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مقدمه

نیازهای جدید در بازار باعث میشود تا یک کسب و کار راه ان��دازی ش�ود. پژوهش�گران عل�م 
اقتصاد بر این باورند که یک ایده یا فرصت )نیازهای جدید( مواردی نیاز دارد تا به یک کس�ب و 
کار تبدیل شود از جمله جذاب باشد، تداوم داشته باشد و زم�ان آنه�ا رس�یده باش�د. مرحل�ه دوم 
تدوین طرح کسب و کار میباشد، طرح کسب و کار سندی مکتوب است که جزئی�ات کس�ب و 
کار پیشنهادی را مشخص میکند. سومین مرحله برای راه اندازی کسب و کار ت�أمین من�ابع م�ورد 
نیاز است که به منابع مالی و منابع انسانی تقسیم میشود. مرحله بعد تأسیس و راه اندازی کس�ب و 
کار است که در این مرحله مش�کالت زی�ادی وج�ود دارد از جمل�ه دریاف�ت مجوزه�ای تأس�یس 
کسب و کار که متناسب با نوع فعالیت اقتصادی توسط فرد متقاضی ی�ا ک�ارآفرین و ب�ه تش�خیص 
سازمان مربوط باید کسب شود مثل مجوزهای صنعتی، مجوزهای وزارت بهداشت، پروانه کس�ب 
همچنین محدودیتهایی جهت راه ان��دازی کسب و کار وجود دارد مثل محدودیتهای حمایتی زیر 

بنایی، محدودیتهای بازار و محیط کار، محدودیت قانونی و اداری، مح�دودیتهای م�الی و...

امروزه مشکالت اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست یکی از این مش�کالت ک�اهش س�طح 
تولید ملی میباشد، چرا که فعالیتهای اقتصادی از بخش مولد به بخش غیر مولد اقتصادی تبدیل 
شده است. یکی از عواملی که میتواند به بهبود اقتصاد کشور کمک کن�د اج�رای دقی�ق ق�وانینی 
است که در جهت حمایت از تولید به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است از جمله قانون 
بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و همچنین سایر قوانین م�رتبط 
با کسب و کار که موجب رشد اقتصادی میگردد. در مجموعه پیش رو سازوکارهای حقوقی که 

میتواند منجر به بهبود کسب وکار شود بررسی قرار میگیرد.
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فصل اول

مفاهیم و مبانی کسب و کار

در این فصل ابتدا مفاهیم کسب وکار و کارآفرینی را توض�یح داده س�پس ض�رورت توج�ه ب�ه 
فضای کسب وکار را بیان میکنیم همچنین در آخر از عوامل مؤثر بر فض�ای کس�ب وک�ار بح�ث 

خواهیم کرد.

مبحث اول: مفاهیم کسب و کار و کارآفرینی

در این مبحث تعاریف، انواع واقسام و ویژگیهای کسب وکار وکارآفرینی را بیان میکنیم.

گفتار اول: کسب و کار و انواع آن

الف: تعریف کسب وکار

در خصوص کسب و کار اقتصاددانان تعاریف متعددی را بیان نموده ان��د ک�ه در ابت�دا تع�اریف 
اقتصاددانان را بیان کرده و در نهایت تعریفی که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ارائه کرده 

است را بیان میکنیم.

طبق نظریه اوریک وهانت »کسب و کار عبارت است از هر نوع کاسبی که در آن خدمات ی�ا 
کارهایی که دیگر افراد جامعه به آن نیاز دارند و مایل به خرید آن هستند و ت�وان پرداخ�ت به�ای 
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آن را دارند تولید، توزیع و عرضه میشود«1.

پترسن و پلومن »بر این باورند که هر نوع تبادلی که در آن خرید و فروش صورت گیرد، کسب 
و کار نیست، بلکه کسب و کار هر نوع تبادل تکراری و تجدید شونده خرید و فروش است«2.

پرفسور اون »کسب و کار را یک نوع کاسبی میدان�د ک�ه ط�ی آن کااله�ا ی�ا خ�دمات ب�رای 
فروش در بازار، تولید و توزیع میشود«3.

قانونگذار در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در بن�د ث م�اده 1 کس�ب و ک�ار را ای�ن 
گونه تعریف میکند »به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتص�ادی از قبی�ل تولی�د، خری�د و 

فروش کاال و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطالق میشود.«

بر اساس تعاریف بیان شده تولید، خرید و فروش کاال یا عرض�ه خ�دمات ب�ه منظ�ور ب�ه دس�ت 
آوردن سود را کسب و کار مینامیم.

ب: مقایسه مفهوم کسب و کار با معامله تجاری

با توجه به تعاریفی که از کسب و کار در بحث قبلی مطرح گردید مفهوم واژه کسب و کار ب�ا 
واژه تجارت در حقوق تجارت متفاوت است.

ترتیب�ات  و  توافقات  یعنی  است،  تجاری  مبادالت  بر  حاکم  قواعد  مجموعه  تجارت  حقوق   «
ب�ین افراد حرفهای که برای ت�أمین و تحص�یل ک�اال، خ�دمات و تس�هیالت ب�ه طری�ق تج�اری 

ص�ورت میگیرد «4.

» روابط تجاری عبارت است از عملیات حقوقی که تجار بین خود و یا مشتریان انجام میدهن�د 
که اعمال تجارتی نامیده میشود از آنجایی که ممکن است یکی از اعمال مذکور به ط�ور اتف�اقی 
توسط شخص غیر تاجر انجام شود، به این جه�ت حق�وق تج�ارت ب�دون در نظ�ر گ�رفتن ش�خص 

1. اسفندیار دشمن زیاری، مبانی و اصول کارآفرینی، چاپ اول )تهران: نشر مؤسسه کتاب مهربان نشر،1390(، ص91.
2. همان، ص91.
3. همان، ص91.

4. ابراهیم عبدی پور، حقوق تجارت، چاپ اول )تهران: انتشارات مجد، 1393(، ج 1، ص 17.
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عامل، حاکم بر اعمال شخص اخیر نیز میباشد«1.

بدین ترتیب تعاریفی که حقوقدانان از معامله تجاری ارائه میکنند ناظر ب�ر اعم�الی اس�ت ک�ه 
مشمول مواد 2و3 قانون تجارت مصوب 1311/2/13 است که مح�دودتر از مفه�وم کس�ب و ک�ار 
میباشد در واقع ممکن است هر تجارتی، کسب و کار محسوب میشود ام�ا ه�ر کس�ب و ک�اری 
مشمول معامله تجاری در قانون تجارت، قرار نمیگیرد. بنابراین رابطه منطقی که بین این دو حاکم 

است رابطه عموم و خصوص مطلق میباشد.

ج: انواع کسب و کار

در نگاه کالن کسب و کار دارای دو بعد کسب و کار تجاری و غیر تجاری میشود. ک�ه ن�وع 
تجاری آن مشمول فعالیتهایی است که شامل مواد 2 و 3 قانون تجارت میباش�د و ممک�ن اس�ت 
در قال�ب ش��رکتهای تج�اری از قبی����ل ش�رکت س��هامی، ش�رکت ب��ا مس�ئولیت مح��دود، 
ش����رکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، ش�رکت تع�اونی تولی�د و 
مص�رف و شرکت نسبی باشد و یا فعالیتهای که شخص حقیقی آن را انجام میدهد که مشمول 

م�واد 2 و 3 قانون تجارت است.

همچنین کسب و کار غیر تجاری که ممکن است در قالب شرکتهایی باشند ک�ه جه�ت انج�ام 
اموری که جنبه غیر تجاری دارند از قبیل کارهای علمی، ادبی، امور خیریه، خدمات شهری و... و یا 
فعالیتهایی که نه در قالب شرکت بوده و نه مشمول مواد 2 و 3 قانون تجارت هستند اما کس�ب 

و کار محسوب میشوند.

کسب وکار از نگاه نوع و فضای اجرا به شش دسته تقسیم میشوند: اول( کسب وکار اینترنتی؛ 
پ�نجم(  روس�تایی؛  وک�ار  کس�ب  چهارم(  خانوادگی؛  وکار  سوم( کسب  خانگی؛  وکار  دوم( کسب 

کسب وکار کوچک ومتوسط؛ ششم( کسب وکار بزرگ2.

دریک تقسیمبندی دیگر که تناس�ب ب�ا عص�ر ارتباط�ات واطالع�ات اس�ت کس�ب وکاره�ا را 
میتوان به چهار دسته تقسیم کرد: اول(کسب وکارهای تولیدی)صنعتی وکشاورزی(؛ دوم( کسب 

1. محمود عرفانی، حقوق تجارت به زبان ساده، چاپ چهارم )تهران: انتشارات میزان، 1391(، ص 22.
2. عظیم محبی، بهبود فضاي کسب وکار، چاپ دوم )تهران: انتشارات آثار فکر،1392(، ص37
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تفریحی،  توریسم، هنری،  آموزش،  بیمه،  بهداشت ودرمان،  )بانکداری، حمل ونقل،  وکار خدماتی 
وارتباط�ات  فن�اوری اطالع�ات  ...(؛ سوم(کسب وکارهای تجاری؛ چهارم( کسب وکار  سرگرمیو 

)خدمات نرمافزاری، خدمات مخابرات، خدمات سختافزاری، تجهیزات مخابرات(1.

د : فرآیند کسب و کار

فرآیند شامل عناصری چون رویدادها و فعالیتها و تصمیمگیریها و اف�راد درگی�ر ک�ه تح�ت 
تأثیر فرآیند است اطالق میشود که حاص�ل آن مجموع�های از روی�دادهای م�رتبط، فعالیته�ا و 
تصمیماتی است که منابع و عوامل متعددی را شامل میشود و در نهایت منجر به خروجی میشود 

که برای سازمان و مشتریان خلق ارزش میکند2.

چهار شاخصه مهم یک فرایند عبارتند از: اول( فرایند مشتری دارد .مشتری داخلی)یعنی درون 
سازمانی( و مشتری خ�ارجی)یعنی خ�ارج از س�ازمان(؛ دوم فراین�د درون مرزه�ای س�ازمان اتف�اق 
میافتد یعنی در واحدهای سازمانی پایین آنها اتفاق میافتد؛ سوم( ه�ر فرآین�د ش�امل جری�انی از 
اطالعات به عنوان ورودی وخروجی فرآیند است؛ چهارم( انجام فرآین�د موج�ب کس�ب و دان�ش و 

مهارت در افراد درگیر در فرآیند میشود.3

گفتار دوم: کارآفریني

الف: تعریف کار آفرینی

در تعریف عام، بر ویژگیهای کلی و عمومی کارآفرینی تأکید میشود. جریان حاکم بر کلیه این 
تعاریف، ایجاد و تأسیس کسب و کار است. در این جریان، کسب و کار مفهومی عام است و شامل هر 
نوع سازمان، مؤسسه و شرکتی است که طی یک فرآیند قانونی، رسمیت پیدا میکن�د. البته در برخی از 
تعاریف بر ویژگیهایی مانند خطرپذیری و جدید بودن نیز تأکید ش�ده اس�ت. ب�ا توجه به کلیه جنبههای 

1. همان، ص38.
2. جالل رضائی نور، نرگس آقا خانی، مدیریت فرایندهاي کسب و کار و کاربرد آن در سـازمانها، چـاپ دوم )قم: دانشگاه قم، 

1395(، ص3.
3. همان، ص 5.
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کرد:  ارائه  چنین  میتوان  را  کارآفرینی  عام  تعریف  کار”،  و  کسب  ”ایجاد  جریان  بر  حاکم  تعاریف 
»کارآفرینی عبارتست از ایجاد کسب و کار جدید ک�ه ب�ا خطرپ�ذیری و عدم قطعیت همراه است.«1

تأمل در برخی دیگر از تعاریف کارآفرینی، جریان دیگری را نشان میدهد؛ جری�ان کش�ف و 
پیگیری فرصت. از این رو، کارآفرینی مشخصه ثابتی نیست که برخی افراد را از دیگ�ران متم�ایز 
کند. در واقع کارآفرینیالزامًا نیاز به ایجاد شرکت جدید ندارد اگ�ر چ�ه میتوان�د ش�امل آن نی�ز 
باشد. اما نکته مهم این است که کارآفرینی میتواند در زمینههای مختلف از جمله در سازمانهای 
موجود نیز رخ دهد. به هر حال در تعریف خاص به فرصت و ارزشهای ناشی از درك آن تأکید 
میشود. فرصت قلب فرآیند کارآفرینی است. منظور از فرصت، نیازهای پنه�ان و ت�أمین نش�دهای 
است که تأمین آنها برای جامعه یا مشتریان ارزشمند است و از این رو برای تهیه و تدارك آنه�ا 

حاضر هستند ارزش و قیمت آن را بپردازند.

کارآفرینی شامل فرآیند جستجو و پیگیری فرصت و حداکثرسازی ارزش ناش�ی از آن اس�ت. 
کارآفرینی تمایل به کار گروهی، خطرپذیری، ایجاد، ه�دایت، اج�را، پیگی�ری ای�ده ن�وآوری ب�ه 
منظور حداکثرسازی ارزش حاصل از فرصت بدون توجه به محدودیت م�دلها، س�اختار ی�ا من�ابع 

موجود است.2

ب: تفاوت کار آفرین - مدیر - سرمایه گذار

• کارآفرینی عبارت است از فرایند خلق چیزی جدید و پذیرش مخاطرات و س�ود حاص�ل از آن. 
به عبارت دیگر، کارآفرینی فرایند خلق چیزی جدید و باارزش است که با اختصاص زمان و تالش 
الزم و در نظر گرفتن ریسکهای مالی، روانی و اجتماعی و رسیدن ب�ه رض�ایت ف�ردی و مالی و 

استقالل به ثمر میرسد. این تعریف دارای چهار جنبهی اساسی است:

کارآفرینی مستلزم فرایند خلق است. خلق ه�ر چی�ز ارزش�مند و جدی�د. ای�ن خل�ق بای�د ب�رای 
کارآفرین و مخاطبی که این خلق برای او انجام شده است ارزش داشته باشد. ک�ارآفرینی مس�تلزم 

1. محمد کیا و همکـاران، کارآفرینی گام به گام، ویژه فراگیران دورههاي آمـوزش کـارآفرینی و مهـارت کسب و کار،چاپ اول 
)تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1386(، ص 54.

2. جعفر هزارجریبی، کارآفرینی،چاپ اول )تهران: پژوهشکده امور اقتصادی، 1384(، ص26.
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وقف زمان و تالش کافی است1.

در نظر گرفتن ریسکهای اجتنابناپذیر الزمهی ک�ارآفرینی اس�ت. در ک�ارآفرینی، رض�ایت 
شخصی از استقالل کاری به وجود میآید. چند جنبهی مش�ترك در هم�هی تع�اریف ک�ارآفرینی 

وجود دارد: ریسکپذیری، خالقیت، استقالل و پاداش.

برنامهریزی، سازمان��دهی، رهب�ری،  از فرآیند  وظیفه مدیر تحت عنوان مدیریت عبارتست   •
کنترل و ارزشابی با استفاده از کلیه منابع انسانی، مالی، مادی، و اطالعاتی به منظور تحقق اثربخش

کارآمد هدفهای سازمان یا شرکت.2 بدیهی است که با روحیات و ماهیت کارآفرین که زمینه 
خالقیت و ایده پردازی را دارد تفاوت ماهوی دارد.

• اصوًال افراد کارآفرین برای تأمین منابع مالی و تخصیص اعتبارات به پشتوانه مالی نیازمند 
هستند. لذا سرمایهگذار نیز فرد، افراد یا گروه و سازمانی است که بنا به سندیت ابداع یک نوآوری 
یا محصول خاص راغب میشوند تا در جهت تأمین سرمایه اولیه در جهت راه ان��دازی خط تولید 
این سرمایهگذاری شامل صور  نمایند.  )کارآفرین( مشارکت  ایده  با صاحب  یا شروع کسب و کار 
مختلفی میشود که به نسبت نوع کار و میزان هزینه کرد اولی�ه و ت�أمین س�رمایه درص�د پرداخ�ت 

سود مشارکت از طرح کارآفرینی متغیر خواهد بود.3

ج: فرآیند کارآفرینی

کارآفرینی تعقیب فرصتهاست جه�ت ب�ه وج�ود آوردن کااله�ا و خ�دمات ن�وآور ک�ه ای�ن 
فرصتها کشف، ارزیابی و بهرهبرداری میشوند تا بتوانند ارزشه�ای اجتم�اعی و اقتص�ادی را از 
محیط استخراج کرده و منجر به به وجود آمدن یک کسب و کار مس�تقل ش�ود. ح�ال ای�ن س�ؤال 

مطرح میشود که برای راه اندازی یک کسب و کار کارآفرینانه چه فرآیندی را باید طی کرد؟

کارآفرینان باید برای غلبه ب�ر نیروه�ایی ک�ه در براب�ر پی�دایش چی�زی مقاوم�ت میکنن�د و 

1. محمد سلجوقی، کارآفرینی ایجاد و توسـعه، چـاپ چهـارم )کرمـان: انتشـارات خـدمات فرهنگـی کرمـان، 1393(، ص50.
2. محمدحسن شهشـهانی، کارآفرینی، ایجاد، پایش و رشد کسب و کار، چـاپ اول )کـرج: انتشـارات دانـش بهمـن، 1387(، 

ص29.
3. مهدی سعیدی کیا، اصول و مبانی کارآفرینی، چاپ اول )تهران: انتشارات کیا، 1385(، ص46.
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ب�ا پیدایش تغییرات مخالف هستند، موقعیتی را بیابند، فرصتی را کش�ف و ارزی�ابی و ایج�اد نماین�د 
و توسعه دهند. این فرآیند شامل مراحل زیر میگردد1:

د:  انواع کار آفریني

میپردازیم.  آن  از  مختصری  شرح  به  که  میشود  تقسیم  متعددی  شاخههای  به  کارآفرینی 
کارآفرینی مستقل: فردی که مسئولیت اولیهی جم�عآوری من�ابع الزم ب�رای ش�روع و ی�ا رش�د 
کسب و کاری را بسیج مینماید و تمرکز او بر ن�وآوری و توس�عه فرآین�د، محص�ول ی�ا خ�دمات 
جدید میباشد. به عبارت دیگر کارآفرین فردی است که یک شرکت را ایجاد و اداره میکن�د و هدف 

اصلیاش سودآوری و رشد است.

کارآفرینی سازمانی: فرآیندی است که در آن محصوالت یا فرآیند نوآوری شده از طریق القا ایجاد 
فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تأسیس شده، ب�ه ظه�ور میرس�ند. ب�ه تعریف�یدیگر 
فعالیتهای کارآفرینانه فعالیتهایی هستند که از منابع و حمایت سازمانی به منظور دس�تیابی نتایج 

نوآورانه برخوردار میباشد.

کارآفرینی شرکتی: کارآفرینی شرکتی به مفهوم تعهد شرکت به ایج�اد و معرف�ی محص�والت 
جدید، فرآیندهای جدید و نظامهای سازمانی نوین است.

کارآفرینی بینالمللی: این فرآیند زمانی ایجاد میشود که کارآفرین�ان ب�رای من�ابع، طراح�ی و 
توزیع کاال و خدمات خود به شبکههای جهانی وابسته هستند.

ک����ارآفرینی اجتم��اعی: ک����ارآفرینی در ی��ک زمین��ه اجتم��اعی ب����رای س��ازمانهای 
غیرتج��اری و اقتصادی را در برمیگیرد.2

ه-: ضرورت توجه به کار آفریني

کار افرینی به عنوان نماد تالش و موفقیت در امور تجاری بوده و توانایی آنه�ا در بهرهگی�ری 

1. محمد سلجوقی، کارآفرینی ایجاد و توسعه، چاپ چهارم )کرمان: انتشارات خدمات فرهنگی کرمان، 1393(، ص18
2. همان، ص49.
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از فرصتها و همچنین نو اوری، تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد از مهمترین موارد 
ضرورت توجه به کارآفرینی است.1

توسعه کارآفرینی یکی از نیازهای جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ه�ر کش�وری اس�ت. ب�ه 
خصوص در کشور ما که وابستگی اقتصادی به سرانه نقدی، نیاز ب�ه س�رمایهگذاری در بخشه�ای 
مختلف، گرایش به تعدیل نی�روی انس�انی در س�ازمانهای دولت�ی و وابس�ته ب�ه دول�ت، بیک�اری 
ابرقدرت و متخاصم و...  نیاز به ایجاد شغل، تحریمهای اقتصادی از سوی کشورهای  و احساس 
آم�وزش  و  ترویج  توسعه،  به  توجه  راستا  این  در  است.  کشور  معضالت  جمله  از  همه  و  هم�ه 

ک�ارآفرینی به یک ضرورت اجتنابناپذیر مبدل گشته است.

نقش بارز کارآفرینی در توسعهی اقتصادی منحصر ب�ه اف�زایش ب�ازده و درآم�د س�رانه نیس�ت. 
کارآفرینی نماد کوشش و موفقیت در امور تجاری است و نوعی کمک اف�راد حقیق�ی ب�ه دولته�ا 
جهت ایجاد شغل و درآمد ملی اس�ت. کارآفرین�ان ب�ه دلی�ل رهب�ری، م�دیریت، ن�وآوری، ایج�اد 

اشتغال، رقابت، بهره وری و ایجاد صنایع جدید سهم مهمی در رشد اقتصادی کشور دارند.

باتوجه به درح�ال توس�عه ب�ودن کش�ور و انج�ام تحقیق�ات و برگ�زاری دورهه�ای دانش�گاهی 
چندساله اخیر و توجه خاصی که دولت و مجلس در برنامههای توسعه پنجساله به امر کارآفرینی 
همزم�ان  کنت�رل  و  توس�عه  ب�ه  ص�نایع  ک�ه  اهمیت�ی  و  دارند  و  داشته  اشتغال  ایجاد  مسأله  و 
فعالیته�ای اقتصادی نوپا میدهد، گواه این مدعا و باور است که کارآفرینی و عهده��دار شدن 

جوانان در انجام پروژههای اقتصادی امری الزم، ضروری و غیرقابل انکار میباشد.2

مبحث دوم: بهبود محیط کسب و کار

در این مبحث ابتدا ضرورت توجه به فضای کسب وکار وشرایط الزم در جهت بهب�ود کس�ب 
وکار را بیان میکنیم. سپس از عوامل مؤثر بر کسب وکار مثال عوامل فرهنگی، اجتماعی، حقوقی 

و... بحث خواهیم کرد.

1. محمد رضا نظری، اصول و مبانی کار آفرینی، چاپ دوم )تهران: نشر پیام پویا،1389(، ص54 .
2. محمود احمد پور داریانی، علی ملکی، کارآفرینی پیشرفته، چاپ دوم )تهران: انتشارات راهدان،1392(، ص 39.
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گفتار اول: ضرورت توجه به فضای کسب وکار و شرایط الزم جهت بهبود 
کسب و کار

الف: ضرورت پرداختن به مبحث مربوط به فضای کسب وکار

در جهان امروز صاحبنظران و سیاستگذاران در کشورهای مختلف به منظور دستیابی به رفاه 
و حل مشکالت اقتصادی جامعه )توسعه اقتصادی( راهبردهای مختلفی را برگزیدهاند. بهبود محیط 
کسب و کار امروزه به عنوان یک راهبرد شناخته ش�ده اقتص�ادی م�د نظ�ر ق�رار میگی�رد. از دی�د 
برخی صاحبنظران، این راهبرد، مکمل و حتی پیشنیاز راهبرد خصوصیسازی است؛ برخ�ی نی�ز 
بر این باورند رفع موان�ع بخ�ش خصوص�ی ی�ا هم�ان بهب�ود مح�یط کس�ب و ک�ار بای�د ج�ایگزین 
خصوصیسازی شود. این راهبرد را جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد، ”رشد بخ�ش خصوص�ی 
از پایین” و ژانوس کورنای، اقتصاددان مشهور دانشگاههاروارد، ”رشد طبیعی بخ�ش خصوص�ی” 
نامیدند1. تجربه جهانی از نظر عملی و نظری نشان میدهد رشد بخش خصوص�ی ب�ا بهرهگی�ری 
از یکی از دو رویکرد یا بهرهگیری همزمان از هر دو رویکرد امکانپذیر است. واگذاری داراییها و 
شرکتهای دولتی به بخش خصوصی که در ادبیات اقتصادی به خصوصیسازی مش�هور اس�ت و 
رویکرد دوم، رفع موانع بخش خصوصی یا بهبود محیط کسب و کار است. هرچند به لحاظ نظری 
جمع این دو راهبرد ممکن است امامعموًال کشورهایی که به دنبال خصوصیسازی بودند، از رف�ع 
موانع بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار غافل ماندن�د و کش�ورهایی ک�ه راهب�رد بهب�ود 
محیط کسب و کار را انتخاب کردند، در پی خصوصیسازی نبودند2. با این وصف میتوان گفت 
که چه با راهبرد خصوصیسازی و چه با راهبرد بهبود محیط کسب و ک�ار، ه�دف اص�لی ای�ن دو 
راهبرد، ایجاد و گسترش بخش خصوصی کارآم�د )بنگاهه�ای اقتص�ادی( اس�ت. ام�ا چ�را بخ�ش 

خصوصی باید رشد کند؟

در واقع بیشتر نظری�هپردازان اقتص�ادی، توس�عه بخ�ش خصوص�ی را ب�ه عن�وان راهب�رد توس�عه 

جهــاد  انتشــارات  )تهــران:  اول  چــاپ  کــار،  و  کســب  محـیط  بهبــود  و  ســنجش  قودجــانی،  میدری،اصــالن  احمــد   .1
دانشگاهی،1387(، ص42.

2. مهشید سناییفرد، کارآفرینی به شیوه دکتـر محمـود احمـد پورداریـانی، چـاپ دوم )تهـران: نشـر کـارآفرین برتر1392(، ص 
.28



17لوف لصف  اف و  و  یفاب او  و افم 

اقتصادی و افزایش رفاه )کاهش فقر( مورد تأکید قرار داده ان��د. اما اگر رشد بخش خصوصی ب�رای 
توسعه اقتصادی ضروری است، مهمترین الزام دستیابی به چنین رشد و دستیابی به توس�عه مطل�وب 
فراهم نمودن فضای کس�ب و ک�ار مناس�ب اس�ت. در توس�عه اقتص�ادی، رش�د کمیتولی�د )رش�د 
اقتصادی( حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرشه�ا 
تغییر خواهد کرد، توان بهرهبرداری از منابع موجود به صورت مستمر و پوی�ا اف�زایش یافت�ه، و ه�ر 
روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به عالوه میتوان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهادهها 
نیز در فرآیند تولید تغییر میکند. توسعه امری فراگی�ر در جامع�ه اس�ت و نمیتوان�د تنه�ا در ی�ک 

بخش از آن اتفاق بیفتد1.

بهبود فضای کسب و کار به عنوان پیشنیاز آغاز فرآیند توسعه و در ادامه تقویتکنن�ده مس�یر 
طی شده در روند نیل به توسعه ضرورت اجتنابناپذیر است.

الزم به ذکر است که رشد و پیشرفت در مسیر توسعه اقتصادی ن�ه تنه�ا س�طح درآم�د را ارتق�ا 
میدهد بلکه باید بتواندسطح پس اندازها و احتماًال میزان پس اندازها را نیز افزایش دهد. این ام�ر 
به نوبه خود، نرخ سریعتر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریعتر را امکانپذیر مینماید. در چنین 
حالتی مرزه�ای کش�ور ن�ه تنه�ا ب�ر روی تج�ارت خ�ارجی ب�از اس�ت بلک�ه ب�ر روی حرکته�ا 

و جابجاییهای عوامل تولید )یعنی سرمایه و کار( نیز باز است2.

و  خ�ارجی  بانکه����ای  توس�ط  تج����اری  وامه�ای  خ����ارجی،  مس�تقیم  س�رمایهگذاری 
بینالملل�ی  انتق�ال  نهصرفًا  هستند.  تعیینکننده��ای  نقش  دارای  همگی  خارجی  کمکه����ای 
س�رمایه، بلک�ه انتق�ال دانش، فناوری و مهارتهای مدیریتی به کشورهای مقصد نیز ب�ه عن�وان 
اف�زایش بهره وری تلق�ی میشود، چون از این طریق میتوان به افزایش سطح تولید و رشد سریعتر 
درآم�دها دس�ت یاف�ت. آنچه امروزه تحت عنوان ”فضای کسب و کار” مطرح میشود و با تکیه بر 
شاخصهای متف�اوت و متنوع آن، زمینهها و موقعیت شکلگیری و گسترش فعالیتهای اقتصادی 
ب�وده اس�ت.  را مورد بررس�ی ق�رار میدهد، همواره م�ورد توج�ه ص�احبنظران و تحلی�لگران 
تأکی�د ب�ر ل�زوم ایج�اد و گسترش فعالیتهای اقتصادی، باال بردن سطح اشتغال و تالش برای 

انتشــارات  دانشــگاه صــنعتی شریف،مؤسســه  )تهــران:  اول  چــاپ  ایــران،  توســعه صــنعتی  اســتراتژي  نیلــی،  مســعود   .1
علمی،1383(، ص 64.

2. همان، ص 186.
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دنبال میکرده است که  را  اقتص�ادی در سطوح خرد و کالن، همان مفهومی  به رونق  دستیابی 
امروزه ذیل عنوان ”فضای کسب و کار” از آن یاد میشود.

ب: پیدایش نظریه بهبود کسب و کار

از آن جائیکه علم اقتصاد به بررسی عرض�ه و تقاض�ا در ب�ازار میپ�ردازد، کس�ب وکاره�ا ب�ه 
عنوان عامالنی دیده میشوند که در این واکنشها اثر قابل ت�وجهی دارن�د. مح�یط کس�ب وک�ار، 
محیطی است که یک کس�ب وک�ار چیزه�ایی از آن تقاض�ا میکن�د و چیزه�ایی را ب�ه آن عرض�ه 
میکند و در تعادالت بازار اثر میگذارد. از سوی دیگر، تص�میمات و الگوه�ای ه�دایت اقتص�اد 

توسط دولت به عنوان یکی از اثرگذارترین عامالن بر محیط کسب و کار دیده شده است.

ج: اقدامات التزم در جهت بهبود کسب و کار

رشد و توسعه اقتصادی از مهمترین اهداف جوامع بشری است. الزمه دس�تیابی ب�ه ای�ن ه�دف 
ایجاد و گسترش فعالیت اقتصادی است و مهمترین پیش ش�رط فع�االن اقتص�ادی جه�ت فعالی�ت، 
وجود ثبات، آرامش و به عبارت دیگر امنیت اقتصادی در کشور است به نحوی که سرمایهگذاران 
بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، توزی�ع و س�رمایهگذاری خ�ود را پیشبین�ی کنن�د. 
امنیت اقتصادی را میتوان طبق برخی از تعاریف، آزادی از هر نوع ت�رس، ش�ک و ابه�ام در ک�م 
توجهی یا بی توجهی به تعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره 
فعالیتهایی دانست که در زمینه تولید ث�روت، توزی�ع و مص�رف آن ص�ورت میگی�رد ک�ه خ�ود 

موجب باالرفتن استانداردهای زندگی و رشد اقتصادی پایدار میشود.1

بر اساس پیشزمینه فوق��الذکر چنین تبیین میگردد که توسعه بخش خصوصی در یک اقتص�اد 
بازار بر مجموعه پیچیدهای از قوانین، زیرس�اختهای گس�ترده فیزیک�ی و نه�ادی، مح�یط باثب�ات 
اقتصاد کالن، توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، توسعه صنایع کوچک 
و متوسط در قالب شبکه تأمین بنگاههای بزرگ، مقررات بازار ک�ار، سیس�تمهای ارتق�اء فن�اوری، 
آموزش و یادگیری مبتنی است تا در مسیر تغییر دائمی ابعاد توسعه، توانایی حرکت همگام با ای�ن 

پژوهشهای  مرکـز  )تهـران:  اول  تطبیقـی(،چـاپ  منتخب)مطالعـه  کشور  چند  و  ایران  در  اقتصادي  امنیت  برومنـد،  شهرزاد   .1
مجلس شورای اسالمی، 1387(، ص85.
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تغییرات را داشته باشد و فراهم شدن این مجموعه ب�ه منظ�ور پیادهس�ازی الگ�وی توس�عه در ی�ک 
اقتصاد به صورت خودکار اتفاق نمیافتد.

لذا ایجاد زیرساختهای نهادی و زیربنایی برای توسعه و رفع موان�ع کس�ب و ک�ار از الزام�ات 
اولیه اجرای ای�ن سیاس�ت و در زم�ره وظ�ایف ض�روری دول�ت و نهاده�ای م�دنی از جمل�ه ات�اق 
بازرگانی است. آنچه مسلم است اصالح فضای کسب وکار و بهبود شاخصهای مزبور در عرصه 
جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مش�ارکت بخ�ش خصوص�ی در عرص�ه 
اقتصاد، ارتقا سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب میشود بلکه به طور قطع سیگنالی مهم برای 
استقبال سرمایهگذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به 
شمار میرود. و تمامی اینها بستری برای تحقق هدف مهم چشمانداز 20 ساله که تب�دیل ش�دن 

به قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادی، فنی و علمی است، به شمار میآید1.

د: شاخص های محیط کسب و کار

ده شاخص که ده مرحله از عمر یک کسب و کار را از زمان شکلگیری تا انح�الل آن در ب�ر 
میگیرد در مورد میزان مناسب بودن محیط اقتصادی کشور برای انجام فعالیت اقتص�ادی قض�اوت 

میکند.
شاخصها عبارتند از:2

1- شروع کسب و کار: که فرآیند ثبت شرکت را از نظر تعداد مراحل، مدت زمان م�ورد نی�از، 
هزینه صرف شده برای آغاز فعالیت را در نظر میگیرد.

2 - اخذ مجوزها: شامل تمامی فرآیند الزم الرعایه برای اخذ مجوزهای مورد نیاز ت�ا تأس�یس و 
راه اندازی یک کارگاه میباشد .

1. احمد میدری، اصالن قودجانی، سنجش و بهبود محیط کسب و کار، چاپ اول )تهران: انتشارات جهـاد دانشـگاهی 1387(، 
ص 116-115.

و  مقاالت  مجموعـه  آن،،  بـر  مـؤثر  عوامـل  و  ایران  در  کار  و  کسب  فضاي  بهبود  تحلیل  دیگران،فرا  و  اکبری  نعمتاهللا   .2
سخنرانیهاي همایش بهبود فضاي کسب وکار در ایران، چاپ اول )تهـران: معاونـت امـور اقتصـادی وزارت امور اقتصادی و 

دارایی، اسفند 1393(، ص 705 و 706.
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3 - شاخص استخدام و اخراج نیروی کار: میزان دشواری استخدام، انعطا ف ناپ�ذیری س�اعت 
کار، دشواری اخراج، هزینه استخدام و هزینه اخراج را میسنجد.

4 - ثبت مالکیت: فرآیند الزم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی میباشد. تعداد مراح�ل، 
مدت زمان و هزینههای مترتب بر ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی سنجش میشود.

5- اخذ اعتبار: این شاخص میزان توانمندی و امکان سنجش گسترده، دقت اطالعات اعتب�اری

ی�ا  دولت�ی  توس�ط بخ�ش  اس�ت ک�ه  و حق�وقی  افراد حقیقی  مالی  اطالعات  میزان پوشش 
بخ�ش خصوصی ثبت و در اختیار سایر سازمانها یا افراد قرار داده میشود تا بر اساس اعتبار تعی�ین 

ش�ده به ارزیابی فعاالن اقتصادی بپردازند.

6 - حمایت از سرمایهگذاران )سهامداران(: در این شاخص بررسی میشود که صاحبان سرمایه 
تا چه اندازه مورد حمایت نهادهای قانونی و رسمی میباشند ب�ه وی�ژه در مع�امالتی ک�ه در آنه�ا 
منافع مدیران با منافع شرکت یا منافع دولت در تعارض است. این شاخص میزان علنی بودن )افشا( 
مب��ادالت م��الی، می��زان پاس��خگویی م��دیر، س��هولت ش��کایت ب��رای س��هامدار و ت��وان 

حمای��ت از سرمایهگذار را در بر میگیرد.

7- پرداخت مالیات: این شاخص مأخذ تعلق مالیات، دفعات پرداخت، زمان تعی�ین و پرداخ�ت 
ارزی�ابی  را  اقتص�ادی  از فعالیتهای  از سود حاصل  کل مالیات قابل پرداخت را بر حسب درصد 

میکند.

8 - تجارت فرامرزی: تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تع�داد روز ب�رای ص�ادرات )از 
بستهبندی در کارخانه تا خروج از بندر(، میزان تعرفهها و عوارض و همچنین تعداد مراحل، تع�داد 
امضا، تعداد اسناد و تعداد روز برای واردات )از پهلو گرفتن کشتی در بندر تا تحویل محمول�ه ب�ه 

انبار کارخانه( و میزان تعرفهها و عوارض را میسنجد.

9 - انحالل یک فعالیت: تعداد مرحله، زمان الزم برای دادرس�ی)روز( و هزین�ه پرداخ�ت ش�ده 
برای پایان دادن به یک فعالیت اقتصادی و همچنین زمان و هزینه الزم برای اعالم ورشکس�تگی 
و چگونگی توزیع داراییهای شرکت ورشکسته میان طلبکاران را در این ش�اخص م�ورد بررس�ی 

و ارزیابی قرار میگیرد.
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10 - الزام��آور بودن قرارداده�ا: به بررسی کارآمدی سیستم قضایی یک کشور در حل و فصل 
اختالفات تجاری به عنوان یکی دیگر از شاخص های مورد نظر خود م یپردازد .در این بررسی 
زمان، هزینه و تعداد مراحل مورد نیاز برای رسیدگی به یک دعوی، صدور رأی در مورد آن و اجرای 

رأی صادره را مورد بررسی قرار می دهد.

ه- : تاثیر چگونگی بهبود محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی

بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب و ک�ار مناس�ب 
در آن کشور است. بانک جهانی بر پایه اندیشههای دسوتو از اواخر ده�ه 1990 ب�ه تحلی�ل مح�یط 
کسب و کار در کشورهای مختلف پرداخت. گزارش بانک جهانی موانع کس�ب و ک�ار را در دو گروه 
رفتار دولت یا کیفیت بازار بررسی میکرد. این نهاد به منظور بررسی سهولت کسب و کار، کشورهای 
مختلف را ب�ه ص�ورت مقایس�های بررس�ی میکن�د و ب�ا اس�تفاده از تج�ارب کش�ورها، راهکارهایی 
برای بهبود محیط کسب و کار ارائه میدهد. علیرغم تالشه�ای انج�ام ش�ده اول�ین گزارش در 
سال 2003 ارائه گردیدو پس از آن با رفع برخی ن�واقص و مح�دودیتها ب�ه ص�ورت ساالنه در 

بانک جهانی تدوین و منتشر میشود1.

این گزارشها ابتدا در برگیرنده پنج شاخص بود ولی به مرور به 10 شاخص ذکر شده در سال 
2010 افزایش یافت که بیشتر بر محیط قانونی کسب و کار تأکید دارد. ب�ر اس�اس ای�ن ارزیابیه�ا 
نوعی همگرایی و تالش برای رفع موانع محیط کسب و کار و رشد رتبه کشورها در ش�اخصهای 
مورد ارزیابی به وجود آمد که تأثیرات قابل مالحظهای در رشد اقتص�ادی کش�ورها ایج�اد نم�وده 

است.

شروع و تداوم و گسترش سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی ضرورت اجتنابناپذیر ایج�اد 
اشتغال، افزایش درآمد برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است اما در جوامع مختل�ف انج�ام 
این مهم با موانع و مشکالتی روبرو میباشد، به طوری که حت�ی در بهت�رین ش�رایط، ش�روع ی�ک 
کسب و کار، عملی مخاطره آمی��ز است. دولتها باید چنین جسارت و شهامتی را تشویق کنند و ب�ا 
بهرهگیری از حداکثر توان خود زمینه الزم را برای ای�ن فعالیته�ا ف�راهم نماین�د. البت�ه بس�یاری از 

1. جعفر خیرخواهان، فضاي کسب و کار در سال 2006، چاپ اول )تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، 1386(، 
ص 175.
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کشورها این کار را میکنند. براساس گ�زارش بان�ک جه�انی در گ�زارش مرب�وط ب�ه س�ال 2004 
میالدی، 99 کشور )دو سوم کش�ورهای موج�ود در نمون�ه ایج�اد کس�ب و ک�ار( توانس�تهاند 185 
سیاست اصالحی را اجرا نمایند تا کسب و کار را آسانتر سازند. آنها برخ�ی جنب�ههای مق�ررات 
کسب و کار را سادهس�ازی کردن�د، حق�وق مالکی�ت را تقوی�ت نمودن�د، هزین�ههای ص�ادرات و 
واردات را کاهش دادند، بار مالیاتی را سبک کرده و دسترسی به اعتبارات را راحتتر ساختند ت�ا با 
کمک این تمهیدات، فعاالن اقتص�ادی ب�رای ش�روع فعالی�ت خ�ویش توان�ایی و اعتم�اد الزم را 

کسب نمایند.1

لذا انجام چنین اقداماتی در یک کشور در حال توسعه به روشنی گویای آن است که ش�روع و 
تداوم فعالیتهای اقتصادی عالوه بر عزم و اراده صاحبان سرمایه و فعاالن اقتصادی نیازمند مح�یط 
نتیج�ه  میت�وان  اساس  همین  بر  میباشد.  نیز  بخش  اطمینان  کارهای  ساز  و  مناسب  شرایط  و 
گرف�ت که در اقدام برای بهبود فضای کسب وکار؛ ت�أثیر مثب�ت ب�ر رش�د اقتص�ادی و ش�کوفایی 

و رون�ق اقتصاد ملموس و محسوس خواهد بود.

گفتار دوم: عوامل مؤثر بر کسب وکار

الف: عوامل اقتصادی

ایج��اد رواب��ط مناس��ب می��ان قس��متهای مختل��ف اقتص��ادی، تنظ��یم رواب��ط می��ان 
کارکن��ان و کارفرمایان، کسب اعتبارات مورد نیاز فعاالن اقتصادی ساختاریافته و جامع، و بسیاری 
از رواب�ط و مناسبات دیگر در سایه ساماندهی نهادهای اقتصادی است ک�ه ب�دون ش�کلگیری و 

تقوی�ت آن�ان اطمینان الزم برای سرمایهگذاران به وجود نمیآید.

نبود نهادهای اقتصادی مناسب که پشتیبان فعالیتهای اقتص�ادی س�الم میباش�د و ش�کلگیری 
محیط نامناسب کسب و کار هزینههای بیشتری بر کسب وکارهای کوچک تحمیل میکن�د، ای�ن 
در حالی است که کسب و کارهای بزرگ قدرت بیشتری در تأثیرگذاری بر محیط پیرامون خ�ود 

1. دی دیرالو، کسب وکار به شیوه ریچارد برانسون، ترجمـهی: ایـر صـفا، چـاپ اول )تهـران: ناشـر انسـتیتو ایزایـران، 1380(، به 
نقل از: محمد سلجوقی، کتاب کارآفرینی ایجاد و توسعه، پیشین، 1393، ص48.
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دارند. آنها با استفاده از رسانهها و ارتباط مستقیم با سیاستگذاران و صرف هزینههای تبلیغاتی و 
سایر ابزارهای مؤثر بر افکار عمومی ، مشکالت خود را به تصمیم گیران انتقال داده، مح�یط را ب�ه 
نفع خود تغییر میدهند و از تغییرات ناخواس�ته ت�ا ح�د زی�ادی جل�وگیری میکنن�د ام�ا مؤسس�ات 
کوچک و فعاالن کم توان بدلیل عدم توانایی در مقابله با این مشکالت به ناچ�ار فعالی�ت خ�ود را 

تعطیل مینمایند1.

ساماندهی نهادهای مناسب و رسمی موجب تقویت فعاالن اقتصادی شده و آن�ان ب�ا پش�تگرمی 
این نهادها به آینده امیدوار شده و در نتیجه شرکتهای خصوصی ایج�اد اش�تغال میکنن�د و روی 
استعدادها سرمایهگذاری میکنند. به این ترتیب افراد از استعدادهای خود بهره میبرن�د، تولی�دات 
ارائ�ه  امک�ان  عم�ده  دهن�دگان  مالی�ات  عن�وان  ب�ه  و  میکنن�د  ف�راهم  را  جامع�ه  نی�از  مورد 

خ�دمات اجتماعی، بهداشت و... را فراهم میکنند.

1. بانك و مؤسسات مالي و اعتباري

ابتدائًا بانکداری به مفهوم مبادله پایاپای کاال بود اما امروزه مفهوم آنکاماًل تغییر ک�رده اس�ت 
که البته سابقه خیلی طوالنی ندارد و مربوط به زمانی است که اسکناس و اسناد بانکی در معامالت 
مورد استفاده قرار میگیرد بانکداری امروزه نیازهایی همانند وسیله پرداخت و س�نجش ارزشه�ا، 

وصول مطالبات از مشتریان را بر عهده دارد2.

در نظامهایی که بانک محور هستند تأمین نقدینگی برای فعالیتهای اقتصادی از طری�ق بان�ک 
ب�ازار س�رمایه  از طری�ق  من�ابع  ب�ازار مح�ور هس�تند عم�دتًا  نظامهایی که  در  و  انجام میشود 
اعطای  است،  محور  بانک  نظام  یک  کشورما  اقتصادی  نظام  اینکه  به  توجه  با  میشود  ت�أمین 

تس�هیالت از طریق بانک صورت میگیرد.

بانکها با در اختیار داشتن منابع پولی و مالی، میتوانند در راه ان��دازی ی�ک کس�ب و ک�ار نق�ش 
عمدهای داشته باشند از همین رو اهمیت و ویژگی خاص عامل بانک در ایجاد بیش از پیش نم�ود 

1. نعمت اهللا اکبری و دیگـران، فرا تحلیل بهبود فضاي کسب و کار در ایران و عوامل مؤثر بر آن،، مجموعـه مقاالت و سخنرانیهاي 
همایش بهبود فضاي کسب وکار در ایران، چاپ اول )تهـران: معاونـت امـور اقتصـادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسفند 

1393(، ص703.
2. مصطفی السان، حقوق بانکی، چاپ دوم )تهران: انتشارات سمت،1391(، ص5..
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پیدا کرده و میطلبد که در جریان بهبود محیط فض�ای کس�ب و ک�ار و همچن�ین اص�الح عوام�ل 
دخیل در به بار نشستن یک فعالیت اقتصادی، عامل بانک ب�ه لح�اظ جایگ�اه آن در اقتص�اد م�ورد 

بحث و بررسی قرار گیرد.

از آن جایی که یکی از مشکالت اقتصادی تأمین نقدینگی ب�رای کس�ب و ک�ار اس�ت اهمی�ت 
سیاستگذاری پولی توسط بانکها و مؤسسات مالی بر کسی پوشیده نیست1.

اعطای تسهیالت اعتباری توسط بانکها ب�ر اس�اس اعتم�اد، ش�هرت تج�اری و نح�وه��ی 
ایف�ای تعهدات مشتری در فعالیته�ای گذش�ته و همچن�ین موض�وع فعالی�ت اس�توار میباش�د، 
پرداخ�ت تسهیالت توسط بانکها به موجب فصل سوم از قانون عملیات بانکی بدون ربا ب�ا رعای�ت 
ش�رایط خاص هر عقد یا قرارداد صورت میگیرد اما روش کلی برای پرداخت تس�هیالت ب�دین 
ن�وع  و  مش�تری  از  الزم  اطالعات  دریافت  دوم(  مشتری،  از  تقاضا  دریافت  اول(  است:  ص�ورت 
فعالی�ت وی، سوم( بررسی شرایطی را که به موجب آن مشتری میتواند تسهیالت دریافت کند، 
چهارم( بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات اخذ شده و کسب اطمینان از برگشت اصل منبع و سود 

مورد انتظار در مدت معین2.

٢. بازار

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر فضای کسب و کار وجود و فرصت در یک بازار است که مبتن�ی 
بر ظرفیت کامل آن بازار در موقعیت رشد است، به عبارت دیگر تقاضایی که تأمینکنندگان فعلی 

قادر به تأمین کامل آن نیستند.

زمانبندی موضوع اساسی در چنین موقعیتهایی است، و به ای�ن معناس�ت ک�ه ک�ارآفرین بای�د 
ببیند که یک تازه وارد میتواند تقاضای بازار را قبل از اینکه دیگر بازیگران تصمیم بگیرن�د، پ�ر 
نماید و پس از آن واقعا ظرفیت افزایش مییاب�د؟ همچن�ین س�هم احتم�ال رهب�ر ب�ودن در ب�ازار و

1. کامران تدری، حسن کیائی، سیاستگذاری پولی در بانک مرکزی بر اساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسالم، مجموعـه مقاالت 
نوزدهمین همایش بانکداري اسالمی، ص 442.

2. سعید جمشیدی، بانکداري اسالمی: اصول و قواعد سپردهها، تسهیالت اعطایی و ابزارهاي مشـتقه تـأمین مالی، چاپ اول )تهران: 
انتشارات گپ، 1390(، ص 67.
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ک�ه  کند.  ایجاد  باالیی  ارزش  شرکت  یک  برای  میتواند  بازار  سهم  از   20% حداقل  گرفتن 
ممک�ن است ارزش آن شرکت فقط ارزش دفتریش بوده باشد شرکتی که کمتر از 5 درصد از بازار 
را به خود اختصاص دهد، از نظر بسیاری از سرمایهگذارانی که دنب�ال ش�رکتهای دارای پتانس�یل 

ب�اال هستند جذابیت ندارد1.

بازار محل تالق�ی بس�یاری از تع�امالت انسانهاس�ت. بس�یاری از رواب�ط اجتم�اعی )هنجاره�ا، 
رویهها، عرفها( در بازار تعریف میشوند، در واقع بازار، مکانی است ک�ه م�ردم در آن ب�ه داد و 
ستد مشغول میشوند. از آنجایی که بازار خاستگاه تعامالت اجتماعی است و بر نهادهای اجتماعی 

تأثیر میگذارد.

بدین ترتیب هر گونه تحول در بازار باعث تحول در رواب�ط اجتم�اعی و فرهنگ�ی و اقتص�ادی 
جامعه میشود، در واقع بازار تجلی ونظام اجتماعی جامعه است.2

ب: عوامل فرهنگی و اجتماعی

یکی از عواملی که در کسب و کار مؤثر است فرهنگ کار است در ایران ضعفهای فرهنگی 
تجملگرایی،  اشرافیگری،  چون  ارزشهایی  وجود  دارد،  وجود  کار  اخالق  در  زیادی  اجتماعی  و 
رفاهطلبی و مصرفگرایی سبب مرگ خالقیت شده است، از سوی دیگر با وجود اعتقادات دینی 
مبنی بر بی اعتنایی به مال دنیا و زشت شمردن انگیزههای مادی نمیتوان انتظ�ار ت�الش فوقالع�اده 
همچون کشورهای پیشرفته را داشت. راهحل بهبود فرهنگ ک�ار اف�زایش انگیزهه�ای ک�ارآفرینی 
است چرا که کارآفرینان در اجتماع سبب پویایی و افزایش به��ره وری شده و باعث اف�زایش ارزش 

کار میشوند، کارآفرینان سبب تشویق جامعه به کارهای خالق و کارآفرینانه میشوند.3

در صورتی که از دیدگاه «شیوه زندگی» به فرهنگ نگاه کنیم، نمیت�وانیم فرهن�گ را از ک�ار 

1. جان پیرس، ریچارد رابینسون، برنامه ریزي و مدیریت استارت یک، ترجمهی: سهراب خلیلی شورینی، چاپ چـارم )تهران: 
انتشارات یادواره کتاب، 1385(، ص20، به نقل از: حمیدرضا کریمی، کارآفرینی، پیشین، 1390.

2. مرتضی عماد زاده، تحلیل فضاي کسب و کار، چاپ اول )تهران: انتشارات دنیای اقتصاد، 1393(، ص 44. 
3. مهدی سعیدی کیا، اصول و مبانی کارآفرینی، چاپ هفتم )تهران: انتشارات کیا، 1386(، ص251 و 252.
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جدا کنیم، کار و فرهنگ همواره در تمام جوامع بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند1.

1. نیروی کار

در تحلیلهای اقتصادی موارد زیادی را که میتوانند در رشد اقتصادی مؤثر باشند را آورده ان��د 
که در این میان سرمایه انسانی و نیروی کار به عنوان مهمترین عوام�ل معرف�یشده ان��د، وقت�ی 
ک�ه تجربیات کشورهای مختلف را بررسی میکنیم، بسیاری از ص�احبنظران اقتص�ادی ب�ر ای�ن 
ب�اور هستند که به تدریج نقش س�رمایه فیزیک�ی کاس�ته ش�ده و س�رمایه انس�انی ب�ه عن�وان 
عام�ل رش�د اقتصادی معرفی میشود، اهمیت روز افزون سرمایه انسانی موجب شده است تا نقش 
کمی�ت و ب�ه ویژه کیفیت نیروی کار بیشتر مورد بررسی قرار گیرد، آموزش، سالمت و تجرب�ه از 
م�وارد اص�لی سرمایه انسانی به شمار میرود در حقیقت سرمایهگذاری در سرمایه انسانی متوج�ه 
س�رمایهگذاری در فعالیتهایی چون آموزش، سالمت و بهداش�ت و تجرب�ه اس�ت ک�ه در نهای�ت 

موج�ب ارتق�اء بهره وری افراد در بازار کار میشود2.

٢. آموزش و تربیت نیروی انسانی

یکی از زمینههای زیر بنایی تقویت و آگاهی فرد، آموزش است و یکی از ابعاد مه�م آم�وزش 
این است که دامنه فرصتها و دامنه وسیعتری از انتخاب را جلوی روی انسان ق�رار میده�د و ب�ه 
طور کلی آنها را نسبت به اندیشههای نو، پذیراتر ساخته و افراد را در انتخاب توانا میسازد، انسان 
از همان ابتدای فرآیند متمدن شدن به اهمیت آموزش پی برده و چه به ص�ورت رس�می و چ�ه ب�ه 
صورت غیر رسمی و غیر مستقیم همواره به انتق�ال تجربی�ات خ�ود ب�ه کودک�ان پرداخت�ه اس�ت 

و همچنین نهادهای رسمی متولی امر مهم آموزش را به وجود آورده اند.

کشورهایی که پیشرفتهای چشمگیری در زمینههای مختلف اقتص�ادی و اجتم�اعی داش�تهاند 
همواره این شعار را که «انسان فرهیخته و کارآمد، محور توسعه پایدار است» را سرلوحه برنامههای 

1. حسن کریمـی، توسعه فرهنگ کارآفرین در جامعه، کنفـرانس بینالمللـی مـدیریت، فرهنـگ و توسـعه اقتصادي، 1394. سایت 
{ www.civilica.com تاریخ بازدید 1395/12/15 ساعت 00:10

در  اقتصـادی  بـر رشـد  کـار  نیروی  «اثر کیفیت  فرزانه محمدی،  اصفهانی، سعید صمدی،  زاده، رحیم داللی  2. مصطفی عماد 
منتخبی از کشورها»، اقتصاد مقاومتی، دوره 6، ش1، )بهار 1388(: 3.
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خود قرار داده اند1.

امروزه سازمانها تحت تأثیر عواملی مانند اف�زایش رقاب�ت، وج�ود من�ابع مح�دود در تغیی�رات 
حاصله در تفکرات نیروی کار جدید، تحت فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سالها تجربه، دنیا به 
این نتیجه رسیده است که اگر سازمانها میخواهند در کس�ب و ک�ار خ�ود گ�وی س�بقت را از حریفان 
بگیرند بایستی از نیروی انسانی متخصص، خالق و با انگیزه برخوردار باشند چرا که من�ابع انسانی ثروت 
واقعی یک سازمان را تشکیل میدهند، آموزش و توانمند س�ازی کارکن�ان یک�ی از ابزارهای مؤثر برای 

افزایش بهره وری کارکنان و استفاده از ظرفیت و توانایی فرد یا گروهی اف�راد است2.

آموزش نیروی انسانی فواید زیادی دارد که به طور کلی میت�وان ب�ه م�وارد زی�ر اش�اره ک�رد: 
تسهیل در دستیابی به اه�داف س�ازمانی، ایج�اد هم�اهنگی در انج�ام ک�ار و جل�وگیری از ت�داخل 
وظایف، شکوفا کردن استعدادهای نهفته، بهبود کمیو کیفی محصوالت و همچن�ین بهب�ود ارائ�ه 
خدمات، کمک به افزایش کارآیی فردی و اثربخشی سازمانی و از همه مهمتر در ص�ورت بهب�ود 

بهره وری نیروی انسانی، نیاز به نظارتهای مستقیم و غیر مستقیم کاهش مییابد3.

ج: دولت و عوامل سیاسی

نقش تحوالت سیاسی بر محیط کسب و کار بسیار تعیینکننده اس�ت.نظام سیاس�ی و دول�ت از 
طریق سیاستگذاری به تخصیص منابع اثر میگذارد. انتخ�اب راهبرده�ا و سیاس�تهای م�ؤثر ب�ر 
اقتصاد در چارچوب نظام سیاسی شکل میگیرد. تحوالت سیاسی در کشورها بر سطح نا اطمینانی 
اثر میگذارد. البته تأثیر محیط سیاسی و کسب و کارها بر یکدیگر متقابل است چرا ک�ه کس�ب و 

1. علی قنبری، توسعه اقتصادي و توسعه انسانی، چاپ اول )تهران: نشر چالش، 1390(، ص 209.
2. ناصر شاهنازیان، فرشته صالحی پور مهر، سعید عبدحافظ، مجید مقصودی، عوامل تأثیرگـذار بـر توانمنـد سـازي سرمایههاي 
 1395/12/15 بازدید  }تاریخ   www.civilica.com. سـایت   ،1393 بهمـن  کـار،  و  کسـب  مدیریت  ملی  همایش  دومین  انسانی، 
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کارها بر سیاستهای دولت و همچنین در شکل دهی ارزشها تأثیر قابل توجهی دارند1.

یکی از عوامل مهمی که در اقتصاد کشور تأثیر میگذارد دولت اس�ت نق�ش دول�ت در بهب�ود 
کسب و کار، انکار ناپذیر است. دولت قرار است با مساعد کردن فضای کسب و کار شرایطی ب�ه 
وجود آورد که محیط کسب و کار، پرطراوت و بالنده شود، این امر محقق نمیشود مگ�ر اینک�ه 
دولت خود، فارغ از درگیریهای اجرایی و چالشهای فکری ب�ه عن�وان ی�ک فع�ال اقتص�ادی در 
محیط اجرایی تمام همت خویش را صرف نظارت بر حسن اجرای امور اقتصاد نماید، بدون آنک�ه به 
تصدیگری خویش دامن بزند، بدین ترتیب دولتی را خواهیم دید که میتواند وقت را ص�رف تدوین 

لوایحی برای اصالح، روان سازی و بهبود فضای کسب و کار کند2.

یکی از مواردی که دولت میتواند در بهب�ود ش�رایط کس�ب و ک�ار م�ؤثر باش�د جل�وگیری از 
قوانین اجرایی اس�ت ک�ه م�انع ک�ارآیی و اس�تمرار بنگاهه�ای اقتص�ادی میش�ودم�ثاًل بس�یاری 
از کشورها بنگاهها را وادار میکنند تا به ثبت دولتی برسند تا به طور رسمی شناخته شوند تا بتوانند 
از مزایای این ثبت استفاده کنند اما مهم آن است که این فرایند دست و پاگیر و پر هزین�ه نباش�د 

ک�ه در این صورت مانع رشد بنگاههای اقتصادی میشود3.

در بسیاری از کشورها سیاستهای دول�ت ب�رای ایج�اد ی�ک مح�یط اقتص�ادی مس�اعد جه�ت 
تضمین مشوقهای مناسب اقتصادی جهت بهبود اقتصاد الزامی میباشد، یکی از ای�ن سیاس�تهای 
مهم سیس�تمهای تج�ارت آزاد میباش�د چ�را ک�ه ی�ک مح�یط اقتص�ادی مس�اعد میتوان�د تنه�ا 

و مهمترین راهبردی باشد که بنگاههای اقتصادی را ترغیب و به آنها قدرت ببخشد4.

د: عوامل حقوقی

در ادبیات اقتصادی، سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی را به آهویی تشبیه میکنند که ب�ا ه�وش 

ایـران، مجموعـه مقـاالت و سخنرانیهای  الزامات بهبود محیط کسـب و کـار  1. مهدی واحد وحدت کار، بررسی و احصاي 
اسفند  دارایی،  و  اقتصـادی  امـور  اقتصادی وزارت  امور  معاونت  )تهران:  اول  ایران،چاپ  در  بهبود فضای کسب وکار  همایش 

1393(، ص758.
2. مرتضی عمادزاده، تحلیل فضاي کسب و کار، چاپ اول )تهران: با انتشارات دنیای اقتصاد، 1393(، ص105.

3. محمد مقیمی، کارآفرینی در نهادهاي جامعه مدنی، چاپ دوم )تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1383(، ص311.
4. همان، ص 311.
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خود با احساس کوچکترین خط�ر از ص�حنه میگریزن�د، فل�ذا س�رمایهگذاران، ش�رایط عم�ومی 
حاکم بر فعالیت خویش را میس�نجند چ�را ک�ه س�رمایهگذاری نی�از ب�ه جل�ب اطمین�ان از امنی�ت 
اقتصادی دارد که در صورتی این اطمینان جلب میشود که قوانین کارآمد و نظام حقوقی مناس�بی 
آن را ضمانت کند. به عب�ارتی س�رمایهگذار بای�د مطم�ئن باش�د ک�ه س�رمایه او را خط�ری تهدی�د 

نمیکند و اگر مورد تعرض قرار گرفت نظام حقوقی و قضایی بتواند از سرمایهی او دفاع کند1.

مطالعات اقتصاددانان نشان میدهد ک�ه وج�ود ی�ک نظ�ام حق�وقی کارآم�د میتوان�د موج�ب 
پیشرفت اقتصاد شود به عنوان مثال وجود حقوق مالکیت کافی و شفاف، اجرای حقوق قرارداده�ا و 

امثال آن به طور مستقیم با اقتصاد در ارتباط است.

لذا اقتصاددانان به تأثیر نظام حقوقی بر اقتصاد توجه نموده و همین ام�ر موج�ب ورود یکس�ری 
مفاهیم حقوقی به اقتصاد شده است از طرف دیگر مطالعات حقوق و اقتصاد برای حقوقدانان مهم و 
مفید است. فلذا قوانین حقوقی باید به گونهای تنظیم شود تا تعادل مناسبی بین ارزشهای ذهن�ی 
جامعه و پیامدهای اقتصادی ناشی از تحمیل مقررات به بنگاهها و افراد حفظ ش�ود و ب�دین ترتی�ب 
قوانین حقوقی تأثیر جدی بر چگونگی استفاده از منابع محدود جامعه دارد در واق�ع کمب�ود من�ابع 
یکی از دالیلی است که نیاز به نظامهای حقوقی را ایج�اد میکن�د. از آن ج�ایی ک�ه ه�دف نظ�ام 
حقوقی بهبود وضعیت افراد جامعه است حقوق دان�ان ت�أثیر نه�ایی ق�وانین ب�ر ک�ارآیی اقتص�اد را 

موجب بهبود وضعیت افراد میدانند.2

یکی از مواردی که موجب توسعه و ظهور بنگاهه�ای اقتص�ادی میش�ود چ�ارچوب حق�وق و 
قوانینی است که آزادی این بنگاهها را تضمین میکند این بنگاهها در شرایطی موفقتر هس�تند ک�ه 
جریان آزاد اطالعات و شرایط افشاگری در سطح عمومی وجود داشته باشد اما اغلب در کاربرد و 
اجرای قوانین مشکالتی بروز میکند فق�دان قواع�د روش�ن باع�ث میش�ود ک�ه اف�راد در س�طوح 

مختلف اقدام به تفسیر قوانین اجرایی نمایند3.

1. نعمت اهللا اکبری و دیگران، فرا تحلیل بهبود فضاي کسب و کار در ایران و عوامل مـؤثر بـر آن،مجموعـه مقاالت و سخنرانیهاي 
همایش بهبود فضاي کسب وکار در ایران، چاپ اول )تهـران: معاونـت امـور اقتصـادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،اسفند 

1393(، ص 704.
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