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 چکیده

 یهالیتحل، اهمیت ردیگیمها انجام وکارکسباز محیط  ایمنطقهبزرگ جهانی و  مؤسساتکه توسط  یهایابیارز

 یدهشانجام هایفعالیتبه نحوی  گی اقتصاد، توسعه و عوامل دیگریرشد اقتصادی، بزر هایشاخصدر مورد  تریعمیق

 یوسعهتکه بر  ییهاشاخصهبر آن شدیم تا  رواین از. دهدیمکشورهای مختلف نسبت به دیگر کشور را نشان  هایدولت

. در این میاکردهرا مرور  شوندیمدیده  هاشاخصبه وجود آمده از بررسی این  هایفرصت دیگر بیانبهکارآفرینی و 

را برای  وکارکسبرزشیابی محیط است، ما مسائلی همچون اهمیت ا گرفتهانجامعلمی مروری  صورتبهپژوهش که 

رینی را از کارآف هایفرصتو  میاکردهترکیبی استفاده  صورتبه وکارکسبمرتبط با محیط مقاالت مختلف  از اولین بار

به آشنایی بیشتر و تغییر دید کارآفرینان  توانیم آمدهدستبه یدستاوردها. از میادهیدمقاالت علمی دیگر در محیط 

  اشاره کرد. وکارکسبمحیط  هایشاخصآتی خود نسبت به تغییرات  هایبررسینسبت به 

 

، تحلیل فرصت کارآفرینی، هایفرصت، ینیارآفرک ،وکارکسب، ینیارآفرکتوسعه  ،وکارکسب طیمح کلمات کلیدی:

 محیط، ارزیابی محیط
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 مقدمه

 تفعالی شگستر و دیجاا فهد ینا به ستیابید الزمه .ستا بشری معاجو افهدا ترینمهم از یدقتصاا توسعه و شدر

 منیتا دیگرعبارتبه و مشآرا ت،ثبا دجوو ،فعالیت جهت یدقتصاا نفعاال شرطپیش ترینمهم و ستا یدقتصاا

 و یعزتو ،تولید نتیجه تبلندمد تمحاسبا منجاا با نندابتو گذارانسرمایه کهنحویبه ستا رکشو در یدقتصاا

 کش س،تر عنو هر از یآزاد ،یفرتعا از برخی طبق توانیم را یدقتصاا تیامن .کنند بینیپیش را دخو گذاریسرمایه

 هاییفعالیت هثمر از یرداربرخو از نطمیناا لحصو حالدرعین و تمطالبا و اتتعهد به توجهیبی یا توجهیکم در مبهاا و

 هایاردستاندا باال رفتن موجب 7831) دخو که ردیگیم رتصو آن فمصر و یعزتو وت،ثر تولید درزمینه که نستدا

 شودیم وکارکسب هایفرصتاز  برداری بهرهشف و کن شامل یارآفرکنقش  (.شودیم ارپاید یدقتصاا شدر و ندگیز

و  یابیشف، ارزکشامل  ینیارآفرکند ی، فرآتردقیقف یند. در تعریگویم ینیارآفرکند ین نقش، فرآیند انجام ایه به فرآک

ندها و مواد اولیه ی، بازارها، فرآدهیسازمان یهاروشمحصوالت و خدمات،  یمعرف منظوربه هافرصتاز  برداریبهره

 (Shane & Venkataraman, 2000) . صورت نگرفته استقبالً ه کاست  اییافتهسازمان هایتالشق ید، از طریجد

 کنندمیظهور  یادینان زیارآفرکاز زمان  اینقطها منطقه در یشور ک یکچرا در  کنندمیح یه تشرک یمطالعه علل

 نیاز به توجه به سه مجموعه از عامل است:

 نان،یارآفرک یز شخصیتیمتما هایجنبهافراد،  یفرد هایویژگی)الف

 نانه را ممکنیارآفرکرده و فعالیت کجاد یا ه انگیزهک یو صنعت یط بازار مالیشامل شرا یمحیط اقتصاد)ب

 ،سازدمی

 جامعه. هایارزشعملکرد نهادها و )ج

 است. قرارگرفته موردبحث ینیارآفرکگسترده در مطالعات  طوربهافراد  یشخصیت هایویژگی

و )و... قدرت یجستجو و استقالل، یل به خودمختاری، نیاز به موفقیت، تماپذیریریسک، خالقیت(  روانشناسانِعوامل 

از  برداریبهره یبرا گیریتصمیم)و... یت، موقعیت اجتماعکجاد شری، تجربه در اآموزش( شناسانهروان عوامل غیر

 .کنندمیرا تسهیل  هافرصت

ر آن بالقوه د که کارآفرین یط محیطیبه شرا هاییفرصتاز چنین  برداریبهره، موفقیت در تشخیص و هرحالبه

یشتر ب ینیارآفرک هایفرصتاز  برداریبهره داشته باشد، یط بهتریچه محیط شرا هر دارد. ینیز بستگ کندمیعمل 

شور و خلق ارزش و کبیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن  ایجامعهدر  ینیارآفرک هایفرصتاز  برداریبهرهاست و هر چه 

دو مجموعه  توانمی (Shane, 2003)شین  یه عمومیبر اساس نظر (.7 شکل(  شودمیثروت در آن جامعه بیشتر 

 رد.ک کرا تفکی یو محیط نهاد یاقتصاد محیط معین، یعوامل محیط
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م و نظا یبات اقتصادثآن و  رشدو اقتصاد الن شامل اندازه کخود چهار بعد دارد. محیط اقتصاد  یمحیط اقتصاد

 ,Cuervo( دهدمیرا توضیح  هاشرکت، توسعه هاشرکتو مالیات بر سود  7 سرمایهمالیات بر سود  ویژهبه ایبودجه

وه ه وجکر یه خطرپذیبا سرما هایشرکت موجود غیررسمی بازارو  سرمایهط بازار یشرا خصوصبه یمحیط مال (.2005

 هایشرکتجاد یاز ا ی، انگیزه و پشتیبانآورندمیفراهم  عدم اطمینانو  متقارن نات در مواجهه با اطالعات کشر یرا برا

ت. ساکارآفرینی  هایفرصتاز  برداریبهرهصنعت نیز از عوامل تأثیرگذار بر سطح  طیراآورند. شمی وجودد را به یجد

 ای یکپارچهصنعت  یک فقدانبازارها،  کنامییاندازه و د 2،یمتر به دانش ضمنک، نیاز ینوآور یخارج منابع رابطه با

 هایشرکتاز  زیادیو وجود تعداد  یاز نوآور یناش هایبازدهیصیانت از  یبرا ییارهاکبرتر، وجود سازو هایطراحی

. (Shane, 2003, p. 118) هستند صنعت  شرایطدر بعد  مهم عواملمحدود، از  یحوزه اقتصاد یکدر  کوچک

ا ر وکارکسبو  یفن هایتواناییه افراد کاست  ییاند، جاکارکردهو  یافتهآموزشه افراد در آن ک ییمحیط جغرافیا

 .شودمید یجد هایشرکتجاد یو ا هانوآوریه سبب توسعه ک آموزندمی

 یاده به فعالیت اقتصکهستند  یی، نهادهادهدمینانه را تحت تأثیر قرار یارآفرکه رفتار کسومین مجموعه از عوامل 

 نی، بنابرااندکردهرا محدود  ییاجرا رده و مداخلهکت یمؤثر از حقوق مالکیت حما طوربهه ک یی. نهادهادهندمی 8 نظم

در مقابل،  .کنندمی ین عوامل پشتیبانیو استفاده بهتر از ا یو انسان یکیفیز هایداراییبیشتر در  گذاریسرمایهاز 

 .وندشمینان مولد یارآفرکتعداد  عوضبه رانت جویانش تعداد ی، سبب افزایسیاس یانه و بازارهایگرا تیحما هایایده

 ینانه در جامعه حیاتیارآفرکروح  یکآمدن  به وجود یبرا فناوریو علم و  یآموزش هاینظام، یچارچوب نهاددر 

 یکیفیز هیسرما درگذشته کهدرحالیشورها هستند کتوسعه  یاصل هایدارایی ینیارآفرکنون دانش و فعالیت کاست. ا

د به یتحقیقات جد یمبنا د بریجد وکارکسب یک ایجاد .شدندمیتوسعه محسوب  یاصل هایدارایی یو منابع طبیع

نیاز دارد  یتکن شرورد یهمکار هایخوشهت، یری، استعداد مدمخاطره پذیر هیسرما یفعال، نهادها یآموزش ینهادها

 است. یو وجوه مال یدانش، منابع انسان یارتباط بازارها برا یه به معناک

 از برداریبهره یبرا هایانگیزهنانه، یارآفرکد و مشروعیت فعالیت یو عقا هاارزش، یت، محیط فرهنگیدر نها 

رده و به برداشتن موانع کت ی، مشروعیت را تقویقبل ینیارآفرکجامعه و تجربه  هایارزش آورندمیفراهم  هافرصت

 رشیموفقیت و پذ یهمچنین از ارزشمند هاآن. کنندمی کمکنانه آزاد یارآفرکبا روح  یفرهنگ یو هنجارها یقانون

 .کنندمیت ی، تغییر و خالقیت حماهاشکست
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 نظریه عمومی کارآفرینی شین بر اساس وکارکسبمدل مفهومی محیط 

 
 .2113اقتباس از شین : مأخذ

 

 در تنها ار یافتهتوسعه با توسعهدرحال یشورهاک تفاوت و نیافتگیتوسعه علت ،ییپرو معروف اقتصاددان 7دسوتو

 دارند، ییدارا و وکارکسب .ندارند یرسم فروش سند یول دارند، محصول شورهاک نیا ریفق مردم هک داندمی تهکن نیا

 یدارا یاطیخ ارگاهک یک سیتأس پرو، در دادند نشان ارانشکهم و دسوتو. هستند یحقوق تیشخص فاقد اما

 ثبت جایبه هک دهندمی حیترج افراد درنتیجه. دارد ازین زمان روز 289 و یادار مرحله 1231 به الزم یقانون یمجوزها

 یشورهاک در یادار نظام موانع دسوتو هینظر بر اساس دیگربیانبه .کار کنند غیررسمی و ینیرزمیز صورتبه ،یرسم

 رابرب در نندگانکدیتول. دهدمی سوق غیرم ولد و یررسمیغ ،ینیرزمیز اقتصاد به را یخصوص بخش ،توسعهدرحال

 با کهدرحالی. است التکمش نیا از ایعمده بخش عامل یادار نظام درواقع. خورندمی ستکش یخارج یرقبا

 در یگام و داد ارتقا را یررسمیغ بخش یهاوکارکسب صاحبان از یبخش حداقل توانمی یادار نظام سازیروان

 .برداشت هاآن فقر اهشک جهت

 و متوسط و کوچک هایشرکت ازجمله) خصوصی بخش یارتقا و یاقتصاد توسعه منظوربه مختلف یشورهاک در 

روی  شیپ موانع رفع دوم، روش و سازیخصوصی نخست، روش: شوداستفاده می یلک ردیکرو دو از( ینیارآفرک

 جهت در ،یشرق یاروپا یشورهاک و هیروس . )(Dyck, 2000است 2وکارکسب( یفضا) طیمح بهبود ای یخصوص بخش

. ردک انتخاب را وکارکسب طیمح بهبود یاستراتژ ن،یچ و سازیخصوصی یاستراتژ خود یاقتصاد تیوضع بهبود

 بخش سهم ،یخصوص بخش یبرا مناسب طیمح نمودن فراهم با تنها و سازیخصوصی بدون دهه سه طول در ن،یچ

 ثرکا یول. است داده شیافزا 2004 سال در %70 از شیب به 1970 دهه انیپا در %20 از مترک از را اقتصاد در یخصوص

                                                           
1 De Soto, 1989 
2 Business Environment  Improvement or Enabling Environment 
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 خشب سهم سال چهار کمتر از در توانستند سازیخصوصی استیس بر هکیت با ه،یروس و یشرق یاروپا یشورهاک

 است شده منجر یاقتصاد فاجعه به شورهاک نیا در سازیخصوصی اما؛ دهند شیافزا %80 از شیب به را یخصوص

 و دسوتو هایدیدگاه به توجه با امروزه. دیانجام یاقتصاد معجزه به در چین وکارکسب طیمح بهبود یاستراتژ و

 یصوصخ بخش موانع رفع هک باورند نیا بر محققان و( یجهان کبان مانند) المللیبین ینهادها یبرخ شورها،ک تجارب

 و پردازاننظریه ،1980 دهه یابتدا در اگر. شود سازیخصوصی نیگزیجا دیبا وکارکسب طیمح بهبود همان ای

 موردتوجه وکارکسب طیمح بهبود 1990 دهه اواخر از داشتند، تأکید سازیخصوصی بر یاقتصاد گذارانسیاست

 یمختلف المللیبین هایگزارش ریاخ هایدهه در اساس نیا بر(. 1387 ،یودجانف و دریمی) است قرارگرفته

 .شودمی منتشر ساالنه صورتبه شورهاک وکارکسب طیمح بندیرتبه ٔ  درزمینه

 ولتسه ،یقانون طیمح نیازهایپیش و ینیارآفرک نیب هک دهدمی نشان شورک 96 هایدادهاز  یجهان کبان یبررس 

؛ دارد میمستق ریتأث ینیارآفرک نرخ بر وکارکسب طیمح دیگربیانبه. دارد وجود رابطه رهیغ و یمال منابع به یدسترس

 شیافزا یرسم نانهیارآفرک هایفعالیت حجم دهند، اهشک را هاوکارکسب شروع یقانون موانع هادولت اگر یعنی

 (.Klapper, 2006) یابدمی

 ،ینیارآفرک بروز یبرا یمناسب نهیزم ،موضوع کارآفرینی شور بهک گذارانسیاست توجه شیبا افزا ریاخ هایسال در

 2 کارآفرینی توسعه و 7 سازیخصوصی جهت در هاییتالش و است شدهکشور فراهم یاقتصاد توسعه باهدف

 به توجه با  .دارد وجود هایینگرانی و هادغدغه ،هاتالش نیا یدستاوردها ٔ  درزمینه عمل در یول است، شدهانجام

 دیشا ن،یچ و یشرق یاروپا تجارب چنینهم و جهان شورک 96 در ینیارآفرک توسعه از یجهان کبان یبررس جینتا

 محسوب رانیا در ینیارآفرک رشد موانع ازجمله ،ینیارآفرک توسعه نیازپیش عنوانبه وکارکسب طیمح گفت بتوان

 طیمح یالگو چند یمعرف با آن، نیازهایپیش منظر از ینیارآفرک توسعه یبررس باهدف پژوهش نیا. شودمی

 .است داده قرار موردتوجه را یداخل متخصصان دگاهید از شورک وکارکسب طیمح سنجش ،وکارکسب

 ادبیات تحقیق

 شور،ک هر 8 کالن سطح در یاقتصاد و یاسیس بافت: مرتبط هم به عامل سه از است یتابع هاشرکت تیموفق 

 از و نییپا به باال از) دوطرفه صورتبه عامل سه نیا ارتباط. 4 هاشرکت اتیعمل و و راهبرد آن وکارکسب طیمح

 طیحم بوده، اقتصادی بسترساز و یاسیس بافت ن،ییپا به باال از. (Roland & Porter, 2000) است( باال به نییپا

 مناسبات هاشرکت اتیعمل و یاستراتژ ،بخشدمی را بهبود هاشرکت رقابت طیمح و وریبهره یفضا وکارکسب

 مناسب یارآئک و وریبهره زین باال به نییپا از. سازدمی فراهم را هاشرکت وریبهره رشد یبرا ثبات ای و یداخل

 یضاف بهبود. رساندمی یاری دولت به یمال منابع تأمین با و دهیگرد هامالیات رشد و درآمد شیافزا موجب هاشرکت

 شور،ک وکارکسب طیمح در ضعف گرید یسو از. کندمی کمک یاقتصاد و یاسیس ینهادها بهبود به زین وکارکسب

 .)Porter, 2009( شودمی دیتول یبازدارندگ موجب و ریزدمی هم به را یاقتصاد گذاریسیاست و دیتول ندیفرا
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 منبع (Roland & Porter, 2000) هاشرکتت ی. عوامل اثرگذار بر موفق1شکل 

 

 

 فاتیرتش مجوزها، نهیهز مانند؛ دارد ریتأث هاشرکت نهیهز بر هک است ینیقوان مجموعه مفهوم به وکارکسب طیمح

 از ایمجموعه وکارکسب طیمح گرید یفیتعر در. (Unido,2008) رهیغ و ارک یروین هایهزینه ات،یمال ،یادار

 .است شدهبیان وکارکسب هایفعالیت بر مکحا یقانون و ینهاد ،یحقوق طیشرا ،هاسیاست

(ODCED,2008) .تیامن ،یادار ستمیس سالمت زانیم ،یاقتصاد هایزیرساخت شامل وکارکسب طیمح درواقع 

 هاشرکت درکعمل بر هک است رهیغ و یقضائ نظام تیفکی مقررات، و نیقوان ،یاقتصاد هایسیاست در ثبات ،یاجتماع

 اقات) است هاوکارکسب و هاشرکت رانیمد قدرت و اراتیاخت از فراتر هاآن دادن رییتغ یول دارند، میمستق ریتأث

 (.7833 ،یبازرگان

 

 " وکارکسب یفضا"تعریف 

مهم در مباحث اقتصاد کالن  یهادواژهیکلی از یک عنوانبهاخیر  یهادههدر »وکارکسب یفضا»هرچند واژه 

د یک اقتصاد شکوفا و رو به رش نیازهایپیشو  یپیرامون توسعه اقتصاد شدهانجاماست، با تأملی در مباحث  شدهمطرح

اخیر این مفهوم با  هایسالو اندیشمندان بوده است. در  نظرانصاحب موردتوجهخواهیم دید که این مفهوم همواره 

این مفهوم را با دقت و  انددهیکوش نظرانصاحباست و  قرارگرفتهاقتصاددانان  موردتوجه یدقت و ظرافت بیشتر

 قرار دهند. موردتوجه یحساسیت بیشتر

 حاکمیت، ثبات یهادستگاهمانند کیفیت  یاقتصاد یبر عملکرد واحدها مؤثر، عوامل وکارکسب یمنظور از فضا

 هایبنگاهفراتر از اختیارات و قدرت مدیران  هاآنو ... است که تغییر دادن  هارساختیزقوانین و مقررات، کیفیت 
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 یفضا» یبررسکه شناخت و  گرددیم( با تأمل در تعریف فوق مشخص 1387ودجانی،فو  یدری)م است. یاقتصاد

 است. یاقتصاد هایفعالیتو  وکارکسب وتحلیلتجزیهمقدم بر »وکارکسب

سب ک قصدبهکاال و خدمات  خریدوفروشاز قبیل تولید،  یفعالیت تکرارشونده اقتصاد هر نوع» وکارکسب»اگر 

اتاق تعاون و اتاق بازرگانی ایران(، -وکارکسب یقانون بهبود فضا نویسپیشگفته شود )جزئیات  یمنافع اقتصاد

یف . بر این اساس اگر این تعرکندیمرا مشخص  وکارکسبو گسترش  گیریشکل، نحوه وکارکسب یفضا پرداختن به

اع بدانیم، انو وکارکسبآوردن سود را  به دست منظوربهکاال یا عرضه خدمات  خریدوفروشیعنی تولید و  وکارکسب

 وکارکسب( 4،3خانوادگی وکارکسب( 8،2خانگی وکارکسب( 1انواع عبارت خواهند بود از:  وکارکسبمختلف 

پور داریانی . )احمد 3بزرگ یهاوکارکسب( 6و  1کوچک و متوسط وکارکسب( 6،5اینترنتی وکارکسب( 5،4روستایی

فعالیت بسیار سخت و »وکارکسب یفضا»ها، بدون توجه به مباحث مربوط به وکارکسب( که در تمامی این 1385،

 .باشدیمناممکن 

هرچند کوچک باید ابتدا بر اساس  وکارکسبیک  اندازیراه یمطالعات بانک جهانی در بیشتر کشورها برابر اساس 

شروع  یراب وکارکسبسرمایه اولیه اقدام شود.  تأمین یو سپس برا گیریتصمیم ینیاز بازار در مورد نوع محصول تولید

 مقدمات فراهم شد شرکت کههنگامیکار باید استخدام شود.  ینیرو ازآنپسفعالیت باید در دفاتر رسمی ثبت شود. 

ت کیفیت محصوال کندیماخذ استانداردها و کسب مجوز عرضه محصول بهبازار تالش  یو برا کندیمتولید خود را آغاز 

 است پرداخت مالیات و عوارض خواهد بود. ممکن خود را باال ببرد. پس از ورود به بازار و کسب سود شرکت موظف به

ت نیز به فعالیت شرک یدیگر یاین صورت فرآیندها در کرده باشد، ریزیبرنامهخود نیز  یصادرات کاال یشرکت برا

 شدهتعطیلفعالیت  کهدرصورتیحتی  ؛ و. در تمامی این مراحل نیاز به مراجعه به نهاد قانونی وجود داردشودیمافزوده 

و تقسیم  وکارکسبتعطیلی  یو حتی در صورت ورشکستگی، براو یا شرکت نخواهد به فعالیت خود ادامه دهد 

 آن بین صاحبان و سهامداران الزم است مراحلی را وفق مقررات انجام دهد. هایدارایی

و در هر مرحله بر اساس  کندیمرا طی  یاچرخهتا انحالل کامل  گیریشکلاز زمان  وکارکسبهر  ترتیباینبه

. بدیهی شودیمگوناگون و صرف زمان  یهانهیهزشروع و تداوم فعالیت خود متحمل  یقوانین و مقررات موجود برا

انجام  یباشند، انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی برا ترنهیپرهزو  تردهیچیپو  ترمشکلاست هر چه این مراحل 

و بر اساس  قرارگرفته توجهمورد شدهگفتهبانک جهانی مراحل  هایگزارش. در گرددیمکمتر  هافعالیتو گسترش 

 . معیارهایی که بانکاندگرفتهشکلدر تعامل با محیط  وکارکسبسنجش سهولت آغاز و تداوم  یبرا ییهاشاخص هاآن

                                                           
3 Home business 
4 Family business 
5 Rural business 
6 Electronic business 
7 Small and Medium size business(SME) 
8 Large scale business 
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 نیتریاصلکه  باشدیمدر آن کشور  وکارکسب یبیانگر فضا ردیگیمدر نظر  هاشاخصاین  گیریاندازه یجهانی برا

 .باشدیمطی هر یک از این مراحل  یزمان و هزینه الزم برا هاآن

حفظ  یالزم برا یهانیتضممطرح است،  یوکارکسبهر صاحب  یو برا یکه در هر طرح تجار ایمسئلهاولین 

 یهانهیهزاز  وکارکسب( و در مرحله بعد سودآور بودن این طرح و افزون بودن منافع یاصل سرمایه او )امنیت اقتصاد

 هاآنمختلف تولید انجام  یکه در فرآیندها ییهانهیهز( 1عوامل است:  دودستههر فعالیتی تابع  یهانهیهزآن است. 

 تحمیل وکارکسببر صاحبان  یکه به دلیل نامناسب بودن محیط فعالیت اقتصاد ییهانهیهز(  2و است  یضرور

 یتصاداق هایفرصترغبتی به استفاده از  وکارکسبباالست که صاحبان  ایاندازهبه هانهیهز. گاهی این قبیل شودیم

 را هانهیهزماهیت این  وکارکسببا بررسی محیط  کندیمبانک جهانی تالش  (1386، یمؤمن)فرشاد . کنندینمپیدا 

 نماید. ارائهراهکارهایی  یناشی از محیط فعالیت اقتصاد یهانهیهزکاهش  یشناسایی و برا

 ؛ اولین اثر، افزایشگذاردیم جایبه یاقتصاد هایفعالیتمختلف و گوناگونی بر  آثار وکارکسبمحیط  یهانهیهز

ه ک هاستآنمربوط به مبادله  یهانهیهزدر مرحله بعد افزایش  ؛ ودر مرحله تولید کاال و خدمات است هابنگاههزینه 

ر د وکارکسبمحیط  یهانهیهز»همه یبرا گذاریسرمایهبهتر  یفضا». بر اساس گزارش شودیمموجب افزایش قیمت 

مازاد، عالوه بر  هایاین هزینه (.2005است )گزارش توسعه جهانی بانک جهانی،مختلف بسیار متفاوت  یکشورها

کوچک و متوسط نیز  هایرشد شرکتمانع  وکارکسبتولید با نامناسب کردن محیط  یهانهیهزبر  تأثیرگذاری

ن . بر اساس اینندیبیمآسیب  وکارکسببزرگ از محیط نامناسب  هایشرکتکوچک بیش از  هایشرکت. گردندیم

را  وکاربکسغیرقانونی محیط  هایپرداختیا  گذارانسیاستبر  تأثیرگذاریبزرگ بتوانند با  هایشرکتگزارش شاید 

غیرقانونی دارند و  هایپرداخت یبرا یخود هموار سازند اما صاحبان مشاغل کوچک منابع محدود یبرا یتا حدود

 بینیشپیغیرقابلادامه حیات آنان همواره با مشکالت  یبرا درنتیجههستند.  گذارانسیاستبا  مؤثرفاقد روابط  معموالً

 (1387و قودجانی، یدریم. )شوندیمروبرو 

و تداوم یک  اندازیراهمیزان سهولت  یهانشانهبر اساس مطالعات بانک جهانی، اگر زمان و هزینه صرف شده را 

و حمایت نظام  مداریقانونتلقی کنیم، حداقل یا حداکثر شدن آن به حجم و نوع قوانین مربوطه، میزان  وکارکسب

 و یاقتصاد هایفعالیتو گسترش  اندازیراهبنابراین کاهش زمان و هزینه ؛ شودیمحقوقی از مالکیت افراد مربوط 

 و ایجاد یفعالیت اقتصاد یدقیق و عادالنه قوانین جهت آماده کردن بستر مناسب برا یو تضمین اجرا سازیساده

 وکارکسبدر تسهیل  مؤثر یهاگام احتمالی آینده، تعارضاتدر مقابل  گذارسرمایهو حمایت از  گذارسرمایه یامنیت برا

 .باشندیم

الوه بر ع یاقتصاد هایفعالیتو گسترش  یاقتصاد یدستیابی به آزاد یاز کشورها برا یگذشته بسیار یهادههدر 

و بهبود محیط  سازیخصوصیتوسعه  اندافتهیدرچراکه  اندآورده یرو وکارکسب یبه بهبود فضا سازیخصوصی

سیار بدیهی البته ب ؛ کهثروت آفرینان و کارآفرینان باشند یاقداماتی فرصت ساز برا توانندیم توأماًمنفرداً یا  وکارکسب
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وصی بخش خص یهاتیقابل. با توجه به رشد گرددیمهر چه بیشتر  یبه این دو مقوله موجب کارآمد توأماًاست که توجه 

بیعی و نتیجه ط شودیمفراهم  هافرصت، امکان به فعلیت درآمدن منافع بالقوه در درون وکارکسب بهبودیافتهدر محیط 

 (P.Vlasenko- 2004) د و کالن اقتصاد است.در شرایط خر مؤثرآن بهبود 

اعد ایران را نامس ازجملهاز کشورها  یبلندمدت در بسیار یطبق نتایج مطالعات بانک جهانی یکی از دالیل بیکار 

 لهازجمدر بازار کار به عوامل ناشی از جانب عرضه،  ایجادشده یاست. اگرچه بخشی از تنگناها وکارکسب یبودن فضا

 یکار با نیازها ینیرو یهاتخصصجمعیت، افزایش نرخ مشارکت زنان، افزایش سن ازدواج و عدم تطابق  یرشد باال

وکار و بازار کار با فضای کسب به مبتالاز مشکالت  یدور داشت که بسیار ازنظر، لیکن نبایستی گرددبازمیبازار 

نا اخذ مجوز شروع به کار و  مراحل اجراییبار سنگین قوانین و مقررات و  وخمپرپیچدیوانساالری به هم تنیده و 

است. به همین واسطه مدیریت  خوردهگرهاقتصادی  هایبنگاهمستولی بر تقاضای نیروی کار از سوی  هایاطمینانی

و  ن خصوصیعامال یهاسکیو ر هانهیموفق اقتصاد کالن مستلزم توانمندسازی بخش خصوصی از طریق کاستن از هز

 وکار است.برداشتن موانع رقابت و اصالح نظام کسب

 

 وکارکسب یتعریف و محدوده فضا

 ،گیریشکل مجموعه عواملی است که بر وکارکسب( یکه در فصل یک بیان شد، منظور از محیط )فضا طورهمان

کن است. و یا غیرمم برهزینهبسیار  یاقتصاد هایبنگاهمدیران  یبرا هاآنو تغییر  تأثیرگذارندتداوم و عملکرد بنگاه 

 نقش روازایناست و  یاقتصاد هایبنگاهکار و فعالیت  هایه ستادو  هاداده تأمین، محل تبادل و وکارکسبمحیط 

 یبر عهده دارد. برا هاآن( در دوره عمر یاقتصاد هایبنگاه) هاشرکتو  هاسازمان یدر حیات و بقا سازیسرنوشت

 ندتواینمصرف کند،  هرچه هزینهو مدیر بنگاه  هاستبنگاه ناپذیراجتناب یهانهاده ازجمله " یانرژ تأمین"نمونه 

بسیار امنیت مطلوب را  یهانهیهز با و یاکاهش دهد  باشدیمکشور  ینوسانات برق را که حاصل شرایط عمومی انرژ

 بپذیرد. خود وکارکسبمحیط  هایویژگیی از یک عنوانبهرا  هاآنباید  درنتیجهمحیط فعالیت خویش فراهم کند  یبرا

ح با ادبیات اساسی مطر راآن  توانیم وکارکسبماهیت، جایگاه و عوامل مؤثر بر محیط  کبررسی بیشتر و در یبرا

در سطح یک کشور  یاقتصاد هایفعالیتموضوع اقتصاد کالن بررسی  ازآنجاکهتطبیق داد.  در حوزه اقتصاد کالن

 ی، پس فضاگذاردیمبه نمایش  چهاربخشیرا در مدل  یاقتصاد هایفعالیتاین بررسی گردش  منظوربهو  باشدیم

ایی فض وکارکسباست. محیط  نمایشقابل یاقتصاد هایفعالیتگردش  یهامدلمحیط، در  یک ناعنوبه، وکارکسب

( خارجیان، نقش خود 4( دولت،3،هابنگاه( 2،خانوارها( 1شامل:  یاقتصاد هایفعالیتکارگزاران  آراست که هریک 

 .کنندیمرا در آن ایفا 
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 صاحبان فرض شده است: خانوارها، چنیناین چهاربخشیساده در مدل  طوربه یاقتصاد هایفعالیتشیوه انجام 

ه و ب دهندیمقرار  هابنگاه. خانوارها عوامل تولید را در اختیار باشندیمو ...(  کار، زمین، سرمایه یعوامل تولید )نیرو

. کنندیم اندازپس؛ سپس این درآمد را صرف خرید کاالها و خدمات )مخارج مصرفی( و کنندیمآن درآمد کسب  یازا

؛ سپس این کاالها و خدمات را بفروش کنندیمو کاالها و خدمات تولید  رندیگیمعوامل تولید را از خانوارها  هابنگاه

ید تول یبرا )عوامل تولید( و صرف خرید سرمایه رندیگیموام  هاآنخانوارها را از  اندازپس هابنگاه. همچنین رسانندیم

ایجاد امکانات خدمات و امنیت  یو آن را برا کندیمدولت نیز این است که مالیات دریافت  ی. نقش اقتصادکنندیم

ملی با آنان روابط  ی. خارجیان نیز اشخاصی هستند که در خارج از مرزهاکندیمخرج  یاقتصاد هایعالیتف یبرا

بانک، پولی و مالی ) ی. بازارها در اقتصاد بسته به نوع مبادالت به بازارهاردیگیمدارند. مبادالت در بازار صورت  یاقتصاد

 .شوندیمبازار سهام و ...( بازار کاالها و خدمات نهایی و بازار عوامل تولید تقسیم 

و  ردیگیمشکل  بنگاه یکآنمحیطی است که در  وکارکسب ی( فضا1- 2شکل شود )یمکه مالحظه  طورهمان

و امکانات و  یادشده یمحیط شامل انواع بازارها. این ابدییمو چرخه عمر آن ادامه  پردازدیم یبه فعالیت اقتصاد

 .کندیمخدماتی است که دولت فراهم 

اقتصاد کالن نبوده است.  یهاهینظربا ایجاد  زمانهم وکارکسببجاست که یادآور شویم توجه به موضوع محیط 

ردها در رویک تحوالت فراوانیبیان خواهد شد این موضوع پس از  وکارکسبدر موضوع تاریخچه محیط  کهچنانآنبلکه 

 سرگذشتی رسدیمنظر  قرار گرفت و به موردتوجهدر حوزه اقتصاد کالن  یو تحقیقات اقتصاد ینظر هایدیدگاهو 

ار موضوع در دوره بسی که ایناین است  توجهقابلداشته باشد. نکته  گذاریسرمایهنزدیک به موضوع کارآفرینی و 

زان و می وکارکسب یفضا منظور سنجشبهو  قرارگرفتهعمل  یمبنا یدر نظریات اقتصاد شدنمطرحکوتاهی پس از 

 قرار گرفت. مورداستفادهکشورها  وضعیت اقتصادیکشورها و مقایسه  یآن در رونق اقتصاد و رشد اقتصاد ریتأث

 

 وکارکسبدر بهبود محیط  وکارکسب یهایابیارز ریتأث

 یضاف گرو درهر کشور  یی از مقتضیات رشد اقتصادتوجهقابلاذعان داشت که بخش  توانیمآنچه گذشت  بنا بر

به تحلیل محیط  1990دسوتو از اواخر دهه  یهاشهیاندبانک جهانی بر پایه  .مناسب در آن کشور است وکارکسب

را در دو گروه رفتار دولت یا کیفیت  وکارکسبمختلف پرداخت. گزارش بانک جهانی موانع  یدر کشورها وکارکسب

ی بررس یاسهیمقا صورتبهمختلف را  ی، کشورهاوکارکسببررسی سهولت  منظوربهنهاد  نیا .کردیمبازار بررسی 

 هایتالش. علیرغم دهدیمارائه  وکارکسببهبود محیط  یو با استفاده از تجارب کشورها، راهکارهایی برا کندیم

ساالنه در  صورتبه هاتیمحدودبا رفع برخی نواقص و  ازآنپس گردید و ارائه 2003اولین گزارش در سال  شدهانجام

 .شودیمبانک جهانی تدوین و منتشر 
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افزایش یافت  2010در سال  ذکرشدهشاخص  71به  مروربهپنج شاخص بود ولی  دربرگیرندهابتدا  هاگزارشاین  

وانع محیط رفع م ینوعی همگرایی و تالش برا هاارزیابی بر اساس این .دارد تأکید وکارکسبکه بیشتر بر محیط قانونی 

 یدر رشد اقتصاد ایمالحظهقابل تأثیراتمورد ارزیابی به وجود آمد که  هایشاخصو رشد رتبه کشورها در  وکارکسب

 کشورها ایجاد نموده است.

ایجاد اشتغال، افزایش درآمد  ناپذیراجتنابضرورت  یاقتصاد هایفعالیتو  گذاریسرمایهشروع و تداوم و گسترش 

، باشدیماست اما در جوامع مختلف انجام این مهم با موانع و مشکالتی روبرو  یدستیابی به رشد و توسعه اقتصاد یبرا

باید چنین جسارت و  هادولتاست.  آمیزمخاطره، عملی وکارکسبحتی در بهترین شرایط، شروع یک  کهطوریبه

 فراهم نمایند. البته هافعالیتاین  یاز حداکثر توان خود زمینه الزم را برا گیریبهرهشهامتی را تشویق کنند و با 

 99، یمیالد 2004سال  گزارش بانک جهانی در گزارش مربوط به بر اساس. کنندیماز کشورها این کار را  یبسیار

سیاست اصالحی را اجرا نمایند تا  185 اندتوانسته( وکارکسبموجود در نمونه ایجاد  یکشورها سوم دو) کشور

کردند، حقوق مالکیت را تقویت  سازیسادهرا  وکارکسبمقررات  یهاجنبهبرخی  هاآنسازند.  ترآسانرا  وکارکسب

تند ساخ ترحتراصادرات و واردات را کاهش دادند، بار مالیاتی را سبک کرده و دسترسی به اعتبارات  یهانهیهزنمودند، 

 شروع فعالیت خویش توانایی و اعتماد الزم را کسب نمایند. یبرا یتا با کمک این تمهیدات، فعاالن اقتصاد
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 وکارکسب یبر فضا مؤثرعوامل 

و » وکارکسب یفضا بهبود»بخش خصوصی که در سایه دو رویکرد مهم  توانمندسازیموفقیت اقتصاد بازار و  یبرا

نقش  ایجادشده سازوکارهایاست، نهادها و همچنین  قرارگرفته موردتوجه مجدداً 1980که از دهه »سازیخصوصی»

موانع  ترینمهم در مورد وکارکسببانک جهانی نتایج نظرسنجی از صاحبان  2005. در گزارش کنندیممهمی ایفا 

 به ترتیب به شرح زیر آمده است: وکارکسب

 ؛مختلف هایبخشکالن دولت در  هایسیاستعدم اطمینان به  -

 ؛اجتماعی جرائمنرخ مالیات، مقررات مالیاتی و نظام دریافت عوارض و گستردگی  -

 ؛فساد و گستردگی اقتصاد زیرزمینی -

 ؛میزان سهولت و هزینه دسترسی به منابع مالی -

 ؛کار یانسانی و مقررات نیرو یمهارت نیرو -

 ؛نظام حقوقی و قضایی -

    2 شکل

- 

کا :

 ر
جایگا   و   محدوده فضاي   کسب   و  

 ه
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 .و مخابرات ی، دسترسی به زمین و انرژونقلحمل یهانهیهز -

شهروندان خود متعهد هستند، عالوه بر شرایط  یکشور خود و ایجاد فرصت برا یاقتصاد سالمت بهکه  ییهادولت

 .ندینمایمارزیابی  اثرگذارند یروزمره اقتصاد هایفعالیتنیز که بر  اقتصاد کالن، قوانین و مقرراتی را

انجام  صورتبه 1980در دهه  هاتالشاز این منظر قدمت چندانی ندارد. اولین  وکارکسببر  مؤثرمطالعه عوامل خرد 

نار فقیر ک یمصاحبه با متخصصان انجام گرفت که به علت وجود تناقض در استنباط مفاهیم و عدم بررسی کشورها

 9گذاشته شد.

 هاسیاست جایگاه، نقش،-1دسته عمده تقسیم نمود:  3به  توانیمرا  وکارکسب یبر فضا مؤثرعوامل  ترتیباینبه

نظام حقوقی و -3و  هاآنرسمی و غیررسمی حاکم بر  سازوکارهایو  یاقتصاد ینهادها-2دولت،  یهاریزیبرنامهو 

 قضایی.

 دولت 1.4.1

کالن  هایسیاست کهنحویبهاثرگذار است؛  یاقتصاد هایفعالیتمختلف بر  یدولت از جهات، ابعاد و مسیرها

ا به گسترش و ی شودیمسالم، شکوفا، شفاف و توانمند منجر  ییک نظام اقتصاد گیریشکلو سیاسی دولت به  یاقتصاد

 (Thum, Choi- 2005. )انجامدیمناکارآمد  یک اقتصاد ضعیف درنتیجهاقتصاد زیرزمینی و فساد و 

 یپولی، مالی و نیرو ی، عملکرد بازارهاهارساختیزنقش مهمی در حمایت از حقوق مالکیت، فراهم کردن  هادولت

آزاد،  یبه اقتصاد نیز تحت تأثیر فضا هابنگاه یهاکمکو کنترل فساد دارند.  یاقتصاد هایفعالیتانسانی، نظارت بر 

دارد. )گزارش توسعه جهانی  یاعمدهو بهبود آن نقش  گیریشکلاست که دولت در  گذاریسرمایهرقابتی و شفاف 

2005) 

، دکنیمتحمیل  یغیرضرور یهانهیهز: گذاردیماثر منفی  وکارکسب یمختلفی بر فضا هایراهدولت همچنین از 

. در یک جامعه فاقد دولت کارآمد قوانین اجرا کندیمرقابت را نابرابر  یو فضا آوردیم به وجودو ریسک  ثباتیبی

 .دهدیمرا به بخش غیررسمی سوق  یو کنترل فساد ناممکن است. این عوامل فعاالن اقتصاد شوندینم

 یاقتصاد ینهادها 1.4.2

 بکس ، تنظیم روابط میان کارکنان و کارفرمایان،یمختلف اقتصاد هایبخشروابط مناسب میان  گیریشکل

از روابط و مناسبات دیگر در سایه  یو بسیار توسط نظامی ساختاریافته و جامع یفعاالن اقتصاد موردنیازاعتبارات 

 .شودیمنحاصل  گذارانسرمایه یو تقویت آنان اطمینان الزم برا گیریشکلاست که بدون  یاقتصاد یساماندهی نهادها

                                                           
 مراجعه فرمایید. Doing Businessجهت اطالع بیشتر به سایت 9 
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امناسب محیط ن گیریشکلو  باشدیمسالم  یاقتصاد هایفعالیتمناسب که پشتیبان  یاقتصاد یعدم وجود نهادها

رگ بز یهاوکارکسب، این در حالی است که کندیمکوچک تحمیل  وکارهایکسببر  یبیشتر یهانهیهز وکارکسب

یم با و ارتباط مستق هارسانهبا استفاده از  توانندیم هاآنبر محیط پیرامون خود دارند.  تأثیرگذاریدر  یقدرت بیشتر

بر افکار عمومی، مشکالت خود را به تصمیم گیران  مؤثر یتبلیغاتی و سایر ابزارها یهانهیهزو صرف  گذارانسیاست

وچک ک مؤسساتکنند اما  یجلوگیر یانتقال داده، محیط را به نفع خود تغییر دهند و از تغییرات ناخواسته تا حد زیاد

. ندینمایمفعالیت خود را تعطیل  ناچاربهعدم توانایی در مقابله با این مشکالت  به دلیل توانکمو فعاالن 

(P.A.Casero- 2004) 

این نهادها به آینده  گرمیپشتشده و آنان با  یمناسب و رسمی موجب تقویت فعاالن اقتصاد یساماندهی نهادها

. کنندیم گذاریسرمایهاستعدادها  یو رو کنندیمخصوصی ایجاد اشتغال  هایشرکت درنتیجهامیدوار شده و 

 عنوانبهو  کنندیمجامعه را فراهم  موردنیاز، تولیدات برندیمخود بهره  یافراد از استعدادها ترتیباینبه

 .کنندیمعمده امکان ارائه خدمات اجتماعی، بهداشت و ... را فراهم  دهندگانمالیات

 نظام حقوقی 1.4.3

و ذکاوت خویش با احساس کمترین  باهوشکه  کنندیمرا به آهویی تشبیه  گذارانسرمایه یدر ادبیات اقتصاد

شرایط عمومی حاکم بر فعالیت خویش  ایالعادهفوقبا حساسیت  گذارانسرمایهو لذا کلیه  زندیگریماز صحنه  یخطر

 آن در سایه قوانین کارآمد و تأمیندارد که  ینیاز به اطمینان از امنیت اقتصاد گذاریسرمایهآنان  ازنظر. سنجندیمرا 

باید اطمینان داشته باشد  گذارسرمایه ترروشن. به عبارت شودیمرا ضمانت کند ممکن  هاآن ینظام حقوقی که اجرا

به هر دلیلی سرمایه او مورد تعرض قرار گرفت نظام حقوقی  کهدرصورتیو  کندینمسرمایه او را تهدید  یکه هیچ خطر

 (A.Musacchio- 2006) و قضایی حاکم بر کشور قادر است از سرمایه او دفاع کرده و رفع تعرض نماید.

قوانین مناسب هستند  موردحمایت یاقتصاد هایفعالیتاین است که  Doing Businessیکی از فرضیات اساسی 

 بینیپیشقابل  یو زمان رسیدگی به حل اختالف پایین، تعامالت اقتصاد هانهیهزمالکیت شفاف، حقوق  هاآنکه در 

و تجاوز محفوظ باشند. هدف این است که قوانین و مقررات کارآمد باشند، هر کس به  سوءاستفادهو طرفین قرارداد از 

سان آ هاآندر حداقل زمان ممکن دسترسی داشته باشد و پیاده کردن  هاآننظام حقوقی و قضایی نیاز دارد بتواند به 

امتیاز باالتر را به قوانین جامع و بدون ابهام و ایهام که توسط  Doing Business هاشاخصباشد. البته در بعضی 

 باشدیمو مناسب  شدهتعریف سازوکارهایاین قوانین نیازمند  ی. ضمانت اجرادهدیمنباشد  یافراد قابل تفسیر به رأ

 امیدبخش و اطمینان آفرین باشد. یفعاالن اقتصاد یکه برا

 وکارکسب یسنجش فضا هایشاخص
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Doing Business  تا  گیریشکلرا از زمان  وکارکسببا استناد به ده شاخص کمی که ده مرحله از عمر یک

قضاوت  یانجام فعالیت اقتصاد یکشور برا یدر مورد میزان مناسب بودن محیط اقتصاد گیردبرمیانحالل آن در 

 شدهبررسی یهمه کشورها یبرا یاسهیمقا صورتبهمزبور محاسبه و  وکارکسب ی. بر این اساس شاخص فضاکندیم

 از: اندعبارت هاشاخص. گرددیمگزارش 

و هزینه صرف شده  نیاز مورد زمانمدتتعداد مراحل،  نظر از: که فرآیند ثبت شرکت را وکارکسبشروع  - 1

 .ردیگیمآغاز فعالیت را در نظر  یبرا

یک کارگاه  اندازیراهو  سیتأستا  موردنیاز یاخذ مجوزها یبرا جوزها: شامل تمامی فرآیند الزماخذ م - 2

 یدریافت مجوزها یو هزینه صرف شده برا زمانمدتتعداد مراحل،  دهندهنشاناین شاخص  یکه مطالعه مورد باشدیم

 با استاندارد معین هر کشور است. موردنیاز

 اخراج، یساعت کار، دشوار ناپذیریانعطافاستخدام،  یکار: میزان دشوار یشاخص استخدام و اخراج نیرو - 3

 .سنجدیماستخدام و هزینه اخراج را  نهیهز

و  زمانمدت. تعداد مراحل، باشدیمثبت مالکیت: فرآیند الزم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی  - 4

 .شودیممترتب بر ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی سنجش  یهانهیهز

 ردیگ فردفردبهفرایند کامل خرید یک زمین، ساختمان و انتقال حق مالکیت آن از یک  یمطالعه مورد عنوانبه 

 این شاخص است. دهندهنشان

و میزان پوشش  یو امکان سنجش گسترده، دقت اطالعات اعتبار یاخذ اعتبار: این شاخص میزان توانمند - 5

 هازمانسااطالعات مالی افراد حقیقی و حقوقی است که توسط بخش دولتی یا بخش خصوصی ثبت و در اختیار سایر 

 بپردازند. یبه ارزیابی فعاالن اقتصاد شدهتعیینتا بر اساس اعتبار  شودیمیا افراد قرار داده 

که صاحبان سرمایه تا چه اندازه  شودیم)سهامداران(: در این شاخص بررسی  گذارانرمایهسحمایت از  - 6

منافع مدیران با منافع شرکت یا منافع  هاآندر معامالتی که در  ویژهبه باشندیمقانونی و رسمی  ینهادها موردحمایت

 دولت در تعارض است.

وان سهامدار وت یمیزان پاسخگویی مدیر، سهولت شکایت برااین شاخص میزان علنی بودن )افشا( مبادالت مالی، 

 .گیردبرمیرا در  گذارسرمایهحمایت از 

تعلق مالیات، دفعات پرداخت، زمان تعیین و پرداخت و کل مالیات قابل  مأخذپرداخت مالیات: این شاخص  - 7

 .کندیمرا ارزیابی  یاقتصاد هایفعالیتدرصد از سود حاصل از  برحسبپرداخت را 
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در کارخانه  بندیبستهصادرات )از  ی: تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز برایتجارت فرامرز - 8

واردات  یو عوارض و همچنین تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز برا هاتعرفهتا خروج از بندر(، میزان 

العه مط در .سنجدیمو عوارض را  هاتعرفهو میزان  محموله به انبار کارخانه()از پهلو گرفتن کشتی در بندر تا تحویل 

 .شودیمصدور و ورود یک محموله استاندارد از راه دریایی در نظر گرفته  یمورد

پایان دادن به  یبرا شدهپرداختروز( و هزینه ) یدادرس یانحالل یک فعالیت: تعداد مرحله، زمان الزم برا - 9

 .ردیگیمو ارزیابی قرار  موردبررسیدر این شاخص  ییک فعالیت اقتصاد

شرکت  هایداراییاعالم ورشکستگی و چگونگی توزیع  یبودن قراردادها: زمان و هزینه الزم برا آورالزام - 11

 .گیردبرمیورشکسته میان طلبکاران را در 

 
 در. بینندمی بیبزرگ آس هایشرکت از شیب نانیارآفرک و کوچک هایشرکت ،وکارکسبنامساعد  طیمح یک در 

یا  و کوچک هایشرکت نه و بزرگ هایشرکت اریاخت در را خود یمال دارند منابع لیتما هابانک ،یطیشرا نیچن
 ،گذارانسیاست با میمستق ارتباط و تأثیرگذاری با توانندمی بزرگ هایشرکت کهدرحالی. دهند قرار کارآفرینان

 یدحدو تا را وکارکسب طیمح یعموم ارکاف بر مؤثر یابزارها ریسا و یغاتیتبل هایهزینه ،یرقانونیغ هایپرداخت
 معموالً و دارند یرقانونیغ هایپرداخت یبرا یمحدود منابع کوچک هایشرکت صاحبان سازند، هموار خود یبرا

 (.1387 ،یجانقو و دریمی) هستند گذارانسیاستبا  مؤثر روابط فاقد

 هتج در ییالگوها کارگیریبه ،کوچک هایشرکت و ینیارآفرک توسعه در وکارکسب طیمح تیاهم به توجه با 

 زیتما و لیتحل سطح به یستیبا ،وکارکسبط یحم سنجش منظوربه. است الزم وکارکسبط یمح سنجش و یابیارز

 یاتیعمل طیمح. داشت توجه النک ای و 2 ایزمینها ی یعموم طیمح و خرد ای و 7 نزدیکا ی یاتیعمل طیمح نیب

 ،یاقتصاد النک عوامل شامل ایزمینه ای یعموم طیمح. است هیاول مواد کنندگانتأمین و انیمشتر رقبا، شامل

 ریتأث حتت را یتیفرامل یحت و یمل ،یمحل سطوح در هاشرکت توسعه هک است فنآورانه و یقانون ،یفرهنگ ،یاسیس

 مدل مانند خرد سطح هایمدل بر تأکید یستیبا باشد، صنعت ای و خرد سطح در یبررس هدف اگر. دهدمی قرار

 ایزمینه ای یعموم طیمح یبررس هدف اگر .باشد رهیغ و 4 سوات وتحلیلتجزیه ،8 پورتر یرقابت گانهپنج یروهاین

 نیا هدف. (Worthington and Britton, 2006) ردک استفاده النک سطح یالگوها ای هامدل از یستیبا باشد،

 .است شدهاستفاده النک سطح یالگوها از نیبنابرا ،باشدمی النک ای و یعموم طیمح یبررس پژوهش،

 یجهان کبان وکارکسب طیمح یابیارز یالگو

 کندمی یبررس ایمقایسه صورتبه را مختلف یشورهاک ،5 وکارکسب سهولت یبررس منظوربه المللیبین نهاد نیا 

 10 رندهیدربرگ الگو نیا. دهدمی ارائه وکارکسب طیمح بهبود یبرا ییارهاکراه شورها،ک تجارب از استفاده با و

شروع  ای تکشر ثبت (1: از اندعبارت هاشاخص نیا. دارد تأکید 7 وکارکسب یقانون طیمح بر شتریب و شاخص است

 و التیتسه اخذ( 5 5 هادارایی ثبت( 4 ،4 کارکنان اخراج و استخدام( 3 ،8 الزم یمجوزها اخذ( 2 ،2 وکارکسب
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 نظام ییاراک( 9 ،9 خارجی تجارت( 8 ،3 مالیات پرداخت( 7 1 گذارانسرمایه از تیحما( 6 ،6 اعتبارات ،6 اعتبارات

 . Bank, 2009)(World 77 وکارکسب به دنیبخش خاتمه و یستگکورش اعالم( 10 71 قراردادها بودن آورالزام در ییقضا

. است یادشده تیفعال ده یاجرا سهولت شورها،ک ریسا با شورک هر وکارکسب طیمح سهیمقا و گیریاندازه یمبنا 

 و یادار هایهزینه گیریاندازه) گانهده هایفعالیت از یک هر انجام مراحل و نهیهز زمان، برحسب شورک هر رتبه

 و یادار مراحل تعداد و شتریب تیفعال یک انجام سرعت هرقدر. شودمی مشخص( ارک انجام مراحل سنجیزمان

 .تاس بهتر شورهاک ریسا با سهیمقا در آن رتبه و ترمناسب شورک آن وکارکسب طیمح باشد، مترک آن ایهزینه

ODCEDیالگو 

( 1 هدف سه جهت در و بوده گذاریسرمایه یفضا از ایزیرمجموعه وکارکسب طیمح بهبود الگو نیا اساس بر 

 در رقابت شیافزا( 3 نیقوان راتییتغ از یناش کسیر اهشک( 2 بازار سهم و یسودآور شیافزا ،هاهزینه اهشک

. باشد 72 بخشی و ایمنطقه ،یمل سطوح در تواندمی وکارکسب طیمح بهبود. است ینوآور و ییاراک شیافزا جهت

 واگذاری حق هایرویه سازیساده. داشت توجه ریز مواردبه  یستیبا وکارکسب طیمح بهبود منظوربه چنینهم

 بودبه ار،ک نیقوان ،یمال منابع به دسترسی ات،یمال ستمیس بهبود ،2 اداری مراحل و ثبت هایرویه بهبود ،7 امتیاز

 بهبود و یخصوص و یدولت بخش گفتمان توسعه ،یتجار ییقضا هایرویه سازیساده ،8 قانونی یمرانکح تیفکی

 به سازمان نیا. ((ODCED,2008 ردک مشاهده را الگو این عناصر نیا توانمی 2 شکل در. بازار اطالعات به یدسترس

 هیال سه دربرگیرنده را( وکارکسب طیمح یتوانمندساز) بهبود و ستهینگر جامع یردیکرو با وکارکسب طیمح

 شیافزا به منجر هک است ینیقوان دربرگیرنده هک است 5 قانونی وکارکسب طیمح ،یزکمر هیال الگو نیا در. داندمی

 اتیالم ت،کشر انحالل و سیتأس ار،ک یروین هایمانند هزینه. شودمی هاشرکت میرمستقیغ و میمستق هایهزینه

 دهرنیدربرگ دوم ای و یانیم هیال. است مشهود کامالً یجهان کبان وکارکسب سهولت در گزارش هیال نیا. رهیغ و

 ،هازیرساخت تیفکی شامل یقانون طیمح عناصر بر عالوه هک است 7 گذاریسرمایه یفضا ای و نوکالسیک ردیکرو

 توسعه و وریبهره شیافزا رشد، به تواندمی و باشدمی زین رهیغ و آموزش ،یمال یبازارها ،یاسیس ثبات ،یقانون میرژ

 به یقبل دوالیه. شودمی شامل را 2 نئوساختارگرایانه ردیکرو یرونیب ای و سوم هیال. ندک کمک هاشرکت مشاغل

 جادیا هدف و باشدمی ترپررنگ یخصوص بخش نقش هیال نیا در یول هستند دولت نقش به وابسته یادیز زانیم

 انتقال گذاریسیاست ،4 ارزش رهیزنج یارتقا ،هاخوشه توسعه مانند یموارد و باشدمی 8 محوردانش یرقابت تیمز

 .شودمی شامل را رهیغ و 5 فناوری

 1 اقتصاد یمجمع جهان یجهان پذیریرقابت یالگو 

 شورهاک گذارانسیاست و وکارکسب برای رهبران یالگوبردار یابزارها ارائه ،هاگزارش نوع نیا ارائه از مجمع هدف 

 منتشر هساالن صورتبه گزارش نیا. است یرقابت موانع رفع و ییشناسا شورها،ک النک هایسیاست سهیمقا منظوربه

 ،هازیرساخت نهادها، شامل ایپایه عوامل( اول بعد. است ریز شرح به نکر 12 با بعد سه رندهیدربرگ الگو نیا. شودمی

 التیتحص شامل توانمندسازی عوامل( دوم بعد. یمقدمات هایآموزش و بهداشت ،یاقتصاد النک هایشاخص ثبات
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 اندازه انه،فنآور یآمادگ ،یمال بازار یشرفتگیپ ار،ک بازار ییاراک محصوالت، بازار ییاراک نان،کارک آموزش و یدانشگاه

 ،2171 سال در. (World Economic Forum, 2009) ینوآور و وکارکسب یشرفتگیپ شامل ینوآور عوامل( سوم بعد .بازار

 است کرده. World Economic Forum, 2010) (بسک را 69 رتبه شورک 139 انیم از رانیا

 

 وکارکسبط یر محیتصو یالگو

 ندک هارائ شورهاک وکارکسب طیمح و النک هایسیاست جینتا از عیسر و یفور یریتصو تا دارد تالش ن الگویا 

 المللیبین هایگزارش ریسا اساس بر الگو نیا گانههشت ابعاد. ندک ییشناسا اصالح یبرا را داراولویت هایبخش و

 شورک اعتبار رتبه ،4 سیاسی کسیر رتبه ،8 اقتصادی یآزاد شاخص: از اندعبارت الگو نیا عناصر. شودمی محاسبه

 تیفکی و فساد نترلک شاخص ،7 وکارکسب طیمح تیفکی رتبه ،6 وکارکسب طیمح شاخص ،5 گذاریسرمایه یبرا

 تیوضع یدارا رانیا که دهدمی نشان الگو نیا بندیرتبه جینتا. 9 جهانی کبان وکارکسب رتبه سهولت ،3 ناظر

 Business) است ریاخ هایسال در یدرآمد طبقههم یشورهاک زین و منطقه متوسط به نسبت نامناسب

Environment Snapshot,2009). 

 جهان یاقتصاد یشاخص آزاد 

 عیوزت د،یتول در یآزاد زانیم مفهوم اقتصادی به یآزاد الگو، نیا در. شودمی منتشر ساالنه صورتبه گزارش نیا 

 هایشرکت تعداد ،یدولت هایهزینه و مصارف) 2 دولت اندازه: بعد 5 دربرگیرنده و است خدمات و االهاک مصرف و

 و یمعنو تکیمال حقوق نیتضم ،ییقضا استقالل) 8 مالکیت حقوق تیرعا و یقانون یساختارها ،(رهیغ و یدولت

 5 المللیبین آزاد تجارت( رهیغ و تورم نرخ راتییتغ ،یپول رشد) 4 سالم پول به یدسترس ،(قراردادها بودن آورالزام

 6 کار و تجارت اعتبارات، با مرتبط نیقوان ( واهیس بازار در مبادالت نرخ ،یتجار موانع ،المللیبین تجارت اتیمال)

 نیانقو و دستمزد و حقوق ثرکحدا و حداقل مثل ارک بازار قوانین ،هابانک تکیمال مانند یاعتبار یبازارها نیقوان)

 شورک 141 نیب در 2007 سال در رانیا الگو نیا اساس بر است رکذ به الزم(. رهیغ و یادار الزامات مانند تجارت

 .(Gwartney,etal, 2009) است شده 112 رتبه یدارا

 یاقتصاد یآزاد شاخص

 یآزاد ،3 وکارکسب شروع یآزاد درجه: از اندعبارت انهگ 10 ابعاد .است بعد 10 قالب در شاخص 50 یدارا الگو نیا 

 گذاریسرمایه یآزاد درجه ،72 پولی یآزاد درجه ،77 دولتی هایهزینه ،71 مالیاتی آزادی درجه ،9(هاتعرفه) تجارت

. 71 کار بازار یآزاد درجه و 76 فساد نبود و سالمت زانیم ،75 مالکیت حقوق ،74 مالی ستمیس یآزاد درجه ،78

 نیب از 168 رانیا رتبه 2010 سال در الگو نیا بر اساس. شودمی منتشر 7 هریتیج ادیبن وسیلهبه هرساله چارچوب نیا

 (.(Terry & Holmes,2010 است شدهمحاسبه شورک 179 نیب
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 و( یهانج کبان) المللیبین معتبر مراجع ازنظر هم شورک وکارکسب طیمح هک ردک گیرینتیجه توانمی درمجموع 

 وریفنا و دیتول عرصه در گذارانسیاست مجموعه ن،یبنابرا؛ است نامطلوب و نامساعد یداخل ارشناسانک نیهمچن

 ندیمان اقدام بازدارنده هایبرنامه و هاسیاست اصالح به نسبت جانبههمه و قیعم صورتبه ترسریع چه هر یستیبا

 ارتقاء را متوسط و کوچک هایشرکت رشد و ینیارآفرک توسعه جهت در را وکارکسب طیمح بهبوددهنده عوامل و

 :زا اندعبارت پژوهش نیا جینتا به توجه با ریخط امر نیا تحقق یبرا شنهادهایپ ترینعمده اساس، نیا بر. دهند

 طیمح بهبود جهت در مهم اتکن از یکی: وکارکسب یفضا بهبود جهت در شورک ارشد رانیمد تعهد  ـ الف

 تعهدم قبل هایدولت یقانون و یاسیس ،یاقتصاد هایسیاست به شورک مسئوالن و هادولت هک است آن وکارکسب

 .باشند

 ترایینپ هایالیه رانیمد و کندمی یریجلوگ یادار هایرویه و نیقوان راتییتغ از قبل هایدولت تعهدات به یبندیپا

 عهتوس هایبرنامه به یبند یپا. سازدمی وکارکسب یفضا بهبود جهت در تالش به ملزم گوناگون، هایدولت در را

 .است تیاهم حائز نهیزم نیا در اندازچشم سند و یاقتصاد

 یازبسترس ،کهاین اول. است تیاهم حائز تهکن چند مقررات و نیقوان ٔ  درزمینه: یقانون یبسترها ـ بهبود ب
 نیقوان داقلح بیتصو و ییزدا مقررات ،یادار فاتیتشر اهشک تواندمی هکبل ست،ین نیقوان شیافزا مفهوم به یقانون

 ما، ورشک التکمش از یکی. باشدمی ثبات آن ن،یقوان ٔ  درزمینه گرید مهم تهکن ،کهاین دوم. باشد یضرور موارد در
 یراب نوآور افراد و یخصوص بخش لیتما عدم و نانیاطم عدم شیافزا به منجر هک است نیقوان یناگهان راتییتغ

 نیقوان نامناسب یاجرا. هاستآن ارآمدک یاجرا ن،یقوان بیتصو موضوع در سوم، تهکن. است دیجد هایایده یاجرا
 .گردد یاثربخش اهشک به منجر تواندمی

 
 یسدستر ٔ  درزمینه :هاشرکت رشد و اندازیراه یبرا موردنیاز یمال منابع و بازارها به افراد یدسترس بهبودـ  ج
 باشد برابر و عادالنه یدسترس اصل بر یمبتن یستیبا وام پرداخت کهاین اول. داشت توجه تهکن چند به یستیبا یمال
 خاص هایطرح قالب در هابانک کهاین از نانیاطم حصول دوم. ابدی اهشک نهیزم نیا در فساد و ییجو رانت تا
 .دهند قرار تیاولو در بزرگ و معتبر انیمشتر با سهیمقا در را کوچک هایشرکت و نانیارآفرک

 مترک دخالت جهت در تالش و یاقتصاد ثبات تورم، نرخ اهشک شامل: شورک یاقتصاد یعموم طیشرا بهبود دـ

 .شورک ایپایه التکمش عنوانبه اقتصاد در دولت

 گیرینتیجه

ارآفرینانه ک هایفرصت یتوسعهچگونه بر  وکارکسبکه ارزیابی تحلیلی محیط  دهدمیدر انتها این مقاله به ما نشان 

در جهت نیل به اهداف  هاآناز  توانیممیچگونه ما  چگونه است و هاآن هایشاخص، اندبوده اثرگذاردر دنیا 

 یوسعهتنی هم نیاز به کارآفری یتوسعهکه برای  کندمیپیش رو به ما یادآوری  یمقالهکارآفرینانه گام برداریم، 

 هایمحیطو بومی داشت و هم توانست از شرایط و  ایمنطقهو شرایط بهتر برای کارآفرینی هم در سطح  هازیرساخت

اختصاصی به  هایگیریجهت وجههیچبهاین مقاله این است که  هایمحدودیتمتالطم بهترین بهره را برد. از  گاهاّ
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از  تخصصی هر یک صورتبهندارد. امید است پژوهشگران آینده بتوانند  وکارکسببهبود فضای  هایشاخصسمت 

 را در طول زمان مورد ارزیابی قرار دهند. بردهنام هایشاخص

 

 :مأخذمنابع و 

 1381تهران  -انتشارات پردیس -کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها -داریانی، محمود احمد پور - .7

 1387 -انجمن مدیران صنایع - وکارکسبسنجش و بهبود محیط  -قودچانی  -یدریم - .2
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