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  :چکیده

 و نهـادي ، ي به مثابـه محـیط سیاسـتی   گذار سرمایهفضاي کسب و کار و 

باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با تولید را تحت تأثیر قـرار   رفتاري می

این مطالعه برآن است که با استفاده از  ،با توجه به اهمیت موضوع. دهد می

هاي فضاي کسب و  اثر شاخص 2013تا  2004هاي  هاي تابلویی سال داده

باال را  به هاي با درآمد متوسط کار و مالکیت فکري بر رشد اقتصادي کشور

  . مورد بررسی قرار دهد

شـامل  (هاي فضـاي کسـب و کـار     دهد که شاخص بررسی نتایج نشان می

هاي اخذ مجوز، شروع به کار و اخذ تسهیالت تأثیرگذاري مثبـت و   شاخص

آن همچنین نتایج مطالعه حاکی از . دار را بر رشد اقتصادي دارا هستند معنی

شامل (هاي حکمرانی خوب  خصشا که شاخص حقوق مالکیت فکري، است

ي مسـتقیم  گـذار  سـرمایه ، سـرمایه ثابـت و   )کیفیت قوانین و ثبات سیاسی

هـاي بـا درآمـد     داري بر تولید سـرانه کشـور   خارجی نیز تأثیر مثبت و معنی

  .اند داشته به باالمتوسط 
  

 هاي  شاخص کار، و کسب فضاي هاي  شاخص :کلیديي ها واژه

ي گذار سرمایهفکري، رشد اقتصادي،  مالکیت حقوق خوب، حکمرانی

  .مستقیم خارجی

 .JEL O10 ،O43 ،O57:بندي طبقه

 

 

Abstract: 
The aim of this paper is investigating the effect of 
business regulations and intellectual property 
rights on economic performance. More precisely, 
we attempt to examine this issue for a sample of 
46 middle and upper middle income countries over 
the period 2004-2013. We use the World Bank 
Doing Business indicators as measures of business 
regulations and panel data model is used for data 
analyses. 
The results show that foreign direct investment, 
fixed capital formation, good governance (role of 
law and political stability), intellectual property 
rights and doing business (starting a business, 
dealing with construction permits, and getting 
credit) indexes have the positive and significant 
effect on economic growth in selected middle and 
upper middle income countries. 
 
Keywords: Economic Growth, Doing Business 
Indexes, Intellectual Property Rights, Good 
Governance, FDI. 
JEL: O10, O43, O57. 
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  مقدمه -1

 تأثیرگـذار  اقتصـادي  هـاي   بنگـاه  عملکـرد  بـر  متعددي عوامل

 فعاالن کنترل و تسلط از خارج عوامل این از اي دسته. باشند می

 و کسـب  فضاي عنوان با حوزه این ادبیات در که بوده اقتصادي

 دیربـاز  از کسب و کار فضاي مفهوم اگرچه. شود می شناخته کار

 دیگـر  عنـاوین  و تعـاریف  با اقتصادي هاي اندیشه نظریات و در

 مفهوم این تاکنون 1990 دهه از اما اند، گرفته قرار بررسی مورد

 بـه  گرفتـه  قـرار  المللـی  بـین  نهادهـاي  و کشـورها  توجه مورد

 کشورها کالن هاي گذاري سیاست و اهداف از بخشی که طوري

فضاي کسـب و  . یابد می اختصاص کار و کسب فضاي بهبود به

رفتـاري   و ي به مثابه محیط سیاستی، نهـادي گذار سرمایهکار و 

هاي اقتصادي   باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت می

مکیـان و  (دهـد   هـا را تحـت تـأثیر قـرار مـی      يگـذار  سرمایهو 

  ). 76-78: 1392همکاران، 

نـد کیفیـت   عوامل مـؤثر بـر عملکـرد واحـدهاي اقتصـادي مان     

ــات قــوانین و مقــررات  دســتگاه کیفیــت  و هــاي حاکمیــت، ثب

هـاي مصـادیق فضـاي     توانند به عنوان شاخص ها می زیرساخت

کسب و کار تلقی گردند که تغییر دادن آنها فراتر از اختیـارات و  

تفویضی و همکـاران،  (هاي اقتصادي است  قدرت مدیران بنگاه

شـورهایی کـه فضـاي    دهد در ک ها نشان می بررسی ).8: 1392

ها کاهش یافتـه   کسب و کار نامناسبی دارند رقابت پذیري بنگاه

شـدن اقتصـاد    تـر  بـزرگ و موجب ایجاد بخش غیـر رسـمی و   

سـاالري،  (دهـد   زیرزمینی شده و رشد اقتصادي را کـاهش مـی  

1390 :116.(  

هاي فضاي کسب و کار، حقـوق مالکیـت    عالوه بر شاخص

مسائل زیربنایی سیاسـت نـوین    فکري امروزه به عنوان یکی از

اقتصـادي و ابـزار مهـم و اساســی بـراي رشـد اقتصـادي و بــا       

ترین سرمایه در معامالت و داد و ستدهاي تجـاري تلقـی    ارزش

حمایت قوي و مؤثر از حقوق فکري به لحـاظ برتـري   . گردد می

هاي مادي در بسیاري موارد عالوه بر ایجاد  این دارایی بر دارایی

ویق مبتکران و نوآوران و مؤسسات تحقیقاتی بـراي  انگیزه و تش

بسـیار مهـم در تسـهیل موجبـات      یهاي ابتکاري، عامل فعالیت

ي مستقیم خـارجی در  گذار سرمایهانتقال تکنولوژي و نیز جذب 

هاي معین اقتصادي است، کـه اهمیـت ایـن امـر بـراي       بخش

تحقق و تسریع رشد و توسعه اقتصادي بر کسی پوشیده نیسـت  

و نصیري نـژاد و همکـاران،    33: 1391نژاد و همکاران،  سیعبا(

1393 :30.(  

با توجه به اهمیت فضاي کسـب و کـار و حقـوق مالکیـت     

این مطالعه بر آن است که  ،فکري و تأثیر آنها بر رشد اقتصادي

به بررسی تأثیر این عوامل بر رشد اقتصادي کشورهاي با درآمد 

لـه پـس از مقدمـه بـه مبـانی      در این مقا. باال بپردازدمتوسط و 

هـاي   نظري عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي با تأکید بـر شـاخص  

فضاي کسب و کار و حقوق مالکیت فکري پرداختـه شـده و در   

در بخش . شوند ادامه، مطالعات انجام شده در این حوزه ذکر می

بعدي ضمن بیان روش شناسـی و تصـریح مـدل بـه تجزیـه و      

بخش پایـانی ایـن مطالعـه بـه     . شود میها مبادرت  تحلیل یافته

  .هاي سیاستی اختصاص دارد گیري و توصیه نتیجه

  

  مبانی نظري -2

 متفـاوت  و گذشـته  هاي قرن طی زندگی استانداردهاي افزایش

بـر   را اقتصـاددانان  جهان، مختلف نقاط در اقتصادي رشد بودن

پس . بپردازند موضوع این بر مؤثر عوامل بررسی به تا داشت آن

هــا، مــدل رشــد  ز ارائــه اولیــه توابــع رشــد توســط کالســیکا

. ارائه شـد  1965در سال  1نئوکالسیک با کاري از سولو و سوآن

ها به جـز شـکل تـابع     مدل رشد سولو، کلیه فرضیات کالسیک

تابع تولید به کار گرفته شده در این الگوهـاي  . پذیرد تولید را می

نسـبت بـه مقیـاس    رشد، تابع تولید خطی همگن با بازده ثابـت  

در ایـن  . را دارد 2است که شکل خاص تابع تولید کاب داگالس

الگو نیروي کار و سرمایه عوامل اصلی رشد بـوده و تکنولـوژي   

 بـه  توجـه  بـا . شـود  مـی زا در نظر گرفتـه   به عنوان عامل برون

 هاي مدل رشد، اولیه هاي مدل در تولید هاي نهاده نزولی بازدهی

 اقتصـادي  رشـد  در تفـاوت  تا بودند عواملی به دنبال رشد بعدي

 رومـر،  مـدل  مانند رشد هاي مدل. دهند توضیح را کشورها بین

تـأثیر   کردنـد،  هلـپمن تـالش   و کو هلپمن، و گراسمن لوکاس،

اقتصـادي   رشـد  بـر  را متغیرهایی به جز نیروي کـار و سـرمایه  

  ).24: 1389امیري،  و بهبودي(کنند  معرفی

در مطالعات متعـدد عـالوه بـر نیـروي کـار و سـرمایه اثـر        

ــر   ــواملی نظی ــرمایهع ــذار س ــارجی گ ــتقیم خ 3( ي مس
FDI(، 

هاي حکمرانی خوب و  شاخص هاي فضاي کسب و کار، شاخص

مالکیت فکري بر رشد اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است که 

. شـود  مـی در این بخش به اختصـار بـه بررسـی آنهـا پرداختـه      

ي مستقیم خـارجی را عـاملی بـراي    گذار سرمایهها  یکنئوکالس

داننـد   انتقال سرمایه، تکنولوژي پیشرفته و مدیریت کارآمد مـی 

بنـابر نظریـه   . شـود  مـی که منجر بـه افـزایش رفـاه اجتمـاعی     

 ،باعث انتقال دانش فنـی  FDIطرفداران آزادي جریان سرمایه، 

                                                   
1. Solow & Sowan (1965) 
2. Cobb-Douglas 
3. Foreign Direct Investment 
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ترش هـاي مـدیریت و گسـ    توسعه منابع انسانی، اشاعه مهـارت 

تجارت داخلی به ویژه دستیابی بـه بازارهـاي جدیـد صـادراتی     

و  فـرزین (بـرد   ي را در اقتصـاد بـاال مـی   بـردار  بهـره و  شود می

  ).31-32: 1391همکاران، 

ي مستقیم خارجی حائز اهمیـت  گذار سرمایهآنچه در زمینه 

است نقش آن بـه عنـوان عـاملی تأثیرگـذار در رشـد و توسـعه       

ي، انتقــال گــذار ســرمایهانــداز و  اقتصــادي، رفــع شــکاف پــس

بـر  . هـاي نـوین مـدیریت اسـت     تکنولوژي، دانش فنی و شیوه

تـابع عـواملی از قبیـل نـرخ بازگشـت       FDIمطالعـات،   اساس

ي داخلـی،  گـذار  سـرمایه ي، ها، رشد اقتصـاد  سرمایه، زیرساخت

منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تـورم، نـرخ ارز، بـدهی خـارجی،     

نسبت مخارج دولـت   وضع مالی دولت، مالیات، حقوق سیاسی و

  ).8: 1392فتحی، (به تولید ناخالص داخلی است 

به همراه تکنولـوژي پیشـرفته،    معموالً FDI ،عالوه بر این

و به عنوان موتور  شود میشور سازماندهی و مدیریت برتر وارد ک

رشد در کشورهاي کمتر توسعه یافته شناخته شده اسـت، البتـه   

با آموزش نیروي انسانی در داخـل و توسـعه سـرمایه     FDIاگر 

توانـد اثـرات    تـوأم باشـد مـی    FDI  انسانی در کشـور پذیرنـده  

-192: 1383مهـدوي،  (مناسبی را بر رشد اقتصادي ایفـا کنـد   

191.(  

کسب و کار یـک کشـور همـواره بـه عنـوان       بهبود فضاي

بانک جهـانی  . باشد بستري الزم جهت رشد اقتصادي مطرح می

بر محیط و فضاي اقتصادي کشورهاي  مؤثربراي تبیین عوامل 

فراینـد ثبـت   (شاخص سهولت شـروع کسـب و کـار     10جهان 

، )از اخذ مجوز تا تأسـیس یـک بنگـاه   (، اخذ مجوزها )ها شرکت

ثبت دارایی در اسناد (نیروي کار، ثبت مالکیت استخدام و اخراج 

پرداخـت مالیـات،    ،انگذار سرمایه، اخذ اعتبار، حمایت از )رسمی

تجارت فرامرزي، اجراي قراردادها و انحالل یک فعالیـت را بـه   

هاي ارزیابی فضاي کسب و کار معرفی  شاخص مهمترینعنوان 

  ). 78: 1392مکیان و همکاران، (کرده است 

نین و مقررات دست و پاگیر اخذ مجوز سـبب ورود  وجود قوا

رسمی اقتصاد شـده و بـه علـت    غیر فعاالن اقتصادي به بخش 

تواننـد فعالیـت خـود را     هاي موجود در این بخش نمی محدویت

گسترش دهند، بنابراین سهولت در اخذ مجـوز، مشـوقی بـراي    

ان به فضاي کسب و کار و به تبع آن افـزایش  گذار سرمایهورود 

از طـرف دیگـر سـهولت ورود فعـاالن     . باشد رشد اقتصادي می

اقتصادي به فضاي کسب و کـار اهمیـت فراوانـی دارد کـه بـا      

کاهش زمان، هزینه، تعداد مراحل و حداقل سرمایه مـورد نیـاز   

توان این رونـد را تسـریع کـرده و موجبـات افـزایش رشـد        می

). 1-20: 1392 عبـدالهی و همکـاران،  (را فراهم کرد اقتصادي 

معتقد است که بهبود فضاي کسب و کار یکـی  ) 2001( 1دسوتو

هاي ایجاد توسعه حتی با تکیـه بـر    ترین راه و اصلی مهمتریناز 

تر از جانـب   تر و کم باشد و مقررات ساده هاي کوچک می سرمایه

شرایط اشـتغال  تواند  دولت و اتکاي بیشتر بر حکومت قانون می

در صورتی که مردم امکان دسترسـی بـه نظـام    . تر کند را آسان

توانند ظرفیت بـالقوه سـرمایه    کارآمد مالکیت را داشته باشند می

. راکد خود را در جهت تقویت استعداد کارآفرینی به کـار گیرنـد  

کند که عـدم رعایـت حقـوق مالکیـت و      وي همچنین بیان می

توانـد مـانع اصـلی در     و کار مـی  قوانین مربوط به محیط کسب

  ).78: 1392مکیان و همکاران، (تولید و انباشت سرمایه باشد 

عوامـل مـؤثر    مهمترینحقوق مالکیت فکري یکی دیگر از 

تضییع حقوق شهروندي توسـط   .شود میبر رشد اقتصادي تلقی 

هاي کسـب و   مقامات دولتی و خطر مصادره اموال که در محیط

النه صـادره از  سـؤ مغیر د غالباً به استناد آراء کار ناامن وجود دار

توان یکی  بر این اساس می. افتد سوي دستگاه قضایی اتفاق می

هاي مهم محیط نهادي کسب و کار را نحوه حراست از  از مؤلفه

حقوق مالکیت در قبال تعرضـات شـهروندان دیگـر و مقامـات     

  ). 55: 1389الساداتی،  زاده بحرینی و ملک حسین(دولتی دانست 

هاي فکري و حق اختراع به مثابه یـک حـق    حمایت از آفرینش

فکري موجب تضمین حقوق مالی و اقتصادي اثر و نیـز حقـوق   

ست که این امر موجب ترغیب و تشویق مخترعـان  ا معنوي آن

نیـروي خالقانـه و    ابـراز  و مبتکران و صاحب فکر و اندیشه در

حمایت از حقوق . بوداستعدادهاي نهفته آنان در خلق اثر خواهد 

مالکیــت فکــري موجــب جلــوگیري از فــرار مغزهــا، تحریــک 

استعدادها، پیشرفت علمی، اقتصادي، فرهنگی و هنري جامعه و 

نـژاد و   عباسـی (در نهایت موجب رشد جامعه جهانی خواهد شـد  

  ).35: 1391همکاران، 

مؤثر براي نوآوري، موجـب   عدم وجود یک سیستم معتبر و

ي در تحقیق و توسعه، تضعیف فرآیند گذار رمایهسعدم تمایل به 

وري شـده و در   تضـعیف رشـد بهـره    و تجاري سـازي نـوآوري  

مجموع در فرآیند اثرگذاري در کل اقتصـاد، بـر رشـد متناسـب     

هاي اقتصادي و نیز رشد اقتصادي کشور تـأثیر   ها، بنگاه شرکت

: 1388مشـهدي و همکـاران،    خداپرسـت (منفی خواهد گذاشت 

103.( 

هاي حکمرانی خوب  حیط نهادي کسب و کار در قالب شاخصم

در این راستا بانک جهانی . بر رشد اقتصادي تأثیر مستقیم دارند

                                                   
1. Desoto (2001) 
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شش شـاخص حـق اظهـار نظـر و      بر اساسحکمرانی خوب را 

گویی، ثبات سیاسی، اثربخشـی دولـت، کیفیـت قـوانین و      پاسخ

سامتی و (نماید  مقررات، کیفیت قانون و کنترل فساد تعریف می

 ).187: 1390همکاران، 

هاي اصلی شکل  قوانین و مقررات جاري هر کشور از مؤلفه

. روند دهنده محیط نهادي کسب و کار در هر کشور به شمار می

منتظـره  غیـر  برخی از کشورها از پدیده تغییرات بیش از حـد و  

بینـی   قابـل پـیش  غیـر  ها و در نتیجه تغییرات پیـاپی و   سیاست

، حضـور چنـین   برنـد  میها رنج  ررات و دستورالعملقوانین و مق

قابل اعتماد بودن محیط غیر اي در یک کشور، مترادف با  پدیده

ــت    ــور اس ــار در آن کش ــب و ک ــین(کس ــی و  حس زاده بحرین

از طرف دیگر در شرایطی که افـراد  ). 54: 1389الساداتی،  ملک

س هاي سیاسی برخوردار باشند، همه مردم احسا جامعه از آزادي

هـا در سـایه رقابـت، از     کنند و خدمات رسانه امنیت و آزادي می

یابـد و کلیـه اقشـار جامعـه را      نظر کیفیت و کمیت ارتقـاء مـی  

هـا بـه دلیـل مسـتقل و آزاد      بنـابراین رسـانه  . دهـد  پوشش می

توانند حقایق را در جامعه مطرح کنند و نیـازي بـه    بودنشان می

 شـود  میعه احساس نهاي خارجی براي کشف حقایق جام رسانه

هاي خـارجی از بـین    ثبات کردن جامعه توسط رسانه و زمینه بی

. آورنـد  رود و از این طریق زمینه رشد اقتصادي را فراهم می می

. باشـد  کیفیت قوانین و مقررات نیز بر رشد اقتصادي مـؤثر مـی  

هـا، ایجـاد    زا در بازار مانند کنتـرل قیمـت   تنظیم قوانین اختالل

ــ  ــر اص ــع غی ــادرات و واردات،  موان ــاگیر در ص ولی و دســت و پ

هاي تأسیس یـک   هاي زاید در بازار سهام، محدودیت محدودیت

بنگاه اقتصادي جدید، مقررات دست و پاگیر بـراي تبـدیل ارز و   

موارد مشابه که هر یک به عنوان مـانعی بـراي رشـد و توسـعه     

-195: 1390سـامتی و همکـاران،   (گردنـد   اقتصادي تلقی مـی 

191.(  

 

 پیشینه مطالعات تجربی -3

  مطالعات انجام شده در خارج -3-1

اي بـه بررسـی نقـش حقـوق مالکیـت       در مطالعه 1گلد و گروبن

 1960-1988کشور در دوره زمانی  95فکري بر رشد اقتصادي 

دهـد کـه حفاظـت بیشـتر از      نتایج تحقیق نشان می. اند پرداخته

اري بـر رشـد   د هاي فکري تأثیر مثبـت و معنـی   حقوق و دارائی

  ).323: 1996گلد و گروبن، (اقتصادي دارد 

اي بـر روي ده کشـور اروپـاي     در مطالعه 2کینگ و وارادي

                                                   
1. Gould & Gruben(1996)   
2. King & Varadi (2002)  

المنـافع اثـر    کشور بالتیـک و کشـورهاي مشـترك    15شرقی و 

ي مستقیم خارجی بر روي رشـد اقتصـادي را طـی    گذار سرمایه

نتایج مطالعه نشـان  . مورد بررسی قرار دادند 1993-1996دوره 

ي مسـتقیم خـارجی و آزادسـازي    گـذار  سرمایهدهد افزایش  می

کینـگ و وارادي،  (دهـد   قیمت، رشد اقتصـادي را افـزایش مـی   

2002 :1.(  

ي و گـذار  سـرمایه اي با عنـوان مقـررات،    در مقاله 3داوسون

ي و رشد گذار سرمایهرشد بین کشورها به بررسی اثر مقررات بر 

نتـایج ایـن پـژوهش    . ین کشورها پرداختبلندمدت اقتصادي ب

دار بـین افـزایش تعـدد قـوانین و      بیانگر رابطـه منفـی و معنـی   

  ).495: 2006داوسون، (مقررات و رشد اقتصادي است 

اي بـا عنـوان مقـررات و     در مطالعـه  4دیانکوف و همکـاران 

در پی پاسخ به این پرسش مهم اقتصـاد کـه چـرا برخـی      ،رشد

سبت به سـایر کشـورها دارنـد، تـأثیر     تري ن کشورها رشد سریع

. کشور بررسی کردند 135قوانین تجاري بر رشد اقتصادي را در 

تر نسـبت   دهد کشورهاي با مقررات ساده نتایج مطالعه نشان می

تـري دارنـد    به کشورهایی با مقررات دست و پاگیر رشـد سـریع  

  ).395: 2006دیانکوف و همکاران، (

وق مالکیت فکري را بـر روي  تأثیر حمایت از حق 5فوروکاوا

نتـایج  . رشد اقتصادي در یک اقتصاد بسته مورد آزمون قرار داد

هـاي   تحقیق نشان داد کـه افـزایش حمایـت از حقـوق دارایـی     

فکري، طول مدت انحصار فروش و انگیزه اقتصادي وابسته بـه  

دهد و به تبع آن رشد اقتصادي تسـریع   آن ابتکار را افزایش می

  ).3644: 2007وا، فوروکا( شود می

در مطالعه خود بـا موضـوع ارتبـاط حقـوق      6ایچر و پنالوسا

 مسـئله مالکیت فکـري بـا رشـد و توسـعه اقتصـادي بـه ایـن        

هـاي شخصـی بـراي محافظـت از      اند که چگونه انگیزه پرداخته

هاي فکـري بـر رشـد و توسـعه اقتصـادي تـأثیر        حقوق دارایی

ت بیشـتر از حقـوق   نتایج تحقیق نشان داد که حفاظـ . گذارد می

هاي فکري، نوآوري را افزایش داده و از ایـن طریـق بـر     دارایی

: 2008ایچـر و پنالوسـا،   (گذارد  رشد و توسعه اقتصادي تأثیر می

237 .(  

اي بـه آزمـون رابطـه بـین      در مطالعه 7فرکلتون و همکاران

 42ي مستقیم خارجی، فساد و رشد اقتصادي بـراي  گذار سرمایه

نتایج نشان دهنده آن است که . اند حال توسعه پرداخته کشور در

                                                   
3. Dawson (2006)  
4. Diankov et al. (2006) 
5. Furukawa (2007)  
6. Eicher & Penalosa (2008)  
7. Freckleton et al. (2010) 
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همچنـین   .دار و منفی روي رشد اقتصادي دارد فساد تأثیر معنی

ي مستقیم خـارجی را روي  گذار سرمایهتر فساد اثر  سطوح پایین

: 2010فرکلتـون و همکـاران،   (دهـد   رشد اقتصادي افزایش می

639.(  

لکیـت فکـري بـر    اي تأثیر حقـوق ما  در مطالعه 1چو و پنگ

 .رشد اقتصادي، رفاه و نابرابري درآمد را مورد بررسی قرار دادند

براي این منظور آنها به تحلیل دو گروه کشور که در آنهـا رشـد   

 گیــرد و عـدم تناسـب در ثـروت صـورت مـی      R&Dبـر پایـه   

نتایج نشان داد که در کشورهاي داراي درآمـد پـایین    .پرداختند

ت در اقتصاد نسبت به کشورهایی که عدم استفاده از حق مالکی

 شـود  میداراي درآمد سرانه باالتري هستند منجر به رشد پایین 

 ).1: 2010چو و پنگ، (

 172هـاي   اي بـا اسـتفاده از داده   در مطالعـه  2ابراهیم حیدر

بـه بررسـی اثـرات بهبـود      2006-2010هـاي   کشور طی سال

ایج حاکی نت. فضاي کسب و کار بر رشد اقتصادي پرداخته است

فضاي کسب و کار،  بهبود هاي دار شاخص از تأثیر مثبت و معنی

آزادسازي تجاري، آزادسازي مالی، ثبات سیاسی، کیفیت قـانون  

: 2012ابـراهیم حیـدر،   (و کنترل فساد بر رشـد اقتصـادي دارد   

285.(  

  

  مطالعات انجام شده در داخل -3-2

-1996(دوره اي طـی   الساداتی در مطالعـه  برادران شرکا و ملک

کشــور بـه بررســی تــأثیر   30اي مشــتمل بـر   در نمونـه ) 2005

حکمرانــی خــوب بــر رشــد اقتصــادي در کشــورهاي منتخــب  

نتایج این مطالعه حـاکی از تـأثیر مثبـت حکمرانـی     . اند پرداخته

ــادي مــی    ــد اقتص ــوب روي رش ــد  خ ــرادران(باش شــرکا و  ب

  ).29: 1387الساداتی،  ملک

قالـه خـود بـه بررسـی اثـر      شـبانی در م  شهنازي و دهقـان 

کشـور   68رشـد اقتصـادي    هاي فضاي کسب و کار بر شاخص

پرداختنــد، نتــایج تحقیــق آنهــا  2003-2006دوره در منتخــب 

نشان داد که ضعف در هفت زیـربخش انحـالل شـرکت، ثبـت     

اموال، پرداخت مالیـات، تجـارت فرامـرزي، اجـراي قراردادهـا،      

ب و کـار اثـر منفـی و    اخراج و استخدام نیروي کار و شروع کس

منطبق با مبانی تئوریک بر رشد اقتصادي در نمونه مورد آزمون 

  ).161: 1388شبانی،  شهنازي و دهقان(دارد 

اي به بررسی ابعاد  مشهدي و همکاران در مطالعه خداپرست

                                                   
1. Chu & Peng (2010) 
2. Ibrahim Haidar (2012) 

تأثیر مالکیت فکري بر رشد اقتصادي به دو صـورت مسـتقیم و   

کشـور در   35بررسی شامل اند، نمونه مورد  مستقیم پرداختهغیر 

در ایــن تحقیــق از روش  .باشــد مــی 1985-2005دوره زمــانی 

اسـتفاده شـده اسـت و نتـایج تحقیـق      ) پانل(هاي ترکیبی  داده

حاکی از آن است که حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکري بـه  

 طـــور مســـتقیم تـــأثیر مثبتـــی روي رشـــد اقتصـــادي دارد 

  ).101: 1388مشهدي و همکاران،  خداپرست(

اي با عنـوان نقـش بـازار سـرمایه در      آبادي در مطالعه صالح

بهبود فضاي کسب و کار ایران، به بررسی آثار بازار سـرمایه بـر   

هاي آن و نیازهاي کسب و کار در  فضاي کسب و کار و شاخص

این مطالعه نشـان داده اسـت   . بازار سرمایه کشور پرداخته است

قوي بـراي اشـتغال آفرینـی،    که بازار سرمایه یکی از پشتیبانان 

نوآوري و رشد اقتصادي به دلیل بـه جریـان انـداختن سـرمایه     

  ). 101: 1388آبادي،  صالح(خواهد بود 

کشور مختلف  57هاي  مهدوي و همکاران با استفاده از داده

ــی دوره   ــان ط ــک   ) 1990-2005(جه ــتفاده از تکنی ــا اس و ب

یدند کـه در  هاي تابلویی به ایـن نتیجـه رسـ    اقتصادسنجی داده

ي گـذار  سرمایهکشورهاي توسعه یافته به لحاظ بازار مالی تأثیر 

دار بوده ولـی در   مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي مثبت و معنی

تر توسعه یافته حتی به لحاظ بازار مالی نیز تـأثیر   کشورهاي کم

FDI مهدوي و همکـاران،  (دار نیست  روي رشد اقتصادي معنی

1389 :21.(  

اي ارتباط بین حقـوق   د و همکاران در طی مطالعهنژا عباسی

حمایت از حـق اختـراع و رشـد اقتصـادي در      مالکیت فکري و

ــران در دوره  ــود   1370-1389ای ــتفاده از روش مــدل خ ــا اس ب

مورد بررسی قـرار  را  )ARDL(هاي توضیحی  بسته با وقفه هم

بررسی نتایج حاکی از اثر مثبت حمایت از حق اختراع بـر  . دادند

  ).27: 1391نژاد و همکاران،  عباسی(رشد اقتصادي است 

مبارك به بررسی اثر عوامل نهادي در کنـار دیگـر عوامـل    

 اقتصادي بر رشد اقتصادي در بین کشورهاي اسالمی با درآمـد 

در ایـن مطالعـه بـا اسـتفاده از     . بـاال پرداختـه اسـت    متوسط و

ــارگیري روش  1980-2005هــاي  هــاي ســال داده ــا بــه ک و ب

. ها پرداخته شده است هاي ترکیبی به تجزیه و تحلیل یافته ادهد

آمده حاکی از آن اسـت کـه میـزان تأثیرگـذاري      دست بهنتایج 

فاکتورهاي نهادي و حکمرانی بـراي کشـورهاي ایـران، مصـر،     

ترکیه و اندونزي نسبت به کشورهاي دیگـر داراي تأثیرگـذاري   

  ).185: 1392مبارك، (تري است  کم

اي بــه بررســی اثــر    همکــاران در مطالعــه  عبــدالهی و

هاي فضاي کسب و کـار بـر رشـد اقتصـادي ایـران و       شاخص
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-2006هـاي   طـی سـال   (OECD)مقایسه آن با کشـورهاي  

این پژوهش بـر اسـاس روش تحلیلـی و بـا     . اند پرداخته 2011

هـاي فضـاي کسـب و کـار بانـک       هاي شاخص استفاده از داده

حـاکی از اثرگـذاري بیشـتر    جهانی انجام شده است کـه نتـایج   

هاي حمایت از سهامداران خـرد، اخـذ اعتبـار و اجـراي      شاخص

باشـد   قرارداد بر رشد اقتصـادي کشـورهاي مـورد بررسـی مـی     

  ).1: 1392عبدالهی و همکاران، (

هاي بهبود سـهولت   اي اولویت مکیان و همکاران در مطالعه

کسب و کار جهت رشد اقتصادي در بـین کشـورهاي اسـالمی    

هاي اقتصـادي را   نطقه منا و منطقه سازمان توسعه و همکاريم

 1386این مطالعه طی دوره  .اند مورد ارزیابی و مقایسه قرار داده

هاي تـابلویی انجـام    با استفاده از روش رگرسیونی داده 1391تا 

 وضـعیت  همچنـین  و آمده دست به نتایج به توجه با. شده است

 و توسـعه  سـازمان  منطقـه  در کار و کسب فضاي مطلوب نسبتاً

 منطقـه  اسـالمی  کشورهاي است الزم اقتصادي، هاي همکاري

 تجـارت  هـاي  شـاخص  کـار  و کسـب  فضاي در بهبود براي منا

 خـود  اقتصـادي  هاي گزاري سیاست در را اعتبار اخذ و فرامرزي

  .)76: 1392مکیان و همکاران، (دهند  قرار ویژه توجه مورد

اي به بررسی اثـرات کنتـرل    مطالعهفرید و همکاران در  حکمتی

فساد و جهانی شدن بر رشد اقتصادي کشورهاي با درآمد سرانه 

 113در بــین  2002 -2010بــاال، متوســط و پــایین طــی دوره 

نتایج مطالعه گویاي یک رابطه . اند کشور مختلف جهان پرداخته

همچنـین  . معکوس بین کنترل فسـاد و رشـد اقتصـادي اسـت    

و رشـد اقتصـادي در کشـورهاي بـا درآمـد      رابطه جهانی شدن 

فریـد و   حکمتـی (دار و منفی است  سرانه پایین یک رابطه معنی

 ).96: 1394همکاران، 

  

  معرفی مدل و متغیرها و روش انجام تحقیق -4

به  20131تا  2004هاي  هاي سال این مقاله با استفاده از داده در

شاخص (هاي فضاي کسب و کار  بررسی اثر متغیرهاي شاخص

، )شروع کسب و کار و اخذ تسـهیالت  اخذ مجوزهاي کارگاهی،

شاخص حاکمیت قـوانین و ثبـات   (هاي حکمرانی خوب  شاخص

، شاخص رعایت حقوق مالکیت فکري، سرمایه ثابـت و  )سیاسی

کشـور بـا    46ي مستقیم خارجی بر رشد اقتصـادي  گذار سرمایه

در ایـن بررسـی از روش    2.شود میباال پرداخته  متوسط ودرآمد 

                                                   
هـاي   محدوده زمانی مطالعه با توجـه بـه محـدودیت دسترسـی بـه داده      .1

در دسـترس   بـه بعـد   2004که از سـال   -هاي محیط کسب و کار شاخص

  .انتخاب گردیده است –باشد  می

شـامل کشـورهاي آلبـانی، الجزایـر، آنگـوال،      (کشورهاي مـورد مطالعـه    .2

  .شود میهاي تابلویی استفاده  تجزیه و تحلیل اطالعات داده

 و نظـري  مبـانی  بخـش  در شده مطرح مباحث به توجه با

هـاي فضـاي    زمینه تـأثیر شـاخص   در شده انجام هاي پژوهش

وجه کسب و کار و حقوق مالکیت فکري بر رشد اقتصادي و با ت

مدل اصلی تحقیق به شرح زیر ) 2012( حیدر  به مطالعه ابراهیم

  .تصریح گردیده است

)1(  

0 1 2 3

4 5 6 7

8

it it it it

it it it it

it

Lgdpp Lcapv Lfdi Lsta

Lper Lcred Lrreg Lrpol

Lpropf

   

   

 

    

   



 

  :که در آن

در  i لگاریتم تولید ناخالص ملی سـرانه در کشـور  : 

3بانک اطالعات : مأخذ( tزمان 
WDI(  

 tدر زمـان   iلگاریتم ارزش ثابت سرمایه در کشور : 

  )WDIبانک اطالعات : مأخذ(

در  iي مستقیم خارجی در کشور گذار سرمایهلگاریتم : 

 )WDIبانک اطالعات : مأخذ( tزمان 

در  iلگاریتم شاخص شروع کسـب و کـار در کشـور    : 

  )بانک جهانی: مأخذ( tزمان 

 iلگاریتم شاخص اخذ مجوزهاي کارگاهی در کشـور  : 

  )بانک جهانی: مأخذ( tدر زمان 

itLcred : لگاریتم شاخص نحوه اخذ تسهیالت در کشورi  در

  )بانک جهانی: مأخذ( tزمان 

 tدر زمـان   iلگاریتم رتبه کیفیت قوانین در کشور : 

 )WGI4بانک اطالعات : مأخذ(

 tدر زمـان   iلگاریتم رتبه ثبات سیاسی در کشـور  : 

  )WGIبانک اطالعات : مأخذ(

 iلگاریتم رعایت حقوق مالکیت فکري در کشور : 

 )5بانک اطالعات بنیاد هریتیج :مأخذ( tدر زمان 

                                                                         
 

آرژانتین، آذربایجان، بالروس، بلیز، بوسنی و هرزگـوین، بوتسـوانا، برزیـل،    

بلغارستان، چین، کلمبیا، کاستاریکا، دومینیکا، جمهوري دومینیکن، اکوادور، 

تان، لبنـان،  اقسـ زفیجی، گابن، مجارستان، ایران، عراق، جامائیکـا، اردن، ق 

بیا، پاناما، یناملیبی، مقدونیه، مالزي، مالدیو، موریتانی، مکزیک، مونته نگرو، 

پرو، رومانی، صربستان، سیشل، آفریقاي جنـوبی، سـورینام، تایلنـد، تونگـا،     

و بر مبناي  آمد متوسط و باالکشور با در 55از بین ) تونس، ترکیه و ونزوئال

  .است هاي آماري انتخاب شده وجود داده
3. World Development Indicators 
4. World Government Indicators  
5. Heritage  

itLgdpp

itLcapv

itLfdi

itLsta

itLper

itLrreg

itLrpol

itLpropf



  125                  1395سال ششم، شماره بیست و دوم، بهار  ،هاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهشپژوهشی  فصلنامه علمی

  

 i اثر سایر متغیرهاي توضیحی بر متغیر وابسته در کشـور : 

   t در زمان

 تخمین از قبل هاي تابلویی، داده اقتصادسنجی ادبیات بر اساس

، ابتدا به بررسی مانایی متغیرها پرداخته شـود و  است الزم مدل

در . شـود  مـی در صورت مانا بودن متغیرها به برآورد مدل اقدام 

که آیـا   شود میلیمر، بررسی  Fبرآورد مدل، با استفاده از آزمون 

 یـا  دارد وجـود  مقاطع در ناهمگنی اصطالح به یا فردي تفاوت

لیمر  Fفر آزمون فرضیه ص هستند؟ همگن هم با ها مقطع اینکه

ـ  پولینگ( مقاطع بودن همگن بر مبتنی  هـاي  داده بـودن  1ادیت

 آن مقابـل  فرضـیه  شـود، رد  صفر فرضیه چنانچه .است )آماري

 هـاي  داده بـودن  دیتا پانل( مقاطع بین ناهمگنی وجود بر مبتنی

آیا مقـاطع   اینکهبعد از مشخص شدن . شود می پذیرفته) آماري

 خطـاي  کـه  شـود  مشـخص  باید همگن،غیر همگن هستند یا 

 رخ زمان طی در هکاین یا است مقاطع در تغییر از ناشی تخمین،

 اثـر  و ثابـت  اثـر  دو با خطاهایی چنین گرفتن نظربا . است داده

 شـدن  مشخص براي 2هاسمن آزمون از .هستیم مواجه تصادفی

 فرضیه هاسمن، آزمون در .کنیم می استفاده تصادفی و ثابت اثر

بـین اجـزاي اخـالل و متغیرهـاي      بر این است که مبتنی صفر

توضیحی همبستگی وجود ندارد که در صورت رد ایـن فرضـیه   

 اینکـه بعد از مشخص شـدن  . شود میمدل اثرات ثابت انتخاب 

تر  کدام روش پولینگ دیتا، اثرات ثابت یا اثرات تصادفی مناسب

ــت، از آزمــون  هــاي تشخیصــی جهــت آزمــون وجــود      اس

  .شود میاهمسانی واریانس استفاده خودهمبستگی و ن

  

 هاي تجربی تحقیق یافته -5

 مانایی -5-1

توانـد از دو   مـی معمـوالً   هاي تـابلویی  دادههاي ایستایی  آزمون

آزمون ریشه و  3هاي مشترك روش آزمون ریشه واحد براي داده

) 2002( 5لوین، لـین و چـو  . صورت پذیرد 4واحد براي هر مقطع

هاي تـابلویی، اسـتفاده از آزمـون ریشـه      نشان دادند که در داده

تري نسبت بـه   ، داراي قدرت بیشهاي مشترك دادهواحد براي 

استفاده از آزمون ریشه واحد براي هر مقطع به صورت جداگانـه  

باشد لذا در این مطالعـه بـراي بررسـی مانـایی متغیرهـا، از       می

  .شود میاده استف 6آزمون لوین، لین و چو

                                                   
1. Pooling Data 
2. Hausmen Test 
3. Common Root 
4. Individual Root 
5. Levin, Lin & Cho 

 بـراي  واحـد  هاي ریشه ترین آزمون آزمون لوین، لین چو یکی از متداول .6

 نتایج ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون لوین لین چـو در 

و بـا عـرض   ) a(جدول شماره یک در دو حالت با عرض از مبدأ 

سـت  ا نتایج نشانگر آن. نشان داده شده است) b(از مبدأ و روند 

که شرط ایستایی تمام متغیرها در حالت با عرض از مبدأ و روند 

  .برقرار است
  

  آزمون مانایی متغیرها. 1جدول 

رح
ش

  

Lgdpp Lcapv Lfdi Lper 
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a  
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  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  آزمون مانایی متغیرها. 1ادامه جدول 

رح
ش

  

Lsta Lrreg Lrpol  Lpropf lcred 
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t
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32 -  

00/0
  

5/
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00/0
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00/0
  

09/0
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59- 

00/0
  

b  

3/
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00/0
  

7/
15 - 

00/0
  

5/
14 - 

00/0
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00/0
  

00/
47- 
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  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

 نتایج تخمین مدل تحقیق -5-2

قبل از تخمین مدل با اثرات ثابت یـا تصـادفی الزم اسـت کـه     

وجود یا عدم وجود اثرات مجزاي کشورها بررسی شود که براي 

بررسی اثرات مجزاي کشورها در خصـوص اثـرات تصـادفی از    

آزمون بروش پاگان و همچنـین بـراي انجـام ایـن بررسـی در      

زم بـه  ال. شود میلیمر استفاده  Fخصوص اثرات ثابت از آزمون 

لیمـر،   Fذکر است که در هر دو آزمون بروش پاگـان و آزمـون   

. استفاده از ضریب مشترك براي تمـام کشورهاسـت   H0فرض 

                                                                         
 

  .باشد میمشترك  هاي داده

it
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  .نتایج این دو آزمون ارائه گردیده است 2در جدول شماره 

مبنـی بـر اسـتفاده از     لیمر، فرضیه صفر Fبا توجه به آماره 

اي هر کشـور  عرض از مبدأ مشترك رد شده و الزم است که بر

همچنین نتـایج آزمـون   . مبدأ مجزا در نظر گرفته شوداز  عرض

وجـود جـزء    دهد فرض صـفر مبنـی بـر    بروش پاگان نشان می

خطاي مشترك براي تمام کشورها رد شده و الزم اسـت بـراي   

  .کشورها جزء خطاي مستقل در نظر گرفته شود
  

  لیمر ، بروش پاگان و هاسمن Fنتایج آزمون . 2جدول 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

براي انتخاب بین اثـرات ثابـت و تصـادفی از آزمـون هاسـمن      

دهـد کـه ارزش    نتایج آزمون هاسمن نشان می. شود میاستفاده 

درصد بـوده و مـدل اثـرات     5احتمال حاصل از آزمون کمتر از 

  ).2جدول شماره ( شود میثابت انتخاب 

 

 خــود  و واریــانس ناهمســانی آزمــون -5-2-1

  همبستگی

 1هـاي تـابلویی، وولـدریج    تگی در دادهبراي بررسی خودهمبسـ 

هاي پانل  اي را در مورد داده آزمون خودهمبستگی ساده) 2002(

ــی  ــنهاد م ــد     پیش ــتالل از فراین ــالت اخ ــه در آن جم ــد ک کن

فرضیه صفر . کنند تبعیت می AR(1)خودرگرسیونی مرتبه اول 

در آزمون وولدریج، عـدم وجـود خودهمبسـتگی مرتبـه اول در     

باشـد کـه در صـورت رد     دل رگرسـیون مـی  جمالت اختالل مـ 

فرضیه صفر، مدل تخمین زده شده داراي خودهمبستگی مرتبه 

  .اول خواهد بود

از طرف دیگر در صورتی که تعداد واحدهاي انفرادي بیشتر 

تـوان انتظـار داشـت کـه      از دوره زمانی مورد مطالعه باشد، مـی 

حالـت   اجزاي اخالل داراي ناهمسانی واریانس باشد که در این

رغم بدون تـورش بـودن داراي    هاي رگرسیون علی زننده تخمین

  . کارایی نخواهند بود

در این مطالعه براي انجـام آزمـون ناهمسـانی واریـانس از     

                                                   
1. Wooldridge (2002) 

زن  که آماره این آزمـون بـر تخمـین    شود میاستفاده  2آماره والد

  )88: 1389محمدزاده و همکاران، (نامقید مبتنی است 

در  ی واریانس براي مـدل مـورد نظـر   نتایج آزمون ناهمسان

، بیانگر آن است که با توجـه بـه مقـادیر آمـاره     3جدول شماره 

ــده و   ــانی واریـــانس رد شـ و ارزش احتمـــال آن، همسـ

ــود دارد   ــانس وج ــانی واری ــون   . ناهمس ــایج آزم ــین نت همچن

در مـدل   F آمـاره  دهد که با توجه بـه  خودهمبستگی نشان می

  .خودهمبستگی وجود دارد
 

واریانس و خود  ناهمسانی آزمون نتایج .3جدول 

  همبستگی

  Prob  آماره آزمون  آزمون

  4/52 00/0*1027  واریانس ناهمسانی

  17263F  00/0  همبستگی خود

  تحقیق هاي یافته: مأخذ

  

تخمین مدل با روش تخمین زننده حداقل  -5-2-2

 )FGLS3(عملی مربعات تعمیم یافته 

باتوجه به اینکه مدل تحقیق داراي ناهمسانی واریـانس بـوده و   

 خود همبستگی در مدل وجود دارد لذا براي رفـع آنهـا از مـدل   

FGLS  که در آن در دو مرحله مجزا نسبت به  شود میاستفاده

نتایج به . شود میرفع خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس اقدام 

منعکس گردیـده   4در جدول شماره دست آمده از تخمین مدل 

 .است
  

نتایج تخمین مدل تحقیق با استفاده از روش . 4جدول 

FGLS 
  ضرایب  متغیر  ردیف

1  Lcapv  
*039/0  

2  Lfdi  
*0187/0 

3  Lsta 
*283/0 

4  Lper 
*186/0 

5  Lcred 
*044/0  

6  Lrreg 
**033/0 

7  Lrpol 
*072/0 

8  Lpropf 
*100/0 

 درصد) پنج(یک دار در سطح زیر  معنی* 

  تحقیق هاي یافته: مأخذ

که تمام متغیرهـاي   آن استبررسی نتایج مطالعه حاکی از 

                                                   
2. Wald Test  
3. Feasible Generalized Least Squares 

2

  مقدار آماره  آزمون
  ارزش

 احتمال
  نتیجه

F لیمر F= 95/456  00/0 
در مقابل  poolرد مدل 

  وجود اثرات ثابت

آزمون 

  بروش پاگان
X2= 15/582  00/0 

در مقابل  poolرد مدل 

  وجود اثرات تصادفی

آزمون 

  هاسمن
X2= 71/131   انتخاب مدل اثرات ثابت  00/0 
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مدل شامل متغیرهاي ثبـات سیاسـی، کیفیـت قـوانین، حقـوق      

ي گذار سرمایهمالکیت، اخذ مجوز، شروع به کار، سرمایه ثابت و 

دار بوده و بر روي  مستقیم خارجی در سطح زیر پنج درصد معنی

  .اقتصادي تأثیر مثبت دارندرشد 

دهد که با افـزایش یـک درصـدي سـرمایه      نتایج نشان می

درصـد   039/0ثابت، تولید ناخالص ملی سرانه به طور متوسـط  

ي مستقیم خارجی نیز گذار سرمایههمچنین . کند افزایش پیدا می

با افـزایش یـک    که طوريبر رشد اقتصادي اثر مثبت داشته به 

درصـد   0187/0درصدي آن، رشد اقتصادي بـه طـور متوسـط    

، )2002(این نتیجه با مطالعات کینگ و وارادي . یابد افزایش می

الزم به ذکر است . همخوانی دارد) 1998( 1همکارانبورنزتین و 

توانـد سـرمایه اضـافی را     که حضور جریان سرمایه خارجی مـی 

. سـرمایه تجمعـی فـراهم آورد    انـداز محلـی و ارتقـاء    براي پس

توانـد رشـد اقتصـادي را از طریـق      بنابراین جریان سرمایه مـی 

 . سرریز دانش و تأثیرات کارایی بازار افزایش دهد

در این مطالعه از سه شـاخص اخـذ مجوزهـاي کارگـاهی،     

اي از  شروع کسب و کار و اخـذ تسـهیالت بـه عنـوان نماینـده     

نتـایج  . شـده اسـت   هاي فضاي کسـب و کـار اسـتفاده    شاخص

کـه بـا افـزایش یـک درصـدي       آن اسـت تخمین مدل نشانگر 

ها به طور متوسط تولید ناخالص ملی سـرانه   مقادیر این شاخص

ــادل  ــه ترتیــب مع ــزایش  044/0و  283/0، 186/0ب درصــد اف

) 2012(یابد که این نتیجه با نتـایج مطالعـه ابـراهیم حیـدر      می

 ،کسب و کـار مناسـب   الزم به ذکر است محیط. سازگاري دارد

دهـد و باعـث    هاي اقتصادي را کاهش می هزینه عملکرد بنگاه

هـا در   ي و افزایش توان رقـابتی بنگـاه  گذار سرمایهایجاد انگیزه 

فراهم کردن شـرایط کسـب و   . شود میالمللی  سطح ملی و بین

هـاي اقتصـادي را در تسـریع     تواند بنگاه ها می کار توسط دولت

نیز تکمیل فرآیندهاي تولید یاري نموده و مقدمات شروع کار و 

  .رشد اقتصادي را سرعت ببخشد

هـاي   کـه شـاخص   آن اسـت بررسی نتایج مـدل حـاکی از   

انـد بـه    حکمرانی خوب تأثیر مثبتی بـر رشـد اقتصـادي داشـته    

هاي ثبات سیاسـی و   با افزایش یک درصدي شاخص که طوري

کیفیت قوانین به طور متوسط تولیـد ناخـالص ملـی سـرانه بـه      

. درصدي را تجربـه نمـوده اسـت    033/0و  072/0ترتیب رشد 

هـاي حکمرانـی    افزایش رشد اقتصادي در اثر افزایش شـاخص 

ــاران   ــانکوف و همک ــات دی ــارك ) 2006(خــوب در مطالع و مب

ثبات سیاسی و کیفیـت قـوانین   . ید گردیده استنیز تأی) 1392(

                                                   
1. Borensztein et al. (1998) 

ي بر رشـد  گذار سرمایهتوانند از طریق ایجاد بستر الزم براي  می

هـاي دولـت و    تغییـرات مکـرر سیاسـت   . دناقتصادي مؤثر باشـ 

بینی قوانین و مقررات، موجب غیر قابـل   تغییرات غیر قابل پیش

هـاي   نگاهي بگذار سرمایهها شده و بر میزان  اعتماد بودن دولت

داخلی و خارجی مؤثر بوده و از ایـن طریـق رشـد اقتصـادي را     

  .دهند تحت تأثیر قرار می

دهد حقوق مالکیت فکـري   نشان می 4نتایج جدول شماره 

از عوامل مهم مؤثر بر رشد اقتصادي بـوده و بـا افـزایش یـک     

درصدي این شاخص به طور متوسط تولید ناخالص ملی سـرانه  

افته است که این نتایج با مطالعات گلد و درصد افزایش ی 10/0

ــروبن  ــاوا ) 1996(گ ــوانی دارد) 2007(و فوروک ــوق . همخ حق

و  گـذار  سـرمایه مالکیت فکري زمینه تجاري شـدن و دسـتیابی   

کنـد و از ایـن    محقق را به اهداف مادي و معنـوي فـراهم مـی   

تا دوباره بـه انجـام    شود میتشویق  گذار سرمایهطریق محقق و 

این چرخه مثبـت منجـر بـه خلـق     . نوآوري روي آورد تحقیق و

سالمی و (گردد  ثروت و افزایش رفاه و رشد اقتصادي جامعه می

  ).1382:79گودرزي، 

  

  گیري بحث و نتیجه -6

ــا اســتفاده از روش داده هــاي تــابلویی طــی  در ایــن مطالعــه ب

به بررسی اثر متغیرهاي سرمایه ثابت،  2013تا  2004هاي  سال

هاي فضاي کسب و کار  ي مستقیم خارجی، شاخصارگذ سرمایه

اخذ مجوزهاي کارگـاهی، شـروع کسـب و کـار و اخـذ      شامل (

کیفیت قـوانین  شامل (هاي حکمرانی خوب  شاخص، )تسهیالت

و شاخص رعایت حقوق مالکیت فکري بر رشد  )و ثبات سیاسی

در این . پرداخته شد باال واقتصادي کشورهاي با درآمد متوسط 

، از بـین  لیمر و بروش پاگان Fهاي  بررسی پس از انجام آزمون

روش اثرات ثابت و تصادفی با توجه بـه آزمـون هاسـمن روش    

هـاي   اثرات ثابت انتخاب گردید ولی با توجه بـه نتـایج آزمـون   

ولــدریج و والــد مبنــی بــر وجــود ناهمســانی واریــانس و       

بـراي   FGLS، از روش خودهمبستگی در مـدل اثـرات ثابـت   

  . استفاده گردید تخمین مدل نهایی

دار تمام متغیرهـاي   نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنی

آن ها حاکی از  بررسی یافته. باشد توضیحی بر رشد اقتصادي می

اخــذ کــه در بــین متغیرهــاي مـورد بررســی متغیرهــاي   اسـت 

فکري و حقوق مالکیت  مجوزهاي کارگاهی، شروع کسب و کار

بیشترین اثرگذاري را بر رشـد اقتصـادي کشـورهاي بـا درآمـد      

باال دارا هستند که نشانگر اهمیت باالي بستر مناسب  ومتوسط 



  ...رشد اقتصادي  بر فکري مالکیت رعایت حقوق و وکار کسب فضاي ودبهب اثر: همکارانفرید و  حکمتی                          128

 

فضاي کسب و کار و رعایت حقـوق مالکیـت فکـري در رونـق     

  .باشد رشد اقتصادي کشورها می

ــی   ــت و معن ــأثیر مثب ــه ت ــه ب ــا توج ــت و  ب دار ســرمایه ثاب

خارجی الزم است نسـبت بـه گسـترش     ي مستقیمگذار سرمایه

هایی نظیر توسـعه بازارهـاي    هاي داخلی و خارجی از راه سرمایه

هـاي تولیـد جدیـد،     هاي جدید مانند شیوه مالی، معرفی فناوري

  . اي جدید اقدام نمود ها و تنوع در کاالهاي سرمایه ایده

هاي فضاي کسـب   با توجه به اینکه در این مطالعه شاخص

اي را بـر رشـد اقتصـادي دارا هسـتند      قابل مالحظه و کار تأثیر

سـازي   لذا الزم اسـت دولـت تـدابیري بیندیشـد کـه بـا سـاده       

اندازي کسب و کار، اعطاي مجوزها، ثبت مالکیت و اعطـاي   راه

ــراي   ــد بســتر الزم ب ــذار ســرمایهتســهیالت بتوان ي و رشــد گ

با در نظر گرفتن این امـر کـه یکـی از    . اقتصادي را فراهم کند

هــا و  وامــل مــؤثر بــر فضــاي کســب و کــار نقــش سیاســت ع

تـوان حکمرانـی خـوب کـه      ي دولت اسـت، مـی   ها ریزي برنامه

اعمال قدرت اقتصادي، سیاسی و اداري بر اسـاس پاسـخگویی   

هاي بهبود فضـاي کسـب و    باشد را از ضرورت و اثر بخشی می

در ایـن خصـوص   . کار جهـت توسـعه اقتصـادي قلمـداد نمـود     

هـاي غیـر    اننـد بـا جلـوگیري از تحمیـل هزینـه     تو ها می دولت

ضروري، ایجاد ثبـات سیاسـی و کـاهش انـواع ریسـک، تـأثیر       

  .مثبتی بر فضاي کسب وکار داشته باشند

از طرف دیگر با توجه به ضعف حقوق مالکیـت فکـري در   

کشور و با عنایت به نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر مستقیم حقـوق  

مالکیت فکري بر رشد اقتصادي الزم است ابتدا تعریـف دقیـق   

ي فکـري، معنـوي و مـادي بـراي     گـذار  سـرمایه و مشخص از 

اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه شده، سـپس نسـبت بـه وضـع     

ین متناسب اقدام گردد و در مرحله بعدي نظارت کامـل بـر   قوان

اجراي آن صورت پـذیرد تـا بتـوان زمینـه الزم بـراي تشـویق       

ان و ایجـاد انگیـزه بـراي نـوآوران و کارآفرینـان را      گذار سرمایه

  .فراهم نمود

  

  منابع

تأثیر "). 1387(الساداتی، سعید  برادران شرکاء، حمیدرضا و ملک

. "حکمرانی خوب بر رشـد اقتصـادي کشـورهاي منتخـب    

  .29-52، 49، شماره 17، سال مجله راهبرد

رابطه بلندمدت اقتصـاد  "). 1389(بهبودي، داود و امیري، بهرام 

سیاســت علــم و . "ایــران دانـش بنیــان و رشــد اقتصــادي 

  .23-32، 4، شماره 2فناوري، سال 

، 1392(تفویضی، سعید؛ درستکار، فاطمه و عظیمی، عبـدالجبار  

. "عوامل مؤثر در بهبود فضـاي کسـب و کـار   "). اسفند 15

  .1-12،  831، شماره 14روزنامه بازار کار، سال 

). 1389(السـاداتی، سـعید    زاده بحرینـی، محمـد و ملـک    حسین

. "گـذاري و کسـب و کـار در ایـران     انع نهادي سـرمایه مو"

  . 25-56، 59، شماره 15، سال بازرگانی  نامه مجله پژوهش

شورگلی، احمد؛ عزتی، رضا و دهقانی،  فرید، صمد؛ عزتی حکمتی

تأثیر جهانی شدن و کنترل فسـاد بـر رشـد    "). 1394(علی 

 ."اقتصادي کشورهاي با درآمد سرانه باال، متوسط و پـایین 

هـاي رشــد و توســعه   فصـلنامه علمــی پژوهشـی پــژوهش  

  .96-111، 18، شماره 5، سال اقتصادي

خداپرست مشهدي، مهدي؛ صمدي، سارا؛ هوشـمند، محمـود و   

تــأثیر حمایــت از حقــوق "). 1388(فــر، مصــطفی  ســلیمی

ــر رشــد اقتصــادي  ــداري . "مالکیــت فکــري ب اقتصــاد مق

-123 ،4، شـماره  6 ، دوره)هـاي اقتصـادي سـابق    بررسی(

101.  

بررسی تأثیر نظام مالیـاتی بـر فضـاي    "). 1390(ساالري، ابوذر 

، بررسـی مسـائل و   مجله اقتصـادي ماهانـه  . "کسب و کار

  .111-130، 10و 9هاي  هاي اقتصادي، شماره سیاست

). 1390(سامتی، مرتضی؛ رنجبر، همایون و محسـنی، فضـیلت   

هاي حکمرانی خوب بر شاخص توسعه  تحلیل اثر شاخص"

انسانی، مطالعـه مـوردي کشـورهاي جنـوب شـرقی آسـیا       

)ASEAN(" .هاي رشد  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش

  .183-223، 4، شماره 1، سال اول،دوره و توسعه اقتصادي

راهکارهــاي "). 1382(ســالمی، سیدرضــا و گــودرزي، مهــدي 

بهبود نظام مالکیت فکري ایران در جهت توسعه تکنولوژي 

  .73-95، 3، شماره ریت صنعتیفصلنامه مدی. "کشور

 تأثیر بررسی"). 1388(زهرا  شبانی، اهللا و دهقان روح شهنازي،

 ."منتخب کشورهاي اقتصادي رشد بر کار و کسب فضاي

  .161-185، 3، سال پژوهشنامه اقتصادي

 فضـاي  بهبود در سرمایه بازار نقش" .)1388( آبادي، علی صالح

 ،1 شـماره  ،اقتصـاد  و پول فصلنامه ."ایران در کار و کسب

121-101.  

ــی ــی،    عباس ــزدان؛ قیاس ــانی، ی ــودرزي فراه ــین؛ گ ــژاد، حس ن

تــأثیر حمایــت از حقــوق مالکیــت "). 1391(محمدحســین 

فصـلنامه  . "فکري و حق اختراع بر رشـد اقتصـادي ایـران   

، 14، سـال  )رشـد و توسـعه پایـدار   (هاي اقتصادي  پژوهش



  129                  1395سال ششم، شماره بیست و دوم، بهار  ،هاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهشپژوهشی  فصلنامه علمی

  

  .27-58، 1شماره 

). 1392(فاطمـه و بصـیرت، مهـدي     عبدالهی، فرشته؛ مهربانی،

هـاي فضـاي کسـب وکـار بـر رشـد        مقایسه اثر شـاخص "

اقتصادي در بین ایران و کشورهاي عضو سازمان توسـعه و  

ــاري ــادي  همک ــاي اقتص ــایش . ")OECD(ه ــین هم اول

رویکرد حمایـت  انداز اقتصاد ایران با  ملی چشم الکترونیکی

  .1-20آذرماه،  28، از تولید ملی

جایگاه بهبود فضاي کسـب و کـار در   "). 1392(فتحی، علیرضا 

هـاي   ، شمارهمجله اقتصادي، "گذاري خارجی جذب سرمایه

  .5-20، 4و  3

). 1391(فـر، فاطمـه    فرزین، محمدرضا؛ اشرفی، یکتا و فهیمـی 

 گــذاري مسـتقیم خــارجی بــر رشــد  بررسـی اثــر ســرمایه "

ــق روش ــادي تلفیـ ــک و   اقتصـ ــتم دینامیـ ــاي سیسـ هـ

ــنجی ــژوهش. "اقتصادس ــلنامه پ ــت فص ــا و سیاس ــاي  ه ه

  .29-62، 61، شماره 20، سالاقتصادي

 رشـد  بـر  اقتصادي فساد اثرات بررسی"). 1392(مبارك، اصغر 

. ")ایران اقتصاد بر تأکید با(اسالمی  کشورهاي در اقتصادي

  .185-209، 15 شماره، 13 ، سالحسابرسی دانش فصلنامه

). 1389(پـور، سـیاب    محمدزاده، پرویز؛ فشاري، مجیـد و ممـی  

ــرم" ــزار  ن ــنجی  STATAاف ــد اول(در اقتصادس . ")جل

  .انتشارات نور علم

میبدي، مهدي؛ عشرتی، سمانه؛ و  امامی ؛الدین مکیان، سید نظام

فضاي کسب و کار، راهبـرد رشـد   "). 1392(احمدي، زهره 

ــورهاي من  ــه کش ــعه و   مقایس ــازمان توس ــا و س ــه من طق

ــاري ــادي همک ــاي اقتص ــلنامه. "ه ــی فص ــی علم  پژوهش

، 11، شـماره  3، سـال  اقتصادي توسعه و رشد هاي پژوهش

84-76.  

گـذاري   تحلیلی بـر نقـش سـرمایه   "). 1383(مهدوي، ابوالقاسم 

ــه تحقیقــات  ".مســتقیم خــارجی در رشــد اقتصــادي مجل

  .181-208، 66، شماره اقتصادي

). 1389(اهللا؛ جهانگرد، اسفندیار و ختـائی، محمـود    مهدوي، روح
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