
  

 

 بررسی، پایش و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب و کار

 استان کردستان با استفاده از فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی

(AHP) 
 حسین دهقانی

 کارشناس ارشد حسابداری و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان

 امیرپرویز اختری

 اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کردستانکارشناس ارشد آمار و رئیس گروه سرمایه گذاری 

 سیده فروغ قاضی خانی

 کارشناس آمار و اطالعات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان

 ژیال حبیبی

 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و کارشناس مطالعات اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان

 ینا میرانین

 گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستاندانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی و کارشناس سرمایه

 چکیده 

و  گذارانسرمایه زمینه جذب و داشته سزاییبه نقش ایتوسعه اهداف به دستیابی در همواره کار و کسب فضای بهبود

 و کار و کسب فضای بر تأثیرگذار و مهم هایشناخت شاخص راستا این در .است نموده فراهم را اشتغال و تولید بهبود وضعیت

نبوده و  مستثنی امر این از نیز استان کردستان است. برخوردار سزاییبه از اهمیت هاشاخص این ارتقاء جهت آنها بر تمرکز

 جهت عملی راهکارهای ارائه و نیز اقتصادی صحیح گذاریسیاست استان جهت و کار کسب فضای علمی و دقیق بررسی، شناخت

 استان بیشتر هرچه توسعه و رشد برای را زمینه باشند،حاضر می پژوهش اهداف مهمترین که کار و کسب هایشاخص بهبود

 فراهم خواهند نمود.

-وزن و معیارهگیری چند تصمیم هایروش از استفاده با استان کردستان و کار کسب برفضای مؤثر عوامل پژوهش این در

 در استان مطلع نظران صاحب و گذارانسرمایه اقتصادی؛ فعاالن کلیه شامل آماری گردیده است. جامعه بندیاولویت خبرگان دهی

استفاده شده  جدول مورگان از نمونه حجم برآورد برای و باشندمی حمل و نقل و کشاورزی خدمات؛ معدن؛ های صنعت؛بخش

 و ملی استانی، حوزه سه در تحقیق این در پرسشنامه شده مطرح تعیین شد. نماگرهای نفر 111 ونهنم حجم نتیجه در که است

نتایج  .نمایند مشخص استان و کار کسب فضای بر را هرکدام و تأثیر نقش میزان که خواسته شد دهندگان پاسخ از ارائه و فراملی

 رتبه و ورشکستگی قانون دوم رتبه تورم، اول رتبه کار، و کسب فضای در تأثیر بیشترین لحاظ از این مطالعه حاکی از آن است که

 نماگر اختیار در نیز چهارم رتبه. باشدمی هوایی و دریا ریل، جاده، مانند ونقل حمل سیستم هایساخت زیر کیفیت سوم

 گردد،می مالحظه که گونههمان  .باشدمی ارز نرخ بودن شناور به مربوط پنجم رتبه و مالیات پرداخت عدم برای قانونی خالءهای

 در نماگر یک و ملی حوزه در نماگر 2 فراملی، حوزه در نماگر 2 استان، کار و کسب فضای بر تأثیرگذاری جهت از اول نماگر 5 از

 .باشدمی استانی حوزه

 (AHP) جهانی،بندی، استان کردستان، روش دلفی، بانک  وکار، اولویت کسب فضای :کلیدی واژگان



  

 مقدمه -1
 را آنها توانندنمی هابنگاه مالکان و مدیران که اقتصادی هایبنگاه عملکرد بر مؤثر عوامل از است عبارت کار و کسب فضای

 وضعیت کنندهتعیین هایشاخص جمله از کار و کسب فضای باشد.آنها می اختیار و اراده از خارج و بخشند بهبود یا دهند تغییر

 به توجه با. پرداخت کشور هر اقتصادی شرایط تحلیل و تجزیه و بررسی به توانمی آن به استناد با هک است کشور هر اقتصادی

 تولید رشد و اشتغال ایجاد خارجی، و داخلی گذاریسرمایه جذب افزایش بر مساعد کار و کسب فضای تأثیر موجود، مطالعات

 کانونی موضوع کار و کسب محیط بهبود میالدی 1991 ههد اواخر از که شده سبب موضوع این. است مشهود داخلی ناخالص

 و گذاریسرمایه ساز زمینه ترینمهم مناسب و کار کسب محیط واقع در .گردد اقتصادی گذاریسیاست و پردازینظریه محافل

 هایآرمان هب دستیابی برای کارآمد بستر نمودن فراهم دولت وظیفه و است اقتصادی هایفعالیت رشد برای عامل ترینمهم

 .است امیدآفرینی و آفرینی، کارآفرینیشغل آفرینی،ثروت

 عدم وجود نیز و اقتصادی صحیح گذاریسیاست جهت استان کار و کسب فضای علمی دقیق و بررسی و شناخت اهمیت

 از بیش را استان رکا و کسب بر فضای مؤثر عوامل یا هاشاخص احصاء و پژوهش این انجام زمینه، ضرورت این در جامع مطالعه

 داشت تا آن بر را محققان این اداره کل  استان کار و فضای کسب زمینه در جامع تحقیقی انجام لزوم .می نماید آشکار پیش

 جهت راه نمودن هموارتر نتیجه در و کار و کسب فضای بهبود جهت کوچک در هرچند گامی برداشتن به منظور را حاضر تحقیق

 اقتصادی مانند مزایای بر عالوه کار، و کسب هایشاخص وضعیت ارتقاء با رساند. زیرا انجام به استان ماعیاجت - اقتصادی توسعه

 فقر، و بیکاری کاهش جمله نیز از بسیاری اجتماعی فواید تورم، مهار و کاهش و گذاریسرمایه تولید، اشتغال، وضعیت بهبود

-سیاست تحقیق، این از حاصل نتایج .داشت اجتماعی و غیره خواهد عضاالتم از بسیاری کاهش کارآفرینی، و کار فرهنگ ارتقاء

 به کار، و کسب فضای بر تأثیرگذار هایشاخص مهمترین روی بر تمرکز با تا سازدمی قادر را استانی گیرندگانتصمیم و گذاران

 و فراهم گردیده اشتغال و تولید گذاری،سرمایه افزایش زمینه استان، کار و کسب فضای بهبود با نمایند؛ تری عملمطلوب نحو

 .شد خواهد ممکن استان توسعه اقتصادی و وریبهره حداکثر به یابیدست امکان تولید، افزایش از ناشی تورم مهار ضمن

 در بین کار و کسب هایپیشرفت شاخص منظر از استان کردستان پنجمین استان گرفته، صورت هایبررسی اساس بر

 استانی و توسعه صندوق گذاری، تأسیسسرمایه واحد پنجره گذاری، ایجادسرمایه جامع نقشه تدوین دارد. قرار رکشو هایاستان

 استان در کار و فضای کسب بهبود تواند بهمی کار و کسب محیط اجرایی در هایدستگاه عملکرد پایش و رصد سامانه طراحی

-نظر می ها، بهاستان توسعه روند با آن رابطه و اقتصادی هایبنگاه فعالیت در کار و کسب فضای به جایگاه توجه با .نماید کمک

 .آید حساب به هااقتصادی استان مدیریت در کلیدی هایاستراتژی از یکی تواندمی کار و کسب محیط مقوله به رسد توجه

 آنها بندیاولویت و کار استان کردستان و کسب فضای بر تأثیرگذار عوامل شناسایی تحقیق این انجام از هدف مهمترین بنابراین،

 و آماری جامعه تعیین از پس .باشدمی استان در کار و کسب فضای هایبهبود شاخص جهت علمی راهکارهای ارائه نهایت در و

 ینا بر و استخراج دلفی روش کردستان با و کار استان کسب محیط استانی هایمؤلفه اولیه نمونه تحقیق، فهرست حجم تعیین

 هایپرسشنامه .گردید ارسال استان سراسر در شده شناسایی اقتصادی فعاالن و کار، برای کسب محیط پایش اساس، پرسشنامه

 تجزیه مورد باشد.می چند معیاره گیریتصمیم هایروش از یکی که مراتبی سلسله تحلیل روش فرایند از با استفاده شده تکمیل

 .گردید بندیاولویت و شناسایی خبرگان نظر براساس استان کار و کسب فضای بر موثر املعو مهمترین و گرفت قرار تحلیل و

 

 نظری مبانی -2

 کار و کسب فضای" تعریف -2-1

 و قوانین ثبات حاکمیت، هایدستگاه کیفیت مانند اقتصادی واحدهای عملکرد بر مؤثر عوامل کار، و کسب فضای از منظور

 و )میدری است اقتصادی هایبنگاه مدیران قدرت و اختیارات از فراتر آنها دادن تغییر که است غیره و هازیرساخت کیفیت مقررات،

 (.1831قودجانی، 



  

-فعالیت و کار و کسب تحلیل و تجزیه بر کار مقدم و کسب و بررسی فضای شناخت که گرددمی مشخص فوق تعریف در تأمل با

 قصد به خدمات و کاال فروش و خرید تولید، قبیل از اقتصادی رارشوندهتک فعالیت کار هر نوع و اگر کسب .است اقتصادی های

 پرداختن بازرگانی ایران(، اتاق و تعاون اتاق -کار و کسب فضای بهبود قانون نویس پیش شود )جزئیات گفته اقتصادی منافع کسب

 یعنی کار و کسب تعریف این اگر ساین اسا بر کند.می مشخص را کار و کسب گسترش و گیریشکل نحوه کار، و کسب فضای به

 عبارت کار و کسب مختلف انواع بدانیم، کار و کسب را آوردن سود دستبه منظور به خدمات عرضه یا کاال فروش و خرید و تولید

 و کوچک کار و کسب اینترنتی، کار و کسب روستایی، کار و کسب خانوادگی، کار و خانگی، کسب کار و از: کسب بود خواهند

 (.1831 بزرگ )احمدپور داریانی، کارهای و سط و کسبمتو

 نیاز بر اساس ابتدا باید کوچک هرچند و کار کسب یک اندازیراه برای کشورها بیشتر در جهانی بانک مطالعات اساس بر

 باید فعالیت عشرو برای کار کسب و شود. اقدام اولیه سرمایه تأمین برای سپس و گیریتصمیم تولیدی محصول نوع مورد در بازار

 آغاز را خود تولید شرکت شد، فراهم که مقدمات هنگامی شود. استخدام باید کار نیروی آن از پس گردد. ثبت رسمی دفاتر در

 ببرد. باال را خود محصوالت کیفیت کند تا بتواندمی تالش به بازار محصول عرضه مجوز کسب و استانداردها اخذ برای و کندمی

 کاالی صادرات برای شرکت است ممکن بود. خواهد عوارض و مالیات به پرداخت موظف شرکت سود، کسب و زاربا به ورود از پس

 نیاز مراحل این تمامی در شود.می افزوده شرکت فعالیت به نیز دیگری فرآیندهای صورت این باشد. در کرده ریزیبرنامه نیز خود

 دهد و ادامه خود فعالیت به نخواهد شرکت یا و شده تعطیل فعالیت که رتیصو در حتی و دارد وجود قانونی به نهاد مراجعه به

بر  را مراحلی است سهامداران الزم و صاحبان بین آن هایدارایی تقسیم و کار و کسب تعطیلی برای ورشکستگی، صورت در حتی

 هر در و کندمی طی را ایچرخه ملکا انحالل تا گیریشکل زمان از کار و کسب هر ترتیب این به .دهد انجام مقررات اساس

 شود.می زمان صرف و گوناگون هایهزینه متحمل خود فعالیت تداوم و شروع برای موجود مقررات و قوانین اساس مرحله بر

 و انجام برای و حقوقی حقیقی اشخاص و افراد انگیزه باشند، ترپرهزینه و ترپیچیده تر،مشکل مراحل این چه هر است بدیهی

-شاخص آنها اساس بر و گرفته توجه قرار مورد شده گفته مراحل جهانی بانک هایگزارش در گردد.می کمتر هافعالیت رشگست

-اندازه برای جهانی بانک که اند. معیارهاییشکل گرفته محیط با تعامل در کار و کسب تداوم و آغاز سهولت سنجش برای هایی

 برای الزم هزینه و زمان آنها تریناصلی که باشدمی کشور آن در و کار کسب فضای گربیان گیرد،می نظر در هاشاخص این گیری

 (.1892)عبدالهی و همکاران،  .باشدمی مراحل این از یک هر طی

 اصل برای حفظ الزم هایتضمین است، مطرح کاری و کسب صاحب هر برای و تجاری طرح هر در که ایمسأله اولین

 است. آن هایهزینه کار از و کسب منافع بودن افزون و طرح این بودن سودآور بعد مرحله در دی( واقتصا او )امنیت سرمایه

 است: عوامل دسته دو تابع فعالیتی هر هایهزینه

 است؛ ضروری آنها انجام تولید فرآیندهای مختلف در که هایی( هزینه1

-هزینه قبیل این گاهی شود.می تحمیل کار و کسب بر صاحبان اقتصادی فعالیت محیط بودن نامناسب دلیل به که هایی( هزینه2

 (.1831)مومنی، کنندنمی پیدا اقتصادی هایفرصت از استفاده به کار رغبتی و کسب صاحبان که باالست ایاندازه به ها

 از ناشی هایهزینه کاهش برای و شناسایی را هاهزینه این ماهیت کار و کسب محیط با بررسی کندمی تالش جهانی بانک

 تداوم یک و اندازی راه سهولت میزان هاینشانه را شده صرف هزینه و زمان اگر .نماید ارائه راهکارهایی فعالیت اقتصادی محیط

 از حقوقی نظام و حمایت مداریقانون میزان مربوطه، قوانین نوع و حجم به آن شدن حداکثر یا حداقل کنیم، تلقی کار و کسب

 تضمین و سازیساده و اقتصادی هایگسترش فعالیت و اندازیراه هزینه و زمان کاهش بنابراین شود.می بوطمر افراد مالکیت



  

 از حمایت و گذارسرمایه برای امنیت ایجاد و اقتصادی برای فعالیت مناسب بستر کردن آماده جهت قوانین عادالنه و دقیق اجرای

 (. 1891فر، )اشرفی و فهیمی .باشندمی کار و کسب تسهیل در مؤثر هایگامآینده،  احتمالی تعرضات مقابل در گذارسرمایه

 بودن ایران، نامساعد جمله از کشورها از بسیاری در بلندمدت بیکاری دالیل از یکی ،1جهانی بانک مطالعات نتایج طبق

 باالی رشد جمله از عرضه، از جانب ناشی عوامل به کار بازار در شده ایجاد تنگناهای از بخشی اگرچه .است کار و کسب فضای

 لیکن گردد،می باز بازار نیازهای با کار نیروی هایتخصص تطابق عدم و ازدواج سن افزایش زنان، مشارکت نرخ افزایش جمعیت،

 و پرپیچ و تنیده هم به ساالریدیوان و کار و کسب فضای با کار به بازار مبتال مشکالت از بسیاری که داشت دور نظر از نبایستی

 از کار نیروی تقاضای بر مستولی هاینااطمینانی و کار به شروع مجوز اخذ مراحل اجرایی و مقررات و قوانین سنگین بار و خم

 از خصوصی بخش توانمندسازی مستلزم کالن اقتصاد موفق مدیریت واسطه همین به است. گره خورده اقتصادی هایبنگاه سوی

 است. کار و کسب نظام اصالح و رقابت موانع برداشتن و خصوصی عامالن هایسکری و هاهزینه کاستن از طریق

 

 کشور توسعه هایبرنامه و قوانین در کار و کسب فضای -2-2

 این (1ماده ) در است. نموده اشاره کار و کسب موضوع به بخش دو اساسی نیز در قانون44 اصل  کلی هایسیاست

 دولتی، بخش غیر برای اقتصادی هایفعالیت مجوز صدور همچنین و گذاریسرمایه رام در تسریع و جهت تسهیل هاسیاست

 ثبت، تاریخ از پس روز ده مدت حداکثر ظرف و کار، کسب و گذاریسرمایه مجوزهای و هاپروانه درخواست تا شده اتخاذ ترتیبی

 تهیه به را تعاون اتاق و معادن و صنایع بازرگانی، قاتا ها( این سیاست91ماده ) همچنین شود. داده پاسخ کتبا   ذیربط مرجع توسط

-برنامه در کار و کسب فضای است. نموده موظف کار، و کسب موانع رفع و کارآفرینی فضای مساعد ایجاد قانون نویسپیش ارائه و

 و کسب به و مستقیم صریح صورت به توسعه سوم و دوم اول، هایبرنامه در است. اگرچه گرفته قرار تأکید مورد نیز پنج ساله های

 نموده توجه کار و کسب فضای بهبود به دو ماده در واضحی شکل به توسعه چهارم برنامه در وجود، این با اما نشده، پرداخته کار

 اقداماتی به کار نیروی وریبهره همچنین و مناسب بسترهای و فضا جهت ایجاد را دولت که است قانون ( این81ماده ) است. یکی

با  تعامل و اقتصادی توسعه سازیزمینه و کشور در کار و کسب فضای بهبود را آن هدف ( که11دیگری ماده ) و است نموده ظفمو

 هایراه از یکی عنوان کار به و کسب فضای بهبود موضوع نیز پنجم برنامه کلی هایسیاست در است. نموده بیان پیرامون جهان

 به دستیابی حداقل و کار و کسب سهولت مستمر رتبه بهبود همچنین و است شده رفتهگ نظر در مستمر و پرشتاب رشد تحقق

-از شاخص یکی عنوان به کار و کسب فضای مجموع، در آید.می شماربرنامه به این اهداف از یکی برنامه پایان تا منطقه دوم مقام

 نیز و اقتصادی مباحث در را ایویژه توجه که است موضوعاتی از آن، هایزیرشاخص و کشور اقتصاد عملکرد حوزه در کالن های

  است. نموده جلب خود به کشور ایتوسعه هایو برنامه قوانین
 

 کار و کسب فضای بر مؤثر عوامل-2-3

 نمود: تقسیم عمده دسته 3 به توان می را کار و کسب فضای بر مؤثر عوامل

 دولت، هایریزیبرنامه و هاسیاست نقش جایگاه( 1    

 آنها، بر حاکم غیررسمی و رسمی کارهای و ساز و اقتصادی نهادهای( 2

 (.1891قضایی )وارث و همکاران،  و حقوقی ( نظام8

 دولت -2-3-1

                                                             
1  World Bank 



  

 و اقتصادی های کالنسیاست که نحوی به است؛ اثرگذار اقتصادی هایفعالیت بر مختلف مسیرهای و ابعاد جهات، از دولت

 و زیرزمینی اقتصاد گسترش به و یا شودمی منجر توانمند و شفاف شکوفا، سالم، اقتصادی امنظ یک گیریشکل به دولت سیاسی

 انجامد.می ناکارآمد و ضعیف اقتصاد یک نتیجه در و فساد

 انسانی، و نیروی مالی پولی، بازارهای عملکرد ها،زیرساخت کردن فراهم مالکیت، حقوق از حمایت در مهمی نقش هادولت

 شفاف و رقابتی آزاد، تأثیر فضای تحت نیز اقتصاد به هابنگاه هایکمک دارند. فساد کنترل و اقتصادی هایلیتفعا بر نظارت

 دارد. ایعمده نقش آن بهبود و گیریشکل در دولت که است گذاریسرمایه

-بی کند،میل میتح غیرضروری هایگذارد: هزینهمی منفی اثر کار و کسب فضای بر مختلفی هایراه از همچنین دولت

 کنترل و شوندنمی اجرا قوانین کارآمد، دولت فاقد جامعه یک در کند.می نابرابر را رقابت فضای و آوردمی وجودبه ریسک و ثباتی

 .دهدمی سوق غیررسمی بخش به را اقتصادی فعاالن عوامل این است. ناممکن فساد

 

 اقتصادی نهادهای -2-3-2

 اعتبارات کارفرمایان، کسب و کارکنان میان روابط تنظیم اقتصادی، مختلف هایبخش میان مناسب روابط گیریشکل

 نهادهای ساماندهی سایه در مناسبات دیگر و روابط از بسیاری و جامع و ساختار یافته نظامی توسط اقتصادی فعاالن نیاز مورد

 اقتصادی نهادهای وجود عدم .شودنمی حاصل گذارانسرمایه برای الزم اطمینان آنان تقویت و گیریشکل بدون که است اقتصادی

و  کسب بر بیشتری هایهزینه کار، و کسب محیط نامناسب گیریشکل و باشدمی سالم اقتصادی هایفعالیت پشتیبان که مناسب

 خود رامونپی محیط بر تأثیرگذاری در بیشتری قدرت بزرگ کارهای و که کسب است حالیدر این کند،می تحمیل کوچک کارهای

 بر مؤثر ابزارهای سایر و تبلیغاتی هایهزینه صرف و گذارانسیاست با مستقیم ارتباط و هااز رسانه استفاده با توانندمی آنها دارند.

 حد زیادی تا ناخواسته تغییرات از و دهند تغییر خود نفع به را محیط داده، انتقال گیرانتصمیم به را خود عمومی، مشکالت افکار

 را خود فعالیت به ناچار مشکالت، این با مقابله در توانایی عدم دلیلبه توانکم فعاالن و کوچک مؤسسات اما کنند، لوگیریج

 نمایند.می تعطیل

 امیدوار به آینده نهادها این گرمیپشت با آنان و شده اقتصادی فعاالن تقویت موجب رسمی و مناسب نهادهای ساماندهی

 از افراد ترتیب این کنند. بهمی گذاریسرمایه استعدادها روی و کنندمی اشتغال ایجاد خصوصی هایتشرک نتیجه در و شده

 خدمات ارائه امکان عمده دهندگانمالیات به عنوان و کنندمی فراهم را جامعه نیاز مورد تولیدات برند،می بهره خود استعدادهای

 .کنندمی فراهم را غیره و بهداشت اجتماعی،

 

 حقوقی نظام -2-3-3

 از خطری احساس کمترین با خویش ذکاوت و هوش با که کنندمی تشبیه آهویی به را گذارانسرمایه اقتصادی ادبیات در

 نظر از سنجند.می را خویش فعالیت حاکم بر عمومی شرایط ایالعادهفوق حساسیت با گذارانسرمایه کلیه لذا و گریزندمی صحنه

 را آنها اجرای که حقوقی نظام و کارآمد قوانین سایه در تأمین آن که دارد اقتصادی امنیت از اطمینان به یازن گذاریسرمایه آنان

 کندنمی تهدید را او سرمایه خطری هیچ که باشد داشته اطمینان باید گذارتر سرمایهروشن عبارت شود. بهمی ممکن کند، ضمانت

 دفاع او سرمایه از است قادر کشور بر حاکم قضایی و حقوقی نظام گرفت، قرار تعرض دمور او دلیلی سرمایه هر به کهصورتی در و

 زمان و هاهزینه شفاف، مالکیت حقوق آنها در بوده و مناسب قوانین حمایت مورد اقتصادی هاینماید، فعالیت رفع تعرض و کرده

 کس باشند، هر محفوظ تجاوز و استفاده سوء از قرارداد طرفین و بینیپیش اقتصادی قابل تعامالت پایین، اختالف حل به رسیدگی

 البته باشد. آسان آنها کردن پیاده و دسترسی داشته ممکن زمان حداقل در آنها به بتواند پیدا کرد، نیاز قضایی و حقوقی نظام به



  

 شود.رد یک امتیاز محسوب مینباشد، در این مو رأی به تفسیر قابل افراد توسط که ایهام و ابهام بدون و جامع قوانین وجود

-اطمینان و امیدبخش اقتصادی فعاالن برای که است مناسب و شده تعریف کارهای و ساز قوانین نیز نیازمند این اجرای ضمانت

 .باشدآفرین می

 

 جهانی: بانک کار و کسب گزارش در ایران جایگاه -2-4

 سال تا که است ذکر شایان(دهد می نشان جهان کشورهای میان در 2115 -2111 هایسال طی را ایران رتبه زیر جدول

 کار و کسب سهولت شدند(. رتبهنمی بندیرتبه کار و سهولت کسب زمینه در کشورها کار، و کسب فضای گزارشات در  2005

 2111، 2111های سال در تنها هاسال این طول در و است نموده سقوط 2014 سال در 2015 به  2006 سال در 113 از ایران

 خصوص این در مؤثر جمله عوامل است. از شده سقوط و تنزل دچار همواره هاسال سایر در و بوده همراه بهبود و با صعود 2015 و

 در تغییرات نمود. همچنین، اشاره مطالعه مورد تعداد کشورهای و گزارشات در مطالعه مورد هایشاخص تغییرات به توانمی

 کسب کلی رتبه .است داشته سزاییبه تأثیر کشور در کار و کسب سهولت رتبه محاسبه شاخص و در کار و کسب مقررات و قوانین

 .است رسیده دنیا کشور 189 در بین 130 به آن، از قبل سال به نسبت بهبود پله 2 با 2015 سال در ایران کار و
 رکا و کسب سهولت شاخص نظر از جهان کشورهای میان در رتبه ایران -1جدول 

 2118 2112 2111 2111 2119 2113 2111 2111 شرح
2111 

 )بازبینی(
2115 

 181 182 115 111 111 181 112 183 119 113 رتبه

 تعداد

 کشورهای

 مورد

 مقایسه

115 115 131 138 138 138 138 135 139 139 

 کارشناسی محاسبات و 2006 - 2015 جهانی، بانک کار و کسب انجام گزارشات منبع:

 کار و کسب انجام هایزیرشاخص تفکیک به جهان کشورهای میان در ایران رتبه -2ل جدو

 2111 2118 2112 2111 شاخص ردیف

 )بازبینی(

2115 

 181 182 115 111 111 )کل و کار )رتبه کسب سهولت

 12 11 31 58 12 و کار کسب شروع 1

 مجوزهای اخذ 2

 ساختمانی

118 111 111 111 112 

 انرژی به دسترسی 8

 الکتریکی

- 112 118 119 111 

 111 159 115 118 151 مالکیت ثبت 1

 39 31 38 93 39 اعتبار اخذ 5

-سرمایه از حمایت 1

 گذاران

111 111 151 118 151 

 121 113 129 121 115 مالیات پرداخت 1

 113 155 118 183 181 مرزی برون تجارت 3

 آور الزام و اجرا 9

 قراردادها بودن

19 51 58 11 11 

 183 181 121 113 111 پرداخت در توانایی 11



  

 دیون

 کارشناسی محاسبات و 1122-1122 جهانی، بانک کار و کسب انجام گزارشات منبع:

های مجلس شورای )مرکز پژوهش 1351جایگاه استان کردستان در گزارش پایش محیط کسب و کار در تابستان  -2-5

 اسالمی(

تابستان  الی 1392 های )بهاردوره طول در کسب وکار محیط مؤلفه 21 از اقتصادی هایتشکل رزیابیا ( نتیجه8جدول ) در

  .است شده داده نشان سراسری( هایتشکل ( در خصوص استان کردستان )شامل1895

 ستاناستان کرد گذشته فصول در کسب وکار محیط هایمؤلفه از کنندهمشارکت اقتصادی هایتشکل ارزیابی -3جدول 

 هادوره کل ارزیابی به ترتیب سراسری( و هایتشکل )شامل  

میانگین  2932 2931 2939 2931 استان
کل 

31-32 
 تابستان بهار سال زمستان پاییز تابستان بهار سال زمستان پاییز تابستان بهار سال زمستان پاییز تابستان بهار

 91/6 23/6 22/2 79/6 11/6 23/7 92/7 29/6 31/6 26/6 12/7 12/7 11/6 12/6 22/6 11/6 21/6 92/6 کردستان

 های مجلس شورای اسالمی()مرکز پژوهش 2923منبع: گزارش پایش محیط کسب و کار در تابستان 

در خصوص استان کردستان 1395 تابستان  در کسب وکار محیط مؤلفه 23 از اقتصادی تشکلهای ارزیابی نتیجه نیز (1) جدول در

 .است شده داده نشان مؤلفه هر نهایی ارزیابی میانگین و سراسری( هایتشکل شامل(

 در استان کردستان 1395 تابستان در کسب و کار محیط هایمؤلفه از کشور اقتصادی تشکل 261 ارزیابی ساده میانگین -4جدول 

 سراسری( هایتشکل )شامل 

 کردستان استان

 کنندهمشارکت هایتشکل تعداد

 

 )نامساعد ارزیابی ترتیببه( هامؤلفه
1 

 82/3 بانکها از تسهیالت دریافت مشکل

 11/3 انسانی نیروی اجباری بیمه باالی نرخ

 31/1 غیررسمی بازار از سرمایه تأمین باالی نرخ و تولید مالی تأمین در سرمایه بازار ضعف

 81/3 انکارانپیم به خود بدهی موقع به پرداخت به دولتی مؤسسات و هاشرکت بی تعهدی

 33/1 حکومتی هایدستگاه در اقتصادی مفاسد وجود

 91/1 داخلی بازار در قاچاق خارجی کاالهای عرضه

 18/1 همکاران و مشتریان هایچک برگشت

 21/1 گذاریسرمایه و تولید به مربوط مقررات و قوانین بی ثباتی

 19/1 بازار به آن محدودیت بدون نسبتا  عرضه و تقلبی غیراستاندارد، کاالهای تولید

 81/8 کار نیروی جاییجابه و تعدیل در کار قانون محدودیت

 12/1 رسمی تعطیالت بودن زیاد

 21/5 کشورمان علیه المللیبین هایتحریم اعمال

 32/1 انجام تعهدات به قرارداد هایطرف اجبار و هاشکایت به مؤثر رسیدگی در دادسراها ضعف

 11/1 اولیه مواد یمتق در بی ثباتی

 11/5 مشابه ایرانی محصوالت برای کم تقاضای و خارجی کاالهای خرید به مردم تمایل

 55/5 بازار در خارجی رقیب محصوالت غیرمنصفانه رقابت و وارداتی کاالهای پایین تعرفه

 11/5 اولیه مواد واردات و محصوالت صادرات ایتعرفه موانع

 11/1 حکومتی نهادهای و دولت توسط تولیدی حصوالتم غیرمنطقی گذاریقیمت



  

 55/5 دیدهآموزش و ماهر انسانی نیروی کمبود

 92/1 نیاز مورد فناوری به دسترسی فقدان

 25/1 کنندهمصرف دست به محصول رساندن مشکالت و توزیع نظام ضعف

 93/5 و نقلحمل هایزیرساخت ضعف

 13/8 برق تأمین هایزیرساخت ضعف

 19/1 استانی انگینمی

 های مجلس شورای اسالمی()مرکز پژوهش 2923منبع: گزارش پایش محیط کسب و کار در تابستان 

 تحقیق پیشینه -3

 مطالعات انجام شده در خارج از کشور -3-1

 در خصوصی بخش افزایش نقش در روسیه و چین کشورهای متفاوت رویکرد دو مقایسه با ایمقاله ( در1999استیگلیتز )

 رشد کاهش با مسیر این در برگزید و را خصوصی به  بخش دولتی هایشرکت واگذاری سیاست روسیه کشور داد اقتصاد، نشان

-سرمایه برای را خصوصی، محیط بخش به دولتی هایشرکت واگذاری جای به اما چین شد، روروبه نابرابری افزایش و اقتصادی

 511 یافت، بلکه افزایش شدت به چین اقتصاد در خصوصی بخش سهم تنها نه کار نای با کرد و مناسب کار کسب و و گذاری

 .یافتند نجات فقر از نیز چینی میلیون

 این .است نموده بندیگروه تقسیم 1 در را مالی منابع و اعتبارات به هابنگاه دسترسی در مهم فاکتور 12 (2111)ریتان 

 بازار، مشخصات مشخصات و خدمت، شرایط یا مشخصات کاال مدیر، تجربه ،واحد مدیر شخصیت و هاویژگی شامل هاگروه

  .باشند می مالی هایجنبه و سازمان

 مفاهیم و گیریاندازه به مربوط مسائل :کار و کسب فضای هایشاخص"ای تحت عنوان در مقله (2111)کازس  و برگ

 شاخص از انتقادی به بررسی توصیفی روشی با ذکورم های فضای کسب و کار پرداختند. مقالهبه بررسی شاخص "اساسی

 استخدام سیاستی کاربردهای همچنین مفاهیم و یک طرف از .است پرداخته شاخص این هایسیاست و کار نیروی استخدام

 المللیبین قوانین در پذیریانعطاف دیگر سوی از داده و نشان وکار کسب فضای شاخص جهانی اجزاء کارگیری به با را کار نیروی

 بدون کار های نیرویهزینه نهایتا   و ساالنه کار، مرخصی ها، ساعتپرداخت کار، جداسازی نیروی اخراج کار، حداقل دستمزد،

 در کمتر با دخالت کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش که است آن از حاکی مطالعه این نتایج .است نموده ارزیابی را دستمزد

 .اندداده اختصاص خود به کار نیروی استخدام شاخص در را بهتری امور، رتبه این

 مطالعه به کشور 111 بین عمدتا  کوچک، در بنگاه 11111 بر مشتمل اطالعاتی بانک یک از استفاده ( با2111) کالپر و  چاویس

-بنگاه که مالی تأمین نوع ررسیب به مطالعه پرداختند. این نوپا هایبرای بنگاه مالی تأمین مختلف هایروش از استفاده مندنظام

 پرداخته شد.  وکار کسب محیط با را آن ارتباط کنند ومی انتخاب قدیمی یافته و رشد هایبا بنگاه مقایسه در نوپا های

 بررسی چگونگی و به دادند قرار مطالعه مورد جهان کشور 92 در را هاشرکت ثبت خود ( درمقاله2112الو ) و کالپر

 .نمودند مطالعه جدید هایشرکت ثبت روی رابر هاشرکت ثبت اصالحات اثرگذاری پرداخته و جدید کار وکسب  ثبت سهولت

 ایجاد ها، برایهزینه کاهش بر توجهی قابل درصد( اثر 11 از کمتر کل کوچک )در اصالحات که است این بیانگر تحقیق نتایج

 است. مرتبط اقتصادی رشد با و بوده ضروری مدرن تصاداق پویایی برای آفرینی کار ندارد؛ همچنین جدید هایشرکت

 

 

 



  

 مطالعات انجام شده در داخل کشور -3-2

 تسهیل و وکار فضای  کسب بر ارتباطات و اطالعات فناوری اثر"عنوان  با پژوهشی ( در1831همکاران ) و مرادحاصل

 استخراج را تجاری تسهیل و وکار کسب فضای مؤثر بر عوامل به مربوط پایه مدل دو موجود، نظری مبانی از استفاده با "تجاری

 وکار کسب فضای بر ارتباطات و اطالعات فناوری تأثیر بررسی به یافتهتوسعه توسعه و حال در کشورهای از گروه دو نموده و برای

 در تسهیل تجاری و اروک کسب فضای بر ارتباطات و اطالعات فناوری معنادار تأثیر از حاکی نتایج .تجاری پرداختند تسهیل و

 .است توسعه حال در کشورهای در اثر این بودن نامشخص و یافته توسعه کشورهای

 بخش از حمایت در صنعتی ایران کار و کسب فضای ارزیابی"عنوان  با تحقیقی ( در1839) همکاران و اسکندری جعفری

 مالی، مشتری، فرآیندهای جنبه چهار در را اقتصادی تمؤسسه مطالعا مطالعات نتایج "متوازن امتیازی کارت رویکرد با خصوصی

 و کسب فضای موجود وضعیت تحلیل از پس شده استخراج هایشاخص .نمودند بندی و تحلیلدسته یادگیری و رشد و داخلی

راهبردهایی  با آنها متناسب و گردیده داروزن فازی مراتبی سلسله فرایند تحلیل بخش، با این روی پیش هایو چالش ایران کار

 مؤثرترین انتخاب جهت و سپس شناسایی راهبرد کالن 12 و طراحی خبرگان از خواهی نظر با خصوصی بخش توانمندسازی برای

 .گردید انتخاب کالن راهبرد 11 نهایت در خواهی نظر با و بندی استفادهاولویت جهت تاپسیس روش از راهبردها

 در هاشاخص این از هر یک اهمیت اساس بر را کار و کسب فضای هایشاخص پژوهشی ( در1891همکاران ) و وارث

 به وابسته Business Doingمؤسسه   2111و  2111سال  های داده کارگیری به با پژوهش ایندر  .نمودند بندیمنطقه، اولویت

-چشم سند نظر مورد منطقه رد کار و کسب فضای آرمانی نقطه ترسیم به تکنیک تاپسیس، نخست ز ا استفاده با جهانی، و بانک

 هر اهمیت اساس را بر کار و کسب فضای هایآنتروپی، شاخص تکنیک از استفاده با سپس پرداختند و ایران ساله انداز بیست

 وضعیت با کشور حاضر وضعیت میان موجود تعیین شکاف با پایان در .است نموده بندیمنطقه، اولویت در هاشاخص این از یک

 منطقه در آرمانی وضعیت به رسیدن برای نیاز مورد اصالحات ارائه به هاشاخص و زیر هاشاخص از یک هر در شده مترسی آرمانی

 .است پرداخته

 کار و کسب فضای سایر معیارهای به نسبت را مالیات پرداخت معیار اهمیت ایمطالعه ( در1891همکاران ) و فیض پور

 نتایج .دادند قرار بررسی مورد AHPاز روش  استفاده با استان یزد صنعت بخش متولیان صنعتی، صنعتگران و کارشناسان نگاه از

 وضعیت کار، چگونگی و کسب فضای شاخص زیر ده میان جهانی، در گزارش های بر اساس که است آن بیانگر مطالعه این

 این با .است تنزل یافته آن رتبه و نبوده خوردار بر مناسبی وضعیت از 2112-2111 های سال طی ایران در پرداخت مالیات

-پایین اولویت و اهمیت یزد بیانگر استان گرانو صنعت متولیان، کارشناسان نگاه از کار و کسب فضای هایشاخص وجود، اولویت

 .است کار و کسب فضای هایسایر شاخص به نسبت مالیات پرداخت شاخص تر

 جایگاه بر تأکید کار با و کسب فضای بهبود هایشاخص بررسی "عنوان  با تحقیقی طی (1891فهیمی فر ) و اشرفی

 اساس بر .پرداختند همسایه کشورهای و بین ایران کار و کسب فضای بهبود با مرتبط هایشاخص مقایسه و بررسی به "ایران

یک  مالیات، انحالل اعتبار، پرداخت کار، اخذ و کسب یک قراردادها، شروع اجرای بودن های الزام آورتحقیق، شاخص نتایج

 طور ترتیب به گذاران بهاز سرمایه حمایت شاخص نهایت در و مجوز مالکیت، اخذ انتقال و فعالیت، تجارت برون مرزی، ثبت

 .ایران بوده اند کشور در رتبه میزان کمترین دارای میانگین

 مقایسه و ایران رشد اقتصادی بر ارک و کسب فضای هایشاخص اثر بررسی به ایمطالعه در (1892همکاران ) و عبدالهی

 هایتکنیک از استفاده با 2111-2111 هایسال طی  (OECD) اقتصادی توسعه و همکاری سازمان عضو کشورهای با آن

 بیشتر اثرگذاری از حاکی پژوهش نتایج .پرداختند کار و کسب فضای سایت جهانی و بانک آماری اطالعات و اقتصادسنجی



  

 که توجه باشدمی بررسی مورد کشورهای اقتصادی رشد بر قراردادها اجرای و اعتبار خرد، اخذ سهامداران از حمایت هایشاخص

 .باشد داشته همراه به مورد بررسی کشورهای اقتصادی رشد بر به سزایی تواند تأثیرمی آنها بهبود و هاشاخص این به

   

 تحقیق روش -1

 مراتبی سلسله تحلیل فرایند ساختار

 فرآیند طریق و کار استان از کسب فضای بر مؤثر عوامل بندیاولویت تحقیق این اهداف از یکی شد، بیان که گونههمان

 و پیچیده مسائل انسان برای مغز تحلیل اساس ( برAHPمراتبی ) سلسله تحلیل فرایند روش .باشدمی مراتبی سلسله تحلیل

 که موضوع این روی توافق امروزی دنیای در .گردید پیشنهاد 1911 سال ساعتی در –توماس ال  نام به محققی فازی توسط

 و نمودن ساده به وسیله تا سازدمی قادر را ( ماAHPروش ) .باشدمی دشوار بس است، کاری بیشتر دیگری از هدف یک اهمیت

 همکاران، و صامتی) .ائیمنم اتخاذ پیچیده مورد موضوعات در را مؤثری تصمیمات خود، طبیعی گیریتصمیم فرآیندهای تسریع

1832)  

 استاندارد معیارهای استفاده از با بخش این در .باشدمی پرسشنامه طراحی مراتبی سلسله تحلیل فرایند از مرحله اولین

 هاپرسش .است معیارها تعداد با متناسب هاتعداد پرسش پرسشنامه این در .است شده طراحی هاداده گردآوری پرسشنامه شده،

 .گوید پاسخ آن براساس باید شونده پرسش است که شده طراحی هاو جایگزین معیارها از یک هر بین مقایسه ورتص به

استان  مطلع صاحب نظران و گذارانسرمایه اقتصادی؛ فعاالن کلیه آماری جامعه .است نمونه و جامعه تعیین دوم مرحله

 احتمال جامعه و واریانس از اطالع عدم به عنایت باشند. بایم حمل و نقل و کشاورزی خدمات؛ معدن؛ صنعت؛ هایبخش در

 مورگان )جدول جدول از نمونه حجم برآورد برای آماری هایفرمول از امکان استفاده عدم و متغیرها موفقیت عدم یا موفقیت

 .گردید تعیین نفر 111 نمونه حجم نتیجه در که شد نمونه( استفاده حجم محاسبه مورگان برای گیرینمونه

 پیوستاری صورت به فازی که منطق از استفاده ( باAHPباشد. در روش )می زوجی مقایسه جدول تبیین مرحله سومین

 از وضعیت هر برای باشد کهمی 11 تا 1 یا 9 تا 1 اعداد صحیح دارای جدول این .شودمی تهیه ایدرجه 11 یا 9 جدولی است،

 ماتریسی، مقایسه مقایسه در است زیرا 1 عدد طبیعی طور به مقیاس این ماتریس قطر .شودمی گرفته نظر در عدد مقایسه، یک

 صورت به یک معیار خصوص در یکدیگر با جایگزین مقایسه دو معکوس دیگر سوی از .بود خواهد یکسان مشابه جایگزین دو

 مقادیر حذف ای )بادرجه پنج یفط از این پژوهش در است ذکر به (. الزم1832 همکاران، و )صامتی شد خواهد ثبت کسری

 .دهدمی یکسانی  به دست نتایج شده که ( استفاده1، 1 ، 2 و 3 بینابینی

 کردن مرتب به معنای اولویت استخراج .باشدمی مراتبی سلسله تحلیل فرایند از مرحله چهارمین هااولویت استخراج

 .شود تعیین معیارها دیگر به نسبت معیار هر یا وزن اولویت باید همچنین مرحله این در .است معیارها از یک هر در هاجایگزین

 .است الزم "موزون میانگین"و محاسبه  "سازی نرمال"مرحله  دو از گذر مقایسه شده هایگروه از یک هر اولویت تعیین برای

 تحقیق متغیرهای بندی رتبه و تحلیل-4-1

 درخت در را هدف سطح که بوده استان کار و کسب فضای بر مؤثر عوامل بندیاولویت پژوهش، این در اصلی پرسش

 به شود،می محقق فوق هدف آنها اساس بر که معیارهایی مراتبی، سلسله درخت سطح دومین در. دهدمی تشکیل مراتبی سلسله

 زمینه در خبره ادافر و متخصصین نظر از استفاده با سوم، سطح در. شوندمی بندی تقسی فراملی و ملی استانی، کلی حوزه سه

 تأثیرگذار هایشاخص و عوامل) و نماگرها( ونقل حمل و کشاورزی خدمات؛ معدن؛ صنعت؛ اقتصادی )شامل بخش پنج از موضوع

 51 که گردید تشکیل هاجایگزین یعنی مراتبی سلسله سطح آخرین در نهایت،. گردیدند تعیین( استان کار و کسب فضای بر



  

. باشدمی کردستان استان کار و کسب فضای بر مؤثر داراولویت نماگرهای تعیین پژوهش این از هدف و شده شامل را نماگر

 .دهد می نمایش را پژوهش این انجام فرآیند( 1)نمودار 

 

 پژوهش انجام فرآیند -1 نمودار

استانی  حوزه سه در نماگر 51 تعداد به جمعا  تحقیق این پرسشنامه در شده مطرح نماگرهای شد، بیان که گونه همان

 را یک هر تأثیر و نقش میزان که شده خواسته دهندگانپاسخ از و گردیده ارائه( نماگر 8) فراملی و( نماگر 22) ملی ،(نماگر 21)

 .نمایند مشخص استان کار و کسب فضای بر

 داند،می مؤثر کار و سبک فضای بر را عامل این آیا که سؤال این جواب در باید نماید،می تکمیل را پرسشنامه که فردی

 عددی مقدار با مؤثر نسبتا  ،2 عددی مقدار با مؤثر حدی تا یک، عددی مقدار با تأثیر عدم. نماید مشخص را عامل آن تأثیر میزان

 .است شده تعریف 5 عددی مقدار با مؤثر کامال   و 1 عددی مقدار با مؤثر بسیار ،8

 

 سواالت به دهی پاسخ نحوه  - 5جدول

 5 1 8 2 1 پاسخ

تأثیر میزان تأثیر عدم  مؤثر حدی تا  مؤثر نسبتا   مؤثر بسیار  مؤثر کامال     

 

. باشدمی 98/8 برابر فراملی و 12/8 برابر ملی و 12/2 برابر استانی سؤاالت میانگین و 31/2 برابر سؤاالت کل میانگین

 استانی، عوامل از ملی عوامل همچنین و دارند کار و بکس فضای در بیشتری تأثیر عوامل، دیگر به نسبت فراملی عوامل بنابراین

 وزندهی با افراد آن در که پرسشنامه 111 تعداد به شده آوری جمع نمونه براساس. دارند تأثیر کار و کسب فضای بر بیشتر کمی

 افزار نرم کمک اب همچنین و اندنموده بندی اولویت را استان کار و کسب فضای بر مؤثر عوامل شده، مشخص نماگرهای به

 مطالب در آن خروجی نتایج و است شده انجام( AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرآیند ها،داده ورود از پس ،(11) چویز اکسپرت

 .است آمده روپیش



  

 أثیرت بیشترین لحاظ از بنابراین،. است شده انجام نماگرها بندیرتبه مراتبی، سلسله تحلیل فرآیند نتایج اساس بر زیر جدول در

 مانند ونقل حمل سیستم هایساخت زیر کیفیت سوم رتبه و ورشکستگی قانون دوم رتبه تورم، اول رتبه کار، و کسب فضای در

 مربوط پنجم رتبه و مالیات پرداخت عدم برای قانونی خالءهای نماگر اختیار در نیز چهارم رتبه. باشدمی هوایی و دریا ریل، جاده،

 کار و کسب فضای بر تأثیرگذاری جهت از اول نماگر 5 از گردد،می مالحظه که گونههمان.  باشدمی ارز نرخ بودن شناور به

 .باشدمی استانی حوزه در نماگر یک و ملی حوزه در نماگر 2 فراملی، حوزه در نماگر 2 استان،

 مراتبی سلسله تحلیل فرآیند نتایج اساس بر تحقیق نماگرهای کل بندی رتبه -6 جدول

 )درصد) سهم حوزه نماگرها رتبه

 %39/2 ملی تورم 1

 %11/2 ملی ورشکستگی قانون 2

 %11/2 استانی هوا( و دریا ریل، جاده، مانند نقل و حمل سیستم) هازیرساخت کیفیت 3

 %18/2 فراملی المللیبین های تحریم 4

 %53/2 فراملی ارز نرخ بودن شناور 5

 %58/2 انیاست سیاسی و دولتی مقامات اختالس 6

 %51/2 استانی قضایی سیستم در دولتی مقامات نفوذ 7

 %15/2 استانی کشور اقتصاد در کاال قاچاق وجود 8

 %18/2 ملی دولت( توسط مالکیت سلب) هادارایی و اموال توقیف احتمال 9

 %83/2 استانی کارها و کسب برخی توسط مالیاتی فرار امکان 10

 %25/2 لیم مقررات دایم تغییرات 11

 %28/2 ملی مالی بازارهای تنوع و گستردگی 12

 %22/2 فراملی داخلی محصوالت با خارجی محصوالت رقابت 13

 %11/2 استانی قضایی مراجع در نفوذ ذی هایگروه البی 14

 %15/2 ملی رشوه دریافت و پرداخت رواج 15

 %19/2 ملی دولت اندازه 16

 %12/2 ملی تجارت قانون 17

 %91/1 ملی خارجی سرمایه جذب مقررات به مربوط هایمحدودیت 18

 %39/1 ملی کارفرمایان از اجتماعی تأمین حمایت میزان 19

 %31/1 ملی دولتی مقررات بودن اجرا قابل 20

 %35/1 ملی مقررات و قوانین اجرای ضمانت 21

 %38/1 ملی دولتمردان سیاسی فشارهای از مرکزی بانک استقالل درجه 22

 %31/1 ملی دولت اقتصادی هایسیاست بینی پیش قابلیت عدم 23

 %19/1 ملی مالیات پرداخت عدم برای قانونی خالءهای 24

 %13/1 ملی تعرفه هاینرخ تغییر 25

 %11/1 ملی جدید کارهای و کسب تأسیس سهولت مقررات 26

 %15/1 ملی بیمه نرخ 27

 %15/1 ملی مالیات کل نرخ 28

 %11/1 ملی کارکنان و کارگران اجباری بیمه از ارفرماک سهم 29

 %11/1 ملی کار نیروی و بازار پذیری انعطاف 30

 %13/1 ملی کارگران از اجتماعی تأمین حمایت میزان 31

 %15/1 استانی ها فعالیت و افراد برخی به امتیازات اعطای 32

 %15/1 استانی قانونی مالیات تپرداخ به گرانصنعت و کار و کسب صاحبان تعهد میزان 33

 %11/1 استانی گاز( و برق توزیع آبرسانی، شبکه) هازیرساخت کیفیت 34

 %11/1 ملی کار قانون 35



  

 %53/1 ملی خالقانه و مبتکرانه هایایده از استان اقتصادی مدیران استقبال 36

 %51/1 ستانیا گذارانسرمایه و کارآفرینان به استان اقتصادی مدیران احترام 37

 %52/1 استانی کار و کسب صاحبان شکایات به دادرسی اطاله 38

 %19/1 استانی استان در کار و کسب ایجاد فرآیند دقیق تبیین و رسانیاطالع شفافیت 39

 %11/1 استانی صادراتی هدف بازارهای در نفوذ سهولت برای همجوار کشورهای مقامات با استان ارشد مدیران تعامل و البی 40

 خرد از گیریبهره و فکری افزاییهم راستای در اقتصادی فعاالن گردهمایی و سمینارها ها،همایش برگزاری 41

 کارها و کسب رونق در جمعی

 %15/1 استانی

 %11/1 استانی مخابراتی( و ارتباطی هایسیستم) هازیرساخت کیفیت 42

 %18/1 استانی استان در محصول به ایده تبدیل برای مناسب زمینه وجود 43

 %12/1 استانی مالی منابع جذب( صعوبت یا) سهولت 44

 %12/1 استانی جامعه( افراد کل به بیمه پوشش تحت افراد نسبت) بیمه نفوذ ضریب 45

 %83/1 استانی بانکی نظام تسهیالت اعطای 46
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 فراملی حوزه در نماگرها بندی رتبه -4 نمودار

 گیریها و نتیجهیافته-6

-کننده برای اقدام به سرمایهگذاران خارجی به عنوان شاخصی مهم و تعیینهای فضای کسب و کار برای سرمایهشاخص

گذاران خارجی است، بایستی در رامترهای جاذب سرمایهگذاری و ارتقاء پاگذاری است. چنانچه هدف کشور بهبود وضعیت سرمایه

 اقتصادی اهداف پیشبرد در اساسی مسائل جمله از کار و کسب فضای بهبود طورکلی،به ها اقدام شود.تر شاخصچه سریعبهبود هر

 ترغیب گذارانو سرمایه تهیاف بهبود تولید شرایط وکار، کسب شرایط بهبود با که ایگونهبه است؛ سازیخصوصی و مکمل باشدمی

 اصالح کار، بازار ساختار به کمک برای اقدام اساس، مهمتریناینبر شوند.می تولیدی و صنعتی هایپروژه در گذاریسرمایه به

 و زابحران نقاط شناسایی جهت جهانی بانک فنی هایکمک از استفاده و کشورهای موفق تجربه از الهام با کار و کسب فضای

 .بود خواهد جامعه در تولیدی هایبخش و اقتصادی هایبنگاه بقاء راه سر بر موجود موانع

 و نقدینگی نحوه مدیریت .است بوده استان کار و کسب فضای بر تأثیر بیشترین دارای تورم متغیر تحقیق، نتایج اساس بر

 تقویت رویکرد با پولی هایسیاست صحیح اهبریکشور دانست. ر اقتصادی هایچالش ترینمهم از یکی عنوان به توانتورم را می

بخش  گذاریسرمایه موفقیت و بقا ضامن تواندمی ها،فعالیت اقتصادی بازده اساس بر اعطای تسهیالت و صادراتی و رقابتی تولید

 شرایط با متناسب کشور های پولیسیاست تنظیم حساسیت دلیل همین به و باشد بخش این فعاالن انگیزه خصوصی و تقویت

 .دارد دوچندان اهمیت اقتصادی،

 اقتصادی ثبات عدم تورم باال، نرخ حالیکه در دارد، دنبال به را کار و کسب محیط بهبود و اقتصادی پایین، ثبات تورم نرخ

 کمک تولید به ثبات با مالیم یا تورم نرخ شودمی معموال  گفته .آوردمی بار به کارها و کسب برای نامطمئن و نامساعد فضایی و

 است. یعنی مناسب پولی هایسیاست صحیح اتخاذ تورم های مهارراه از یکی .شودنااطمینانی می و ریسک باعث کاهش کند ومی

 هایسیاست بااعمال انگلستان و نیوزیلند مکزیک، جنوبی، کره مانند کشورها از بسیاری .حجم پول شده بینیپیش و باثبات رشد

 پیشبرد برای این کشورها در مرکزی بانک استقالل آن عمده دالیل از یکی که اندشده تورم کاهش به پولی اصولی، موفق

 .است بوده پولی هایسیاست

 پس از تورم متغیر قانون ورشکستگی رتبه دوم را از حیث تأثیر گذاری بر فضای کسب و کار استان کسب نموده است.



  

 کار و کسب فضای بر تأثیرگذار سومین عامل عنوان و غیره( به  ریل، خطوط هوایی جاده، )مانند نقل و حمل زمینه در هازیرساخت کیفیت

 موجب جنوب غرب -غرب شمال کریدور در استان گرفتن قرار عراق، با کشور گسترده مرز است. داشتن شناخته شده تحقیق این در استان

 با متأسفانه اما گردد، خوردار بر خاصی اهمیت از استان، تراتژیکاس اقتصادی هایاز بخش یکی عنوان به نقل و حمل بخش است گردیده

 این در مناسب هایاست. وجود زیرساخت نیافته دست منطقه در خود واقعی جایگاه به استان نقل و حمل بخش هنوز ها،این پتانسیل وجود

 رود،می شمار به کار و کسب فضای بهبود زمینه در مهم هایجزء زیرشاخص که فرامرزی تجارت زمینه در استان رتبه ارتقاء ضمن بخش

 خواهد شد استان در گذاریسرمایه به نسبت بیشتر اقبال نیز و کار و کسب صاحبان برای نقل و های حملهزینه کاهش موجب

 تدس به استان کار و کسب فضای در نقش از حیث را رتبه المللی چهارمینبین هایبر اساس نتایج تحقیق، متغیرتحریم

 علیه تجاری و مالی هایسو، تحریم یک از .تجربه نمود را ایویژه نفتی، شرایط هایتحریم اعمال از پس کشور اقتصاد است. آورده

 برابر در مقاومت و بازار به دادن سامان برای دیگر، دولت سوی از و کرده را دشوار کشورها سایر با تجاری مراودات ایران، اقتصاد

 پذیری کاالهایرقابت افزایش باعث ارز نرخ افزایش اینکه دارد، ضمن نیاز غیرنفتی صادرات از حاصل ارز هخارجی، ب فشارهای

 کاهش و ایران غیرنفتی صادرات برای جهش را تاریخی فرصتی شرایط، این مجموع بنابراین .است شده جهانی بازارهای در داخلی

 .است آورده وجود به نفتی درآمدهای به وابستگی

 ارتقاء خصوص در الزم اقدامات توجه به استان، ضرورت کار و کسب فضای وضعیت به توجه با که گفت باید مجموع در

المللی، ارتقاء کیفیت های بینتورم، مدیریت صحیح تحریم آوردن نرخ پایین نظیر تالش جهت اقداماتی با های آنشاخص

، تبیین و مدیریت بازار ارز های مرزی،ها در گمرکات و بازارچهنظارتخصوص در بخش حمل و نقل، افزایش میزان ها بهزیرساخت

 امنیت کار، افزایش اقتصاد، ساماندهی بازار در دولت مداخالت ارتقاء فرهنگ کارآفرینی در بین مدیران اقتصادی استان، کاهش

 اصالح و سازیشفاف و الزم نهادهای یجادا همچنین،. رسدمی نظر به شکایات الزامی و دعاوی به رسیدگی کردن ترو ساده قضایی

-مرحله شکل از اقتصادی هایفعالیت به مربوط مراحل تمام شامل کار و کسب هایعرصه تمام در تسهیل امور رویکرد با قوانین

 که مادامی است بدیهی. خارجی است و خصوصی گذاران سرمایه مشارکت ترغیب برای الزم شرط فعالیت، انحالل تا تولید گیری

 مختلف هایبخش در گذارانجدی سرمایه مشارکت باشد، قرار نداشته قبول قابل وضعیت در استان در کار و کسب هایشاخص

از موقعیت  گرددبنابر نتایج حاصل از این تحقیق به مقامات ذیصالح در این زمینه پیشنهاد می .بود خواهد ناممکن اقتصادی

المللی از طریق تعریف و ایجاد ای و بینهای منطقهانزیت کاال و مسافر و توسعه همکاریدر افزایش میزان تر استانجغرافیایی 

استفاده کنند.  منظور رشد حمل و نقل ترانزیتههای مرزی بالمللی و تجهیز پایانهکریدورهای( حمل و نقل بین) هایداالن

های مختلف های داخلی و خارجی به فعالیتسرمایهسازی و جلب مشارکت بستر مناسب حقوقی و قانونی برای خصوصیهمچنین 

سازی برای افزایش بدیل آنها در توسعه اقتصاد استان در جهت زمینهاستان ایجاد شود. جایگاه کارآفرینان و نقش بی حمل و نقل

جهت پاسخگوئی دقیق و گذاران گردد. ساز و کار مناسب میزان اعتقاد و احترام مدیران اقتصادی استان به کارآفرینان و سرمایه

ها و غیره ها و مسائل فعاالن اقتصادی، از جمله تقویت بدنه کارشناسی دستگاههای اجرائی به ابهامات، پرسشمتعهدانه دستگاه

های ارتباطی و مخابراتی  در استان و تالش های مربوط به انتقال آب، برق، گاز و ... و نیز شبکه. کیفیت زیرساخت ایجاد گردد

 کاهش مدت زمان، هزینه و تعداد مراحل الزم جهت برخورداری از امتیاز یا انشعاب آنها ارتقاء یابد.  جهت
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