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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست-مجله اقتصادی 

 7 -42 ، صفحات1390، بهمن 11  شماره
 

 های بهبود فضای کسب و کار با تأکید بر جایگاه ایران بررسی شاخص
 

  1یکتا اشرفی
  2فر فاطمه فهیمی

  
بارتی دیگر شرط ورود به بهبود فضای کسب وکار محور مزیت رقابتی و تسریع بخش فرایند جهانی شدن است، به ع

بازارجهانی، تولید کاالها وخدماتی است که در برگیرنده این مزیت باشند که این امر با بهبود شرایط و محیط کسب و 
های  رفتن فرصت های موجود به معنای کندی معامالت و از دست گیری از فرصت بهرهعدم . کار میسر خواهد شد

 بهبود فضای کسب و کار از الزامات ایجاد فضای رقابتی ،از سویی دیگر . استای و زودگذر در تجارت جهانی لحظه
 ر به اینکه بهبود فضای کسب و کارنظ. سازی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است است لذا به عنوان بسترساز خصوصی

 وکار از اهمیت بسزایی های فضای کسب انجامد، بنابراین بهبود شاخص به بهبود و یا رکود ساختار اقتصادی کشور می
های مرتبط با بهبود فضای کسب و کار در بین   در مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه شاخص،بنابراین. برخوردار است

  . کشورهای همسایه ایران پرداخته شده است
  

  .سازی  بهبود فضای کسب و کار، خصوصی:های کلیدی واژه
 
  مقدمه. 1

بنا و محرک رشد اقتصادی  هبود و رونق فضای تولیدی و در نتیجه سنگ بیبهبود فضای کسب وکار به معنا
 زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، که اصالح و بهبود فضای کسب و کارای  بگونه. است
کاهش  ضرورت به اقتصاددانان از بسیاری 1980 دهه  در.سازد فراهم میرا  سطح اشتغال و تولید ءارتقا

 خود مغ ربه و خصوصی بخش فعال حضور برای یاقتصاد های فعالیت در دولت گری تصدی

گذاران  موضوع اصلی سیاستفضای کسب وکار بهبود 1990 و از اواخر دهه آوردند روی سازی خصوصی
ور با تأکید بر بهبود فضاى کسب وکار کشهای کلی برنامه پنجم توسعه نیز  در سیاست. اقتصادی بوده است
هاى ارتباطى، اطالعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مورد  ، فراهم آوردن زیرساختکالنثبات محیط اقتصاد

هاى کالن اقتصادى، ارائه مستمر آمار و اطالعات به صورت شفاف و منظم به  نیاز، کاهش خطرپذیرى
  .است  مدنظر قرار گرفتهجامعه

                                                            
 yekta_ashrafi@hotmail.com                                        . عاون دفتر مدلسازی و مدیریت اطالعات اقتصادیم. 1

 fatemeh_fahimifar@yahoo.com                        . کارشناس ارشد دفتر مدلسازی و مدیریت اطالعات اقتصادی. 2
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8  11   شمارهجله اقتصادی سال یازدهمم       

بایست ابتدا  کار میاد یک کسب و  کشورها به منظور ایجاغلببا توجه به مطالعات بانک جهانی در 
مین سرمایه اولیه اقدام الزم أگیری و سپس برای ت ابطه با نوع محصول تولیدی، تصمیماساس نیاز بازار در ربر

 کار  سپس نیروی وشدهدر دفاتر رسمی ثبت بایست  می ،کسب وکار برای شروع فعالیت. مبذول گردد
ای اخذ استاندارها و کسب مجوز عرضه محصول با گردد و پس از آن بنگاه به تولید پرداخته و براستخدام 

 پرداخت مالیات نظر موظف به بنگاه مورد به بازار و کسب سود از ورودپس. کندکیفیت به بازار تالش 
یندهای ا این امکان وجود دارد که بنگاه برای صادرات اقدام نماید، بنابراین فر، دیگراز سوی. خواهد شد

 این مراحل نیاز به مراجعه به نهاد قانونی وجود دارد و در تمام. گردد ضافه میگری نیز به فعالیت شرکت ادی
های آن بین صاحبان و  تعطیلی کسب و کار و تقسیم دارایی برای تی در صورت تعطیلی و یا ورشکستگیح

  انجام دادن گروه2000بانک جهانی از سال  .سهامداران الزم است مراحلی را بر طبق مقررات انجام دهد
هایی در این حیطه منتشر  شطور مرتب و ساالنه گزار  به2004 را تأسیس نموده و از سال 1کسب و کار

 این گروه محیط .شود  راهبری می- بخش خصوصی بانک جهانی بازوی توسعه- IFC توسط کهکند  می
تلف فعالیت گیرد که فعاالن کسب و کار در مراحل مخ کسب و کار را محیطی اداری و مقرراتی در نظر می

در .  در گرو سهولت انجام امور اداری و مقرراتی مذکور استشان  با آنها درگیرند و پیشرفت فعالیتخود
های   مورد با اتکا به شاخص حوزه از محیط کسب و کار شناسایی شده و در هر10این چارچوب، تاکنون 

 مستندسازی های تجربه شده ه کشور جهان سنجش و مقایسه شده و بهترین روی183 وضعیت حدود مختلف
 گروه مذکور یک بانک اطالعاتی وسیع تهیه نموده که وضع متغیرها و ،بر این مبنا .و معرفی گردیده است
دهد   کشور جهان از جمله ایران و همچنین تغییرات آنها را در طول زمان نشان می183اجزای آن را در میان 

ها، ورود   و توسعه بنگاهها، بهبود محسوسی در نرخ تشکیل و خود مدعی این امر است که با بهبود شاخص
بانک جهانی امور مربوط به کسب و . شود رسمی به بخش رسمی، کاهش بیکاری و فقر ایجاد میبخش غیر

 ثبت شرکت، اخذ مجوز، استخدام و اخراج بندی نموده که عبارتند از هایی تقسیم  را در قالب شاخص2کار
اران، پرداخت مالیات، تجارت گذ ال مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایهکار، ثبت و انتق نیروی
گیری و مقایسه محیط  مبنای اندازه. 3آور بودن اجرای قراردادها و انحالل یک فعالیت مرزی، الزام برون

رتبه هر . باشد های مطرح شده در باال می کسب وکار هر کشور با سایر کشورها، سهولت اجرای شاخص
                                                            
1. Doing Business 

 و یا 2005 یا 2004های فرعی نیز از سال   و زیرشاخص2007های فرعی از سال  و شاخص2006ز سال رتبه کل شاخص اصلی ا. 2
  . گزارش شده است2006

های  ها برخی از شاخص  از سالاند که در برخی های بیان شده در گذر زمان دچار تغییراتی شده الزم به ذکر است شاخص. 3
کار از این دست  شاخص استخدام و اخراج نیروی. ه آن اضافه شده استهایی ب ها شاخص ح شده حذف و در برخی سالمطر
  .باشد می
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9 …های بهبود فضای کسب و کار  بررسی شاخص

هرچه . شود  مشخص میهای مطرح شده بر حسب زمان، هزینه و مراحل انجام هر یک از شاخصکشور 
های آن کمتر باشد محیط کسب و کار آن  سرعت انجام یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه
  .کشور مناسبتر و رتبه آن در مقایسه با سایر کشورها بهتر است

در های مرتبط با بهبود فضای کسب و کار   به بررسی شاخصست که ادر مطالعه حاضر سعی برآن
پرداخته  1کید بر جایگاه ایران و کشورهای همسایهأآسیای غربی، جنوب غربی، آسیای میانه با ت کشورهای

  .شود
  

  2 کسب و کاربهبود فضایشاخص . 2
تصادی است و به های اداری مندرج در محیط فعالیت اق محیط کسب وکار شامل نهادها، مقررات و رویه

ها و زمان انجام مراحل ثبت  هر چه مراحل، هزینه. کند های غیرفنی فعالیت اقتصادی را تعیین می نوعی هزینه
های مرتبط برای تأسیس محل فعالیت، دریافت انشعاب  شرکت، اخذ مجوز از شهرداری و سایر دستگاه

امالک، اخذ تسهیالت و اعتبارات، حمایت برق، استخدام و اخراج کارکنان، ثبت دارایی در سازمان ثبت 
، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، صدور حکم در نظام قضایی و اعالم ءاز حقوق سهامداران جز

های شروع و تداوم فعالیت اقتصادی کاهش   کمتر باشد هزینهتگی و خاتمه بخشیدن به کسب و کارورشکس
  .یابد گیری کسب و کارها افزایش می و احتمال شکل
 3.باشد ب و کار در بین کشورهای منطقه می کسبهبود فضایشاخص رتبه دهنده  ارائه) 1( نمودار

باشد و   می)2006 -2012(های  بستان طی سالشود بهترین رتبه متعلق به کشور عر طور که مشاهده می  همان
مسائل مربوط به غانستان  البته الزم به ذکر است که کشور اف،باشد مربوط به کشور افغانستان میبیشترین آن 
 با توجه به نمودار کشورهای حوزه .ها تجربه کرده است ناشی از جنگ را طی این سالمشکالت 

 دیگر عربی، عربستان سعودی رتبه بهتری نسبت به فارس و دریای عمان، کویت، عمان، امارات متحده خلیج
 نسبت به 2012رین میزان بهبود را در سال بیشتقزاقستاندر بین این کشورها . کشورهای مورد بررسی هستند

با توجه  - ها مواجه بوده است  رتبه کاهش در این سال50کشور عراق با داشته و  ء پله ارتقا39با  2006سال 
 در سال 108 کشور ایران نیز از جایگاه -دور از انتظار نمی باشد موجود  شرایط ،ال این کشوربه شرایط اشغ

 . پله سقوط رسیده است36 با 2012 سال  در144 به جایگاه 2006

                                                            
 ،یسعود عربستان قطر، پاکستان، عمان، لبنان، زستان،یقرق ت،یکو قزاقستان، اردن، عراق، ران،یا مصر، جان،یآذربا ارمنستان، افغانستان،. 1

 .منی  وازبکستان ،یعرب متحده امارات ه،یترک پاکستان،
2. Ease of Doing Business 

ای در رابطه با شاخص بهبود فضای کسب و کار نبوده است؛ بنابراین   دارای رتبه2006 اینکه کشور تاجیکستان در سال دلیلبه . 3
 .این کشور را در انتهای نمودار قرار داده تا مقایسه به درستی انجام پذیرد
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10  11   شمارهجله اقتصادی سال یازدهمم       

  
  

  )2006 -2012(های   شاخص بهبود فضای کسب و کار کشورهای همسایه ایران در سال.1نمودار
  

 و 2006های  مطالعه در سال فضای کسب و کار در منطقه مورد بهبودبندی شاخص  دهنده رتبه ارائه) 1(جدول
 سال ور عربستان دارای رتبه اول در منطقه بوده است و کشور مصر در در هر دو سال کشمطابق جدول،. باشد  می2012
 2006ایران نیز در سال . اند ها را کسب کرده  بیشترین رتبه20 با رتبه 2012ان در سال  و ازبکست19 با رتبه 2006

 .است در منطقه دست یافته 16 با دو پله سقوط به جایگاه 2012 در منطقه بوده و در سال 14 رتبهدارای 
  

   فضای کسب و کار کشورهای همسایه ایران شاخص بهبودای و جهانی  منطقهبندی رتبه. 1جدول
  

    2012سال  2006سال
  رتبه جهانی  ای رتبه منطقه  رتبه جهانی  ای رتبه منطقه

  160  18  122  17  افغانستان
  55  5  46  2  ارمنستان
  66  6  98  13  آذربایجان
  110  14  141  19  مصر
  144  16  108  14  ایران
  164  19  114  15  عراق
  96  10  74  7  اردن
  47  3  86  9  قزاقستان
  67  7  47  3  کویت
  70  8  84  8  قرقیزستان
  104  12  95  12  لبنان
  49  4  51  4  عمان
  105  13  60  5  پاکستان

  12  1  38  1  عربستان سعودی
  134  15  121  16  سوریه

  147  17  -  -  تاجیکستان
  71  9  93  11  ترکیه
  33  2  69  6  ده عربیامارات متح

  166  20  138  18  ازبکستان
  99  11  90  10  یمن

  .شود های مرتبط با بهبود فضای کسب و کار پرداخته می در ادامه به معرفی زیرشاخص *
 .نتایج تحقیق: مأخذ
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11 …های بهبود فضای کسب و کار  بررسی شاخص

  1شروع یک کسب و کار شاخص .1-1
داری رسمی برای بر این شاخص کل فرایندی را که یک کارآفرین به منظور تأسیس یک شرکت تا بهره

دهنده   ارائه)2(نمودار. کند  ارزیابی می،دهد شروع یک کسب و کار تجاری، خدماتی و یا صنعتی انجام می
 همان. باشد  می)2007-2012(های  د مطالعه در سالشاخص شروع یک کسب و کار بین کشورهای مور

 رتبه را دارا کمترین افغانستان کشور  رتبه وباالترین از عراق کشور تاجیکستان پسشود  طور که مشاهده می
 نسبت به 2012 بیشترین میزان بهبود را در سالسعودی عربستان ،در بین کشورهای مورد مطالعه. باشند می

بیشترین میزان نزول   باها  رتبه کاهش در این سال38 دارا بوده و کشور کویت با ء پله ارتقا146 با 2007سال 
  .مواجه بوده است

 

  
  

  )2004-2012(های  شاخص شروع یک کسب و کار کشورهای همسایه ایران در سال. 2رنمودا
  

 عربستان و 2012 کشور افغانستان رتبه یک و در سال 2007بندی در منطقه در سال  در رابطه با رتبه
رین ت باال2012 و 2007 های  به ترتیب در سالعراقاند و یمن و   این رتبه را به خود اختصاص دادهارمنستان

های منطقه برای هر دو سال  رتبه ایران بین کشور کهالزم به ذکر است. اند رتبه را به خود اختصاص داده
 .بوده است 8 و 7به ترتیب برابر با  2012 و2007

 
 
 
  

                                                            
1. Starting a Business 
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 2012 و 2007های  ای شاخص شروع یک کسب و کار در سال بندی منطقه رتبه. 3نمودار
  

های مرتبط با شاخص شروع یک کسب و کار  زیرشاخص) 2(شود جدول طور که مشاهده می همان
 در 1مراحل تعداد از منظور.  ارائه نموده است کشورهای مورد مطالعه در2012 و 2004های  را در سال
 کسب به منظور شروع گذار هیسرما کی که است یقانون مراحل و موانع تعداد کار و کسب شروع شاخص

 2012 کشور آذربایجان و در سال 2004 در سال  منظر زیرشاخص مراحلاز. شود یم مواجه آنها با کار و
در این کشورها  شروع یک کسب و کار  به عبارتی تعداد مراحل، بیشترین میزان را دارا بودهکویتکشور 
  مراحل در رابطه با زیرشاخص قرقیزستان2012 و در لبنان کشور 2004در سال  .باشد تر از بقیه می طوالنی

رین میزان  بیشت)2004 – 2012(های  در مقام مقایسه بین سال. اند میزان را به خود اختصاص دادهرین کمت
ای که از  گونه هباشد ب  واحد می10ستان به میزان  متعلق به کشور عرببهبود در رابطه با زیرشاخص مراحل

بنان با یک واحد تغییر ویت و ل رسیده است و کمترین میزان تغییر مربوط به کشورهای ک3 به عدد 13عدد 
دهنده بهبود شرایط این  ها مواجه بوده که نشان  واحد واحد کاهش در این سال3کشور ایران نیز با . باشد می

  .باشد زیرشاخص در کشور می
 باشد شتریباین عدد  هرچهباشد که  می 2های دیگر شروع کسب و کار، تعداد روزها از زیرشاخص

 روزهای کاری تعداددر رابطه با  .باشد یم کار و کسب شروع برای الزم زمان بودن تر یطوالن دهنده نشان
  عربستان2012 کشور ارمنستان و در سال 2004یند شروع یک کسب و کار در سال االزم برای انجام فر
 2004بیشترین میزان این زیرشاخص در سال  .اند ه خود در بین کشورها اختصاص دادهکمترین میزان را ب

 روز 97کشور آذربایجان با کاهش . باشد  متعلق به کشور عراق می2012سال  به کشور آذربایجان و در متعلق 

                                                            
1. Procedures (Number) 
2. Time (Days) 
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13 …های بهبود فضای کسب و کار  بررسی شاخص

 ، در این زیرشاخص داشته استیند بیشترین میزان بهبود راااز تعداد روزهای کاری الزم برای انجام فر
  ی کویت و پاکستان باو کشورها رسیده 2012 روز در سال 8 به 2004 روز در سال 105ای که از  گونه هب

   روز29 روز کاهش از 21کشور ایران نیز با . اند تغییر را به خود اختصاص داده روز کاهش کمترین میزان 3
  . رسیده است2012 روز در سال 8 به 2008در سال 

 نیکارآفر ک یکه است) دالر برحسب( ای نهیهز زانیم آن کار و کسب شروع در 1نهیهز از منظور
 کسب ثبت احتمال باشد باالتر مقدار نیا هرچهدر نتیجه  و بپردازد دیبا کار و کسب کی وعشر مراحل یط
 برابر با 2004 کشور یمن در سال روع یک کسب و کار از درآمد سرانهسهم هزینه ش .یابد یم اهشک کار و

یزان را از این منظر ترین مباشد که در مقام مقایسه بیش  می7/115در کشور عراق برابر با  2012 و در سال 257
 متعلق به قزاقستان 2012ر سال  متعلق به کویت و د2004 حداقل میزان این زیرشاخص در سال .اند داشته
 مربوط به کشور یمن و 2004نسبت به  2012 سال دربیشترین میزان تغییر در این زیرشاخص . باشد می

کمترین ه ذکر است کشور کویت از منظر هزینه ه الزم بلبتا. باشد کمترین میزان تغییر متعلق به کویت می
  . مواجه بوده است2004 نسبت به سال2012 کاهش در سال 7/2 با  ایران نیز.باشد میزان را دارا می

 و کسب ثبت از پیش بایست می سرمایه گذار که است ای هیسرما مقدار 2الزم هیسرما حداقل از منظور
 مسدود کار و کسب به ورود ندیافر خالل در حساب نیا. کند گذاری سپرده خود یبانک حساب در کار
 قانون هرچه و ماند یم مسدود همچنان یحقوق تیهو انحالل زمان تا کشورها از ارییبس در و شود یم

 از حیطه کمتر هیسرما دارای و کوچکتر نانیکارآفر کند وضع شتریب را هیسرما مقدار نیا کار و کسب شروع
 بیشترین میزان 2012 و 2004های   سوریه و عمان به ترتیب در سالهایکشور .شوند کسب و کار خارج می

اند که این امر گویای آنست که در  صدی از درآمد سرانه را دارا بودهحداقل سرمایه مورد نیاز به صورت در
 به منظور شروع یک کسب ایسه با دیگر کشورهای مورد بررسیاین کشورها بیشترین میزان سرمایه در مق

 کشور سوریه بیشترین میزان کاهش حداقل سرمایه را 2004 در مقایسه با سال .وکار الزم و ضروری است
 کشور .باشد گذاری در این کشور از منظر این شاخص می مواجه بوده که بیانگر بهبود شرایط سرمایه

 مواجه بوده که از این 2004 نسبت به سال 2012گذاری در سال   افزایش در میزان سرمایه2/4ازبکستان نیز با 
 8/1 کشور ایران نیز با .باشد که دارای افزایش در این زیرشاخص بوده است منظر تنها کشور منطقه می

 . مواجه بوده است2004 نسبت به سال 2012کاهش در سال 
  
  
  
 

                                                            
1. Cost (% of Income Per Capita) 
2. Minimum Capital (% of Income Per Capita) 
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14  11   شمارهجله اقتصادی سال یازدهمم       

  2012 و 2004های   کشورهای همسایه ایران در سالهای شروع یک کسب و کار زیر شاخص .2جدول
 

)تعداد(حلمرا روزهای کاری الزم  
یندابرای انجام فر  

  هزینه
  )درصدی از درآمد سرانه(

  حداقل سرمایه
   )درصدی از درآمد سرانه(

2004  2012  2004  2012  2004  2012  2004  2012  
  0  -  8/25  -  7  -  4  -  افغانستان
  0  4/5  9/2  4/8  8  18  3  9  ارمنستان
  0  0  7/2  8/16  8  105  6  14  آذربایجان
  0  4/855  6/5  6/65  7  37  6  13  مصر
  7/0  5/2  8/3  5/6  8  29  6  9  ایران
  5/35  -  7/115  -  77  -  11  -  عراق
  0  9/1175  9/13  1/104  12  79  7  13  اردن
  0  8/35  8/0  1/11  19  26  6  10  قزاقستان
  8/71  5/148  2/1  2  32  35  12  13  کویت
  0  7/0  5/3  5/12  10  21  2  9  قرقیزستان
  3/35  9/81  1/67  7/129  9  46  5  6  لبنان
  7/271  1/667  1/3  9/4  8  35  5  10  عمان
  0  0  2/11  40  21  24  10  11  پاکستان

  0  5/1549  9/5  2/67  5  71  3  13  عربستان سعودی
  7/127  4/5109  1/17  5/34  13  43  7  12  سوریه

  0  -  3/33  -  24  -  5  -  تاجیکستان
  7/8  6/31  2/11  8/36  6  38  6  13  ترکیه

  0  4/437  6/5  3/34  13  19  7  10  امارات متحده عربی
  2/27  23  4/6  2/17  14  29  6  8  ازبکستان
  0  4/1723  8/83  257  12  72  6  12  یمن

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

  ١ اخذ مجوزشاخص. 2-1
های عملیاتی مربوط به اخذ  یندا بیشتر توجه بانک جهانی مبتنی بر فردر رابطه با شاخص اخذ مجوزها
این شاخص میزان . باشد ن امور مربوط به انشعابات آب، برق و گاز میمجوزهای بخش ساختمان و همچنی

) 4(نمودار  .کند کننده مجوزهای ساخت را بررسی می سهولت یا سختی تعامل با مراجع قانونی صادر
 2.باشد  می)2007-2012(های  د مطالعه در سالدهنده شاخص اخذ مجوزها بین کشورهای مور ارائه
شود، کشور آذربایجان بیشترین میزان و عربستان سعودی کمترین میزان این  یطور که مشاهده م همان

در بین کشورهای مورد مطالعه، قرقیزستان بیشترین . اند به خود اختصاص دادهها  طی این سالشاخص را 

                                                            
1. Dealing With Construction Permits 

ای در رابطه با این شاخص نبوده است؛ بنابراین این کشور را در انتهای   دارای رتبه2007 اینکه کشور افغانستان در سال دلیلبه . 2
 .ار داده تا مقایسه به درستی انجام پذیردنمودار قر
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15 …های بهبود فضای کسب و کار  بررسی شاخص

 62 به 143ای که از رتبه  گونه ه ب دارا بودهء پله ارتقا81 با 2007 نسبت به سال 2012میزان بهبود را در سال
 ایران نیز با . است رسیده177 به رتبه 2007 در سال 85از رتبه  رتبه کاهش 92و کشور تاجیکستان با رسیده 

 . مواجه بوده است2007 نسبت به سال 2012 پله بهبود در سال 3
 

  
  

 )2007-2012(های  شاخص اخذ مجوزهای کشورهای همسایه ایران در سال. 4نمودار
  

ن رتبه  عربستان ای2012 کشور ارمنستان رتبه یک و در سال 2007 در سال ای نطقهبندی م از منظر رتبه
 باالترین رتبه را 2012 و 2007 های  و مصر و تاجیکستان به ترتیب در سالرا به خود اختصاص داده است

 18برابر با  2012 و 2007 رتبه ایران بین کشورهای منطقه برای هر دو سال  کهالزم به ذکر است. اند دارا بوده
  .بوده است

  

 
  

  2012 و 2007های  ای شاخص اخذ مجوز در سال بندی منطقه رتبه. 5نمودار
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16  11   شمارهجله اقتصادی سال یازدهمم       

 در کشورهای 2012 و 2006های   را در سالاخذ مجوزهای مرتبط با شاخص  زیرشاخص) 3(جدول
 یمقررات مراحل تعداد آن مجوزها اخذ شاخص در مراحل تعداد از  منظور. ارائه نموده استمورد مطالعه

  وشود رعایت گذار و یا کارآفرین سرمایه توسط بایست می ،تیفعال نمودن یاتیعمل منظور به که باشد یم
 تیرعا ها، فرم لیتکم الزم، های پروانه مجوزها، اخذ از اعم ساختمان بخش اتیعمل شامل ندهایافر نیا

 ،به تبع آن .باشد یم ... و گاز برق، آب، انشعابات به اقدامات و یمنیا مقررات یبازرس های دستورالعمل
بیشترین میزان . شود یم کمترگذاری در کسب و کار  تمایل برای سرمایه باشد شتریب مراحل تعداد هرچه

 متعلق به کشور قزاقستان و کمترین آن متعلق به کشور 2012 و2006های  زیرشاخص مراحل در سال
 و 2012های  در مقام مقایسه بین سال. باشد  می2012سعودی در سال   و عربستان2006پاکستان در سال 

 واحد است 10 متعلق به کشور قرقیزستان به میزان بود در رابطه با زیرشاخص مراحل بیشترین میزان به2006
  . رسیده است12 به عدد 22ای که از عدد  گونه هب

بایست  می جوزم اخذ برای نیکارآفر کی که است ییروزها تعداد مجوزها اخذ زمان از منظور
 .شود گذاری در کسب وکار بیشتر می  تمایل برای سرمایهچه این زمان کمتر باشدهر ، بنابرایننماید صرف

 بهبود را کسب کرده کشور ایران بیشترین میزانایندزیرشاخص مدت زمان الزم برای انجام فردر رابطه با 
اهش یافته که این امر گویای بهبود زمان الزم  روز ک320 روز به 669 واحد بهبود از 349ای که با  گونه هب

 بیشترین میزان زمان الزم برای اخذ مجوز در سال .باشد برای اخذ مجوز در کشورمان نسبت به گذشته می
 بیشترین میزان مربوط 2012عربی بوده و در سال   متعلق به ایران و کمترین آن مربوط به امارات متحده2006

  .باشد متعلق می به کشور امارات متحده عربی 2006آن همانند سال به افغانستان و کمترین 
 نیا هرچه و شود صرف دیبا مجوز اخذ برای که است) دالر برحسب( یپول مقدار آن نهیهز از منظور

نه شاخص اخذ مجوز از سهم هزی .شود یم شتریب کار و کسب جادیا برای نانیکارآفر لیتما باشد کمتر نهیهز
به خود اختصاص داده و کمترین  بیشترین میزان را 2012 و 2006 های ور افغانستان در سال کشدرآمد سرانه
 .باشد عربی می لق به کشور امارات متحده متع2012 مربوط به کشور آذربایجان و در سال 2006آن در سال 

 شرایط مربوط به  متعلق به کشور افغانستان و بدترین2006 نسبت به سال 2012بیشترین میزان بهبود در سال 
 در رابطه با این 2006 نسبت به سال 2012 واحد بهبود در سال 6/486 ایران نیز با .کشور آذربایجان است

  .زیرشاخص روبرو بوده است
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17 …های بهبود فضای کسب و کار  بررسی شاخص

  2012 و 2006های   کشورهای همسایه ایران در سالهای اخذ مجوز زیر شاخص .3جدول
 

مدت زمان الزم برای انجام   )تعداد(مراحل  
  )روز(رایندف

  هزینه
  )درصدی از درآمد سرانه(

 2006 2012 2006 2012 2006 2012 
  4/4876  2/10080  334  334  12  12  افغانستان
  1/57  5/544  79  183  18  21  ارمنستان
  2/335  3/0  212  212  30  30  آذربایجان
  3/155  3/932  218  249  22  25  مصر
  6/355  2/842  320  669  16  18  ایران
  8/469  6/474  187  187  13  13  عراق
  2/534  6/1176  70  92  17  20  اردن
  2/93  4/297  189  258  32  36  قزاقستان
  8/121  4/225  130  156  24  24  کویت
  8/171  7/809  142  395  12  22  قرقیزستان
  9/234  1/442  219  219  19  19  لبنان
  7/45  2/109  174  186  14  14  عمان
  5/262  5/654  222  265  11  11  پاکستان

  4/19  1/31  75  111  9  15  عربستان سعودی
  1/504  2/901  104  104  23  23  سوریه

  9/849  6/3195  228  261  26  28  تاجیکستان
  7/197  5/431  189  189  24  24  ترکیه

  2/5  16  46  80  14  19  امارات متحده عربی
  57  8/209  243  243  25  25  ازبکستان
  1/61  3/139  116  116  12  12  یمن

  .قیقنتایج تح: مأخذ
  

 1شاخص ثبت و انتقال مالکیت .3-1

در این شاخص، فرایندکامل . باشد دهنده سهولت ثبت حقوق مالکیت می شاخص ثبت و انتقال مالکیت ارائه
یند ادر فر. شود خرید یک زمین یا ساختمان و انتقال حق مالکیت آن از یک فرد به فرد دیگر ثبت می

 همان. گردد ا رویه برای انتقال حق مالکیت ضروری است ثبت میواسطه قانون ی ای که به مذکور هر مرحله
 )2007 -2012(های  بردارنده شاخص ثبت وانتقال مالکیت در سالدر) 6(شود نمودار طور که مشاهده می

 رتبه را به خود رتبه و عربستان کمترین کشور افغانستان بیشترین. باشد در کشورهای مورد مطالعه می
 از کشور افغانستان بیشترین رتبه را در بین پس ایران با توجه به نمودار تجمعی زیر .اند اختصاص داده

 2012 آذربایجان بیشترین میزان بهبود را در سالدر بین کشورهای مورد مطالعه. استکشورها دارا بوده 
 رتبه 61ر عراق با  رسیده و کشو9 به 59ای که از رتبه  گونه ه دارا بوده بء پله ارتقا50با  2007نسبت به سال 

  . رسیده است98 به رتبه 2007 در سال 37کاهش از رتبه 
                                                            
1. Registering Property 
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18  11   شمارهجله اقتصادی سال یازدهمم       

  
  

  )2007-2012(های  شاخص ثبت و انتقال مالکیت کشورهای همسایه ایران در سال. 6نمودار
  

 به  مورد مطالعه کشور عربستان بهترین رتبه را بین کشورهای2012 رتبه کشور ارمنستان و در سال 2007در سال 
 2007الزم به ذکر است ایران در سال . اند و کشور افغانستان بدترین رتبه را در هر دو سال دارا بوده است تصاص دادهخود اخ

طور که از   همان. را دریافت کرده است19 رتبه 2012را بین کشورها به خود اختصاص داده و در سال  18رتبه 
  .حشی میان کشورهای مورد بررسی وجود دارد در رابطه با این شاخص تفاوت فاشود نمودار مشاهده می

 

  
  

  2012 و 2007های  ای شاخص ثبت و انتقال مالکیت در سال بندی منطقه رتبه. 7نمودار
  

 و 2005های  های مرتبط با شاخص ثبت و انتقال مالکیت در سال  زیرشاخص به بررسی)4( جدول
 بیشترین 2012 و 2005 در هر دو سال فرایند با توجه به جدول، ازبکستان از نظر تعداد. پردازد می 2012

عربی در هر دو سال مورد بررسی کمترین  میزان را در بین کشورها به خود اختصاص داده و امارات متحده
، قرقیزستان و  قزاقستانهایها متعلق به کشور بیشترین میزان بهبود در این سال. باشد میزان را دارا می

در . اند  رسیده4 به 7  عدد از این سه کشورای که گونه هباشد ب زیر شاخص میآذربایجان در رابطه با این 
  . تغییری نکرده است2011 نسبت به سال 2005شاخص در سال  این زیر،رابطه با ایران
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19 …های بهبود فضای کسب و کار  بررسی شاخص

 ثبت و انتقال مالکیت کشور افغانستان در هر دو سال مورد مقایسه از فرایندمدت زمان الزم برای انجام 
 2012 متعلق به کشور امارات متحده عربی و در سال 2005تر بوده و کمترین میزان در سال تمام کشورها بیش

 121مصر با . اند را به خود اختصاص داده کمترین میزان  سعودینیز امارات متحده عربی به همراه عربستان
 روز 193ای که از  هگون هها داشته ب  را طی این سال بهترین بهبوداهش در زمان ثبت و انتقال مالکیتروز ک

 هیچ تغییری ه با ایران از منظر این زیرشاخص در رابط. رسیده است2012 روز در سال 72 به 2005در سال 
   .شود  مشاهده نمی2005 نسبت به سال 2012در سال 

کشور سوریه بیشترین میزان سهم هزینه از ارزش دارایی را برای ثبت و انتقال مالکیت در هر دو سال 
 بیشترین میزان .کند ا در قبال این فعالیت دریافت نمیای ر گونه هزینه که کشور عربستان هیچ درحالیداشته 
 برای 2005ای که این هزینه در سال  گونه هباشد، ب  می7/9 ازبکستان با میزان تفاوت مربوط به کشوربهبود 

جز، ترکیه، عراق و پاکستان کشورها بدر تمام .  است9/0 برابر با 2012 و در سال 6/10کشور مذکور برابر با 
  درصد3/0ها مربوط به ترکیه با  و بیشترین میزان افزایش در هزینههای مرتبط با این زیرشاخص کاهش یافته  هزینه

  . کاهش در رابطه با این زیرشاخص مواجه بوده است1/0ایران نیز با . باشد  می2005افزایش نسبت به سال
 

  2012 و 2005های   کشورهای همسایه ایران در سال و انتقال مالکیتهای ثبت زیر شاخص .4جدول
 

  2012  2005  2012  2005  2012  2005    )درصدی از ارزش دارایی(هزینه  )روز(فرایندمدت زمان الزم برای انجام   فرایندتعداد 
  5  7  250  252  9  11  افغانستان
  3/0  6/0  7  6  3  4  ارمنستان
  2/0  4/0  11  61  4  7  آذربایجان
  8/0  8/6  72  193  7  7  مصر
  5/10  6/10  36  36  9  9  ایران
  9/6  7/6  51  51  5  5  عراق
  5/7  10  21  21  7  7  اردن
  1/0  7/1  40  51  4  7  قزاقستان
  5/0  6/0  47  75  8  8  کویت
  2/2  9/5  5  8  4  7  قرقیزستان
  8/5  9/5  25  25  8  8  لبنان
  3  3  16  16  2  2  عمان
  7/7  6/7  50  50  6  6  پاکستان

  0  0  2  4  2  4  ن سعودیعربستا
  9/27  8/30  19  27  4  4  سوریه

  3/5  -  37  -  6  -  تاجیکستان
  3/3  3  6  6  6  6  ترکیه

  2  1/2  2  2  1  1  امارات متحده عربی
  9/2  6/10  78  78  12  12  ازبکستان
  8/3  9/3  19  19  6  6  یمن

 .نتایج تحقیق: مأخذ
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20  11   شمارهجله اقتصادی سال یازدهمم       

  1شاخص اخذ اعتبار .4-1
گذاری و مبادله اطالعات   میزان دسترسی،کیفیت و به اشتراک معیارهای مرتبط باشاخص اخذ اعتبار

بیانگر شاخص ) 8(نمودار. شود اعتباری و همچنین آگاهی افراد نسبت به حقوق قانونی خود را شامل می
 گردد طور که مشاهده می همان. باشد  برای کشورهای منطقه می)2007 -2012(های  اخذ اعتبار در سال

باشد و این  متعلق به آذربایجان میاین شاخص متعلق به کشور سوریه و کمترین آن بیشترین میزان تجمعی 
تر  بین کشورهای مورد مطالعه ضعیف ها  حیث اعتبارات داده شده به بنگاهامر نشانگر آنست که سوریه از

د که توان مطرح کر می. طه عملکرد خوبی را داشته استعمل نموده و بالعکس کشور آذربایجان در این راب
کشور قرقیزستان دارای بهترین  . در مکان میانی کشورها قرار گرفته استایران از حیث این شاخص تقریباً

جهانی در سال  8 به جایگاه 2007سال   جهانی در65ای که از جایگاه  گونه ه بها بوده میزان بهبود بین این سال
و روبرو بوده  2007 نسبت به سال 2012زول در سال  رتبه ن67 اردن نیز با . رسیده استء رتبه ارتقا57با 2012

 65 پله افزایش از رتبه 33 ایران با . تجربه کرده است2004از این حیث شرایط نامساعدتری را نسبت به سال 
  . رسیده است98به رتبه 

 

  
  

  )2007-2012(های  شاخص اخذ اعتبار کشورهای همسایه ایران در سال. 8نمودار
  

 متعلق به افغانستان و 2007ای در سال   بیشترین رتبه منطقهشود مشاهده می) 9(مودارنطور که در  همان
 بیشترین رتبه به تاجیکستان و کمترین رتبه متعلق به 2012کمترین رتبه مربوط به آذربایجان بوده و در سال 

 داشته و در سال  منطقه قرار در جایگاه چهارم2007ایران نیز از حیث این شاخص در سال . قرقیزستان است
  . ای قرار گرفته است  منطقهیازدهم پله سقوط در جایگاه هفت با 2012

 

                                                            
1. Getting Credit 
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21 …های بهبود فضای کسب و کار  بررسی شاخص

  
  

  )2012 - 2007(های  ای شاخص اخذ اعتبار در سال بندی منطقه رتبه. 9نمودار
  

 .باشد  می2012 و 2005 های خذ اعتبار در سالهای مرتبط با شاخص ا دهنده زیرشاخص رائها) 5( جدول
 بهتر میتنظ کننده بیان باالتر ارقام و است ده تا صفر دامنه با اعتبار اخذ های شاخصزیر از 1ینونقا حقوق شاخص

به منظور  گذاران هیسرما  تمایلباشد باالتر ارقام نیا هرچه و باشد یم اعتبارات به تر مطلوب یدسترس و نیقوان
ای آذربایجان، قرقیزستان و پاکستان در کشورهشاخص حقوق قانونی، زیر در رابطه با .شد دخواه شتریبفعالیت 

 قرقیزستان بیشترین میزان را 2012اند و در سال   این شاخص را به خود اختصاص داده بیشترین میزان2005سال 
 در بین  کمترین میزان این شاخص را2012 و 2005 های  در سالنیز و سوریه 2005افغانستان در سال . داشته است

  . ایران نیز در رابطه با این زیرشاخص با تغییری مواجه نبوده است.اند ودهکشورهای منطقه دارا ب
 به یدسترس تیفیک و زانیم که باشد یم 2اعتباری اطالعات شاخص ،اعتبار اخذ های شاخصزیر از یکی

 2005کشور ترکیه در سال  .باشد یم شش تا صفر از شاخصزیر نیادامنه   ودهد یم نشان را اعتباری اطالعات
 ارمنستان، مصر و 2012کسب کرده و در سال شاخص اطالعات اعتباری ترین رتبه را در رابطه با زیربه

الزم به ذکر است که کشور عربستان . اند  را به خود اختصاص داده6نی رتبه عربستان سعودی باالترین رتبه یع
 .کسب کرده است2005ال  نسبت به س2012بیشترین میزان پیشرفت را در رابطه با این زیرشاخص در سال 

  . روبرو بوده است2005 نسبت به سال 2012 در سال ءایران در رابطه با این زیرشاخص با دو پله ارتقا
 اعتبار اخذ به مربوط امکانات و تیموقع اطالعات، نمودن فراهم برای 3یدولت ثبت دفاتر پوشش زانیم

 دهنده نشان باشد، تر نییپا رقم نیا هرچه. دشو یم مطرح بزرگسال تیجمع از یدرصد برمبنای که باشد یم
در سال  .است تر مطلوبدهنده شرایط  نشان و باشد یم کشور آن کار و کسب ستمیس بودن یدولت کمتر

                                                            
1. Strength of legal rights index (0-10) 
2. Depth of Credit Information Index (0-6) 
3. Public Registry Coverage (% of adults) 
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22  11   شمارهجله اقتصادی سال یازدهمم       

 2/3 بیشترین میزان زیرشاخص پوشش ثبت اطالعات توسط نهاد دولتی متعلق به کشور ترکیه با 2005
 در بین  ایران و نشانگر آنست کهبوده درصد 5/26به ایران با  متعلق  بیشترین میزان2012درصد و در سال 

 البته الزم به ذکر است که این زیرشاخص در ،باشد کشورهای منطقه، درصد باالیی از دولتی را دارا می
 باشد  بیشترین میزان تغییر مربوط به کشور ترکیه می. گزارش نشده است2005یران در سال رابطه با ا

 پوشش . درصد دولتی شدنش بیشتر بوده است2005 نسبت به سال 2012ین کشور در سال ای که ا گونه هب
 باشد یم اعتبار اخذ به مربوط اطالعات و امکانات ت،یموقع ارگذاردنیاخت در برای 1یخصوص ثبت دفاتر
 یتدول کمتر دهنده نشان باشد باالتر رقم نیا هرچه .شود یم انیب بزرگسال تیجمع از درصد برمبنای که

 و نانیکارآفر و عادی مردم برای شترییب های فرصت و باشد یم کشور آن کار و کسب ستمیس بودن
ی خصوص هاینهاد توسط اطالعات ثبت پوششدر رابطه با زیرشاخص  .کند یم جادیا گذاران هیسرما

  .باشد  متعلق به کشور ترکیه می2012سال بیشترین میزان در 
  

  2012 و 2005های   کشورهای همسایه ایران در سالارهای اخذ اعتب زیر شاخص .5جدول
 

شاخص حقوق 
)0-10(قانونی  

شاخص اطالعات 
 اعتباری

پوشش ثبت اطالعات توسط 
)درصد بزرگساالن(نهاد دولتی  

پوشش ثبت اطالعات توسط نهاد 
)درصد بزرگساالن(خصوصی   

2005  2012    2005 2012 2005 2012 2005 2012 
  0  -  0  -  0  0  6  1  افغانستان
  6/46  0  7/23  -  6  -  6  5  ارمنستان
  0  0  6/15  0  5  0  6  6  آذربایجان
  7/13  0  5/3  1  6  2  3  3  مصر
  4/24  0  5/26  -  4  2  4  4  ایران
  0  -  0  -  0  0  3  3  عراق
  0  0  6/1  5/0  2  2  4  4  اردن
  6/37  0  0  0  5  0  4  4  قزاقستان
  29  6/16  0  0  4  3  4  4  کویت
  7/18  0  0  0  4  0  10  6  قرقیزستان
  0  0  6/16  1/3  5  4  4  3  لبنان
  0  0  9/18  -  4  -  4  4  عمان
  2  4/0  9/6  2/0  4  3  6  6  پاکستان

  16  0  0  1/0  6  0  5  3  عربستان سعودی
  0  0  7/3  0  2  0  1  1  سوریه

  0  -  0  -  0  -  2  -  تاجیکستان
  5/60  30  8/23  2/3  5  5  4  4  ترکیه

  2/29  0  9  8/1  5  2  4  4  امارات متحده عربی
  6/3  0  5  0  3  0  2  2  ازبکستان
  0  0  7/0  -  2  0  3  3  یمن

  .نتایج تحقیق: مأخذ
                                                            
1. Private Bureau Coverage (% of adults)  
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23 …های بهبود فضای کسب و کار  بررسی شاخص

  1گذاران شاخص حمایت از سرمایه. 5-1
، مسئولیت مدیران، توانایی سهامداران در )انتشار اطالعات(دارای چهار مؤلفه شفافیت معامالت این شاخص 

گذاران  و حمایت از سرمایه) انسهولت شکایت سهامدار( رفتار و تدبیر مدیران و مسئولین ءشکایت علیه سو
دهنده شاخص حمایت از  رائها) 10(نمودار. باشد  می10 تا 0ها بین  گذاری این مؤلفه دامنه ارزش. باشد می

 ، ایرانبا توجه به نمودار. باشد ایه ایران می در کشورهای همس)2007-2012(های  گذاران در سال سرمایه
ر به خود اختصاص داده و نشانگر ضعف اخص مذکو را در رتبه ش از کشور افغانستان، بیشترین میزانپس

کمترین میزان این شاخص متعلق به . باشد ن نسبت به دیگر کشورهای منطقه میاین شاخص در ایرا
کشور تاجیکستان  .ست نسبت به دیگر کشورهادارای عملکرد بهتریاین کشور و در نتیجه  بوده قرقیزستان
 172ای که از رتبه  گونه هر رابطه با این شاخص داشته بیشترین میزان بهبود را دهای مورد بررسی ب بین سال
این  تنزل را بین  نیز بیشترین میزانعمانکشور .  رسیده است2012در سال  65 به رتبه 2007در سال جهانی 
 پله 10ن نیز با کشور ایرا. رسیده است 97 به رتبه 2007 در سال 60از رتبه ای که  گونه هها شاهد بوده ب سال
 رسیده که نشانگر بدترشدن شرایط 2012ر سال  د166 به رتبه 2007 جهانی در سال 156 از رتبه نزول

  .گذاران است حمایت از سرمایه
  

  
 

  )2007-2012(های  گذاران کشورهای همسایه ایران در سال  شاخص حمایت از سرمایه.10نمودار
 

 بیشترین رتبه را بین 2012 و 2007های   افغانستان در سال،ودش میمشاهده )11(طور که در نمودار همان
 بهترین 2012ل  و قزاقستان در سا2007کویت و پاکستان در سال . کشورها به خود اختصاص داده است

پله نزول  با یک 2012 بوده و در سال 18 دارای رتبه 2007ایران نیز از این حیث در سال . اند رتبه را دارا بوده
  . رسیده است19اه به جایگ

                                                            
1. Protecting Investors 
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24  11   شمارهجله اقتصادی سال یازدهمم       

  
  

  2012 و 2007های   در سالگذاران حمایت از سرمایهای شاخص  بندی منطقه رتبه. 11نمودار
  

 و 2006 های گذاران در سال حمایت از سرمایههای مرتبط با شاخص  دهنده زیرشاخص رائها) 6(جدول
 ده تا صفر دامنهباشد و دارای   می1گذاران، انتشار اطالعات های حمایت از سرمایه از زیرشاخص. باشد  می2012
زیرشاخص انتشار  در رابطه با کشور لبنان . بهتر استعملکرد دهنده هرچه رقم آن باالتر باشد نشان و است

 کشورهای ترکیه، لبنان، قزاقستان 2012سال   بیشترین میزان این شاخص را دارا بوده و در2006اطالعات، در سال 
 بنابراین از منظر این زیرشاخص شرایط خوبی را ،اند تبه را به خود اختصاص دادهترین رسعودی بیش و عربستان

 کمترین میزان این زیرشاخص به کشور تاجیکستان و 2006 در سال .نسبت به کشورهای دیگر منطقه دارا هستند
ای  گونه هباست،  بیشترین میزان بهبود مربوط به کشور تاجیکستان . نیز کشور افغانستان مربوط است2012در سال 

ای  گونه به  ایران نیز از این حیث تغییری را شاهد نبوده. رسیده است2012 در سال 8 به 2006که از صفر در سال 
  . را به خود اختصاص داده است5که در هر دو سال مورد بررسی میزان 

 شتریب وسعت دباش باالتر رقم نیا هرچه ،باشد یم ده تا صفر از 2زیرشاخص مسئولیت مدیران دامنه
 کشور 2006در سال . باشد دهنده عملکرد بهتر می داده و در نتیجه نشان نشان را ریمد تیمسئول شاخص

 ازبکستان، لبنان و افغانستان کمترین عدد را به خود اختصاص داده و این امر 2012تاجیکستان و در سال 
 کویت، .اند این زیرشاخص نداشته در رابطه با  عملکرد خوبی راشدهبیانگر آنست که کشورهای ذکر

 بیشترین میزان این 2012 در سال  سعودی و عربستان2006 و امارات متحده عربی در سال  سعودیعربستان
با سایر کشورهای مورد شاخص را به خود اختصاص داده و در نتیجه دارای عملکرد بهتری در مقایسه 

 2012شور قرقیزستان بوده که از میزان یک به هفت در سال بیشترین میزان بهبود مربوط به ک. اند بررسی بوده
  .کشور ایران نیز از منظر این زیرشاخص با تغییری مواجه نشده است. رسیده است

                                                            
1. Extent of Disclosure Index (0-10) 
2. Extent of Director Liability Index (0-10)  
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25 …های بهبود فضای کسب و کار  بررسی شاخص

 1سهامداران دادخواست سهولت شاخص گذاران، هیسرما از تیحما های شاخصزیر از گرید یکی
 برای سهامداران شتریب توانکننده  بیان باالتر رقاما ای که گونه ه، باست ده تا صفر دامنهدارای   وباشد یم

در قرقیزستان  .باشد یم گذاران هیسرما از تیحما شاخص بهتر عملکرد و رانیمد رفتار سوء یقانون بیتعق
بیشترین میزان را در رابطه با زیرشاخص سهولت  2012  و2006 و قزاقستان در هر دو سال2006سال 

این امر نشانگر . مربوط به ایران استو کمترین میزان این زیرشاخص نیز ند ا  داشتهدادخواست سهامداران
 تاجیکستان و عربستان .آنست که در کشور توجه الزم به سهولت و آسانی شکایت از سهامداران نشده است

اهش  یک پله کاند و قرقیزستان نیز با ن افزایش را بین کشورها داشته بیشترین میزاءیک پله ارتقا سعودی با
   .اند  نکرده2006 نسبت به سال 2012سال  کشورها از لحاظ این شاخص تفاوتی در مواجه شده است و دیگر

 گذاران هیسرما جذب باشد باالتر ارقام نیا هرچه ،باشد یم ده تا صفر از 2گذاران  حمایت از سرمایهشاخص دامنه
 ترین رتبه را بین کشورهای باالترین رتبه و افغانستان پایین 2006کویت و پاکستان در سال  .بود خواهد شتریب کشور آن در

 رینستان بیشترین و افغانستان کمت قراق2012اند و در سال  گذاران دارا بوده  از سرمایهمورد بررسی از منظر شاخص حمایت
 7/6 به 3/4ای که از  گونه هده، بها مواجه بو در این سال بیشترین میزان تغییر  باآذربایجان. اند میزان را به خود اختصاص داده

 . را به خود اختصاص داده است3 ایران نیز از این حیث دچار تغییری نشده و در هر دو سال میزان .رسیده است
  

  2012 و 2006های  گذاران کشورهای همسایه ایران در سال های حمایت از سرمایه شاخصزیر. 6جدول
شاخص انتشار  

  )0-10( اطالعات
لیت شاخص مسئو

  )0-10( مدیران
 دادخواست سهولتشاخص 

  )0-10( سهامداران
  شاخص حمایت از

   )0-10( گذاران سرمایه
2006  2012  2006  2012  2006  2012  2006  2012  

  1  1  1  1  1  1  1  1  افغانستان
  5  5  8  8  2  2  5  5  ارمنستان
  7/6  3/4  8  8  5  1  7  4  آذربایجان
  3/5  5  5  5  3  3  8  7  مصر
  3  3  0  0  4  4  5  5  ایران
  3/4  3/4  4  4  5  5  4  4  عراق
  3/4  3/4  4  4  4  4  5  7  اردن
  8  7/5  9  9  6  1  9  7  قزاقستان
  3/6  3/6  5  5  7  7  7  7  کویت
  7/7  6  8  9  7  1  8  8  قرقیزستان
  5  5  5  5  1  1  9  9  لبنان
  5  5  2  2  5  5  8  8  عمان
  3/6  3/6  7  7  6  6  6  6  پاکستان

  7  7/5  4  3  8  7  9  7  عربستان سعودی
  7/4  3/4  2  2  5  5  7  6  سوریه

  7/5  7/1  6  5  3  0  8  0  تاجیکستان
  7/5  3/5  4  4  4  4  9  8  ترکیه

  3/4  3/4  2  2  7  7  4  4  امارات متحده عربی
  4  4  7  7  1  1  4  4  ازبکستان
  4  4  2  2  4  4  6  6  یمن

  .نتایج تحقیق: مأخذ
                                                            
1.Ease of Shareholder Suits Index 
2  . Strength of Investor Protection Index (0-10) 
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26  11   شمارهجله اقتصادی سال یازدهمم       

 

  1شاخص پرداخت مالیات. 6-1
 شده برای ها، زمان صرف  از جهت تعداد پرداختشاخص پرداخت مالیات، امور مربوط به اخذ مالیات را

 در دهنده شاخص پرداخت مالیات ارائه) 12( نمودار. کند های مالیاتی ارزیابی می پرداخت مالیات و نرخ
شود که  با توجه به نمودار مشاهده می. باشد  می)2007-2012(های  کشورهای همسایه ایران در سال
 این امر نشانگر .به خود اختصاص داده است عربی بهترین شرایط را تاجیکستان بدترین و امارات متحده

م از منظر اخذ مالیات را دارا آنست که امارات متحده عربی در بین کشورهای مورد بحث بهترین سیست
  . باشد می

رسیده که از باالترین میزان بهبود در بین  81 به 136 رتبه ترقی از جایگاه 55کشور آذربایجان با 
 پله 52با  2012در سال  111به رتبه  2007در سال  59سوریه نیز از رتبه . استبرخوردار بوده ها کشور

در سال  96ایران نیز از جایگاه  .باشد مینشانگر بدتر شدن شرایط پرداخت مالیات افزایش مواجه بوده و 
اخت مالیات در کشور بدتر در نتیجه شرایط پرد رسیده و 2012 در سال 126 پله افزایش به رتبه 30 با 2007

  .شده است
  

  
  

  )2007-2012(های  شاخص پرداخت مالیات کشورهای همسایه ایران در سال. 12نمودار
 

 بیشترین رتبه در بین کشورهای مورد بررسی متعلق به کشور 2007 در سال )13(با توجه به نمودار
تاجیکستان در . عربی و عمان بوده استازبکستان بوده و کمترین رتبه متعلق به کشورهای امارات متحده 

کشور ایران نیز . اند ت را به خود اختصاص داده بیشترین رتبه و امارات متحده عربی نیز رتبه نخس2012سال 
  . رتبه چهاردهم را بین کشورها دارا بوده است2012 رتبه سیزدهم و در سال 2007در سال 

 
 

                                                            
1. Paying Taxes 
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27 …های بهبود فضای کسب و کار  بررسی شاخص

 

  
  

  2012 و 2007های  در سالاخت مالیات پردای شاخص  بندی منطقه رتبه. 13نمودار
  

 2012 و 2006 های  در سالپرداخت مالیاتهای مرتبط با شاخص  دهنده زیرشاخص رائها) 7( جدول
ها، زمان و   پرداخت این شاخص دارای سه زیرشاخص2012 تا سال شود طور که مشاهده می  همان.باشد می

بر سود، های نرخ مالیات   مذکور، زیرشاخصشاخصر سه زی و در این سال عالوه برکل نرخ مالیات بوده
  . ها اضافه گردیده است ها و سایر مالیات مالیات کارگر و سایر کمک

 کمتر تعداد نیا هرچه که باشد یم 1ها پرداخت تعداد شاخص ،اتیمال پرداخت های شاخصزیر از
 و در سال 2006غانستان در سالاف .است گذاران هیسرما جذب ه منظورب  بودن وضعیتبهتر دهنده نشان باشد

 مربوط به 2006اند و بیشترین میزان در سال  ها را در سال داشته ستان، کمترین میزان تعداد پرداخت قزاق2012
 نسبت به 2012بیشترین میزان کاهش در سال . تاجیکستان بوده استمربوط به  2012قرقیزستان و در سال 

 مرتبه کاهش یافته 52مرتبه در سال به 75ای که از  گونه ه ب،تبوط به کشور قرقیزستان اس مر2006سال 
 مرتبه در سال افزایش یافته 8 مرتبه در سال به 5بیشترین میزان افزایش نیز مربوط به افغانستان است و از . است
 رسیده 2012 مرتبه در سال 20 به 2006مرتبه در سال  22کشور ایران نیز از منظر این زیرشاخص از . است
  .است

آن به تبع ، باشد یم یمال سال کی در اتیمال پرداخت ساعت براساس 2شده صرف زمان شاخص
 و 2006 های امارات متحده عربی در سال .بود خواهد شتریب گذاران هیسرما جذب باشد کمتر زمان نیا هرچه
 12 برابر با  ساعت در سال کمترین میزان یعنیبرحسبها   حیث زیرشاخص زمان پرداخت مالیات از2012

 ساعت در سال و 756 با آذربایجان مربوط به کشور 2006ساعت در سال را داشته و بیشترین میزان در سال 

                                                            
1. Payments (Number Per Year) 
2. Time (Hours Per Year) 
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28  11   شمارهجله اقتصادی سال یازدهمم       

 2012 بیشترین میزان کاهش در سال .باشد  ساعت در سال می560ر پاکستان با  مربوط به کشو2012در سال 
  ساعت افزایش15با  اردن ش و کشور ساعت کاه531یجان با  مربوط به کشور آذربا2006نسبت به سال 

 2012 کشور ایران نیز در سال .اند  تجربه کرده2006 نسبت به سال 2012بیشترین میزان افزایش را در سال 
  . دچار تغییری از این حیث نشده است2006نسبت به سال 

 باشد تر نیپائ درصد نیا هرچه 1در رابطه با زیرشاخص کل نرخ مالیات به صورت درصدی از سود
ل کمترین میزان کشور امارات متحده عربی در هر دو سا، داردوجود  گذاران هیسرما برای شترییب تیجذاب

 مربوط به کشور 2012  مربوط به یمن و در سال2006بیشترین میزان در سال را به خود اختصاص داده و 
 درصد در 3/159ای که از  گونه هباشد ب میزان کاهش مربوط به کشور یمن می بیشترین .باشد ازبکستان می

 6/4کشور تاجیکستان بیشترین میزان افزایش را با .  رسیده است2012 درصد در سال9/32 به 2006سال 
 با 2012 ایران نیز از منظر این زیرشاخص در سال .شاهد بوده است 2006 نسبت به سال 2012درصد در سال 

  .ت مواجه بوده اس2006 درصد کاهش نسبت به سال 1/0
نرخ  و کشور یمن بیشترین میزان کشورهای افغانستان، تاجیکستان و امارات متحده عربی کمترین

 و مشارکت و کار بر اتیمال شاخصدر رابطه با زیر. ندا  از آن خود کرده2012مالیات بر سود را در سال 
 کشورهای .شود یم شتریب گذاری هیسرما موجب باشد کمتر درصد نیا هرچه 2اقتصادی های تیفعال

را در رابطه با این زیرشاخص به خود اختصاص  کمترین و بیشترین میزان افغانستان و تاجیکستان به ترتیب
 دولت که است ییها اتیمال ریتکث و تنوع ات،یمال پرداخت شاخص بر مؤثر عوامل از گرید یکی. اند داده

 و گذاران هیسرما بازدارنده عوامل از یتایمال تعلق مأخذ کثرت. کند یم نییتع اتیمال تعلق مأخذ براساس
 کار و کسب بهتر تیوضع دهنده نشان باشد کمتر شاخص نیا ارقام هرچه جهینت در باشد یم اقتصادی فعاالن

سایر زیرشاخص ازبکستان نیز در رابطه با  .باشد یم گذاران هیسرما و نانیکارآفر شتریب جذب و کشور آن در
  .باشد  دارا می بیشترین میزان را3مالیات ها

 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  

                                                            
1. Total Tax Rate (% of Profit) 
2. Labor Tax and Contributions (%) 
3. Other Taxes (%) 
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29 …های بهبود فضای کسب و کار  بررسی شاخص

  2012 و 2006های  های پرداخت مالیات کشورهای همسایه ایران در سال شاخصزیر. 7جدول
  

ها   پرداخت
)تعداد در سال(  

  زمان
  )ساعت در سال(

  کل نرخ مالیات
درصدی از (

  )سود

نرخ مالیات 
 بر سود

  )درصد(

مالیات کارگر و 
 ها سایر کمک

)درصد(  

سایر 
 مالیات ها

)صددر(   

2006  2012  2006  2012  2006  2012  2012  2012  2012  
  4/36  0  0  4/36  4/36  275  275  8  5  افغانستان
  1/1  23  8/16  9/40  7/38  500  580  34  50  ارمنستان
  2/2  8/24  9/12  40  4/46  225  756  18  37  آذربایجان
  6/3  271  13  6/43  3/54  433  504  29  42  مصر
  4/0  9/25  8/17  1/44  2/44  344  344  20  22  ایران
  0  5/13  9/14  4/28  7/24  312  312  13  13  عراق
  3/2  4/12  13  7/27  1/31  116  101  25  26  اردن
  6/1  2/11  9/15  6/28  43  188  271  7  8  قزاقستان
  0  7/10  7/4  5/15  4/14  118  118  15  14  کویت
  4/43  5/19  2/6  69  2/68  210  202  52  75  قرقیزستان
  0  1/24  1/6  2/30  4/35  180  180  19  19  لبنان
  1/0  8/11  10  22  5/19  62  52  14  14  عمان
  3/2  1/15  9/17  3/35  6/43  560  560  47  47  پاکستان

  0  4/12  1/2  5/14  5/14  79  69  14  14  عربستان سعودی
  5/0  3/19  20  7/39  3/43  336  336  19  19  سوریه

  56  5/28  0  5/84  9/79  224  224  69  69  تاجیکستان
  4/4  8/18  9/17  1/41  53  223  254  15  15  ترکیه

  0  1/14  0  1/14  4/14  12  12  14  14  امارات متحده عربی
  1/68  2/28  1/1  5/97  7/96  205  196  41  49  ازبکستان
  5/1  3/11  20  9/32  3/195  248  248  44  44  یمن

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

  1مرزی شاخص تجارت برون. 7-1

 مراحل تماماز جمله (ردات محموله استاندارد کاال  مراحل الزامی برای صادرات و واتماماین شاخص 
را گردآوری نموده و در واقع سهولت تجارت با خارج، موانع و ) اداری و نیز زمان و هزینه انجام امور

در رابطه با شاخص تجارت برون ) 14( نمودار. نماید گیری می مشکالت صدور و ورود کاالها را اندازه
شود  طور که مشاهده می همان. باشد  می)2007-2012(های  ران طی سالیه ایمرزی در کشورهای همسا

 بوده و طالعهکشور امارات متحده عربی از این حیث دارای بهترین رتبه جهانی بین کشورهای مورد م
 جهانی در کشورهای قزاقستان، عراق، تاجیکستان، افغانستان، قرقیزستان و آذربایجان نیز دارای بیشترین رتبه

  . اند ابطه بودهاین ر
                                                            
1. Trading Across Borders 
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30  11   شمارهجله اقتصادی سال یازدهمم       

 به رتبه 2007 در سال 54ای که از رتبه  گونه ه مربوط به کشور کویت بوده ببیشترین میزان افزایش رتبه
 بعد از کشور کویت، ایران بیشترین میزان افزایش در رتبه را . رسیده است2012 رتبه تغییر در سال 58 با 98
 رتبه بهبود بوده 68مان با ین میزان کاهش رتبه مربوط به عبیشتر.  رتبه تغییر به خود اختصاص داده است51با 
  . جهانی رسیده است47 به 115که از جایگاه ای  گونه به
 

  
  

  )2007-2012(های  شاخص تجارت برون مرزی کشورهای همسایه ایران در سال. 14نمودار
 

شود که  مشاهده می) 15(با توجه به نمودارای شاخص تجارت برون مرزی  بندی منطقه رتبهدر رابطه با 
.  از آن خود نموده است2012 و 2007 های امارات متحده عربی رتبه نخست را بین کشورها در سال

ایران نیز در . اند ای را کسب کرده  بیشترین رتبه منطقه2012 در سال  و ازبکستان2007قرقیزستان در سال 
  .ایگاه سیزدهم منطقه را کسب نموده استنیز ج 2012 دارای جایگاه هشتم منطقه و در سال 2007سال 

 

  
  

  2012 و 2007های  ای شاخص تجارت برون مرزی در سال بندی منطقه رتبه. 15نمودار
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31 …های بهبود فضای کسب و کار  بررسی شاخص

 2006های  های تجارت برون مرزی کشورهای همسایه ایران در سال دهنده زیرشاخص  ارائه)8(جدول
 آن 1صادرات برای الزم اسناد تعداد براساس مرزی برون تجارت های شاخصزیر از یکی. باشد  می2012و 

 بخش در کار و کسب برای تری آل دهیا طیشرا باشد کمتر تعداد نیا هرچه که شود یم مطرح کشور
 در رابطه با تعداد اسناد الزم .کند یم جذب را شترییب نانیکارآفر و گذاران هیسرما و کند یم جادیا صادرات

کشور امارات متحده عربی کمترین میزان را به خود اختصاص  2012 و 2006برای صادرات در هر دو سال 
رین میزان را به خود  کشور تاجیکستان بیشت2012 کشور قرقیزستان و در سال 2006داده و در سال 
 دارا بوده 2006سبت به سال  ن2012 کشور قرقیزستان بیشترین میزان تغییر را در سال .اند اختصاص داده

کشور ایران در هر دو سال مورد بررسی با تغییری در زمینه .  رسیده است8 به 14 ای که از تعداد گونه هب
  .تعداد اسناد الزم برای صادرات مواجه نشده است

 تعداد برحسب صادرات برای شده صرف زمان براساس برون مرزی تجارت های شاخصزیر از یکی
 شتریب جذب و کار و کسب بهتر تیوضع دهنده نشان باشد کمتر این رقم هرچه که شود یم مطرح 2روز
کشور امارات از منظر تعداد روزهای الزم برای صادرات کمترین میزان را در هر دو  .است گذاران هیسرما

 2012 و تاجیکستان در سال 2006سال مورد بررسی در بین کشورها دارا بوده و کشور عراق در سال 
این زیرشاخص شاهد ریه بیشترین میزان بهبود را در کشور سو. اند شترین روز را به خود اختصاص دادهبی

کاهش یافته و کشور افغانستان  2012در سال  روز 15 به 2006 در سال  روز49ای که از  گونه هبوده است ب
 کشور ایران نیز در این . افزایش یافته است روز74 به 67ای که از  گونه بهمیزان افزایش را دارا بوده، بیشترین 
  .با یک روز کاهش مواجه بوده است2006 نسبت به سال 2012سال زمینه در 

 و کسب بهتر اوضاع دهنده نشان باشد کمتر نهیهز نیا هرچه 3در رابطه با زیرشاخص هزینه صادرات
لق به کشور  مربوط به عراق و کمترین میزان متع2006 در سال  این زیرشاخص بیشترین میزان.باشد یم کار

 نیز بیشترین میزان مربوط به کشور تاجیکستان و کمترین آن 2012در سال . باشد یامارات متحده عربی م
 مربوط به 2006 نسبت به سال 2012بیشترین میزان افزایش هزینه در سال . متعلق به کشور مصر بوده است

 دالر 401به کشور مصر با  دالر افزایش و بیشترین میزان کاهش هزینه نیز مربوط 1365کشور افغانستان با 
  . مواجه بوده است2006 نسبت به سال 2012 دالر افزایش در سال 415 کشور ایران نیز با .باشد کاهش می

 شود یم مطرح 4واردات برای الزم اسناد تعداد براساس برون مرزی تجارت های شاخصزیر از یکی
سوریه در سال  .اشدب یم کشور در کار و کسب بهتر تیوضع دهنده نشان باشد کمتر تعداد نیا هرچه که

                                                            
1. Documents to Export (Number) 
2. Time to Export (Days) 
3. Cost to Export (US$ Per Container) 
4. Documents to Import (Number) 
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32  11   شمارهجله اقتصادی سال یازدهمم       

  و عربستان سعودی و امارات متحده عربی2006 بیشترین و ارمنستان در سال 2012 و قزاقستان در سال 2006
بیشترین با بیشترین میزان کاهش و ارمنستان با سوریه . اند را دارا بودهتعداد اسناد الزم برای واردات کمترین 

 نسبت به 2012 در رابطه با کشور ایران نیز در سال .اند اجه بودهمو  در رابطه با این زیرشاخصمیزان افزایش
  . با تغییری مواجه نشده است2006سال 

 1روز برحسب واردات برای شده صرف زمان براساس برون مرزی تجارت شاخصزیر دیگر از یکی
این در رابطه با  .باشد یم بهتر کار و کسب تیوضع باشد کمتر زمان نیا هرچه که شود یم مطرح

باشد و  عربی در هر دو سال مورد بررسی می کمترین روز مربوط به کشور امارات متحده زیرشاخص
 کشورهای مورد مطالعه تعداد روزهای  در تمام.استکشور ازبکستان هر دو سال مربوط به بیشترین روز در 

به ین میزان کاهش متعلق  تاجیکستان که دچار تغییری نشده است و بیشتربجزیافته  الزم برای واردات کاهش
 نسبت 2012 روز کاهش در سال 7کشور ایران نیز از این منظر با . باشد  روز کاهش می42کشور سوریه با 

  . مواجه بوده است2006به سال 
، باشد یم 2کایآمر دالر حسب بر نریکانت هر در واردات نهیهز فرامرزی، تجارت شاخصزیر آخرین

 آن در کار و کسب بهتر تیوضع دهنده نشان و شتریب گذاران هیسرما بجذ باشد کمتر نهیهز نیا هرچه
 به خود 2006 سال تاجیکستان و پاکستان به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه واردات را در .باشد یم کشور

 در سال امارات متحده عربی به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه واردات را اختصاص داده و ازبکستان و
 دالر افزایش و کشور مصر 1730کشور افغانستان بیشترین میزان افزایش هزینه واردات با . اند را بوده دا2012

 کشور ایران نیز با .دارا بوده است 2006 نسبت به سال 2012در سال بیشترین میزان کاهش را  دالر 351با 
  . دالر افزایش هزینه واردات روبرو بوده است555

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                            
1. Time to Import (Days) 
2. Cost to Import (US$ Per Container) 
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33 …های بهبود فضای کسب و کار  بررسی شاخص

  2012 و 2006های  مرزی کشورهای همسایه ایران در سال های تجارت برون ر شاخصزی. 8جدول
  

اسناد الزم برای 
  )تعداد( صادرات

زمان الزم برای 
  )روز( صادرات

هزینه صادرات 
دالر برای هر (

  )کانتینر

اسناد الزم برای 
  )تعداد( واردات

زمان الزم برای 
  )روز( واردات

هزینه 
دالر (واردات

    )تینربرای هر کان

2006  2012  2006  2012  2006  2012  2006  2012  2006  2012  2006  2012  
  3830  2100  77  80  10  10  3545  2180  74  67  10  10  افغانستان
  2195  1880  18  37  8  6  1815  1600  13  34  5  6  ارمنستان
  3405  2945  42  52  10  10  2905  2715  38  43  8  8  آذربایجان
  755  1106  12  29  9  10  613  1014  12  27  8  8  مصر
  1885  1330  32  39  8  8  1275  860  25  26  7  7  ایران
  3650  3400  83  101  10  10  3550  3400  80  102  10  10  عراق
  1335  955  15  28  7  12  825  720  13  28  6  6  اردن
  3290  2780  62  76  12  13  3130  2730  76  89  9  10  قزاقستان
  1242  935  19  20  10  10  1085  935  16  19  7  7  کویت
  3450  2450  72  75  9  15  3210  2500  63  64  8  14  قرقیزستان
  1250  752  32  34  7  11  1050  969  22  25  5  6  لبنان
  680  417  9  15  8  8  745  624  10  14  8  8  عمان
  705  317  18  39  8  8  660  996  21  31  7  7  پاکستان

  686  660  17  34  5  8  615  749  13  17  5  6  عربستان سعودی
  1625  1822  21  63  9  18  1190  1300  15  49  8  12  سوریه

  4550  4500  83  83  9  10  3850  3200  82  82  11  11  تاجیکستان
  1063  935  15  25  8  13  990  713  14  20  7  8  ترکیه

  635  462  7  9  5  7  630  462  7  9  4  5  امارات متحده عربی
  4650  4050  92  104  11  11  3150  2550  71  80  10  10  ازبکستان
  1475  1475  25  28  9  9  890  890  27  31  6  6  یمن

  .نتایج تحقیق: مأخذ
 
  1آوربودن اجرای قراردادها شاخص الزام. 8-1

کلی ضمانت اجرای قراردادهای تجاری با شاخص اجرای طور سهولت اجرای قانون در نظام قضایی و به
یک این شاخص، زمان، هزینه و تعداد مراحل مورد نیاز برای رسیدگی به . شود قراردادها ارزیابی می

بیانگر ) 16(نمودار. دهد دعوی، صدور رأی در مورد آن و اجرای رأی صادره را مورد بررسی قرار می
. باشد  می)2007-2012(های  یه ایران طی سالبودن اجرای قراردادها در کشورهای همسا آور شاخص الزام

ن رتبه جهانی را در شود کشور سوریه بیشترین رتبه جهانی و قزاقستان کمتری طور که مشاهده می همان
  . اند را بودهنمودار تجمعی دا

                                                            
1. Enforcing Contracts 
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34  11   شمارهجله اقتصادی سال یازدهمم       

 رتبه 28 با 2007 در سال 148ای که از رتبه  گونه ه را دار بوده بکاهشین میزان کشور لبنان بیشتر
 کشور ایران .اند  رسیده91 به 18ه افزایش از رتبه  پل73 و کشور ارمنستان با 2012 در سال 120صعود به رتبه 

 پله افزایش مواجه 17 رسیده که از این حیث با 50به رتبه  2012 و در سال 33دارای رتبه  2007نیز در سال 
  .باشد های مورد بررسی می در کشور طی سالشدن وضع این شاخص  در نتیجه این ارقام نشانگر بدترشده و

 

  
 

  )2007-2012 (های آور بودن اجرای قراردادهای کشورهای همسایه ایران در سال شاخص الزام. 16نمودار
  

 و 2007های  ل بودن اجرای قراردادها در سا آور ای شاخص الزام منطقهبندی  بیانگر رتبه)17(نمودار
 رتبه نخست و کشور افغانستان در همین سال باالترین رتبه را 2007کشور ارمنستان در سال . باشد  می2012

 رتبه نخست و کشور 2012یجان در سال بین کشورهای مورد مطالعه به خود اختصاص داده و کشور آذربا
 به رتبه هفتم 2007کشور ایران نیز از رتبه چهارم منطقه در سال . اند یز باالترین رتبه را کسب نمودهسوریه ن
 .  رسیده است2012در سال 

  

  
 

  2012 و 2007های  در سالآوربودن اجرای قراردادها  الزامای شاخص  بندی منطقه رتبه. 17نمودار
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35 …های بهبود فضای کسب و کار  بررسی شاخص

 در رانیا هیهمسا یکشورها قراردادها یاجرا بودن آور الزام یها رشاخصیزدهنده  ارائه) 9(جدول
 1یدادرس نیآئ تعداد براساس قراردادها اجرای های شاخصزیر از یکی. باشد  می2012 و 2004 یها سال

در  .بود خواهد بهتر کار و کسب تیوضع و تر آسان یدادرس باشد کمتر تعداد نیا هرچه که شود یم مطرح
 دارای کمترین 2012 و کشور تاجیکستان در سال 2004رابطه با زیرشاخص مراحل، کشور یمن در سال 

 قزاقستان در بین .باشد ای بیشترین میزان تعداد مراحل میاند و سوریه در هر دو سال دار تعداد مراحل بوده
 واحد کاهش 4ای که با  گونه هده بوکشورهای مورد مطالعه دارای بیشترین میزان بهبود در این زیرشاخص ب

کشور ایران نیز از منظر این زیرشاخص دچار تغییری در سال  . رسیده است2012 در سال 36 به 40از تعداد 
  . نشده است2004 نسبت به سال 2012

 و میتقو روزهای مبنای بر که 2یدادرس زمان براساس قراردادها اجرای های شاخصیکی دیگر از زیر
. شود یم محاسبه رأی اجرای زمان تا دینما یم ثبت دادگاه در را خود دادخواست خواهان که یخیتار از

زیرشاخص زمان کشور از منظر  .است کار و کسب بهتر تیوضع دهنده نشان باشند کمتر ارقام نیا هرچه
رای کمترین روز و کشور ازبکستان دا دارای بیشترین 2012 و 2004های  مصر و افغانستان به ترتیب در سال

 روز 33 روز افزایش و کشور آذربایجان با 113 کشور ارمنستان با .اند وز در هر دو سال مورد بررسی بودهر
کشور ایران نیز . اند  دارا بوده2004 نسبت به سال 2012کاهش به ترتیب بیشترین میزان بهبود تنزل را در سال 

  . مواجه شده است2004 به سال  نسبت2012از این منظر با پانزده روز کاهش در سال 
 که باشد یم 3خواسته از درصدی عنوان هب نهیهز براساس قراردادها اجرای های شاخصزیر از یکی
 اجرای نهیهز و کارشناس نهیهز ،یحقوق مشاوران و وکال دستمزد تمبر، ابطال مانند یرسم های نهیهز شامل
 و گذاران هیسرما جذب و داشته بهتری تیوضع کار و بکس باشد، تر نییپا ها نهیهز نیا هرچه. باشد یم رأی

ر  با کمترین میزان زیرشاخص هزینه در هعمانکشور اردن با بیشترین و کشور  .بود خواهد شتریب نانیکارآفر
شاخص با این زیر از کشورها در رابطه  یک  کشور ترکیه هیچبجز .اند  مواجه بوده2012 و 2004دو سال 

 .اند دچار تغییر نشده
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
1. Procedures (Number) 
2. Time (Days) 
3. Cost (% of claim) 
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36  11   شمارهجله اقتصادی سال یازدهمم       

  2012 و 2004های  بودن اجرای قراردادها کشورهای همسایه ایران در سال آور های الزام زیر شاخص .9جدول
 

  2012  2004  2012  2004  2012  2004    )درصدی از طلب(هزینه  )روز(زمان  )تعداد(مراحل
  25  -  1642  -  47  -  افغانستان
  19  19  440  327  49  50  ارمنستان
  5/18  5/18  237  267  39  39  آذربایجان
  2/26  2/26  1010  1010  41  42  مصر
  17  17  505  520  39  39  ایران
  1/28  -  520  -  51  -  عراق
  2/31  2/31  689  689  38  39  اردن
  22  22  390  410  36  40  قزاقستان
  8/18  8/18  566  566  50  50  کویت
  29  29  260  260  38  38  قرقیزستان
  8/30  8/30  721  721  37  37  لبنان
  5/13  5/13  598  598  51  51  نعما

  8/23  8/23  976  880  46  46  پاکستان
  5/27  5/27  635  635  43  43  عربستان سعودی

  3/29  3/29  872  872  55  55  سوریه
  5/25  -  430  -  35  -  تاجیکستان
  9/27  3/27  420  420  36  37  ترکیه

  2/26  2/26  537  537  49  50  امارات متحده عربی
  2/22  2/22  195  195  42  42  ازبکستان
  5/16  5/16  520  520  36  36  یمن

 .نتایج تحقیق: مأخذ

  
  1تیفعال کی انحاللشاخص . 9-1

اساس این شاخص اگر بر. باشد ولت بعد از ورشکستگی میدهنده سختی یا سه شاخص انحالل فعالیت ارائه
ود را پس از ورشکستگی های اولیه خ تر سهم بیشتری از دارایی توانند آسان سهامداران امیدوار باشند که می
زمان و هزینه مترتب و همچنین درصدی از . گذاری کمتر خواهد شد به دست آورند، ریسک سرمایه

های این  شود از مؤلفه مطالبات سهامداران که پس از ورشکستگی و خاتمه فعالیت به آنها بازگردانده می
ن کشورهای همسایه ایران طی رتبه شاخص انحالل یک فعالیت را در بی) 18( نمودار .شاخص است

به ترتیب دارای  و ارمنستان عراقبا توجه به نمودار کشور .  به تصویر کشیده است)2007-2012(های  سال
 پله ترقی نسبت 46 افغانستان و قزاقستان با .اند در بین کشورهای مورد مطالعه بودهترین رتبه  باالترین و پایین

 پله نزول بیشترین میزان افزایش رتبه را در 45و کشور ارمنستان با  جایگاه  بیشترین میزان بهبود2007به سال 
 پله 9 با 118 به 2007 در سال 109ایران نیز از جایگاه . اند ی مورد بررسی به خود اختصاص دادهبین کشورها

  . رسیده است2012نزول در سال 
                                                            

 .باشد  میResolving Insolvency به صورت 2012و در سال  Closing a Business به صورت 2011این شاخص تا سال . 1
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37 …های بهبود فضای کسب و کار  بررسی شاخص

  

  
  

 )2007-2012(های  ر سالشاخص انحالل یک فعالیت کشورهای همسایه ایران د. 18نمودار

  
 .باشد  می2012 و 2007های  فعالیت در سالای شاخص انحالل یک  بندی منطقه بیانگر رتبه)19(نمودار

 مربوط به کشور کویت 2012 سال  مربوط به کشور ارمنستان و در2007رتبه نخست منطقه در سال 
 به کشور عراق اختصاص 2007ن و در سال  مربوط به عراق و افغانستا2007باالترین رتبه در سال . باشد می
 . شده است14 دارای رتبه 2012 و در سال 11ای   دارای رتبه منطقه2007یز در سال کشور ایران ن. دارد

 
  

  2012 و 2007های  در سالشاخص انحالل یک فعالیت ای  رتبه بندی منطقه. 19نمودار
 

های   کشورهای همسایه ایران در سالک را به تفکیهای انحالل یک فعالیت شاخصزیر )10(جدول 
 که شود یم مطرح 1زمان براساس تیفعال انحالل های شاخصزیر از یکی.  ارائه داده است2012 و 2004
 خاتمه و ورشکسته شرکت مطالبات و ها یبده کامل هیتسو برای ازین مورد زمان مدت همان زمان از منظور

                                                            
1. Time (Years) 
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38  11   شمارهجله اقتصادی سال یازدهمم       

 کسب بهتر تیوضع هدهند نشان باشد کمتر زمان نیا هرچه .شود یم مطرح سال حسب برو  باشد یم فرایند
 در رابطه با )10( با توجه به جدول .باشد یم کمتر زمان مدت در شان هیسرما به گذاران هیسرما دنیرس و وکار

 بیشترین زمان را به خود 2012 و 2004کشور امارات متحده عربی در هر دو سال زمان، زیرشاخص 
 از کشورها بجز کشور هیچ یک. ن زمان را دارا بوده استزاقستان نیز کمتریاختصاص داده و کشور ق
  .اند  دچار تغییری نشده2004سه با سال  درمقای2012عربستان سعودی در سال 

 ریسا و یدادخواه نهیهز از است که 1نهیهز براساس تیفعال انحالل ،دیگرهای  شاخصاز زیر
 هدهند نشان باشد کمتر نهیهز نیا هرچه و شود یم فیتعر تیعالف کی انحالل برای پرداخت قابل های نهیهز

در رابطه با زیرشاخص هزینه  .باشد یم نانیکارآفر و گذاران هیسرما شتریب جذب و وکار کسب بهتر تیوضع
نیز کشور امارات متحده عربی بیشترین میزان را در هر دو سال مورد بررسی به خود اختصاص داده است و 

ن شاخص  کمترین  میزان ای2012 نیز در سال  کویت و کشور2004راق و تاجیکستان در سال افغانستان، ع
 از کشورها دچار تغییری در سال ر تاجیکستان و افغانستان هیچ یک کشوبجز. است را به خود اختصاص داده

  .اند  نشده2004 به سال  نسبت2012
  دیگریکی، است وصول قابل رشکستهو شرکت بستانکاران توسط که مطالبات از درصدی ییبازستا

باالتر بودن این . گردد  گیری می اندازه 2ییبازستا نرخ است که با شاخص تیفعال انحالل های شاخصزیر از
 در .باشد یم گذاران هیسرما و نانیکارآفر شتریب جذب و وکار کسب بهتر تیوضع هدهند نشان شاخص،

 و 2004های  ر ارمنستان و کشور کویت به ترتیب در سالتوان بیان نمود که کشو میزیرشاخص این مورد 
 میزان را به  کمترین2012 و بعد از عراق در سال 2004 بیشترین میزان و امارات متحده عربی در سال 2012

 دارای بیشترین 2004 نسبت به سال 2012کشور یمن و کشور ازبکستان در سال . خود اختصاص داده است
  . افزایش یافته است2004 واحد نسبت به سال 5/4، 2012 نیز از این منظر در سال ایران. اند  بودهتغییر

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                            
1. Cost (% of Estate) 
2. Recovery Rate (Cents on the Dollar) 
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  2012 و 2004های  کشورهای همسایه ایران در سالانحالل یک فعالیت های   زیر شاخ .10جدول
 

)سال(زمان )درصدی از دارایی(هزینه    اعطاشده اعتباراتستایی باز نرخ 
    )دالر بر سنت حسب بر (

2004  2012  2004  2012         2004  2012  
  5/26  -  25  0  2  -  افغانستان
  3/40  3/39  4  4  9/1  9/1  ارمنستان
  7/29  4/33  8  8  7/2  7/2  آذربایجان
  717  9/15  22  22  2/4  2/4  مصر
  1/23  6/18  9  9  5/4  5/4  ایران
  0  -  -  0  -  -  عراق
  9/26  6/26  9  9  3/4  3/4  اردن
  7/42  3/30  15  15  5/1  5/1  قزاقستان
  9/43  8/37  1  1  2/4  2/4  کویت
  7/11  7/14  15  15  4  4  قرقیزستان
  6/20  8/15  22  22  4  4  لبنان
  7/35  9/32  4  4  4  4  عمان
  4/36  1/38  4  4  8/2  8/2  پاکستان

  8/36  4/28  22  22  5/1  8/2  عربستان سعودی
  5/27  4/28  9  9  1/4  1/4  سوریه

  2/38  -  9  0  7/1  -  تاجیکستان
  3/22  3/11  15  15  3/3  3/3  ترکیه

  11  1/10  30  30  1/5  1/5  امارات متحده عربی
  7/23  8/10  10  10  4  4  ازبکستان
  1/24  6/26  8  8  3  3  یمن

  .نتایج تحقیق: مأخذ
 
 گیری نتیجه. 2

حال توسعه ئل و مشکالت موجود در کشورهای درکمبود سرمایه مورد نیاز در بخش تولید یکی از مسا
گذاری در  گذاری همراه شود باعث عدم سرمایه ر با عدم اطمینان امنیت سرمایهامباشد و چنانچه این  می

حال توسعه یکی از عوامل های سیال در کشورهای در  وجود سرمایه،از سویی دیگر. گردد د میبخش تولی
 نوسانات گر زمینه سازبا انتقال سرمایه از بازاری به بازار دیای که  گونه هثباتی اقتصاد است ب ایجادکننده بی
 کمبود ،بنابراین. باشد حال توسعه بسیار مشهود میاین امر به ویژه در کشورهای در. گردد اقتصادی می
 گذارد و از  دست در فضای کسب و کار تأثیر میثباتی اقتصاد و مواردی از این  بودن آن بیلسرمایه و سیا

 در نتیجه بر نیروی کار و سرمایه از وری کل عوامل تولید گردیده و این طریق باعث کاهش عملکرد بهره
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سازی  بهبود فضای کسب و کار به عنوان بسترساز خصوصی ، دیگراز سوی .گذارد أثیر میدیدی دیگر ت
  .شود نیز فراهم میکردن  آن زمینه رقابتی عملچرا که با بهبود شود،  مطرح می
 و باشد داف اقتصادی میساسی در پیشبرد اهاز جمله مسائل ا کلی بهبود فضای کسب و کاربطور

بخشد و   شرایط تولیدی بهبود میبهبود شرایط کسب وکارای که با  گونه هسازی است؛ ب مکمل خصوصی
  .شوند های صنعتی و تولیدی می گذاری در پروژه گذاران ترغیب به سرمایه سرمایه

 نقاطا دارند ر بهبود فضای کسب و کاررا در خصوص  باالیی های رتبه که کشورهایی تجربهبررسی 

 کشورهای ،مثال به عنوان .باشد آموزنده دیگر برای کشورهای تواند می کهدهد  را ارائه می اشتراکی

 نیز ای توسعه های شاخص نظر از دارند و کار کسب فضای لحاظ از را ها رتبه بهترین که اسکاندیناوی

 کم بسیار تورم نرخ عادالنه درآمد، زیعتو بیکاری، نرخ کمترین دارای ای که گونه هب. دارند مطلوبی وضعیت

 نسبتاً مالیات نرخ این کشورها .باشد می مطلوب نیز آنان اقتصادی های شاخص از دیگر بسیاری و هستند

 سوی از خوبی مالیات خدمات پرداخت قبال در ها شرکت زیرا ندارند زیرزمینی اقتصاد اما دارند باالیی

 مکرراً قوانین پیشرفته کشورهای در. شود می آنان سود و درآمد شافزای موجب که کنند می دریافت دولت

 نیافته توسعه کشورهای با مقایسه باقیمانده در قوانین  اما،شوند می حذف یا اصالح گرفته، قرار بازبینی مورد

 .اند شده وضع کارآمد و بجا زیرا دارند بیشتری اجرایی ضمانت

 کردن االجرا الزم و مالکیت حقوق حفظ برای ودخ پیشرفت فرایند در رشد حال در کشورهای

 کشورها گونه این در قوانین وضع از تر مهم اما ،کنند می پیدا تری ییجز و بیشتر قوانین به نیاز قراردادها

  .کند کمک کشورها این اقتصاد شکوفایی و رشد به تواند می که است قوانین بدون تبعیض و دقیق اجرای
گذاری در  ای کسب وکار در بین کشورها باعث رونق و یا رکود سرمایهدر نتیجه تفاوت میان فض

در مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه بنابراین . شود  کشورها مین آاقتصادکل بخش تولید و به طور
  .های مرتبط با بهبود فضای کسب و کار در بین کشورهای همسایه ایران پرداخته شد شاخص

 پرداخت مالیات، حمایت از کار،ت، شروع یک کسب و  مالکیانتقال و های ثبت شاخص
مجوز و در نهایت شاخص بودن اجرای قراردادها، اخذ اعتبار، انحالل، اخذ  آور گذاران، الزام سرمایه

ای که شاخص ثبت  گونه هاند، ب ین دارای کمترین میزان رتبه بودهطور میانگه  به ترتیب بمرزی تجارت برون
این امر گویای آنست . اند  شده114مرزی دارای میانگین   و تجارت برون69  میانگینو انتقال مالکیت دارای

های مورد مطالعه شاخص ثبت و انتقال مالکیت در کشورهای همسایه ایران دارای  که در بین کشورها و سال
ه امرزی دارای عدم جایگ اند و شاخص تجارت برون  نسبت به بقیه کشورهای جهان بودهجایگاه بهتری

 انتقال  البته الزم به ذکر است که در رابطه با شاخص ثبت و.باشد مناسب در بین کشورهای جهان می
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تحده عربی مزید بر علت  رتبه خوب جهانی کشورهایی مانند عربستان و ارمنستان و امارات ممالکیت
  . باشد می

 قزاقستان بیشترین میزان  کلی، کشور عربستان بهترین و افغانستان بدترین رتبه،شاخصدر رابطه با 
،  عربستانهایاز بین کشورهای مورد مطالعه، کشور. اند ترین میزان افزایش رتبه را داشتهپیشرفت و عراق بیش

اند و کشورهای عراق،  ها رتبه خوبی را دارا بوده  شاخص در تمام تقریباًامارات متحده عربی و آذربایجان
کشور . اند ها به خود اختصاص داده  شاخصبین تمامه باالیی را تب رافغانستان و سوریه نیز در تقریباً

ها را نسبت به  د بحث بیشترین میزان پیشرفت شاخصهای مور ها بین سال  شاخصامآذربایجان در مقایسه تم
  . سایر کشورها دارا بوده است

خت مالیات، بودن اجرای قراردادها، شروع یک کسب و کار، اخذ اعتبار، پردا آور الزامهای  شاخص
و در نهایت شاخص حمایت مرزی، ثبت و انتقال مالکیت، اخذ مجوز و   تجارت برونانحالل یک فعالیت،

ای که  گونه ه به ترتیب بطور میانگین دارای کمترین میزان رتبه در کشور ایران بوده اند، بگذاران از سرمایه
ای گذاران دار خص حمایت از سرمایه و شا50یانگینآوربودن اجرای قراردادها دارای م شاخص الزام

ها و عوامل مرتبط با شروع   که کشور ایران در رابطه با شاخصاین امر گویای آنست. باشند  می163میانگین 
ترین آنها، حمایت   در راستای ادامه فعالیت و از جمله مهماما ، کسب و کار به خوبی عمل نمودهفرایندیک 

با توجه به بررسی های صورت گرفته مشاهده می شود  .باشد عملکرد میگذاران دارای ضعف در  از سرمایه
باشد و در میان کشورهای  ها رتبه باالیی را دارا می کشور ایران در بین کشورهای منطقه در اکثر شاخص

البته الزم به ذکر است که در . منطقه عملکرد خوبی را در رابطه با فضای کسب وکار نشان نداده است
ای و جهانی ایران   رتبه منطقهفته در بهبود شرایط کسب و کارخیر با توجه به تمهیدات صورت گرهای ا سال

 .  هنوز با سطح مطلوب فاصله بسیاری وجود داردیافته، امابهبود 
  
 
  

  منابع
احد ، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه وسنجش و بهبود محیط کسب وکار، )1387(  اصالن قودجانی، احمد ومیدری
 .، چاپ اول)دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران جهاد( تهران

   ثر بر سنجش و بهبود فضای کسب وکار در ایرانؤبررسی عوامل ماتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، 
http://www.tccim.ir 
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