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چكيده
پژوهش کیفي حاضر با هدف واکاوی آسیب هاي فضاي کسب وکار و سرمايه گذاري در استان يزد صورت 
گرفته اس��ت. براي گردآوري داده هاي پژوهش از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. جامعه آماري 
پژوهش شامل خبرگان، سیاست گذاران، برنامه ريزان و مديران استان يزد بودند که با روش نمونه گیری 
هدفمند، 45 نفر از آنان انتخاب شدند و مورد مصاحبه عمیق و اکتشافي قرار گرفتند. فرايند گردآوري 
اطالعات تا س��طح اشباع نظري ادامه يافت. در نتیجه اجرای فرايندهاي کدگذاری، يافته هاي پژوهش 
در قالب آسیب های فضاي کسب وکار و سرمايه گذاري، علل فراهم کننده اين آسیب ها، پیامدهای وجود 

آسیب های شناسايی شده و راهکارهای ارائه شده به منظور کاهش آسیب های موجود ارائه شدند.
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مقدمه
بسترس��ازي براي ايجاد فضاي مناسب کسب وکار در هر کش��ور، يکي از عوامل مهم در ايجاد اشتغال، 
رش��د س��رمايه گذاري ها، رونق و رش��د اقتصادي و درنهايت افزايش رفاه مردم است. پرواضح است که 
س��رمايه گذاران و کارآفرينان در محیطي تمايل به فعالیت اقتصادي و س��رمايه گذاري دارند که حداقل 
از لحاظ ثبات و امنیت خصوصاً امنیت حقوق مالکیت، تأمین ش��ده باشد. اين در حالي است که ايجاد 

چنین فضايي نیازمند شرايط و مؤلفه هاي متعدد است.
واژه فضای کسب وکار در دهه های اخیر به عنوان يکی از کلیدواژه های مهم در اقتصاد کالن مطرح 
ش��ده و صاحب نظران کوش��یده اند اين مفهوم را با دقت و حساسیت بیش��تری مورد توجه قرار دهند 
)ش��یرکوند، 1390(. فضاي کس��ب وکار، عوام��ل مؤثر در عملکرد واحدهاي اقتص��ادي )مانند کیفیت 
دستگاه هاي حاکمیتي، ثبات قوانین و مقررات و کیفیت زيرساخت ها( است که تغییر دادن آن ها فراتر 
از اختیارات و قدرت مديران بنگاه هاي اقتصادي است )میدري و همکاران، 1392(. مجموعه عواملي که 
بر عملکرد بنگاه تأثیر مي گذارد، اما مدير نمي تواند آن ها را به سهولت تغییر دهد و با وجود اين که تأثیر 
زيادي بر نتايج تالش بنگاه ها دارد، خارج از تسلط و قدرت مديران بنگاه هاست )نظیر قوانین و مقررات، 
فرهنگ کاري در يك منطقه و...( )ش��هنازي و دهقان باش��ي، 1390(. فضاي کسب وکار را مي توان در 
س��طوح بنگاه، بازار، منطقه، اس��تان، کشور و در س��طح بین المللي تعريف کرد. مثاًل شاخص هاي ملي 
فضاي کسب وکار براي يك کشور، شاخص هايي هستند که به طور مشترك عملکرد و اداره همه بنگاه ها 
در آن کشور را تحت تأثیر قرار مي دهند و خارج از کنترل مديران بنگاه ها هستند؛ مانند امنیت، قانون 
کار، تعطیالت رس��مي و... )تفضلي، 1386(. انتشار گزارش هاي کسب وکار و بازتاب رتبه بندي کشورها 
در اين خصوص، موجب ش��ده تا اصطالح "بهبود فضاي کس��ب وکار" در کش��ور ما نیز متداول شده و 
اصطالح هايي مانند "اصالح ش��رايط اقتص��ادي" به کار رود )علوي منش، 1388(. فضاي کس��ب وکار 
يکي از ش��اخص هاي کالن اقتصادي اس��ت که در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه کشور در دو ماده 
به بهبود آن پرداخته ش��ده اس��ت: اول: ماده )37(، که دولت را جهت ايجاد فضا و بس��ترهاي مناسب 
و همچنی��ن بهره وري نیروي کار به اقداماتي موظف نموده اس��ت و دوم: ماده )4(، که هدف آن بهبود 
فضاي کسب وکار در کشور و زمینه سازي توسعه اقتصادي و تعامل با جهان بیان شده است )فیض پور 

و همکاران، 1390(.
ش��روع کسب وکار، اخذ مجوزهاي ساخت، کس��ب رويه هاي نصب و تأسیسات، ثبت مالکیت، اخذ 
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وام و اعتب��ار، حمايت از س��رمايه گذاران کوچك، پرداخت مالیات، تج��ارت فرامرزي، اجراي قراردادها، 
حل وفصل ناتواني در پرداخت ديون و قوانین بازار کار ازجمله ش��اخص هايي هس��تند که براي ارزيابي 
فضاي کسب وکار توسط گروه بانك جهاني انجام کسب وکار1 براي رتبه بندي کشورها در رابطه با فضاي 
کسب وکار مورد استفاده و بهره برداري قرار مي گیرد. اين شاخص ها تأثیر بسزايی بر محیط سرمايه گذاري 
و کس��ب وکار دارند. برخورداري از رتبه باال در اين ش��اخص ها بدين معنا اس��ت که کشورهايي که در 
رتبه هاي نخست هستند، فضاي کسب وکار خود را با حداکثر کارايي تنظیم مي کنند. لذا اين کشورها 
مقررات س��اده اي دارند که به بنگاه ها اجازه مي دهد مفید، مولد و کارآمد باش��ند و دخالت ها را تنها به 
موارد ارزشمندي نظیر حمايت از حقوق مالکیت و ارائه خدمات اجتماعي معطوف مي کنند )پاسبان و 
همکاران، 1393(. گزارش بانك جهاني در مورد فضاي کسب کار ايران در 5 سال اخیر نشان مي دهد 
که رتبه ايران در سال 2013، در میان 185 کشور برابر با 145 و در سال 2017، در میان 190 کشور، 
برابر 120 بوده است. بنابراين مي توان گفت که فضاي کسب وکار ايران در طی 5  سال اخیر با اختالف 
70 رتبه تا آخرين کشور، بهبود يافته است )گزارش شاخص کالن بانك جهانی2، 2017(. تنها اصالح 
ثبت شده در گزارش سال 2017 برای ايران، بهبود و توسعه پنج واحد تجاری بوده که با توجه به بهبود 
ساير کشورها در اين خصوص، ايران در نماگر تجارت فرامرزی از رتبه 167 به رتبه 170 در سال 2017 
تنزل يافته است؛ که اين آمار برای کشور جای نگرانی دارد و بر اساس نظر بسیاری از صاحب نظران و 
هم چنین نتايج گزارش هاي بانك جهانی، يکی از داليل بیکاری بلندمدت در ايران نامساعد بودن فضای 
کسب وکار است )احمدی، 1387(. بخشي از ناماليمات ايجاد شده در بازار کار به عوامل ناشي از عرضه 
و عدم تطابق تخصص هاي نیروي کار با نیازهاي بازار برمي گردد و بس��یاري از مشکالت بازار کار هم با 
فضاي کسب وکار و ديوانساالري در هم تنیده شده و بار سنگین قوانین و مقررات و مراحل اجرايي اخذ 
مجوز ش��روع به کار نیز بر تقاضاي نیروي کار از س��وي بنگاه هاي اقتصادي، فضای کسب وکار را دچار 
معضل کرده است. ازاين رو، اجراي سیاست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مستلزم توانمندسازي بخش 
خصوصي از طريق کاستن از هزينه ها و ريسك هاي عامالن خصوصي و برداشتن موانع رقابت و اصالح 
نظام کس��ب وکار است. هرچند به دنبال ابالغ سیاست هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم 
رهبري که مبناي توس��عه بخش خصوصي ش��مرده مي شود، س��ازوکار اجرايي شدن اين سیاست ها از 

1 . The World Bank Group’s Doing Business
2 . A World Bank Group Flagship Report
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سوي دولت در قالب اليحه تدوين و تقديم مجلس گرديد، اما در اليحه تنظیمي 91 ماده اي، هیچ گونه 
اشاره اي به الزامات اصالح فضاي کسب وکار در کشور نشده و متن اليحه تماماً بر تداوم اجراي قوانین 
فعلي حاکم بر بازار کار مبتني اس��ت. اين در حالي است که اصالح فضاي کسب وکار کشور مي بايست 
در اسرع وقت در زمره اولويت هاي اصالح ساختار قوانین اجرايي قرار گیرد. در غیر اين  صورت اقتصاد 
در شرايط نابرابر رقابت دولت با بخش خصوصي رونق نمي گیرد. بديهي است اين رقابت فقط با شکست 
انحصارات دولتي و ايجاد فضاي مناس��ب براي فعالیت بخش خصوصي قابل ش��کل گیري است وگرنه 
نتیجه عملي شدن اصل 44، جز واگذاري ثروت دولت به غیر دولت نخواهد بود و اين واگذاري به رقابت 
و رونق نخواهد انجامید )احمدی، 1387(. در هر کش��وری که مقررات کس��ب وکار بنگاه ها، پرهزينه و 
دردس��رزا باشد، بنگاه ها تمايل بیش��تری به فعالیت در بخش غیررسمي دارند. با توجه به آن که امکان 
سرمايه گذاری های بزرگ و گسترش فعالیت های بنگاه ها در بخش غیررسمي میسر نیست، مقیاس اين 
بنگاه ها معموالً کوچك باقي مي ماند و آن ها به شرايط تولید انبوه و بازدهي نسبت به مقیاس نخواهند 
رسید و در نتیجه رشد اقتصادی اندکي را به وجود مي آورند و مشاغل کمتری تولید مي کنند. همچنین 
در صورت عدم تالش کافي در بهبود فضای کسب وکار کشور، سرمايه ها عمدتاً به سمت نقاطي که به 
داليل گوناگون بازده س��رمايه در آن ها بیشتر اس��ت سوق پیدا مي کند و بخش های عظیمي از کشور، 
از اين س��رمايه های توس��عه بخش، محروم مي ماند و به ناچار نیروی کار نیز به دنبال س��رمايه به نقاط 
معدودی تغییر مکان مي دهد که اين امر موجب انباشت نیروی کار در برخي نقاط و تخلیه از نقاط ديگر 
مي شود و تداوم اين امر به مهاجرت دائم نیروی کار خواهد انجامید )مختاری هشی و همکاران، 1395(. 
پیرو مطالعات انجام شده توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، استان يزد در 
رتبه بندي استان هاي کشور، از نظر توسعه يافتگي صنعتي در طرح آمايش صنعتي، در رتبه اول قرار دارد1 
)فیض پور و همکاران، 1390(. اين در حالی است که امتیاز کسب شده از سوی اين استان، در مقايسه با 
استاندارهای جهانی در سطح بسیار پايینی قرار دارد؛ که البته با توجه به رتبه ايران در سطح جهانی، اين 
مسئله منطقی به نظر مي رسد. با توجه به اهمیت شاخص توسعه يافتگي صنعتي در کشور جهت تمايزات 
منطقه اي در بررسي فضاي کسب وکار و برخورداري استان يزد از رتبه اول رتبه بندي استان هاي کشور؛ 
بررسي اکتشافي و عمیق فضاي کسب وکار استان يزد براي پاسخ به اين سؤال اصلي و اساسي در اولويت 

1 . وزارت صنايع و معادن طرح آمايش صنعتي: 1390-1387: در اين رتبه بندی استان هاي سمنان و قزوين به ترتیب در 
مقام هاي دوم و سوم و استان تهران در مقام دوازدهم قرار گرفته است.
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کار پژوهش قرار گرفت که مهم ترين آسیب هاي فضاي کسب وکار و سرمايه گذاري در استان يزد کدم اند 
و راهکارهاي اصالح و بهبود اين فضا چیست؟ نقشي که محققان در پاسخگويي به سؤال اصلي تحقیق 
داشتند عبارت بود از تالش براي انتخاب بهترين جامعه آماري به صورت هدفمند و انجام مصاحبه هاي 
عمیق و اکتش��افي با خبرگان، سیاس��ت گذاران، برنامه ريزان و مديران استان که به نوعي آگاه ترين افراد 
به موضوع فضاي کس��ب وکار در اس��تان بوده و در سطح سیاست گذاری های کالن استاني فعالیت و کار 
مي کردند؛ تالش براي حفظ امانت داری در تحقیق، انعکاس حقايق بدون دست کاری و کم وزياد؛ استخراج 
مفاهیم مربوط و کدگذاري هاي دقیق براي يافتن مناسب ترين پاسخ به سؤاالت تحقیق، تحلیل درست 
و منطقي و در نهايت استخراج کاراترين راه کارها براي رفع آسیب هاي شناسايي شده. پرواضح است که 
تأثیر فضای کس��ب وکار مساعد، بر افزايش جذب سرمايه گذاری داخلي و خارجي، ايجاد اشتغال و رشد 
تولید ناخالص داخلي مش��هود است. شناسايی آسیب هاي پیش روی فضای کسب وکار و اصالح و بهبود 
شاخص های آن، نه تنها گامي مثبت و اساسي در جهت تقويت جنبه مشارکت بخش خصوصي در عرصه 
اقتصاد و ارتقاي سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب مي شود؛ بلکه به طورقطع از منظر سرمايه گذاران 
خارجي ازجمله مهم ترين نماگرها برای ورود به کش��ور میزبان و شرط الزم برای ارتقا و تسهیل جريان 
ورود فناوری به کش��ور است و لذا آسان سازی فضای کسب وکار ازجمله الزامات و پیش زمینه های رشد 
اقتصادی است. با آسان سازی انجام کسب وکار، مشاغل بیشتری ايجاد مي شود و نرخ رشد اقتصادی نیز 
افزايش مي يابد. کشورهايي که بهترين شرايط را در آسان سازی انجام کسب وکار دارند، با بیکاری بسیار 
محدودی مواجه هس��تند. کش��ورهايي که به اصالح فضای کسب وکار و بهبود شرايط تجاری، اعتباری، 
قضايي، قراردادها و مانند اين ها پرداخته اند نیز به رشد اقتصادی باالتری در قیاس با قبل دست مي يابند. 
بهبود فضای کس��ب وکار در کل کشور زمینه ساز عدالت جغرافیايي و فضايي در کشور هم بوده و تقريباً 
شرايط فعالیت بنگاه های اقتصادی و تولید اشتغال را از جنبه های زيادی برابر مي کند )مختاری هشی و 
همکاران، 1395(. لذا هدف از پژوهش اکتشافی حاضر، شناسايی آسیب های پیش روی فضای کسب وکار 

در استان يزد و ارائه راهکارهايی برای بهبود و اصالح آن است.

ادبيات تحقيق
س��وبودوا و هدويکاکوا1 )2015( در پژوهشي به بررسی فضای کسب وکار در کشورهای گروه ويشگراد2 

1 . Svobodova & Hedvicakova
2 . Visegrad
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پرداختند. هدف پژوهش آن ها، ارزيابی فضای کسب وکار جمهوری چك و کشورهای گروه ويشگراد در 
دو ش��اخص ش��روع کس��ب وکار و پرداخت مالیات بود. اين دو ش��اخص در نهادهای تجاری در شروع 
کس��ب وکار موقت اقتصادی تأثیرگذار بودند. نتايج گزارش فضای کس��ب وکار بانك جهانی نش��ان داد 
جمهوری چك در مقايسه با سه کشور ديگر در آخرين رتبه شاخص شروع کسب وکار و پرداخت مالیات 
قرار دارد. همچنین نتايج مقايسه ها نشان داد تفاوت در رتبه بندی کشورهای گروه ويشگراد قابل توجه 
نبوده و فقط ش��روع کسب وکار در کشور مجارستان در شرايط بهتری قرار داشت. در پژوهش ديگري، 
همپلوا و پروازنکوا1 )2014( به تجزيه وتحلیل ش��رايط کس��ب وکار جمهوری چك و علل عدم مناسب 
بودن جايگاه آن در بین کشورهای عضو اتحاديه اروپا با توجه به داده های فضای کسب وکار سال 2013 
پرداختند. نتايج بررسی ها نشان داد جمهوری چك در بین کشورهای عضو اتحاديه اروپا در جايگاه 26 
و در سطح جهان در رتبه 143 قرار دارد. همچنین در مورد شاخص شروع کسب وکار در بین کشورهای 
عضو اتحاديه اروپا در رتبه 25 و در سطح جهان در رتبه 140 قرار گرفته و در مورد شاخص پرداخت 
مالیات در رتبه 25 کشورهای اتحاديه اروپا و در رتبه 120 جايگاه جهانی قرار دارد. بررسی ها نشان داد 
اين جايگاه پايین جمهوری چك، به علت پشتیبانی قانونی ضعیف و ناپايدار از فضای کسب وکار به ويژه 
رويه ه��ای طوالنی و پیچیده اداری و همچنین وضعیت فعلی ابعاد فرهنگی جامعه جمهوری چك بود. 
در راستای بهبود فضای کسب وکار دولت جمهوری چك بر آن شد که طی سال های 2014 تا 2020 
اقدامات��ی را برای کاهش ب��ار اداری مرتبط با راه اندازی کس��ب وکار و جم��ع آوری مالیات انجام دهد. 
نگیويمکیو2 )2013( در پژوهش��ي به بررس��ی فضای کس��ب وکار و عملکرد شرکت ها )مطالعه موردی 
ش��رکت های خرد در کامرون( پرداخت. نتايج نش��ان داد دسترس��ی به اعتبار، میزان نظارت، تجارت 
غیرقانونی، تأخیر اداری، زيرس��اخت ها و کیفیت کار ازجمله عوامل مؤثر بر فضای کس��ب وکار بوده اند. 
همچنین نتايج نشان داد اصالحات سیاسی با بهبود فضای کسب وکار باعث افزايش بهره وری شرکت ها 
می شود. ابراهیم حیدر )2012( در مطالعات خود، به بررسی اصالح فضای کار و رشد اقتصادی در 172 
کش��ور جه��ان در دوره 2006 تا 2010 پرداخ��ت. نتايج تحقیق وی بیانگر آن ب��ود که اصالح فضای 
کس��ب وکار ارتباط مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی کشورها دارد. مهربانی و همکاران )1395( به 
بررس��ی اثر فضای کس��ب وکار بر رش��د اقتصادی ايران، کشورهای منا3 و س��ازمان همکاری و توسعه 

1 . Hamplova & Provazinkova
2 . Nguimkeu
3 . Middle East and North Africa (MENA)
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اقتصادی (OECD) با استفاده از روش گشتاور تعمیم يافته طی دوره زمانی 2012-2006 پرداختند. 
نتايج اين بررس��ی بیانگر آن بود که رش��د اقتصادی ايران به دلیل فقدان محیط کسب وکار مناسب از 
شرايط مناسبی برخوردار نیست. از سوی ديگر بررسی شاخص های فضای کسب وکار حاکی از آن بود 
که اين ش��اخص ها در ايران در مقايسه با کش��ورهای منتخب از جايگاه مناسبی برخوردار نمی باشند. 
همچنین نتايج، رابطه مثبت و معنی داري بین بهبود فضای کس��ب وکار و رشد اقتصادی نشان داد. در 
مورد کش��ورهای منا از بین ش��اخص های فضای کسب وکار، بیش��ترين اثر بر رشد اقتصادی مربوط به 
ش��اخص انحالل )0/18( و کمترين اثر مربوط به شاخص تجارت فرامرزی )0/027( بود. اين در حالی 
است که برای کشورهای OECD بیشترين اثر مربوط به شاخص شروع کسب وکار )0/35( و کمترين 
اثر مربوط به شاخص پرداخت مالیات )0/12( بود؛ درحالی که شاخص پرداخت مالیات برای کشورهای 
منا دارای اثر منفی )0/23-( بر رش��د اقتصادی بود. پايتختی اس��کويی و طبقچی اکبری )1395( در 
تحقیق خود، به بررسی نقش زنان در بهبود فضای کسب وکار ايران و کشورهای منتخب در حال توسعه 
پرداختند. در اين پژوهش، تأثیر نیروی کار زنان، نیروی کار مردان، درآمد و تورم بر شاخص کلی فضای 
کسب وکار در هشت کشور منتخب در حال توسعه، ازجمله ايران، طی دوره زمانی 2006 تا 2014 مورد 
مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد متغیرهای نیروی کار زنان و مردان دارای تأثیر مثبت و معنی داری 
بر ش��اخص کلی فضای کس��ب وکار بوده است. بر اساس نتايج رگرس��یونی، زنان در کنار مردان نقش 
قابل توجهی را در بهبود فضای کسب وکار ايفا می کردند ولی بااين وجود، ضريب تأثیرگذاری نیروی کار 
زنان، کمتر از نیروی کار مردان بود. درآمد نیز دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر ش��اخص کلی فضای 
کسب وکار بود، ولی تورم تأثیر منفی و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب وکار داشت. مختاری هشی 
و همکاران )1395( به بررس��ی نقش بهبود فضای کس��ب وکار در کش��ور، در س��اماندهی شهر تهران 
پرداختند. مقاله مذکور با روش توصیفی  �  تحلیلی با هدف ساماندهی شهر تهران انجام شد. اين مقاله، 
نقش بهبود شاخص های فضای کسب وکار در رونق فعالیت های تولیدی، در همه مناطق کشور و پايین 
آمدن میزان فعالیت های واسطه ای و غیر تولیدی که عمدتاً در شهرهای بزرگ به ويژه تهران سودآوری 
دارند و موجب جذب مهاجران بیشتر به تهران می شود را بررسی و تحلیل کرده است. به نظر می رسد 
توجه به اين امر نه تنها باعث بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال و کاهش بسیاری از مسائل سوء در کشور 
می شود، بلکه می تواند در ساماندهی شهر تهران و کاهش فشار به اين شهر نیز مؤثر واقع شود. حکمتی 
فريد و همکاران )1395( اثر بهبود فضای کس��ب وکار و رعايت حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی 
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کشورهای با درآمد متوسط به باال را بررسي کرده اند. نتايج نشان داد که شاخص های فضای کسب وکار 
)شامل شاخص های اخذ مجوز، شروع به کار و اخذ تسهیالت( تأثیرگذاری مثبت و معنی داری بر رشد 
اقتصادی داش��ته است. همچنین ش��اخص حقوق مالکیت فکری، شاخص های حکمرانی خوب )شامل 
کیفیت قوانین و ثبات سیاس��ی(، س��رمايه ثابت و سرمايه گذاری مس��تقیم خارجی نیز تأثیر مثبت و 
معنی داری بر تولید س��رانه کش��ورهای با درآمد متوسط به باال داش��ته اند. دهقان شبانی و آفرينش فر 
)1394( به تحلیل تأثیر فضای کس��ب وکار، بر جذب س��رمايه گذاری مستقیم خارجی در ايران و چند 
کشور منتخب پرداخته اند. نتايج حاصل از اين تحقیق نشان داد که با بهبود ثبات سیاسی، کنترل فساد، 
جهانی ش��دن اقتصادی، شروع کسب وکار، حمايت از س��رمايه گذار، الزام آورتر بودن قراردادها، پرداخت 
مالیات و تولید ناخالص داخلی؛ س��رمايه گذاری مس��تقیم خارجی افزايش می يابد. پاسبان و همکاران 
)1393( در تحقیق خود به بررس��ی فضای کسب وکار در استان آذربايجان شرقی و راهکارهای ارتقای 
آن ب��ا رويکرد تلفیق تحلیل سلس��له مراتبی ف��ازی و کارت امتیازی متوازن پرداختند. ش��اخص های 
استخراجی پس از تحلیل فضای کسب وکار استان آذربايجان شرقی و چالش های پیش  روی اين استان 
نشان داد حوزه مالی با وزن اولويتی 0/126 مهم ترين چشم انداز و حوزه رشد و يادگیری با وزن اولويتی 
0/068 در مرتبه دوم قرار گرفته است. حوزه مشتری با وزن اولويت 0/056 در مرتبه سوم اهمیت و در 
نهايت حوزه فرايندهای داخلی با وزن اولويتی 0/047 مورد توجه قرار گرفته اند. متناسب با اولويت های 
ياد شده راهبردهايی برای ارتقاي فضای کسب وکار با نظرخواهی از خبرگان طراحی و 36 راهبرد کالن 
شناس��ايی و س��پس مؤثرترين راهبردهای کالن در حوزه های ارتقاي منابع مالی )ش��امل تأمین مالی 
بنگاه ها از طريق اعطای تس��هیالت، سرمايه گذاری و مشارکت عمومی، روان سازی فرايندهای دريافت 
تسهیالت بانکی، ايجاد فضای مطمئن اقتصادی و امنیت سرمايه گذاری و طراحی بازارهای مالی متناسب 
با نیازها(؛ مش��تری )ش��امل کمك به ارتقاي مستمر استانداردها، کمك به بازس��ازی و ارتقاي توان و 
هوشمندی رقابتی دستگاه ها، حمايت از بنگاه ها برای تولید و ارائه خدمات در کالس جهانی(؛ فرايندهای 
داخلی )شامل حمايت از صادرات و افزايش سهم صادرات دارای فناوري بیشتر و صادرات خدمات فنی 
و مهندسی، تسهیل روند خصوصی سازی در شرکت های توسعه ای برای انعطاف پذيری و تحرك بیشتر 
بنگاه های تولیدی، تقويت تشکل های حرفه ای و تخصصی غیردولتی صنعت و معدن و مشارکت آن ها 
در فرايندهای تصمیم گیری( و رشد و يادگیری )شامل ترويج و اشاعه فرهنگ کار مطلوب برای ارتقاي 
بهره وری نیروی کار شاغل، افزايش مستمر سهم صنايع مبتنی بر فناوری های برتر در ترکیب تولیدات 
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صنعتی، تقويت و بسترس��ازی برای رشد توان فنی و مهندسی و حمايت از ايده ها، نوآوری ها و توسعه 
محصوالت جديد در بنگاه های صنعتی( طبقه بندی ش��دند. مهدوی ش��هری و هم��کاران )1392( در 
پژوهش خود به بررس��ی و تحلیل دومین ش��اخص تسهیل فضای کسب وکار ايران )دريافت مجوزهای 
ساخت وساز( با مرور گزارش های بانك جهانی در طی 4 سال 1388، 1389، 1390 و 1391 پرداختند. 
نتايج تحلیل نش��ان داد که وضعیت ايران در بین 185 کش��ور مورد ارزيابی در زمینه ش��اخص دوم، 
وضعیت مناس��بی نبوده و با توجه به عملکرد صعودی برخی کش��ورها، جايگاه ايران روند نزولی داشته 
اس��ت که اين امر به دلیل روند طوالنی و زمان بر فرايند اخذ مجوز ساخت وس��از در ايران بوده اس��ت. 
عبدالهی و همکاران )1392( به مقايس��ه اثر ش��اخص های فضای کس��ب وکار رش��د اقتصادی ايران و 
کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پرداخته اند. نتايج پژوهش حاکی از اثرگذاری بیشتر 
شاخص های حمايت از سهامداران خرد، اخذ اعتبار و اجرای قراردادها بر رشد اقتصادی کشورهای مورد 
بررسی بوده که توجه به اين شاخص ها و بهبود آن ها می تواند تأثیر بسزايی بر رشد اقتصادی کشورهای 
مورد بررسی داشته باشد. مکیان و همکاران )1392( در پژوهش خود به بررسي تأثیر مهم ترين عوامل 
مؤثر بر فضای کس��ب وکار )شاخص های سهولت شروع کسب وکار، اخذ اعتبار، حمايت از سرمايه گذار، 
پرداخ��ت مالیات، تجارت فرامرزی و اجرای قراردادها( در دو منطقه منا و OECD طی دوره 1386 تا 
1391 با اس��تفاده از روش رگرسیونی داده های تابلويی پرداختند. نتايج وضعیت نسبتاً مطلوب فضای 
کسب وکار در منطقه سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی را نشان داد؛ بنابراين الزم است کشورهای 
اس��المی منطقه منا برای بهبود در فضای کس��ب وکار، شاخص های تجارت فرامرزی و اخذ اعتبار را در 

سیاست گذاری های اقتصادی خود مورد توجه ويژه قرار دهند.
با بررس��ی مرور ادبیات تحقیق و مطالعه پژوهش های انجام ش��ده در رابطه با فضای کس��ب وکار و 
سرمايه گذاري و ضمن توجه به اهمیت شاخص توسعه يافتگي صنعتي در کشور براي تمايزات منطقه اي 
در بررس��ي فضاي کس��ب وکار؛ و برخورداري اس��تان يزد از رتبه اول در کشور؛ پژوهش حاضر با هدف 
آسیب شناسي فضاي کسب وکار و سرمايه گذاري در استان يزد در اولويت کار گروه تحقیق قرار گرفت 
تا با بهره گیري از رويکرد کیفي به شناس��ايي مهم ترين آس��یب هاي فضاي کسب وکار و سرمايه گذاري 
در اس��تان يزد بپردازد و زمینه ها و علل بروز اين آس��یب ها، پیامدهاي آن در اس��تان يزد و در نهايت 
راهکارهاي مؤثر براي رفع آس��یب هاي شناسايي ش��ده را ارائه  نمايد. ش��کل 1 روند واکاوي آسیب هاي 

فضاي کسب وکار در استان يزد را نشان مي دهد.
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شكل )1( روند واکاوي آسيب هاي فضاي کسب وکار در استان يزد

رو ش شناسی
هدف اصلی اين مطالعه، بررسي آسیب های فضاي کسب وکار و سرمايه گذاري در استان يزد است. اين 
تحقیق به  لحاظ هدف، توسعه ای � کاربردی است چراکه نتايج حاصل از آن مي تواند سیاست گذاران و 
برنامه ريزان استاني را در دستیابي به اهداف توسعه استان رهنمون کند؛ به لحاظ رويکرد پژوهشي، با 
در نظر گرفتن اينکه اين مطالعه به دنبال شناس��ايی آسیب هاي پیش روی فضاي کسب وکار در استان 
يزد اس��ت؛ از رويکرد قیاس��ي بهره  گرفته  اس��ت. تحقیق حاضر به لحاظ میزان و درجه کنترل، از نوع 
پژوهش های میدانی و از لحاظ نحوه جمع آوري اطالعات از نوع تحقیقات توصیفي و غیرآزمايشي است. 
رويکرد پارادايمیك در اين پژوهش، رويکرد کیفی است و با استفاده از رهیافت تفسیری1 انجام گرفته 
اس��ت. بدين معنی که رهیافت ها بر درك معنای رويدادها توس��ط افراد مورد مطالعه استوارند. در اين 

حالت نگاه به پديده ها، نگاهی کل گرايانه و جامع نگر است )ايمان و نوشادی، 1390(.
جامعه پژوهش حاضر خبرگان، نخبگان، سیاست گذاران، برنامه ريزان، مديران و متخصصان استان 
ي��زد بودند ک��ه داراي تخصص و تجربه در موض��وع پژوهش بوده و انتخاب آن ها با اس��تفاده از روش 
نمونه گیری هدفمند انجام شد. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز در اين مطالعه از مصاحبه عمیق 
و نیمه ساختارمند بهره گرفته شد و مصاحبه ها تا رسیدن به سطح اشباع  نظری و تکراری شدن اطالعات 
ارائه شده توسط منتخبان مصاحبه، ادامه يافت )گیون، 20082(. در فرايند جمع آوری داده های موردنیاز، 
تعداد 45 مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند به مدت تقريبي 100 ساعت با جامعه مورد مطالعه مذکور 
انجام ش��د و اطالعات بکر و دس��ت  اولي از مصاحبه ها به دس��ت آمد. پرس��ش های اساسی که در اين 
1 . Interpretive approach
2 . Given
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مصاحبه ها مطرح شد، عبارت بودند از:
 آسیب  هاي فضاي کسب وکار و سرمايه گذاري در استان يزد چه مواردی است؟	•
 چه عوامل و شرايطی باعث ايجاد چنین آسیب هايی شده اند؟	•
 وجود اين آسیب ها چه پیامدهايي براي استان به  همراه خواهد داشت؟	•
 به منظور کاهش و رفع اين آسیب ها از چه راهکارهايی می توان استفاده کرد؟	•

به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده، از روش تحلیل محتوای1 کیفی از نوع تلخیصی استفاده 
ش��د. در يك تعريف س��اده، می توان تحلیل محتوا را فنی براي آشکارس��ازی ي��ا توصیف نظام يافته و 
عینی ويژگی هاي خاص پیام ها يا نمادهاي به کاررفته در يك متن دانس��ت )مقدم و همکاران، 1391(. 
بدين صورت که شناسايی و کمی کردن کلمات يا مضامین ويژه موجود در متن، با هدف فهم چگونگی 
کاربرد اين کلمات يا محتوای آن ها در متن آغاز می شود. تحلیل کردن برای نمود يك کلمه يا مضمون 
ويژه در متن، نش��انی از تحلیل محتوای واضح و مش��خص اس��ت. تحلیل محتواي کیف�ی ب�ا رويک�رد 
تلخیص�ی می تواند به آن سوی شمارش که همان تحلیل محتوای پنهان و نهفته موجود در کلمات است، 
نیز برود. در اين نوع تحلیل، تمرکز روی کشف معانی اصولی واژه يا مضامین آن است )ايمان و نوشادی، 
1390(. به اين ترتیب که پس از پیاده  کردن متن مصاحبه ها بر روي کاغذ، مفاهیم مورد بررس��ی قرار 
گرفتند و نس��بت به کدگذاری و دس��ته بندی آنان و سپس کمی سازی با استفاده از محاسبه فراوانی و 
درصد برای کدهای باز اولیه اقدام شد تا به درك اجماع  نظر پاسخگويان و توصیف بهتر يافته ها منجر 
شود. به منظور پااليش کدها يا مفاهیم به جداسازی موارد ويژه يا تك گفته و نیز تلفیق برخی از کدهای 
باز اولیه در قالب گويه های نمايا2 يا کدهای پااليش ش��ده اقدام ش��د. جهت اطمینان از روايی و پايايی 
داده ها در بخش کیفي نیز، از روش “مثلث سازی گروه پژوهش3 " و "بازبینی صاحب نظران4" بهره گرفته 
شد. مثلث سازی گروه پژوهشی، شامل به کارگیری بیش از يك مشاهده گر، مصاحبه گر و تحلیل گر در 
يك مطالعه است. معموالً اين نوع مثلث سازی در قالب يك گروه ارزيابی مشاهده می شود که محققان 
پديده را مورد بررسی قرار می دهند. به بیانی هدف از به کارگیری چندين محقق، کاهش سوگیری در 
جمع آوری، گزارش دهی، کدگذاری، تحلیل داده ها و همچنین افزايش اعتبار اس��ت )تورموند، 2001(؛ 

1 . Content analysis
2 . Representative statement
3 . Investigator triangulation
4 . Peer review
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بنابراين بايد خاطرنشان کرد که گروه پژوهشی در اين مطالعه متشکل از چندين نفر بودند که در تمامی 
فرآيند جمع آوری و تحلیل نتايج شرکت داشتند )مثلث سازی گروه پژوهشی( و همین امر دلیل اعتبار 
يافته های کیفی بود. عالوه بر اين، گزارش پژوهشی توسط همکاران و مشاوران و همچنین ناظر طرح، 
مطالعه و مورد بررسي و بازبینی دقیق قرار گرفت که درنهايت نظرات آنان در مورد نتايج به دست آمده 

هم اعمال گرديد و همین امر، اعتبار کار را دوچندان نمود )بازبینی صاحب نظران(.

يافته ها
به منظور تحلیل داده هاي جمع آوری ش��ده، پس از پیاده  کردن مت��ن مصاحبه ها و مطالعه دقیق آن ها، 
فرايند کدگذاری داده ها از طريق تحلیل محتوای کیفی انجام ش��د. برخی از کدهای منس��وب  ش��ده 
به صورت مس��تقیم از متن مصاحبه ها اس��تخراج ش��د که به آن ها کدهای بروزيابنده1 گفته می شود و 
برخی از کدها، کدهای محقق ساخته يا پیش ساخته بودند که با توجه به مفاهیم برگرفته از مرور مبانی 
 نظری به  دست آمد و به منظور بیان ديدگاه مصاحبه شوندگان در قالب مفاهیم، مورد استفاده قرار گرفت 
)شريف زاده و همکاران، 1393(. در مرحله بعد به محاسبه فراوانی و درصد برای کدهای  باز اولیه اقدام 
شد. سپس کدهای  تك گفته حذف شد و در برخی موارد نسبت به تلفیق برخی از کدهای باز اولیه که 
دارای مفاهیم مش��ابهی بودند، در قالب کدهای پااليش شده اقدام شد. در نهايت کدهای استخراج شده 
در قالب آس��یب های موجود، ش��رايط علی و زمینه ای، راهبردها و پیامدها دسته بندي شدند )بوکلي و 
وارينگ، 20132، به نقل از شريف زاده و همکاران، 1393(. در ادامه به بررسی هر يك از اين چهار بعد 

مي پردازيم.

آسيب های فضاي کسب وکار و سرمايه گذاري در استان يزد
در جدول )1( کدهای شناسايی شده در زمینه آسیب هاي فضاي کسب وکار و سرمايه گذاري در استان 
يزد، طبق نظر پاسخگويان، به همراه درصد و فراوانی آن ها ارائه شده است. کدهاي شناسايي شده عبارت 
بودند از: عدم امنیت سرمايه گذاري، عدم توجه به صنايع کوچك و زودبازده، ريسك زياد سرمايه گذاري 
در صنايع، محور نبودن صادرات در صنايع، عدم وجود بازار رقابتي و انحصارطلبي، پايین بودن کیفیت 
تولیدات داخلي، نبود انگیزه و روحیه سرمايه گذاري و تولید، رکود اقتصادي، تورم، عدم شناخت دقیق 

1 . Emerging Codes
2 . Buckley & Waring
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بازار، وجود باورها و فرهنگ هاي ضعیف و نادرست در کسب وکار و سرمايه گذاري، سیاست هاي نادرست 
مل��ي و اقتصادي، پايین بودن بهره وري، پايین بودن انگیزه س��رمايه گذاري در صنايع اس��تان، از بین 
رفتن رقابت، نوس��ان قیمت ها، نبود وام و تس��هیالت و عدم حمايت از سرمايه گذاران، قوانین و مقررات 
ناکارآمد و س��خت گیرانه، بي ثباتي فضاي کسب وکار، نبود زيرساخت مناسب براي سرمايه گذاري، عدم 
همکاری دس��تگاه هاي حاکمیتي، فراهم نبودن محیطي براي سرمايه گذاري اقتصادي، عدم حمايت از 
حقوق مالکیت، نبود تضمین هاي الزم براي فعالیت اقتصادي و سرمايه گذاري، تغییرات ناگهاني قوانین 
و مقررات کس��ب وکار، تغییر در ش��رايط و فضاي کسب وکار با تغییرات سیاسي و تغییر در مديريت ها، 
عدم ثبات، قاچاق، فساد اداري، رشوه و زيرمیزي، رانت، تحريم، موانع اداري، بوروکراسي شديد و شرايط 
سخت براي کسب مجوزهاي کسب وکار، کمبود سرمايه براي سرمايه گذاري در صنايع، بي ارزش شدن 
پ��ول، ناتواني در رقابت با کاالهاي چیني، باال بودن نرخ مالیات ها از ديد س��رمايه گذاران، گس��تردگي 

اقتصاد غیررسمي و غیرقابل پیش بینی بودن بازار.
از بین کدهاي توصیف شده بیشترين تکرار به "عدم امنیت سرمايه گذاري و ريسك زياد سرمايه گذاري 
در صناي��ع " )فراوان��ی= 18، درصد=40(؛ "قوانین و مقررات ناکارآمد و س��خت گیرانه " )فراوانی= 15، 
درصد=33( و "بي ثباتي فضاي کس��ب وکار ")فراوانی= 14، درصد=31( اختصاص يافت. کمترين تکرار 
مربوط به کد "وجود باورها و فرهنگ هاي ضعیف و نادرست در کسب وکار و سرمايه گذاري ")فراوانی= 

2، درصد=4( بود.
جدول 1: توزيع فراوانی کدهای شناسايی شده در زمينه آسيب های موجود

درصدفراوانیکدرديف

1840عدم امنیت سرمايه گذاري1
818عدم توجه به صنايع کوچك و زودبازده2
1840ريسك زياد سرمايه گذاري در صنايع3
511محور نبودن صادرات در صنايع4
613عدم وجود بازار رقابتي و انحصارطلبي5
37پايین بودن کیفیت تولیدات داخلي6
37نبود انگیزه و روحیه سرمايه گذاري و تولید7
1124رکود اقتصادي8
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درصدفراوانیکدرديف

613تورم9
511عدم شناخت دقیق بازار10
24وجود باورها و فرهنگ های ضعیف و نادرست در کسب وکار و سرمايه گذاري11
613سیاست هاي نادرست ملي و اقتصادي12
37پايین بودن بهره وري13
511پايین بودن انگیزه سرمايه گذاري در صنايع استان14
716از بین رفتن رقابت15
920نوسان قیمت ها16
1227نبود وام و تسهیالت و عدم حمايت از سرمايه گذاران17
1533قوانین و مقررات ناکارآمد و سخت گیرانه18
1431بي ثباتي فضاي کسب وکار19
818نبود زيرساخت مناسب برای سرمايه گذاري20
716عدم حمايت دستگاه هاي حاکمیتي21
49فراهم نبودن محیطي براي سرمايه گذاري اقتصادي22
818عدم حمايت از حقوق مالکیت23
613نبود تضمین هاي الزم براي فعالیت اقتصادي و سرمايه گذاري24
818تغییرات ناگهاني قوانین و مقررات کسب وکار25
920تغییر در شرايط و فضاي کسب وکار با تغییرات سیاسي و تغییر در مديريت ها26
1022عدم ثبات27
818قاچاق28
920فساد اداري، رشوه و زيرمیزي29
716رانت30
511تحريم31
716موانع اداري، بوروکراسي شديد و شرايط سخت براي کسب مجوزهاي کسب وکار32
49کمبود سرمايه براي سرمايه گذاري در صنايع33
511بي ارزش شدن پول34
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درصدفراوانیکدرديف

613ناتواني در رقابت با کاالهاي چیني35
37باال بودن نرخ مالیات ها از ديد سرمايه گذاران36
511گستردگي اقتصاد غیررسمي37
920غیرقابل پیش بینی بودن بازار38

علل بروز آسيب های فضاي کسب وکار و سرمايه گذاري در استان يزد
جدول شماره )2( کدهای شناسايی شده در بعد شرايط علی و زمینه ای فراهم کننده آسیب هاي فضاي 
کس��ب وکار و سرمايه گذاري در استان يزد، از ديدگاه پاس��خگويان همراه با درصد و فراوانی هر يك را 
نش��ان مي دهد. اين کدها عبارت اند از: ناتواني در جلب اعتماد س��رمايه داران براي س��رمايه گذاري در 
صنايع استان، باال بودن هزينه هاي تولید و سرمايه گذاري، غیرقابل پیش بینی بودن هزينه هاي تولید و 
سرمايه گذاري، جذابیت سرمايه گذاري در ساير مناطق و استان ها، باز نبودن فرهنگ استان براي ارتباط 
با خارجي ها و غیريزدی ها، قوم گرايي، بوروکراس��ي ش��ديد و کند بودن روال اداري، عدم وجود جاذبه 
کافي براي جلب سرمايه گذاري ها در استان، مالیات باال، توجیه نبودن سودآوري سرمايه گذاري ها، عدم 
 معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در استان، نبود امنیت اقتصادي و سرمايه گذاري در استان، نبود تالش 
سازماندهي شده براي جلب سرمايه گذاري ها به استان، عدم وجود طرح هاي حمايت از سرمايه گذاري در 
استان، نبود سیاست هاي استاني براي حمايت از طرح هاي سرمايه گذاري، عدم دسترسي سرمايه گذاران 
خارج��ي به بازارهاي س��رمايه داخلي اس��تان، ضعف تأمی��ن و حمايت مالي س��رمايه گذاري ها، تورم، 
عدم حمايت از مالکیت هاي خصوصي، ريسك باالي مصادره دارايي هاي خارجي، عدم شفافیت در نظام 

حقوقي، محدوديت قوانین کار، عدم حمايت از مالکیت معنوي.
سه مورد از مهم ترين کدهای استخراج شده در اين بعد بر اساس فراواني و درصد پاسخ هاي ارائه شده 
توسط مصاحبه ش��وندگان عبارت بودند از: "غیرقابل پیش بینی بودن هزينه هاي تولید و سرمايه گذاري 
")فراوان��ی=12، درصد=27(؛ "ريس��ك باالي مصادره دارايي هاي خارج��ي " )فراوانی=11، درصد=24( 
"بوروکراس��ي ش��ديد و کند بودن روال اداري ")فراوانی= 10، درصد=22(. کمترين تکرار مربوط به کد 

"باز نبودن فرهنگ استان براي ارتباط با خارجي ها و غیريزدی ها " )فراوانی= 3، درصد=7( بود.
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جدول شماره 2: توزيع فراوانی کدهای شناسايی شده در زمينه شرايط علی و زمينه ای

درصدفراوانیکدرديف

920ناتواني در جلب اعتماد سرمايه داران براي سرمايه گذاري در صنايع استان1

716باال بودن هزينه هاي تولید و سرمايه گذاري2

1227غیرقابل پیش بینی بودن هزينه هاي تولید و سرمايه گذاري3

818جذابیت سرمايه گذاري در ساير مناطق و استان ها4

37باز نبودن فرهنگ استان براي ارتباط با خارجي ها و غیريزدی ها5

716قوم گرايي6

1022بوروکراسي شديد و کند بودن روال اداري7

613عدم وجود جاذبه کافي براي جلب سرمايه گذاري ها در استان8

49مالیات باال9

511توجیه نبودن سودآوري سرمايه گذاري ها10

49عدم  معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در استان11

716نبود امنیت اقتصادي و سرمايه گذاري در استان12

613نبود تالش سازماندهي شده براي جلب سرمايه گذاري ها به استان13

511عدم وجود طرح هاي حمايت از سرمايه گذاري در استان14

818نبود سیاست هاي استاني براي حمايت از طرح هاي سرمايه گذاري15

49عدم دسترسي سرمايه گذاران خارجي به بازارهاي سرمايه داخلي استان16

818ضعف تأمین و حمايت مالي سرمايه گذاري ها17

920تورم18

511عدم حمايت از مالکیت هاي خصوصي19

1124ريسك باالي مصادره دارايي هاي خارجي20

613عدم شفافیت در نظام حقوقي21

818محدوديت قوانین کار22

716عدم حمايت از مالکیت معنوي23
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پيامدهاي وجود آسيب در فضاي کسب وکار و سرمايه گذاري استان يزد
در جدول ش��ماره )3(، پیامدها و عوارض شناسايی شده در خصوص فضاي کسب وکار و سرمايه گذاري 
استان يزد بر اساس ديدگاه و نظر مصاحبه شوندگان ارائه شده است. پیامدهاي شناسايي شده عبارت اند 
از: افزاي��ش بی��کاري، بي ثباتي، رکود اقتصادي، کاه��ش رفاه مردم، محدود ش��دن دامنه فعالیت هاي 
اقتصادي، عدم اس��تفاده بهینه از ظرفیت هاي موجود، محدوديت دسترسي به فناوري هاي جديد، نبود 

رضايت سرمايه گذاران در بازار.
مهم ترين پیامدهاي شناسايي شده بر اساس فراواني و درصد پاسخ ها، عبارت بودند از: “افزايش بیکاري 
“)فراوانی=17، درصد=38(؛ “عدم اس��تفاده بهینه از ظرفیت هاي موج��ود “)فراوانی= 15، درصد= 33( و 
“رک��ود اقتص��ادي “)فراوانی= 13، درصد=29(. کمترين تکرار مربوط به کد “محدوديت دسترس��ي به 

فناوري هاي جديد “ )فراوانی= 5، درصد=11( بود.

جدول شماره 3: توزيع فراوانی کدهای شناسايی شده در زمينه پيامدها

درصدفراوانیکدرديف

1738افزايش بیکاري1

920بي ثباتي2

1329رکود اقتصادي3

1022کاهش رفاه مردم4

1227محدود شدن دامنه فعالیت هاي اقتصادي5

1533عدم استفاده بهینه از ظرفیت هاي موجود6

511محدوديت دسترسي به فناوري هاي جديد7

920نبود رضايت سرمايه گذاران در بازار8

راهكارهای ارائه شده براي بهبود فضاي کسب وکار و سرمايه گذاري استان يزد
کدهای شناسايی ش��ده در زمینه راهکارهای بهبود فضاي کس��ب وکار و س��رمايه گذاري در استان يزد 
طبق نظر پاس��خگويان در جدول شماره )4( ارائه شده است. اين راهکارها عبارت اند از: کاهش ريسك 
س��رمايه گذاري ها، امنیت حقوق مالکیت اف��راد، فراهم کردن زيرس��اخت هاي الزم )راه، برق، فناوري 
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اطالع��ات و ارتباطات و...( در اس��تان، ايجاد اعتماد در س��رمايه گذاران، تش��ويق به س��رمايه گذاري با 
راهبردهاي مختلف، حمايت از س��رمايه گذاران از طريق تس��هیل در مالیات، بیمه، گمرك و...، تسهیل 
قوانین و مقررات دولتي براي شروع کسب وکار و سرمايه گذاري، قرار دادن رويه هاي تعريف شده و ساده 
براي شروع س��رمايه گذاري و راه اندازي کسب وکار، مهار تورم توسط دولت، بهبود روابط ديپلماتیك با 
س��اير کش��ورها، حمايت از صادرات، تسهیل در شرايط کسب مجوزهاي کس��ب وکار و سرمايه گذاري، 
معرف��ي فرصت هاي س��رمايه گذاري در اس��تان، حمايت مال��ي از س��رمايه گذاري ها از طريق اعطاي 
تسهیالت، مش��ارکت عمومي و...، جلوگیري از خروج سرمايه داران از استان، ايجاد صندوق هاي خاص 
س��رمايه گذاري، طراحي اقدامات تشويقي براي توسعه سرمايه گذاري در استان، کنترل فساد، تأکید بر 
هدايت س��رمايه گذاري ها بر رفع نیازها و اهداف توسعه استان، حمايت از خصوصي سازي، ايجاد رقابت 

و تشويق فضاي رقابتي.
مهم ترين راهکارهاي شناسايي شده بر اساس فراواني و درصد پاسخ ها عبارت بودند از: "کاهش ريسك 
س��رمايه گذاري ها ")فراوانی=15، درصد=33(؛ "امنیت حقوق مالکیت افراد " )فراوانی=12، درصد=27( و 
"تسهیل در شرايط کسب مجوزهاي کس��ب وکار و سرمايه گذاري " )فراوانی= 11، درصد= 24(. کمترين 

تکرار مربوط به کد "جلوگیري از خروج سرمايه داران از استان " )فراوانی= 3، درصد=7( بود.

جدول شماره 4: توزيع فراوانی کدهای شناسايی شده در زمينه راهكارها

درصدفراوانیکدرديف

1533کاهش ريسك سرمايه گذاري ها1

1227امنیت حقوق مالکیت افراد2

فراهم کردن زيرساخت هاي الزم )راه، برق، فناوري اطالعات و ارتباطات 3
818و...( در استان

1022ايجاد اعتماد در سرمايه گذاران4

613تشويق به سرمايه گذاري با راهبردهاي مختلف5

613حمايت از سرمايه گذاران از طريق تسهیل در مالیات، بیمه، گمرك و...6

1022تسهیل قوانین و مقررات دولتي براي شروع کسب وکار و سرمايه گذاري7
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درصدفراوانیکدرديف

قرار دادن رويه هاي تعريف شده و ساده براي شروع سرمايه گذاري و 8
920راه اندازي کسب وکار

920مهار تورم توسط دولت9

920بهبود روابط ديپلماتیك با ساير کشورها10

613حمايت از صادرات11

1124تسهیل در شرايط کسب مجوزهاي کسب وکار و سرمايه گذاري12

613معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در استان13

920حمايت مالي از سرمايه گذاري ها از طريق اعطاي تسهیالت، مشارکت عمومي و...14

37جلوگیري از خروج سرمايه داران از استان15

49ايجاد صندوق هاي خاص سرمايه گذاري16

511طراحي اقدامات تشويقي براي توسعه سرمايه گذاري در استان17

613کنترل فساد18

920تأکید بر هدايت سرمايه گذاري ها بر رفع نیازها و اهداف توسعه استان19

1022حمايت از خصوصي سازي20

1022ايجاد رقابت و تشويق فضاي رقابتي21

درنهايت به منظور درکی جامع از آس��یب های  فضاي کس��ب وکار و س��رمايه گذاري در استان يزد، 
يافته هاي پژوهش در قالب شکل شماره )2( ارائه شده است.
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شكل )2( يافته هاي حاصل از واکاوي روند بررسي آسيب هاي فضاي کسب وکار در صنايع استان يزد
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نتيجه گيري
مطابق ش��کل ش��ماره )2(، که بیانگر مهم ترين يافته های اين پژوهش در رابطه با بررس��ي آسیب هاي 
فضاي کسب وکار در استان يزد است؛ در حال حاضر آسیب ها و مشکالت فراواني در فضای کسب وکار 
استان يزد وجود دارد که مهم ترين اين آسیب ها عدم امنیت سرمايه گذاری، ريسك زياد سرمايه گذاری 
در صنايع اس��تان، قوانین و مقررات ناکارآمد و بی ثباتی فضای کس��ب وکار اس��ت. اي��ن يافته با نتايج 
پژوهش ه��اي همپلوا و پروازنکوا )2014( همخواني دارد که در تحقیق خود پش��تیبانی ضعیف قانونی 
و ناپايداری )بي ثباتي( فضای کس��ب وکار در جمهوری چك را مهم ترين آس��یب فضای کسب وکار در 
اين کش��ور عنوان کرده اند. مطالعات بانك جهانی نیز نشان داد بسیاری از کشورهايي که داراي فضای 
نامناسب کسب وکار هستند، دارای بیشترين حجم قوانین در دنیا مي باشند؛ اما به دلیل عدم اجرای اين 
قوانین و نبود ضمانت اجرايی برای رعايت عادالنه ضوابط و مقررات، اين قوانین نه تنها به قانون مداری 
و حاکمیت قانون کمك نمی کند، بلکه موجب فرار بیشتر از قانون می شود. مهدوی شهری و همکاران 
)1392( نی��ز در پژوه��ش خود، روند طوالنی و زمان بر بودن فرايند اخذ مجوزها را از مش��کالت اصلی 
فضای کس��ب وکار در ايران بیان کرده اند. در ايران قدرت اقتصادی و س��ازوکارهای حاکم بر اقتصاد به 
دلیل نقش بس��یار گس��ترده دولت در اقتصاد غالباً از قدرت سیاسی ناشی می شود؛ و بنابراين به شدت 
تحت تأثیر سیاست های دولت است. تغییرات پیش بینی نشده مقررات و رقابت غیرعادالنه در برابر افراد و 
سازمان های ذی نفوذ سیاسی نیز طبیعتاً افراد را براي سرمايه گذاری های بلندمدت دچار نگراني می کند. 
بروز اين ناهنجاری ها در اس��تان يزد ناش��ی از علل و عواملی مانند غیرقابل پیش بینی بودن هزينه های 
تولید و سرمايه گذاری، ريسك باالی مصادره دارايی های خارجی و بوروکراسی شديد و کند بودن روال 
اداری اس��ت؛ که بیشتر ماهیت اداری، مالی و نهادی دارد. فضای ديوان ساالرانه و پرپیچ وخم قوانین و 
مقررات و مراحل اجرايی اخذ مجوز آغاز يك فعالیت اقتصادی در کشور هم باعث شده تا به رغم اهتمام 
متولیان اقتصاد کالن در حمايت از بنگاه های اقتصادی به طرق مختلف، ازجمله افزايش تسهیالت بانکی 
و کاه��ش نرخ های بهره؛ کمك های صورت گرفته به جای ارتقاي تولید، از طريق نش��ت در کانال های 
غیر تولیدی، به رشد تقاضا و افزايش سطح عمومی قیمت ها منجر شود؛ بنابراين به جای افزايش تولید 
به افزايش قیمت مي رس��یم و هزينه های تولید و سرمايه گذاری بی ثبات و غیرقابل پیش بینی مي شود. 
همچنان که نگیويمکیو )2013( نیز دسترسی به اعتبار، تأخیر اداری، تجارت غیرقانونی و زيرساخت ها 

را از عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار در کامرون عنوان کرده است.
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يافته های پژوهش نشان داد رواج و شیوع و در نتیجه عادی شدن وجود اين آسیب ها و ناهنجاری ها، 
پیامده��ا و ع��وارض نامطلوبی ازجمل��ه افزايش نرخ بیکاری و رکود اقتصادی و عدم اس��تفاده بهینه از 
ظرفیت های موجود را در استان يزد در پی دارد. اين يافته منطبق بر نتايج پژوهش هاي مختاری هشی 
و همکاران )1395( اس��ت که پیامدهای بهبود فضای کس��ب وکار را اشتغال، بهبود شرايط اقتصادي و 
کاهش مهاجرت بیان کرده اند. همان طور که قباًل هم ذکر گرديد، کش��ورهايی که باالترين رتبه ها را از 
نظر مطلوبیت فضای کسب وکار دارند، از نظر شاخص های توسعه ای نیز وضعیت مطلوبی دارند و دارای 
کمترين نرخ بیکاری، توزيع عادالنه درآمد و نرخ تورم بسیارکم هستند و بسیاری ديگر از شاخص های 
اقتصادی آنان نیز مطلوب اس��ت. نرخ باالی بیکاری از مشکالت جدی کشور است و در سال های اخیر 
اين نرخ در اس��تان های کش��ور افزايش داشته است که طبق نتايج مطالعه بانك جهانی، يکی از داليل 

بیکاری بلندمدت در ايران، نامساعد بودن فضای کسب وکار است.
در پاسخ به اين آسیب ها و مشکالت، الزم است راهکارهای پیشگیری و مقابله در پیش گرفته شود 
تا با کاهش ريسك سرمايه گذاری در فضای کسب وکار، امنیت حقوق مالکیت افراد تأمین شود و شرايط 
کسب مجوز کسب وکار در صنايع استان يزد تسهیل گردد و در نتیجه فضای کسب وکار و سرمايه گذاري 
در اين استان بهبود يابد. با رفع موانع تولید و سرمايه گذاری )از طريق ساماندهی فضای کسب وکار در 
اس��تان يزد(، کاهش ريسك س��رمايه گذاری از طريق فراهم نمودن امنیت اقتصادی و سیاسی و ايجاد 
هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، وضعیت بازار کار و اشتغال را مي توان ساماندهی کرد و 
بهبود بخشید. افزايش امنیت سرمايه گذاری برای تولید، تشويق صاحبان سرمايه برای آغاز فعالیت های 
اقتصادی و به دنبال آن افزايش اش��تغال بايد در کالبد فضای کس��ب وکار استان دمیده شود. از طرفي 
يکی از ارکان مهم توانمندس��ازی در بخش خصوصی، ساده سازی و پااليش قوانین و مقررات در جهت 
بهبود فضای کسب وکار است. مطالعه احمدی )1387( نشان داده است که شروع يك کسب وکار جديد 
در اي��ران ط��ی 8 مرحله و حدود 47 روز به طول می انجامد؛ درحالی که مراحل موردنظر، در اس��ترالیا 
مجموعاً دو مرحله است که به دو روز زمان نیاز دارد و شاخص های مزبور در عربستان در هفت مرحله 
و طی 16 روز انجام می ش��ود. لذا بازنگری قواعد اعم از قوانین، مقررات، دس��تورالعمل ها، آيین نامه ها و 
رويه های کاری از ضرورت های مهم بهبود فضای کس��ب وکار محسوب مي شود. مطالعات ابراهیم حیدر 
)2012(، مختاری هش��ی و همکاران )1395(، حکمتی فريد و همکاران )1395( و دهقان ش��بانی و 
آفرينش فر )1394( نیز تأيید می کنند که بهبود فضای کس��ب وکار در ارتقاي ش��رايط اقتصادی تأثیر 
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مثبتی دارد. با بهبود شاخص های فضای کسب وکار و ايجاد فعالیت های جديد اقتصادی، عالوه بر رشد 
اقتصادی و افزايش تولید ملی، افزايش درآمد شهروندان و کاهش فقر در کشورها اتفاق مي افتد؛ بنابراين 
بهبود فضای کس��ب وکار به عنوان پیش نیاز آغاز فرايند توس��عه و در ادامه تقويت کننده مسیر طی شده 
در روند نیل به توسعه، ضرورتي اجتناب ناپذير است. شکل ذيل، نتايج نهايی واکاوي آسیب هاي فضای 
کس��ب وکار در استان يزد را که بیانگر س��ه اولويت اول در رابطه با مهم ترين آسیب ها، علل، پیامدها و 

راهکارهاي استخراج شده از نتايج پژوهش است، نشان مي دهد.

شكل )3( اولويت بندي نتايج واکاوي آسيب هاي فضای کسب وکار در استان يزد، علل، پيامدها و راهكارهاي آن
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