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امروزه ،عملکرد سيستم های قانونی و منظم در ایجاد بازارهای اقتصادی تأثيرگذار به طهرز وسهيیی پذیرفته
شده است .یکی از پروژههای مهم ک عملکرد محيط کسب وکار کشورها را در سطح جهان بررسهی مهی کنهد
پروژه کسب وکار بانک جهانی است ک از سها  ۲۰۰۲شهرو شهده اسهت .ایهن پهروژه داده ههای کمهی را
ب منظور مقایس قوانين و مقرراتی ک بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف در طو زمان بها آن
مواج اند ،جمعآوری می کند .مهم ترین بخش پروژه ،گهزار

سهاليان کسهب وکهار اسهت .اولهين گهزار

منتشرشده در سا  ۲۰۰2با مجموع ای از پنج شاخص برای  322کشور منتشر شهد و گهزار
شاخص برای  381کشور منتشر شده است .این گزار
امتياز

اخيهر آن بها 33

دربرگيرنده جهداولی اسهت که ههر کشهور را طبه

در شاخصهای موردبررسی رتب بندی کرده است .بر این اساس پروژه کسب وکار تبدیل به منبیهی

مهم برای دانشگاهيان ،روزنام نگاران و سياست گذاران شده است .همچنين این پروژه با ساالن نزدیک به ده
ميليون بازخورد در وب سایت بانک جهانی ،از موقیيت برجست ای در بين عمهو برخهوردار اسهت .بها چنهين
توجهی از سوی کاربران جای تیجب نيست ک گزار

کسب وکار مورد بررسی ههای دقيه

قهرار گيهرد .در

این مقال در ابتدا چگونگی انجا پروژه کسب وکار با توج ب تیدادی از یافت های کليدی در گهزار

۲۰3۲

سياسی -اقتصادی مرتبط با پروژه بيان خواهد شد.
واژگان کليدی :محيط کسبوکار ،پروژه سهولت محيط کسبوکار ،قوانين و مقررات.
 .1این مقاله ترجمه مقاله ذیل است:
Timothy Besley, (2015), "Law, Regulation, and the Business Climate: The Nature and Influence of the World Bank
Doing Business Project", Journal of Economic Perspectives, Vol. 29, No. 3, Summer 2015, Pp. 99–120.
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 .3مقدم :
محیطهای کسب وکار همراه با ضوابط قانونی ضعیف و ناکارا اقتصاد را از طریق اثرات سوئی که برر
اشتغال ،تولید ،سرمایه گذاری ،بهره وری و استانداردهای زندگی می گذارند تحت تأثیر قرار می دهد.
اما شیوه اندازه گیری و تمایز قائل شدن در محیط کسب وکار بین کشرورهای مختلرف دشروار اسرت.
آیا بهتر است به روی چند شاخص خاص متمرکز شود یرا چنردین شراخص را در نظرر گرفرت آیرا
دادههرایی در زمران
میتوانند میان کشورها و در طول زمان مقایسه شوند چنین 
شاخصهای انتخابی 

وقوع اصالحات سیاسی و اقتصادی بهموقع بهروزرسانی شدهاند
پروژه مهمی که سعی می کند وضعیت محیط کسب وکار کشورها را در سطح دنیا مورد بررسری
اصلیترین کار

قرار دهد ،پروژه کسب وکار بانک جهانی است که در سال  2002کلید خورده است.
جمعآوری دادههای کمّی به منظور مقایسه مقرراتی است که بنگاههای کوچک و متوسرط
این پروژه 
در اقتصاد و در طول زمان با آن مواجهاند .محور این پروژه ،گزارش کسرب وکرار جهرانی اسرت کره
مجموعهای از پنج شاخص برای  122کشور منتشرر شرد و در حرال حاضرر

اولین بار در سال  2002با
دربرگیرنده  11مجموعه شاخص برای  181کشور است .این گزارش دربرگیرنده جداولی اسرت کره
در آن کشورها بر اساس رتبههای موجود در شاخصها طبقه بندی شدهاند.
پروژه کسب وکار تبدیل به منبعی مهم برای دانشگاهیان ،روزنامه نگاران و سیاست گرذاران شرده
است و این پروژه با ده میلیون بازدید سالیانه از وبسایتش ،از وجهه عمومی خروبی برخروردار بروده
که آن را به یکی از منابع آماری مهم ایجادشده به دست بانک جهانی تبدیل کرده است .زمرانی کره
نارندرا مودی 1نخست وزیر هند شد ،صریحاً قصد داشت که در رتبه بندی ،جایگاه پنجاهم را به عنوان
یک هدف برای دولتش تعیین کند که این به معنای بهبود تقریباً صد پله ای در مقایسه با آخرین رتبره
در نظر گرفته شده بررای کشرور هنرد برود (بورکرل .)2012 2،در سرال  2012رئری جمهرور روسریه،
سال  2018وضع کرد (آدالجا  .)2012بسیاری از کشورها به منظور جرذب سررمایهگرذاران خرارجی،
سرمایهگرذار سربب پیشربرد اسرتراتيی

عالقه مند به بهبود رتبه های جهانی خود هستند ،چرا که جذب
1. NarendraModi
2. Buerkle
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صادراتی یک دولت است .برای مثال ،دولت انگلستان در ارزیابی فضای کسرب وکرار خرود بره طرور
سرمایهگذاری انگلسرتان

برجستهای به رتبه  32پرو در «سهولت کسب وکار» اشاره می کند (تجارت و
 .)2013در حال حاضر اهمیت پروژه جهانی کسب وکار از یک منبع داده و ابزار پيوهشی فراتر رفته،
بهطوریکه نقش مهمی را در سیاستگذاریهای اقتصادی ایفا میکند.
گزارش سهولت کسب وکار بانک جهانی از همران ابتردا اقتصراددان هرا و قشرر دانشرگاهی را در
طراحی شاخص ها و استفاده از نتایج تحقیقات و پيوهش ها هدایت کرده است .در شرایط کلی ،ایرن
گزارش بازتابی از جریان فکری اقتصاد توسعه را نشان می دهد .از این رو ،در حال حاضر صرحبت از
استراتيی توسعه و چگرونگی حمایرت بخرش دولتری از ایرن اسرتراتيی امرری عرادی اسرت (بزلری و
پرسون2011 ،1؛ عاجماوغلی 2و رابینسون.)2012 ،3
گزارش سهولت کسبوکار اقدام بره جمرعآوری آمرار در زمینرههرایی نمروده کره پریش از ایرن
اطالعات اندکی در موردشان موجود بوده ،بنرابراین جرای تعجرب نیسرت کره محققران دانشرگاهی و
دادههای مذکور را مبنا قرار میدهند .از سال  ،2002بیش از  2000مقاله تحقیقراتی
تحلیلگران سیاسی 
در مجلههای علمی -پيوهشی با بهره گیری از این داده هرا بره چرا رسریده اسرت؛ همچنرین بریش از
 2000گزارش تحقیقی به همین شکل بهصورت آنالین منتشر شده است.
با چنین بازخوردی ،عجیب نیست که گزارش کسب وکار مورد بررسری هرای دقیرق قررار گرفتره
است .در سال  2012حسب پیگیری اعضا ،کمیسیون بانک جهانی به منظور ارزیابی ایرن پرروژه اقردام
به انجام بررسیهای جدیدی کرد و نویسنده مقاله در ایرن بررسریهرا شررکت داشرته اسرت (مراجعره
کنید به وبسایت .)http://www.dbrpanel.org :بهطورکلی گزارش کسبوکار بره واسرطه روش
جمعآوری دادهها و این مسئله که آیا گزارش نشاندهنده محریط کسربوکرار و قروانین نرارر برر آن
است ،مورد انتقاد بوده است .این نگرانی وجود دارد که شراخص هرای ارائره شرده سربب مقاومرت در
برابر مقررات زدایی می شود یا خیر .شاخص مقررات نرارر برر برازار کرار ،گرچره در حرال حاضرر از
اصلی است .همچنین توجه خاصی بر این مسئله معطوف شده است که آیا جمع آوری رتبه بندی هرای
1. Persson
2. Acemoglu
3. Robinson
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مجزا در یک رتبه بندی کلی صحیح اسرت در ایرن خصروص ایرن نروع رتبره بنردی مرورد مخالفرت
تعدادی از کشورها قرار گرفته است.
البته در کنار مشخصههای دادههای گزارش کسبوکار ،نگرانیهای معمرولی دربراره اسرتفاده از
دادههرا را برهعنروان
دادههایی وجود دارد که در تحقیقات تجربی اقتصاد وارد شدهاند .برخی محققان 
دادههرا را بره عنروان
متغیر مستقل استفاده می کنند تا نتایج موردنظر خود را بیان کنند .دیگرر محققران 
متغیر وابسته استفاده کردهاند تا این سؤال را مطرح کننرد چگونره امرور سیاسری و مؤسسرات ،فضرای
کسبوکار را تحت تأثیر قرار میدهند.
در تمام موارد ،نگرانی های عمده از بابت تأثیراتی اسرت کره نترایج حاصرل از ایرن مطالعرات برر
محیط کسب وکار می گذارد .همچنین نگرانی دیگری از بابت الگوبرداری از شراخص هرای گرزارش
کسب وکار وجود دارد .از آنجا که بسیاری از محققان «شواهد تجربی» را با ضرایب بهدستآمرده در
رگرسیون معادل می دانند ،این تفکر ممکن است منجر به ایجاد رتبه بندی مفهومی جدیدی شرود کره
در تئوریهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
در بخش دیگری از این مقاله ،چگونگی انجام پروژه کسب وکار بیان شده و شیوه اجرایی آن برا
استفاده از یافته های کلیدی گزارش  2012نشان داده میشرود .پریش از اینکره مقالره وارد بحر هرای
انتقادی این پروژه شود ،نکات ارزشمندی در مورد ایرن پرروژه بیران خواهرد شرد .سرس

بره کمرک

گزارشها ،مسائل گستردهتری از اقتصاد سیاسی مطرح خواهد شد.
دادههایی که پروژه کسربوکرار
پیام اصلی مقاله این است که باوجود تمامی عیوب ،جمعآوری 
آن ها را به عهده گرفته ،بخشی جدایی ناپذیر از سیاست گذاری های اقتصادی است .شاخص هرا سرعی
دارند به ویيگی هایی از اوضاع سیاسی برسند که بسیاری از اقتصاددان ها بر سر حیراتی برودنش بررای
پیشرفت اقتصاد بح

مقایسهای پیش از ایرن موجرود

بینالمللی قابل
دارند ،اما در عین حال هیچ داده 

نبوده اسرت .پرروژه کسرب وکرار ،برا جهران بینری خاصری کره دارد ،ترأثیر ایرده هرای اقتصرادی را در
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 .۲نحوه انجا پروژه کسبوکار
بهتر است که برا شرناختی کامرل از چگرونگی رونرد انجرام پرروژه کسرب وکرار بحر

شرروع شرود.

جمع آوری داده از طریق پایش مؤسسات قانونی با پاسخ به حردود  10هرزار پرسشرنامه کره بره وسریله
دادههرا از پرسشرنامهای کره  11شراخص
شرکتکننده پاسخ داده میشود ،انجام میگیرد .

کشورهای
خاص را مدنظر دارند ،جمعآوری شدهاند:
 شروع کسبوکار :تعرداد مراحرل ،زمران ،هزینره و حرداقل سررمایه موردنیراز بررای شرروع
کسبوکاری تازه را میسنجد.


اخذ مجوزهای ساختوساز :تعرداد مراحرل ،زمران و هزینره مرورد نیراز بررای سراخت انبرار
فرضی را ارزیابی میکند.



دسترسی به برق :تعداد مراحل ،زمان و هزینه مورد نیاز را برای کسبوکراری کره قصرد بره
اتصال دائمی به شبکه برای انباری فرضی تازهتأسی



داشته باشد ،اندازه میگیرد.

ثبت مالکیت :تعداد مراحل ،زمان و هزینه موردنیاز برای ثبت مالکیت امرال

و مسرتغالت

تجاری است.


اخذ اعتبار :میزان قدرت شاخص حقوق قانونی را ارزیابی مری کنرد .ایرن شراخص نرارر برر
حمایت قوانین مربوط به ضرمانت و بازپرداخرت وام اسرت کره از حقروق وام گیرنردگان و
وامدهندگان محافظت میکند .همچنین این شراخص میرزان شرفافیت اطالعرات اعتبراری را
مورد بررسی قرار میدهد.

 حمایت از سرمایه گذاران خرد :این شاخص میرزان ارائره اطالعرات و پاسرخ گرویی مردیر و
سهولت شکایت سهامدار را ارزیابی میکند.


صررفشرده بررای

سراعتهرای

مالیاتهرای پرداخرت شرده ،تعرداد

پرداخت مالیات :تعداد
میکند.

 تجارت فرامرزی :تعداد اسناد ،هزینره و زمران موردنیراز بررای صرادرات و واردات کراال را
ارزیابی میکند.
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الزام آور بودن اجرای قراردادها :مراحل ،زمران و هزینره مرورد نیراز را بررای اجرایری شردن
قراردادهای بدهی اندازهگیری میکند.



ورشکسررتگی و پرداخررت دیررون :زمرران ،هزینرره و نررر بازگشررت دیررون در مواجهرره بررا
ورشکستگی را نشان میدهد.



استخدام کارگران :دشواری استخدام ،شاخص دشواری اخراج ،شراخص انعطراف ناپرذیری
ساعت کار را ارزیابی میکند .این شاخص در حرال حاضرر در رتبرهبنردیهرای کرل مرورد
استفاده قرار نمیگیرد.

تا جایی که ممکن باشرد ،دادههرا برر اسراس بررسری قروانین و مقرررات تنظریمشرده جمرعآوری
مریگرذارد .بررای
می شود .برخی ارزیابی ها ،ذهنی هستند و شیوه اجرایی کردن قرانون را بره نمرایش 
مثال ،تعداد مراحل شروع یک کسبوکار میتواند با بررسی قوانین مشرخص شرود .در پرسشرنامههرا
در خصوص مراحل شروع کسب وکار ،قوانین موجود مدنظر نیست و آنچه اهمیت دارد میزان واقعی
آن چیزی است که بهطور معمول در این فرایند ر داده است.
شاخص ها قرار است میان کشورها قابل قیاس باشند ،به این صورت که با تجزیره وتحلیرل داده هرا
در یک بنگاه فرضی تعیین شده و با شرایط خاص انجام می شود .بره ایرن صرورت کره مرورد مطالعره
اصلی ،مؤسسهای با حداقل  00کارمند است کره در برزر تررین شرهر تجراری کشرور واقرع شرده و
شرکتی خصوصی با مسئولیت محدود که در منطقه ویيه اقتصادی ،شهر

صرنعتی و یرا منطقره آزاد

تجاری باوجود مزایای خاص فعالیت میکند ،نیست .صد در صد مالکیت این شررکت برومی بروده و
بیش از ده درصد از تولیدات شرکت صادر میشود.
بررا در نظررر گرررفتن ایررن فرضرریه ،برره همررراه جزئیررات موجررود مقایسرره ممکررن مرریشررود .اهمیررت
شرکتهای با مسئولیت محدود از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است و مسرئله مرورد بحر
این است که شاخص ها در تمامی بخشهای اقتصادی و انواع بنگاه ها چه مقردار بره یکردیگر وابسرته
کشورها با درآمد پایین است ،صدق نمی کنند (در حقیقت ،در حال حاضر تیم کسب وکار پرروژهای
مجزا را برای بخش کشاورزی شروع کرده است).
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از دریافت پاسخهای پایش ،تیمی داخلی در بانک جهانی پاسرخهرا را برا قروانین و مقرررات

مربوطه مطابقت می دهد .پ

از رایزنیهای داخلی ،برای هرر شراخص نمرره خاصری در نظرر گرفتره

میشود .نتیجه اینکه دادههای خام بره شرکل مجرزا در وبسرایت در دسرترس اسرت .انتقراد منصرفانه

واردشده این است که روش پردازش پرسشنامهها برای کسب امتیراز پایرانی کرامالً روشرن و شرفاف
نیست؛ اما در پروژه کسبوکار امری طبیعی است که روش شفافی وجود نداشته باشرد کره برهوسریله
آن بتوان از این پایش اطالعات معناداری به دست آورد و این بح

مطرح میشود که اگر دادههرای

اصلی به طور گسترده در دسترس باشند ،در برخی کشورها ممکن است میزان صرحت پاسرخهرا زیرر
سؤال برود.
برای هر  11شاخص موجود در دادهها ،با گرفتن میانگین غیروزنی امتیازی حاصل مری شرود کره
به رتبه بندی فرعی در چارچوب  11شاخص ختم می شود .برای کسب رتبهبندی کل در کسب وکار،
این گزارش برای هر کشور به ازای هر ده عنوان ،درصدی محاسبه کرده است (بدون در نظر گررفتن
شاخص استخدام کارگران) .این درصدها جمعبندی شدهاند ترا رتبرهبنردی سرهولت کسرب وکرار بره
دست بیاید .این رتبهبندیها ،رتبهبندیهایی برجسته هستند که در پوشرش رسرانهای توجره زیرادی را
به خود جلب میکنند.
در حال حاضر گزارش کسب وکار فاصله تا اقتصاد پیشرو را بره منظرور مشرخص کرردن تفراوت
کشورها با بهترین کشور بره لحرا عملکررد مشرخص مریکنرد .مبنرای ایرن روش ،بهتررین عملکررد
مشاهدهشده در تکتک شاخصهای کسبوکار در تمامی اقتصادها و از سال  2002است .امتیراز در
مقیاسی بین  0تا  100قرار گرفته است .امتیاز کامل  ،100به این معناست که اقتصراد در ترکترک 10
شاخص موجود در رتبهبندی در مرز واقع شده و بهترین عملکرد را داشته باشد .برای مثال امتیراز ،52
نشان میدهد که اقتصاد  22درصد از اقتصاد پیشرو فاصله دارد.
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جدو  .3فاصل از امتياز اقتصاد پيشرو بر اساس گزار
ده رتب

فاصل از مرز

کسبوکار سا ۲۰3۲

ده رتب ی آخر

کشور

فاصل از مرز امتياز

1

سنگاپور

88.25

180

هاییتی

32.18

2

نیوزیلند

80.11

181

آنگوال

31.82

2

هنگکنگ

83.15

182

ونزوئال

31.31

3

دانمار

83.20

182

افغانستان

31.10

2

کره جنوبی

82.30

183

جمهوری دموکراتیک کنگو

30.00

0

نروژ

82.30

182

چاد

25.22

5

ایاالت متحده آمریکا

81.18

180

سودان جنوبی

22.52

8

بریتانیا

80.10

185

جمهوری آفریقای مرکزی

23.35

1

فنالند

80.22

188

لیبی

22.22

10

استرالیا

80.00

181

اریتره

22.10

کشور

برتر

امتياز

مأخذ :بانک جهانی ،گزارش  2012کسبوکار (.)http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2015
یادداشت :امتیاز فاصله از اقتصاد پیشرو محاسبه شده با بهترین عملکرد مشاهده شده در هر شاخص کسب وکار در تمامی اقتصرادها و
سالها از سال  2002مرتبط است .امتیازی کامل از  100نیازمند این است که اقتصاد در تکتک  10جنبه واردشده در رتبهبنردی در
مرز باشد .صفر نشان دهنده کمترین عملکرد است 100 .منهای امتیاز فاصله از مرکز ،فاصله از اقتصاد پیشرو را نشان می دهد .به طرور
مثررال امتیرراز  52نشرراندهنررده ایررن اسررت کرره اقتصرراد  22درصررد از اقتصرراد پیشرررو دور اسررت .برررای اطالعررات بیشررتر برره سررایت
 http://www.doingbusiness.org/data/distance-to-frontierمراجعه کنید.

نتایج کلی بر اساس گزارش کسب وکار سال  2012در جدول  1نشران داده شرده کره ده کشرور
برتر و ده کشور آخر را به همراه فاصله از امتیاز مرز طبقه بندی کرده است .جای تعجبی وجود نردارد
که سه کشور از اسکاندیناوی در رده ده کشور برتر هستند .چنرد کشرور از آفریقرا همرراه برا هرایتی،
لیبی و افغانستان در رده ده کشور آخر قرار گرفتهاند .رتبهبندی کلی و فاصله از امتیاز مرز کشورهای
نورهور چنرین اسرت :برزیرل ( ،)28.01 ،120روسریه ( ،)00.00 ،02هنرد ( ،)22.15 ،132چرین (،10
هر گزارش کسب وکار ،به صورت مکرر اصالح می شود .برای مثرال ،برین ژوئرن  2012و ژوئرن
 ،2013گزارش  220اصالح داشته و بیشترین اصالحات برای آفریقا اعمال شده اسرت .در سرال هرای
اخیر جمع آوری شاخص های محلی به منظور نمایش بهتر میرزان نراهمگنی در برخری کشرورها انجرام
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شده است .برای مثال ،در گزارش سال  2012برای  11کشور بنگالدش ،برزیل ،چین ،هند ،اندونزی،
ژاپن ،مکزیک ،نیجریه ،پاکستان ،روسیه و ایاالت متحده آمریکا ،شاخص های محیط کسب وکار در
دو شهر مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
شاخص های اصلی تفاوتهایی چشمگیر را در سراسرر کشرورها نشران مریدهرد .بررای مثرال برر
اساس شاخص شروع کسبوکار ،تعداد روزهایی که برای شروع کسبوکار نیاز اسرت ،در ونرزوئال
 133روز ،در زیمباوه  10روز ،در آرژانتین  22روز و در سنگاپور  2/2روز است .بر اساس اطالعرات
جمعآوریشده ،نوسانات درون کشورها در مقایسه با نوسانات بین کشورها کوچکتر است.
رتبهبنردیهرای موجرود ،شراخصهرای مختلرف کسربوکرار برا رتبره کلری کسربوکرار دارای
همبستگی مثبت رتبه ای اسسیرمن ( )0/2>sp> 0/0هستند .بررای مثرال ،رتبره چرین بررای قراردادهرای
الزماالجرا  22است اما برای شرروع کسربوکرار رتبرهی  128را دارد ،در حرالی بررای کشرور مصرر
عک

این حالت وجود دارد ،به طوری که دارای رتبه  122در قراردادهای الزم االجرا و  52در شروع

کسبوکار است .چنین تفاوتهایی نشان میدهد که نباید صرفاً به رتبه کل توجه کرد ،بلکه بایرد بره
تکتک زیر شاخصها توجه شود.
برهطررورکلی ،رتبررهبنرردی کشررور در گررزارش کسرربوکررار بررا اقرردامات موفقیررتآمیررز توسررعهای
همبستگی مثبت دارد ،درست همان طور که با درآمد سرانه و کیفیرت نهادهرا همبسرتگی مثبرت دارد؛
اما این مسئله جهت علیت را نشان نمی دهد .در عوض ،به احتمال زیاد مشابه چیزی است که در بزلری
و پیرسون ( )2011به آن «خوشه بندی توسعهیافتگی» 1اطالق میشود .این نوع خوشهبندی بیشتر ابعراد
توسعه را به یکدیگر ربط می دهد .اگر پروژه کسب وکار بررای انردازه گیرری کیفیرت نهادهرا و رفراه
مناسب است به این دلیل است که هر یک از شاخصها ارزش بررسی جزءبهجزء را دارند.
 .2اهميت پایش کسبوکار

کسب وکار در مدل های اقتصادی کاربران و محققان باید از چگرونگی روش اسرتخراج آن هرا مطلرع
باشند .این داده ها کامالً منحصربه فرد بوده و هیچ پرروژه ای در ایرن مقیراس و وسرعت وجرود نردارد.

1. development clustering
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ازاین رو ،گزارش کسب وکار این قابلیت را دارد تا ابعاد سیاست گذاریهایی را روشرن سرازد کره در
مجموعه داده های پیشین وجود نداشته است .رئی

فعلی اقتصادی بانک جهرانی ،کائوشریک باسرو،1

در یادداشت خود برای نسخه گزارش  2012ارهار داشت:
مباح

مربوط به سیاست گذاری های اقتصادی تمرکزش را به طور کامرل برر روی تردابیر مرالی،

تداخل پرولی ،برنامره هرای رفراهی و دیگرر ابزارهرای کرامالً رایرج دولرت گذاشرته اسرت .ازایرن رو،
هنگامیکه اقتصادی ضعیف عمل میکند ،کلیه مباح
محر

بر روی این مسرئله متمرکرز مریشرود کره بره

مالی نیاز دارد یا خیر ،آیا میزان نقدینگی باید کم یا زیاد شود برنامره هرای رفراهی زیراده از

حد مصرفگرا هستند یا کمتر از حد الزم و دیگر مسائلی از این دست.
نکته ای که کمتر به آن توجه می شود درحالی که اهمیتری یکسران در موفقیرت یرا شکسرت یرک
اقتصاد دارد ،پیچ و مهرههایی است که اقتصاد را به یکدیگر متصل نگه می دارد و همچنین چارچوبی
که زمینه ساز اقتصاد است .گزارش کسب وکار گروه بانک جهانی ،گزارشی ساالنه از وضعیت پیچ و
مهرههای اقتصاد در سراسر جهان است و به همین سبب این گزارش خالصهای از مهم ترین اطالعات
تجزیهوتحلیل شده بر مبنای اثربخشی و عملکرد یک اقتصاد و توسعه مستمر آن است.
پیش از پروژه کسب وکار ،معدود افرادی درباره ابعاد فراوان محیط کسب وکرار شرناخت کرافی
داشته اند .برای مثال ،بسیاری از کشورها اطالعرات مربروط بره مردت زمران الزم بررای ورود بره یرک
کسب وکار الزم را در اختیار نداشتند ،چه رسد به اینکه چنین اطالعاتی را بره شریوه ای کره بتوانرد در
بینالمللی مقایسه شود به وجود آورند .سایر دستاوردهای مهم پروژه کسب وکار در زمینه هرای
سطح 
اخذ اعتبار و ثبت مالکیت تفاوتهای بین کشورها را بهطور شفاف مشخص کرده است.
جدای از این مسئله که پایش کسب وکار چگونه انجام می شود ،نکته مهم ایرن اسرت کره پرروژه
دارای چارچوب شفافی است .شاخصهای کسبوکار بهصورت ساالنه بهروز مریشرود .در صرورت
ایجاد اصالحات در قوانینی خاص ،اصالحات مذکور در گزارشها آتی بازتراب داده مریشرود .ایرن
سریعاً تفسیر و مستقیم وارد شاخص می شود ،مورد توجه است .روش سرازگاری کره در کرل پرروژه
دنبال شرده سربب مری شرود سرطح عملکررد کشرورها در طرول زمران قابرل پیگیرری باشرد .گرزارش
1. KaushikBasu
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کسب وکار پروژه ای زنده است که با تال ش های مداوم بررای بهبرود روش و توسرعه بخشری بره دامنره
شاخص ها ،به دنبال استفاده از انتقادها است .توضیحات کامرل در مرورد روش هرای اسرتفاده شرده بره
همراه دادههای سالهای گذشته در وبسایت قرار دارد .هرگاه شاخصهرا تغییرر مریکننرد ،برهدقرت
سعی می شود عالوه بر توضیح چگونگی تغییرات ،قابل قیاس بودن نتایج حفظ شود .برا ایرن رویکررد
میتوان پایگاههای آماری مورد توجه اقتصاددانان را مقایسره کررد؛ بررای مثرال در خصروص پایگراه
بین المللی ریسک کشور 1که در آن دادههای سری زمانی اسرتخراج مری شرود ،بره دلیرل تغییرر روش
محاسبه دادههرا ،ایرن دادههرا قابلیرت مقایسره خرود را از دسرت دادهانرد .پرروژه کسربوکرار برا ایرن
محدودیت ها مواجه نیست .برای مثال جدول  2.2در گزارش سال  ،2012انجام پروژه کسب وکار برا
در نظر گرفتن مؤسسه رسمی استاندارد در بزر ترین شهر کشور و برا نظررسرنجی از وکرال را نشران
میدهد.
هرچند که آمار ارائهشده در گزارش کسبوکار واضح و شفاف است ،اما نباید تصور کررد کره
این ارقام ترکیب سیاستی صحیحی را برای اقتصاد ارائه می دهنرد .وجرود گزارشری حراوی اطالعرات
کالن اقتصادی در کنار گزارش کسب وکار به در

بهتر وضعیت کمک میکنرد .محاسربه کسرری

بودجه به تنهایی بهترین روش برای اخذ مالیات و نحوه مخارج را ارائه نمیکنرد .بره عرالوه ،جزئیرات
انواع خاص مالیات و مخارج و چگونگی اجرایشان می تواند مهم باشرد .ایرن بردین معنری اسرت کره
هیچک


نمی خواهد سیاست مالی را بدون سنجش موقعیت بودجه ای موجود انجرام دهرد .همچنرین،

بینالمللی که از روش های رایج بررای سرنجش اسرتفاده مری کننرد ،در
داده های قابل قیاس در مقیاس 
اتخاذ سیاست مفید هستند و صرفاً دادههای کاربردی هستند.
در این راستا ،پرسش اصلی مطرحشده این است که آیا دادههرای کسرب وکرار اطالعراتری مفیرد
برای اتخاذ سیاستهایی که محیط کسرب وکرار حقیقری را مردنظر دارنرد فرراهم مریآورد یرا خیرر
سیاستگذاران در کشورهایی نظیر چین ،برزیل یا مصر عالقهمند هستند از رویکرد قوانین و مقررات
بخواهنررد قرروانین و مقررررات کسرربوکررار در ای رن کشررورها را کورکورانرره اتخرراذ و دنبررال کننررد.

1. International Country Risk Guide
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رتبهبندیهای کسبوکار پایه و اساسی برای اتخاذ سیاستهای مرتبط برا بهبرود محریط کسربوکرار
هستند.
به عالوه ،داده های کسب وکار کمک ارزشمندی به مباح

دموکراسی کرده اند ،به این صورت

که برای شهروندان و سیاست گذاران هر کشوری که بخواهند از عملکررد کشورشران آگراه شروند و
به دنبال این جواب باشند که آیا این عملکرد قابل توجیه است یرا نره ،قابرل دانلرود و خوانردن اسرت.
بهطورکلی ،این گزارش میتواند بهعنوان «معیار رقابت» میان دولتهرا در نظرر گرفتره شرود .بره بیران
دیگر ،شهروندان از اطالعاتی که از طریق رسانهها در دسترس باشرد اسرتفاده مریکننرد ترا برا مقایسره
عملکرد هر دولت ،آن دولت را پایبنرد بره تعهرداتش نگره دارنرد (بزلری و کری 1112 ،؛ سرالمون،1
 .)1185درنهایت ،اگر مقایسه کسب وکار در برخی شاخصها مفید واقع نشود ،میتروان آن شراخص
را در نظر نگرفت و هیچ کشور یا سیاستمدار یرا شرهروندی مجبرور بره در نظرر گررفتن ایرن شراخص
نیست.
فشارهای بین المللی زمانی ایجاد میشود که کمکها یا وامهای بین المللی مشرروط بره وضرعیت
شاخص های کسب وکار و اتخاذ سیاستی برای بهبود آن ها باشد .این مسئله به مباحثی گسترده تر گرره
می خورد ،مباحثی درباره اینکه آیا کمک یا شرایط کمک در کل توهینی به حاکمیت ملی اسرت یرا
نه (برای تشریح مطلب مراجعه کنید به ایسترلی )2012 ،2و این موضوع مخرتص پرروژه کسرب وکرار
نیست.
بانک جهانی نقشی محرز در ارتباط با داده ها و آمار دارد و با ابتکارهای خالقانره بانرک جهرانی
اکنون این دادهها آزادانهتر در دسترس قرار دارد .این تالشهای صورتگرفته توسرط بانرک جهرانی
مهر تأییدی بر نقش کلیدی داده ها در توسعه مباح

است .نمونه های خوب ابتکارهای حمایرت شرده

از سوی بانک جهانی ،گزارش ها پایش سطح زندگی و پایش بنگاه های بانک جهانی است .مجموعه
این داده ها برای شهروندان و جامعه مدنی قابل دسترسی است ،حتی اگر برخی از یافتره هرا در بعضری

1. Salmon
2. Easterly
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موارد با پررنگ کردن شکستهای سیاستی ،موجب شرمندگی دولت یک کشور شود.
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حتی مباح

8۲

مرتبط با صحت اعتبار شاخصهای کسبوکار (کره در بخرش بعردی مرورد بحر

قرار می گیررد) بره سرودمندی پرروژه اشراره مری کننرد .گذشرته از ایرن ،بردون وجرود پرروژه ،چنرین
بح هایی تنها بر پایه حدس و گمانهای ناآگاهانه بنا میشود .بهعنوان مجموعهای واحد ،مهرمتررین
دستاورد پروژه کسب وکار روشن ساختن و ایجاد بحثری آگاهانرهترر در مرورد تفراوتهرای قرانون و
مقررات در کشورهای مختلف است .این در حالی است که پریش از انجرام پرروژه کسرب وکرار ایرن
موارد بهصورت قاعدهمند شناخته نشده بودند.
 .7انتقادات واردشده ب پروژه کسبوکار
نگرانی ها بابت استفاده از داده های کسب وکار و شاخصهایی که دادهها بر اسراس آنهرا شرکل
گرفته ،به سه دستهی اصلی تقسیم میشوند )1 :روشی که پروژه انجام میشرود ،شرامل معرایبی اسرت
که به ماهیت روش انجام پروژه وارد شده؛  )2اعتبارشاخصها بهمنظور اتخاذ سیاست یا بررسی نترایج
بهدستآمده و  )2اهداف اصولی و انگیزههای کسانی که شاخصها را طراحی کردهانرد .بهترر اسرت
هرکدام را جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
 .3-7انتقادات وارده ب ماهيت پروژه

گزارش کسب وکار متمرکز بر روی نیازهای رسمی و قانونی است و توسط متخصصان قرانون در آن
کشور ارزیابی می شود .داده ها با در نظر گرفتن نوع خاصی از مؤسسه تجراری جمرع آوری شرده انرد.
پ

انتظار نداریم که دادهها با تجربه تمام مؤسسهها در اقتصاد مرتبط باشد.
در اینجا مصالحهای ر میدهد .در یک سو ،با توجه به تفراوتهرایی کره در سراختار صرنعتی و

نرروع مؤسسررات تجرراری در کشررورهای مختلررف وجررود دارد ،ایررده مؤسسررهای استانداردشررده برررای
مقایسه های بین المللی الزامی است ،حتی اگر نتایج بهدست آمرده نشراندهنرده وضرعیت کسربوکرار
وسرریعتررر در بخررشهررای مختلررف اقتصررادی نباشررد .از سرروی دیگررر ،محرردودهای کرره برررای مؤسسرره
کسب وکرار غیرشرفاف قررار دارنرد .بررای مثرال ،در بسریاری از کشرورهای در حرال توسرعه ،بخرش
عمدهای از فعالیتهای اقتصادی بهصورت غیررسمی است که باعر

مریشرود در خروشبینانرهتررین
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حالت نقش قوانین و روندهای قانونی مبهم باشد .برای مثال ،اشنایدر )2002( 1تخمین زده اسرت کره
به طور میانگین فعالیت اقتصادی رسمی در کشورهای موجود در نمونره در حردود  05درصرد اسرت،
درحالیکه در کشورهای کمتر توسعهیافته ،حدود  31درصد از فعالیتهای اقتصادی رسمی است.
بخرشهرای

یافتهای مهم در گزارش کسب وکار این است که کشورهای با رتبره براالتر متمایلنرد
غیررسمی کمتری داشته باشند .این الگو نشان می دهد که با بهبود قوانین و مقررات حاکم برر محریط
کسب وکار ،تمایل مؤسسات به فعالیت های رسمی افزایش می یابد .البتره ممکرن اسرت شراخصهرای
کسب وکار این بینش و آگاهی را بدهند که چرا برخی از مؤسسات رسمی انگیزه خود را برای ادامره
فعالیت از دست داده اند .در حقیقت ،در مورد پروژه کسربوکرار ایرن براور ضرمنی وجرود دارد کره
ممکن است باع

گسترش بنگاه های رسمی و قانونی شود و زمینه را برای افزایش اشرتغال و کراهش

فقر فراهم آورد .اما به دالیل متعددی این موضوع که شرایط محیط کسب وکرار چگونره برر انتخراب
مؤسسات بین فعالیت رسمی یا غیررسمی تأثیرگذار است ،ممکن است مهم تر از این باشد که چگونه
این قوانین رفتار بخش رسمی را بهتنهایی تحت تأثیر قرار میدهد.
بنگاه ها محیط کسب وکار را متفاوت از یکدیگر تجربه می کنند .پرایش سرطح بنگراه در مقیراس
بررینالمللرری توسررط گررزارش پررایش بنگرراههررای بانررک جهررانی انجررام مرریشررود (در وبسررایت
 ،)http://www.enterprisesurveys.org/کرره مکمررل پررروژه کسرربوکررار برررای بررس ری قرروانین و
مقررات است .در پایش بنگاه ها طیف وسیعی از بنگاه ها پایش میشروند ،درحرالی کره شراخص هرای
پروژه کسب وکار نوع مؤسسه استانداردشده را مدنظر قرار دادهاند .به طور مثال نیمی از مؤسسرات در
پایش بنگاه ها به صورت خصوصی مدیریت می شوند .شرکت های با مسئولیت محردود ،و تناسرب در
داده ها در هر کشور به صورت چشمگیری نوسان پیدا می کند .انجام چنین بررسی هرای دقیقری گرران
نمیتواند به صورت سالیانه برای محدوده وسیعی از کشورها اجرا شود .امرا مریتواننرد
میشود و 
تمام 
پرسش هایی کاربردی درباره تجاربی که مؤسسات در مواجه با دولت داشته اند ارائه دهنرد و بره نوبره
جدول شماره  2نحوه همبستگی پرسش هایی خاص در ارتباط با پایش بنگراه هرا برا پرسرش هرای
مشابه در گزارش کسبوکار را توضیح میدهد .این جدول نشان میدهد که این همبستگیهرا مثبرت
1. Schneider
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خود این تجارب را با سنجش عملکرد سطح مؤسسه مرتبط سازند.
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مریشروند .پرسرش
سرتارهدار 

یا منفی هستند و اگر بهصورت آماری در سطح  2درصد معنادار باشند،
شراخص هرای

پایش بنگاه به کاررفته در تمام رگرسیون ها ،در شروع هر پنل ارائه شرده اسرت .سرس

کسب وکاری که با پرسش های پایش بنگاه ها مطابقت داشته اند لیسرت مریشروند .در ادامره ،عالمرت
همبسررتگی هررر شرراخص بررا تولیررد ناخررالص داخلرری بررا در نظررر گرررفتن متغیررر مجررازی شرررطی کرره
مشخص کننده سال است ،آورده شده است .ستون اول به همبستگی های شرطی در تمرامی مؤسسرات
میپردازد .دیگر ستونها این مسئله را بررسی میکننرد کره آیرا ایرن همبسرتگیهرا بررای آن دسرته از
مؤسسات موجود در نمونه (که شباهت بیشتری نسبت به مؤسساتی دارند کره در پرروژه کسرب وکرار
مدنظر قرار گرفته و با تغییر در انردازه بنگراه متنروع شرده انرد) قروی ترر اسرت یرا خیرر آیرا مؤسسره،
کسبوکاری با مسئولیت محدود است و آیا مؤسسه در پایتخت واقع شده است
جدو  .۲همبستگی پرسشهای مرتبط با پایش بنگاهها با پرسشهای گزار

کسبوکار

مؤسسات
موجود در

اندازه مؤسسات (تعداد کارکنان )W

پايتخت
تمام
مؤسسات

کوچک:

متوسط:

بزر :

≤w
20

20 <w
≤100

w
>100

بله

ساختار
قانوني :با
مسئوليت
محدود؟

خیر

بله

خیر

پرسش پایش بنگاه :بزر ترین مانع برای مؤسسه ،در تأمین مالی {خیر -0 :بله}1 :
قدرت حقوق قانونی

+

+

+

-

+

+

+

+

اطالعات اعتباری

-

-

-

-

-

-

-

-

موضوع

پوشش ثبت اطالعات اعتباری

کسبوکار:

افراد در بخش دولتی % ،از

اخذ اعتبار

جمعیت

+

+

+

+

)*( +

+

+

+

پوشش ثبت اطالعات اعتباری
از جمعیت
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افراد در بخش خصوصی% ،

-

-

-

+

+

-

-

-
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ادام جدو  .۲همبستگی پرسشهای مرتبط با پایش بنگاهها با پرسشهای گزار

مؤسسات
موجود در

اندازه مؤسسات (تعداد کارکنان )W

پايتخت
تمام
مؤسسات

کوچک:
≤w
20

متوسط:

20 <w
≤100

بزر :
w
>100

بله

ساختار
قانوني :با
مسئوليت
محدود؟

خیر

بله

خیر

پرسش پایش بنگاه :میزان تأثیرگذاری مانع برای دسترسی به منابع {باالتر :موانع جدیتر}

موضوع
کسبوکار:
اخذ اعتبار

قدرت حقوق قانونی

-

-

-

-

-

اطالعات اعتباری

)*( -

)*( -

)*( -

-

-

(*)

-

(*)

پوشش ثبت اطالعات اعتباری
افراد در بخش دولتی % ،از

+

+

+

-

+

+

+

+

جمعیت
پوشش ثبت اطالعات اعتباری
افراد در بخش خصوصی% ،

+

+

+

+

+

+

+

+

از جمعیت
پرسش پایش بنگاه :بزر ترین مانع برای مؤسسه ،قوانین تجاری هستند {خیر -0 :بله}1 :
موضوع

تعداد مراحل

)*( +

)*( +

)*( +

+

)*( +

شروع

زمان (روز)

-

-

-

+

-

کسبوکار

حداقل سرمایه

کسبوکار:

(درصدی از درآمد سرانه)

-

-

+

)*( -

+
(*)
+

-

)*( +

+

-

+

+

-

پرسش پایش بنگاه :بزر ترین مانع برای مؤسسه ،دادگاه است {خیر -0 :بله}1 :
موضوع

زمان (روز)

+

+

+

-

+

+

-

+

کسبوکار:

هزینه ( %از مطالبه)

-

-

-

-

+

-

-

-

الزامآور
بودن
اجرای

تعداد مراحل

)*( -

-

-

-

+

(*)

-

-

قراردادها
پرسش پایش بنگاه :چه مقدار از مانع ،سیستم دادگاهی است {باالتر :موانع جدیتر}

الزامآور

هزینه ( %از مطالبه)

-

-

-

-

+

-

-

-

بودن
اجرای
قراردادها

تعداد مراحل

-

-

-

-

-

-

-

-
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موضوع
کسبوکار:

زمان (روز)

+

)*( +

+

+

+

+
(*)

+

+
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ادام جدو  .۲همبستگی پرسشهای مرتبط با پایش بنگاهها با پرسشهای گزار
اندازه مؤسسات (تعداد کارکنان )W
تمام
مؤسسات

کوچک:
≤w
20

متوسط:

20 <w ≤100

بزر :

w >100

پرسش پایش بنگاه :آیا بزر ترین مانع برای مؤسسات ،مقررات گمر
اسناد برای
صادرات (تعداد)
زمان برای
صادرات (روز)

81
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مؤسسات موجود در

ساختار قانوني :با

پايتخت

مسئوليت محدود؟

بله

بله

خیر

خیر

و تجارت است {خیر -0 :بله}1 :

+

-

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

هزینهی صادرات
موضوع

(دالر برای هر

کسبوکار:

کانتینر)

تجارت

اسناد برای

فرامرزی

واردات (تعداد)
زمان برای
واردات (روز)

-

)*( -

+

+

-

-

-

)*( -

-

-

-

)*( -

+

-

-

-

-

-

+

-

-

+

+

-

هزینهی واردات
(دالر برای هر

+

)*( +

+

+

+

+

+

)*( +

کانتینر)
پرسش پایش بنگاه :چه مقدار از موانع ،مقررات گمر
اسناد برای
صادرات (تعداد)
زمان برای
صادرات (روز)

و تجارت است {باالتر :موانع جدیتر}

+

+

+

)*( +

+

+

+

+

-

-

+

-

+

-

-

+

هزینهی صادرات
موضوع

(دالر برای هر

کسبوکار:

کانتینر)

تجارت

اسناد برای

فرامرزی

واردات (تعداد)
زمان برای

 (*)+

 (*)+

+

 (*)+

+

 (*)+

 (*)+

 (*)+

هزینهی واردات
(دالر برای هر

)*( -

)*( +

+

+

+

+

)*( +

کانتینر)
یادداشت جدول  :2هر سطر از جدول که به صورت  +یا – گزارش شده است نشان دهنده نترایج رگرسریون برین کشروری میرانگین
پاسخ به سؤاالت در پایش بنگاه ها در مورد مجموعه ای از شاخصهای منتخب گزارش کسبوکار است .نمونه انتخابی محردود بره
بنگاههایی است که در گزارش پایش بنگاهها ارزیابی شدهاند .در تمام رگرسیونها اثرات ثابت مربوط به سال بوده و لگاریتم تولیرد

)*( +
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ناخالص داخلی سررانه برر اسراس برابرری قردرت خریرد و بره قیمرت ثابرت سرال  2002اسرت .مجموعره داده هرای پیشرین گرزارش
کسبوکار برای سالهای  2003تا  2012در وبسایت  http://www.doingbusiness.org/custom-queryدر دسترس اسرت،
تمام اقتصادها که بر اساس مناطق مختلف و گروههای درآمدی دستهبندی میشوند را شامل آن میشود و تمرام شراخصهرا برهجرز
دسترسی به برق و پرداخت مالیات انتخاب شده اند .در مجموعه داده ها ،تمامی مشاهدات که به شکل « »...و «انجرام نشرده» گرزارش
شدهاند ،بهعنوان مشاهدات ازدسترفته در نظر گرفته شردهانرد .درنهایرت ،مجموعرهی دادههرا شرامل  1820مشراهده کشرور -سرال
هستند .دادههای استاندارد گزارش پایش بنگاههای بانک جهانی از سال  2000در پورترال پرایش بنگراههرا در دسرترس قررار گرفتره
است؛ آخرین نسخه از پایش بنگاه هرا در آدرس http://www.enterprisesurveys.org/data/survey-datasets:قابرل رؤیرت
است .درنهایت ،مجموعه داده های خام مربوط به گزارش پرایش بنگراه هرا شرامل  50023مشراهدات مؤسسره-کشرور -سرال اسرت.
داده های تولید ناخالص داخلی سرانه (بر اساس برابری قدرت خرید) به قیمت ثابت سال  2002از مجموعره دادههرای شراخصهرای
توسعه جهانی در تاریخ  20آوریل  2012در  http//:databank.worldbank.org/dataاستخراج شده است .برای جزئیات بیشرتر،
ضمیمه آنالین همراه با این مقاله را در آدرس زیر ببینید.http://e-jep.org :
عالمت * نشاندهنده معناداری ضرایب رگرسیون در سطح  59درصد است.

تصررویر نشرران داده شررده در جرردول  2کررامالً ترکیبرری از تعرردادی از همبسررتگیهررایی اسررت کرره
علیرغم داشتن عالمت مورد انتظار معنی دار نیستند .این مسئله ابهام برانگیرز اسرت .بررای مثرال مثبرت
شدن همبستگی بین مراحل شروع کسب وکار در تمام مؤسسات نشان دهنده ایرن اسرت کره مقرررات
بزر

ترین مانع برای شروع کسب وکار است .در این خصوص( ،هالوارد -دریمیر 1و پریچرت )2نیرز

فقط همبستگی هایی ضعیف میان تغییرات زمانی روند تغییرات در پایش بنگاه هرا در سرطح مؤسسره و
شاخصهای کسبوکار پیدا کردهاند.
اینکه از این الگوها به چه نتیجهای برسیم جای بح دارد ،پرایشهرای سرطح بنگراهی نسربت بره
پایش کسب وکار ناهمگنی اوضاع کسب وکار در یک کشور را بهترر نشران مری دهرد .گرچره لزومراً
نتایج میانگین کشوری به دست آمده از پایش بنگاهها نسبت به پروژه کسب وکار مناسبتر نیسرتند .برا
توجه به اینکه دیدگاه متخصصان قانون (وکال) هنگامی که بنگاه ها تجربیاتی متفاوت را در مواجره بره
قوانین و ساختار قانونی تجربه می کنند ،می تواند راهگشا باشد .به عالوه ،نتایج پایش بنگاه ها به دنبرال
اینکه در نبود قوانین و مقررات دست و پاگیر چه تغییراتی ایجاد میشود ،مورد اسرتفاده قررار گیرنرد.
بنا به تعریف ارائه شده ،مؤسساتی که به خاطر اوضاع ناسازگار کسرب وکرار قرادر بره شرروع فعالیرت
1. Hallward-Driemeier
2. Pritchett
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نبوده اند ،نمی توانند مورد بررسی قرار بگیرند .تفسیر بالقوه دیگرر ایرن اسرت کره تفراوت در قرانون و
نحوه اجرایی شدن قانون وجود دارد .درحالی که غیرممکن است بگروییم کردام یرک از ایرن عوامرل
ممکن است تأثیرگذار باشند ،همبستگی ضعیف بین شاخصهای گزارش کسبوکار و گزارشهرای
پایشهای بنگاهها در نگاه اول نسبت به آنچه به نظر میرسد ،تعجبآور نیست.
وکالیی که با قوانین پیچیده سروکار دارند ،به خوبی واقرف هسرتند کره شراخص هرای گرزارش
کسب وکار نشاندهنده پیچیدگیهای قوانین موجود نیسرتند .ایرن انتقراد نشراندهنردهی ایرن حقیقرت
است که پیچیدگی های سیستم قانونی بیان نمیشود .همانطور که پیش از این اشاره شده ،پاسخها بره
پرسشهای پایش کسبوکار در برخی مروارد از پریشنیازهرای قرانونی الزم و آنچره در عمرل بررای
کسبوکار ر میدهد ،است .به عالوه ،تا اندازهای روند درونسازمانی بانک جهانی بررای دریافرت
دادهها شفاف نیست .این موضوع درواقع نشاندهنده اختالف نظرر برین اقتصراددانهرا و وکرال اسرت.
ممکن است گاهی اقتصاددان ها به حق متهم شوند که بیش از حد خواهران سراده سرازی و الگوسرازی
واقعیررات برررای انجررام تجزیررهوتحلیررل هسررتند ،امررا برررای برره دسررت آوردن متغیرهررای اقتصررادی کرره
سادهسازی شده باشند ،ناگزیر به استفاده از میانبرها هستیم.
نام شاخص ها یا محتوایشان شاید در برخی مروارد گمرراه کننرده باشرند و بنرابراین بایرد برا دقرت
محتوای هر شاخص بررسری شرود .بررای مثرال ،یکری از شراخصهرا پرداخرت مالیرات اسرت کره در
داده های کسب وکار ،تعدادی از مالیات های قابل پرداخت نماینده آن اسرت؛ میرزان سراعاتی کره در
سال شرکت مرجع برای آماده سازی ارهارنامه مالیاتی صرف می کنرد و کرل مالیرات قابرل پرداخرت
توسط مؤسسه مرجع به عنروان سرهمی از سرود ناخرالص نشران داده مری شرود .از لحرا پرسرش هرای
گسترده موجود در مالیه عمومی (که سیستمی مالیاتی می تواند به گونه ای طراحی شود که درآمدهای
بودجه ای را باال بررده و در عرین حرال کره از ایجراد برار غیرضرروری برر دوش شرهروندان کشروری
جلوگیری می کند ،).پروژه کسب وکار بر جنبه محردودی متمرکرز شرده و سرایر جنبره هرا را در نظرر
اتخاذ مالیات بر ارزشافزوده و مالیات بر درآمد کارکنان مؤسسات مختلف است.
درواقع میانگین رتبه کسب وکار در شاخص پرداخت مالیات در کشورهایی که روش مالیات برر
ارزش افزوده را برای اخذ مالیات مطرح کرده اند ،باالتر است :برای مثال ،در داده هرای کسرب وکرار
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سال  ،2000میانگین رتبه کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده دارند  11بوده است ،درحالی کره در
کشورهایی که از روش مالیات بر ارزش افزوده اسرتفاده نمریکننرد ،ایرن میرانگین  08اسرت .ایرن در
حالی است که ممکن است علت پایین تر بودن رتبه کسب وکار ،داشتن مالیات بر ارزش افزوده نباشد
و این موضوع نشان میدهد که برای داشتن یک نظام مالیاتی کارآمرد بره چیرزی بریش از تسرهیل در
امور نیاز است .شاخص های کسب وکار بارهای تحمیل شده بر مؤسسات را می سنجد ،اما هرر منفعتری
که با افزایش کارایی درآمد را افزایش دهد باید از طریق هزینه هایی که ایجاد می کند متعرادل شرود.
البته نقایص این سنجش باید برای تمام کسانی که واقعاً آن را بررسی میکنند قابل رؤیت باشد.
راهراً نام گذاری شاخص اخذ اعتبار نیز به نوعی گمراه کننده است .فردی که بدون آگراهی الزم
از این دادهها استفاده میکند ،ممکن است تصور کند که دادهها به سنجش واقعی اعتبار اشاره دارنرد.
در صررورتیکرره اخررذ اعتبررار بررر پایرره شرراخص حقرروق قررانونی اسررت کرره بررر اسرراس قرروانین وثیقرره و
ورشکستگی و شفافیت اطالعات اعتباری تعیین می شود .این شاخص با مجموعه ای از نتایج اخرذ وام
همبستگی دارد ،اما میزان و تخصیص اعتبار را نشان نمی دهد .به ویيه این موضوع که این اعتبارات بره
بخشهایی با درآمد باال تخصیص داده شده باشند .به عالوه ،بسیاری از جنبههایی که محیط بر اعتبرار
تأثیرگذار است ،مثل رقابتپذیری سیستم مالی یا بررسی قوانین مالی را در برنمیگیرد.
همچنین مهم است که بدانید شاخص های کسرب وکرار بره هریچ وجره تصرویری کامرل از محریط
کسب وکار ارائه نمیدهند .در حقیقت ،به معنای حقیقی «اولین و بهترین» مجموعه شاخصها نیسرتند.
این پروژه بر اساس طراحی بزرگی نیست که با سؤال ذیل شروع شده باشد« :چگونه می شرود محریط
کسب وکار را در تمام کشورها در طول زمان به طرور کامرل ارزیرابی کررد » در عروض ،ایرن پرروژه
تمایل دارد تا بهعنوان فعالیت کارآفرینی از جزء به کل ،دادهها را پردازش کنرد ،فرصرتهرا را بررای
افزودن شاخصهایی خاص به کار بگیرد و از قضاوتهای قیاسی فراوانی استفاده کند .در حینری کره
میشود (که این مهم نیازمند پیدا شدن منرابع بیشرتر خواهرد
پروژه کسب وکار رشد می کند و تکمیل 
قابل توجهی در نگاه به تصویر کالن از محیط کسب وکار وجود دارد که شرامل منظرری وسریع ترر از
زیرساخت ،سیاست رقابت ،سیاست های تجاری و بسیاری جنبه های دیگر مقررات همچرون سرالمت
و امنیت محل کار میشود.
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هیچکدام از این مسائل برای استفادهکننده آگاه که برر ایرن مسرائل واقرف اسرت و مریتوانرد از

دادهها طبق آن استفاده کند ،نباید مشکلی ایجاد کند .اما روزنامهنگاران رتبه بندیهرا و شراخصهرای
گونهای تفسیر میکنند که بر اساس آن ،ایرن دادههرا را تصرویری کامرل و جرامع از
کسبوکار را به 
محیط کسبوکار ارائه میدهند.
اگر رتبه بندی کسب وکار همبستگی زیادی با تفاوت های محیط کسرب وکرار داشرته باشرد ،ایرن
محدودیت ها ممکن است چندان اهمیتی نداشته باشد .در حقیقت ،هرکسی ممکن است انتظار داشرته
باشد چنین همبستگی قوی ای بین تمام شاخص ها باشد و وضعیت کلی هر منطقه را نشان دهرد .بررای
برخی از اهداف ،این سطح از کلیت کافی است .ایرن حقیقرت کره سرنگاپور در رتبرهبنردی گرزارش
کسب وکار  2012حائز رتبه اول است درواقع این پیرام را منتقرل مری کنرد کره سرنگاپور عملکرردش
کمی بهتر از سوئد است و احتماالً چندان نکته ای دربراره سرطح کیفری بیران نمری کنرد؛ وضرعیت دو
کشور به گونه ای است که باع رشد و شکوفایی از طریق روش هرای متنروعی مری شروند .بره همرین
اندازه ،این حقیقرت کره چراد و لیبری وضرعیتی نابسرامان دارنرد ،احتمراالً چنردان ترأثیری برر ترکیرب
شاخصهایی که برای ساخت این گزارش انتخاب شدهاند ندارد.
برای انجام وریفه اصلی که اتخاذ تصمیم برای ایجراد یرا اصرالح قروانین اسرت ،در دسرتور کرار
سیاست عمومی ،دانستن اینکه رتبه بندی کل یک کشور در کجا قرار می گیرد می تواند شروعی مفید
باشد .اما زمانی که بح

به جنبه هرایی خراص از تصرمیمات اصرالحی تبردیل شرود ،جزئیرات مرورد

اهمیت هستند .حائز اهمیت است که هیچ شاخص خاصی کورکورانه دنبرال نشرود ،چررا کره همیشره
این پرسش مطرح است که آیا رتبهبندیهای تفکیکشده کسبوکار بهخوبی نشاندهنده اولویتهرا
برای اتخاذ سیاست هستند یا خیر .همچنین بایرد بره خراطر داشرته باشریم کره سیاسرت هرای اصرالحی
میتوانند اثرات مختلف در جنبههای گوناگون داشته باشند ،مانند اتخاذ سیاست برای تسریع در روند
تصمیمگیری دادگاهها و آموزش وکالی الیقتر که دارای اثرات اقتصادی و غیراقتصادی هستند.

شاخصهای کسب وکار بررای کارهرای پيوهشری مزیرت محسروب مریشروند .بسریاری از مطالعرات
اقتصادی (شامل برخی از مطالعات انجامشده توسط نویسنده) از شاخصهرای کسربوکرار برهعنروان
متغیرهای مستقل یا وابسته در رگرسیون استفاده میکنند .در این خصوص ،جدول شماره  2برخری از
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مطالعاتی را که از شاخصهای کسب وکار بره عنروان متغیرر مسرتقل و وابسرته در رگرسریون اسرتفاده
کردهاند نشان میدهد .هیچ مبنای علمیای برای انتخاب این مطالعات وجرود نردارد جرز اینکره تمرام
مطالعاتی که در جدول ذکر شده اند ،نشان می دهند که باید به مطالعات تجربری آتری ،چره در جهرت
بهتر شدن یا بدتر شدن ،توجه نشان داد .در هر مورد ،نویسندهها الگوهایی گرزارش مریدهنرد کره در
مقام مقایسه در تمامی کشورها خود را نشان داده است .در بیشتر مروارد ،نگرانری ایرن اسرت کره آیرا
شاخص مورد بررسی با کل بنگاه یا سطحی خاصی از بنگاه همبستگی دارد و آیرا اگرر آن شراخص
بهعنوان متغیر وابسته استفاده شود ،شاخصها با ویيگیهرا ،تراریخ یرا نهادهرای آن کشرور همبسرتگی
دارند
هرکدام از مطالعات فوق گزارشی را ارائه می دهد کره در آن جزئیرات را بره طرور مفصرل شررح
میدهد .برای نشان دادن بخشی از این جزئیات ،مراجعه کنید به مقاله بسیار مهم دجرانکوو ،1مکلریش


2

و شلیفر )2005( 2که در جدول شماره  2قرار گرفته است .این مقاله همبستگی های میان شاخص هرای
اخذ اعتبار و طیفی از پیامدهای بازار اعتباری را مورد بررسی قرار داده است .نویسرندگان مرذکور در
این مقاله به این نتیجه رسیده اند که حمایت از اعتباردهنده ،همراه با وجود مؤسساتی که اطالعرات را
به اشترا

می گذارند ،در کشورهای مختلف با نسبت باالتری از اعتبار خصوصی به تولیرد ناخرالص

داخلی ارتباط دارند .به نظر میرسد این همبستگیها بهطور نسبی در کشرورهایی برا درآمرد براالتر از
اهمیت بیشتری برخوردارند .همچنین در مقاله فوق الذکر نویسندگان متوجه شدند که همبستگی هرای
عمیقی بین منابع قانونی یک کشور (به طور خاص ،چه به عنوان حقوق عرفی کشور برداشت شود کره
بیشتر روی قراردادهای خصوصی تکیه می کنند ،چه حقوق مدنی کشرور کره بیشرتر روی مقرررات و
مالکیت دولتی تکیه کردهاند) و شاخصهای اخذ اعتبار وجود دارد.
این یافته با توجه به مباح

مطرحشده ،اهمیت اصالحات در بازار اعتبراری و ارزش آن را نشران


میدهد .همچنین این مسئله را مطرح می کند که آیا نظامهای قانونی به حمایت از اعتباردهنرده منجرر


1. Djankov
2. McLiesh
3. Shleifer
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تکمطالعه ای از این دست فراهم آید ،اشتباه است .گرچه ممکن است بر این نظریه تأثیرگرذار باشرد
که چه چیزهایی در پیشبرد چهارچوب قانونی برای اعتبار مهم است.
این حقیقت کره در تحقیقرات آکادمیرک فراوانری از شراخص هرای کسرب وکرار بانرک جهرانی
استفاده شده می تواند مؤید این مطلب باشد که ایرن شراخص هرا بره طرور بردیع مریتواننرد در مباحر
سیاستی به کار روند .به طورکلی ،عدم وجود همبستگی قوی میان شاخصی که به عنوان متغیرر وابسرته
بهکاررفته و نتایج بهدست آمده در رگرسیون این شک را ایجاد میکند که آیا سیاسرتگرذاران بایرد
از شاخص های کسب وکار در سیاستگذاری ها استفاده کنند یا خیر .از سوی دیگر ،یافتن همبستگی
قوی اغلب دعوی قابل طرحی برای استفاده از ابزار سیاستی خاصی ایجاد میکنرد .هرر دو ادعرا بایرد
بااحتیاط مورد بررسی قررار گیرنرد .تمرامی معیارهرای نگرانری و احتیراط هرای اسرتفاده از روش هرای
رگرسیون برای سیاستگذاری مربوط به زمانی است که از شاخص های کسب وکار استفاده میشود.
دقیقری بررای

همواره این سؤال مطرح است که آیا شاخص هرای کسرب وکرار اسرتفاده شرده ،مرال

اندازهگیرری هسرتند آیرا متغیرهرای مسرتقل بررونزا هسرتند قابرل ذکرر اسرت کره همبسرتگی هرای
به دست آمده در این روش با انتقادهایی مواجه است .برای مثرال ،کنتررل طیرف وسریعی از متغیرهرای
حذفشده در رگرسیونهای مقطعی معموالً مشکلساز است.
جدو  .2گزیدهای از مطالیاتی ک از شاخصهای کسبوکار استفاده کردهاند
شاخص کسبوکار
ب عنوان متغير وابست یا

نویسنده/سا /عنوان

یافت (های) اصلی

دجانکو ،ال پورتاا ،لاوپ -دو -سایالن،،
شلفیر« ،2002 ،مقررات داخلی»

وضع مقررات بیشتر با افا ایش میا ان فسااد ،ساطح
بیشتری از اقتصاد غیررسمی ،کاهش محدودیت هاای
اجرایی و حقوق سیاسی وابستگی دارد.

متغیر مستقل
متغیر وابسته

دجانکو ،ال پورتاا ،لاوپ -دو -سایالن،،
شاالفیر« ،2002 ،قااانون و اقتصااادهای
مبتنی بر رانت

اندازه شاخص حمایت قاانونی از سااا داران خارد در
برابر سلب مالکیت ها با توسعه مالی همبستگی مثبت
دارد.

متغیر مستقل
متغیر وابسته

دجاااانکو ،مکلااایش ،شااالیفر،2002 ،
«اعتبار خصوصی در  125کشور»

حقاوق عرفای باا ساطح بااالتری از حقاوق اعتباااری
ارتباط دارد؛ درحالی که در قاانون فرانساه باا ساطو
باااالتری از ثباات مالکیاات عمااومی وابسااتگی دارد.
اف ایش حقوق اعتباری و اف ایش مالکیت عماومی باا
نسبت باالتری از اعتبار خصوصی باه تولیاد ناخاالص
داخلی وابستگی دارد.

متغیر مستقل
متغیر وابسته

متغير مستقل؟
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ادام جدو  .2گزیدهای از مطالیاتی ک از شاخصهای کسبوکار استفاده کردهاند
شاخص کسبوکار
نویسنده/سا /عنوان

ب عنوان متغير وابست یا

یافت (های) اصلی

متغير مستقل؟

دجانکو ،ال پورترا ،لروپز-دو -سریالن ،
شلفیر« ،2002 ،دادگاهها»
نان« ،2005 ،ارتباطات ویيه ،قراردادهای
ناقص و الگوی تجارت»
کالپر ،لیرون ،راجران« ،2000 ،مقرررات
داخلی مانعی برای کارآفرینی».

اینکه رویه های قانونی تا چه حد منجر به حرل اخرتالف
گردند به سابقه اختالفات ،قدرت اجرائی کمتر و سطح
باالتری از فساد وابسته است.
کشورهایی که دارای قوانین اجرائری و سیسرتم قضرایی
بهتری هستند قادر بره تولیردات خاصری هسرتند کره در
سرمایهگذاری از اهمیت ویيه برخوردار میباشند
نسبت مشارکت بنگاه های تولیدی در صنایع پیشرفته در
کشورهایی که هزینه های قانونی براالتری دارنرد کمترر
است.

متغیر مستقل
متغیر وابسته
متغیر مستقل
متغیر وابسته
متغیر مستقل
متغیر وابسته

دجانکو ،هارت؛ مکلیش ،شلیفر،2008 ،

شرراخص کررارایی وصررول برردهی بررا درآمررد سرررانه و

متغیر مستقل

«وصول بدهی در نقاط مختلف دنیا».

نهادهای قانونی وابسته است.

متغیر وابسته

بزلررری ،پیرسرررون« ،2001 ،ررفیررت دولرررت:

کشررورهای دارای سررابقه مناقشررات خررارجی دارای حقرروق

حقرررروق مالکیررررت ،سیسررررتم مالیرررراتی و

اعتباری قویتر و شفافیت اعتبراری بیشرتری هسرتند امرا هریچ

سیاستگذاری»

نهاد حمایتی از سرمایهگذار وجود ندارد.

لرنررر ،شررور« ،2002 ،آیررا اجرررای قرروانین،
معامالت مالی را تحت تأثیر قرار مری دهنرد
تأثیر نوع قراردادها بر سهام خصوصی».

کشورهایی که مدتزمان بیشتری را صرف مباح

قراردادی

خود مینمایند ،وابستگی کمتری به سهام ممتاز خود دارند و
در عرروض تمای رل بیشررتری برره اسررتفاده از وامهررا در سرراختار

کولی ،ماریمون ،کروآدرینی« ،2003 ،نترایج
کلی قراردادهای اجرایی محدود».

نوسانات بیشتر در رشد اقتصادی است.

بائررره ،گویرررال« ،2001 ،حقررروق اعتبررراری،

حقوق اعتباری قوی تر در برابر بدهکاران متخلف با وام هرای

ضمانت اجرایی و وامهای بانکی».

کالن ،زمان سررسید طوالنیتر و کاهش وامها ارتباط دارد.

برگلوف ،پاجوسته« ،2002 ،بنگاه ها چه چیزی

خودارهرراری داوطلبانرررهی عمرررومی توسررط شررررکتهرررای

را افشا میکنند و چرا اجرای نظرارت صرنفی

حسابرسری در کشررورهای دارای عملکرررد بهتررر سیسررتمهررای

و شفافیت در اروپای مرکزی و شرقی».

قانونی ،رایجتر است.

فرئوند ،بوالکی« ،2008 ،تجارت ،مقررات و
درآمد».

مأخذ :یافتههای پيوهش

کشررورهایی بررا مقررررات دسررت و پرراگیر کمتررر دارای رونررق
صنعتی بیشتر و بهره مندی از تقاضای جهانی باالتر و گسترش
تکنولوژی میباشند.
تأثیر مثبت یک اقتصراد براز (آزاد) برر درآمرد سررانه زمرانی
کاهش می یابد که مقررات دست و پاگیر زیرادی در اقتصراد
وجود داشته باشد.

متغیر مستقل

متغیر مستقل

متغیر مستقل

متغیر مستقل
متغیر وابسته
متغیر مستقل
متغیر وابسته
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پاگیر و تأخیر در جریان ورود به صنعت»

متغیر مستقل

سرمایهگذاری خود دارند.
قراردادهای اجرایی متقابل (بین کشوری) مترادف با کراهش

کیکون ،پاپایونو« ،2005 ،مقرررات دسرت و

متغیر وابسته

قوانين و مقررات و محيط کسبوکار...

14

مزایای وجود یک دولت صالحیت دار این است که با به کارگیری شاخص های کسرب وکرار در
اتخاذ سیاستها نتایج مثبتی را به دست میآورد .به عالوه ،با توجره بره چرارچوبهرای تعریرفشرده
برای پروژه کسب وکار (نوعی خاص از مؤسسه در بزر

ترین شهر تجاری) ،انتظار خطرای سرنجش

به طرز قابل توجهی افزایش می یابد؛ زیرا این اندازه گیری خاص از فضای کسب وکار بره دلیرل عردم
تناسب با شرایط موجود ممکن است فضای کسبوکار حقیقی را نشان ندهد.
فرض معمول بر این است که خطای اندازهگیری به سمت حرداقل ترورش همبسرتگی کره صرفر
است میل نماید (در این نمونه بین شاخصهای فضای کسبوکار و میزان کارایی بنگاهها).
اگر شاخص های کسب وکار با ترکیب شرکتهای تجاری مرتبط باشند درصورتی که در تعرداد
اندکی از بنگاه ها شاخص های کسب وکار اعمال شود ،نتیجتاً خطای اندازه گیری به صرورت تصرادفی
توزیع نشده و اندازه تورش قابل پیش بینی نخواهرد برود .ایرن دیردگاه تحرت عنروان همبسرتگیهرای
متناقض در جدول شماره  2ارائه خواهد شد.
اثرات علّی شناساییشده غالباً تحت عنوان استاندارد طالیی به منظور ارزیابی بیشتر سیاست هرا بره
کار گرفته میشوند .حتی اگر بتوان بر مشکالت مربوط به درون زایی و تورش متغیرهای حذف شرده
غلبرره کرررد ،اثرررات علّرری شناسرراییشررده در بسرریاری مرروارد محدودکننررده رایزنرری برررای اتخرراذ
سیاست گذاریها هستند .در ابتدا ،تمایل به سروق بره میرانگین ترأثیرات وجرود دارد ،درحرالی کره در
عمل ،منابع ناهمگون مهمی وجود دارد که اثر اصالح سیاستی را در زمینه ای خاص تحت ترأثیر قررار
می دهد .ثانیاً ،ارتباط علّی متقاعدکننده ای بین یک شاخص معین و نتیجره مطلروب ایجادشرده وجرود
دارد که نیاز به اصالحات در این بعد از سیاسرت نیسرت و زمرانی کره ررفیرتهرای محردودی بررای
اصالحات وجود دارد ،بهتر است مهمترین اصالحات اولویت آن کشرور باشرد .ثالثراً ،هریچ ضرمانتی
وجود ندارد مبنی بر اینکه اگر اصالحات انجام شود بهطور مؤثری نیز اجرا خواهند شد.
در پایان ،نکته مهمی که باید به خاطر داشت این است که شاخص های کسب وکار بانک جهانی
قانونی ،بسیار متنوع هستند .برای مثال در چین ساختارهای رسمی ضرعیف هسرتند ،امرا مکانیسرم هرای
میشوند .شواهد بهدستآمرده از رگرسریون در ترالش بررای
دیگر منجر به سرمایهگذاری خصوصی 
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اخذ چنین اطالعاتی است .به عالوه ،کیفیت نهادهای قانونی و رسرمی و آمارهرای مربروط بره بخرش
غیررسمی ممکن است بهصورت مشتر

شرایط را برای تصمیمگیری دشوار نماید.

با در نظر گرفتن این نگرانیها میتوان چنرین نتیجره گرفرت کره اسرتفاده از نترایج منرتج شرده از
رگرسیون به منظور مهم جلوه دادن شاخص های کسرب وکرار بانرک جهرانی ارزش چنردانی نخواهرد
داشت .اما این نتایج تنها به دنبال این هستند تا بیان کنند شواهد چگونه جمعآوری شده و چگونره در
شکلگیری اندیشهها و نظرات مورد استفاده قررار خواهنرد گرفرت .شرواهد منرتجشرده از رگرسریون
به عنوان بخشی از داستان که اصول نظری و دادهها را با هم ترکیب میکننرد ،اهمیرت دارنرد هرچنرد
کرره لزومراً ممکررن اسررت از دیردگاه مباحر

دقیرق علری جررذابیت نداشررته باشررد .حتری اثرررات علری

شناساییشده که غالباً چشم اندازی یک بعدی از مباح

مهم سیاستی را ارائه میدهند ،بره گروهری از

فرضیههای قوی و آزموننشده نیاز دارنرد .همبسرتگیهرای مشراهدهشرده و تفسیرهایشران در مباحر
مرتبط با اصالح سیاستی عمومی در بیشتر مواقع از اهمیتی خاص برخوردارند.
 .2-7تمایل ب مقرراتزدایی؟

مقرراتزدایی دارنرد.

میشود این است که شاخص های کسب وکار تمایل به
انتقادی که دائماً شنیده 
پایینتر مقررات به امتیازات و رتبه بندی های بهتری ختم می شرود .در
این بدین معنی است که سطوح 
وضعیت ایده آل ،تفکیک مقررات در وضعیت موجود و وضعیت بهینه باید ممکن باشد؛ برای مثرال،
داده ها میتوانند نشان دهند که استخدام یا اخراج نیروی کار در کدام کشور مشکل ترر اسرت ،بردون
اینکه نیاز باشد تا به نتایج سیاستگذاریها اشاره شود .هرچند ،اگر پایشی در رتبهبندی قررار بگیررد،
باید نشاندهنده عملکرد بهتر یک کشور نسبت به سایر کشورها در آن شاخص باشد.
تشخیص این ادعا که تمایل به مقررات زدایی وجود دارد ،به منظرور ارزیرابی کرار سرختی اسرت.
برخی از موارد خاص در رتبه بندیهای کسب وکار بیش از شایستگی قوانین ،کارایی دولرت مردنظرر
برای کسانی که میخواهند بنگاه جدیدی راه اندازی کنند یا ثبرت مالکیرت تجراری انجرام دهنرد یرا
مشغول به تجارتی بینالمللی شوند یا مجوز ساختوساز اخذ کنند ،مهم است .در مروارد دیگرر ،مثرل
ارزیابی خودارهاری مالیراتی توسرط بنگراه هرا ،کرارکرد قروانین ورشکسرتگی و برهاشرترا گرذاری
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اطالعات اعتباری ،به نظر می رسد شاخص های کسب وکار بیشتر برا کیفیرت نهادهرای مرؤثر سرروکار
دارند تا با تمایل به مقرراتزدایی.
در کل پروژه کسب وکار بانک جهانی بر این باور استوار است از قوانین ضعیف و نظام حقروقی
غیر مؤثر ،کارایی بنگاه های اقتصادی را مختل کررده و سربب کراهش سرطح اشرتغال و افرزایش فقرر
جمرعآوری مریشروند ترأثیر

خواهد شد .ایرن دیردگاه برر انتخراب شراخصهرا و روشری کره دادههرا
می گذارد .اما بح

بر سر اینکه این مسئله سبب ایجاد تمایل به سرمت مقرررات زدایری خواهرد شرد،

اغراقآمیز است.
بزر

ترین بح

درگرفته بر سر تمایل به مقرراتزدایی برالقوه در شراخص اسرتخدام کارکنران

که سهولت استخدام و اخراج کارکنان و افزایش ساعات کار را بررسی میکررد ایجراد شرد .قروانین
بازار کار شدیداً ماهیت سیاسی دارد و شدت آن به حدی است که شاخص های مرتبط با به کارگیری
نیروی کار را در گزارشهای کسب وکار جهانی از رتبهبندی حذف کرده است (سازمان برین المللری
کار ( )2005بر سر این تغییر مجادله داشته است) .گرچه حتری بردون رتبره بنردی مناسرب از مقرررات
بازار کار ،باز هم چشم اندازی متفراوت بررای کرار در ایرن زمینره وجرود دارد .بررای مثرال ،موفقیرت
مقررات کار میتواند بر پایه شاخصهایی سنجیده شود که باع

ایجاد شغل بیشرتر در یرک یرا چنرد

جنبرره و کرراهش حمای رت از کررارگران در جنبررههررای دیگررر شررود ،برردون اینکرره تررالش کنررد تررا در
مصالحههای میان دو هدف موضعش را به طور خاص تعیین کند .در حقیقت ،گزارش توسعه جهرانی

وسیعترر بررای مسرائل برازار کرار در نظرر گرفتره اسرت ترا در
(بانک جهانی )2012 ،رویکردی نسبتاً 
شاخصهای کسبوکار برای کارکنان استخدامشده شفافیت بیشتری داشته باشد.
 .۲اقتصاد سياسی نتایج جمعآوری دادهها
در

این قضیه که چرا پرروژه کسرب وکرار ،مرؤثر و بحر انگیرز اسرت مشرکل نیسرت .گروهری از

شده و این مسئله به پروژه اعتباری علمی میبخشد.
سیاستگذاران به رتبهبندیهرا رجروع مریکننرد و حتری آنهرا را برهعنروان هردفهرای سیاسری
برمیگزینند و این مسئله به پروژه برتری میدهد .شهروندان نگران و سرازمان هرای مردنی نیرز از ایرن
دادهها استفاده میکنند؛ و همین ،پروژه را در مرکز بح های جهانی قرار میدهرد .نهایتراً ،دادههرا برا
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مسائلی روبرو می شوند و وارد بح هایی عمیق درباره نقش دولت در توسرعه اقتصراد مریشرود .ایرن
مسئله برای پروژه از بعد سیاسی مسئولیت ایجاد میکند.
گزارش کسب وکار و مباح

مربوط به آن ،اهمیت نقشی را که جمع آوری و انتشرار داده هرا در

سیاستگذاری ایفا میکند ،برجسته میسازد.
نقش حسابهای درآمد ملی به عنوان ابزاری برای مدیریت اقتصادی کرمرنرگ شرده اسرت .در
خصوص آمار فقر ،تمایل به ارزیابی فرایندهای اجتماعی و اقتصادی به اندازه بازبینی موفق سیاست ها
اهمیت دارد .پروژه کسب وکار ،داده ها را به عنوان مبنرایی بررای بررسری دقیرق سیاسرت هرا و برازبینی
فرایندها گردآوری می کند .همانطور که گفته شد ،زمانی که گزارش کسرب وکرار سراالنه در حرال
انتشار رتبه ها و حدنصابها است ،این تصور که جمع آوری و ارائه دادهها صرفاً فراینردی فنری اسرت
ساده انگارانه است .شراخص هرای کسرب وکرار بخشری از مباحر

سیاسری هسرتند ،ازایرنرو پتانسریل

تأثیرگذاری بر سیاستگذاریها را دارند.
این شاخص ها توسط دولت هایی اسرتفاده مریشروند کره اهدافشران را برر مبنرای بانرک جهرانی،
سازمانهای چندجانبه و نیز آژان های کمکهای خارجی تنظیم کردهاند.
تقابل بین دادهها و سیاست میتواند مشکلساز باشد .یکی از نگرانیهای معمرول ایرن اسرت کره
امکان دارد سیاستگذاران به جای مواجهه با چالشهای جدی ،بیشتر به دنبال غیرواقعری جلروه دادن
شاخص ها باشند .این رویداد در زمینههای دیگر بهخوبی قابل در

اسرت و تحرت عنراوین مختلفری

شناخته میشود .برای مثال قانون کمسبل ،1150( 1ص  )31بیان میکنرد« :تمرام شراخصهرای کمّری-
اجتماعی (یا حتی برخی شاخص های کیفی) هر چه بیشرتر در تصرمیم گیرری هرای اجتمراعی اسرتفاده
شود ،زمینه بیشتری برای اعمال فشار ایجاد خواهند کرد و تمایل به تحریرف و ایجراد خلرل در مرورد
آن دسته از فرایندهایی که بهمنظور نظارت در نظر گرفته شدهاند افزایش خواهد یافت ».مطلب دیگرر
قانون گودهارت ،1181( 2ص  )110است« :تمام قواعرد آمراری مرورد اسرتفاده کره در حرین کنتررل

1. Campbell’s law
2. Goodhart’s law
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خاص قرار میگیررد کره شاخصری خراص جنبره سیاسری بره خرود گرفتره و از ایرن جهرت در چشرم
سیاستگذاران برجسته شوند .پ

از آن به شاخصهای خاص و منحصربهفرد اعتمادی نخواهد بود.

در موضوع شاخص های کسب وکرار ،مسرئله مرورد طررح ایرن اسرت کره سیاسرتگرذارانی کره
خواهان بهبود رتبه کسب وکار هستند ممکن است تغییراتی موقتی در قروانین ایجراد کننرد کره ارزش
حقیقی محدودی داشته باشد .مثال واضح این مطلب کشرور روانردا اسرت کره برا وجرود رتبره  35در
کسب وکار ( 2012که بهتر از ایتالیا است) دارای درآمد سرانه ملی زیر  1000دالر بوده و بیش از 30
درصد از جمعیتش در فقر زنردگی مریکننرد .در ایرن خصروص بره منظرور فریرب اذهران عمرومی از
شاخصهایی استفاده میشود که با روشری کرامالً سراده بره خرودی خرود ارزش تغییررات را ارزیرابی
کنند .هرگونه مباحثه سیاسی قوی باید با تکیه بر ارزیرابیهرای گسرتردهترر از تغییررات ایجادشرده در
رتبهبندیهای موجود در گزارشهای کسبوکار جهانی باشد .آن دسته از ایرن مباحر

کره اهرداف

استراتيیک قوی دارند ،بسته به اهداف سیاسیشان ،محدودیت داده هرا را یرا نادیرده گرفتره یرا آن را
بزر

جلوه میدهند .یکی از نقشهای اقتصاددانهای حرفهای کمک به حفظ تعادل اسرتانداردهای

تجزیهوتحلیل متعادلشده است.
نگرانری اساسریترر دربرراره اقتصراد سیاسری ایرن اسرت کرره آیرا بانررک جهرانی نقشری قررانونی در
گردآوری و انتشار این گونه داده ها دارد همچنان که گزارش کسب وکار به یک گزارش تأثیرگذار
جهانی تبدیل می شود ،میزان پاسخ گویی در قبال داده ها و فرایندهای نارر بر این داده ها و شاخص هرا
بیشتر میشود .در سیستم دموکراتیک ،جمرع آوری دادههرا و اهرداف آنهرا و نترایج صرحت و سرقم
مربوط به آنها باید به این روش باشد.
بررا اینکرره سررازمانهررای آمرراری در بس ریاری از کشررورها از درجررهای از آزادی برخوردارنررد تررا
بدینوسیله میزان اثربخشی خود را افزایش دهند ،درنهایت جروابگروی اقرداماتی هسرتند کره انجرام
میدهند.
برای مثال ،سازمان ها و نهادی غیردولتی نظیر سازمان شفافیت بین الملرل ،خانره آزادی ،سرازمان عفرو
بینالملل و بنیاد هریتج ،با جمعآوری دادهها بهصورت هدفمند و ارائه آنها ،به دنبال این مهم هسرتند
که مجدانه بر سیاستها تأثیر بگذارند.
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در چنین مواردی ،غالباً مسئولیت پاسخ گویی در خصوص روش های مرورد اسرتفاده و صرحت و
سقم آنها نامعلوم است .به عالوه ،این حقیقت که داده هرای موجرود ممکرن اسرت تحرت خرط مشری
سیاستی خاص توسط یک سازمان گردآوری شده باشند ،ممکن است شک کاربران را در خصروص
استقالل فرایند جمعآوری دادهها افزایش دهد.
با وجود اینکه بانک جهانی یک نهاد مسئول نیست امرا در عروض مسرئولیت دولرتهرایی را کره
عضو این نهاد هستند از طریق هیئت مدیره بره عهرده دارد .همچنرین سرازمان هرای مردنی متعرددی برر
عملکرد بانک جهانی نظارت کرده و مکرراً آن را نقد میکنند .ایرن واقعیرت ممکرن اسرت بره طررز
فزاینده ای انجام فعالیت های بحر برانگیرز را سرخت کنرد ،ماننرد پرروژه کسرب وکرار کره در حیطره
ورایف بانک جهانی قرار دارد .گرچه فراهم آوردن سرمایه برای پروژه های توسعه ای ،بخش اصرلی
از فعالیت های بانک جهانی محسوب می شود ،اما این نهراد منحصرراً بره روی ایرن فعالیرتهرا تمرکرز
ندارد .همچنین ایرن سرازمان در توسرعه داده هرا و ایردههرا نقرش مهمری ایفرا مریکنرد و اگرر همیشره
عقب نشینی از مباحثه را انتخاب کند ،اثربخشی خود را از دست میدهد .بانک جهرانی حرامی طیرف
وسیعی از طرحهای مبتنی برر دادههرای آمراری اسرت :برهعنروان مثرال ،از دهره  80مریالدی ،در حرال
گردآوری دادههای مبتنی بر سنجش استانداردهای زندگی و نیرز جمرعآوری دادههرای ارزشرمند در
خصرروص خانوارهررا در تمررامی کشررورها برروده اسررت .از دهرره نررود م ریالدی نی رز در حررال بررس ری و
جمعآوری آمار مربوط بنگاهها است.
پروژه کسب وکار و گزارشهای سالیانه منتجشده از آن بخشی از تکالیف بانک جهانی بهعنروان
برینالمللری اسرت .برهعرالوه ،دالیلری منطقری بررای جمرعآوری دادههرا بره روش
توسعهای 

یک نهاد
سیستماتیک وجود دارد که اقدام بره مقایسره کشرورها در طرول زمران مریکنرد .پرروژه کسربوکرار
همواره در کانون توجه منتقدین قرار دارد؛ لذا داده ها بهتر است با توضیحی مناسب ارائه شوند .نکتره
حائز اهمیت این است که افرادی که خطمشی سیاسی خاصی ندارند بهتر است بر این پرروژه نظرارت
امکان تغییر مصالح سیاسی را دارند ،دالیل منطقی و کافی برای عدم جمع آوری و ارائره ایرن داده هرا
نیست .داده ها تعریفی مهم برای مسئولیت های دموکراتیرک در کشرورهایی اسرت کره ممکرن اسرت
فشارهای دموکراتیک اعمال شود .ایرن بیرنش برر ایرن نکتره داللرت دارد کره گرزارش کسرب وکرار
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مؤثرترین ابزار نویدبخش تغییررات سیاسرتی کشرورهایی اسرت کره عالقره منرد بره ایجراد اصرالحات
سیاستی هستند.
رتبه بندیهای کسب وکار در کشورهایی کره دارای ابرزاری بررای مهرار کرردن و متعهرد کرردن
دادههرای جرایگزینی ارائره
دولت ها هستند ،تأثیر کمتری دارد؛ زیرا در این کشرورها در مواقرع لرزوم 
می شود .بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان که حکومت های سررکوب گرری دارنرد ،آزادی
بیان را محدود ساخته اند ،در چنین کشورهایی دادهها به آسانی در فرایند پاسخگویی ثبت نمیشروند.
چنین اتفاقی اغلب در بخشهایی که بهصورت ضرعیف نهادینره شردهانرد ر مریدهرد (در ایرن نروع
دولتها کمتر به خواستههای شهروندان توجه میشود؛ لذا بیشترین اعتراضها به جمرعآوری دادههرا
و نحوه انتشارشان در این کشورها دیده میشود) .هرچند دسترسی به اینترنرت و رسرانه هرای جمعری،
کار محدودسازی دسترسی به دادهها را برای حکومتها سختتر کرده است.
با وجود انواع دادههای اقتصادی در پروژههای کسبوکار ،بردون در

جزئیرات ایرن پرروژه و

اینکه دادههای موجود چگونه جمع آوری شدهاند و چه مواردی را اندازهگیری میکنند ،نمیتروان از
دادههررای پررروژه اسررتفاده کرررد .امررا بررا وجررود ایررادات برردیهی و مشررکالت رو برره افررزایش ،پررروژه
کسب وکار به دنبال اندازه گیری مسائلی است که حتی اقتصاددان ها نیرز قبرل از شرروع پرروژه تقریبراً
چیزی در مورد آن ها نمیدانستند .مباحثه بر روی اینکه داده ها چه چیزی را مریتواننرد نشران دهنرد و
چه چیزی را نمیتوانند نشان دهند ،نباید به عنروان نقرص قلمرداد شرود .هریچ کردام کرار را بریاعتبرار
نمیکنند .باید مباحثه را بهعنوان بخشی مفیرد و حیراتی بررای افرزایش کرارایی سیاسرتگرذاریهرای
دولت نشان داد .چنین مباحثی نشاندهنده این است که سرنجش متغیرهرای کلیردی چطرور مریتوانرد
بح های سیاسی مهم را برانگیزد و به پیشبرد تأثیر ایدههای اقتصادی کمک کند.
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