
  ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی- مجله اقتصادی 
 5- 33 ، صفحات1388، مرداد و شهریور 94 و 93های  شماره

  
 
  

   در مقایسه با سایر کشورها  کسب و کار در ایران اجمالی فضایبررسی
  1ظریفه جلیلی

 
  
  

 و نیـز  لیت فعـاالن اقتـصادی     فعا برای فراهم نمودن بسترهای الزم      در جهت بهبود فضای کسب و کار      امروزه  
مـورد   کـشورهای مختلـف جهـان       اقتـصادی در   دراهبریک   به عنوان    دستیابی به بخش خصوصی کارآمدتر    

 حاضر بر پایه اطالعات ارائه شده از سوی بانـک جهـانی وضـعیت کـسب و     مقالهدر .  است قرار گرفته  توجه
های کمی کسب وکار   بر اساس شاخص،ان کشور جه183 میالدی در مقایسه با 2010کار در ایران در سال 
های ارائه شده از سوی بانک جهانی جهت مقایسه کمی فضای کسب و کـار                شاخص. بررسی گردیده است  

 و مواجـه اسـت  هـایی    محـدودیت بـا است و روش شناسی کسب و کار از این طریق،         در کشورهای مختلف    
توانایی زیربنایی نهادهـای مختلـف    کالن یا کار همچون شرایط اقتصادبرخی عوامل مهم و مؤثر بر کسب و  

بررسی  شامل   ی مذکور ها  شاخص .گردند  کشور، به صورت مستقیم از طریق پروژه کسب و کار مطالعه نمی           
 نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ      بکارگیریشروع کسب و کار، اخذ مجوزهای الزم ساخت،         مراحل مختلف   

الزم االجـرا شـدن     ،  تجـارت فـرا مـرزی     ،  ، پرداخت مالیات  )رانسهامدا(گذاران   اعتبارات، حمایت از سرمایه   
  .هستند پایان یک کسب و کار و نیز چگونگی قراردادها

  
  .ها، اخذ اعتبارات و تجارت فرامرزی کار، اخذ مجوز و سهولت کسب: های کلیدی واژه

 

 

  
  
  
  
  

                                                 
 zarifeh_jalili@yahoo.com                                     .شگاه تربیت مدرسن دا- علوم اقتصادیدانشجوی دکتری. 1
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   مقدمه. 1
ر خصوص فضای کسب و کـار       د  هفتمین گزارش ساالنه گروه بانک جهانی      برگرفته از گزارش  این  

می باشد که به تحقیق و بررسی در خصوص بهبـود فـضای کـسب و کـار و شناسـایی چـالش هـای                          
شاخص های کمی کسب و کار و حمایت از  .پردازدد جهت ارتقاء وضعیت کسب و کار می موجو

سـی  بررنیز در این گزارش مـورد        2010سال  طی   کشور جهان    183حقوق مالکیت در ایران در میان       
این است که مراحل شـروع تـا انحـالل           آیدکلی آنچه از متن گزارش برمی      به طور    .قرار گرفته است  

 از ایـن    یـک و تالش شده است که هر     شده   مرحله تقسیم    10به  ) فعالیت اقتصادی (یک کسب و کار     
و سـپس در مقـام مقایـسه بـا یکـدیگر            ارزیـابی   مراحل به عنوان یک شاخص در کشورهای مختلف         

  .شودبررسی 
های سـهولت کـسب و       در کل از آنها به عنوان شاخص      که  و کار    گانه کسب  های ده   شاخص

هـای   جهت تحلیل پیامدهای اقتصادی و شناسایی اصالحات مـورد نیـاز در بخـش             شود و    کار یاد می  
  :د عبارتند ازنگیرمختلف مورد استفاده قرار می 

   1شروع کسب و کار . 1
 2 ساختاخذ مجوزهای الزم . 2

 3نیروی کار بکارگیری . 3

 4ثبت مالکیت  . 4

 5اخذ اعتبارات  . 5

 6 )سهامداران(حمایت از سرمایه گذاران  . 6

 7پرداخت مالیات . 7

 8مرزی تجارت فرا . 8
                                                 
1.Starting a Business  
2.Dealing with Construction Permits  
3.Employing Workers 
4.Registering Property 
5.Getting Credit 
6.Protecting Investors 
7.Paying Taxes 
8.Ttrading Across Borders 
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 1الزم االجرا شدن قراردادها . 9

  2 )انحالل یک فعالیت( یک کسب و کار پایان . 10

ثر ؤباشد و سایر عوامل مهم و م       هایی مواجه می   روش شناسی فضای کسب و کار با محدودیت       
به غیر از   ( کسب و کار همچون مجاورت و نزدیکی به بازارهای بزرگ، کیفیت خدمات زیربنایی               بر

، امنیـت دارایـی در مقابـل سـرقت و غـارت، شـفافیت        )مرزی ارتباط دارد   ارت فرا جخدماتی که به ت   
 از طریـق   مـستقیم    صـورت ی نهادهـا، بـه      یابنـ  توانایی زیر  ایط اقتصاد کالن یا   دستاوردهای دولت، شر  

  .گردند ژه کسب و کار مطالعه نمیپرو
کـار  کـشورها ب شاخص های کسب و کار جهت به دست آوردن اطالعات قابل مقایسه میـان      

بـا فـروض اسـتاندارد صـورت        ها و اطالعات و مقایسه اقتصادها        آوری داده    جمع د زیرا نشو گرفته می 
  .گرفته است

نماینـد بلکـه در    ا روشـن مـی  این اطالعات نه تنها حد و اندازه موانـع فـضای کـسب و کـار ر              
  .نمایند گذاران کمک میو نیز در طراحی اصالحات به سیاستشناسایی منشأ این موانع 

 کشور از حیث رتبه بندی اقتصادی شـاخص سـهولت           183مقاله در مجموع اطالعات     در این   
ی  کشور آمریکا  32حرای آفریقا،   ص کشور   46 مورد بررسی قرار گرفته است که شامل      کسب و کار    

 کـشور آسـیای شـرقی و        24 کـشور اروپـای شـرقی و آسـیای مرکـزی،             27التین و حوزه کارائیب،     
 کـشور   27 کـشور آسـیای جنـوبی و نیـز           8 کشور خاورمیانه و آفریقـای شـمالی و          19اقیانوس آرام،   

)OECD(باشند می.  
   سهولت کسب و کار های رتبه بندی اقتصادی شاخص. 2

 و  کشور کسب نموده است183 را در بین 137سب و کار رتبه در سهولت کجمهوری اسالمی ایران 
  .سنگاپور رتبه اول را در سهولت کسب و کار دارا می باشد

  
  

                                                 
1 - Enforcing Contracts 
2 -Closing a Business 
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   میالدی2010 رتبه کشورهای مختلف در سهولت کسب و کار در سال .1جدول 
  

عربستان   سنگاپور  کشور 
  سعودی 

  عراق   ایران   اردن  عمان 

  153  137  100  62  13  1  رتبه 
  .بانک جهانی: أخذم

  
   میالدی2010 کشور در سال 183 گانه کسب و کار در ایران در بین 10 رتبه بندی شاخص های .2جدول 

  

  تغییر در رتبه  )2009سال (رتبه   )2010سال (رتبه    شاخص
  +5  142  137  سهولت در کسب و کار 

  +25  73  48  شروع کسب و کار
  +21  162  141  اخذ مجوزهای الزم ساخت

  0  137  137   نیروی کارارگیریبک
  -1  152  153  ثبت مالکیت

  -4  109  113  اخذ اعتبارات 
  -1  146  165  )سهامداران(حمایت از سرمایه گذاران 

  -10  107  117  پرداخت مالیات
  -2  132  134  تجارت فرا مرزی 

  +1  54  53  الزم االجرا شدن قراردادها
  0  109  109  تعطیل شدن کسب و کار 

   .ک جهانیبان: مأخذ
  

  2010 سال  درهای کسب و کار در ایران  رتبه بندی شاخص.3جدول 
  

خاورمیانه و   ایران  )واحد(شاخص فرعی   شاخص
  آفریقای شمالی

میانگین 
OECD 

  7/5  9/7  7  )تعداد مراحل(فرآیند شروع کسب و کار 
  13  7/20  9  )روز(مدت زمان 

  7/4  1/34  9/3  )درصد درآمد سرانه(هزینه شروع 
شروع کسب و 

  کار
  5/15  7/129  8/0  )درصد درآمد سرانه(حداقل سرمایه 

  1/15  9/18  17  مراحل فرآیند اخذ مجوزهای الزم
  157  3/159  322  )روز(مدت زمان 

 اخذ مجوز های
   ساختالزم

  1/56  4/358  9/365  )درصد درآمد سرانه(هزینه اخذ مجوزهای الزم 
  5/26  3/21  11  )0-100( ستخدامشاخص دشواری ا

  1/30  1/22  27  )0-100(شاخص انعطاف پذیری ساعات کار چسبندگی 
 بکارگیری
  نیروی کار

  6/22  30  50  )0-100(شاخص دشواری اخراج 
  4/26  5/24  29  )0-100(شاخص چسبندگی استخدام   
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خاورمیانه و   ایران  )واحد(شاخص فرعی   شاخص
  آفریقای شمالی

میانگین 
OECD 

  6/26  4/53  87  )دستمزد هفتگی(هزینه های اخراج 
  7/4  1/6  9  والمتعداد مراحل فرایند ثبت ا

  ثبت مالکیت  25  1/36  36  )روز(مدت زمان 
  6/4  7/5  5/10  ) ارزش اموالزدرصدی ا(وال مهزینه ثبت ا

  8/6  3/3  4  )0-10(شاخص حقوق قانونی 
  9/4  3/3  3  )0-6(شاخص اطالعات اعتباری 

  6/59  9/10  0  )درصد از جمعیت بزرگسال( پوشش ثبت توسط بخش خصوصی
  اخذ اعتبارات

  8/8  5  3/31  )درصد از جمعیت بزرگسال( بخش دولتی پوشش ثبت توسط
  9/5  3/6  5  )0-10(شاخص گستره شفافیت معامالت 

  5  8/4  4  )0-10(شاخص گستره مسئولیت مدیر 
  6/6  7/3  0  )0-10(شاخص سهولت دادخواست توسط سهامداران 

حمایت از 
  گذاران سرمایه

  )سهامداران( 
  8/5  9/4  3  )0-10 (شاخص میزان حمایت از سرمایه گذاران

  8/12  9/22  22  )تعداد مراحل پرداخت در طی سال(پرداخت ها 
  1/194  2/204  344  )ساعت در سال(مدت زمان 

  8/16  7/12  9/17  )درصد(مالیات بر سود 
  4/24  2/15  9/25  )درصد(مالیات نیروی کار و مشارکت ها 

  3/3  5  4/0  )ددرص) (مالیات متفرقه(سایر مالیات ها 

  پرداخت مالیات

  5/44  9/32  2/44  )درصد از سود(نرخ کلی مالیات 
  3/4  4/6  7  )تعداد(اسناد مورد نیاز برای صادرات 

  5/10  5/22  25  )روز(مدت زمان الزم برای صادرات 
  7/1089  8/1034  1061  )دالر آمریکا برای هر کانتینر(هزینه صادرات 

  9/4  4/7  8  ارداتاسناد مورد نیاز برای و
  11  9/25  38  )روز(مدت زمان الزم برای واردات 

فرا تجارت 
  مرزی

  9/1145  7/1221  1706  )دالر آمریکا برای هر کانتینر(هزینه واردات 
  6/30  4/43  39  تعداد مراحل فرایند

  4/462  9/679  520  )روز(مدت زمان 
الزم االجرا 

  شدن قراردادها
  2/19  7/23  17  )درصد از ارزش مورد دعوی(هزینه 

  6/68  9/29  1/23  )سنت به دالر(نرخ بازستانی 
  7/1  5/3  5/4  )سال(مدت زمان 

یک پایان 
  کسب و کار 

  4/8  1/14  9  )درصد از ارزش دارایی(هزینه 
   .بانک جهانی: مأخذ
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  شروع یک کسب و کار شاخص .2-1
 رسمیهره برداری سیس یک شرکت تا بأاین شاخص کل فرایندی را که یک کارآفرین به منظور ت

  .کند دهد ارزیابی می برای شروع یک کسب و کار تجاری، خدماتی و یا صنعتی انجام می
گیرد اولین مانعی که با آن  ک کسب و کار میهنگامی که یک کارآفرین تصمیم به طراحی ی

  . تا بتواند به طور قانونی شروع به فعالیت نماینداستجدید  مراحل ثبت شرکت شود، مواجه می
 در برخی.  چگونه وارد کسب و کار جدید شوند بسیار متفاوت هستنداین خصوص کهکشورها در 

بسیار  ،باشد و در برخی دیگر از کشورها مراحل شروع کسب و کار بسیار آسان و قابل حصول می
 مراحل مراجع رسمی رشوه دهد تا بتواندد به ناچار باشکارآفرین  ممکن است باشد و سخت می

 تصمیم گیرد که کسب و کارش را به سریعتر پیش ببرد و یا ممکن است را خودرکسب و کا
باعث دهد که سختی ورود به یک کسب و کار   تحلیل فوق نشان می.صورت غیررسمی ادامه دهد

  .شود تا منجر به افزایش امنیت و به تبع آن کاهش تخلفات گردد نمیکیفیت تولیدات افزایش 
  

  شروع یک کسب و کار در ایرانه شاخص اطالعات مربوط ب .4جدول 
  

  2010  2009  2008  شروع یک کسب و کارشاخص اطالعات مربوط به 
  48  73  -  رتبه

  7  8  8  )تعداد(مراحل فرآیند شروع کسب و کار 
  9  28  28  )روز(مدت زمان 

  9/3  6/4  3/5  )درصد درآمد سرانه(هزینه 
  8/0  0/1  3/1  )درصد درآمد سرانه(حداقل سرمایه 

   .بانک جهانی: أخذم

  
  های شروع یک فعالیت در ایران گام

باشـد کـه متوسـط زمـان          مرحله می  7در ایران شامل    ) ثبت شرکت (اندازی یک فعالیت     سیس و راه  أت
 درصـد درآمـد     93/3  در ایـران معـادل       های شروع یک فعالیـت     هزینه. است روز   9انجام این فرآیند    

  .اشدب سرانه می
  

  )فرآیند ثبت شرکت(کار جدید در ایران مراحل شروع یک کسب و 
  انتخاب یک نام منحصر به فرد و رزرو آن به عنوان نام شرکت  . 1
  درصد از کل سهم اظهار شده در یک حساب بانکی و اخذ رسید بانکی35گذاری حداقل  سپرده . 2
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 ها و پرداخت عوارض ثبت  ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت . 3

 امه رسمی و روزنامه کثیراالنتشار منتخبانتشار آگهی اعالن ثبت شرکت در روزن . 4

  روز از تاریخ ثبت شرکت30تهیه دفاتر رسمی و حسابداری در فاصله زمانی  . 5

  روز از تاریخ ثبت شرکت60مبر در فاصله زمانی تپرداخت حق  . 6

 مین اجتمـاعی  أنویسی و اعالم اسامی استخدام شدگان در شرکت به وزارت کار جهـت برنامـه تـ                 نام . 7
  آنان 

  2010 در سال یک کسب و کاررتبه بندی برخی کشورها در شروع  .5جدول 
  

عربستان   نیوزیلند  کشور
  سعودی

امارات 
متحده 
  عربی

جمهوری 
اسالمی 
  ایران

  عراق  اردن  عمان

  175  125  62  48  44  13  1  رتبه
  .بانک جهانی: مأخذ

  

  خی کشورهااطالعات مربوط به شاخص شروع کسب و کار در ایران در مقایسه با بر .6جدول 
  

مراحل فرایند   کشور
درصد از (هزینه   )روز(مدت زمان   )تعداد(

  )درآمد سرانه

حداقل سرمایه 
درصد از درآمد (

  )سرانه
  -  0  -  -  دانمارک
  0  -  1  1  نیوزلند
  8/0  9/3  9  7  ایران
  3/30  9/75  77  11  عراق
  9/19  5/49  13  8  اردن
  6/273  2/2  12  5  عمان

  0  7/7  5  4  عربستان سعودی
  0  2/6  15  8  امارات متحده عربی

   .بانک جهانی: مأخذ
  

   ساختاخذ مجوزهای الزم  شاخص.2-2
ت فرآینـدهای عملیـات      یک کارآفرین کسب و کار جدید را به ثبت رسانید موظف اس            اینکهپس از   

  .اخذ مجوزهای الزم را طی نماید  ازبخش ساختمان اعم
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  اخذ مجوزهای ساخت در ایران .7جدول 
  

  2010  2009  2008   مجوزهای ساختاخذ
  141  164  -  رتبه

  17  19  19  )تعداد(مراحل فرآیندهای اخذ مجوز 
  322  670  670  )روز(مدت زمان 

  9/365  2/514  4/653  )درصد از درآمد سرانه(هزینه 
   .بانک جهانی: مأخذ

  

  سیس کارگاه در ایرانأمراحل اخذ جواز ت
 مرحله می باشد که متوسط زمان الزم برای انجام ایـن            17ل  اخذ گواهی تاسیس کارگاه در ایران شام      

مراحـل قـانونی الزم جهـت        .اسـت  درصد از درآمد سرانه      91/365 روز و هزینه های آن       322مراحل  
  :شامل مراحل ذیل می باشدکه ساخت و راه اندازی کارگاه در ایران 

  اخذ گواهی پرداخت مالیات زمین .1
 ی از سوی اداره خدمات حوزه مربوطهموافقت محلاخذ اقدام جهت  .2

 بازرسی محل ساختمان .3

 اخذ موافقت محلی از سوی اداره خدمات حوزه مربوطه  .4

 اخذ مجوز ساخت .5

 ت نظارت مستقل ئکار گیری یک هیب .6

 اولین بازرسی از سوی شهرداری  .7

 دومین بازرسی از سوی شهرداری . 8

 سومین بازرسی از سوی شهرداری  . 9

 زرسی از سوی شهرداریچهارمین با . 10

 پنجمین بازرسی از سوی شهرداری . 11

 اقدام برای گرفتن گواهی پایان کار ساختمان . 12

 بازرسی نهایی . 13

 اخذ گواهی پایان کار . 14

 اخذ انشعاب آب و فاضالب . 15

 اخذ انشعاب برق . 16

 دریافت خط تلفن ثابت . 17

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             8 / 20

https://ejip.ir/article-1-259-fa.html


  
   در ایران نسبت به سایر کشورها اخذ مجوزهای ساختسهولت قانونیمقایسه 

.  را دارا می باشد141رتبه  شاخص اخذ مجوزهای ساخت  رتبه بندی جهانی در خصوصدرایران   
  

  )2010 سال در( کشورها برخی ساخت در  الزمرتبه بندی جهانی شاخص اخذ مجوزهای .8جدول 
  

  ایران  عمان  عراق  اردن  عربستان سعودی  امارات متحده عربی  چین  کشور

  141  130  94  92  33  27  1  رتبه
   .ک جهانیبان: مأخذ

  
  اطالعات مربوط به شاخص اخذ مجوزهای ساخت در ایران در مقایسه با سایر کشورها  .9جدول 

  )2010 سال در(

  )درصد از درآمد سرانه(هزینه   )روز(مدت زمان   )تعداد(مراحل فرایند   کشور
  --  --  6  دانمارک
  6/0  --  --  قطر

  --  25  --  سنگاپور
  9/365  322  17  ایران
  9/397  215  14  عراق
  1/697  87  19  اردن
  9/427  242  16  عمان

  8/32  94  17  عربستان سعودی
  7/30  64  17  امارات متحده عربی

   .بانک جهانی: مأخذ

  
    نیروی کاربکارگیریشاخص  .2-3

 از  از ایـن طریـق    سـیس کـرده انـد تـا         أتمامی کشورها در سراسر دنیـا سیـستمی از قـوانین و نهادهـا ت              
ایـن سیـستم بـه طـور        . د و حداقل استاندارد زندگی را برای مردم تضمین کنند         کارگران حمایت کنن  

مین أاشـتغال، روابـط صـنعتی، تـ    قوانین مربوط بـه  شود که عبارتند از      دسته از قوانین می    4کلی شامل   
  . سالمت و امنیت شغلی مربوط بهاجتماعی و قوانین

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             9 / 20

https://ejip.ir/article-1-259-fa.html


 حمایـت نیـروی     و کـارگران و جهـت     قوانین اشتغال جهت انعقاد قراردادهای کار بین کارفرما         
  .گردد مورد نیاز است ها که توسط کارفرما اعمال می ها و بی عدالتی کار در مقابل تبعیض

 نیروی کـار محاسـبه میـزان انعطـاف پـذیری قـوانین کـار،                بکارگیریهدف از تدوین شاخص     
در سـاعات کـار     پـذیری    ی میـزان انعطـاف    استخدام و اخراج در شرایط وجود نیروی کار و نیز بررس          

  .باشد یک اقتصاد می
ی میـان حمایـت از نیـروی        صـحیح باشند که تعادل     های دنیا با این چالش مواجه می       دولتتمام  

  .پذیری بازار نیروی کار برقرار کنند کار و انعطاف
 نیـروی کـار بـا آن مواجـه       کـه کارفرمایـان در اسـتخدام و یـا اخـراج           هـایی    مشکالت و سختی  

دامنه هر شاخص مربوط به اشتغال ارقـام صـفر تـا صـد              . گردد ین شاخص بیان می   اباشند از طریق     می
  .باشد  انعطاف ناپذیری بیشتر قوانین و مقررات مربوطه میبیانگر ارقام باالتر است،

  
   نیروی کار در ایرانبکارگیریشاخص  .10جدول 

  

  2010  2009  2008   نیروی کاربکارگیریاطالعات مربوط به شاخص 
  137  137  --  رتبه

  87  87  87  )دستمزد هفتگی(هزینه های اخراج 
  29  29  29  )0-100(شاخص چسبندگی استخدام 

   .بانک جهانی: مأخذ

  

  )2010در سال ( نیروی کار در ایران در مقایسه با برخی کشورها بکارگیریرتبه بندی شاخص  .11جدول 
  

  جمهوری اسالمی ایران  عربستان سعودی  عراق  اردن  امارات متحده عربی  عمان  استرالیا  کشور

  137  73  59  51  50  21  1  رتبه

   .بانک جهانی: مأخذ
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   نیروی کار در ایران در مقایسه با برخی کشورهابکارگیریاطالعات مربوط به شاخص  .12جدول 
  

  )دستمزد هفتگی(هزینه های اخراج   )100-0(شاخص چسبندگی استخدام   کشور
  -  0  چین، هنگ کنگ

  0  -  یوزیلندن
  87  29  جمهوری اسالمی ایران

  0  24  عراق
  4  24  اردن

  4  13  عمان 
  80  13  عربستان سعودی

  84  7  امارات متحده عربی
  .بانک جهانی: مأخذ

  
  شاخص ثبت مالکیت .2-4

گذاری و نیز دسترسی کارآفرینان بـه   ثبت مالکیت رسمی به ارتقاء فرایند انتقال زمین، تشویق سرمایه       
 کشورهای در حال توسعه، بخش بزرگـی از مالکیـت           اما در برخی   .کند های اعتباری کمک می   بازار

شاخص ثبت مالکیت، فراینـد کامـل خریـد یـک زمـین، سـاختمان و                 .گردد به طور رسمی ثبت نمی    
ثبـت مالکیـت زمـانی کـارا اسـت کـه        .شـود   انتقال حق مالکیت آن از فردی به فـرد دیگـر ثبـت مـی             

  .ن مالکیت کمک نمایدنمودرا کاهش دهد و به رسمی های انتقال  هزینه
  

  )2010 سال در(اطالعات مربوط به شاخص ثبت مالکیت در ایران  .13جدول 
  

  2010  2009  2008  اطالعات مربوط به فرآیند شاخص ثبت مالکیت 

  153  152  -  رتبه

  9  9  9  )تعداد(مراحل فرآیند 

  36  36  36  )روز(مدت زمان 

  5/10  6/10  6/10  )زش اموالدرصد از ار(هزینه 
  .بانک جهانی: مأخذ
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  فرایند ثبت مالکیت در ایران

 روز زمـان نیـاز دارد و        36باشد که بـه طـور متوسـط           مرحله می  9 فرایند ثبت مالکیت در ایران شامل     
 مراحل فرایند ثبت مالکیـت در ایـران بـه صـورت             .استز ارزش اموال     درصد ا  53/10های آن    هزینه

  :دباش زیر می
  ارائه یک فقره چک در اداره ثبت امالک و مستغالت. 1

 اخذ صورت وضعیت مالیات از اداره مالیات  . 2
 اخذ گواهی تسویه عوارض بازسازی از شهرداری  . 3
 اخذ گواهی تکمیل ساختمان  . 4
 اخذ گواهی تسویه بیمه و کار  . 5
 اخذ گواهی تأمین اجتماعی  . 6
 پرداخت مالیات انتقال در بانک ملی  . 7
 ر اسناد رسمیثبت در دفت  . 8
 ثبت در اداره ثبت امالک و مستغالت  . 9
  

  

  )2010در سال (برخی کشورها انی شاخص ثبت مالکیت در رتبه بندی جه .14جدول 
  

  ایران  اردن  عراق  عمان  امارات متحده عربی  عربستان سعودی  کشور
  153  108  53  20  7  1  رتبه
  .بانک جهانی: مأخذ

  
  

  )2010در سال (ت مالکیت در ایران در مقایسه با برخی کشورها اطالعات مربوط به شاخص ثب .15جدول 
  

  هزینه درصد از ارزش اموال  )روز(مدت زمان   )تعداد(مراحل فرایند   کشور
  -  2  -  نیوزلند
  -  -  1  نروژ

  0  -  -  عربستان سعودی
  5/10  36  9  ایران
  7/7  8  5  عراق
  5/7  21  7  اردن
  3  16  2  عمان

  0  2  2  عربستان سعودی
  2  2  1  رات متحده عربیاما

  .بانک جهانی: مأخذ
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  شاخص اخذ اعتبار .2-5
شاخص اخـذ اعتبـار شـامل        .کند سی می ها به اعتبار را برر     شاخص اخذ اعتبار میزان دسترسی شرکت     

دهنـدگان و    گیرنـدگان و وام     حقـوق قـانونی وام     :باشد که عبارتند از    دو مجموعه شاخص فرعی می    
  .)حقیقی و حقوقی(ادله اطالعات اعتباری افراد گذاری و مب به اشتراک ثبت،

 قانونی جهـت  دهنده شرایط بهتر ارقام باالتر نشان. باشد  میدهشاخص حقوق قانونی در دامنه صفر تا    
بـه   دسترسـی  کیفیـت  و میـزان همچنین شاخص مبادلـه اطالعـات اعتبـاری،    . باشد ارائه تسهیالت می
 شش تا صفر از نیز شاخص این .دهد می نشان ار عمومی یا و خصوصی بخش اطالعات اعتباری

  .است خصوصی و دولتی های دستگاه اعتباری اطالعات بیشتر فراگیری باالتر مبین رقم و است
  

  اطالعات مربوط به شاخص اخذ اعتبار در ایران .16جدول 
  

  2010سال   2009سال   2008سال   اطالعات مربوط به شاخص اخذ اعتبار 
  113  109  -  رتبه
  4  4  4  )0-10(خص حقوق قانونی شا

  3  3  3  )0-6(شاخ اطالعات اعتباری 
  0  0  2/22  )درصد از جمعیت بزرگسال(پوشش ثبت توسط بخش خصوصی 

  3/31  7/21  0  )درصد از جمعیت بزرگسال(پوشش ثبت توسط بخش عمومی 
  .بانک جهانی: مأخذ

  )2010در سال  (رتبه بندی جهانی شاخص اخذ اعتبار در برخی کشورها .17جدول 
  

  عراق  عمان  اردن  ایران  امارات متحده عربی  عربستان سعودی  زیلما  کشور
  167  127  127  113  71  61  1  رتبه
  .بانک جهانی: مأخذ

  )2010در سال  (شاخص اخذ اعتبار در ایران در مقایسه با برخی کشورها .18جدول 
  

ت حقوق شاخص قدر  کشور
  )0-10(قانونی 

شاخص اطالعات اعتباری 
)6-0(  

پوشش ثبت توسط بخش 
  عمومی

  پوشش ثبت توسط
  -بخش خصوصی

  10  -  -  -  نیوزلند
  -  3/81  -  -  پرتغال

  -  -  -  10  سنگاپور
  -  -  6  -  انگلستان

  0  3/31  3  4  ایران
  0  0  0  3  عراق
  0  1  2  4  اردن
  0  17  2  4  عمان

  9/17  0  6  4  عربستان سعودی
  6/12  3/7  5  4  امارات متحده عربی

  .نک جهانیبا: مأخذ
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  )امدارانسه(شاخص حمایت از سرمایه گذاران  .2-6
توانـد از طریـق وام بـانکی و یـا            که این افزایش سرمایه می     کنند می ها با افزایش سرمایه رشد     شرکت

دهـد کـه     مـی فروش سهام به شرکت این اجـازه را . دگذاران و سهامداران صورت گیر جذب سرمایه 
باشـند و بـه    در عین حال، سهامداران نیز نگـران سـرمایه خـود مـی          . ی خود را گسترش دهد    ها فعالیت

  . که از آنها حمایت کندهستنددنبال قوانینی 

 قــوانین و مقــررات حمایــت از ، کــه در ایــن رابطــه صــورت گرفتــه اســتیقیقــ تحبــر اســاس
 است  صورتیاین در   . نمایند گذاری را توجیه می    م به سرمایه  ی درصد از تصم   73گذاران باالی    سرمایه

 درصـد از تـصمیم بـه        24 تـا    4گـذاری تنهـا بـین        های شرکت مـورد نظـر جهـت سـرمایه          که ویژگی 
های قانونی مناسب از سـهامداران اقلیـت موجـب            حمایت ،براینبنا. نماید گذاری را توجیه می    سرمایه

  .گردد گسترش فعالیت بازارهای سهام می
ارقـام بـاالتر مبـین      . باشـد   صفر تا ده مـی     گذاران در دامنه ارقام    شاخص میزان حمایت از سرمایه    

لیت مــدیر، تــوان بیــشتر ســهامداران جهــت شــفافیت بیــشتر معــامالت، گــستره بیــشتر شــاخص مــسئو
 بیانگر عملکرد بهتر شاخص حمایت از       ،دادخواست و حمایت قانونی از سرمایه سهامداران و در کل         

  .باشد سرمایه گذاران می
  

   در ایران)سهامداران(ذاران شاخص حمایت از سرمایه گ .19جدول
  

  2010  2009  2008  )سهامداران(سرمایه گذاران اطالعات مربوط به شاخص حمایت از 
  165  164  -  رتبه

  3  3  3  )0-10( شاخص میزان حمایت از سرمایه گذاران
  .بانک جهانی: مأخذ

  
  )2010در سال ( در برخی کشورها )سهامداران(شاخص حمایت از سرمایه گذاران  .20جدول 

  

  ایران  اردن  عراق  امارات متحده عربی  عمان   عربستان سعودی  نیوزلند  کشور
  3  3/4  3/4  3/4  5  7  7/9  شاخص

  .بانک جهانی: مأخذ
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  )2010در سال (در برخی کشورها ) سهامداران(سرمایه گذاران رتبه بندی جهانی شاخص حمایت از  .21جدول 

 
  ایران  امارات متحده عربی  اردن   عراق  عمان   عربستان سعودی  نیوزلند  کشور
  165  119  119  119  93  16  1  رتبه
  .بانک جهانی: مأخذ

  
  شاخص پرداخت مالیات .7- 2

م بدون مالیات امکان فـراه    .  و اساسی می باشد    ریبسیار ضرو  برای اقتصاد هر کشور   پرداخت مالیات   
ادی مناسـب مقـدور     بنایی و خـدماتی الزم جهـت عملکـرد اقتـص          نمودن تسهیالت عمومی، امور زیر    

ترجیح دهند که   ک و متوسط    چکوی   شرکت ها   در بسیاری از کشورها     ممکن است  لیکن. باشد نمی
توسط چنین را یک راه برای اینکه بتوانیم پرداخت مالیات  .به صورت بخش غیر رسمی فعالیت کنند    

  . پرداخت مالیات را تسهیل نمائیمفرایندشرکتهایی  افزایش دهیم این است که 
  

  اطالعات مربوط به شاخص پرداخت مالیات در ایران .22دول ج
  

  2010سال   2009سال   2008سال   اطالعات مربوط به شاخص پرداخت مالیات
  117  107  -  رتبه

  2/44  2/44  2/44  )درصد از سود(نرخ کلی مالیات 
  22  22  22  )تعداد مراحل پرداخت در طی سال(پرداخت ها 
  344  344  344  )ساعت در طی سال(مدت زمان 

  .بانک جهانی: مأخذ

  
  )2010در سال (رتبه بندی جهانی تسهیل در شاخص پرداخت مالیات در برخی کشورها  .23جدول 

  

  ایران  عراق  اردن  عمان  عربستان سعودی  امارات متحده عربی  مالدیو  کشور
  117  53  26  8  7  4  1  رتبه

  .بانک جهانی: مأخذ
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  )2010در سال (شاخص پرداخت مالیات در ایران در مقایسه با برخی کشورها اطالعات مربوط به  .24جدول 

  

پرداخت ها   کشور
  )تعداد در سال(

مدت زمان 
  )ساعت در سال(

نرخ کلی مالیات 
  )درصد از سود(

  -  0  1  مالدیو
  2/0  -  -  جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی

  2/44  344  22  ایران
  4/28  312  13  عراق
  1/31  101  26  اردن
  6/21  62  14  عمان

  5/14  79  14  عربستان سعودی
  1/14  12  14  امارات متحده عربی

  .بانک جهانی: مأخذ
  

  مرزی شاخص تجاری فرا .2-8

تعرفه هـا، سـهمیه بنـدی هـا و فاصـله از             . منافع تجارت همچون موانع آن به خوبی شناخته شده است         
ری و جلــوگیری از تجــارت بــر جــای  بــسیار زیــادی بــر افــزایش هزینـه کاالهــای تجــا آثــاربازارهـا  

جهان بـسیار کوچـک شـده     سیروجود کشتی های بزرگ و هواپیماهای سریع     ه دلیل   اما ب . گذارد می
لـیکن   موافقت نامه های تجـارت جهـانی و منطقـه ای موانـع تجـارت را کـاهش داده اسـت و                     . است

در واقـع، منـافع   . شـند ها با موانع زیادی جهـت صـادرات و واردات مواجـه مـی با            بسیاری از شرکت  
  .بالقوه حاصل از سهولت تجارت ممکن است بیشتر از منافع حاصل از کاهش تعرفه ها باشد

  
  2010اطالعات مربوط به شاخص تجارت فرا مرزی در ایران در سال  .25جدول 

  

  2010  2009  2008  اطالعات مربوط به تجارت فرامرزی
  134  132  --  رتبه

  1061  1011  860  ) به ازاء هر کانتینردالرآمریکا(هزینه صادرات 
  1706  1656  1330  )دالرآمریکا به ازاء هر کانتینر(هزینه واردات 

  7  7  7  )تعداد(اسناد مورد نیاز برای صادرات 
  8  8  8  )تعداد(اسناد مورد نیاز برای واردات 

  25  26  26  )روز(مدت زمان الزم برای صادرات 
  38  39  39  )روز(مدت زمان الزم برای واردات 

  .بانک جهانی: مأخذ
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  )2010در سال  (مرزی در برخی کشورها رتبه بندی جهانی شاخص تجارت فرا .26جدول 
  

  عراق  ایران  عمان  اردن  عربستان سعودی  امارات متحده عربی  سنگاپور  کشور
  180  134  123  71  23  5  1  رتبه

  .بانک جهانی: مأخذ
  

  )2010در سال  (رامرزی در ایران در مقایسه با برخی کشورهااطالعات مربوط به شاخص تجارت ف .27جدول 
  

  کشور
اسناد مورد نیاز 
برای صادرات 

  )تعداد(

مدت زمان الزم 
برای صادرات 

  )روز(

هزینه الزم برای 
صادرات 

دالرآمریکا به (
  )ازاء هر کانتینر

اسناد مورد نیاز 
برای واردات 

  )تعداد(

مدت زمان الزم 
برای واردات 

  )روز(

ه الزم برای هزین
واردات 

دالرآمریکا به (
  )ازاء هر کانتینر

  --  --  --  --  5  --  دانمارک
  --  --  2  --  --  2  فرانسه
  --  --  --  450  --  --  مالزی

  439  3  --  --  --  --  سنگاپور
  1706  38  8  1061  25  7  ایران
  3900  101  10  3900  102  10  عراق
  1290  19  7  730  17  7  اردن
  1037  26  10  821  22  10  عمان

  678  18  5  681  17  5  عربستان سعودی
  579  9  5  593  8  4  امارات متحده عربی

  .بانک جهانی: مأخذ
  

  شاخص الزم االجرا شدن قراردادها .2-9
ایـن  . این شاخص میزان کارایی قراردادها هنگام بروز دعاوی حقـوقی میـان افـراد را بیـان مـی کنـد                     

  . ور در حل و فصل اختالفات تجاری می پردازدبه بررسی کارآمدی سیستم قضایی یک کششاخص 
  

  در ایراناالجرا شدن قراردادها شاخص الزم اطالعات مربوط به  .28جدول 
  

  2010  2009  2008   االجرا کردن قراردادها شاخص الزماطالعات مربوط به
  53  54  --  رتبه

  39  39  39  )تعداد(مراحل فرایند 
  520  520  520  )روز(مدت زمان 

  17  17  17  )درصد از ارزش مورد دعوی(هزینه 
  .بانک جهانی: مأخذ
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  )2010در سال (رتبه بندی جهانی شاخص الزم االجرا نمودن قراردادها در برخی کشورها  .29جدول 
  

  عربستان سعودی  عراق  امارات متحده عربی  اردن  عمان  ایران  لوکزامبورگ  کشور
  140  139  134  124  106  53  1  رتبه
  .انیبانک جه: مأخذ

  
   اطالعات مربوط به شاخص الزم االجرا کردن قراردادها در ایران در مقایسه با برخی کشورها .30جدول 

  )2010در سال (
  )درصد از ارزش مورد دعوی(هزینه   )روز(مدت زمان   )تعداد(مراحل فرایند   کشور

  1/0  --  --  *بوتان
  --  --  20  ایرلند

  --  150  --  سنگاپور
  17  520  39  ایران
  3/27  520  51  عراق
  2/31  689  38  اردن
  5/13  598  51  عمان

  5/27  635  43  عربستان سعودی
  2/26  537  49  امارات متحده عربی

  .بانک جهانی: مأخذ
  .کشوری درجنوب آسیا می باشد) (Bhutan کشور بوتان *

   یک کسب و کار)انحالل(شاخص پایان . 2-10

 در بازارهـا، از آسـیای شـرقی تـا آمریکـای التـین و از                 1990های اقتصادی پدیدار شده دهـه        بحران
ها جهت کمـک بـه        و توانایی آن سیستم     ورشکستگی های روسیه تا مکزیک، اهمیت طراحی سیستم     

هایی که قـادر   هایی که قادر به ا دامه فعالیت هستند و یا تعطیل شدن شرکت     ساماندهی مجدد شرکت  
درکـشورهایی کـه دارای سیـستم ورشکـستگی ناکـارایی        . دبه ادامه فعالیت خود نیستند را افزایش دا       

 پایان کسب و کار آنهـا چنـدین سـال بـه             نیستندباشند، کسب و کارهایی که قادر به ادامه فعالیت           می
 کـه بـازده     یها و سـرمایه انـسانی آنهـا از تخـصیص بـه مـوارد                ترتیب دارایی  این  بهانجامد و    طول می 

هایی که قوانین مربوط به ورشکـستگی ناکـارا باشـد مـانع جـدی               در کشور  .ماند بیشتری دارند بازمی  
  .خواهد بودگذاری در آن کشورها   جهت سرمایه
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  )2010در سال  (اطالعات مربوط به شاخص پایان یک کسب و کار در ایران .31جدول 
  

  2010سال   2009سال   2008سال   اطالعات مربوط به شاخص پایان کسب و کار 
  109  109  --  رتبه

  5/4  5/4  5/4  )سال(مدت زمان 
  9  9  9  )درصد از ارزش دارایی(هزینه 

  1/23  1/23  19  )سنت به دالر(نرخ بازستابی 
  .بانک جهانی: مأخذ

  

  )2010در سال (رتبه بندی جهانی شاخص پایان کسب و کار در برخی کشورها  .32جدول 
  

  عراق  امارات متحده عربی  ایران  اردن  عمان  عربستان سعودی  ژاپن  کشور
  183  143  109  98  66  60  1  رتبه
  .بانک جهانی: مأخذ

  

  اطالعات مربوط به شاخص پایان یک کسب وکار در ایران در مقایسه با برخی کشورها  .33جدول 
  )2010در سال (

  )درصد از ارزش دارایی( هزینه  )سال(مدت زمان   )سنت به دالر(نرخ بازستانی   کشور
  -  4/0  -  ایرلند
  -  -  5/92  ژاپن

  1  -  -  سنگاپور
  9  5/4  1/23  ایران
  -  -  0  عراق
  9  3/4  3/27  اردن
  4  4  1/35  عمان

  22  5/1  5/37  عربستان سعودی
  30  1/5  2/10  امارات متحده عربی

  .بانک جهانی: مأخذ
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