
 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
  129 -142 ، صفحات1391 اردیبهشت ،2  شماره

  

  گزارش
  

  های طی سالسایر کشورها فضای کسب و کار در ایران و 
   بانک جهانیاز منظر )2012-2003 (

  های پولی و بازرگانی دفتر تحقیقات و سیاست
  

  1منیرالسادات میراحسنی
  

پردازد که به رغم  ی میعواملبه وکار    کسبو تعیین شاخص و رتبه سهولتوکار   کسبضای بررسی ف
آنها نقشی تغییر یا بهبود  در خصوص ها  مدیران بنگاه مؤثر است،ها بنگاه اقتصادی بر عملکرداینکه 
فیت بودن و شفاآزاد ،بودن اقتصاد اسه شرط الزم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کار. ندارند
است و نقش دولت در بهبود این فضا و فراهم معنوی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت  ها، رقابتی قیمت

تجربه جهان نشان . باشد میفعالیت بخش خصوصی بسیار مهم  آوردن شرایط مناسب جهت جذب
 ، است حاکموکار  کسببر فضای  تری شرایط مساعدکه که در کشورهای توسعه یافته و پیشرفتهدهد  می

   .دنکن می عمل تر  و بهینهترا به صورت کارهای اقتصادی بنگاه
 است که به مطالعه قوانین اثرگذار  بانک جهانیاز گزارشات ساالنه "انجام کسب و کار"گزارش 

گزارش انجام . پردازد یشوند، م های کسب و کار و مواردی که بر کسب و کار تحمیل می بر فعالیت
های کمی در خصوص قوانین و مقررات کسب و کار و حمایت از حقوق  شاخص با ارائه کسب و کار

 پرداخته و بر این اساس، رتبه - از افغانستان تا زیمبابوه– کشور جهان 183به مقایسه  مالکیت معنوی
 کشور 10 .نماید  را برای سال آینده میالدی اعالم میمطالعهسهولت کسب و کار در کشورهای مورد 

 سنگاپور، چین به ترتیب عبارتند از 2012زمینه سهولت انجام کسب و کار در سال اول جهان در 
رتبه .  ایسلند و ایرلندجنوبی، ، نیوزلند، ایاالت متحده، دانمارک، نروژ، انگلستان، کره)کنگ هنگ(

                                                 
 m-mirahsani@yahoo.com.                                                      المللی رئیس گروه مطالعات بازارها و اتحادیه های بین. 1
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130 2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

 ارتقاء 2012 به رتبه دوم جهان در سال 2006سهولت انجام کار در چین از رتبه هفتم جهان در سال 
 ایران در زمینه سهولت 2012 در سال زارش انجام کسب و کار بانک جهانیبر اساس گ .فته استیا

  . را کسب نموده است144کشور مورد مطالعه رتبه  183کسب و کار در بین 
  

  مقدمه
، 1"تر کسب و کار در جهانی شفاف" عنوان تحت  در خصوص فضای کسب و کار2012سال گزارش 

المللی ترمیم و   است که توسط بانک بین2المللی نی و شرکت مالی بینکاری مشترک از بانک جها
گزارش مذکور نهمین سری از گزارشات . شود  تهیه می-های بانک جهانی  از زیر مجموعه– 3توسعه
های کسب و کار و مواردی که   است که به مطالعه قوانین اثرگذار بر فعالیت"انجام کسب و کار "ساالنه 

  .پردازد شوند، می حمیل میبر کسب و کار ت
  

  ساختار گزارش کسب و کار بانک جهانی
ب و کار در کشورها را در  شرایط و وضعیت کسالنه انجام کسب و کار بانک جهانیگزارشات سا

 این گزارش 4 .کند  با توجه به اصالحات و تغییرات انجام شده در این خصوص اعالم میسال بعد
 قوانین و مقررات و همچنین فضای کسب و کار در کشورها به اطالعات الزم را در خصوص اعمال

  . دهد گذاران داخلی و خارجی ارائه می سیاستگذاران اقتصادی و همچنین سرمایه
این پروژه در . دهد پروژه فضای کسب و کار رویکرد متفاوتی از تحلیل مفهومی ارائه می

وده و با بررسی نحوه داخلی توجه نمها و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط   به بنگاهلدرجه او
ها را مورد ارزیابی قرار   قواعد و مقررات مورد استفاده این واحدهای تولیدی و شرکتفعالیت آنها

  .دهد می
 انجام کسب و کار جهت کمی نمودن فضای کسب و کار در کشورها از شاخص گزارش

اتی را که مستقیماً بر انجام کسب این شاخص، قوانین و مقرر. کند  استفاده می5سهولت کسب و کار
 کشور جهان با استفاده از آن 183 معرفی و بررسی کرده و کار و رشد اقتصادی کشورها مؤثرندو 

  . شوند بندی می رتبه
  

                                                 
1. Doing business in a more transparent world 
2. International Finance Corporation (IFC) 
3. The International Bank for Reconstruction and Development 

 .شود به همین دلیل گزارشات انجام کسب و کار در هر سال با عنوان سال آینده منتشر می. 4
5. Ease of Doing Business (EDB) 
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131 ...  سایر کشورها وکار در ایران ی کسب وفضا

  سابقه انتشار گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی
 تجزیه و د خرد و سال پیش هیچگونه شاخصی برای نظارت بر موضوعاتی همچون فاکتورهای اقتصا10تا 

 و با تحلیل 2003 در سال 1 گزارش فضای کسب و کارنخستین. وجود نداشتتحلیل ارتباط بین آنها 
با گذشت زمان و با تغییر .  اقتصاد جهان منتشر شد133 مجموعه شاخص کسب و کار در 5و بررسی 

نظر در این رد مطالعه و همچنین کشورهای موردهای مو متدولوژی بانک جهانی، تعداد شاخص
 شاخص در گزارش انجام 5نظر از های کلی مورد  که شاخصطوریه خصوص افزایش یافت؛ ب

 میالدی 2005 افزایش یافت و از سال 2005 شاخص در گزارش سال 7 به 2004کسب و کار در سال 
 شاخص کلی جهت بررسی و تحلیل وضعیت سهولت کسب و کار در کشورها 10 از تا به حال تقریباً

 کشور در سال 183 به 2003 کشور در سال 133تعداد کشورهای مورد مطالعه نیز از . شود اده میاستف
  .  افزایش یافته است2011

. بندی کشورها در زمینه سهولت کسب و کار نیز انجام شد  رتبه2005بر همین اساس، از سال 
سب و کار در جدول ها و کشورهای مورد مطالعه در گزارشات انجام ک روند تغییر تعداد شاخص

  .زیر آمده است
  

  ها و کشورهای مورد مطالعه در گزارشات انجام کسب و کار روند تغییرات در تعداد شاخص. 1جدول 
  

  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  
  10  9  10  10  10  10  10  7  5  تعداد شاخص
  183  183  183  181  178  175  155  145  133  تعداد کشورها

Source: World Bank, Doing Business Reports (2004-2012).  
  

  شاخص سهولت کسب و کار و اجزاء آن
هایی است که   گامنخستینوکار یکی از  های کسب  فعالیتسازی استفاده از شاخص سهولت و آسان

از شاخص فضای کسب و کار به عنوان . وکار انجام داد کسب توان در راستای بهبود فضای می
د؛ به طوری که شو گذار خارجی نیز یاد می مای عمل در انتخاب کشور میزبان از سوی سرمایهراهن

نظران اقتصادی این شاخص مسیر حرکت و سرعت حرکت اقتصاد هر کشور  ببا اذعان برخی صاح
  .دهد در جهت ایجاد فضای رقابتی در سطح کالن را نشان می

ست و رتبه هر کشور بر اساس متوسطی  جزء تشکیل شده ا10 سهولت کسب و کار از شاخص
ای که در تعیین رتبه سهولت کسب و   عمدهشاخص 10 .شود دهنده تعیین می از رتبه اجزای تشکیل

یک شروع  عبارتند ازاند   بکار رفته2012در کشورها در گزارش انجام کسب و کار در سال  کار
                                                 
1. Doing Business 2012 
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132 2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

، اخذ 4، ثبت مالکیت3یروی برقدسترسی به ن، 2سیسأ، موارد مرتبط با مجوزهای ت1کسب و کار
توانایی  و 9، اجرای قرارداد8فرامرزی، تجارت 7، پرداخت مالیات6گذاران ، حمایت از سرمایه5اعتبار

  ). شده است11که جایگزین شاخص تعطیلی بنگاه (10در پرداخت دیون
های  نگارش گزارش انجام کسب و کار در سالدر خصوص  متدولوژی اصالحبا تغییر و 

 و کار در کشورها به دالیل های مورد استفاده برای تعیین رتبه سهولت کسب برخی شاخصمختلف، 
 رتبه در گزارشات فضای کسب و کار 2005 تا سال ، به عنوان نمونه12اند  تغییر کردهمختلف

شد و تنها اجزاء شاخص بر اساس  کشورها در زمینه سهولت کسب و کار اعالم و محاسبه نمی
بار در گزارش جدید انجام کسب و  نخستینهمچنین، برای . شد گیری می ندازهمعیارهای مربوطه ا

 شاخص تسهیل کسب و کار در 10شاخص استفاده از نیروی برق به عنوان یکی از ) 2012سال (کار 
 به 13، شاخص نیروهای مشغول به کار2010، تا سال همچنین. کشورها مورد استفاده قرار گرفته است

شد که در گزارش کسب و  نظر در تسهیل کسب و کار استفاده میهای مورد عنوان یکی از شاخص
در گزارش .  شاخص کاهش یافت9ها در این سال به   حذف شد و تعداد شاخص2011کار در سال 

مذکور عنوان شده است که به رغم اینکه قوانین و قواعد کار در محاسبه شاخص شاغلین به کار 
نظر در این زمینه را پوشش های مورد تمام حوزهاخص مذکور  با این حال شاما ،شد لحاظ می

  . دهد  نمی
کار، میزان انعطاف در قوانین استخدام، ساعات کار و میزان هماهنگی با  شاخص استخدام نیروی

این در حالی است که . کند گیری می المللی کار را اندازه های مندرج در کنوانسیون سازمان بین شیوه
های حمایت از بیکاران و پرداخت  شروع کسب و کار برخی موارد همچون شیوهجهت تعیین شاخص 

هایی  شدند که نتیجه محاسبات را با تناقض اند، محاسبه می  هفته بیکار بوده6حقوق به کسانی که بیش از 
  .مواجه ساخته بود

                                                 
1. Starting a Business (Rank) 
2. Dealing with Construction Permits (Rank) 
3. Getting Electricity 
4. Registering Property 
5. Getting Credit 
6. Protecting Investors 
7. Paying Taxes 
8. Trading Across Borders 
9. Enforcing Contracts 
10. Resolving Insolvency 
11. Closing a Business 
12. Changes to the Methodology, Doing Business 2005 – 2011, http://www.doingbusiness.org 
13. Employing Workers 
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133 ...  سایر کشورها وکار در ایران ی کسب وفضا

  روش محاسبه شاخص سهولت کسب و کار
های مربوطه به واحدهای   پرسشنامهشورهاسهولت کسب و کار در ک شاخص جهت تعیین و محاسبه

کار ها ب ها پس از ارزیابی در تعیین و محاسبه شاخص شود و پاسخ کسب و کار در کشورها ارائه می
به شود و در محاس ها اهمیت و وزن یکسان داده می شاخصدر محاسبات به هر یک از زیر. دنرو می

 مورد ارزیابی قرار های مرتبط به دقت ولفهها بر مبنای م شاخص اصلی برای هر کشور، زیر شاخص
ها،  هایی نظیر هزینه لفهؤ به مهای اقتصادی ثر بر فعالیت بنگاهؤخصوص عوامل م  در،چنینهم. گیرند می

سازی محیط کسب و  سازی و روان فرایند اجرایی، مدت زمان مورد نیاز و در مجموع هر آنچه به فراهم
نی از شاخص سهولت  تعریف بانک جهاطبق. شود اشد، پرداخته میب کار برای فعاالن اقتصادی مربوط 

شود که فضای کالن  این شاخص به مجموعه عواملی اطالق می توان گفت که  میفضای کسب و کار
 اختیار مدیر بنگاه اقتصادی نبوده دهند و بسیاری از این متغیرها تحت تسلط و در کسب و کار را شکل می

  .باشد ثیرگذار میأها ت و همچنین شکست یا موفقیت آناما بر عملکرد بخش خصوصی
  

   2012های اول جهان در زمینه میزان سهولت انجام کسب و کار در سال  رتبه
 کشور 183 در بین 2012کشور سنگاپور اولین رتبه را در زمینه سهولت انجام کسب و کار در سال 

  . ن رتبه را حفظ نموده است تاکنون ای2007جهان به خود اختصاص داده است که از سال 
  

  2012 و 2011های  سالهای اول جهان در زمینه سهولت انجام کسب و کار در   رتبه.2جدول 
  

  تعداد اصالحات  2012رتبه   2011رتبه   نام کشور  تعداد اصالحات  2012رتبه   2011رتبه   نام کشور
  1  6  7  نروژ  -  1  1  سنگاپور
  1  7  6  انگلستان  2  2  2  )چین(هنگ کنگ 
  3  8  15  کره جنوبی  1  3  3  نیوزلند

  2  9  13  ایسلند  -  4  4  ایاالت متحده
  0  10  8  ایرلند  1  5  5  دانمارک

Source: World Bank, Doing Business Report 2012.  
  

به ترتیب عبارتند از  2012ده کشور اول جهان در زمینه سهولت انجام کسب و کار در سال 
جنوبی،  د، ایاالت متحده، دانمارک، نروژ، انگلستان، کره، نیوزلن)هنگ کنگ(سنگاپور، چین 
 به رتبه دوم جهان 2006رتبه سهولت انجام کار در چین از رتبه هفتم جهان در سال . ایسلند و ایرلند

  .  ارتقاء یافته است2012در سال 
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134 2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

  جنوبی در زمینه ارتقاء رتبه تسهیل انجام کسب و کار اقدامات کره
های در حال توسعه جهت حمایت از کسب و کار در کشور در ارتقاء رتبه این  لتاقدامات برخی دو

ره جنوبی در سه دهه به عنوان نمونه، سرعت باالی رشد اقتصادی ک. اقتصادها بسیار نقش داشته است
های  طی سال.  تبدیل نموده است2011 این کشور را به سیزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال انتقال توسعه

 درصد رشد 4/6 به طور متوسط جنوبی مل مؤثر افزایش رشد در کره صادرات به عنوان عا)2009-1981(
 درصد از تولید ناخالص داخلی 83 صادرات و واردات بیش از 2007در سال . نمود ساالنه را تضمین می

ینه تجارت ا در زمجنوبی رتبه هفتم جهان ر  کره2008و به این سبب در سال شد  این کشور را شامل می
 ضربه شدید بر اعتبارات این گذاران و  با اثر بر اعتماد سرمایهاما بحران جهانی اقتصاد خارجی کسب نمود،

  1. درصد سقوط مواجه ساخت34 با 2010جنوبی را در سال   صادرات کرهکشور
  رتبه سهولت انجام کار در)2005 -2011(های  جنوبی طی سال با این حال، اقدامات دولت کره

توان به این  از جمله اقدامات این کشور در این خصوص می.  ارتقاء داد8 به 27این کشور را از 
  : موارد اشاره نمود

  کمک به ایجاد ثبات اقتصادی −
  های تکنولوژیکی حمایت از نوآوری −
  های کوچک و متوسط  از بنگاهحمایت −
  کردن کسب و کارهای کوچک و متوسطبهبود ساختاری و رقابتی  −
  سط برای ورود به بازارهای جهانیهای کوچک و متو از بنگاهحمایت  −
  ایجاد منطقه آزاد تجاری −
  گیری صادراتی هایی با جهت یرساختهای صنعتی و ز پارک −
  نعت جدیدهای عمومی برای هدایت یک ص ایجاد بنگاه −
  های مؤثر در جهت تشویق صادرات یتها و فعال سیاست −
  ها هدفگذاری صادراتی برای بنگاه −
  به منظور تولید محصوالت صادراتیای وارداتی  های واسطه ت برخورداری از نهادهاولوی −
  های صادراتی ی ضروری برای فعالیتا های کاالهای سرمایه ای برای نهاده های تعرفه معافیت −
  یرمستقیم برای صادرکنندگان موفقهای مالیاتی غ معافیت −

  
  

                                                 
  المللی پول منابع آماری صندوق بین. 1
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135 ...  سایر کشورها وکار در ایران ی کسب وفضا

   در مقایسه با ایرانسهولت کسب و کار در برخی کشورهای آسیایی و منطقه
 مالزی ،12 رتبه سهولت کسب و کار برای کشورهای عربستان سعودی براساس گزارش بانک جهانی

 محاسبه 73 و ترکیه رتبه 66، آذربایجان 55، ارمنستان 47، قزاقستان 33، امارات متحده عربی 18
های گذشته بدتر   سالاین در حالی است که رتبه سهولت انجام کسب و کار در ایران طی. شده است
 مل اینکه رتبه کشورهای مذکور در زمینه سهولت انجام کسب و کار غالباًأنکته قابل ت. شده است

رتبه . بهبود یافته که از این میان تغییر رتبه کشورهای مالزی، قزاقستان و ارمنستان قابل توجه است
  .آمده است) 3(یی در جدول  برای برخی کشورهای آسیا2012سهولت انجام کسب و کار در سال 

  
  )2011 - 2012(های  سالسهولت انجام کسب و کار در برخی کشورهای آسیایی و منطقه در  .3جدول 

  

تعداد   2012رتبه   2011رتبه   نام کشور
تعداد   2012رتبه   2011رتبه   نام کشور  اصالحات

  اصالحات
  -  66  69  آذربایجان  1  12  10  عربستان سعودی

  2  71  73  رکیهت  3  18  23  مالزی
  1  132  139  هند  2  33  35  امارات متحده عربی

  -  144  140  ایران  1  47  58  قزاقستان
  1  160  154  افغانستان  5  55  61  ارمنستان

Source: World Bank, Doing Business Report 2012. 
  

  ها جهت تسهیل کسب و کار اصالحات انجام شده توسط دولت
به منظور   اقتصاد جهان125های  دولت) 2010-2011(های سالصله براساس گزارش بانک جهانی در فا

نسبت  که اند  مورد اصالحات نهادی و قانونی انجام داده245در حدود های اقتصادی  تسهیل انجام فعالیت
ای باالترین سرعت اصالحات به کارآفرینان در کشوره.  درصد افزایش داشته است13به سال گذشته 

 مورد اصالحات بیشترین تعداد اصالحات را 5همچنین، کشور ارمنستان با . شود  یحال توسعه مربوط مدر
 در این سال 55 در سال گذشته به 61در این سال داشته است و رتبه تسهیل انجام کسب و کار خود را از 

  . ارتقاء داده است
لت کسب و و همین امر رتبه سهوسهم ایران از این اصالحات صفر بوده این در حالی است که 
از جمله دالیل نزول رتبه ایران در زمینه . های گذشته بدتر کرده است کار در ایران را نسبت به سال

توان به اقدامات اصالحی کشورهای در حال توسعه و کشورهای  سهولت انجام کسب و کار می
مود که منجر آسیایی جهت تسهیل انجام کسب و کار و در نتیجه بهتر شدن رتبه این کشورها اشاره ن

  .تر جدول شده است های پایین به رانده شدن ایران به رده
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136 2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

   در گزارشات بانک جهانیایران سهولت کسب و کار شاخصرتبه 
در  کشور مورد مطالعه در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، ایران183 در بین 2012در سال 

رتبه )2006 - 2012( های سالطی .  را کسب نموده است144رتبه خصوص سهولت کسب و کار 
نشان داده  ایران در زمینه سهولت کسب و کار با تغییرات و نوساناتی مواجه شده که در جدول زیر

 در گزارشات فضای کسب و کار، کشورها در زمینه 2005 شایان ذکر است که تا سال .شده است
  . شدند بندی نمی سهولت کسب و کار رتبه

  
  )2005 - 2011(های  سالطی رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار. 4جدول

  

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  گزارشات فضای کسب و کار
  144  140  131  142  138  119  113  رتبه ایران در سهولت کسب و کار

Source: World Bank, Doing Business Reports (2006-2012). 
  

 خصوص رتبه ایران در) 2005- 2011 ()1384-1390 (های  طی سالشود مالحظه می که طور همان
از . اند ثیر داشتهأ رسیده است که عوامل متعددی در این زمینه ت144 به 113سهولت کسب و کار از 

های مورد مطالعه در گزارشات و  توان به تغییرات شاخص جمله عوامل مؤثر در این خصوص می
همچنین، تغییرات در قوانین و مقررات کسب و کار در . د مطالعه اشاره نمودتعداد کشورهای مور

  .اند ثیر بسزایی داشتهأمحاسبه شاخص و رتبه سهولت کسب و کار در کشور ت
  

  2011تغییرات رتبه اجزاء شاخص سهولت کسب و کار ایران نسبت به گزارش 
 کلی تشکیل شده است که  شاخص10طور که ذکر گردید، شاخص سهولت کسب و کار از  همان

جهت تعیین رتبه سهولت . ثیر عوامل جزئی دیگری قرار دارندأت ها خود تحت هر یک از این شاخص
ها الزم و ضروری  کسب و کار در کشورها، بررسی و تجزیه و تحلیل مجموعه عوامل و شاخص

رتبه سهولت کسب  به بررسی اجزاء و فاکتورهای دخیل در تعیین بخشبر این اساس، در این . است
  .شود  نسبت به سال قبل پرداخته میو کار در ایران در گزارش جدید بانک جهانی

  

  کسب وکار آغاز
 قانونی الزم فرایندشودکه عبارتند از تعداد  کسب وکار بر پایه چهار فاکتور محاسبه می شاخص آغاز
ینه متوسط آغاز یک کار و اندازی یک کار، هز کسب وکار، زمان الزم برای آغاز و راه برای آغاز

 2012ایران از لحاظ شاخص آغاز کسب وکار در سال . حداقل سرمایه الزم برای آغاز یک کار
این در حالی است که تغییر .  بدتر شده استسال گذشتهرتبه  که نسبت به را کسب نموده 53 رتبه

 نشده و حتی اهدهمش نسبت به سال قبل 2012چندانی در فاکتورهای این شاخص در گزارش سال 
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137 ...  سایر کشورها وکار در ایران ی کسب وفضا

همچون کسب وکار   قانونی الزم برای آغازکه فرایند طوریه  فاکتور بهتر از قبل بوده است؛ بدو
  روز8 نیز همچون سال قبل اندازی یک کار زمان الزم برای آغاز و راه مرحله بوده و 6سال گذشته 

 درصد درآمد سرانه 4 لدر سال گذشته معادکه اندازی کسب وکار  هزینه راههمچنین، . استبوده 
 حداقل سرمایه الزم برای ،به عالوه. درصد کاهش یافته است 8/3 در سال جاری به است،بوده 
 سرانه بوده که این رقم در سال  درصد از درآمد8/0 اندازی کسب وکار در سال گذشته معادل راه

  . درصد کاهش یافته است7/0 جاری به
  

   ساخت و سازهای مربوط بهمجوز
 را کسب نموده که نسبت به سال 164فت مجوز برای ساخت و ساز در ایران در سال جاری رتبه دریا

های مربوط به این بخش  این در حالی است که شاخص. قبل با افزایش رتبه مواجه شده است
های قانونی الزم برای کسب مجوزهای  تعداد رویه. اند وضعیت بهتری نسبت به سال قبل داشته

مدت همچنین، .  یافته است عدد در سال جاری کاهش16  عدد در سال گذشته به17 ساختمانی از
 میزان هزینه الزم در این  روز کاهش یافته و320  روز به322  از و ساززمان اخذ مجوزهای ساخت

  . استیافته درصد کاهش 6/355 درصد درآمد سرانه به 365  از نیززمینه
  

  میزان دسترسی به برق
 است که در گزارش بانک جهانی، شاخص دسترسی به برق جهت تعیین رتبه کشورها برای اولین بار

در این خصوص ایران در بین کشورهای . گیرد در زمینه سهولت کسب و کار مورد استفاده قرار می
بر این اساس، تعداد مراحل قانونی دسترسی به انرژی .  را کسب نموده است162مورد مطالعه رتبه 

همچنین، هزینه دسترسی به برق در . برد  روز زمان می140 مرحله بوده و این مراحل 7برق در ایران 
  . درصد از درآمد سرانه محاسبه شده است5/1058ایران برای واحدهای کسب و کار 

  

  ثبت مالکیت
این در .  را کسب نموده که نسبت به سال قبل سقوط داشته است163ها رتبه  ییاز نظر ثبت دارا ایران

بر اساس . است که فاکتورهای مربوط به این شاخص نسبت به سال قبل تغییری نداشته استحالی 
 به بایست میها و اموال در ایران   برای ثبت دارایی بانک جهانی2012ئه شده در گزارش اطالعات ارا

 .که این تعداد نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است  سازمان و ارگان دولتی مراجعه کرد9
 در ایران ها هزینه ثبت دارایی .برد  روز زمان می36  همچون سال قبلها در ایران ثبت دارایی، نینهمچ

  .  درصد ارزش دارایی بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است5/10نیز معادل 
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138 2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

  اخذ اعتبار
در سال ه آن  سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط بلحاظرتبه جهانی ایران از 

حقوق قانونی که  عبارتند از شاخص قدرتکننده این رتبه  های تعیین شاخص. تاسبوده  98جاری 
 4 نمره 6شاخص عمق اطالعات اعتباری ایران از همچنین، .  بدست آورده است10را از  4نمره ایران 

  .  که هر دو شاخص مذکور نسبت به سال قبل تفاوتی ندارنداعالم شده است
  

  گذاران ت از سرمایهحمای
  اعالم شده که166 گذاران حمایت از سرمایه لحاظرتبه ایران از   گزارش جدید بانک جهانیدر

کننده این   فاکتور تعیین4این در حالی است که .  استبهتر شدهنسبت به سال گذشته یک پله 
 از 10اگری از صفر تا نمره ایران در فاکتور میزان افش. اند شاخص نسبت به سال قبل تغییری نداشته

رقم  های گذشته همچنین، شاخص مسئولیت مدیران همچون سال.  بوده است5 تا به حال 2007سال 
 10شاخص سهولت همکاری سهامداران از صفر تا .  به خود اختصاص داده است10 را از صفر تا 4

 10 را از 3یران رقم گذاران در ا در ایران صفر محاسبه شده و شاخص میزان قدرت حمایت از سرمایه
  .  کسب نموده است

  

  پرداخت مالیات
 برآورد شده است که نسبت به گزارش 126، 2012رتبه ایران در زمینه پرداخت مالیات در سال 

دهنده  این در حالی است که فاکتورهای تشکیل. فضای کسب و کار در سال گذشته بدتر شده است
  .اند این شاخص نسبت به سال قبل تغییری نداشته
 در طول مستقیم به صورت مستقیم و غیر نوع مالیات20در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید 

 ساعت زمان الزم 344 برای محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بیش از ،همچنین. بپردازند یک سال
در نیز  نرخ کلی مالیات در ایران. ساعت گزارش شده بود 344این رقم برای سال گذشته نیز . است

  . است سود برآورد شدهاز درصد  1/44سطح 
  

  تجارت از طریق مرزها
 را در سطح جهان کسب نموده که نسبت به 138 رتبه 2012تجارت ایران از طریق مرزها در سال 

 مدرک مورد نیاز است که نسبت به 7برای صادرات از طریق مرزها تعداد . سال قبل بدتر شده است
 روز برآورد شده 25زمان صادرات در ایران نیز بدون تغییر مانده و . ته استسال گذشته تغییری نداش
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 دالر است که نسبت به سال گذشته 1275هزینه صادرات در مرزهای ایران نیز برای هرکانتینر . است
  .دالر افزایش داشته است 185

که تغییری نیاز است مورد  مدرک و سند 8 در ایرانبرای واردات کاال از طریق مرزها نیز 
 روز زمان نیاز است که تغییری 32واردات کاال به ایران نیز . نسبت به سال گذشته نداشته است

 دالر به 1885 دالری طی سال گذشته به 150 هزینه واردات کاال به ایران نیز با افزایش.نداشته است
  . ازای هرکانتینر رسیده است

  

  قراردادها) تضمین(دن  کر اجرا و نهایی
 ایران از این نظر در.  رسیده است50 به  اجرای قراردادهای تجاری در سطح جهانلحاظ ایران از رتبه

های کلی مربوط به  ای است که ایران در میان شاخص این بهترین رتبه. صدر منطقه قرار گرفته است
 39برای نهایی شدن و اجرای قراردادهای تجاری در ایران  .فضای کسب و کار بدست آورده است

. که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است) تعداد مراحل دادرسی (مرحله وجود دارد
  .یاز است روز زمان ن505 برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران بیش ازهمچنین، 

  

  توانایی در پرداخت دیون
ص کسب و  دهمین شاخخود از فضای کسب و کار در کشورهابانک جهانی در گزارش جدید 

بر این . کار را تغییر داده و شاخص توانایی پرداخت دیون جایگزین شاخص تعطیلی بنگاه شده است
 118 بدون مقایسه با سال قبل 2012توانایی پرداخت دیون در سال اساس، رتبه ایران در زمینه 

و هزینه کند   ساله را طی می5/4پرداخت دیون به طور متوسط فرایند زمانی . محاسبه شده است
برآورد ) هر سنت یک صدم دالر است( سنت 1/23نرخ بازگشت نیز . باشد  درصد می9تخمینی آن 
  . شده است

  

  سهم عوامل محدودکننده ایجاد کسب و کار در ایران
 منتشر 2010 در سال 1 که توسط مجمع جهانی اقتصادپذیری جهانی های رقابت در گزارش شاخص

جهانی در خصوص مشکالت ایجاد کسب وکار در هر کشور تعیین شد، نتایج تحقیق محققان بانک 
 تدوین  عامل مهم که بیشترین سهم را در محدود نمودن کسب و کار دارند15گردید و فهرستی از 

  .ی هر کشور ارائه شد نتایج آن براو پس از یک مطالعه میدانی
  
  

                                                 
1.World Economic Forum 
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140 2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره

  2011ل  سهم عوامل محدودکننده ایجاد کسب و کار در ایران در سا.5جدول 
  )درصد(

 18/3 دسترسی به منابع مالی 1
 14/4 بی ثباتی سیاسی 2
 12/1 تورم 3
 11/3 ناکارآمدی بوروکراسی دولت 4
 11/1 تامین زیرساخت ناکافی 5
 7/1 مقررات کار محدودکننده 6
 4/6 نیروی کار تحصیلکرده ناکافی 7
 4/5 ضعف اخالق کاری در نیروی کار ملی 8
 4/4 فساد 9

 3/9 مقررات ارز خارجی 10
 3/1 مقررات مالیاتی 11
 2/3 نرخ مالیات 12
 1/7 کودتا/بی ثباتی دولتی 13
 0/6 ضعف بهداشت عمومی 14
6/0 جنایت و سرقت 15  

Source: The Global Competitiveness Report (2010-2011), World Economic Forum. 
  

 عامل، دسترسی 5 عامل ذکر شده، به ترتیب 15یان  مالحظه می شودریا، از مجدولچنانکه در 
به منابع مالی، ثبات سیاسی، تورم، بوروکراسی دولتی و زیرساخت ناکافی، سهم بیشتری را در 

  .اند ه زای کسب و کار در ایران به خود اختصاص داد عوامل مشکل
  

  گیری بندی و نتیجه معج
شود و هر ساله  وسط بانک جهانی منتشر می ت2003گزارش انجام کسب و کار در کشورها از سال 

ها در  های مؤثر در انجام کسب و کار و همچنین، در نظر گرفتن اقدامات دولت با مطالعه شاخص
  . شوند بندی می  کشورهای جهان در این خصوص رتبهنه افزایش سهولت انجام کسب و کارزمی

ر خصوص سهولت کسب و کار د  رتبه ایران انجام کسب و کار بانک جهانیزارشگبر اساس 
 پله سقوط 4 بوده که نسبت به سال گذشته با 144، 2012کشور مورد مطالعه در سال 183در بین 

   .مواجه شده است
به منظور تسهیل   اقتصاد جهان125های   دولت2011در سال   کارشناسان بانک جهانیاذعانبنابر 

نسبت به سال  که اند ت نهادی و قانونی انجام داده مورد اصالحا245در حدود های اقتصادی  انجام فعالیت
 درصد افزایش داشته و باالترین سرعت اصالحات به کارآفرینان در کشورهای در حال توسعه 13گذشته 

موضوع سبب شده است تا کشورهای منطقه با بهبود در رتبه سهولت انجام کسب و  این. شود  مربوط می
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141 ...  سایر کشورها وکار در ایران ی کسب وفضا

 ، براین اساس.ت که سهم ایران از این اصالحات صفر بوده است این در حالی اس، گردندمواجهکار 
 اصالح فضای کسب و کار با الهام از تجربه کشورهای ، ساختار بازار کارترین اقدام برای کمک به مهم

انع وزا و م های فنی بانک جهانی جهت شناسایی نقاط بحران و استفاده از کمکجنوبی  همچون کرهموفق 
   .خواهد بودهای تولیدی در جامعه   و بخشهای اقتصادی قاء بنگاهموجود بر سر راه ب

های مزبور در عرصه جهانی گامی مثبت و  فضای کسب و کار و بهبود شاخص بازسازیو اصالح 
 سطح اشتغال و تولید در ءاساسی در جهت تقویت مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقا

نمادی مهم برای استقبال  به سهولت انجام کار در سطح جهانتهمچنین، بهبود ر. شود کشور محسوب می
 از .رود شمار می و تسهیل جریان ورود فناوری بءگذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا سرمایه

گذاری   سرمایهگذاری، کاهش ریسک رفع موانع تولید وسرمایهجمله اقدامات قابل توجه در این خصوص، 
یت اقتصادی و سیاسی و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، از طریق فراهم کردن امن

  .باشد  میوضعیت بازار کار و اشتغال
 ضرورت توجه  شاخص فضای کسب و کارمجموع باید گفت که با توجه به رتبه کشورمان در در

اتی نظیر پایین آوردن  رتبه ایران در بین کشورهای مختلف با اقدامءبه اقدامات الزم در خصوص ارتقا
ها و  تر کردن رویه سهولت انجام معامالت، ساده نرخ تورم، متوازن کردن بودجه دولت، شفافیت مالیاتی،

یندهای کاری، ایجاد پنجره واحد تجارت خارجی، کاهش مداخالت دولت در اقتصاد، ساماندهی افر
 ر کردن رسیدگی به دعاوی و شکایاتت ده اجتماعی، افزایش امنیت قضایی و سا بازار کار، بهبود سرمایه

ین با رویکرد تسهیل سازی و اصالح قوان  ایجاد نهادهای الزم و شفاف،چنین هم.رسد الزامی به نظر می
های اقتصادی از مرحله   مراحل مربوط به فعالیتتمامهای کسب و کار شامل   عرصهامور در تمام

گذاران خصوصی و خارجی  ای ترغیب مشارکت سرمایه شرط الزم برگیری تولید تا انحالل فعالیت شکل
های سایر  های کسب و کار در کشور در مقایسه با شاخص بدیهی است مادامی که شاخص. است

نداشته باشد، مشارکت جدی  در وضعیت قابل قبول قرار) ای اعم از عرصه جهانی یا منطقه( کشورها
  .اقتصادی ناممکن خواهد بودهای مختلف  گذاران خارجی در ایران در بخش سرمایه
  
  
  

  منابع
  .)2003-2011(های  گزارشات کسب و کار بانک جهانی طی سال

 World Bank, Doing Business Reports (2003-2012).  
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142 2  مجله اقتصادی سال دوازدهم شماره
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