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هاي کالن اقتصادي بر تعداد ثباتی برخی شاخص اثر بی

 وکار ایران  هاي فعال در فضاي کسب شرکت
  

   ***و زهرا اربابی** پور مقدم ، هادي اسماعیل *وحید دهباشی

  24/10/1397تاریخ پذیرش:    22/11/1396تاریخ دریافت: 

  چکیده
ح کالن، بهبـود فضـاي کسـب و    هاي اخیر به منظور حل مشکالت اقتصادي جوامع در سطدر دوره

هـا اسـت   کار مورد توجه قرار گرفته است. فضاي کسب و کار شامل عوامل خارج از کنترل بنگـاه 
هـاي اخیـر مـورد توجـه      هاي اقتصـادي تاثیرگـذار اسـت. ایـن مفهـوم در دهـه      که بر عملکرد بنگاه

هـاي  گـذاري سیاسـت المللی قرار گرفته به طوري کـه بخشـی از اهـداف و    کشورها و نهادهاي بین
کالن کشورها به بهبود فضاي کسب و کار اختصاص یافته است. از این رو، این مطالعه بـه بررسـی   

هاي فعال در فضاي کسـب و کـار   هاي کالن اقتصادي  بر تعداد شرکتثباتی برخی شاخصاثر بی

دهـد  ن مـی جمعی و مدل خودرگرسیون برداري نشـا پردازد.  نتایج در چارچوب روش همایران می
هاي فعـال در فضـاي کسـب و کـار     که کیفیت محیط اقتصادي، فیزیکی و انسانی بر تعداد شرکت

هاي کالن اقتصـادي بـه   ثباتی در شاخصگذارد. به بیان دیگر در بلندمدت، افزایش بیایران اثر می

شـود. همچنـین   هـاي فعـال مـی   عنوان نماگر کیفیت محیط اقتصادي، موجب کاهش تعداد شرکت
هاي توسعه انسانی و سرمایه فیزیکی به عنوان نماگرهاي کیفیت محیط انسـانی و فیزیکـی،   اخصش

هاي فعال ها دارند. بنابراین در جهت گسترش شرکتتاثیر معنادار و مثبتی بر افزایش تعداد شرکت

هاي دقیق بـراي افـزایش کیفیـت    ریزيدر فضاي کسب و کار، ضروري است دولت با اتخاذ برنامه
       یط مؤثر بر آن به ویژه ثبات اقتصاد و اجراي متعهدانه آن گام بردارد.مح
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   مقدمه -1

گـذاران در کشـورهاي مختلـف بـه منظـور دسـتیابی بـه رشـد         نظران و سیاسـت صاحب

انـد.  ي جامعـه راهبردهـاي مختلفـی را برگزیـده    اقتصادي، رفاه و حل مشکالت اقتصاد

اغلب بهبود فضاي کسب و کار به عنوان یک راهبرد شناخته شده اقتصادي مدنظر قرار 

و ساکس  2005، 1گیرد. از دید برخی محققان این راهبرد، مکمل (بارتل و هریسونمی

زي اسـت.  سـا ) خصوصی2008، 3نیاز (اسفتی و همکاران) و یا پیش2000، 2و همکاران

برخی نیز بر این باورند رفع موانع بخش خصوصی یا همان بهبود فضـاي کسـب و کـار    

برنده نوبل اقتصاد  4سازي شود. این راهبرد را جوزف استیگلیتزباید جایگزین خصوصی

اقتصاددان مشهور دانشگاه هاروارد  5و ژانوس کورناي» رشد بخش خصوصی از پایین«

 دند.نامی» رشد طبیعی بخش خصوصی«

زمـان و یـا یکـی از    گیـري هـم  دهد رشد بخش خصوصی با بهرهتجربه جهانی نشان می

هـاي دولتـی   ها و شرکتپذیر است. یک رویکرد، واگذاري دارایی رویکرد فوق امکان دو

) 1994، 8و ارلیـک و همکـاران   1988، 7؛ ویکرز و یارو1965، 6به بخش خصوصی (آکیان

 2001، 10؛ شـرلی و واش 2001، 9کار (مگینسن و نتر و رویکرد دیگر بهبود فضاي کسب و

) اســت. فضــاي کســب و کــار کلیــه عوامــل مــوثر بــر عملکــرد 2002، 11و یــانکو و مــورل

هـاي حـاکمیتی، ثبـات قـوانین و مقـررات،      واحدهاي اقتصادي را از جمله کیفیت دسـتگاه 

ارات و قـدرت  هـا فراتـر از اختیـ   شود که تغییـر دادن آن ها و... شامل میکیفیت زیرساخت

). هرچنـد بـه لحـاظ نظـري     1387هاي اقتصـادي اسـت (میـدري و قودجـانی،     مدیران بنگاه

سـازي  پذیر است، اما معموال کشـورهایی کـه در پـی خصوصـی    جمع این دو راهبرد امکان

                                                                                                              
1-Bartel and Harrison  
2- Sachs et al.  
3- Asaftei et al.  
4- Joseph Stiglitz 
5- János Kornai 
6- Alchian   
7- Vickers and Yarrow  
8- Ehrlich et al.  
9- Megginson and Netter  
10- Shirley and Walsh  
11- Djankov and Murrell  



 105... فعال يها بر تعداد شرکت يکالن اقتصاد هاي	شاخص یبرخ ثباتی یاثر ب

 
 

 

 

 

 

 

اند و کشـورهایی کـه راهبـرد بهبـود فضـاي      اند از بهبود فضاي کسب و کار غافل شدهبوده

، 1انـد (گریفیـث  سـازي را دنبـال نکـرده   اند، هدف خصوصـی کرده کسب و کار را انتخاب

تـرین الــزام  ). توسـعه اقتصـادي بـدون رشـد بخـش خصوصـی ممکـن نیسـت و مهـم         2005

دستیابی به توسعه مطلوب، فراهم کردن فضاي کسب و کار مناسب اسـت. در واقـع بهبـود    

ناپـذیر اسـت   بآهنگ فرآینـد توسـعه، ضـرورتی اجتنـا    فضاي کسب و کار به عنوان پیش

  ).  2008(اسفتی و همکاران، 

توان به عنوان یک محیط کـالن اقتصـادي قلمـداد کـرد کـه      فضاي کسب و کار را می

هـا، دولـت و خارجیـان    هاي اقتصادي شـامل خانوارهـا، بنگـاه   هریک از کارگزاران فعالیت

گـزاري،  کنند. کیفیت محیط اقتصادي از جهـات گونـاگونی بـر قـانون    نقشی در آن ایفا می

). اگر دولت عالوه 1387اجرا و نهایتا بر بهبود فضاي کسب و کار تاثیرگذار است (ریشتر، 

هـاي اقتصـادي را   بر رفع محدودیت براي فعاالن اقتصادي، شرایط ایجـاد و گسـترش بنگـاه   

گیـري یـک نظـام    تواند منجر بـه شـکل  هاي مناسب کالن اقتصادي میفراهم کند، سیاست

-هاي نامناسب اقتصادي میوفا، شفاف و توانمند شود. همچنین سیاستاقتصادي سالم، شک

ثباتی و انواع ریسک تاثیر منفی بـر فضـاي   هاي غیر ضروري، ایجاد بیتواند با تحمیل هزینه

  ).1392کسب و کار داشته باشد (مکیان و همکاران، 

ع بـر فضـاي   تـرین مـان  ثباتی اقتصاد کالن را بـه عنـوان مهـم   گزارش بانک جهانی نیز بی

). بـر اسـاس ارزیـابی بانـک     2005، 2کند (گـزارش توسـعه جهـانی    کسب و کار قلمداد می

)، سهولت کسـب و کـار در ایـران در مقایسـه بـا دیگـر کشـورها        1جهانی، مطابق جدول (

کشور بـه ترتیـب    189از بین  2015و  2014هاي وضعیت نامناسبی دارد. رتبه ایران در سال

با مالحظه جایگـاه ایـران در شـاخص فضـاي کسـب و کـار بانـک         است. 130و  132برابر 

هـاي  توان به وضعیت نامساعد فضاي کسب و کـار در ایـران پـی بـرد. شـاخص     جهانی، می

-کننده فضاي فعلی کسب و کار در کشور است، بلکـه بـراي سـرمایه   مزبور نه تنها منعکس

بنابراین در شرایط فعلی که کننده است. گذاران خارجی نیز به عنوان شاخصی مهم و تعیین

-شود، بهبود فضاي کسب و کار بـراي بـاال بـردن انگیـزه سـرمایه      با دوران پسابرجام یاد می

  گذاران خارجی در ایران، الزامی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

                                                                                                              
1- Griffith et al.  
2- World Development Report  
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  ): رتبه بندي ایران در جهان براساس شاخص انجام کسب و کار1جدول (

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005 سال

  130  132  145  144  140  131  142  135  131  119  108  رتبه

تعداد 

  کشورها
133  155  175  178  181  183  183  183  185  189  189  

  »Doing business«منبع: گزارشات بانک جهانی مربوط به 

  

بـر تعـداد   هـاي کـالن اقتصـادي    ثبـاتی برخـی شـاخص    این مطالعـه بـه بررسـی اثـر بـی      

پردازد. در ادامه این مقاله، فضاي کسـب   هاي فعال در فضاي کسب و کار ایران می شرکت

ثبـاتی اقتصـاد   و کار و عوامل موثر بر آن با تکیه بر مدل مفهومی بررسی شـده و اثـرات بـی   

شـود.  شـود و سـپس در بخـش سـوم مطالعـات تجربـی مـرور مـی         کالن بـر آن تحلیـل مـی   

گیـري  بنـدي و نتیجـه  یج حاصل از تخمین مـدل و در نهایـت جمـع   شناسی تحقیق، نتا روش

  دهند. هاي پایانی مقاله را تشکیل میبخش

  

  فضاي کسب و کار و عوامل موثر بر آن با تکیه بر مدل مفهومی -2

هاي اقتصـادي جدیـدي را فـراهم کـرد کـه      ناکارآمدي دولت زمینه بروز نظریات و تئوري

سـازي  خصوصـی   80ت و بازار بودند. به این ترتیـب در دهـه   ها ترکیب بهینه دولمبناي آن

گـذاران اقتصـادي بـا تغییـر     پـردازان و سیاسـت  نظریـه  90مورد توجه قرار گرفت و در دهه 

انـد (میـدري و قودجـانی،    گذاري بر بهبود فضاي کسب و کار تاکید کردهپارادیم سیاست

تـرین  تـوان از مهـم  ن پرویـی را مـی  اقتصـاددا  1). در این میان نظریات هرناندو دسـوتو 1387

  نظریات جدید قلمداد کرد که انقالب بزرگی را در کشورهاي توسعه نیافته بر پا کرد. 

هاي ایجاد توسعه است و بـدون  ترین راهاز نظر دسوتو بهبود فضاي کسب و کار از مهم

ق داشتن فضاي مناسب کسب و کار، بخش خصوصی به اقتصاد زیرزمینی و غیر مولـد سـو  

). در این میان، تمرکـز بـر   1387؛ میدري و قوچانی، 1390شبانی، یابد (شهنازي و دهقانمی

صـورت   2005فضاي کسب و کار بـه صـورت مـدون در گـزارش سـاالنه توسـعه جهـانی        

هـزار   30تر موانع کسب و کار به نظرسـنجی از  گرفت. این گزارش به منظور شناخت جامع

                                                                                                              
1- Hernando de Soto 
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هاي مصاحبه شده، درصد از شرکت 80پرداخت؛ حدود  کشور در حال توسعه 53بنگاه در 

ثباتی اقتصـاد کـالن بیـان کردنـد و سـپس عـواملی       ترین مانع فضاي کسب و کار را بیمهم

هاي بعدي مطرح کردند. نتایج این نظرسنجی  نظیرکمبود سرمایه انسانی و فیزیکی را در رده

  ) ارائه شده است.2به طور خالصه در جدول (

  

1هزار بنگاه در کشورهاي در حال توسعه 30موانع کسب و کار در ): 2جدول (
  

  درصد  نوع موانع  درصد  نوع موانع

  61  نظام حقوقی و قضایی  79  ثباتی اقتصاد کالنبی

  57  برق  75  نرخ مالیات

  56  قوانین نیروي کار  72  فساد

  47  حمل و نقل  70  سهولت دسترسی به منابع مالی

  40  دسترسی به زمین  63  گستردگی جرایم اجتماعی

  40  مخابرات  62  مقررات مالیاتی

    61  مهارت نیروي انسانی

  2005منبع: گزارش توسعه جهانی 

  

هاي پیشین بـه   هاي پژوهش بندي یافته هاي مفهومی، پژوهشگر از تحلیل و دستهدر مدل

اي کنـد. بـر   هاي عملیاتی پژوهش استفاده مـی  عنوان نقشه راهی براي طراحی ابزار و پرسش

 3) و کـالرك 2003( 2هـاي مفهـومی دفـت   ، در ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از مـدل     این منظور

شود. جهت ) عوامل موثر بر فضاي کسب و کار در قالب یک مدل مفهومی بیان می2003(

تر شدن این موضوع، ابتدا دو مدل مفهـومی دفـت و کـالرك نشـان داده شـده و در      روشن

شـود و سـپس   ) ارائـه مـی  3ر این تحقیق در قالب شکل (نهایت مدل مفهومی به کار رفته د

  گیرد. توجیه مدل مفهومی ارائه شده صورت می

                                                                                                              
 هاي مصاحبه شده به هر مانع به دست آمده است.هاي مثبت شرکتدرصدهاي جدول با توجه به پاسخ -1

2- Daft  
3- Clark  
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شود دفت، عوامل موثر بر فضاي کسـب و کـار   ) مالحظه می1گونه که در شکل (همان

هـاي  توانـد از جنبـه  مولفه به تصویر کشیده است؛ هرچند که این موضوع می 9را در قالب 

 وجه قرار گیرد.دیگري نیز مورد ت

  

  ): مدل مفهومی عوامل موثر بر فضاي کسب و کار با توجه به مدل دفت1شکل (

  
 هاي پژوهش یافتهمنبع: 

  

) 2گانـه شـکل (   هـاي هشـت  ) نیز فضاي کسب و کار را متاثر از محـیط 2003کالرك (

 هـا بـا مـدل دفـت تفـاوت دارد، امـا ایـن دو از       داند. این مـدل هرچنـد در برخـی مولفـه    می

چارچوب یکسانی برخوردار هستند و هریک با رویکردهـایی متفـاوت بـه بررسـی عوامـل      

  اند.موثر بر فضاي کسب و کار پرداخته

  

 

فضاي کسب 

و کار

فضاي اقتصاد  

کالن
بازار و 

سیاستهاي  

دولت

سیاستهاي  

مالیاتها  (دولت 

)و عوارض

منابع انسانی

امور مالی و 

تأمین منابع  

مالی

کانالها و شبکه 

تأمین مواد  

اولیه

فضاي بین 

المللی

فضاي اجتماعی  

و سیاسی

فضاي فناوري
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  ): مدل مفهومی عوامل موثر بر فضاي کسب و کار با توجه به مدل کالرك2شکل (

  

  
  هاي پژوهش یافتهمنبع: 

  

کار را در قالب مدل مفهومی ذیل  توان عوامل موثر بر فضاي کسب وبه این ترتیب، می

  شامل کیفیت محیط اقتصادي، فیزیکی و منابع انسانی ارائه کرد.

 1بانک جهانی 2016توان به گزارش فضاي کسب و کار در تایید این مدل مفهومی، می

تواند اثرات مثبتی بر استناد کرد که هرگونه اصالحات جهت بهبود فضاي کسب و کار می

داشته باشد، اما اثرگذاري هر چه بیشتر اصالحات بـدون داشـتن ثبـات    فضاي کسب و کار 

تواند اثر هرگونه سیاسـت در  ثباتی اقتصاد کالن میپذیر نیست. پس بیاقتصاد کالن امکان

جهت بهبود فضاي کسب و کار را به آسانی تقلیل داده و تحت تاثیر قـرار دهـد. همچنـین    

رمایه انسانی و فیزیکـی بـر رشـد اقتصـادي تاکیـد      ادبیات مربوط به رشد، همواره به نقش س

یابی علل و عوامـل  دارند به طوري که اقتصاددانان توسعه در مسیر مطالعات خود براي ریشه

                                                                                                              
1- Doing Business (2016), World Bank Report 

فضاي 

کسب و کار

محیط اقتصاد  

کالن

محیط بخش 

عمومی

محیط منابع  

مالی و سرمایه  

گذاري

محیط  

جمعیتی و 

اجتماعی

محیط منابع

محیط سیاسی

محیط بین 

الملل

محیط فناوري
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موفقیت اقتصادي برخی از کشورها و ناکامی برخی دیگـر بـه اخـتالف سـرمایه فیزیکـی و      

ساس در مـدل مفهـومی ارائـه    کنند. بر این اسرمایه انسانی موجود در این کشورها توجه می

  شده، کیفیت محیط فیزیکی و انسانی از دیگر عوامل موثر بر فضاي کسب و کار است. 

  

  ): مدل مفهومی عوامل موثر بر فضاي کسب و کار3شکل (

  هاي پژوهش یافتهمنبع: 

  

  

 ثباتی اقتصاد کالن بر فضاي کسب و کاراثر بی -3

کارآفرینان و محیط کسب و کار بسیار مشهود است؛  ثباتی اقتصاد کالن برايهاي بیآسیب

توانـد تمـام   ثباتی اقتصاد کـالن بـه آسـانی مـی    نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل بی

 کـالن،  اقتصـاد  ثبـات بـی  شـرایط  درها را مختل کند. راهبردهاي اتخاذ شده توسط شرکت

 را اقتصادي عامالن تصمیمات تیثبابی این و بوده مشکل و پیچیده آینده هايگیريتصمیم

ثباتی یک پدیده پیچیده و چند بعدي شود. بی می تصمیمات به انحراف منجر و سازدمی متاثر

ثباتی اقتصادي اشاره گیري شده است. بیها، اندازهاست که توسط مجموعه وسیعی از روش

فضاي کسب و 

کار

کیفیت محیط  

اقتصادي، ثبات  

اقتصادي، کسري 

بودجه دولت، نرخ ارز، 

تورم

کیفیت فضاي منابع  

انسانی

سرمایه انسانی، منابع  

...انسانی و 

کیفیت فضاي فیزیکی

سرمایه فیزیکی،  

...زیرساخت فناوري و 
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د و عدم تعادل نرخ به مفهوم عدم تعادل اقتصادي دارد که براي نمونه در تحلیل شکاف تولی

  ).2006، 1گیرد (ایگرت و همکاران ارز نیز مورد استفاده قرار می

 ،2ریـورت  موسسـه  تعریف ثباتی اقتصاد کالن نقطه مقابل ثبات اقتصاد است. براساسبی

 آن در کـه  کنـد مـی  توصـیف  را ملـی  اقتصـاد  از وضـعیتی  ،»کـالن  اقتصاد ثبات« اصطالح

 ضـوابط  اسـاس  باشـد. بـر   رسـیده  حـداقل  به خارجی يهاشوك از ناشی هايپذیريآسیب

باثبـات   و پایین تورم شود؛می سنجیده عامل پنج طریق از کالن اقتصاد ثبات نیز ماستریخت

 نسـبت  درصـد)،  9 دامنه به پایین (محدود بلندمدت بهره درصد)، نرخ 3 تورم باالي حد (با

 تولیـد  درصـد  60 میـزان  بـه  دهیبـ  بـاالي  حـد  داخلی (با ناخالص تولید به ملی بدهی پایین

 تولیـد  درصـد  3 میزان به کسري باالي حد دولت (با پایین ساالنه کسري داخلی)، ناخالص

  درصد).  5/2 تا حداکثر ارز باثبات (نوسان ارز داخلی) و ناخالص

 برقـرار  زیـر  شـرایط  آن در کـه  دانـد مـی  وضـعیتی  را اقتصـادي  ) ثبات1993در مقابل فیشر (

  باشند:

 باشد. بینی پیش قابل و پایین تورم نرخ -

  باشد. مناسب گذاري سرمایه براي بهره، واقعی نرخ -

 خـوبی  به دولت بودجه و باشد پایدار و به صورت اختالل و نوسان از عاري مالی سیاست -

 قابل سطح در داخلی ناخالص تولید به بودجه کسري نسبت دیگر، عبارت به شود. مدیریت

  نباشد). ندهشود (فزای حفظ قبولی

و در  گیـرد  قـرار  حـداقل  سـطح  در هابدهی تامین براي بانکی سیستم اعتبارات از استفاده -

  شود. تعیین آن تعادلی مقدار به نزدیک سطحی در ارز نرخنهایت، 

ریزي بلندمدت ثبات اقتصاد کالن از طریق کاهش قابل توجه نااطمینانی و پیشبرد برنامه

). 1392منشـادي و پـوررحیم،   کنـد (دهقـان   کسب و کار می کمک بسیاري به بهبود فضاي

کند به طـوري کـه   ثبات اقتصادي نوعی آرامش خاطر براي کارگزاران اقتصادي فراهم می

  در چنین شرایطی:

  ).No Policy Surpriseها و قوانین اندك است (* تغییرات غیرمنتظره سیاست

                                                                                                              
1- Egert et al. 
2- Reut 
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قوانینی که خود وضع و اعـالم کـرده    ها و* کارگزاران مطمئن هستند که دولت به سیاست

  ).Credibility of Announcementsاست پایبند خواهد ماند (

تـر آنکـه   شـود و مهـم  رسانی مـی نفعان اطالعها و قوانین سریعا به ذي* هرگونه تغییر در سیاست

 شـوند ها و قـوانین مشـارکت داده مـی   کارگزاران اقتصادي در فرآیند ایجاد تغییرات در سیاست

)Information and Participation1390الساداتی، زاده بحرینی و ملک) (حسین.(  

انـداز ملـی و   تامین ثبات اقتصادي ضرورتی انکارناپذیر است. ثبات اقتصاد کـالن، پـس  

ها پذیري صادرات، ترازپرداختگذاري خصوصی را افزایش داده و با تقویت رقابتسرمایه

هاي اصالح ساختار اقتصادي نظیر اصـالحات مـالی،   ام برنامهبخشد. موفقیت تمرا بهبود می

هـاي انـرژي مسـتلزم وجـود ثبـات      هاي تعدیل، آزادسازي و هدفمند کـردن یارانـه  سیاست

 ). 1380عراقی و همکاران، اقتصاد کالن است (خلیلی

ثبـاتی اقتصـاد کـالن را یـک مسـاله کلیـدي در       هاي اقتصادي جهانی در قرن بیستم، بـی بحران

ثبـاتی  گیرنـد کـه بـی   اند. بیشتر مطالعات تجربی نتیجه مـی تحلیل رشد اقتصادي و توسعه جلوه داده

ثبـاتی  ). در واقـع، بـی  2005، 2و کـرن و تنریـرو   2007، 1بر رشد تاثیر منفی دارد (لویزا و همکـاران 

ري وگـذاري و بهـره  )، سـرمایه 2005، 4و ولـف  2005، 3دهد (آیزنمن و پینتـو مصرف را کاهش می

کنـد (افنسـو و    هاي اقتصادي را تضعیف می) و کیفیت سیاست2000، 5کند (دهنعوامل را کم می

دهنـد کـه کشـورهاي در حـال     هـا نشـان مـی   ). ایـن کانـال  2007، 7و فتاس و میهـو  2010، 6فرسري

هـاي  ثباتی اقتصـاد کـالن قـرار دارنـد، شـوك     پذیري بیشتري از بیدر معرض آسیب توسعه

و  2009، 8هـا هسـتند (ملـک و تمپـل    کنند و کمتر قـادر بـه جـذب آن    ه میبیشتري را تجرب

  ).2010، 9جیوانی و لوچنکودي

کنـد کـه از    ثباتی اقتصاد کالن، نااطمینانی در فضاي اقتصادي را ایجـاد مـی  عالوه بر این، بی

گـذاري  این طریق بر سطح تقاضاي کاالها و خدمات در اقتصاد با تصمیمات مصـرف و سـرمایه  

                                                                                                              
1- Loayza et al.   
2- Koren and Tenreyro  
3- Aizenman and Pinto  
4- Wolf  
5- Dehn  
6- Afonso and Furceri  
7- Fatas and Mihov  
8- Malik and Temple  
9- Di Giovanni and Levchenko  
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وري یا ارائه اعتبـار مـوثر    گذارد. همچنین نااطمینانی بر عرضه اقتصاد با تاثیر بر رشد بهرهثیر میتا

هـا شـود.   انـداز بیشـتر خـانواده   تواند باعث پسثباتی اقتصاد کالن میاست. نااطمینانی ناشی از بی

از ایـن رو،   گـذاري شـود و  تواند منجر به تعویق سرمایهها میهمچنین عدم اطمینان براي شرکت

گذاري را به طور موقت کاهش دهد و در نتیجه نرخ رشد سهام را کم کند. از هاي سرمایههزینه

- ثباتی اقتصاد کالن با ایجاد نااطمینانی، عالوه بر اینکه تقاضا را تحت تـاثیر قـرار مـی   این رو، بی

شـود   جاد شده موجب مـی گذارد. همچنین نااطمینانی ایدهد بر پتانسیل تولیدي اقتصاد نیز اثر می

وري را تضـعیف  ها تصمیم به استخدام و اخراج را به تعویق اندازند کـه ایـن خـود بهـره    شرکت

کند. نااطمینانی موجب افزایش ریسک و در نتیجه تشدید شرایط اعتباردهندگان براي اعطـام   می

  ).2013، 1وام خواهد شد (هادو و همکاران

  

  پژوهشپیشینه  -4

ها و کار در کشورهاي مختلف انجام گرفته است که در هریک از آنبررسی فضاي کسب 

با توجه به شرایط خاص قلمرو مورد مطالعه، برخی متغیرهـاي مـوثر منظـور شـده اسـت؛ از      

) به صورت خاص اثر فناوري اطالعـات را بـر فضـاي کسـب و کـار      2004( 2جمله اندریکا

هـاي مختلـف فعـال در    ونه از بنگـاه کشور رومانی بررسی کرد. در این مطالعه به صورت نم

منطقه کلوج در رومانی استفاده شده است. نتایج حـاکی از تـاثیر مثبـت و معنـادار فنـاوري      

هاي کوچک و متوسط اسـت. اثـر   ویژه براي بنگاهاطالعات بر فضاي کسب و کار منطقه به

رك ) و کـال 2003هـاي مفهـومی ارائـه شـده نظیـر دفـت (       فناوري اطالعات در قالب مـدل 

رود در دیگـر  ) که به عنوان یکی از عوامل موثر بر فضاي کسب و کار به شـمار مـی  2003(

 5)، لـی و همکـاران  2003( 4)، بهات و همکـاران 2001( 3مطالعات از قبیل والنتین و هالووي

ــن2008(  2) و مــولی2009( 1)، بــورگس و همکــاران 2001( 7)، رائــو2009( 6)، الي و چ

  قرار گرفته است. ) نیز مورد بررسی 2009(

                                                                                                              
1- Haddow et al.   
2- Andreica  
3- Valentinea and Holloway  
4- Bhat, et al. 
5- Li et al.  
6- Lai and Chen  
7- Rao  
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) به بررسـی شـاخص   2007( 4) و برگ و کازس2008( 3هاي لی و همکاراندر پژوهش

ها حاکی از آن بود که کشورها با دخالت شده است. نتایج آن استخدام نیروي کار پرداخته

انـد و  کمتر در این امور رتبه بهتري در شاخص استخدام نیروي کار به خود اختصـاص داده 

اي را ارائـه خواهـد   کننده ده از این شاخص براي بررسی این موضوع نتایج گمراهفقط استفا

  کرد، بنابراین باید فضاي کسب و کار را در رابطه با وضعیت اشتغال مورد توجه قرار داد.

بی ثباتی اقتصاد کالن و خروج کسب «اي با عنوان ) در مطالعه2009( 5بتچارجی و همکاران

ثبـاتی اقتصـاد کـالن بـر     به بررسـی اثـر بـی   » هاشکست و مالکیت شرکتو کار: عوامل موثر بر 

ثبـاتی اقتصـاد   اند. نتایج حاصل از تحقیق نشـان داد بـی  ها پرداختهورشکستگی و انحالل شرکت

  دهد. کالن، ریسک ورشکستگی و انحالل فعالیت کسب و کار را افزایش می

 6ب و کار توسط استل و همکارانروابط بین کارآفرینی و کارایی قوانین و مقررات کس

) بررســی شــده اســت. نتــایج 2011( 8) و هــالوارددریمر و پرچــت2010( 7)، نیســترام2006(

ــوانین و مقـــررات  نشـــان   دهنـــده وجـــود رابطـــه مثبـــت بـــین کـــارآفرینی و کـــارآیی قـ

  کسب و کار است. 

ر روي هاي کسب و کا) با استفاده از مدل تعادل عمومی اثر شاخص2015( 9باه و فنگ

وري در کشورهاي جنوب صحراي آفریقا بررسـی کـرد. نتـایج نشـان داد کـه      تولید و بهره

کیفیت پایین کسب و کار در کشورهاي مورد مطالعه به طور قابل توجهی اثر منفی بر تولید 

  وري داشته است.و بهره

راي هـاي تـابلویی بـ   ) در پژوهشی با استفاده از روش داده1387مرادحاصل و همکاران (

یافتـه بـه بررسـی تـاثیر فنـاوري اطالعـات و       دو گروه از کشورهاي درحال توسعه و توسـعه 

اند. نتایج حاکی از تـاثیر معنـادار   ارتباطات بر فضاي کسب و کار و تسهیل تجاري پرداخته

                                                                                                              
1- Borges et al.  
2- Mouelhi  
3- Lee et al.  
4- Berg and Cazes  
5- Bhattacharjee, et al.  
6- Stel et al.  
7- Nyström  
8- Hallward-Driemeier and Pritchett 
9- Bah and Fang  
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-فناوري اطالعات و ارتباطات بر فضاي کسب و کار و تسهیل تجاري در کشورهاي توسعه

  ن این اثر در کشورهاي در حال توسعه بود.یافته و نامشخص بود

) پیرامـون نقـش بـازار    1388آبـادي ( ) و صالح1388هاي طیبی و عباسلو (نتایج پژوهش

سرمایه و بازار پول در بهبود فضاي کسب و کار ایران نشان داد استفاده از اعتبـارات، خـواه   

جر به افزایش تولید شده هاي جدید، خواه در تامین سرمایه در گردش، منگذاريدر سرمایه

  سزایی داشته باشد. زایی تاثیر بهتواند در اشتغالو می

مـازار و  هـاي عـرب  هـاي آن در پـژوهش  بررسی شاخص کسـب و کـار و زیرشـاخص   

هـاي  ) انجام گرفت. نتایج بررسی زیرشـاخص 1392) و مکیان و همکاران (1389احمدیان (

ت فرامـرزي و اخـذ اعتبـار بـراي بهبـود      کسب و کار نشان داد باید زیرشاخص هـاي تجـار  

  کسب و کار مورد توجه ویژه قرار گیرد.

  

  شناسی و ارائه الگوروش -5

هـاي  هاي کالن اقتصادي بر تعداد شرکتثباتی برخی شاخص هدف از این مطالعه، تحلیل اثر بی

موضـوع  فعال در فضاي کسب و کار ایران است. براي این منظور ابتدا مدل مفهومی متناسـب بـا   

سـازي و الگوهـاي اقتصادسـنجی بـه بررسـی هریـک از عوامـل        پژوهش، ارائه و سپس با کمـی 

موجود در مدل مفهومی پرداخته شده است که این رویکرد با الهـام از مطالعـات اخیـر صـورت     

  گرفته است. 

گیري از یک مدل مفهـومی بـه بررسـی و    ) در مطالعه خود با بهره1998( 1لوزار و کاس

دت اثـر عوامـل مـوثر بـر تمایـل بـه پرداخـت افـراد بـا اسـتفاده از یـک الگـوي             برآورد شـ 

) اثر شـرایط اجتمـاعی و اقتصـادي    2004( 2اقتصادسنجی پرداختند. همچنین کراندال و وبر

) که 2004( 3محیطی را بر فقر با رویکرد آمایش سرزمین و با استفاده از مدل مفهومی بالنک

بعی از عوامـل جمعیتـی، هنجارهـاي اجتمـاعی، نهادهـاي      نرخ فقر نـواحی جغرافیـایی را تـا   

داند، بررسی کردند. از دیگر اجتماعی و عمومی، محیط زیست طبیعی و ساختار اقتصادي می

                                                                                                              
1- Luzar and Cosse  
2- Crandall and Weber  
3- Blank  
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توان بـه مطالعـات اسـمیت و    هاي مفهومی میمطالعات انجام شده با استفاده از رویکرد مدل

  ) نیز اشاره کرد.2002( 3ران)، هوچکیس و همکا1970( 2)، آرمسترانگ2000( 1هادداد

) براي بررسی 1)، رابطه (3با توجه به مطالب عنوان شده و بر مبناي مدل مفهومی شکل (

هاي فعال در فضاي کسب و هاي کالن اقتصادي بر تعداد شرکتثباتی برخی شاخص اثر بی

  شود:جمعی و مدل خودرگرسیون برداري ارائه میکار با استفاده از روش هم

 
)1(  

DB� = α +�β �DB���+�γ �MII� +�τ�C� +�θ �H� + U �

�

���

�

���

�

���

�

���

 

  

  Cنماگر کیفیت محیط اقتصـادي و  MIIهاي فعال در کسب و کار، تعداد شرکت DBکه 

هاي سرمایه فیزیکـی و سـرمایه انسـانی بـه عنـوان نماگرهـایی بـراي        به ترتیب شاخص Hو 

براساس طرح آمارگیري مرکز آمار ایـران   DBفیزیکی و منابع انسانی است.  کیفیت فضاي

هـاي صـنعتی   هاي صنعتی کشور که جامعه آماري این طرح شامل تمامی کارگاهاز کارگاه

، تعداد DBواقع در نقاط شهري و روستایی کشور است، حاصل شده است. در این تحقیق، 

اسـاس طـرح   اسـت کـه روش آمـارگیري آن بر    بیشترنفر کارکن و  10هاي صنعتی کارگاه

بـه عنـوان    MIIشـماري اسـت.   بـه صـورت تمـام    هاي صنعتی کشـور ارگیري از کارگاهآم

)، ایزمیهـان و  1999( 4هاي کالن اقتصادي با الهام از مطالعـات فیشـر  ثباتی برخی شاخص بی

) و 1391)، رحمـانی و همکـاران (  2012( 6)، کارنامه حقیقـی و همکـاران  2009( 5همکاران

) به صورت ترکیبی از چهار متغیر نرخ تورم، تغییرات نرخ 1392منشادي و پوررحیم (دهقان

ارز واقعی بازار، نسبت کسري بودجه به تولید ناخالص داخلی و نسـبت بـدهی خـارجی بـه     

 UNDP تولید ناخالص داخلی استفاده شـده اسـت. بـه تبعیـت از متـدولوژي     

در محاسـبه   7

                                                                                                              
1- Smith and Haddad  
2- Armstrong  
3- Hotchkiss et al.  
4- Fischer  
5- Ismihan et al. 
6- Karnameh Haghighi et al. 
7- United Nations Development Programme 
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، از آنجایی که چهـار عامـل اشـاره شـده از یـک طـرف واحـدهاي        1شاخص توسعه انسانی

هاي گیرند و از طرف دیگر، حداکثر و حداقلیکسانی نداشته و مقادیر متفاوتی به خود می

گیـري بـراي ایجـاد شـاخص واحـدي وجـود       متفاوتی دارند، امکان جمع کردن یا میـانگین 

) 2فرمـول کلـی منـدرج در رابطـه (    ندارد. بنابراین در مرحله اول چهار زیرشاخص براساس 

  اند.محاسبه شده

  

)2  (                                        It=
Xt‐Xmin

Xmax‐Xmin
  

  

مقـدار    Xtبـه صـورت متغیـري بـین صـفر و یـک اسـت.         Xمقـدار شـاخص    Itکه در آن، 

 Xبه ترتیـب ارزش حـداقلی و حـداکثري شـاخص      Xmaxو  Xminو  tدر زمان  Xشاخص 

دوره تحت بررسی است. در چارچوب فوق متغیرهـا مقـادیري بـین صـفر و یـک       طی تمام

گیري از چهـار شـاخص بـه دسـت آمـده از      با میانگین MII. در مرحله دوم کنند میاختیار 

 دهـی وزننیـز بـین صـفر و یـک خواهـد بـود.         MIIشود که مقدار فرمول فوق حاصل می

هـاي یکسـان،   وزندر روش  ؛گیـرد یانجام مـ  صورت دو به متغیرها در ایجاد یک شاخص

 هـا اسـت. فـرض   برخوردارنـد. روش دیگـر، تخمـین وزن    یکسـانی  اهمیـت  از عوامل همه

 جانشـین  عنـوان  بـه  دیگري وابسته متغیر یک توانمی که است این اساسی در این روش،

 شـاخص  ایـن  روي بـر  منتخب متغیرهاي برازش با و کرد پیدا ثباتی اقتصاد کالنبی براي

گرفـت.   نظـر  در متغیرهـا  از هریـک  هايوزن عنوان به را دست آمده به ضرایب ین،جانش

 عنـوان  بـه  را شاخصـی  تـوان مـی  اگر کهاین بر مبنی شود،می وارد روش این به که نقدي

 محاسـبات  به نیازي چه صورت این در گرفت نظر ثباتی اقتصاد کالن دربی براي جانشین

اسـت. اسـتفاده از روش    جداگانـه  شکل به ی اقتصاد کالنثباتگیري بیاندازه براي پیچیده

امـا ممکـن اسـت ایـن روش،      ،دهـد هاي مختلفی را ارائـه مـی  هاي اصلی، وزنلفهوتحلیل م

  .کندوزن منفی به متغیرهاي تحقیق انتساب و استفاده از روش اصالح شده را توصیه 

هـاي کـالن   اخصثباتی برخـی شـ   عنوان نماگر بی MIIشاخص  همچنین در این تحقیق

، وزن یکسـانی بـه متغیرهـاي    تحقیـق  اسـاس عنـوان  طبیعتـا بر اقتصادي معرفی شده اسـت و  

                                                                                                              
1- Human Development Index (HDI) 
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را طـی دوره زمـانی مـورد     MII)، رونـد  4شـکل ( دهـد.  کالن اقتصـادي معرفـی شـده مـی    

  دهد.مطالعه نشان می

  

طی دوره زمانی مورد مطالعه MIIروند متغیر  ):4(شکل 
  

  
  هاي تحقیقمنبع: یافته

  

اسـت   1391در سـال   MIIمشخص است نقطه اوج شـاخص  ) 4( از شکلطور که انهم

اسـتمرار نوسـانات   هـاي کـالن اقتصـادي نظیـر     ثباتی برخی شـاخص که حاکی از شدت بی

هـاي  نسبت به سـایر سـال   1391در سال  ویژه نرخ ارز و تورمهاي کلیدي به شدید در قیمت

 سـرمایه  تشـکیل هـاي  یه فیزیکـی از داده مورد مطالعه است. به منظور تعیـین شـاخص سـرما   

) محاســبه شــده اســت. 1962( 1یــناســاس رابطــه کالداخلــی اســتفاده و بر ناخــالص ثابــت

گذاري برابر تغییرات ایجاد شده در ارزش سـرمایه اسـت کـه بـا     اساس این رابطه، سرمایهبر

  آید.دست می) به3گیري انباشت سرمایه به صورت رابطه (انتگرال

  

)3  (                  I =
��

��
→ dk = Idt → K =∫dK = ∫ Idt  

  

                                                                                                              
1- Klein  



 119... فعال يها بر تعداد شرکت يکالن اقتصاد هاي	شاخص یبرخ ثباتی یاثر ب

 
 

 

 

 

 

 

�Iبا در نظر گرفتن فرم تبعی  = I(0)e
�� + c   وI(0)= e خـواهیم   ) را4رابطـه ( ، �

  داشت.

  

)4  (                                K� = K � + ∑ (I − D)�
�
���

                

ارزش خـالص سـرمایه در    �Kدهد که ا در هر سال ارائه می)، خالص سرمایه ر4رابطه (

گذاري ناخـالص در زمـان   ارزش سرمایه It ،ارزش خالص سرمایه در زمان مبنا �t ،Kزمان 

t  وDt   استهالك سرمایه ثابت در زمـانt    درصـد در نظـر گرفتـه شـده اسـت.       5اسـت کـه

ص سرمایه انسانی به صـورت میـانگین نماگرهـاي نـرخ سـواد بزرگسـاالن و ثبـت نـام         شاخ

هاي ابتدایی، راهنمـایی و دبیرسـتان محاسـبه شـده اسـت. جهـت انجـام ایـن         ناخالص دوره

کـه از مطالعـه اسـناد و آمـار و      1382-1393هـاي سـري زمـانی فصـلی دوره     مطالعه از داده

ان و گزارشـات بانـک جهـانی اسـتخراج شـده،      اطالعات بانک مرکـزي و مرکـز آمـار ایـر    

  .استفاده شده است

  

  برآورد الگو و تفسیر نتایج -6

شـود. بـراي   در اولین گام جهت برآورد مدل، درجه انباشتگی هریک از متغیرها تعیـین مـی  

)، وجود ریشه واحد در سطح و تفاضـل  PP( 1پرون-این منظور با استفاده از آزمون فیلیپس

) آمده است 3هریک از متغیرها ارزیابی شده است که نتایج آن در جدول (مرتبه اول براي 

درصد، فرضیه صفر مبتنی بر نامانـایی بـراي تمـامی متغیرهـا پذیرفتـه       5داري در سطح معنی

شده و بنابراین همه متغیرها در سطح نامانا هستند. با تکرار آزمون بـراي تفاضـل مرتبـه اول    

 نامانایی براي همه متغیرها رد شده و به این ترتیب همه متغیرهـا متغیرها فرضیه صفر مبتنی بر 

I(0) هستند.  

   

  

  

                                                                                                              
1- Philips-Perron Test 
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  پرون-): نتایج مربوط به آزمون مانایی متغیرهاي مدل با استفاده از آزمون فیلیپس3جدول (

  متغیر

  تفاضل مرتبه اول  در سطح

با عرض از مبدا و 

  *بدون روند

با عرض از مبدا و 

 **با روند

بدا و با عرض از م

 *بدون روند

با عرض از مبدا و 

 **با روند

DB 52/0- 33/2-  10/4-  14/4-  

MII  67/1-  50/2-  52/4-  46/4-  

C  58/0-  71/1-  27/3-  22/3-  

H  80/2- 23/0-  95/2-  83/3-  

    -51/3درصد با مقدار بحرانی  5در سطح  **      -92/2درصد با مقدار بحرانی  5در سطح  *

  پژوهش        هاي منبع: یافته

  

) VAR( 1پس از اطمینان از مانایی متغیرها با به کارگیري مدل خودرگرسـیون بـرداري  

شـود و از ایـن طریـق اثـرات بلندمـدت      جمعـی بـین متغیرهـاي مـدل بـرآورد مـی      رابطه هم

هـاي فعـال در فضـاي کسـب و کـار مشـخص       متغیرهاي توضیحی مدل بـر تعـداد شـرکت   

مشـخص   2بیـزین  -تدا وقفه بهینه بر اسـاس معیـار شـوارتز   اب VARشود. در تخمین مدل  می

شـود و در   شود و سپس آزمون علیت گرنجر براي بررسی علیت بـین متغیرهـا ارائـه مـی     می

  جمعـــی بـــین متغیرهـــاي مـــدل از آزمـــون نهایـــت بـــراي ارزیـــابی وجـــود رابطـــه هـــم 

یرهـاي مـدل   شود. نتایج آزمون علیت گرنجر بـین متغ استفاده می 3جوسیلیوس -جوهانسون

  ) ارائه شده است.4در جدول (

 DBبه  Hو  MII ،Cطرفه از متغیرهاي نتایج آزمون علیت گرنجر حاکی از علیت یک

تر رابطه بـین متغیرهـاي مـدل    جوسیلیوس براي بررسی دقیق-است. نتایج آزمون جوهانسون

 ) نشان داده شده است.6) و (5در جداول (

 
 
  

  

                                                                                                              
1- Vector Auto Regressive 
2- Schwarz–Bayesian Criterion 
3- Johansen and Juselius co-integration Technique 
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  گرنجر): نتایج آزمون علیت 4جدول (

 DB  متغیروابسته

  MII  C H متغیرهاي مستقل

  62/220  83/121  57/23  مقدار آماره آزمون

Prob.  00/0 00/0  00/0  

  هاي پژوهشمنبع: یافته

  

  ): نتایج آزمون ماتریس اثر5جدول (

  درصد 5مقدار بحرانی در سطح   مقدار آماره آزمون  فرضیه مقابل  فرضیه صفر

r= 0 r≥ 1 15/120 85/47  

r≤ 1 r≥ 2 12/45 79/29  

r≤ 2 r≥ 3 45/14 49/15  

  هاي پژوهشمنبع: یافته

  

  ): نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه6جدول (

  درصد 5مقدار بحرانی در سطح   مقدار آماره آزمون  فرضیه مقابل  فرضیه صفر

r= 0 r= 1 90/102 85/27  

r≤ 1 r= 2 13/42 13/21  

r≤ 2 r= 3 89/6 26/14  

  وهشهاي پژمنبع: یافته     

  

و حـداکثر مقـدار    1شود، هر دو آماره اثر) مشاهده می6) و (5طور که در جدول (همان

دهنـد؛ چـرا کـه در حالـت     درصد نشـان مـی   5جمعی را در سطح  وجود دو بردار هم 2ویژه

� ≤ -درصـد از بـین دو بـردار هـم     5ها از مقادیر بحرانی در سـطح  مقادیر آماره آزمون 2

شـود. بـردار   وده و از این رو فرضیه صفر در این حالت رد نمـی جمعی برآورد شده، کمتر ب

دهنـده رابطـه تعـادلی    جمعی زیر بر اساس مبانی نظري ارائه شده در مقاله، به عنوان نشانهم

                                                                                                              
1- Trace Static 
2- Maximal Eigenvalue Static 
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در  1جمعی نرمال شـده بلندمدت بین متغیرهاي الگو انتخاب شده است و نتایج این بردار هم

  ) آمده است.7جدول (

  

  جمعی نرمال شدهبردار هم ): ضرایب7جدول (

DB  عرض از مبدا C  MII H 

00/1 57/15  22/25  29/2-  81/42  

  34/8  -44/0  91/4  04/3  انحراف معیار

  t  12/5 13/5  18/5  13/5آماره 

  هاي پژوهشمنبع: یافته

  

اسـت و بـدین    -29/2منفـی و برابـر    MII)، ضریب 7بر اساس نتایج حاصل از جدول (

هاي کـالن اقتصـادي بـه انـدازه یـک واحـد،       ثباتی در شاخصیش بیمعنی است که با افزا

یابـد؛ بـه   هاي فعال در فضاي کسب و کار ایران به میزان دو واحد کاهش میتعداد شرکت

هـاي فعـال در   هاي کالن اقتصادي بر تعـداد شـرکت  عبارت دیگر، آثار مخرب در شاخص

، نوسـانات نـرخ ارز اسـت    MIIشود. از جمله عوامل شـاخص  یید میافضاي کسب و کار ت

هـا را مختـل   تواند تمامی راهبردهاي اتخاذ شده توسط شـرکت که از یک سو به آسانی می

ویـژه کسـب و کارهـاي خـرد و     کند و موجب تعطیلی و ورشکستگی کسـب و کارهـا بـه   

هاي کـالن اقتصـادي بـا ایجـاد نااطمینـانی      ثباتی شاخصکوچک شود و از سوي دیگر، بی

ثباتی انداز روشنی از آینده ارائه کند. از این رو، بیتواند چشمت آینده نمینسبت به تحوال

هاي کالن اقتصـادي و کیفیـت نامناسـب محـیط اقتصـادي موجـب کـاهش تعـداد         شاخص

  شود.هاي فعال در فضاي کسب و کار میشرکت

یـت  یابی موفقکیفیت محیط فیزیکی و انسانی از دیگر عواملی هستند که به منظور ریشه

گیرند. ضرایب یا ناکامی اقتصادي کشورها از سوي اقتصاددانان توسعه مورد توجه قرار می

مثبت متغیرهاي سرمایه انسانی و فیزیکی حاکی از ایـن اسـت کـه کیفیـت مناسـب محـیط       

هاي فعال در فضاي کسب و کار دارند انسانی و فیزیکی اثر مثبت بر گسترش تعداد شرکت

  شوند.هم براي بهبود فضاي کسب و کار مطرح میو به عنوان زیرساختی م

                                                                                                              
1- Normalized Cointegrating 
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  گیرينتیجهبندي و  جمع -7

فضاي کسب و کار در ایران در مقایسه با کشورهاي جهان از جایگاه مناسبی برخودار نبوده 

-این مطالعه به تحلیـل اثـر بـی    .و نیازمند بازبینی اساسی در متغیرهاي بهبود دهنده آن است

هاي فعال در فضاي کسب و کـار ایـران   ادي بر تعداد شرکتهاي کالن اقتصثباتی شاخص

هـاي  ثبـاتی شـاخص  ، حاکی از آن است که بـی VARپردازد. نتایج با استفاده از روش می

هاي فعـال  کالن اقتصادي به عنوان نماگر کیفیت محیط اقتصادي اثر منفی بر تعداد شرکت

  در فضاي کسب و کار دارد. 

هـاي کیفیـت   که سرمایه فیزیکـی و انسـانی بـه عنـوان شـاخص     دهد همچنین نتایج نشان می

هاي فعال در فضاي کسب و کـار در ایـران   محیط فیزیکی و انسانی، اثري مثبت بر تعداد شرکت

هـاي  داشته و بیانگر آن است که در کشور سـرمایه فیزیکـی و همچنـین برخـورداري از مهـارت     

  آورد.و کار را فراهم میهاي فعال در فضاي کسب انسانی زمینه گسترش شرکت

ثباتی اقتصاد به عنوان مانعی مهم و جدي در برابر بهبود فضاي کسـب و کـار کشـور    بی

هاي ریزيرسد اولین گامی که باید برداشته شود، برنامهمطرح است. در این زمینه به نظر می

و اجراي دقیق براي افزایش کیفیت محیط موثر بر فضاي کسب و کار به ویژه ثبات اقتصاد 

ها باید بـه صـورت توامـان، راهبردهـاي سـلبی و      ریزيها است. این برنامهمتعهدانه آن برنامه

ایجابی مناسبی را در برگیرد. منظـور از راهبردهـاي سـلبی اجتنـاب عملـی دولـت از ایجـاد        

ثباتی اقتصاد و در نتیجه احسـاس نـاامنی   هرگونه محرکی است که به تعمیق هرچه بیشتر بی

هـایی  در راهبرد سلبی، دوري گزیـدن از محـرك   .انجامدالن عرصه کسب وکار میدر فعا

هاي اعـالم و یـا تعهـد    اعتنایی به اجراي  سیاستثباتی قوانین و مقررات جاري، بیچون بی

گذاران و ها و عدم شفافیت اقتصادي، نگرانی سرمایهبینی بودن سیاستشده و غیرقابل پیش

گـذار و دولـت بایـد از    راه خواهد داشت و از ایـن رو، قـانون  اصحاب کسب وکار را به هم

تغییرات غیرضرور پرهیز کنند و ایجاد فضاي آرام باید به روح حـاکم در رفتارهـاي قـواي    

  مقننه و مجریه تبدیل شود. 

راهبرد ایجابی معطوف به تامین ثبات اقتصادي با تکیه بـر شـفافیت در عرصـه کسـب وکـار      

ورپذیر نسبت به رعایت منافع اصحاب کسب وکـار و الگوهـاي رفتـاري    است. ایجاد تعهدات با

شفاف و صریح در تعامالت اجـزاي دولـت بـا یکـدیگر و نیـز دولـت بـا بخـش خصوصـی، در          

 تواند به تقویت و بهبود کسب و کار منتهی شود.صورت تداوم و پایداري می
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