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GOVERNMENTAL DETERMINANTS AFFECTING THE
ENTREPRENEURIAL INVESTMENT DECISION:
ACTIVATING THE STEP OF ESTABLISHING
ENTREPRENEURSHIP

Dr. Selmi ABDELDJABAR1

Abstract
Decision-makers of governments seek to instill entrepreneurial culture in order to encourage
individuals to create their private projects in the formal economy for revitalizing it and
providing added value to the society. This aim is achieved by depending on the procedures for
attracting the small and medium enterprises and organising the business climate. There are a
set of indicators represented in the governmental determinants by which it is possible to
identify the degree of progress made by countries to reach a decent level of entrepreneurial
activity. The countries that place entrepreneurship at the center of their interests are working
to make the step of establishing businesses effective based on strategies, programs, easy and
fast national procedures, to encourage individuals to embody their ideas through establishing
and registering their new enterprises in parallel with protecting stakeholders. While
entrepreneurs in other countries face many procedural obstacles and difficulties impeding
their entry into the formal economy, which causes some of them to give up the ambition of
establishing their enterprises, or practicing their activities in the informal economy, while
many of them tend to search for a motivated business climate in other countries which
facilitate the realisation of their investments.
Key words: governmental determinants,
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احملددات احلكومية املؤثرة على قرار االستثمار املقاواليت :تفعيل مرحلة أتسيس
املقاوالت

الدكتور ساملي عبد اجلبار
أستاذ حماضر –أ -ابملدرسة العليا إلدارة األعمال بتلمسان-اجلزائر
ملخص
يسعى أصحاب القرار على مستوى احلكومات إىل غرس الثقافة ادلقالاليةة من أجل يشجةع األفراد على إنشاء
مشاريعهم اخلاصة يف االقتصاد الرمسي هبدف ينشةطو ليقدًن قةمة مضافة إىل اجملتمع .يتحقق ىذا اذلدف من
خبلل االعتماد على االجراءات ادلتعلقة جبذب ادلقالالت الصغَتة لادلتوسطة لينظةم بةئة األعمال .يوجد رلموعة
من ادلؤشرات ادلتمثلة يف احملددات احلكومةة اليت من خبلذلا ؽلكن التعرف على درجة التقدم الذي حترزه الدلل
للوصول إىل مستوى نشاط مقالاليت الئق ،الدلل اليت يضع ادلقالاليةة يف صلب اىتماماهتا يعمل على يععةل
مرحلة أتسةس ادلقالالت اعتمادا على اسًتايةجةات ،برامج لإجراءات لطنةة سهلة لسريعة لتشجةع األفراد على
جتسةد أفكارىم من خبلل إنشاء ليسجةل مؤسساهتم اجلديدة ابدلوازاة مع زتاية أصحاب ادلصاحل ،يف حُت يواجو
ادلقاللون يف دلل أخرى العديد من العراقةل االجرائةة لالصعوابت اليت يعةق دخوذلم إىل االقتصاد الرمسي شلا يدفع
بعضهم إىل التخلي عن طموح انشاء مؤسساهتم ،منهم من يلجأ إىل شلارسة نشاطهم يف االقتصاد الغَت رمسي ،يف
حُت يتجو الكثَت منهم إىل البحث عن بةئة أعمال زلعزة يف دلل أخرى يسهل علةهم اصلاز استثماراهتم.
الكلمات املفتاحية :احملددات احلكومةة ،الثقافة ادلقالاليةة ،اإلجراءات ،أتسةس ادلقالالت ،ادلقاللون.
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مـقدمــة:
يعد السلوك ادلقالاليت يف أي رلتمع الشغل الذي يسعى العديد من ادلتخصصُت يف سلتل اجملاالت
لالباحثون لأصحاب القرار إىل فهمو ،يعسَته ل يطويره عرب الزمن ،ألن التعرف على أىم احملددات اليت يؤثر
فةو ،الدلافع اليت حترهو ،ادلكوانت اليت يشكلو ل هل ما يؤل يصرفات األفراد يساىم يف ينمةة برامج
انجعة لتحعةز لأتطَت إنشاء مشاريع خاصة ل جديدة هبدف حتقةق التنمةة ادلستدامة يف اجملتمع.
أثبتت العديد من الدراسات أن للمقالالت خصوصةات دتةزىا عن ادلؤسسات الكبَتة ،هما اهنا يعرف
العديد من ادلشاهل اليت يق أمام حتقةق ىذه التنمةة بداية من أتسةس ادلشرلع إىل غاية يسويق ادلنتوج أل
اخلدمة ،خاصة ادلشاهل التمويلةة ،اإلدارية ل التنظةمةة لهذلك الصعوابت ادلتعلقة ابلتسويق لالتكنولوجةا
ادلستعملة .إضافـة إىل مشاهل احملةط الذي يعةش فةـو هظرلف ل مناخ البلد الذي يتوطن فةـو خاصة يف
ظل سةاسة التحرير االقتصادي ل االنعتاح الذي انتهجتـو العديد من الدلل شلا يساىم يف التأثَت على
معدالت أتسةسها لظلوىا.
يعددت ل اختلعت لجهات النظر حول أىم زلددات السلوك ادلقالاليت لدرجة يصعب حصرىا ،يعود
السبب يف ذلك إىل يعدد التعسَتات ادلقدمة من طرف الباحثُت يف علم النعس لاالجتماع ،علم االقتصاد
لأصحاب القرار ،ذلك ألن ىذا السلوك انيج عن التعاعل بُت األفراد لالبةئة اليت يعةشون فةها لىو ما
يساىم يف يكوين قةم لأفكار ل مةوالت شخصةة جتاه ادلقالاليةة ل اليت يصدر عنو سلوها مقالاليةا ،فثقافة
أي رلتمع حتدد سلوك أفراده .انطبلقا شلا سبق ،هة ؽلكن للحكومات من التأثَت على السلوك ادلقالاليت
اعتمادا على ينظةم دخول ادلقالالت اجلديدة إىل االقتصاد؟
لزلاللة لئلجابة ،يتم التطرق يف ىذه الورقة البحثةة إىل الكةعةة اليت ينظم بواسطتها الدلل األنشطة اليت يؤثر
على حةاة ادلقالالت من إجراءات حكومةة لتحعةز ادلقاللُت على االستثمار يف االقتصاد الرمسي ،مث حتلةل
مرحلة االنشاء من خبلل عملةة يسجةل ادلقالالت لحتديد أىم اجملاالت اليت يعرقل ىذه العملةة ،لةتم يف
األخَت عرض أىم ادلبادرات اليت من شأهنا ادلساعلة يف جعل ىذه ادلرحلة فعالة اعتمادا على ختعةض أل
إلغاء احلد األدىن لرأس مال ادلقالالت ل السعي إىل يقلةص لقت االنشاء ل ختعةض يكلعتو ابستحداث
أجهزة للمرافقة ادلقالاليةة للمشاريع اجلديدة ،مبساعدة نظام الشباك الواحد ل استخدام يكنولوجةا
ادلعلومات لااليصاالت.
يهدف ىذا البحث إىل التأهةد أن خلق فرص العمل ل النمو االقتصادي ىو التحدي الذي يواجهو الدلل
يف رتةع أضلاء العامل ل ذلك ابالعتماد على ادلقالاليةة ،إال أن هةعةة التوجو لبناء الربامج لالسةاسات ادلتكةعة
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مع بةئة األفراد خللق ل حتعةز ثقافة من أجل إنشاء مشاريع خاصة جملتمعهم يعد استثمارا يف حد ذايو
ليتطلب يراهمةة يف العمل ،شرلطا ضرلرية ،إجراءات سهلة ل فعالة ،إمكانةات للقت الزم لتحقةق ذلك.

 -1تنظيم األنشطة املؤثرة على حياة املقاوالت يف االقتصاد الرمسي:
يعد مناخ االستثمار عامل أساسي يؤثر على جتسةد ادلقالالت اجلديدة يف السوق من حةث العرص
لالتهديدات اليت حتدد بقاءىا لمستقبلها همرحلة متقدمة ل أتسةسها همرحلة أللةة.

 -1-1مزااي انشاء املقاوالت يف القطاع الرمسي
غلد أصحاب األفكار ل ادلشاريع أنعسهم أمام رلموعة من اإلجراءات اليت غلب التعامل معها من أجل
جتسةد أفكارىم ،عدد ىذه االجراءات ل فعالةتها مريبط بشكل هبَت ابلوسط الذي يود أن ينشط فةها
ادلستثمرلن ،ىذا الوسط ػلدد معدل إنشاء ادلؤسسات اجلديدة يف أي رلتمع ،حرهة لاجتاىات يدفق
االستثمارات ،هما يؤثر على يعاعل األفراد مع سلتل األشكال القانونةة اليت ينظم األنشطة ل مدى قدرهتم
على جتالز مراحل إنشائها ل ذلك يبعا لئلجراءات الرمسةة ادلعتمدة بتسجةل ادلقالالت يف القطاع الرمسي
للبلد ،أين يستعةد ادلقاللون اجلدد من سلتل ادلزااي لالتحعةزات ادلقدمة جلذب االستثمارات اجلديدة ل
خلق ادلؤسسات الصغَتة ل ادلتوسطة هالتكوين ،االستشارات لادلرافقة ادلقدمة من طرف ىةئات الدعم
لاحلصول على هافة ادلعلومات االقتصادية ،القانونةة ل التنظةمةة البلزمة مع امكانةة االستعادة من ادلزااي
الضريبةة لالتمويلةة خبلل السنوات األلىل من بداية النشاط ل عقد صعقات مع ادلتعاقدين مع ضمان
احلماية للتعامبلت ،ابإلضافة إىل استمرارية النشاط حىت بعد ذىاب ادلؤسسُت همشارهة شرهاء أل مساعلُت
جدد ل التحول يف حجم ادلؤسسة ليغةَت شكلها القانوين ،يف ادلقابل ىذه االستمرارية يستعةد منها البلد
هذلك لتحقةق التنمةة ادلستدامة اعتمادا على اقتصاد نشةط ل مرن.

 -2-1األنشطة احلكومية املؤثرة على إنشاء املقاوالت
ينالل الباحث " "Devi R. Gnyawaliيف دراسة حول السةاسة العامة لادلقالاليةة اجملاالت ادلشًتهة
اليت ينبغي على السةاسات العامة ينالذلا من حةث زايدة العرص للمقاللُت لخلق بةئة عامة يعزز رلح
ادلبادرة ل يشجةع إنشاء ادلؤسسات اليت يدعم أصحاب ادلشاريع ابإلضافة إىل يقدًن ادلساعدات ادلالةة
لغَت ادلالةة ،هما "يشَت األدبةات القائمة إىل أن رأس ادلال البشري يعد موردا مهما لرايدة األعمال ،للكن
أيضا يكلعة العرصة البديلة المتبلك مقاللة ،فإذا هانت التكلعة مريععة ،فإن ادلقاللُت
ىذه النتةجة يعكس ً
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يعضلون القةام أبجر منتظم يوفر االستقرار ليقلل من ادلخاطر" .1هما ختتل أعلةة هل بعد من األبعاد
البةئة ادلقالاليةة عرب الدلل ،فعي البلدان اليت يكون فةها العرص قلةلة أمام ادلستثمرين ،غلب الًتهةز على
حتسُت السةاسات ل اإلجراءات االقتصادية على ادلستوى الكلي للدللة ،ل لضع إطار قانوين لمؤسسي
لكعاءة أداء القطاع اخلاص ،فإذا مل يكن ىناك فرص جذابة يف البةئة ،فإن ادلقاللُت لن يذىبوا إىل ادلشاريع.
لةست هل عوامل البةئة متسالية األعلةة يف هل الدلل أل يف نعس الوقت ،فدلر هل عامل ؼلتل
على جانب معُت من عملةة ينمةة ادلغامرة اجلديدة اليت ينوي معاجلتها.2

اعتمادا

من بُت أنشطة األعمال اليت يؤثر على  21رلاال يف حةاة ادلقالالت هما يتنالذلا البنك العادلي يف دراسايو
( )1212صلد )2 :بدء النشاط التجاري من حةث احلد األدىن لرأس ادلال ادلدفوع من طرف ادلؤسسُت
للشرهة ألحد البنوك أل ىةئة معنةة بذلك قبل يسجةل ادلؤسسة أل دفع قسط منو قبل التسجةل ل القسط
اآلخر بعد بدأ النشاط ،االجراءات ،الوقت لالتكلعة البلزمة إلنشاء شرهة ذات مسؤللةة زلدلدة.
 )1استخراج يراخةص البناء اعتمادا على االجراءات ،الوقت لالتكلعة البلزمة الستكمال اجراءات البناء
ابإلضافة إىل مراقبة اجلودة ل يقنةات السبلمة يف نظام يراخةص البناء )3 .يوصةل الكهرابء ل يرهز ىو
اآلخر على االجراءات ،الوقت لالتكلعة لتوصةل ادلشرلع بشبكة الكهرابء مع ضمان الثقة ابلتزلد ابلكهرابء
لالشعافةة يف يسعَتة االستهبلك  )4.يسجةل ادللكةة بناء على االجراءات ،الوقت لالتكلعة لنقل ادللكةة
لجودة نظام اإلدارة )5 .احلصول على االئتمان استنادا على أنظمة ادلعلومات االئتمانةة ل قوانُت
الضماانت  )6.زتاية ادلستثمرين األقلةة ابإلفصاح ل االلتزام يف معامبلت األطراف ذلي العبلقة ل ضمان
حقوقهم يف ادلعامبلت ليف حوهمة الشرهات )7 .دفع الضرائب من خبلل ادلدفوعات ،الوقت ،إرتايل
سع ـر الضرائب ل مع ـدل مساعلة الشرهة لبلمتثال جلمةع اللوائح الضريبةة ادلوجودة يف البلد )8 .التجارة عرب
احلدلد بدءا ابدلستندات ،الوقت لالتكلعة لتصدير ادلنتوج ذل ادلةزة النسبةة لاستَتاد قطع الغةار )9 .إنعاذ
العقود من خبلل يوفَت إجراءات قضائةة ذات نوعةة ،الوقت لالتكلعة لتسوية النزاعات التجارية.
 )22يسوية حاالت اإلعسار نسبة إىل الوقت ،التكلعة لمعدل االسًتداد التجاري ل مدى قوة االطار
القانوين لئلعسار )22 .يوظة العمال بتوفَت نظام مرن لذلك  )21التعاقد مع احلكومة عن طريق
إجراءات للقت للمشارهة ل الظعر بعقود عمل .يتم استخدام ىذه احملددات يف حتلةل النوايج االقتصادية

1

Chowdhury, F & al. Corruption, entrepreneurship, and social welfare. Springer Briefs in
Entrepreneurship and Innovation, DOI 10.1007/978-3-319-64916-0_5
2
Gnyawali, D, R. (July 1994). Environment for entrepreneurship development, key dimensions and
research implications. Entrepreneurship Theory and Practice · 43-62.

169

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (2); February 2020

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (2); February 2020
للدلل لحتديد االصبلحات الناجحة يف رلال أنظمة أنشطة االعمال مع حتلةل ادلستوايت اليت صلحت يف
حتسةنها لأسباب ىذا النجاح من أجل يعمةم االستعادة على الدلل اليت يعرف أتخرا يف ذلك.1
ىناك العديد من البحوث اليت يناللت أتثَت اإلجراءات احلكومةة ادلنظمة ألنشطة األعمال لاعتبار درجة
احلرية االقتصادية همقةاس دلعدل ادلقالاليةة يف الدلل ل من بةنها دراسة  )1228( Nystromحةث
يوصل إىل أنو هلما هانت إجراءات االئتمان ،التشغةل ل التجارة أقل هلما يوجهت معدالت انشاء
ادلقالالت إىل الزايدة 2أما احلد األدىن لرأس ادلال قد يعد اريعاعو عائقا لبدء النشاط لمن مث يشكل عقبة
أمام خلق فرص العمل ل حتقةق التنمةة ،فاإلجراءات احلكومةة الرمسةة اليت يشًتطها الدلل لتأسةس ادلشاريع
يتعالت من بلد آلخر ل قد يصبح مكلعة .3لذلك يتخوف العديد من الباحثُت من أن التنظةم يعرقل
ادلقالاليةة ألنو يزيد من يكلعة الدخول ،ليقلل من االبتكار يف الصناعة اخلاضعة للتنظةم ،ليعةد الشرهات
الكبَتة ألهنا يستطةع التغلب على يكالة االمتثال للوائح بسهولة أهرب من الشرهات الصغَتة .4غلب
يبسةط االجراءات ليسهةل إمكانةة الوصول إلةها ابعتبار أن النشاط االقتصادي يتطلب يوافر قواعد

رشةدة ل يشمل بذلك القواعد البلزمة إلثبات حقوق ادللكةة لخعض يكالة يسوية ادلنازعات لزايدة
امكانةة التن بؤ ابلتعاعبلت االقتصادية ليزليد الشرهاء ادلتعاقدين بسبل لتوفَت احلماية القانونةة ضد
التعسعات.5

 -2فعالية مرحلة أتسيس املقاوالت
من أجل الوصول إىل الععالةة يف مرحلة يسجةل ل أتسةس ادلقالالت اجلديدة يف القطاع الرمسي ،ينبغي
معرفة أىم ادلواطن اليت ؽلكنها أن يشكل عائقا أمام أصحاب األفكار لادلشاريع مث عرض أىم السةاسات
ادلتبعة من طرف احلكومات من أجل معاجلة ىذه العراقةل.

 1األنظمة المتعلقة بتوظٌف العمال والتعاقد مع الحكومة لم تدرج فً ترتٌب عام  0202من طرف مجموعة البنك الدولً.

2

Nystrom, K. (2008). The institutions of economic freedom and entrepreneurship. Public Choice,
136(3/4), 269–282.

 3معٌار المقارنة بالنسبة للبنك الدولً ٌكمل فً تأسٌس شركة صغٌرة إلى متوسطة ذات مسؤولٌة محدودة لبدأ مزاولة عملها
رسمٌا ،مملوكة لمواطنٌن محلٌٌنٌ ،عادل رأس مالها التأسٌسً عشرة أمثال متوسط الدخل القومً للفرد ،تعمل فً األنشطة
التجارٌة والصناعٌة العامة ،وٌعمل بها ما بٌن  02إلى  52موظفا

4

Bailey, J, B., & Thomas, D, W. ((2017)). Regulating away competition: the effect of regulation on
entrepreneurship and employment. J Rrgul Econ 52.237.254

 5البنك الدولً ،تقرٌر ممارسة أنشطة األعمال ،مطبوعة مشتركة للبنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية ،ص .42
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 -1-2عملية تسجيل املقاوالت

يعتمد دخول ادلقالالت اجلديدة إىل السوق على عدد االجراءات الواجب ايباعها يف الدلل شلا ينشأ عن
ذلك لقت ل يكلعة للقةام هبا من طرف ادلقاللُت قبل بداية النشاط ل بعده .اإلجراء هما يعرفو البنك

الدليل أبنو أي يعامل بُت مؤسسي ادلقاللة لأطراف خارجةة هالدلائر احلكومةة ،احملامون ،ادلراجعون  ...ل
يعترب إجراءات منعصلة يلك اليت جتري يف مكايب سلتلعة لنعس ادلبٌت أل زايرة ادلكتب ذايو عدة مرات
الستةعاء إجراءات متسلسلة سلتلعة ،هما يشمل ادلراسبلت أل ادلعامبلت مع ادلصاحل العامة هاحلصول على
ختم أل فتح حساب مصريف ،لغلري احتساب هل إجراء إلكًتلين بشكل منعصل ،لال يؤخذ اإلجراءات

ادلختصرة يف احلسبان إال إذا يوافرت فةها أربعة ( )4معايَت أساسةة :1أن يكون قانونةة ،متاحة لعموم
الناس ،يستخدمها أغلبةة الشرهات ليؤدي جتنبها إىل حدلث أتخَتات.
أجرى هل من " Leora Klappeل آخرلن" دراسة جتريبةة حول العبلقة بُت ادلقالاليةة لبةئة األعمال،
حةث مت جتمةع بةاانت  222دللة من حةث عدد ادلقالالت ادلسجلة حديثا على مدى فًتة  8سنوات
( ) 1227-1222إىل جانب جتمةع بةاانت حول أداء لىةكل السجبلت التجارية ذلذه الدلل ،بةنت
نتائج الدراسة أن سهولة أهرب يف بدء النشاطات لاحلكم الراشد يريبط مع زايدة النشاط ادلقالاليت.2

-2-2

جماالت تعقد إجراءات إنشاء املقاوالت

مت دراسة اجراءات دخول ادلقالالت ( )start-up firmsادلبتدئة يف  85بلدا من طرف Djankov
" "Hart & alمن خبلل بةاانت عدد اإلجراءات ،الوقت الرمسي لالتكلعة الرمسةة ل اليت يتحملها
ادلقاللون قبل أن يتمكنوا من العمل بشكل قانوين ،ل خلصوا إىل أن البلدان ذات اإلجراءات الثقةلة
لدخول ادلقالالت يتمةز مبعدل عايل من العساد لاقتصاداهتا يكون غَت رمسةة بصعة أهرب ،هما يتمةز أهثر
بعدم جودة السلع العمومةة أل اخلاصة ،3فالتعقةد يف إجراءات التأسةس يظهر هذلك من خبلل اريعاع
احلد األدىن لرأس ادلال البلزم لبدأ النشاط ابدلوازاة مع ضع التمويل لتأسةس ادلقالالت اجلديدة ،فعدم
 ال تعتبر التعامالت ما بٌن مؤسسً المقاولة أو مسؤولٌها و الموظفٌن بمثابة إجراءات ،وال ٌتم إدراج اإلجراءات التً تقوم
بها الشركة لتوصٌلها بخدمات الكهرباء ،والمٌاه ،والغاز ،والصرف الصحً ،والتخلص من النفاٌات فً مؤشر بدء النشاط
التجاري.
 1البنك الدولً ،مصدر سابق ،ص .42
2

Klapper, L., & al. (May 2009). The Impact of the business environment on the business creation
process. Policy Research Working Paper 4937. The World Bank, p 01-19.
3
Djankov, S., & al. (February 2002). The regulation of entry. The Quarterly Journal of Economics, p 0137.
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لجود مرلنة يف منح القرلض من جانب القطاع ادلصريف يعترب من ادلعوقات اليت حتول دلن انشائها ،ليرجع
السبب يف ذلك إىل عدم لجود الثقة يف اسًتداد القرلض بسبب عدم يوافر اخلربة لدى أصحاب
ادلؤسسات ابعتبارىا يتمتع مبعدل خطر أهرب ،ل عدم قدرهتا على يقدًن الضماانت الكافةة إىل جانب
اطلعاض أرابحها بسبب ضآلة حجم معامبلهتا يف بداية نشاطها ،حىت التمويل األجنيب يتخوف من ىذه
االستثمارات بسبب التنظةمات القانونةة ل اقتصار معظمها على ادلؤسسات العائلةة اليت يف حد ذاهتا
يعضل االبقاء على اخلاصةة العائلةة.
هذلك عدم االستقرار يف التشريعات ل القوانُت ل عدم استجابة ادلقاللُت ذلا خاصة يف ظل غةاب
ادلعلومات حول الوضع االقتصادي لالقطاعات اليت ؽلكن أن يكون فرصا لبلستثمار اجلديد ،هما أن
ادلقاللُت غلدلن صعوابت يف التأسةس نتةجة لتعدد اذلةئات ل ادلصاحل اليت غلب التواصل معها ل دفع
ادللعات االد ارية ذلا همصلحة السجل التجاري ،مصلحة الضرائب ،البنوك ،شرهات التأمُت ،ىةئات الدعم
ليعدد األجهزة ادلشرفة على االستثمار ل يضارب مطالبها.
مـن ادلشاهل اإلدارية ما ؼلص صاحب العكرة عندما يكون غَت ملم ابلقواعد ل اإلجراءات احملاسبةة لالقدرة
التنظةمةة خاصـة عندما يكون ادلؤسسة ادلراد أتسةسها فردية أل عائلةة ،شلا قد يؤدي إىل قةام ىذه
ادلؤسسات على أسس غَت علمةة يعتمد على التقلةد ل االجتهادات اخلاصة بسبب نقص التأىةل ل اخلربة
مبجال األعمال ،شلا يدفع البعض إىل االستعانة مبكايب اخلربة احملاسبةة ل دراسات السوق ل إعداد سلطط
أعمال ليكلعهم أعباء إضافةة عالةة.
هي يتجالز ادلقاللون ىذه ادلشاهل يلزمو مدة زمنةة ،هلما هانت طويلة هلما شكلت خطرا على العرصة
اليت يعد عامبل أساسةا لتأسةس ادلقاللة.
يوصل هل من " "Keilbach" ،"Audretschل " "Lehmannإىل أن ىناك اريباطا بُت
اإلجراءات احلكومةة ل االدارية ادلرىقة فةما يتعلق بتأسةس الشرهات ،لاطلعاض عدد الشرهات ادلسجلة
لفقا للقوانُت ل االجراءات السارية ل زايدة االقتصاد غَت الرمسي لاطلعاض حجم الوعاء الضرييب ليعشي
1
عددا أقل من ادلوالةد اجلدد يف الشرهات
العساد  .يف ل م أ فإن الصناعات اليت ختضع لتنظةم أهرب شهدت ً
ظلوا بطةئًا يف التوظة يف العًتة  .1222-2998لقد ينجح الشرهات الكبَتة يف الضغط على ادلسؤللُت
لً
احلكومةُت لزايدة اللوائح لزايدة يكالة منافسةها األصغر .هما صلد أن األنظمة دتنع ظلو العمالة يف رتةع
الشرهات لأن الشرهات الكبَتة أقل احتماال للخرلج من صناعة ختضع لرقابة شديدة من الشرهات

 1البنك الدولً ،مصدر سابق ،ص .42
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الصغَتة .1للعساد عبلقة سلبةة مع رجال األعمال من الذهور لاإلانث على حد سواء .النتةجة يتعق مع
األدبةات ادلوجودة ( Anokhinل  .)Schultz 2009إن الوقت البلزم لبدء عمل جتاري لو عبلقة
سلبةة لىامة بكل من رلح ادلبادرة سواء للذهور لاإلانث.2
حسب البنك الدليل ( ،)1226ىناك طرف اثلث يشارك يف يشكةل ادلقالالت لذلك يًتيب عنو عدة

آاثر:3

 أهثر التكالة ادلتعلقة ببدء ادلقالالت أتيت من دفع احلقوق اليت دتنح إىل طرف اثلث منادلهنةُت هاحملامُت لادلوثقُت.
 غالبا ما يلجأ ادلقاللون إىل خدمات طرف اثلث يف بدء مقالالهتم ألن العملةة يكون جدمعقدة.
 االقتصادايت ادلتمةزة بتدخبلت أهثر من طرف اثلث يف أتسةس ادلقالالت دتةل ألن يكونادلقالالت العاملة هبا أهثر يف القطاع غَت الرمسي .إهنا دتةل إىل أن دتلك قوانُت للوائح أقل لاليت
يصعب الوصول إلةها ،ل هعاءة أقل ألنظمة القضاء ادلدين.
 يستخدم خدمات التوثةق يف رلال ادلقالالت ادلبتدئة يف  76من  289اقتصاد مشلو يقريرشلارسة أنشطة األعمال.
انطبلقا من رلموعة من البحوث ادلةدانةة السابقة لعدد من الباحثُت حول إجراءات دخول ادلقالالت،
خلص هل من "  Thomas,Dل  " Bailey, J, Bبعرضةة أن التنظةم يشكل عائقا أمام الشرهات
اليت يسعى لدخول صناعة ما ،4ل ىو ما يبةنو هل من " Amit ،Klapperل "Guillenأن ىناك
عوائق هبَتة أمام بدأ النشاط التجاري ل أتسةس ادلقالالت ،ل أن ذلك يريبط اريباطا سلبةا بكثافة أنشطة
األعمال ،فعلى سبةل ادلثال ،هلما قل عدد اإلجراءات ادلطلوبة لتأسةس الشرهات ،ازداد عدد الشرهات
ادلسجلة ،عبللة على ذلك ،ذتة عبلقة قوية بُت يكلعة أتسةس الشرهات (هنسبة مئوية من إرتايل الدخل
القومي) ل هثافة أنشطة األعمال .ل يريبط اطلعاض قدره  % 22من يكلعة أتسةس الشرهات ابريعاع
الكثافة بنحو نقطة مئوية لاحدة.5

1

Bailey, J, B., & Thomas, D, W., Op.cit.
F. Chowdhury & al., Op.cit.
3
World Bank, Doing business: Measuring regulatory quality and efficiency. World Bank ISBN
(electronic): 978-1-4648-0668-1, DOI: 10.1596/978-1-4648-0667-4, p 54.
4
Bailey, J, B., & Thomas, D, W., Op.cit.
2

 5البنك الدولً ،مصدر سابق ،ص .42
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 -3-2ختفيض أو إلغاء احلد األدىن لرأس مال املقاوالت
حسب " Claudia Álvarezل آخرلن" اعتمادا على مقاربة مؤسسةة لدراسة أتثَت اللوائح على
نشاط رايدة األعمال  ،مبقارنة الدلل ادلتقدمة لالنامةة من خبلل رلموعة بةاانت  49دللة خبلل العًتة من
 1222إىل  ، 1222ل انطبلقا من رلموعة قواعد البةاانت الدللةة لجدلا أن ىناك أتثَتاً إغلابةاً
لتشريعات اإلنعاق احلكومي ل قوانُت رايدة األعمال على النشاط ادلقالاليت ،هما أن اللوائح قد يكون ذلا

أتثَتات سلتلعة على رايدة األعمال لفقا للتنمةة االقتصادية يف الببلد.1
قام هل من " "Storey" ،"Van Stelل " "Thurikبدراسة حول العبلقة بُت األنظمة لادلقالاليةة
عرب  39دللة ،ل يبُت أن طلب احلد األدىن لرأس ادلال من أجل إنشاء ادلقالالت لو عبلقة عكسةة
ابدلقالاليةة حةث يساىم يف ختعةض معدالت ادلقالالت عرب ىذه الدلل.2
يعترب شرط احلد األدىن لرأس ادلال ذلك ادلبلغ احملدد من رأس ادلال حىت قبل البدء يف اجراءات التسجةل
لذلك من أجل زتاية ادلستثمرين ل الدائنُت ،لكن غالبا ما يتم سحب ىذه ادلبالغ ادلودعة على العور بعد
إدتام اجراءات التسجةل لابلتايل يصبح ىذا االجراء بدلن فعالةة من حةث احلماية من اإلعسار،
فحسب" " Djankov Hart & alفإن دفع مبالغ اثبتة من رأس ادلال ال أيخذ بعُت االعتبار العرلق
يف ادلخاطر التجارية هما أن معدالت اسًتداد الديون يف حاالت شهر االفبلس لةست أهثر اريعاعا يف
البلدان القائمة بتطبةق شرلط احلد األدىن لرأس ادلال منها يف البلدان اليت ال يقوم بتطبةق يلك الشرلط.3

 -3تقليص وقت إنشاء و ختفيض تكاليف التأسيس
يعد البلدان اليت يتمةز عن غَتىا بدؽلقراطةة أهرب ل يعقةدات حكومةة أقل يوجد هبا إجراءات أخ

لدخول ادلقالالت ،4لذلك يسعى إىل التنافس من أجل جذب لاحتضان ادلشاريع االستثمارية اعتمادا على
ىةئات ل اسًتايةجةات على ادلستوى الكلي.

1

Álvarez, C ., & al. (2014). Regulations and entrepreneurship: evidence from developed and developing
countries, Revista de ciencias administrativas y sociales. Vol. 04, Edición especial, pp. 80-89, URL:
http://www.jstor.org/stable/43786372.
2
Stel, A, V., & al. (September 2006). The effect of business regulations on nascent and young business
entrepreneurship. Business and Policy Research, p 03.

 3البنك الدولً ،مرجع سابق ،ص .42
Djankov, D., Op. Cit, P 01.

174

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (2); February 2020

4

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (2); February 2020

 -1-3املرافقة املقاوالتية الحتضان املؤسسات اجلديدة
استحدثت العديد من الدلل رلموعة من ىةئات دعم إنشاء ادلؤسسات اجلديدة ،احلاضنات لالتعلةم
ادلقالاليت يف القطاعُت العام ل اخلاص ،يشرف علةها متخصصُت من أجل ادلساعلة يف إغلاد احللول
للمشاهل اليت يعرقل قرار االستثمار ،حةث يعمل على حتعةز ل مرافقة الشباب ادلقالل ،يسهةل اإلجراءات
ليقدًن سلتل اإلعاانت ادلالةة لبدء النشاط ل منها ما يتجالز مرحلة التأسةس لةمتد إىل يدعةم مرحلة
النمو ل التوسةع ،ل دتس ىذه ادلبادرات حىت االععاء من دفع الضرائب خبلل السنوات األلىل لئلنشاء
لعدم دفع االشًتاهات االجتماعةة ألصحاب الكعاءات العالةة لتشجةع لظةعة البحث لالتطوير .ىناك من
الدلل من أنشأت لزارة خاصة بذلك هتدف إىل غرس الثقافة ادلقالاليةة ل يشجةع العمل احلر ل جذب
االستثمار.
يساىم ىذه اذلةئات هذلك يف يقدًن العديد من االستشارات حول جتسةد األفكار االبتكارية من الناحةة
االقتصادية ،القانونةة ،التقنةة ل التسويقةة خاصة يف ظل يعدد أصحاب ادلصاحل اليت يتعامل معها ادلؤسسة،
فاحتضان األفكار ل مساعدة أصحاهبا على جتسةدىا مهم يف ظل ادلنافسة الشرسة ل التغَتات اليت
يشهدىا الدلل يف عصر العودل ة زايدة على احتكار بعض الشرهات الكربى لاليت حتالل منع لجود منافسُت
جدد من خبلل التأثَت على يعقةد إجراءات الدخول ل جعلها يعجةزية.
مبا أن العديد من ادلقالالت جتمع بُت اإلدارة ل ادللكةة خاصة يف ادلرحلة األلىل من التأسةس هادلؤسسات
العائلةة ،صلد أن صاحب العكرة غالبا ما سةكون مدير ادلؤسسة يعتمد على خربيو الشخصةة شلا غلد
صعوبة يف التكة مع بةئة األعمال ،لذلك يتكعل اذلةئات الداعمة بتقدًن التكوين يف رلال التسةَت
لبلعتماد على االسًتايةجةة يف رلال االدارة ل التسويق بدال من اختاذ القرار العشوائي ،هما يساعد األفراد
على ادلشارهة يف اللقاءات لالتظاىرات الوطنةة ل الدللةة اليت من شأهنا اغتنام العرص ،عقد ادلناللة ل العقود
مع ادلتعاملُت احلالةُت حىت قبل بداية النشاط من أجل يطوير أشكال التعالن مع احملةط ادلؤسسايت
لاستهداف األسواق لمنافذ التوزيع خاصة يف ظل عزلف ادلؤسسات عن التعامل مع ادلشاريع اليت ستكون
حديثة النشأة بسبب امكانةة فشلها ل جتربتها اجلديدة شلا غلعلها يتخوف من ضمان مصاحلها ل يعضةل
التعامل مع ادلؤسسات ادلوجودة يف السوق.
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-2-3

أنشاء نظام الشباك الواحد

من بُت األجهزة اليت جلأت إلةها العديد من الدلل لتسهةل عملةة أتسةس ادلقالالت صلد أنظمة الشباك
الواحد لتقريب ادلستثمر من اذلةئة اخلاصة باالستثمار لاجلهات التابعة ذلا لادلعنةة بكل ما يتعلق حبرهة
االستثمار ،حةث يتكعل بعملةات يسجةل االستثمار ،منح الًتاخةص الضرلرية اليت بدلهنا يتعرض
ادلستثمر دلختل العقوابت ،إىل جانب اجلمع بُت خدمات االدارات ذات العبلقة ابلتأسةس من خبلل
شلثلةها ،لذلك هبدف يسهةل ليبسةط اإلجراءات القانونةة للدخول ،فعي حالة أي يعثر ،ينقل ادلمثل
االنشغال إىل إداريو الرئةسةة حلل ادلشكل إىل أن يتم إهناج رتةع االجراءات اليت يتوج ابلتأسةس.
من بُت أىم النتائج اليت ؽلكن التوصل إلةها ابالعتماد على ىذا الشباك ىو ربح الوقت ل اطلعاض
التكالة  ،ل ابلتايل جذب أهرب لبلستثمارات خاصة عندما يتم يوحةد اإلجراءات ،االبتعاد عن
البَتلقراطةة الضارة ل اإلجراءات البطةئة ل االستغناء عن يلك الزائدة منها خاصة يعادي يكرار طلب نعس
ادلساندات من عدة جهات ،التعامل بكل شعافةة ل يكافؤ العرص ،إىل جانب إدخال اآللةات اجلديدة
هاستخدام االنًتنت ،هل ىذه العوامل من شأهنا اهناء ادلشاهل التأسةسةة بُت ادلقاللُت اجلدد ل اإلدارة
ادلكلعة ابالستثمار.
بةنت دراسة " "Steven F. Kreftل " "Russell S. Sobelيف الوالايت ادلتحدة حول ظلو
النشاط ادلقالاليت يف هل لالية أن لدرجة احلرية االقتصادية أتثَتات هبَتة يف ادلستوى األساسي من النشاط
ادلقالاليت .ببساطة ،بةئة من الضرائب ادلنخعضة ،عدد اللوائح ادلنخعضة ،لحقوق ادللكةة اخلاصة آمنة ىي
عوامل ضرلرية لتشجةع النشاط ادلقالاليت الذي يعترب حةوية إلنتاج النمو االقتصادي.1

 -3-3استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت
إن حتديث السجل التجاري ل الذي عادة ما يكون مريبطا إبصبلحات حول القطاع اخلاص لو أتثَت إغلايب
لةس فقط على سهولة إنشاء ادلقالالت بل أيضا على يسجةل مقالالت جديدة ،فتبسةط إجراءات أتسةس
الشرهات يشكل عنصرا حامسا يف زايدة عدد ادلقالالت العاملة يف القطاع الرمسي .2يستخدم التسجةل
االلكًتلين يف العديد من البلدان األسرع يف رلال بدء ادلقالالت مثل نةوزيبلندا ،اسًتالةا ،سنغافورة ،هندا ل
الربيغال الختصار الوقت ،مكايب التسجةل يف بعض الدلل يتةح أيضا إمكانةة البحث ادلباشر عرب
1

Kreft, S, F., & Sobel, R, S. (2005). Public policy, entrepreneurship, and economic freedom. Cato Journal,
Vol. 25, No. 3, p 595-616.
2
Klapper, L., & al, Op. Cit. p 01-19.
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األنًتنت عن أمساء ادلؤسسات لادلعاجلة االدارية الستمارات التسجةل ،ل ساند بعضها خدمة أتسةس
الشرهات ليقدًن احلساابت السنوية من خبلل األنًتنت ،إىل جانب إمكانةة التبادل االلكًتلين للبةاانت مع
اجلهات احلكومةة األخرى (الضرائب ،التأمةنات االجتماعةة  )...فضبل عن نشر ادلعلومات ادلتعلقة
ابلشرهات على القطاع اخلاص.1
يتةح موقع ادلرهز الوطٍت للسجل التجاري 2يف اجلزائر معلومات حول معرفة األشخاص اخلاضعون للقةد يف
السجل التجاري ،األشخاص غَت ادلؤىلُت دلمارسة نشاط جتاري ،طبةعة التسجةل يف السجل التجاري،
يكوين ملعات القةد يف السجل التجاري ،شرلط التسجةل يف السجل التجاري ،األشخاص ادلعنويون،
يسجة ل التسمةة أل الغرض االجتماعي لشرهة ،الرىن احلةازي ،التجار األجانب ،االعتماد اإلغلاري
لؤلصول ادلنقولة ( ،)LEASINGعملةة إعادة القةد .دخل السجل التجاري اإللكًتلين يف اجلزائر حةز
التنعةذ مارس  ،1224لذلك من أجل عصرنة خدمات ادلرهز الوطٍت للسجل التجاري ،هما قام ادلرهز منذ
جوان  1224بتقدًن خدمة قارئ السجل التجاري اإللكًتلين ،حةث ؽلكن من خبللو قراءة لاثبات
ادلعلومات اخلاصة ابلسجل التجاري على األنًتنت.
عند دراسة " "Miriam Bruhnلآلاثر االقتصادية الناجتة عن اإلصبلحات ادلتعلقة إبجراءات ينظةم
دخول ادلقالالت يف ادلكسةك يبُت أثر إصبلح السجل التجاري على النشاط ادلقالاليت .يطبةق اإلصبلح
أدى إىل الرفع يف عدد ادلقالالت ادلسجلة بنسبة  ،% 5هما ساىم يف الرفع من عدد العمال األجراء
بنسبة  ، % 2,1ىذا التأثَت يعكس ظلو النايج عرب البلد ،حةث يريبط عدم يعقةد االجراءات على ظلو

أعلى يف النايج الوطٍت ،ل إضافة إىل ذلك اطلعضت األسعار بنسبة   2بعد اإلصبلح.3

 1البنك الدولً ،مرجع سابق ،ص .42
2

المركز الوطنً للسجل التجاري .)4102( .السجل التجاري االلكترونً .الجزائر http://www.cnrc.org.dz/
3

Bruhn, M.( February 2011). License to sell: the effect of business registration reform on
entrepreneurial activity in mexico. The Review of Economics and Statistics, 93(1): 382–386.
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خـامتــة

أثبتت ادلقالالت فاعلةتها يف اقتصاد الدلل ابعتبارىا يسعى إىل حتقةق التنمةـة الشاملـة لادلستدؽلة ،من
خبلل يلبةة حاجةات السوق احمللي ،يوفَت فرص العمل ل استحداث الوظائ اجلديدة ،فتكاملها مع
ادلؤسسات الكبَتة يعترب من ادلقومات األساسةة للبلد .يتأثر األفراد يف مرحلة ألىل مبتغَتات الوسط الذي
يعةشون فةو شلا ؽلكن أن يتشكل لديهم نةة مقالاليةة ،يف مرحلة موالةة يتعرض ىذه النةة يف بعض الدلل
إىل إجراءات إدارية معقـدة لطويلـة ،ل ىو ما يؤثر على قرار اإلنشاء ،شلا غلعـل الكثَت من ادلستثمرين
ينسحبـون بسبب القوانةـن ل األنظمـة ادلطبقـة اليت ال يراعي ظرلفهم ليواضع إمكاانهتم يف بداية التجربة،
حةث صلدىم عاجزين على حتقةق مصاحل هل األطراف ادلؤثرة على أتسةس ادلشرلع دفعة لاحدة ،فتعظةم
لحتقةق مصاحل رلموعة معةنة قد يؤدي إىل يقلةل قدريو على حتقةق مصاحل رلموعة أخرى ،هما أن عدم
معرفة التعامل مع اجلهات اإلدارية الرمسةة يف الدللة يؤدي إىل طول الوقت إلصلازىا.
لقد مت التعرض إىل أىم ادلشاهل الرئةسةة اليت يق هحاجز أمام أتسةس ادلؤسسات ل اليت يعةق ادلقاللُت
على ادلسا علة يف عملةة التنمةة االقتصادية ل االجتماعةة بببلدىم ،فبالرغم من ادلبادرات اليت انتهجتها
الدلل جلذب االستثمار إال أنو مازال ىناك الكثَت من التحدايت خاصة ل أن صلاح ىذا النوع من
ادلؤسسات غَت مؤهـد هوهنا يتمةز بصعة سلبةة ألهنا يعاين من معدالت لفاة عالةة ،خاصة يف السنوات
األلىل من أتسةسها نتةجة بةئة عدائةة ،مضطربة ل غَت مستقرة.
القناة بُت احلرية االقتصادية لالنمو االقتصادي ىو ادلقالاليةة .احلرايت االقتصادية يولد يف ادلقام األلل
النمو ،ألهنا يعزز إنتاجةة القطاع اخلاص من خبلل ادلقالاليةة .1لبشكل عام ،يشَت النتائج إىل أن يعزيز
يبسةط إجراءات الدخول لسةاسة فعالة لتحسُت مناخ األعمال ػلسن لضعةة ادلستهلكُت من خبلل زايدة
فرص العمل لخعض األسعار ،2لذلك غلب على احلكومات مراجعة متطلبات لبدء النشاط ألنو ؽلكن أن

أتيت آباثر عكسةة على إنشاء ادلقالالت ،ل علةها أن يباشر إبصبلحات القوانُت لاالجراءات عند معاجلتها
للمعوقات الععلةة اليت يعرقل إنشاء ادلشاريع اجلديدة.
من أجل الوصول إىل اقتصاد حةوي ل مرن يساعد على سهولة دخول مقالالت جديدة ،خاصة ل أهنا
يتمةز بصعة إغلابةة يتمثل يف ادلرلنة ل االنتشار بسهولة يف سلتل القطاعات ،هما يساىم يف إاتحة العرصة
أمام ادلقاللُت لتجسةد أفكارىم ،على الدللة أن هتتم بتطوير احملددات احلكومةة ادلؤسسةة لبدأ النشاط

Kreft, S, F., & Sobel, R, S., Op. Cit.
Bruhn, M., Op. Cit.
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 فكلما هانت عملةة يسجةل ادلقالالت فعالة من حةث التكلعة ل الوقت هلما هان،ل أتسةس الشرهات
.ذلك عامبل حامسا لتعزيز رلح ادلبادرة يف القطاع الرمسي
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