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چکیده
وجود فضای کسبوکار مناسب و نیاز به شناسایی عوامل مؤثر بر فضای کسبوکار بههمنظهور بهبهود رونهد
تولید ملی و ایجاد ظرفیتهای اقتصادی جدید امری انکارناپذیر است .پژوهش حاضر باهدف اولویتبنهدی
عوامل مؤثر بر فضای کسبوکار در استان گلستان صورت گرفته است .به همهی دلیهل ،یه

پرسشهنامه در

قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPدر اختیار اعضای نمونه قرار گرفت و از طریهق
نرمافزار تحلیلهای سلسله مراتبی  Expert Choiceوزن هری

از معیارها بههدسهتآمهده اسهت .همچنهی

روش پژوهش کیفی مورداستفاده در ای مقاله ،تحلیل محتوای کیفی است .یافتههای پژوهش نشهان داد کهه
عوامل ملی و استانی ازجملهه کهاهش انهدازه دولهت ،کهاهش محهدودیتههای مربهو بهه مقهررات جهذ
سههرمایهی خههارجی و ضههمانت اجههرای قههوانی و مقههررات اولویههتهههای اول تهها سههوم و دیگههر عوامههل نیههز،
اولویتهای بعدی را به دست آوردهاند .همچنی معیار سهولت در انجام فرآیند کسبوکار بیشتری اولویت
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را نسبت به حداقل سازی هزینهها و سرعت در انجام فرآیند کسبوکار دارد .نتایج تحقیق میتواند بر توجه
و اقدام سریع برنامهریزان و سیاستگذاران به اولویتهای اساسی فضای کسبوکار در حوزه ملی و اسهتانی
تأثیرگذار باشد.
کلیدواژهها :فضای کسبوکار ،تحلیل سلسلهمراتبی ( ،)AHPاولویتبندی ،استان گلستان.
طبقهبندی R11 ،O47 ، O10:JEL

مقدمه

امروزه بهبود فضای کسب وکار در جهت فهراهم نمهودن بسهترهای الزم بهرای فعالیهت فعههاالن
اقتهههصادی و نیهههز دسههتیابی بههه بخههش خصوصههی کارآمههدتر بهههعنههوان ی ه

راهبههرد اقتهههصادی در

کهشورهای مختلهف جههان موردتوجه قرارگرفته است .شکوفایی اقتصادی ،رقابت پهذیری و سهط
استاندارد زندگی افراد در هر کشور به ایجاد و رونق فرصتهای کسهبوکهار جدیهد بسهتگی دارد
که خود به وجود محیط کسبوکار مناسب بستگی دارد .درواقع ،اگر ههدف دولهتهها و نخبگهان
جوامع ،ایجاد کسبوکارهای جدید ،استفاده از ظرفیتهای بیکار ،توسعه ظرفیتهای موجود ،حل
مشکالت اجتماعی ،عدالت اجتماعی و  ...است ،بایهد توجهه بهه عوامهل مهؤثر بهر بهبهود و سههولت
فضای کسبوکار ،از اولویتهای سیاستگذاری دولتها باشند .طی سالههای اخیهر ،بها توجهه بهه
وضعیت نامناسب محیط کسبوکار کشور ،به غیراز برخی موارد که یکسری اقدامات اندک به طور
پراکنده صورت گرفته ،اقدامات اصالحی اساسی و مهمی جهت بهبود و ارتقای رتبه شهاخ

ههای

فضای کسبوکار در کشور صورت نگرفته است ( .)Amini, 2014بررسی وضعیت شهاخ

ههای

کسبوکار چه از نظر خرد و چه از نظر کهالن و تبیهی چهالشههای موجهود مهیتوانهد در ایجهاد و
توسعه فضای کسبوکار در کشور مثمر ثمر باشد .تهأثیر فضهای کسهبوکهار مسهاعد ،بهر افهزایش
جذ سرمایهگذاری داخلی و خارجی ،ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخال

داخلهی مشههود اسهت

( .)Bakhteiari & Shayesteh, 2012در همی راستا ،سیاستهای کلهی برنامهه ششهم توسهعه نیهز
بهبود فضاى کسبوکار کشور را موردتوجه قرار داده است .هدف ای برنامه تضمی امنیت سرمایه
گذاری و کارآفرینی در کشور ،جذ متخصصان ،صیانت ،و مقابله با اخالل در امنیهت اشخاﺹ و
بنگاهها و کاهش ریس

.)2017

اجتماعی در محیط کسبوکار اسهت ( Sixth Development Planing,
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یکی از عوامل اصلی عدم ثبات قوانی و مقررات در کشور و اصالحیه و الحاقیههههای مکهرر و
زودهنگام هر ی

از قوانی و مقررات و همچنی تهورم قهوانی و مقهررات ،عهدم دریافهت نظهرات

بخش خصوصی و طبعاً عدم اطالع از مواضع آنها در هر مورد ،توسط نهادهای تهیهکننهده لهوای و
طرحهاست .بخش خصوصی نیز با وجود مطالبهگری در ای حوزه ،هنوز موفهق بهه ایجهاد نهادهها و
سازوکارهای الزم برای ارائه ن ظهرات و پیگیهری بهازخورد نظهرات فعهاالن اقتصهادی در تهدوی یها
اصهالح قهوانی و مقهررات نشهده اسهت ( .)Markaz Malmiri, 2016ازایه رو ،بها آسهانسهازی و
سرعت دادن به اجرای روندهای قانونی میتهوان اصهالحاتی در برخهی قهوانی تولیهد ایجهاد نمهود.
سهولت در تزریق اعتبارات و تسهیالت بهه بخهشههای تولیهدی ،کهاهش بروکراسهیههای اداری و
اصالح نظام مدیریتی ناکارآمد از جمله ایه مهوارد خواهنهد بهود و در صهورت حمایهت از تولیهد،
انتظارات تورمی کاهش خواهند یافت.
بنا به گزارشهای ) ،Global Entrepreneurship Monitor (2015نهر تمهامی شهاخ

ههای

محیط نهادی ایران بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بهر محهیط کسهبوکهار را در نمهودار  1بهه تصهویر
کشیده است.

نمودار( :)1وضعیت شاخصهای محیط نهادی کارآفرینی در ایران

مطابق نمودار مزبهور ،زیرسهاخت ههای فیزیکهی و پویهایی بهازار از جملهه نکهات خهو محهیط
کسبوکار در ایران تلقی میشود .باوجودای  ،در ایران لزوم توجه به محیط کسبوکار و برطهرف
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نمودن موانع محیطی بسیار حیاتی میباشد؛ زیرا چنی وضهعیتی چهه در زمهان حهال و چهه در زمهان
آینده ،مانعی برای پتانسیلهای موجود در کشور برای خلق ثروت است و امکان بروز و شهکوفایی
را به آنها نمیدهد .محیط کسبوکار چنانچه مناسب نباشد هرگز نمیتواند بسهتری مناسهب بهرای
تولد و رشد کسهبوکارهها پدیهد آورد .عهالوهبهرای  ،بها عقهب مانهدن ایه شهرایط در مقایسهه بها
کشورهای دیگر امکان حضور سرمایهگذار و فعاالن اقتصادی را در کشور کم میکند و ای مسهئله
میتواند در نهایت شکاف بزرگی میان ایران و کشورهای پیش رونهده ایجهاد کنهد؛ بنهابرای تعیهی
تکلیف وضعیت محیط کارآفرینی در کشور از اههم موضهوعات اسهت کهه بهرای آن نهه تنهها بایهد
برنامههای به جا ،حاصل از تحقیق و پژوهش و کلگرا داشت بلکه باید بر اجرای آنهها نیهز اهتمهام
ویژه ورزید و عمیقاً به آن متعهد بود()Zali et al., 2015
با درک شرایط رقابتی اقتصاد امروز جهان و کشور ،برخورداری از سهولت و بهبهود در محهیط
کسبوکار در تمام مناطق و استانهای کشور ،از ضروریات جامعهی کنونی ایران است .از ای رو،
با توجه به موقعیت جغرافیایی ،منابع طبیعی و کشاورزی اسهتان گلسهتان و همچنهی وجهود راهههای
ارتباطی مرتبط به شهر توریستی-مذهبی مشهد و نیز جاذبههای گردشگری ،ورزشی و وجهود تنهوع
قومی و فرهنگی موجود در ای استان ،ظرفیتهای کسبوکار وسهیعی در ایه منطقهه نهادینههشهده
است .از دید آماری جمعیت فعال اقتصادی استان گلستان در سال  1394به ای صورت بهوده اسهت
که جمعیت شاغل  33/2درصهد ،جمعیهت بیکهار  4/4درصهد و نهر بیکهاری  11/8درصهد هسهت
( .)Statistics center, 2015از ای رو به نظر میرسد توجه به عوامل مؤثر بر سهولت کسهبوکهار
در سط کشوری و استانی میتواند راهگشهاری بسهیاری از مشهکالت در حهوزه اشهتغال جوانهان و
مقابله با بیکاری و فقر باشد .از سوی دیگر ،باید به مالحظه مهم توجه داشت که ارزیابی "شهاخ
سهولت انجام کسبوکار" بهرغم آنکه نشانگر تصویری مقایسهای از وضعیت کسبوکار کشور با
دیگر کشورهاست ،اما بهدلیل محدودیتهای روششناسانه ،وضعیت واقعی کسبوکهار در کشهور
را نشان نمیدهد .برای مثال ،براساس پیشفرضهای روششناسهانه ایه پهایش ،صهرفاً شههر تههران
بررسی میشود ،درحالی که کشور ما بهرخالف برخهی کشهورهای حهوزه خلهیج فهارس ،بههلحها
جغرافیایی پهناور بوده و هر منطقه ،دارای مقتضیات خاصی اسهت کهه بایهد در یه

ارزیهابی قابهل

اتکا ،آنها را مالحظه کرد .عالوه برای  ،اینکه چه عواملی بر فضای کسبوکار هر منطقه یها اسهتان
مؤثر است مقوله ای است که در ادبیات موجهود ،بهه نهدرت بهه آن پرداختهه شهده اسهت .ازایه رو،
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بهزعم نویسندگان تاکنون تحقیقی مشابه ای پژوهش در داخل کشور و در رابطه بها اسهتان مربوطهه
انجام نگرفته است .لذا پژوهش حاضر ،اولی مطالعهای است که به بررسی و اولویهتبنهدی عوامهل
مؤثر بر فضای کسبوکار استان گلستان پرداخته است .عهالوهبهرای  ،نهوآوری بهارز دیگهر در ایه
پژوهش ،بررسی و اولویتبندی عوامهل مهؤثر از طریهق روشههای کیفهی و کمهی پهژوهش شهامل
تحلیل محتوی کیفی و تحلیل سلسله مراتبی میباشد.
با توجه به موارد فوق ،هدف مقاله حاضر ،بررسی فضای کسبوکار استان گلسهتان و اولویهت
بندی شاخ

های آن و ارائهی راهکارهها و پیشهنهادههایی بهرای بهبهود محهیط کسهبوکهار اسهتان

گلستان است .در ادامه ،ای مقاله در چهار بخش تنظیمشهده اسهت .بخهش اول شهامل مبهانی نظهری
تحقیق و مروری بر مطالعهات گذشهته اسهت .در بخهش دوم روششناسهی تحقیهق و اولویهتبنهدی
فضای کسبوکار ،در بخش سوم نیز نتایج بررسیهای پژوهش ارائههشهده و در بخهش آخهر نتیجهه
گیری و پیشنهادها گزارششده است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

محیط کسبوکار به مجموعه عواملی گفته میشود که بر عملکرد یا اداره بنگاهههای اقتصهادی
مؤثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاهها قرار دارنهد؛ عهواملی نظیهر قهوانی و مقهررات،
میزان بارندگی ،فرهنگ کاری در ی

منطقه و ...که در کشورها و منهاطق جغرافیهایی گونهاگون،

در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند .مبدع بحث بهبود محیط کسبوکار هرنانهدو
دسوتو 1بود ،وی معتقد است ،بیشتر دارایی مردم در کشورهای فقیر بان

پذیر نیسهتند؛ یعنهی آنهها

گرچه زمی دارند اما خانه ندارند ،یا مبتکر هستند اما سازمان ثبت اختراعات از آنهها حمایهت نمهی
کند .در ای صورت دارایی مادی و معنوی افراد به دلیل ضعف در وجود دسهتگاه ههای پشهتیبان بهه
دارایی مولد تبدیل نمیگردد و مشکل را به سیستم اداری نسبت میدهند و تالش دارند که بفهمنهد
چگونه مهیتهوان آن را اصهالح کهرد ( .)Shahnazi & Shabani, 2011در یه

تعریهف ،فضهای

کسهبوکههار را عوامهههل مهههؤثر بهههر عملکهههرد واحههدهای اقتصههادی ماننهههد کیفیهههت دسهههتگاهههههای
________________________________________________________________
1 -Hernando de Soto.
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حاکمیهت ،ثبهات قوانی و مقررات ،کیفیت زیرساخت ها و غیره دانسهتهانهد کهه تغییهر ایهه عوامهل
فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاههای اقتصادی است ( .)Midri & ghodgani, 2008اولهی
تالش در خصوﺹ بررسی محیط کسبوکار 1در دههی  ،1980بها جمهعآوری دادهههایی در مهورد
بررسی صادرات یا کسبوکار آغاز شده است .چندی موسسههی بهی المللهی از طریهق مؤلفههههای
گوناگون ،محیط کسبوکار را رتبهبندی میکنند ،از نامآورتری ای مؤسسات میتهوان بهه بانه
جهانی ،2مجمع جهانی اقتصاد 3و بنیاد هریتیج 4اشاره داشت .در ای مؤسسات وضعیت کسهبوکهار
کشورها هرساله توسط شهاخ

ههای کمهی بهه دسهت مهیآیهد و در ایه صهورت قابلیهت مقایسهه

کشورها ،فراهم آمده و نواق

و مشکالت در حوزههای خاﺹ سهنجیده و رتبههبنهدی مهیشهوند و

پیشنهاد ههایی جههت اصهالح آن هها ارائهه مهیگهردد .امهروزه قهوانی دسهت و پهاگیر ،بوروکراسهی
ناکارآمههد و کارکنههانی بهها عملکههردی خنث هیگونههه ،یکنواخههت و ناکههارا ،اهمی هت بررسههی فضههای
کسبوکار را به صورتی دوچندان ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه روش میسازد ( Wares et

 .)al., 2012بانه

جهههانی در گزارشهی در سهال  ،2005کههه بهر اسهاس مطالعههه  26هههزار بنگهههاه

اقتهصادی در  53کشور دنیا صورت گرفته است ،عوامل محدودکننده فضای کسبوکهار را شهامل
ای موارد دانسته است :نا اطمینانی در سیاستها ،بیثباتی در اقتصاد کهالن ،نهر ههای مالیهاتی باال،
فساد اقتصادی و سیاسی ،هزینه دستیابی به اعتبارات و منابع مهالی ،جهرم و جنایهت ،مقهررات ،امهور
مالیاتی ،سط مهارتهای نیروی انسانی ،نظام قضایی ،مقررات کار ،بهرق ،حمهلونقههل و دسهتیابی
به ارتباطهات راه دور (.)World Bank, 2005
بررسی عوامل مؤثر بر فضای کسبوکار استانی ،قطعاً بهیتهأثیر از عوامهل و شهاخ

ههای ملهی

________________________________________________________________
 -1پروژه انجام کسبوکار که از سال  2003با نظارت بان

جهانی آغهاز شهده اسهت ،تهالش مهیکنهد میهزان سههولت قهوانی و

مقررات را در کشورهای مختلف اندازهگیری و نتیجه را هر سال بهصورت رتبهبندی کشورها از نظر سهولت انجام کسهبوکهار،
اعالم کند .نماگر مورد مطالعه در ای گزارش عبارتند از :شروع کسبوکار ،اخذ مجوز ساختوساز ،اخهذ انشهعا بهرق ،ثبهت
مالکیت ،دریافت اعتبار ،حمایهت از سههامداران خهرد ،پرداخهت مالیهات ،تجهارت فرامهرزی ،اجهرای قراردادهها ،و حهلو فصهل
ورشکستگی و بهکارگیری نیروی کار.
2- World Bank
3- World Economic Forum
4- Heritage Foundation
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نخواهد بود .مطالعه در خصوﺹ وضعیت کسبو کهار منهاطق مختلهف گهامی اسهت کهه بههمنظهور
شناسههایی موانههع و مزایههای محههیط کسههبوکههار بایههد برداشههته شههود تهها در سیاسههتگههذاریههها و
برنامهریزیهای اقتصادی بهمنظور کارآمدی و نتیجهبخشی بیشتر سیاستها بتوان از نتهایج مطالعهات
بهره برد .با ای هدف شناسایی وضعیت محیط کسبوکهار اسهتان گلسهتان محهور پهژوهش حاضهر
است .جهتگیریها و اصالح شاخ

ها ،زمینهساز تغییهر و بهبهود در فضهای کسهبوکهار ایهران و

بهتبع آن موجب بهبود در سهولت ایجاد و راهاندازی کسبوکارها در استان موردنظر خواهد بود.
 1-2پیشینه پژوهش

در خصوﺹ وضعیت و شرایط کنونی فضای کسبوکار ایران چندی مطالعه انجامگرفته است.
در همی راستا و در سال  ،1390نمایندگان مجله

شهورای اسهالمی ،قهانون بهبهود مسهتمر محهیط

کسبوکار را تصویب کردند .اتاق بازرگانی ،صنایع ،معهادن و کشهاورزی ایهران در قالهب اجهرای
ی

طرح پژوهشی در سال  ،1394نسبت بهه شناسهایی و معرفهی شهاخ

ههای ملهی پهایش محهیط

کسب وکار اقدام نمود واجرای طهرح ملهی پهایش محهیط کسهبوکهار را در اواخهر سهال 1395بها
همکاری اتاقهای تعاون و اصناف ایران در دستورکار خود قهرار داد .نتهایج حاصهل از پهایش ملهی
محههیط کسههبوکههار ایههران در پههاییز  ،1397حههاکی از آن اسههت کههه از دیههد فعههاالن اقتصههادی
مشارکتکننده در پایش ملی کسبوکار در فصل پائیز ،در اکثر استانها ،وضعیت بیشتر مؤلفهههای
مؤثر بر محیط کسبوکار ایران در پاییز  ،1397تا حدودی نامساعدتر شده و ای شاخ

نسهبت بهه

فصل مشابه سال قبل10.94 ،درصد بدتر شده است .عالوهبهرای  ،در پهاییز  ،1397فعهاالن اقتصهادی
مشارکتکننده در ای پایش ،به ترتیب سه مؤلفه "غیرقابلپیشبینهی بهودن و تغییهرات قیمهت مهواد
اولیههه و محصههوالت"" ،بههیثبههاتی سیاسههتههها ،قههوانی و مقههررات و رویههههههای اجرایههی نههاظر بههر
کسب وکار" و "دشواری تأمی مالی از بان

ها" را نامناسبتری مؤلفههههای محهیط کسهبوکهار

کشور نسبت به سایر مؤلفهههها ارزیهابی کهردهانهد .در بخهشههای کشهاورزی ،صهنعت و خهدمات،
غیرقابلپیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت نامساعدتری و در بخش صهنعت و
خدمات محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی (برق ،گاز ،گازوئیل و )...و در بخهش کشهاورزی
محدودیت دسترسهی بهه آ  ،نامسهاعدتری مؤلفهه در  28مؤلفهه پیمایشهی پرسهش شهده از فعهاالن
اقتصادی مشارکتکننده در طرح ارزیابی شدهانهد (.) Iranian Chamber of Commerce, 2017

134

پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقهای شماره 17

در همی راسهتا ،بنها بهه ) ،Global Entrepreneurship Monitor (2015عهدم سهوددهی و دالیهل
شخصی اولی و دومی دلیل خهروج از کسهبوکهار در ایهران بهوده اسهت .مشهکل مهالی و وجهود
فرصتی مناسبتر نیز در جایگاه سوم و چهارم و همچنی حادثه ،ورشکستگی و فرصهت فهروش در
رتبههای بعدی دالیل خروج از کسبوکار قرار گرفتهاند.
عالوهبرای  ،مطالعاتی در رابطه با اثرات بهبهود شهرایط فضهای کسهبوکهار بهر رشهد اقتصهادی
صورت گرفته است ،که از آن جمله Hoseini & Fahimifar (2011) ،به ای نتیجه دستیافتههانهد
که بهبود شرایط مالی و فضای کسبوکار بر رشد اقتصادی مؤثر اسهت بههگونههای کهه بها افهزایش
درصد در حجم داراییهای بانکی و اعتبارات بانکی ،به ترتیب  0/39و  0/11درصهد بهه رشهد

ی

اقتصادی کشورها اضافه میگردد .در همی راستا Hekmatifarid (2016) ،نشهان دادنهد کهه تهأثیر
شاخ

های اخذ مجوز ،شروع بهه کهار و اخهذ تسههیالت بهر

های فضای کسبوکار شامل شاخ

رشد اقتصادی مثبهت و معنهیدار اسهت .همچنهی شهاخ
حکمرانی خو  ،تشکیل سرمایه ثابت ناخال

حقهوق مالکیهت فکهری ،شهاخ

ههای

داخلی و سرمایهگذاری مسهتقیم خهارجی نیهز تهأثیر

مثبت و معنیداری بر تولید سهرانه کشهورهای بها درآمهد متوسهط بهه بهاال داشهتهانهد .عهالوهبهرای ،
) ،Ahmadpoor Dareiani et al., (2010به بررسی اثر فضای کسبوکار بر توسعه کهارآفرینی در
ایران پرداختند ،نتایج پژوهش آنها نشان داد که محیط کسبوکار ایران از نظر کارشناسان داخلهی
نامساعد و نامطلو است .همچنی نتایج مطالعه ) ، Tari & Alavimanesh (2011بیانگر نامناسب
بودن فضای کسبوکاری ایران بر مبنای شاخ

های خارجی و داخلی بوده است.

علیرغم وجود مطالعات فراوان در زمینه محیطکسبوکار در سط کشهور ،امها پهژوهشههای
داخلی در رابطه با بررسی محیط کسبوکار در سط استانی بهصورت محدود انجامشده اسهت .در
پژوهشی ،Midri et al., (2013) ،به ارزیابی موانع کسبوکهار اسهتان زنجهان پرداختنهد و عهواملی
مانند وجود زمی های دارای معارض ،دشواری اخذ مجهوز ،سهختی در دریافهت اعتبهار ،اختالفهات
کارفرمایان با تأمی اجتماعی و واردات نامنظم کاالهای چینی را از مهمتری موانع کسهبوکهار در
استان زنجان معرفی نمودهانهد .در پژوهشهی دیگهر Gerivani & Ahmadi (2016) ،دریافتنهد کهه
مؤلفههای ثبات سیاسی دولت و مؤلفه سیاستها و قوانی و مقررات بیشهتری تهأثیر را بهر نابسهامانی
شرایط فعالیتهای اقتصادی طی سال های اخیر در اسهتان خراسهان شهمالی داشهته اسهت .همچنهی ،
) ،Paseban et al., (2015با استفاده از ی

رویکرد تلفیقی از تحلیل سلسله مراتبی فازی و کهارت
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امتیازی متوازن به ارزیابی فضهای کسهبوکهار اسهتان آذربایجهان شهرقی پرداختههانهد و در نهایهت
چهارده راهبرد کالن را برای ارتقای فضای کسبوکار استان آذریایجان شرقی پیشنهاد کردهاند.
از میان مطالعات انجهامشهده در خهارج از کشهور مهیتهوان بهه مطالعهاتی ماننهد Klapper and

) ،Love(2011اشهاره کههرد کههه بهها اسههتفاده دادههههای پانههل در  92کشههور جهههان ،بههه بررسههی تههأثیر
اصالحات صورت گرفته بر محیط کسبوکار در ثبت شرکتهای جدید پرداختند و به ایه نتیجهه
رسیدند اصالحات کوچکی که هزینهها ،زمان و تعداد فرآیندهای موردنیاز برای شروع کسبوکار
را کمتر از  40درصد کاهش دادهاند ،اثر قابلتوجهی بر ایجاد کسبوکارهای جدید نداشتهانهد .در
مقالهای دیگر ) ،Djankov et al., (2006با بررسی رابطه مقررات کسبوکار و رشد اقتصهادی در
 135کشور درحالتوسعه ،به ای نتیجه رسیدند که کشورهایی با مقررات بهتهر ،رشهد سهریعتهری از
کشورهایی با مقررات دست و پاگیر دارند؛ همچنی بهبهود مقهررات تجهاری از بهدتری حالهت بهه
بهتری حالت باعهث افهزایش  2/3رشهد اقتصهادی سهاالنه شهده اسهت .گذشهته از ایه Hanusch ،

) ،(2012در پژوهشی ،بر نقش بالقوهی اصالح شاخ

های محیط کسبوکار بر بهبود رتبه و رشهد

اقتصادی کشورها تأکید داشته است و دریافته است که شاخ
اعتبار و اجرای قراردادها از مهم تری شاخ

حمایهت از سهرمایهگهذاران و اخهذ

ها بوده است .همچنی وی زمان و هزینهه را بهه عنهوان

عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در نظر گرفته است و جریان سرمایهگذاری را بهرای اصهالح و بهبهود
فضای کسبوکار ضروری میداند .در پژوهش دیگری Driemeier and Pritchett (2010) ،سهه
شاخ

زمان عملیات ،زمان ساخت و زمهان واردات کهاال را ارزیهابی نمهوده و بهه مقایسهه شهرایط

سرمایهگذاری در بهیش از  100کشهور جههان پرداختهه انهد و نشهان دادنهد کهه زمهان عامهل مههم و
تأثیرگذاری است و ای موضوع تحت تأثیر اصالحات سیاستی صورت گرفتهه در ههر کشهور قهرار
داشته است .مرور مطالعات انجامشده در زمینه محیط کسهبوکهار نشهاندهنهده اهمیهت موضهوع و
نقش آن در رشد و توسعه جوامع است .باای حال مطالعات صورت گرفته در ایران بیشهتر در سهط
ملی و کشوری بوده است و مطالعات بسیار کمی در سط استانی انجهامشهده اسهت .ایه در حهالی
است که مناطق مختلهف دارای شهرایط جغرافیهایی و ویژگهیههای اقتصهادی متفهاوتی هسهتند .لهذا
بهمنظور بهبود وضعیت محیط کسبوکار در استانها و اتخاذ سیاستهای مربهو بها اولویهتههای
اجرایی مناسب ،باید پژوهشهایی در سط استانها انجام گیرد.
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روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر به لحا هدف کاربردی و بر اساس ماهیت دادهها در گهروه تحقیقهات آمیختهه
اکتشافی (کیفی -کمی) قهرار مهیگیهرد .همچنهی  ،بهر اسهاس ماهیهت و روش گهردآوری دادههها،
توصیفی -پیمایشی است .جامعه مورد مطالعه در ای پژوهش متخصصان و مدیران اقتصهادی حهوزه
های کسبوکار و فرآیندهای مرتبط با کسبوکار در استان گلسهتان ،ازجملهه :مسهئوالن اسهتانی و
شهری مرتبط با فضای کسبوکار (استانداری ،فرمانداری ،اصناف و  ،)...متخصصان حوزه کسهب
وکار (اساتید دانشگاهی ،مشهاوران کسهبوکهار در کلینیه

ههای مشهاورهای کسهبوکهار ،دفهاتر

کاریابی) ،آن دسته از صاحب نظران و افراد درگیر در فرآینهد راهانهدازی و تهداوم کسهبوکهار در
استان (کارمندان و روسای صاحبنظر ادارات اتاق بازرگانی ،صنعت ،معدن و تجارت ،ثبهت اسهناد
و امالک ،اداره استاندارد ،تعاونیها و برخی از کارآفرینهان اسهتانی) ،بهوده اسهت .همچنهی  ،بهرای
گردآوری دادهها از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است .در مرحله نخست (بخش کیفی)
به منظور دستیابی به عوامل مؤثر بر فضای کسبوکار استان گلستان از مصاحبهههای عمیهق و نیمهه-
ساختارمند استفاده شد .با توجه به اینکه فضای کسبوکار تنها محدود به محیط اسهتانی نیسهت ،در
سؤاالت مطرح شده معیارها و عوامل ملی نیز در نظر گرفته شدهانهد .در مرحلهه دوم (بخهش کمهی)
پ

از انجام مصاحبهها و استخراج عوامل مفاهیم و مقوله بهه عنهوان معیهار و زیهر معیهار ،عوامهل در

قالب پرسشهنامهی مقایسهات زوجهی تهیهه و توزیهع گردیهد و نهایتهاً ،بهرای تجزیههوتحلیهل نظهرات
خبرگان ،از روش تحلیل محتوا و برای تجزیهوتحلیل دادههای کمی ،از روش تحلیل سلسله مراتبهی
( )AHPاستفاده میشود.
رویکرد تحلیل سلسله مراتبی ،یکی از معروفتری فنون تصهمیمگیهری چنهدمنظوره اسهت کهه
اولی بار توسط توماس آل ساعتی عراقی االصل در دهه  1970ابداع گردید .ای مدل کهه یکهی از
مهم تری تکنی

های تصمیم گیری چند معیاره است ،برای تصمیم گیهری در مسهائل بسهیار پیچیهده

مورداستفاده قرار میگیهرد (.)Saaty, 1980, Saaty, 1993, Narasimhan and Vickery, 1988
اساساً مدل  AHPبه وسیله اولویهتههای توسهعهای اههداف ،بهه منظهور ارزش گهذاری آلترناتیوههای
مختلف کاربرد مییابد .ای مدل چند معیاره در میان تحقیقات عملیاتی و علوم تصمیمگیری بسهیار
رایهج اسهت

(Saaty, 1977, Kurttila et al., 2000, Vaidvay and Kumar, 2006, Yu et al.,

 .)2002در مقایسه دوبهدویی ،به دلیل اینکه پاسخدهنده فقط دو عامل را نسبت به هم مهیسهنجد
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و به عوامل دیگر توجه ندارد ،اطالعات ارزشمندی را برای مسهئله موردبررسهی فهراهم مهیآورد و
فرآیند تصمیمگیری را منطقی میسازد ( .)Masomzadeh & Torabzadeh, 2005فرآینهد تحلیهل
سلسله مراتبی ،وزن و اولویتبندی معیارها با استفاده از نرمافهزار  Expert Choiceنسهخه  11انجهام
گرفت و نتایج در قالب نمودار نیز ارائه شده است.
یافتههای پژوهش

با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی کل مت هر مصاحبه ،بهعنوان واحد تحلیل و واحدهای
معنایی در نظر گرفته شدند و دادههای حاصل از مت مصاحبهها ،در سه مرحلهه طبقههبنهدی شهدند.
بدی صورت که ابتدا تمامی دادهها بازنگری و مفاهیم اصلی و گزارههای کالمی مصهاحبههها از آن
استخراج شدند و کدهای باز را تشکیل دادند و کدهای باز مشابه مفاهیم را تشهکیل دادنهد .در ایه
مرحله کدهای اولیه به طبقهاتی کهاهش داده شهدند .سهد

دادهههای کهدگذاری شهده بها یکهدیگر

مقایسه نموده و بهصورت مقولههایی که باهم تناسب دارند ،درآورده شدند .همچنهی  ،ههر طبقهه بها
سایر طبقات مقایسه شد تا اطمینان حاصل شود که طبقات از یکدیگر متمایز هسهتند .سهرانجام په
از تحلیل محتوای یادداشتها و موارد ثبتشدهی مصاحبه 36 ،کدباز استخراج گردیهد کهه په
یافت مشابهات  11مفهوم به دست آمد .درواقع مفاهیم بهعنوان عوامل اساسی از شاخ

از

های مشهابه

و همچنی عوامل کلیدی مؤثر بر فضای کسبوکهار اسهتان در نظهر گرفتهه شهده ،کهه از دیهدگاهی
فراگیر از عوامل ملی و استانی و نیز با تمرکز حداکثری بر عوامل استانی نشات گرفته است .ماهیت
عوامل مفاهیم در سه دسته سهولت ،سرعت و حداقلسازی هزینههها در فرآینهدهای انجهام کسهبو
کار ،قابل شناسایی و تقسیمبندی است .ای سه عامل ،مقوالت تحلیل محتوای دادهها را تشکیل داده
است که در جدول  1گزارش شده است و ترتیب شماره نمادهای  Mبر اساس شهمارهههای اولیههی
مفاهیم است.
در جدول شماره  ،2متغیرها یا عوامل مؤثر ملی و استانی از یکدیگر تفکی

شدهاند .ای تمهایز

در جدول  1و همچنی در پرسشنامه های توزیع شده اعمهال نشهده اسهت .بنها بهر نظهر متخصصهی و
کارشناسان در شرایط متغیر محیطی ،عوامل ملی بر کسبوکار مؤثر و بها عوامهل اسهتانی همسهنگ
است و همبستگی بسیاری نیز با یکدیگر دارند.
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جدول ( :)1معرفی مفاهیم و مقوالت تحلیل محتوای کیفی
ردیف

نماد

مفاهیم

1

M2

قدرت نفوذ بهوسیله شایسته محوری افراد برای هر
تخصص

2

M6

کاهش هرگونه کالهبرداری و پارتیبازی در معامالت و در
دستگاه دولتی

3

M8

کاهش اندازه دولت

4

M10

کاهش محدودیتهای مربوط به مقررات جذب سرمایه
خارجی

5

M11

ضمانت اجرای قوانین و مقررات

6

M1

رسیدگی سریع دستگاههای دولتی به امور اداری

7

M5

پاسخگویی متعهدانه و فراهمسازی زمینه برای توسعهی
کسبوکارها و کارآفرینی

8

M9

قابلیت پیشبینی سیاستهای اقتصادی دولت

9

M3

میزان تعهد صاحبان کسبوکار به پرداخت مالیات

10

M4

سهولت در دستیابی به منابع مالی

11

M7

کاهش نوسان نرخ ارز

مقوله

نماد

C1

سهولت در انجام فرآیند کسبوکار

سرعت در انجام فرآیند کسبوکار

حداقل سازی هزینهها در انجام
فرآیند کسبوکار

C2

C3

(منبع :یافتههای تحقیق)
جدول ( :)2تفکیک عوامل ملی و استانی
عوامل ملی

عوامل استانی

کاهش اندازه دولت
ضمانت اجرای قوانین و مقررات
قابلیت پیشبینی سیاستهای اقتصادی
دولت
سهولت در دستیابی به منابع مالی
کاهش نوسان نرخ ارز

کاهش محدودیتهای مربوط به مقررات جذب سرمایه خارجی
قدرت نفوذ بهوسیله شایسته محوری افراد برای هر تخصص
کاهش هرگونه کالهبرداری و پارتیبازی در معامالت و در دستگاه دولتی
رسیدگی سریع دستگاههای دولتی به امور اداری
پاسخگویی متعهدانه و فراهمسازی زمینه برای توسعهی کسبوکارها و
کارآفرینی
میزان تعهد صاحبان کسبوکار به پرداخت مالیات

با توجه به نمودار  ،2درخت سلسلهمراتبی ( )AHPترسیم گردید کهه سهط اول ههدف ،سهط
دوم معیارههها و سههط آخههر زی هر معیارهههای هههر معیهار را بههه نمههایش م هیگههذارد ،درنتیجههه عوامههل
بهدستآمده در جدول  1معیارها (مقوالت) و زیرمعیارهای (مفاهیم) پرسشنامه مقایسات زوجهی را
شامل میگردد.
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نمودار ( :)2درخت سلسلهمراتبی ( )AHPعوامل مؤثر بر فضای کسبوکار

پ

از جمعآوری پرسشنامهها ،دادههای بهدستآمده برای بررسی اولویتها با اسهتفاده از نهرم

افزار  Expert Choiceتحلیهل گردیهد .یافتههههای بههدسهتآمهده در چنهد دسهته ارائهه مهیگهردد،
بدی صورت که معیار اول با نماد  C1یعنی سهولت در انجام فرآیند کسبوکار ،بهاالتری اولویهت
بااهمیت نسبی  0/772را به خود اختصاﺹ داده است و به ترتیب  C3نماد حهداقل سهازی هزینهههها
بااهمیت نسبی  0/142و سرعت در انجام فرآیند کسبوکار با نماد  C2و بااهمیت نسهبی  0/085در
اولویتهای بعدی قرارگرفتهاند .وزن زیر معیارهای هرکدام از معیارها نیهز در نمودارههای  5 ،4و 6
مشخ

شده و بیشتری وزن ها در اولویت باالتری نمایان شده اسهت .در نمهودار انتههایی نیهز اوزان
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تمام زیرمعیارها در مقایسه با یکدیگر و هدف مسئلهی موردبررسی مشخ

گردیده است .با توجه

به نتایج معیارها ،سهولت در انجام فرآیند کسبوکار بیشتری امتیاز و بعهد از آن حهداقل سهازی در
هزینهها و سرعت دارای اهمیت هستند .در نمودار  3نیز اولویت هرکهدام از معیارهها گهزارش شهده
است.

نمودار ( :)3امتیاز نهایی معیارها و نرخ ناسازگاری معیارها

در نمودار  4معیار سهولت در انجام فرآیند کسبوکار ( ،)C1به ترتیب زیرمعیار کاهش انهدازه
دولت ( )0/374بیشتری اولویت و زیر معیارهای کاهش محدودیتهای مربو به مقهررات جهذ
سرمایهی خهارجی ( ،)0/302ضهمانت اجهرای قهوانی ومقهررات ( ،)0/214قهدرت نفهوذ بهه وسهیله
شایستهمحوری افراد برای هر تخص

( )0/079و کاهش هرگونهه کهالهبهرداری و پهارتیبهازی در

معامالت و در دستگاهدولتی ( ،)0/031به ترتیب دارای بیشتری اهمیتها در ای معیار هستند.

نمودار( :)4امتیاز نهایی زیرمعیارهای سهولت در انجام فرآیند کسبوکار و نرخ ناسازگاری

نمودار  5نیز بیانگر اولویتهای زیر عوامل معیار سهرعت در انجهام فرآینهد کسهبوکهار ()C2
است که زیر معیار قابلیت پیشبینی سیاستهای اقتصادی دولت ( )0/771اولویت اول و بهه ترتیهب
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پاسخگویی متعهدانهه و فهراهم سهازی زمینهه بهرای توسهعه کسهبوکارهها و کهارآفرینی ( )0/140و
همچنی زیر معیار رسیدگی سریع دستگاههای دولتی به امهور اداری ( ،)0/090اولویهتههای دوم و
سوم را در ای معیار دارند.

نمودار ( :)5امتیاز نهایی زیرمعیارهای سرعت در انجام فرآیند کسبوکار و نرخ ناسازگاری

همچنی در گزارش نمودار  6مربو به اولویت زیر عوامهل معیهار حهداقل سهازی هزینهههها در
فرآیند کسبوکهار ( ،)C3زیهر معیهار کهاهش نوسهان نهر ارز ( )0/513اولویهت اول ،سههولت در
دستیابی به منابع مالی ( )0/424اولویت دوم و زیر معیار میزان تعهد صاحبان کسبوکار به پرداخت
مالیات ( ،)0/063سومی اولویت را در ای معیار دارد .نر ناسازگاری همانطهور کهه در نمودارهها
مشههخ

شههده اسههت ،در تمههام مراحههل کمتههر از  0/1اسههت و ایه نشههاندهنههدهی پایهایی دادهههها و

سازگاری و صحت اطالعات هست.

نمودار ( :)6امتیاز نهایی زیرمعیارهای حداقل سازی هزینهها در انجام فرآیند کسبوکار و نرخ ناسازگاری

نمههودار  7بیههانگر اهمیههت نسههبی تمههام زیرمعیارههها در مقایسههه بهها یکههدیگر و هههدف مسههئلهی
موردبررسی است .ای نمودار مالک اولویتبندی زیرمعیارهای مؤثر بر فضای کسبوکار است.

142

پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقهای شماره 17

نمودار ( :)7امتیاز نهایی کل زیرمعیارها و نرخ ناسازگاری

همچنی برای سهولت دستیابی به نمایی کلی از همهی اولویتبنهدیهها ،در جهدول  3میهانگی
وزن نسبی و اولویت تمامی عوامل مؤثر بر فضای کسبوکار به تفکی

هر معیار و نسبت به ههدف

به نمایش گذاشتهشده است.
با توجه به نتایج بههدسهتآمهده از نمهودار  7و جهدول  ،3کهاهش انهدازه دولهت ،ههم در معیهار
سهولت و هم در بی کل زیرمعیارها بااهمیت نسبی  ،0/315بیشتری وزن را دارد .ای عامل باید در
دستور کار سیاستهای اقتصادی دولت مورد توجه قرار گیرد .کاهش محهدودیتههای مربهو بهه
مقررات جذ سرمایه خارجی بااهمیت نسبی  0/254اولویت دوم و حکایهت از جهذ سهرمایه در
جهت رشد و توسعهی کسبوکار دارد .ضمانت اجرای قهوانی و مقهررات بااهمیهت نسهبی 0/180
سومی عامل مؤثر است ،که با توجه بهه نظهرات خبرگهان و متخصصهان در حهی مصهاحبه ،تعهدد و
تغییهر قههوانی و مقههررات در ایهران بسهیار زیهاد اسههت ،و تنههها اطمینههان از اجههرای قههوانی بهها ضههعف
حداکثری روبهرو است .عامل قدرت نفوذ به وسیلهی شایستهمحوری افراد در هر تخصه
 0/067اولویت چهارم را دارد که نشاندهندهی ضرورت وجود و نفوذ افهراد متخصه

 ،بها وزن
و شایسهته،

در حوزهی اقتصادی دستگاههای نهادی ،دولتی و بخشهای مربو به فرآینهد کسهبوکهار اسهت.
عامل کاهش نوسان نر ارز بااهمیت نسبی  0/058اولویت پنجم را دارد که با بررسیهای اکتشافی
انجامشده ،ای عامل با نوسانات بسیار اخیر باید بتواند توسط عامهلههای مهؤثر دیگهر تحهت کنتهرل
قرار گیرد و درواقع ضریب نفوذ عوامل مؤثر دیگر بیشینه گردد .سهولت در دستیابی به منهابع مهالی
نیهز بهها وزن  0/048رتبههه ششههم را دارد کههه ایه عامههل همیشههه در ادبیهات تجربهی اقتصههادی ایهران
موردبحث بوده است و از عوامل بسیار مؤثر و ضروری در راهاندازی و توسعه کسبوکارها هست.
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جدول ( :)3محاسبه اولویت و وزن عوامل مؤثر بر فضای کسبوکار استان گلستان
میانگین وزن نسبی

میانگین وزن

زیرمعیارهای

میانگین وزن

زیرمجموعه هر

نسبی و رتبه هر

معیار

معیار

اولویت

نسبی زیرمعیارها

کل

نسبت به هدف

1

0/315

2

0/254

3

0/180

4

0/067

8

0/026

کاهش هرگونه کاله
برداری و پارتیبازی در
معامالت و در دستگاه
دولتی

0/031

7

0/035

قابلیت پیشبینی
سیاستهای اقتصادی
دولت

0/771

0/006

پاسخگویی متعهدانه و
فراهمسازی زمینه برای
توسعهی کسبوکارها و
کارآفرینی

0/140

2

11

0/004

رسیدگی سریع دستگاه
های دولتی به امور اداری

0/090

3

5

0/058

کاهش نوسان نرخ ارز

0/513

1

0/048

سهولت در دستیابی به
منابع مالی

0/424

2

10

6

9

0/007

زیرمعیارهای

اولویت

زیر معیار

زیرمجموعه هر معیار

کاهش اندازه دولت
کاهش محدودیتهای
مربوط به مقررات جذب
سرمایه خارجی
ضمانت اجرای قوانین و
مقررات
قدرت نفوذ به وسیله
شایسته محوری افراد
برای هر تخصص

میزان تعهد صاحبان
کسبوکار به پرداخت
مالیات

0/374

1

0/302

2

0/214

3

0/079

0/063

4

سهولت در انجام
فرآیند کسبوکار
(وزن= 0/772و
اولویت اول)

5

1

3

سرعت در انجام
فرآیند کسبوکار
(وزن= 0/085و
اولویت سوم)

حداقل سازی
هزینهها درانجام
فرآیند کسبوکار
(وزن= 0/142و
اولویت دوم)

(منبع :یافتههای تحقیق)

عوامل دیگر نیز با اوزان نزدی
خواهند داشت.

به هم به ترتیب بیشتری تأثیرات را بر فضای کسبوکار اسهتان
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نتیجهگیری و پیشنهادها

در تحقیق حاضر فضای کسبوکار استان گلستان با استفاده از رویکرد  AHPتحلیل گردید .با
تحلیل عوامل ،سه معیار سهولت در انجام فرآیند کسبوکار ،حداقل سازی هزینهههها و سهرعت در
انجام فرآیند کسبوکار تشخی

داده شد .معیهار سههولت دارای بیشهتری اهمیهت نسهبی ()0/772

است که نشان از الزمهی تمرکز بیشتر بر ای روند در ایجاد فضای کسبوکار مناسب هست .نتهایج
حاصل را بهطورکلی میتوان بهصورت زیر ارائه داد:
زیرمعیارهای سهولت در انجام فرآیند کسبوکار

در معیار سهولت ،زیر معیارهای کاهش اندازه دولت ،کهاهش محهدودیت در مقهررات جهذ
سرمایه ی خارجی ،ضمانت اجرای قوانی و مقررات و قدرت نفوذ به وسیله شایسته محوری افهراد در
هر تخص

 ،به ترتیب اولویت های اول تا چهارم را در ای معیار و همچنی در بی تمام زیرمعیارهها

دارند .اولویت یافت باالتر اندازه دولت و لزوم بررسی آن در اقتصاد امروز ایران ،بها مطالعهه Haji
) et al (2016همخهوانی دارد .اهمیهت رسهیدگی بهه اولویهت دوم نیهز بها مطالعهه )Taheri (2005

همخوانی دارد Taheri (2005) .به بررسی موانع جذ سرمایههای خارجی و همچنی آسیبههای
ناشی از عدم جذ سرمایه گذاری خارجی پرداخته است .زیر معیار کاهش هرگونه کاله بهرداری و
پارتیبازی در معامالت و در دستگاههای دولتی نیز آخری اولویهت و رتبههی هشهتم را نیهز در بهی
همه زیرمعیارها دارد.
زیرمعیارهای سرعت در انجام فرآیند کسبوکار

زیر معیار قابلیت پیشبینی سیاستهای اقتصادی دولت اولویت اول معیار و هفهتم در بهی همهه
زیرمعیارها است .اهمیت بررسی ای عامل در اقتصاد نزدیه

بهه مطالعهه )Valipoor (2013اسهت.

زیرمعیارهای پاسخگویی متعهدانه و فراهم سازی زمینه برای توسهعه کسهب وکارهها و کهارآفرینی و
همچنی رسیدگی سریع دستگاههای دولتی به امور اداری ،به ترتیب دو اولویهت بعهدی در معیهار و
دو اولویت آخر در تمام زیرمعیارها هستند.
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زیرمعیارهای حداقل سازی هزینهها در انجام فرآیند کسبوکار

زیرمعیارهای کاهش نوسان نر ارز و سهولت در دستیابی به منابع مالی ،به ترتیب اولویهت اول
و دوم را در معیار و رتبه پنجم و ششم را نیز در بی تمام زیرمعیارها شامل میگردند .میزان اهمیهت
زیرمعیار کاهش نوسان نر ارز نزدی

به پهژوهشههای انجهامشهده توسهط Tavakoli & Sayah

) (2010و ) Emami & Maleki (2014هست .همچنی اهمیت سهولت در دستیابی بهه منهابع مهالی
همسو بامطالعهی) Hasanzadeh (2009است .میزان تعهد صاحبان کسب وکار به پرداخهت مالیهات
اولویت سوم در معیار و نهم در بی زیرمعیارها است.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر در پایش دورهای و مستمر فضای کسهبوکهار اسهتان و مقایسهه
آن با استانهای دیگر و شاخ
ارتقاء شاخ

های ملی و همچنی در تعیی اهداف میانمهدت و بلندمهدت بهرای

های فضای کسبوکار مؤثر خواهد بود و بههعنهوان الگهو در تحقیقهات بعهدی سهایر

مناطق کاربرد دارد .با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهادهایی در ای رابطه ارائه میگردد:
 بهبود محیط کسبوکار یکی از مهمتری راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می-رود و عالوه بر آن هرچه محیط کسبوکار ی

کشور شرایط بهتری داشته باشهد ،بههرهبهرداری از

فرصتهای کارآفرینی بیشتر و هر چه بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی در جامعهای بیشتر باشد،
عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر میشود .لهذا پیشهنهاد مهی-
گردد که مسئوالن استانی و کشوری با برنامههریهزی و سیاسهتگهذاری مطلهو در راسهتای بهبهود
محیط کسبوکار تالش نمایند و دستیابی به ای مهم نیازمند وجود فرایندی مسهتمر بهرای پهایش و
سنجش وضعیت محیط کسب وکار هر استان است.
 جهذ سههرمایه خهارجی اثههرات مثبتهی ماننههد کسههب سهرمایه ،انتقههال تکنولهوژی ،آشههنایی بههافرآیندهای جدید فنی و مهدیریتی ،آمهوزش کارکنهان و دسترسهی بهه بازارههای خهارجی را سهبب
میگردد ،که در جهت تقویت جذ سرمایهگذاریهای خهارجی چههار عامهل مهیتوانهد کارسهاز
باشد .عامل اول نر بازگشت خال
ریس

سرمایه است که مؤثرتری عامل بوده و نها اطمینهانی ناشهی از

سیاسی ،فساد و تورم را تحت پوشش قرار میدههد .دومهی عامهل زیرسهاختههای کشهور

است که اندازه دولت نیز با توجه به ای عامل تأثیری در جذ سرمایههای خارجی نخواهد داشت.
سرمایه انسانی سومی عامل است که موجب افزایش کارایی و بهرهوری تولید و انعطافپهذیری در
مسئولیتپذیریها و تصدی مشاغل میگردد .درنهایت ،درجه باز بودن اقتصاد آخری عامهل اسهت

146

پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقهای شماره 17

که میتواند در تشویق سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در کشهورهای میزبهان بههمنظهور
صادرات کاال مؤثر باشد .هری

از ای عوامل بهعنهوان شهرایطی بهرای بهبهود محهیط کسهبوکهار

میتواند در تقویت جذ سرمایه گداریهای خارجی و درنتیجه مساعد شدن فضهای کسهبوکهار
مؤثر باشد.
 ایجاد بستر مناسب حقوقی و قانونی و ضمانت و اطمینهان از اجهرای قهوانی و مقهررات ،بهرایخصوصیسازی و جلب مشارکت سرمایههای داخلی و خارجی بسیار مؤثر خواهد بود.
 -جهت اصالح عامل قدرت نفوذ بهوسیله شایسته محوری افراد در هر تخص

 ،باید بهه مبهارزه

با هرگونه تبعیض و اعطای امتیازات ویژه بهه افهراد و یها فعالیهتههای خهاﺹ و جلهوگیری از ویهژه
خواری بهخصوﺹ در دستگاههای دولتی برخاست و نحهوه پیشهگیری و مبهارزه بها آن را تحقیهق و
اجرائی نمائیم و در مقابل از افراد شایسته در هر تخص

و مهارت استفاده گردد.

 در رابطه با دهمی اولویت از عوامل مؤثر بر فضای کسبوکار استان ،ایجاد سازوکار مناسبجهت پاسخگویی دقیق و متعهدانه دسهتگاهههای اجرائهی بهه ابهامهات ،پرسهشهها و مسهائل فعهاالن
اقتصادی ،ازجمله تقویت بدنه کارشناسی دستگاهها ،ضرورت پیدا میکند .همچنهی تبیهی جایگهاه
کارآفرینان و نقش بیبدیل آن ها در توسعه اقتصاد استان ،در جهت زمینهسازی برای افزایش میهزان
اعتقاد و حمایت مدیران اقتصادی استان از کارآفرینان جوان و سرمایهگذاران ،قابل درک است .در
ای راستا نیز زمینهسازیها و شناسایی بازارهای هدف صادراتی ،بهخصوﺹ در کشورههای شهمالی
استان گلستان و دارای مرز مشترک با تعدادی از ای کشورها ،به صاحبان کسب وکارهها در جههت
شناساندن فرصتها و مزیتهای موجود در ای زمینه کم

کننده خواهد بود.
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