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 چکیده

 استتااده با  وکار، در این مطالعه کسب بر فضای هاتکانه و هاکننده بحرانثباتزا و بیآسیب اثرات به توجه با
 ،2010 -2016دوره  درو منتا   استکاندیناوی  یکشتورها  االنههای سداده از گیریبهره و ییتابلو هایمدل از

 وکتار  کستب  یطمحت  شتاخص  رب یکالن اقتصاد یرهایمتغ یردر کنار سا یاقتصاد مقاومت هایشاخص تأثیر
 یحمتدل ختود تو ت    هتا،  در این مطالعه پس از انجام آزمون مانایی و سایر آزمون .گیردمی قرار بررسی مورد

و برآورد  رایب کوتاه مدت و بلندمدت با استتااده از روش گتروه    (ARDL)ه تردهای گسبرداری با وقاه
 یکشتتورها یبتترادهتتد، متتی نشتتان متتورد استتتااده قتترار گرفتتته استتت. نتتتای  (PMG)میتتاننین ادمتتام شتتده 
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 تتأثیر   وکتار  کستب  یفضتا  شتاخص  بر یاقتصاد مقاومت شاخصمدت و بلندمدت، در کوتاه یناویاسکاند
هیچ تتأثیر معنتاداری    یاقتصاد مقاومت شاخصمدت، منا در کوتاه یکشورها یبرااما  ،ارددمعنادار  ومثبت 
 وکتار  کسب یفضا شاخص بری اقتصاد مقاومت شاخصو در بلندمدت  ندارد وکار کسب یفضا شاخص بر

 باعث اقتصادی، مقاومت افزایش مرورزمان با نظر به مورد کشورهای در . بنابراینتأثیر مثبت و معناداری دارد
 اقتصاد، پذیریآسیب کاهش با اقتصادی مقاومت شاخص اساس، همین بر شود.می وکار کسب فضای بهبود
 کشورها این وکار کسب فضای بهبود در مهمی نقش  و نموده فراهم را وکار کسب فضای شدن مساعد زمینه
 . دارد

 

 رهای اسکاندیناوی و منا.بحران اقتصادی، کشو وکار، کسب فضای اقتصادی، مقاومت :هاکلیدواژه

 .JEL :F29، F131 ، C23 بندیطبقه

 

 مقدمه

های مختلف اقتصادی در ستطح جهتانی رد داده استت کته     ی گذشته، بحران در طول چند دهه

وکار بسیاری از کشورها را بته وتورت مستتقیم و میرمستتقیم تحتت تتأثیر        فضای اقتصادی و کسب
ختلف، نوستانات شتدید ایجتاد شتده و ستکس شتاکم شتدن        های مقرار داده است. لذا در پی بحران

وکتار   گذاری داخلی و خارجی و فضای کستب  ها بر اقتصاد، که منجر به ناامنی در سرمایه نااطمینانی
، بحتران  1973، شوک قیمت نات 1939-1929های  های اقتصادی سال ها و تکانه شده است. بحران

ترین اقتصتادهای جهتان نیتز در     این است که بزرگ گرهمه بیان 2007و بحران مالی  1997آسیایی 
وکار کشورهای کوچت    های اقتصادی هستند و فضای اقتصادی و کسب ها و شوک معرض بحران
هتا   ها و تکانه الشعاع آن بحران ی وابستنی اقتصادی، سیاسی به کشورهای بزرگ تحت نیز به واسطه

های اول و دوم ناتی(، آثار بسیار ) تکانه1970ه افزایش ناگهانی قیمت نات در دهگیرند. با قرار می
تتا نترد    GNP مهمی بر روی متغیرهای اقتصاد جهانی بته وجتود آورد. شتاخص اقتصتاد جهتانی از     

  .(Abooniori et al., 1392)داد افت شدیدی را نشان  1973بیکاری در شوالی سال 
ا دارد که هر اقتصادی را از شالتت تعتادل   ها قابلیت این ر ها و تکانه با توجه به اینکه این بحران   

دهند و از طرف دینر منجر بته ستایر    الشعاع خود قرار می خارج کند و عوامل اقتصادی آن را تحت

های اجتماعی، سیاسی گردند، بر همین استاس، اقتصتاددانان بته دنبتال تتدابیری هستتند تتا از         بحران
گیری  خود را مقاوم نمایند. بررسی اهداف شکلالمللی، اقتصادهای  های داخلی و بین طریق ظرفیت
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دهتد کته ایتن نهادهتا بتا       نشتان متی   1المللی پول المللی همچون وندوق بین های بین برخی از سازمان
(. به عنوان شتاهد  Vaezi,1388اند )گیری و باثبات کردن اقتصاد جهانی به وجود آمده هدف نوسان

از اهتداف بته    ضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرد ارزهتا ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعاین مدعا 
 المللی پول بوده است.  وجود آمدن وندوق بین

قابتل انکتار آن بتر    یرو اثترات م  یو خارج یداخل های ها و تکانهانکارناپذیری بحران به توجه با

مختلتف   در سطوحرا  2یمقاومت اقتصاد یشافزا کشورها وکار، اکثر و به ویژه فضای کسب اقتصاد
در  اجتمتاعی  و اقتصتادی  سیاستی،  مختلتف  هتای تکانته  برابر ای و ملی و در فردی، سازمانی، منطقه

 هتا بتا   آن. انتد ختود در نظتر گرفتته    اقتدامات  ترین مهماز  یکیعنوان  بهو  دستور کار خود قرار داده
تتالش   هتا تکانته در مقابتل   کشورشان مقاومت سطح بیشتر چه هر افزایش به هاییراهبرد سازیپیاده
کننتد   متی  فتراهم  تتنش  کمترین بارا  پایدار یتوسعه اقتصاد ورشد  یو النو یرمس کنند ویم یادیز

(Simmiet and Martin, 2010, 28 .) 
ویتژه تجربته   هتای مختلتف بته   های اقتصادی و مالی در برههگیری و گسترش بحرانسابقه شکل

ستازی  های مختلف نسبت به استتحکام و مقتاوم  موجب شده کشور 2007بانکی  -وقوع بحران مالی
هتای اخیتر در ادبیتات جهتانی نیتز مطالعتات       اقتصاد خود از درون تدابیری اتخاذ نمایند و طی ستال 

هتا مطترح شتده    آوری اقتصادی در برابر تکانهپذیری و تابای درخصوص تقویت انعطافگسترده
است که اکثر کشورهای جنوب شرق آسیا (. شواهد تاریخی گواه این مدعا Stiglitz, 2010است )
بتا کتاهش    1997اندونزی، کره جنوبی، مالزی، تایلند و فیلیکین در بحران مالی آسیا در سال  ازجمله

هتای درستت   آسیب دیدند، اما همین کشورها با اتخاذ سیاست شدت بهشدید تولید ناخالص داخلی 
بتر اقتصتادهای ختود را تترمیم کترده و در       2007و تجربه گرفتن از بحران قبلی، اثرات بحران مالی 

مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا توانستند بسیار زودتتر از ستایر کشتورها بته مستیر      
 (.Jeasakul, et al, 2014رشد خود برگردند )

 ختارجی  اقتصتادی  هتای  شوک منای اثرات تعدیل و بازیابی توانایی سازی اقتصاد به معنیمقاوم

های جهتانی  اقتصادی مقاوم است؛ که با تحریکات جهان، با تکانه .(Briguglio et al, 2013)است 
________________________________________________________________ 
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هتای داخلتی و ختارجی و    هتا و  تعف  گیرد و بتا توجته بته همته قتوت     تحت تأثیر زیادی قرار نمی
کند و برای هر شترایطی برنامته دارد. طبتق تعریتف     های بیرونی، سناریوسازی میتهدیدها و فروت

 طتور  بته شتوک و بحتران،    هرگونهان انتظار داشت، که با وجود  اقتصادی مقاوم در برابر توفوق می
خواهتد گذاشتت.    ای مالشظته  قابتل تتأثیر   وکتار  کستب بر کل اقتصاد  به ویتژه بتر فضتای     جانبه همه
را ایجتاد   وکار کسبرا کاهش و زمینه رونق  وکار کسبناامنی و عدم اطمینان  هرگونهی که طور به

 کند.می فراهمرا  وکار کسببا وجود مقاومت اقتصادی زمینه بهبود فضای  کند ومی
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وکار  ها بر نامساعدشدن فضای کسب ها و تکانه اثرات متقابل بحران (.1)نمودار 

  

 شتدن  متردد  همچون مختلای هایکانال از وکار کسب فضای به وارده هایشوک رودمی انتظار
 ناپتذیری انعطتاف  کتارگران،  استتخدام  بترای  هتا بنناه شدن گیرسخت الزم، جوزهایم برای نهادها
 بته  منجر وکار کسب فضای شدن طوری که نامساعد به. بزند  ربه اقتصاد به... و کار نیروی تحرک

و از طترف دینتر     (Boroumand, 2008: 11) شتود متی  اقتصادیثباتیبی و ناپایدار اقتصادی رشد
 بترای  امتن  محیطتی  و کترده  تجربته  را ختود  مطلتوب  رشد هم اقتصادی های اخصرود ش انتظار می

تردید در صدور  -

 مجوزها

تردید در استخدام  -

نیروی کار و جذب 

سرمایه داخلی و 

 خارجی

های  فرار سرمایه -

فیزیکی، انسانی، 

 اجتماعی و...

انعطاف ناپذیری  -

 نیروی کار و...

های  رد شدن تکانهوا

ناشی از تحریم )در نتیجه 

نوسانات متغیر قیمت 

 (سوخت و... نفت خام،

نامساعد شدن فضای 

 کسب و کار
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 تولیدکننتدگان  و گتذاران سترمایه  اننیتزه  ایجاد شود و هتم باعتث   خارجی و داخلی گذارانسرمایه
 ( نشتان داده شتده استت. بتدین    1گردد. این مو وع در نمتودار شتماره )   اقتصادی فعالیت به داخلی

 فعتاالن  تکتاپوی  باعتث  کشتور  بته  سترمایه  ورود بتر  عتالوه  وکار بکس فضای شدن مساعد وورت
 ,Bakhtiari and Shayesteh)شتود  متی  کشور اقتصاد شدن مقاوم و پیشرفت درنهایت و اقتصادی

2012: 176.) 

 خطتر  بته  اقتصتاد  رشتد  مسیر شده، ایجاد هایشوک وجود و اقتصادی مقاومت نبود وورت در
 فضتای  نامساعد و عیت طوری که این شود. بهمی وکار کسب طمحی شدن نامساعد باعث و افتدمی

 ملتی  اقتصتاد  بتر  را بتاالیی  هزینته  و جلوگیری اقتصادی سالم های فعالیت گیری شکل از وکار کسب
 را ملتی  و اقتصتادی  امنیتت  توانتد  متی  وکتار،  کستب  و عیت به توجه عدم همچنین. کند می تحمیل
تتوان دریافتت کته    یابتد. بنتابراین متی   تصادی کاهش متی کند و به دنبال آن سطح مقاومت اق تهدید

 فضتای  جاینتاه  کته تبیتین  طتوری  وکار و مقاومت اقتصادی ارتباط دو سویه دارنتد. بته   فضای کسب
 مقاومتت  ایجتاد  و تتدوین  در اقتصتاد  ریتزان  برنامته  و گتذاران  سیاستت  کنتد  متی  کم  وکار کسب

 شرکتت  جهتت  اقتصتادی  مقاومتت  بته  تیابیدس منظور بدین .باشند داشته درستی انتخاب اقتصادی،
 اقتصتاد  جتای  بته  محتور  دانتش  پویتای  اقتصاد تحقق و بلندمدت در پایدار رشد سوی به ملی اقتصاد

 اشتتغال  و محتوری  تولیتد  بتر  اهتمتام  و تهدیتدها  مهتار  هتا،  فروتت  تمامی از گیری بهره محور، منابع
 فستاد  کتاهش  تولید، چرخه به ورود موانع کاهش با وکار کسب فضای بهبود رو ازاین. است عمومی
 امنیتت  مولتد،  بختش  در فعالیتت  رستمی،  اقتصتاد  تقویتت  خصووی، بخش گسترده شضور اداری،

   .داشت خواهد دنبال به را ملی اقتصاد امنیت و گذاری سرمایه
 اقتصتادی  مقاومتت  و وکار کسب فضای بین ارتباط ماهومی مدل تشریح به( 2)شماره  نمودار   

 و شضتور  بتا  را ملتی  اقتصتاد  توانتد  متی  ننارانه آینده نناهی با اقتصادی مقاومت رهیافت پردازد.می
 ستوی  بته  را اقتصتاد  و دارد نناه مصون خارجی و داخلی های هجوم انواع از مردمی فعال مشارکت

 متردم،  رفتتار  در مقاومتت  ستطح  شتناخت  بتا  تتوان  متی . کنتد  هدایت بلندمدت در شکوفایی و رشد

 هتای  چتالش  و هتا  بحتران  از گتذر  بترای  متناسب های سیاست تبیین جهت وراندیشید و ریزی برنامه
 کتاهش  ممکتن  شتداقل  بته  را ختارجی  شرایط از ناشی پذیری آسیب منای آثار اقتصادی، و سیاسی

 و نوستتانات مناتتی آثتتار کنتتترل بتتا بلندمتتدت در اقتصتتادی مقاومتتت استتاس دینتتر، عبتتارت بتته .داد
 بترای  اطمینتان  شتس  ایجتاد  و اقتصتادی  ثبتات  اقتصتادی،  نیتت ام سیاسی موجب تتأمین  های چالش
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 در گتذاری  سترمایه  اهمیتت  بته  توجه .گرددمی خصووی بخش اجرایی های و طرح گذاران سرمایه
 بدنته  بته  را سترمایه  ،وکتار  کستب  فضتای  هر کشوری در عملکرد بهبود و اقتصادی مولد های بخش

 میرمولتد  و گتری  واستطه  های فعالیت در اقتصادی فعاالن شضور از مانع و کرده داخلی تزریق تولید
 .شد خواهد

 نیا شتریدرآمده است که ب ریبه قلم تحر یمختلا هایپژوهشوکار  کسب یدر مورد بهبود فضا

 ی و ... بتر رشتد اقتصتاد   ایت  یگذار هیسرما متغیرهای کالن اقتصادی ازجمله اثر یبه بررسها پژوهش
ی عتالوه بتر متغیرهتای کتالن     پژوهشت  چیمتا تتاکنون در هت   ا ،استپرداخته وکار  کسب یبهبود فضا

عتالوه بتر آن،    نشتده استت.   یوکتار بررست   کستب  یبهبود فضامقاومت اقتصادی بر تأثیر اقتصادی، 
 مو وع پژوهش در دو گروه کشورهای مورد مطالعه انجام شده که تا به شال بررسی نشتده استت.  

وکتار مناستب و ستطح     یی با فضای کستب دو گروه کشور شامل کشورهای اسکاندیناوی )کشورها

وکتار متوستط و ستطح     باالی مقاومت اقتصادی باال( و کشورهای منا )کشورهایی بتا فضتای کستب   
مقاومت پایین( است. لذا هدف این پژوهش مقایسه این گروه کشتورها بتا یکتدینر از نظتر فضتای      

 وکار، مقاومت اقتصادی و متغیرهای کالن اقتصادی است.   کسب
 بتر  اقتصتادی  کتالن  متغیرهای و اقتصادی مقاومت میزان تأثیر بررسی پژوهش به این ن دربنابرای

 2 منتا  و1استکاندیناوی  کشتورهای  تابلویی برای هایداده مدل از استااده با وکار کسب فضای بهبود
 مرکتزی  از بان  با تواتر ساالنه های این تحقیقشود. دادهپرداخته می 2010-2016 زمانی دوره طی
 اتخاذ شده است. جهانی بان  و ایران اسالمی مهوریج

 و وکتار  کستب  فضتای  نظری مبانی به دوم است. بخش شده تنظیم بخش پن  در شا ر پژوهش
 متدل  ارائته  بته  ستکس . استت  شتده  بررسی تحقیق پیشینه ادامه در. دارد اختصاص اقتصادی مقاومت

 جهت راهکارهایی ارائه و بندی جمع به همقال پایانی بخش است. در شده و نتای  آن پرداخته تحقیق
 .است شده پرداخته وکار کسب فضای بهبود بر معنادار متغیرهای سایر و اقتصادی مقاومت تقویت

________________________________________________________________ 

 .سلندیاو  فنالند، دانمارک، نروژ، سوئد -1

، مالتی، بیل، تیکو، لیاسرا، مصر، تونس، نیبحر، ریالجزا، لبنان، من، یعربستانی، باختر کرانه، عمان، عراق، رانیا، امارات -2

 اردنو  موراکو
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 اقتصادی مقاومتوکار و تحقق اهداف  کسب یارتباط سهولت فضا یمفهوم یالگو (.2)نمودار 

 

 عدم اتکای اقتصاد کشور به متغیرهای برونزای غیر قابل مدیریت مانند درآمدهای نفتی 

 ها در مقابل نوسانات اقتصادی بیمه کردن سرمایه 

 ها ها و بحران پذیر کردن تکانه بینی پیش 

 های موجود را داشته باشند. های بنگاه ایجاد کردن نهادهای سایه که قابلیت پوشاندن ناکارآمدی 

 تنوع پذیری منابع تأمین معیشت اقتصاد کشور در سطوح مختف 

 گیری از تولیدات داخلی گرایی اقتصادی و بهره افزایش ملی 

 درونزا کردن اقتصاد با رویکرد برونگرایی 

 ارزش افزوده از مواد خام ارزشمند مانند نفت و سایر معادن حمایت ملی از ایجاد 

 استقالل در نیازهای اولیه سطوح مختلف خرد و کالن 

 های جهانی و وابسته کردن کشورهای منطقه به  گیری از ظرفیت دیپلماسی هدفمند اقتصادی و بهره

 خود

 ی و قضایی( در خدمت حقوق -اجتماعی -همسو کردن بردارهای تعامالتی )سیاست داخلی و خارجی

 منافع بخش مولد اقتصاد

 ثباتی قوانین جلوگیری از بی 

 های نوآوری و دانش بنیان  بهره گیری از ظرفیت 

 های تأمین سرمایه و تأمین مالی تنوع پذیری راه 

 اصالح نظام مالیاتی در جهت تقویت بخش مولد اقتصاد و تضعیف بخش غیر مولد 

 ها و نهادهای پولی و مالی( و بخش واقعی اقتصاد  )بانک جلوگیری از رقابت کردن بخش اسمی 

 نظارت بر روندها و شفافیت روندها 

 

 

 کاهش تردید در صدور مجوزها 

 ها کاهش دشواری استخدام توسط بنگاه 

 های مبادالتی برای رسیدن به  کاهش هزینه

 کسب و کار مناسب

 گذاری افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه 

 اعی و اقتصادیافزایش اعتماد اجتم 

  حمایت دستگاه قضا از سرمایه گذاری در

 بخش مولد

 کاهش فساد اقتصادی، اداری 

 

 

 
 

 کاهش آسیب پذیری

 افزیش مقاومت پذیری



 18ای شماره  منطقه توسعهو اقتصاد  پژوهشهای  116

 نظری مبانی

 کتالن  و خترد  فضتای  ارتبتاطی  شلقته  عنتوان  بته « وکار کسب فضای» اهمیت میالدی 90 دهه در

 سهولت یا بهبود شاخص(. Damankeshideh, 2012: 82)شد  مطرح اقتصادی ادبیات در اقتصادی
 بتا  کته  استت  فتردی  منحصربه و جدید رویکرد دارای گیری شکل ماهیت دلیل به وکار کسب فضای

 قترار  جهتانی  بانت   دستتور کتار   در 2003 ستال  از 1«وکتار  بکست  فضتای  ستهولت » شاخص عنوان
 بختش  موانتع  رفتع  بترای  گتذاری  سیاستت  و وکتار  کستب  فضتای  ماهتوم  طترح  دستوتو در  .گرفت

تو ودست است.  داشته نقش اقتصاددانان همه از بیش اقتصادی توسعه اولی راهبرد عنوان به خصووی

 ی. تاتاوت کشتورها  دانتد  ینمت  یافتنیت ن سعهانداز را علت تو بر خالف عموم اقتصاددانان کمبود پس
وتاشب   توستعه  درشتال  یمتردم کشتورها   شتریاست؛ ب زیچ  یتنها در  افتهی و توسعه توسعه درشال

نشتان   تووست کند. د جادیا هیآنها را نشان داده و سرما تیندارند که مالک یاما فرآیند ،هستند ییدارا
-هو بت  هی، امکتان انباشتت سترما   توستعه  لدرشتا  یکشتورها  یو شقوق یادار طیداد که مجموعه شرا

و  یگتذار  هینامناستب سترما   یمحدود ساخته است. فضا اریمولد را بس یها تیآن در فعال یریکارگ

بختش   یرا بته ستو   یاز کارگزاران اقتصاد یا سوء بخش عمده  یکشورها از  نیدر ا وکار کسب
   محدود ساخته است اریا بسر یامکان رشد فعاالن بخش رسم نرید یسوق داده و از سو یرسمریم

(2000 De Soto,.) کته  استت  اقتصتادی  هتای  بنناه بر عملکرد مؤثر عوامل وکار، کسب محیط 
 :Bakhtiyari and Shayesteh, 2012) هستتند  آن بهبود  برای تالش در ها بنناه مالکان یا مدیران

 یت   عمتر  از مرشله ده که مقرراتی شامل وکار، کسب سهولت گانه ده های شاخص مجموعه (.182

 :است زیر شرح به سازد، می متأثر را( انحالل تا گیریشکل زمان از) وکار کسب
 اخذ از الرعایه الزم فرآیند تمامی) مجوزها اخذ -2( شرکت ثبت فرآیند) وکار کسب شروع -1

 -4 کتار  نیتروی  اختراج  و استتخدام  -3( شود می را شامل کارگاه ی  اندازی راه و تأسیس تا مجوز
 شمایتت -6 اعتبتار  اخذ-5( است رسمی اسناد دفتر در دارایی ثبت جهت الزم فرآیند) مالکیت ثبت

-10 فعالیتت  ی  انحالل-9 فرامرزی تجارت-8 مالیات پرداخت-7( سهامداران) گذاران سرمایه از
 فضتای  توانندمی متعددی اقتصادی کالن متغیرهای (.Lotfinia, 2012: 4) قراردادها بودن آور الزام

________________________________________________________________ 

1- Ease of Doing Business 
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-سترمایه  داخلتی،  سرمایه ازجمله متغیرهایی پژوهش این در که دهند قرار تأثیر تحت را وکار کسب

 مناستب  شترایط  کته  وتورتی  در. استت  شتده  گرفتته  نظتر  در تتورم  و سرانه تولید خارجی، گذاری

 بتا  لتذا . شتود متی  ایجتاد  سترمایه  جتذب  زمینته  یابنتد،  رونتق  وکارهتا  و کستب  شود مهیا وکار کسب
 متالی  منتابع  تتأمین  و هتا و گستترش زیرستاخت    ایجتاد  جهت در داخلی سرمایه وحیح کارگیری به

 وتورت  ایتن  در شتود. لتذا  وکتار  متی   باعث بهبود هر چه بیشتر فضتای کستب   نوپا وکارهای کسب

  تولیتد  بختش  بته  داخلی سرمایه شرکت باعث و کنندمی اقتصادی فعالیت به شروع اقتصادی فعاالن
 بتاال  کشتور  آن اقتصتادی  مقاومت سطح و یافته کاهش شود. همچنین تورممی داخلی تولید رشد و

 آن در گتذاری سترمایه  برای آنها اننیزه و خارجی گذارانسرمایه توجه جلب باعث همین و رودمی
 فضتای  شتدن  چرخته مستاعد   ترتیتب  ایتن  بته . یابتد می افزایش سرمایه ورود شجم و شودمی کشور
 فضتای  بهبتود  زمینته  اقتصتادی  کتالن  متغیرهتای  ارتقای و توجه ینبنابرا. شودمی تکرار وکار کسب

 .  کندمی ایجاد را اقتصادی مقاومت سطح افزایش و وکار کسب
-شوک بهبود یمنطقه برا ی  ییتوانا» وورتبه  توانمی را اقتصادی مقاومت اساس، همین بر

کترد   یتف تعر ،«بترد متی  ینز بت بالقوه آن را ا عامل یا کندمی خارجرشد  یراز مس رااقتصاد  که هایی
(30 ،Smith and Martin, 2010 همچنت .) دارد وجتود  اقتصتادی  مقاومتت  از مختلاتی  ین ماتاهیم 

 اقتصتادی  مقاومتت  به مااهیم ترین مهم و تریننزدی  عنوان به و پذیری آسیب آوری، تاب: ازجمله
 و بتاال  اش آوری ابتت  متذکور،  ماتاهیم  گترفتن  نظتر  در بتا  کته  استت  اقتصادی مقاوم، اقتصاد. است

 تاضیل به مطالب ادامه در (.Piqami et al., 2016, 14) باشد اندک آن پذیری آسیب و شکنندگی

 پرداختته  استت،  آوریتتاب  و پتذیری آستیب  هتای شاخص که اقتصادی مقاومت مختلف مااهیم به
 تمقاومت  شتود. شتاخص  متی  ( تبیتین 2008) 1برینوگلیتو  النتوی  براستاس  هتا شاخص این. شودمی

بررستی   بته  در ادامته ابتتدا  . تشتکیل شتده استت    آوریتتاب  و پذیریآسیب شاخص دو از اقتصادی
   .شودمی تبیین مورد این در اندیشمندان هایدیدگاه و نظریات و پرداخته پذیریآسیب شاخص

 
 

 

________________________________________________________________ 

1- Briggleio et al 
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  پذیریآسیب شاخص

 در کته  تاست  کتردن  مجتروح  معنتای  بته  Vulnerary التتین  از واژه برگرفته پذیریآسیب واژه

 دربتتاره کتته مستتائلی از یکتتی دهتتد.متتی معنتتی ناپایتتداری و تزلتتزل و گتترفتن قتترار آستتیب معتترض
 ایتن  در محققتان . هاستت  آن پذیریآسیب میزان با کشورها اندازه رابطه است، مطرح پذیری آسیب

 بتزرگ  کشورهای به نسبت بیشتری پذیریآسیب معرض در کوچ  کشورهای که دریافتند زمینه
-آستیب  از مناستب  تعریتف  و درک شتود می باعث مسئله این .(Atkins et al .,2000 ,40)هستند 

 .(Bishop, 2012, 19باشد ) مهم و  روری بسیار کوچ  کشورهای برای پذیری

 ,Briggleio مثتال  عنتوان  بته دارد،  وجتود  یاقتصتاد  یریپذیبآس مورد در مختلای یهادیدگاه

 ،دهتد ینشتان مت   یاقتصاد یریپذیبدر مورد آس ید تجربشواه  Atkins et al., (2000)و (2003)

رتر یپتذ یبآست  ینتر د یهانسبت به گروه یاز لحاظ اقتصاد یر،جزا یژهکوچ ، به و یهاکه دولت
. دارنتد از تمرکتز وتادرات    ییو درجه بتاال  یباز بودن اقتصاد یزانم یشترینکه بینا یلهستند، به دل

کننتده  توانتد متنعکس  یشود که مت یم یخارج یهاض شوکمنجر به قرار گرفتن در معر یلدال ینا
 .باشدمی یرشد اقتصاد هایخطر در فرآیند

 

 بریگوگلیو الگوی پذیری آسیب های شاخص

Briggleio and Galli (2003) شتاخص . بودنتد  کترده  ارائه را اقتصادی پذیری آسیب شاخص 
 بترای  شتده  تعتدیل  اقتصادی پذیری آسیب شاخص» عنوان با شاخصی در را اقتصادی پذیری آسیب
 ذیتل  شترح  به برینوگلیو پذیری آسیب هایشاخص. کردند مرتبط آوریتاب ماهوم به «آوری تاب

 .است شده گرفته بکار پذیریآسیب شاخص برای ذیل هایشاخص از پژوهش این در که است؛
 اقتصاد بودن باز 

 وادرات تمرکز 
 راهبردی واردات به وابستنی 

 هتای شتوک  بته  نستبت  اقتصتادی  هتای  نظتام  پذیریآسیب به توجه با ادداناناقتص اخیر، های دهه

 یتاد  آوریتتاب  اقتصتاد  عنتوان  بتا  آن از کته  اند داده شکل اقتصادی مقاومت مشابه ادبیاتی اقتصادی
 طور به زابرون هایشوک به نسبت کشورها پذیری آسیب های شاخص ها، بررسی این در. است شده

 استت  شتده  داده نسبت باال وادراتی تمرکز و اقتصادی بودن باز باالی رجهد مهم عامل دو به عمده
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)  54, , 2006 (Briguegelo et al.. 
 تولیتد  کتل  از واردات و وتادرات  مجموع سهم بودن باال معنای به اقتصاد بودن باز باالی درجه

 نشتانه  ختارجی  تجتارت  روی بتر  کشتور  ی  اقتصاد درهای بودن باز هرچند. است داخلی ناخالص
 زیترا . شتود متی  آن پتذیری آستیب  افتزایش  باعتث  سیاستت  ایتن  است، کشور ی  اقتصادی قدرت

 هتیچ  تقریباً که هایی شوک دارند، قرار ها شوک از باالیی سطح معرض در باز، اقتصاد با کشورهای

 از نیتز  وتادراتی  تمرکتز  باالی درجه(. Brigggiovi et al., 2008, 55) ندارند آن روی بر کنترلی
 محتدودی  طیتف  وتادرات  به کشور ی  وابستنی. است اقتصادی پذیریآسیب ایجاد مهم عوامل

-توانمنتدی  و تولیدی ساختار به مو وع این. است خطرناک کشور ی  برای خدمات، و کاالها از

 (.همان) است وابسته کشور هر اقتصادی های
 

 آوریتاب شاخص

 هتای مختاطره  برابتر  در را اقتصتاد  یتا  کشور که، است آن آوریتاب ارزیابی هایروش از یکی
 انتختاب . باشتد  زیرسیستتم  دارای توانتد متی  سیستتم  ایتن  کته  گیرنتد، می نظر در سیستم ی  جهانی

 یتا  تأییتدی  ماهتومی  هتای متدل  قالب در تواندمی زیرسیستم هر سنجش هایشاخص و هازیرسیستم

 (. Lajevardi, 2016, 17)گیرد  انجام اکتشافی
( ختارجی ) برونتزا  شوک ی  با مواجهه در ایمنطقه یا ملی اقتصاد بازگشت قابلیت آوری،تاب

 ;Blanchard and koats, 1992, 24)باشتد  متی  جمعیت 1رشد ستانده نرد همان با پیشین شالت به

Fryor et al., 2007, 45; Rose and Liu, 2005, 385.) 
 

 همکاران و بریگوگلیو آوریتاب شاخص

Briguegelo et al (2006) آوری تتاب  شتاخص  کته  بودنتد  افترادی  نخستتین  مالتتا  دانشتناه  از 

 داخلتی  ناختالص  تولیتد  آوری، تتاب  ستاده  شتاخص  که کردند مطرح ها آن. دادند ارائه را اقتصادی
 .گیرد می بر در را پذیری آسیب با مقابله برای کشور توانایی متغیر این زیرا است؛( GDP) سرانه

 آوریتتاب  کته  استت  ایتن  برینوگلیتو  مطالعتات  آوری تتاب  شتاخص  ستاخت  در اولی فرض

________________________________________________________________ 
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 وجتود  زیر های شوزه در تواند می اقتصاد ی  در( شوک مقابل اقدام و شوک کنندهجذب عناور)
 :باشد داشته

 کالن اقتصاد پایداری یا ثبات 
 خرد اقتصاد بازار کارایی 
 خوب شکمرانی 

 اجتماعی توسعه 
 

 2017 و 2016 وکار کسب سهولت شاخص لحاظ از نظر دمور کشورهای گروه سه وضعیت (.1)جدول

 کشورهای گروه

 منتخب
 کشور

در  وکار کسب رتبه

 2016 سال

در  وکار کسب رتبه

 2017 سال

 سالدر  وکار کسب رتبه راتییتغ

 2017سال به نسبت 2016

 یناویاسکاند

 48/0 82.13 81.61 سوئد

 79/0 82.82 82.3 نروژ

 2/0 84.87 84.85 دانمارک

 1/0 80.84 80.85 فنالند

 3/0 78.91 78.88 ایسلند

 منا

 58/0 74.83 74.25 امارات

 18/0 57.26 57.08 ایران

 38/1 45.61 44.99 عراق

 8/2 67.73 65.65 عمان

 22/1 61.11 60.33 عربستان

 -35/0 39.57 39.92 یمن

 -1/1 55.9 56.08 لبنان

 12/2 47.76 45.88 الجزایر

 6/2 68.44 66.38 بحرین

 3/1 64.89 63.91 تونس

 46/1 56.64 55.18 مصر

 -43/1 59.55 60.12 کویت

 -14/0 33.19 33.33 لیبی

 51/3 65.01 62.52 مالت

 1/0 57.3 57.02 اردن

 www.doing business.org :منبع         
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 قترار  تتأثیر  تحتت  اقتصتادی  هتای  سیاستت  توستط  که هستند متغیرهایی دارای ها شوزه این تمام
 هتای  شتوک  از ناشی عواقب با مقابله منظور به اقتصادی آوری تاب ایجاد برای توانند می و گیرند می

( 2 و اقتصتادی  عوامتل ( 1 شتامل  شتود  متی  باعتث  که متغیرهایی طورکلی، به. روند کار به نامطلوب
 .شود می سیاسی-اجتماعی عوامل
 و 2016 هتای در سال وکار کسب فضای  شاخص و عیت تغییرات ،(1) شماره جدول به توجه با

 جاینتاهی  چه در وکار کسب فضای هایشاخص که دهد می نشان را مطالعه مورد کشورهای 2017
 بته  نسبت 2016 سال در مطالعه، مورد منتخب کشورهای شود،می مشاهده که طورهمان. دارند قرار

 .است یافته بهبود وکار کسب فضای رتبه لحاظ از 2017  سال

 

 پژوهش پیشینه

 مطالعتات  أخیتر  هتای  ستال  در کته  است مو وعیوکار  کسب یو بهبود فضا اقتصادی مقاومت
 مقاومتت  هتای شتاخص  ووکتار   کستب  فضتای بحتث   یرامتون پ کشتور  ختارج  و داختل  در متعددی

 مطالعتات  ایتن  از برختی  انبیت  بته  قستمت  ایتن  در. استت انجام شده  یازجمله رشد اقتصاد اقتصادی
 .  شود می پرداخته

 (2004 )Rose آوریتتتاب محاستتبه، قابتتل عمتتومی تعتتادل متتدل کتتارگیری بتته بتتا ایمطالعتته در 
 پتیش  بتا  شتده  سازی شبیه لرزه زمین برابر در آمریکا اورگان ایالت در پورتلند منطقه آب اقتصادی
. استت  شتده  بترآورد  بازستازی  از بعد و لقب هاته 9 تا 3 مدت برای آب قطعی با و ریشتر 6,1 فرض

 .باشد مؤثر اقتصادی آوریتاب افزایش در تواندمی بحرانی شرایط در قیمتی مکانیزم ی  وجود
 (2008) Briggleio et al. یت   از استتااده  با و سیستمی مدل ی  کارگیری به با ایمطالعه در 

 متالی  دوره در متالی  بحران برابر رد کشور86 اقتصادی پذیریآسیب و آوریتاب ترکیبی، شاخص
 میتزان  و ذاتتی  پتذیری آستیب  مؤلاته  دو استاس  بر. است شده پذیریآسیب مؤلاه در 2003-2001

-2( پتایین  آوریتاب و باال ذاتی پذیریآسیب) مورد بدترین-1 دسته چهار به کشورها آوری،تاب
 و بتاال  ذاتتی  پذیریآسیب) ساختهخود -3( باال آوریتاب و پایین ذاتی پذیریآسیب) مورد بهترین
. انتد شتده  تقستیم ( پتایین  آوریتتاب  و پتایین  ذاتتی  پذیریآسیب)ولخرج  پسر -4 و( باال آوریتابت

 کاستتاریکا، . باشتند متی ( ولخترج  پسر) پایین آوریتاب و پذیریآسیب دارای بننالدش و پاکستان
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 ژاپتن  فرانسته،  کانادا، استرالیا، مانند تهیافتوسعه کشورهای. هستند خودساخته چین و مالزی استونی،
 .باشندمی( مورد بهترین) باال آوریتاب و پایین ذاتی پذیریآسیب دارای آلمان و

(2011 )Hosseini and Fahimifar بهبتود  و متالی  نظتام  توستعه  نقش» عنوان تحت ای مقاله در 
-2009 زمتانی  دوره طتی  بلوییتتا  های داده روش از استااده با« اقتصادی رشد بر وکار کسب فضای
 متؤثر  اقتصتادی  رشد بر وکار کسب فضای و مالی شرایط بهبود که اند یافته دست نتای  این به 2006

 بته  بتانکی،  اعتبتارات  و بتانکی  هتای  دارای شجتم  در دروتد  یت   افزایش با که ای گونه به باشند می
 .ددگر می افزوده کشورها اقتصادی رشد به درود/ . 11 و/. 39 ترتیب

(2012)Shahab  وابستتنی  میتزان  بر وکار کسب محیط کیایت تأثیر بررسی" عنوان با ایمقاله 
 محتیط  کیایتت  بررستی  بته  "مقتاومتی  اقتصتاد  ماهتوم  چتارچوب  در تجربتی  تحلیتل  ی : اقتصادی
 عضتو  نات وادرکننده کشورهای از منتخبی و ایران برای تابلویی هایداده از استااده وکار با کسب

 تتأثیر  کته  دهتد، متی  نشتان  شاوتل  نتتای   .است پرداخته 2011 الی 2005 هایسال دوره طی اوپ 
 در بنتابراین  و منتخب کشورهای میرناتیِ وادرات افزایش در وکار کسب محیط بهتر کیایت مثبت

 بتر  نیتز  انتهتایی  بختش  در. استت  تأییتد  متورد  آنها پذیریآسیب و اقتصادی وابستنی درجه کاهش
 ستاختار  تقویتت  و طراشی راستای در سیاستی توویه 19 از بیش آمده، به دست حلیلیت نتای ِ مبنای

 .است شده پیشنهاد مقاومتی اقتصاد ایده مبنای بر کشور اقتصادی
(2012) Ebrahim Haider رشد بر وکار کسب گذاری مقررات اوالح تأثیر» عنوان با پژوهشی 

 172 در اقتصتادی  رشتد  و وکتار  کستب  ضتای ف گتذاری  مقتررات  اوالح رابطه بررسی به« اقتصادی

 اوتالشات  کته  دهتد، متی  نشتان   پتژوهش  نتای . است پرداخته 2010 تا 2006 دوره در جهان کشور
 کند می عنوان همچنین. دارد کشورها اقتصادی رشد با داری معنی و مثبت ارتباط وکار کسب فضای

 در رشتد  نترد  افتزایش  دروتد  0،015 با وکار کسب گذاری مقررات اوالح هر میاننین، طور به که
 .است همراه داخلی ناخالص تولید
( 2012) Lotfinia et al. اثتر شتاخص    لیت بته تحل  وکار کسبشاخص فضای  تیبا توجه به اهم

بتا استتااده از    توستعه  درشتال کشتور منتختب از کشتورهای    98در رشد اقتصادی  وکار کسبفضای 
از  تاادهبتا است  دستت آمتده   نتتای  بته   اند.پرداخته 2010تا2005یدر بازه  زمان یقیتلا هایداده روش

در رشتد اقتصتادی کشتورهای      وکتار  کسبکه شاخص فضای  دهد،مینشان  یروش اثرات تصادف
 .منتخب، تأثیر مثبت و معناداری دارد توسعه درشال
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 (2013 )Makian et al. مقایستته رشتتد؛ راهبتترد وکتتار، کستتب فضتتای» عنتتوان بتتا پژوهشتتی 
 ستهولت  بهبتود  بررستی  بته « اقتصادی های همکاری و توسعه سازمان و منا منطقه میاسال کشورهای

 منتا  منطقه اسالمی کشورهای یعنی جهان اقتصادی منطقه دو در را اقتصادی رشد جهت وکار کسب
 عوامتل  تترین  مهتم  تتأثیر  پتژوهش  ایتن . اند پرداخته اقتصادی های همکاری و توسعه سازمان منطقه و

 از شمایتت  اعتبتار،  اختذ  وکتار،  کسب شروع سهولت های شاخص یعنی وکار؛ کسب فضای بر مؤثر

 طتی  متذکور  منطقته  دو در را قراردادهتا  اجترای  و فرامرزی تجارت مالیات، پرداخت گذار، سرمایه
 توجته  بتا . انتد  داده قرار ارزیابی تابلویی های داده رگرسیونی روش از استااده با 1391 تا 1386 دوره

 توستعه  سازمان منطقه در وکار کسب فضای مطلوب نسبتاً و عیت همچنین و آمده دست به نتای  به
 وکار کسب فضای در بهبود برای منا منطقه اسالمی کشورهای است الزم اقتصادی، های همکاری و

 توجته  متورد  ختود  اقتصتادی  هتای  گذاری سیاست در را اعتبار اخذ و فرامرزی تجارت های شاخص

 .دهند قرار ویژه
 (2013) Borerman et al. 10 کتارگیری  بته  بتا  و ترکیبتی  شتاخص  از استتااده  با ایمطالعه در 

 8) المنتافع  مستتقل  ،(کشتور  30) یافتته توستعه  کشتورهای  از گتروه  5 آوریتتاب  متغیر، 52 و مؤلاه
 شترق  و شتمال  ،(کشتور 14) آستیایی  توستعه  درشتال  ،(کشور 13) شرقی و مرکزی اروپای ،(کشور

 دوره در( کشتور 23)مربتی   نیمکتره  و ،(کشتور 27) آفریقا وحرای جنوب ،(ورکش 13)آفریقا میانه
 هتای سال طی عربستان کشور آوریتاب دهد،می نشان نتای . است شده برآورد1997-2011 زمانی
 اوپت   عضتو  منتختب  کشتورهای  ستایر  آوریتتاب  شتاخص  امتا  استت،  بوده افزایش به رو مطالعه

 تاکیت   به آوریتاب شاخص برآورد نتای  همچنین. باشدمی ینوسان)ونزوئال  و نیجریه اکوادور،)
 عربستتان  آوریتتاب  قتوت  نقتاط  کته  دهتد متی  نشان( مالی شوک از قبل) 2007 سال برای ها مؤلاه

 استتحکام  وتادرات،  تنوع بانکی، سالمت پولی، سیاست مالی، سیاست های مؤلاه به مربوط سعودی
 اثتر  متالی،  سیاستت  های مؤلاه به مربوط نیجریه آوریتاب قوت نقاط. است بوده ذخایر و وادرات
 ذختایر  و خصووتی  ختارجی  بتدهی  بودن اندک وادرات، استحکام بانکی، سالمت دولت، بخشی

 .  است بوده
 (2014) Davari et al. بتر  کتارآفرینی  توستعه  بتر  متؤثر  کتالن  هتای  سیاست» عنوان با ای مقاله 

 ایتران  در وکتار  کستب  بهبتود  و کتارآفرینی  ستعه تو بررستی  بته « وکار کسب محیط النوهای اساس
 توستعه  و وکتار  کستب  مستاعد  محتیط  بتین  کته  استت  داده نشان جهانی بان  مطالعات. اند پرداخته
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 بتر  متؤثر  کتالن  هتای  سیاستت  مجمتوع  در دهد می نشان نتای . دارد وجود مستقیم رابطه کارآفرینی
 .دارد یازن بهبود به و داشته بازدارنده و عیتی کارآفرینی توسعه

( 2014) Ghyythwand et al. اقتصتادى  آورىتتاب  میتزان  ارزیتاب  »عنوان تحت ایمطالعه در 
-تتاب  میتزان  بررسی به بورمن و برینوگلیو مطالعات از استااده با« 1392-1375 هایسال ط  ایران

-تتاب  هکت  است آن بیاننر نتای . اندپرداخته 1375-1392 زمانی دوره طی ایران کشور برای آوری

 تتا  1384 ستال  از ول  داشته افزایش  روند 1383 سال تا بررس  مورد دوره ط  ایران اقتصاد آورى
 وتورت  در که است آن نشاننر ایران اقتصاد آورىتاب بودن پایین. است داشته نزول  روند 1390

 کند.می وارد اقتصاد به باالی  آسیب سو ی  از خارج  شوک بروز
(2014) Batis et al. و آوریتتاب  ستاده،  ترکیبتی  شتاخص  روش از استتااده  بتا  ایمطالعته  در 
 ستنناپور  آوریبتا دهد،می نشان نتای . است شده برآورد سنناپور کشور اقتصادی پذیریآسیب

 مزایتای  و دولتت  ختوب  شکمرانتی  از ناشتی  ستنناپور  آوریتتاب . است آن پذیریآسیب از بیشتر
 دلیتل  بته  محیطتی،  زیستت  از مؤلاته  ناشتی  ستنناپور  پتذیری سیبآ. است جهانی بازارهای در ادمام

 .است هوایی و آب تغییرات و جغرافیایی هایویژگی
(2014 )Bradyf et al. یاقتصاد رشد و وکار کسب فضای مقررات رابطه بررسی به ای مقاله در 

 و وکتار  کستب  انجتام  شتاخص  ده از استتااده  با. پرداختند 2011 - 2007 دوره در کشور 162 برای
به  وکار کسب های شاخص بین قوی بسیار ارتباطی که دریافتند کنترلی متغیرهای از سری ی  برای
 هتای  یافتته  همچنین. دارد وجود اقتصادی رشد با ،وساز ساخت مجوز اخذ و مرزی برون تجارتجز 

 تتر  ستریع  رشتد  بته  وکتار  کستب  مقتررات  بهبتود  جهتت  در هتا  سیاستت  کته  است آن از شاکی آنها
 .انجامد می فقیر کشورهای

(2015 )Taybie et al. تولیتد  رشتد  و وکتار  کستب  محتیط  بهبتود  ستناریوی » عنتوان  با ای مقاله 
 پویتا  تتابلویی  هتای  داده رویکترد  از استتااده  بتا « تحتریم  پستا  شرایط در کشور اقتصادی های بخش

GMM رشد در دیاقتصا عوامل سایر و وکار کسب محیط نقش بررسی به 2004- 2014 دوره طی 

 بهبتود  های شاخص سناریوی سه اساس بر و اقتصادی های تحریم لغو از پس دوره در ایران اقتصادی
 هتای  سترمایه  رشتد  و وکتار  کستب  محیط بهبود که است آن از شاکی نتای . اند پرداخته وکار کسب

 یجتاد ا اقتصتادی  هتای  بختش  رشتد  بتر  معنتاداری  و مثبتت  تتأثیر  ارز بتازار  ثبات و خارجی و داخلی
 .کند می
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(2015)Abonori  آوریتتاب  و پتذیری آستیب  شتاخص  بترآورد  » عنتوان  تحت ایمطالعه در 
 شتداکثر  روش از استتااده  با «اوپ  عضو کشورهای موردی بررسی: پارامتریکی روش به اقتصادی

 دوره اوپ  عضو کشورهای اقتصادی آوریتاب و پذیریآسیب هایشاخص به برآورد راستنمائی
 بته  منجتر  کته  استت  ستاختاری  هتای ویژگتی  از پذیریآسیب. است. اندپرداخته1374-1392 زمانی
 توانتایی  بته  نیتز  اقتصادی آوریتاب. شودمی برونزا هایشوک برابر در اقتصاد  عف نقاط افزایش

. شتود متی  اطتالق  شتوک  از پس بازیابی میزان و شوک برابر در مقاومت برای اقتصاد ی  سیاستی
 و بتاال  پتذیری آستیب  دارای نیجریه و لیبی آننوال، عراق، کشورهای که دهدمی نشان مطالعه نتای 

 در ایتران  رتبته . هستتند  تتری پتایین  پتذیری آستیب  دارای ستعودی  عربستتان  و کویت قطر، امارات،
 .است شده برآورد 6 برابر اوپ  عضو کشور 41 میان در و آوریتاب خالص شاخص

 (2015)Lajevardi et al.  اقتصتادی  آوری تتاب  شتاخص  برآورد » عنوان تحت ایطالعهم در 

 ستنجش  هتای شاخص شناسایی و اقتصادی آوریتاب بررسی به «بهبود راهکارهای ارائه و ایران در
 آوریتتاب  محاستبه  برای. اندپرداخته 1391 تا 1375 هایسال زمانی دوره برای ایران کشور در آن

 و ختوب  شکمرانتی  خترد،  اقتصتاد  در بازار کارایی کالن، اداقتص پایداری عامل چهار از اقتصادی،
 آوریتتاب  شتاخص  کته  دهنتد می نشان نتای . است نموده استااده محیطی زیست و اجتماعی توسعه

 شتاخص  بودن پایین است، بوده مقدار بیشترین دارای1379 سال در و کمترین دارای 1391 سال در
 همچنتین . استت  ختارجی  هایشوک برابر در اقتصاد پذیریآسیب دهندهنشان اقتصادی، آوریتاب
 ارتبتاط  داخلتی،  ناختالص  تولیتد  رشتد  نترد  بتا  اقتصادی آوریتاب شاخص که دهندمی نشان نتای 

 .دارد مستقیمی
 (2016)Benefitsad et al.  بررستی  به« وکار کسب و سازبهبود النوی تبیین» عنوان با ای مقاله 

 بتازه  در SPSS و LISREL افتزار  نترم  و( SEM) ستاختاری  وشر از استتااده  بتا  وکار کسب فضای
 وکتار  کسب انداز چشم ارشد، مدیریت شمایت دهد، می نشان نتای . اند پرداخته 1383-1387 زمانی

 دارنتد؛  ستازمان  منتابع  ریتزی  برنامته  بتا  معنتاداری  و مثبتت  رابطته  خارجی عوامل تخصص کیایت و

 .دارد وجود معناداری و مثبت رابطه مالی عملکرد و سازمان منابع یزیر برنامه بین همچنین
   (2017)  Jamshidi et al. انتد. گتذاری پرداختته  وکار بر سرمایه به بررسی تأثیر فضای کسب 

 تیت در جهتت تقو  یمثبتت و اساست   یوکار گتام  کسب یبهبود فضااند که ها به این نتیجه رسیده آن
در وتورت   نتر یبته عبتارت د   .شتود  یم در عروه اقتصاد محسوب یجنبه مشارکت بخش خصوو
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اقتصتاد بتا مشتکل مواجته      ،یگتذار  هیدر فرآیند سترما  لیمناسب به منظور تسه یعدم وجود بسترها
 خواهد شد.  

 ( 2017 ) Scalars et al.وکار کسب محیط در نهادی کیایت و مالی تمرکززدایی» بررسی به »
 کته  دهتد  متی  نشتان  نتای . است پرداخته 2012 ات 2004 هایسال طی  تابلویی هایداده از استااده با

 تتر  قوی درآمد کم کشورهای در آن تأثیر و بخشد می بهبود را وکار کسب محیط مالی، تمرکز عدم

 .است
بتدین   وتورت گرفتته   هایاز پژوهش شا رپژوهش  زیوجه تما با توجه به مطالعات انجام شده

 طیمحت ارتبتاط   یاگون در متورد چنتونن  گونت  یها دگاهیبا د یمختلا یها یبررسوورت است که 
انجتام  گتذاری ختارجی و ...   با متغیرهای کالن اقتصادی ازجمله رشد اقتصادی، سرمایه وکار کسب

-پتذیری و تتاب  . همچنین مطالعاتی در مورد شاخص مقاومت اقتصتادی ازجملته آستیب   شده است 

بتر شتاخص مقاومتت    وکتار   آوری وورت پذیرفته است. در پژوهش شا ر به ارتباط فضای کسب
 اقتصادی و  متغیرهای کالن اقتصادی در دو گروه کشور اسکاندیناوی و منا پرداخته شده است.

 

 تحقیق نتایج و پژوهش روش

 فضتای  بتر  اقتصتادی  مقاومتت  تتأثیر  بررستی  بته  تابلویی های داده مدل از استااده با پژوهش این
 پرداختته  2010 -2016 زمتانی  دوره یطت  استکاندیناوی  و منا کشورهای گروه دو برای وکار کسب
 تتابلویی  های داده. شود می پرداخته تابلویی هایداده مدل معرفی به ابتدا در منظور همین به. شود می

 مقطعی متغیرهای از تعدادی وسیله به مشاهدات آن اساس بر که شود می گاته هایی داده مجموعه به
(i )زمتانی  دوره ی  طول در (t ) ،از پتژوهش  ایتن  در. باشتند  گرفتته  قترار  رستی بر متورد  مشتخص 

اقتصتادی   مقاومتت  شتاخص  استت.   شتده  استتااده  وابسته متغیر عنوان به (DB) وکار کسب شاخص
(ER )تتاب  شتاخص  و پتذیری آستیب  شاخص بخش دو از که شده طراشی برینوگلیو النوی طبق

ناختالص   ثابتت  سترمایه  تشکیل رشد. شودمی پرداخته آن تشریح به در ادامه که شده تشکیل آوری
(GFCF)، خارجی  مستقیم گذاری سرمایه(FDI)، سرانه  تولید رشد(GDPP)، تورم  نرد(INF ) بته 

 در ختارجی  گتذاری سترمایه  وجتود  با دینر عبارت به. است گردیده استااده تو یحی متغیر عنوان

 کتاهش  بته  م ک آن مثبت نتیجه و داشت خواهد پی در داخلی تولید رشد آن دنبال به کشور ی 



 127 کشورهای اسکاندیناوی و مناوکار: مقایسه تطبیقی  مقاومت اقتصادی بر فضای کسب بررسی

 رونتق  و جدیتد  وکار کسب برای را مساعد و امن شرایط عوامل این ترتیب این به.  بود خواهد تورم
 اقتصتادی  مقاومتت  ستطح  و شتده  وکار کسب فضای بهبود باعث که کندمی فراهم را وکارها کسب

 محتیط  بتا  را هتا آن ارتبتاط  و اقتصتادی  مقاومتت  هتای شتاخص  طتوری کته   بته . شتد  خواهد افزایش
-1 هتای شتاخص  زیتر  از ختوب  شکمرانتی  شتاخص  کرد؛ تاسیر توانمی وورت بدین وکار کسب
 و کیایتتت-4 دولتتت؛ کارآمتتدی -3  خشتتونت؛ فقتتدان و سیاستتی ثبتتات -2 گتتویی؛پاستتخ و انتقتتاد

 استتتت شتتتده تشتتتکیل فستتتاد کنتتتترل-6 و قتتتانون شاکمیتتتت -5 مقتتتررات؛ تنظتتتیم چنتتتوننی
(Damankeshideh, 2012: 77)هتر  کته  استت  مشتخص  خوب شکمرانی هایخصشا به توجه . با 

. یابتد متی  بهبتود  نیتز  وکتار  کستب  شتاخص  باشتند،  داشتته  تتری مناسب شرایط فوق هایشاخص چه
 و متالی  پتولی،  تجتاری،  وکتار،  کستب  آزادی؛ هتای شتاخص  شتامل  کته  اقتصتادی  آزادی شاخص
. شتود متی  هتا وکار کستب  رونتق  و ایجتاد  باعث اقتصادی آزادی برقراری با که است گذاریسرمایه

 و بیکتاری  کتاهش  وتورت  در. است شاول بیکاری و تورم جمعشاول اقتصادی فالکت شاخص
 وکتار  کستب  محیط شدن مساعد و تولید افزایش موجب و کاهش تولید هایهزینه کشور، در تورم

 عمرانتی،  هتای برنامته  جهت در هاهزینه ورف و دولت مصرفی مخارج کاهش با همچنین. شودمی
 آشتاد  مشارکت افزایش باعث مؤثر و فعال نیروی افزایش خارجی، و داخلی گذاریمایهسر افزایش

 ادامته  در. شتود متی  وکار کسب شدن مساعد و کارآفرینی افزایش و اقتصادی هایفعالیت در کشور
 بته  هتا ترازپرداختت  تعتادل  دولتت،  ختارجی  بدهی کاهش بودجه، کسری کاهش با گات، توانمی

 بختش  و هتا زیرستاخت  ورف را شده ایجاد پولی منابع که کندمی کم  لتدو مالی منابع تقویت

 اقتصاد آوریتاب افزایش و پذیریآسیب کاهش موجب سرانجام این که کند گذاریسرمایه تولید
 اقتصتادی  مقاومتت  افتزایش  با بنابراین. است اقتصادی مقاومت سطح افزایش کنندهبیان که شودمی

 قبتل  هتای بخش در شده ارائه تو یحات به توجه با .کندمی ایجاد وکار کسب بهبود برای را شرایط
 :بود خواهد زیر وورت به پژوهش این در ما کلی مدل

0 1 2 3 4 5it it it it it it itDB ER GFCF FDI GDPP INF U            (1                   )         

 که است برینوگلیو النوی از برگرفته اقتصادی مقاومت شاخص شد، بیان که فوق مطالب طبق
 .است شده تشکیل آوریتاب و پذیریآسیب صشاخ دو از
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 ترکیبی های داده واحد ریشه آزمون

 مهتم  هتای  فرض از یکی که اند شده بنا فروض سری ی  اساس بر رگرسیونی ها تحلیل و تجزیه

 بتا  استت  ممکن متغیرها بودن نامانا وورت در. باشد می استااده مورد متغیرهای مانایی تأثیرگذار، و
کتتاذب  یونآن را رگرستت  Granger and Newbold (1974) کتته باشتتیم واجتتهم بزرگتتی مشتتکل

 یبتی ترک یهتا  داده Levin Lin and chum  (1998) ییمنظتور از آزمتون مانتا    یتن ا ی. برااند یدهنام
 .شود یاستااده م

 P-Valueآزماون،   یان بار اسااا ا   (DBوکاار )  شاخص کسب جز یرهامتغ کلمنا،  یکشورها برای

هساتند.   یاا در ساط،، پا  (DB) وکار کسب شاخص جز یرهایکل متغ بنابراین ند؛تهس 05/0کمتر از 

 یاانس وکاار در واول زماان و کوار    جز شاخص کساب  یرهامتغ یانسو وار یانگینبدان معناست که م ینا

 ینباد  اساکاندیناوی  کشورهای برای آزمون ینمختلف ثابت بوده است. و سپس ا یها سال ینب یرهامتغ

 ماناا ( GFCF)داخلای  ناخاالص  ثابات  سارمایه  تشکیل و (INF) تورم جز تغیرهام کلصورت است که 

 .هستند

 
 پژوهش متغیرهای برای سطح در چو و لین لوین، رویکرد اساس بر مانایی آزمون (.1)جدول 

 گروه

 کشورهای

 منتخب

 DB ER FDI GFCF GDPP INF متغیر

 کشورهای

 اسکاندیناوی

 آماره
IPS 

**41/1- ***96/2- ***04/8- 21/1- ***07/13- 81/0- 

 نتیجه

 آزمون
I0 I0 I0 I1 I0 I1 

 منا کشورهای

 آماره
IPS 

23/1- ***57/14- ***86/10- ***99/4- ***57/12- ***12/3- 

 نتیجه

 آزمون
I1 I0 I0 I0 I0 I0 

 تحقیق محاسبات: مآخذ

 دهد.درصد را نشان می 1و  5، 10 سط، در داریبه ترتیب معنی *، ** و *** :نکته

 
برختی از متغیرهتا مانتا و برختی نامانتا       دهتد یآزمون نشتان مت   ینشاول از ا ی گونه که نتاهمان

هتای  بترداری بتا وقاته    یحتتوان متدل ختود تو ت    یمت  به نتای  آزمون مانتایی  توجه بابنابراین . هستند
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 وکتار  کستب فضتای  بتر   متؤثر هتای  مؤلاه یرا به عنوان مدل مناسب جهت بررس  (ARDL)ه گسترد
 انتخاب نمود.

( 3( و )2در ادامه به منظور بررسی درجه همبستنی بین متغیرها، آزمون همبستتنی در جتداول )  
دهتد کته درجته     به ترتیب برای کشورهای اسکاندیناوی و منتا انجتام شتده استت. نتتای  نشتان متی       

ی خطتی بتین متغیرهتا    تتوان گاتت هتم    همبستنی خطی بین متغیرهای تو یحی باال نیست و لذا متی 

 تو یحی وجود ندارد. 
 

 . همبستگی بین متغیرها کشورهای اسکاندیناوی(2)جدول 

DB ER FDI GFCF GDPP INF  

- - - - - 1 INF 

- - - - 1 46/0 GDPP 

- - - 1 58/0 60/0- GFCF 

- - 1 42/0 29/0 49/0- FDI 

- 1 18/0- 47/0- 34/0- 25/0- ER 

1 46/0 49/0- 60/0- 25/0- 12/0- DB 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 
 . همبستگی بین متغیرها کشورهای منا(3)جدول 

DB ER FDI GFCF GDPP INF  

- - - - - 1 INF 

- - - - 1 29/0- GDPP 

- - - 1 01/0 22/0- GFCF 

- - 1 06/0 04/0 25/0- FDI 

- 1 31/0 008/0- 14/0 45/0- ER 

1 60/0 55/0 04/0- 12/0 24/0- DB 

 ت تحقیقمأخذ: محاسبا
 

-هتم  ی بر اساس نتتا  انباشتنی کائو گزارش شده است.( نتای  آزمون هم4در ادامه در جدول )

بتر  ، استکاندیناوی و منتا   یکشتورها  متدل در  یرهتای متغ بین بلندمدت یوجود رابطه تعادل یانباشتن

 شود.یم یرفتهپذفولر تعمیم یافته -های دیکی فولر اوالح شده، دیکی فولر و دیکیآماره اساس
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 . نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی(4)جدول 

 آماره/آزمون/کشور
 کشورهای منا کشورهای اسکاندیناوی

 کائو آزمون

 آماره دیکی فولر اصالح شده
97/2- 

(00/0) 

33/2 

(00/0) 

 آماره دیکی فولر
59/1- 

(05/0) 

45/1 

(07/0) 

 فولر تعمیم یافته-آماره دیکی
99/1- 

(02/0) 

21/2 

(01/0) 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 دهنده احتمال مربوط به آمارهای تحقیق است.نکته: مقادیر داخل پرانتز نشان

 

با توجه به رابطه بلندمدت بتین متغیرهتا، متدل تحقیتق بترای کشتورهای استکاندیناوی و منتا بتا          
PMGاستااده از روش 

 ( گزارش شده است.5شود. نتای  در جدول )برآورد می 1

-یمعنت  طتور  بته  خطا یحتصح یببرآوردهای  رشود. می مشاهده (5)ه در جدول ک گونههمان
 مدل در که آنچه مدل دارد. یرهایمتغ ینبلندمدت ب یی تعادلاست که داللت بر رابطه یداری منا

سترعت   کته  استت  ect مربتوط بته   یبدارد،  تر  یاساست اهمیتت   و است توجه مورد خطا تصحیح

خطا برای کشورهای استکاندیناوی و منتا    تصحیح  ریب شود،یمدهد. مالشظه یرا نشان م یلتعد
 معنتادار استت. بنتابراین،    آمتاری  نظتر  از آمده است کته  به دست -61/0و  -65/0معادل  به ترتیب

مقالته   یتن در ای دوره زمتان  ازآنجاکه .شودمی پذیرفته نیز مدل بین متغیرهای بلندمدت رابطه وجود
)کشتورهای منتا( از    61/0)کشتورهای استکاندیناوی( و    65/0 ههرستال توان گاتت  یساالنه است، م

 .گرددیم یلبه تعادل بلندمدت تعد یابیمدت، برای دست های کوتاهتعادل عدم

متدت و  در کوتتاه  یناویاستکاند  یکشتورها  یبرا قابل مشاهده است 5جدول  در طور که همان
معنتادار   ومثبتت   تتأثیر ( DB) وکتار  کستب  یفضتا  شتاخص  بر یاقتصاد مقاومت شاخصبلندمدت 

 بتر هتیچ تتأثیر معنتاداری     یاقتصتاد  مقاومتت  شتاخص متدت  منا در کوتاه یکشورها یبرااما  ،دارد
 شتاخص  بتر ی  اقتصتاد  مقاومتت  شتاخص ندارد، و در بلندمتدت   (DB) وکار کسب یفضا شاخص

________________________________________________________________ 

1  Pooled Mean Group 
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رورزمتان  م نظر به مورد کشورهای در تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین( DB) وکار کسب یفضا
 یابد. بهبود می وکار کسب فضای اقتصادی، مقاومت افزایش با

 در کشورهای اسکاندیناوی و منا PMGنتایج برآورد مدل به روش  .(5)جدول 

 کشورهای منا کشورهای اسکاندیناوی مدل/ متغیر/کشور

 ضرایب ضرایب متغیر مدل

 برآورد ضرایب بلندمدت

(1-)DB 

**11/0 

(05/0) 

11/0 

(09/0) 

(1-)ER 

***08/0 

(03/0) 

***03/0 

(01/0) 

(1-)GDPP 

**21/0 

(01/0) 

08/0 

(11/0) 

(1-)GFCF 
01/0- 

(11/0) 

***07/0 

(02/0) 

(1-) INF 
08/0- 

(13/0) 

***33/0 

(11/0) 

(1-)FDI 

***03/0 

(01/0) 

15/0- 

(11/0) 

 ECT تصحی، خطا

***65/0- 

(12/0) 

***61/0- 

(15/0) 

 مدت اهیب کوتضرا برآورد

d(ER) 

***11/0 

(04/0) 

*19/0 

(11/0) 

d(GDPP) 
02/0- 

(04/0) 

**06/0 

(03/0) 

 

d(GFCF) 
18/0- 

(12/0) 

16/0- 

(09/0) 

d(INF) 

***07/0 

(02/0) 

***06/0 

(01/0) 

d(FDI) 
13/0- 

(09/0) 

19/0- 

(12/0) 

 مبدأعرض از 
***22/1 

(09/0) 

***33/2 

(11/0) 

 دهد.درصد را نشان می 10و  5، 1داری در سط،  نکته: *، ** و *** معنی

 اعداد داخل پرانتز نشان دهنده انحراف معیار است.
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 اقتصتاد،  پتذیری آستیب  کتاهش  با اقتصادی مقاومت شاخص که گات، توانمی اساس همین بر
 وکتار  کستب  فضتای  بهبتود  در مهمتی  نقش  و نموده فراهم را وکار کسب فضای شدن مساعد زمینه

 . دارد اکشوره این

 ثابتت  سترمایه  تشتکیل  متغیرهتای  استکاندیناوی  کته بترای کشتورهای    نتای  شاکی از این است
 (DB)وکتار   کستب  مدت و بلندمدت هیچ تأثیر معنتاداری بتر شتاخص   در کوتاه (GFCF)ناخالص 

مدت و بلندمتدت  در کوتاه (FDIگذاری خارجی )و سرمایه (GDPPندارد. تولید ناخالص داخلی )
 تشتویق  و جتذب  بتا  ایتن کشتورها  در  دارد. (DB)وکتار   کستب  ت و معناداری بر شتاخص تأثیر مثب

 خصووتی  بختش  بته  ختارجی  هتای سترمایه  این دادن سوق و کارگیری به و خارجی گذاریسرمایه
عتالوه  . شتود می جدید وکارهای کسب گسترش و ایجاد برای خصووی بخش اننیزه افزایش باعث

 بته  رستیدن  کشتورها  ایتن  هتدف  زیرا شود،می وکار کسب فضای تقویت باعث تولید بر آن افزایش

در  ( INFتتورم )  نترد  .وکتار استت   کستب  فضای بهبود جهت در داخلی تولید توسعه با پایدار رشد
متدت تتأثیر مثبتت و    ندارد، اما در کوتاه (DB)وکار  کسب شاخص بر معناداری بلندمدت هیچ تأثیر

در  افتزایش نقتدیننی   درنتیجته  تتورم  نترد  افتزایش . دارد (DB)وکتار   کستب  معناداری بر  شاخص
 توانتد منجتر بته بهبتود     متی  یابتد  اختصاص نوپا وکارهای کسب و بازده زود هایبنناه به وورتی که

 شود. وکار کسب فضای
گتذاری  شتود. در ایتن کشتورها سترمایه    در ادامه به نتای  شاول از کشورهای منتا پرداختته متی   

 (DB) وکتار  کستب  بلندمتدت هتیچ  تتأثیر معنتاداری بتر شتاخص       مدت ودر کوتاه (FDIخارجی )

مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری در کوتاه (GFCF)ناخالص  ثابت سرمایه تشکیل ندارد، اما
تتأثیر   ،یناخالص داخلت  هیسرما لیتشک نکهیبا توجه به ادارد. همچنین  (DB) وکار کسب بر شاخص

 هیرماست  لیتشتک  یکشتورها بترا   نیت در ا ، لتذا داردایتن کشتورها   اقتصاد  یو ارتقا شرفتیبر پ یمثبت
( و تولید ناختالص  INFطوری که نرد تورم ) شود. به توجه زیادی می اقتصاد یساز مقاوم به ی،داخل
دارد، امتا در   (DB)وکار  کسبمدت، تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص در کوتاه (GDPP) داخلی

 این باال در مدت، تورمدر کوتاه .ندارند (DB)وکار  کسباخص بلندمدت هیچ تأثیر معناداری بر ش

 مولتد  هتای  بختش  در داخلی سرمایه جذب با که شود، می میررسمی بخش گسترش باعث کشورها

 رشتد  بتر  تتأثیر مثبتت   ستبب وکتار،   کستب  فضتای  بهبتود  جهت در آن وحیح مدیریت واقتصادی 
 شود. می اقتصادی
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  راهکارها ارائه  و یریگ جهینت 

 متدل  دادن قترار  مبنتا  با وکار کسب فضای بر اقتصادی مقاومتتأثیر  بررسی بهشا ر  در مطالعه

 کشتورهای  یبترا   PMGروش  یریکتارگ  هبا ب همکاران و و برینوینلو اقتصادی مقاومت سیستمی
 .  است شده پرداخته 2010-2016 یها سال یو منا ط یناویاسکاند

 مقاومتت  شاخص ازجمله متغیرها دینر و وابسته تغیرم عنوان به وکار کسب شاخص منظور بدین
 تولیتد  رشتد  و تتورم  نترد  ناخالص، ثابت سرمایه تشکیل خارجی، مستقیم گذاریسرمایه اقتصادی،
 .شود در نظر گرفته می پژوهش تو یحی متغیرهای عنوانبه سرانه

 مقاومتت  لنتوی ارا موردکنکتاش قترار داد و    یاقتصاد مقاومت تعاریف مختلف ابعاد مقاله این
مطترح شتده    پتذیری آستیب  و آوریدو شاخص تاب قالبو همکاران، که در  ینوینلوبر یاقتصاد

 شتاخص  بتر  یاقتصتاد  مقاومتت  شتاخص دهتد  متی  نشان نتای . است است را به عنوان مبنا قرار داده
. رددامعنتادار   ومثبتت   تتأثیر مدت برای کشورهای اسکاندیناوی، به میر از کوتاه وکار کسب یفضا

معنتا، امتا بترای    بترای کشتورهای استکاندیناوی بتی     (GFCF) داخلتی  ناخالص ثابت سرمایه تشکیل

وکتار   مدت و بلندمدت تأثیر مثبتت و معنتادار بتر شتاخص کستب     های کوتاهکشورهای منا در دوره
-معنتا و در کوتتاه  نیز برای دو گروه کشورهای مورد نظر در بلندمتدت بتی   ( INF)تورم  دارد. نرد

وکتار بترای دو    بر شتاخص کستب   (GDPPتأثیر مثبت و معنادار دارد. تولید ناخالص داخلی ) مدت
وکتار دارد، امتا در بلندمتدت     مدت تأثیر معنادار بر شتاخص فضتای کستب   گروه کشورها در کوتاه

معنادار، اما برای کشورهای منا هیچ تتأثیر معنتاداری بتر     و مثبت برای کشورهای اسکاندیناوی تأثیر

برای کشورهای استکاندیناوی در  ( FDI)خارجی  گذاریسرمایه وکار ندارد. فضای کسبشاخص 
وکار دارد، اما بترای کشتورهای منتا،     مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر فضای کسبکوتاه

 تأثیر معناداری ندارد.
 هرچته  بهبتود  یبترا متورد مطالعته الزم استت     یشاول از پژوهش در کشتورها   یتوجه به نتا با

متوارد زیتر    (یو کشتاورز  ی)وتنعت  یمولد اقتصتاد  یها بخش یبرا ژهیووکار به کسب یفضا شتریب
 مدنظر قرار گیرد:

 ؛پولی نظام و دولت مالی نظام کارایی ارتقای با ملی اقتصاد آوریتاب ارتقای 

 و تیوادرا کاالهای تنوع افزایش با گراییبرون رویکرد اقتصادی، مقاومت مؤلاه کارگیریبه 
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 ؛نظر مورد کشورهای تجاری یها طرف

 ی؛اقتصاد یها برنامه در مولد اشتغال جادیا تیحورم 

 ؛نامولد یها کالن بخش یاز درآمدها اتیاخذ مال 
 زا برای تأمین منابع ملی مانند درآمدهای ناتی؛عدم اتکا به متغیرهای برون 

 یگتذار  هیسترما  ر بته گتذاری ختارجی در عتین وابستته نکتردن کشتو       تالش برای جلب سرمایه 

 ی به دلیل ریس  باالی آن؛خارج میمستق

 سازی از تورم در جهت افزایش رونق اقتصادی و کاهش بیکاری با توجه بته اثتر مثبتت     فروت

 مدت؛وکار در کوتاه تورم بر فضای کسب
 ؛وکار کسب یفضا بهبود قیطر از یداخل یمال هیسرما حیوح یریکارگهب 

 نظر؛ مورد کشورهای اقتصادی مقاومت سطح افزایش برای مناسب النوهای کارگیریبه 

 و  هاا خاناه  ، تجهیزات،آالت ماشینها، ثابت، کارخانه های داراییزینه در تالش برای افزایش ه
 سازی بخش مولد اقتصاد. لجهت فعا موجودی مواد خام
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