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چکیده
با توجه به اثرات آسیبزا و بیثباتکننده بحرانها و تکانهها بر فضای کسبوکار ،در این مطالعه با استتااده
از مدلهای تابلویی و بهرهگیری از دادههای ساالنه کشتورهای استکاندیناوی و منتا در دوره ،2010 -2016
تأثیر شاخصهای مقاومت اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کالن اقتصادی بر شتاخص محتیط کستبوکتار
مورد بررسی قرار میگیرد .در این مطالعه پس از انجام آزمون مانایی و سایر آزمونهتا ،متدل ختود تو تیح
برداری با وقاههای گسترده ) (ARDLو برآورد رایب کوتاه مدت و بلندمدت با استتااده از روش گتروه
میتتاننین ادمتتام شتتده ) (PMGمتتورد استتتااده قتترار گرفتتته استتت .نتتتای نشتتان متتیدهتتد ،بتترای کشتتورهای
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اسکاندیناوی در کوتاهمدت و بلندمدت ،شاخص مقاومت اقتصادی بر شتاخص فضتای کستبوکتار تتأثیر
مثبت و معنادار دارد ،اما برای کشورهای منا در کوتاهمدت ،شاخص مقاومت اقتصادی هیچ تتأثیر معنتاداری
بر شاخص فضای کسبوکار ندارد و در بلندمدت شاخص مقاومت اقتصادی بر شاخص فضای کسبوکتار
تأثیر مثبت و معناداری دارد .بنابراین در کشورهای مورد نظر بهمرورزمان با افزایش مقاومت اقتصادی ،باعث
بهبود فضای کسب وکار میشود .بر همین اساس ،شاخص مقاومت اقتصادی با کاهش آسیبپذیری اقتصاد،
زمینه مساعد شدن فضای کسبوکار را فراهم نموده و نقش مهمی در بهبود فضای کسبوکار این کشورها
دارد.
کلیدواژهها :مقاومت اقتصادی ،فضای کسبوکار ،بحران اقتصادی ،کشورهای اسکاندیناوی و منا.
طبقهبندی . C23 ،F131 ،F29 :JEL

مقدمه

در طول چند دههی گذشته ،بحرانهای مختلف اقتصادی در ستطح جهتانی رد داده استت کته
فضای اقتصادی و کسبوکار بسیاری از کشورها را بته وتورت مستتقیم و میرمستتقیم تحتت تتأثیر
قرار داده است .لذا در پی بحرانهای م ختلف ،نوستانات شتدید ایجتاد شتده و ستکس شتاکم شتدن
نااطمینانیها بر اقتصاد ،که منجر به ناامنی در سرمایهگذاری داخلی و خارجی و فضای کستبوکتار
شده است .بحرانها و تکانههای اقتصادی سالهای  ،1939-1929شوک قیمت نات  ،1973بحتران
آسیایی  1997و بحران مالی  2007همه بیانگر این است که بزرگترین اقتصتادهای جهتان نیتز در
معرض بحرانها و شوکهای اقتصادی هستند و فضای اقتصادی و کسبوکار کشورهای کوچت
نیز به واسطهی وابستنی اقتصادی ،سیاسی به کشورهای بزرگ تحتالشعاع آن بحرانها و تکانههتا
قرار میگیرند .با افزایش ناگهانی قیمت نات در دهه  (1970تکانههای اول و دوم ناتی) ،آثار بسیار
مهمی بر روی متغیرهای اقتصاد جهانی بته وجتود آورد .شتاخص اقتصتاد جهتانی از  GNPتتا نترد
بیکاری در شوالی سال  1973افت شدیدی را نشان داد (.)Abooniori et al., 1392

با توجه به اینکه این بحرانها و تکانهها قابلیت این را دارد که هر اقتصادی را از شالتت تعتادل
خارج کند و عوامل اقتصادی آن را تحتالشعاع خود قرار میدهند و از طرف دینر منجر بته ستایر
بحران های اجتماعی ،سیاسی گردند ،بر همین استاس ،اقتصتاددانان بته دنبتال تتدابیری هستتند تتا از
طریق ظرفیتهای داخلی و بینالمللی ،اقتصادهای خود را مقاوم نمایند .بررسی اهداف شکلگیری
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برخی از سازمانهای بینالمللی همچون وندوق بینالمللی پول 1نشتان متیدهتد کته ایتن نهادهتا بتا
هدف نوسانگیری و باثبات کردن اقتصاد جهانی به وجود آمدهاند ( .)Vaezi,1388به عنوان شتاهد
این مدعا ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرد ارزهتا از اهتداف بته
وجود آمدن وندوق بینالمللی پول بوده است.
با توجه به انکارناپذیری بحرانها و تکانههای داخلی و خارجی و اثترات میرقابتل انکتار آن بتر
اقتصاد و به ویژه فضای کسبوکار ،اکثر کشورها افزایش مقاومت اقتصادی 2را در سطوح مختلتف
فردی ،سازمانی ،منطقه ای و ملی و در برابر تکانتههتای مختلتف سیاستی ،اقتصتادی و اجتمتاعی در
دستور کار خود قرار داده و به عنوان یکی از مهمترین اقتدامات ختود در نظتر گرفتتهانتد .آنهتا بتا
پیادهسازی راهبردهایی به افزایش هر چه بیشتر سطح مقاومت کشورشان در مقابتل تکانتههتا تتالش
زیادی میکنند و مسیر و النوی رشد و توسعه اقتصادی پایدار را با کمترین تتنش فتراهم متیکننتد
( .)Simmiet and Martin, 2010, 28
سابقه شکلگیری و گسترش بحرانهای اقتصادی و مالی در برهههتای مختلتف بتهویتژه تجربته
وقوع بحران مالی -بانکی  2007موجب شده کشورهای مختلف نسبت به استتحکام و مقتاومستازی
اقتصاد خود از درون تدابیری اتخاذ نمایند و طی ستالهتای اخیتر در ادبیتات جهتانی نیتز مطالعتات
گستردهای درخصوص تقویت انعطافپذیری و تابآوری اقتصادی در برابر تکانههتا مطترح شتده
است ( .)Stiglitz, 2010شواهد تاریخی گواه این مدعا است که اکثر کشورهای جنوب شرق آسیا
ازجمله اندونزی ،کره جنوبی ،مالزی ،تایلند و فیلیکین در بحران مالی آسیا در سال  1997بتا کتاهش
شدید تولید ناخالص داخلی بهشدت آسیب دیدند ،اما همین کشورها با اتخاذ سیاستهتای درستت
و تجربه گرفتن از بحران قبلی ،اثرات بحران مالی  2007بتر اقتصتادهای ختود را تترمیم کترده و در
مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا توانستند بسیار زودتتر از ستایر کشتورها بته مستیر
رشد خود برگردند (.)Jeasakul, et al, 2014
مقاومسازی اقتصاد به معنی توانایی بازیابی و تعدیل اثرات منای شوکهتای اقتصتادی ختارجی
است ( .)Briguglio et al, 2013اقتصادی مقاوم است؛ که با تحریکات جهان ،با تکانههای جهتانی
________________________________________________________________
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تحت تأثیر زیادی قرار نمیگیرد و بتا توجته بته همته قتوتهتا و تعفهتای داخلتی و ختارجی و
تهدیدها و فروتهای بیرونی ،سناریوسازی میکند و برای هر شترایطی برنامته دارد .طبتق تعریتف
فوق میتوان انتظار داشت ،که با وجود اقتصادی مقاوم در برابر هرگونه شتوک و بحتران ،بتهطتور
همهجانبه بر کل اقتصاد به ویتژه بتر فضتای کستبوکتار تتأثیر قابتلمالشظتهای خواهتد گذاشتت.
بهطوری که هرگونه ناامنی و عدم اطمینان کسبوکار را کاهش و زمینه رونق کسبوکار را ایجتاد
میکند و با وجود مقاومت اقتصادی زمینه بهبود فضای کسبوکار را فراهم میکند.

نامساعد شدن فضای
کسب و کار

 تردید در صدورمجوزها
 تردید در استخدامنیروی کار و جذب
سرمایه داخلی و
خارجی
 فرار سرمایههایفیزیکی ،انسانی،
اجتماعی و...
 انعطاف ناپذیرینیروی کار و...

وارد شدن تکانههای
ناشی از تحریم (در نتیجه
نوسانات متغیر قیمت
نفت خام ،سوخت و)...

نمودار ( .)1اثرات متقابل بحرانها و تکانهها بر نامساعدشدن فضای کسبوکار

انتظار میرود شوکهای وارده به فضای کسب وکار از کانالهای مختلای همچون متردد شتدن
نهادها برای مجوزهای الزم ،سختگیر شدن بنناههتا بترای استتخدام کتارگران ،انعطتافناپتذیری
تحرک نیروی کار و ...به اقتصاد ربه بزند .به طوری که نامساعد شدن فضای کسب وکار منجر بته
رشد اقتصادی ناپایدار و بیثباتیاقتصادی متیشتود ( )Boroumand, 2008: 11و از طترف دینتر
انتظار می رود شاخص های اقتصادی هم رشد مطلتوب ختود را تجربته کترده و محیطتی امتن بترای
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سرمایهگذاران داخلی و خارجی ایجاد شود و هتم باعتث اننیتزه سترمایهگتذاران و تولیدکننتدگان
داخلی به فعالیت اقتصادی گردد .این مو وع در نمتودار شتماره ( )1نشتان داده شتده استت .بتدین
وورت مساعد شدن فضای کسب وکار عتالوه بتر ورود سترمایه بته کشتور باعتث تکتاپوی فعتاالن
اقتصادی و درنهایت پیشرفت و مقاوم شدن اقتصاد کشور متیشتود ( Bakhtiari and Shayesteh,

.)2012: 176
در وورت نبود مقاومت اقتصادی و وجود شوکهای ایجاد شده ،مسیر رشتد اقتصتاد بته خطتر
میافتد و باعث نامساعد شدن محیط کسب وکار میشود .به طوری که این و عیت نامساعد فضتای
کسبوکار از شکلگیری فعالیتهای سالم اقتصادی جلوگیری و هزینته بتاالیی را بتر اقتصتاد ملتی
تحمیل می کند .همچنین عدم توجه به و عیت کستب وکتار ،متی توانتد امنیتت اقتصتادی و ملتی را
تهدید کند و به دنبال آن سطح مقاومت اقتصادی کاهش متییابتد .بنتابراین متیتتوان دریافتت کته
فضای کسب وکار و مقاومت اقتصادی ارتباط دو سویه دارنتد .بتهطتوریکته تبیتین جاینتاه فضتای
کسب وکار کم

متی کنتد سیاستت گتذاران و برنامتهریتزان اقتصتاد در تتدوین و ایجتاد مقاومتت

اقتصادی ،انتخاب درستی داشته باشند .بدین منظور دستیابی بته مقاومتت اقتصتادی جهتت شرکتت
اقتصاد ملی به سوی رشد پایدار در بلندمدت و تحقق اقتصاد پویتای دانتش محتور بته جتای اقتصتاد
منابع محور ،بهره گیری از تمامی فروتت هتا ،مهتار تهدیتدها و اهتمتام بتر تولیتد محتوری و اشتتغال
عمومی است .ازاینرو بهبود فضای کسبوکار با کاهش موانع ورود به چرخه تولید ،کتاهش فستاد
اداری ،شضور گسترده بخش خصووی ،تقویتت اقتصتاد رستمی ،فعالیتت در بختش مولتد ،امنیتت
سرمایهگذاری و امنیت اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت.
نمودار شماره ( )2به تشریح مدل ماهومی ارتباط بین فضای کسب وکار و مقاومتت اقتصتادی
میپردازد .رهیافت مقاومت اقتصادی با نناهی آینده ننارانه متی توانتد اقتصتاد ملتی را بتا شضتور و
مشارکت فعال مردمی از انواع هجوم های داخلی و خارجی مصون نناه دارد و اقتصتاد را بته ستوی
رشد و شکوفایی در بلندمدت هدایت کنتد .متیتتوان بتا شتناخت ستطح مقاومتت در رفتتار متردم،
برنامه ریزی و دوراندیشی جهت تبیین سیاست های متناسب بترای گتذر از بحتران هتا و چتالش هتای
سیاسی و اقتصادی ،آثار منای آسیب پذیری ناشی از شرایط ختارجی را بته شتداقل ممکتن کتاهش
داد .بتته عبتتارت دینتتر ،استتاس مقاومتتت اقتصتتادی در بلندمتتدت بتتا کنتتترل آثتتار مناتتی نوستتانات و
چالش های سیاسی موجب تتأمین امنیتت اقتصتادی ،ثبتات اقتصتادی و ایجتاد شتس اطمینتان بترای
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سرمایه گذاران و طرح های اجرایی بخش خصووی میگردد .توجه بته اهمیتت سترمایه گتذاری در
بخشهای مولد اقتصادی و بهبود عملکرد هر کشوری در فضتای کستبوکتار ،سترمایه را بته بدنته
تولید داخلی تزریق کرده و مانع از شضور فعاالن اقتصادی در فعالیتهای واستطهگتری و میرمولتد
خواهد شد.
در مورد بهبود فضای کسبوکار پژوهشهای مختلای به قلم تحریر درآمده است که بیشتر این
پژوهشها به بررسی اثر متغیرهای کالن اقتصادی ازجمله سرمایهگذاری یتا رشتد اقتصتادی و  ...بتر
بهبود فضای کسبوکار پرداخته است ،امتا تتاکنون در هتیچ پژوهشتی عتالوه بتر متغیرهتای کتالن
اقتصادی ،تأثیر مقاومت اقتصادی بر بهبود فضای کستبوکتار بررستی نشتده استت .عتالوه بتر آن،
مو وع پژوهش در دو گروه کشورهای مورد مطالعه انجام شده که تا به شال بررسی نشتده استت.
دو گروه کشور شامل کشورهای اسکاندیناوی (کشورهایی با فضای کستبوکتار مناستب و ستطح
باالی مقاومت اقتصادی باال) و کشورهای منا (کشورهایی بتا فضتای کستبوکتار متوستط و ستطح
مقاومت پایین) است .لذا هدف این پژوهش مقایسه این گروه کشتورها بتا یکتدینر از نظتر فضتای
کسبوکار ،مقاومت اقتصادی و متغیرهای کالن اقتصادی است.
بنابراین در این پژوهش به بررسی تأثیر میزان مقاومت اقتصادی و متغیرهای کتالن اقتصتادی بتر
بهبود فضای کسب وکار با استااده از مدل دادههای تابلویی برای کشتورهای استکاندیناوی1و منتا
طی دوره زمانی  2010-2016پرداخته میشود .دادههای این تحقیق با تواتر ساالنه از بان
جمهوری اسالمی ایران و بان

2

مرکتزی

جهانی اتخاذ شده است.

پژوهش شا ر در پن بخش تنظیم شده است .بخش دوم به مبانی نظری فضتای کستبوکتار و
مقاومت اقتصادی اختصاص دارد .در ادامه پیشینه تحقیق بررسی شتده استت .ستکس بته ارائته متدل
تحقیق و نتای آن پرداخته شده است .در بخش پایانی مقاله به جمع بندی و ارائه راهکارهایی جهت
تقویت مقاومت اقتصادی و سایر متغیرهای معنادار بر بهبود فضای کسبوکار پرداخته شده است.
________________________________________________________________
 -1سوئد ،نروژ ،دانمارک ،فنالند و ایسلند.
 -2امارات ،ایران ،عراق ،عمان ،کرانه باختری ،عربستان ،یمن ،لبنان ،الجزایر ،بحرین ،تونس ،مصر ،اسرایل ،کویت ،لیبی ،مالت،
موراکو و اردن

بررسی مقاومت اقتصادی بر فضای کسبوکار :مقایسه تطبیقی کشورهای اسکاندیناوی و منا



عدم اتکای اقتصاد کشور به متغیرهای برونزای غیر قابل مدیریت مانند درآمدهای نفتی



بیمه کردن سرمایهها در مقابل نوسانات اقتصادی



پیشبینیپذیر کردن تکانهها و بحرانها



ایجاد کردن نهادهای سایه که قابلیت پوشاندن ناکارآمدیهای بنگاههای موجود را داشته باشند.



تنوع پذیری منابع تأمین معیشت اقتصاد کشور در سطوح مختف



افزایش ملیگرایی اقتصادی و بهرهگیری از تولیدات داخلی



درونزا کردن اقتصاد با رویکرد برونگرایی



حمایت ملی از ایجاد ارزش افزوده از مواد خام ارزشمند مانند نفت و سایر معادن



استقالل در نیازهای اولیه سطوح مختلف خرد و کالن



دیپلماسی هدفمند اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای جهانی و وابسته کردن کشورهای منطقه به
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خود


همسو کردن بردارهای تعامالتی (سیاست داخلی و خارجی -اجتماعی -حقوقی و قضایی) در خدمت
منافع بخش مولد اقتصاد



جلوگیری از بیثباتی قوانین



بهره گیری از ظرفیتهای نوآوری و دانش بنیان



تنوع پذیری راههای تأمین سرمایه و تأمین مالی



اصالح نظام مالیاتی در جهت تقویت بخش مولد اقتصاد و تضعیف بخش غیر مولد



جلوگیری از رقابت کردن بخش اسمی (بانک ها و نهادهای پولی و مالی) و بخش واقعی اقتصاد



نظارت بر روندها و شفافیت روندها


کاهش تردید در صدور مجوزها



کاهش دشواری استخدام توسط بنگاهها



کاهش هزینههای مبادالتی برای رسیدن به
کسب و کار مناسب



افزایش امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری



افزایش اعتماد اجتماعی و اقتصادی



حمایت دستگاه قضا از سرمایه گذاری در
بخش مولد



کاهش فساد اقتصادی ،اداری

نمودار ( .)2الگوی مفهومی ارتباط سهولت فضای کسبوکار و تحقق اهداف مقاومت اقتصادی

کاهش آسیب پذیری
افزیش مقاومت پذیری
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مبانی نظری

در دهه  90میالدی اهمیت «فضای کسبوکار» بته عنتوان شلقته ارتبتاطی فضتای خترد و کتالن
اقتصادی در ادبیات اقتصادی مطرح شد ( .)Damankeshideh, 2012: 82شاخص بهبود یا سهولت
فضای کسبوکار به دلیل ماهیت شکلگیری دارای رویکرد جدید و منحصربهفتردی استت کته بتا
عنوان شاخص «ستهولت فضتای کستب وکتار» 1از ستال  2003در دستتور کتار بانت

جهتانی قترار

گرفت .دستوتو در طترح ماهتوم فضتای کستب وکتار و سیاستت گتذاری بترای رفتع موانتع بختش
خصووی به عنوان راهبرد اولی توسعه اقتصادی بیش از همه اقتصاددانان نقش داشته است .دستوتو
بر خالف عموم اقتصاددانان کمبود پسانداز را علت توسعهنیتافتنی نمتیدانتد .تاتاوت کشتورهای
درشالتوسعه و توسعهیافته تنها در ی

چیز است؛ بیشتر متردم کشتورهای درشتالتوستعه وتاشب

دارایی هستند ،اما فرآیندی ندارند که مالکیت آنها را نشان داده و سرمایه ایجاد کند .دستوتو نشتان
داد که مجموعه شرایط اداری و شقوقی کشتورهای درشتالتوستعه ،امکتان انباشتت سترمایه و بته-
کارگیری آن در فعالیتهای مولد را بسیار محدود ساخته است .فضای نامناستب سترمایهگتذاری و
کسبوکار در این کشورها از ی

سوء بخش عمدهای از کارگزاران اقتصادی را بته ستوی بختش

میررسمی سوق داده و از سوی دینر امکان رشد فعاالن بخش رسمی را بسیار محدود ساخته است
( .)De Soto, 2000محیط کسبوکار ،عوامل مؤثر بر عملکرد بنناههتای اقتصتادی استت کته
مدیران یا مالکان بنناهها در تالش برای بهبود آن هستتند ( Bakhtiyari and Shayesteh, 2012:

 .)182مجموعه شاخصهای دهگانه سهولت کسبوکار ،شامل مقرراتی که ده مرشله از عمتر یت
کسبوکار (از زمان شکلگیری تا انحالل) را متأثر میسازد ،به شرح زیر است:
 -1شروع کسب وکار (فرآیند ثبت شرکت)  -2اخذ مجوزها (تمامی فرآیند الزم الرعایه از اخذ
مجوز تا تأسیس و راهاندازی ی

کارگاه را شامل میشود)  -3استتخدام و اختراج نیتروی کتار -4

ثبت مالکیت (فرآیند الزم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی است) -5اخذ اعتبتار -6شمایتت
از سرمایه گذاران (سهامداران) -7پرداخت مالیات -8تجارت فرامرزی -9انحالل ی

فعالیتت -10

الزامآور بودن قراردادها ( .)Lotfinia, 2012: 4متغیرهای کالن اقتصادی متعددی میتوانند فضتای
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کسبوکار را تحت تأثیر قرار دهند که در این پژوهش متغیرهایی ازجمله سرمایه داخلتی ،سترمایه-
گذاری خارجی ،تولید سرانه و تتورم در نظتر گرفتته شتده استت .در وتورتی کته شترایط مناستب
کسب وکار مهیا شود و کستبوکارهتا رونتق یابنتد ،زمینته جتذب سترمایه ایجتاد متیشتود .لتذا بتا
بهکارگیری وحیح سرمایه داخلی در جهت ایجتاد و گستترش زیرستاختهتا و تتأمین منتابع متالی
کسبوکارهای نوپا باعث بهبود هر چه بیشتر فضتای کستبوکتار متیشتود .لتذا در ایتن وتورت
فعاالن اقتصادی شروع به فعالیت اقتصادی میکنند و باعث شرکت سرمایه داخلی بته بختش تولیتد
و رشد تولید داخلی میشود .همچنین تورم کاهش یافته و سطح مقاومت اقتصتادی آن کشتور بتاال
میرود و همین باعث جلب توجه سرمایهگذاران خارجی و اننیزه آنها برای سترمایهگتذاری در آن
کشور میشود و شجم ورود سرمایه افزایش مییابتد .بته ایتن ترتیتب چرخته مستاعد شتدن فضتای
کسب وکار تکرار میشود .بنابراین توجه و ارتقای متغیرهتای کتالن اقتصتادی زمینته بهبتود فضتای
کسبوکار و افزایش سطح مقاومت اقتصادی را ایجاد میکند.
بر همین اساس ،مقاومت اقتصادی را میتوان به وورت «توانایی ی

منطقه برای بهبود شوک-

هایی که اقتصاد را از مسیر رشد خارج میکند یا عامل بالقوه آن را از بتین متیبترد» ،تعریتف کترد
( .)Smith and Martin, 2010، 30همچنتین ماتاهیم مختلاتی از مقاومتت اقتصتادی وجتود دارد
ازجمله :تاب آوری ،آسیب پذیری و به عنوان نزدی

ترین و مهم ترین مااهیم به مقاومتت اقتصتادی

است .اقتصاد مقاوم ،اقتصادی استت کته بتا در نظتر گترفتن ماتاهیم متذکور ،تتاب آوریاش بتاال و
شکنندگی و آسیبپذیری آن اندک باشد ( .)Piqami et al., 2016, 14در ادامه مطالب به تاضیل
به مااهیم مختلف مقاومت اقتصادی که شاخصهتای آستیبپتذیری و تتابآوری استت ،پرداختته
میشود .این شاخصهتا براستاس النتوی برینوگلیتو )2008( 1تبیتین متیشتود .شتاخص مقاومتت
اقتصادی از دو شاخص آسیبپذیری و تتابآوری تشتکیل شتده استت .در ادامته ابتتدا بته بررستی
شاخص آسیبپذیری پرداخته و نظریات و دیدگاههای اندیشمندان در این مورد تبیین میشود.

________________________________________________________________
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شاخص آسیبپذیری

واژه آسیبپذیری برگرفته از واژه التتین  Vulneraryبته معنتای مجتروح کتردن استت کته در
معتترض آستتیب قتترار گتترفتن و تزلتتزل و ناپایتتداری معنتتی متتیدهتتد .یکتتی از مستتائلی کتته دربتتاره
آسیب پذیری مطرح است ،رابطه اندازه کشورها با میزان آسیبپذیری آن هاستت .محققتان در ایتن
زمینه دریافتند که کشورهای کوچ

در معرض آسیبپذیری بیشتری نسبت به کشورهای بتزرگ

هستند ( .)Atkins et al .,2000 ,40این مسئله باعث میشتود درک و تعریتف مناستب از آستیب-
پذیری برای کشورهای کوچ

بسیار روری و مهم باشد (.)Bishop, 2012, 19

دیدگاههای مختلای در مورد آسیبپذیری اقتصتادی وجتود دارد ،بتهعنتوانمثتال Briggleio,

)(2003و ) Atkins et al., (2000شواهد تجربی در مورد آسیبپذیری اقتصادی نشتان متیدهتد،
که دولتهای کوچ

 ،به ویژه جزایر ،از لحاظ اقتصادی نسبت به گروههای دینتر آستیبپتذیرتر

هستند ،به دلیل اینکه بیشترین میزان باز بودن اقتصادی و درجه بتاالیی از تمرکتز وتادرات دارنتد.
این دالیل منجر به قرار گرفتن در معرض شوکهای خارجی میشود که متیتوانتد متنعکسکننتده
خطر در فرآیندهای رشد اقتصادی میباشد.
شاخصهای آسیبپذیری الگوی بریگوگلیو

) Briggleio and Galli (2003شاخص آسیبپذیری اقتصادی را ارائه کترده بودنتد .شتاخص
آسیب پذیری اقتصادی را در شاخصی با عنوان «شاخص آسیب پذیری اقتصادی تعتدیل شتده بترای
تاب آوری» به ماهوم تابآوری مرتبط کردند .شاخصهای آسیب پذیری برینوگلیو به شترح ذیتل
است؛ که در این پژوهش از شاخصهای ذیل برای شاخص آسیبپذیری بکار گرفته شده است.
 باز بودن اقتصاد
 تمرکز وادرات
 وابستنی به واردات راهبردی
دهههای اخیر ،اقتصاددانان با توجه به آسیبپذیری نظتامهتای اقتصتادی نستبت بته شتوکهتای
اقتصادی ادبیاتی مشابه مقاومت اقتصادی شکل داده اند کته از آن بتا عنتوان اقتصتاد تتابآوری یتاد
شده است .در این بررسی ها ،شاخص های آسیب پذیری کشورها نسبت به شوکهای برونزا به طور
عمده به دو عامل مهم درجه باالی باز بودن اقتصادی و تمرکز وادراتی باال نسبت داده شتده استت
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) .(Briguegelo et al. , 2006, 54
درجه باالی باز بودن اقتصاد به معنای باال بودن سهم مجموع وتادرات و واردات از کتل تولیتد
ناخالص داخلی است .هرچند باز بودن درهای اقتصاد ی
قدرت اقتصادی ی

کشتور بتر روی تجتارت ختارجی نشتانه

کشور است ،ایتن سیاستت باعتث افتزایش آستیبپتذیری آن متیشتود .زیترا

کشورهای با اقتصاد باز ،در معرض سطح باالیی از شوک ها قرار دارند ،شوک هایی که تقریباً هتیچ
کنترلی بر روی آن ندارند ( .)Brigggiovi et al., 2008, 55درجه باالی تمرکتز وتادراتی نیتز از
عوامل مهم ایجاد آسیبپذیری اقتصادی است .وابستنی ی
از کاالها و خدمات ،برای ی

کشور به وتادرات طیتف محتدودی

کشور خطرناک است .این مو وع به ساختار تولیدی و توانمنتدی-

های اقتصادی هر کشور وابسته است (همان).
شاخص تابآوری

یکی از روشهای ارزیابی تابآوری آن است که ،کشور یتا اقتصتاد را در برابتر مختاطرههتای
جهانی ی

سیستم در نظر میگیرنتد ،کته ایتن سیستتم متیتوانتد دارای زیرسیستتم باشتد .انتختاب

زیرسیستمها و شاخصهای سنجش هر زیرسیستم میتواند در قالب متدلهتای ماهتومی تأییتدی یتا
اکتشافی انجام گیرد (.)Lajevardi, 2016, 17
تابآوری ،قابلیت بازگشت اقتصاد ملی یا منطقهای در مواجهه با ی

شوک برونتزا (ختارجی)

به شالت پیشین با همان نرد رشد ستانده 1جمعیت متیباشتد ( ;Blanchard and koats, 1992, 24

.)Fryor et al., 2007, 45; Rose and Liu, 2005, 385

شاخص تابآوری بریگوگلیو و همکاران

) Briguegelo et al (2006از دانشتناه مالتتا نخستتین افترادی بودنتد کته شتاخص تتابآوری
اقتصادی را ارائه دادند .آن ها مطرح کردند که شتاخص ستاده تتاب آوری ،تولیتد ناختالص داخلتی
سرانه ( )GDPاست؛ زیرا این متغیر توانایی کشور برای مقابله با آسیبپذیری را در بر میگیرد.
فرض اولی در ستاخت شتاخص تتاب آوری مطالعتات برینوگلیتو ایتن استت کته تتابآوری
________________________________________________________________
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(عناور جذبکننده شوک و اقدام مقابل شوک) در ی

اقتصاد می تواند در شوزه های زیر وجتود

داشته باشد:
 ثبات یا پایداری اقتصاد کالن
 کارایی بازار اقتصاد خرد
 شکمرانی خوب
 توسعه اجتماعی
جدول( .)1وضعیت سه گروه کشورهای مورد نظر از لحاظ شاخص سهولت کسبوکار  2016و 2017
گروه کشورهای
منتخب

اسکاندیناوی

منا

رتبه کسبوکار در

رتبه کسبوکار در

تغییرات رتبه کسبوکار در سال

سال 2016

سال 2017

 2016نسبت به سال2017

سوئد

81.61

82.13

0/48

نروژ

82.3

82.82

0/79

دانمارک

84.85

84.87

0/2

فنالند

80.85

80.84

0/1

ایسلند

78.88

78.91

0/3

امارات

74.25

74.83

0/58

ایران

57.08

57.26

0/18

عراق

44.99

45.61

1/38

عمان

65.65

67.73

2/8

عربستان

60.33

61.11

1/22

یمن

39.92

39.57

-0/35

لبنان

56.08

55.9

-1/1

الجزایر

45.88

47.76

2/12

بحرین

66.38

68.44

2/6

تونس

63.91

64.89

1/3

مصر

55.18

56.64

1/46

کویت

60.12

59.55

-1/43

لیبی

33.33

33.19

-0/14

مالت

62.52

65.01

3/51

اردن

57.02

57.3

0/1

کشور

منبعwww.doing business.org:
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تمام این شوزه ها دارای متغیرهایی هستند که توستط سیاستت هتای اقتصتادی تحتت تتأثیر قترار
میگیرند و میتوانند برای ایجاد تابآوری اقتصادی به منظور مقابله با عواقب ناشی از شتوکهتای
نامطلوب به کار روند .به طورکلی ،متغیرهایی که باعتث متی شتود شتامل  )1عوامتل اقتصتادی و )2
عوامل اجتماعی-سیاسی میشود.
با توجه به جدول شماره ( ،)1تغییرات و عیت شاخص فضای کسبوکار در سالهتای  2016و
 2017کشورهای مورد مطالعه را نشان می دهد که شاخصهای فضای کسب وکار در چه جاینتاهی
قرار دارند .همانطور که مشاهده میشود ،کشورهای منتخب مورد مطالعه ،در سال  2016نسبت بته
سال  2017از لحاظ رتبه فضای کسبوکار بهبود یافته است.
پیشینه پژوهش

مقاومت اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار مو وعی است کته در ستالهتای أخیتر مطالعتات
متعددی در داختل و ختارج کشتور پیرامتون بحتث فضتای کستب وکتار و شتاخصهتای مقاومتت
اقتصادی ازجمله رشد اقتصادی انجام شده استت .در ایتن قستمت بته بیتان برختی از ایتن مطالعتات
پرداخته میشود.
( Rose )2004در مطالعتتهای بتتا بتتهکتتارگیری متتدل تعتتادل عمتتومی قابتتل محاستتبه ،تتتابآوری
اقتصادی آب منطقه پورتلند در ایالت اورگان آمریکا در برابر زمین لرزه شبیه سازی شتده بتا پتیش
فرض  6,1ریشتر و با قطعی آب برای مدت  3تا  9هاته قبل و بعد از بازستازی بترآورد شتده استت.
وجود ی

مکانیزم قیمتی در شرایط بحرانی میتواند در افزایش تابآوری اقتصادی مؤثر باشد.

( Briggleio et al. )2008در مطالعهای با بهکارگیری ی

مدل سیستمی و با استتااده از یت

شاخص ترکیبی ،تابآوری و آسیبپذیری اقتصادی 86کشور در برابر بحران متالی در دوره متالی
 2001-2003در مؤلاه آسیبپذیری شده است .بر استاس دو مؤلاته آستیبپتذیری ذاتتی و میتزان
تابآوری ،کشورها به چهار دسته -1بدترین مورد (آسیبپذیری ذاتی باال و تابآوری پتایین) -2
بهترین مورد (آسیبپذیری ذاتی پایین و تابآوری باال)  -3خودساخته (آسیبپذیری ذاتتی بتاال و
تابتآوری باال) و  -4پسر ولخرج (آسیبپذیری ذاتتی پتایین و تتابآوری پتایین) تقستیم شتدهانتد.
پاکستان و بننالدش دارای آسیبپذیری و تابآوری پایین (پسر ولخترج) متیباشتند .کاستتاریکا،
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استونی ،مالزی و چین خودساخته هستند .کشورهای توسعهیافته مانند استرالیا ،کانادا ،فرانسته ،ژاپتن
و آلمان دارای آسیبپذیری ذاتی پایین و تابآوری باال (بهترین مورد) میباشند.
( Hosseini and Fahimifar )2011در مقالهای تحت عنوان «نقش توستعه نظتام متالی و بهبتود
فضای کسب وکار بر رشد اقتصادی» با استااده از روش داده های تتابلویی طتی دوره زمتانی -2009
 2006به این نتای دست یافته اند که بهبود شرایط مالی و فضای کسبوکار بر رشد اقتصتادی متؤثر
میباشند بهگونهای که با افزایش یت

دروتد در شجتم دارایهتای بتانکی و اعتبتارات بتانکی ،بته

ترتیب  ./39و  . /11درود به رشد اقتصادی کشورها افزوده میگردد.
( Shahab )2012مقالهای با عنوان "بررسی تأثیر کیایت محیط کسبوکار بر میتزان وابستتنی
اقتصادی :ی

تحلیتل تجربتی در چتارچوب ماهتوم اقتصتاد مقتاومتی" بته بررستی کیایتت محتیط

کسبوکار با استااده از دادههای تابلویی برای ایران و منتخبی از کشورهای وادرکننده نات عضتو
اوپ

طی دوره سالهای  2005الی  2011پرداخته است .نتتای شاوتل نشتان متیدهتد ،کته تتأثیر

مثبت کیایت بهتر محیط کسب وکار در افزایش وادرات میرناتیِ کشورهای منتخب و بنتابراین در
کاهش درجه وابستنی اقتصادی و آسیبپذیری آنها متورد تأییتد استت .در بختش انتهتایی نیتز بتر
مبنای نتای ِ تحلیلی به دست آمده ،بیش از  19توویه سیاستی در راستای طراشی و تقویتت ستاختار
اقتصادی کشور بر مبنای ایده اقتصاد مقاومتی پیشنهاد شده است.
( Ebrahim Haider )2012پژوهشی با عنوان «تأثیر اوالح مقرراتگذاری کسبوکار بر رشد
اقتصادی» به بررسی رابطه اوالح مقتررات گتذاری فضتای کستب وکتار و رشتد اقتصتادی در 172
کشور جهان در دوره  2006تا  2010پرداخته است .نتای پتژوهش نشتان متیدهتد ،کته اوتالشات
فضای کسب وکار ارتباط مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی کشورها دارد .همچنین عنوان می کند
که به طور میاننین ،هر اوالح مقررات گذاری کسب وکار با  015،0دروتد افتزایش نترد رشتد در
تولید ناخالص داخلی همراه است.
( Lotfinia et al. ) 2012با توجه به اهمیت شاخص فضای کسبوکار بته تحلیتل اثتر شتاخص
فضای کسبوکار در رشد اقتصادی 98کشتور منتختب از کشتورهای درشتالتوستعه بتا استتااده از
روش دادههای تلایقی در بازه زمانی2005تا 2010پرداختهاند .نتتای بتهدستت آمتده بتا استتااده از
روش اثرات تصادفی نشان میدهد ،که شاخص فضای کسبوکتار در رشتد اقتصتادی کشتورهای
درشالتوسعه منتخب ،تأثیر مثبت و معناداری دارد.
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( Makian et al. )2013پژوهشتتی بتتا عنتتوان «فضتتای کستتبوکتتار ،راهبتترد رشتتد؛ مقایستته
کشورهای اسالمی منطقه منا و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی» بته بررستی بهبتود ستهولت
کسب وکار جهت رشد اقتصادی را در دو منطقه اقتصادی جهان یعنی کشورهای اسالمی منطقه منتا
و منطقه سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی پرداختهاند .ایتن پتژوهش تتأثیر مهتمتترین عوامتل
مؤثر بر فضای کسب وکار؛ یعنی شاخص های سهولت شروع کسب وکتار ،اختذ اعتبتار ،شمایتت از
سرمایه گذار ،پرداخت مالیات ،تجارت فرامرزی و اجترای قراردادهتا را در دو منطقته متذکور طتی
دوره  1386تا  1391با استااده از روش رگرسیونی داده های تابلویی ارزیابی قرار داده انتد .بتا توجته
به نتای به دست آمده و همچنین و عیت نسبتاً مطلوب فضای کسب وکار در منطقه سازمان توستعه
و همکاری های اقتصادی ،الزم است کشورهای اسالمی منطقه منا برای بهبود در فضای کسب وکار
شاخص های تجارت فرامرزی و اخذ اعتبار را در سیاست گذاری هتای اقتصتادی ختود متورد توجته
ویژه قرار دهند.
( Borerman et al. )2013در مطالعهای با استتااده از شتاخص ترکیبتی و بتا بتهکتارگیری 10
مؤلاه و  52متغیر ،تتابآوری  5گتروه از کشتورهای توستعهیافتته ( 30کشتور) ،مستتقل المنتافع (8
کشور) ،اروپای مرکزی و شرقی ( 13کشور) ،درشتال توستعه آستیایی (14کشتور) ،شتمال و شترق
میانه آفریقا( 13کشور) ،جنوب وحرای آفریقا (27کشتور) ،و نیمکتره مربتی (23کشتور) در دوره
زمانی 1997-2011برآورد شده است .نتای نشان میدهد ،تابآوری کشور عربستان طی سالهتای
مطالعه رو به افزایش بوده استت ،امتا شتاخص تتابآوری ستایر کشتورهای منتختب عضتو اوپت
(اکوادور ،نیجریه و ونزوئال (نوسانی میباشد .همچنین نتای برآورد شاخص تابآوری به تاکیت
مؤلاه ها برای سال ( 2007قبل از شوک مالی) نشان متیدهتد کته نقتاط قتوت تتابآوری عربستتان
سعودی مربوط به مؤلاههای سیاست مالی ،سیاست پولی ،سالمت بانکی ،تنوع وتادرات ،استتحکام
وادرات و ذخایر بوده است .نقاط قوت تابآوری نیجریه مربوط به مؤلاه های سیاستت متالی ،اثتر
بخشی دولت ،سالمت بانکی ،استحکام وادرات ،اندک بودن بتدهی ختارجی خصووتی و ذختایر
بوده است.
( Davari et al. )2014مقالهای با عنوان «سیاستهتای کتالن متؤثر بتر توستعه کتارآفرینی بتر
اساس النوهای محیط کسب وکار» بته بررستی توستعه کتارآفرینی و بهبتود کستب وکتار در ایتران
پرداخته اند .مطالعات بان

جهانی نشان داده استت کته بتین محتیط مستاعد کستب وکتار و توستعه
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کارآفرینی رابطه مستقیم وجود دارد .نتای نشان می دهد در مجمتوع سیاستت هتای کتالن متؤثر بتر
توسعه کارآفرینی و عیتی بازدارنده داشته و به بهبود نیاز دارد.
( Ghyythwand et al. ) 2014در مطالعهای تحت عنوان«ارزیتاب میتزان تتابآورى اقتصتادى
ایران ط سالهای  »1392-1375با استااده از مطالعات برینوگلیو و بورمن به بررسی میتزان تتاب-
آوری برای کشور ایران طی دوره زمانی  1375-1392پرداختهاند .نتای بیاننر آن است کته تتاب-
آورى اقتصاد ایران ط دوره مورد بررس تا سال  1383روند افزایش داشته ول از ستال  1384تتا
 1390روند نزول داشته است .پایین بودن تابآورى اقتصاد ایران نشاننر آن است که در وتورت
بروز شوک خارج از ی

سو آسیب باالی به اقتصاد وارد میکند.

( Batis et al. )2014در مطالعتهای بتا استتااده از روش شتاخص ترکیبتی ستاده ،تتابآوری و
آسیبپذیری اقتصادی کشور سنناپور برآورد شده است .نتای نشان میدهد ،تابآوری ستنناپور
بیشتر از آسیبپذیری آن است .تتابآوری ستنناپور ناشتی از شکمرانتی ختوب دولتت و مزایتای
ادمام در بازارهای جهانی است .آسیبپتذیری ستنناپور ناشتی از مؤلاته زیستت محیطتی ،بته دلیتل
ویژگیهای جغرافیایی و تغییرات آب و هوایی است.
( Bradyf et al. )2014در مقالهای به بررسی رابطه مقررات فضای کسبوکار و رشد اقتصادی
برای  162کشور در دوره  2011 - 2007پرداختند .با استتااده از ده شتاخص انجتام کستب وکتار و
برای ی

سری از متغیرهای کنترلی دریافتند که ارتباطی بسیار قوی بین شاخص های کسب وکار به

جز تجارت برون مرزی و اخذ مجوز ساخت وساز ،با رشد اقتصادی وجود دارد .همچنین یافتته هتای
آنها شاکی از آن است کته سیاستت هتا در جهتت بهبتود مقتررات کستب وکتار بته رشتد ستریع تتر
کشورهای فقیر میانجامد.
( Taybie et al. )2015مقالهای با عنتوان «ستناریوی بهبتود محتیط کستبوکتار و رشتد تولیتد
بخشهای اقتصادی کشور در شرایط پستا تحتریم» بتا استتااده از رویکترد دادههتای تتابلویی پویتا
GMMطی دوره  2004- 2014به بررسی نقش محیط کسبوکار و سایر عوامل اقتصادی در رشد
اقتصادی ایران در دوره پس از لغو تحریمهای اقتصادی و بر اساس سه سناریوی شاخصهای بهبتود
کسبوکار پرداختهاند .نتای شاکی از آن است که بهبود محیط کستبوکتار و رشتد سترمایههتای
داخلی و خارجی و ثبات بتازار ارز تتأثیر مثبتت و معنتاداری بتر رشتد بختش هتای اقتصتادی ایجتاد
میکند.
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( Abonori )2015در مطالعهای تحت عنتوان « بترآورد شتاخص آستیبپتذیری و تتابآوری
اقتصادی به روش پارامتریکی :بررسی موردی کشورهای عضو اوپ

» با استتااده از روش شتداکثر

راستنمائی به برآورد شاخصهای آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی کشورهای عضو اوپ

دوره

زمانی 1374-1392پرداختهاند .است .آسیبپذیری از ویژگتیهتای ستاختاری استت کته منجتر بته
افزایش نقاط عف اقتصاد در برابر شوکهای برونزا میشود .تابآوری اقتصادی نیتز بته توانتایی
سیاستی ی

اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک و میزان بازیابی پس از شتوک اطتالق متیشتود.

نتای مطالعه نشان میدهد که کشورهای عراق ،آننوال ،لیبی و نیجریه دارای آستیبپتذیری بتاال و
امارات ،قطر ،کویت و عربستتان ستعودی دارای آستیبپتذیری پتایینتتری هستتند .رتبته ایتران در
شاخص خالص تابآوری و در میان  41کشور عضو اوپ

برابر  6برآورد شده است.

( Lajevardi et al. )2015در مطالعهای تحت عنوان « برآورد شتاخص تتاب آوری اقتصتادی
در ایران و ارائه راهکارهای بهبود» به بررسی تابآوری اقتصادی و شناسایی شاخصهتای ستنجش
آن در کشور ایران برای دوره زمانی سالهای  1375تا  1391پرداختهاند .برای محاستبه تتابآوری
اقتصادی ،از چهار عامل پایداری اقتصاد کالن ،کارایی بازار در اقتصتاد خترد ،شکمرانتی ختوب و
توسعه اجتماعی و زیستمحیطی استااده نموده است .نتای نشان میدهنتد کته شتاخص تتابآوری
در سال  1391دارای کمترین و در سال 1379دارای بیشترین مقدار بوده است ،پایین بودن شتاخص
تابآوری اقتصادی ،نشاندهنده آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای ختارجی استت .همچنتین
نتای نشان میدهند که شاخص تابآوری اقتصادی بتا نترد رشتد تولیتد ناختالص داخلتی ،ارتبتاط
مستقیمی دارد.
( Benefitsad et al. )2016مقالهای با عنوان «تبیین النوی بهبودساز و کسبوکار» به بررستی
فضای کسب وکار بتا استتااده از روش ستاختاری ( )SEMو نترم افتزار  LISRELو  SPSSدر بتازه
زمانی  1383-1387پرداخته اند .نتای نشان میدهد ،شمایت مدیریت ارشد ،چشمانداز کسبوکتار
و کیایت تخصص عوامل خارجی رابطته مثبتت و معنتاداری بتا برنامته ریتزی منتابع ستازمان دارنتد؛
همچنین بین برنامهریزی منابع سازمان و عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
( Jamshidi et al. )2017به بررسی تأثیر فضای کسبوکار بر سرمایهگتذاری پرداختتهانتد.
آنها به این نتیجه رسیدهاند که بهبود فضای کسبوکار گتامی مثبتت و اساستی در جهتت تقویتت
جنبه مشارکت بخش خصووی در عروه اقتصاد محسوب میشتود .بته عبتارت دینتر در وتورت
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عدم وجود بسترهای مناسب به منظور تسهیل در فرآیند سترمایهگتذاری ،اقتصتاد بتا مشتکل مواجته
خواهد شد.
( Scalars et al. ) 2017به بررسی «تمرکززدایی مالی و کیایت نهادی در محیط کسبوکار»
با استااده از دادههای تابلویی طی سالهای  2004تا  2012پرداخته است .نتای نشتان متی دهتد کته
عدم تمرکز مالی ،محیط کسبوکار را بهبود میبخشد و تأثیر آن در کشورهای کم درآمد قویتتر
است.
با توجه به مطالعات انجام شده وجه تمایز پژوهش شا ر از پژوهشهای وتورت گرفتته بتدین
وورت است که بررسیهای مختلای با دیدگاههای گونتاگون در متورد چنتوننی ارتبتاط محتیط
کسبوکار با متغیرهای کالن اقتصادی ازجمله رشد اقتصادی ،سرمایهگتذاری ختارجی و  ...انجتام
شده است .همچنین مطالعاتی در مورد شاخص مقاومت اقتصتادی ازجملته آستیبپتذیری و تتاب-
آوری وورت پذیرفته است .در پژوهش شا ر به ارتباط فضای کسبوکتار بتر شتاخص مقاومتت
اقتصادی و متغیرهای کالن اقتصادی در دو گروه کشور اسکاندیناوی و منا پرداخته شده است.
روش پژوهش و نتایج تحقیق

این پژوهش با استااده از مدل داده های تابلویی بته بررستی تتأثیر مقاومتت اقتصتادی بتر فضتای
کسب وکار برای دو گروه کشورهای منا و استکاندیناوی طتی دوره زمتانی  2010 -2016پرداختته
می شود .به همین منظور در ابتدا به معرفی مدل دادههای تابلویی پرداخته می شود .داده های تتابلویی
به مجموعه داده هایی گاته می شود که بر اساس آن مشاهدات به وسیله تعدادی از متغیرهای مقطعی
( )iدر طول ی

دوره زمتانی ( )tمشتخص ،متورد بررستی قترار گرفتته باشتند .در ایتن پتژوهش از

شاخص کسب وکار ( )DBبه عنوان متغیر وابسته استتااده شتده استت .شتاخص مقاومتت اقتصتادی
( )ERطبق النوی برینوگلیو طراشی شده که از دو بخش شاخص آستیبپتذیری و شتاخص تتاب
آوری تشکیل شده که در ادامه به تشریح آن پرداخته میشود .رشد تشکیل سترمایه ثابتت ناختالص
( ،)GFCFسرمایه گذاری مستقیم خارجی ( ،)FDIرشد تولید سرانه ( ،)GDPPنرد تورم ( )INFبته
عنوان متغیر تو یحی استااده گردیده است .به عبارت دینر با وجتود سترمایهگتذاری ختارجی در
ی

کشور به دنبال آن رشد تولید داخلی در پی خواهد داشت و نتیجه مثبت آن کم

بته کتاهش
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تورم خواهد بود .به این ترتیب این عوامل شرایط امن و مساعد را برای کسب وکار جدیتد و رونتق
کسبوکارها را فراهم میکند که باعث بهبود فضای کسبوکار شتده و ستطح مقاومتت اقتصتادی
افزایش خواهد شتد .بته طتوری کته شتاخصهتای مقاومتت اقتصتادی و ارتبتاط آنهتا را بتا محتیط
کسب وکار بدین وورت میتوان تاسیر کرد؛ شتاخص شکمرانتی ختوب از زیتر شتاخصهتای -1
انتقتتاد و پاستتخگتتویی؛  -2ثبتتات سیاستتی و فقتتدان خشتتونت؛  -3کارآمتتدی دولتتت؛ -4کیایتتت و
چنتتتوننی تنظتتتیم مقتتتررات؛  -5شاکمیتتتت قتتتانون و -6کنتتتترل فستتتاد تشتتتکیل شتتتده استتتت
) .(Damankeshideh, 2012: 77با توجه به شاخصهای شکمرانی خوب مشتخص استت کته هتر
چه شاخصهای فوق شرایط مناسبتتری داشتته باشتند ،شتاخص کستبوکتار نیتز بهبتود متییابتد.
شاخص آزادی اقتصتادی کته شتامل شتاخصهتای آزادی؛ کستب وکتار ،تجتاری ،پتولی ،متالی و
سرمایهگذاری است که با برقراری آزادی اقتصادی باعث ایجتاد و رونتق کستب وکارهتا متیشتود.
شاخص فالکت اقتصادی شاولجمع تورم و بیکاری شاول است .در وتورت کتاهش بیکتاری و
تورم در کشور ،هزینههای تولید کاهش و موجب افزایش تولید و مساعد شدن محیط کستب وکتار
میشود .همچنین با کاهش مخارج مصرفی دولت و ورف هزینهها در جهت برنامتههتای عمرانتی،
افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی ،افزایش نیروی فعال و مؤثر باعث افزایش مشارکت آشتاد
کشور در فعالیتهای اقتصادی و افزایش کارآفرینی و مساعد شدن کسب وکار متیشتود .در ادامته
میتوان گات ،با کاهش کسری بودجه ،کاهش بدهی ختارجی دولتت ،تعتادل ترازپرداختتهتا بته
تقویت منابع مالی دولت کم

میکند که منابع پولی ایجاد شده را ورف زیرستاختهتا و بختش

تولید سرمایهگذاری کند که این سرانجام موجب کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری اقتصاد
میشود که بیانکننده افزایش سطح مقاومت اقتصادی است .بنابراین با افتزایش مقاومتت اقتصتادی
شرایط را برای بهبود کسبوکار ایجاد میکند .با توجه به تو یحات ارائه شده در بخشهتای قبتل
مدل کلی ما در این پژوهش به وورت زیر خواهد بود:
() 1

DBit  0  1ERit  2GFCFit  3 FDIit  4GDPPit  5 INFit  Uit

طبق مطالب فوق که بیان شد ،شاخص مقاومت اقتصادی برگرفته از النوی برینوگلیو است که
از دو شاخص آسیبپذیری و تابآوری تشکیل شده است.
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آزمون ریشه واحد دادههای ترکیبی

تجزیه و تحلیلها رگرسیونی بر اساس ی

سری فروض بنا شدهاند که یکی از فرضهتای مهتم

و تأثیرگذار ،مانایی متغیرهای مورد استااده می باشد .در وورت نامانا بودن متغیرها ممکن استت بتا
مشتتکل بزرگتتی مواجتته باشتتیم کتته ( Granger and Newbold )1974آن را رگرس تیون کتتاذب
نامیدهاند .برای ایتن منظتور از آزمتون مانتایی ( Levin Lin and chum )1998دادههتای ترکیبتی
استااده میشود.
برای کشورهای منا ،کل متغیرها جز شاخص کسبوکاار ( )DBبار اسااا ایان آزماونP-Value ،
کمتر از  0/05هستند؛ بنابراین کل متغیرهای جز شاخص کسبوکار ( )DBدر ساط ،،پایاا هساتند.
این بدان معناست که میانگین و واریانس متغیرها جز شاخص کسابوکاار در واول زماان و کواریاانس
متغیرها بین سالهای مختلف ثابت بوده است .و سپس این آزمون برای کشورهای اساکاندیناوی بادین
صورت است که کل متغیرها جز تورم ( )INFو تشکیل سارمایه ثابات ناخاالص داخلای( )GFCFماناا
هستند.
جدول ( .)1آزمون مانایی بر اساس رویکرد لوین ،لین و چو در سطح برای متغیرهای پژوهش
گروه
کشورهای

متغیر

DB

ER

FDI

GFCF

GDPP

INF

منتخب
آماره
کشورهای

IPS

**-1/41

***-2/96

***-8/04

-1/21

***-13/07

-0/81

اسکاندیناوی

نتیجه
آزمون

I0

I0

I0

I1

I0

I1

-1/23

***-14/57

***-10/86

***-4/99

***-12/57

***-3/12

آماره
کشورهای منا

IPS

نتیجه
آزمون

I1

I0

I0

I0

I0

I0

مآخذ :محاسبات تحقیق
نکته ** ،* :و *** به ترتیب معنیداری در سط 5 ،10 ،و  1درصد را نشان میدهد.

همانگونه که نتای شاول از این آزمون نشتان متیدهتد برختی از متغیرهتا مانتا و برختی نامانتا
هستند .بنابراین با توجه به نتای آزمون مانتایی متیتتوان متدل ختود تو تیح بترداری بتا وقاتههتای
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گسترده ) (ARDLرا به عنوان مدل مناسب جهت بررسی مؤلاههتای متؤثر بتر فضتای کستبوکتار
انتخاب نمود.
در ادامه به منظور بررسی درجه همبستنی بین متغیرها ،آزمون همبستتنی در جتداول ( )2و ()3
به ترتیب برای کشورهای اسکاندیناوی و منتا انجتام شتده استت .نتتای نشتان متیدهتد کته درجته
همبستنی خطی بین متغیرهای تو یحی باال نیست و لذا متیتتوان گاتت هتمخطتی بتین متغیرهتای
تو یحی وجود ندارد.
جدول ( .)2همبستگی بین متغیرها کشورهای اسکاندیناوی
DB

ER

FDI

GFCF

GDPP

INF

-

-

-

-

-

1

INF

-

-

-

-

1

0/46

GDPP

-

-

-

1

0/58

-0/60

GFCF

-

-

1

0/42

0/29

-0/49

FDI

-

1

-0/18

-0/47

-0/34

-0/25

ER

1

0/46

-0/49

-0/60

-0/25

-0/12

DB

مأخذ :محاسبات تحقیق

جدول ( .)3همبستگی بین متغیرها کشورهای منا
DB

ER

FDI

GFCF

GDPP

INF

-

-

-

-

-

1

INF

-

-

-

-

1

-0/29

GDPP

-

-

-

1

0/01

-0/22

GFCF

-

-

1

0/06

0/04

-0/25

FDI

-

1

0/31

-0/008

0/14

-0/45

ER

1

0/60

0/55

-0/04

0/12

-0/24

DB

مأخذ :محاسبات تحقیق

در ادامه در جدول ( )4نتای آزمون همانباشتنی کائو گزارش شده است .بر اساس نتتای هتم-
انباشتنی وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهتای متدل در کشتورهای استکاندیناوی و منتا ،بتر
اساس آمارههای دیکی فولر اوالح شده ،دیکی فولر و دیکی-فولر تعمیم یافته پذیرفته میشود.
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جدول ( .)4نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی
آماره/آزمون/کشور

کشورهای اسکاندیناوی

کشورهای منا

آزمون کائو

آماره دیکی فولر اصالح شده

-2/97
()0/00

2/33
()0/00

آماره دیکی فولر

-1/59
()0/05

1/45
()0/07

آماره دیکی-فولر تعمیم یافته

-1/99
()0/02

2/21
()0/01

مأخذ :محاسبات تحقیق
نکته :مقادیر داخل پرانتز نشاندهنده احتمال مربوط به آمارهای تحقیق است.

با توجه به رابطه بلندمدت بتین متغیرهتا ،متدل تحقیتق بترای کشتورهای استکاندیناوی و منتا بتا

استااده از روش  PMG1برآورد میشود .نتای در جدول ( )5گزارش شده است.

همانگونه که در جدول ( )5مشاهده میشود .برآوردهای ریب تصحیح خطا بتهطتور معنتی-
داری منای است که داللت بر رابطهی تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل دارد .آنچه که در مدل
تصحیح خطا مورد توجه است و اهمیتت اساستی دارد ،تریب مربتوط بته  ectاستت کته سترعت
تعدیل را نشان میدهد .مالشظه میشود ،ریب تصحیح خطا برای کشورهای استکاندیناوی و منتا
به ترتیب معادل  -0/65و  -0/61به دست آمده است کته از نظتر آمتاری معنتادار استت .بنتابراین،
وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل نیز پذیرفته میشود .ازآنجاکه دوره زمتانی در ایتن مقالته
ساالنه است ،میتوان گاتت هرستاله ( 0/65کشتورهای استکاندیناوی) و ( 0/61کشتورهای منتا) از
عدم تعادلهای کوتاهمدت ،برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل میگردد.
همانطور که در جدول  5قابل مشاهده است برای کشتورهای استکاندیناوی در کوتتاهمتدت و
بلندمدت شاخص مقاومت اقتصادی بر شتاخص فضتای کستب وکتار ( )DBتتأثیر مثبتت و معنتادار
دارد ،اما برای کشورهای منا در کوتاهمتدت شتاخص مقاومتت اقتصتادی هتیچ تتأثیر معنتاداری بتر
شاخص فضای کسب وکار ( )DBندارد ،و در بلندمتدت شتاخص مقاومتت اقتصتادی بتر شتاخص
________________________________________________________________
1 Pooled Mean Group
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فضای کسبوکار ( )DBتأثیر مثبت و معناداری دارد .بنابراین در کشورهای مورد نظر بهمرورزمتان
با افزایش مقاومت اقتصادی ،فضای کسبوکار بهبود مییابد.
جدول ( .)5نتایج برآورد مدل به روش  PMGدر کشورهای اسکاندیناوی و منا
مدل /متغیر/کشور
مدل

کشورهای اسکاندیناوی

کشورهای منا

ضرایب

ضرایب

**

(DB)-1

0/11
()0/05

0/11
()0/09

(ER)-1

***0/08
()0/03

***0/03
()0/01

(GDPP)-1

**0/21
()0/01

0/08
()0/11

(GFCF)-1

-0/01
()0/11

***0/07
()0/02

(INF)-1

-0/08
()0/13

***0/33
()0/11

(FDI)-1

***0/03
()0/01

-0/15
()0/11

ECT

***-0/65
()0/12

***-0/61
()0/15

)d(ER

***0/11
()0/04

*0/19
()0/11

)d(GDPP

-0/02
()0/04

)d(GFCF

-0/18
()0/12

متغیر

برآورد ضرایب بلندمدت

تصحی ،خطا

برآورد ضرایب کوتاهمدت

***

**0/06
()0/03
-0/16
()0/09
***

)d(INF

0/07
()0/02

0/06
()0/01

)d(FDI

-0/13
()0/09

-0/19
()0/12

عرض از مبدأ

***1/22
()0/09

***2/33
()0/11

نکته ** ،* :و *** معنیداری در سط 5 ،1 ،و  10درصد را نشان میدهد.
اعداد داخل پرانتز نشان دهنده انحراف معیار است.

132

پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقهای شماره 18

بر همین اساس میتوان گات ،که شاخص مقاومت اقتصادی با کتاهش آستیبپتذیری اقتصتاد،
زمینه مساعد شدن فضای کسب وکار را فراهم نموده و نقش مهمتی در بهبتود فضتای کستب وکتار
این کشورها دارد.
نتای شاکی از این است کته بترای کشتورهای استکاندیناوی متغیرهتای تشتکیل سترمایه ثابتت
ناخالص ( )GFCFدر کوتاهمدت و بلندمدت هیچ تأثیر معنتاداری بتر شتاخص کستبوکتار ()DB
ندارد .تولید ناخالص داخلی ( )GDPPو سرمایهگذاری خارجی ( )FDIدر کوتاهمدت و بلندمتدت
تأثیر مثبت و معناداری بر شتاخص کستبوکتار ( )DBدارد .در ایتن کشتورها بتا جتذب و تشتویق
سرمایهگذاری خارجی و به کارگیری و سوق دادن این سترمایههتای ختارجی بته بختش خصووتی
باعث افزایش اننیزه بخش خصووی برای ایجاد و گسترش کسب وکارهای جدید میشتود .عتالوه
بر آن افزایش تولید باعث تقویت فضای کسبوکار میشود ،زیرا هتدف ایتن کشتورها رستیدن بته
رشد پایدار با توسعه تولید داخلی در جهت بهبود فضای کستبوکتار استت .نترد تتورم ( )INFدر
بلندمدت هیچ تأثیر معناداری بر شاخص کسبوکار ( )DBندارد ،اما در کوتاهمتدت تتأثیر مثبتت و
معناداری بر شاخص کستبوکتار ( )DBدارد .افتزایش نترد تتورم درنتیجته افتزایش نقتدیننی در
وورتی که به بنناههای زود بازده و کسبوکارهای نوپا اختصاص یابتد متیتوانتد منجتر بته بهبتود
فضای کسبوکار شود.
در ادامه به نتای شاول از کشورهای منتا پرداختته متیشتود .در ایتن کشتورها سترمایهگتذاری
خارجی ( )FDIدر کوتاهمدت و بلندمتدت هتیچ تتأثیر معنتاداری بتر شتاخص کستبوکتار ()DB
ندارد ،اما تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ( )GFCFدر کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری
بر شاخص کسبوکار ( )DBدارد .همچنین با توجه به اینکه تشکیل سرمایه ناخالص داخلتی ،تتأثیر
مثبتی بر پیشرفت و ارتقای اقتصاد ایتن کشتورها دارد ،لتذا در ایتن کشتورها بترای تشتکیل سترمایه
داخلی ،به مقاومسازی اقتصاد توجه زیادی میشود .بهطوری که نرد تورم ( )INFو تولید ناختالص
داخلی ( )GDPPدر کوتاهمدت ،تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص کسبوکار ( )DBدارد ،امتا در
بلندمدت هیچ تأثیر معناداری بر شاخص کسبوکار ( )DBندارند .در کوتاهمدت ،تورم باال در این
کشورها باعث گسترش بخش میررسمی میشود ،که با جذب سرمایه داخلی در بختشهتای مولتد
اقتصادی و مدیریت وحیح آن در جهت بهبتود فضتای کستب وکتار ،ستبب تتأثیر مثبتت بتر رشتد
اقتصادی میشود.
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در مطالعه شا ر به بررسی تأثیر مقاومت اقتصادی بر فضای کسبوکار با مبنتا قترار دادن متدل
سیستمی مقاومت اقتصادی برینوینلو و همکاران و با بهکتارگیری روش  PMGبترای کشتورهای
اسکاندیناوی و منا طی سالهای  2010-2016پرداخته شده است.
بدین منظور شاخص کسب وکار به عنوان متغیر وابسته و دینر متغیرها ازجمله شاخص مقاومتت
اقتصادی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ،نترد تتورم و رشتد تولیتد
سرانه بهعنوان متغیرهای تو یحی پژوهش در نظر گرفته میشود.
این مقاله ابعاد مختلف تعاریف مقاومت اقتصادی را موردکنکتاش قترار داد و النتوی مقاومتت
اقتصادی برینوینلو و همکاران ،که در قالب دو شاخص تابآوری و آستیبپتذیری مطترح شتده
است را به عنوان مبنا قرار داده است .نتای نشان متیدهتد شتاخص مقاومتت اقتصتادی بتر شتاخص
فضای کسبوکار به میر از کوتاهمدت برای کشورهای اسکاندیناوی ،تتأثیر مثبتت و معنتادار دارد.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلتی ( )GFCFبترای کشتورهای استکاندیناوی بتیمعنتا ،امتا بترای
کشورهای منا در دورههای کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر مثبتت و معنتادار بتر شتاخص کستبوکتار
دارد .نرد تورم ( )INFنیز برای دو گروه کشورهای مورد نظر در بلندمتدت بتیمعنتا و در کوتتاه-
مدت تأثیر مثبت و معنادار دارد .تولید ناخالص داخلی ( )GDPPبر شتاخص کستبوکتار بترای دو
گروه کشورها در کوتاهمدت تأثیر معنادار بر شتاخص فضتای کستبوکتار دارد ،امتا در بلندمتدت
برای کشورهای اسکاندیناوی تأثیر مثبت و معنادار ،اما برای کشورهای منا هیچ تتأثیر معنتاداری بتر
شاخص فضای کسب وکار ندارد .سرمایهگذاری خارجی ( )FDIبرای کشورهای استکاندیناوی در
کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر فضای کسبوکار دارد ،اما بترای کشتورهای منتا،
تأثیر معناداری ندارد.
با توجه به نتای شاول از پژوهش در کشتورهای متورد مطالعته الزم استت بترای بهبتود هرچته
بیشتر فضای کسبوکار بهویژه برای بخشهای مولد اقتصتادی (وتنعتی و کشتاورزی) متوارد زیتر
مدنظر قرار گیرد:
 ارتقای تابآوری اقتصاد ملی با ارتقای کارایی نظام مالی دولت و نظام پولی؛
 بهکارگیری مؤلاه مقاومت اقتصادی ،رویکرد برونگرایی با افزایش تنوع کاالهای وادراتی و
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طرفهای تجاری کشورهای مورد نظر؛
 محوریت ایجاد اشتغال مولد در برنامههای اقتصادی؛
 اخذ مالیات از درآمدهای کالن بخشهای نامولد؛
 عدم اتکا به متغیرهای برونزا برای تأمین منابع ملی مانند درآمدهای ناتی؛
 تالش برای جلب سرمایهگتذاری ختارجی در عتین وابستته نکتردن کشتور بته سترمایهگتذاری
باالی آن؛

مستقیم خارجی به دلیل ریس

 فروتسازی از تورم در جهت افزایش رونق اقتصادی و کاهش بیکاری با توجه بته اثتر مثبتت
تورم بر فضای کسبوکار در کوتاهمدت؛
 بهکارگیری وحیح سرمایه مالی داخلی از طریق بهبود فضای کسبوکار؛
 بهکارگیری النوهای مناسب برای افزایش سطح مقاومت اقتصادی کشورهای مورد نظر؛
 خاناههاا و، تجهیزات، ماشینآالت، کارخانهها، تالش برای افزایش هزینه در داراییهای ثابت
.موجودی مواد خام جهت فعالسازی بخش مولد اقتصاد
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