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 چکیده

 خشب رشد موانع رفع ،ما درکشور. شودیم محسوب یاقتصاد توسعه یراهبردها نیازمهمتر یکیکار و کسب طیمح بهبود امروزه،

 وگسترش جادیا مقررات، لیبرتسه توسعه پنجم دربرنامه و بوده استگذارانیس و کارشناسان بحث مورد همواره یخصوص

 .است شده یا ژهیو دیکارتأک و کسب طیمح مخاطرات رفع و رساختهایز

 نوناک کشور امور اداره در اتیمال نقش دنکر برجسته زین و ینفت اقتصاد از یجیتدر ییرها یها برنامه که است یحال در نیا

 توسعه به شتریب اتیمال اخذ محل از دولت ییدرآمدزا واقع، در.  است گرفته قرار مردم و دولتمردان توجه مورد شیپ از شیب

 گذار هیسرما جذب مهمتر همه از و اشتغال ،یفیک دیتول سطح شیافزا ، کار و کسب یفضا رشد چون یاقتصاد جانبه همه

 .گردد یبازم یرساختیز سبک و نیسنگ یها طرح و ها پروژه جادیا در یارجخ

. پردازد یم تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای منتخب با تاکید بر ایران یبررس به حاضر مقاله

 آن از یحاک پژوهش جینتا. شد خواهد پرداخته امر نیا یبررس به 1002 -1015 یزمان دوره یط تاید پنل روش از منظور نیبد

 اشتهد یبررس مورد یکشورها و رانیا در درآمدهای مالیاتی بر یدار یمعن و مثبت رابطه کار و کسب یفضا بهبود که باشد یم

 . است

 

 

  تا،ید پنل ،درآمد مالیات ، کار و کسب یفضا: کلیدی هایواژه
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 مقدمه -1

 سازی خصوصی راهبرد راهبرد مکمل این . است شده شناخته اقتصادی راهبرد یک عنوان به هامروز کار و کسب فضای بهبود

 جایگزین بایست می کار و کسب فضای بهبود یا همان خصوصی بخش موانع رفع که باورند بر این حتی نیز برخی و است

 گردد . افز بر کارآفرینی متکی های یتفعال ایجاد به منجر تواند می کار و فضای کسب بهبود ، همچنین . شود سازی خصوصی

 کارآفر ایش تعداد افز برای برنده پیش طییمح ایجاد به جامعه یک در ینی کارآفر توسعه و کارآفرینانه هایسطح فعالیت ایش

 رد موجود موانع توانندمی ها دولت بیشتر یمحیط یاه فرصت ایجاد ای بر دارد . ازین شرکتها رشد و اندازی راه و ینان

 را کنند عمل کار و کسب به ورود در بازدارنده عوامل عنوان است به ممکن و مالی که قانونی اداری، نظارتی ، هایسیستم

 این در و است متوسط و کوچک های شرکت و کارآفرینی رشد مانع وکار کسب محیط نامناسب . کنند حذفیا  کاهش

 در مهم عوامل از یکی .بینند می آسیب کسب وکار نامناسب محیط از بزرگ شرکتهای از بیش کوچک های خصوص شرکت

 سیاست اتخاذ با همواره تا باشد می خصوص این مستمر در مطالعات و مالیات بحث به ویژه توجه کار و کسب فضای بهبود

 در مردم ،طبیعی طور به . گردد فراهم مالی سیاست مهم ابزار این اقتصادی بوسیله های فعالیت بهبود شرایط مناسب های

وصول  مودیان از را خود مالیات  تواندمی دارد که اختیاراتی با دولت البته .پردازندمی مالیات به دولت راحتی به کشوری کمتر

 در ویژه به آوردبار نمی به را دلخواه نتیجه همیشه قانونی قدرت به حد از بیش اتکاء که است داده نشان تجربه اما کند ،

 .است متصل مردم اجتماعی به فرهنگ آن دیگر سر و اقتصاد به آن سر یک که مالیات همچون یموضوع با ارتباط

 در عادالنه توزیع و افزایش اشتغال ها، قیمت ثبات ، اقتصادی رشد چون اهدافی تحقق جهت در دولت تعهدات شدن گسترده

 آن مالی تأمین به گوناگون طرق از که دارد یم را وا ها دولت که است کرده مواجه صعودی روندی با را دولتی مخارج آمد

 . است بوده موردتوجه همیشه ها دولت مالی تأمین های راه ترین از مهم یکی عنوان به مالیات راستا، این در .نمایند اقدام

 ع توزی و اقتصادی منابع تخصیص خود، های هزینه تأمین هدف سه آن توسط ها لت دو است که ابزارهایی بهترین از مالیات

 .دهند می پوشش را مجدد درآمد

 هزینه از درصدی نیز است، مالیات داده تشکیل را دولت درآمد از ای عمده بخش نفت درآمد گذشته های دهه طی هرچند

 تأمین عدم .باشد می بحث قابل اقتصادی از موضوعات یکی عنوان به سهم این میزان که است داده پوشش را دولتی های

 . است مسئله همین پیامدهای از ها مالیات ویژه به دولت درآمدهای کند اثر رشد در پیاپی کسری ایجاد و دولت درآمدهای

ایران  در اینکه به توجه با .شود می محسوب کشوری هر در دولت حاکمیتی های هزینه مالی منبع تأمین ترین مهم مالیات

 آن اداره و دولت تأمین منابع در مالیات نقش است، طبیعی منابع و نفت فروش از حاصل درآمدهای به متکی دولت بودجه

 اشاعه جانبه همه توسعه راستای در دولت های اخیر تالش وجود با باشد. پررنگ است شایسته که آنچنان نتوانسته تاکنون

 کمرنگ یشرفتهپ کشورهای دیگر به نسبت را ایران در مالیات پرداخت نفت نقش به اقتصاد وابستگی مالیات، پرداخت فرهنگ

 امور اداره در نقش مالیات کردن برجسته نیز و نفتی اقتصاد از تدریجی رهایی های برنامه که است حالی در این .است کرده

 مالیات اخذ محل از دولت درآمدزایی در واقع، . است گرفته قرار مردم و دولتمردان توجه مورد پیش از بیش اکنون کشور

 جذب مهمتر همه از و اشتغال کیفی، تولید سطح افزایش ، کار و فضای کسب رشد چون اقتصادی جانبه همه توسعه به بیشتر

شود  می مشاهده که وآنچنان گردد بازمی زیرساختی سبک و سنگین های طرح و ها پروژه در ایجاد خارجی گذار سرمایه

 .اند داده قرار دستورکار در را وسیعی اقدامات امر این به نسبت مسئوالن

تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر درآمدهای مالیاتی در ، در این مقاله به بررسی ا با توجه به اهمیت بهبود فضای کسب و کار لذ

پرداخته می شود.  1002-1015با بکارگیری روش اقتصاد سنجی پنل دیتا طی دوره  کشورهای منتخب با تاکید بر ایران

 باشد .، ترکیه ، اردن ، سوریه میعربستان ، قطر  ، امارات  : ایران ، اعضای اوپک ورهای منتحب شاملکش
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 پیشینه پژوهش -1

  داخلی مطالعات-1-1

 بین به تنگاتنگ ارتباط به و بررسی ایران کار و کسب فضای بهبود در را سرمایه بازار نقش خود مقاله در(، 1811)آبادی صالح

 بیان به سرمایه بازار ناظر نهاد با گذاری سرمایه از تحمای شاخص و کار و کسب یک آغاز تسهیالت و زمان شاخص

بازار  در کار و کسب نیازهای و آن های شاخص و کار و کسب فضای بر سرمایه بازار اثار و محققان مطالعاتی دستاوردهای

 انداختن جریان به دلیل به اقتصادی رشد و نوآوری اشتغال، برای قوی پشتیبانان از یکی را سرمایه بازار وی .پرداخت سرمایه

 . داند می آگاهانه سرمایه

 دنبال به و پرداخت کار و کسب فضای اقتصادی های کننده تعیین سایر و بانکی اعتبارات بررسی به، ( 1811عباسلو) و طیبی

 نتایج که بودند1850-1810 دوره در اقتصادی مختلف بخشهای بر کالن های کننده تعیین سایر همراه به بانکی تسهیالت اثر

 می فراهم را مختلف های بخش کار و کسب فضای توسعه بر بانکی تسهیالت رشد مختلف اثرات تحلیل برای الزم های زمینه

 .سازد

 منتخب کشور 28 اقتصادی رشد بر کار و کسب فضای های شاخص اثر بررسی به خود مقاله در،  (1388)شبانی و شهنازی

 اموال، ثبت شرکت، انحالل بخش زیر هفت در ضعف دهنده نشان آنها تحقیق نتایج .پرداختند ، 1008-1002دوره طی 

 با منطبق و منفی اثر کار و کسب شروع و کار نیروی استخدام و اخراج قراردادها، اجرای فرامرزی، تجارت مالیات، پرداخت

 خرد سهامداران از حمایت ز،مجو اخذ شاخص سه ضریب همچنین .دارد آزمون مورد نمونه در اقتصادی رشد بر تئوریک مبانی

 .باشد می تئوریک مبانی خالف بر مطالعه مورد مکانی و زمانی محدوده در اعتبار اخذ و

 کشور کار و کسب فضای بر آنها اجرای تأثیر منظر از را توسعه پنجم برنامه الیحه های سیاست خود مقاله در(، 1811خضری)

 مورد را کار و کسب محیط بهبود راهبرد منظر از پنجم برنامه الیحه های آسیب ترین عمده از برخی وی .کندمی   بررسی

 به که است پنجم برنامه الیحه در اقداماتی و ها سیاست برخی شناسایی بر بیشتر آن تمرکز و میدهد قرار تحلیل و بررسی

 .زنندمی دامن کشور کار و کسب فضای بیشتر ناامنی

 برخی بعد و اند پرداخته کار و کسب فضای های چالش و ها نارسایی شناخت به ودخ مقاله در ،(1390)منش علوی و تاری

 کار و کسب فضای وضعیت و جایگاه سپس ، کردند معرفی را ها نارسایی این این شناسایی برای الزم های شاخص و ابزارها

 کسب فضای اصالح برای نیاز مورد اصالحی های برنامه از استفاده با و داده قرار بررسی مورد ها شاخص این اساس بر را ایران

 نامناسب کار و کسب فضای دهنده نشان تحقیق نتیجه که پرداخته توسعه پنجم برنامه کار و کسب بخش مواد ارزیابی به کار و

 .است کشور در

 مقایسه و اقتصاد پذیری رقابت های شاخص کار، و کسب های شاخص معرفی و بررسی ضمن خود مقاله در ،(1390)ساالری

 و مالیات به مربوط های شاخص بررسی به مبسوط بطور منطقه کشورهای و جهان تر بر کشورهای با ها شاخص این در ایران

 فضای ترسیم ضمن و نموده بررسی را اقتصادی عملکرد بر شاخص این آثار و پرداخته کشور کار و کسب فضای بر آن اثر

 بهبود جهت را پیشنهاداتی، 1005 -1011های  سال طی کار و کسب فضای با کشور مالیاتی نظام ارتباط وضعیت از روشن

 .است کرده ارائه کار و کسب فضای بهبود بالطبع و مالیاتی نظام وضعیت

 مطالعات خارجی -1-1

 خوب حکمرانی وضعیت با اما فقیر نسبتا کشورهای در نظارتی اصالحات که کند می عنوان خود مقاله در ،(2009)ایفرت

 .شود می اقتصادی رشد افزایش به رمنج

پرداخته  1002-1010 دوره در جهان کشور 271 در اقتصادی رشد و کار فضای اصالحات بررسی به ،(1011ایراهیم حیدر)

 کشورها اقتصادی رشد با داری معنی مثبت ارتباط کار و کسب فضای اصالحات که است بیانگرآن وی تحقیق نتایج       .است

 دارد. 
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 سهولت چگونگی بررسی به و دهد می قرار مطالعه مورد جهان کشور 21 در را شرکتها ثبت خود مقاله در (،1011و الو) کالپر

 نتایج .دهد می قرار مطالعه مورد جدید شرکتهای ثبت روی بر شرکتهارا ثبت اصالحات گذاری واثر جدید کار و کسب ثبت

 های شرکت ایجاد برای ها، هزینه کاهش بر توجهی قابل اثر )درصد 21 از کمتر کل در) کوچک اصالحات که دهد می نشان

 .است مرتبط اقتصادی رشد با و ضروری مدرن اقتصاد پویایی برای آفرینی کار که همچنین .ندارد جدید
 

 1کار و کسب فضای های شاخص بررسی -8

 اخذ ، کار و کسب شروع عبارتند از که نموده تقسیم بندی شاخصهایی قالب در را کسب وکار به مربوط امور جهانی بانک

 برون تجارت ، مالیات پرداخت گذاران، سرمایه از ، حمایت اعتباراخذ  ، مالکیت ثبت ، الکتریکی انرژی به دسترسی مجوز،

 از کی هر انجام مراحل و هزینه زمان، حسب بر کشور هر رتبه و.  فعالیت یک و انحالل قراردادها اجرای بودن الزام آور مرزی،

 باشد، کمتر آن هایهزینه و اداری مراحل تعداد و بیشتر فعالیت یک انجام سرعت هرچه و میگردد مشخص مذکور شاخصهای

 برخی تنها وکار کسب فضای شاخص . است بهتر کشورها سایر با مقایسه در آن رتبه و ترمناسب کشور آن وکار کسب محیط

 جنبه سایر و کند می بررسی را وکار کسب های موضوع از موضوع 10 در هم آن ، وکار کسب بر مقررات بر مؤثر شاخصهای

 توان می نیست ها گزارش این در که کسب وکار مهم هایجنبه از .گیردنمی نظر در را ها بنگاه و گذاریها سرمایه بر مؤثر های

 .نمود اشاره زیرساختها کیفیت و نهادها قدرت کار، نیروی مهارت فساد، اقتصاد کالن، ثبات امنیت، نظیر مهمی هایجنبه به

 8کار و کسب شروع شاخص -8-1

 کار و کسب یک شروع رسمی برای برداری بهره تا شرکت یک تأسیس منظور به کارآفرین یک که را فرایندی کل شاخص این

 .کند می ارزیابی دهد می انجام صنعتی یا و خدماتی تجاری،

 ثبت مراحل شود، می مواجه آن با که مانعی اولین میگیرد کار و کسب یک یطراح به تصمیم کارآفرین یک که هنگامی

 جدید کار و کسب وارد چگونه که خصوص این در کشورها .نمایند فعالیت به شروع قانونی طور به بتواند تا است جدید شرکت

 برخی در و میباشد حصول لقاب و آسان بسیار کار و کسب شروع مراحل کشورها از برخی در .هستند متفاوت بسیار شوند

 را کارخود و کسب مراحل بتواند تا دهد رشوه رسمی مراجع به باشد ناچار کارآفرین است ممکن و میباشد سخت بسیار دیگر،

 می نشان فوق تحلیل .دهد ادامه غیررسمی صورت به را کارش و کسب که گیرد تصمیم است ممکن یا و ببرد پیش سریعتر

 آن تبع به و امنیت افزایش به منجر تا شود نمی تولیدات کیفیت افزایش باعث کار و کسب یک به ورود سختی که دهد

 .گردد تخلفات کاهش

 

 در ایران در ایران کار و کسب شروع شاخصوضعیت  -1-8جدول 

 1015سال  1012سال  کار و کسب شروع شاخص

 21 00 رتبه کل

 2 0 تعداد مراحل اداری

 11 15 زمان مورد نیاز

 1/8 1/8 زینه صرف شده)درصدی از درآمد سرانه(ه

حداقل سرمایه مورد نیاز)درصدی از درآمد 

 (سرانه

0 0 

                       Source: World Bank, Doing Business Reports (2004-2015), Iran, Islamic Rep. 

 

                                                           
2- Doing Business 

3- Starting a Business 
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 یک اندازی راه نیاز مورد زمان همچنین و مراحل عدادت از کاستن بر توانشاخص می این رتبه بهبود جهت فوق اطالعات بنابر

 متولی. نمود تمرکز گذاری سرمایه خدمات واحد پنجره استقرار و سازی پیاده همچنین و به کارگیری فناوری طریق از شرکت

 فر اصالح و بایست بازنگری می که باشد می امالك و اسناد ثبت سازمان های شرکت ثبت کل اداره کشور، در نماگر اصلی این

 امور سازمان ایران در شاخص با های مرتبط دستگاه دیگر .داد قرار مدنظر را حوزه این سازی کارآمد و شرکتها ثبت ایند

 )برازنده پی، باشند.می پست اداره و ایران( ملی) عامل اجتماعی بانک تأمین سازمان رسمی کشور، روزنامه کشور، مالیاتی

(1387 
 

 2زمجو اخذ شاخص -8-1

 و ساختمان مجوزهای بخش اخذ به مربوط عملیاتی فرایندهای بر جهانی بانک عمده توجه مجوزها اخذ شاخص با رابطه در

 قانونی مراجع با تعامل یا سختی سهولت میزان شاخص این .باشد می گاز و برق آب، انشعابات به مربوط امور همچنین

 .میکند بررسی را ساخت مجوزهای صادرکننده

 در ایران در ایران مجوز اخذ شاخصوضعیت  1-8جدول 

 مجوز اخذ شاخص

 

 1015سال  1012سال 

 101 121 رتبه کل

 15 15 تعداد مراحل اداری

 5/811 5/811 زمان مورد نیاز

 8/5 8/2 هزینه صرف شده)درصدی از درآمد سرانه(
                       Source: World Bank, Doing Business Reports (2004-2015), Iran, Islamic Rep. 

 

 از بسیاری دریافت پیچیده برای و مبهم شرایط ایران، در کسب وکار توسعه یاتاسیس  مجوزهای دریافت موانع مهمترین از

 فر شدن طوالنی کسب وکار، مجوزهای برای دریافت متعدد احل مر وجود شرایط، تعیین بودن ایسلیقه کسب وکار، مجوزهای

 . باشد می کسب وکار مجوزهای دریافت برای غیرمستقیم یا های مستقیم هزینه وجود و کسب وکار مجوزهای یافتدر ایند

 5الکتریکی انرژی به دسترسی شاخص -8-8

 های اقتصادی فعالیت برای ضروری امری تولید، اساسی زیرساخت عنوان به دسترس، در و ارزان  الکتریکی انرژی به دسترسی

 .گردید کار نیروی شاخص جایگزین 2012 سال از شاخص این .آیدمی به شمار کسب وکارها و

 در ایران الکتریکی انرژی به دسترسی شاخصوضعیت  8-8جدول 

 1015سال  1012سال   الکتریکی انرژی به دسترسی شاخص

 100 111 رتبه کل

 2 0 مراحل 

 00 00 زمان مورد نیاز

 2/125 1/212 (هزینه صرف شده)درصدی از درآمد سرانه

                       Source: World Bank, Doing Business Reports (2004-2015), Iran, Islamic Rep. 
 

 وضعیت باشد می اقتصادی بنگاههای برای برق به افزاری دسترسی سخت و فیزیکی های زیرساخت بیانگر که شاخص این

 به بنگاه یا اقتصادی فعالیت یک دسترسی مراحل و ها هزینه دهنده نشان که یدنماترسیم می ایران برای را نامطلوبی بسیار

                                                           
4- Dealing with Construction Permits 

-5 Getting Electricity 
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 به نسبت مراحل دسترسی و ها هزینه این ایران در که میباشد الکتریکی انرژی عنوان به آن انشعابات و برق زیرساخت خدمات

 . باالست بسیار کشورها سایر با مقایسه در و بنگاه تشکیل ثابت هایهزینه

 

 2مالکیت ثبت شاخص -8-2

 کمک اعتباری بازارهای به کارآفرینان دسترسی نیز و گذاری سرمایه تشویق زمین، انتقال فرایند ارتقاء به رسمی مالکیت ثبت

 ثبت شاخص .گردد نمی ثبت رسمی طور به مالکیت از بزرگی بخش توسعه، حال در کشورهای برخی در اما .کند می

 مالکیت ثبت . شود می ثبت دیگر فرد به فردی از آن مالکیت حق انتقال و ساختمان زمین، یک خرید کامل فرایند مالکیت،

 .نماید کمک مالکیت نمودن رسمی به و دهد کاهش را انتقال های هزینه که است کارا زمانی

 در ایران مالکیت ثبت شاخصوضعیت  2-8جدول 

 1015سال  1012سال  مالکیت ثبت شاخص

 121 151 رتبه کل

 1 1 اد مراحل اداریتعد

 85 85 زمان مورد نیاز

 2/10 2/10 هزینه صرف شده)درصدی از درآمد سرانه(

                       Source: World Bank, Doing Business Reports (2004-2015), Iran, Islamic Rep. 
 

 می خصوصی های مالکیت احترام به و کیتمال حقوق تضمین مقام در که مالکیت انتقال و ثبت شاخص در گردد می مالحظه

 بین و منطقه در نامطلوبی بسیار وضعیت نماید می وکار عمل کسب محیطی شاخصهای ترینکلیدی از یکی عنوان به و باشد

 مستأجر، و مالک چک، پروندههای نظیر دعواهایی به رسیدگی مدت و و کیفیت دادخواهی مراحل به نگاهی .داریم الملل

حقوق  هایتضمین نظر از ما کشور در که است این بیانگر کشور امروز دادسراهای در ... و امانت خیانت در ،کالهبرداری

 . دارد وجود توجهی قابل فاصله آل ایده حالت با مالکیت

 0اعتبار اخذ شاخص -8-5

 شاخص مجموعه دو لشام اعتبار اخذ شاخص .کند می سی برر را اعتبار به ها شرکت دسترسی میزان اعتبار اخذ شاخص

 اعتباری اطالعات مبادله و گذاری اشتراك به ثبت، و دهندگان وام و گیرندگان وام قانونی حقوق : از عبارتند که میباشد فرعی

 (.حقوقی و حقیقی)افراد

 می تتسهیال ارائه جهت قانونی بهتر شرایط دهنده نشان باالتر ارقام .باشد می ده تا صفر دامنه در قانونی حقوق شاخص

 عمومی یا و خصوصی بخش اعتباری اطالعات به دسترسی کیفیت و میزان اعتباری، اطالعات مبادله شاخص همچنین .باشد

 دولتی های دستگاه اعتباری اطالعات بیشتر فراگیری مبین باالتر رقم و است شش تا صفر از نیز شاخص یندهد. امی نشان را

 .است خصوصی و

 

 در ایران اعتبار ذاخ شاخصوضعیت  5-8جدول 

 1015سال  1012سال  اعتبار اخذ شاخص

 11 12 رتبه کل

 1 1 (0 -11قانونی) حقوق قدرت شاخص

 0 0 (8-0)اعتباری اطالعات عمق شاخص

                                                           
 6-Registering Property 
7-Getting Credit 
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 )درصد دولتی اعتبارات اداره توسط پوشش

 (بزرگساالن از

2/21 25 

 اعتباری خصوصی مؤسسه توسط پوشش

 بزرگساالن( از درصد(

8/88 1/88 

                       Source: World Bank, Doing Business Reports (2004-2015), Iran, Islamic Rep. 
 به مناسب عدم دسترسی مالی، های تامینهزینه بودن باال به توانمی کشور در اعتبار اخذ شاخص فراوری موانع مهمترین از

 بندی رتبه و مشتریان سیستم اعتبارسنجی فقدان معوق، مطالبات ا،طرحه اعتبار تأمین در بانکی نظام ضعف اعتبارات،

 این در نماییم می مالحظه اخیر سالهای طی .باشدمرکزی می بانک کشور در نماگر این اصلی متولی . نمود اشاره اعتباری

 بانکی سیستم های کاستی و نواقص زیادی بسیار حدود تا آن دالیل ایم که داشته نامطلوبی و نامناسب بسیار عملکرد شاخص

 ... و بانکی سیستم معوق مطالبات باالی حجم و ایران در بانکی نظام بودن دستوری و و دولتی تکلیف آفت جمله از کشور

 .باشدمی

 

 1گذاران سرمایه از حمایت شاخص -8-2

 و گذاران سرمایه جذب یا و کیبان وام طریق از تواند می سرمایه افزایش این که کنندمی رشد سرمایه افزایش با ها شرکت

 حال، عین در . دهد گسترش را خود های فعالیت که دهد می را اجازه این شرکت به سهام فروش .گیرد صورت سهامداران

 .کند حمایت آنها از که هستند قوانینی دنبال به و باشند می خود سرمایه نگران نیز سهامداران

 معامالت، بیشتر شفافیت مبین باالتر ارقام . باشد می ده تا صفر ارقام دامنه در گذاران سرمایه از حمایت میزان شاخص

 در و سهامداران سرمایه از قانونی حمایت و دادخواست جهت سهامداران بیشتر توان مدیر، مسئولیت شاخص بیشتر گستره

 .باشد می گذاران سرمایه از حمایت شاخص بهتر عملکرد بیانگر ، کل

 

 در ایران گذاران سرمایه از حمایت شاخصوضعیت  - 2-8جدول 

 1015سال  1012سال  گذاران سرمایه از حمایت شاخص

 152 128 رتبه کل

 0 0 (0-10)سطح افشاگری

 2 2 (0-10)اندازه مسولیت مدیران

 1 1 (0-10)سهامداران شکایت سهولت میزان 

 2 2 (0-10)خرد سهامداران از حمایت قدرت

                       Source: World Bank, Doing Business Reports (2004-2015), Iran, Islamic Rep. 
 

  1مالیات پرداخت شاخص -8-0

 عمومی، تسهیالت نمودن فراهم امکان مالیات بدون . باشد می اساسی و ضروری بسیار کشور هر اقتصاد برای مالیات پرداخت

 کشورها از بسیاری در است ممکن لیکن .باشد نمی مقدور مناسباى صاقت عملکرد جهت الزم خدماتی و بنایی زیر امور

 پرداخت بتوانیم اینکه برای راه یک . کنند فعالیت رسمی غیر بخش صورت به که دهند ترجیح متوسط و کوچک های شرکت

 .نمائیم تسهیل را مالیات پرداخت فرایند که است این دهیم افزایش شرکتهایی چنین توسط را مالیات

 

                                                           
8- Protecting Investors 

9-.Paying Taxes 
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 در ایران مالیات پرداخت شاخصوضعیت  0-8دول ج

 1015سال  1012سال  مالیات پرداخت شاخص

 112 111 رتبه کل

 10 10 پرداخت ها)تعداد در سال(

 822 822 زمان صرف شده

 1/22 1/22 نرخ کل مالیات
                       Source: World Bank, Doing Business Reports (2004-2015), Iran, Islamic Rep. 

 به تشویق را ها بنگاه مالیات کمتر مالی بار و میشود کسب وکار فضای پویایی و شادابی موجب مالیاتی نظام اصالح شکبی

 سرمایه افزایش موجب غیرمستقیم در مالیاتهای کاهش درصد 10 که میدهد نشان اخیر های بررسی کند، می گذاری سرمایه

 که است آن از حاکی جهانی بانک مالیات پرداخت پایش گزارشهای و رصد( 1810،  ساالری) شودمی درصد 7 تا گذاری

 2 مالیات، پرداخت شاخص بهبود جهت مختلف کشورهای در اخیر سالهای شده طی انجام اصالحات بیشترین و مهمترین

که  باشندمی الکترونیکی مهایسیست به مالیات پرداخت نظام تبدیل و مالیاتی مؤثر های نرخ اساسی کاهش و مهم موضوع

 پرداخت نماگر تحلیل زیرشاخصهای و تجزیه طرفی از . گردد واقع مؤثر کشور شاخص بهبود در تواند می آنها بر تمرکز

 برای مراجعات تعداد کل، نرخ)گانه سه معیارهای مطلوب نبودن که میدهد نشان ها مالیات انواع تفکیک همچنین و مالیات

 پرداختهای نوع این حاضر حال در که است تأمیناجتماعی بیمه حق هایاز پرداخت متأثر ایران در )رداختپ زمان و پرداخت

 که باشندنیز نمی مالیاتی دستگاه عملکرد به مربوط شوند، نمی محسوب مالیاتی درآمدهای جزو آنکه از ایران جدا در اجباری

 (1388 الیاتی،م تحقیقات و مطالعات دفتر) گیرد قرار مدنظر میبایست

 10مرزی افر تجاری شاخص -8-1

 زیادی بسیار آثار بازارها از فاصله و ها بندی سهمیه ها، تعرفه . است شده شناخته خوبی به آن موانع همچون تجارت منافع

 پیماهایهوا و بزرگ های کشتی وجود دلیل به اما .گذارد می جای بر تجارت از جلوگیری و تجاری کاالهای هزینه افزایش بر

 و است داده کاهش را تجارت موانع ای منطقه و جهانی تجارت های نامه موافقت .است شده کوچک بسیار جهان سیر سریع

 سهولت از حاصل بالقوه منافع واقع، در . شند با می مواجه واردات و صادرات جهت زیادی موانع با ها شرکت از بسیاری لیکن

 .باشد ها تعرفه کاهش از صلحا منافع از بیشتر است ممکن تجارت

 در ایران مرزی افر تجاری شاخصوضعیت  - 1-8جدول 

 1015سال  1012سال  مرزی افر تجاری شاخص

 121 155 رتبه کل

 0 0 اسناد صادرات

 15 15 زمان صادرات)روز(

 1850 1200 هزینه صادرات)دالر(

 11 11 اسناد واردات

 80 80 زمان واردات)روز(

 1555 1100 ردات)دالر(هزینه وا

                       Source: World Bank, Doing Business Reports (2004-2015), Iran, Islamic Rep. 
 11قراردادها شدن االجرا الزم شاخص -8-1

                                                           
11-Trading Across Borders 

-11 Enforcing Contracts 
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 کارآمدی یبررس به شاخص این . کند می بیان را افراد میان حقوقی دعاوی بروز هنگام قراردادها کارایی میزان شاخص این

 .پردازد می تجاری اختالفات فصل و حل در کشور یک قضایی سیستم

 در ایران قراردادها شدن االجرا الزم شاخصوضعیت  1-8جدول 

 1015سال  1012سال  قراردادها شدن االجرا الزم شاخص

 22 20 رتبه کل

 10 10 تعداد مراحل دادرسی

 505 505 زمان مورد نیاز

 20 20 ی از درآمد سرانه(هزینه صرف شده)درصد

                       Source: World Bank, Doing Business Reports (2004-2015), Iran, Islamic Rep. 
 اجرای به الزام که محسوب میگردد اقتصادی های فعالیت انجام اولیه اصول از یکی قراردادها اجرای تضمین و ضمانت

 از قراردادها اجرای شاخص . گردد محیط کسب وکار و اقتصادی قراردادهای بستن تسهیل و ودبهب به منجر میتواند قراردادها

 گیرد قرار آن اصالحی کار دستور در بایست می و شودمی مربوط قضائیه کشور قوه کارایی و عملکرد به که است هاییشاخص

 توسعه را خود اقتصادی فعالیت شبکه و بازارها تا کند می کمک کسب وکار صاحبان به مناسب دادگاهها عملکرد گمان بی .

 . دهند

 11و کار  کسب یک نحاللا شاخص -8-10

 اهمیت مکزیک، تا روسیه از و التین آمریکای تا شرقی آسیای از بازارها، در 1990 دهه شده پدیدار اقتصادی های بحران

 دامه ا به قادر که هایی شرکت مجدد یسامانده به کمک جهتم ها سیست آن توانایی و ورشکستگی هایمتسیس طراحی

 دارای که درکشورهایی .د دا افزایش را نیستند خود فعالیت ادامه به قادر که هایی شرکت شدن تعطیل یا و هستند فعالیت

 ناکارایی ورشکستگی سیستم

 این به و انجامد می طول به سال چندین آنها کار و کسب پایان نیستند فعالیت ادامه به قادر که کارهایی و کسب باشند، می

 قوانین که هایی کشور در .ماند بازمی دارند مواردی که بازده بیشتری به تخصیص از آنها انسانی سرمایه و ها دارایی ترتیب

 .بود خواهد کشورها آن در گذاری سرمایه جهت جدی مانع باشد ناکارا ورشکستگی به مربوط

 در ایران  ارو ک  کسب وضعیت شاخص انحالل یک 10-8جدول 

 1015سال  1012سال  و کار  کسب پایان)انحالل(یک شاخص

 181 180 رتبه کل

 5/2 5/2 زمان مورد نیاز

 15 15 هزینه صرف شده)درصدی از درآمد سرانه(

 5/11 1/11 نرخ وصول
                       Source: World Bank, Doing Business Reports (2004-2015), Iran, Islamic Rep. 

 انحالل یک و پایان نیاز مورد هزینه و زمان زیرشاخص 2 روی بر میتوان شاخص این در کشور رتبه و ارتقای بهبود جهت 

 . نمود اقدام کارانجام  فرایندهای بهبود روی بر گذاری سرمایه با و نموده تمرکز ورشکستگی، و فصل حل و کسب وکار

 روش شناسی و تصریح مدل  -2

 از تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای منتخب با تاکید بر ایران بررسی برای پژوهش این در

 .است شده استفاده پنل دیتا اقتصادسنجی تکنیک

 این به مربوط های داده و است. گرفته قرار بررسی مورد  1002 -1015 زمانی دوره در منتخب کشورهای منظور این و برای

 . اند شده استخراج کار و کسب فضای داده پایگاه و جهانی بانک از هشپژو

                                                           
12-Resolving Insolvency 
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𝑡𝑎𝑥𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1(𝑙𝑖𝑡) + 𝛼2(𝑘𝑖𝑡) + 𝛼3(𝑔𝑑𝑝𝑖𝑡) + 𝛼4(𝑓𝑑𝑖) + 𝛼5(𝑏𝑒𝑖𝑡) + 𝜀𝑖𝑡 . 

 

رشد  :(GDP)  سرمایه ثابت ناخالص:  (K)،  : تعداد کل نیروی کار  L)،) ىرآمدهای مالیاتی:  (TAX) فوق مدل در که

 می باشد. خطا جمله 𝜀: رتبه کلی فضای کسب و کار و  (BE)سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، : (FDI) ، اقتصادی 
 

 :آزمون های ریشه واحد -2-1

ته است، این آزمون ها سه نوع آزمون ریشه واحد مختلف برای بررسی مانایی متغیرها مورد استفاده قرار گرف مقالهدر این 

؛ آزمون دیکی ( آورده شده استمقاله  در LLCعبارتند از: آزمون ریشه واحد لوین، لین و دیگران، )از این به بعد با عنوان 

 آمده است.این مقاله در  PPکه با نام فیلیپس ، پرون  آمده است؛ آزمون مقالهدر  ADFکه تحت عنوان  فولر تعمیم یافته

 آزمون های ریشه واحدیج نتا -1-2جدول 

 تصریح با عرض از مبداء و روند

ADF PP LLC 

 آزمون ریشه واحد

 متغیر

88/10 52/10 15/1 TAX 

10/22 10/8 10/10 L 

81/11 11/11 10/1 ΔL 

12/2 01/18 88/0 K 

21/11 51/85 01/2 ΔK 

11/15 20/12 11/8 GDP 

52/10 50/12 11/8 FDI 

11/82 10/11 20/1 BE 

 منبع:یافته های تحقیق                           

 ریشه واحد در سطحعدم شواهد ناشی از انجام آزمون های مختلف عمدتًا داللت بر وجود و نتایج حاصل از جدول فوق 

سطح نامانا می باشند در L و   K و متغیرهای  در سطح دارند TAX,GDP,BE,FDIهای  درصد برای متغیر 11طمینان ا

باتوجه به اینکه براساس نتایج آزمون ریشه واحد تایید شدکه متغیرها بنابراین  . پس از یکبار تفاضل گیری مانا می گردند  و

 هستند .یک هم انباشته از درجه 

 : لیمر  Fیا نلآزمون اعتبار استفاده از روش پا -2-1

 .ابتدا معنی دار بودن اثرات فردی را آزمون نمائیمقبل از ورد به بحث تخمین و تجزیه و تحلیل مدل، الزم است در 
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 لیمر  Fیا نلآزمون اعتبار استفاده از روش پانتایج  -2-1جدول 

 مقدار بحرانی جدول آماره آزمون 𝐻0فرضیه 

 صفر 20/15 یکسان بودن عرض از مبدا

 منبع:یافته های تحقیق                                         

سه با م می شود که فرضیة  ،مشاهدهآماره آزمون و مقدار بحرانی جدول )آماره آزمون بزرگتر از مقدار بحرانی جدول(قای

صورت پانل مورد تائید قرار ضر به  سی مطالعه حا ضیة مقابل آن مبتنی بر لزوم برر شد صفر رد می گردد و فر ن می گیرد. رد 

ضیة ست  0Hفر ستفاده از که عرض از مبداءبه این معنی ا شد در این حالت ا غیر  OLSها برای مقاطع مختلف متفاوت می با

 معتبر بوده و کارایی هم نخواهد داشت. بر این اساس مطالعه حاضر به صورت پانل بررسی می شود .

 

 : (اثرات ثابت و تصادفی)گزینش بین  هاسمن آزمون  -2-8

سئله ستوجود دارد ای در اینجا که ای م شخص ،ن ا صادفی از شود  که باید م کدام روش برای بین روش های اثرات ثابت یا ت

شده تخمین داده شته  صادفی های انبا شد . برای انتخاب بین الگوی اثرات ثابت و ت سب تر می با   ، در برآورد الگوی پانل از منا

 :استفاده می کنیم (1110 )هاسمن  آزمون

 هاسمنآزمون  نتایج -8-2جدول 

Prob Chi-sq.statistic 

 81/5 صفر

 منبع:یافته های تحقیق                                                      

گردد ، بدین مفهوم که تفاوت درعرض رد می oHبنابراین فرضیه  .درصد می باشد  10کمتر از   probبه نتایج جدول  با توجه

باشد، لذا  روش اثرات تصادفی جهت آزمون فرضیه های رساله حاضرمناسب نمی  از مبدا مقاطع مختلف به صورت تصادفی نمی

 باشد و باید از الگوی اثرات ثابت برای  برآورد  مدل استفاده گردد .

 : پس از انجام آزمون های فوق به تخمین مدل می پردازیم

 نتایج تحمین-2-2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

Prob t-statistic coefficient variable 

0000/0 101/11 05/12 C 

0018/0 015/8 00155/0 BE 

0001/0 111/2 1120/0 GDP 

0015/0 052/8 00021/0 L 
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منبع:یافته                           

 های تحقیق

 

  معنادار بوده اند و عالمت آن ها مثبت می تمامی متغیرهای مورد آزمون  2 -2با توجه به نتایج بدست آمده از جدول

سرمایه ثابت ، ، نیروی کار اقتصادی رشد ، محیط کسب و کار  رتبه کلیباشد و بدین معنا است که متغیرهای 

 دارند .رابطه مستقیم بر درآمدهای مالیاتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و  ناخالص

  رشد اقتصادی و رتبه کلی محیط کسب  به ترتیب ، متغیرهای مستقل مورد آزمونمیان  ازبراساس نتایج این پژوهش

 . تندهسدرآمدهای مالیاتی  اثر بر بیشترین دارایو کار 

 و به ترتیب ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی متغیرهای مستقل مورد آزمون میان  براساس نتایج این پژوهش از

 . هستنددرآمدهای مالیاتی  اثر بر کمترین داراینیروی کار 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات -5

 اثر بررسی پژوهش این هدف وشده  افزایش درآمدهای مالیاتی باعث کار و کسب محیط بهبود که این به توجه با 

درآمدهای  میان مثبت رابطه از وجود حاکی تحقیق ، نتایج بوده است درآمدهای مالیاتی بر کار و کسب محیط بهبود

 بهبود     محیط کسب و کار می باشد . و مالیاتی

  صادی , تنها در بستر مطلوب محیط کسب و کار برای ورود کارآفرینان به عرصه فعالیتهای اقتجهت مهیا نمودن

شرایطی مهیا می گردد که نقش دولت در اقتصاد فقط به نظارت در فعالیتهای اقتصادی خالصه گردد و بطور کلی 

اقتصاد از حالت دولتی به غیردولتی و خالصه به اقتصاد کارآفرینان محور تبدیل گردد, چرا که در اقتصاد کارآفرین 

سیده و فضای امن سیاسی و اقتصادی و همچنین شفافیت اطالعاتی وجود محور , موانع شروع کسب و کار به حداقل ر

دارد , که در این شرایط ورود بخش خصوصی و کارآفرینان به عرصه فعالیتهای اقتصادی تضمین شده می باشد. دخالت 

ط گسترده آن در بخشهای مختلف اقتصاد, قدرت رقابت را تقلیل بخشیده و در شرایبیش از حد دولت و حضور 

انحصاری و عدم رقابتی بودن اقتصاد و همچنین شرایطی که در آن شفافیت اطالعاتی و امنیت سیاسی و اقتصادی و 

به طور کلی محیط مناسب کسب و کار وجود ندارد, هیچ کارآفرینی وقت و سرمایه خود را در چنین شرایطی تلف 

 نمی کند.

 آزمون ، رشد اقتصادی و رتبه کلی محیط کسب و کارمتغیرهای مستقل مورد  میان از پژوهش نتایج اساس بر 

اثر  کمترین دارایو نیروی کار سرمایه گذاری مستقیم خارجی  و دارا می باشندرا  درآمدهای مالیاتی بر اثر بیشترین

 . هستند  درآمدهای مالیاتی بر

 کند می ایفا  کشورها تیدرآمدهای مالیا افزایش در به سزا نقشی کار و کسب فضای بهبود که این به توجه با

 :گردد می ارائه کار و کسب شرایط بهبود برای زیر سیاستی پیشنهادات 

0110/0 020/1 00021/0 K 

0108/0 151/1 00010/0 FDI 

R-squared = 0/63                                         Adjusted R-squared = 

0/63 

                                      Prob(F-statistic) = 0/03 
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 تشویق را ها بنگاه مالیات کمتر، بارمالی . شود می کار و کسب فضای پویایی و شادابی موجب مالیاتی نظام اصالح 

 .کند می گذاری سرمایه به

 کالن اقتصاد محیط تثبیت و کشور اقتصادی فضای در اقتصادی ثبات تقویت و ایجاد. 

 نفت بازار تحمیلی ذاتی های ثباتی بی از جلوگیری جهت نفتی درآمدهای و نفت به کشور اقتصاد اتکای از کاستن 

 .اقتصادی ثبات تقویت و ایجاد و ملی اقتصاد پیکره به

 دولت اقتصادی تصمیمات و سیاستگذاری ها در شفافیت افزایش. 

  ها معافیت هدفمندکردن 

  مالیاتی های معافیت در تبعیض ایجاد از جلوگیری 

 مالیاتی امور های نامه آیین و مقررات و قوانین بهبود و بازنگری 

 − خوداظهاری  سیستم به اعتماد 
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