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 مقدمه

نظران دانش اقتصاد توسعه بووده  ویژه صاحبهای تفاوت در عملکرد اقتصادها دغدغه همیشگی اقتصاددانان، بهشهجستجوی ری

رغوم برخوورداری از شورای      دار برخوردارند و کشورهای دیگری علیاست. چرا برخی کشورها از اقتصادی قوی، محکم و ریشه

برخورداری از شرای   مادی مساوی »برند؟ تأکید بر فرضِ یش رنج میمادی مساوی یا حتی بهتر، از ضعف عملکرد اقتصادی خو

طبیعوی بیشوتر و بهتور،     مندی از منابعهوایی، بهره و، مجالی برای انگشت نهادن بر اموری همچون موقعیت بهتر آب «یا بهتر

کشوورهای دارای عملکورد ضوعیف    کوه دسترسوی برخوی از    گذارد؛ چه اینتر به بازارهای فروش و .... باقی نمیدسترسی آسان

 است. اند، نبوده اقتصادی به مواهبی از این دست، من حیث المجموع، کمتر از کشورهایی که عملکرد اقتصادی درخشانی داشته

بخش در آن کشور است. صاحبان گذاری در هر کشور مستلزم فراهم بودن محی  نهادی مناسب و امنیتکسب و کار و سرمایه

خووبی در آن قابو    های امنیوت اقتصوادی بوه   های خود را در کشوری به کار خواهند انداخت که عالئم و نشانهایهسرمایه، سرم

گذاری در آن جامعه طور مستمر وضعیت امنیت اقتصادی و سرمایهریزان هر جامعه باید بهگذاران و برنامهمشاهده باشد. سیاست

هوای  جوذب سورمایه  »هوا، تمهیودات مزم را بورای    گیریتایج حاص  از این اندازهو کنترل نمایند و براساس ن« گیریاندازه»را 

به عم  آورند. قرائنی وجود دارد که حاکی از عدم موفقیت کشورمان در این « های داخلیجلوگیری از فرار سرمایه»و « خارجی

 دو زمینه است.

گذاری در حد و اندازه مزم صورت نگیرد، رشد اقتصادی کند ای سرمایهگذاری است. اگر در جامعهرشد اقتصادی مستلزم سرمایه

گذاری در صورتی محقق خواهد شد کوه  یا متوقف خواهد شد. نتیجه این امر کاهش سطح رفاه عمومی جامعه است. اما سرمایه

وجوود دارد؟ و اگور   شرط در کشور ما محی  مناسب و امنیت مزم برای آن فراهم باشد. باید دید که آیا در حال حاضر این پیش

به عنوان نهادی که وظیفه –های اجتماعی فعال هستند؟ آیا دولت چنین نیست، عناصر ایجاد ناامنی کجا و در کدام یک از حوزه

« زُداامنیوت »نقش کلیدی خود را در این زمینه ایفا کرده یوا بورعک ، بوه نهوادی      -آن ایجاد و گسترش امنیت در کشور است

 است؟تبدی  شده 

 ائل و مشکالت قابل اشاره در این حوزهمس

 برخی مشکالت و مسائ  قاب  اشاره در این  حوزه عبارتند از:

 ؛هاناپذیری تغییرات در قوانین و سیاستبینیپیش .1

 ؛شدهاعالم یهامتعهد و پایبند نبودن دولت به سیاست .2

مرتب  با رشوته شوغلی    های جدید سیاستگذاران و اصحاب کسب و کار از پروسه وضع قوانین و ماندن سرمایهخبربی .3

 آنان؛

 ؛های جدیدگذاران و اصحاب کسب و کار در پروسه وضع قوانین و سیاستسرمایه توجهی به نظرات صنفیبی .4

 ؛لغو دفعی و بدون مقدمه قوانین و مقررات جاری توس  دولت .5
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 ؛غییر دولت(ها پ  از هر انتخابات )در صورت تبروز تغییرات اساسی در قوانین و سیاست .6

 )از طرقی مث  کودتا و ...(؛ مند دولتتغییر غیرقانوناحتمال  .7

 ؛هابینی بودن احکام صادره توس  دادگاهای و غیرقاب  پیشسلیقه .8

 ؛دشمنی و رقابت دولت با بخش خصوصیترس از  .9

 اداری در کشور؛ شیوع فساد .11

خواطر  تر بهمکان شکایت از کارمندان سطوح پایینهای بامی مدیریتی و در نتیجه، عدم اگسترش فساد اداری به میه .11

 مطالبه رشوه؛

 ؛«ناپذیرة معلوم و اجتنابهزین»تبدی  شدن رشوه به نوعی شدن فساد اداری در کشور و در نتیجه، نهادینه .12

ه در روابو  اداری را نداشوته و صورفا  بو    « روغن»کننده و ناکارآمدی فساد )به این معنی که فساد اداری نقش تسهی  .13

 عنوان یک مانع عم  کند(؛

 میان آنان و مسؤومن دولتی بر سر تفسیر قوانینمستمر بروز اختالف نظر عدم شفافیت و وضوح قوانین و در نتیجه،  .14

 محیط نهادی کسب و کار

ز ای اشوود. شوبکه بسویار پیچیوده    گذاری در خو  انجوام نموی   شناسان و اقتصاددانان این است که سرمایهماحص  بحث جامعه

گوذاری اسوت. ایون    سورمایه « ظرف »ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و .... وجود دارد که کنندگان، بنگاهارتباطات میان مصرف

از جملوه،  –تواند در اشکال رسمی و غیررسمی متبلور شود، به مثابه بستری است که کلیه رفتارهای اقتصوادی  ارتباطات که می

بوه هموین   « محی  نهادی کسوب و کوار  »یافتةِ سرعت رواجیابد. اصطالح نوظهور اما بهدر درون آن تحقق می -گذاریسرمایه

های سوازنده  توانیم با بیان برخی از مؤلفهمعنی اشاره دارد. بدون آن که در صدد ارائه یک تعریف برای این اصطالح باشیم، می

 محی  نهادی کسب و کار، مقصود خود را از اصطالح مزبور روشن سازیم: 

 ها، قوانین و مقرراتاول: سیاست ؤلفهم

هوا، از  های حاکم بر تدوین و اجورای آن ها و ... و سیاستنامهقوانین و مقررات جاری، اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آیین

رات بویش  روند. برخی از کشورها از پدیده تغییدهندة محی  نهادی کسب و کار در هر کشور به شمار میهای اصلی شک مؤلفه

برند. رنج می -هابینی قوانین، مقررات و دستورالعم و در نتیجه، تغییرات پیاپی و غیرقاب  پیش–ها منتظره سیاستاز حد و غیر

ای در یک کشور، مترادف با غیرقاب  اعتماد بودن محی  کسب و کار در آن کشوور اسوت. بورعک ، ثبوات     حضور چنین پدیده

بینوی بوودن تغییورات در    ها در یک اقتصاد، و قانونمند و قابو  پویش  ها و قوانینِ منبعث از آنتنسبی و طول عمر معقول سیاس

کند که در محیطی ها و قوانین، با ایجاد نوعی آرامش خاطر برای کارگزاران اقتصادی، این احساس را در آنان تقویت میسیاست

 قرار دارند. در چنین محیطی: « پذیربینیپیش»و « امن»

 یرات غیرمنتظره سیاستتغی( ها و قوانین اندک استno policy surprise؛) 
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  ها و قوانینی که خود وضع و اعالم کرده است، پایبنود خواهود مانود    هستند که دولت به سیاست« مطمئن»کارگزاران

(credibility of announcements؛) 

 تر از آن، کارگزاران اقتصادی در شود، و مهمرسانی می عنفعان اطالها و قوانین، سریعا  به ذیهرگونه تغییر در سیاست

 (. information and participationشوند )ها و قوانین، مشارکت داده میفرایند ایجاد تغییرات در سیاست

احوی  بوا طر  19982و  19971هوای  جهوانی، در سوال  بار، آیمو برونتی، گرگوری کیسانکو و بیتری  وِد ر، محققان بانکنخستین

و محاسبه آن در بیش از هفتاد کشور، نشان دادنود کوه کشوورهایی کوه     « قابلیت اعتماد به قوانین»گیری شاخصی برای اندازه

 .کنندگذاری و رشد کمتری را تجربه میها کمتر قاب  اعتماد است، سرمایهقوانین در آن

 مؤلفه دوم: ثبات سیاسی و دولت

گیرند. این تلقی از ثبات سیاسی اگرچوه  سی را به معنی قانونمندبودن تغییر دولت در نظر میدر ادبیات مربوط، معموم  ثبات سیا

ها را ها، و نیز طول عمر اجزاء دولتتر آن است که در تعریف ثبات سیاسی، طول عمر دولتغل  نیست اما ناکافی است. مناسب

های ها، دانشگاهها، شهرداریها، ادارات ک ، استانداریخانهتاعم از وزار–نیز مدنظر قرار دهیم. ثبات مدیریت در سطوح میانی 

جزء مینفک ثبات سیاسی است. عالوه بر آن، موضوع دیگری کوه بایود در هنگوام سونجش      -های مهم دولتیبزرگ و شرکت

نمند بر سور کوار   هایی که به صورت قانواعم از دولت–های جدید ثبات سیاسی مورد توجه جدی قرار بگیرد، نحوه تعام  دولت

ها و قوانین برجوای مانوده از دولوت    با سیاست -اندهایی که از طریق کودتا و مانند آن قدرت را به دست گرفتهاند یا دولتآمده

ها های کسب و کار ناامن، این پدیده کامال  شایع است که متعاقب تغییر دولت، تغییرات وسیعی در سیاستقبلی است. در محی 

 فاق افتد. و قوانین ات

 مؤلفه سوم: امنیت حقوق مالکیت 

-گذاران و اصحاب کسب و کار را تشکی  موی ترین دغدغه سرمایهدر تمامی اقتصادها، موضوع حراست از حقوق مالکیت، مهم

به همین  باشد. دقیقا « رفتار غیرمسؤومنه مقامات دولتی»و یا « رفتار مجرمانه شهروندان دیگر»تواند دهد. منشأ این نگرانی می

-اند با اتخاذ تدابیر مناسب، جان و مال خویش را از دسترس جنایوت کردهدلی  است که از دیرباز در همه جوامع، افراد سعی می

کاران و سارقان )شهروندانی که رفتار مجرمانه دارند( دور نگهدارند. همچنان که از بدو پیدایش نهاد دولت، افراد نگران تعورض  

قضائی و دادرَسوان از جملوه   اند. مسؤومن دستگاهاند که رفتار غیرمسؤومنه داشتهمردانی بودهاز سوی دولت به جان و مال خود

                                                           
1 . Aymo Brunetti, Gregory Kisunko, and Beatrice Weder, Credibility of Rules and Economic Growth: Evidence from a 

Worldwide Survey of the Private Sector (working paper), World Bank, (1997) 
2 . Aymo Brunetti, Gregory Kisunko, and Beatrice Weder, Credibility of Rules and Economic Growth: Evidence from a 

Worldwide Survey of the Private Sector, World Bank, (1998) 
 73کشور در مقاله نخست بوه   58است. ضمن این که تعداد کشورهای مورد مطالعه از آمده که در مقاله دوم حذف شده (Working Paper)خی نکات سودمند در مقاله اول بر

 کشور در مقاله دوم افزایش یافته است.
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توانند به ناامنی محی  کسب و کار دامن بزنند. دستگاه قضائی در صورتی مردانی هستند که با رفتار غیرمسؤومنه خود میدولت

بینوی باشود. بخشوی از ایون     قاب  پویش  -و نیز دیگران–پیش توس  طرفین دعوا زاست که آراء صادره از سوی آن، پیشاامنیت

پذیری به استواری قوانین حقوقی و کیفری و وحدت رویه میان شوعب مختلوف دادگواه، و بخوش دیگوری از آن، بوه       بینیپیش

دولتی و خطر مصادره  تشود. تضییع حقوق شهروندی توس  مقاماسالمت نف  دادرَسان و مسؤومن دستگاه قضائی مربوط می

غالبا  به استناد آراء غیرمسؤومنه صادره از سوی دستگاه قضائی اتفواق   -های کسب و کار ناامن وجود داردکه در محی –اموال 

های مهم محی  نهادی کسب و کار را نحوه حراسوت از حقووق مالکیوت در قبوال     توان یکی از مؤلفهافتد. براین اساس، میمی

 ندان دیگر و مقامات دولتی دانست.تعرضات شهرو

 هاو زیرساختمؤلفه چهارم: خدمات عمومی  

ها موظف این است که دولت ها پ  از اسمیت همچنان استواری خود را حفظ کرده،های مهم اقتصاد کالسیک که قرناز آموزه

آن هستند، به طور مستقیم وارد شوند. بُعود  هایی از اقتصاد که شهروندان قادر و حاضر به حضور در در عرصه -و نباید–نیستند 

مداخله کند، حضور  -یا نباید–تواند هایی که بخش خصوصی نمیها متقابال  موظفند در عرصهدیگر این آموزه آن است که دولت

 گیری شد. بخش مهموی از وظوایف حواکمیتی   پی« وظایف حاکمیتی»فعال داشته باشد. این موضوع بعدها با پیدایش اصطالح 

ها دهد. اما دولتهای سازنده محی  نهادی کسب و کار را شک  میها معطوف به اموری است که سه مؤلفه فوق از مؤلفهدولت

که -« تأمین حقوق مالکیت شهروندان»و « تأمین ثبات سیاسی جامعه»، «ها، قوانین و مقررات کارآمدتولید سیاست»عالوه بر 

افوزاری هوم وظوایفی دارنود. توأمین کلیوه       در بخوش سوخت   -دهنود را تشوکی  موی   افزاری وظایف حاکمیتی دولتبخش نرم

افزاریِ های مورد نیاز فعامن اقتصادی که بخش خصوصی توان یا انگیزه کافی برای عرضه آن را ندارد، وظیفه سختزیرساخت

های . بخش…ت، حم  و نق ، و سازی محی  نهادی کسب و کار است. تأمین آب، برق، ارتباطات، بهداشدولت در مسیر آماده

ای که فاقود اسوتانداردهای   گذاری در جامعهها هستند. بدیهی است کسب و کار و سرمایهافزاری دولتمختلفی از وظایف سخت

بخوش  مزم در این امور باشد، حتی با فرض وجود قوانین مناسب و امنیت حقوق مالکیت و ثبات سیاسی، چندان جذاب و نتیجه

 نیست. 

 شناسی فضای کسب و کار در ایرانیبآس 

توان اذعان داشت که بخش قاب  توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گورو فضوای   در یک بیان ساده و صریح، می

در ادبیوات اقتصوادی و مودیریتی    « فضای کسب و کوار خاکسوتری  »کسب و کار مناسب در آن کشور است. آنچه تحت عنوان 

گذاران اقتصوادی، رونود تولیود و    های تولیدی، نیروی کار، سرمایهتواند بر عملکرد مدیران بنگاهشود، میکشور ایران مطرح می

های داخلی و جهانی و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و چهره فرآیندهای اقتصادی نظیر فروش، رقابت در عرصه

 اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را مخدوش سازد. 

گذاران ایرانی شده و خروج سرمایه از کشور را در کشورهای منطقه و متاسفانه برخی کشورهای عربی همسایه که مامن سرمایه
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توان تاثیر بسیاری از عوام  موثر بر فضای کسب و کار و تاثیر متقاب  وضعیت کسب و کار را بر بسیاری از به دنبال داشته، می

 نمود. های اقتصادی کشور مشاهده شاخص

های استراتژیک توسعه صنعتی ایران تلقی کرد که عمودتا ناشوی از کلیوه    توان از حوزهگذاری را میفضای کسب و کار سرمایه

هوای اقتصوادی تولیدکننودگان و    گوذاری، آزادی وری و اشوتغال نیوروی کوار، سورمایه    عوام  بیرونی بوده و عواملی چون بهره

 دهد.د قرار میتاثیر خوهای تولیدی را تحتظرفیت

پذیری کشورها استوار است و سوالمت محوی  کسوب و کوار از عوامو  مووثر بور        از سوی دیگر، توسعه اقتصادی بر پایه رقابت

باشد. محی  کسب و کار روشن و سالم که منتج از سالمت اقتصاد و سیاست درست کشورها بوده و منجور بوه   پذیری میرقابت

شود، از مواردی اسوت کوه اکیودا بایود در       صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی میهای مثبت اقتصادی از قبینتیجه

 های اقتصادی دولت قرار بگیرد.فهرست سیاست

 شناسیآسیب

های کسب و کار که مبین سقوط کشورمان )از نظر رتبه( است و وضعیت کسب و کار کشور را از ابعاد مختلوف،  بررسی شاخص

ها بوه دولوت، حجوم تجوارت     ندازی یک شرکت، اخذ مجوز، استخدام و اخراج نیروی کار، پرداخت مالیاتاهاز جمله تاسی  و را

دارد کوه بوه   دهد، ما را بر آن میمرزی، زمان مورد نیاز جهت انحالل یک شرکت و متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار میبرون

 بررسی عل  سقوط ایران از بعد فضای کسب و کار بپردازیم. 

در  131، 2116در  119بوه   2115در سال  113مقایسه آمارهای منتشر شده، سقوط مدام شاخص کسب و کار کشور را از رتبه 

هوای  دهد. در یک بررسی کلی، کشورمان در بسیاری از موارد کوه در محاسوبه شواخص   نشان می 2118در سال  135و  2117

 بوده است.  فضای کسب و کار دخی  هستند با تغییرات منفی مواجه

)در  77بوه   66شاهد آن بوودیم از رتبوه    2117پله سقوط نسبت به آنچه در سال 11اندازی یک شرکت با شاخص تاسی  و راه

، 2117کشور دنیا( سقوط کرده است یا شاخص اخذ مجوز جهت تاسی  یک شرکت با شش پله سقوط نسبت به سال  175بین 

 رسیده است.  164به رتبه 

در  135منجر به قرار گرفتن ایران در رتبه  118انحالل یک شرکت با هشت پله سقوط و قرار گرفتن در رتبه همچنین، شاخص 

 کشور دنیا در زمینه فضای کسب و کار شده است. 175بین 

ز نظر های مشابه در منطقه و کشورهایی که اهای فوق و مقایسه ارقام مزبور با رقمتوجه به ارقام مربوط به هر کدام از شاخص

دهد.برای مثال، به طور متوس  هزینوه مزم  شوند، وضعیت ایران را به وضوح نشان میدرآمدی، هم گروه با ایران محسوب می

در ک   6/419باشد که این رقم، بسیار بامتر ازرقم درصد می4/653جهت اخذ مجوز بر حسب درصدی از درآمد سرانه در ایران 

 منطقه است. 
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باشد. از طرفی، مدت زمان مورد نیاز جهت اخذ مجوز و تکمی  مراح  تاسوی   درصد می5/1کشور امارات همین رقم در مورد 

سند و  7مرزی، تاجر اماراتی به طور متوس  باشد.در رابطه با تجارت برونروز می671روز و در ایران 125یک شرکت در امارات 

رد نیاز جهت ترخیص کامی صادراتی از گمرک کشور امارات مزم است روز زمان مو13رساند و سند را به امضا می8تاجر ایرانی 

 باشد. روز می26که این رقم در مورد کشور ما 

دمر است و این رقم در کشور موا  462شود، ای که در ازای صادرات کام در گمرکات کشور امارات پرداخت میهمچنین، هزینه

 کور در منطقه کمتر است. باشد که البته از میانگین رقم مذدمر می861

تعداد بامی مدارک و اسناد و بوروکراسی عریض و طوی  که منجر به کند شدن روند صادرات و به تبع آن کاهش انگیزه تولید 

تواند حاص  شود، از مشکالت اصلی صادرکنندگان کشور گردد و احیانا مشکالت فساد اداری که از این تاخیر میو صادرات می

 درات کامهای تولیدی است.در مسیر صا

باشود،  وکار آن از وضعیت مطلوبی برخوردار نمیالذکر، ایران در زمره کشورهایی است که فضای کسببا توجه به آمارهای فوق

وکار مووثر بووده بوه عوامو  سیاسوی، اجتمواعی، اقتصوادی،        ترین عواملی را که بر محی  کسبتوان مهمدر یک نگاه کلی می

 بندی کرد. آوری، عوام  قانونی و مسائ  اخالقی و ارزشی طبقهنالمللی، فبین

ترین آنها عبارتند از درجه باز های مختلفی است که مهموکار متاثر از حوزه، فضای کسب«اقتصاد ایران»بندی ماهنامه در طبقه

 کار، بازار پذیریانعطاف المللی،بین مسائ  سیاسی، –بودن اقتصاد، حاکمیت و کارایی دولت، کارآمدی بازارها، محی  اجتماعی 

 در ایران جهانی، بانک آمارهای مطابق متاسفانه که – کشورها اقتصاد بودن باز آوری،فن توسعه جهت مستعد محی  و مدیریت

 روزبو  و ظهوور  سواز زمینوه  توانود موی  کوه  است المل بین تجارت نظیر متغیرهایی مبنای بر –قرار دارد  زمینه این در 151 رتبه

 سازیمزیت و یابیمزیت و داخلی هایبنگاه تولید سطح افزایش جهت انگیزه ایجاد آن ثمره و شود کشور اقتصاد در فرآیندهایی

 . باشد جهانی هایصحنه در رقابت جهت هابنگاه

حث تجوارت و  وکار کشورها مد نظر بوده، به صراحت، اهمیت قای  شدن بتوجه به عواملی که در زمینه محاسبه شاخص کسب

سازد.مسلما اهمیت دولت به بحث گسوترش تجوارت   وکار را روشن مینگاه کشورها به تجارت و تاثیر این نگاه بر فضای کسب

های اضافی از مسیر تولید، در جهوت بهبوود   های تولیدی و حذف موانع و محدودیتخارجی، شرای  را در جهت افزایش شرکت

 فراهم خواهد کرد.وکار های کسبتجارت و بهبود شاخص

 وکاردولت و فضای کسب

گوذاری  وکار، از عوام  مهم دیگری است که از طریوق سیاسوت  تاثیر حوزه متغیرهای حاکمیتی و کارآیی دولت بر محی  کسب

 باشد. ها جهت تسهی  امر صادرات و ارتقای کیفی و کمی تولید، مثمر ثمر میمطلوب دولت در امور شرکت

گذاری ولوو کوچوک کوه سوطح اعتمواد      های سرمایهگذاران خرد و کالن اقتصادی و حمایت از ظرفیتیهحمایت از حقوق سرما
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های دولت، مذموم دهند، از آثار سیاست صحیح دولتی است. آنچه در بحث دخالتگذاری افزایش میگذاران را به سرمایهسرمایه

گیورد و موانع   ها شده و آزادی عم  را از آنها موی یار شرکتها و دخالتی است که منجر به سلب اختگری دولتباشد، تصدیمی

 شود. ها در عرصه تولید میابتکار و نوآوری این شرکت

های مزبور است. در ایون بوین،   کنیم، حمایت منطقی در جهت پویایی شرکتاما آنچه اکنون به عنوان حمایت دولتی مطرح می

 های متوس  و کوچک کشور است. های ما واقع شده، بنگاهمهری دولتیکی از مسائلی که متاسفانه مورد بی

هوای بوازار و مشوارکت در    های فنی و کسب مهارتهای کوچک، در جهت استفاده از کارشناسیدهند که بنگاهآمارها نشان می

حاضور سوهم ایون    الحو توانند نقش بسزایی در صادرات ایفا کنند. ولی درالمللی، آمادگی بسیاری دارند و میوکارهای بینکسب

ها و موانوع و  درصد از ک  صادرات کشور است و این امر نشانه عدم حمایت صحیح و منطقی دولت از این شرکت 1/1ها بنگاه

 مشکالت عظیمی است که بر سر راه این واحدها قرار دارند. 

های سنگین و عدم اخذ ضمانت های موجود در سیستم بانکی کشور در امر پرداخت تسهیالت به صورتگفتنی است سختگیری

 باشد.وکار میهای در آستانه ورشکستگی، از عوام  دیگر موثر بر محی  کسباتخاذ تصمیمات صحیح در برابر شرکت
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 های استراتژی در فضای کسب و کار نوینچالش

در ادبیات نظامی به کار گرفته می شد، اموا  و ... از جمله مفاهیمی بود که تا چندی پیش « تاکتیک»، «نقشه راه»، «استراتژی»

هم اکنون با پیچیده شدن فضای کسب و کار، این مفهوم در گستره عملیاتی سازمانها فراگیر شده است و سازمانها برای انطباق 

 تند. خود با شرای  موجود جامعه که فضای رقابتی آنها کم از عرصه جنگاوری ندارند، ناگزیر از توجه به این مفاهیم هس

  تحقیق انجام شده توسط بانک جهانی در خصوص موانع نهادی کسب و کار

بوه انجوام یوک تحقیوق     « موانع نهادی کسب و کار»های پایانی قرن بیستم در پژوهشی میدانی با عنوان بانک جهانی در سال

گذاران و اصحاب کسب ی سرمایهالمللی، برای شناسایی موانع و مشکالتی پرداخت که در کشورهای مختلف فراروگسترده بین

ای گفته )برونتوی، کیسوانکو و ودر( انجوام شود، نمونوه     توس  سه محقق پیش 1996و کار وجود دارد. این پژوهش که در سال 

 3«1997گوزارش توسوعه جهوانی    »شد و بانک جهانی از نتایج آن برای تهیه کشور را شام  می 69بنگاه در  3611متشک  از 

تقسیم شده و  5یافتهو کشورهای کمتر توسعه 4تر شام  کشورهای توسعه یافتهونه مورد اشاره به دو نمونه جزئیاستفاده کرد. نم

کشورهای استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، سوئد، انگلسوتان و ایوامت متحوده در گوروه نخسوت، و      

دهنوده  ای متین، صحرای افریقا، اروپای غربی و مرکزی و برخوی از کشوورهای تشوکی    کشورهایی از منطقه خاورمیانه، امریک

اند. بدین ترتیب، نمونه قاب  توجهی از هور دو گوروه در تحقیوق    اتحاد جماهیر شوروی سابق در نمونه یا گروه دوم جای گرفته

 6است. برونتی، کیسانکو و ودر فراهم آمده

اسوت،   نامه و نتایج تحقیق به صورت جداگانوه منتشور شوده   ها، متدولوژی، پرسشدر آن، دادهای که محققان در مقاله جداگانه

 اند: گونه بیان کردهانگیزه خود را از انجام تحقیق مزبور این

ها، توسوعه بخوش خصوصوی در    شواهد زیادی وجود دارد که حاکی از این است که نامطمئن بودن قوانین، مقررات و سیاست»

کند. چند نمونه برجسته از این شواهد عبارت است از مطالعه انجام را تهدید می (LDC)یافته شورهای کمتر توسعهبسیاری از ک

از وضعیت نااطمینوانی   8 (1991های غیررسمی در پرو؛ توصیفی که کلیتگارد)درباره معضالت بنگاه 7(1989شده توس  دسوتو )

از نااطمینوانی نهوادی در    9(1995اسوت؛ و  تحلیو  بوورنر، برونتوی و ودر )    دهدر انجام کسب و کار در گینه اسوتوایی ارائوه کور   

هوای سونگینی را در مسویر    تواند هزینهها میبینی دولتدهند که رفتار غیرقاب  پیشنیکاراگوئه. این مطالعات میدانی نشان می

ک چه قوانین و مقرراتی قورار اسوت بوه اجورا     توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کند. اگر به روشنی معلوم نباشد که در آینده نزدی

                                                           
3 .World Development Report (1997), The state in a changing world 

4 .Developed countries (DC) 

5 .Less Developed countries (LDC) 

6 .Brunetti, Kisunko, and Weder(1997) 
7 .De Soto, Hernando, The Other Path: The Invisible Revolution in Third World. Harpercollins. 1989. 
8 .Klitgaard (1991), Information and Market Institutions in Adjusting to Reality: Beyond “State versus Market” in 

Economic Development. ICS Press. 
9 .Borner Silvio, Aymo Brunetti and Beatrice Weder(1995) 
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اجرا خواهد شد، و باألخره، اگر معلوم نباشد که آیا از حقوق مالکیوت   -و نه به دلخواه دولت–گذارده شود، کدام قراردادها حتما  

 هند نمود. گذاری بلندمدت خود اقدام خواها در بخش خصوصی، نوعا  به کاستن از سرمایهمحافظت خواهد شد یا نه، بنگاه

ها شود که در فضای عدم اطمینان، بنگاههایِ سنگین غیرقاب  برگشت هستند. این مسأله باعث میها مستلزم هزینهغالب پروژه

)بوه  « گذاری غیرقاب  برگشوت سرمایه»باشند. نظریه مدت نداشتههای بلندگذاریای برای تخصیص منابع خود به سرمایهانگیزه

شوود،  گذاری ک  تموام موی  هایی به زیان سرمایه، این ایده را، که چنین عدم اطمینان11(1994و پندیک) عنوان مثال: دیکسیت

 کند.  تقویت می

قابلیوت  »بایود   11«گوذاری ناپذیری سورمایه برگشت»های نظریِ معطوف به پدیدة با در نظر گرفتن مطالعات موردی و استدمل

هایی قرار داد که پیرامون منابع و عل  اختالف در توسوعه اقتصوادی   لعات و تحلی را در رأس مطا« های دولتاعتماد به فعالیت

گونوه کوه بایود    گیرد. این درحالی است که به دلی  فقدان اطالعات کافی در این زمینه، به ایون موضووع آن  کشورها انجام می

پذیر را با هدف تعیین از اطالعات کمّیِ مقایسهای پرداخته نشده است. این تحقیق درصدد است تا این خ  را پر نموده، مجموعه

   12«فراهم آورد. -شودگونه که توس  اصحاب کسب و کار احساس میدر ابعاد مختلف و آن–درجه نااطمینانی نهادی 

 

                                                           
11 .Dixit, Avinash K and Pindyck, Robert S (1994) 
11 .Investment irreversibility 
12 . Brunetti, aymo, Gregory Kisunko, and Weder(1998) 
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