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 چکیده

وکار مناطق مختلف اولین گامی است که به منظور شناسایی موانع و مزایای محیط  مطالعه در خصوص وضعیت کسب

بخشی بیشتر  مدی و نتیجهآهای اقتصادی به منظور کار ریزی گذاری و برنامه وکار باید برداشته شود تا در سیاست کسب

وکار استان خراسان شمالی  کسب شناسایی وضعیت محیطاین هدف  . باها بتوان از نتایج مطالعات بهره برد سیاست

وکار در یک پایش میدانی مورد بررسی قرار  های کسب مؤلفه یرتأثشدت  مقالهمحور پژوهش حاضر است. در این 

وکار بر  کسب یها مؤلفه یرتأثاستان در مورد میزان فعال گذاران  ایهنفر از سرم 85گرفته است. برای این منظور از 

 گذاری استان مصاحبه شده است.  وضعیت سرمایه

ها و قوانین و مقررات بیشترین تأثیر را  های ثبات سیاسی دولت و مؤلفه سیاست نتایج حاکی از آن است که مؤلفه

 ر در این استان داشته است.های اخی های اقتصادی طی سال بر نابسامانی شرایط فعالیت

 
 .,JEL: M1 M2, O1, O4بندی  طبقه

 .گذاری، استان خراسان شمالی سرمایهوکار،  کسب محیطرشد اقتصادی،  :های کلیدیواژه

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :72/7/3194 تاریخ پذیرش:        4/9/3191تاریخ دریافت 
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 مقدمه. 1

 حال توسعه در کشورهای ویژه به ترین مباحث کشورها ترین و مهم رشد و توسعه پایدار همواره از عمده

های  ریزی رنامهبها و مطالعات پژوهشگران و اهداف و  بوده و در حال حاضر نیز جایگاه خود را در بررسی

سعه اعتبارات و نقدینگی، تو ،سازی و خصوصی گذاری سرمایه، سرمایه ه است.کردگذاران حفظ  سیاست

این باشند.  ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی می در ادبیات اقتصادی از مهم وری نیروی کار انسانی و بهره

به عنوان  ،«تولید»در کنار یکدیگر و به تناسب هم، منجر به « فعالیت اقتصادی»عوامل در محیطی تحت عنوان 

 گردد.  می ،اجتماعی در جامعهترین پایه رشد اقتصادی و رفاه  مهم

برای  مالیات درآمد مردم، یشاشتغال، افزا یجادگذاری، ا یهموجب رشد سرما یشترهای اقتصادی ب یتفعال

گذاری در خالء صورت  سرمایه از سوی دیگر، .(1931نژاد و شیرکوند،  )ترکگردد  یدولت و رفاه جامعه م

کشور مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب و گذاری در هر کسب و کار و سرمایهگیرد و  نمی

های خود را در کشوری به کار خواهند انداخت که بخش در آن کشور است. صاحبان سرمایه، سرمایه امنیت

الساداتی،  زاده بحرینی و ملک خوبی در آن قابل مشاهده باشد )حسینیهای امنیت اقتصادی بهعالئم و نشانه

توسعه بخش خصوصی در بسیاری از کشورهای تهدید  ی که حاکی از از شواهدچند نمونه برجسته  (.1931

LDC)یافته کمتر توسعه
1
 مطالعاتی ماننددر  ،تسهانامطمئن بودن قوانین، مقررات و سیاست سبببه  (

وضعیت  ، درخصوص(1331)9های غیررسمی در پرو؛ کلیتگارددرباره معضالت بنگاه ،(1353)2دسوتو

ااطمینانی نهادی در درباب ن ،(1338)4کسب و کار در گینه استوایی؛ و بورنر، برونتی و ودرنااطمینانی در 

-ها میبینی دولتدهد که رفتار غیرقابل پیش . این مطالعات میدانی نشان میقابل مشاهده است نیکاراگوئه

ی معلوم نباشد که در های سنگینی را در مسیر توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کند. اگر به روشنتواند هزینه

و نه به دلخواه  –آینده نزدیک چه قوانین و مقرراتی قرار است به اجرا گذارده شود، کدام قراردادها حتماً 

اجرا خواهد شد، و باألخره، اگر معلوم نباشد که آیا از حقوق مالکیت محافظت خواهد شد یا نه،  - دولت

)برونتی، کیسانکو  ذاری بلندمدت خود اقدام خواهند نمودگها در بخش خصوصی، به کاستن از سرمایهبنگاه

 . (1335و ودر، 

                                                           

1. Low Development Country 

2. De Soto, Hernando 

3. Klitgaard  
4. Borne, Brunetti and Weder 
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مداران کشور را به بخش خصوصی نشان  سیاستویژۀ ه ج، تو44های اصل  سیاست  ، ابالغدر ایران

 21انداز  یی بخش خصوصی در پیشبرد سند چشمآدهد. با در نظرگرفتن این امر و با توجه به نقش و کار می

بخش خصوصی مورد  وضعیتهای بهبود مداوم  الزم است زمینه  ساله توسعه کشور، 8های  برنامهساله و 

ها و  با توجه به اینکه نواحی و مناطق مختلف کشور از نظر ویژگی ،از سوی دیگر مطالعه بیشتری قرار گیرد.

مطالعات به صورت های چشمگیری با یکدیگر دارند باید  تفاوت جز اینهاخصوصیات اقتصادی، اجتماعی و 

محور قرار دادن این صورت گیرد. با  ،در نواحی و مناطق جغرافیایی مختلف کشور ،تر تر و جزئی تخصصی

  استان خراسان شمالی پرداخته است.در وکار  کسب محیطهدف، پژوهش حاضر به بررسی وضعیت 

استان با  یمرز زیتمهای محروم کشور، به دلیل  استان خراسان شمالی به عنوان یکی از استان 

یت استراتژیک مناسبی جهت موقعاز  یغن یاربس یو انسان یزیکیف های یهسرماکشورهای همسایه و وجود 

اقتصادی استان  وضعیت. با این وجود استوکار مناسب برخوردار  ایجاد واحدهای صنعتی و محیط کسب

راساس گزارش اقتصادی استان . باستاشتغال ، به خصوص در بخش وکار حاکی از وضعیت نامناسب کسب

ش، 1931در  ،درصد 1/12به  ش، 1954در  ،درصد 1/7از  یخراسان شمال یکارینرخ ب، 1خراسان شمالی

  داشته است. -کشور هایاستان ینرتبه اول در ب- یدرصد 4/71 یزانبه م یاست که رشد یدهرس

الی در شش بخش تدوین شده است. پس وکار در استان خراسان شم مقاله حاضر با هدف بررسی موانع کسب

در بخش سوم و  ،«پیشینه تحقیق»، در بخش دوم ،«وکار مبانی نظری کسب»در بخش اول،  ،«موضوع»از بیان مقدمه 

وکار  کسب محیطنتایج بررسی »در بخش چهارم مقاله ارائه شده است. بخش پنجم مقاله به بیان  ،«روش تحقیق»

 دهد. بخش پایانی این مقاله را شکل می ،بندی مطالب و جمعاست پرداخته  «استان خراسان شمالی

 

 مبانی نظری. 2

و گسترش  یجادهدف ا ینبه ا یابیدستاهداف جوامع بشری است. الزمه  ینتر مهمرشد و توسعه اقتصادی از 

به  ، وجود ثبات، آرامش و یت،شرط فعاالن اقتصادی جهت فعالیشپ ینتر مهماقتصادی است و  یتفعال

محاسبات دادن بتوانند با انجام  گذاران یهاقتصادی در کشور است به نحوی که سرما یتامن ،یگرعبارت د

و  یریگ با شکل (.1957)برومند،  کنند ینیب یشخود را پ گذاری یهو سرما یعتوز ید،تول یجهنت ،بلندمدت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی. ، ادارهش1932در گزارش اقتصادی استان خراسان شمالی .1
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از موضوعات  یکی نبه عنوا ،یهسرما تأمینو  گذاری یهمقوله سرما یاقتصاد یاترشد در ادب یها مدلتوسعه 

طی  (.1932همکاران، گرفت )استادی و قرار  یاستگذارانو س نتوجه پژوهشگرا کانوندر  ،اقتصاد یاساس

های  بازار، ایجاد زیرساخت  های ها با هدف از میان برداشتن نارسایی ، دولتم1391-1371 های سال

اجتماعی و  -یابی به اهداف سیاسیدستاقتصادی، تخصیص بهینه منابع، تأمین کاالها و خدمات اساسی، 

های اقتصادی شدند. در کشورهای در حال توسعه نیز به  الیتدار بسیاری از فع شتاب بخشیدن به توسعه، عهده

ای به نام بازار وجود ندارد تا توانایی تخصیص منابع را داشته  یافته این دلیل که در این کشورها نظام سازمان

ها از جایگاهی ویژه در اقتصاد ملی برخوردار گردیدند. پس از گذشت زمان، عملکرد نامطلوب  باشد، دولت

بازرگان خوبی  ،های دولتی منجر به این نتیجه شد که اصوالً دولت ها و دستگاه زیادی از شرکت تعداد

ها آغاز شد و اقدامات  حل یابی به راهدستبرای ای  تالش گستردهمیالدی،  71از اواسط دهه  ،رونیست. از این

مدت و بلندمدت و نیز  وتاههای دولتی در ک های بخش خصوصی در شرکت زممانند استفاده از مکانی ،مختلفی

های دولتی و پیامدهای تشکیل آن  های دولتی، جهت حل معضالت مبتالبه دستگاه سازی شرکت خصوصی

  (.1955)نصراللهی و همکاران، پیشنهاد شد 

است که سه ضلع آن  مدار و اشتراک یاجتماع های یاستساز جمله  یتوانمندسازی بخش خصوص

 ها تشکل صنوف و یریگشکل برای فضای مناسب یجادمهم جز با ا ینا .هستندو بازار  یهادهای مدنندولت، 

از  یسازی و مفهوم توانمندسازی بخش خصوص یمفهوم خصوص یانم یاقتصاد جهان یاتدر ادب .یستن یسرم

 از نظر ،و برداشتن موانع رقابت تفاوت وجود دارد. هرچند یعامالن خصوص یسکو ر ها ینههز راه کاستن

 یاتوأمان  یریکارگ بهد که نیکدیگرالزم و ملزوم  یکرددو رو ینو صاحب نظران ا اندیشمندان از یاریبس

شواهد تجربی نیز  .(2119، 1)ابل و هافکید گرد می یاز آنان موجب رشد بخش خصوص یک جداگانه هر

وکار و رفع موانع آن  نتایج کارآمدتری در توسعه بخش خصوصی  کسب محیطبهبود که دهد  نشان می

 ،یرشد بخش خصوص یشوروی سابق و کشورهای اروپای شرق درسازی دارد.  نسبت به رویکرد خصوصی

. در یافت یشبرابر افزا پنجاقتصادی منجر شد و تعداد فقرا به  % به فاجعه 51از  یشبه ب سال چهاردر طول 

 یلیونم 811و  یدنجامابه معجزه اقتصادی  ،در طول دو دهه ،وکار کسب محیطبهبود  راهبرد ینکه در چ یحال

ت البا مشک یراناقتصاد اایران، همواره  خصوصدر . (1957 ی،و قودجان یدری)میافتند  نفر از فقر نجات

در  یشهر دییاز میزان ت بهالمشک ین. ا(1953)خضری،  و تورم مواجه است یکاریب فقر،همچون  یگوناگون

                                                           

1. Ebell and Haefke 
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بودن  یینوکار در کشور به پا کسب محیطوکار دارند. در واقع، نامساعد بودن  کسب محیط نامناسب بودن

 ین،دامن زده است. بنابرا یاقتصاد فعاالناز طرف  یگذار یهبه سرما یلو کمبود م اقتصادی های یتسطح فعال

 یکاریب ومردم در برابر فقر  یسازکشور و توانمند اقتصاد یشترب ییشکوفا یبرا کسب وکار محیطبهبود 

سنگ  ،نتیجهدر  ،و یدیتول یبهبود و رونق فضا یبه معنا توانمندسازی بخش خصوصیدارد.  یاساس یتاهم

در  یبخش خصوص مشارکت ینهزم آنح و بهبود الکه اص یا است، به گونه یبنا و محرک رشد اقتصاد

 .(1953، همانسازد ) یم را فراهم یداشتغال و تول سطح عرصه اقتصاد، ارتقاء

 

کسب وکارمحیط . 7-3

آن  یا در ند،یابیم یاتادامه ح گیرند،یمل در آن شک یاقتصاد یکه تمام کسب وکارها ینهاد یطمح

 ین. اشودیم یدهنام «یاقتصاد هاییتفعال 1کسب وکار یطمح» شوند،یورشکست شده و از آن خارج م

 یطدارد. مح های اقتصادیگاهبر ورود، رشد و توسعه و خروج بن یادهنکنیینو تع یاتیح یتاهم یط،مح

-ینم یراما مد گذارد،یم یرثأاه تگبن است که بر عملکرد یمجموعه عوامل ی،کل یفتعر یککسب وکار در 

 . (1931شهنازی و دهقانی شبانی، ) دهد ییرآنها را به سهولت تغ تواند

از اولین کسانی است که بحث بهبود محیط کسب و کار را  9به نام هرناندو دی سوتو 2قتصاددان پروییا

سیس م برای تاالزهایی که از اخذ مجوزهای  بررسی این اقتصاددان با انجام تحقیقات ومطرح کرد. 

سلط ت که عوامل زیادی خارج از کرددست پیدا  هایی یافتهبرداری انجام داد، به واحدهای اقتصادی تا بهره

و مناطق جهان بسیار  هان عوامل، در کشور. البته، ایگذاشتخواهند  یرتأثن اقتصادی بر عملکرد آنان فعاال

از  به عنوان عاملی مهم در تولید معرفی کرد. ویمحیط کسب و کار را  دی سوتو. کنند یممتفاوت عمل 

اقتصاد  یکند و بر کارآفرینی، نوآوری فنی و پویایی ذات نیروهای بازار آزاد و بخش خصوصی حمایت می

  .(1932)خیرخواهان،  کید داردأبدون برنامه ت

، ییمقررات زدابه  ،در حوزه اقتصاد و مرتبط با سیاست و  حقوق است عمدتاًکه  دی سوتوهای  ایده

به  ،«4وکار کسبانجام » با اجرای پروژه ،م2119از سال بانک جهانی امد. انج سازی می و ساده یبوروکراس

                                                           

1. Business Environment 

2. Peru 

3. Hernando de Soto 

4. Doing Business Project 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 20

https://qjerp.ir/article-1-1002-fa.html


 47هاي اقتصادي  شماره   ها و سياست فصلنامه پژوهش    451

 

  در سراسر جهان داشته است. دی سوتوهای  صورت ساالنه، سعی در عملیاتی کردن اندیشه
 

 وکار بانک جهانی  . شاخص سهولت انجام کسب7-7

مجموعه شاخص  پنج یبررس یل وو با تحل 2119در سال  1وکار کسب سهولت انجامگزارش  یننخست

تعداد  ی،بانک جهان یمتدلوژییر اقتصاد جهان منتشر شد. با گذشت زمان و با تغ 199در  وکار کسب

که  یبه طور یافت؛ یشافزا ین خصوصنظر در اد مور یکشورها ،ینهمچن ،مورد مطالعه و یها شاخص

شاخص در  هفتبه  ،2114در سال  وکار کسبشاخص در گزارش  پنجنظر از د مور یکل یها شاخص

 یجهت بررس یشاخص کل 11از  یباًبه حال تقر یالدی تام 2118و از سال  یافت یشافزا 2118گزارش سال 

 .شود می استفاده در کشورها وکار کسبسهولت  یتوضع یلو تحل

 یابیسنجش و ارز یها شاخص ترین یاصلو  ینتر مهمبه عنوان  که یبانک جهان گانه ده یها شاخص

، اخذ مجوزها ،وکار کسبروع شهای  ، مؤلفهاند شده یمعرف (2111گزارش )در  وکار کسب امسهولت انج

 ، یاتپرداخت مال، ان )سهامداران(گذار سرمایهاز  یتحمار، اخذ اعتبا، داراییثبت ،یسیتهالکتربه  یدسترس

 .یردگ میرا دربر الزام آور بودن قراردادهاو  یتفعال یکانحالل ، تجارت فرامرزی

 ،از جمله ایران ،بانک جهانی با وجود اهمیتی که در برخی کشورها وکار کسبانجام  سهولت گزارش

-میها تعیین  برای همه کشور لیهایی ک دارد، واجد اشکاالت اساسی نظری و روشی است. این پروژه مؤلفه

ها باشد و بتواند اطالعات الزم را  رفته است که مشکل همه کشور ییها مؤلفهبه سراغ  سبب،به همین  ،کند و

 مورد تحلیل از همه کشورها فراهم کند. یها مؤلفهدر مورد 

بانک  وکار کسبدر اسپانیا، معتقد است که گزارش انجام  «9پمپئو فابرا»استاد دانشگاه  ،2بنیتو ارونادا 

نگرد و نسبت به ابعاد مهمی از محیط  را می وکار کسبانجام های  مؤلفه ،نظرانه جهانی با دیدی تنگ

توجه است. دیگر  های معامالتی بی یافتگی، عدم تقارن اطالعات و هزینه نظیر درجه توسعه وکار کسب

 وارد کرده است به شرح زیر است: وکار کسبانتقاداتی که ارونادا در مقاله خود بر این شیوه مقایسه محیط 

بانک جهانی این است که مقررات باید به حداقل برسند در  وکار کسب های انجام فرض گزارش پیش .1

های کاری به دلیل فقدان مقررات مؤثر،  حالی که این پیش فرض صحیح نیست و چه بسا در برخی حوزه

                                                           

1. Doing Business 

2. Arrunada, Bennito 

3. Pompeu Fabra University 
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ضمن اینکه در صورت صحت این پیش فرض،  .آل فاصله داشته باشد از حالت ایده وکار کسبمحیط 

های گزارش بانک جهانی باید  بندی شود و بهترین کشور در رتبه آل تلقی می ایده، حالت «مقررات بودن بی»

 ترین کشور باشد، اما چنین نیست. کم مقررات

شود، برخی  گذاری خارجی مهم تلقی می های گزارش بانک جهانی برای سرمایه بندی از آنجا که رتبه .2

کاهش رتبه خود در  این گزارش متمرکز همه همتشان را به  های اخیر در سال در حال توسعه کشورهای

 اند. های اصلی و واقعی توسعه اقتصادی باز مانده اند و از پرداختن به سیاست کرده

ها هماهنگی ندارند، ضمن اینکه در برخی  های بانک جهانی با واقعیت برخی ارقام منتشر شده در گزارش .9

شود و تعمیم نتایج این نظرخواهی از  آوری می عگیری علمی تهیه و جم موارد، اطالعات کشورها بدون نمونه

 های معدود، صحیح نیست. نمونه

های اداری، مثل  هرچه بیشتر مراحل و هزینه را به کاهش در حال توسعه کشورهایگزارش بانک جهانی  .4

فرهنگ و  ضمناًتواند باعث کاهش امنیت اقتصادی شود،  حالی که این امر میر کند د ثبت اسناد تشویق می

قتضائات و میزان بهینه مقررات از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و گزارش بانک جهانی به این ا

 .(2117، 1)اروناداهای اقلیمی و فرهنگی توجهی ندارد  تفاوت

و ابعاد پیچیده و  به اقتضائات بومی و ملی کشورها توجهی ندارد ،همچنین ،های بانک جهانی گزارش

فرهنگ، نهادها، نظام قضایی و سایر عوامل، را، که در کشورهای مختلف با توجه به  وکار کسبمتنوع 

های  ی است، در چند شاخص ساده و عددی )نظیر تعداد دستورالعملبه فردهای منحصر  دارای ویژگی

در سطح شناخت این حوزه را نیز  بنابراین،وکار( خالصه کرده است.  ورود، هزینه ورود و زمان ثبت کسب

های فرهنگی،  و برای همه کشورها با هویت و شاخص تقلیل داده است  انگارانه ی سادهررسی غیر تحلیلب

شورای  های مجلس گزارش مرکز پژوهشکند ) های مشابه ارائه می اجتماعی و اقتصادی متفاوت توصیه
 (.1931، اسالمی

 

 وکار ی محیط کسب. الگوی مل7-1ّ

متناسب با مقتضیات ایران، با هدف اعمال  ،وکار کسبمحیط در پی ایجاد شاخصی برای ارزیابی 

 های کوچک و متوسط در کشور، گروه بنگاه وکار کسبوضعیت  ءهای مناسب در جهت ارتقا سیاست

                                                           

1. Arruñada 
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تشکیل  ش1955ی در زمستان سال اسالم یمجلس شورا یها وکار در مرکز پژوهش کسب یطمطالعات مح

های  شامل اتاق ،از پنج تشکل اقتصادی سراسری کشور "وکار کسبمحیط "شد. این گروه بر اساس تعریف 

های صنعت و معدن و  های مدیران صنایع، شوراهای اصناف، خانه بازرگانی صنایع و معادن، انجمن

که بر عملکرد و  را عواملی»المقدور شعب استانی آنها درخواست کرد تا  های عالی کارفرمایی، و حتی کانون

گزارش ) معرفی کنند«  ها هستند اما خارج از کنترل مدیران بنگاه ،جموعه خود مؤثرهای زیرم اداره بنگاه
  (.1953، شورای اسالمی های مجلس وکار مرکز پژوهش کسب محیطفصلی پایش 

 یها تشکل یابیارز شورای اسالمی مجلس یها در مرکز پژوهش ،وکار کسب یطمطالعات محگروه 

را با ابزار پرسشنامه استخراج و  یرانوکار در ا کسب یطمح یمل یها مؤلفه یتسراسر کشور، از وضع یاقتصاد

 .کند یمنتشر م یرانوکار در ا کسب حیطم یشپا یفصل یها آن را در قالب گزارش یجنتا

به اقتضا و  شورای اسالمی های مجلس های مرکز پژوهش وکار در گزارش های محیط کسب مؤلفه 

انجام "المللی نظیر شاخص  های مشهور بین اند و با شاخص تعریف شده تناسب اقتصاد ایران شناسایی و

 هایی دارند. تفاوت 2پذیری یا گزارش جهانی رقابت 1بانک جهانی "وکار کسب

 : الف(تر کلی مؤلفهکسب و کار را به چهار  نهادی محیط یها مؤلفهتوان  بندی کلی می معدر یک ج

و  یخدمات عمومیت و د( حقوق مالک یتامن، ج( و دولت یاسیثبات س ب( ،و مقررات ینقوان ها،یاستس

 :بندی نمود تقسیم هایرساختز

 

 ها، قوانین و مقرراتسیاست (مؤلفه اول

رفاه و بهزیستی  ءگاه سبب ارتقادشوند و از یک دی های بازار تصویب و اجرا می قوانین به دلیل شکست

با قدرت  هم سودهای  شوند. امّا مطابق با نظریه انتخاب عمومی نتیجه قوانین اضافی، ایجاد گروه اجتماعی می

خواری باعث  مقررات اضافی و پیچیده با ایجاد پدیده رشوهبه عبارت دیگر، قوانین و  سیاسی نامتناسب است.

 .(Mauro, 1995)شوند  افزایش ناکارآمدی می

شوند که مقداری از  ، بازارهای اقتصادی ایجاد میزدایی و رفع ممنوعیت بازار اعتبارات از طریق قانوندر 

کاهش ریسک باعث  (.World Bank, 2002نماید ) ریسک را تقبل کرده و ریسک را بین افراد توزیع می

 شود. گذاری می افزایش سرمایه

                                                           

1. Ease of Doing Business Index 
2. Global Competitiveness Report 
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 1337 هایجهانی، در سال  ، محققان بانک1بیتریس وِدِر، آیمو برونتی، گرگوری کیسانکو و بار یننخست

و محاسبه آن در بیش از هفتاد « قابلیت اعتماد به قوانین»گیری با طراحی شاخصی برای اندازهم، 1335و 

گذاری و رشد کمتری  کشور، نشان دادند که کشورهایی که قوانین در آنها کمتر قابل اعتماد است، سرمایه

 .کنندرا تجربه می

 
دولت ثبات سیاسی (مؤلفه دوم

ثباتی سیاسی،  سیاسی به عنوان مانعی مهم برای رشد اقتصادی یاد شده است. بی ثباتی بیدر ادبیات موجود از 

خروج سرمایه و فرار  ،در نتیجه ،های سیاسی و عرضه نیروی کار و سرمایه را کاهش داده و موجب آشفتگی

بودن تغییر دولت د ثبات سیاسی را به معنی قانونمن معموالً (.1331، 2شود )زیرمن و دوهان می کشورمغزها از 

مورد توجه قرار گیرند. عالوه بر آن، موضوع دیگری که باید در هنگام سنجش ثبات سیاسی در نظر می

-اند یا دولت آمدههایی که به صورت قانونمند بر سر کار اعم از دولت-های جدید نحوه تعامل دولتبگیرد 

ها و قوانین برجای مانده از دولت با سیاست -اندهایی که از طریق کودتا و مانند آن قدرت را به دست گرفته

های کسب و کار ناامن، این پدیده کامالً شایع است که متعاقب تغییر دولت، تغییرات در محیط .است قبلی

 افتد.میها و قوانین اتفاق وسیعی در سیاست
 

 امنیت حقوق مالکیت  (مؤلفه سوم

پردازد که تا چه حد، از شهروندان، دارایی و نتایج  ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت به این نکته می

رو، امنیت حقوق مالکیت و قابل انتقال بودن اموال به این شود. از این کارها و ابتکارت آنها محافظت می

شان خواهند های گذاری یا دور، به سود حاصل از سرمایه کینزدآینده که مالکان اطمینان دارند در دلیل  

ها نیز با  (. درخصوص تخصیص داراییWorld Bank, 2002شود ) گذاری می رسید، باعث افزایش سرمایه

دارایی را که دارای ارزش  تشانیمالک، مالکان با احساس امنیت از حفظ حقوق وجود امنیت حقوق مالکیت

این استدالل درباره امنیت قراردادها هم صادق است، زیرا وقتی این احتمال کنند.  بیشتری باشد، خریداری می

کار نکنند، هزینه وجود دارد که شریک تجاری افراد از قرارداد پیروی نکند یا کارگران توافق کنند که 

و توسعه  یگذار هیسرمادر روند  ،یابد. بنابراین و تولید کاهش می در نتیجه، هزینه تولید افزایش ،مبادله و

                                                           

1.Aymo Brunetti, Gregory Kisunko and Beatrice Weder 

2. Jakob de haan and Clements L.J. Siermann 
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وکار وجود یک سازوکار اجرایی قوی و یک ساختار قضایی مورد اطمینان، برای تضمین امنیت  کسب

 (.Rodrik, 2000تر از مالکیت آن است ) حقوق افراد بسیار مهم است، زیرا کنترل اموال مهم
 

 ها:خدمات عمومی و زیرساخت (مؤلفه چهارم

تأمین حقوق »و « تأمین ثبات سیاسی جامعه»، «ها، قوانین و مقررات کارآمدتولید سیاست»ها عالوه بر دولت

-در بخش سخت -دهندافزاری وظایف حاکمیتی دولت را تشکیل میکه بخش نرم-« مالکیت شهروندان

مورد نیاز فعاالن اقتصادی که بخش خصوصی توان یا های  افزاری هم وظایفی دارند. تأمین کلیه زیرساخت

سازی محیط نهادی کسب و افزاریِ دولت در مسیر آمادهانگیزه کافی برای عرضه آن را ندارد، وظیفه سخت

-های مختلف از وظایف سختبخشدیگر کار است. تأمین آب، برق، ارتباطات، بهداشت، حمل و نقل، و 

ای که فاقد گذاری در جامعهوکار و سرمایهبدیهی است کسب. شودمحسوب میها افزاری دولت

استانداردهای الزم در این امور باشد، حتی با فرض وجود قوانین مناسب و امنیت حقوق مالکیت و ثبات 

 . (1931السادات،  بحرینی و ملک زاده )حسین بخش نیستسیاسی، چندان جذاب و نتیجه
 

 . پیشینه تحقیق1
انجام شده در خارج از کشور. مطالعات 1-3

 یکبه « وکار کسب نهادی موانع»با عنوان  یدانیم یدر پژوهش یستمقرن ب ی پایانیها در سال یجهان بانک

 یمختلف فرارو یپرداخت که در کشورها یو مشکالت یی موانعشناسا المللی، برای ینگسترده ب یقتحق

 ی،برونتم، به کوشش 1331وهش که در سال پژ ینوکار وجود دارد. ا کسب اصحاب گذاران و سرمایه

از  یبانک جهان شد و یکشور را شامل م 13 در بنگاه 9111از  ی متشکلا انجام شد، نمونه (و ودر یسانکوک

 استفاده کرد.  (1337) «1یجهان توسعه گزارش» یهته یآن برا یجنتا

 به بررسی تأثیر ،کشور جهان 32های پانل در  ، با استفاده از دادهم2111در سال  ،2کالپر و الوی

نتایج این مطالعه نشان  اند. پرداخته یدجد یها در ثبت شرکت وکار کسب یطمحصورت گرفته بر  اصالحات

% 41ها، زمان و تعداد فرایند مورد نیاز برای ثبت شرکت را کمتر از  دهد که اصالحات کوچک که هزینه می

اند. بدین معنی که اصالحات کوچک اثر  جدید نداشته اند، اثر قابل توجهی در ایجاد شرکت کاهش داده

                                                           

1.World Development Report, (1997) 

2. Klapper and Love 
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کنند که کشورهایی با محیط  پیشنهاد می ن این پژوهشامحققچشمگیری در توسعه بخش خصوصی ندارد. 

 های جدید تأثیرگذار باشد. ی دارند تا بر رشد بنگاهتر بزرگ نسبتاًتر، نیاز به اصالحات  یفضعوکار  کسب

وکار: مسائل مربوط به  کسب سهولت انجام های شاخص"ای با عنوان  قاله(، در م2117) 1برگ و کازس

ی کار و دی از شاخص استخدام نیرو، به روش توصیفی به بررسی انتقا"یم سیاسیهگیری و مفا اندازه

از یک سو مفاهیم و کاربردهای سیاستی  ،در این مقاله ،این شاخص پرداخته است. نویسندگانهای  سیاست

از سوی  ،وکار نشان داده و کسب سهولت انجامیری اجزاء شاخص جهانی کارگ بهاستخدام نیروی کار را با 

ها،  المللی کار، حداقل دستمزد، اخراج نیروی کار، جداسازی پرداخت پذیری در قوانین بین دیگر، انعطاف

نتایج  است. کردههای نیروی کار بدون دستمزد را ارزیابی  هزینه م،، سرانجاساعت کار، مرخصی ساالنه و

این مطالعه حاکی از آن است که کشورها با دخالت کمتر در این امور رتبه بهتری را در شاخص استخدام 

 اند.  نیروی کار به خود اختصاص داده

های سهولت انجام  اخصو ش وکار کسبچگونگی ایجاد »عنوان  با ی(، در تحقیق2111) 2دریمر و پرچت

سه شاخص گرفتن زمان اجاره  «ها گذاری در هنگام وجود فضای کنترل در بنگاه : فضای سرمایهوکار کسب

در بیش از  گذاری یهسرماعملیات، زمان ایجاد ساخت و زمان واردات کاال را ارزیابی نموده و به مقایسه جو 

زمان عامل مهم و  ،وکار کسب سهولت انجامکه در  نداند. نویسندگان نشان داد پرداختهکشور جهان  111

 .قرار دارداصالحات سیاستی صورت گرفته در هر کشور  یرتأثاین موضوع تحت ی است و یرگذارتأث

 

 کشور داخلمطالعات انجام شده در  .1-7
 پرداخت. کشور وکار کسب یدر بهبود فضا یهنقش بازار سرما(، در پژوهشی به بررسی 1932آبادی ) صالح

 در و یهسرمابازار  یبا استفاده از ابزارها وکار کسب یبهبود فضا یراهکارها یبررس یقتحقاز این هدف 

 اطالعات ازافشای در شاخص  یراننمره ا: چنین استنتایج این بررسی است.  بوده بازار ینحدود مقررات ا

دهنده عملکرد خوب در حوزه نشان و ایناست  باالتر OECDخاورمیانه و حتی کشورهای میانگین 

 و سهولت یرانمد یتمسئول یعنی یگرد صشاخ دو، اما متأسفانه در در عدم افشای اطالعات استاطالعات 

که   شود می یادآورآبادی  صالح. قرار دارد یاز متوسط جهان تر یینپا یاررتبه کشور بس ،یراناز مد دادخواست

                                                           

1. Berg & Cazes  

2. Driemeier & Pritchett 
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 یها دستگاهو  ییدستگاه قضا ی،گذارنهمه جانبه دستگاه قانو یهمکار یازمندن ها شاخصه یندر ا کشور رشد

 .استجمله سازمان بورس و اوراق بهادار  یی ازاجرا

ین در ب وکار کسب یمرتبط با بهبود فضا یها شاخص یسهو مقا یبررس (، به1931فر ) اشرفی و فهیمی

ثبت و انتقال  یها شاخصست که ا نتایج این مطالعه حاکی از آن .ندپرداختیران ا یههمسا کشورهای

 یآور بودن اجراان، الزامگذار سرمایه از یتحما یات،، پرداخت مالوکار کسب یکشروع  یت،مالک

به طور و  یببه ترت یمرزبرون تجارت شاخص ،یتدر نها ،قراردادها، اخذ اعتبار، انحالل، اخذ مجوز و

و  13 یانگینم یدارا یتانتقال مالک و که شاخص ثبت یا گونهاند، به  رتبه بوده یزانم ینکمتر یدارا یانگینم

 .ستا  شده 114 یانگینم یدارا یتجارت برون مرز

های موجود در اقتصاد ایران بر کمیت  یر نااطمینانیتأث( در پژوهشی به مطالعه و بررسی 1932دلیری )

موجود در اقتصاد ایران های  یر ریسک و نااطمینانیتأث انجام شده در کشور پرداخته است و وکارهای کسب

، برآورد کرده است. نتایج حاکی از آن VARبه کمک خودرگرسیون برداری ، وکار را بر شاخص کسب

وکار خواهد شد، در صورتی که ریسک  سبب کاهش کسب ،در اقتصاد ایران ،است که مقدار نااطمینانی باال

 واهد داشت. وکار نخ یر منفی بر تمایل به کسبتأث ،در کوتاه مدت ،اقتصادی

. داشته استاثرات منفی وکار تجاری در کشور  کسب اندازیراهنااطمینانی نرخ ارز و  تورم بر تمایل به 

های  هزینهموجب افزایش های آتی،  بینی شوک یشپو ناتوانی در  ها در حوزه اقتصادی با افزایش نااطمینانی

 .ه استافتتمایل به انجام کار کاهش یشده و، بدین ترتیب، انتظاری 

 15وکار بر رشد اقتصادی در  یر فضای کسبتأث( در پژوهشی به بررسی 1931شبانی ) شهنازی و دهقان

شاخص فضای  مؤلفه 11است. نویسندگان پژوهش از م، پرداخته 2119-2111های  طی سال ،کشور منتخب

وکار بر رشد  کسب، برای بررسی اثر فضای زا دروندر چارچوب یک مدل رشد  ،وکار بانک جهانی کسب

وکار،  بخش تعطیل کردن کسبر دهد ضعف در هفت زی نشان می نتایج پژوهش  اند. اقتصادی استفاده کرده

ثبت اموال، پرداخت مالیات، شاخص تجارت خارجی، اجرای قراردادها، استخدام و اخراج کارگران و 

ادی در نمونه مورد آزمون داشته است. وکار جدید اثر منفی و منطبق با تئوری بر رشد اقتص اندازی کسب راه

گذاران در محدوده  و ضریب سه شاخص شرایط و مقررات کسب مجوز، دریافت اعتبار و حمایت از سرمایه

 مکانی و زمانی مورد آزمون بر خالف انتظارات تئوریک بوده است. 

ست که بعد از مطرح شدن مفهوم ا دهنده آنوکار نشان کسب رور مطالعات انجام شده در زمینه محیطم
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ای در این زمینه انجام شده  های گسترده وکار، بررسی های محیط کسب و مشخص شدن برخی از تعیین کننده

 ین موضوع حاکی از اهمیت موضوع و نقش آن در رشد و توسعه جوامع است. ااست. 

در ایران در سطح کشور بوده دهد، بیشتر مطالعات صورت گرفته  مطالعات انجام شده نشان می ،همچنین

اند. این  مورد بررسی قرار داده ،در سطح استانی ،تر وکار را به صورت جزئی کسب محیطو مطالعات کمی 

به  بنابراین،. هستندهای اقتصادی متفاوتی  در حالی است که مناطق مختلف دارای شرایط جغرافیایی و ویژگی

هایی در سطح  باید پژوهش ،های مربوط اتخاذ سیاست ها و استاندر وکار  منظور بهبود وضعیت کسب

وکار در هر استان را مشخص نماید. بدین  کسب تلف صورت گیرد تا عوامل مؤثر بر محیطهای مخ استان

 های کشور مطالعاتی صورت گرفته است. های اخیر در برخی از استان منظور طی سال

شمالی را  استان خراسان ، دروکار کسب ادیبررسی وضعیت چهار مولفه کلی محیط نهمطالعه حاضر، 

 محور قرار داده است.

 

 . روش تحقیق4

با توجه به ایرادات و انتقادات مطرح شده در خصوص شاخص  شورای اسالمی های مجلس مرکز پژوهش

و به صورت  کردهوکار را طراحی  وکار بانک جهانی، الگوی ملی پایش محیط کسب سهولت انجام کسب

در سطح ملی، این پژوهش گستردگی  سبب، اما به است هادد قرار مورد بررسی های کشور را  فصلی استان

های  د به خوبی معرف ویژگینتوان ، نمیهستندخصوصی و عمومی  اکثراًها که  انتخابی از استان هاینمونه

وکار استان  وضعیت محیط کسب ،میدانی تحقیقدر یک ، پژوهش حاضر بنابراین،جامعه هدف باشند. 

مورد  ،شورای اسالمی های مجلس مرکز پژوهشدر براساس الگوی ملی طراحی شده  ،خراسان شمالی را

 دهد.  بررسی قرار می

 ،امعه آماریجبه عنوان  ،های صنعتی استان واحد فعال در سطح شهرک 148به منظور تعیین حجم نمونه، 

واحد به عنوان حجم نمونه متناسب با حجم جامعه  85، تعداد 1درنظر گرفته شد. براساس فرمول کوکران

 آماری پژوهش انتخاب گردید. 

                                                           

1   
     

        
      

n  ،حجم نمونه =N ی،آمار یت= حجم جمع z قابـل قبـول،    ینـان اطم یبضـر  یـار مع ی= در صد خطاp  فاقـد   یـت از جمع ی= نسـبت

 مطلوب. یدقت احتمال یا ینان= درجه اطم d ین،فاقد صفت مع یتاز جمع ینسبت q = (1-p) ین،صفت مع
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 وکار در استان خراسان شمالی کسب محیطهای  . نتایج بررسی وضعیت مؤلفه5

کسب و محیط  ی نظری برمذکور در بخش مبان چهارگانه یها مؤلفههر یک از  یرتأثبه منظور بررسی شدت 

وکار به چهار  کسبمحیط گانه الگوی ملی 22 یها مؤلفهبندی کلی  در یک طبقه، استان خراسان شمالی کار

ثبات »، «ها و قوانین و مقررات سیاست یها مؤلفه»، «امنیت و حقوق مالکیت یها مؤلفه» اصلی شامل مؤلفه

 .تقسیم شدند «اصلی یها خدمات عمومی و زیرساخت»و  «سیاسی و دولت

 85به  ،وکار استان خراسان شمالی کسب محیط یها مؤلفهدر خصوص وضعیت  پرسشنامه طراحی شده

 آنالیزنتایج بیانگر ( 2جدول ). شد ، ارائهبه عنوان نمونه مطلوب جامعه آماری ،ن اقتصادی استاننفر از فعاال

 محیطهای  ص میزان تأثیر هر یک از مؤلفهدرخصو ، پس از تکمیل پرسشنامه، گذاران استان ارزیابی سرمایه

 :است گذاری استان بر محیط سرمایهوکار  کسب

 

 درصد وکار استان کسبيط مح هاي گذاران استان خراسان شمالی در خصوص مؤلفه توزیع فراوانی نسبی آراء سرمایه .4جدول 
 

 پاسخبدون  خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم شرح

 1/12 1/24 3/28 1/27 2/8 2/8 حقوق مالکیت امنیت

 1/24 3/28 8/94 1/12 7/1 7/1 ها و قوانین و مقررات سیاست

 4/9 8/94 3/28 5/19 5/19 1/5 ثبات سیاسی و دولت

 1/12 1/12 1/12 9/23 1/24 9/11 ها خدمات عمومی و زیرساخت

 تحقیق محاسبات: أخذم
 

ها و قوانین و  و مؤلفه سیاستثبات سیاسی دولت  های مؤلفهطالعات مندرج در جدول فوق، براساس ا

کوچک و متوسط  های گذاران به مشارکت در بنگاه تمایل  سرمایهرا در توسعه  ءبیشترین اثر سومقررات 

وضعیت  را بر ها تأثیر این مؤلفهمیزان گذاران  % سرمایه4/11که بیش از  یبه طورد. استان به همراه دار

  دانند. بیشتر از حد متوسط می وکار استان کسب

گذاران  های تولیدکنندگان و سرمایه ترین چالش از جمله مهم ش،1931در سال  ،تغییرات عمده نرخ ارز

. اهمیت این تأثیرگذار بوده است به طور چشمگیریو تولید  قیمت مواد اولیه نوسانات بر که استاستان 

 آالت و قطعات یدکی است. ماشین ای، اولیه، واسطه موادای از  بخش عمدهرداتی بودن وانوسانات دلیل 
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همچون  ،المللی و مختل شدن فرایند اداری واردات های بین ناشی از تحریم ،نوسانات شدید نرخ ارزبنابراین، 

LCعدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی )
موجب  ،به عنوان عامل ثانویه ،های مالی و بانکی تحریمو نیز،  (1

 گردد.میهزینه تولیدکنندگان  بعتبالافزایش چند برابری هزینه واردات و 

ها،  مواردی همچون قوانین صادرات و واردات، بیمهدر گذاری  تغییرات پی در پی قوانین مرتبط با سرمایه

ریزی صحیح شده  دم امکان برنامهگذاران و ع منجر به سردرگمی سرمایه جز اینهامالیات، قوانین بانکی و 

سپاری ارزی،  های واردات، پیمان از: تغییرات مستمر تعرفه عبارتنداست. نمونه بارز تغییرات قوانین در کشور 

 ناکارآمددرخصوص قوانین و مقررات برای مثال  نرخ بهره مالکانه معادن، تعیین دستوری نرخ بهره بانکی و

مالی کشور اشاره کرد که باعث عملکرد نامساعد اعطای اعتبارات بانکی  های توان به قوانین و سیاست می

های اخیر، این شاخص در استان  طی سالها شاهدی بر این ادعاست.  شود. نسبت مصارف به منابع بانک می

رسیده که باالتر از سطح میانگین کشوری است )گزارش اقتصادی استان  211خراسان شمالی به حدود 

گذاری استان، عمده بار  های سرمایه به دلیل ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه(. 1932، خراسان شمالی

های استان  کاهش قدرت اعطای تسهیالت بانک ،در نتیجه ،های این استان بوده و مالی بر دوش بانک ینتأم

 ست.های اقتصادی شده ا در تأمین مالی بنگاه شدیدتری موجب اختالل

به حساب وکار استان  وضعیت کسب نامساعد نمودندر  دیگر  عامل بازدارنده مهم مالکیتامنیت حقوق 

 اند. بیش از متوسط بیان نمودهتأثیر این مؤلفه را بر کسب وکار  گذاران سرمایه% از 81حدود . آید می

ن میزان ها عاملی است که کمتری وکار، خدمات عمومی و زیرساخت های چهارگانه محیط کسب در بین مؤلفه

فعاالن  %24حدود . در این خصوص وکار استان ایفا کرده است کسب وضعیترا در نامساعد نمودن  یرگذاریتأث

 اند. ر از متوسط ارزیابی نمودهمساعدی محیط کسب و کار استان را بیشتاقتصادی  تأثیر این عامل بر نا

گذاران نسبت به  توان به بدبینی شدید سرمایه ها و خدمات عمومی را می زیرساخت مؤلفه یرتأثکم بودن 

های اخیر  در سال هامؤلفهقابل توجه دیگر  یرگذاریتأثدر مقابل به طوری که  نسبت داددیگر  مؤلفهسه 

  آید.  گذاران ناچیز به شمار می در نگاه سرمایه موانع زیرساختی و خدمات عمومی استان

وکار بر  های محیط کسب یک از مؤلفهر هگویای شدّت تأثیرگذاری  (2( بر اساس جدول )1)نمودار 

 .استوکار استان خراسان شمالی  وضعیت کسب
 

                                                           

1. Letter of Credit 
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 يطمح يها مؤلفهميزان تأثير در خصوص  یاستان خراسان شمال گذاران یهآراء سرما ینسب یفراوان یعتوز .4نمودار 

 وکار کسب

 گیرینتیجه. 6

گذاران بخش خصوصی در  که سرمایه است وکار به دلیل اهمیتی کسب محیطضرورت مطالعه در خصوص 

مدی بیشتر نتایج آو کار تر کنند. برای مطالعه دقیق در رشد اقتصادی کشور ایفا می ،در نتیجه ،تولید و

های  های مختلف صورت گیرند زیرا استان تری در استان ئیجز صورتباید این مطالعات به  تحقیقات،

گذاری بسیار  های سرمایه های خدادادی معادن و قابلیت مختلف کشور به لحاظ شرایط اقلیمی و نعمت

 وکار استان خراسان شمالی پرداخته است. کسبمحیط  . بدین منظور این مقاله به بررسیهستندمتفاوت از هم 

ها و قوانین و مقررات از نظر  های ثبات سیاسی دولت و مؤلفه سیاست مؤلفهست که نتایج حاکی از آن ا 

های اخیر  طی سال ،های اقتصادی سامانی شرایط فعالیتهگذاران استان خراسان شمالی بیشترین تأثیر را بر ناب سرمایه

نوسانات ها،  ثباتی قیمت انند بیقتصادی ممختلف اعوامل آن بر  یرتأثها و  اعمال تحریم در این استان گذارده است.

های گذشته  طی سالهای سیاسی دولت  ثباتی نتیجه بیجز اینها،  و یوارداتهای صادراتی و  نرخ ارز، محدودیت

شود  پیشنهاد می. بنابراین، خود قرار داده است یرتأثگذاران استان را به شدت تحت  بوده است که تولیدات سرمایه

تأثیر المللی به منظور مقابله و کاهش شدت  های بین گیری از ظرفیت و بهرهدر سیاست خارجی کشور  که
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های پرداختی به  ها نرخ بهره وام تمهیدات ویژه و راهبردی اتخاذ شود و تا هنگام کاهش این تحریم ،ها یمتحر

 . اعطا گرددبخش خصوصی کشور  های ب های مالیاتی ویژه ، نرخ بیمه و معافیتتولیدکنندگان

و افزایش قیمت انرژی در کشور موجب انحالل بسیاری از صنایع در  ها های هدفمندی یارانه سیاست

به دلیل افزایش  بوده استان خراسان شمالی شده است. کارخانه آجرسازی این استان که دارای قدمتی دیرینه

شمالی بسیار است  به عمر خود پایان داد. موارد مشابه چنین صنایعی در استان محروم خراسانقیمت انرژی 

تا جرا های مختلف ا تری در استان ها با دقت و به صورت جزئی که الزم است سیاست هدفمندی یارانه

 در کشور وارد شود. ،بالتبع ،ها و کمترین آسیب به بخش تولید در استان

وکار استان  دیگری است که عاملی بازدارنده در بهبود شرایط کسب مؤلفهامنیت و حقوق مالکیت 

استان در  یدادسراهاگذاران بخش خصوصی استان از ضعف  سرمایهخراسان شمالی ارزیابی شده است. 

های عظیم  موجب خارج شدن سرمایه دادسراهامدی آبرند. عدم کار رنج می مطالباتشانپیگیری 

ه تولیدکنندگان وارد شود که آسیب شدیدی را ب برای زمان طوالنی میگذاران از چرخه تولید  سرمایه

به فعاالن اقتصادی  یبخش ینانموجب اطمباید حاکم بر کشور  ینظام حقوقاین در حالی است که کند.  می

و حقوق آنان نباشد و در صورت بروز هرگونه خطری  سرمایه خطری متوجه گونه یچهکه شود به طوری 

 یتحما ها شرکت یتاز حقوق مالک ها دادگاهاگر . یدنما حمایت تواند از حقوق آنانب یوقو حق یینظام قضا

ها به صورت  الزم است تا دادگاه ،بنابراینوجه اقتصادی نخواهد بود.  یچبه ه توسعه و یقنکنند تحق

 تری به دعاوی بپردازند. تخصصی

را در نامساعد نمودن  یرگذاریتأثها عاملی است که کمترین میزان  خدمات عمومی و زیرساخت

ها هنوز  است. استان خراسان شمالی استانی محروم بوده که در زمینه زیرساختداشته وکار  کسب وضعیت

بر وضعیت نامساعد وکار  کسب محیطهای  مؤلفهدیگر  یرتأثهای نرفته بسیاری دارد. اما به دلیل شدت  راه

نباید توجه به بخش  اماگذاران استان کم و جزئی است.  مایهاز دید سر مؤلفهاین  یرتأثبخش خصوصی استان، 

-آهن گرگاندر احداث پروژه راه یعسرعمومی این استان را از نظر دور داشت. تها و خدمات  زیرساخت

 یزتوسعه و تجه، بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان یلکم، تتوسعه فرودگاه بجنورد، مشهد-بجنورد

به منظور کاهش برداشت آب  یزیر برنامه یننو یاریگسترش شبکه آب، ستانادر موجود  یصنعت یها شهرک

بازارچه  یجادبه منظور اخذ موافقت ا ،با کشور ترکمنستان یزنیراو  و ممنوعه استان یبحران یها از دشت

 .بخشدتواند بخش زیرساختی استان را بهبود  از جمله اقداماتی است که می ،پرسه سو یمرز

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            17 / 20

https://qjerp.ir/article-1-1002-fa.html


 47هاي اقتصادي  شماره   ها و سياست فصلنامه پژوهش    411

 

 منابع 
در رشد  (FDI)گذاری مستقیم خارجی  نقش سرمایه" ،(1932) علی حسین؛ رفعت، بتول و رئیسی، عباساستادی، 

 .147-172 ، صص3شماره  ،فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی ،"( و بررسی رابطه آنها1987-1957اقتصادی ایران )

، "وکار با تاکید بر جایگاه ایران کسبهای بهبود فضای  بررسی شاخص" ،(1931) فر، فاطمه اشرفی، یکتا و فهیمی

 .7-42صص  ،11، شماره های اقتصادی ماهنامه بررسی مسائل و سیاست

مطالعات  :، تهرانامنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب )مطالعه تطبیقی((، 1957) برومند، شهزاد و همکاران

 .های مجلس شورای اسالمی، چاپ اول اقتصادی مرکز پژوهش

: تهران ،بررسی عوامل موثر بر سنجش و بهبود فضای کسب و کار در ایران، (1931) ژاد، احمد و شیرکوند، سعیدن ترک

  تهران.  معادن و صنایع و بازرگانی اتاق

 ،«وکار در ایران گذاری و کسب موانع نهادی سرمایه» ،(1931) الساداتی، سعید ملک و بحرینی، محمدحسین زاده حسین

 .43-15، صص 95شماره  ،ی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعهاجتماعماهنامه 

فصلنامه مطالعات ، "کشور توسعه پنجم برنامه الیحه در کار و کسب محیط دورنمای" ،(1953) خضری، محمد
 .53-112صص  ،45، شماره 19، دوره راهبردی

وکار در  همایش بهبود فضای کسب ،"ایران در وکار کسب فضای بر نااطمینانی و ریسک یرتأث" ،(1932) دلیری، حسن

 وزارت امور اقتصادی و دارایی. ،المللی صداوسیما بین های مرکز همایشتهران:  ،ایران

مرکز  :تهران ،ترجمه و تالیف جعفر خیرخواهان  ،وکار های بهبود محیط کسب آموزه ،(1932)دی سوتو، هرناندو 

 های مجلس شورای اسالمی.  پژوهش

 کشورهای در اقتصادی رشد بر وکار کسب فضای یرتأث بررسی" ،(1931) شبانی، زهرا اهلل و دهقانشهنازی، روح

 .111-158 ، صص9شماره  ،11سال  ،نامه اقتصادیشپژوه ،"منتخب

کشور و امکان ارتقای رتبه ایران در  وکار کسب فضای بهبود در سرمایه بازار نقش" ،(1932) آبادی، علی صالح

 .13-95، صص 5و  7شماره ، 19سال  ،مجله اقتصادی ،"بانک جهانیبندی  رتبه

معاونت  ،اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی ،(1932)گزارش اقتصادی استان خراسان شمالی 

 اقتصادی.

های  گزارش ،(1953وکار ) گزارش نتایج پایش فضای کسب(، 1953های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش
 وکار.  گروه فضای کسب ،اسالمی شورای مجلسهای  فصلی مرکز پژوهش

دفتر مطالعات  ،وکار بانک جهانی نقدی بر گزارش انجام کسب ،(1931های مجلس شورای اسالمی ) مرکز پژوهش

 .11579شماره  ،وکار گروه کسب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            18 / 20

https://qjerp.ir/article-1-1002-fa.html


 413    وضعيت چهار مؤلفه کلی محيط کسب و کار در استان خراسان شمالی

وکار، راهبرد رشد؛  فضای کسب" ،(1932) ، زهرهالدین؛ امامی میبدی، مهدی؛ عشرتی، سمانه و احمدی مکیان، سیّدنظام

های رشد و توسعه  فصلنامه پژوهش ،"های اقتصادی مقایسه کشورهای اسالمی منطقه منا و سازمان توسعه و همکاری
 .78-54صص  ،11شماره  ،9سال  ،اقتصادی

 ،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ،کار و کسب محیط بهبود و سنجش ،(1957) میدری، احمد و قودجانی، اصالن

 چاپ اوّل. صنایع، مدیران انجمن: تهران

 یماریب یبررس" ،(1955) یدمجفخار، و  ، رحیمیاصفهان یداللی؛ مصطفزاده، کریم ید؛سعصمدی،  یجه؛خد ی،نصرالله

 هایی)بررسی اقتصاد مقدارفصلنامه  ،"یگذاریهرابطه مبادله بر ساختار سرما یرگذاری: تاثیراندر اقتصاد ا یهلند
 .147-172صص  ،4 ، شماره1 ، دورهسابق( یاقتصاد

Arruñada, B. (2007a), “Market and Institutional Determinants in the Regulation of 

Conveyancers”, European Journal of Law and Economics, 23 (2). 

 ,Formalización deempresas: Costes frente a eficiencia institucional ,(2007b) ـــــــــ
Thomson, Cizur Menor, in press. 

Berg, J. and Cazes, S. (2007), "The Doing Business Indicators: Measurement Issues and 
Political Implications, Employment Analysis and Research Unit", Economic and Labor 

Market Analysis Department, Geneva: ILO. 

Borner, S.;  Brunetti, A. and Weder, B. )1995(, “Policy Reform and Institutional Uncertainty: 

The Case of Nicaragua”, Kyklos, Wiley Blackwell, Vol. 48(1), pp. 43-64. 

Brunetti, A; Kisunko, G; and Weder, B. (1997), )Credibility of Rules and Economic Growth: 

Evidence from a Worldwide Survey of the Private Sector (working paper), World Bank. 

 Credibility of Rules and Economic Growth: Evidence from a Worldwide ,(1998) ـــــــــ

Survey of the Private Sector, World Bank. 

De Soto, H. (1989), The Other Path: The Invisible Revolution in Third World,  arpercollins.  

Doing business (2011), Full text. World Bank, Available online at: 

http://www.doingbusiness.org. 

Driemeier, M. H. and Pritchett, L. (2010), How Business Is Done and the Doing Business 
Indicators: The Investment Climate when Firms Have Climate Control, The World Bank, 
Research Working. 

Ebell, MC. and Haefke, C. (2003), Product Market Deregulation and Labor Market 

Outcomes-University of Kiel, Germany. 

Klapper, L. F. and Love, I. (March 15, 2011), The Impact of Business Environment Reforms 

on New Firm Registration, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1786802 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1786802. 

Klitgaard (1990), “Information and Market Institutions in Adjusting to Reality: Beyond 

“State versus Market”, in Economic Development, ICS Press. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            19 / 20

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1786802
https://qjerp.ir/article-1-1002-fa.html


 47هاي اقتصادي  شماره   ها و سياست فصلنامه پژوهش    441

 
Mauro, P.  (1995), “Corruption and Growth”, Quarterly Journal of Economics, vol. 110, pp. 

681–712. 

Rodrik, D. (2000), “Institutions for High-Quality Growth: What They are and How to Aquire 

Them”, NBER Working Paper, Vol. 7540. 

Siermann, Clements. L.J. and de haan, J. (1996), “Political instability, Freedom, and 

Economic Growth: Some Further Evidence”, Economic Development and Cultural Change, 

Pp. 339-350. 

Thomas, L; Leape, J; Hanouch, and Rumney, R. (2005), BM- Forreign Direct Investment in 
South Africa: The initial impact of the Trade, Development- UK. 
World Bank. (2002), World Development Report 2002: Building Institutions for Markets, 

NewYork: Oxford University Press. 

World Bank. (1997), World Development Report 1997: The State in a Changing World, 

NewYork: Oxford University Press. World Bank. https:/openknowledge/worldbank.org. 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            20 / 20

https://qjerp.ir/article-1-1002-fa.html
http://www.tcpdf.org

