروه کشدورهاي منتخدب  OECDدر دوره زمدانی  6000 -6016پرداختندد .نتدایج ایدن
تحقيق به اثر مثبت خصوصیسازي در تسهيل فرآیند آلاز به کار ،ضمن کداهش تصدديگدريهداي
دويت خصوصاً در صنای زیربنایی اشاره دارد.
ساینی وهمالاران ،)6010( 8در محايعهاي تحت عنوان «آزادي اقتصادي ،سرمایهگدذاري مسدتقيم
خارجی و رشد اقتصادي» ارتبدا ميدان آزادي اقتصدادي ،سدرمایه گدذاري مسدتقيم خدارجی و رشدد
اقتصادي را بررسی کردند .نتایج نشان می دهد سرمایه گذاري مستقيم خارجی اثر مسدتقيمی بدر رشدد
محصددو ندددارد .درحددايیکدده اثددر سددرمایهگددذاري مسددتقيم خددارجی بدده سددح آزادي اقتصددادي در
کشورهاي ميزبان وابسته است .به عبار دیگر کشورهایی که فعاييدت هداي آزادي اقتصدادي را ارتقدا
میدهند ،به طرز قابلتوجهی از حضور شرکتهاي چندمويتی بهره میبرند.
مدويی ،)6018( 2در محايعدهاي تحدت عندوان «اثدر  ICTبدر فضداي کسدبوکدار» بده بررسدی اثددر
فن آوري اطالعا بر فضاي کسب وکار در منتخبی از بنگاههاي کشور تدونس پرداخدت .نتدایج ایدن
محايعه در دوره زمانی  1000-6011نشان میدهد دریافتی بنگاههایی که به صور خاص با تأکيد بدر
قابويتهاي  ICTفعاييت می نمایندد در مقایسده بدا همنوعدان خدود معداد  5درصدد از کدارایی بيشدتر
برخوردار است.

1. Wernick, etal
2. Snyper & Ling ho
3. Saini, etal
4. Mouelhi
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بریالسل ،)6018( 1در محايعهاي تحت عنوان «نظام حقوقی و کسبوکار» در  50کشدور منتخدب
اروپایی با بهرهگيري از مد پانل دیتا در دوره زمانی  1031-6016نشان میدهد که با بهبود مقررا
مییابد.
گودددوبرمن و شددداپيرو ،)6018( 6در محايعدددهاي تحدددت عندددوان «زیرسددداختهددداي حالمراندددی و
سرمایه گذاري مستقيم خارجی» به بررسی اهميت زیرساخت هاي حالمرانی در جذ سرمایه گذاري
مستقيم خارجی پرداختند .نتایج نشان می دهد زیرساخت هاي حالمرانی خو تأثير مثبت و معناداري
بر جذ سرمایهگذاري مستقيم خارجی در کشورهاي منتخب دارد.
کالپددر و الو )6016( 8در محايعددهاي تحددت عنددوان «بررسددی سددهويت ثبددت کسددبوکددار» ،ثبددت
شددرکتهددا را در  06کشددور مددورد محايعدده قددرار داده اسددت و بدده بررسددی چگددونگی سددهويت ثبددت
کسبوکار جدید و اثرگذاري اصالحا ثبت شرکتها بر روي ثبت شدرکتهداي جدیدد پرداختده
است .نتایج نشان میدهد که اصالحا کوچک (در کل کمتدر از  20درصدد) اثدر قابدلتدوجهی بدر
کاهش هزینهها ،براي ایجاد شرکتهاي جدید ندارد .همونين کارآفرینی براي پویایی اقتصاد مددرن
ضروري است و با رشد اقتصادي ارتبا دارد.
دریمر و پرچت ،)6010( 2در محايعهاي تحت عنوان «چگونگی ایجاد کسب وکار و شاخ

هاي

فضاي کسب وکار :فضاي سرمایهگذاري در هنگام وجدود فضداي کنتدر در بنگداههدا» سده شداخ
گرفتن زمان اجازه عمويا  ،زمان ایجاد و ساخت عمويا و زمان واردا کاال را ارزیابی نموده و به
مقایسه جو سرمایهگذاري در بيش از  100کشور جهان پرداختند .آنان نشان می دهندد کده در فضداي
کسب وکار ،زمان عامل مهم و تأثيرگدذار اسدت کده ایدن موضدوع تحدت تدأثير اصدالحا سياسدتی
صور گرفته در هر کشور است.
عبدايوهی ،مهربانی و بصير ( ،)1808در محايعهاي تحت عنوان «مقایسه اثر شاخ

هاي فضداي

کسب وکار بر رشد اقتصادي :محايعه موردي ایدران و کشدورهاي عضدو سدازمان توسدعه اقتصدادي و

1. Breksel
2. Globerman, S. D.
3. Klapper, L & Love, I.
4. Driemeier & Pritchett
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هاي فضاي کسب وکار بر رشد اقتصادي ایدران و مقایسده

آن با کشورهاي عضو سازمان همالاري و توسعه اقتصدادي پرداختندد .نتدایج در دوره زمدانی -6011
قراردادها بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخب است.
ماليان و همالاران ( ،)1806در محايعهاي تحت عنوان «فضاي کسبوکار ،راهبرد رشدد؛ مقایسده
کشورهاي اسالمی منحقه منا و سازمان توسعه و همالاري هاي اقتصادي» اويویت هاي بهبدود سدهويت
کسب وکار را در منحقه منا و کشدورهاي عضدو سدازمان توسدعه و همالداري هداي اقتصدادي بررسدی
کردند .با توجه به نتایج به دست آمده در دوره زمانی  1801-1832و همونين وضعيت نسدبتاً محودو
فضاي کسب وکار در منحقه سازمان توسعه و همالاري هاي اقتصادي ،الزم است کشورهاي اسدالمی
منحقه منا براي بهبدود در فضداي کسدب وکدار ،شداخ

هداي تجدار فرامدرزي و اخدذ اعتبدار را در

سياستگذاريهاي اقتصادي مورد توجه ویژه قرار دهند.
وارث و همالدداران ( ،)1801در محايعددهاي تحددت عنددوان «ارتقدداي فضدداي کسددبوکددار جهددت
دستیابی به چشم انداز اقتصادي» با استفاده از تالنيک تاپسيس نخست به ترسيم نقحه آرمانی فضداي
کسب وکار در منحقه مورد نظر سدند چشدماندداز بيسدت سدايه ایدران پرداختده و سدسس بدا اسدتفاده از
تالنيک آنتروپی ،شاخ

هاي فضاي کسبوکار را بر اساس اهميدت هریدک از ایدن شداخ

هدا در

منحقه ،اويویتبندي کردند .یافتههاي پژوهش نمایانگر آن است که وضعيت فضاي کسدب وکدار در
ایران نه تنها در یک یا چند زیرشاخ

 ،بواله در همه زیر شاخ

ها با نقحه آرمانی ترسيم شده فاصوه

دارد ،ازایدنرو بایددد بددراي رسدديدن بدده وضددعيت آرمددانی فضدداي کسددبوکددار در منحقدده ،تاييددرا و
اصالحاتی را در همه زیر شاخ
زیرشاخ

ها انجدام داد .زیرشاخصدی کده بيشدترین اهميدت را در ميدان سدایر

ها بده دسدت آورده ،کداهش هزیندههداي گدرفتن پروانده سداخت وسداز اسدت و هموندين

زیرشاخصی که کمترین اهميت را کسب کدرده و در اويویدت آخدر قدرار گرفتده ،مربدو بده تعدداد
رویههاي الزماالجرا شدن قراردادها است.
ساالري ( ،)1800در محايعهاي تحت عنوان «شاخ

هاي کسب وکدار و رقابدتپدذیري اقتصداد»

ضمن مقایسه ایران با کشورهاي برتر جهان ،بده معرفدی شداخ

هداي کسدب وکدار و رقابدتپدذیري

اقتصاد و ماييا و اثر آن ها بر فضاي کسدب وکدار پرداخدت و آثدار ایدن شداخ

هدا را بدر عموالدرد
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اقتصادي بررسی نمود و ضمن ترسيم فضاي روشن از وضعيت ارتبا نظام ماييداتی کشدور بدا فضداي
کسددبوکددار در دوره زمددانی  ،6005-6011وضددعيت ایددران و کشددورهاي منحقدده را در خصددوص
شاخ

تاري و عوويمنش ( ،)1800در محايعهاي تحت عنوان «شناخت نارساییها و چايشهداي فضداي
کسبوکار در ایران» به شناخت نارساییها و چايشهاي فضاي کسبوکار پرداختند و برخی ابزارها
هاي الزم براي شناسایی این نارساییها را معرفی نمودند ،سسس جایگاه و وضدعيت فضداي

و شاخ

کسب وکار ایران را بر اسداس ایدن شداخ

هدا مدورد بررسدی قدرار داده و بدا اسدتفاده از برنامدههداي

اصالحی مورد نياز براي اصال فضاي کسب وکار به ارزیابی مواد بخدش کسدب وکدار برنامده پدنجم
توسعه پرداخته که نتيجه تحقيق نشاندهنده فضاي کسبوکار نامناسب در کشور است.
شناسي تحقيق

 .8رو

در این مقايه با اسدتفاده از مبدانی نظدري و محايعدا کورکدوران و گيالنددرز )6012( 1و گودوبرمن و
شدداپيرو )6018( 6بددراي بررسددی ميددزان تأثيرگددذاري شدداخ

هدداي فضدداي کسددبوکددار بددر جددذ

سرمایه گذاري مستقيم خارجی در گروه کشورهاي منتخب منا با تعدیالتی از مد ( )1اسدتفاده شدده
است.
18
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 :يگاریتم سرمایهگذاري مستقيم خارجی کشور  iام در دوره  tام
 :متاير مجازي در مد جهت نشان دادن تأثيرا مقاط مالانی و زمانی
 :يگاریتم شاخ

هاي فضاي کسبوکار در کشور  iام در دوره ام که به ترتيب عبارتند از:
8

اخذ مجوزهاي ساخت وساز ،
ايزامآور بودن اجراي قراردادها،2

5

2

حمایت از سرمایه گذاران خرد ،
اخذ اعتبار،1

انحال یک فعاييدت ،
3

تجار فرامرزي ،

1

شروع کسبوکدار ،

1. Corcoran, A. & Gillanders, R.
2. Globerman, S. D.
3. dealing with construction permits
4. Protecting minority investors
5. Enforcing contracts
6. Closing a business
7. Getting credit
8. Trading across borders
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استخدام و اخراج نيروي کار،6
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پرداخت ماييا  : ،2جموه خحداي معاديده و

 :نشاندهنده کشور و زمان هستند.
تعيين شود .بنابراین ابتدا براي تعيين وجود (عددم وجدود) عدرض از مبدد جداگانده بدراي هریدک از
کشورها از آماره  Fاستفاده شد .با توجه به ميزان آماره  Fمحاسبه شدده در جددو ( ،)1فرضديه صدفر
آزمون مبنی بر استفاده از رو

حداقل مربعا معمويی رد می شود .درنتيجه رگرسيون مقيد (حداقل

مربعدا معمددويی) داراي اعتبددار نيسددت و بایددد عدرض از مبددد هاي مختوفددی (رو

اثددرا ثابددت یددا

تصادفی) را در مد يحاظ نمود .سسس براي آزمون ایناله مد با بهرهگيري از رو

اثرا ثابدت یدا

تصادفی برآورد شود ،از آزمون هاسمن استفاده شد .انجام این آزمون با استفاده از نرمافدزار Eviews

انجام گرفت .با توجه به ميزان آماره کايدو بدهدسدتآمدده از انجدام محاسدبا بدراي ایدن رگرسديون در
اثرا ثابت در تخمين مد مورد استفاده قرار گرفت.

جدو ( ،)1رو

جدول  .0نتايج برآورد تأثير شاخصهاي فضاي کسبوکار برجذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي با استداد
از رو

متايرهاي توضيحی
C

Z1

Z2

Z3

Z4

اثرا

ثابت در گرو کشورهاي منتخب

(متغير وابسته :لگاريتم سرمايهگذاري مستقيم خارجي)
ضرایب
(آماره )t
}{p-valu
2/321551
()81/22288
{}000000
- 0/688210
()- 68/25028
{ }000000
8/511228
()62/80658
{ }000000
- 0/008001
()- 0/310833
{ } 0/8366
- 0/62838
()- 6/50233
{ }0/0122
1. starting a business
2. Employing workers
3. Registering property
4. Paying taxes

Downloaded from ejip.ir at 14:01 +0430 on Monday June 18th 2018

به منظور تخمين معاديه ( )1ابتدا الزم است تا نوع رو

تخمين جهت نوع خاص دادههداي پاندل

77
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ادامه جدول  .0نتايج برآورد تأثير شاخصهاي فضاي کسبوکار برجذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي با
استداد از رو اثرا ثابت در گرو کشورهاي منتخب
(متغير وابسته :لگاريتم سرمايهگذاري مستقيم خارجي)

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Z10
2

R
Durbin-Watson stat

معناداري کل خط رگرسيون آماره F

88/53183
000000

آزمون  Fييمر
آماره هاسمن

Downloaded from ejip.ir at 14:01 +0430 on Monday June 18th 2018

متايرهاي توضيحی

ضرایب
(آماره )t
}{p-valu
0/000102
()20/86002
{ }000000
0/166105
()65/88166
{ }000000
0/000685
()1/55155
{ } 0/1680
- 0/603263
()- 26/23216
{ }000000
0/062102
()6/31026
{ } 0/0052
- 0/55368
()- 5/006386
{ }000000
 0/30
 1/582050
F-statistic
)Prob(F-statistic

F(11/20)= 80/5580
)(p-valu)=( 000000
)CHISQ(10)= (0/0080
)P-value=( 000000

مأخذ :محاسبا تحقيق

 .2يافتهها
نتایج حاصل از بدرآورد رگرسديون ( )1در گدروه کشدورهاي منتخدب مندا بده رو

اثدرا ثابدت در

جددو ( )1نشان میدهد:
 -يگدداریتم اخددذ مجوزهدداي سدداختوسدداز

تددأثير منفددی و معندداداري بددر يگدداریتم جددذ

سرمایه گذاري مستقيم خارجی در گروه کشدورهاي منتخدب دارد .کشدش و یدا حساسديت
سرمایهگذاران خارجی نسبت به تايير این شاخ

 68/25028درصد است.

تأثير فضاي کسبوکار بر جذب سرمايهگذاري...

 -يگاریتم حمایت از سدرمایه گدذاران خدرد

76

تدأثير مثبدت و معنداداري بدر يگداریتم جدذ

سرمایه گذاري مستقيم خارجی در گروه کشدورهاي منتخدب دارد .کشدش و یدا حساسديت
 -يگاریتم انحال یک فعاييت

تأثير معناداري بر يگداریتم جدذ سدرمایه گدذاري مسدتقيم

خارجی در گروه کشورهاي منتخب ندارد.
 -يگاریتم ايزام آور بدودن اجدراي قراردادهدا

تدأثير منفدی و معنداداري بدر يگداریتم جدذ

سرمایه گذاري مستقيم خارجی در گروه کشدورهاي منتخدب دارد .کشدش و یدا حساسديت
سرمایهگذاران خارجی نسبت به تايير این شاخ
 -يگاریتم اخذ اعتبار

 0/62838درصد است.

تأثير مثبت و معناداري بدر يگداریتم جدذ سدرمایه گدذاري مسدتقيم

خارجی در گروه کشورهاي منتخب دارد .کشش و یا حساسديت سدرمایه گدذاران خدارجی
 0/000102درصد است.

نسبت به تايير این شاخ
 -يگاریتم تجار فرامرزي

تدأثير مثبدت و معنداداري بدر يگداریتم جدذ سدرمایهگدذاري

مستقيم خارجی در گروه کشورهاي منتخب دارد .کشدش و یدا حساسديت سدرمایه گدذاران
خارجی نسبت به تايير این شداخ

 0/166105درصدد اسدت .توسدعه اقتصداد بدينايمودل و

افزایش درجه باز بودن اقتصاد مدی تواندد موجدب افدزایش جدذ سدرمایه گدذاري مسدتقيم
خارجی شود.
 -يگاریتم شروع کسب وکار

تأثير معناداري بر يگاریتم سرمایه گذاري مستقيم خارجی در

گروه کشورهاي منتخب ندارد.
 -يگدداریتم اسددتخدام و اخددراج نيددروي کددار

تددأثير منفددی و معندداداري بددر يگدداریتم جددذ

سرمایه گذاري مستقيم خارجی در گروه کشدورهاي منتخدب دارد .کشدش و یدا حساسديت
سرمایهگذاران خارجی نسبت به تايير این شاخ
 -يگاریتم ثبت ماياليت

 0/603263درصد است.

تأثير مثبت و معناداري بر يگاریتم جذ سدرمایه گدذاري مسدتقيم

خارجی در گروه کشورهاي منتخب دارد .کشش و یا حساسديت سدرمایه گدذاران خدارجی
نسبت به تايير این شاخ

 0/062102درصد است .ثبت ماياليدت و بهبدود سدح ماياليدت

معنوي در کشورهاي منتخب موجب حصو اطمينان بدراي سدرمایه گدذاران مدیگدردد کده
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سرمایهگذاران خارجی نسبت به تايير این شاخ

 8/511228درصد است.
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نتایج حاصل از زحما آن ها نصيب خودشان گردد و امالان وقوع پدیده سدواري مجدانی
کاهش مییابد.
مستقيم خارجی در گروه کشورهاي منتخب دارد .کشدش و یدا حساسديت سدرمایه گدذاران
خارجی نسبت به تايير این شاخ

 0/55368درصد است .کاهش ميزان ماييا ها موجدب

بهبود روند سرمایه گذاري مستقيم خارجی می گردد .درنتيجه اجراي سياست هداي تشدویقی
میتواند در بهبود روند سرمایهگذاري مستقيم خارجی تأثير مثبت و معناداري داشته باشد.
 مقدار ضریب تعيين در مد نشان می دهد کده بديش از هشدتاد درصدد از تاييدرا يگداریتمجذ سرمایه گذاري مستقيم خارجی در گروه کشورهاي منتخب توسط متايرهاي مسدتقل
مد توضي داده شده است.
 .5بحث و نتيزهگيري
-

با توجه به نتایج برآورد فرضيه هاي مربو به ارتبا معنادار ميان اخذ مجوز سداخت وسداز،
ايزامآور بودن اجراي قراردادها ،استخدام و اخراج نيروي کار ،پرداخت ماييا  ،حمایت از
سرمایه گذاران خرد ،اخذ اعتبار ،تجار فرامدرزي ،ثبدت ماياليدت بدهعندوان شداخ

هداي

فضدداي کسددبوکددار و سددرمایهگددذاري مسددتقيم خددارجی در گددروه کشددورهاي منتخددب را
نمیتوان رد کرد .همونين فرضيه هاي مربو به ارتبا معنادار ميان انحدال یدک فعاييدت،
شروع کسب وکار بده عندوان شداخ

هداي فضداي کسدب وکدار و سدرمایه گدذاري مسدتقيم

خارجی در گروه کشورهاي منتخب را نمیتوان پذیرفت.
 -يگاریتم حمایت از سرمایهگذاران خرد بيشترین تأثير را در ميان ده شاخ

کسبوکدار بدر

يگاریتم جذ سرمایهگذاري مستقيم خارجی دارد.
 .7پيشنهادها
با توجه به نتایج بهدستآمده در چهارچو این محايعه ،میتوان پيشنهادهایی به شر زیر ارائه کرد:
-

تال

-

کاهش حجم و اندازه دويت و ایجاد شرایط الزم براي مشارکت بيشتر بخش ليردويتی؛

-

تال

و برنامهریزي دقيق بهمنظور ارتقاي سح شاخ

هاي فضاي کسبوکار؛

در جهت روشنسازي قوانين و رف برداشتها از قوانين؛
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 -يگاریتم پرداخت ماييا
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-

افزایش وظای

-

ثبا قدوانين تجداري و اقتصدادي و رفد مواند در جهدت جدذ سدرمایه گدذاري مسدتقيم

نظارتی دويت؛

-

استفاده از ابزارهاي تشویقی و ارشادي مناسب براي جذ سرمایهگذاري مستقيم خارجی.
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