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  "بسمه تعالي"

  

هرچـه بيشـتر فعاليتهـاي     و زمينه سازي براي ايجـاد و گسـترش   ايجاد و بهبود فضاي كسب و كار مناسب

بخش خصوصي و افزايش سهم آن در كل اقتصاد كشور و يا برنامه ريزي براي كوچك كردن حجم دولـت  

نيازمنـد تمهيـد   و خصوصي سازي جهت حركت به سوي اقتصاد آزاد رقابتي بـا كمتـرين دخالـت دولـت     

با توانمندسازي بخش خصوصي و يا خصوصي سازي اهميت فـوق العـاده اي    مقدماتي است كه در ارتباط

  .دارد

اقتصاد بازار بر مجموعه پيچيده اي از قوانين، زيرساخت هاي گسترده فيزيكـي   توسعه بخش خصوصي در

رمايه گذاري مستقيم خارجي توسـعه  ، جذب سو نهادي، محيط با ثبات اقتصاد كالن، توسعه بازارهاي مالي

صنايع كوچك و متوسط، مقررات بازار كار، سيستم هاي ارتقاء فناوري، آموزش و يادگيري مبتني است تـا  

در مسير تغيير دايمي ابعاد توسعه، توانايي حركت همگام با اين تغييرات را داشته باشد و فراهم شـدن ايـن   

عه در يك اقتصاد به صورت خودكار اتفاق نمي افتد، لـذا ايجـاد   مجموعه به منظور پياده سازي الگوي توس

زيرساخت هاي نهادي و زيربنايي براي توسعه و رفع موانع كسب وكار از الزامات اوليه اجراي اين سياست 

آنچـه مسـلم   . اسـت از جمله اتاق بازرگاني بخش خصوصي و در زمره وظايف ضروري دولت و نهادهاي 

تنهـا گـامي مثبـت و     نـه است اصالح فضاي كسب و كار و بهبود شاخص هاي مزبور در عرصـه جهـاني   

اساسي در جهت تقويت جنبه مشاركت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد، ارتقا سطح اشـتغال و توليـد در   

بـراي ورود بـه    مهم براي استقبال سرمايه گذاران خـارجي  عامليسوب مي شود بلكه بطور قطع مح كشور

  .كشور و ارتقا و تسهيل جريان ورود فناوري به كشور به شمار مي رود

 مـوثر بـر سـنجش و    عوامل رسيبر "از اين رو و براي رسيدن به اهداف مذكور، تحقيق پيش رو با عنوان 

مركز مطالعات و بررسـي هـاي    از سلسله تحقيقات و پژوهشهاي كه يكي ديگر "بهبود فضاي كسب و كار

گردد، تا بواسطه آن بتوانيم گامي را در جهت اصـالح و  مي تقديم  ،باشدمياني تهران بازرگاتاق  اقتصادي 

 . ضاي كسب و كار كشورمان برداريمبهبود ف

الزم مي دانم از همكاران گرانقدر خود در مركز مطالعات و بررسي هاي اقتصادي جناب آقاي دكتر حسيني 

اق بازرگاني و صنايع و معـادن تهـران جنـاب    تو همچنين مركز هم انديشي براي توسعه بخش خصوصي ا

  .آقاي مهندس صابري كه در انجام اين پروژه نقش آفريني نموده اند قدر داني نمايم

  محمدمهدي راسخ

  دبيركل
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  گفتار پيش

هر چند طي چند دهه اخير مباحث مربوط به محيط كالن اقتصادي و فضاي كسب و كار از زواياي 
مختلف مورد توجه صاحب نظران و سياستگذاران قرار گرفته است اما از منظر تحليلگران بانك جهـاني  
فضاي كسب و كار بيانگر مفهوم خاص و اختصاصي است كـه مـي كوشـد بيـانگر وضـعيت اقتصـادي       

اني بر اين اساس در ادبيـات بانـك جهـ   . كشورها از منظر آغاز، انجام و پايان يك فعاليت اقتصادي باشد
عليرغم توجه و تأكيد فراوان بر عوامل سياسي، اجتماعي و فرهنگي جوامع، تالش شده است تا فضـاي  
كسب و كار به عنوان يك مفهوم ويژه و خاص در اقتصاد كشورها مورد بررسي و ارزيابي قرار گيـرد و  

   .با استناد به شاخص هاي اختصاصي محاسبه شده به رتبه بندي كشورهاي جهان بپردازد

با توجه به اهميت فوق العاده اين مباحـث بـراي فعـاالن امـور اقتصـادي خصوصـاً فعـاالن بخـش         
خصوصي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در صدد برآمده است تا با اسـتفاده از پـژوهش هـاي    

يط انجام شده توسط بانك جهاني و لحاظ كردن شرايط داخلي كشور و مطالعات انجام شده پيرامون مح
  . اقتصادي كشور به بررسي اين مفهوم در اقتصاد ايران بپردازد

اين گزارش در هفت فصل تهيه شده است كـه در فصـل اول تعـاريف و مفهـوم فضـاي كسـب و       
در فصل دوم پيشـينه  . كارمورد بحث قرار گرفته و سعي شده است از ديدگاههاي مختلف به آن بپردازد

درتحقيقات بانـك جهـاني و همچنـين در داخـل كشـور مـورد        تحقيقاتي مربوط به فضاي كسب و كار
فصل سوم به بررسي تعاريف و نحوة محاسبه شاخص هـاي سـنجش فضـاي    . بررسي قرار گرفته است

در اين فصل توضيح داده مـي شـود كـه بانـك     . كسب و كار از منظر بانك جهاني اختصاص يافته است
  . ر كشورها از چه شاخص هايي استفاده مي كندجهاني براي ارزيابي و رتبه بندي فضاي كسب و كا

در فصل چهارم به بررسي فضاي كسب و كار در ايران از نظر بانك جهاني و رتبه بنـدي ايـران در   
جهان و در حوزه منا پرداخته شده و توضيح داده شده است كه كشور ايران در ميان كشورهاي مختلـف  

فضاي كسب و كار در دو حوزه خرد و كالن مورد توجه در فصل پنجم موانع بهبود . چه جايگاهي دارد
و بررسي قرار گرفته است و در فصل ششم با استناد به موانع موجود، روشهاي بهبـود فضـاي كسـب و    

  .كار در كشور ايران مورد تجزيه و تحليل ارزيابي قرار گرفته است

ده توسط بانك جهاني بوده اسـت  با توجه به اينكه مبناي اين بررسيها و ارزيابي ها گزارش ارائه ش 
جهت انجام مقايسه ميان جايگاه و رتبه ايران از نظر فضاي كسب و كار در گزارشهاي بانك جهاني، در 

13فصل اول: تعاریف و مفهوم فضای کسب و کار



 ط 

 

فصل هفتم به طور مختصر برخي شاخص هاي ديگر كه توسط ساير نهادهاي بين المللـي تهيـه و ارائـه    
شان داده شود از زواياي گونـاگون و از منظـر   شده است نيز مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است تا ن

  . ساير نهادها و سازمانهاي بين المللي نيز وضعيت عمومي اقتصاد كشور  چگونه معرفي مي شود

در اين جا الزم است از زحمات جناب آقاي دكتر سيد محمود حسيني براي فراهم نمـودن شـرايط   
شان كه  نقش فراواني دربهتـر شـدن    ظرات اصالحيالزم براي انجام اين پژوهش و همچنين ارائه نقطه ن

انجام اين كار داشته اند و همچنين از جناب آقاي دكتر احمد ترك نژاد كه به عنوان ناظر علمـي عـالوه   
بر وظيفه نظارت، با ارائه ديدگاهها و نظرات مشورتي خويش در انجام هرچه بهتر اين پـژوهش كمـك   

  .فراواني نموده اند تشكر گردد

برداري از اسناد و مقاالت داخلي و خارجي، آقايان مجيد حسيني،  نجام اين پژوهش جهت فيشدر ا
نـادري و   رمضاني، معصـومه  ها عصمت شريف و خانم ، حسين غفاري آرام،آرش محمدپور، پيام ياغلي

دانشگاه تهران و دانشـگاه علـم و فرهنـگ،     MBAالتحصيالن و دانشجويان دوره  فرشته رضايي، از فارغ
زحمات فراواني را متحمل شدند و همچنين آقاي محمد حسين نعيمي پور وخانم فاطمـه كالنتـري در   

  .گردد اند كه از ايشان تشكر مي بازخواني و ويرايش مطالب نيز همكاري شايسته اي داشته

سركار خانم ندا سياحي عالوه بر همكاري در تهيـه منـابع و مطالـب در كليـه مراحـل انجـام كـار        
اي داشته اند كـه بـدين وسـيله از ايشـان تشـكر       ويرايش و تهيه نمودارها و جداول نقش ويژهنگارش، 

  .گردد مي

هـاي صـاحب نظـران خصوصـاً فعـاالن       در پايان اضافه مي گردد بدليل ضرورت استفاده از ديدگاه
تـاق  اقتصادي كشوركه بصورت ملموس با اين مقوله درگير بوده اند، بنابر صـالحديد مركـز مطالعـات ا   

گردد تا در اختيار كليه عالقمندان  بازرگاني و صنايع و معادن تهران گزارش اوليه اين پژوهش منتشر مي
آنـان امكـان رفـع اشـكاالت و برطـرف كـردن        هـاي  قرار گيرد پس از دريافت نقطه نظرات و راهنمايي

القمنـدان قـرار   هاي اين پژوهش فراهم خواهد شد و گـزارش نهـايي آن در آينـده در اختيـار ع     كاستي
  .  خواهد گرفت

  سعيد شيركوند                                                                                             
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1 

  
  تعاريف و مفهوم كسب و كار –فصل اول 

 
   مقدمه 1.1

تغال، افزايش گذاري، ايجاد اش هاي اقتصادي بيشتر موجب رشد سرمايه فعاليتانجام از آنجايي كه 
گردد كليه كشورها براي ايجاد فضاي  رفاه جامعه ميگسترش ماليات براي دولت و افزايش درآمد مردم، 

براي تحقق آن انجام  كنند و اقدامات اصالحي زيادي كسب و كار توسط فعاالن اقتصادي تالش مي
  . دهند مي

هاي  زيرساخت قوانين، از اي يدهپيچ مجموعه بر جامعه اقتصاد در خصوصي بخش توسعه آنجائيكه از
و مستقيم  گذاري سرمايه جذب مالي، بازارهاي توسعه اقتصاد، ثبات با محيط نهادي، و فيزيكي گسترده

 فناوري، ارتقاء هاي سيستم كار، بازار مقررات متوسط، و كوچك صنايع طتوس خارجيغير مستقيم 

 اين با همگام حركت توانايي توسعه، بعادا دايمي تغيير مسير در تا است يادگيري مبتني و آموزش

 به اقتصاد يك در توسعه الگوي سازي پياده منظور به مجموعه اين شدن و فراهم باشد داشته را تغييرات

 موانع رفع و توسعه براي زيربنايي و نهادي هاي زيرساخت ايجاد لذا افتد، اتفاق نمي خودكار صورت

 مدني نهادهاي و دولت ضروري وظايف زمره در و سياست ناي اوليه اجراي الزامات از كار و كسب

  .است اصناف توليت و بازرگاني اتاق ازجمله

 تنها نه جهاني عرصه در مزبور هاي شاخص بهبود و كار و كسب فضاي اصالح است مسلم آنچه 

 سطح ارتقا ، اقتصاد عرصه در خصوصي بخش مشاركت جنبه تقويت جهت در اساسي و گامي مثبت

 گذاران سرمايه استقبال براي مهم آوري پيام قطع بطور بلكه شود مي محسوب كشور در و توليد لاشتغا

 كشور به و منابع پولي و مالي جديد فناوري ورود جريان تسهيل و ارتقا و كشور به براي ورود خارجي

  .رود مي شمار به

ابي به اين هدف ايجاد و الزمه دستي. رشد و توسعه اقتصادي از مهمترين اهداف جوامع بشري است
گسترش فعاليت اقتصادي است و مهمترين پيش شرط فعاالن اقتصادي جهت فعاليت، وجود ثبات، 
آرامش و به عبارت ديگر امنيت اقتصادي در كشور است به نحوي كه سرمايه گذاران بتوانند با انجام 

امنيت اقتصادي را مي . يني كنندمحاسبات بلندمدت نتيجه توليد، توزيع و سرمايه گذاري خود را پيش ب
توان طبق برخي از تعاريف، آزادي از هر نوع ترس، شك و ابهام در كم توجهي يا بي توجهي به تعهدات 
و مطالبات و در عين حال حصول اطمينان از برخورداري از ثمره فعاليتهايي دانست كه در زمينه توليد 
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وجب باالرفتن استانداردهاي زندگي و رشد ثروت، توزيع و مصرف آن صورت مي گيرد كه خود م
  )1387برومند، . (شود اقتصادي پايدار مي

فراهم نمودن شرايط الزم براي سرمايه . انجام هرگونه فعاليت اقتصادي نياز به سرمايه گذاري دارد
سرمايه گذاري خارجي خود راهي سپس داخلي اولين گام براي استفاده از ظرفيت هاي موجود و  انگذار

براي جذب و گسترش سرمايه گذاري  .راي ورود فناوري جديد و دستاوردهاي نوين به كشورهاستب
داخلي و خارجي كاهش ريسك سرمايه گذاري از طريق فراهم نمودن امنيت اقتصادي و اجتماعي 

در حقيقت سرمايه گذاران و كارآفرينان در محيطي امكان فعاليت دارند كه امنيت . ضرورت مي يابد
ورود آسان شركتها و فعاالن اقتصادي به بازار و خروج آسان از آن، . مالكيت افراد تأمين شده باشدحقوق 

انعطاف در استفاده حداكثر از منابع، حقوق مالكيت شفاف و زيرساختهاي اقتصادي و اجتماعي مناسب به 
 . اعتماد و تشويق هر چه بيشتر سرمايه گذاران مي انجامد

هزينه . فعاليت اقتصادي هزينه انجام اين فعاليت ها يا كسب و كارها است ار بريكي از عوامل تأثيرگذ
هاي باالي كسب و كار موجب باال رفتن بهاي تمام شده محصوالت و در نتيجه كاهش رقابت پذيري آنها 

در بعد بين المللي، كاالهاي صادراتي تنها در صورت . بويژه در مقايسه با كاالهاي مشابه خارجي است
بخشي از هزينه هاي . ايين بودن هزينه هاي توليد مي توانند با جايگزين هاي خارجي خود رقابت نمايندپ

و بخشي هاي توليدي  موثر بر بنگاهمربوط به مراحل انجام خود كسب و كار يا عوامل خرد  توليد كاالها
كه عمدتاً تحت تأثير  ديگر مربوط به حوزه خارج از كنترل صاحبان كسب و كار يا عوامل كالن مي شود

  .  فعاليت و دخالت دولت هاست

موضوع آثار و پيامدهاي فعاليت دولت در سطوح خرد و كالن، از مهم ترين مباحثي است كه در علم 
. اين توجه شامل هر دو حوزه علم اقتصاد اثباتي و دستوري مي شود. اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است

ه حداقل دخالت دولت در اقتصاد بوده و گروهي ديگر دخالت هاي حداكثر گروهي از اقتصاددانان قائل ب
در هر دو نگرش سهم و نحوه حضور و دخالت دولت در . دولت را در اقتصاد ضروري مي دانند

از سوي ديگر در حوزه . فعاليتهاي اقتصادي نقش اجتناب ناپذيري در فعاليتهاي اقتصادي خواهند داشت
ثر بودن جايگاه و سهم دولت در فعاليتهاي اقتصادي جامعه مطالعات فراواني در مورد اثباتي نيز به دليل مو

در دهه ) 1387نيلي، . (تجزيه و تحليل آثار و پيامدهاي دخالت دولت در اقتصاد صورت گرفته است
بسياري از اقتصاددانان به ضرورت كاهش تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصاد براي حضور فعال  1980

  . وصي و به زعم خود خصوصي سازي روي آوردندبخش خص
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با بررسي تجارب كشورهاي مختلف دنيا، مشخص مي گردد برخي كشورها با بهره گيري از رويكرد 
خصوصي سازي و البته با فراهم آوردن ساز و كارهاي مورد نياز براي ايجاد و گسترش آن توانسته اند 

از سوي ديگر كشورهايي مانند چين، ويتنام، . ان شوندزمينه ساز اتفاقات مثبت در اقتصاد كشورهايش
و نه ) بهبود محيط كسب و كار(مجارستان و لهستان كوشيدند با رفع موانع توسعه بخش خصوصي 

خصوصي سازي، سهم بخش خصوصي را بطور قابل توجه در كالن اقتصاد ارتقاء داده و معجزه بزرگ 
  . اقتصادي را در دنيا قم بزنند

ه نظام سرمايه داري و ساز و كارهاي تقويت و گسترش نظام رقابتي در كشورهاي بررسي تجرب
مختلف كه قائل به حداقل دخالت دولت در اقتصاد است، به روشن تر شدن هر چه بيشتر اين مهم كمك 

) توسعه يافته(علت موفقيت نظام سرمايه داري و مكانيزم رقابت در برخي كشورهاي غربي . خواهد كرد
وفقيت اين نظام در ساير كشورها خصوصاً كشورهاي در حال توسعه، توانايي كشورهاي غربي و عدم م

  )Dosoto - 1986(.هاي مطلوب را نشان مي دهد در تبديل پس انداز جامعه به سرمايه گذاري

هر چند الزم است به اين نكته نيز توجه شود كه برخي اقتصاددانان معتقدند در كشورهاي در حال  
فاقد توانمندي هاي مناسب براي تبديل پس انداز به سرمايه مولد اند، اتفاقاً پس انداز داخلي به  توسعه كه

اين پديده معلول سياست هاي غلط در حوزه پول و سرمايه و ناكارآمدي هاي نظام . وفور يافت مي شود
ن جوامع مي بانكي و بازار سرمايه است كه خود ناشي از محيط غيررقابتي و رانتي در اقتصاد اي

  )S.Straub- 2005(.باشد

به هر حال انتخاب هر كدام از راهبردهاي فوق الذكر يعني ايجاد و بهبود فضاي كسب و كار مناسب 
و زمينه سازي براي ايجاد و گسترش هر چه بيشتر فعاليت هاي بخش خصوصي و افزايش سهم آن در 

دولت و خصوصي سازي جهت حركت به كل اقتصاد كشور و يا برنامه ريزي براي كوچك كردن حجم 
نيازمند تمهيد مقدماتي است كه در ارتباط با  -با كمترين دخالت دولت - سوي اقتصاد آزاد رقابتي 

ضرورت شفاف سازي . توانمندسازي بخش خصوصي و يا خصوصي سازي اهميت فوق العاده اي دارد
سترسي آزاد به اطالعات، ايجاد تخصيص منابع براي بنگاههاي اقتصادي، افشاي كامل اطالعات و د

فرصت برابر براي تمام متقاضيان و فعاالن اقتصادي و واگذاري شركتهاي دولتي در شرايط رقابتي نمونه 
  . هايي از اين تمهيدات است
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در اين بررسي كوشش شده است به الزامات و پيش نيازهايي پرداخته شود كه براي توانمندسازي 
. و كارهاي رقابتي براي ايجاد يك اقتصاد شكوفا اجتناب ناپذير استبخش خصوصي و برقراري ساز 

فراهم نمودن شرايط مناسب و مطلوب براي شكل گيري فعاليتهاي اقتصادي كه تحت عنوان بهبود فضاي 
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر فضاي . كسب و كار از آن نام برده مي شود هدف اصلي اين بررسي است

ن عوامل محدود كننده و يافتن روشهاي مناسب براي دستيابي به اين مهم از ديگر كسب و كار و همچني
  .اهداف اين پژوهش است

بندي كشورها در  الزم به ذكر است كه تمركز اصلي اين پژوهش در خصوص ارزيابي، سنجش و رتبه
 اما جهت هاي معرفي شده از سوي بانك جهاني است ها و شاخص وكار گزارش خصوص فضاي كسب

وكار كوشش شده است  نيازهاي مربوط به فضاي كسب بحث و توجه به مقدمات و پيشكامل كردن 
  .فضاي عمومي اقتصاد كشور نيز مورد تأمل بيشتري قرار گيرد

  

  "فضاي كسب و كار"تعريف  1.2

در دهه هاي اخير به عنوان يكي از كليدواژه هاي مهم در مباحث » فضاي كسب و كار« هرچند واژه 
نيازهاي يك  است، با تأملي در مباحث انجام شده پيرامون توسعه اقتصادي و پيش الن مطرح شدهاقتصاد ك

در نظران و انديشمندان  اقتصاد شكوفا و رو به رشد خواهيم ديد كه اين مفهوم همواره مورد توجه صاحب
وجه اقتصاددانان هاي اخير اين مفهوم با دقت و ظرافت بيشتري مورد ت در سال. است بودههاي گذشته  دهه

اند اين مفهوم را با دقت و حساسيت بيشتري مورد توجه قرار  نظران كوشيده قرار گرفته است و صاحب
است به يك  گانه كوشيده هاي ده بانك جهاني نيز با ارائه يك مدل مشخص و برخوردار از شاخص .دهند

  .وحدت رويه در اين خصوص دست يابد

 هاي دستگاه كيفيت مانند اقتصادي واحدهاي عملكرد بر موثر ملعوا كار، و كسب فضاي از منظور
 و اختيارات از فراتر آنها دادن تغيير كه است...  و ها زيرساخت كيفيت مقررات، و قوانين ثبات حاكميت،

با تأمل در تعريف فوق مشخص ) 1387ميدري و قودجاني، (.است اقتصادي هاي بنگاه مديران قدرت
هاي  مقدم بر تجزيه و تحليل كسب و كار و فعاليت» فضاي كسب و كار«بررسي گردد كه شناخت و  مي

  .استدر داخل يك بنگاه اقتصادي 
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هرنوع فعاليت تكرارشونده اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كاال و خدمات » كسب و كار«اگر 
-كار و كسب ضايف بهبود قانون نويس پيش جزئيات( گفته شودو سود  منافع اقتصادي به قصد كسب

، پرداختن به فضاي كسب و كار، نحوه شكل گيري و گسترش كسب و )ايران بازرگاني اتاق و تعاون اتاق
بر اين اساس اگر اين تعريف كسب و كار يعني توليد و خريد و فروش كاال يا . كار را مشخص مي كند

عبارت كسب و كار ختلف انواع معرضه خدمات به منظور بدست آوردن سود را كسب و كار بدانيم، 
كسب و ) 4كسب و كار روستايي، ) 3كسب و كار خانوادگي، ) 2كسب و كار خانگي، ) 1: خواهند بود از
احمد پورالرياني، . ( 1.كسب و كارهاي بزرگ) 6كسب و كار كوچك و متوسط و ) 5كار اينترنتي، 

فعاليت » فضاي كسب و كار«ه كه در تمامي اين كسب و كارها، بدون توجه به مباحث مربوط ب) 1385
  .بسيار سخت و ناممكن مي باشد

 ،بر اساس مطالعات بانك جهاني در بيشتر كشورها براي راه اندازي يك كسب وكار هرچند كوچك
بايد ابتدا بر اساس نياز بازار در مورد نوع محصول توليدي تصميم گيري و سپس براي تĤمين سرمايه اوليه 

پس از آن نيروي كار بايد . اي شروع فعاليت بايد در دفاتر رسمي ثبت شودكسب و كار بر. اقدام شود
هنگامي كه مقدمات فراهم شد شركت توليد خود را آغاز مي كند و براي اخذ استانداردها . استخدام شود

پس از ورود . و كسب مجوز عرضه محصول به بازار تالش مي كند كيفيت محصوالت خود را باال ببرد
ممكن است شركت براي . كسب سود شركت موظف به پرداخت ماليات و عوارض خواهد بودبه بازار و 

صادرات كاالي خود نيز برنامه ريزي كرده باشد، در اين صورت فرآيندهاي ديگري نيز به فعاليت شركت 
 و حتي در صورتي كه. در تمامي اين مراحل نياز به مراجعه به نهاد قانوني وجود دارد. افزوده مي شود

فعاليت تعطيل شده و يا شركت نخواهد به فعاليت خود ادامه دهد و حتي در صورت ورشكستگي، براي 
و سهامداران الزم است مراحلي را وفق ديون تعطيلي كسب و كار و تقسيم دارايي هاي آن بين صاحبان 

  . مقررات انجام دهد

                                           
1 1) Home business, 2) Family business, 3) Rural business, 4) Electronic business 

 5) Small and Medium size business (SME), 6) Large scale business 
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رخه اي را طي مي كند و در هر به اين ترتيب هر كسب و كار از زمان شكل گيري تا انحالل كامل چ
مرحله بر اساس قوانين و مقررات موجود براي شروع و تداوم فعاليت خود متحمل هزينه هاي گوناگون 

بديهي است هر چه اين مراحل مشكلتر و پيچيده تر و پرهزينه تر باشند، انگيزه . و صرف زمان مي شود
در گزارشهاي بانك . عاليتها كمتر مي گرددافراد و اشخاص حقيقي و حقوقي براي انجام و گسترش ف

جهاني مراحل گفته شده مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آنها شاخصهايي براي سنجش سهولت آغاز و 
معيارهايي كه بانك جهاني براي اندازه گيري اين . در تعامل با محيط شكل گرفته اند ،تداوم كسب و كار

كسب و كار در آن كشور مي باشد كه اصلي ترين آنها زمان و  شاخص ها در نظر مي گيرد بيانگر فضاي
  .هزينه الزم براي طي هر يك از اين مراحل مي باشد

است، تضمين هاي  مطرح كاري و كسب صاحب هر براي و تجاري طرح هر در كه مسأله اي اولين
 بودن افزون و طرح اين بودن سودآور و در مرحله بعد) امنيت اقتصادي(الزم براي حفظ اصل سرمايه او 

 هايي هزينه) 1 :است عوامل دسته دو تابع فعاليتي هر هاي هزينه. است آن هاي هزينه از كار و كسب منافع
نامناسب بودن  دليل به كه هايي هزينه) 2 و است ضروري در فرآيندهاي مختلف توليد انجام آنها كه

 اي اندازه به ها هزينه قبيل اين گاهي .شود مي تحميل كار و كسب صاحبان بر اقتصادي فعاليت محيط
، مومني فرشاد( .كنند نمي پيدا اقتصادي هاي فرصت از استفاده به رغبتي كار و كسب صاحبان كه باالست
را شناسايي و براي  ها هزينه اين ماهيت بانك جهاني تالش مي كند با بررسي محيط كسب و كار) 1386
   .رائه نمايداراهكارهايي  قتصاديا فعاليت محيط از ناشي هاي هزينه كاهش

 گذارد؛ مي جاي به اقتصادي هاي مختلف و گوناگوني بر فعاليت آثار كار و كسب محيط هاي هزينه
و در مرحله بعد افزايش هزينه . در مرحله توليد كاال و خدمات است ها بنگاه هزينه افزايش اولين اثر،

 بهتر فضاي« گزارش اساس بر .مت مي شودهاي مربوط به مبادله آنهاست كه موجب افزايش قي
است  متفاوت بسيار كشورهاي مختلف در كار و كسب محيط هاي هزينه  »همه براي گذاري سرمايه

اين هزينه هاي مازاد، عالوه بر تأثيرگذاري بر هزينه هاي  .)2005گزارش توسعه جهاني بانك جهاني، (
. نيز مي گردند متوسط و كوچك هاي شركت رشد مانع كار و كسب توليد با نامناسب كردن محيط

بر اساس . بينند مي آسيب كار و كسب نامناسب محيط از بزرگ هاي شركت از بيش كوچك هاي شركت
 غيرقانوني هاي پرداخت يا سياستگذاران بر تاثيرگذاري با بتوانند بزرگ هاي شركت اين گزارش شايد

 محدودي منابع كوچك مشاغل صاحبان اما ندساز هموار خود براي حدودي تا را كار و كسب محيط
در نتيجه براي  .هستند سياستگذاران با موثر روابط معموالً فاقد و دارند غيرقانوني هاي پرداخت براي

  )1387ميدري و قودجاني، ( .ادامه حيات آنان همواره با مشكالت غيرقابل پيش بيني روبرو مي شوند
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ن و هزينه صرف شده را نشانه هاي ميزان سهولت راه بر اساس مطالعات بانك جهاني، اگر زما
اندازي و تداوم يك كسب و كار تلقي كنيم، حداقل يا حداكثر شدن آن به حجم و نوع قوانين مربوطه، 

و هزينه  بنابراين كاهش زمان. ميزان قانونمداري و حمايت نظام حقوقي از مالكيت افراد مربوط مي شود
 جهتاي اقتصادي و ساده سازي و تضمين اجراي دقيق و عادالنه قوانين راه اندازي و گسترش فعاليته

آماده كردن بستر مناسب براي فعاليت اقتصادي و ايجاد امنيت براي سرمايه گذار و حمايت از سرمايه 
  . گذار در مقابل تعرضات احتمالي آينده، گام هاي موثر در تسهيل كسب و كار مي باشند

هاي  از كشورها براي دستيابي به آزادي اقتصادي و گسترش فعاليت هاي گذشته بسياري در دهه
اند توسعه  اند چراكه دريافته سازي به بهبود فضاي كسب و كار روي آورده اقتصادي عالوه بر خصوصي

سازي و بهبود محيط كسب و كار منفرداً يا تواماً مي توانند اقداماتي فرصت ساز براي ثروت  خصوصي
كه البته بسيار بديهي است كه توجه توأماً به اين دو مقوله موجب كارآمدي . ينان باشندآفرينان و كارآفر

با توجه به رشد قابليت هاي بخش خصوصي در محيط بهبود يافته كسب و كار، . هر چه بيشتر مي گردد
موثر در امكان به فعليت درآمدن منافع بالقوه در درون فرصت ها فراهم مي شود و نتيجه طبيعي آن بهبود 

  )P.Vlasenko - 2004(.شرايط خرد و كالن اقتصاد است

طبق نتايج مطالعات بانك جهاني يكي از داليل بيكاري بلندمدت در بسياري از كشورها از جمله  
اگرچه بخشي از تنگناهاي ايجاد شده در بازار كار به . ايران را نامساعد بودن فضاي كسب و كار است

از جمله رشد باالي جمعيت، افزايش نرخ مشاركت زنان، افزايش سن  عوامل ناشي از جانب عرضه،
ازدواج و عدم تطابق تخصص هاي نيروي كار با نيازهاي بازار باز مي گردد، ليكن نبايستي از نظر دور 
داشت كه بسياري از مشكالت مبتال به بازار كار با فضاي كسب و كار و ديوانساالري به هم تنيده و پرپيچ 

ار سنگين قوانين و مقررات و مراحل اجرايي اخذ مجوز شروع به كار و نااطميناني هاي مستولي و خم و ب
به همين واسطه مديريت موفق . بر تقاضاي نيروي كار از سوي بنگاههاي اقتصادي گره خورده است

اقتصاد كالن مستلزم توانمندسازي بخش خصوصي از طريق كاستن از هزينه ها و ريسك هاي عامالن 
  .صوصي و برداشتن موانع رقابت و اصالح نظام كسب و كار استخ

  ضرورت شناخت و بررسي فضاي كسب و كار 1.3

و تأكيد بر تئوري دست نامرئي و دستيابي به تعادل از  1770آدام اسميت در دهه » ثروت ملل«كتاب 
فعاليتهاي  طريق مكانيزم قيمت ها، نقطه آغاز بحث اقتصاد آزاد و پررنگ شدن نقش بخش خصوصي در
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اقتصادي خرد و كالن مي باشد كه به صورت بالمنازع تا دهه هاي اوليه قرن بيستم مبناي ساماندهي 
موجب ظهور نظريه  1929بحرانهاي متوالي و در نهايت بحران . اقتصاد جوامع مختلف تلقي مي شود

بر تأييد شكست بازار در هايي گرديد كه دخالت دولت را در بازار ضروري مي دانستند و در واقع عالوه 
اما با گذشت سه دهه از افزايش . برخي زمينه ها، ضرورت دخالت دولت را اجتناب ناپذير دانستند

تصدي دولت بر اقتصاد، نشانه هاي ناكارآمدي دولت در اداره بسياري از بنگاهها نمايان و مبناي نظريه 
بسياري از اقتصادها بر اساس برخي  1960دهه هر چند تا اواخر . هاي تركيب بهينه دولت و بازار گرديد

اضطرارها و همچنين تحوالت سياسي و اجتماعي دولتي شده بودند، عدم موفقيت در دستيابي به اهداف 
از پيش تعيين شده در كشورهاي بلوك شرق و غرب رويگرداني از اقتصاد صرفاً دولتي را موجب گرديد 

   2.اقتصاد غيردولتي به خصوصي سازي روي آوردندبراي دستيابي به  1980تا اينكه از دهه 

طرح مباحث گوناگون پيرامون ضرورت خصوصي سازي از يك سو و همچنين تأكيد برخي از 
اقتصاددانان بر فراهم نمودن شرايط الزم براي توانمند سازي بخش خصوصي به عنوان پيش نياز 

اگر در ابتداي دهه «. د توجه قرار گيردخصوصي سازي موجب گرديد نگاه توأماً به اين دو مقوله مور
 1990، نظريه پردازان و سياست گذاران اقتصادي بر خصوصي سازي تاكيد داشتند، از اواخر دهه 1980

اين . بهبود محيط كسب و كار موضوع كانوني محافل نظريه پردازي و سياست گذاري اقتصاد بوده است
ت اقتصادي از يك سو و طرح نظريات جديد اقتصادي تغيير در پارادايم سياست گذاري، محصول تحوال

  )1387ميدري و قودجاني،(» .از سوي ديگر است

تأملي در توجه برخي كشورها به اين مفاهيم نشان مي دهد كه چگونه اين رويكرد ها مبناي سياست 
، كشور چين و تا حدودي ويتنام 1980به عنوان  نمونه در دهه . گذاري در اين كشورها شده است

  . مجارستان و لهستان اين رويكرد را به طور جدي در دستور كار خود قرار دادند

از جمله مهمترين نظريه هاي جديدي كه انقالب بزرگي در اقتصاد كشورهاي توسعه نيافته به پا كرد 
و  3»راه ديگر«در قالب دوكتاب  2000و 1986نظريه هرناندو دسوتو اقتصاددان پرويي بود كه در سال 

                                           
سازي مراجعه  تب مربوط به مباحث خصوصيها و ك جهت اطالع بيشتر از اين مسئله به مقاله 2

  .فرمائيد
3 “The other path” 
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بهبود فضاي كسب و كار را براي راه اندازي فعاليتها حتي با تكيه بر سرمايه هاي كوچك  4»راز سرمايه«
  . مورد توجه جدي قرار داد

. دسوتو در كتاب راز سرمايه به تشريح وضع فقرا و ارائه راه حل براي بيرون آمدن از فقر مي پردازد
داخلي به وفور يافت مي شود و بخش عمده اين پس معتقد است در كشورهاي توسعه نيافته پس انداز  او

فقرا خود راهكار . انداز در دست فقراست اما اين كشورها نمي توانند از پس انداز خود استفاده كنند
دارايي دارند اما فرآيندي ندارند كه مالكيت آنها را نشان داده آنها . بيرون آمدن از فقر را اشتغال مي دانند

خصوصي را از اولين گامها براي بهبود  حقوق مالكيتدسوتو تقويت نظام  بنابراين دو سرمايه ايجاد كن
  .فضاي كسب و كار و بدنبال آن اشتغال و خلق ثروت مورد توجه قرار مي دهد

بيشتر بر حكومت قانون مي تواند  ياز نظر دسوتو مقررات كمتر و ساده تر از جانب دولت و اتكا«
اگر فقرا امكان دسترسي به نظام كارآمد رسمي مالكيت داشته باشند . سان كندشرايط زندگي را براي فقرا آ

. مي توانند ظرفيت بالقوه سرمايه راكد خود را در جهت تقويت استعداد كارآفريني خود به كار گيرند
موانع سخت در كشورهاي در حال توسعه بخش خصوصي را به اقتصاد زيرزميني، اقتصاد غيررسمي و 

سرمايه ها در باتالق نظام اداري غرق مي شوند يا به كشورهاي پيشرفته فرار مي . مي دهد غيرمولد سوق
  ) 1387ميدري و قودجاني، (. »كنند

بدليل ضرورت تجزيه و تحليل محيط اقتصادي در ارزيابي وضعيت آن از زواياي مختلف عوامل 
وده و هريك براي بررسي آنها موثر بر فضاي كسب و كار از ديرباز مورد توجه سازمان هاي مختلف ب

و برخي  6، بنياد هريتج5مجمع جهاني اقتصاد. شاخص هاي مختلفي معرفي نموده و به كار برده اند
بانك جهاني نيز به  1990تا اينكه از اواخر دهه . سازمانهاي ديگر در اين مسير گامهاي مهمي برداشتند

رايش خود را به سمت بررسي فضاي كسب و عنوان يكي از مهمترين حاميان خصوصي سازي در دنيا گ
  . كار به طور كلي و قوانين اثرگذار بر آن به طور جزئي تر تغيير داد

4 “The Mystery of Capital” 

5 World Economic Forum 

6 The Heritage Foundation آزادي اقتصادي را مي سنجد  شاخص   
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 توسعه حال در كشور 53 در بنگاه هزار 30 از كار و كسب موانع شناخت بانك جهاني در ابتدا براي
اخص هايي براي سنجش آورد و از ميان عواملي كه صاحبان كسب وكار برشمردند، ش عمل به نظرسنجي

 مقايسه در سطح جهاني امكان مشترك كسب و كار شاخص محاسبه. فضاي كسب و كار استخراج نمود
سرمايه هاي  جذب براي شدن جهاني روند با همزمان كشورها را بوجود مي آورد كه اقتصادي وضعيت
ني يكي از محصوالت رتبه بندي اقتصاد كشورها توسط بانك جها .نمايند مي رقابت هم با سرگردان

فعاالن اقتصادي كشورها . اندازه گيري شاخص هاي شناخته شده و مبنايي براي مقايسه كشورها است
براي تصميم گيري در مورد ورود به بازارهاي داخلي يا خارجي، پيش بيني سودآوري، اطالع از 

  .دستورالعملها و اطمينان به نهادهاي قانوني به چنين شاخصي نياز دارند

براي بررسي مسائل مختلف اجتماعي ) برنامه توسعه سازمان ملل( UNDPنهادهاي بين المللي مانند 
  .استفاده كنند Doing Businessمي توانند از اطالعات ... مثل فقر و كمك به كشورها براي ايجاد ثبات و 

  دره دولتها براي سياست گذاري و انجام اصالحات مي توانند به الگوي كشورهاي ديگر ك
Doing Business  البته معموال دولتها ابتدا با سوءظن با رتبه . ارائه مي شود مراجعه و از آنها ايده بگيرند

بندي ها روبرو مي شدند و بانك جهاني نيز كشورها را تشويق كرد كه با ديد نقادانه به شاخص ها و 
  .نباشند  Doing Businessرتبه بندي ها نگاه كنند و تنها به فكر باال بردن رتبه خود در

  عوامل موثر بر فضاي كسب و كار 1.4

بهبود «كه در سايه دو رويكرد مهم براي موفقيت اقتصاد بازار و توانمند سازي بخش خصوصي 
 مجددا مورد توجه قرار گرفته است، نهادها و 1980كه از دهه » خصوصي سازي«و » فضاي كسب و كار

بانك جهاني نتايج  2005در گزارش . همي ايفا مي كنندهمچنين ساز و كارهاي ايجاد شده نقش م
  : نظرسنجي از صاحبان كسب و كار در مورد مهمترين موانع كسب و كار به ترتيب به شرح زير آمده است

 عدم اطمينان به سياست هاي كالن دولت در بخش هاي مختلف -

 جتماعينرخ ماليات، مقررات مالياتي و نظام دريافت عوارض و گستردگي جرايم ا -

 فساد و گستردگي اقتصاد زيرزميني -

 ميزان سهولت و هزينه دسترسي به منابع مالي -

 مهارت نيروي انساني و مقررات نيروي كار -

25فصل اول: تعاریف و مفهوم فضای کسب و کار



كار تعاريف و مفهوم فضاي كسب و - فصل اول  

11 

 

 نظام حقوقي و قضايي-

 هزينه هاي حمل و نقل، دسترسي به زمين و انرژي و مخابرات-

خود متعهد هستند، هايي كه به سالمت اقتصادي كشور خود و ايجاد فرصت براي شهروندان  دولت
هاي روزمره اقتصادي اثر گذارند  عالوه بر شرايط اقتصاد كالن، قوانين و مقرراتي را  نيز كه بر فعاليت

اولين . مطالعه عوامل خرد موثر بر كسب و كار از اين منظر قدمت چنداني ندارد. نمايند ارزيابي مي
انجام گرفت كه به علت وجود تناقض در به صورت انجام مصاحبه با متخصصان  1980ها در دهه  تالش

   7.گذاشته شداستنباط مفاهيم و عدم بررسي كشورهاي فقير كنار 

جايگاه، -1: دسته عمده تقسيم نمود 3توان به  به اين ترتيب عوامل موثر بر فضاي كسب و كار را مي
مي و غيررسمي نهادهاي اقتصادي و ساز و كارهاي رس- 2هاي دولت،  ريزي ها و برنامه نقش، سياست

  . نظام حقوقي و قضايي-3حاكم بر آنها و 

  دولت  1.4.1

كه  نحويبه  است؛هاي اقتصادي اثرگذار  دولت از جهات، ابعاد و مسيرهاي مختلف بر فعاليت
گيري يك نظام اقتصادي سالم، شكوفا، شفاف و  هاي كالن اقتصادي و سياسي دولت به شكل سياست

ش اقتصاد زيرزميني و فساد و در نتيجه يك اقتصاد ضعيف و ناكارآمد شود و يا به گستر توانمند منجر مي
   )Thum, Choi - 2005( .انجامد مي

ها نقش مهمي در حمايت از حقوق مالكيت، فراهم كردن زيرساخت ها، عملكرد بازارهاي  دولت
ها به  بنگاه هاي كمك. هاي اقتصادي و كنترل فساد دارند پولي، مالي و نيروي انساني، نظارت بر فعاليت

گيري و بهبود  گذاري است كه دولت در شكل فضاي آزاد، رقابتي و شفاف سرمايهاقتصاد نيز تحت تأثير 
   )2005گزارش توسعه جهاني . (اي دارد آن نقش عمده

هزينه هاي غيرضروري : دولت همچنين از راههاي مختلفي بر فضاي كسب و كار اثر منفي مي گذارد
در يك جامعه فاقد . تي و ريسك بوجود مي آورد و فضاي رقابت را نابرابر مي كندتحميل مي كند، بي ثبا

                                           
  .مراجعه فرماييد Doing Businessجهت اطالع بيشتر به سايت  7
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اين عوامل فعاالن اقتصادي را به بخش . دولت كارآمد قوانين اجرا نمي شوند و كنترل فساد ناممكن است
  . غيررسمي سوق مي دهد

  نهادهاي اقتصادي 1.4.2

م روابط ميان كاركنان و شكل گيري روابط مناسب ميان بخش هاي مختلف اقتصادي، تنظي
كارفرمايان، كسب اعتبارات مورد نياز فعاالن اقتصادي توسط نظامي ساختاريافته و جامع، و بسياري از 
روابط و مناسبات ديگر در سايه ساماندهي نهادهاي اقتصادي است كه بدون شكل گيري و تقويت آنان 

  .اطمينان الزم براي سرمايه گذاران حاصل نمي شود

ود نهادهاي اقتصادي مناسب كه پشتيبان فعاليتهاي اقتصادي سالم مي باشد و شكل گيري عدم وج
 در اين كند، مي تحميل كوچك هاي كسب وكار بر بيشتري هاي هزينه كار و كسب نامناسب محيط
 آنها. دارند خود پيرامون محيط بر گذاري تاثير در بيشتري قدرت بزرگ هاي كه كسب و كار است حالي
 ساير و تبليغاتي هاي هزينه صرف و سياستگذاران با مستقيم ارتباط و ها رسانه از استفاده با نندتوا مي

 تغيير خود نفع به را محيط داده، انتقال گيران تصميم به را خود مشكالت عمومي، افكار بر موثر ابزارهاي
فعاالن كم توان بدليل  اما موسسات كوچك وكنند  جلوگيري زيادي حد تا ناخواسته تغييرات از و دهند

  )P.A.Casero- 2004( .عدم توانايي در مقابله با اين مشكالت به ناچار فعاليت خود را تعطيل مي نمايند

ساماندهي نهادهاي مناسب و رسمي موجب تقويت فعاالن اقتصادي شده و آنان با پشتگرمي اين 
استعدادها  د اشتغال مي كنند و روينتيجه شركتهاي خصوصي ايجانهادها به آينده اميدوار شده و در 

به اين ترتيب افراد از استعدادهاي خود بهره مي برند، توليدات مورد نياز جامعه . سرمايه گذاري مي كنند
را فراهم ... را فراهم مي كنند و به عنوان ماليات دهندگان عمده امكان ارائه خدمات اجتماعي، بهداشت و 

  .مي كنند

  نظام حقوقي   1.4.3

ات اقتصادي سرمايه گذاران را به آهويي تشبيه مي كنند كه با هوش و ذكاوت خويش با در ادبي
و لذا همواره به جستجوي محيط امن و باثبات هستند و احساس كمترين خطري از صحنه مي گريزند 

. با حساسيت فوق العاده اي شرايط عمومي حاكم بر فعاليت خويش را مي سنجندنيز گذاران  كليه سرمايه
نظر آنان سرمايه گذاري نياز به اطمينان از امنيت اقتصادي دارد كه تأمين آن در سايه قوانين كارآمد و  از

به عبارت روشن تر سرمايه گذار بايد اطمينان . نظام حقوقي كه اجراي آنها را ضمانت كند ممكن مي شود
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هر دليلي سرمايه او مورد داشته باشد كه هيچ خطري سرمايه او را تهديد نمي كند و در صورتيكه به 
تعرض قرار گرفت نظام حقوقي و قضايي حاكم بر كشور قادر است از سرمايه او دفاع كرده و رفع 

  )A.Musacchio - 2006(.تعرض نمايد

اين است كه فعاليتهاي اقتصادي مورد حمايت قوانين  Doing Businessيكي از فرضيات اساسي 
شفاف، هزينه ها و زمان رسيدگي به حل اختالف پايين،  مناسب هستند كه در آنها حقوق مالكيت

. تعامالت اقتصادي قابل پيش بيني و طرفين قرارداد از سوء استفاده و تجاوز متجاسرين محفوظ باشند
و قضايي نياز دارد بتواند به هدف اين است كه قوانين و مقررات كارآمد باشند، هر كس به نظام حقوقي 

البته در بعضي شاخص ها . باشد ن دسترسي داشته باشد و پياده كردن آنها آسانآنها در حداقل زمان ممك
Doing Business  امتياز باالتر را به قوانين جامع و بدون ابهام و ايهام كه توسط افراد قابل تفسير به رأي

ه براي ضمانت اجراي اين قوانين نيازمند ساز و كارهاي تعريف شده و مناسب مي باشد ك. نباشد مي دهد
  .  فعاالن اقتصادي اميدبخش و اطمينان آفرين باشد

  توانمندسازي بخش خصوصي يا خصوصي سازي 1.5

در ادبيات اقتصاد جهاني ميان مفهوم خصوصي سازي و مفهوم توانمندسازي بخش خصوصي از راه 
نظر  هر چند از. كاستن هزينه ها و ريسك عامالن خصوصي و برداشتن موانع رقابت تفاوت وجود دارد

بسياري از انديشمندان و صاحب نظران اين دو رويكرد الزم و ملزوم يكديگر مي باشند كه بكارگيري 
  )Haefke, Ebell- 2003(.توأمان يا جداگانه هر يك از آنان موجب رشد بخش خصوصي مي گردد

 : است پذير امكان روش دو به خصوصي بخش رشد دهد مي نشان جهاني تجربه

 )خصوصي سازي(خصوصي  بخش به دولتي شركتهاي و يهاداراي واگذاري )1

  )توانمند سازي بخش خصوصي( كار و كسب محيط بهبود يا خصوصي بخش موانع رفع )2

فرآيند خصوصي سازي در برخي از كشورهايي كه اين رويكرد را برگزيده اند، آنها را با مشكالتي 
. با راهكار بهبود فضاي كسب و كار سوق مي دهد روبرو كرده و مي كند كه آنها را به مقايسه اين راهكار

 غالبا گريزناپذير سازي است كه در روند خصوصي اجتماعي و سياسي هاي از جمله اين مشكالت تنش
 كند، بنا بر تجربه جهاني خصوصي مي تقويت را رقابت كار و كسب محيط در شرايطي كه بهبود. است
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 افزايش بر تأكيد كار و كسب محيط بهبود راهبرد يرا درانجامد ز نمي رقابت تقويت به لزوماً سازي
 .است سازي خصوصي سياست از كمتر بسيار انحصار تشديد خطر و است رقابت

نمونه بارز اولويت دادن به اين دو رويكرد را مي توان در كشورهاي ماركسيستي سابق به روشني 
 اروپاي كشورهاي و سابق شوروي و برگزيد را بهبود فضاي كسب و كار راهبرد چين. مالحظه كرد

 شرقي اروپاي كشورهاي و سابق شوروي در« . خصوصي سازي را در دستور كار خود قرار دادند شرقي
 برابر 5 به فقرا تعداد شد و منجر اقتصادي فاجعه به% 80 از بيش به سال 4 طول در خصوصي بخش رشد

 اقتصادي معجزه به دهه دو طول در كار و سبك محيط بهبود راهبرد چين در در حالي كه .يافت افزايش
  )1387ميدري و قودجاني، ( .»يافتند نجات فقر از نفر ميليون 500 انجاميد و

صرفنظر از پيامدهاي اجتماعي برگزيدن هر يك از اين دو رويكرد، از منظر كارآمدي نيز اين دو 
خصوصي (به بخش خصوصي  دولتي واگذاري شركتهاي«. رويكرد پيامدهاي مختلفي به دنبال داشته اند

در بسياري موارد حتي موجب كاهش كارآيي اين شركتها مي شود زيرا اين محيط با محيط ) سازي
خصوصي متفاوت است و بسياري از استراتژي هاي شركتهاي خصوصي در  مديران و فعاليت مالكان

دولتي بوجود آمده اند نتيجه ديگري اينگونه شركتها كه بنا به مالحظات سياسي و يا اتكا به كانالهاي  محل
   )S.Haggard، 2005(.»مي دهند

رويكرد بايد بدان توجه نمود رقابت پذيري و شفافيت  نكته ديگري كه در مقام مقايسه ميان اين دو
. مورد نياز براي رشد بخش خصوصي است كه در اين دو رويكرد وضعيت متفاوتي را بدنبال مي آورند

، )در غياب نهادهاي نظم بخش اقتصاد(دون توجه به بهبود فضاي كسب و كار رويكرد خصوصي سازي ب
بخش بانكداري ناكارآمد كه . برمي خورد... بازار آزاد ايجاد شده به بي مسئوليتي و رشد نامتوازن و 

كارايي . صوصي سازي است، استقراض را پرهزينه يا غير ممكن مي كندهمچنان متأثر از فضاي قبل از خ
بت حاصل مي شود و رقابت لزوما از خصوصي سازي بدست نمي آيد بلكه حاصل شكل گيري از رقا

ظرفيت بالقوه پنهان كاري، روابط و مناسبات پنهان و زيرزميني در . نهادهاي مورد نياز بازار مي باشد
خصوصي سازي براي همكاري مخفيانه و غيرقانوني بين مقامات دولتي و ديگران نيز موجب افزايش 

  . كه يكي ديگر از پيامدهاي خصوصي سازي بدون توجه به فضاي كسب و كار مي باشد. اد استفس

 پيش سال 8 از »كار و كسب فضاي بهبود« يا»  Doing Business« پروژه ارزيابي، سنجش و بهبود
در بانك جهاني انجام  خصوصي بخش توسعه بازوي به عنوان IFC موسسه توسط شد و هر ساله آغاز

 كه را قوانيني و پردازد مي كشور هر در متوسط و كوچك وكارهاي كسب بررسي به پروژه اين. مي شود
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 نيز و شده صرف هزينه و زمان مدت نظر از را هستند روبرو آنها با خود فعاليت چرخه در يك هر
رد گرفت و مو شكل هلند در بار اولين كه Doing Businessمدل هزينه يابي . كنند مي ارزيابي سهولت

 توسط شده وضع مقررات و قوانين تأثير ميزان سنجش در حال حاضر تنها ابزار استفاده قرار گرفت،
 5 شد، منتشر 2003 سال در كه Doing Business گزارش اولين در .است افراد كار و كسب بر دولتها

 از دهش دريافت بازخورهاي و ديگر كشورهاي پيوستن با بودند، شده بررسي كشور 133 در شاخص
 رسيده مورد 183 به بررسي مورد كشورهاي و 10 به اكنون هم ها شاخص تعداد محققان و متخصصان

 فعاليت موانع و ها محدوديت ها، گلوگاه افتني براي استاندارد شاخصي ايجاد موسسه اين اصلي هدف. اند
 .است وكار كسب نظام حقوقي حاكم بر فضاي بهبود خصوصي و  بخش بهينه

  فضاي كسب و كارارزيابي 1.6

براي ارزيابي فضاي كسب و كار تا كنون شاخص هاي گوناگوني توسط سازمانهاي مختلف ارائه 
شده است از جمله شاخص ريسك محيط كسب و كار، شاخص هاي بنياد هريتج و موسسه فريزر، 

توسعه شاخص ، G.E.Mباني جهاني كارآفريني  ، سازمان ديدهمجمع جهاني اقتصادشاخص رقابت جهاني، 
هاي بانك جهاني براي ارزيابي فضاي  در اين ميان شاخص ...موسسه كار و تامين اجتماعي و -انساني

كسب و كار بر اساس ويژگي ها و مختصاتي شكل گرفته است كه در نوع خود رويكرد جديدي بشمار 
كشورها مورد  مي رود و بدليل پوشش دادن به انتظارات فعاالن اقتصادي و سياستگذاران اقتصاد كالن

  .توجه بيشتري قرار گرفته است و تقريباً توسط آنها مورد پذيرش قرار گرفته است

در شاخص ارائه شده توسط بانك جهاني براي يكسان سازي معيارها و شاخص هاي ارزيابي فضاي 
سر كسب و كار و ايجاد امكان مقايسه آنها، تعامالت يك كسب و كار فرضي با نهادهاي قانوني و پشت 

هزينه مورد ارزيابي  و زمان مدت مراحل، گذاردن كليه مراحل مختلف تاسيس و فعاليت از نظر تعداد
   .قرار مي گيرد

از طريق ساختن و اندازه گيري مجموعه شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي » ارزيابي فضاي كسب و كار«
بخش خصوصي را مورد  كه موقعيت و شرايط پيش رو براي ايجاد و توسعه گيرد صورت ميو سياسي 

بررسي قرار مي دهد و يك نظام اندازه گيري عوامل كالن اقتصادي كارآمد را در ابعاد مختلف نشان مي 
  . دهد
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گونه اول مطالعه قوانين و مقررات حاكم بر . دو نوع داده را در نظر مي گيرد Doing Businessپروژه 
هاي كار و  گونه ديگر شاخصو  دوش تشر ميهاي بانك جهاني من كه در گزارشمحيط اقتصادي كشور 

زمان براي پشت سر گذاردن مراحل مختلف مورد نياز براي ايجاد و تداوم فعاليت اقتصادي را بررسي 
در اين شاخص ها هزينه ها اعم از هزينه . گيرد بندي مورد استفاده قرار مي كه در سنجش و رتبه كند مي

دارات مربوط استخراج مي شوند تا امكان بررسي و ارزيابي آنان هاي زماني و پولي از گزارشهاي رسمي ا
  .فراهم گردد

معتقد بود كه با ارزيابي كار و زمان كه پيش از اين توسط تيلور مطرح شده بود  1980دسوتو در دهه 
نظريات دسوتو بر . مي تواند موانع تاسيس يك كارخانه توليد البسه را در ليما، پايتخت پرو، نشان دهد

ساس تجربه عملي در بازار پرو نشان داد كه يكي از ملزومات رشد اقتصادي امكان توليد ثروت و ا
سيستم اقتصادي براي احراز و كسب مالكيت و دفاع از حق مالكيت براي فعاليت صيانت از آن است كه 
مالكان در چنين سيستمي با ثبت اسناد مربوط به حقوق مالكيت و حمايت از . اقتصادي بدان نياز دارد

برابر تجاوزگر و همچنين مرجعي براي داوري در هنگام بروز اختالف، اطمينان بخش صاحبان سرمايه 
اينها كاركردهاي . مي باشد و آنان را نسبت به كاركردهاي قانوني در دفاع از حقوق آنان اميدوار مي سازد

  )1387دسوتو، (.قانون هستند

Doing Business اما براي . ن مشكل زا و اصالح آنها پيشنهاداتي ارائه ميدهدهمچنين در مورد قواني
را با اطالعات بدست آمده از  Doing Businessشناخت كامل و جامع فضاي كسب و كار بايد داده هاي 

سازمانها و نهادهاي ديگر اقتصادي مانند بنياد هريتج كنار هم گذاشت تا امكان ارزيابي و قضاوت كاملتر 
  .شود و دقيق تر فراهم

 Doing Businessنكته مهم و قابل توجه ديگر اين است كه بايد توجه داشت براي تحليل داده هاي 
  . چه محدوديتهايي وجود داشته و دارد

شاخص تعيين كننده قوانين و مقررات اثرگذار بر چرخه  10در شرايط فعلي بانك جهاني با تمركز بر 
ن نماد فعاليت اقتصادي كشورها به ارزيابي فضاي كسب فعاليت يك شركت كوچك يا متوسط را به عنوا

بنابراين اين شاخصها برخي ديگر از عوامل محيطي اثرگذار بر يك كسب و كار  و . و كار آنان مي پردازد
براي مثال امنيت، ثبات اقتصاد كالن، فساد، مهارت نيروي كار، قدرت نهادها . رقابت را ارزيابي نمي كند

، قوانين مربوط به بازارهاي مالي و نيز قوانين مختص سرمايه گذاري خارجي را و كيفيت زيرساختها
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هر چند شاخص هاي مورد توجه بانك جهاني بصورت غيرمستقيم به اين عوامل نيز . مطالعه نمي كند
   .توجه داشته و تأثيرات آنها را نيز بر فعاليتهاي اقتصادي مورد توجه قرار مي دهد

   ها منابع داده هاي شاخص1.6.1

ها و مطالعات بررسي فضاي كسب و كار الزم است اطالعات و داده هاي مورد نياز  در كليه بررسي
براي اين كار كليه موسسات و نهادهايي كه به اين امر . شاخص هاي معرفي شده جمع آوري گردد

شاخص ها اين . مبادرت مي ورزند از شيوه هاي مختلفي براي جمع آوري اين داده ها استفاده مي كنند
بررسي مي شوند و مفروضاتي دارند از قبيل ) case scenario(اغلب در مطالعات موردي فرضي استاندارد 

 و كسب صاحبان از نظرسنجي. اينكه كسب و كار مورد بررسي در بزرگترين شهر تجاري كشور قرار دارد
ا و هزينه هاي مختلف در ه تعرفه كشورها و داخلي دستورالعملهاي و كار و متخصصان ، بررسي قوانين

طي كردن مراحل مختلف اداري، اصلي ترين و مهم ترين داده هاي فضاي كسب و كار را تشكيل 
  .دهند مي

با توجه به آنكه بانك جهاني اين ارزيابي ها را براي بسياري از كشورها بصورت همزمان انجام مي 
بر اين اساس . ريف شده اي را دنبال كندفرآيند ثابت و تع» وحدت رويه«دهد، ناچار است براي رعايت 

ها معرفي مي  پرسشنامه ها به سراسر دنيا فرستاده و به دولت. هر سال در ماه ژوئن پروژه آغاز مي شود
از ماه ژوئيه تا ماه سپتامبر داده هاي مربوط به نظرسنجي جمع آوري مي شوند و سپس كدگذاري . شوند

وايل ماه نوامبر گزارش هاي اوليه، آماده و در مكاتبه با پاسخ دهندگان از ماه اكتبر تا ا. و تحليل مي شوند
در ماه دسامبر گزارشهاي نهايي منتشر و سپس تا ماه مي گزارشها . و نهادهاي ذي ربط اصالح مي شوند
 .ترجمه و در رسانه ها ارائه مي گردند
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  وژه سنجش محيط كسب و كاربندي ساالنه پر نمودار زمان: 1-شكل 

  هاي سنجش فضاي كسب و كار شاخص 1.6.2

Doing Business  با استناد به ده شاخص كمي كه ده مرحله از عمر يك كسب و كار را از زمان شكل
گيري تا انحالل آن در بر مي گيرد در مورد ميزان مناسب بودن محيط اقتصادي كشور براي انجام فعاليت 

ر اين اساس شاخص فضاي كسب و كار مزبور محاسبه و به صورت مقايسه ب. اقتصادي قضاوت مي كند
  :ها عبارتند از شاخص. گزارش مي گردداي براي همه كشورهاي بررسي شده 

 هزينه زمان مورد نياز و مدت مراحل، شركت را از نظر تعداد ثبت كه فرآيند :كار و كسب شروع -1
 .صرف شده براي آغاز فعاليت را در نظر مي گيرد

 راه و تاسيس تا مجوزهاي مورد نياز اخذ براي الرعايه الزم فرآيند شامل تمامي: مجوزها اخذ -2
هزينه  و زمان مدت مراحل، كارگاه مي باشد كه مطالعه موردي اين شاخص نشاندهنده تعداد يك اندازي

 .معين هر كشور است استاندارد صرف شده براي دريافت مجوزهاي مورد نياز با

ناپذيري ساعت كار،   ، انعطافميزان دشواري استخدام: كار نيروي اخراج و استخدام شاخص -3
  .را مي سنجد دشواري اخراج، هزينه استخدام و هزينه اخراج

 مدت مراحل، تعداد. باشد مي رسمي اسناد دفتر در دارايي ثبت جهت الزم فرآيند :مالكيت ثبت -4
 .رسمي سنجش مي شود اسناد دفاتر رد مالكيت ثبت بر مترتب هاي هزينه و زمان

 فرد يك از آن مالكيت حق انتقال و ساختمان زمين، يك خريد كامل به عنوان مطالعه موردي فرايند 
 .نشاندهنده اين شاخص است  ديگر فرد به
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 اعتباري و اطالعات ميزان توانمندي و امكان سنجش گسترده، دقت اين شاخص: اعتبار اخذ -5
خصوصي ثبت  بخش يا دولتي بخش توسط حقوقي است كه و حقيقي افراد مالي اتاطالع پوشش ميزان

و در اختيار ساير سازمانها يا افراد قرار داده مي شود تا بر اساس اعتبار تعيين شده به ارزيابي فعاالن 
 .اقتصادي بپردازند

سرمايه تا  در اين شاخص بررسي مي شود كه صاحبان: )سهامداران( گذاران سرمايه از حمايت -6
 با مديران منافع آنها در كه چه اندازه مورد حمايت نهادهاي قانوني و رسمي مي باشند بويژه در معامالتي

 .است تعارض يا منافع دولت در شركت منافع

 براي شكايت سهولت مدير، پاسخگويي ميزان مالي، مبادالت) افشا( بودن علني ميزان اين شاخص
 .گذار را در بر مي گيرد رمايهس از حمايت توان و سهامدار

 كل تعيين و پرداخت و زمان پرداخت، اين شاخص مأخذ تعلق ماليات، دفعات: ماليات پرداخت -7
 .حاصل از فعاليتهاي اقتصادي را ارزيابي مي كند سود از درصد حسب را بر پرداخت قابل ماليات

 بسته از( صادرات براي روز تعداد و امضا، تعداد اسناد تعداد مراحل، تعداد: فرامرزي تجارت -8
امضا،  تعداد مراحل، تعداد ، ميزان تعرفه ها و عوارض و همچنين)بندر از خروج تا كارخانه در بندي

  )كارخانه انبار به محموله تحويل تا بندر در كشتي گرفتن پهلو از( واردات براي روز تعداد و تعداد اسناد
 راه از استاندارد محموله در مطالعه موردي صدور و ورود يك.و ميزان تعرفه ها و عوارض را مي سنجد

 .دريايي در نظر گرفته مي شود

هزينه پرداخت شده براي  و )روز(دادرسي براي الزم زمان مرحله، تعداد: فعاليت يك انحالل -9
 .پايان دادن به يك فعاليت اقتصادي در اين شاخص مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد

و چگونگي توزيع دارايي  زمان و هزينه الزم براي اعالم ورشكستگي: قراردادها بودن آور امالز - 10
  .را در بر مي گيردهاي شركت ورشكسته ميان طلبكاران 

  نحوه جمع آوري داده ها1.6.3

Doing Business  در هر كشور با تعدادي همكاران محلي در ارتباط است كه كارشناسان، مديران
مي واحدهاي اقتصادي، و . گيردكال و حقوقدانان شاغل در بخش هاي مختلف خصوصي و دولتي را در بر 
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اين افراد در بررسي هاي ميداني و تكميل اطالعات موردنياز در چندين مرحله مشاركت داشته و 
اين پرسشنامه ها فرم يك . هر سال موارد تغيير را در پرسشنامه هاي دوره جديد گزارش مي نمايند

ا يك پرونده فرضي را دارند  كه با طرح تعدادي پرسش، از پاسخ دهندگان مي خواهند كه سناريو كامل ي
عالوه بر درج پاسخها اسناد و مدارك مربوطه را نيز معرفي كنند تا بتوان براي كنترل نهايي به قوانين و 

ر تهيه كشور د 183متخصص از  11000در هفت سال گذشته بيش از . اسناد رسمي مربوطه مراجعه نمود
  )Doing Businessسايت. (همكاري داشته اند Doing Businessداده هاي 

  هاي اقتصادي و فني به عنوان مرجع ملي تماس با گذاري و كمك در ايران سازمان سرمايه
 Doing Business هاي متولي امور مربوط به فضاي  به معرفي اين شاخص و دعوت از سازمان اقدام

ها و چه در زمينه اصالحات مورد نياز نموده  آوري داده چه در زمينه جمعكسب وكار براي همكاري 
هاي عامل،  اما تعامالت مورد ارزيابي در شاخص هاي كسب و كار عمدتاً با بانك مركزي، بانك. است

  .باشند مي... اتاق بازرگاني، قوه قضائيه و 

Doing Business  تأثير تحت بزرگ هاي شركت از بيش كه( متوسط يا كوچك كار و كسب يك 
 اين. گيرد است را در نظر مي گرفته قرار تجاري نظر از كشور شهر بزرگترين در كه) گيرند مي قرار قوانين

. است ناپذير اجتناب تعاريف شدن كلي حال هر به و شود مي انجام كشورها مقايسه براي استانداردسازي
 شركتهاي مثال. شود تر جزئي تعريف اين است ممكن كشور آن قوانين به توجه با مختلف كشورهاي در

 دست از به تنها فرد زيان شركتها گونه اين در زيرا باشند مناسبي هاي نمونه توانند مي محدود مسئوليت
    .است بازار به كارآفرينان ورود براي خوبي مشوق اين و شود مي محدود او سرمايه رفتن

 اين غير در. هستند آگاه مربوطه قوانين از فرينانكارآ كه است اين Doing Business ديگر فرض
 نظر صرف خود شركت ثبت از كارآفرينان برخي يا و كنند قوانين از اطالع صرف را زماني بايد صورت

  .پردازند مي فعاليت به رسمي غير طور به و كنند مي

  وضعيت فضاي كسب و كار در جهان و ايران

مت اقتصاد كشورهاست كه آن را به كلسترول بدن شاخص كسب و كار از جمله نشانه هاي سال
آزمايش كلسترول نمي تواند همه چيز را در مورد سالمت بدن نشان دهد بلكه يكي . انسان تشبيه مي كنند

از نشانه هاي مهم سالمتي را نشان ميدهد و با جلب توجه ما به رفتارهايمان و ارائه توصيه به ما كمك 
  بهمين ترتيب. و به تبع آن سالمتي خود را بهبود ببخشيم مي كند كه سطح كلسترول خود
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 Doing Business  مي تواند در مقايسه با ديگر كشورها نشان دهنده ضعف در فضاي كسب و كار يك
 .كشور باشد اما نمي تواند به طور قطع نشانه عدم سالمت محيط كسب و كار باشد

را در كنار شاخصهاي بين المللي ديگر  براي شناخت كامل فضاي كسب و كار بايد اين شاخص 
با شاخصهايي از قبيل شاخص آزادي اقتصادي،   DBبه هر حال همبستگي باالي شاخص هاي . بگذاريم
نشان مي دهند كه كشورهايي كه در اين شاخص رتبه باال كسب مي كنند غالبا از نظر ... و  IMDريسك، 

 از بندي رتبه در اول كشور 20به طوري كه  ديگر شاخص هاي اقتصادي هم وضعيت مطلوبي دارند
 در Doing Business شاخصهاي بهبود از ديدگاه متخصصان. شرايط رفاه اقتصادي برخوردارند بهترين

  . است سودمند كشورها براي درازمدت

  تجربه كشورها1.6.4

واند رتبه هاي بااليي كسب كرده اند نقاط اشتراكي دارد كه مي ت DBتجربه كشورهايي كه از نظر 
براي مثال كشورهاي اسكانديناوي كه باالترين رتبه ها را از نظر . براي كشورهاي ديگر آموزنده باشد

داراي كمترين نرخ . شاخصهاي توسعه اي نيز وضعيت مطلوبي دارندفضاي كسب و كار دارند از نظر 
ص هاي اقتصادي آنان بيكاري، توزيع عادالنه درآمد، نرخ تورم بسيار كم هستند و بسياري ديگر از شاخ

اين كشورها نرخ ماليات نسبتا بااليي دارند اما اقتصاد زيرزميني ندارند زيرا . نيز مطلوب مي باشد
ها در قبال پرداخت ماليات خدمات خوبي از طرف دولت دريافت مي كنند كه موجب افزايش  شركت

  .درآمد و سود آنان مي شود

اما قوانين . بازبيني قرار گرفته، اصالح يا حذف مي شونددر كشورهاي پيشرفته قوانين مكررا مورد 
باقيمانده در مقايسه با كشورهاي توسعه نيافته ضمانت اجرايي بيشتري دارند زيرا بجا و كارآمد وضع 

  .شده اند

 كردن االجرا الزم و مالكيت حقوق حفظ براي خود پيشرفت فرآيند در رشد حال در كشورهاي
مهمتر از وضع قوانين در اينگونه كشورها  اما كنند مي پيدا تري جزئي و بيشتر ينقوان به نياز قراردادها

  . اجراي دقيق و بدون تبعيض قوانين است كه مي تواند به رشد و شكوفايي اقتصاد اين كشورها كمك كند
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  موانع بهبود فضاي كسب و كار 1.6.5

النه و كارآمد منابع توليد و صادي كشورهاي توسعه نيافته فقدان توزيع عادتبزرگترين مشكالت اق
عدم رقابت پذيري اقتصاد آنان است كه در نتيجه اقتصاد غيررسمي و برخوردار از انواع فساد است كه در 

بسياري از كشورهاي . اثر بي ثباتي سياسي و اجتماعي تشديد شده و اين چرخه همچنان تداوم مي يابد
رين حجم قوانين در دنيا هستند اما بدليل عدم اجراي داراي بيشت Doing Businessقعر جدول رتبه بندي 

دقيق اين قوانين و نبودن ضمانت اجرايي براي رعايت عادالنه ضوابط و مقررات اين قوانين نه تنها به 
  .قانونمداري و حاكميت قانون كمك نمي كنند بلكه موجب فرار بيشتر از قانون مي شوند

ال رتبه كشورها را بهبود مي بخشد اما براي بهبود فضاي هر چند بهبود در يك يا چند شاخص احتما
كسب و كار الزم است همه شاخصها به طور متوازن و با ثبات بهبود يافته و اين بهبودي براي كليه فعاالن 

  .اقتصادي قابل درك باشد

در ايران قدرت اقتصادي و ساز و كارهاي حاكم بر اقتصاد بدليل نقش بسيار گسترده دولت در 
. تصاد غالباً از قدرت سياسي ناشي مي شود و بنابراين به شدت تحت تأثير سياستهاي دولت مي باشداق

تغيرات پيش بيني نشده مقررات و رقابت غيرعادالنه در برابرافراد و سازمانهاي ذي نفوذ سياسي نيز 
را به سرمايه گذاري هاي طبيعتاً افراد را از سرمايه گذاري هاي بلندمدت نگران مي نمايد و در نتيجه آنان 

  .كوتاه مدت سوق مي دهد

 متولي اجرايدر ايران سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني وزارت اقتصاد و دارايي 
شده است و تالش مي كند مشاركت متخصصان را براي جمع   Doing Businessنظرسنجي ها و ارتباط با

  . زيابي واقع بينانه تر جلب نمايدآوري اطالعات كامل تر و صحيح تر براي ار

بتدريج هر روز بيشتر  Doing Businessتحوالت عرصه جهاني نشان مي دهد كه رتبه بندي هاي 
اين امر كشورهاي دنيا را به تحرك و رقابت واداشته است تا . مورد توجه سرمايه گذاران قرار مي گيرد

رشد اقتصادي و دسترسي به فناوري هاي روز دنيا براي جذب سرمايه گذاري ها و به تبع آن دستيابي به 
  .براي بهبود رتبه خود به دنبال بهبود فضاي كسب و كار باشند

در كشور ايران » فضاي كسب و كار«بر اساس گزارشهاي بانك جهاني در طي سالهاي اخير وضعيت  
سياستها و برنامه ريزي بر اين اساس الزم است با تجديد نظر جدي در . مطلوب و رو به بهبود نمي باشد
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جدول زير بيانگر وضعيت و رتبه ايران در . هاي اقتصادي شرايط الزم براي رفع موانع فراهم گردد
  .باشد گزارشهاي بانك جهاني مي

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 سال
  129 142 135 131 119 108 رتبه

تعداد 
 كشورها

133 155 175 178 181 
183  

  Doing Businessرتبه ايران از نظر  : 1جدول 

  ضرورت بهبود فضاي كسب و كار  1.7

خصوصي سازي بدون آزادسازي و توانمندسازي بخش خصوصي كه در گرو بهبود فضاي كسب و 
كار مي باشد، ابتر است و انتقال مالكيت بنگاههاي اقتصادي به بخش خصوصي در صورتي به بهبود 

صادي كشور مي انجامد كه همراه با آزادي عمل بخش خصوصي در انجام فعاليتهاي اقتصادي شرايط اقت
فعال كردن بخش خصوصي بدون فراهم نمودن شرايط رقابتي و ايجاد شفافيت الزم در تخصيص . باشد

منوط منابع و صرفاً با اعطاي تسهيالت براي كارآفريني نيز رانت زا است و در مقابل، رقابتي كردن بازار 
افزايش امنيت سرمايه گذاري براي توليد و تشويق صاحبان سرمايه براي . به رفع موانع كسب و كار است

آغاز فعاليتهاي اقتصادي و به دنبال آن افزايش اشتغال بايد در كالبد ايجاد فضاي مناسب كسب و كار 
يش قوانين و مقررات يكي از اركان مهم توانمندسازي بخش خصوصي، ساده سازي و پاال. صورت پذيرد

به نظر مي رسد بازنگري قواعد اعم از قوانين، مقررات، . در جهت بهبود فضاي كسب و كار است
دستورالعمل ها، آيين نامه ها و رويه هاي كاري از ضرورت هاي مهم براي بهبود فضاي كسب و كار 

  )S.Haggard- 2005(. است

انمند سازي بخش خصوصي و آزادسازي بيشتر كشورهايي كه براي بهبود فضاي كسب و كار و تو
توجه به موارد زير با اهميت و قابل  اين موفقيت با. ، در مجموع موفق تر بوده انداقتصاد گام برداشته اند

  . تداوم مي باشد
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ميانگين رشد درآمد اين دسته از كشورها به طور محسوسي باالتر از كشورهايي است كه كمتر -
فضاي كسب و كار پرداخته اند، آمارها نشان مي دهد كه اين دسته از به آزاد سازي و بهبود 

 .بيش از دسته ديگر رشد داشته اند% 80كشورها طي دوره مورد بررسي 

همچنين مشاهده شد توسعه انساني در اين دسته از كشورها به طور متوسط با شدت بيشتري -
نيز بهبود بيشتري نشان داده  صورت گرفته است و اين كشورها از لحاظ شاخص توسعه انساني

 .اند

در زمينه سرمايه گذاري خارجي نيز مقدار مطلق سرمايه گذاري خارجي براي كشورهاي با -
 - L.Thomas( .آزادي اقتصادي بيشتر و فضاي كسب و كار بهتر، به طور متوسط بيشتر است

2005( 

ن به نظر مي رسد اصالح فضاي با توجه به مطالب گفته شده و با در نظر گرفتن رتبه نامناسب ايرا
كسب و كار كشور مي بايست در اسرع وقت در زمره اولويت هاي اصالح ساختار قوانين اجرايي قرار 

. در غير اين صورت اقتصاد در شرايط نابرابر رقابت دولت با بخش خصوصي رونق نمي گيرد. گيرد
اي مناسب براي فعاليت بخش بديهي است اين رقابت فقط با شكست انحصارات دولتي و ايجاد فض

، جز واگذاري ثروت متعلق به ملت 44خصوصي قابل شكل گيري است و گرنه نتيجه عملي شدن اصل 
در دست دولت به نهادهاي حكومتي و شبه حكومتي و توزيع منافع آن بين قشر محدودي نخواهد بود و 

در يك اقتصاد بازار بر مجموعه توسعه بخش خصوصي  .اين واگذاري به رقابت و رونق نخواهد انجاميد
پيچيده اي از قوانين، زيرساختهاي گسترده فيزيكي و نهادي، محيط باثبات اقتصاد كالن، توسعه بازارهاي 
مالي، جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، توسعه صنايع كوچك و متوسط در قالب شبكه تامين 

ناوري، آموزش و يادگيري مبتني است تا در بنگاههاي بزرگ، مقررات بازار كار، سيستم هاي ارتقاء ف
مسير تغيير دائمي ابعاد توسعه، توانايي حركت همگام با اين تغييرات را داشته باشد و فراهم شدن اين 

لذا ايجاد . مجموعه به منظور پياده سازي الگوي توسعه در يك اقتصاد به صورت خودكار اتفاق نمي افتد
اي توسعه و رفع موانع كسب و كار از الزامات اوليه اجراي اين سياست زيرساختهاي نهادي و زيربنايي بر

آنچه مسلم است اصالح . و در زمره وظايف ضروري دولت ونهادهاي مدني از جمله اتاق بازرگاني است
فضاي كسب وكار و بهبود شاخص هاي مزبور در عرصه جهاني نه تنها گامي مثبت و اساسي در جهت 

ش خصوصي در عرصه اقتصاد، ارتقا سطح اشتغال و توليد در كشور محسوب تقويت جنبه مشاركت بخ
مي شود بلكه بطور قطع سيگنالي مهم براي استقبال سرمايه گذاران خارجي براي ورود به كشور و ارتقا و 
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و تمامي اينها بستري براي تحقق هدف مهم چشم . تسهيل جريان ورود فناوري به كشور به شمار مي رود
  .  ساله كه تبديل شدن به قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادي، فني و علمي است، به شمار مي آيد 20انداز 

فقرا خود راهكار بيرون آمدن از فقر را اشتغال  نظران اقتصادي اجماع صاحبدر حقيقت بر اساس 
جنسيت و فراهم كردن امكان رشد مستلزم محيطي است كه كارآفرينان با ايده هاي نو از هر . مي دانند

نژاد بتوانند كسب و كار خود را آغاز كنند و با تأسيس شركتها و سرمايه گذاري است كه شغل ايجاد مي 
همچنين در فضاي مناسب افق بلندتري براي كسب وكارها قابل پيش بيني و در نتيجه گامهاي . شود

هاي  ريزي مند برنامههاي بزرگ نياز زيرا گام. شود بزرگتري در رشد و توسعه اقتصادي برداشته مي
  .بلندمدت است
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  پيشينه تحقيقاتي فضاي كسب و كار –فصل دوم 
  

  مقدمه -  2.1

در اين فصل قصد . در فصل پيش ادبيات موضوعي در حوزه محيط كسب و كار بررسي  و ارائه شد
دا بررسي در ابت. بر اين است كه پيشينه تاريخي و تحقيقاتي پرداختن به فضاي كسب و كار  ارائه شود

شود و سپس ضرورت پرداختن به محيط كسب و  دقيقتري از تعريف و جايگاه فضاي كسب و كار ارائه مي
كار از منظر اصول اقتصادي و اجتماعي و راهبردهاي اقتصادي تجربه شده در جوامع بشري مطالعه 

كسب و كار پرداخته از آن پس به مرور روند تاريخي دستيابي به مفهوم  و منطق سنجش فضاي . گردد مي
در . شود اند مرور مي و تحقيقاتي كه پس از مطرح شدن فضاي كسب و كار  و تحت تاثير آن شكل گرفته

 آن و در نهايتو تاثيرات ارزيابي شده ارائه  و كار هاي محيط كسب بندي هاي ارزيابي و رتبه شيوه ادامه
  .  دشو مي بررسياقدامات انجام شده در ايران در اين راستا 

ع محيط كسب و كار و درك نتايج و تاثيرات ارزيابي آن در وآگاهي از پيشينه تاريخي و تحقيقاتي موض
ها و تجربيات  تواند ما را ياري كند تا با استفاده از دانش و تجربه جهاني و تكيه بر ويژگي ايران و جهان مي

راهبردهاي رشد و توسعه اقتصادي  بومي، هم در عرصه نظري و هم در عرصه عملي به الگوها، نظريات و
  .  و در نتيجه به رفاه و بهروزي بيشتر در مرز و بوم خويش دست يابيم

  فضاي كسب و كار  -  2.2

 تعريف و محدوده فضاي كسب و كار - 1.2.2

 بر كه است عواملي مجموعه كار و كسب )فضاي( بيان شد، منظور از محيط فصل يكهمانطور كه در 

بر  هاي اقتصادي بسيار هزينه و تغيير آنها براي مديران بنگاه گذارند تأثير عملكرد بنگاهو گيري، تداوم  شكل
هاي  هاي كار و فعاليت بنگاه ها و ستاده دادهمحل تبادل و تامين  ،محيط كسب و كار .و يا غيرممكن است
هاي  بنگاه(ها  ها و شركت در حيات و بقاي سازمان يسازاز اين رو نقش سرنوشتاقتصادي است و 

اجتناب ناپذير  هاي از جمله نهاده "انرژيتأمين " براي نمونه. در دوره عمر آنها بر عهده دارد) اقتصادي
كه حاصل شرايط عمومي  را برق نوسانات تواند نمي كند،صرف  هزينه هرچههاست و مدير بنگاه  بنگاه
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 لوب را براي محيط فعاليت خويشمط امنيت بسيار هاي هزينه يا باو دهد كاهشباشد  انرژي كشور مي

   .هاي محيط كسب و كار خود بپذيرد را به عنوان يكي از ويژگيها آن در نتيجه بايد كند فراهم

توان آن را را با  محيط كسب و كار ميمؤثر بر  براي بررسي بيشتر و درك ماهيت، جايگاه و عوامل
هاي  اقتصاد كالن بررسي فعاليتموضوع آنجا كه از . ادبيات اساسي مطرح در حوزه اقتصاد كالن  تطبيق داد

را در مدل چهار  هاي اقتصادي و به منظور اين بررسي گردش فعاليت باشد اقتصادي در سطح يك كشور مي
هاي  هاي گردش فعاليت در مدل ،فضاي كسب و كار، به عنوان يك محيطگذارد، پس  بخشي به نمايش مي

 هاي اقتصادي فضايي است كه هريك ار كارگزاران فعاليتكار  محيط كسب و. اقتصادي قابل نمايش است
  .كنند در آن ايفا مينقش خود را  ،خارجيان) 4دولت، ) 3ها،  بنگاه) 2، اخانواره)1: شامل

 :هاي اقتصادي به طور ساده در مدل چهار بخشي اين چنين فرض شده است شيوه انجام فعاليت
خانوارها عوامل توليد را در . باشند مي...) ار، زمين، سرمايه  و نيروي ك( خانوارها، صاحبان عوامل توليد

كنند؛ سپس اين درآمد را صرف خريد كاالها و  دهند و به ازاي آن درآمد كسب مي ها قرار مي اختيار بنگاه
گيرند، و كاالها و  مي ها عوامل توليد را از خانوارها بنگاه. كنند انداز مي و پس) مخارج مصرفي(خدمات 

ها پس انداز  همچنين بنگاه .رسانند دمات توليد مي كنند؛ سپس اين كاالها و خدمات را بفروش ميخ
نقش اقتصادي  .كنند توليد مي براي)  عوامل توليد(  گيرند و صرف خريد سرمايه خانوارها را از آنها وام مي

دمات و امنيت براي ن را براي ايجاد امكانات خآكند و  دولت نيز اين است كه ماليات دريافت مي
نان آخارجيان نيز اشخاصي هستند كه در خارج از مرزهاي ملي با . كند هاي اقتصادي خرج مي فعاليت

بازارها در اقتصاد بسته به نوع مبادالت به . گيرد مبادالت در بازار صورت مي .روابط اقتصادي دارند
ها و خدمات نهايي و بازار عوامل توليد تقسيم بازار كاال...) بانك، بازار سهام و ( بازارهاي پولي و مالي

   .شوند مي

شكل   كسب و كار محيطي است كه در آن يك بنگاه فضاي )1-2شكل (شود همانطور كه مالحظه مي
حيط شامل انواع بازارهاي ياد ماين . يابد آن ادامه ميرخه عمر چپردازد و  گيرد و به فعاليت اقتصادي مي مي

  . كند كه دولت فراهم مي است يو خدمات شده و امكانات

هاي اقتصاد كالن  بجاست كه يادآور شويم توجه به موضوع محيط كسب و كار همزمان با ايجاد نظريه
بلكه آنچنان كه در موضوع تاريخچه محيط كسب و كار بيان خواهد شد اين موضوع پس از . نبوده است

قات اقتصادي در حوزه اقتصاد كالن مورد توجه هاي نظري و تحقي تحوالت فراواني در رويكردها و ديدگاه
نكته . گذاري داشته باشد رسد سرگذشتي نزديك به موضوع كارآفريني و سرمايه قرار گرفت و به نظر مي
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قابل توجه اين است كه اين موضوع در دوره بسيار كوتاهي پس از مطرح شدن در نظريات اقتصادي مبناي 
ضاي كسب و كار و ميزان تاثير آن در رونق اقتصاد و رشد اقتصادي عمل قرار گرفته و به منظور سنجش ف

  .كشورها و مقايسه وضعيت اقتصادي كشورها مورد استفاد قرار گرفت

 

  جايگاه و محدوده فضاي كسب و كار :2-شكل 

  "ب و كارمحيط كس "مباحث مربوط به  ضرورت پرداختن به - 2.2.2

كشورهاي مختلف به منظور دستيابي به رفاه و حل  نظران و سياستگذاران در صاحب تا به امروز،
بهبود محيط كسب و كار . اند راهبردهاي مختلفي را برگزيده) توسعه اقتصادي(مشكالت اقتصادي جامعه 

اين  ،نظران د برخي صاحباز دي. گيرد امروزه به عنوان يك راهبرد شناخته شده اقتصادي مد نظر قرار مي
برخي نيز بر اين باورند رفع موانع بخش ؛ راهبرد خصوصي سازي است نياز و حتي پيش مكمل ،راهبرد
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اين راهبرد را جوزف . خصوصي يا همان بهبود محيط كسب و كار بايد جايگزين خصوصي سازي شود
ورناي، اقتصاددان مشهور دانشگاه ژانوس كو  "رشد بخش خصوصي از پايين"برنده نوبل اقتصاد، ليتزاستيگ

   .ناميدند "رشد طبيعي بخش خصوصي"هاروارد، 

گيري از يكي از دو  با بهرهدهد رشد بخش خصوصي  نشان مي از نظر عملي و نظري تجربه جهاني
هاي دولتي به  ها و شركت واگذاري دارايي .گيري همزمان از هر دو رويكرد امكانپذير است رويكرد يا بهره

وم، رفع موانع بخش سازي مشهور است ورويكرد د كه در ادبيات اقتصادي به خصوصي صوصيبخش خ
اما  هرچند به لحاظ نظري جمع اين دو راهبرد ممكن است. ب و كار استسخصوصي يا بهبود محيط ك

سازي بودند، از رفع موانع بخش خصوصي و بهبود محيط كسب  معموال كشورهايي كه به دنبال خصوصي
انتخاب كردند، در پي  راهبرد بهبود محيط كسب و كار را فل ماندند و كشورهايي كهو كار غا
   )R.Griffith- 2005(.سازي نبودند خصوصي

سازي و چه با راهبرد بهبود محيط كسب و كار،  يوصتوان گفت كه چه با راهبرد خص با اين وصف مي
اما چرا . است) هاي اقتصادي بنگاه(كارآمد  بخش خصوصيايجاد و گسترش  ،هدف اصلي اين دو راهبرد

توسعه بخش خصوصي را به عنوان  ،پردازان اقتصادي در واقع بيشتر نظريه بخش خصوصي بايد رشد كند؟
اما اگر رشد بخش خصوصي . اند مورد تاكيد قرارداده )كاهش فقر( و افزايش رفاه راهبرد توسعه اقتصادي

ام دستيابي به چنين رشد و دستيابي به توسعه مطلوب ترين الز مهم ،براي توسعه اقتصادي ضروري است
    . فراهم نمودن فضاي كسب و كار مناسب است

نهادهاي  ،حاصل خواهد شد اما در كنار آن )رشد اقتصادي(رشد كمي توليد ،در توسعه اقتصادي
د به صورت برداري از منابع موجو توان بهره ،ها تغيير خواهد كرد نگرش ،اجتماعي نيز متحول خواهند شد

توان گفت تركيب  بعالوه مي. و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد ،مستمر و پويا افزايش يافته
توسعه امري فراگير در جامعه است و . كند ها نيز در فرآيند توليد تغيير مي توليد و سهم نسبي نهاده

قف مشخصي ندارد بلكه بدليل حد و مرز و س ،توسعه. تواند تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد نمي
كه هيچ ) برخالف رشد اقتصادي كه كامالً كمي است(اي كيفي است  پديده ،وابستگي آن به انسان

نياز آغاز فرآيند توسعه و در ادامه تقويت كننده  بهبود فضاي كسب و كار به عنوان پيش .محدوديتي ندارد
  . ذير استمسير طي شده در روند نيل به توسعه ضرورت اجتناب ناپ

 هاي اقتصادي ظهور نمود پس از قرن هجدهم و با رشد سريع صنايع در غرب، اولين انديشههر چند 
كشورهاي مختلف بر اساس وضعيت اقليمي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود و با اتكا به مطالعات  اما
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ب اقتصادي راهبردهاي نظريات و مكاتبا استفاده از انجام شده در مورد رويكردها و داليل توسعه و 
؛ توجه به محيط اقتصادي و عواملي كه موجب بهبود مختلفي را به منظور توسعه اقتصادي به كار گرفتند

هايي كه  شاخص .شود شوند در همه اين راهبردها مشاهده مي هاي اقتصادي مي شرايط محيطي براي فعاليت
شود، در تمامي اين مطالعات به  و تأكيد ميامروزه در مباحث مربوط به فضاي كسب و كار برآنها تكيه 

  .اند هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته گونه

بخش خصوصي به عنوان  در يك اقتصاد توسعه يافته و مبتني بر بازارهاي رقابتي نكته مهم آن است كه
يجاد گيرد و مسؤول ا را در اقتصاد به خود مي” بخش پويا“شود و نقش  محور توسعه در نظر گرفته مي

در چنين اقتصادي  .شود هاي اقتصاد مي مانده و پيشرفته اقتصاد با ديگر بخش هاي عقب ارتباط بين بخش
دولت مسئول سياستگذاري و نظارت  ،و در شرايط آرماني ،يابد دولت به حداقل كاهش مي گري تصدي
دولت با . شد كندردر آن بتواند بخش خصوصي شود كه  آوردن محيط اقتصادي باثباتي مي فراهمبراي 

و  ،كوشد نوسانات اقتصادي را تا آنجا كه مقدور است كاهش دهد مي يتثبيت هاي استفاده از سياست
. هاي دقيق ياري رساند ريزي اتكا و اجراي برنامه هاي قابل بيني بخش خصوصي را در انجام پيش ،وسيله بدين

است و بر شرايط مطلوب محيط كسب و كار دولت بر مبناي  گرانه اساساً روح اين استراتژي غيرمداخله
   )A.Musacchio - 2006(.نوآوري و كارآفريني براي پيشبرد اقتصاد استوار است

دهد  مينه تنها سطح درآمد را ارتقا الزم به ذكر است كه رشد و پيشرفت در مسير توسعه اقتصادي  
نرخ  ،اين امر به نوبه خود. ا نيز افزايش دهداندازها ر اندازها و احتماالً ميزان پس بلكه بايد بتواند سطح پس

نه در چنين حالتي مرزهاي كشور . نمايد پذير مي تر را امكان تر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريع سريع
يعني سرمايه و (هاي عوامل توليد  ها و جابجايي تنها بر روي تجارت خارجي باز است بلكه بر روي حركت

هاي  هاي خارجي و كمك هاي تجاري توسط بانك وام ،گذاري مستقيم خارجي يهسرما. نيز باز است) كار
 ،بلكه انتقال دانش ،المللي سرمايه نه صرفاً انتقال بين. اي هستند كننده تعيين  خارجي همگي داراي نقش

چون از  ،شود وري تلقي مي نيز به عنوان افزايش بهرهمقصد هاي مديريتي به كشورهاي  فناوري و مهارت
مهاجرت نيروي كار . تر درآمدها دست يافت توان به افزايش سطح توليد و رشد سريع اين طريق مي

يعني فرار  ،نه مهاجرت نيروي كار متخصص و ماهر(غيرماهر به عنوان كمكي درجهت كاهش بيكاري 
ارز متعادل بعالوه وجود يك نرخ مبادله . داراي تاثير مثبت در افزايش درآمد نيروهاي موجود است) مغزها

 منابع بيشتر جذب  باعث تضمين هرچه  )هاي حمايتي در مقابل صادرات تر نبود سياست يا به طور كلي(
   )Haefke,Ebell - 2003(.هاي مولد و بارور خواهد شد خارجي به بخش
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هاي متفاوت و  شود و با تكيه بر شاخص مطرح مي "فضاي كسب و كار"آنچه امروزه تحت عنوان 
دهد،  هاي اقتصادي را مورد بررسي قرار مي گيري و گسترش فعاليت ها و موقعيت شكل مينهمتنوع آن، ز

هاي توسعه بر لزوم ايجاد و  تاكيد كليه استراتژي. گران بوده است نظران و تحليل همواره مورد توجه صاحب
ادي در سطوح هاي اقتصادي، باال بردن سطح اشتغال و تالش براي دستيابي به رونق اقتص گسترش فعاليت

از آن ياد  "فضاي كسب و كار"است كه امروزه ذيل عنوان  كرده خرد و كالن، همان مفهومي را دنبال مي
  . شود مي

  در توسعه اقتصادي و بهبود كسب و كار جايگاه رشد بخش خصوصي - 2.2.2.1

دائمي هاي اقتصادي در جامعه در تعامل و تبادل  همانطور كه پيشتر توضيح داده شد، كارگزاران فعاليت
هاي  بنگاهبر دوش  ،)ايجاد ثروت و سرمايه( توليد كاالها و خدمات يتمسئول تعاملدر اين  هستند و
هاي مختلف توسعه  استراتژي و و نيز همانطور كه در مكاتب اقتصادي. است) بخش خصوصي(اقتصادي 

هاي اقتصادي و رشد  ت، توجه به علل و عوامل افزايش و رونق توليد و فعاليتاقتصادي قابل مشاهده اس
البته  .به طرق مختلفي مستقيما و تلويحا مورد توجه قرار گرفته است) بخش خصوصي(هاي اقتصادي بنگاه

  .ها را نيز مد نظر قرار داده باشند ها عوامل داخلي بنگاه اين نظريه ممكن است برخي ازبديهي است كه 

كه به عنوان اولين ” داريِ رقابتي بازارِ سرمايهسيستم مبتني بر “ نظريه آدام اسميت به عنوان مثال در 
منافع همه نظريات مدون و تئوريزه شدن در خصوص پيشرفت و دستيابي به تعادل اقتصادي است، 

ور با تواني بالقوه براي  داري را يك نظام بهره اسميت سرمايه. دشو تامين مي) ها و خانوار بنگاه( ها طرف
، كه يك موضوع داخلي )شدن مشاغل تخصصي(روي اهميت تقسيم كار  او. ديد افزايش رفاه انسان مي

تواند تحت تاثير عوامل محيطي كسب و كار تسهيل و تسريع شود، و قانون انباشت  ها است و مي بنگاه
و (داري  كننده به پيشرفت اقتصادي سرمايه سرمايه كه يك عامل محيطي است، به عنوان عوامل اوليه كمك

وري  ها و بهره باعث افزايش مهارت” تقسيم كار“او اعتقاد داشت . كرد تاكيد مي) ”ثروت ملل“يا به تعبير او 
بايد . بيشتر بتوانند توليد كنند و سپس آنان را مبادله كنند) در مجموع(شود تا افراد  شود و باعث مي افراد مي

هاي  زمند توسعه زيرساختاين نيا كه(بازارها توسعه يابند تا افراد بتوانند مازاد توليد خود را بفروشند 
بعالوه از نظر او رشد اقتصادي تا زماني ادامه ). است ،يك عامل محيطي كسب و كارعنوان  بهونقل،  حمل

خواهد داشت كه سرمايه انباشته گردد و پيشرفت فناوري را موجب گردد كه در اين ميان، وجود رقابت و 
گذاري را در كشاورزي،  هاي سرمايه آدام اسميت اولويت. دنماي تجارت آزاد، اين فرآيند را تشديد مي
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اي كه براي مواد غذايي وجود دارد  دانست، چون او معتقد بود به دليل نياز فزاينده صنعت و تجارت مي
  .تواند مانع توسعه شود مي) و تاثيرش بر دستمزدها به عنوان يك عامل محيطي(كمبود آن 

جايگاه رشد بخش خصوصي و بهبود محيط كسب و كار در توضيح  به دليل پرهيز از اطاله مطلب به
تمركز اقتصاددانان بر محيط كسب و  نظريات ديگر كه نشان دهنده و كردهاكتفا نمونه همين نظريه به عنوان 

   .مورد بررسي قرار نگرفته است است توسعه اقتصادي عمان مشوق يا كار به عنوان

توسعه (داري در كشورهاي غربي  پاسخ اين سؤال كه چرا سرمايه در تالش براي يافتن دسوتوهرناندو 
راز "پس از انجام تحقيقات فراوان كتاب خورد؟  موفق است و در ساير نقاط جهان شكست مي) يافته

  :كند وي هدف خود را از انتشار اين كتاب چنين بيان مي. را تاليف كرد "سرمايه

داري باز  بقية جهان را از استفاده از نظام سرمايه هدف من اين است كه نشان دهم مانع مهمي كه
وري نيروي كار را افزايش  سرمايه عاملي است كه بهره. دارد، عدم توانايي آنها در توليد سرمايه است مي
داري، ماية پيشرفت و تنها  سرمايه، نيروي حيات بخش نظام سرمايه. كند روت ملل را خلق ميثدهد و  مي

؛ صرف نظر از اين كه توانند خودشان به تنهايي توليد كنند كشورهاي فقير جهان نمي نيرويي است كه گويا
هاي ديگري هستند كه وجه مشخصة اقتصاد  مردم اين كشورها چقدر مشتاقانه مشغول تمامي فعاليت

ت هاي الزم را براي فراهم كردن موجبا پيش داراييااكثريت مردم كشورهاي فقير پيش. ... داري است سرمايه
اما مردم كشورهاي فقير ...  كنند  انداز مي داري در تملك دارند؛ حتي در فقيرترين كشورها فقرا پس سرمايه

شوند كه حقوق مالكيت  هايي ساخته مي ها روي زمين خانه. كنند اين منابع را به شكل معيوب نگهداري مي
ها تعريف نشده هستند؛ و صنايع  تكسب و كارها غيرشركتي و مسئولي. انها به طور مناسب ثبت نشده است

نجا  كه حقوق اينگونه آاز . اند گذاران مستقر شده دارن و سرمايه هايي به دور از ديد سرمايه در مكان
ه نيستند و در خارج از يها فورا قابل تبديل به سرما شوند اين دارائي ها به طور مناسب ثبت نمي دارائي
قابل مبادله نبوده، به . شناسند و به هم اطمينان ندارند را نمي هاي محدود محلي كه مردم يكديگر محيط

گذاري به كار  عنوان وثيقه براي وام گرفتن قابل استفاده نيستند و همچنين به عنوان سهم در برابر سرمايه
  )1385دسوتو؛ ( .شوند گرفته نمي

هاي  حيطي بنگاهبه منظور بررسي موانع توسعه اقتصادي عوامل م دسوتوكه  قابل مالحظه است
با نقد رويكردهايي كه وي . اقتصادي را مورد مطالعه قرار داده تا موانع رشد بخش خصوصي را كشف كند
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انگيزه خود را از اين تحقيق  ،كنند علل اصلي فرايندهاي توسعه و موفقيت كشورهاي غربي را ارائه مي
  :كند بيان مياينگونه 

توانيد در يك  شما نمي. ابق، مملو از كارافرينان استشهرهاي جهان سوم و كشورهاي كمونيستي س
بازار خاور ميانه قدم بزنيد، به گردش بيرون از شهر در يك روستاي آمريكاي التين برويد يا سوار تاكسي 

ساكنان اين كشورها داراي استعداد، اشتياق . اي با شما انجام بدهد بشويد و  كسي نخواهد معاملهدر مسكو 
دست  توانند فناوري مدرن را به آنها مي. گير براي كسب سود در حقيقت از هيچ هستندو توانايي چشم

هاي امريكايي براي جلوگيري از استفاده غير مجاز از  اگر چنين نبود، شركت. آورده و از آن استفاده كنند
  . كردند حقوق مالكيت خود در خارج تالش نمي

، گدايان قابل ترحمي نباشند، داري هستند ظام سرمايهاما اگر مردم كشورهايي كه در حال گذار به ن
هاي غير كارامد نباشند، پس چه  فايده گرفتار نشده باشند و زنداني بي تقصير فرهنگ هاي بي نااميدانه در راه

به اين كشورها تحويل  ،را كه تحويل غرب داده است روتيثداري همان  شود تا سرمايه عاملي موجب مي
دسوتو، .(داري تنها در غرب موفق مي شود انگار كه در يك حباب بلورين محصور است چرا سرمايه. ندهد
1385(  

در متن فوق كارآفرينان و روحيه كارآفريني را براي ايجاد رونق  دسوتونكته ديگر اين است كه  
دهد كه  اين مطلب نشان مي داند هاي اقتصادي و رشد بخش خصوصي توسعه اقتصادي كافي نمي فعاليت

كسب و كار و ، )عوامل توليد و انباشت سرمايه(متغيرهاي اقتصاد كالن اريخچه نظريات اقتصادي كه ت
راهكارهاي كافي براي رشد اقتصادي را به  دسوتوكارآفريني را مد نظر قرار داده است نتوانسته از نظر 

ي و شخصيتي و مسائل اعتنايي به عوامل فرهنگ وي اولويت مطالعه و تحقيق خود را با بي. ارمغان آورد
  .ها مانند كارآفريني سازماني به مشكالت محيطي كسب و كار معطوف كرده است دروني بنگاه

  تاريخچه فضاي كسب و كار  - 3.2

هاي مختلف اقتصادي همواره به دنبال يافتن عامل اصلي ايجاد و توزيع ثروت و به  مكاتب و گرايش
دسوتو نيز در تالش كه بخش پيش ديديم در. بوده اندعبارت ديگر عامل ايجاد ارزش اقتصادي در جامعه 

براي يافتن راهكار توسعه اقتصادي و مبارزه با فقر بر داليل ناتواني كشورهاي فقير در كسب و توليد 
 و در نهايت دهد كند و در اين كنكاش تحقيقات فراواني را در انواع كشورها انجام مي سرمايه تمركز مي

پس . دهد محيطي را مانعي اصلي و مهم در توليد و انباشت سرمايه تشخيص ميع مالكيت و قوانين وموض
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گيري مفهوم محيط كسب و كار و طرح راهكار بهبود  رسد كه در يافتن تاريخچه و ريشه شكل به نظر مي
  :بررسي شوندكسب و كار دو روند بايد 

ي كردند و به عوامل محيطي سرمايه را بررس توليد و افزايشرشد نظريات و مكاتبي كه نحوه  )اول 
  .ها نزديك شدند بنگاه

و  دها پرداختن هاي اقتصادي بنگاه نظريات و مكاتبي كه به ساماندهي موانع محيطي رونق فعاليت) دوم 
  .راهكار بهبود محيط كسب و كار را سامان دادند

شومپيتر برجسته  هاي دو اقتصاددان بنام تانن و با تالش 1955 تا  1933اتريش  -مكتب سنتي آلمان
ها اختالف نظر داشت و با  شومپيتر در خصوص وجود بازارهاي كامل با نئوكالسيك. شد و شكل گرفت

وي نقش كارآفرينان را در . ها شد تلويحا وارد موانع محيطي بنگاهتاكيد بر عدم وجود چنين بازارهايي 
. توسعه اقتصادي تاكيد كردها در  هاي انحصاري برجسته كرد و بر اهميت نوآوري شكستن وضعيت

هاي تعادل عمومي يا رشد متوازن را رد كرد و صرفا به واسطه مبادله  شومپيتر نقش اساسي پول در موقعيت
به دليل نيازشان به اعتبار براي تامين بودجه ) كارآفرينان(در چنين شرايطي  نوآوران . تاكيد داشت

اندازها  وي با كاهش توجه به پس. يستم بانكي نياز دارندهايشان و توسعه اقدامات تجاريشان  به س فعاليت
و توجه به  اعتبارات و تامين مالي نمودهاي حساس فرايند توسعه در توضيح سود، پول، اعتبار و نرخ بهره 

نظران اقتصادي خصوصا نظرات  هاي صاحب تأملي در آراء و انديشه. و چرخه بازرگاني را مد نظر قرار داد
هاي مياني قرن بيستم بيانگر آن است كه مفاهيم و تأمالت مربوط به فضاي كسب و كار  ههمطرح شده در د

  .باشد در هر دو نگرش مشهود مي

اولين مكتبي هستند كه به مسائل يك بنگاه در ) ميالدي 1975تا  1937از (شايد بتوان گفت كه نهاديون 
  . هاي فعاليت اقتصادي نگريستند بررسي محيطكسب و كار خود پرداختند و از ديدگاه سازماني و نهادي به 

نهاديون معتقد بودند كه اقتصاد بايد به عنوان يك سازمان يا مجموعه كامل و واحد، كه تمامي اجزاي 
در اين مكتب نقش موسسات و نهادها در زندگي . آن با يكديگر ارتباط دارند، مورد بررسي قرار گيرد

ارائه تنها يك موسسه براي انجام اهدافي نظير تعليم، هماهنگي،  "نهاد" .گيرد اقتصادي مورد تاكيد قرار مي
تحاديه نيست، بلكه الگويي متشكل از رفتار جمعي يا گروهي است كه به عنوان يك اخدمات اقتصادي، يا 

در اين مكتب، رفتارهاي فردي بيش از فردگرايي مطلق مورد . ودش جزء و بخش اساسي فرهنگ پذيرفته مي
  ) 1385تفضلي،( .گيرد ار ميتوجه قر
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كه امروزه براي بخش فضاي كسب هايي  دارد كه مباحث و شاخص هاي فوق تا حدودي بيان مي ديدگاه
در گذشته نيز تحت عناوين ديگري مورد توجه و . و كار در ادبيات اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است

  .اند تجزيه و تحليل بوده

در حوزه منابع و مراجع تحقيقات مطلبي را تحت عنوان  كارسايت پروژه بررسي فضاي كسب و 
عنوان مقاله علمي و گزارش تحقيقاتي را بر اساس  676سايت مذكور تعداد . كسب و كار ارائه نموده است

هاي مبنايي اين ده موضوع،  گانه پروژه بررسي فضاي كسب و كار و به پشتوانه مقاله هاي ده شاخص
  .بندي نموده است دسته

هاي سنجش محيط  هايي كه اخيرا به شاخص كند كه مقاالت مرتبط با شاخص ايت مذكور برآورد ميس
طبق ادعاي اين سايت بيشترين تعداد مدارك علمي . اند افزايش خواهند يافت كسب و كار اضافه شده

مقاالت و  %35اند، كه حدود  اندازي كسب و كار بهره برده مرتبط با اين موضوعات از مقاله مبنايي راه
درصد و سپس مقاالت % 19پس از ان مقاالت مرتبط با انعقاد قراردادها با . شوند گزارشات را شامل مي

  .اند ترين فراواني را داشتهشبي %17يبا رمرتبط با موضوع استخدام كارگران تق

  فضاي كسب و كار هاي بندي رتبه - 2.4

در دستور  2004ي مختلف از سال در كشورها) doing business(پروژه بررسي فضاي كسب و كار 
 ي بخش خصوصي بانك بازوي توسعه -IFCاين طرح كه توسط . كار بانك جهاني قرارگرفته است

و موانع  ها ها، محدوديت قوانين و مقررات كشورها را با هدف يافتن گلوگاه شود، راهبري مي -جهاني
اقتصاد كشورها را  ه تدوين نموده،هايي ك فعاليت بهينه بخش خصوصي واكاوي كرده و بر اساس شاخص

يين ميزان سادگي كسب و كار تع به عبارت ديگر هدف اصلي و اوليه در اين بررسي، .كند بندي مي رتبه
به اين ترتيب تفاوت جدي اين پروژه در مقايسه با نتايج  .بدون توجه به عوامل تاثيرگذار خارجي است

  .يت غيرسياسي آن استسنجي در ماه هاي مؤسسات رتبه حاصل از بررسي

در حال حاضر اين رتبه بندي به تدريج به شاخصي معتبر براي سنجش اقتصاد كشورها تبديل شده و 
با توجه به ميزان روزافزون استقبال كشورهاي مختلف و همچنين سرمايه گذاران از نتايج گزارشهاي ساالنه 

ضمن آنكه انتشار ساالنه ي اين .ا طي مي كند،ميزان انتشار آن در رسانه هاي بين المللي روندي صعودي ر
  .گزارش در تغيير محل سرمايه گذاري و يا استمرار حضور سرمايه گذاران در يك اقتصاد مؤثر بوده است
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ارزيابي مي شود و هدف نهايي آن  "فضاي عمومي كسب و كار"همانطور كه گفته شد در اين طرح 
  .ن اقتصادي به ويژه بخش خصوصي استي هر اقتصاد در تعامل با فعاال نمايش چهره

ش فضاي كسب و كار از آن نام برده سنجهاي  كه تحت عنوان شاخص ،هاي كلي اين بررسي سرفصل
هاي اقتصادي خود  شود، بيانگر آن است كه در يك جامعه، فعاالن اقتصادي براي آغاز و گسترش فعاليت مي

  :عبارتند ازا ه دهند؛ اين شاخص چه عواملي را مورد توجه قرار مي

 )هزينه و حداقل سرمايه مدت زمان، تعداد مراحل،: اجزاء(شروع كسب و كار-

 تعداد مراحل،: اجزاء(ساخت يك انبار تجاري با استاندارد معين  به عنوان نمونهاخذ مجوزها -
 )مدت زمان و هزينه

شاخص  شاخص دشواري استخدام،: اجزاء( استخدام و اخراج كارمندان يا كارگران-
مورد سوم ( شاخص دشواري استخدام شاخص دشواري اخراج، ناپذيري ساعت كار، عطافان

  )هزينه استخدام و هزينه اخراج ،)ميانگين سه شاخص اول است

 )مدت زمان و هزينه تعداد مراحل،: اجزاء( ثبت اموال شركتچگونگي -

تبارات شاخص دقت اع شاخص قدرت حقوق قانوني،: اجزاء( اخذ اعتباراتنحوه و روند -
 )توسط بخش خصوصي –حقيقي و حقوقي  -ميزان پوشش اطالعات مالي افراد اعتباري،

: اجزاء( با تأكيد بر حفظ حقوق سهامداران جزء - حمايت قضايي از سرمايه گذاران ميزان -
شاخص سهولت  شاخص ميزان پاسخگويي مدير، شاخص ميزان علني بودن مبادالت مالي،

 )گذار خص توان حمايت از سرمايهشكايت از طرف سهامدار و شا

،كل ماليات )تعداد ساعت در سال( زمان دفعات پرداخت،: اجزاء( پرداخت مالياتنحوه و ميزان -
 ) قابل پرداخت بر حسب درصد از سود خالص

 تعداد امضاء براي صادرات، تعداد اسناد براي صادرات،: اجزاء( تجارت فرامرزيفرآيندهاي -
تعداد روز براي  تعداد امضاء براي واردات، تعداد اسناد براي واردات، تعداد روز براي صادرات،

 )واردات
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 تعداد مراحل،: اجزاء( االجرا شدن قرارداد يا كارايي دادگاه در حل و فصل اختالفات تجاري الزم -
 )بدهي هزينه بر حسب درصدي از تعداد روز،

هزينه بر حسب  تعداد روز،: اجزاء(تعطيل كردن كسب و كار با تأكيد برقوانين ورشكستگي نحوه  -
  ) گيري اعتبارات اعطاشده بر حسب سنت بر دالر نرخ بازپس درصدي از دارايي،

 ديگر كشورهاي به را اند هداد انجام مختلف كه كشورهاي اصالحاتي كه است اين جهاني بانك رويكرد

اي داشته است،  قابل مالحظهپيشرفت  قضايي سيستم اصالح نظر از )مانند تونس(اگر كشوري  .معرفي كند
مثل ( اسناد، اگر كشوري ثبت نظر يا از از ان الگو بگيرند؛ كشورها ديگر تا دهد ارائه مي را اش تجربه

 شده انجام چگونه اصالحاتش شود كه اشاره مي ها گزارش است، در عملكرد مطلوبتري داشته )عربستان

  . است

 مجمع كرده، بندي رتبه كار كسب فضاي وضعيت ز نظرا را كشورها كه جهاني بانك مؤسسه بر عالوه

گذاري  سرمايه مشاورين بيشتر مؤسسات اين .كند مي گيري اندازه را كار و كسب موانع هم جهاني اقتصاد
زمينه صنعت يا كسب و كار  گذاري در دهند كه درسرمايه اطالع مي گذاران سرمايه به مشاوران اين .هستند
) ...و قوانين بي ثباتي كشور، در موانع سياسي(  خطراتي چه مشخصي كشور در) براي مثال نفت(خاصي

  . دارد جودو

  

  هاي ارزيابي محيط كسب و كار روش - 2.5

در كشورهاي مختلف كه  موانع رشد بخش خصوصي يارزياب براي سنجش محيط كسب و كار و
 رد دو روش اصليپذي توسط بانك جهاني با همكاري سازمان ها و نهادهاي رسمي هر كشور صورت مي

  :وجود دارد

 نظرسنجي و پرسش از صاحبان كسب و كار -

 اندازه گيري هزينه هاي اداري و زمان سنجي مراحل انجام كار -

خصوصي خواسته مي شود موانع كسب و كار در حوزه ي  در روش نخست از دست اندر كاران بخش
ميان صاحبان كسب و كار معموال به كمك  عالوه بر توزيع پرسشنامه.فعاليت خود را بيان و رتبه بندي كنند

  . جمع آوري اطالعات كمي، شاخصي براي موانع كسب و كار ساخته مي شود
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از جمله مراكزي است كه موانع كسب و كار را با استفاده از اين روش  8مجمع جهاني اقتصاد
  . كند گيري مي اندازه

و بررسي وضعيت عمومي كشور ر مناسب بودن محيط كسب و كا براي تشخيص ميزان در اين روش
گذاران، معيارها و سازوكارهاي حاكم بر موارد زير مورد توجه  براي تشويق و اطمينان بخشي به سرمايه

  :  گيرد قرار مي

  و شفافيت اقتصاديدرجه باز بودن -

  كارآيي سياستها و ساختار دولتي-

  پولي و مالي بازارهاي-

  آوري  ها و فن ساختزير-

  يروي كارذيري نپنا انعطاف-

  تصادينهادهاي سياسي و اق-

فوق سؤاالت الزم در پرسشنامه طرح و پس از شناسايي جامعه يا گيري هريك از معيارهاي  براي اندازه
بندي و تجزيه و  آوري، طبقه نمونه آماري مورد نظر اطالعات مربوط به هر يك از موارد پرسيده شده جمع

د به سوالهاي پرسشنامه، وزن يك چهارم و به متغيرهاي در روش مجمع جهاني اقتصا .گردد تحليل مي
كمي، وزن سه چهارم داده مي شود و سپس رتبه ي هر كشور در ميان كشورهاي مورد بررسي مشخص مي 

گيري فعاالن اقتصادي  كه در تصميم اين روش تنها تصويري كلي از فضاي كسب و كار ارايه مي دهد.شود
كار متناسب با شرايط راهكاري مشخص براي بهبود محيط كسب و  صويراساس اين ت رب. نقش مؤثري دارد

  .باشد عمومي كشور قابل استنتاج و استفاده مي

                                           
8 World  Economic Forum - www.weforum.org 
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 از روش دومبراي شناخت موانع رشد بخش خصوصي در كشورهاي مختلف  همچنين بانك جهاني
ه مي كند و با استفاده اين مركز ساالنه موانع كسب و كار در كشورهاي مختلف را مقايس.استفاده مي كند نيز

        .از تجارب كشورها راهكارهايي براي بهبود محيط كسب و كار ارايه مي دهد

تقسيم مي كند و مبناي  موردهمانگونه كه ذكر شد بانك جهاني امور مربوط به كسب و كار را به ده 
. مذكور است موردده اندازه گيري و مقايسه محيط كسب و كار هر كشور با ساير كشورها، سهولت اجراي 

نه و مراحل انجام دادن هر يك از فعاليتهاي دهگانه مشخص مي رتبه ي هر كشور بر حسب زمان، هزي
، هر قدر سرعت انجام دادن يك فعاليت بيشتر و تعداد مراحل اداري و هزينه هاي آن  كمتر باشد .شود

البته بايد به اين  .ير كشورها بهتر استي آن در مقايسه با سا محيط كسب و كار آن كشور مناسب تر و رتبه
، روش بانك جهاني در سنجش و بهبود محيط كسب و كار  انتقاداتي وارد استكه به  نكته نيز توجه شود
ها بسياري از عوامل مؤثر ديگر خصوصا شرايط بين المللي و نحوه تعامل كشور با ساير  زيرا در اين روش

بانك جهاني يكي از نازلترين موانع كسب و كار را مشخص مي  روشكشورها توجه نشده است در نتيجه 
موانعي  پردازد و  هاي دهگانه كه به عنوان متغيرهاي درونزا قابل ذكر هستند مي كه تنها به شاخص سازد

كه  مانند بي ثباتي در قوانين و مقررات، ناامني هاي سياسي و اجتماعي، گستردگي فساد در نظام اداري
   .پردازد نمي كسب و كار هستندزا در بررسي فضاي متغيرهاي برون

مبناي محاسبه در روش بانك جهاني . انتقاد ديگر يكسان انگاري مراحل قانوني با مراحل واقعي است
يا ساز و ها  بيانگر آن است كه به دليل بسياري از محدوديتموجود واقعيت  مصوبات قانوني است اما

انطباق مكتوب  آنچه در عمل رخ مي دهد با قانوناسبات اقتصادي كارهاي واقعي حاكم بر روابط و من
  . شود هاي فضاي كسب و كار لحاظ نمي و در محاسبه شاخص كامل ندارد

لزوما پديده ي  در طي كردن فرآيندها عالوه بر انتقادات فوق اندك بودن مراحل اداري و سرعت بيشتر
تاكيد  و محدود شدن فرآيندها  بودن مراحل اداريبانك جهاني آنچنان بر اندك  در روش.مطلوبي نيست

هماهنگي با منافع ساير ذينفعان  توليدكنندگان و مي شود كه مسايلي از قبيل منافع مصرف كنندگان و
  .فراموش شده است

  هاي كسب و كار در بهبود محيط كسب و كار تاثير ارزيابي - 2.6

ي از مقتضيات رشد اقتصادي هر كشور در كه بخش قابل توجه توان اذعان داشت مي بنابر آنچه گذشت
هاي دسوتو از اواخر دهه  بانك جهاني بر پايه انديشه .كار مناسب در آن كشور است و گرو فضاي كسب

 و  گزارش بانك جهاني موانع كسب. كار در كشورهاي مختلف پرداخت و  به تحليل محيط كسب 1990
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منظور بررسي سهولت كسب و  اين نهاد به. درك ررسي ميكار را در دو گروه رفتار دولت يا كيفيت بازار ب
كند و با استفاده از تجارب كشورها، راهكارهايي  اي بررسي مي كشورهاي مختلف را به صورت مقايسه ،كار

 2003سال در  گزارش هاي انجام شده اولين عليرغم تالش .دهد كار ارائه مي و  براي بهبود محيط كسب
و  به صورت ساالنه در بانك جهاني تدوين ها  با رفع برخي نواقص و محدوديتارايه گرديدو پس از آن 

  .شود منتشر مي

 2010در سال ذكر شده شاخص  10ابتدا در برگيرنده پنج شاخص بود ولي به مرور به ها اين گزارش 
يي و همگراها نوعي  بر اساس اين ارزيابي .بيشتر بر محيط قانوني كسب و كار تاكيد دارد كه افزايش يافت

هاي مورد ارزيابي به وجود آمد  ب و كار و رشد رتبه كشورها در شاخصتالش براي رفع موانع محيط كس
  . اي در رشد اقتصادي كشورها ايجاد نموده است كه تاثيرات قابل مالحظه

ناپذير ايجاد اشتغال،  هاي اقتصادي ضرورت اجتناب گذاري و فعاليت شروع و تداوم و گسترش سرمايه
فزايش درآمد براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي است اما در جوامع مختلف انجام اين مهم با موانع ا

عملي مخاطره آميز  ،شروع يك كسب و كار حتي در بهترين شرايط،و مشكالتي روبرو مي باشد، بطوريكه 
اكثر توان خود زمينه الزم گيري از حد و با بهره ها بايد چنين جسارت و شهامتي را تشويق كنند دولت .است

گزارش بانك  براساس. كنند اين كار را مي البته بسياري از كشورها .ها فراهم نمايند را براي اين فعاليت
دو سوم كشورهاي موجود در نمونه ايجاد ( كشور99 ميالدي، 2004سال  جهاني در گزارش مربوط به 

آنها برخي  .تر سازند تا كسب و كار را آسان ايندنمسياست اصالحي را اجرا  185 اند توانسته )كسب و كار
هاي هزينه حقوق مالكيت را تقويت نمودند، جنبه هاي مقررات كسب و كار را ساده سازي كردند،

تر ساختند  بار مالياتي را سبك كرده و دسترسي به اعتبارات را راحت صادرات و واردات را كاهش دادند،
اقتصادي براي شروع فعاليت خويش توانايي و اعتماد الزم را كسب  تا با كمك اين تمهيدات، فعاالن

  . نمايند

ها و  نگرو پيشتاز انجام انواع اصالحاتي بود كه موجب رشد بنگاه صربستان و مونته 2004در سال 
به  .هايي برخوردار بوده است از پيشرفت ،حوزه مورد بررسي 10حوزه از  8در  بطوريكه شودمشاغل مي
به  را يورو 5000مقدار سرمايه مورد نياز براي شروع كسب و كار جديد از اند  ونه و مثال توانستهعنوان نم

 .بدروز كاهش يا 15روز به  51مدت زمان الزم براي شروع كسب و كار جديد از  .دهند يورو كاهش 500
هنگامي كه به طور موقتي دهد  ها اجازه مي تر ساخته و به بنگاه استخدام كارگران را آسان قانون كار جديد،
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قراردادهاي  به نيروي كار نياز دارند به جاي اينكه مجبور به استخدام با شرايط قرارداد نامحدود باشند،
هش يافت زيرا در روز كا 635روز به  1028زمان حل اختالف تجاري از  .دار موقت امضاء كنند مدت

ماليات بر حقوق و فروش حذف  .اند صويب شدهورد توجه قرار گرفته و تهاي مدني م قانون جديد رويه
با توجه به اين اقدامات  .جايگزين گرديد تر است، آوري آن آسان گرديد و ماليات بر ارزش افزوده كه جمع

  . درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت 42به ميزان  2004هاي رسمي ثبت شده در سال  تعداد بنگاه

ر حال توسعه به روشني گوياي آن است كه شروع و تداوم انجام چنين اقداماتي در يك كشور د
هاي اقتصادي عالوه بر عزم و اراده صاحبان سرمايه و فعاالن اقتصادي نيازمند محيط و شرايط  فعاليت

  .باشد مناسب و ساز و كارهاي اطمينان بخش نيز مي

از ساير كشورها بيشتر در جدول زير اصالحات انجام شده در برخي كشورها كه از نظر تعداد و تنوع 
گونگي  گردد آنچه در اين گزارش بدان توجه شده است تعداد و گونه اضافه مي. بوده، نشان داده شده است

اقتصاد و انجام باشد هرچند انجام اين اصالحات ممكن است در بخش واقعي  مياصالحات انجام شده 
  . شته باشديا بيشتري به همراه داهاي اقتصادي پيامدهاي كمتر  فعاليت
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ميالدي2004كشورهايي با بيشترين اصالحات در سال  : 2-1جدول 

و ميزان  2004هاي مربوط به فضاي كسب و كار در گزارش مربوط به سال  وضعيت شاخص بررسي
ها شدن از دهد كه كشورهاي اروپاي شرقي به دليل ر اصالحات انجام شده در كشورهاي جهان نشان مي

يك اقتصاد دولتي و قرار گرفتن در مرحله خيز اقتصادي و برقراري يك اقتصاد مبتني بر رقابت توجه 
ميالدي در اروپاي  2004بيشترين اصالحات در سال  بطوريكه ،اند بيشتري به انجام اصالحات نشان داده

ان سازي مشكالت كسب و در اين كشورها حداقل يك گام جهت آس.شرقي و آسياي مركزي اتفاق افتاد
  .كار برداشته شد

هاي خاصي را مورد توجه  اند كه شاخص البته برخي كشورها بدليل شرايط خاص خود مجبور بوده
در  باعث پيشرفتبر اساس گزارش بانك جهاني ترين اصالحات كه  برخي از شجاعانهقرار دهند در نتيجه 
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 اصالحاتاين  .اند در اقتصاد آن كشورها شدهاني منشأ اثرات فراوو  شاخص هاي انجام كسب و كار شد
  :عبارتند از 

 ساده سازي راه اندازي كسب و كار در صربستان و مونته نگرو

 كار آمدسازي مراحل گمركي و اسناد تجاري در مصر

 اصالح قانون ورشكستگي در برزيل

كشور غرب آفريقا  16.وداصالحات در آفريقا كندتر از مناطق ديگر جهان ب 2004با اين حال در سال  
 به .داشت 2004آفريقا پايين ترين درجه اصالحات را در سال . مورد از اصالحات را انجام دادند 2فقط 

 بلغارستان و كنيا،چين سعودي، عربستان كلمبيا، گرجستان، مقدونيه، غنا، كرواسي، كشورهاي منوال همين

 صورت اقدامات.اند داده انجام كار و كسب ربازا اصالح و ساماندهي درخصوص مناسبي اقدامات نيز

 .گرديد جديد شغلي هزارفرصت 300 يجاد ا به منجر كلمبيا كشور در وكار كسب ي سازوكارفضا در گرفته

 مقررات و قوانين در اعمال اصالحات با كشور نيا بود 123 رتبه داراي 2004 سال در گرجستان كشور

 عراق، ايران، تنها  MENAدر مجموعه كشورهاي .يابد ارتقا 18 رتبه به 2007 سال در كارتوانست و كسب

  .اند كارنداشته و كسب فضاي بهبود براي موثري اقدام هيچگونه گزارش مورد سال در يمن و امارات عمان،

هاي جديد اقتصادي عالوه بر رشد اقتصادي و  هاي فضاي كسب و كار و ايجاد فعاليت بهبود شاخص
  . گردد افزايش درآمد شهروندان و كاهش فقر در كشورها نيز مي يش توليد ملي موجباافز

ها اين را  بررسي .نظرات فقراي نقاط مختلف جهان را جويا شد بانك جهاني با انجام يك نظر سنجي،
اندازي كسب و كار متعلق به خود يا يافتن كار در يك كسب و كار  تأييد مي كنند كه اكثريت مردم با راه

بر اين اساس  .شروع به كسب و كار، راه اصلي بيرون آمدن از فقر است. اند هايي يافتهموجود از فقر ر
  .گردد ناپذير تلقي مي توجه به بهبود فضاي كسب و كار از ابعاد مختلف به عنوان يك ضرورت اجتناب

  

59فصل دوم: پیشینه تحقیقاتی فضای کسب و کار



 

بهبود فضای کسب و کار در ایران 60



  
  شاخص هاي سنجش فضاي كسب و كار –فصل سوم 

 

61فصل سوم: شاخصهای سنجش فضای کسب و کار

������ ����� ����� ����� ����� �� ����� 
 ���

 ��� ���
�� ����� �����    

  

  

  



 بهبود فضاي كسب و كار در ايران          

46 

 

  
  شاخص هاي سنجش فضاي كسب و كار –فصل سوم 

 
 مقدمه - 3.1

در بانك  2003از سال » بود فضاي كسب و كارسنجش و به«يا » Doing Business«پروژه 
اين پروژه به بررسي نحوه آغاز و انجام كسب وكارهاي كوچك و متوسط در . جهاني آغاز شد
گذاران و پردازد و ساز و كارها و روابط و مناسبات و همچنين قوانيني را كه سرمايههر كشور مي

هستند از نظر مدت زمان و هزينه صرف  فعاالن اقتصادي در چرخه فعاليت خود با آنها روبرو
ساالنه گروه  هايگزارش. كندشده و نيز سهولت و تأثير آنها بر كسب و كار افراد ارزيابي مي

 شناسايي و كار و كسب فضاي بهبود ضرورت و چگونگي درخصوص كنكاش بانك جهاني به

مي جهان و كار در كشورهاي مختلف فضاي كسب وضعيت ارتقا جهت موجود هايچالش
منتشر شد،  2003كه توسط بانك جهاني در سال  Doing Businessدر اولين گزارش  .پردازد

كشور بررسي شده  133شاخص در  5براي بررسي و ارزيابي فضاي كسب و كار در كشورها 
با پيوستن . ها، رتبه بندي كشورها نيز صورت گرفتبود و پس از محاسبه و تعيين اين شاخص

ر و بازخورهاي دريافت شده از متخصصان و محققان در سالهاي بعد اين كشورهاي ديگ
 كمي شاخص 10 ، تعداد2010منتشره در سال  گزارش درها افزايش يافته تا در نهايت شاخص

 مورد جهان كشور 183 ميان در مالكيت از حقوق حمايت و كار و كسب مقررات به مربوط

  . گرفت قرار مقايسه

ها تعيين و ايجاد شاخصي استاندارد براي ني از انجام اين بررسيهدف اصلي بانك جها
در الزم به ذكر است كه  .بررسي و بهبود فضاي كسب و كار از نظر قوانين و مقررات است

به صورت آزمايشي  " دريافت انشعاب برق شاخص" عنوان با ديگر شاخص يك 2010 گزارش
 Doing Business گروه كار، توسط و كسب سهولت بررسي گانهده هايشاخص مجموعه به

ها  اين شاخص .ها قرار گرفت اما ده شاخص پيشين همچنان محور و مبناي ارزيابي .اضافه شد
هاي مختلف است كه به غلط يا درست در مسير  بيانگر اصطكاك توليدكنندگان با نهادها و حوزه

  . اند قرار گرفته و كارآفرينان صنعتگران
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 مي تلقي داخلي گذاران سرمايه براي فرصت ايجاد آنكه بر عالوه ورهاي مزب شاخص بهبود

 قصد كار و كسب فضاي آمارهاي به استناد و با اتكاء كه خارجي گذاران سرمايه براي شود

 و بود خواهد ترغيب كننده دارند گذاري سرمايه براي موقعيت و شرايط كشوري را بررسي
  .است المللي بين محاسبات در كشورها جهاني بندي رتبه ارتقاء باعث

هاي معرفي شده توسط بانك جهاني در ارزيابي مترتب بر آن تا حدود  هر چند شاخص
تواند به ارائه تصوير كلي از فضاي اقتصادي كشورها بپردازد اما بايد اذعان نمود كه  زيادي مي

ا لحاظ نموده و اين شاخص ها بدليل محدود بودن قادر نيستند تمامي ابعاد و موقعيت كشورها ر
هايي مانند  عدم توجه به شاخص. در نتيجه راهنماي كامل و جامعي براي سرمايه گذاران باشند

هاي موجود در اقتصاد كشورها، موقعيت جغرافيايي و  كيفيت خدمات زيربنايي و زيرساخت
ا كه هاي سياسي حاكم بر كشوره اقليمي كشورها و نحوه تعامل با ساير كشورها و همچنين نظام

پذيري و شفافيت  گردد و ميزان رقابت هاي اقتصادي كشورها مي گيري انواع نظام موجب شكل
هاي اقتصادي كشورها از عوامل و متغيرهاي محلي هستند كه در  موجود در نحوه فعاليت

  .اند محاسبات كنوني بانك جهاني مورد توجه قرار نگرفته

  ارهاي فضاي كسب و ك گيري شاخص روند شكل  - 3.2

» براي همه مناسب نيست) الگو(يك اندازه « بسياري از مواقع ، بر خالف گفتة معروف كه 
ها و الگوها كه در سنجش و ارزيابي موقعيت كشورهاي توسعه يافته خوب عمل  برخي شاخص

از نظر . مي كند، مي تواند در ارزيابي كشورهاي در حال توسعه نيز كارآمد و قابل پذيرش باشد
ة كسب صها مانند مقررات ورود به عر هاي بانك جهاني برخي شاخص ارزيابي محاسبات و

هاي واقعاَ ضروري، ثبت آمارها وثبت  ها تا حد دستور العمل وكار، كاهش تعداد دستورالعمل
مالياتي و قواعد تأمين اجتماعي واستفاده از جديدترين فن آوري ها براي الكترونيكي كردن 

كانادا و سنگاپور، لتوني و مكزيك، بلكه در هندوراس، ويتنام، مولداوي فرآيند ثبت، نه تنها در 
اند به همين ترتيب، طراحي وايجاد دفاتر ثبت اطالعات اعتباري  وپاكستان نيز بسيار مؤثر بوده

ونيز در موزامبيك، ناميبيا، نپال، ) چين(موجب مردمي شدن بازارهاي اعتباري در بلژيك وتايوان
  . ان شده استنيكاراگوئه ولهست

كشورهايي همچون استراليا، دانمارك، هلند وسوئد بهترين تجربيات را در مقررات كسب 
يعني مقررات آنها قادر به ايفاي وظيفة اصلي ايجاد سهولت براي آغاز و انجام . اند وكار داشته

طلوب در اين كشورها، سرماية انساني م. كسب وكار، بدون تحميل بار اضافي به آن، بوده است
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در امور اجرايي عمومي واستفاده از فن آوري نوين، بار مقرراتي صاحبان كسب وكار را به 
موقعي كه بازارهاي خصوصي فعال باشد، رقابت، نقش قوانين را به عهده . رساند حداقل مي

گيرد اين كشورها تركيبي از مقررات ساده با تعاريف دقيق و حمايت از حقوق مالكيت را به  مي
تبديل شدن : اند كه ساير كشورها در تقالي رسيدن به آن هستند رفته و به چيزي رسيدهكار گ
هاي قانونگذاري و اجرا از جايگاه آمرانه و اربابانه به عواملي در خدمت  مردان در حوزه دولت

رساني هر چه بيشتر  ها و قوانين براي خدمت گذاري و نظارت بر حسن اجراي سياست سياست
شوند كه موجب مي گردد  تصادي از دست آوردهاي مهم اين كشورها محسوب ميبه فعاالن اق

  .تمامي آحاد كشور از فقير و غني در رعايت و ملتزم بودن به قانون هم نظر باشند

كه اين همگرايي در اجراي قانون ديده نشود محيط اقتصادي كشور به دوگانگي  در صورتي
، گفته دسوتو، نوشته هرناندو » راه ديگر«در كتاب چنانكه . در اجراي قانون دچار خواهد شد

برند  ان سياسي واقتصادي از آن بهره ميدوقتي قانوني بودن مزيتي است كه فقط قدرتمن« : شده 
. ندارند كساني كه از اين امتياز محرومند يعني فقرا، چاره اي جز توسل به فعاليتهاي غير قانوني

  )1385، دسوتو(

گردد  قتصادي در چارچوب فعاليتهاي رسمي و قانوني كشور موجب ميقرار گرفتن فعاالن ا
ها به صورت رسمي تشكيل گردند و تشكيل رسمي شركت ها به چهار دليل سودمند  شركت
توانند پس از كنار رفتن بنيانگذاران همچنان به فعاليت  اول آنكه مؤسسات حقوقي مي: است

. آيد گرفتن توان سهامداران، منابع بزرگي پديد ميدوم آنكه با كنار هم قرار . خود ادامه دهند
كه با قانونگذاري قانون  -سوم آنكه، فعاليت رسمي شركت با مسؤليت تعريف شده و معين

چهارم آنكه، . يابد مخاطرات كسب وكار كاهش مي -آغاز شد 1807تجاري فرانسه در سال 
هاي عمومي  كشورها و دادگاه كسب وكارهاي به ثبت رسيده، از خدماتي كه توسط نظام حقوقي

هاي  اين خدمات براي بنگاه. شوند شود، بهره مند مي هاي تجاري خصوصي فراهم مي يا بانك
به طور خالصه، تأسيس يك شركت رسمي در چارچوب ضوابط . ثبت نشده ارايه نمي شود

حقوقي، مخاطرات هرگونه مشاركت در كسب وكار را كاهش داده و طول عمر واحتمال 
  .)F.Schneider, A.Dreher- 2006(دهد قيت آن را افزايش ميموف

كشورهاي صاحب تجربه موفق، صرف نظر از كميت وكيفيت مقررات، در چگونگي ارزيابي 
مثالَ كشورهايي از قبيل كانادا كه حداقل زمان براي ثبت . و اصالح قوانين نيز مشتركاتي دارند
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ق اينترنت قابل ياي دارند كه از طر ثبتي سادههاي  اند برگه يك كسب وكار را برقرار كرده
اياالت متحده كه به حداقل زمان الزم براي  كشورهايي از قبيل آلمان، تايلند و. دسترسي است

اند، ضمانت اجراي خارج از دادگاه را مجاز  اي رسيده ضمانت حسن اجراي يك قرارداد وثيقه
هاي  تجربه. كند دي واجتماعي آن را تعيين ميطراحي مقررات، كارآيي آثار اقتصانحوه . اند كرده

موفق، به كشورهاي ثروتمند و توسعه يافته منحصر نمي شوند بلكه كشورهايي با اصالحات 
در . ها را در كشور خويش بكار گيرند كوشند اين تجربه قانوني در ساز و كارهاي خود مي

 .ميز بوده استبسياري از موارد، اصالح برخي از مقررات كسب وكار موفقيت آ

گاهي پيش  .هاي اصالحي هميشه براي كشورهاي فقير وثروتمند، يكسان نيست البته گزينه
هاي موفق در كشورهاي توسعه يافته، به سختي قابل انتقال به كشورهاي فقير  آيد كه تجربه مي

دهد وقتي قوانين بغرنج ورشكستگي در يك كشور  ورشكستگي مثالي است كه نشان مي. است
هاي اقتصادي است اما همين ساز و كارها در  سعه يافته موجب ضمانت حسن اختتام فعاليتتو

دراين قبيل موارد . شوند كشورهاي در حال توسعه معموالَ منجر به ناكارآمدي وحتي فساد مي
كشورهاي در حال توسعه الزم است با توجه به شرايط خاص كشور خويش و با بومي سازي 

رهاي ثروتمند را ساده كنند تا با موقعيت و شرايط خاص خود هماهنگ مقررات الگوهاي كشو
  . و سازگار باشد

با توجه به نكات فوق بانك جهاني كوشيده است پس از نقد و ارزيابي معيارهاي مختلف و 
هاي اقتصادي در كشورهاي  گيري و گسترش فعاليت تجزيه و تحليل متغيرهاي موثر بر شكل

ه عنوان مبنا و پايه تجزيه و تحليل فضاي عمومي اقتصادي كشورها هايي را ب مختلف، شاخص
مردان در مناطق مختلف جهان به  نظران و دولت معرفي نمايد و پس از كسب نظرات صاحب

پذيرش عمومي رتبه بندي كشورهاي جهان بر اساس اين . ها بپردازد سازي اين شاخص يكسان
ر كشورهاي مختلف بيانگر موفقيت بانك ها، توسط صاحب نظران و سياستگذاران د شاخص

هاي مطلوب و مورد نظر براي سنجش و نقد فضاي عمومي  جهاني در دستيابي به شاخص
 .اقتصادي كشورهاي مختلف در جهان است

  شاخص هاي فضاي كسب و كار از نظر بانك جهاني  - 3.3

رشناسان هاي معرفي شده توسط كا ها، تشخيص و آزمون و مقايسه مداوم شاخص بررسي
بانك جهاني و تعيين عوامل موثر بر محيط اقتصادي كشورها و تالش براي يافتن تعدادي معين 

ها موجب شده است كه در  ها براي ارزيابي جامع، همه جانبه و دقيق شاخص از اين شاخص
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هاي سنجش  ترين شاخص گانه را به عنوان مهمترين و اصلي هاي ده نهايت بانك جهاني شاخص
   .بي فضاي كسب و كار معرفي كندو ارزيا

در كشورهاي  را كار و كسب سهولت رتبه ،گفته پيش شاخص 10 به استناد با جهاني بانك
 ذكر به الزم نمايد مي گزارش كشور 183 تمامي براي اي صورت مقايسه به و مختلف محاسبه

 برخي ساختن پذير امكان و سازي آسان جهت به Doing Business شناسي  روش در است

محاسبات و  دقت از تاحدودي نوبه خود به كه اند شده وارد مطالعه در مفروضاتي محاسبات،
 همچنين از قدرت تشخيص و تعيين دقيق و منطبق بر واقعيت شاخص فضاي كسب و كار

ميزان و كيفيت  شامل كار و كسب آغاز و انجام يك در مهم امور برخي مثال براي. كاهد مي
 اقتصاد در متفاوت نظامهاي همچنين و بزرگ بازارهاي با كشور جاورتم زيرساختي، خدمات

همچنين مبناي بررسي و  .نداده است قرار توجه مورد مستقيماً اين مطالعه كالن كشورها را در
هاي محاسباتي، قوانين و مقررات مكتوب كشورهاست در حاليكه در بسياري  ارزيابي شاخص

  .آيد فاصله زيادي وجود دارد نچه در عمل به اجرا در ميكشورها بين سازوكارهاي مكتوب و آ

هاي بانك جهاني براي محاسبه شاخص هاي مورد نظر در كشورهاي مختلف با  پژوهش
هاي گوناگون و توجه به شش اصل مهم صورت گرفته است كه اين شش اصل در  تكيه بر روش

  :باشد هاي مختلف مبناي تشخيص و محاسبه مي شاخص

حب نظران و اشخاص با تجربه به همراه مشاوران دانشگاهي، قوانين و گروهي از صا
  .را جمع آوري و تحليل مي كنند 9مقررات نافذ

انجامد كه براي  كسب اطالعات اوليه به ساخت يك ابزار يا پرسشنامه ارزيابي مي
ها را  ها قادرند وضعيت كلي شاخص اين پرسشنامه. متخصصان محلي طراحي شده است

هاي بزرگ و مشاوران فعاالن اقتصادي براي ورود به حوزه  ايند تا وكالي شركتمشخص نم

                                           
9 - in force 
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و قضات  براي برخورداري از ضمانت حسن اجراي قراردادها  10كسب و كار يا وكالي دعاوي
 .بتوانند از آنها استفاده كنند

شود تا امكان مقايسه بين كشورهاي  پرسشنامه حول يك پرونده فرضي و يكسان ساخته مي
 .هاي مختلف با اطمينان هر چه بيشتر فراهم گردد گوناگون در زمانهاي مختلف و در عرصه

از تعامل ) معموالً چهار مرحله(بندي آنها  در چند مرحله براي كسب اطالعات و جمع
 .شود استفاده مي» كسب و كار«متخصصان محلي با گروه ارزياب و پژوهشگر فضاي 

اصالح نهايي پرسشنامه جهت جمع آوري اطالعات نتايج مقدماتي بدست آمده براي 
شود تا نواقص و خطاي پژوهش به  گسترده و حداكثري، به دانشگاهيان و شاغالن نشان داده مي

گيرد تا پس از  هاي متعددي قرار مي ها از لحاظ درستي در معرض آزمون داده.حداقل برسد
  .ت آيدبازبيني و تعديل اطالعات جمع آوري شده شاخص نهايي بدس

در تحقيقات بانك جهاني براي محاسبه و ارزيابي شاخص ها ورتبه بندي كشورهاي جهان 
هاي آگاهانه و ناآگاهانه  هاي گوناگون همانند پاسخ هاي بدست آمده از روش بر مبناي شاخص

براي ارزيابي دقيق . تري انجام داد تر و درست كمك گرفته شده است تا بتوان ارزيابي دقيق
هاي جمعي نسبت به شاخص هاي منفرد قدرت پيش بيني بيشتري  شاخص ب و كارفضاي كس

بر همين اساس كوشش مي شود تا در ارزيابي نهايي براي رتبه بندي كشورها مجموع . دارد
  .شاخص ها مورد توجه قرار گيرد

ارائه الگوهاي مناسب و  Doing Businessيكي از اهداف بانك جهاني از انجام پروژه 
در اين راستا عالوه بر . كشورها به انجام اصالحات براي بهبود فضاي كسب و كار استتشويق 

بندي كشورها بر اساس وضعيت نسبي شاخص هاي كسب و كار، به رتبه بندي كشورهاي  رتبه
  .اصالحگر نيز مي پردازد و اصالحات انجام شده را در گزارش خود ذكر مي نمايد

  ي شاخص ها چگونگي ارزيابي و رتبه بند - 3.4

، چارچوب منظمي 11و ظهور عقايد و نقطه نظرات جان مينارد كينز 1940تا قبل از دهه 
 .گيري درآمد و مخارج ملي در اقتصاد كشورها و در ادبيات اقتصادي وجود نداشت براي اندازه

                                           
10 - litigation lawyers 
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هاي ملي در كشورهاي جهان در روش شناسي بانك  پس از طرح عقايد كينز و محاسبه حساب
ده ها و اطالعات اقتصادي پيچيده به حدي ساده شد كه بتواند نمايي كلي از اقتصاد هر جهاني دا

توان  به اين ترتيب با تكيه بر اين اطالعات و حسابهاي ملي محاسبه شده مي. كشور را نشان دهد
با تبديل شدن اين روش . عملكرد و ساختار اقتصاد كشورها را با دقتي بيش از سابق ارزيابي كرد

  . يك استاندارد بين المللي، مقايسه جايگاه مالي كشورها نيز امكان پذير شدبه 

ها نيز دستيابي به  عالوه بر اقتصاد ملي و محاسبات مربوط به آن، در سطوح اقتصاد بنگاه
ها را در جايگاهي قرار داد كه  ها و ابزارهاي سنجش اطالعات، مديران و صاحبان شركت روش

  .پذير سازد عات را به سهولت امكاندسترسي به آمار و اطال

هاي رسمي يا  در هر كشور تركيبي از متخصصان همان كشور  اعم از افراد شاغل در سازمان
ها به كار  آوري و استخراج شاخص نظران مستقل و نيز متخصصان خارجي براي جمع صاحب

ات مخاطرات پس از كسب آمار و اطالعات از كشورهاي مختلف واحد اطالع. شوند گرفته مي
. كند تا ارزيابي هاي اوليه را انجام دهد تحليلگر اهل محيط، استفاده مي 17محيط كسب وكار از 

ها با روش دلفي  رده بندي. كنند هاي آنها را بررسي مي نفر متخصص خارجي، تحليل 100سپس 
ن نمرة كل هاي قبلي خود و ميانگي گران خارجي، رده بندي شود، به ترتيبي كه تحليل انجام مي

  . افراد براي هر شاخص را مبناي تعيين و تشخيص نهايي شاخص قرار مي دهند

   .است گانه ده يها بدست آمده در شاخص يرتبه در هر شاخص معدل صدك رتبه ها

 ازينداشته باشد، امت يو مقررات خاص نيها قوان از شاخص يكيدر حوزه  يكشور اگر
روز  5دستورالعمل،  5كسب و كار به  كيشروع  يبرا سلنديمثال در ا يبرا. رديگ يم »رفعاليغ«

چهار شاخص به  نيدر ا سلنديا. است ازيدرآمد سرانه ن% 15.8و  انهيدرآمد سرانه سال% 3زمان و 
 سلنديا نيانگيبه طور م نيبنابرا. م صدك را بدست آورده است67و  19، 4، 14 يهارتبه  بيترت

   . كند يدك را كسب مم ص26در شاخص شروع كسب و كار رتبه 

                                                                                            
11 - John Maynard Keynes  
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هاي آماري مي تواند با  الزم به ذكر است جمع آوري، طبقه بندي و تجزيه و تحليل داده
هايي از قبيل كمبود زيرساخت براي تغيير داده ها يا ناسازگاري بين سيستم ها مواجه  چالش
   12.گردد

 2010و  2009ارائه گزارش بانك جهاني در خصوص فضاي كسب و كار در سالهاي 
اين گزارش با تكيه بر . دهد تصوير روشني از وضعيت عمومي اقتصاد كشورها نشان مي

هاي مختلفي مترتب   ها نيز بر مولفه گانه ارائه شده است كه هر يك از شاخص هاي ده شاخص
  .شود ها پرداخته مي است كه در اين فصل بصورت جداگانه به بررسي هر يك از اين شاخص

  ها اهميت نسبي شاخص - 3.5

 اي توسعه اقتصادي هاي سياست جمله بخش خصوصي از سازي توانمند است مسلم آنچه

 هاي سياست جمله بخش خصوصي از سازي توانمند .است استفاده دنيا مورد تمام در كه است

 مهم اين .باشند مي بازار و مدني نهادهاي دولت، آن ضلع سه كه است مدار اشتراك و اجتماعي

 در چين تجربه .نيست ميسر ها وتشكل صنوف گيري شكل براي بمناس فضاي ايجاد با جز

 و كسب محيط كه رسانيده است اثبات به را موضوع اين اقتصاد در خصوصي بخش رشد زمينه
 بدون و تنهايي به سازي خصوصي و است خصوصي بخش رشد براي الزم شرط مناسب كار

 بخش به دولتي بخش از قتصادا انتقال از تواند نمي كار و كسب محيط الزامات به توجه

  .كند كفايت خصوصي

 در بايد فراگير تشكل عنوان به بازرگاني اتاق و ها تشكل خصوصي، بخش اساس اين بر

 مقابل در تنها و يكه صورت ها به بنگاه زمانيكه تا .گيرند قرار تقويت و حمايت مورد قانون

 تفسير اين با .بود نخواهيم خصوصي بخش شكوفايي گيرند، شاهد قرار دولتي هاي دستگاه

 رقابتي فضاي ايجاد و الزم هاي زمينه شدن ازفراهم پيش ملي هاي سرمايه واگذاري در تعجيل

  .بود خواهد ساز مشكل خصوصي بخش و دولت بين

 به نيز كار بازار در اقتصاد، عرضه سمت بر كار و كسب فضاي منفي تاثير از صرف نظر

 .نيست بازار كار براي جديد كار نيروي جذب براي بيشتر يريپذ انعطاف از گريزي رسد نظرمي

                                           
آوري و ترجمه مهدي و فائزه انصاريان  جهت اطالع بيشتر به مباحث عمومي فناوري اطالعات، جمع 12

  . مراجعه فرماييد
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 انعطاف  و بيشتر (Security) امنيت  سمت به كار بازار مديريت تمايل رسد مي نظر به

(Flexibility) ،به گونه . است آورده پديد كشورها كالن اقتصاد براي را فراواني مشكالت كمتر
ر به دفاع از حقوق كارگران مشغول توجه دارد تا آنكه اي كه قوانين كار موجود در كشورها بيشت
  . زمينه را براي اشتغال بيشتر فراهم نمايد

 حمايت بين گريزناپذير (Trade off)معاوضه  يك دهند مي نشان و تجربي نظري مطالعات

 (Outsiders)غيرشاغل  كار نيروي اشتغال براي فضا ايجاد و (insiders)شاغل  كار نيروي از
 (real wages)واقعي  دستمزدهاي تعديل كه آن است زمينه اين در اصلي توصيه .دارد وجود
  .باشد سازگار كار نيروي وري بهره تغييرات حتماً با

فعاليت  مراحل كليه شامل كار و كسب هاي عرصه تمامي در قوانين تسهيل و سازي شفاف
 آحاد مشاركت به ترغيب براي مالز شرط فعاليت انحالل تا توليد گيري شكل مرحله از اقتصادي

است كه اين مهم توسط نهادها و موسساتي در داخل  خارجي گذار سرمايه اقتصادي بويژه
سرمايه . )Casero- 2004(كشور و همچنين نهادها و سازمانهاي بين المللي انجام مي شود

اين اطالعات گذاران خارجي و حتي فعاالن اقتصادي در داخل كشورها مي كوشند با استفاده از 
  .و همچنين رتبه بندي ها در خصوص آغاز فعاليتهاي اقتصادي خويش تصميم گيري كنند

برخي سازمانهاي بين المللي كه كشورها را بر اساس وضعيت اقتصادي آنها ارزيابي و رتبه 
  . باشند كنند به شرح زير مي بندي مي

در مورد احساس  ايدن رانيدهر ساله از م »يكرن يت يا« سرمايه گذاري نانيشاخص اطم -
 تيجذاب يبه عبارت ايو  ايسراسر دن يموجود در بازارها يو فرصتها سكير زانيآنها از م
  .كند يم يو بر اساس آن كشورها را رتبه بند. كند يم ينظرسنج ايمختلف دن يبازارها

  .كند يرا محاسبه م ياقتصاد يشاخص آزاد زريفر اديبن -

كشورها تحت عنوان  ياقتصاد ياستهايس ياز بررس يگزارشهر ساله  جيتيهر اديبن -
داشته  يكه بازار آزادتر يگزارش هر كشور نيدر ا. كند يمنتشر م ياقتصاد يشاخص آزاد

 يها را در نظر نم متيو سطح ق ياقتصاد استيس تيفيكند و ك يكسب م يباشد رتبه بهتر
  .رديگ
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هفت معيار مربوط به امنيت شغلي رتبه  كشورها را بر اساس ILOسازمان بين المللي كار  -
  .بندي مي كند

  .صندوق بين المللي پول هر ساله شاخص رقابت اقتصادي را منتشر ميكند -

 .سازمان شفافيت بين المللي شاخص فساد اقتصادي را منتشر مي كند -

كليه اين شاخص ها درصدد هستند تصويري از وضعيت اقتصادي و يا اجتماعي كشورها را 
  .ي شناخت هر چه بيشتر سرمايه گذاران معرفي نمايندبرا

در اين پژوهش تمركز مباحث بر شاخص هاي مربوط به فضاي كسب و كار است كه 
  .مطرح شده است Doing Businessتوسط بانك جهاني در قالب پروژه 

 

  گانه هاي ده شاخص - 3.6

از ده  بانك جهاني براي بررسي و ارزيابي فضاي كسب و كار در كشورهاي مختلف
شاخص اصلي استفاده مي كند كه هر يك از آنان داراي چند شاخص فرعي مي باشند با جمع 
بندي گزارشها و اطالعات مربوط به اين شاخصها وضعيت فضاي اقتصادي كشور را نمره داده و 

  .اين ده شاخص به شرح زير مي باشند. سپس به رتبه بندي آنها مي پردازد

 ارشاخص شروع كسب وك - 3.6.1

به منظور تاسيس و سرمايه گذار كه يك كارآفرين  كل فرآينديشاخص شروع كسب و كار 
رسمي براي شروع يك كسب وكار  كسب آمادگيتا از شروع فرآيند ثبت شركت يك شركت 

به فراهم  مربوط چالشهاي شاخص اين در .را بررسي مي كند تجاري و يا صنعتي انجام مي دهد
 تعداد شامل) است شركت ثبت فرآيند منظور(جديد  فعاليت كي آغاز نمودن شرايط براي

نمايد، را  طي اقتصادي قانوني فعاليت يك آغاز براي كارآفرين يك است الزم كه مراحلي
 نياز مورد سرمايه حداقل و ميزان هزينه و فرايند براي انجام الزم زمان متوسط .بررسي مي كنند

ملي به عنوان معيارهاي اصلي  ناخالص درآمد انهسر به صورت درصدي از فعاليت آغاز براي
 .است گرفته قرار مورد توجه اين بررسي

دستگاه حكومتي مي تواند با فراهم كردن . ورود به كسب و كار نياز به كسب اطالعات دارد
اطالعات الزم و استفاده از فن آوري اطالعات و در اختيار قرار دادن آنها، كارآفرينان و فعاالن 
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دي را در مسير ثبت شركت ياري نموده و بدون معطلي شرايط پشت سر گذاردن اين اقتصا
براي مثال تهيه يك برگه حاوي شرايط الزم براي ثبت نام واحد و جمع . مرحله را فراهم نمايد

آوري اطالعات آماري مربوط به نظام تجاري و مالياتي و ساير اطالعات ديگر بار كارآفرينان را 
 . سرعت در افزايش تعداد مشاغل جديد مي انجامدكم كرده و به 

بررسي مقررات ورود به كسب و كار و قوانين نيروي كار نشان مي دهد كه براي مقابله با 
دفاتر ثبت . تجربه هاي قانوني ناكارآمد، ناعادالنه، يا فاسد، اين قوانين بايد شفاف و آسان باشند

و دستگاههاي مسئول در  13عالي رتبه دولتي در دسترس و امكان دسترسي به دفاتر مأمورين
در برخي . صدور موافقت نامه ها يا دادگاه هاي اجرايي كارآمد به اجراي قوانين كمك مي كند

كشورهاي توسعه يافته قوانين به طور كلي براي يك بازه زماني تعريف مي شوند و در پايان 
و متناسب با شرايط هر كشور و تسهيل قوانين به روز شده . دوره مورد بازبيني قرار مي گيرند

كننده براي طي كردن اين مرحله به بهبود شرايط ورود به كسب و كار و اوضاع نيروي كار 
 .كمك مي كند

Doing Business ، پردازد كه يك كارآفرين به طور رسمي  هايي مي به ثبت همه دستورالعمل
اين . را به شكل قانوني آغاز كندبه آنها نياز دارد تا يك كسب و كار صنعتي يا تجاري 

و تكميل  –به دست آوردن اجازه ها و مجوزهاي الزم اطالعات الزم براي ها شامل  دستورالعمل
پرسشنامه تهيه شده در بانك . براي شروع كار است –كليه نوشته ها، تأييدات و اطالعيه ها 

رايط عادي مي پردازد و نيز جهاني به محاسبه هزينه و زمان انجام دادن هر دستورالعمل در ش
فرض مي شود كه چنين اطالعاتي كامالً . حداقل سرمايه الزم براي شروع را نيز در نظر مي گيرد

در دسترس است و همه عوامل حكومتي مرتبط با اين فرآيند، به شكل كارآمد و بدون فساد كار 
  .مي كنند

اي كسب و كار بين كشورها در جمع آوري داده هاي مربوط به اين شاخص، براي آنكه فض
  .فرض به شرح زير به كار گرفته شده است 10قابل مقايسه شود، 

                                           
13 - ombudsman 
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اگر بيش از يك نوع شركت با مسؤوليت (شركت از نوع مسؤوليت محدود است -
محدود در يك كشور وجود داشته باشد، متداول ترين نوع بنگاه ها در نظر گرفته مي 

  ).شود

 .دارد در پرجمعيت ترين شهر كشور قرار-

مالكيت آن صددرصد داخلي است و بنيانگذاران آن پنج نفر هستند كه هيچ يك -
 .شخصيت حقوقي ندارند

برابر درآمد سرانه داخلي است و نقداً پرداخت مي  10ارزش سرمايه اوليه شركت -
 .شود

به فعاليت هاي صنعتي و تجاري معمولي نظير توليد و فروش محصوالت يا خدمات -
 .ي پردازدبه عموم مردم م

 .و دفاتر خود را اجاره مي كند) توليدي(مجتمع تجاري -

 .از  مشوق هاي خاص سرمايه گذاري يا هر گونه مزاياي ويژه برخوردار نيست-

كارمند دارد كه همگي اتباع داخلي  50و حداكثر  10يك ماه پس از شروع كار حداقل -
 .هستند

 .رانه استبرابر درآمد س 100گردش مالي آن حداقل به اندازه -

  . صفحه اي براي شركت خود دارد 10سند مالكيتي -

 در جديد كار و كسب يك آغاز دهد فرآيند نمونه بررسي بانك جهاني نشان مي براي

در مقايسه با كشورهاي عضو ) كار و كسب آغاز عرصه در نخست رتبه حايز كشور(استراليا 
OECD به شرح زير است.  
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درصد از (حداقل سرمايه الزم براي شروع كسب و كار 
  )سرانه درآمد ناخالص ملي

0  5/32  

هاي آغاز كسب وكار در استراليا شاخص:  3-1جدول 

  OECD  استراليا  شاخص

  6/ 0  2  حلتعداد مرا

  9/14  2  )روز(زمان الزم براي انجام مراحل 

  5/ 1  / .8  )درصد از سرانه درآمد ناخالص ملي(هزينه 
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  :باشد فرآيند اين شاخص در كشور استراليا شامل دو مرحله به شرح جدول زير مي 

شماره 
  مرحله

  فرآيند
زمان الزم 

جهت انجام 
  )روز(فرآيند 

هزينه انجام 
دالر (فرآيند 

  )استراليا

I 

درخواست ثبت ) ASIC )201تكميل فرم 
شركت و دريافت گواهي شركت و شماره 

   ”CAN“شركت استراليايي
(Australian Company Number)  

1  400  

II  

با نهاد مالياتي از طريق ) بر خط(ارتباط اينترنتي 
از طريق تماس اينترنتي، شركت  ACNشماره 

با توجه به ميزان گردش مالي و ويژگي كاري 
دريافت   ABNرقمي 11يك شماره شناسايي 

 Australian Business) .مي كند
Number)   

اراي كاركن هم چنانچه شركت مورد نظر د
باشد بايستي فرم در نظر گرفته شده را نيز 

 .تكميل نمايد

  بدون هزينه  1

مراحل آغاز كسب و كار در استراليا: 3-2جدول 
از الزامات آغاز رسمي و قانوني يك فعاليت، طي نمودن فرآيند انتخاب نام خاص براي 

نتشار اعالميه در روزنامه شركت، سپرده گذاري و اخذ گواهي بانكي، ثبت قانوني شركت، ا
رسمي، تهيه دفاتر حسابداري، پرداخت حق تمبر و اعالم كاركنان به نهاد مربوطه مانند تامين 

  . اجتماعي است

به طور كلي وجود مقررات ورود به كسب وكار الزم است زيرا هيچ كشوري نمي تواند 
بر اساس تئوري منفعت  بدون وضع و اجراي قوانين به اداره امور اقتصادي كشور بپردازد
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بازارهاي فاقد مقررات به شكست هاي متنوعي از قدرت انحصاري گرفته تا آثار  14عمومي پيگو
از طريق وضع مقررات بسياري از نارسايي . دچار مي شوند)  externalities( جانبي ناخواسته 

دولت بر تازه واردان در بحث ورود به بازار طبق نظريه پيگو، . هاي بازار را مي توان جبران كرد
نظارت مي كند تا اطمينان يابد كه مصرف كنندگان در جامعه كاالهاي باكيفيت از فروشندگان 

به اين ترتيب تازه واردان موظف به رعايت حداقل استانداردهايي . خريداري كنند» تأييد شده«
الزم براي  ثبت رسمي شركتها همچنين به آنها اعتبار. در كيفيت محصوالت خود مي گردند

البته آمارها نشان مي ) Jankove - 2002. (فعاليت در بازار و تعامل با شركتهاي ديگر را مي دهد
دهند چنانچه اين قوانين خيلي دست وپاگير و زياد باشند سبب بهبود و تسريع در ميزان ورود 

  . اند كسب و كارهاي جديد و سالمت بازار در كشورهاي با مقررات زياد نشده

غاز يك كسب و كار هر چه تعداد روز وهزينه اداري تأسيس بيشتر باشد مشكالت در آ
كارآفرينان را بيشتر كرده وهر جا كه پاي مقامات حكومتي و دخالت يافتن سليقه هاي فردي و 
همچنين شيوع روابط پنهاني در انجام كارها در ميان باشد حتي امكان افزايش مشكالت نيز 

ار ثبت شركت، احتمال ثبت كسب و كار جديد را براي كارآفرينان بالقوه فرآيند دشو. وجود دارد
مشاهده . )2006-دريهر، اشنايدر(كم تر مي نمايد و آنها را به اقتصاد غيررسمي سوق مي دهد

مي شود كه در كشورهاي فقير آغاز كسب وكار هم داراي قوانين بيشتر وهم داراي هزينه باالتر 
» تئوري منفعت عمومي قانونگذاري«اين موضوع با . وتمند مي باشدوزمانبرتر از كشورهاي ثر

نظريه انتخاب «اما ) كه طبق آن قانونگذاري بيشتر براي جامعه مطلوب است(مطابقت ندارد 
تأييد مي كند كه مقررات ورود به كسب و كار به نفع سياستمداران و بوروكرات » عمومي
 15استيگليتز. از نظر اجتماعي اثربخش نمي داند نظريه انتخاب عمومي قانونگذاري را. هاست

قانونگذاري براي ورود را سدي در مقابل تازه واردان مي داند و مك چسني و دسوتو معتقدند 
قوانين ورود به اين خاطر وضع مي شوند كه مقامات دولتي ازدادن مجوزها امتناع كرده و در 

براي تسهيل ورود به كسب .ري بپردازندازاي موافقت خود رشوه دريافت كنند و به رانت خوا
وضع مقررات سخت گيرانه .  وكار هم نظام اداري و هم نظام حقوقي نياز به اصالحات دارند

                                           
14 Pigou’s public interest theory of regulation 

15 Steigleitez 
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براي ورود به كسب وكار، موجب سرمايه گذاري خصوصي كمتر، قيمتهاي مصرف كننده بيشتر، 
  . فساد اداري بيشتر وبزرگتر شدن اقتصاد غير رسمي مي شود

يچ حكومتي امكان ثبت يك كسب وكار جديد را طي يك مرحله منفرد فراهم هرچند ه
مثالً در كانادا، شخص . نكرده است، ولي برخي از كشورها به چنين حدي نزديك شده اند

كارآفرين، ازطريق مركز بايگاني الكترونيك اينترنتي، برگه ثبت فدرال را تكميل كرده ودر همان 
او با همين شماره، درخواست شمارة مالياتي از ادارة . ت مي كندساعت، شماره كسب وكار درياف

در استراليا نيز . امور گمركي ومالياتي، تخفيف پرداختها، وجوازهاي تخصصي را تكميل مي كند
  . چنين فرآيندي وجود دارد

  درصد كشورها  هدف از دستورالعمل
  93  ثبت مالياتي

  87  ثبت نيروي كار
  76  ثبت اداري
  68  نكيسپرده با

  63  گواهي دفتر اسناد رسمي
  62  خدمات درماني

  36  آگهي در روزنامه
  38  نشان شركت
  32  ثبت در دادگاه
  27  اتاق بازرگاني

  17  اداره آمار
  12  محيط زيست

مراحل مربوط به آغاز كسب و كار در كشورهاي مختلف: 3-3جدول 
  »انجام كسب و كار«پايگاه داده هاي : منبع

  

با وجود اين در كشورهايي . احل ذكر شده فايدة ساير مرحله ها مورد ترديد استبه جز مر
.  كه براي ورود به كسب وكار مقررات فراوان وضع مي كنند، تنوع گيج كننده اي ديده مي شود
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در يك بررسي به منظور مشخص كردن تعداد مراحل مربوط به تسهيل در آغاز كسب و كار 
  .اند لف معرفي شدهمراحل زير در كشورهاي مخت

تا  2004از گزارش سال (تحليل شش سال سابقه اصالح ساختار در كشورهاي جهان 
مؤيد آن است كه در اقتصادهاي نسبتًا فقير اما با مديريت خوب اقتصادي و سياستگذاري ) 2009

واحد  27مناسب در زمان آغاز فعالت بنگاه ده روز كاهش و در بهبود رشد سرمايه گذاري 
  .تأثيرگذار بوده است درصد

  اخذ مجوزها - 3.6.2

پس از آنكه كارآفرين و يا سرمايه گذار موفق به ثبت يك كسب و كار جديد گرديد، 
براي بررسي اين . موظف است مقرراتي را به منظور عملياتي نمودن فعاليت پشت سر بگذارد

تعامل با ميزان سهولت يا سختي فرآيند بانك جهاني از يك مدل فرضي بهره گرفته است و 
به عنوان نمونه هاي ساخت يك انبار براي مصارف صنعتي را  مراجع قانوني صادر كننده مجوز

چراكه فعاليتهاي ساختماني از  .قرار مي دهدبررسي كسب مجوزهاي كسب و كار مورد 
درآمد ملي در كشورهاي عضو % 10بزرگترين بخش هاي هر فعاليت اقتصادي است و تقريبا 

به عالوه . به فعاليتهاي ساختماني اختصاص دارد) OECD(همكاريهاي اقتصادي  سازمان توسعه و
منازل و اداراتي كه به طور استاندارد ساخته شده . صدور چنين مجوزهايي كامال منطقي است

 )2006خيرخواهان، . (اند، جان انسانها را نجات مي دهند

كسب  عمليات فرآيندهاي يبر بررس Doing Business گزارشات فرآيند اين بررسي براي
 تكميل الزم، هاي پروانه و مجوزهاي فني اخذ از اعم ساختمان استعالمها و مجوزهاي بخش

 دريافت انشعابات به مربوط اقدامات و ايمني مقررات بازرسي، رعايت دستورالعملهاي ها، فرم

و هزينه اتمام هر  محاسبه زمان از اين بررسي ها هدف نهايي .است مبتني ... و گاز و برق و آب
   .مرحله در شرايط واقعي و متعارف براي فعاالن اقتصادي است

جدول زير شاخص مربوط به سهولت اخذ مجوزهاي ساخت در كشورهاي برتر منطقه و 
  .را نشان مي دهد OECDو  MENAجهان و همچنين ميانگين كشورهاي عضو 
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منطقه   بحرين  شاخص اخذ پروانه
MENA  

هنگ 
  كنگ

منطقه 
OECD  

  15/ 1  7  18/ 9  13  تعداد مراحل
  157/ 0  67  159/ 3  43  )روز(مدت انجام 

درصد از (هزينه 
  )درآمد سرانه

6/54  4 /358  7 /18  1 /56  

وضعيت شاخص سهولت اخذ مجوزهاي ساخت در جهان:3-4جدول

 74مرحله بايد طي شود كه  11در كشور نخست جهان براي دريافت مجوز ساخت و ساز 
در حالي كه در . درآمد ملي صرف آن مي شود% 9.3طول انجاميده و هزينه اي معادل روز به 
  .مدت زمان صرف شده حدوداً سه برابر و هزينه مورد نياز بسيار باالتر است MENAمنطقه 

جدول زير جزييات مربوط به تعداد مراحل اخذ مجوز ساخت كارگاه در كشور سنت 
  :وينسنت را به نمايش مي گذارد

  :در نظر گرفته شده است Kingstonدر شهر  XCDهزار  3500ش كارگاه ارز

شماره 
  مرحله

زمان الزم   فرآيند
جهت انجام 

  )روز(فرآيند 

هزينه انجام 
فرآيند 

)XCD(  
I  دريافت مجوز ساخت از واحد طراحي

  فيزيكي
42  300  

II   درخواست و دريافت بازرسي بر شروع
  فعاليتهاي ساختماني

 بدون هزينه  1

III   بازرسي تصادفي)Random ( در طي
  مراحل ساخت

 بدون هزينه  1

IV  بدون هزينه  1  درخواست و دريافت بازرسي از انجام كار 
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شماره 
  مرحله

زمان الزم   فرآيند
جهت انجام 

  )روز(فرآيند 

هزينه انجام 
فرآيند 

)XCD(  
V  بدون هزينه  1  تقاضاي انشعاب برق 
VI   انجام بازرسي در خصوص دريافت انشعاب

  برق و در نهايت دريافت مجوز انشعاب
 بدون هزينه  7

VII  250  21  دريافت انشعاب برق  
VIII  بدون هزينه  1  تقاضاي انشعاب آب 
IX   انجام بازرسي در خصوص دريافت انشعاب

  آب
 بدون هزينه  1

X  300  7  دريافت انشعاب آب  
XI  125  7  دريافت خط تلفن ثابت  

 جزئيات مراحل اخذ مجوز ساخت كارگاه در كشور سنت وينسنت:  3-5جدول 

يد اسناد زمين مورد نظر از نظر كاربري توسط به طور كلي براي احداث يك كارگاه ابتدا با
بنابراين نقشه و مدارك الزم . نهادي مانند شهرداري تاييد شوند و ماليات مربوطه پرداخت شود
پس از اخذ مجوز الزم، . شود براي درخواست مجوز به سازمان متولي صدور مجوز ارائه مي

از سوي يك شركت ناظر مستقل مي  براي شروع فعاليتهاي ساختماني درخواست انجام بازرسي
در طول مراحل ساخت نيز بازرسي هاي سرزده صورت مي گيرد كه در قوانين كشورها . شود

پس از اتمام ساخت كارگاه براي . دفعات بازرسي در جريان ساخت يك واحد تعيين شده است
شعاب برق پس از آن براي دريافت ان. دريافت پايان كار، درخواست بازرسي نهايي مي شود

پس از اخذ . اقدام مي شود كه پس از انجام بازرسي هاي الزم مجوز انشعاب صادر مي شود
مجوز انشعاب نيز مدتي سپري مي شود تا انشعاب برق وصل شود كه در هر يك از اين مراحل 

انشعاب آب و فاضالب نيز با طي مراحل مشابه اخذ مي . هزينه هاي مربوطه بايد پرداخت شوند
  .خط تلفن ثابت نيز  مدتي پس از درخواست و پرداخت هزينه مربوطه وصل خواهد شد. شود

اين مراحل در كشورهاي مختلف داراي تفاوتهايي است كه موجب افزايش زمان و هزينه 
 .هاي مربوط به آن مي شود
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  :استخدام و اخراج نيروي كار - 3.6.3

گذارد شاخص  مي هايي كه به صورت ملموس بر فضاي كسب و كار تأثير يكي از شاخص
ناپذير به عنوان يكي از  وجود بازار كار انعطاف. كار است مربوط به استخدام و اخراج نيروي

كار از بخش  شود و موجب انتقال نيروي هاي شغلي محسوب مي روي ايجاد فرصت موانع پيش
 استخدام در كارفرمايان كه هايي سختي و مشكالت .شود رسمي به بخش غيررسمي اقتصاد مي

  . است مستتر شاخص اين در اند مواجه آن با كارگران اخراج يا و

براي بررسي اين شاخص پرسشنامه هايي طراحي شده اند كه در آنها از كارشناسان خواسته 
 ساعت ميزان قرارداد، تنظيم در و كارفرما كارگر عمل آزادي مي شود به سواالتي در مورد ميزان

 و استخدام هاي هزينه نيروي كار، اخراج و استخدام نحوه انه،كارشب و تعطيل ايام در كار كار،
 صفر از ارقام شاخص هر در جدول رده بندي دامنه. كارفرما پاسخ دهند براي كار نيروي اخراج

 هاي شاخص . است مقررات تر بودن غيرمنعطف و سختي مبين باالتر رقم . است صد تا

 داده پرسشنامه هاي در فرم شده مطرح پرسشهاي به كه هايي پاسخ براساس كار نيروي استخدام

   .شود مي تهيه است شده

 مفروضات برخي مختلف كشورهاي در شرايط ميان همساني ايجاد منظور به كه نماند ناگفته

 به توان مي مفروضات اين جمله از . است شده نظرگرفته در كار ومحيط كار نيروي قبال در

 سابقه سال 20 با و وقت تمام مورد بررسي مرد، گرپرجمعيت،كار شهر در شركت شدن واقع

 شركت باشد اجباري دراتحاديه عضويت آنكه مگر باشد نمي كارگران اتحاديه عضو باشد، كاري

 بر اعمال محدوديت است توضيح به الزم . است داخلي مالكيت با تماماً و محدود مسئوليت با

كار،  نيروي اخراج هنگام به ثالث نهاد يك رفتنقرارگ جريان در و تعطيل ايام در كار شبانه، كار
  .گيرد مي منفي امتياز شاخص محاسبه براي و شده تلقي منفي نكات

كشورهاي دنيا براي حمايت از منافع كارگران و تأمين حداقل استاندارد زندگي براي مردم 
هد قوانين كار تجربه نشان مي د. اند خود سيستم پيچيده اي از قوانين و نهادها بوجود آورده

بيشتر و سخت تر موجب مشاركت كمتر نيروي كار و باال رفتن نرخ بيكاري بويژه در ميان 
در بسياري كشورها سيستم تنظيم بازار كار عالوه بر حمايتهاي بنيادي حقوق . جوانان مي گردد

  : )Casero- 2004(مدني سه حوزه حقوقي را در بر مي گيرد

  .دهاي استخدام فردي مربوط استقانون استخدام كه به قراردا -
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قانون روابط كارگر و كارفرما كه به چانه زني، توافق و اجرايي شدن قراردادها بين -
  .   كارگر و كارفرما و نيز سازماندهي اتحاديه هاي صنفي مربوط است

قانون تأمين اجتماعي براي پاسخگويي به نيازها و شرايط اجتماعي كه اثر مهمي بر -
از جمله مسائل كهولت سن، معلوليت، مرگ و مير، بيماري و بيكاري كيفيت زندگي 

 .دارد

تئوري اثربخشي، تئوري قدرت :  16اين قوانين از منظر سه تئوري عمده انتخاب نهادي
  .سياسي و تئوري حقوقي قابل تجزيه و تحليل مي باشند

ممكن نيازهاي ترين وجه  شوند تا به اثربخش بر اساس تئوري اثربخشي، نهادها تنظيم مي
هر جامعه يك سيستم كنترل اجتماعي بر فعاليتهاي اقتصادي انتخاب . يك جامعه را تأمين كنند

مي كند كه نيروهاي بازار، حل اختالف در دادگاهها، مقررات دولتي و مالياتهاي اصالحي و 
  . يارانه ها را به صورت بهينه هماهنگ كند

دي كه قدرت را در دست دارند براي كسب در تئوري قدرت سياسي، نهادها توسط افرا
در اين تئوري با رأي گيري . منفعت به بهاي ضرر كساني كه بيرون از قدرتند، شكل مي گيرند

صوري و همگرا با قدرت حاكم كه فرصت بازتوزيع منابع را از بين مي برند و همچنين بر 
توسط سنت حقوقي آن اساس تئوري حقوقي، رويكرد يك كشور به مقررات و آئين نامه ها 

بيشتر كشورهاي دنيا ساختارهاي حقوقي اوليه خود را از كشورهاي . كشور شكل مي گيرد
به طور كلي سنتهاي حقوق . پيشتاز در اين زمينه يعني انگليس، فرانسه، آلمان و امثالهم گرفته اند

در تعادل  مدني و عرفي استراتژي هاي متفاوتي براي مقابله با موارد شكست بازار خصوصاً
  . )Casero- 2004(بخشي به بازار نيروي كار به كار مي گيرند

براي ارزيابي اين تئوريها داده هايي در مورد استخدام، روابط كارگر و كارفرما و قوانين 
. تأمين اجتماعي جمع آوري و براي اندازه گيري ميزان حمايت از نيروي كار كدگذاري شدند

جود در مورد توسعه اقتصادي، سياستهاي دولتهاي چپگرا، قدرت اين داده ها با اطالعات مو
اتحاديه ها، موانع سياسي فعاليت دولتها و منشأ حقوقي تركيب شدند تا به عوامل تعيين كننده 

                                           
16 Institutional choice theory 
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همچنين اطالعات اقتصاد غيررسمي، مشاركت نيروي كار، بيكاري و . مقررات بازار كار برسيم
ص شود چه كسي از مقررات بازار كار نفع مي برد و دستمزدهاي نسبي بررسي شدند تا مشخ

  .چه كسي ضرر مي كند

تاكنون تحقيقات زيادي در مورد مقررات كار توسط سازمانهاي مختلف انجام شده است 
اما داده هاي بانك جهاني در ... و) OECD(مثل سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي 

  .تر است كامل Doing Businessپارادايم

كنند؟ تئوري مبناي بيشتر اين دخالتها اين است  بيشتر دولت ها در بازار كار دخالت ميچرا 
كارفرمايان . كه بازارهاي كار، ناكارآمد هستند و در نتيجه در روابط استخدامي رانت وجود دارد

از كارگران سوء استفاده مي كنند تا از آنها رانت دريافت كنند و اين منجر به بي عدالتي و 
از نظر دولتها كارفرمايان در مقابل گروههاي آسيب پذير، . )2005ريگليني، (ارآمدي مي شودناك

تبعيض قائل مي شوند، حقوق كم مي دهند، با تهديد به اخراج از آنها بيشتر از خواسته و 
... توانشان كار مي كشند، در مقابل تهديدات جاني، بيماري يا معلوليت آنها را بيمه نمي كنند و 

پاسخ به بي عدالتي و ناكارآمدي بازار كار آزاد، تقريباً همه كشورها براي حمايت از كارگران  در
تعيين مقررات بازار كار با هدف حمايت از كارگران در مقابل كارفرمايان به . دخالت مي كنند

  )Ernestolopes- 2007.(چهار شكل صورت مي گيرد

مي كنند و بعضي حقوق اوليه براي كارگران اول، دولتها تبعيض در بازار كار را ممنوع 
دوم، دولتها روابط كارگر و كارفرما . شاغل وضع مي كنند مثل مرخصي زايمان يا حداقل دستمزد

را تنظيم مي كنند با مثال محدود كردن نوع قراردادها و باال بردن هزينه هاي تعديل كاركنان و 
مايان در مقابل كارگران، دولتها به اتحاديه سوم، در پاسخ به قدرت كارفر. افزايش ساعات كار

هاي كارگري قدرت مي دهند تا به نمايندگي از كارگران در مذاكره با كارفرمايان استراتژي هاي 
و در نهايت، دولتها خود بيمه اجتماعي بيكاري، كهولت سن، معلوليت، . خاصي به كار گيرند

  . بيماري، سالمت و عمر فراهم مي كنند

ها تركيبي از دخالتهاي دولت در بازار كار را انتخاب مي كنند كه رفاه اجتماعي برخي كشور
تفسير استاندارد اين هدف، درمان شكستهاي بازار مثل موارد سوء استفاده . را حداكثر كند

بر . كارفرما از كارگر است و البته هزينه دخالت دولت در اين موارد نيز بايد توجيه شده باشد
ربخشي اگر دخالت دولت در بازار نيروي كار اثربخش باشد، نبايد پيامدهاي اساس تئوري اث
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زيادي مثل بيكاري، خارج شدن افراد از بازار كار و رشد اقتصاد غيررسمي داشته 
  . )Riglieiny - 2005(باشد

قوانين كار با ارائه گزينه هاي جايگزين قراردادهاي استاندارد، انعطاف شرايط كار و فسخ 
شاخص  4براي ارزيابي همه اين جنبه ها، . روابط استخدامي افراد را تنظيم مي كنند قرارداد،

هزينه اخراج ) 3(هزينه اضافه كار؛ ) 2(قراردادهاي استخدام متنوع؛ ) 1: (فرعي محاسبه مي شوند
شاخص قوانين استخدام، بيش از ساير شاخصها نشانگر هزينه . رويه هاي اخراج) 4(كاركنان و 
اي كارفرما در صورت تخلف از يك قرارداد سختگيرانه فرضي است كه در آن شرايط نهايي بر

به اين ترتيب اين شاخص يك معيار . كار مشخص شده است و كارگر را نمي توان اخراج كرد
  . است و تنها نشاندهنده قوانين فرماليته حقوقي نيست) شاغل(سنجش حمايت از كارگران 

مي دهد كه سهولت استخدام نيروي كار با تكيه بر سه بررسي هاي بانك جهاني نشان 
شاخص فرعي چسبندگي استخدام، هزينه هاي غيردستمزدي نيروي كار و هزينه هاي اخراج در 

  .برخي كشورها چگونه است

  كشور
شاخص 

چسبندگي 
  استخدام

هزينه هاي غيردستمزدي 
درصد از (نيروي كار 

  )حقوق

هزينه هاي اخراج 
  )هفته دستمزد(

  0  12  38  اقعر
  4  11  30  اردن
  4  11  24  عمان

  80  11  13  عربستان سعودي
  84  13  20  امارات
  17  9  33  يمن

  MENA 1 /33  8 /14  6 /55منطقه 
  OECD  8 /30  7 /20  7 /25كشورهاي 

 هاي سهولت استخدام در برخي كشورها وضعيت شاخص: 3-6جدول
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رد كه قيود قانوني زيادي نداشته باشد و كارفرما وقتي به استخدام كارگر و كارمند تمايل دا
دشواري استخدام، اجبارهاي بيمه، فشارهاي اتحاديه . هزينه زيادي براي نيروي كار متحمل نشود

همه موجب چسبندگي يا حساسيت بيشتر شاخص استخدام و اخراج ... ها، دشواري اخراج و 
  .نيروي كار مي شوند

 در كمتر پذيري انعطاف مويد باالتر ارقام و داشته صد تا صفر معادل ارزش شاخص هر

 .است كار نيروي اخراج و استخدام محدوده

آخرين  براساس نحويكه است به كشورايران اقتصاد جدي مشكالت از بيكاري باالي نرخ
 نزديك ديگر عبارت به .دارد وجود جامعه در بيكار نفر هزار 2991 مسكن و نفوس سرشماري

 به شهري مناطق در نرخ اين . هستند بيكار كشور ميليوني 23 لفعا جمعيت از درصد 13 به

تقويت  مستلزم آن از رهايي كه موضوعي. است بيشتر زنان و خاصه جوان اقشار ميان در ويژه
معيارهايي كه در محاسبه شاخص سهولت . اقتصاد يعني افزايش توليد است عرضه جانب

ي مورد توجه قرار مي گيرد در جدول زير استخدام نيروي كار در پرسشنامه هاي بانك جهان
بر اساس اين معيارها امكان ارزيابي مشكالت استخدام نيروي كار و تداوم . مشاهده مي گردد

  .اشتغال نيروي كار در فعاليتهاي اقتصادي در كشورهاي مختلف فراهم مي گردد

  استخدام

قراردادهاي پاره 
  وقت

  آيا اشتغال پاره وقت ممنوع است؟
گران پاره وقت از مزاياي اجباري كارگران تمام وقت آيا كار

  محروم هستند؟
آيا خاتمه دادن به فعاليت كارگران پاره وقت نسبت به 

  قراردادهاي تمام وقت، ساده تر و كم هزينه تر است؟

قراردادهاي با 
  سررسيد معين

آيا قراردادهاي سررسيد معين فقط براي موارد مقطعي مجاز 
  است؟

بر حسب (مدت قراردادهاي با سررسيد معين حداكثر طول 
  چقدر است؟) ماه
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  شرايط شغلي

  ساعات كار

  حداقل استراحت اجباري روزانه چقدر است؟
  حداكثر تعداد ساعات كار هفتگي چقدر است؟

دستمزد براي ساعات اضافه كاري چقدر ) اضافه(تفاوت 
  است؟

  آيا براي كار در ساعات شب، محدوديتهايي وجود دارد؟
  آيا براي كار در تعطيالت هفتگي، محدوديت وجود دارد؟

  مرخصي ها
تعداد روزهاي مرخصي ساالنه همراه با حقوق در بخش 

  صنعت، كه قانون آن را اجباري مي داند، چقدر است؟
  آيا پرداخت بابت تعطيالت، اجباري است؟

  حداقل دستمزد
  آيا حداقل دستمزد اجباري است؟

  ون اساسي به صراحت ذكر شده است؟آيا شرايط كار در قان

  اخراج

هاي  زمينه
  اخراج

آيا خاتمه دادن به يك قرارداد شغلي بدون دليل، غيرمنصفانه 
  قلمداد مي شود؟

آيا قانون فهرستي از سياست بخش عمومي درباره زمينه هاي 
  براي انفصال از خدمت تهيه كرده است؟» منصفانه«

براي انفصال از خدمت تلقي آيا مازاد نيروي كار، دليل مناسبي 
  مي شود؟

هاي  دستورالعمل
  اخراج

آيا كارفرما قبل از اخراج يكي از كاركنان مازاد خود بايد 
  اي براي شخص ثالثي تهيه كند؟ اطالعيه

آيا كارفرما بايد براي انفصال از خدمت يكي از كارگران مازاد 
  خود، موافقت شخص ثالثي را جلب كند؟

ز انفصال از خدمت جمعي از كاركنان خود، آيا كارفرما قبل ا
  بايد شخص ثالثي را مطلع گرداند؟

آيا كارفرما بايد براي انفصال از خدمت جمعي از كاركنان 
  خود، موافقت شخص ثالثي را جلب نمايد؟
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 بانك پرسشنامه در كار يروين استخدام سهولت شاخص محاسبه يارهايمع: 3-7جدول

 يجهان

  »كسب و كار«پايگاه داده هاي : عمنب
 

  ثبت مالكيت - 3.6.4

حقوق مالكيت در برگيرنده تعداد مراحل و همچنين هزينه هاي  ثبتسهولت شاخص  
هر چه اين مراحل كمتر و هزينه هاي مربوط به آن نيز كمتر . مترتب بر ثبت مالكيت مي باشد

هاي مربوط به آن بيشتر  باشد موجب تشويق فعاالن اقتصادي مي گردد و هر چه زمان و هزينه
   .باشد به عنوان مانعي فراروي سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي است

پروژه كسب و كار،  پروسه كامل خريد يك در محاسبه اين شاخص توسط بانك جهاني در 
به عنوان يك نمونه از كل زمين و ساختمان و انتقال حق مالكيت آن از يك فرد به فرد ديگر 

مالكيت و برخورداري از حقوق مالكيت براي سرمايه گذاران و كارآفرينان تعريف فرآيند ثبت 
اين انتقال بايد به گونه اي باشد كه خريدار بتواند از اين اموال براي توسعه تجارت  .مي شود

  .خود به عنوان وثيقه جهت اخذ تسهيالت و يا فروش آن استفاده نمايد

آيا قانون، آموزشهاي شغلي يا جانشين كردن افراد ديگري را 
الزامي كرده ] ابراي كارفرم[قبل از انفصال از خدمت كاركنان، 

  است؟
  آيا قواعد حق تقدم براي انفصال از خدمت وضع شده است؟

افراد منفصل از [آيا قواعد حق تقدم براي اشتغال مجدد 
  وضع شده است؟] خدمت

اخطاريه و تاوان 
انفصال از 
  خدمت

سال سابقه،  20طول مدت اخطار اجباري براي كاركنان داراي 
  است؟) هفته چند(از لحاظ قانوني چه ميزان 

سال  20ميزان غرامت انفصال از خدمت، براي كاركنان داراي 
  سابقه خدمت، چند برابر دستمزد كامل ماهانه آنهاست؟

  آيا حق امنيت شغلي در قانون اساسي ذكر شده است؟  امنيت شغلي
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استعالم اوليه در مورد امالك : حل زير را طي كندفرآيند ثبت مالكيت الجرم بايستي مرا
مورد نظر از نهادهاي ثبت امالك و مستغالت، سپس اخذ گواهي مفاصا حساب مالياتي، بررسي 
صورت مالياتي امالك مورد نظر، اخذ گواهي پرداخت عوارض نوسازي ساختمان و گواهي 

. اجتماعي از نهادهاي ذي ربطاشتغال و تسويه حساب بيمه و اخذ گواهي تسويه حساب تامين 
پس از آن خريدار امالك بايد ماليات نقل و انتقال زمين را بپردازد و به دفاتر رسمي تهيه و 

  .گواهي سند، مراجعه كرده، سند خود را ثبت نمايد

براي محاسبه و تعيين اين شاخص همانطور كه گفته شد تعداد مراحل و زمان الزم براي 
جدول زير نشاندهنده وضعيت كشورهاي . ناي ارزيابي قرار مي گيردطي كردن اين مراحل مب

  .مي باشد 2010در سال  OECDو  MENAبرتر منطقه و جهان و همچنين متوسط منطقه 

عربستان   شاخص ثبت مالكيت
  سعودي

منطقه 
MENA  

عربستان سعودي 
  )برتر جهان(

منطقه 
OECD 

  4/ 7  2  6/ 1  2  تعداد مراحل
  25/ 0  2  36/ 1  2  )روز(مدت انجام 

  4/ 6  0  5/ 7  0  )درصد از ارزش ملك(هزينه

وضعيت كشورهاي جهان در شاخص ثبت مالكيت: 3-8جدول 
Doing Business 2010گزارش : منبع

اخذ اعتبار- 3.6.5

وضعيت ثبت و معيارهاي مربوط به آگاهي افراد نسبت به اعتبارات و  شاخص اخذ اعتبار
گيري  گيرندگان و وام دهندگان را اندازه حقوق قانوني وامو  اتاعتبارمربوط به مبادله اطالعات 

 .كند مي

 يا حمايت نظام حقوقي از وام دهنده اين شاخص با استناد به تئوريهاي قدرت وام دهنده
)power of creditors (اعتباري اطالعات موسسات ثبت و  )Information of credit  ( كه نقش

و تأثير زيادي بر نسبت اعتبارات خصوصي  طاي اعتبار داردبه اع گاناساسي در تمايل وام دهند
  .محاسبه مي شودكشور دارد،  GDPبه 

  :شود دو حوزه  زير را شامل مي شاخص اخذ اعتبار
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  ؛قانونيحقوق  -الف  
ورشكستگي و وثايق ،  دريافت تسهيالت، نشان مي دهد كه چگونه قوانين خوب در حوزه

اين شاخص درجه  .كند تامين و اعطاي اعتبار را تسهيل ميحقوق وام دهنده و وام گيرنده را 
حمايت قوانين وثيقه و ورشكستگي از حقوق وام گيرندگان و وام دهندگان و آثار آن در تسهيل 

ويژگي مورد بررسي قرار  10در محاسبه اين شاخص مجموعاً . وام دهي را اندازه گيري مي كند
ويژگي مرتبط با قانون ورشكستگي  3ر قانون وثايق و ويژگي ناظر ب 7مي گيرد كه از اين ميان 

بنابراين دامنه اين شاخص از صفر . به هر يك از اين ويژگي ها يك امتياز تعلق مي گيرد. است
مي باشد و امتياز باالتر به مفهوم آن است كه قوانين جهت ارائه تسهيالت به نحو مناسبي  10تا 

  .طراحي شده اند
  ؛اطالعات اعتباري  -ب  

و ) حقيقي و حقوقي(افراد و كيفيت اطالعات اعتباري  ، به اشتراك گذاريوضعيت ثبت 
همچنين ميزان دسترسي ) دولتي و غيردولتي(مبادله اين اطالعات بين موسسات مالي و دفاتر 

ثبت اطالعات اعتباري را نشان بخشهاي عمومي و خصوصي به اطالعات وامها وضعيت 
 . هدد مي

 وام قانوني حقوق و اعتبارات به نسبت افراد آگاهي به مربوط ايمعياره شاخص اين

 مبين باالتر و ارقام بوده 6 تا صفر بين شاخص اين .گيرد برمي در را گيرندگان و وام دهندگان

  .باشد مي اعتباري اطالعات به خصوصي و عمومي هاي بخش بهتر دسترسي

: ود تخصيص اعتبارات مي شوددو نوع از نهادها، موجب بسط دسترسي به اعتبار وبهب
معامالت «مؤسسات يا ادارات ثبت اطالعات اعتباري وحقوق اعتبار دهنده و مجموعة قوانين 

  . كه در دسترس همگان قرار گيرد» ورشكستگي هر كشور وثيقه اي و
دولتها براي مطمئن ساختن بستانكاران از دريافت مطالباتشان چه كاري مي توانند انجام 

اقدام  ن قوانين مناسب درمورد عملكرد ادارات اعتباري خصوصي، نقطة شروع ودهند؟ تدوي
برطرف نمودن موانع حقوقي تبادل اطالعات اعتباري، از طرف بانك . تعيين كننده اي است

مركزي، طراحي مناسب قوانين حمايت از مصرف كننده و قوانين حريم خصوصي، مشاركت و 
طراحي دستگاههاي ثبت اعتبار . ي معتبر را تشويق مي كنندبهره گيري صحيح از اطالعات اعتبار

وسعت پوشش بازار اعتباري و قوانين مربوط به جمع آوري، توزيع وكيفيت اطالعات در ميزان 
  .مطلوبيت و اثربخشي و همچنين افزايش اطمينان نقش موثري دارد
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سهولت اخذ جدول زير وضعيت مربوط به شاخص اخذ اعتبار و همچنين عوامل موثر بر 
  .اعتبار را در كشور انگلستان كه داراي رتبه اول در جهان مي باشد نشان مي دهد

  

  حوزه شاخص
دفاتر خصوصي 
ثبت وضعيت 
  اعتباري مشتريان

دفاتر دولتي ثبت 
وضعيت اعتباري 

  مشتريان
  شاخص

  6      اطالعات اعتباري
آيا اطالعات مربوط به اعتبارات 
اعطايي به اشخاص و بنگاه ها 

  شخص است؟م
  1  خير  بلي

آيا اطالعات مثبت و منفي اعتباري 
  قابل دسترسي است؟

  1  خير  بلي

آيا اطالعات ثبت شده اعتباري در 
خصوص خرده فروشان 
اعتباردهندگان تجاري يا شركت 
هاي عام المنفعه به مانند موسسات 

  مالي انتشار مي يابد؟

  1  خير  بلي

سال  2آيا اطالعات اعتباري بيش از 
  ت ها و افراد منتشر مي شود؟شرك

  1  خير  بلي

آيا اطالعات مربوط به وام هاي اخذ 
شده با ميزان كمتر از يك درصد 

  درآمد سرانه منتشر مي شود؟
  1  خير  بلي

آيا تضميني وجود دارد كه به لحاظ 
قانوني وام گيرندگان قادر باشند 
وضعيت اطالعات وام خود را از 
شعبه مركزي موسسه اعتباري 

  1  خير  بلي
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  حوزه شاخص
دفاتر خصوصي 
ثبت وضعيت 
  اعتباري مشتريان

دفاتر دولتي ثبت 
وضعيت اعتباري 

  مشتريان
  شاخص

  يري كنند؟پيگ
    0  84/ 6  پوشش

    0  34432200  تعداد اشخاص

  10  0  7436870  تعداد بنگاه ها

    شاخص حقوق قانوني
آيا قانون اجازه مي دهد كه تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي در توافقات وثيقه اي 

  مشترك وارد شوند؟
  بلي

  بلي  يقه پذيرفته شوند؟آيا قانون اجازه مي دهد كه انواع دارايي ها به عنوان وث
  بلي  ايجاد و تضمين شود؟) به مفهوم عام(آيا قانون اجازه مي دهد كه انواع بدهي 

آيا رويه متحدالشكلي براي تمامي حقوق مربوط به وثيقه در دارايي هاي منقول 
  وجود دارد؟

  بلي

ان آيا اعتباردهندگان بيمه شده به هنگام ورشكستگي شركت نسبت به  ساير طلبكار
  در اولويت تام مي باشند؟

  بلي

در حين سازماندهي مجدد، آيا مطالبات وام دهندگان بيمه شده نسبت به تحت حكم 
  قرار گرفتن خودكار استثنا مي شوند؟

  بلي

در حين سازماندهي مجدد، آيا كنترل مديريت شركت بر دارايي هاي شركت به 
  حالت تعليق درمي آيد؟

  بلي

را مي دهد كه افراد بر سر دادرسي و التزام به حكم صادره آيا قانون اين اجازه 
  خارج از دادگاه به توافق برسند؟

  بلي

آيا افراد بدون هيچ محدوديتي قادر هستند در تصميم قضايي به حكم بيرون از 
  دادگاه متوسل شوند؟

  بلي

  رانبانك مركزي جمهوري اسالمي اي: منبع انگلستان در اعتبار اخذ شاخص:  3-9جدول 
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دو ديدگاه عمده در مورد عوامل تعيين كننده ميزان اعتبار خصوصي كه يك نظام مالي به 
بر اساس ديدگاه اول عامل موثر بر وجود اطمينان در . افراد و شركتها مي دهد، وجود دارد

اگر وام دهندگان بتواند به راحتي وام خود را بازپس بگيرند . اعطاي وام، قدرت وام دهنده است
ي در صورت عدم باز پرداخت بتوانند در مقابل وام خود سرمايه وام گيرنده را تصاحب و حت

گرفتن وثيقه از وام گيرندگان نقش عمده . كنند، تمايل بيشتري به پرداخت وام خواهند داشت
كشورهايي كه حمايتهاي قانوني محكمتري . اي در ايجاد اين اطمينان و دريافت وام ايفا مي كند

دهندگان دارند بازار استقراضي بزرگتر و نرخ سرمايه گذاري و رشد بهره وري بيشتري از اعتبار 
  .دارند

حضور . بر اساس ديدگاه دوم، عامل اثرگذار بر تمايل به اعطاي وام، اطالعات است
مؤسسات خصوصي ومؤسسات دولتي ثبت اعتبار به كاهش تفاوت نرخ هاي سود سپرده گذاران 

برقرار كردن مقررات و انگيزه هاي مناسب، به  )Jankove- 2006. (مدو سود تسهيالت مي انجا
منظور تسهيل شكل گيري نهادها و موسسات مالي و اعتباري خصوصي، گام اول در دسترسي 

  . هر چه بيشتر افراد به اعتبارات است

: حمايت حقوقي از اعتبار دهندگان را مي توان با اصالح قانون وثيقه ها بهبود بخشيد
فاده از شيوه هاي خارج از دادگاه ورجوع به اشخاص حقيقي و حقوقي مرضي الطرفين و يا است

استفاده از رويه هاي قضايي شفاف اختصاري، حذف موانعي كه بر سر راه استفاده از دارايي ها 
به عنوان وثيقه وام ها وجود دارد، تقويت حقوق اعتبار دهندگان در توقيف اموال در دفاتر ثبت 

رات، وضع قوانين شفاف در مورد حق تقدم بستانكاران از وثيقه ها و افزايش توان اعتبا
بستانكاران براي باز پس گيري مطالبات خود به هنگام ورشكستگي بدهكاران مي تواند دسترسي 

  )Benmelech - 2006.(به اعتبارات را افزايش دهد

دهندگان يا به خاطر ريسك هاي قانوني در هر يك از اين حوزه ها، اعتبار  بدون حمايت 
تأثير كلي چنين شرايطي، . موجود قيمت وامها را افزايش مي دهند و يا اصالً وام نمي دهند

  . كاهش دسترسي به اعتبارات است

عدم انتشار سري زماني مربوط به اطالعات اعتباري شركتها و افراد و همچنين عدم امكان 
نهادهاي پولي و مالي توسط وام دهندگان موجب مي دريافت اطالعات اعتباري وام گيرندگان از 
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دولت مي . گردد كه با كاهش شاخص اطالعات اعتباري، دسترسي به اعتبارات ضعيف گردد
تواند با تنظيم مقررات و آئين نامه هاي دقيق موجبات گسترش اطالعات اعتباري و همچنين 

  .اعطاي هر چه بيشتر اعتبارات را فراهم نمايد

  )جزء سهامداران(گذاران  مايهحمايت از سر - 3.6.6

پروژه كسب و كار به بررسي حقوق سهامداران اقليت در شركتهاي سهامي عام و ميزان  
 . پردازد حمايت هاي قانوني و اجرايي از اين حقوق مي

هاي ديگري است كه اين مديران شركت با شركتيك تمركز اين شاخص بر معامالت مديران 
بارت ديگر معامالتي كه در آنها منافع مديران با منافع شركت در به ع .در آنها ذي نفع هستند

توانند در برابر چنين معامالتي از حقوق  تعارض است و اينكه سهامداران اقليت تا چه حد مي
  )Hammergren- 2000.(خود دفاع نمايند

سهامداران و تصاحب  كاهش و در نهايت حذفبه مسئله  ياديمطالعات ز رياخ يها در سال
از قدرت  رانيسوء استفاده مد ي مختلفهاروش كه پرداخته اند رانيشركتها توسط مد ييدارا

 اريبس يپاداشها ران،ياضافه بر حقوق مد يافتهايدر. را نشان مي دهندخود به ضرر سهامداران 
درون شركت،  يفرصتها صيتخص ن،مختلف سازما يواحد ها نيب يانتقال يگذار متيبزرگ، ق

اي  از روشهاي شناخته شدهسرقت  اي يشخص يها مثل دادن وام يبه صورت فرد يمال يتهايفعال
هستند كه در نهايت به تضعيف حقوق سهامداران جزء در يك شركت مي 

  )A.Musacchio - 2006.(انجامد

 كي ي انجامشاخص پرونده فرض نيا ي تشخيص و ارزيابيبرا يمطالعات بانك جهان در
شود و از حقوقدانان هر كشور  ينفر هستند ارائه م كيبه  دو شركت كه متعلق نيمعامله ب

از ابعاد مختلف مورد بررسي در كشور خود را  يمعامله ا نيناظر بر چن نيشود قوان يخواسته م
  )Jankov- 2002.(قرار دهند

 را ذارانگ سرمايه از حمايت مصاديق از بعد سه زير هاي در مطالعات بانك جهاني شاخص
 داران خرد تعريف شده اند، مورد هاي جلوگيري از تضييع حقوق سهام انيزمكه به عنوان مك

 :دهد مي قرار بررسي
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بر اساس اين شاخص هر چقدر فعاليت : )افشاء شاخص گستره( 17معامالت شفافيت -1
هاي اقتصادي در يك كشور از شفافيت بيشتري برخوردار باشد امكان شكل گيري و گسترش 

 .فساد كاهش مي يابد

بر اساس اين : )مدير مسئوليت شاخص گستره( 18شخصي معامله براي امكان تباني -2
شاخص نيز هر چقدر ساز و كارها و محدوده اختيارات مديران شركت مشخص و معين باشد 
امكان نظارت و كنترل مديران شركت بيشتر شده و در نتيجه حقوق سهامداران بيشتر حفظ مي 

 .شود

 شاخص(  19كارشناسان و مديران رفتار سوء قانوني قيبتع براي سهامداران توان -3

اين شاخص بيان مي دارد كه در صورت مشاهده هرگونه : )سهامداران دادخواست سهولت
تخلف و سوء استفاده در داخل شركت تا چه اندازه سهامداران قادر هستند براي بررسي و 

 .پيگيري سوء استفاده از محاكم استفاده نمايند

ارقام باالتر مبين . اندازه گيري مي شود 10تا  0از سهامداران در دامنه شاخص حمايت 
شفافيت بيشتر، مسئوليت تعريف شده تر مدير و توان بيشتر سهامدار براي تعقيب قضايي مديران 
مي باشد و هر چه فضاي اقتصادي كشور داراي ابهام بيشتر و مسئوليت مديران نامشخص تر و 

ي كشور ضعيف تر باشد حقوق سهامداران جزء بيشتر مورد تعرض قرار امكان پيگيري و دادستان
  .مي گيرد

جدول زير وضعيت اين شاخص را در دو كشور برتر دنيا و منطقه و همچنين حوزه منطقه 
MENA  وOECD را نشان مي دهد.  

                                           
17 Disclosure 

18 Approval 

19 Litigation 
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OECD  نيوزلندMENA  عربستان سعودي  شاخص 
  5/ 9  10  6/ 3  9  )1- 10(اندازه شاخص افشا 

دازه شاخص مسئوليت مدير ان
)10-1(  

8  8 /4  9  5  

اندازه شاخص قدرت تعقيب 
  )1-10(قانوني سهامداران 

4  7 /3  10  6 /6  

اندازه شاخص حمايت قضايي از 
  )1- 10(سهامداران 

7  9 /4  7 /9  8 /5  

وضعيت شاخص حمايت از سهامداران در جهان:  3-10جدول 

 پرداخت ماليات- 3.6.7

به  يك شركت با اندازه متوسط هاي اجباري ها و پرداخت تاين شاخص تمام انواع ماليا
شود  هاي شركت منعكس مي حسابيك سال مالي در هاي بازنشستگي كه در  دولت و صندوق

ها  ماليات برارزش افزوده در حساب. كند هاي اظهار شده موثر است را محاسبه مي و بر درآمد
زمان صرف شده براي انجام امور  .ندك منعكس نميشود اما مراحلي را بر شركت تحميل مي

مالياتي و درصدي از سود كه تحت عنوان ماليات پرداخت مي شود، پارامترهاي لحاظ شده در 
 .محاسبه اين شاخص هستند

هدف از تدوين اين شاخص، ارزيابي تعداد مراحل، مدت زمان مورد نياز براي پراخت و 
.استمالياتهاي پرداختي نرخ كلي 

 آثار سوءانك جهاني اهميت بررسي شاخص پرداخت ماليات به دليل در مطالعات ب
ي مورد توجه قرار گرفته است و در اين نيو كارآفر يگذار هيبر سرما سياستهاي مالياتي ناكارآمد

بررسي ها مي توان با محاسبه همه مالياتهايي كه توسط فعاالن اقتصادي در يك كشور پرداخت 
دسازي شده يك شركت داخلي بر اساس صورتهاي مالي آن مقايسه مي شود را با نمونه استاندار

اين بررسي نشان مي دهد كه نظام مالياتي حاكم بر كشور تا چه اندازه با يك نظام مطلوب . كرد
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و مناسب مالياتي فاصله دارد و در نتيجه به عنوان يك عامل محدود كننده در انجام فعاليتهاي 
  .اقتصادي محسوب مي شود

 يبر درآمد بنگاهها ممكن است در بخشها اتيمال) 2004(و هنركسون  سيويد هديبه عق
. اثر بگذارد يررسميو غ يبخش رسم نيمنابع ب صيداشته باشد و بر تخص يمختلف آثار متفاوت

ي نيز در مطالعات بانك جهاني مورد بررسي ررسميبر اندازه بخش غ اتيمال ريتاثبر اين اساس 
و كاهش ثبت رسمي  GDPهاي ديگر اين مطالعات نشان دهنده كاهش يافته . قرار گرفته است

  .شركتها تحت تاثير نظام مالياتي نامناسب و نامطلوب مي باشد

جدول زير وضعيت مربوط به سهولت پرداخت ماليات را در كشور برتر منطقه و برتر جهان 
  .را نشان مي دهد OECDو  MENAو همچنين متوسط منطقه 

  OECD  الديوم MENA  قطر  شاخص
درصد از (كل نرخ ماليات 

  )سود
3 /

11  
9 /32  1 /9  5 /44  

تعداد پرداخت در سال تحت 
  عنوان ماليات

1  9 /22  1  8 /12  

كل زمان صرف شده براي 
  پرداخت ماليات

36  3 /204  0  1 /194  

 رداخت ماليات در جهانپوضعيت سهولت :  3-11جدول 

   BusinessDoing 2010گزارش : منبع

  فرامرزي تجارت - 3.6.8

 در در هر كشورو همچنين كاهش واردات فرآيند فعاليت هاي اقتصادي منجر به صادرات 
بنابراين هر عاملي كه منجر . بهبود تراز تجاري يك كشور از اهميت بااليي برخوردار مي باشند

شود به توسعه تجارت كشور كمك  افزايش صادرات و همچنين كاهش وارداتبه بهبود و 
  )Vinchiniy - 2003(.مايدشاياني مي ن

شاخص سهولت تجارت فرامرزي كليه مراحل مربوط به انجام صادرات از مرحله اخذ 
كارت بازرگاني تا صادرات نهايي كاال و همچنين كليه مراحل مربوط به واردات كاال و عوامل 
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ه و تحليل موثر بر تسريع يا كندي اين مراحل و هزينه هاي مترتب بر آن را به عنوان مبناي تجزي
  .اين شاخص مورد بررسي قرار مي دهد

در محاسبات بانك جهاني شش معيار و شاخص فرعي مبناي تعين و ارزيابي شاخص 
هزينه هاي مربوط به صادرات كاال بر اساس دالر به . سهولت تجارت فرامرزي قرار مي گيرد

ن مدت زمان صرف شده كانتينر و همچنين تعداد اسناد مباله شده براي صادرات كاال و همچني
براي انجام صادرات كاال مشخص كننده وضعيت حاكم بر نظام تجاري كشور در حوزه صادرات 

بديهي است هر چه هزينه هاي مربوط به صادرات، تعداد اسناد تعيين شده و همچنين . مي باشد
جام صادرات زمان مورد نياز براي صادرات كاال كمتر باشد توليد كنندگان و صادركنندگان به ان

  .تشويق و ترغيب مي شوند

در خصوص واردات نيز معيارهاي سه گانه هزينه واردات بر اساس دالر به كانتينر، تعداد 
اسناد مورد مبادله و همچنين مدت زمان الزم براي واردات كاال مبناي محاسبه و تشخيص 

  .سهولت تجارت فرامرزي در كشور مي باشد

امل زمانبندي صحيح در كاهش هزينه ها در تجارت فرامرزي در مطالعات بانك جهاني بر ع
 .بيش از عامل تعرفه هاي صادرات و واردات تاكيد شده است

 شود مي محسوب كوچك اقتصادي پيشرفته كشورهاي از بسياري به نسبت سنگاپور اگرچه

 يقتعم را خود صنعتي ساختار سنجيده، هاي استراتژي از گيري بهره با است توانسته ليكن

 متوسط و كوچك صنايع از حمايت و تكنولوژي هاي زيرساخت درايجاد كشور اين . بخشد

 اي، مشاوره آژانس يك عنوان به " كوچك هاي بنگاه دفتر"ايجاد  با 1986 سال از. دارد شهرت

 كمك دريافت و اعتبار اخذ مالي، تامين مديريت، كارآمدي، نظر از را متوسط و كوچك صنايع

 صنايع ارتقا برنامه" طريق از اقتصادي توسعه اداره. كرد حمايت موسسات ساير زا هماهنگ هاي

 فرامليتي شركتهاي نحوي كه به ، پرداخت داخلي هاي بنگاه با كاري مقاطعه تشويق به " داخلي

 و توليد موانع ورفع ها بنگاه تقويت از پس ترتيب، اين به. گرديدند ها SMEنياز تامين به راغب
  .شد مهيا كشور خارج و داخل در خصوصي بخش فعال حضور نهزمي صادرات

جدول زير وضعيت اين شاخص را در كشورهاي برتر منطقه و جهان و همچنين كشورهاي 
  .نشان مي دهد OECDو  MENAمنطقه 
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  BusinessDoing 2010گزارش : منبع  

در نظام تجاري كشورهاي جهان استفاده از ابزارها و روشهاي جديد مانند به رسميت 
شناختن امضاء الكترونيكي در اسناد واردات و صادرات، پذيرش پست الكترونيكي، تسهيل در 

  .اين شاخص كمك فراواني نمايد فرآيندهاي بازرسي، ارزيابي و ترخيص مي تواند به بهبود

  انحالل يك فعاليت- 3.6.9

شاخص انحالل فعاليت ميزان قوت و ضعف كانون ورشكستگي و تنگناهاي اداري مربوط 
به فرآيند ورشكستگي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد زيرا يك سيستم سالم و توانمند در 

ه شركتهاي قابل دوام و حيات تشخيص و اعالم ورشكستگي اين امكان را فراهم مي نمايد ك

  شاخص
امارات متحده 

OECD  سنگاپور  MENA  عربي

/ دالر (هزينه صادرات 
  )كانتينر

593  8 /1034  456  7 /1089  

/ دالر (زينه واردات ه
  )كانتينر

579  7 /1321  439  9 /1145  

اسناد الزم براي صادرات 
  )تعداد(

4  4 /6  4  3 /4  

اسناد الزم براي واردات 
  )تعداد(

5  4 /7  4  9 /4  

زمان الزم براي صادرات 
  )روز(

8  5 /33  5  5 /10  

زمان الزم براي واردات 
  )روز(

9  9 /25  3  0 /11  
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نجات يافته و تنها شركتهايي به فعاليت خويش خاتمه دهند كه امكان دوام حيات آنها وجود 
  .نداشته باشد

به بررسي يك شركت بانك جهاني شاخص پايان كسب و كار، براي تشخيص و تعيين 
سويه بدهي هاي ميپردازد كه پس از اعالم ورشكستگي، براي طي فرآيند قانوني و تي داخل

در طي مدت زماني با صرف هزينه هايي به بايست  معوقه و در نهايت تعطيلي شركت مي
شركت مذكور داراي بستانكاراني است كه به منظور وصول مطالبات . فعاليت خويش پايان دهد

 مبين موردنظر شاخص .معوق خود، بايد متحمل خسارت ناشي از زمان طوالني تسويه گردند

از سوي  .و طي كردن فرآيندهاي آن در كشورهاست ورشكستگي ضعف قانون رت وميزان قد
ورشكسته را  به مطالبات خود از شركت بستانكاران اين شاخص نحوه دسترسي سريعترديگر 

   .بررسي مينمايد

واقع وجود يك سيستم سالم اعالم ورشكستگي، اين امكان را فراهم مي نمايد كه در 
يا و نجات را دارند، از مابقي كه الزم است به فعاليت خود خاتمه دهند، بنگاههايي كه امكان اح

هنگامي كه فرآيند ورشكستگي كارآمد باشد دسترسي به اعتبار خارجي نيز آسانتر . متمايز شوند
اين آموزه ارزشمند را به  1990تجربه بحران اقتصادي بازارهاي نوظهور در دهه . وارزانتر است

قوانين . امانه اعالم ورشكستگي موفق تا چه اندازه مي تواند مفيد باشددنبال داشت كه يك س
در چنين فضايي ريسك و . اعالم ورشكستگي ناكارا به فضاي سرمايه گذاري لطمه مي زنند
اعالم ورشكستگي در يك . هزينه مطالبات معوق بانكي به جهت اطاله دادرسي افزايش مي يابد

ايه انساني و دارايي هاي كسب و كارهايي كه امكان حيات فرآيند غيركارا باعث مي شود سرم
ندارند، براي سالها بالتكليف بوده و امكان تخصيص مجدد و يا استفاده در مصارف كارآمدتر از 

  )Feldmann- 2006(.آنها سلب شود

الزم براي اعالم » هزينه«، »زمان«بانك جهاني براي محاسبه اين شاخص از سه پارامتر 
  :استفاده مي كند كه هر يك از پارامترها به مفهوم زير است » نرخ بازستاني« ورشكستگي و

تسويه كامل بدهيها و مطالبات شركت  اعالم ورشكستگي،مدت زمان مورد نياز براي : زمان
 .دادن به فعاليت شركت است ورشكسته و خاتمه

ورشكسته بايستي يي كه توسط شركت عبارتست از هزينه دادخواهي و ساير هزينه ها :هزينه
 .براي طي كردن مراحل مختلف پرداخت گردد
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درصدي از مطالبات است كه توسط بستانكاران شركت ورشكسته قابل  :نرخ بازستاني
   )پروژه كسب و كار در ايران دستاوردهاي  همايش بررسي( .است  وصول

 نيا را قادر به تامبنگاهه راياست ز يقراردادها در هر اقتصاد نيتر دياز مف يكيقرارداد وام 
بازپرداخت  ياما برا. كند يمصارف كمك م نيكند و به افراد در تام يها م يگذار هيسرما يمال

 نيا يجوامع مختلف برا. وجود داشته باشد ييضمانت اجرا ديبا يمثل هر قرارداد زيوام ن
دهند در صورت  يآورند كه به طلبكاران اجازه م يبوجود م يحقوق ينهادها اي زمهايمكان رمنظو

از  يبعض. بدهكار را ضبط كنند يها ييعدم وصول طلب خود، بدون توسل به زور دارا
اما در . به دادگاه ندارند ازين و اخذ طلب خويش ييمسدود كردن دارابراي ضمانت وام  ينهادها

به  يورشكستگ قيجوامع كار را از طر شتريدارند ب بكارطل كياز  شيكه ب ييمورد بنگاه ها
هر چه قوانين و ساز و كارها براي وصول مطالبات طلبكاران پس از . دهند يم عدگاه ارجادا

  .پايان فعاليت دقيق تر، شفاف تر و كارآمدتر باشد، تأمين منابع مالي براي شركتها آسانتر است

هدف اصلي از ورشكستگي به حداكثر رساندن كل ارزش دريافتي هاي اعتبار دهندگان، 
 و هدف دوم بازسازي فعاليت هاي قابل ترميم و. كنان وشركاي ديگر استسهامداران، كار

هدف سوم انتقال تدريجي و آرام و حساب شده  فروش فعاليت هاي غير قابل ترميم مي باشد و
بر اساس اولويت دعاوي بين بخشهاي موفق و ناموفق يك شركت به منظور كاهش مخاطره 

  . هاي سرمايه گذاران است

 يفيدر حال توسعه عموما عملكرد ضع يدر كشورها ژهيبو يط به ورشكستگمربو ينهادها
مختلف پرونده  يدر كشورها يامور ورشكستگ يمتول يبه نهادها يدر مطالعه بانك جهان. دارند
 يهتل با تعداد مشخص كيبنگاه  نيا. شود يداده م يبنگاه در آستانه ورشكستگ كي يفرض

و در صورت  كپارچهيشخص است كه ارزش آن به صورت م تيمالك تارو ساخ هيكارمند، سرما
 يم زهيارزش بنگاه بر اساس درآمد سرانه هر كشور نرمال. شده است نييفروش قطعه قطعه تع

و روند  يهتل فرض نياز طرف ا يپاسخ دهندگان در مورد احتمال عدم پرداخت بده. شود
 .دهند يم حيوصول طلب توض

انحالل  هيشود رو يخواسته م يان روند ورشكستگاز متخصص يمطالعات بانك جهان در
،  فيتوق يها هياز رو كيكنند تا مشخص شود در هر كشور از كدام حيبدهكار را تشر تيفعال
شود  يمورد نظر محاسبه م هيرو نهيزمان و هز. شود يمجدد  استفاده م يفعال ساز ايو   هيتسو
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 ياز نظر اقتصاد هيرو نيد تا به كارآمدترشو يمطالعه م هيهر رو ياقتصاد و يحقوق يهايژگيو و
 .ميبرس

از ارزش هتل  يمينهادها حدود ن يناكارآمد ليبه دل يموارد هنگام ورشكستگ ياريبس در
شاخص  نيدهند ا ينشان مهمچنين  يمحققان بانك جهان يها افتهي. رود يم نياز ب يفرض

و نشانگر امكان توسعه بازار هر كشور دارد  يبا درآمد سرانه و منشا حقوق ياديز يهمبستگ
 .باشد يكشورها م ياعتبار

 ازيطلبكار وجود دارد بدون ن كيتنها  يبدهكار بر اساس قرارداد وقت ييمسدود كردن دارا
و با  رتريفق يدر كشورها. شود يم جهينت ييموجب حداكثر كارا يبه دادگاه و اعالم ورشكستگ

 ييكارا يوقت فيتوق. شود يدر نظر گرفته نم تياولو ،طلبكار عمده يبرا يمنشا حقوق فرانسو
 )Jankov- 2008( .از آن يكل كسب و كار بدهكار باشد نه قسمت ،قهيدارد كه وث

اگر نظام . قانون ورشكستگي بايد متناسب با درآمد و ظرفيت هاي نهادي هر كشور باشد
در .  كستگي نشودقضايي ناكارآمد باشد، بهتر است منابع موجود، صرف نظام هاي پيچيده ورش

كنندگان،  نيتامقانون معامالت وثيقه اي و قراردادها، حقوق سهامداران بدون وثيقه مانند 
  . نيز بايد در نظر گرفته شود و كاركنان اتيمال نيمسئول

اوالً . نيز به دو دليل مهم است  ثبات آن رعايت ترتيب وحق تقدم در رسيدگي به دعاوي و
ار، در صورتي كه از تقدم دريافت مطالبات خود به هنگام بروز اعتبار دهندگان اولويت د

دوم اينكه وجود اولويتهاي متفاوت در . مطمئن نباشند، وام نخواهند داد -ورشكستگي شركت
درون و برون سيستم ورشكستگي مي تواند منجر به انحراف انگيزه ها شود و بعضي از اعتبار 

منابع، تسريع در باز پرداخت طلب ايشان يا تسريع در دهندگان را ترغيب كند كه با تلف كردن 
  . اعالم ورشكستگي را به مديران شركت، القا كنند

براي بررسي اين شاخص از متغيرهاي زمان الزم  Doing Businessبانك جهاني در پروژه 
براي خاتمه فعاليت، هزينه هاي صرف شده براي تسويه حسابها و نرخ بازستاني طلبكاران از 

  . كت ورشكسته استفاده مي كندشر

جدول زير وضعيت اين شاخص را در كشورها برتر منطقه و جهان و همچنين متوسط 
  .را نشان مي دهد OECDو  MENAكشورهاي منطقه 
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OECD  ژاپن MENA  بحرين  شاخص
  1/ 7  6/0  3/ 5  2/ 5  )سال(زمان 
  8/ 4  4  14/ 1  10  )درصد از ارزش ملك(هزينه 

سنت از يك (نرخ بازستاني 
  )دالر

2 /63  9 /29  5 /92  6 /68  

اخص انحالل فعاليت در جهانت شوضعي:3-13جدول 
BusinessDoing 2010گزارش : منبع

همانگونه كه مشاهده مي شود هر چه زمان و هزينه مربوط به اين فرآيند كمتر و نرخ 
 .اليت مي باشدبازستاني بيشتر باشد نشاندهنده مطلوب بودن شاخص سهولت انحالل يك فع

  آور بودن قراردادها الزام- 3.6.10

پروژه كسب و كار به بررسي كارآمدي سيستم قضايي يك كشور در حل و بانك جهاني در 
در اين . پردازد ميبه عنوان يكي ديگر از شاخص هاي مورد نظر خود فصل اختالفات تجاري 

وي، صدور رأي در مورد زمان، هزينه و تعداد مراحل مورد نياز براي رسيدگي به يك دع بررسي
 دهد آن و اجراي رأي صادره را مورد بررسي قرار مي

دادرسي مدني و ديگر قوانين مربوط به   اطالعات اين شاخص از طريق بررسي قوانين آئين
هايي كه توسط حقوقدانان محلي متخصص در اين زمينه  ها و پرسشنامه آئين رسيدگي در دادگاه

  .تكميل شده، گردآوري شده است

اشخاص  ميان حقوقي دعاوي بروز هنگام در قراردادها كارايي ميزان مبين شاخص اين
آنچه مسلم است يك نظام دادرسي و حل اختالف كارآ به صاحبان  .باشد مي حقيقي و حقوقي

كسب و كار اين اطمينان را مي دهد كه دامنه تعامل خود را گسترش داده و به مشتريان و تامين 
قطعا تحت چنين شرايطي ضمن كاهش هزينه هاي معامالتي، . يد روي آورندكنندگان مالي جد

براي بنگاهها امكان توسعه فعاليت و تغيير فضا از جو عدم اطمينان به فضاي اعتماد و همكاري 
اما وقتي دادگاهها كارآمد نباشد معامالت كمتر و فقط بين گروههاي . بيشتر فراهم مي شود

  .ند انجام مي پذيردكوچك كه به هم اعتماد دار
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براي تعيين و تشخيص اين شاخص سه فاكتور مهم براي سهولت هرچه بيشتر در اجراي 
  : قراردادها مورد توجه قرار گرفت

تعداد مراحل مورد نياز وتصريح شده در قانون يا رويه هاي اجرايي دادگاه كه بايد بين 
  . طرفين دعوا ودادگاه طي شود

كه در خالل حل و فصل دعوا  –درصدي از درآمد سرانه به صورت  -هزينة طرح دعوا
صرف مي شود و شامل هزينه هاي دادگاه، دستمزد وكيل مدافع و پرداخت به متخصصان ديگر 

 . است

زمان الزم براي حل وفصل دعوا، از موقع طرح دعوي توسط شاكي در دادگاه تا زمان رفع 
 . ورجوع آن يا پرداخت بدهي

ي توسعه يافته براي حل و فصل دعاوي تجاري، شوراهاي حل در بسياري از كشورها
اختالف تخصصي مبناي رسيدگي به دعاوي است و كمتر به دادگاه هاي رسمي و نماينده قانوني 

  . آنان تكيه مي شود

هر چه دادگاه هاي رسمي داراي مقبوليت اجتماعي و كارآمدي بيشتر باشند موجب كاهش 
هش هزينه مي گردد در نتيجه اميد به اجراي عادالنه را بيشتر مراحل دادرسي، كاهش زمان وكا

كمتر بودن تعداد مراحل و هزينه هاي مترتب بر آن، به عدالت بيشتر و بي طرفي بيشتر . مي كند
  )A.Musacchio - 2006(.در نظام قضايي منجر مي گردد

بيشتر به نظام به منظور افزايش شفافيت اذهان عمومي وپاسخگويي و ايجاد اعتماد هر چه 
قضايي، به سيستم هاي اطالعاتي وآماري قضايي نياز است تا اطالعات مربوطه علني شده وبه 

به كارگيري رويه شفاهي، ساده سازي فرآيند صدور اخطاريه، محدود كردن . اطالع عموم برسد
تعداد و زمان استينافها، كاهش يا حذف ضرورت صدور اخطاريه قانوني ودست آخر، ساده 

  .ازي قوانين مربوط به اراية شواهد موجب كاهش زمان وهزينه حل وفصل دعاوي مي شودس

جدول زير وضعيت شاخص الزام آور بودن قراردادها را در كشورهاي برتر جهان و منطقه و 
 2010را در بررسي هاي بانك جهاني در سال  OECDو  MENAهمچنين متوسط كشورهاي 

  .نشان مي دهد
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OECD  لوكزامبورگ MENA  يمن  شاخص 
  30/ 6  36  43/ 3  36  )تعداد(فرآيند قانوني 

زمان الزم براي دادرسي 
  )روز(

520  9 /679  321  4 /462  

درصد از ارزش مورد (هزينه 
  )دعوي

5 /
16  

7 /23  7 /9  2 /9  

  وضعيت شاخص الزام آور بودن قراردادها در جهان:  3-14جدول 

 Doing Business 2010گزارش : منبع

  
نگونه كه مشاهده مي گردد هر چه تعداد فرآيندهاي قانوني رسيدگي به دعاوي و زمان هما

مربوط به اين رسيدگي و هزينه هاي مترتب بر ان كمتر باشد، بيانگر وضعيت بهتر و مطلوبتري 
  .مي باشد
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  فضاي كسب و كار در ايران: فصل چهارم 

 
 مقدمه - 4.1

يك كسب و كار فرآيندي است كه عوامل گوناگوني بر آن اثر هاي گذشته تبيين شد كه ايجاد  در فصل
. گيرند هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي را در بر مي اين عوامل طيف وسيعي از زمينه. گذارد مي

ساز توسعه عمومي  دهد، زمينه كارهاي گوناگون، كه نيازهاي جامعه را پوشش مي و از آنجا كه ايجاد كسب
كارها از  و سطح زندگي افراد جامعه است، پرداختن به عوامل مؤثر بر ايجاد و توسعه كسبكشور و ارتقاء 

  .شود اي برخوردار مي اهميت ويژه

مجموعه ساز و كارها، ساختارها و روابط و مناسباتي است كه بر  كار و در ادبيات اقتصادي محيط كسب
كارآفرين به عنوان يك فعال اقتصادي به تنهايي  گذار يا گذارد در حالي كه سرمايه عملكرد بنگاه تاثير مي

اين عوامل از داليل اصلي رونق يا ركود در . توانايي اثرگذاري مورد نياز بر اين عوامل و ساختارها را ندارد
انداز موجود از محيط كسب و كار در هر كشور، عامل تشويق و ترغيب  چشم. باشند اقتصاد هر كشور مي
هاي  ايجاد و توسعه بنگاه(وكار  نشيني آنها در ورود به عرصه كسب سردي و عقبفعالين اقتصادي يا دل

  .باشد مي) اقتصادي

فراهم بودن زمينه فعاليت براي عوامل اقتصادي در طول تاريخ همواره به عناوين مختلف مطرح بوده و 
غدغه وجود داشته اما به طور كلي هميشه اين د. در مباحث اقتصادي هر روز عنواني به خود گرفته است

طي ساليان . هاي اقتصادي را روز به روز مهياتر نمود توان زمينه رشد و موفقيت فعاليت است كه چگونه مي
المللي با محوريت بانك  توسط نهادهاي بين "كسب و كار) فضاي(محيط "اخير اين موضوع تحت عنوان 

  . است جهاني مورد توجه جدي قرار گرفته

در ادبيات اقتصادي قدمت زيادي ندارد اما مفهوم فضاي كسب و كار و بهبود  واژه فضاي كسب و كار
باشد از دير باز  زا در يك فعاليت اقتصادي مي زا و درون آن كه در بر گيرنده مجموعه عوامل محيطي برون
نظران، در چارچوب مكاتب اقتصادي در  كليه صاحب. مورد توجه صاحب نظران اقتصادي بوده است

ها، نقش عوامل محيطي را در موفقيت و عدم  اند كه در انجام تجزيه و تحليل مختلف، كوشيدهكشورهاي 
  .ها مورد توجه قرار دهند موفقيت
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ها  بسته به اينكه مكاتب اقتصادي را در كجاي طيف، از اقتصاد كامال آزاد رقابتي مبتني بر مكانيزم قيمت
، در نظر )اقتصاد ماركسيسم(مبتني بر اقتصاد دستوري تا اقتصاد كامال بسته و دولتي ) اقتصاد كالسيك(

هاي اقتصادي تحت تاثير عوامل مختلفي شكل گرفته و  ها و بخش بگيريم، محيط بيروني و دروني كليه بنگاه
هاي  بويژه نوع، ميزان و نحوه دخالت دولت در عرصه فعاليت. گذارند مي  هاي اقتصادي تاثير بر فعاليت

  .هاي فعاالن اقتصادي دارد ريزي ها و برنامه گذاري اي بر سياست تعيين كنندهاقتصادي نقش بسيار 

هايي كه نشانگر عملكرد اين عوامل هستند با وضعيت حاكم بر ساير جوامع و  امروزه مقايسه شاخص
اي  ها وحدت رويه كشورها براي فعاالن اقتصادي اهميت بسيار زيادي دارد؛ اما اگر در محاسبه اين شاخص

توان به ارزيابي وضعيت  رسد و در نتيجه نمي ها به حداقل مي م نباشد امكان مقايسه ميان شاخصحاك
ها و  براي پرهيز از اين چندگانگي در ارزيابي وضعيت شاخص. كشورها نسبت به يكديگر پرداخت

يك  اي استفاده كند و با هاي استاندارد شده قضاوت ميان كشورها بانك جهاني كوشيده است از شاخص
تاكنون بصورت ساالنه منتشر  2004هاي بانك جهاني كه از سال  گزارش. رويه ثابت به محاسبه آنها بپردازد

  .شود در صدد است كه اين امكان را براي فعالين اقتصادي فراهم نمايد مي

پيش از تمركز بانك جهاني بر مفهوم  بهبود فضاي كسب و كار، محور مباحث مطرح شده توسط بانك 
سازي دولت بود  سازي و كوچك هاي پاياني قرن بيستم مباحث مربوط به خصوصي ني خصوصا در دههجها

سازي در كليه  ها و انجام خصوصي سازي دولت نظران بانك جهاني، كوچك زيرا از نظر مديران و صاحب
ه كشورها و لذا الزم است كه اين سياست توسط كلي آنهاستساز تحوالت اساسي در اقتصاد  كشورها زمينه

سازي زمينه ساز طرح مباحث جديدي  رويكرد كشور چين در مسئله خصوصي. مورد توجه قرار گيرد
    .)Haggard- 2005(پيرامون اين مسئله گرديد

سازي در جهان به شمار  بانك جهاني كه از متوليان اصلي اصالحات اقتصادي با محوريت خصوصي 
كار  و سازي به چگونگي بهبود محيط كسب بحث خصوصي رود با تغيير رويكرد خود از تمركز بر مي

موجب گرديد كه با توجه به تجربيات موفق ساليان اخير كشور چين و ديگر كشورهايي كه همراه 
اند، زمينه رشد را  سازي و با تكيه بر اصالح موانع محيطي راه را براي كارآفرينان هموار كرده خصوصي

  . براي ديگر كشورها نيز فراهم آورد

هاي اقتصادي در كشورهاي مختلف عالوه بر  بر اساس رويكرد جديد در بررسي انجام و تداوم فعاليت
گذاران و  زا عوامل بسياري بر محيط تاثيرگذار هستند كه همواره مورد توجه سرمايه عوامل تكنيكي و درون
ن اقتصادي در انجام مناسب بودن اين عوامل موجب تشويق و ترغيب فعاال. اند فعالين اقتصادي بوده
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گذاران و فعالين  در ابتدا براي درك اهميت عوامل مورد توجه سرمايه. شوند هاي اقتصادي مي فعاليت
توان به اين مثال توجه كرد كه با توجه  هاي اقتصادي مي اقتصادي و براي درك بهتر از رفتار فعالين عرصه

يش رقابت در ميان كشورهاي عضو، كارآفرين مقيم به اصالحات صورت گرفته در اتحاديه اروپا براي افزا
تواند شركت خود را در هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه موقعيت  يكي از كشورهاي اروپايي مي

بنگاه اقتصادي  15000بنابر وجود ساز و كارهاي روان و متناسب . بهتري براي او ايجاد كند به ثبت برساند
كند با ثبت شركت در  خود در آلمان كه هزينه بسيار زيادي را متوجه او ميآلماني به جاي ثبت شركت 

رسمي و ساير هزينه هاي  هاي اسناد لندن با سرمايه مورد نياز يك پوند نسبت به كشور آلمان در هزينه
  ).  2006خيرخواهان، گزارش بانك جهاني،(كنند اندازي يك فعاليت اقتصادي صرفه جويي مي مربوط به راه

گذاران و فعالين اقتصادي را در دو  ال فوق تنها يك مورد از مجموعه عوامل مورد توجه براي سرمايهمث
هاي مربوط به  كشور مقايسه نموده است كه هر چند اين عوامل به صورت مستقل و مستقيم در شاخص

وارد بسيار زيادي شوند قرار ندارد، اما عالوه بر آن م فضاي كسب و كار كه توسط بانك جهاني ارزيابي مي
هاي مربوط به محاسبه فضاي كسب و كار نيز مورد توجه قرار  نيز وجود دارند كه حتي در شاخص

باشند كه به چند مورد آن به اختصار اشاره  گذاران مؤثر مي گيري و اقدامات سرمايه اند اما بر تصميم نگرفته
  )  B.Malligan- 2005(شود مي

 ميزان و سطح يا محيط، "بودن فقير" يا "بودن غني" محيط ظرفيت از مقصود: ظرفيت محيط-1
 دسترسي بيشتري منابع به ها بنگاه غني، محيط در. گيرد مي قرار بنگاه دسترس در كه است منابعي

 مقايسه در( غني هاي محيط در. كنند مي جذب خود به را بسياري هاي سازمان ها محيط دارند؛ اين
. آيند مي بر منابع تجميع يا كردن انبار انباشتن، درصدد مترك ها سازمان )فقير هاي محيط با

 كنند؛ انبار را منابع هاسازمان كه گردند مي باعث و شوند مي رقابت تشديد موجب فقير هاي محيط
 با منابع از نمودن استفاده و كارگيري به زمينه در تا آورند مي فشار ها سازمان بر ها محيط اين

  . ندكن عمل باال راندماني

 عوامل و اركان جابجايي و تغيير ميزان ناپايدار و پايدار محيط از مقصود: ناپايدار و پايدار محيط-2
 كارهاي تواند مي دارد، قرار ثبات با و پايدار محيط در كه سازماني. است سازمان دهنده تشكيل
 كند بيني پيش را رامو نتواند سازمان كه شود مي موجب ناپايدار محيط ولي. كند استاندارد را خود

 حقوقي اقتصادي،( سازمان محيط هاي جنبه از يك هر. كرد خواهد مقاومت پديده اين برابر در و
  .باشد ناپايدار يا پايدار تواند مي) تكنولوژيك و
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 دروني و بيروني سازمان عوامل يا اركان بين كه است اين متشنج محيط از مقصود: متشنج محيط-3
 اجزاي يا اركان بين متقابل روابط متشنج محيط يك در. دارد وجود اقصمتضاد و متن رابطه نوعي
ها و  هر يك از عوامل دامنه اين تنش در تغيير. پذير، ناآرام و متداخل است آسيب بسيار محيط

ساير  بر شديدي هاي بيروني سازمان نيز كشيده شود و اثرات تواند به حوزه ها حتي مي تعارض
  .دارد عوامل

دهد عوامل متعددي بر محيط كسب و كار تاثير گذار  هايي است كه نشان مي شده نمونهعوامل ذكر 
اما بانك جهاني با توجه به عوامل فوق و بسياري عوامل ديگر كوشيده است قالب واحد و يكساني . است

  .را براي ارزيابي عوامل موثر بر محيط كسب و كار تعريف و مورد سنجش قرار دهد

منحصر به در خصوص محيط اقتصادي كشورها، هاي ارزياب  المللي و سازمان ي بينهاي نهادها بررسي
دهد كه در  ها نشان مي تاريخچه اين بررسي. باشد بانك جهاني و شاخص فضاي كسب و كار نبوده و نمي

اند به  ي با تمركز بر برخي عوامل و فاكتورها كوشيدهلالمل ها و نهادهاي بين قرن بيستم نيز بسياري از سازمان
  . ارائه مدلي براي ارزيابي محيط اقتصادي بپردازند كه در آينده به آنها اشاره خواهد شد

كشور ما هم سالياني است كه به اين موضوع توجه الزم را نموده است به طوري كه در برنامه هاي 
ساختار اداري و در برنامه سوم توسعه به اصالح . توسعه سوم و چهارم  به اين موضوع اشاراتي شده است

اقتصادي اشاره شده است و با توجه به تاثير محيط مناسب كسب و كار و سهولت انجام امور براي توسعه 
  . هاي الزم را نموده است گذاري هاي اقتصادي، سياست و گسترش فعاليت

در برنامه سوم توسعه عالوه بر تأكيد بر بهبود فضاي كسب و كار و توانمندسازي بخش خصوصي 
هاي دولتي و متعلق به دولت،  اي اولين بار سعي شد با معرفي چارچوبي براي واگذاري سهام شركتبر

سازي فراهم گردد كه مفاد قانون مذكور در قانون برنامه چهارم توسعه  تري براي خصوصي مبناي سنجيده
  1.تنفيذ شد

                                           
  .)برنامه سوم توسعه اشاره كرد 59و 49، 2،3،9براي نمونه مي توان به ماده هاي  1
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 خارجي تجارت به بخشيدن رونق و جهاني اقتصاد با فعال پيوندي  هم در برنامه چهارم توسعه نيز 

هاي تنفيذ شده برنامه سوم براي  كه قانونگذار كوشيده بود به عنوان مكمل سياست بود اهداف از بخشي
توانمندسازي بخش خصوصي و بهبود فضاي كسب و كار بر آن تأكيد نمايد تا شرايط مطلوب براي 

  ).توسعه چهارم برنامه 2و 1بخش اول، فصول (دستيابي به رشد اقتصادي فراهم گردد

مواد پيشنهادي اليحه برنامه پنجم ذيل عنوان بهبود ي مجلس شوراي اسالمي نيز در ها مركز پژوهش
هاي  ، عالوه بر تأكيد بر موارد مطرح شده در برنامههاي برنامه پنجم وكار و تطابق آن با سياست فضاي كسب

اجتماعي و نيز تقويت  كار و قانون تاميندر قالب برخي پيشنهادها خواستار اصالح قانون سوم و چهارم 
و به منظور بهبود فضاي كسب و كار گذاري  اي براي كاهش خطرات توليد و سرمايه هاي بيمه پوشش

هاي مخل  ها و دستورالعمل  پااليش مستمر مقررات، رويه. شده استهمچنين ضرورت توجه به حق برند 
  .باشد ر ميوكا شنهادات اين مركز براي بهبود فضاي كسباز ساير پيتقويت توان توليدي گذاري و  سرمايه

هاي برنامه پنجم توسعه، ابالغي مقام رهبري نيز به موضوع بهبود فضاي  سياست» 21-3«همچنين، بند 
هاي الزم براي ثبات  وكار پرداخته و بر اساس آن، دولت موظف شده است با فراهم آوردن زمينه كسب

هاي الزم و ارائه مستمر آمار و  هاي اقتصادي، فراهم آوردن زيرساخت اقتصاد كالن، كاهش خطرپذيري
 68تا  66مواد . وكار مهيا كند اطالعات در قالب برنامه پنجم توسعه، شرايط را براي بهبود فضاي كسب

  .اند پيشنهاد شده» وكار بهبود فضاي كسب«اليحه برنامه پنجم توسعه نيز زير عنوان 

هاي سوم و چهارم و تأكيد مجدد بر  دن بهبود فضاي كسب و كار در طي برنامهتوجه الزم به فراهم نمو
گذاري به اين مقوله مهم آن در برنامه پنجم توسعه گوياي آنست كه در چند سال گذشته از نظر سياست

تأملي . پرداخته شده است، هر چند در عمل امكان دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده فراهم نشده است
تواند عوامل مؤثر بر اين عدم موفقيت را مشخص  هاي مربوط به بخش فضاي كسب و كار مي شاخصدر 

  . نمايد

در ابتدا براي آشنايي . در اين بخش ما به بررسي وضعيت كلي محيط كسب و كار در ايران مي پردازيم
پردازيم،  ي ميوكار و وضعيت اقتصاد هاي محيط كسب بيشتر به مروري كوتاه بر كليت موضوع ارزيابي

است را بررسي و در بخش سوم موارد  سپس كارهاي تحقيقاتي كه در اين زمينه در كشورمان انجام گرفته
كنيم؛ در انتها ارزيابي كلي و  مرور ميرا هاي سنجش محيط كسب و كار كشورمان  اصالحي شاخص

 .مختصري از موقعيت كنوني ايران خواهيم داشت
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  دينحوه ارزيابي محيط اقتصا- 4.2 

المللي از منظرهاي متفاوت به ارزيابي محيط اقتصادي  در عرصه جهاني مراكز و مجامع گوناگون بين
. پردازند كشورها و عوامل مؤثر بر موفقيت يا عدم موفقيت آنها در دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده مي

كدام از منظري و با معيارهايي الملل و بانك جهاني هر بنياد هريتيج، موسسه فريزر، سازمان شفافيت بين
رسد مورد استنادترين  دهند؛ اما به نظر مي اقتصاد كشورها و محيط كسب و كار آنها را مورد ارزيابي قرار مي

  ترين ارزيابي توسط بانك جهاني در قالب مباحث مربوط به فضاي كسب و كار  و دقيق
)Doing Business(گيرد صورت مي.  

 بر را 1CPIدرك فساد كشورها (Transparency International - TI)ي الملل شاخص شفافيت بين 

 يك شاخص اين .نمايد مي بندي رتبه سياستمداران، و اداري مقامات ميان در موجود فساد درجه حسب

 و كارآفرينان از آمارگيري توسط كه فساد با ارتباط هايي درداده مبناي بر كه باشد مي تركيبي شاخص
 كننده منعكس شاخص اين .شودمي محاسبه گيرد، انجام مي مختلف هايسازمان در ستهبرج كارشناسان

 نيز ارزيابي مورد كشور درون در افرادي شامل است كه سراسر جهان در تحليلگران و كارآفرينان نظرات

متمركز شده است و ) شامل دولت(بر روي فساد در بخش عمومي) CPI(شاخص درك فساد . باشد مي
عدد اين  .نمايد اي دولتي از منافع افراد جامعه تعريف ميه سوء استفاده بخش عمومي و دستگاه فساد را
 با كشوري. آيد ها بدست مي ارزيابي و ها نظرسنجي مجموع از كه باشد مي 10 تا 0 بين) CPI(شاخص

 مي درجه فساد كمترين داراي نمره باالترين با كشوري بالعكس و فساد درجه باالترين داراي نمره كمترين

  2.باشد

دهد هر چه  تأملي در اين شاخص و رتبه بندي كشورهاي جهان با تكيه بر اين شاخص نشان مي
هاي سالم اقتصادي محدودتر  كشورها از فساد بيشتري برخوردار باشند، محيط اقتصادي براي انجام فعاليت

يابد زيرا فعاالن اقتصادي در چنين محيطي  هاي مولد و مبتني بر توليد كاهش مي بوده و انگيزه انجام فعاليت

                                           
1 Corruption Perception Index 

 .يدجهت اطالع بيشتر به سايت مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه فرمائ 2
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 -F.Schneider(هاي اقتصادي نيز ندارند اي به گسترش فعاليت احساس امنيت الزم را نداشته و عالقه
2006 .(  

گسترش فساد و رونق اقتصاد پنهاني و زيرزميني، فضاي شفاف و رقابتي را از ميان برده و با حذف 
 -Thum, Choi(نمايد ت، شرايط را براي برخورداري از رانت فراهم ميهاي مبتني بر سود و رقاب فعاليت
2005(  

پس از ارائه محاسبات و مباحث مربوط به فضاي كسب و كار در ايران جهت تكميل اين بحث به 
با توجه به . هاي ديگري نيز توجه خواهد شد تا همگرايي هر چه بيشتر اين مباحث روشن گردد شاخص

كار، در  بندي سهولت كسب و كار و بهبود محيط كسب بر رتبه Doing Businessژه هاي پرو تمركز شاخص
و با مالحظه عوامل محيطي فرامرزي در اين . شود ها بررسي مي اين گزارش وضعيت ايران در اين شاخص

  . شود مقايسه بر منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا تمركز مي

ها در ابتدا  اين شاخص. گانه است هاي ده س شاخصدر حال حاضر ارزيابي بانك جهاني بر اسا 
  .اند اند و  به تدريج تكميل و تصحيح شده محدودتر بوده

گيري نموده و  ها محيط كسب و كار را براي كشورهاي جهان اندازه بانك جهاني بر مبناي اين شاخص
از اهداف بانك . مايدن بندي مي ترين محيط براي شروع يك كسب و كار رتبه كشورها را بر اساس مناسب

جهاني اين است كه با ارائه  تجربه كشورهاي پيشرو زمينه بهبود محيط را براي ديگر كشورها نيز فراهم 
  .كند

 هاي بانك جهاني براي ايران و مقايسه آن  بررسي شاخص - 4.3

ه هاي متعددي در رابطه با جايگاه ايران در جدول رتبه بندي بانك جهاني صورت گرفت تاكنون بررسي
يعني پايان برنامه  1404با توجه به آنكه بر اساس سند چشم انداز، مقرر شده است كه ايران در سال . است

هشتم توسعه مقام اول كشورهاي منطقه را كسب كند، در اين پژوهش كوشش شده است كه موقعيت 
شود  شناخته مي (MENA)كشور ايران در بين كشورهاي شمال افريقا و خاورميانه كه به عنوان منطقه منا 

هاي مربوط به فضاي كسب و كار در دو سال  تر شدن اين وضعيت شاخص جهت روشن. بررسي شود
مورد بررسي قرار گرفته است تا روند تغييرات در طي برنامه چهارم توسعه نيز لحاظ شده  2010و  2006
  .باشد
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و نشان دهيم كشورمان از در اين بخش هدف ما اين است كه به بررسي محيط كسب و كار پرداخته 
، جهان سوم، كشورهاي در حال توسعه و MENAلحاظ محيط كسب و كار در مقايسه با كشورهاي 

ها نشان خواهيم داد كه فعاالن كسب  در تمامي شاخص. قرار دارد يافته در چه وضعيتي  كشورهاي توسعه
با محيط كنوني كشورمان مقايسه در دوران فعاليت خود مواجه خواهند شد و آنرا  وانعيوكار با چه م
  . خواهيم نمود

عالوه بر بررسي وضعيت فضاي كسب و كار در ايران و مقايسه آن با كشورهاي حوزه منا، به بررسي 
با كشورهاي جهان نيز پرداخته شده است تا نشان داده شود كه وضعيت ايران در  آنو مقايسه ايران جايگاه 

 رايب. باشد افته، در حال توسعه و همچنين كشورهاي مشابه چگونه ميي مقايسه با گروه كشورهاي توسعه
 -نيجريه -بنگالدش -عراق -اكراين(كشور از كشورهاي جهان سوم  5مقايسه وضعيت ايران با ميانگين 

به عنوان كشورهاي در حال ايران هستند، كشورهاي رقيب و همتراز ديگر كه كشور  5و همچنين ) پاكستان
به عنوان كشورهاي  كهكشور5و در نهايت )  امارات - تركيه -مالزي -سنگاپور -وبيكره جن(توسعه 
اندكه اين مقايسه  در نظر گرفته شده ،)كانادا -استراليا -ژاپن -انگليس -فرانسه(شوند تلقي مييافته  توسعه

 فراهم كار را و هاي قابل اتكاي ايران در تسريع بهبود محيط كسب امكان شناسايي نقاط قوت و مزيت
 . نمايد مي

 1شاخص آغاز كسب و كار - 4.3.1

گيرد كه يك كارآفرين يا يك فعال اقتصادي  اين شاخص مجموعه فرآيندها و اقداماتي را در بر مي
. هاي تجاري، خدماتي يا صنعتي فراهم گردد بايستي پشت سر گذارد تا امكان آغاز فعاليت اعم از فعاليت

. نمايد اخص از چهار معيار مختلف و متفاوت استفاده ميبانك جهاني براي سنجش و ارزيابي اين ش
معيارهايي چون تعداد مراحل، زمان الزم براي پشت سر گذاشتن اين مراحل بر حسب روز، هزينه مورد 
نياز براي طي كردن اين مراحل و همچنين حداقل سرمايه يا درصد از درآمد سرانه كه يك فعال اقتصادي 

گيرند  ها به صورت جداگانه مورد تشخيص و محاسبه قرار مي اين شاخص. ردازدبراي اين مراحل بايستي بپ
ها  بندي كشورها بر حسب هر يك از اين شاخص و پس از مشخص شدن نمره هر يك از آنها، امكان رتبه

  .پردازيم الذكر مي به ترتيب به بررسي پارامترهاي فوق. گردد فراهم مي

                                           
1Starting a business   
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  ):شروع كسب و كار( 1تعداد مراحل - 4.3.1.1

منظور از تعداد مراحل در شاخص شروع كسب و كار، آن تعداد موانع و مراحل قانوني است كه يك 
گذار براي آغاز كسب و كار با آنها مواجه مي شود و در نتيجه بايستي با طي كردن اين مراحل امكان  سرمايه

اما به عنوان يك اين فرآيندها در كشورهاي مختلف متفاوت مي باشند . شروع فعاليت را بدست آورد
به بررسي اين شاخص در دو سال  زيرجدول  .گلوگاه الزم است كه فعاالن اقتصادي ازآن گذر نمايند

  .پردازد براي كشورهاي عضو منا مي 2010و 2006

  در فرآيند تغيير  2010در  تعداد فرآيندها  2006در  تعداد فرآيندها  كشور  در منطقه رتبه
  +9  4  13  عربستان  1
  +5  5  10  عمان  2
  +1  5  6  لبنان  3
  0  5  5  اسرائيل  4
  +6  6  12  يمن  5
  +2  6  10  مصر  6
  0  6  6  مراكش  7
  -  6  -  قطر  8
  +5  7  12  سوريه  9
  +1  7  8  ايران  10
  -  7  -  بحرين  11

                                           

1 Procedures (number) 
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  در فرآيند تغيير  2010در  تعداد فرآيندها  2006در  تعداد فرآيندها  كشور  در منطقه رتبه
  +2  8  10  اردن  12
  +2  8  10  امارات  12
  0  10  10  تونس  13
  +1  11  12  فلسطين  14
  0  11  11  عراق  15
  0  13  13  كويت  16
  0  14  14  الجزاير  17

Doing Business database :Source  
  بر اساس تعداد مراحل شروع كسب و كار MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه : 4-1جدول

است و  انجام داده 2010به  2006، عربستان بهترين پيشرفت را از سال MENAدر ليست كشورهاي 
. باشد را دارا مي) مرحله 4يعني (اد فرآيند كمترين تعد 2010نسبت به كل كشورهاي موجود در سال 

تغييري  2010به  2006كشورهايي شامل اسرائيل و مراكش و تونس و عراق و كويت و الجزاير از سال 
تعداد . باشد دارا مي) مرحله 14با (كشور الجزاير  2010و  2006اند و بدترين وضعيت را در سال  نداشته

تنها  2010به  2006اقتصادي در كشور ايران بايستي طي شوند از سال فرآيند و مراحلي كه توسط فعاالن 
) مرحله 7يعني (يك مرحله كاهش يافته است و نسبت به كشورهاي منطقه از وضعيت متوسط رو به باال 

برخوردار مي باشد و روند رو به رشدي نداشته است، چرا كه هنوز ايران در رده كشورهاي متوسط و نه 
اين شاخص نشان مي . مي باشد 10داراي رتبه  2010در سال  MENAايران در منطقه . ردپيشتاز قرار دا

مرحله مي باشد در حاليكه اگر  7دهد كه آغاز يك كسب و كار در كشور ايران مستلزم پشت سر گذاشتن 
داقل كشور ايران بخواهد بر اساس سند چشم انداز مقام اول منطقه را كسب كند بايستي اين مراحل را به ح

  . ممكن كاهش دهد وشرايط بهتر و آسانتري را براي سرمايه گذاران فراهم نمايد

، يا تعداد 2010به  2006توان گفت تمامي كشورها از لحاظ تعداد فرآيندها در سال  تقريباً مي
دها اند چرا كه هر چه تعداد مراحل فرآين مراحلشان تغييري نكرده است و يا تعداد مراحلشان را كاهش داده

كمتر باشد سرمايه گذاري در آن كشور راحت تر خواهد بود بعبارتي موانع كمتري بر سر راه يك كارآفرين 
  .وجود دارد
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  ):در شروع كسب و كار( 1زمان برحسب روز - 4.3.1.2

تر بودن زمان الزم  تعداد روزها در شاخص شروع كسب و كار هر چه بيشتر باشد نشان دهنده طوالني
جدول . شود مي شود و بدين طريق بسياري از كارآفرينان بالقوه تعدادشان كم ميبراي آغاز كسب و كار 

  .پردازد براي كشورهاي عضو منا مي 2010و 2006به بررسي اين شاخص در دو سال 4-4شماره 

از (انجام داده است  2010به  2006عربستان بهترين پيشرفت را از سال  MENAدر ليست كشورهاي 
دارا مي ) روز 5(بهترين وضعيت را  2010نسبت به كل كشورهاي موجود در سال و ) روز 5روز به  64

اند شامل عراق و كويت و  تغييري نداشته) 2010به  2006از سال (كشورهايي كه در اين ليست . باشد
) روز 77(كشور عراق  2010اسرائيل و الجزاير و مراكش و تونس مي باشند كه بدترين وضعيت را در سال 

توانسته است زمان  2010به  2006ايران از سال . دارا مي باشد) روز 93(كشور فلسطين  2006ال و در س
در حال حاضر ايران از . آيد روز كاهش دهد كه روند رو به رشدي به شمار مي19در شروع كسب و كار را 

كه رتبه  در رتبه پنجم 2010در سال  MENAوضعيت متوسط رو به باالئي برخوردار است و در منطقه 
  .طلبد انداز تالش بيشتري را مي اما تحقق اهداف سند چشم. خوبي است قرار دارد

 

  رتبه
  در منطقه

  كشور
  تعداد روزها

  2006درسال 
  تعداد روزها

  2010درسال 
  تغيير در

  تعداد روزها
  +59  5  64  عربستان  1
  -  6  -  قطر  2
  +15  7  22  مصر  3
  +37  9  46  لبنان  4
  +19  9  28  ايران  5
  -  9  -  بحرين  6

                                           
1 Time (days) 
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  رتبه
  در منطقه

  كشور
  تعداد روزها

  2006درسال 
  تعداد روزها

  2010درسال 
  تغيير در

  تعداد روزها
  0  11  11  تونس  7
  +51  12  63  يمن  8
  +23  12  35  عمان  9
  0  12  12  مراكش  10
  +3  13  16  اردن  11
  +5  15  20  امارات  12
  +26  17  43  سوريه  13
  0  24  24  الجزاير  14
  0  34  34  اسرائيل  15
  0  35  35  كويت  16
  +44  49  93  فلسطين  17
  0  77  77  عراق  18

s database Doing Busines:Source  
 بر اساس زمان بر حسب روز  MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه : 4-2جدول

تعداد روزهايشان را به ميزان قابل توجهي كاهش  2010به  2006از سال  MENAاكثريت كشورهاي 
  .اند و يا تغييري در ميزان زمانشان انجام نشده است داده

  )براي شروع كسب و كار( 1هزينه - 4.3.1.3

است كه طي مراحل ) بر حسب دالر(اي در شروع كسب و كار آن ميزان پول و هزينه منظور از هزينه
شروع يك كسب و كار يك كارآفرين بايد بپردازد و هر چه اين مقدار هزينه باالتر و گرانتر شود احتمال 

ر به بررسي اين شاخص د 5جدول شماره  .شود ثبت كسب و كار براي بسياري از كارآفرينان بالقوه كم مي
  .پردازد براي كشورهاي عضو منا مي 2010و 2006دو سال 

                                           
1  Cost (% of income per capita) 
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Doing Business database :Source  
 )درصدي از درآمد سرانه(بر اساس هزينه   MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه : 4-3جدول 

بهترين وضعيت را دارا مي باشد و بهترين پيشرفت را ) 5/0با هزينه (كشور بحرين  2010در سال 
كشور مراكش از . دارا مي باشد) 83به  2/240از (هزينه  با كاهش دادن 2010به  2006كشور يمن از سال 

 2006در سال . طي كرده است) -7/2(افزايش هزينه داشته و يك روند نزولي را  2010به سال  2006سال 
كشور ايران در . بدترين وضعيت را دارا مي باشد) 83( 2010و نيز اين كشور در سال ) 2/240(كشور يمن 

  رتبه
  در منطقه

  كشور
  هزينه در

  2006سال 
  هزينه در

  2010سال 
  تغيير

  -  5/0 - بحرين 1
  +2/1  1 2/2 كويت 2
  +6/2  2/2 8/4 عمان 3
  +4/2  9/3  3/6  ايران  4
  +1/1  2/4 3/5 اسرائيل 5
  +5/4  5/5 10 تونس 6
  +5/26  2/6 7/32 امارات 7
  -  1/7 - قطر 8
  +8/60  7/7 5/68 عربستان 9
  +3/0  1/12 4/12 الجزاير 10
  +8/88  1/16 9/104 مصر 11
  - 7/2  1/16 4/13 مراكش 12
  +7/6  8/27 5/34 سوريه 13
  +3/33  5/49 8/82 اردن 14
  +7/27  55 7/82 فلسطين 15
  - 5/32  9/75 4/43 عراق 16
  +2/30  2/78 4/108 لبنان 17
  +2/157  83 2/240 نيم 18
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) 4/2(يك روند صعودي را طي نموده  2010به سال  2006ع كسب و كار از سال ميزان هزينه براي شرو
 2010در سال  MENAكاهش داده است و در كشورهاي منطقه  9/3به  3/6هايش را از ميزان  يعني هزينه

  .داراي رتبه چهارم كه رتبه خوبي است، مي باشد

يعني . اند دكي افت وضعيتي داشتهپيشرفت و تعداد ان 2010به سال  2006اكثريت كشورها از سال 
بيشتر كشورها سعي كردند هزينه هاي الزم را براي شروع كسب و كار كاهش داده و در راستاي بهبود و 

  .سهولت انجام كسب و كار گام بردارند

  ):در شاخص شروع كسب و كار( 1حداقل از سرمايه يا درصد از درآمد سرانه - 4.3.1.4

اي است كه شخص كارآفرين بايد قبل از ثبت كسب و كار  سرمايهمنظور از حداقل سرمايه الزم مقدار 
اين حساب در خالل فرآيند ورود به كسب و كار مسدود مي . گذاري كند در حساب بانكي خود سپرده

شود و در بسياري از كشورها تا زمان انحالل هويت حقوقي همچنان مسدود مي ماند و هر چه قانون 
رمايه را بيشتر وضع كند كار آفرينان كوچكتر و داراي سرمايه كمتر از شروع كسب و كار، اين مقدار س

صحنه رقابت خارج شده و رقابت كمتري بين كارآفرينان وجود خواهد داشت و تنها عده كمي توانايي 
  .كارآفريني را دارند

براي كشورهاي عضو منا  2010و 2006به بررسي اين شاخص در دو سال  4-4جدول شماره 
  .دپرداز مي

را داراست و از ) يعني صفر(بهترين وضعيت  2010و چه در سال  2006كشور اسرائيل چه در سال 
لحاظ كاهش ميزان حداقل سرمايه براي شروع كسب و كار كشور سوريه باالترين تغيير صعودي را داشته 

 2010به سال  2006اما هنوز در جايگاه مطلوبي قرار ندارد و بهترين تغيير صعودي را كشور يمن از سال 
كشور سوريه چه در سال  MENAاز ميان كشورهاي ). به صفر كاهش داده است 2/2703از (داشته است 

داراي وخيم ترين وضعيت مي باشد و كشور فلسطين از ) 5/1012( 2010و چه در سال ) 9/5111( 2006
اش  ه ميزان حداقل سرمايهپيشرفتي نداشته بلك 2010به سال  2006لحاظ تغييرات عددي نه تنها از سال 

 4/220به  4/56يعني از (داشته است ) -164(براي شروع كسب و كار افزايش يافته و يك روند نزولي 
توانسته است پيشرفت اندكي در كاهش ميزان  2010به سال  2006كشور ايران از سال ). افزايش يافته است

                                           
1 Min. capital (%of income per capita) 
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در سال  MENAكاهش يابد و در منطقه  8/0به  7/1داشته باشد يعني از ميزان ) 9/0مثبت (حداقل سرمايه 
در رتبه هفتم كه رتبه متوسط خوبي مي باشد قرار دارد اما اين ميزان صعود در راستاي تحقق اهداف  2010
  . هاي بيشتري صورت گيرد بايست در اين حوزه تالش انداز كافي نبوده و مي چشم

  

  رتبه
  در منطقه

  كشور
  حداقل سرمايه

  2010در 
  سرمايه حداقل
  2006در 

  تغيير در
  حداقل سرمايه

  +2/2703  2/2703  0  يمن  1
  +9/1236  9/1236  0  عربستان  2
  +8/739  8/739  0  مصر  3
  +9/416  9/416  0  امارات  4
  +8/29  8/29  0  تونس  5
  0  0  0  اسرائيل  6
  +9/0  7/1  8/0  ايران  7
  +5/688  3/700  8/11  مراكش  8
  +7/991  6/1011  9/19  اردن  9
  +3/1  6/31  3/30  راقع  10
  +1/24  1/55  31  الجزاير  11
  +5/27  5/68  51  لبنان  12
  -  -  59  قطر  13
  +6/74  8/133  2/59  كويت  14
  -  -  2/195  بحرين  15
  -164  4/56  4/220  فلسطين  16
  3/375  9/648  6/273  عمان  17
  4/4099  9/5111  5/1012  سوريه  18

Doing Business database :Source  
  )درصد از درآمد سرانه( بر اساس حداقل از سرمايه   MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه : 4- 4جدول 
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اند حداقل سرمايه را در شروع كسب و كار  توانسته 2010به  2006در سال  MENAهمه كشورهاي 
  .اش افزايش داشته است حداقل سرمايه) فلسطين(كاهش دهند و تنها يك كشور 

بندي كشورهاي منطقه منا، روند كشور  در رتبه2010و 2006هاي  ر سالبا توجه به جايگاه ايران د 
آيد اما اين ميزان  روندي صعودي است و رتبه ما در اين شاخص، رتبه متوسط رو به بااليي به حساب مي

البته ايران در شاخص شروع كسب و كار در سال . رشد براي تحقق اهداف چشم انداز آهنگ كندي دارد
داشته و در اين شاخص رتبه نزديك به كشورهاي در  2009يت آميزتري نسبت به سال روند موفق 2010

هاي ديگرش  ايران در اين شاخص داراي رتبه بهتري نسبت به رتبه شاخص. باشد حال توسعه را دارا مي
  )1-4نمودار(. مي باشد

 
Doing Business database :Source  

 كسب و كارجايگاه ايران در شاخص شروع : 4-1نمودار 
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 2010,Doing Business database:Source  

در كنار (مقايسه رتبه كشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص سهولت شروع فعاليت  4-2نمودار 
  )ذ كر نام كشور داراي رتبه نخست در جهان

همانگونه كه توضيح داده شد اولين شاخص مربوط به بخش فضاي كسب و كار، شاخص آغاز فعاليت 
باشد كه الزم است براي دستيابي به  در كشور ايران اين شاخص در حال حاضر به شرح زير مي. باشد مي

مرحله به شرح ذيل براي شروع يك كسب و كار  7در ايران . روند بهبود اقدامات الزم صورت پذيرد
ربط به  هاي ذي ها و اخذ تأييديه از دستگاه ها و مجوزها، تكميل فرم اخذ تمامي پروانه: جديد نياز است

جدول شماره . انجامد روز به طول مي 9طي مراحل مزبور  .منظور آغاز فعاليت به صورت رسمي و قانوني
  . مراحل شروع كسب و كار در ايران را شرح مي دهد 7

  

 مرحله زمان عمليات  شرح عمليات دستگاه مرتبط
جستجو براي يافتن نام  ثبت شركت ها  اول يك روز

سپرده گذاري و اخذ  بانك ملي  دوم يك روز

 سوم )روز بود 20اين رقم در سال هاي قبل (سه روز ثبت شركت ثبت شركت ها

انتشار اعالميه در  روزنامه رسمي روز  20اين رقم در سال هاي قبل (يك روز  چهارم

 پنجم يك روز تهيه دفاتر حسابداري ثبت شركت ها
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 ششم يك روز پرداخت حق التمبر ها ثبت شركت

اعالم كاركنان به تامين  تامين اجتماعي   هفتم يك روز

 2010,Doing Business database:Source 

  فرآيند شروع كسب و كار در جمهوري اسالمي ايران : 4-5جدول 

و در  .دهد مي نشان 2010و 2009و 2008هاي  شروع يك كسب و كار  در ايران را در سال 4- 5جدول 
  .شود مقايسه مي OECDهاي سهولت آغاز كسب و كار در ايران با متوسط منطقه منا و  شاخص 6-4جدول 

  2010  2009 2008 )ثبت شركت(شروع يك كسب و كار
  48  73  .....  رتبه

  7  8  8  )تعداد(مراحل
  9  28  28  )روز(مدت زمان الزم براي انجام فرايند 

  3.9  4.6  5.3  )سرانهدرصد از درامد (هزينه
درصد از درامد (حداقل سرمايه مورد نياز

  )سرانه
1.3  1.0  0.8  

Doing Business database :Source  
  2008- 2010هاي  تعداد فرآيند، زمان و هزينه آغاز كسب و كار جديد در ايران در گزارش: 4- 6جدول 

 OECDمنطقه  MENAمنطقه   ايران  )ثبت شركت(شروع يك كسب و كار 

  5.7  7.9  7  )تعداد(مراحل 
  13.0  20.7  9  )روز(مدت زمان الزم براي انجام فرايند

  4.7  34.1  3.9  )درصد از درامد سرانه(هزينه 
درصد از درامد (حداقل سرمايه مورد نياز

  )سرانه
0.8  129.7  15.5  

 2010,Doing Business database:Source  
كار جديد در ايران با متوسط هاي سهولت آغاز كسب و  مقايسه شاخص: 4-7جدول

  2010در گزارش OECDو  MENAمنطقه
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1شاخص سهولت دريافت مجوزهاي ساخت و ساز.4.3.2 

اين شاخص به بررسي مراحل مختلف براي كسب مجوزهاي الزم براي آغاز يك فعاليت اقتصادي مي 
استعالم و فرآيند ثبت قانوني، انتخاب نام براي شركت، پرداخت عوارض و ماليات، كسب . پردازد

براي سنجش اين شاخص از متغيرهاي تعداد . گردد مجوزهاو ساير موارد در قالب اين شاخص ارزيابي مي
ترين فاكتورهاي  هاي مترتب بر اين مراحل به عنوان اصلي مراحل، زمان الزم براي طي كردن مراحل، هزينه

  .   گردد كه به شرح زير است اين بررسي استفاده مي

  )مجوزها اخذ(فرآيندها - 4.3.2.1

باشد كه به منظور  منظور از تعداد فرآيندها در شاخص اخذ مجوزها آن تعداد مراحل مقرراتي مي
عملياتي نمودن فعاليت پس از ثبت كسب و كار توسط كارآفرين بايد مراعات و طي شود كه اين فرآيندها 

هاي  ها، رعايت دستورالعمل هاي الزم، تكميل فرم شامل عمليات بخش ساختمان اعم از اخذ مجوزها، پروانه
كه هرچه اين تعداد فرآيندها . مي باشد... بازرسي مقررات ايمني و اقدامات به انشعابات آب، برق، گاز و 

ها بانك  در اين بررسي. بيشتر باشد رغبت كارآفرينان براي سرمايه گذاري و كارآفريني كمتر مي شود
هدف . براي مصارف صنعتي را مبنا قرار داده است جهاني جهت و مدت رويه مجوزهاي ساخت يك انبار
هاي انجام اين اقدامات در يك شرايط واقعي و  نهايي از محاسبه اين شاخص، محاسبه زمان و هزينه

تعداد فرآيندها و مراحلي را كه در كشورهاي حوزه منا بايد طي  4-8جدول شماره . باشد متعارف مي
  .  دهد ن مينشا 2010و 2006نمايند را در دو سال 

                                           
1 Dealing with Construction Permits 
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  رتبه 
  در منطقه

  كشور
  تعداد فرآيندها

  2006در 
  تعداد فرآيندها

  2010در 
  تغيير

  در فرآيند
  -  13  -  بحرين  1
  0  14  14  عراق  2
  0  15  15  يمن  3
  0  16  16  عمان  4
  +4  17  21  امارات  5
  +2  17  19  ايران  6
  +1  17  18  عربستان  7
  +3  19  22  اردن  8
  0  19  19  مراكش  9
  -  19  -  قطر  10
  0  20  20  اسرائيل  11
  0  20  20  لبنان  11
  0  20  20  تونس  11
  0  21  21  فلسطين  11
  0  22  22  الجزاير  12
  +3  25  28  مصر  16
  0  25  25  كويت  17
  0  26  26  سوريه  18

Doing Business database :Source  
  بر اساس تعداد فرآيندها  MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه : 4-8جدول 

را داراست و بهترين روند رو به رشد در اين ) 13(كمترين تعداد فرآيند  2010حرين در سال كشور ب
كشور سوريه با بيشترين . باشد مي) مرحله4با كاهش(مربوط به كشور امارات  2010به  2006حوزه از سال 

باشد و  مي ترين وضعيت داراي وخيم) فرآيند 26( 2010و چه در سال  2006تعداد فرآيندها چه در سال 
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كشورهاي كويت و الجزاير و فلسطين و تونس و لبنان و اسرائيل و مراكش و عمان و يمن و عراق در 
كشور ايران توانسته است تعداد . تغييري حاصل نشده است 2010به  2006تعداد فرآيندشان از سال 

ايران در  2010ر سالد. را داشته باشد+ 2كاهش دهد و يك روند صعودي  17به  19فرآيندهايش را از 
داراي رتبه ششم كه رتبه متوسط رو به بااليي مي باشد، قرار دارد و هنوز  MENAكشورهاي منطقه 

  . نتوانسته در رده كشورهاي پيشتاز قرار گيرد

تعداد فرآيندهايشان تغيير نكرده يا كاهش يافته و  2010به  2006از سال  MENAكشورهاي منطقه 
  . در جايگاه ششم منطقه قرار گرفته است 2010در سال +) 2(صعوديايران نيز با يك روند 

  )اخذ مجوزها(زمان  - 4.3.2.2

. منظور از زمان اخذ مجوزها تعداد روزهايي است كه يك كارآفرين براي اخذ گواهي بايد صرف كند
  .هر چه تعداد اين روزها كمتر باشد جذابيت بيشتري براي كارآفرينان ايجاد مي كند

هاي  ه بررسي زمان الزم براي اخذ مجوز در كشورهاي عضو منطقه منا در سالب 4-9جدول شماره 
  .پردازد مي 2010و  2006

  كشور  رتبه
  تعداد روزها

  2006در  
  تعداد روزها

  2010در  
  تغيير در 
  تعداد روزها

  -  43  -  بحرين  1
  +33  64  97  امارات  2
  -  76  -  قطر  3
  +9  84  93  تونس  4
  +30  87  107  اردن  5
  +31  94  125  بستانعر  6
  +10  104  114  كويت  7
  0  107  107  يمن  8
  0  128  128  سوريه  9
  +10  163  173  مراكش  10
  -7  199  192  فلسطين  11
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  0  211  211  لبنان  12
  0  215  215  عراق  13
  +31  218  249  مصر  14
  0  235  235  اسرائيل  15
  0  240  240  الجزاير  16
  0  242  242  عمان  17
  +348  322  670  ايران  18

Doing Business database :Source  
    )اخذ مجوزها(بر اساس زمان  MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه : 4-9جدول 

كه بهترين  مي باشد و با وجود اين) روز 43(داراي بهترين وضعيت  2010كشور بحرين در سال 
ز در بدترين جايگاه كشورهاي پيشرفت را از لحاظ تغيير عددي در تعداد روزها كشور ايران داشته اما هنو

 192( 2006از لحاظ روند نزولي در تغيير تعداد روزها كشور فلسطين از سال . مي باشد MENAمنطقه 
) روز 670(  2006ايران در سال . افزايش در تعداد روزهايش ديده مي شود) روز 199( 2010به سال ) روز

همانطور كه گفته شد در اين قسمت ايران . دارد قرار MENAدر بدترين جايگاه ) روز 322( 2010و سال 
قرار دارد و بهبود فضاي كسب و كار در ايران، مستلزم توجه جدي  MENAكشورهاي منطقه  18در رتبه 

  .  باشد به اين نقطه ضعف بزرگ مي

. بسيار با هم متفاوت هستند 2010به  2006تغيير در تعداد روزها از سال  MENAدر كشورهاي منطقه 
اند و يك سري روند صعودي داشتند و يكي از كشورها روند نزولي  سري از كشورها بدون تغيير مانده يك

روندي صعودي را پشت سر  2010تاسال  2006كه ايران از سال  با وجود اين).  فلسطين(را طي كرده است
  . گذاشته است اما متأسفانه هنوز در بدترين جايگاه منطقه منا قرار دارد

  ):اخذ مجوزها(هزينه  - 4.3.2.3

صرف شود و هر چه بايد است كه براي اخذ گواهي ) بر حسب دالر(منظور از هزينه آن مقدار پولي
به  4-10جدول شماره . اين هزينه كمتر باشد تمايل كارآفرينان براي ايجاد كسب و كار بيشتر مي شود

  .پردازد مي براي كشورهاي عضو منا 2010و 2006هاي  هاي اخذ مجوز در سال بررسي هزينه
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  كشور  رتبه
  هزينه
  2006در سال 

  هزينه
  2010در سال 

  تغيير
  در هزينه

  -  6/0  -  قطر  1
  - 7/30  7/30  0  امارات  2
  - 8/32  8/32  0  عربستان  3
  +1/31  6/39  7/70  الجزاير  4
  -  6/54  -  بحرين  5
  -2/107  2/107  0  اسرائيل  6
  -1/124  1/124  0  كويت  7
  - 4/50  1/144  7/93  يمن  8
  -7/142  8/194  1/52  لبنان  9
  -4/261  7/263  3/2  مراكش  10
  -6/266  6/331  5  مصر  11
  +6/2945  9/365  5/3311  ايران  12
  +7/90  9/397  4/488  عراق  13
  -9/427  9/427  0  عمان  14
  -8/529  3/540  5/10  سوريه  15
  -8/696  1/697  3/0  اردن  16
  -8/997  3/998  5/0  تونس  17
  -2/643  6/1110  4/467  فلسطين  18

Doing Business database :Source  
بندي كشورهاي منطقه  منا بر اساس هزينه  رتبه:4-10جدول
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كه  باشد و با وجود اين مي) 6/0يعني كمترين هزينه (داراي بهترين وضعيت  2010كشور قطر در سال 
از آن كشور ايران است اما  2010به  2006بهترين پيشرفت از لحاظ تغيير در هزينه از نظر عددي از سال 

به سال ) 5/0( 2006كشور تونس از سال . قرار دارد MENAهنوز در جايگاه متوسط رو به پاييني در منطقه 
و كشور ) 5/3311( 2006را داشته و ايران در سال ) -8/997(بيشترين روند نزولي ) 3/998( 2010

كشور ايران علي رغم روند . ر منطقه مي باشندداراي بدترين وضعيت د) 6/1110( 2010فلسطين در سال 
قرار ندارد و  MENAباز در رتبه خوبي در منطقه ) 9/365( 2010به سال ) 5/3311( 2006صعودي از سال 

  .داراي رتبه دوازدهم كه رتبه متوسط رو به پائيني است، مي باشد

ايران نيز با وجود . داراي روندهاي متفاوت صعودي و نزولي مي باشند MENAكشورهاي منطقه  
  .  روندي صعودي، هنوز نتوانسته در اين حوزه جايگاه در خوري را در منطقه احراز كند

هاي ايران مي باشد كه اگرچه  هاي شاخص ترين رتبه يكي از وخيم 2009شاخص اخذ مجوز در سال 
تر  از آنها عقب روند رو به رشدي داشته اما در مقايسه با كشورهاي جهان سومي هنوز 2010در سال 

  ) 4-3نمودار. (باشد مي

برقراري توازني مناسب بين آساني انجام كسب و كار و ايمني مصرف كننده، مستلزم اصالحات دائمي  
انداز مستلزم اهتمام جدي به اين حوزه و انجام اصالحات به طور دائمي  تحقق اهداف سند چشم. است
  .است
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Doing Business database:Source

  جايگاه ايران در شاخص اخذ مجوزها : 4-3ودار نم
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 2010,Doing Business database:Source  
مقايسه رتبه كشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص سهولت اخذ مجوزهاي ساختماني  4-4نمودار

  )در كنار ذكر نام كشور داراي رتبه نخست در جهان(جهت تاسيس كارگاه 

ت اخذ پروانه ساختماني در كشورهاي برترمنطقه و جهان با شاخص سهول 11-4در جدول شماره 
 . شود مقايسه مي OECDو  MENAمنطقهمتوسط 

 OECDمنطقه   هنگ كنگ  MENAمنطقه   بحرين  فرايند اخذ پروانه

  15.1  7  18.9  12  تعداد مراحل

  157.0  67  159.3  43  )روز(مدت انجام
  56.1  18.7  258.4  54.6  )درصد از درامد سرانه(هزينه 

 2010,Doing Business database:Source  
در كشورهاي )جهت تاسيس كارگاه(مقايسه شاخص سهولت اخذ پروانه ساختماني  :11-3جدول

  OECDو MENAبرتر منطقه و برترجهان با متوسط منطقه 
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 2010ندازي كارگاه در ايران را بر مبناي گزارش ا مراحل قانوني ساخت و راه 4-12جدول  شماره 
  .دهد ك جهاني نشان ميبان

شماره 
  مرحله

  فرآيند
زمان الزم جهت 

  )روز(انجام فرايند 
هزينه انجام 

  )ريال(فرايند  
  بدون هزينه  1  اخذ گواهي پرداخت ماليات زمين  1
درخواست تاييد مكاني از دفتر خدمات   2

  الكترونيك شهرداري ناحيه
  بدون هزينه  1

  هزينهبدون   1  بازرسي از محل توسط شهرداري  3
اخذ تاييد مكاني از دفتر خدمات   4

  الكترونيك شهرداري منطقه
10  4550210  

  8500000  30  اخذ مجوز ساخت  5
  بدون هزينه  1  به خدمت گرفتن يك شركت ناظر مستقل  6
  بدون هزينه  1  اولين بازرسي از طرف شهرداري  7
  بدون هزينه  1  دومين بازرسي از طرف شهرداري  8
  بدون هزينه  1  ز طرف شهرداريسومين بازرسي ا  9
  بدون هزينه  1  چهارمين بازرسي از سوي شهرداري  10
  بدون هزينه  1  پنجمين بازرسي توسط شهرداري  11
  بدون هزينه  1  درخواست بازرسي نهايي  12
  بدون هزينه  1  انجام بازرسي نهايي  13
  860000  1  اخذ گواهي پايان كار  14
  12700  270  اخذ و انشعاب آب و فاضالب  15

  )معادل دالر امريكا(
  3278200  180  اخذ انشعاب برق  16
  8500000  1  دريافت خط تلفن ثابت  17

 2010,Doing Business database:Source  
  2010مراحل قانوني ساخت و راه اندازي كارگاه در ايران در در گزارش : 4-12جدول
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هاي   كارگاه در ايران را در سالوضعيت شاخص اخذ پروانه ساختماني جهت تأسيس  15-4جدول 
  .دهد نشان مي 2010و  2008،2009

فرآيند 
  اخذ پروانه

 Doing Business 
2008 

Doing Business 
2009  

Doing Business  
2010  

رتبه در 
  جهان

                ....                162                 141  

تعداد 
  مراحل

                 19                 19                  17  

مدت 
  )روز(انجام 

                670                670                322  

هزينه 
درصد از (

  )درآمد سرانه

              652.4                      514.2               265.9  

 2010,Doing Business database:Source  
  هاي مختلف ذ پروانه ساختماني جهت تاسيس كارگاه در ايران در سالوضعيت شاخص اخ: 4- 15جدول 

عربستان   عمان  امارات  ايران  فرايند اخذ پروانه
  سعودي

  23  120  27  141  رتبه در جهان
  17  16  17  17  تعداد مراحل
  94  242  64  322  )روز(مدت انجام 

  32.8  427.9  20.7  365.9  )درصد از درآمد سرانه(هزينه 

 2010,ing Business databaseDo:Source  
 منتخب منطقه: 4-14جدول 
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 1شاخص استخدام .4.3.3

هاي خود در استخدام يا اخراج كارگران  هايي كه كارفرمايان در انجام فعاليت مشكالت، موانع و سختي
هاي مهم ديگري است كه در محاسبات فضاي كسب و كار مورد توجه  باشند، از شاخص با آن روبرو مي

براي محاسبه و تعيين اين شاخص از متغيرهاي سختي كار، سختي استخدام، دشواري كار . ستقرار گرفته ا
  .گردد ترين فاكتورها به شرح زير استفاده مي هاي اخراج به عنوان اصلي و هزينه

  سختي استخدام    - 4.3.3.1

هاي ديگر سنجش فضاي كسب و  سختي استخدام كردن  و يا اخراج كردن نيروي كار يكي از شاخص
هايي است كه كارفرمايان در استخدام و همچنين اخراج  منظور از اين شاخص مشكالت وسختي. استكار 

تر بودن  رقم باالتر مبين سختي و غيرمنعطف. اند و دامنه آن از صفر تا صد است نيروي كار با آنها مواجه
  .مقررات است

ورهاي حوزه منا در كش 2010و  2006هاي  به بررسي اين شاخص در سال 15- 4جدول شماره 
  .پردازد مي

  كشور  رتبه
  سختي استخدام

  2006در سال 
  سختي استخدام

  2010در سال 
  تغيير در

  سختي استخدام
  -  0  -  بحرين  1
  +11  0  11  عمان  2
  0  0  0  كوبت  3
  0  0  0  امارات  4
  0  0  0  مصر  5
  -  0  -  قطر  6
  0  0  0  عربستان  7
  0  11  11  سوريه  8

                                           
1 Employing Workers 
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  كشور  رتبه
  سختي استخدام

  2006در سال 
  سختي استخدام

  2010در سال 
  تغيير در

  سختي استخدام
  0  11  11  ايران  9
  0  11  11  يلاسرائ  10
  0  11  11  اردن  11
  -22  22  0  يمن  12
  0  28  28  تونس   13
  0  33  33  عراق  14
  0  33  33  فلسطين  15
  0  44  44  الجزاير  16
  0  44  44  لبنان  17
  +11  89  100  مراكش  18

Doing Business database:Source  
 كردنسختي استخدام بر اساس  MENAجدول رتبه بندي كشورهاي منطقه  : 15-4جدول

يعني (كشورهاي كويت و امارات و مصر و عربستان و يمن داراي بهترين وضعيت  2006در سال 
به استثناي كشور يمن كه روندي نزولي داشته  2006همان كشورهاي  2010در سال . مي باشند) صفر

ير سختي باشند و بهترين پيشرفت در تغي بعالوه كشورهاي بحرين و عمان و قطر داراي بهترين وضعيت مي
به صفر رسانده  11بهبود بخشيده و از + 11استخدام مربوط به كشور عمان است كه سختي استخدام را 

رسيده اما هنوز در  89به  100مراكش قرار دارد كه از +) 11(بعد از عمان از لحاظ تغيير عددي . است
 22ور يمن از صفر به بيشترين افت را كش. قرار دارد MENAوضعيت وخيمي نسبت به كشورهاي منطقه 

در بدترين ) 89( 2010و در سال ) 100( 2006داشته و كشور مراكش در سال  2010به  2006از سال 
 2010و  2006كشور ايران در سال . را دارا است 18قرار دارد و رتبه  MENAجايگاه كشورهاي منطقه 

ايران در . نداشته است 2010سال به  2006مي باشد و تغييري در سختي استخدام از سال  11داراي عدد 
  .شود مي باشد كه رتبه متوسطي محسوب مي 9داراي رتبه  MENAمنطقه 

اندازيم تغيير در سختي استخدام از  در اين قسمت مي MENAدر نگاهي كه به كل كشورهاي منطقه 
پيشرفت شود و تعداد كمي از كشورها مثل عمان و مراكش  به ندرت ديده مي 2010به سال  2006سال 
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در كشور ايران تغييري در اين شاخص . اند و تنها كشور يمن در اين حوزه افت كرده است صعودي داشته
باشد و با توجه به اين نكته كه  منطقه قرار دارد كه مطلوب نمي 9به وجود نيامده و ايران كماكان در رتبه 

دهد،  نان را به اقتصاد غير رسمي سوق ميناپذير مانع ايجاد مشاغل جديد شده و كارآفري بازار كار انعطاف
قراردادهايي با سررسيد معين، ورود كاركنان جديد . مسئولين بايد توجه بيشتري به اين حوزه داشته باشند

در فرانسه به كار گرفته شد تا جايگزيني كاركنان انفصال از  1979اين قرادادها در سال . كند را آسان مي
هاي محروم از  هاي فصلي سر و سامان يابد و نيز قراردادهاي گروه و فعاليت خدمت، افزايش موقتي فعاليت
  ) 114، ص1387،  ميدري و قودچاني. (قبيل جوانان و زنان تسهيل شود

  ):شاخص استخدام( 1سختي ساعات كار - 4.3.3.2

منظور از سختي ساعات كار آن مقدار سختي ساعات كاري است كه از طرف كارفرمايان به كارمندان 
  .ت قانوني اعمال مي شودبه صور

 2010و  2006به بررسي وضعيت شاخص سختي كار در منطقه منا در سال هاي  16-4جدول شماره 
  .پردازد مي

 

  كشور  رتبه
  سختي ساعات كار

  2006در 
  سختي ساعات كار

  2010در 
  تغيير در سختي ساعات كار

  -  0  -  بحرين  1
  0  0  0  اردن  2
  0  0  0  كويت  3
  0  0  0  لبنان  4
  0  0  0  سوريه  5
  0  131  13  تونس  6
  0  20  20  مصر  7

                                           
1 Rigidity of hours index 
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  كشور  رتبه
  سختي ساعات كار

  2006در 
  سختي ساعات كار

  2010در 
  تغيير در سختي ساعات كار

  0  20  20  عراق  8
  -  20  -  قطر   9
  0  20  20  امارات  10
  0  20  20  يمن  11
  0  27  27  ايران  12
  +20  40  60  عربستان  13
  0  40  40  الجزاير  14
  0  40  40  اسرائيل  15
  0  40  40  مراكش  16
  0  40  40  عمان  17
  0  40  40  فلسطين  18

ng Business databaseDoi:Source  
 سختي ساعات كاربر اساس  MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه  :16-4جدول 

داشته است و كشورهاي  40به  60از 2010به  2006را از سال +) 20(كشور عربستان بهترين پيشرفت
عني ي( 2010و  2006بحرين و اردن و كويت و لبنان و سوريه نيز كمترين سختي ساعات كار را در سال 

و رتبه هجدهم در كشورهاي منطقه ) 40با رقم ( 2010و  2006كشور فلسطين در سال . دارند) صفر
MENA هيچ تغييري در سختي كارش  2010به  2006كشور ايران از سال . داراي بدترين وضعيت مي باشد

شورهاي منطقه و داراي رتبه دوازدهم كه رتبه متوسط رو به پائيني در ك) 27با رقم (انجام نگرفته و 
MENAباشد است، مي.  

تغييري ايجاد   2010به  2006همه كشورها به جز كشور عربستان در سختي ساعت كار از سال 
اين اقدام در (دهد  پذيري بازار كار را افزايش مي پذيري در ساعات كار از آنجا كه انعطاف انعطاف. اند نكرده
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باشد و براي قرار گرفتن در رده  حائز اهميت مي))2006خيرخواهان، .(نگرو انجام شد مونته. صربستان
  . كشورهاي پيشتاز بايد مورد توجه قرار گيرد

  :1)شاخص استخدام(دشواري كار  - 4.3.3.3

هايي است كه كارفرمايان از نيروهاي كاري خود با توجه به  منظور از دشواري كار، مشكالت و سختي
رقم باالتر مبين سختي و غير منعطف تر بودن  .مقررات انتظار دارند و دامنه آن از صفر تا صد است

هاي  به بررسي وضعيت دشواري كار در كشورهاي حوزه منا در سال 17-4جدول شماره .مقررات است
  .پردازد مي 2010و 2006

  كشور  رتبه
  دشواري كار

  2006در 
  دشواري كار

  2010در 
  تغيير در

  دشواري كار
  0  0  0  عمان  1
  0  0  0  كويت  2
  0  0  0  امارات  3
  0  0  0  عربستان  4
  0  0  0  اسرائيل  5
  -  20  -  قطر  6
  0  20  20  عراق  7
  0  20  20  فلسطين  8
  0  30  30  لبنان  9
  0  30  30  يمن  10
  -  30  -  بحرين  11
  0  40  40  الجزاير  12
  0  50  50  ايران  13
  0  50  50  مراكش  14

                                           
1 Rigidity of employment index (0-100) 
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  0  50  50  سوريه  15
  0  60  60  مصر  16
  0  60  60  اردن  17
  0  80  80  تونس  18

Doing Business database:Source  
  بر اساس دشواري كار MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه  :17-4جدول

و  2006هاي  كشورهاي عمان و كويت و امارات و عربستان و اسرائيل داراي بهترين وضعيت در سال
رين وضعيت در داراي بدت) 80با رقم ( 2010به  2006كشور تونس در سال . باشد مي) صفر(يعني  2010

در  2010به  2006هاي  در سال) 50با رقم (كشور ايران . باشد مي 18با رتبه  MENAكشورهاي منطقه 
قرار گرفته است و داراي رتبه سيزدهم در ليست كشورهاي  MENAوضعيت متوسط رو به پائيني در منطقه 

  .باشد مي MENAمنطقه 

هيچ تغييري در دشواري كارشان  2010سال به  2006در اين جدول از سال  MENAهمه كشورهاي 
رسد كشورهاي منطقه و بويژه ايران توجهي به اين حوزه نداشته و اقدامي در  به نظر مي. رخ نداده است

  . اند جهت كاهش دشواري كار انجام نداده

 

  :1)شاخص استخدام(هزينه هاي اخراج - 4.3.3.4

است كه طبق قانون بايد يك ) د اجبارييا حداقل دستمز(هاي اخراج آن مقدار پولي  منظور از هزينه
تر باشد، تمايل كارآفرينان براي ايجاد  كارفرما براي اخراج كارمندش بپردازد و هر چه اين هزينه پايين

هاي اخراج در كشورهاي حوزه  به بررسي شاخص هزينه 18-4جدول شماره  .كسب و كار بيشتر مي شود
  .پردازد مي 2010و  2006هاي  منا در سال

                                           
1 Redundancy costs (weeks of salary) 
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  -  4  -  بحرين  2
  0  4  4  اردن  3
  0  4  4  عمان  4
  0  17  17  لبنان  5
  0  17  17  يمن  6
  0  17  17  تونس  7
  0  17  17  الجزاير  8
  -  69  -  قطر  9
  0  78  78  كويت  10
  0  80  80  عربستان  11
  0  80  80  سوريه  12
  0  84  84  امارات  13
  0  85  85  مراكش  14
  0  87  87  ايران  15
  0  91  91  اسرائيل  16
  0  91  91  فلسطين  17
  0  132  132  مصر   18

Doing Business database:Source  
  بر اساس هزينه هاي اخراج MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه  :18-4جدول

 MENAداراي بهترين رتبه منطقه  2010و  2006راج صفر در سال هاي اخ كشور عراق با رقم هزينه
و قرار گرفتن در رتبه  2010و  2006در سال  132كشور مصر با رقم . مي باشد، يعني رتبه يك را دارد

هاي اخراج را دارا مي باشد، چرا كه بيشترين هزينه  ، بدترين جايگاه در مورد هزينهMENAهجدهم منطقه 
هيچ تغييري پيدا  2010به  2006از سال  87ايران نيز با رقم . مربوط به اين كشور استاخراج در منطقه 

  .باشد نكرده و داراي رتبه پانزدهم كه رتبه متوسط رو به پائيني است، مي

  كشور  تبهر
  هزينه هاي اخراج

  2006در
  هزينه هاي اخراج

  2010در 
  تغيير در

  هزينه هاي اخراج
  0  0  0  عراق   1
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انداز با چنين  قرار داشته است و دستيابي به اهداف سند چشم 2006اي قرار دارد كه در سال  در همان رتبه
  .رسد روندي بعيد به نظر مي

كشورهاي جهان (ي ما ا هايي كه نسبت به ميانگين سه حوزه ديگر مقايسه يكي ديگر از شاخص 
دهد،  تفاوت بسياري را در نمودارها  نشان مي) يافته كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه- سومي

باشد كه اين شاخص يكي از مهمترين نقاط ضعف  رتبه شاخص استخدام واخراج نيروي كار در ايران مي
  )5- 4نمودار. (دهد ايران را در كسب و كار نشان مي

.  شود ال در بيشتر موارد به حمايت از مشاغل موجود و به زيان كل كارگران تمام ميمقررات اشتغ
شوند اما  هاي سنگين بازخريد معموال با هدف كاهش ريسك بيكاري تصويب مي براي مثال هزينه

 هاي سنگين، كارفرمايان در عين حال هزينه. اند برندگان آن كساني هستند كه از قبل صاحب شغل بوده فايده
در نتجه مشاغل كمتري در اقتصاد ايجاد . هاي جديد را متوقف سازند سازد تا استخدام را مجبور مي

شوند بلكه احتمال پيدا كردن شغل را نيز  هايي نه تنها باعث كاهش ريسك نمي چنين سياست. گردند مي
  )  2006خيرخواهان، . (دهند كاهش مي

بايست به جاي به كار بردن  راستاي تحقق اهداف ميبا توجه به جايگاه ايران در اين شاخص و در 
  . هاي اساسي و بلندمدت باشيم حل هاي مقطعي به دنبال راه حل راه

هاي اخراجشان روي نداده  هيچ تغييري در هزينه 2010به  2006از سال  MENAكل كشورهاي منطقه 
 2010ايران نيز از اين كشورها مستثني نيست و در سال . حوزه معادل صفر استاست و تغيير آنها در اين 
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Doing Business database:Source  
  جايگاه ايران در شاخص استخدام و اخراج نيروي كار : 5-4نمودار 

يروي كار در كنار ذكر نام كشور رتبه كشورهاي منتخب منطقه در شاخص استخدام ن 6-4در نمودار 
  .شوند داراي رتبه نخست در جهان با هم مقايسه مي

 
2010,Doing Business database:Source

 (مقايسه رتبه كشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص استخدام نيروي كار: 6-4نمودار
ذ

در كنار 
  )كر نام كشور داراي رتبه نخست در جهان
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هاي استخدام در ايران در چند سال اخير بدون  دهد كه وضعيت شاخص مينشان  19-4جدول شماره 
  .تغيير مانده است

 Doing Business  وضعيت ايران
2008 

Doing Business 
2009  

Doing Business 
2010  

  137  137  ....  رتبه
شاخص چسبندگي 

  استخدام
29  29  29  

هفته (هزينه هاي اخراج 
  )دستمزد

87  87  87  

2010, Business database Doing:Source 

  شاخص سهولت استخدام و اخراج نيروي كار در ايران :19-4جدول 

 OECDشاخص سهولت استخدام و اخراج نيروي كار در ايران با متوسط منطقه منا و  20-4در جدول 

  . يردگ مورد مقايسه قرار مي 

 OECDمنطقه  MENAمنطقه   ايران  وضعيت ايران

  26.4  24.5  29  مشاخص چسبندگي استخدا
  26.6  53.4  87 )هفته دستمزد(هزينه هاي اخراج 

2010, Doing Business database:Source 

مقايسه شاخص سهولت استخدام و اخراج نيروي كار در ايران با متوسط منطقه :20-4جدول 
MENA  وOECD  
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. دهد يالذكر را در كشورهاي همجوار نشان م هاي فوق وضعيت شاخص 21-4جدول  شماره 
هاي مورد نظر در وضعيت بهتري نسبت  همانگونه كه مالحظه مي شود كشورهاي مورد بحث در شاخص

  .به ايران قرار دارند

عربستان   عراق  امارات  ايران  
  سعودي

  عمان

  21  73  59  50  137  رتبه در جهان
  12  12  24  7  29  شاخص چسبندگي استخدام

  4  80  0  84  87  )هفته دستمزد(هزينه هاي اخراج 

2010, Doing Business database:Source 

  شاخص سهولت استخدام و اخراج نيروي كار در ايران وكشورهاي منتخب منطقه :21-4جدول 

 1شاخص ثبت مالكيت .4.3.4

دهد كه براي تشخيص و  شاخص ثبت مالكيت سهولت ثبت حقوق مالكيت را مورد بررسي قرار مي
يا ساختمان و انتقال مالكيت آن از فردي به فرد ديگر را بررسي تعيين آن، فرآيند كامل خريد يك زمين 

باشد كه بصورت جداگانه بررسي  كنند و داراي سه پارامتر تعداد فرآيند، طول مدت و هزينه انتقال مي مي
  . شود مي

  )شاخص ثبت مالكيت(2شاخص تعداد فرآيند - 4.3.4.1

                                           
1 Registering Property 

2 Procedures (number) 

باشد كه هر  ر ثبت مالكيت ميهاي مترتب ب شاخص ثبت حقوق مالكيت شامل تعداد مراحل و هزينه
هاي مربوط به آن كمتر باشد نشان دهنده وضعيت بهتر كسب و كار و باعث  چه تعداد اين فرآيندها و هزينه

  .جذب كارآفرين و سرمايه گذار بيشتر مي باشد
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نشان  2010و  2006هاي  وضعيت اين شاخص را در كشورهاي حوزه منا در سال 22-4جدول شماره 
  .دهد مي

  كشور  تبهر 
  تعداد فرآيندها

  2006در 
  تعداد فرآيندها

  2010در 
  تغيير در تعداد فرآيندها

  0  1  1  امارات  1
  +2  2  4  عربستان  2
  0  2  2  عمان  3
  -  2  -  بحرين  4
  0  4  4  تونس  5
  0  4  4  سوريه  6
  0  5  5  عراق  7
  0  6  6  يمن  8
  0  7  7  فلسطين  9
  0  7  7  مصر  10
  0  7  7  اردن  11
  0  7  7  اسرائيل  12
  0  8  8  كويت  13
  0  8  8  لبنان  14
  -3  8  5  مراكش  15
  0  9  9  ايران  16
  -  10  -  قطر  17
  -  11  -  بحرين  18

Business databaseDoing: Source
22-4جدول منطقه: كشورهاي بندي مالكيتMENAرتبه ثبت فرآيندهاي اساس بر
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داراي رتبه اول و بهترين ) 1رآيند با تعداد ف( 2010وچه در سال  2006كشور امارات چه در سال
با تعداد (2006باشد و كشورعربستان بعنوان تنها كشوري است كه از سال  مي MENAوضعيت در منطقه 

كاهش تعداد فرآيند داشته و بهترين پيشرفت را در ) 2با تعداد فرآيند(  2010به سال ) 4فرآيند
داراي بيشترين تعداد فرآيند در منطقه ) 11فرآيند با تعداد(2010كشور بحرين در سال . دارد  MENAمنطقه

MENA باشد وكشور مراكش تنها كشوري در منطقه است كه از سال  و رتبه هجدهم وبدترين وضعيت مي
با تعداد ( 2010به سال  2006كشور ايران از سال . داشته است) مرحله 3افزايش (افت 2010به  2006
براي بهبود . باشد كه رتبه پاييني است، مي MENAشانزدهم در منطقه تغييري نداشته وداراي رتبه )9فرآيند

  .اين شاخص بايد تعداد فرآيندها براي ثبت مالكيت را كاهش دهيم

روند (اند و تنها كشور عربستان تغييري نداشته 2010به  2006از سال  MENAاكثر كشورهاي منطقه 
  . اند تغيير داشته) روند نزولي(و كشور مراكش ) صعودي

  ):شاخص ثبت مالكيت( 1شاخص زمان- 4.3.4.2

هاي شاخص ثبت مالكيت بر اساس مدت زمان انجام فرآيند بر حسب روز مطرح مي  يكي از بخش
شود كه هر چه اين تعداد روزها كمتر باشد نشان دهنده وضعيت بهتر كسب و كار و موجب جذب كار 

  .باشد گذار بيشتر مي آفرين و سرمايه

 2010و  2006هاي  سي اين شاخص در كشورهاي عضو منا در سالبه برر 23- 4جدول شماره 
  .پردازد مي

داراي بهترين وضعيت منطقه ) روز 2( 2010و كشور عربستان در سال ) روز 2( 2006امارات در سال 
MENA توانسته بيشترين ) روز 72با ( 2010به سال ) روز 193با ( 2006كشور مصر از سال . باشند مي

ا را داشته باشد، با وجود اين هنوز در وضعيت وخيمي قرار دارد و داراي رتبه هفدهم كاهش تعداد روزه

                                           
1 Time (days) 
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داراي رتبه هجده و بدترين وضعيت ) روز 144با ( 2010و 2006هاي  كشور اسرائيل در سال. باشد مي
به تغيري نداشته و داراي رت) روز 36با ( 2010به سال  2006كشور ايران از سال . باشد مي MENAمنطقه 

است، مي باشد و براي بهبود اين شاخص ايران بايد  MENAيازدهم كه رتبه متوسط رو به پاييني در منطقه 
توان شرايط ثبت مالكيت را  با انجام اصالحات مي. تعداد روزها براي فرآيند ثبت مالكيت را كاهش دهد

  .بهتر است

  تعداد روزها  كشور  رتبه
  2006در 

  تعداد روزها
  2010در 

  در تغيير
  تعداد روزها

  +2  2  4  عربستان  1
  0  2  2  امارات  2
  0  8  8  عراق   3
  0  16  16  عمان  4
  -  16  -  قطر  5
  +8  19  27  سوريه  6
  +2  19  21  يمن  7
  0  21  21  اردن  8
  0  25  25  لبنان  9
  -  31  -  بحرين  10
  0  36  36  ايران  11
  +8  39  47  تونس  12
  +21  47  68  فلسطين  13
  0  47  47  مراكش  14
  +4  47  51  الجزاير  15
  +20  55  75  كويت  16
  +121  72  193  مصر  17
  0  144  144  اسرائيل  18

Business databaseDoing: Source  
  بر اساس زمان MENAجدول رتبه بندي كشورهاي منطقه  :23-4جدول 
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يا تغييري نداشته و يا پيشرفت  2010به  2006در اين شاخص از سال  MENAكشورهاي منطقه 
  .قرار داشته است 2006در همان جايگاهي قرار دارد كه در سال  2010ايران در . اند داشته صعودي

  )شاخص ثبت مالكيت( 1شاخص هزينه- 4.3.4.3

هاي مترتب بر ثبت مالكيت بر مبناي درصد از  هاي شاخص ثبت مالكيت بر مبناي هزينه يكي از بخش
دهنده وضعيت بهتر كسب و كار و  نشانتر باشد،   شود كه هر چه اين ارقام پايين ارزش ملك مطرح مي

وضعيت اين شاخص را در كشورهاي  24-4جدول شماره .باشد گذار بيشتر مي جذب كار آفرين وسرمايه
  .دهد نشان مي 2010و  2006هاي  عضو منا در سال

                                           
1 Cost (% of property value) 
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  در هزينه ها تغيير  2010در  هزينه  2006در  هزينه  كشور  رتبه
  0 0 0 عربستان  1
  - 3/0 - قطر  2
  +1/0 5/0 6/0 كويت  3
  +6/0 7/0 3/1 فلسطين  4
  +9/5 9/0 8/6 مصر  5
  - 9/0 - بحرين  6
  0 2 2 امارات  7
  0 3 3 عمان  8
  +1/0 8/3 9/3 يمن  9
  +1/2 9/4 7 مراكش  10
  +5/2 5 5/7 اسرائيل  11
  +1/0 8/5 9/5 لبنان  12
  0 1/6 1/6 تونس  13
  +4/0 1/7 5/7 الجزاير  14
  +5/2 5/7 10 اردن  15
  -1 7/7 7/6 عراق  16
  +1/0  5/10  6/10  ايران  17
  +8/2 28 8/30 سوريه  18

Doing Business database:Source  
  بر اساس هزينه ثبت مالكيت MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه :24-4جدول 

به با هزينه صفر داراي بهترين وضعيت و كمترين هزينه و رت 2010و 2006هاي  كشور عربستان در سال
داراي ) 0.9با رقم(2010به سال ) 6.8با رقم (2006باشد و كشور مصر از سال  مي MENAاول در منطقه 

با رقم ( 2010و سال )   30.8با رقم( 2006كشور سوريه در سال . باشد مي) 5.9مثبت (بهترين پيشرفت 
و كشور عراق تنها  وبيشترين هزينه و بدترين وضعيت مي باشد MENAداراي رتبه هجدهم در منطقه ) 28
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كشور . روند نزولي داشته است) 7.7با رقم ( 2010به سال ) 6.7با رقم (2006كشوري است كه از سال 
روندي صعودي را طي كرده ) 10.5با رقم ( 2010به سال ) 10.6با رقم ( 2006رغم اينكه از سال  ايران علي

هايش را  براي اصالح اين شاخص ايران بايد هزينه . قرار دارد) منطقه 17رتبه (اما هنوز در جايگاه نامناسبي
 2010به  2006در اين شاخص از سال  MENAاكثر كشورهاي منطقه . براي ثبت مالكيت كاهش دهد

  .اند و تنها كشورعراق افت داشته است پيشرفت صعودي داشته وتعدادي از آنها بدون تغيير مانده

رتبه كشورهاي در حال توسعه نسبت به رتبه  باشد كه در اين شاخص نكته جالب توجه اين مي
باشد كه نشان دهنده دشواري ثبت دارايي در  ميانگين كشورهاي توسعه يافته داراي وضعيت بهتري مي

ايران نيز داراي رتبه باالتري نسبت به . باشد كشورهاي توسعه يافته نسبت به كشورهاي در حال توسعه مي
  )7-4نمودار. (باشد ديك به رتبه كشورهاي جهان سومي مياي ديگر وحدودا نز سه حوزه مقايسه

توانند بر روي كسب و  ها مي اگر ثبت اموال به صورت ساده، سريع و با هزينه كم انجام شود، كارآفرين
. شود با تشويق كارآفرينان به تهيه سند رسمي، حقوق مالكيت آنها تقويت مي. كار اصلي خود متمركز شوند

گذاري كمتري كرده و به دشواري تسهيالت و اعتبارات مالي  مي، كارآفرينان سرمايهبدون كسب اسناد رس
اگر مراحل ثبت اموال دشوار باشد مالكيت خيلي سريع به بخش غير رسمي منتقل . آورند به دست مي

  ) 2006خيرخواهان، .(شود مي

خص ثبت مالكيت و انداز توجه به شا الذكر براي تحقق اهداف سند چشم با توجه به موارد فوق 
 .نمايد ريزي جهت بهبود در اين حوزه الزم و ضروري مي برنامه

 

Doing Business database: Source  
  جايگاه ايران در شاخص ثبت دارايي و مالكيت :7-4نمودار 
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رتبه كشورهاي منطقه منا در شاخص سهولت ثبت مالكيت در كنار ذكر نام كشور  8-4در نمودار 
  .گردند ست جهان با هم مقايسه ميداراي رتبه نخ

 
2010, Business database Doing: Source 

در كنار ذ (مقايسه رتبه كشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص سهولت ثبت مالكيت : 8-4ر نمودا
 )كر نام كشور داراي رتبه نخست در جهان

ان با متوسط منطقه شاخص سهولت ثبت مالكيت در كشور منطقه و برتر جه 25-4در جدول شماره 
MENA  و OECD شوند با هم مقايسه مي.  

عربستان   شاخص
  عوديس

منطقه 
MENA 

  عربستان سعودي
  )برتر جهان(

منطقه 
OECD

  4.7  2  6.1  2  تعداد مراحل
  25.0  2  36.1  2  )روز(مدت انجام 

  4.6  0  5.7  0  )درصد از ارزش ملك(هزينه

2010, Doing Business database: Source  

مقايسه شاخص سهولت ثبت مالكيت در كشور برتر منطقه و برتر جهان با متوسط  :25-4 جدول
 OECDو   MENAمنطقه
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  .دهد مكانيسم ثبت مالكيت در ايران را نشان مي 26-4جدول شماره  

شماره 
  مرحله

  فرآيند
الزم براي انجام  زمان

  )روز(فرايند
  هزينه

  )ريال(
  دستگاه متولي

ره بررسي امالك در داي  1
  ثبت امالك ومستغالت

قابليت همزماني (روز  3تا  2
  )7و6و5و3و4و2با مراحل 

سازمان ثبت   4000
  اسناد

اخذ گواهي مفاصا حساب   2
مالياتي صورت وضعيت 

  ماليات از اداره ماليات

قابليت همزماني (روز  7تا  2
  )7و6و5و4و3و1با مراحل 

درصد از ارزش  5
  منطقه اي ملك

سازمان امور 
  مالياتي

اخذ گواهي پرداخت   3
  عوارض نوسازي ساختمان

قابليت همزماني با (يك روز
  )7و6و5و4و2و1مراحل 

  شهرداري  بدون هزينه

اخذ گواهي پايان كار   4
  ساختمان

همزمان با مراحل (روز  30
و بدون هزينه 2و1

  )7و6و5و3

  شهرداري  بدون هزينه

اخذ گواهي اشتغال و   5
  تسويه حساب بيمه

مزمان با ه(روز  20تا  7
  )7و5و4و3و2و1مراحل 

وزارت كارو   بدون هزينه
امور        

  اجتماعي
اخذ گواهي تسويه حساب   6

  تامين اجتماعي
همزمان با مراحل (روز 7

  )7و5و4و3و2و1
  

سازمان تامين   بدون هزينه
  اجتماعي

پرداخت ماليات نقل و   7
  انتقال در بانك ملي

همزمان با مراحل (يك روز
  )6و5و4و3و2و1

درصد ارزش  5
) ماليات انتقال(ملك 

بعالوه نيم درصد از 
حق (ارزش ملك 
  )تمبر

سازمان امور 
  مالياتي
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شماره 
  مرحله

  فرآيند
الزم براي انجام  زمان

  )روز(فرايند
  هزينه

  )ريال(
  دستگاه متولي

تهيه و گواهي سند در   8
  دفتر اسناد رسمي

دفاتر اسناد   1260000حدودا   روز 3يك تا 
  رسمي

مبلغ ثبت در حال   روز 2  ثبت سند  9
حاضر در همان 

مرحله هشتم اخذ 
  مي شود

اداره ثبت اسناد 
  امالك و

2010, Business database Doing: Source  
  سازوكار ثبت مالكيت در ايران  :26-4جدول 

  .دهد مي  نشان 2010 تا 2008هاي  وضعيت شاخص سهولت ثبت مالكيت در ايران را در سال 27-4جدول 

 Doing  وضعيت ايران
Business 
2008 

Doing 
Business 
2009 

Doing 
Business 
2010 

  153  152  ....  رتبه 
  9  9  9  تعداد مراحل
  36  36  36  )روز(مدت انجام 

درصد از ارزش (هزينه 
  )ملك

10.6  10.6  10.5  

2010, Business database Doing: Source  
  شاخص سهولت ثبت مالكيت در ايران :27-4جدول 
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 OECD   منطقه  MENAمنطقه   ايران  شاخص

  4.7  6.1  9  تعداد مراحل
  25.0  36.1  36  )روز(مدت انجام

  4.6  5.7  10.5  )درصد از ارزش ملك(هزينه

2010, Business database Doing: Source  
  DOECو  MENAمقايسه شاخص سهولت ثبت مالكيت در ايران با متوسط منطقه : 28-4جدول 

بيانگر اين واقعيت است كه رتبه ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه غيرقابل قبول  29-4جدول شماره 
  .است

  

  عمان  عربستان سعودي  عراق  امارات  ايران  شاخص
  20  1  52  7  153  رتبه

  2  2  5  1  9  تعداد مراحل
  16  2  8  2  26  )روز(مدت انجام

  2  0  7.7  2  10.5  )درصد از ارزش ملك(هزينه

2010, Business database Doing: urceSo  
  شاخص سهولت ثبت مالكيت در ايران و كشورهاي منتخب منطقه: 29-4جدول 

  

  

قايسه م  OECDشاخص سهولت ثبت مالكيت در ايران با متوسط منطقه منا و  28-4در جدول شماره 
  .شود مي
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 1شاخص اخذ اعتبار  -4.3.5 

گذاري و مبادالت اطالعات اعتباري و حقوق قانوني  اين شاخص به بررسي وضعيت ثبت، به اشتراك
د كه در سه حوزه قدرت حقوق قانوني، عمق اطالعات پرداز تسهيالت گيرندگان و تسهيالت دهندگان مي
 .  شود گيري مي اعتباري، دفاتر ثبت رسمي به شرح زير اندازه

  ):شاخص اخذ اعتبار( 2قدرت حقوق قانوني- 4.3.5.1

باشد كه دامنه آن از صفر تا ده است و ارقام  هاي شاخص اخذ اعتبار مي شاخص حقوق قانوني از بخش
ين و در نتيجه دسترسي مطلوب تر به اعتبارات مي باشد و هر چه اين ارقام باالتر مبين تنظيم بهتر قوان

  .باالتر باشد، سرمايه گذاران و كارآفرينان بيشتر خواهند بود

 2010و  2006هاي  به بررسي اين شاخص در حوزه كشورهاي منا در سال 30- 4جدول شماره 
  .پردازد مي

ت بسيار زيادي هم با كشورهاي ديگر در اين بهترين كشوري كه تفاو MENAدر كشورهاي منطقه 
. قرار دارد) 4با عدد (باشد و بعد از اسرائيل، كشور عربستان  مي) 9با عدد (شاخص دارد كشور اسرائيل 
داراي بدترين وضعيت و رتبه ) با عدد صفر( 2010و چه در سال  2006كشور فلسطين چه در سال 

هيچ  2010به  2006كشور ايران در اين حوزه از سال . شدهجدهم يعني پائين ترين رتبه منطقه مي با
  . رود رقم خوبي به شمار مي MENAمي باشد كه نسبت به كشورهاي منطقه  4تغييري نداشته و داراي رقم 

تغييري در روند قدرت حقوق قانوني شان انجام  2010به  2006از سال  MENAتمام كشورهاي منطقه 
 6ايران در اين حوزه در رتبه ). درت حقوق قانوني آنها صفر بوده استيعني تغيير در ق(نگرفته است 

   .قرار دارد MENAمنطقه 

                                           
1 Getting Credit 

2 Strength of legal rights index (0-10) 
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  قدرت حقوق قانوني   2010در    2006در 
  0  9  9  اسرائيل  1
  0  4  4  عربستان  2
  0  4  4  امارات  3
  0  4  4  كويت  4
  -  4  -  بحرين  5
  0  4  4  ايران  6
  0  4  4  اردن  7
  0  4  4  عمان  8
  0  3  3  مصر  9
  0  3  3  لبنان  10
  0  3  3  مراكش  11
  0  3  3  تونس  12
  0  3  3  الجزاير  13
  -  3  -  قطر  14
  0  3  3  عراق  15
  0  2  2  يمن  16
  0  1  1  سوريه  17
  0  0  0  فلسطين  18

Doing Business database:Source  
  بر اساس قدرت حقوق قانوني MENAنطقه رتبه بندي كشورهاي م :30-4جدول 

1 Depth of credit information index (0-6) 

  تغيير در  قدرت حقوق قاوني  قدرت حقوق قانوني  كشور  رتبه
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هاي شاخص اخذ اعتبار شاخص اطالعات اعتباري مي باشد كه ميزان و كيفيت دسترسي  يكي از بخش
به اطالعات اعتباري بخش خصوصي يا غير خصوصي را نشان مي دهد، اين شاخص از صفر تا شش مي 

  .باشد هاي دولتي و خصوصي مي مبين فراگيري بيشتر اطالعات اعتباري دستگاهباشد و رقم باالتر 

عالوه بر اين . كنند مؤسسات خصوصي بهتر از مؤسسات عمومي، مبادالت اعتباري را تسهيل مي
مؤسسات خصوصي معموال فقط در . دانند دهندگان را مشتري اصلي خود مي احتماال اين مؤسسات، قرض

كنند در حاليكه مؤسسات عمومي  اص حقيقي يا حقوقي به صورت تخصصي كار مييكي از دو حوزه اشخ
تري از قبيل اعتبار  مؤسسات خصوصي، اطالعات را از حوزه وسيع. كنند هر دو را پوشش دهند سعي مي

ميدري و قودچاني، (كنند  آوري مي ها و اسناد عمومي ديگر جمع فروشان، دادگاه دهندگان تجاري، خرده
  ).  176، ص 1387

 2010و  2006هاي  به بررسي اين شاخص در حوزه كشورهاي منا در سال 31- 4جدول شماره 
    .پردازد مي

  كشور  رتبه
  عمق اطالعات اعتباري

  2010در 
  عمق اطالعات اعتباري

  2006در 

  تغيير در
عمق اطالعات 

  اعتباري
  +1  5  6  عربستان  1
  +4  2  6  مصر  2
  0  5  5  اسرائيل  3
  +3  2  5  امارات  4
  +4  1  5  مراكش  5
  +3  2  5  تونس  6
  +1  4  5  لبنان  7
  +1  3  4  كويت  8
  -  -  4  بحرين  9
  0  3  3  ايران  10
  +3  0  3  فلسطين  11

                                             ):اخذ اعتبار( 1شاخص اطالعات اعتباري - 4.3.5.2
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Doing Business database:Source  
  بر اساس عمق اطالعات اعتباري MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه  31-4دول ج

در بهترين وضعيت كشورهاي ) 6با رقم ( 2010و در سال ) 5با رقم ( 2006كشور عربستان در سال 
و كشور مصر ) 5با رقم ( 2010به سال ) با رقم يك( 2006كشور مراكش از سال . قرار دارد MENAمنطقه 

 2010به سال  2006داراي بهترين پيشرفت در سال ) 6با رقم ( 2010به سال ) 2ا رقم ب( 2006از سال 
و كشور يمن  2010و  2006كشورهاي عراق و سوريه در سال . اند بوده MENAنسبت به كشورهاي منطقه 

. اند كه در رده آخر اين جدول قرار گرفته) يعني رقم صفر مي باشند(داراي بدترين وضعيت  2006در سال 
اش ايجاد نكرده است و در  هيچ تغييري در عمق اطالعات اعتباري) 3با رقم ( 2010و  2006ايران در سال 

اما هنوز جا . مي باشد MENAداراي وضعيت متوسط رو به بااليي نسبت به كشورهاي منطقه 2010سال
  .براي پيشرفت بيشتر دارد

اند  اند و يا روندي صعودي داشته ر نكردهيا تغيي 2010به  2006از سال  MENAهمه كشورهاي منطقه 
  .شود زيرا كه هر چه اين رقم باالتر مي رود جذب سرمايه گذاران و كارآفرينان بيشتر مي

  ):شاخص اخذ اعتبار( 1پوشش دفاتر ثبت رسمي دولتي - 4.3.5.3

هاي شاخص اخذ اعتبار ميزان پوشش دفاتر ثبت رسمي دولتي براي فراهم نمودن  يكي ديگر از بخش
باشد كه بر مبناي درصد از جمعيت بزرگسال گفته  ات، موقعيت و امكانات مربوط به اخذ اعتبار مياطالع

                                           
1 Public registry coverage (% of adults) 

  0  2  2  اردن  12
  0  2  2  عمان  13
  +1  1  2  الجزاير  14
  -  -  2  قطر  15
  +2  0  2  يمن  16
  0  0  0  عراق   17
  0  0  0  سوريه  18
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تر باشد، نشان دهنده كمتر دولتي بودن سيستم كسب و كار آن كشور  هر چه اين رقم پائين. مي شود
  .تر است باشد و مطلوب مي

 2010و  2006هاي  سال به بررسي اين شاخص در كشورهاي حوزه منا در 32- 4جدول شماره 
  .پردازد مي

باشد، رتبه اول اين شاخص نشانده بدترين وضعيت  بدليل اينكه اين شاخص يك شاخص منفي مي
تري دارند مثل اسرائيل،  است كه رقم پائين  براي كسب و كار مي باشد و بهترين وضعيت از آن كشورهايي

هترين پيشرفت را كشوري داشته كه بيشترين ب. عربستان، بحرين، كويت، مراكش، قطر، عراق و سوريه
كشور مراكش و بعد از آن عربستان  MENAانجام داده باشد كه در منطقه  2010به  2006كاهش را از سال 

كشور ايران در اين شاخص كه شاخصي منفي مي باشد داراي رتبه اول و بدترين . شود را شامل مي
كشور . كشور ايران دارد MENAدر منطقه  2010به  2006باشد و بيشترين افت را از سال  وضعيت مي

تر شدن سيستم  ده دولتيدهن افزايش داشته كه نشان 3/31به  7/13از رقم  2010به  2006ايران در سال 
  .تري شود باشد توجه جدي باشد و بايد به اين شاخص كه شاخص منفي مي كسب و كار در ايران مي

  

  كشور  رتبه
پوشش دفاتر ثبت رسمي 

  2006مومي در ع
پوشش دفاتر ثبت رسمي 

  2010عمومي در 
تغيير در پوشش دفاتر 
  ثبت رسمي عمومي

  +17.6  31.3  13.7  ايران  1
  +11.7  19.9  8.2  تونس  2
  -  17  -  عمان  3
  +4.8  8.3  3.5  لبنان  4
  +5.8  7.3  1.5  امارات  5
  +6.5  6.5  0  فلسطين  6
  +1.3  2.5  1.2  مصر  7
  +0.4  1  0.6  اردن  8
  -  0.2  -  زايرالج  9
  +0.1  0.2  0.1  يمن  10
  0  0  0  اسرائيل  11
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  -0.2  0  0.2  عربستان  12
  -  0  -  بحرين  13
  0  0  0  كويت  14
  -2  0  2  مراكش  15
  -  0  -  قطر  16
  0  0  0  عراق  17
  0  0  0  سوريه  18

  Doing Business database:Source  
  )دولتي(اتر ثبت رسمي عموميپوشش دفبر اساس  MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه  :32- 4جدول 

به  2006تري مي باشند در سال  كه داراي اوضاع كسب و كار موفق MENAبيشتر كشورهاي منطقه 
تري مي باشند  كشورهائي كه داراي اوضاع كسب و كار ناموفق. اند عدد اين شاخص را كاهش داده 2010

دولتي تر شدن سيستم كسب و كار  دهنده ناند كه نشا طي كرده 2010به  2006يك روند افزايشي را از سال 
  .در آن كشورها مي باشد

  )شاخص اخذ اعتبار( 1پوشش دفاتر ثبت رسمي خصوصي - 4.3.5.4

هاي شاخص اخذ اعتبار، پوشش دفاتر ثبت رسمي خصوصي براي در اختيار  يكي ديگر از بخش
درصد از جمعيت باشد كه بر مبناي  گذاردن  موقعيت، امكانات و اطالعات مربوط به اخذ اعتبار مي

دهنده كمتر دولتي بودن سيستم كسب و كار آن  هر چه اين رقم باالتر باشد نشان. شود بزرگسال بيان مي
جدول .كند هاي بيشتري براي مردم عادي و كارآفرينان و سرمايه گذاران ايجاد مي باشد و فرصت كشور مي

  .پردازد مي 2010و  2006هاي  به بررسي اين شاخص در كشورهاي حوزه منا در سال 33-4شماره 

  كشور  رتبه
پوشش دفاتر ثبت 

رسمي خصوصي در 
2006  

پوشش دفاتر ثبت 
رسمي خصوصي در 

2010  

تغيير در پوشش دفاتر 
ثبت رسمي 
  خصوصي

                                           
1 Private bureau coverage (%of adults) 
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  -  89.8  -  اسرائيل  1
  -  34.9  -  بحرين  2
  +14.3  30.4  16.1  كويت  3
  +7.7  17.9  10.2  عربستان  4
  0  14  0  مراكش  5
  0  12.6  0  امارات  6
  +8.2  8.2  0  مصر   7
  0  0  0  لبنان  8
  0  0  0  تونس  9
  0  0  0  ايران  10
  0  0  0  اردن  11
  0  0  0  عمان  12
  0  0  0  الجزاير  13
  -  0  -  قطر  14
  0  0  0  يمن  15
  0  0  0  عراق  16
  0  0  0  فلسطين  17
  0  0  0  سوريه  18

  Doing Business database:Source  
  پوشش دفاتر ثبت رسمي خصوصيبر اساس  MENAي منطقه رتبه بندي كشورها :33-4جدول 

) 8/89با رقم ( MENAگيري نسبت به كشورهاي منطقه  كشور اسرائيل با تفاوت چشم 2010در سال 
دهنده كمتر دولتي بودن سيستم كسب و كار در آن كشور است و  در بهترين جايگاه قرار دارد كه نشان

در اين شاخص به . مي باشد) 3/14با تغيير ( 2010به  2006ل كشور كويت داراي بهترين پيشرفت از سا
در سال  MENAجز كشورهاي اسرائيل، بحرين، كويت، عربستان، مراكش و مصر بقيه كشورهاي منطقه 

دهنده دولتي بودن نظام كسب و كار  با رقم صفر داراي بدترين وضعت مي باشند كه نشان 2010و  2006
و  2006كشورهايي است كه در بدترين وضعيت قرار دارند و در سال  ايران جز. در آن كشورها است
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دهنده دولتي بودن  مي باشد كه نشان MENAبا رقم صفر داراي رتبه دهم در كشورهاي منطقه  2010
  .سيستم كسب و كار در ايران است

روند  اند و يا يا تغييري نداشته 2010به  2006در اين شاخص از سال  MENAهمه كشورهاي منطقه 
  .ايران در اين حوزه وضعيت مطلوبي ندارد. اند صعودي خوبي را طي كرده

تفاوت زيادي بين كشورهاي جهان سومي و ايران با رتبه كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي 
ايران نيز در اين شاخص نسبت به سه حوزه ديگر داراي رتبه باالتري مي باشد و . توسعه يافته وجود دارد

ها به اعتبارات بيشتر است  در كشورهايي دسترسي بنگاه) 9- 4نمودار(باشد  تري مي يت نامناسبداراي وضع
هاي اعتبار دهندگان  كه ادارات ثبت اعتبار اقدام به توزيع همزمان اطالعات مثبت و منفي، شامل داده

ات بصورت آوري و در دسترس قرار دادن اطالع هاي خدمات عمومي، جمع فروشان، بنگاه تجاري، خرده
دهد همه  ها نيز در كشورهايي بيشتر است كه قوانين وثيقه اجازه مي دسترسي به وام. كنند الكترونيكي مي

با توجه به نامطلوب بودن جايگاه ايران در اين ).  2006خيرخواهان،(ها به عنوان وثيقه استفاده شوند  دارايي
ه كشورهاي موفق در اين حوزه و با در نظر ميالدي ضروري است كه با مطالعه تجرب2010شاخص در سال 

  .گرفتن شرايط بومي ايران، اصالحات مورد نياز صورت پذيرد

 
  Doing Business database:Source 

 جايگاه ايران در شاخص اخذ اعتبار  : 9-4نمودار 

  .رتبه كشورهاي منتخب منا در شاخص اخذ اعتبار با هم مقايسه مي شوند 10-4در نمودار شماره 
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Source:Doing Business database, 2010 

در كنار ذ كر نام (مقايسه رتبه كشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص اخذ اعتبار : 01-4نمودار
  )كشور داراي رتبه نخست در جهان

وسط منطقه منا و شاخص سهولت اخذ اعتبار در كشور برتر منطقه و برتر جهان با مت 34-4در جدول
OECD شوند مقايسه مي.  

  
  شاخص

  عوديسعربستان 
رتبه دوم منطقه پس از (

  )اسرائيل

  
MENA 

  
  مالزي

  
OECD 

  6.8  10  2.3  4  )0-10(شاخص حقوق قانوني
  4.9  6  2.3  6  )0-6(شاخص اطالعات اعتباري

پوشش ثبت توسط نهاد دولتي 
  )درصد از جمعيت بزرگسال(

0  5.0  48.5  8.8  

بت توسط نهاد خصوصي پوشش ث
  )درصد از جمعيت بزرگسال(

17.9  10.9  82  59.6  

Source:Doing Business database,2010 
مقايسه شاخص سهولت اخذ اعتبار در كشور برتر منطقه و برتر جهان با متوسط  :34-4جدول 

  OECDو  MENAمنطقه
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  .گيرد مورد مقايسه قرار مي OECDسهولت اخذ اعتبار در ايران با متوسط منطقه منا و  35-4در جدول 

 MENA OECD  ايران  شاخص

  6.8  3.3  4  شاخص حقوق قانوني
  4.9  3.3  3  شاخص اطالعات اعتباري

درصد از جمعيت (پوشش ثبت توسط نهاد دولتي
  )بزرگسال

21.3  5.0  8.8  

درصد از (پوشش ثبت توسط نهاد خصوصي 
  )جمعيت بزرگسال

0  10.9  59.6  

2010,s databaseDoing Busines:Source  
 OECDو  MENAمقايسه شاخص سهولت اخذ اعتبار در ايران با متوسط منطقه :35-4جدول 

 2010و  2009، 2008هاي  رتبه ايران در شاخص سهولت اخذ اعتبار را بر مبناي گزارش 36- 4جدول 
 .دهد بانك جهاني نشان مي

 

 Doing  شاخص
Business 2008 

Doing 
Business 2009  

Doing 
Business 2010  

  113  109  ....  رتبه
  4  4  4  شاخص حقوق قانوني

  4  4  4  شاخص اطالعات اعتباري
پوشش ثبت توسط نهاد 

  )درصد از جمعيت بزرگسال(دولتي
22.2  21.7  21.3  

پوشش ثبت توسط نهاد خصوصي 
  )درصد از جمعيت بزرگسال(

0  0  0  

2010,Doing Business database:Source  
  هولت اخذ اعتبار در ايرانشاخص س: 36-4جدول 
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  .دهد شاخص سهولت اخذ اعتبار در ايران و كشورهاي منتخب منطقه را نشان مي 37-4جدول شماره 

2010,Doing Business database:Source  
  يران و كشورهاي منتخب منطقهشاخص سهولت اخذ اعتبار در ا: 37-4جدول 

 1شاخص حمايت از سرمايه گذاران .4.3.6

كه استثمار سهامداران اقليت  گذاران، منافع بسيار زيادي براي جامعه دارد و در جايي حمايت از سرمايه
در اين شرايط . گذاري ارزش ويژه و بااليي داشته و تمركز مالكيت كمتر است مهار شده است، سرمايه

برند و كارآفرينان نيز به نقدينگي دسترسي  ها سود مي ز وجود تنوع داراييگذاران ا سرمايه
  ).2006خيرخواهان، (دارند

                                           
1 Protecting Investors 

  عمان  عربستان سعودي  عراق  امارات  ايران  
  127  61  167  71  113  رتبه

  4  4  3  4  4 شاخص حقوق قانوني
  2  6  0  5  2 شاخص اطالعات اعتباري

درصد از(پوشش ثبت توسط نهاد دولتي
  )جمعيت بزرگسال

31.3  7.3  0  0  1  

درصد(پوشش ثبت توسط نهاد خصوصي
  )از جمعيت بزرگسال

0  12.6  0  17.9  0  

  .شاخص سهولت اخذ اعتبار در ايران و كشورهاي منطقه را نشان مي دهد 37-4جدول 
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هاي سهامي عام  اين شاخص به بررسي ميزان حمايت قانون از حقوق سهامداران اقليت در شركت
ايت از پذيري، سهولت دادخواست سهامداران و حم پردازد كه در چهار مورد شاخص افشا، مسئوليت مي

  .  شود گذاران به شرح زير بررسي مي سرمايه

  
 

  )شاخص حمايت از سرمايه گذاران( 1شاخص افشا- 4.3.6.1

گذاران بايد آگاه باشند  سرمايه. ترين نوع اصالحات در هر كشوري افزايش سطح افشاگري است آسان
ق رأي دادن، به طوري كه بتوانند از طري. كه مديران شركت چه منافعي در معامالت پيشنهادي دارند

رساند را متوقف سازند يا براي دريافت خسارت اقامه دعوي  معامالتي را كه به منافع آنها آسيب مي
باشد كه  دامنه اين شاخص از صفر تا ده است و ارقام باالتر مبين افشاي بيشتر مي) 2006خيرخواهان، (كنند

  .دهد عملكرد بهتر شاخص حمايت از سرمايه گذاران را نشان مي

  .پردازد مي 2010و  2006هاي  به بررسي اين شاخص در كشورهاي حوزه منا در سال 38 -4دول ج

و در سال ) 9با رقم ( 2006از لحاظ عددي كشور لبنان در سال  MENAدر ليست كشورهاي منطقه     
 2010به  2006كشور تونس از سال . باشند داراي بهترين وضعيت مي) 9رقم (كشور عربستان با  2010

را انجام دهد ولي هنوز ) و رسيدن از صفر به پنج+ 5تغيير وضعيت (توانسته است بهترين پيشرفت 
كشور تونس در سال . قرار گيرد و داراي رتبه سيزدهم مي باشد MENAنتوانسته در رتبه خوبي در منطقه 

. ه مي باشندداراي بدترين وضعيت منطق) 4با رقم ( 2010و كشور عراق در سال ) با رقم صفر( 2006
باشد و اوضاع  در اين شاخص تغييري نكرده است و داراي رقم پنج مي 2010به  2006كشور ايران از سال 

براي اصالح . باشد مي MENAوخيمي در اين شاخص دارد و داراي رتبه شانزدهم در كشورهاي منطقه 
  .مشكالت اين شاخص بايد توجه و اهتمام جدي در ايران بعمل آيد

  

                                           
1 Extent of disclosure index (0-10) 
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  +2  9  7  عربستان  1
  0  9  9  لبنان  2
  -  8  -  بحرين  3
  +1  8  7  مصر  4
  0  8  8  عمان  5
  0  7  7  اسرائيل  6
  0  7  7  كويت  7
  0  6  6  فلسطين  8
  0  6  6  الجزاير  9
  0  6  6  سوريه  10
  0  6  6  يمن  11
  0  6  6  مراكش  12
  +5  5  0  تونس  13
  -  5  -  قطر  14
  0  5  5  اردن  15
  0  5  5  ايران  16
  0  4  4  امارات  17
  0  4  4  عراق  18

  Doing Business database:Source  
  بر اساس افشاء MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه : 38-4جدول

در اين شاخص تغييري  2010به  2006از سال  MENAتقريباً مي توان گفت اكثر كشورهاي منطقه 
  .اند ا تعداد اندكي از آنها پيشرفت داشتهاند و تنه پيدا نكرده

  )شاخص حمايت از سرمايه گذاران( 1)شاخص مسئوليت مدير(مسئوليت پذيري -4.3.6.2
                                           

1 Extent of director liability index (0-10) 

  تغيير در افشا  2010افشا در   2006افشا در   شورك  رتبه
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هاي شاخص حمايت از سرمايه گذاران، شاخص مسئوليت مدير مي باشد كه دامنه  يكي ديگر از بخش
دهد  مسئوليت مدير را نشان مي هر چه اين رقم باالتر باشد گستره بيشتر شاخص. باشد آن از صفر تا ده مي

  .دهنده عملكرد بهتر شاخص حمايت از سرمايه گذاران است و همچنين نشان

    .پردازد مي 2010و  2006هاي  به بررسي اين شاخص در حوزه كشورهاي منا در سال 39-4جدول 

  كشور  رتبه
  مسئوليت پذيري

  2006در  
  مسئوليت پذيري 

  2010در 
  تغيير در 

  مسئوليت پذيري
  0  9  9  اسرائيل  1
  +1  8  7  عربستان  2
  0  7  7  كويت  3
  0  7  7  امارات   4
  0  6  6  الجزاير  5
  -  6  -  قطر   6
  0  5  5  فلسطين  7
  +1  5  4  تونس   8
  0  5  5  عمان  9
  0  5  5  عراق  10
  0  5  5  سوريه  11
  -  4  -  بحرين  12
  0  4  4  اردن  13
  0  4  4  يمن  14
  0  4  4  ايران  15
  0  3  3  مصر  16
  0  2  2  اكشمر  17
  0  1  1  لبنان  18

Doing Business database:Source  
  بر اساس مسئوليت پذيري MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه  :39-4جدول
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داراي رتبه اول در منطقه ) 9با رقم ( 2010و چه در سال ) 9با رقم ( 2006كشور اسرائيل چه در سال 
MENA بهترين پيشرفت ) 8با رقم ( 2010به سال ) 7ا رقم ب( 2006باشد و كشور عربستان نيز در سال  مي

داراي رتبه هجدهم و ) با رقم يك( 2010و 2006هاي  لبنان در سال. داشته است MENAرا در منطقه 
تغييري نداشته و داراي  4با رقم  2010به  2006ايران از سال . مي باشد MENAبدترين وضعيت منطقه 

  .باشد و بايد در اين شاخص نيز اصالحاتي را انجام دهدرتبه پانزدهم كه رتبه بدي است، مي 

اند و تنها كشور  در اين شاخص تغييري نداشته 2010به  2006از سال  MENAاكثر كشورهاي منطقه 
 .اند عربستان و تونس روندي صعودي را پشت سر گذاشته

  )گذاران شاخص حمايت از سرمايه( 1شاخص سهولت دادخواست سهامداران- 4.3.6.3

هاي شاخص حمايت از سرمايه گذاران، شاخص سهولت دادخواست سهامداران  از بخشيكي ديگر 
ارقام باالتر مبين توان بيشتر سهامداران براي تعقيب قانوني سوء . باشد كه دامنه آن از صفر تا ده است مي

  .باشد رفتار مديران و عملكرد بهتر شاخص حمايت از سرمايه گذاران مي

  .پردازد مي 2010و  2006هاي  شاخص در كشورهاي حوزه منا در سالبه بررسي اين  40-4جدول 

داراي رتبه اول و بهترين وضعيت مي باشد و ) 9با رقم ( 2010و  2006هاي  كشور اسرائيل در سال
). داشته+ 1روند صعودي (تغيير داشته است  2010به  2006كشور عربستان تنها كشوري است كه از سال 

داراي بدترين  MENAبا رقم صفر و با رتبه هجده در منطقه  2010و  2006اي ه كشور ايران  در سال
 . وضعيت مي باشد

بجز كشور عربستان تغييري در سهولت دادخواست سهامداران از  MENAدر تمامي كشورهاي منطقه 
  .رخ نداده است و تغيير همه كشورها صفر بوده است 2010به سال  2006سال 

                                           
1Ease of shareholder suits index (0-10) 
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  سهامداران

  0  9  9  اسرائيل  1
  0  7  7  فلسطين  2
  0  6  6  تونس  3
  0  5  5  كويت  4
  -  5  -  بحرين  5
  0  5  5  مصر  6
  0  5  5  لبنان  7
  +1  4  3  عربستان  8
  0  4  4  الجزاير  9
  -  4  -  قطر  10
  0  4  4  عراق  11
  0  4  4  اردن  12
  0  2  2  عمان  13
  0  2  2  سوريه  14
  0  2  2  امارات  15
  0  2  2  يمن  16
  0  1  1  مراكش  17
  0  0  0  ايران  18

Doing Business database:Source  
  بر اساس سهولت دادخواست سهامداران MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه  :40-4جدول 

1 Strength of investor protection index (0-10) 

  كشور  رتبه
است سهولت دادخو
  2006سهامداران در 

سهولت دادخواست 
  2010سهامداران در 

تغيير در سهولت 
دادخواست 
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دامنه اين شاخص از صفر تا ده مي باشد و رقم باالتر نشان دهنده عملكرد بهتر شاخص حمايت از  
هر چه اين ارقام باالتر باشد جذب كارآفرينان و سرمايه گذاران در آن كشور بيشتر . سرمايه گذاران است

  .خواهد بود

    .پردازد مي 2010و  2006هاي  ر سالبه بررسي اين شاخص در كشورهاي حوزه منا د 41-4جدول 

  كشور  رتبه
  حمايت از سرمايه گذاران

  2006در 

حمايت از سرمايه 
  گذاران

  2010در 

  تغيير در
حمايت از سرمايه 

  گذاران
  0  8.3  8.3  اسرائيل  1
  1.3  7  5.7  عربستان  2
  0  6.3  6.3  كويت  3
  0  6  6  فلسطين  4
  -  5.7  -  بحرين  5
  +2  5.3  3.3  تونس  6
  +0.3  5.3  5  مصر  7
  0  5.3  5.3  الجزاير  8
  0  5  5  لبنان  9
  0  5  5  عمان  10
  -  5  -  قطر  11
  0  4.3  4.3  عراق  12
  0  4.3  4.3  اردن  13
  0  4.3  4.3  سوريه  14
  0  4.3  4.3  امارات  15

  1)مايه گذارانشاخص حمايت از سر(شاخص حمايت از سهامداران  - 4.3.6.4
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  0  4  4  يمن  16
  0  3  3  مراكش  17
  0  3  3  ايران  18

  Doing Business database:Source  
  بر اساس حمابت از سرمايه گذاران MENAكشورهاي منطقه رتبه بندي  :41-4جدول 

داراي رتبه اول و بهترين وضعيت ) 3/8با رقم ( 2010و چه در سال  2006كشور اسرائيل چه در سال 
داراي ) 3/5با رقم ( 2010به سال ) 3/3با رقم ( 2006باشد و كشور تونس از سال  مي MENAمنطقه 

با رقم ( 2006د و بعد از آن بهترين پيشرفت را كشور عربستان از سال مي باش) مثبت دو(بيشترين پيشرفت 
و چه در سال  2006كشور ايران و مراكش چه در سال . به دست آورده است)7با رقم ( 2010به سال ) 7/5

و بدترين وضعيت منطقه مي  MENAبه ترتيب داراي رتبه هجدهم و هفدهم منطقه ) 3با رقم ( 2010
وضعيت نامطلوب ايران در منطقه منا انجام اصالحات و تالش براي جذب كارآفرينان  جهت بهبود. باشند

  . ضروري است

تغييري در حمايت از سرمايه گذاران  2010به سال  2006از سال  MENAاكثر كشورهاي منطقه 
  .اند اند و تنها سه كشور عربستان، تونس و مصر روندي صعودي را پشت سر گذاشته نداشته

اي ديگر در اين شاخص ديده مي شود و  بدترين رتبه هاي ايران نسبت به سه حوزه مقايسهيكي از  
اين شرايط نشان دهنده نداشتن شرايط الزم براي حمايت از سرمايه . تفاوت بسياري با سه حوزه ديگر دارد

  )11-4نمودار.(كند گذاران مي باشد كه نقش به سزايي درحوزه كسب و كار ايفا مي
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Doing Business database:Source  
  گذاران جايگاه ايران در شاخص حمايت از سرمايه : 11-4نمودار 

 

 

Source:Doing Business database, 2010 
مقايسه رتبه كشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص حمايت قضايي از سهامداران :  12-4نمودار 

  )در كنار ذ كر نام كشور داراي رتبه نخست در جهان(جز 
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شاخص حمايت از سهامدارن جزء در كشور برتر منطقه و برتر جهان بر مبناي  42 - 4در جدول 
  .شوند با هم مقايسه مي OECDبانك جهاني با متوسط منطقه منا و  2010گزارش 

  شاخص
  عوديسعربستان 

دوم منطقه پس از (
  )اسرائيل

  منطقه
MENA 

  
  نيوزلند

  منطقه
OECD 

  5.9  10  6.3  9  )0- 10(اندازه شاخص افشا 
  اندازه شاخص مسوليت مدير

)10-0(  
8  4.8  9  5  

اندازه شاخص قدرت تعقيب قانوني 
  )0-10(سهامداران

4  3.7  10  6.6  

اندازه شاخص حمايت قضايي از سهامداران 
  )0-10(جز

7  4.9  9.7  5.8  

2010, Doing Business database:Source  
ان جز در كشوربرتر منطقه و برتر مقايسه شاخص سهولت حمايت از سهامدار : 42-4جدول 

  OECDو  MENAجهان با متوسط منطقه 
هاي مختلف و  مبين رتبه شاخص حمايت قضايي از سهامداران جزء در ايران در سال 43-4جدول 

  .باشد مي OECDمقايسه آن با متوسط منطقه منا و 

  Doing 
Business 2008  

Doing 
Business 2009  

Doing 
Business 2010  

  165  164  .....  رتبه
  3  3  3  رقم شاخص

  OECDمنطقه   MENA  منطقه  ايران  
  2010DB(  3  4.9  5.8(رقم شاخص

2010, Doing Business database:Source  
شاخص حمايت قضايي از سهامداران جز در ايران در سال هاي مختلف و مقايسه   43-4جدول 

  2010آن با متوسط منطقه در گزارش 
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  93  16 119 119 165  رتبه 
  5.0  7.0 4.3 4.3 2 رقم شاخص

2010, Doing Business database:Source  
  شاخص حمايت قضايي از سهامداران جز در ايران و كشورهاي منتخب منطقه : 44-4جدول 

 1شاخص سهولت پرداخت ماليات .4.3.7

يك شركت با اندازه متوسط در يك سال مالي براي پردازد كه  اين شاخص به بررسي فرآيندهايي مي
كه با توجه به عواملي چون تعداد پرداخت، زمان صرف شده، نرخ ماليات و . پرداخت ماليات بايد بپردازد

  .گردد مأخذ تعلق ماليات به شرح زير محاسبه مي

  
  

  

  )شاخص پرداخت ماليات( 2شاخص تعداد پرداخت - 4.3.7.1

ها مي باشد كه هرچه اين تعداد  ات شاخص تعداد پرداختهاي شاخص پرداخت مالي يكي از بخش
اين شاخص تعداد . كمتر باشد نشان دهنده وضعيت بهتر براي جذب كارآفرينان و سرمايه گذاران مي باشد

  .ها را در يك سال مالي نشان مي دهد پرداخت

ان در كشورهاي حوزه منا نش 2010و  2006هاي  وضعيت اين شاخص را در سال 45- 4جدول 
  .دهد مي

  كشور  رتبه
  تعدا پرداخت

  2006در سال  
  تعداد پرداخت

  2010در سال  
  تغيير در

  تعداد پرداخت 
  -  1  -  قطر  1

                                           
1 Paying Taxes 

2 Payments (number per year) 

  عمان  عربستان سعودي قعرا امارات ايران  
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  كشور  رتبه
  تعدا پرداخت

  2006در سال  
  تعداد پرداخت

  2010در سال  
  تغيير در

  تعداد پرداخت 
  0  13  13  عراق  2
  0  14  14  امارت  3
  0  14  14  عربستان  4
  0  14  14  عمان  5
  -1  15  14  كويت  6
  0  19  19  لبنان  7
  0  20  20  سوريه  8
  0  22  22  ايران  9
  0  22  22  تونس  10
  -  25  -  بحرين  11
  0  26  26  اردن  12
  0  27  27  فلسطين  13
  0  28  28  مراكش   14
  +13  29  42  مصر  15
  +1  33  34  اسرائيل  16
  +12  34  46  الجزاير  17
  0  44  44  يمن  18

  Doing Business database:Source  
  بر اساس تعداد پرداخت MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه : 45-4جدول 

باشد و كشور  مي MENAداراي بهترين وضعيت در حوزه كشورهاي منطقه  2010در سال  كشور قطر
است كه البته +) 13(داراي بهترين پيشرفت ) 29با رقم ( 2010به سال ) 42با رقم ( 2006مصر از سال 

ر كشور الجزاير نيز همانند مصر د. باشد مي 15ندارد و داراي رتبه  MENAهنوز جايگاه خوبي در منطقه 
يمن در سال . را داشته است+) 12(جايگاه خوبي قرار ندارد ولي بعد از كشور مصر يك پيشرفت صعودي 

كشور كويت تنها . مي باشند MENAداراي بدترين وضعيت منطقه  2006و كشور الجزاير در سال  2010
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ر ايران در كشو. افت كرده است) -1( 2010به سال  2006مي باشد كه از سال  MENAكشوري در منطقه 
هيچ تغييري نداشته و داراي رتبه نهم كه رتبه متوسطي در منطقه ) 22با رقم ( 2010و  2006هاي  سال

MENA است، مي باشد.  

تغييري رخ نداده و تنها كشور كويت  MENAدر اكثر كشورهاي منطقه  2010به سال  2006از سال 
  .اند صعودي را طي كرده روندي نزولي و كشورهاي مصر و اسرائيل و الجزاير روندي

  )شاخص پرداخت ماليات( 1شاخص زمان صرف شده - 4.3.7.2

پرداخت ماليات در يك سال مالي مي باشد كه هر ) ساعت(شاخص زمان صرف شده، براساس زمان 
  .چه اين زمان كمتر باشد جذب كارآفرينان و سرمايه گذاران بيشتر خواهد بود

 2010و  2006هاي  ورهاي حوزه منا در سالبه بررسي اين شاخص را در كش 46-4جدول شماره 
  پردازد مي

  

  كشور  رتبه
  زمان صرف شده 

  2006در 
  زمان صرف شده 

  2010در 
  تغيير در

  زمان صرف شده 
  0  12  12  امارات  1
  -  36  -  قطر  2
  -  36  -  بحرين  3
  -10  62  52  عمان  4
  -10  679  69  عربستان  5
  0  101  101  اردن  6
  0  118  118  كويت  7
  0  154  154  طينفلس  8
  0  180  180  لبنان  9

                                           
1 Time (hours per year) 
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  +40  228  268  تونس  10
  0  230  230  اسرائيل  11
  0  248  248  يمن  12
  0  312  312  عراق  13
  0  336  336  سوريه  14
  0  344  344  ايران  15
  0  358  358  مراكش  16
  0  451  451  الجزاير  17
  +24  480  504  مصر  18

Doing Business database:Source  
  بر اساس زمان صرف شده MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه  :46-4جدول 

تغييري نكرده است و داراي رتبه يك و بهترين ) 12با رقم ( 2010به سال  2006كشور امارات از سال 
) ساعت 228با ( 2010به سال ) ساعت 268با ( 2006كشور تونس از سال . مي باشد MENAوضعيت 

را داشته باشد اما هنوز  MENAو بهترين پيشرفت در ليست منطقه  ساعت را كاهش داده 40توانسته است 
با ( 2006كشور مصر چه در سال . در جايگاه مطلوبي در اين ليست قرار ندارد و داراي رتبه دهم مي باشد

 MENAداراي رتبه هجدهم و بدترين وضعيت منطقه ) ساعت 480با ( 2010و چه در سال ) ساعت 504
) منفي ده ساعت(مربوط به كشورهاي عمان و عربستان  2010به  2006افت از سال و بيشترين . باشد مي
ثابت بوده و تغييري نداشته و داراي رتبه ) ساعت 344با ( 2010و  2006هاي  كشور ايران در سال .باشد مي

ن سعي پانزدهم كه رتبه متوسط رو به پائيني است، مي باشد و بايد براي جذب سرمايه گذاران و كارآفرينا
   .شود كه زمان پرداخت ماليات كاهش يابد

اند و تنها تعداد اندكي از  تغييري نكرده 2010به سال  2006از سال  MENAبيشتركشورهاي منطقه 
  .اند داشته) عمان و عربستان(يا افت )  تونس و مصر(كشورها رشد 

  )شاخص پرداخت ماليات( 1شاخص ماليات بر سود - 4.3.7.3

                                           
1 Profit tax (%) 
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ر سود را برحسب درصد بيان مي كند كه هر چه اين درصد پائين تر باشد اين شاخص، ميزان ماليات ب
  .جذابيت بيشتري براي كارآفرينان و سرمايه گذاران دارد

  .پردازد مي 2010و  2006هاي  به بررسي اين شاخص را در كشورهاي حوزه منا در سال 47 -4جدول 

با رقم صفر درصد ( MENAا سوم منطقه كشورهاي قطر و امارات و بحرين به ترتيب داراي رتبه اول ت
درصد داراي رتبه هجدهم و  1/35كشور يمن با . مي باشند كه در بهترين وضعيت منطقه قرار دارند) سود

درصد در رتبه چهاردهم كه رتبه ضعيفي است،  9/17ايران با . مي باشد MENAبدترين وضعيت منطقه 
  .قرار دارد

 2010ايم و تنها آمار سال  آماري از اين شاخص نداشته Doing Businessدر سايت  2006در سال 
  .درصد است 1/35در دسترس مي باشد كه ارقام آن از صفر تا  MENAكشورهاي منطقه 

 

  ماليات بر سود   كشور  رتبه
  2006در 

  ماليات بر سود 
  2010در 

  تغيير در
  ماليات بر سود 

  -  0  -  قطر  1
  -  0  -  امارات  2
  -  0  -  بحرين  3
  -  2.1  -  بستانعر  4
  -  4.7  -  كويت  5
  -  6.1  -  لبنان  6
  -  6.6  -  الجزاير  7
  -  9.7  -  عمان  8
  -  13.8  -  مصر  9
  -  14.9  -  عراق  10
  -  15  -  تونس  11
  -  15.1  -  اردن  12
  -  16.2  -  فلسطين  13
  -  17.9  -  ايران  14
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  -  18.1  -  مراكش  15
  -  23.2  -  سوريه  16
  -  24.7  -  اسرائيل  17
  -  35.1  -  يمن  18

Doing Business database:Source  
  بر اساس ماليات بر سود MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه  : 47-4جدول 

  )شاخص پرداخت ماليات( 1شاخص ماليات بر كار و مشاركت - 4.3.7.4

هاي اقتصادي  هاي شاخص پرداخت ماليات، شاخص ماليات بر كار و مشاركت و فعاليت يكي از بخش
تر و  ذاران جذابگ هر چه اين درصد كمتر باشد براي سرمايه. باشد الن اقتصادي ميانجام شده توسط فعا

  .شود ذاري بيشتر ميگ موجب سرمايه

  .پردازد مي 2010و  2006هاي  به بررسي اين شاخص در كشورهاي حوزه در سال 48 -4جدول 

ماليات بر كار و   كشور  رتبه
  مشاركت

  2006در 

ماليات بر كار و 
  مشاركت

  2010در 

  تغيير در
ماليات بر كار و 

  مشاركت
  -  0  -  سوريه  1
  -  0  -  فلسطين  2
  -  5.3  -  اسرائيل  3
  -  10.7  -  كويت  4
  -  11.3  -  قطر  5
  -  11.3  -  يمن  6
  -  11.8  -  عمان  7
  -  12.4  -  عربستان  8

                                           
1 Labor tax and contributions (%) 
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  -  12.4  -  اردن  9
  -  13.5  -  عراق  10
  -  14.1  -  امارات  11
  -  14.7  -  بحرين  12
  -  22.2  -  مراكش   13
  -  24.1  -  لبنان  14
  -  25.2  -  توسن  15
  -  25.6  -  مصر  16
  -  25.9  -  ايران  17
  -  29.7  -  الجزاير  18

  Doing Business database:Source  
  ماليات بر كار و مشاركتبر اساس  MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه : 48-4جدول 

صفر داراي رتبه اول و دوم و بهترين  به ترتيب كشورهاي سوريه و فلسطين در اين شاخص با عدد
داراي رتبه هجدهم و بدترين وضعيت منطقه  7/29الجزاير با رقم . مي باشند MENAوضعيت در منطقه 

MENA در  رتبه هفدهم كه رتبه بدي است، قرار دارد 9/25ايران با رقم  2010در سال . باشد مي..  

در دسترس ما بوده است كه ارقام آن  Doing Businessدر اين شاخص در سايت  2010تنها آمار سال 
هر چه اين عدد كمتر باشد وضعيت بهتري را در . باشد مي 7/29از صفر تا  MENAدر كشورهاي منطقه 

  .كسب و كار آن كشور نشان مي دهد

  ):شاخص پرداخت ماليات( 1شاخص ساير مالياتها - 4.3.7.5

هايي است كه دولت بر  تكثر مالياتيكي ديگر از عوامل مؤثر بر شاخص پرداخت ماليات، تنوع و 
گذاران و  كثرت مأخذ تعلق مالياتي از عوامل بازدارنده سرمايه. كند اساس مأخذ تعلق ماليات تعيين مي

باشد در نتيجه هر چه ارقام اين شاخص كمتر باشد نشان دهنده وضعيت بهتر كسب و  فعاالن اقتصادي مي

                                           
1 Other taxes (%) 
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به بررسي اين  49 - 4جدول  .سرمايه گذاران مي باشد كار در آن كشور و جذب بيشتر كارآفرينان و
  .ردازدپ مي 2010و  2006هاي  شاخص در كشورهاي حوزه منا در سال

  كشور  رتبه
  ساير ماليات ها

  2006در 
  ساير ماليات ها 

  2010در 
  تغيير در

  ساير ماليات ها 
  -  0  -  قطر  1
  -  0  -  امارات  2
  -  0  -  عربستان  3
  -  0  -  كويت  4
  -  0  -  نلبنا  5
  -  0  -  عراق  6
  -  0.1  -  عمان  7
  -  0.4  -  بحرين  8
  -  0.4  -  ايران  9
  -  0.6  -  فلسطين  10
  -  1.4  -  مراكش  11
  -  1.4  -  يمن  12
  -  2.5  -  اسرائيل  13
  -  3.6  -  اردن  14
  -  3.6  -  مصر  15
  -  19.7  -  سوريه  16
  -  22.5  -  تونس  17
  -  35.7  -  الجزاير  18

  ess databaseDoing Busin:Source  
  ها بر اساس ساير ماليات MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه  :49-4جدول 

با عدد (به ترتيب كشورهاي قطر و امارات و عربستان و كويت و لبنان و عراق در رتبه يك تا شش 
و رتبه هجده داراي بدترين وضعيت در منطقه  7/35كشور الجزاير با رقم . قرار دارند MENAمنطقه ) صفر
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MENA و رتبه نهم در ليست كشورهاي منطقه 0.4كشور ايران با عدد . مي باشدMENA  در وضعيت
  .متوسطي قرار گرفته است

ارقام آن از  MENAدر دست مي باشد كه در حوزه منطقه  2010در اين شاخص نيز تنها آمار سال 
  .مي باشد 7/35صفر تا 

 

  )شاخص پرداخت ماليات( 1شاخص كل نرخ ماليات- 4.3.7.6

باشد كه ارقام آن هر چه كمتر  هاي شاخص پرداخت ماليات، شاخص كل نرخ ماليات مي از بخشيكي 
  .دهنده وضعيت بهتر كسب و كار و جذب بيشتر كارآفرينان و سرمايه گذاران است باشد نشان

  .ردازدپ مي 2010و  2006هاي  به بررسي اين شاخص در كشورهاي حوزه منا در سال 50 -4جدول 

با رقم ( 2006داراي بهترين وضعيت و كشور امارات در سال ) 11.3با رقم ( 2010سال  كشور قطر در
به سال ) 195با رقم ( 2006كشور يمن از سال . باشند مي MENAداراي بهترين وضعيت منطقه ) 14.4
بوده است اگر چه  MENAدر منطقه ) 147.2يعني كاهش (داراي بهترين پيشرفت ) 47.8با رقم( 2010
 2010كشور الجزاير در سال . باشد ر جايگاه مطلوبي در منطقه قرار ندارد و داراي رتبه شانزدهم ميهنوز د

داراي بدترين وضعيت در منطقه در اين دو سال ) 195با رقم ( 2006و كشور يمن در سال ) 72با رقم (
را ) - 5.2(بيشترين افت  )30.2با رقم ( 2010به سال ) 35.4با رقم ( 2006قرار دارند و كشور لبنان از سال 

تغييري نداشته و داراي رتبه پانزدهم كه رتبه ) 44.2با رقم ( 2010به  2006كشور ايران از سال .داشته است
  . است، مي باشد MENAمتوسط رو به پائيني در منطقه 

  

  .)روند صعودي يا نزولي(در اكثركشورها اين شاخص تغيير كرده است 2010به  2006از سال 

 

                                           
1 Total tax rate (% profit) 
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  كل نرخ ماليات   2010در    2006در  

  -  11.3  -  قطر  1
  +0.3  14.1  14.4  امارات  2
  0  14.5  14.5  عربستان  3
  -  15  -  بحرين  4
  -1.1  15.5  14.4  كويت  5
  +6  16.8  22.8  فلسطين  6
  -2.1  21.6  19.5  عمان  7
  -3.7  28.4  24.7  عراق  8
  -5.2  30.2  35.4  لبنان  9
  0  31.1  31.1  اردن  10
  +7.4  32.6  40  اسرائيل  11
  +1.7  41.7  43.4  مراكش  12
  +3.6  42.9  46.5  سوريه  13
  11.3  43  54.3  مصر  14
  0  44.2  44.2  ايران  15
  +147.2  47.8  195  يمن  16
  -1.8  62.8  61  تونس  17
  -4.9  72  76.9  الجزاير  18

  eDoing Business databas:Source  
  بر اساس كل نرخ ماليات MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه: 50-4جدول 

باشد كه در آن رتبه كشورهاي توسعه يافته  هاي قابل توجه مي پرداخت ماليات يكي از شاخص
تر در  هاي سنگين باشد و اين نشان از پرداخت ماليات باالتر از رتبه كشورهاي در حال توسعه مي

باشد و رتبه ايران نيز در اين شاخص  ت به كشورهاي در حال توسعه ميكشورهاي توسعه يافته نسب
  ).13-4نمودار(باشد نزديك به رتبه كشورهاي جهان سومي مي

  تغيير در  كل نرخ ماليات  كل نرخ ماليات  كشور  رتبه
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  Doing Business database:Source  
  جايگاه ايران در شاخص پرداخت ماليات : 13-4نمودار 

ام كشور داراي رتبه نخست در جهان رتبه كشورهاي منتخب منطقه منا در كنار ذكر ن 14-4در نمودار 
  . گيرند مورد مقايسه قرار مي

 
 Source:Doing Business database, 2010 

در كنار ذ (مقايسه رتبه كشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص پرداخت ماليات   :14-4نمودار 
  )كر نام كشور داراي رتبه نخست در جهان
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ماليات در كشور برتر منطقه و جهان با متوسط  شاخص سهولت پرداخت 51-4در جدول شماره 
  .شوند مقايسه مي  OECDمنطقه منا و 

منطقه   مالديو  MENA  منطقه  قطر  
OECD  

  44.5  9.1  32.9  11.3  )درصد از سود(كل نرخ ماليات 
تعداد پرداخت در سال تحت 

  عنوان ماليات
1  22.9  1  12.8  

كل زمان صرف شده براي 
  )ساعت(پرداخت ماليات

36  204.2  0  194.1  

Source:Doing Business database, 2010 

مقايسه شاخص سهولت پرداخت ماليات  در كشوربرتر منطقه و برتر جهان با : 51-4جدول 
  OECDو  MENAمتوسط منطقه 

ف نمايش داده شده هاي مختل رتبه شاخص سهولت پرداخت ماليات در ايران در سال 52- 4در جدول 
    .است

  Doing 
Business 2008  

Doing 
Business 2009  

Doing 
Business 2010  

  117  107  ....  رتبه
درصد از (كل نرخ ماليات 

  )سود
44.2  44.2  44.2  

تعداد پرداخت در سال تحت 
  عنوان ماليات

22  22  22  

كل زمان صرف شده براي 
  )ساعت(پرداخت ماليات

244  244  244  

2010, Doing Business database:Source 
  شاخص سهولت پرداخت ماليات در ايران: 52-4جدول 
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مقايسه  OECDشاخص سهولت پرداخت ماليات در ايران با متوسط منطقه منا و  53 -4در جدول 
  . شوند مي

  OECDمنطقه   MENA  منطقه  ايران  
  44.5  22.9  44.2  )درصد از سود(كل نرخ ماليات 

  12.8  22.9  22  تعداد پرداخت در سال تحت عنوان ماليات
كل زمان صرف شده براي پرداخت 

  )ساعت(ماليات
244  204.2  194.1  

2010, Doing Business database:Source  
 OECDو  MENAمقايسه شاخص سهولت پرداخت ماليات در ايران با متوسط منطقه : 53- 4جدول 

شاخص سهولت پرداخت ماليات در ايران و كشورهاي منتخب منطقه را با هم مقايسه  54 -4جدول 

2010, databaseDoing Business :Source  
  مقايسه شاخص سهولت پرداخت ماليات در ايران و كشورهاي منتخب منطقه: 54-4جدول 

  عربستان  عراق  امارات  ايران  
  سعودي

  عمان

  8  7  53  4  117  رتبه
  21.6  14.5  28.4  14.1  44.2  )سوددرصد از (كل نرخ ماليات 

تعداد پرداخت در سال تحت عنوان 
  ماليات

22  14  13  14  14  

كل زمان صرف شده براي پرداخت 
  )ساعت(ماليات

244  12  212  79  62  

  .كند مي
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 1شاخص تجارت فرامرزي .4.3.8

پردازد و براي  هاي تجاري با ساير كشورها مي اين شاخص به بررسي ميزان سهولت انجام فعاليت
صادرات، زمان صرف شده براي  تشخيص و تعيين ميزان اين سهولت از مواردي چون تعداد اسناد براي

  .كند صادرات، هزينه صادرات و همچنين واردات كاال و خدمات به شرح زير استفاده مي

  2)شاخص تجارت فرامرزي(شاخص تعداد اسناد براي صادرات  - 4.3.8.1

هاي شاخص تجارت برون مرزي براساس تعداد اسناد الزم براي صادرات آن كشور  يكي از قسمت
اين تعداد كمتر باشد شرايط ايده آل تري براي كسب و كار در بخش صادرات  مطرح مي شود كه هر چه

  .كند ايجاد مي كند و سرمايه گذاران و كارآفرينان بيشتري را جذب مي

  .ردازدپ مي 2010و  2006هاي  به بررسي اين شاخص در كشورهاي حوزه منا در سال 55 -4جدول 

داراي بهترين ) 4با تعداد ( 2010شور امارات در سال و ك) 5با تعداد ( 2006كشور اسرائيل در سال 
) 8با تعداد ( 2010به سال ) 12با تعداد ( 2006باشند و كشور سوريه از سال  مي MENAوضعيت منطقه 

قرار ندارد و داراي رتبه  MENAرا داشته، اگرچه هنوز در جايگاه مناسبي در منطقه +) 4(بهترين پيشرفت 
داراي بدترين ) 10با رقم ( 2010و چه در سال  2006اق و عمان چه در سال كشورهاي عر. باشد مي 15

منفي ) 7با رقم ( 2010به سال ) 6با رقم ( 2006باشند و كشور مراكش از سال  مي 17و  18وضعيت و رتبه 
كشور ايران در . يك افزايش تعداد اسناد براي صادرات داشته و تنها كشوري است كه افت كرده است

قرار دارد كه رتبه متوسط  MENAمنطقه  13تغييري نداشته و در رتبه ) 7با رقم ( 2010و 2006 هاي سال
  .رو به پائيني است و بايد اصالحات الزم در جهت كاهش تعداد اسناد براي صادرات بعمل آيد

                                           
1 Trading Across Borders 

2 Documents to export(number) 
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تعداد اسناد براي   كشور  رتبه 
  صادرات

  2006در 

تعداد اسناد براي 
  صادرات

  2010در 

  تغيير در
داد اسناد براي تع

  صادرات
  +3  4  7  امارات  1
  0  5  5  اسرائيل  2
  0  5  5  عربستان  3
  -  5  -  بحرين  4
  0  5  5  تونس  5
  -  5  -  قطر  6
  +1  5  6  لبنان  7
  +2  6  8  مصر  8
  0  6  6  فلسطين  9
  0  6  6  يمن  10
  0  7  7  اردن  11
  -1  7  6  مراكش  12
  0  7  7  ايران  13
  +2  8  10  كويت  14
  +4  8  12  سوريه  15
  +1  8  9  الجزاير  16
  0  10  10  عمان  17
  0  10  10  عراق  18

Doing Business database:Source  
  بر اساس تعداد اسناد براي صادرات  MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه   :55-4جدول 
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اند و تنها  يا تغيير نكردند يا روند صعودي داشته 2010به  2006از سال  MENAكشورهاي منطقه 
  .ش افت كرده استكشور مراك

 

  )شاخص تجارت فرامرزي( 1شاخص زمان صرف شده براي صادرات - 4.3.8.2

هاي شاخص تجارت فرامرزي براساس زمان صرف شده براي صادرات برحسب تعداد  يكي از بخش
روز مطرح مي شود كه هر چه ارقام كمتر باشد نشان دهنده وضعيت بهتر كسب و كار و جذب بيشتر 

  . ان استكارآفرينان و سرمايه گذار

  .ردازدپ مي 2010و  2006هاي  به بررسي اين شاخص در كشورهاي حوزه منا در سال 56 -4جدول 

  كشور  رتبه
زمان صرف شده براي 

  2006صادرات در 
زمان صرف شده براي 

  2010صادرات در 

  تغيير در
زمان صرف شده  

  براي صادرات
  +4  8  12  امارات  1
  0  12  12  اسرائيل  2
  +13  14  27  مصر  3
  -  14  -  بحرين  4
  +4  14  18  مراكش  5
  +3  15  18  تونس  6
  +34  15  49  سوريه  7
  -4  17  13  عربستان  8
  +9  17  28  اردن  9
  +3  17  20  كويت  10
  -2  17  15  الجزاير  11

                                           
1 Time toexport (days) 
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  -  21  -  قطر  12
  0  22  22  عمان  13
  0  25  25  فلسطين  14
  +1  25  26  ايران  15
  -4  26  22  لبنان  16
  +6  27  33  يمن  17
  0  102  102  عراق  18

Business database Doing: Source  
  بر اساس زمان صرف شده براي صادرات  MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه  :56-4جدول 

داراي بهترين وضعيت در منطقه ) روز 8با ( 2010و در سال ) روز 12با ( 2006كشور امارات در سال 
MENA داراي بهترين ) روز 15با ( 2010به سال ) روز 49با ( 2006كشور سوريه در سال . باشد مي

 102با ( 2010و چه در سال  2006كشور عراق چه در سال . بوده است MENAدر منطقه +) 34(پيشرفت 
كشور عربستان و كشور لبنان دو . باشد و رتبه هجده مي MENAداراي بدترين وضعيت منطقه ) روز

) افزايش چهار روز( 2010به سال  2006از سال  كشوري هستند كه بيشترين افت را در اين شاخص 
توانسته يك روز را كاهش دهد ) روز 25با ( 2010به سال ) روز 26با ( 2006كشور ايران از سال . داشتند

مي باشد و براي بهبود ) 15با رتبه ( MENAاما هنوز در جايگاه متوسط رو به پائيني در كشورهاي منطقه 
  .روزها براي صادرات را كاهش دهد وضعيت اين شاخص بايد تعداد

اند و تنها تعداد  داشته) نزولي يا صعودي( تغيير 2010به  2006از سال  MENAاكثر كشورهاي منطقه 
  .اند اندكي از آنها بدون تغيير مانده

  )شاخص تجارت فرامرزي( 1شاخص هزينه صادرات - 4.3.8.3

. باشد براي هر كانتينر  مي هاي شاخص تجارت فرامرزي، هزينه صادرات برحسب دالر يكي از بخش
هر چه اين هزينه كمتر باشد جذابيت بيشتري در كسب و كار براي كارآفرينان و سرمايه گذاران ايجاد 

  .باشد كند و نشان دهنده اوضاع بهتر كسب و كار مي مي

                                           
1 Cost to export (US$ per container) 
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  .ردازدپ مي 2010و  2006هاي  به بررسي اين شاخص در كشورهاي حوزه منا در سال 57 -4جدول 
و بهترين  MENAدالر داراي كمترين هزينه و رتبه يك در كشورهاي منطقه  593امارات با كشور 

و بدترين وضعيت منطقه  18دالر داراي بيشترين هزينه و رتبه  3900كشور عراق با . وضعيت مي باشد
MENA در رتبه چهاردهم كشورهاي منطقه 1061كشور ايران با .  مي باشدMENA  قرار دارد كه رتبه

 .هاي صادراتش را كاهش دهد وسط رو به پائيني است و ايران براي بهبود اين شاخص بايد هزينهمت

  كشور  رتبه
) دالر(هزينه صادرات

  2006در 
) دالر(هزينه صادرات

  2010در 
تغيير در هزينه 

  صادرات
  -  593  -  امارات  1
  -  665  -  اسرائيل  2
  -  681  -  عربستان  3
  -  700  -  مراكش  4
  -  730  -  اردن  5
  -  735  -  قطر  6
  -  737  -  مصر  7
  -  783  -  تونس  8
  -  821  -  عمان  9
  -  835  -  فلسطين  10
  -  955  -  بحرين  11
  -  1002  -  لبنان  12
  -  1060  -  كويت  13
  -  1061  -  ايران  14
  -  1129  -  يمن  15
  -  1190  -  سوريه  16
  -  1248  -  الجزاير  17
  -  3900  -  عراق  18

ss databaseBusineDoing: Source  
بر اساس هزينه صادرات MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه : 57-4جدول 
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  )شاخص تجارت فرامرزي( 1شاخص تعداد اسناد براي واردات - 4.3.8.4

هاي شاخص تجارت فرامرزي براساس تعداد اسناد الزم براي واردات مطرح مي شود كه  يكي از بخش
گذاران و  ر كسب و كار و جذب بيشتر سرمايهدهنده وضعيت بهت هر چه اين تعداد كمتر باشد نشان

  .باشد كارآفرينان در آن كشور مي

  .ردازدپ مي 2010و  2006هاي  به بررسي اين شاخص در كشورهاي حوزه منا در سال 58 -4جدول 

  كشور  رتبه
تعداد اسناد براي 

  واردات
  2006در  

تعداد اسناد براي 
  واردات

  2010در  

  تغيير در 
 تعداد اسناد براي

  واردات
  0  4  4  اسرائيل  1
  +3  5  8 امارات  2
  +4  5  9  عربستان  3
  +2  6  8  مصر  4
  -  6  -  بحرين  5
  0  6  6  فلسطين  6
  0  7  7  تونس  7
  -  7  -  قطر  8
  +5  7  12  اردن  9

  +4  7  11  لبنان  10
  0  8  8  ايران  11
  +9  9  18  سوريه  12
  0  9  9  يمن  13

                                           
1 Documents to import(number) 
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  0  9  9  الجزاير  14
  +1  10  11  مراكش  15
  +1  10  11  ويتك  16
  0  10  10  عمان  17
  0  10  10  عراق  18

Business database Doing: Source  
  بر اساس تعداد اسناد براي واردات  MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه : 58-4جدول 

داراي بهترين وضعيت ) 4با رقم ( 2010و كشور امارات در سال ) 5با رقم ( 2006اسرائيل در سال 
بهترين ) 4با رقم ( 2010به سال ) 12با رقم ( 2006كشور سوريه از سال . شندمي با MENAمنطقه 

و كشور ) 12با رقم ( 2006كشور سوريه در سال . داشته است+) MENA )4پيشرفت صعودي را در منطقه 
داراي بدترين وضعيت منطقه مي باشند و كشور مراكش از سال  2010در سال ) 10با رقم (عراق و عمان 

كشور ايران از . داشته است) -1(تنها كشوري است كه افت ) 7با رقم ( 2010به سال ) 6رقم  با( 2006
تغييري نداشته و داراي رتبه سيزدهم كه رتبه متوسط رو به ) 7با رقم ( 2010به سال ) 7با رقم ( 2006سال 

ناد الزم براي است، مي باشدو بايد براي بهبود اين شاخص تعداد اس MENAپائيني در كشورهاي منطقه 
  .صادرات را كاهش دهد

روند صعودي يا (در سه وضعيت  2010به  2006در اين شاخص از سال  MENAكشورهاي منطقه 
  .اند قرار گرفته) نزولي يا بدون تغيير

  )شاخص تجارت فرامرزي( 1شاخص زمان صرف شده براي واردات - 4.3.8.5

راي واردات برحسب روز هاي شاخص تجارت فرامرزي براساس زمان صرف شده ب يكي از بخش
مطرح مي شود كه هر چه اين زمان كمتر باشد وضعيت كسب و كار بهتر و جذب كارآفرينان و سرمايه 

  .گذاران بيشتر مي باشد

  .ردازدپ مي 2010و  2006هاي  به بررسي اين شاخص در كشورهاي حوزه منا در سال 59 -4جدول 

                                           
1 Time to import (days) 
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در بهترين وضعيت منطقه ) 9با رقم ( 2010سال  و امارات در) 12با رقم ( 2006اسرائيل در سال 
MENA  بهترين پيشرفت ) 21با رقم ( 2010به سال ) 63با رقم ( 2006قرار دارند و كشور سوريه از سال

و  2006عراق چه در سال . باشد مي MENAداشته است اگرچه هنوز در رتبه يازدهم منطقه +) 42(منطقه را 
لبنان و . مي باشد MENAاراي رتبه هجده و بدترين وضعيت منطقه د) 101با رقم ( 2010چه در سال 

 2006ايران در سال ). - 1يعني (اند  داشته 2010به  2006الجزاير كشورهايي هستند كه افت برابري از سال 
اما ) يعني روندي صعودي را طي كرده است(يك روز كاهش داشته ) 38با رقم ( 2010به سال ) 39با رقم (

نمي باشد و در رتبه شانزدهم قرار دارد و براي بهبود  MENAيگاه مطلوبي در كشورهاي منطقه هنوز در جا
  .وضعيت اين شاخص بايد زمان صرف شده براي واردات را كاهش دهد

  

  كشور  رتبه
  زمان صرف شده 

  2006براي واردات در 
  زمان صرف شده 

  2010براي واردات در 

  تغيير در 
زمان صرف شده براي 

  واردات
  +3  9  12  امارات  1
  0  12  12  اسرائيل  2
  +14  15  29  مصر  3
  -  15  -  بحرين  4
  +13  17  30  مراكش  5
  +16  18  34  عربستان  6
  +9  19  28  اردن  7
  +1  19  20  كويت  8
  -  20  -  قطر  9

  +8  21  29  تونس  10
  +42  21  63  سوريه  11
  -1  23  22  الجزاير  12
  +3  25  28  يمن  13
  0  26  26  عمان  14
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  -1  35  34  بنانل  15
  +1  38  39  ايران  16
  0  40  40  فلسطين  17
  0  101  101  عراق  18

Doing Business database:Source  
  بر اساس زمان صرف شده براي واردات  MENAبندي كشورهاي منطقه  رتبه: 59-4جدول 

  )شاخص تجارت فرامرزي( 1شاخص هزينه واردات - 4.3.8.6

ه واردات در هر كانتينر بر حسب دالر آمريكا هاي شاخص تجارت فرامرزي، هزين يكي از بخش
دهنده وضعيت  باشد كه هر چه اين هزينه كمتر باشد جذب سرمايه گذاران و كارآفرينان بيشتر و نشان مي

  .باشد بهتر كسب و كار در آن كشور مي

  . ردازدپ مي 2010و  2006هاي  به بررسي اين شاخص در كشورهاي حوزه منا در سال 60 -4جدول 

  كشور  بهرت
  هزينه واردات 

  2006در 
  هزينه واردات

  2010در  
  تغيير در

  هزينه واردات 
  -  579  -  امارات  1
  -  605  -  اسرائيل  2
  -  657  -  قطر  3
  -  678  -  عربستان  4
  -  823  -  مصر  5
  -  858  -  تونس  6
  -  995  -  بحرين  7
  -  1000  -  مراكش  8
  -  1037  -  عمان  9

                                           
1 Cost to import (US$ per container) 
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  -  1203  -  لبنان  10
  -  1217  -  كويت  11
  -  1225  -  فلسطين  12
  -  1290  -  اردن  13
  -  1428  -  الجزاير  14
  -  1475  -  يمن  15
  -  1625  -  سوريه  16
  -  1706  -  ايران  17
  -  3900  -  عراق  18

Doing Business database:Source  
  بر اساس هزينه واردات  MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه : 60-4جدول 

 MENAالر داراي كمترين هزينه و بهترين وضعيت در ليست كشورهاي منطقه د 579كشور امارات با 
و رتبه هجده  MENAدالر داراي بيشترين هزينه در ليست كشورهاي منطقه  3900كشور عراق با . مي باشد

داراي رتبه هفدهم و بعد از عراق داراي بدترين وضعيت  1706كشور ايران با . باشد و بدترين وضعيت مي
مي باشد كه براي اصالح اين شاخص بايد ايران هزينه هاي وارداتش را  MENAهاي منطقه در كشور

  كاهش دهد

رتبه كشورهاي توسعه يافته با كشورهاي در حال توسعه در اين شاخص نزديك به هم هستند ونيز  
دو حوزه در حالي كه رتبه ايران در مقايسه با . باشند ايران با كشورهاي جهان سومي نزديك به هم مي

  ).15-4نمودار(گيري دارد تفاوت چشم) كشورهاي توسعه يافته ودر حال توسعه(ديگر

 
Doing Business database:Source  

  جايگاه ايران در شاخص تجارت فرامرزي : 15-4نمودار 
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مرزي كشورهاي منتخب منطقه منا در كنار ذكر نام  رتبه شاخص تجارت برون 16-4در نمودار شماره  
  .شوند داراي رتبه نخست  با هم مقايسه مي كشور

 
2010,Doing Business database:Source  

در كنار ذ كر نام (مقايسه رتبه كشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص تجارت برون مرزي : 16- 4نمودار 
  )كشور داراي رتبه نخست در جهان

ه و جهان با متوسط منطقه منا شاخص سهولت تجارت فرامرزي در كشور برتر منطق 61 -4در جدول 
 .گيرد مورد مقايسه قرار مي OECDو  

امارات متحده  
 عربي

 منطقه
MENA  

منطقه   سنگاپور
OECD  

  1089.7  456  1034.18 593 )كانتينر/دالر(هزينه صادرات
  1145.9  439  1221.7 579 )كانتينر/دالر(هزينه واردات

  4.3  4  6.4 4 )تعداد(اسناد الزم براي صادرات
  4.9  4  7.4 5 )تعداد(اسناد الزم براي واردات
  10.5  5  22.5 8 )روز(زمان الزم براي صادرات
  11.0  3  25.9 9 )روز(زمان الزم براي واردات

2010,Doing Business database:Source  
مقايسه شاخص سهولت تجارت فرامرزي در كشوربرتر منطقه و برتر جهان با  : 61-4جدول 

  OECDو  NAMEمتوسط منطقه 
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  .دهد هاي مختلف نشان مي رتبه سهولت تجارت فرامرزي  ايران را در سال 62 -4جدول  

  Doing 
Business 2008  

Doing 
Business 2009  

Doing 
Business 2010  

  124  132  ....  رتبه
  1061  1011  860  )كانتينر/دالر(هزينه صادرات
  1706  1656  1320  )كانتينر/دالر(هزينه واردات

  7  7  7  )تعداد( ناد الزم براي صادراتاس
  8  8  8  )تعداد(اسناد الزم براي واردات
  25  26  26  )روز(زمان الزم براي صادرات
  28  29  29  )روز(زمان الزم براي واردات

2010, Doing Business database:Source  
  شاخص سهولت تجارت فرامرزي در ايران:  62-4جدول 

مقايسه  OECDت فرامرزي در ايران را با متوسط منطقه منا و  شاخص سهولت تجار 63 -4جدول 
 .كند مي

  منطقه  ايران  
MENA  

منطقه 
OECD  

  1089.7  1034.8  1061  )كانتينر/دالر(هزينه صادرات
  1145.9  1221.7  1706  )كانتينر/دالر(هزينه واردات

  4.3  6.4  7  )تعداد(اسناد الزم براي صادرات
  4.9  7.4  8  )ادتعد(اسناد الزم براي واردات
  10.5  22.5  25  )روز(زمان الزم براي صادرات
  11.0  25.9  38  )روز(زمان الزم براي واردات

2010, Doing Business database:Source  
  OECDو  MENAمقايسه شاخص سهولت تجارت فرامرزي در ايران با متوسط منطقه : 63-4جدول 
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بخش نيست و  اه ايران در اين شاخص رضايتشود كه جايگ مالحظه مي 64 -4با توجه به جدول 
 2010رتبه كشور در گزارش  "كم كردن فرآيندها در بندر شهيد رجايي"عليرغم برخي اقدامات از جمله 

  . رتبه تنزل دارد 2نسبت به گزارش قبلي 

  
  عراق  امارات  ايران

عربستان 
  سعودي

  عمان

  123  23  180  5  134  رتبه
  821  681  3900  593  1061  )كانتينر/دالر(هزينه صادرات
  1027  678  3900  579  1706  )كانتينر/دالر(هزينه واردات

  10  5  10  4  7  )تعداد(اسناد الزم براي صادرات
  10  5  10  5  8  )تعداد(اسناد الزم براي واردات
  22  17  102  8  25  )روز(زمان الزم براي صادرات
  26  18  101  9  28  )روز(زمان الزم براي واردات

2010, ng Business databaseDoi:Source  
  شاخص سهولت تجارت فرامرزي در ايران و كشورهاي منتخب منطقه: 64-4جدول 

 1شاخص اجراي قراردادها .4.3.9

باشد كه براي تشخيص و  اين شاخص بيانگر ميزان كارآيي قراردادها در هنگام بروز دعاوي حقوقي مي
  . گردد سي و هزينه دادرسي به شرح زير استفاده ميتعيين آن از مواردي چون تعداد آيين دادرسي، زمان دادر

  )شاخص اجراي قراردادها( 2شاخص تعداد آئين دادرسي - 4.3.9.1

                                           
1 Enforcing Contracts 

2 Procedures (number) 
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هاي شاخص اجراي قراردادها براساس تعداد آئين دادرسي مطرح مي شود كه هر چه اين  يكي از بخش
كارآفرينان بيشتر  گذاران و تر و وضعيت كسب و كار بهتر و جذب سرمايه تعداد كمتر باشد، دادرسي آسان

  .خواهد بود

 2010و  2006هاي  به بررسي وضعيت اين شاخص در كشورهاي حوزه منا در سال 65 -4جدول 
  . ردازدپ مي

  كشوررتبه
  تعداد آيين دادرسي

  2006در 
  تعداد آيين دادرسي

  2010در 
  تغيير در

  تعداد آيين دادرسي
  +1  35  36  اسرائيل  1
  0  36  36  يمن  2
  0  37  37  لبنان  3
  +1  38  39  اردن  4
  0  39  39  ايران  5
  0  39  39  تونس  6
  0  40  40  مراكش  7
  +1  41  42  مصر  8
  -  43  -  قطر   9

  0  43  43  عربستان  10
  0  44  44  فلسطين  11
  +1  46  47  الجزاير  12
  -  48  -  بحرين  13
  -  49  49  امارات  14
  0  50  50  كويت  15
  0  51  51  عمان  16
  0  51  51  عراق  17
  0  55  55  يهسور  18

Doing Business database:Source  
  بر اساس تعداد آيين دادرسي MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه  : 65-4جدول 
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داراي بهترين ) 35با رقم ( 2010و در سال ) 36با رقم (كشورهاي يمن و اسرائيل  2006در سال 
روند  2010به  2006ل در سال باشند و كشورهاي الجزاير و مصر و اسرائي مي MENAوضعيت در منطقه 

در ) 55با رقم ( 2010و در سال ) 55با رقم ( 2006كشور سوريه در سال . اند داشته+) 1(صعودي برابري 
با رقم ( 2010و  2006هاي  كشور ايران در سال. باشد مي MENAرتبه هجدهم و بدترين وضعيت منطقه 

  سوب مي شود، قرار داردتغييري نداشته و در رتبه پنجم كه رتبه خوبي مح) 39

تغييري نداشته و تنها تعداد كمي از آنها روندي  2010به  2006از سال  MENAبيشتر كشورهاي منطقه 
  .اند صعودي را طي كرده

  )شاخص اجراي قراردادها( 1شاخص زمان دادرسي- 4.3.9.2

و از هاي شاخص اجراي قراردادها براساس زمان دادرسي كه بر مبناي روزهاي تقويم  يكي از بخش
هر . نمايد تا زمان اجراي رأي محاسبه مي شود تاريخي كه خواهان، دادخواست خود را در دادگاه ثبت مي

دهنده وضعيت بهتر كسب و كار و جذب بيشتر كارآفرينان و سرمايه گذاران  چه اين ارقام كمتر باشند نشان
 2010و  2006هاي  سالبه بررسي وضعيت اين شاخص در كشورهاي حوزه منا در  64 - 4جدول  .است
  . ردازدپ مي

  كشور  رتبه
  زمان دادرسي

  2006در  
  زمان دادرسي 

  2010در 
  تغيير در

  زمان دادرسي 
  0  520  520  يمن  1
  0  520  520  ايران  2
  0  520  520  عراق  3
  0  537  537  امارات  4
  0  565  565  تونس  5
  0  566  566  كويت  6

                                           
1 Time (days) 
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  كشور  رتبه
  زمان دادرسي

  2006در  
  زمان دادرسي 

  2010در 
  تغيير در

  زمان دادرسي 
  -  570  -  قطر  7
  0  589  598  عمان  8
  +100  600  700  ينفلسط  9
  0  615  615  مراكش  10
  0  630  630  الجزاير  11
  -  635  -  بحرين  12
  0  635  635  عربستان  13
  0  689  689  اردن  14
  0  721  721  لبنان  15
  0  872  872  سوريه  16
  0  890  890  اسرائيل  17
  0  1010  1010  مصر  18

Doing Business database:Source  
  بر اساس زمان دادرسي MENAرهاي منطقه رتبه بندي كشو:  66-4جدول 

به ترتيب ) روز 520با رقم ( 2010و چه در سال  2006كشورهاي يمن و ايران و عراق چه در سال 
به سال ) روز 700با رقم ( 2006باشند و كشور فلسطين از سال  مي MENAداراي رتبه اول تا سوم منطقه 

كشور مصر چه در سال . بوده است MENAر منطقه داراي بهترين پيشرفت د) روز 600با رقم ( 2010
داراي بدترين وضعيت مي  MENAو رتبه هجده در منطقه ) 1010با رقم ( 2010و چه در سال  2006
روز داراي رتبه دوم منا و وضعيت خوبي  520با رقم ثابت  2010و  2006هاي   كشور ايران در سال. باشد

  .در اين شاخص مي باشد

  )شاخص اجراي قراردادها( 1استشاخص هزينه دادخو - 4.3.9.3

                                           
1 Cost (% of claim) 
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هاي شاخص اجراي قراردادها براساس هزينه بعنوان درصدي از خواسته محاسبه شده  يكي از بخش
هاي رسمي مانند ابطال تمبر، دستمزد وكال و مشاوران حقوقي، هزينه كارشناس و  باشد كه شامل هزينه مي

ر باشد، كسب و كار وضعيت بهتري داشته و جذب ت ها پائين هر چه اين هزينه. باشد هزينه اجراي رأي مي
  .سرمايه گذاران و كارآفرينان بيشتر خواهد بود

 2010و  2006هاي  به بررسي وضعيت اين شاخص در كشورهاي حوزه منا در سال 67 -4جدول 
  . ردازدپ مي

رين داراي كمترين هزينه و بهت) 5/13با رقم ( 2010و چه در سال  2006كشور عمان چه در سال 
 2010به سال ) 5/32با رقم ( 2006باشد و كشور عراق از سال  مي MENAوضعيت و رتبه يك در منطقه 

قرار ندارد و  MENAبهترين پيشرفت را داشته اگرچه هنوز در جايگاه مطلوبي در منطقه ) 2/26با رقم (
با رقم ( 2006ر سال و كشور عراق د) 2/31با رقم ( 2010اردن در سال . داراي رتبه چهاردهم مي باشد

و چه در سال  2006كشور ايران چه در سال .باشند مي MENAداراي بدترين وضعيت در منطقه ) 5/32
باشد كه در اين شاخص ايران در جايگاه تقريباً  مي MENAداراي رتبه چهارم در منطقه ) 17با رقم ( 2010

  .خوبي قرار گرفته است
  

  كشور  رتبه
  هزينه دادرسي

  2006در 
  ينه دادرسيهز

  2010در 
  تغيير در

  هزينه دادرسي
  0  13.5  13.5  عمان  1
  -  14.7  -  بحرين  2
  0  16.5  16.5  يمن  3
  0  17  17  ايران  4
  0  18.8  18.8  كويت  5
  0  21.2  21.2  فلسطين  6
  -  21.6  -  قطر  7
  0  21.8  21.8  تونس  8
  0  21.9  21.9  الجزاير  9
  0  25.2  25.2  مراكش  10
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  0  25.3  25.3  اسرائيل  11
  0  26.2  26.2  امارات  12
  0  26.2  26.2  مصر   13
  +5.2  27.3  32.5  عراق   14
  0  27.5  27.5  عربستان  15
  0  29.3  29.3  سوريه  16
  0  30.8  30.8  لبنان  17
  0  31.2  31.2  اردن  18

Doing Business database:Source  
  يبر اساس هزينه دادرس  MENAبندي كشورهاي منطقه  رتبه: 67-4جدول 

باشد و نسبت به  اي نزديك به ميانگين كشورهاي درحال توسعه مي ايران در اين شاخص داراي رتبه
 ).17-4نمودار(كشورهاي جهان سومي داراي رتبه بسيار بهتري مي باشد

 
Doing Business database:Source  

  آور بودن قراردادها جايگاه ايران در شاخص الزام : 17-4نمودار 
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2010, ng Business databaseDoi:Source  

در (آور بودن قراردادها  مقايسه رتبه كشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص الزام : 18-4نمودار 
 )كنار ذ كر نام كشور داراي رتبه نخست در جهان

آور بودن قراردادها در كشور برتر منطقه و جهان با متوسط منطقه منا و      شاخص الزام 68 -4در جدول 
OECD شوند با هم مقايسه مي.  

  منطقه  يمن  شاخص
MENA 

منطقه   لوگزامبورگ
OECD  

  30.6  26  42.4  36  )تعداد(فرآيند قانوني
  462.4  321  679.9  520  )روز(زمان الزم براي دادرسي

درصد از ارزش مورد (هزينه
  )دعوي

16.5  22.7  9.7  19.2  

2010, Doing Business database:Source  
سه شاخص الزام آور بودن قراردادها در كشوربرتر منطقه و برتر جهان با متوسط مقاي :68-4جدول 

  OECDو  MENAمنطقه 
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  .دهد هاي مختلف نشان مي ور بودن قراردادها در ايران را در سالآ رتبه شاخص الزام 69 -4جدول 

 Doing  شاخص
Business 2008  

Doing 
Business 2009  

Doing 
Business 2010  

  53  54 ....  رتبه
  39  39 39 )تعداد(فرآيند قانوني

  520  520 520 )روز(زمان الزم براي دادرسي
  17  17 17 )درصد از ارزش مورد دعوي(هزينه

2010, Doing Business database:Source  
  شاخص الزام آور بودن قراردادها  در ايران:69-4جدول 

  .ندا مقايسه شده OECDمتوسط منطقه منا و آوربودن قراردادها در ايران با  شاخص الزام 70-4در جدول

 منطقه   MENAمنطقه   ايران  شاخص                                
OECD  

  20.6  43.4  39  )تعداد(فرآيند قانوني
  462.4  679.9  520  )روز(زمان الزم براي دادرسي

  19.2  23.7  17  )درصد از ارزش مورد دعوي(هزينه

2010, aseDoing Business datab:Source  
  OECDو  MENAآور بودن قراردادها  در ايران با متوسط منطقه  مقايسه شاخص الزام :70- 4جدول 

ورآشاخص الزام73- 4جدول 
بودن قراردادها را در ايران و 
كشورهاي منتخب منطقه با هم 

  .كند مقايسه مي

  عمان  عربستان سعودي  عراق امارات ايران

  106  140  139 134 53  رتبه
  31  42  51 49 29 )تعداد(آيند قانونيفر

  598  625  530 537 520 )روز(زمان الزم براي دادرسي
  12.5  27.5  27.2 16.2 17 )درصد از ارزش مورد دعوي(هزينه

2010, Doing Business database:Source  
 آور بودن قراردادها در ايران و كشورهاي منتخب منطقه مقايسه شاخص الزام: 71-4جدول 
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:1ص انحالل فعاليتشاخ.4.3.10

اين شاخص به بررسي سه مؤلفه مهم زمان، هزينه و نرخ بازستاني پس از ورشكستگي و انحالل يك 
بررسي اين شاخص . انجامد ها مي حساب هاي مربوط به تسويه ردازد كه به ختم فعاليتپ بنگاه اقتصادي مي
  . اشدب به شرح زير مي

  )شاخص هاي انحالل فعاليت( 2شاخص هاي زمان- 4.3.10.1

هاي شاخص انحالل فعاليت بر اساس زمان مطرح مي شود كه منظور از زمان همان  يكي از بخش
باشد كه در  ها و مطالبات شركت ورشكسته و خاتمه فرآيند مي مدت زمان مورد نيازبراي تسويه كامل بدهي

كسب وكار و هر چه اين زمان كمتر باشد نشان دهندة وضعيت بهتر .  شود اين جا بر حسب سال مطرح مي
  .باشد رسيدن سرمايه گذاران به سرمايه شان در مدت زمان كمتر مي

 2010و  2006هاي  به بررسي وضعيت اين شاخص در كشورهاي حوزه منا در سال 72 -4جدول 
  . ردازدپ مي

و  MENAداراي رتبة اول منطقه ) 3/1با رقم ( 2010و چه در سال  2006كشور تونس چه در سال 
به سال ) 8/2با رقم (2006كشور عربستان به عنوان تنها كشوري كه در سال . باشد مي بهترين وضعيت

كشور عراق و . داشته است MENAكاهش زمان و بهترين پيشترفت را در منطقه ) 5/1با رقم ( 2010
با رقم ( 2006ايران از سال . باشند مي MENAفلسطين داراي رتبه هفده وهيجده و بدترين وضعيت منطقه 

تغييري نداشته است و داراي رتبه پانزدهم كه رتبه متوسط رو به پاييني ) 5/4با رقم ( 2010به سال ) 5/4
  .است، مي باشد و براي اصالح اين شاخص بايد زمان انحالل فعاليت را در ايران كاهش دهند

                                           
1 Closing a Business 

2 Time (years) 
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  +1.3  1.5  2.8  عربستان  2
  0  1.8  1.8  مراكش  3
  -  2.5  -  بحرين  4
  0  2.5  2.5  الجزاير  5
  -  2.8  -  قطر  6
  0  3  3  يمن  7
  0  4  4  اسرائيل  8
  0  4  4  عمان  9

  0  4  4  لبنان  10
  0  4.1  4.1  تونس  11
  0  4.2  4.2  كويت  12
  0  4.2  4.2  مصر  13
  0  4.3  4.3  اردن  14
  0  4.5  4.5  ايران  15
  0  5.1  5.1  امارات  16
  -  -  -  عراق  17
  -  -  -  فلسطين  18

Doing Business database:Source  
)سال(بر اساس زمان MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه : 72-4جدول 

  ) شاخص انحالل فعاليت( 1شاخص هزينه- 4.3.10.2

هاي شاخص انحالل فعاليت بر اساس هزينه كه عبارت است از هزينه دادخواهي وساير  يكي از بخش
ود و هر چه اين هزينه كمتر باشد نشان ش ابل پرداخت براي انحالل يك فعاليت تعريف ميهزينه هاي ق

                                           
1 Cost (% of estate) 

  تغيير در زمان  2010زمان در   2006زمان در   كشور  رتبه
  0  1.3  1.3  تونس  1
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به  75جدول شماره . باشد دهندة وضعيت بهتر كسب وكار و جذب بيشتر سرمايه گذاران و كارآفرينان مي
  . ردازدپ مي 2010و  2006هاي  بررسي وضعيت اين شاخص در كشورهاي حوزه منا در سال

  

  كشور  رتبه
هزينه انحالل كسب و 

  كار
  2006در 

هزينه انحالل كسب 
  و كار

  2010در 

  تغيير در
هزينه انحالل 
  كسب و كار

  0  1  1  كويت  1
  0  4  4  عمان  2
  0  7  7  تونس  3
  0  7  7  الجزاير  4
  0  8  8  يمن  5
  0  9  9  سوريه  6
  0  9  9  اردن  7
  0  9  9  ايران  8
  -  10  -  بحرين  9
  0  18  18  مراكش  10
  -  22  -  قطر  11
  0  22  22  عربستان  12
  0  22  22  لبنان  13
  0  22  22  مصر  14
  0  23  23  اسرائيل  15
  0  30  30  امارات  16
  -  -  -  عراق  17
  -  -  -  فلسطين  18

Doing Business database:Source  
  بر اساس هزينه MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه  :73-4جدول 
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داراي رتبه اول و بهترين وضعيت يعني كمترين ) يكبا رقم ( 2010و  2006هاي  كشور كويت در سال
كشورهاي عراق و فلسطين داراي رتبه هفدهم و هيجدهم و . باشد مي MENAهاي منطقه  هزينه در كشور

) 9با رقم ( 2010و چه در سال  2006باشند و كشور ايران چه در سال  مي MENAبدترين وضعيت منطقه
  .است، مي باشد MENAبااليي در كشورهاي منطقه  داراي رتبه هشتم كه رتبه متوسط روبه

  )شاخص انحالل فعاليت( 1شاخص نرخ بازستايي - 4.3.10.3

شود كه منظور از  هاي شاخص انحالل فعاليت بر اساس نرخ بازستايي تعريف مييكي از بخش
هر چه اين . بازستايي در صدي از مطالبات است كه توسط بستانكاران شركت ورشكسته قابل وصول است

ن ارقام باالتري باشد، نشان دهندة وضعيت بهتر كسب وكار و جذب بيشتر كارآفرينان و سرمايه گذاران ميزا
و  2006هاي  به بررسي وضعيت اين شاخص در كشورهاي حوزه منا در سال 74 -4جدول  .مي باشد

 .ردازدپ مي 2010

 

  تغيير درنرخ بازستايي  2010  2006  كشور  رتبه

  -  63.2  -  بحرين  1
  -  52.7  -  قطر  2
  +0.8  52.3  51.5  تونس  3
  +2.1  44.9  42.8  اسرائيل  4
  0  41.7  41.7  الجزاير  5
  +9.1  37.5  28.4  عربستان  6
  +0.4  35.1  34.7  عمان  7
  0  35.1  35.1  مراكش  8
  -3.8  34.5  38.3  كويت  9
  +1.1  29.5  28.4  سوريه  10
  +0.4  28.6  28.2  يمن  11

                                           
1 Recovery rate (cents on the dollar) 
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  -0.6  27.3  27.9  اردن  12
  +3.8  23.1  19.3  ايران  13
  +0.4  19  18.6  لبنان  14
  +0.7  16.8  16.1  مصر  15
  -1.5  10.2  11.7  امارات  16
  -  -  -  عراق  17
  -  -  -  فلسطين  18

Doing Business database:Source  
  بر اساس نرخ باز ستايي MENAرتبه بندي كشورهاي منطقه  :74-4جدول 

) درصد 5/51با رقم ( 2006و كشور تونس در سال ) درصد 2/63با رقم ( 2010كشور بحرين در سال 
به سال )درصد4/38با رقم ( 2006باشد و كشور عربستان در سال  مي MENAداراي بهترين وضعيت منطقه 

كشورهاي عراق و فلسطين . بوده است) درصد1/9(داراي بهترين پيشر فت ) درصد5/37به رقم( 2010
باشند و كشور كويت از سال  بدترين وضعيت در منطقه مي و MENAداراي رتبه هفده و هيجده در منطقه 

را در حوزه ) درصد -8/3(بيشترين افت ) درصد 5/34با رقم ( 2010به سال ) در صد3/38با رقم ( 2006
  . داشته است MENAكشورهاي منطقه 

هان اي نزديكتر به كشورهاي در حال توسعه و بهتر از كشورهاي ج ايران در اين شاخص داراي رتبه 
تر از سه حوزه  يافته در اين شاخص به مراتب قوي وضعيت رتبه كشورهاي توسعه. باشد سومي مي

  ).19-4نمودار(مي باشد) كشورهاي جهان سومي وكشورهاي در حال توسعه-ايران(ديگر
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Doing Business database:Source  
  جايگاه ايران در شاخص انحالل فعاليت :19-4نمودار 

رتبه كشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص سهولت انحالل فعاليت در كنار ذكر نام  20-4در نمودار 
  .شوند با هم مقايسه مي)  ژاپن(كشور داراي رتبه نخست جهان

 
2010,Doing Business database:Source  

در كنار (مقايسه رتبه كشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص سهولت انحالل فعاليت:20-4نمودار 
  )نام كشور داراي رتبه نخست در جهان ذ كر
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بحر  شاخص
  ين

  منطقه
MENA  

منطقه   ژاپن
OECD  

  1.7  0.6  3.5  2.5  )سال(زمان
  8.4  4  14.1  10  )درصد از ارزش ملك(هزينه

  68.6  92.5  29.9  63.2  )سنت از يك دالر(نرخ بازستايي

2010, Doing Business database:Source  
ت انحالل يك فعاليت در كشوربرتر منطقه و برتر جهان با مقايسه شاخص سهول :75-4جدول 

 OECDو  MENAمتوسط منطقه 

 2010و  2009، 2008هاي  رتبه ايران در شاخص سهولت انحالل فعاليت را در سال 76 -4جدول 
  . دهد نشان مي

 Doing  شاخص
Business 2008  

Doing 
Business 2009  

Doing 
Business 2010  

  1.7  3.5  4.5  )سال(زمان
  8.4  14.1  9  )درصد از ارزش ملك(هزينه

2010, Doing Business database:Source  
  شاخص سهولت انحالل يك فعاليت در ايران: 76-4جدول 

شاخص سهولت انحالل فعاليت در ايران و كشورهاي منتخب منطقه با هم مقايسه  77-4در جدول 
  .شوند مي

عربستان   عراق  امارات  ايران  
  سعودي

  عمان

  66  60  183  143  109  رتبه
  4.0  1.5  فاقد كاربرد  5.1  4.5  )سال(زمان
  4  22  فاقد كاربرد  30  9  )درصد از ارزش ملك(هزينه

2010, Doing Business database:Source  
  مقايسه شاخص سهولت انحالل يك فعاليت در ايران و كشورهاي منتخب منطقه :77-4جدول 
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  و كار موانع بهبود فضاي كسب: فصل پنجم

  مقدمه  1.5

مطلوب و هاي  رغم سياستگذاري اند كه اقتصاد ايران علي هاي اخير، موانع متعددي موجب شده در سال
كاهش شديد رشد  .انداز نتواند به اهداف تعيين شده دست يابد ساله و سند چشم هاي پنج در برنامه مناسب

ست كه رتبه ايران در ا هاي بخش خصوصي موجب شده اقتصادي و عدم گسترش مطلوب فعاليت
در جستجوي داليل و عوامل اين . بخش نباشد خصوص بانك جهاني، رضايت هاي مختلف، به بندي رتبه

  .شود توان عوامل متنوعي را برشمرد كه به اختصار بدانها اشاره مي وضعيت نامطلوب اقتصادي مي

توجهي دولت به بخش  نايي و بياعت هاي گوناگون قابل بررسي است بي ترين اين عوامل كه از جنبه مهم
هاي اقتصادي و عدم پايبندي دولت به سياستگذاري خود در قبال  خصوصي در تنظيم و تدوين سياست

در كنار عامل فوق . بخش خصوصي است، كه بيشترين نقش را در عدم توانمندسازي آن ايفا كرده است
شود  گذاري و كارآفريني  اقتصادي به سرمايه ثباتي و عدم تمايل فعاالن تواند موجب بي عامل ديگري كه مي

هاي اقتصادي  آلود و مبهمي را براي فعاليت فضاي مه كهاست الساعه و غيركارشناسي  هاي خلق گيري تصميم
 .به دنبال دارد

شود عدم درك اين واقعيت است كه  هاي اقتصادي بدان كمتر توجه مي مانع ديگر كه معموال در بررسي
آزادي عمل براي . و بازار در فضاي رقابتي اقتصادي به دموكراسي سياسي مرتبط استمكمل بودن دولت 

ها براي پيگيري مشكالت و  هاي سياسي و اجتماعي، تشكيل انجمن مشاركت آگاهانه در فعاليت
تر حتي  از يك زاويه وسيع. كند پيدا ميبيشتري هاي دولت از اين منظر اهميت  ها از سياست نارضايتي
. هاي سياسي اقتصادي بستگي دارد نيت اقتصادي نيز به فضاي رقابتي و عادالنه در عرصهوجود ام

)S.Straub- 2005 (  

نيز هاي سياسي مانع توزيع عادالنه منابع در حوزه اقتصادي  فقدان نهادهاي دموكراتيك در حوزه
مالي و اقتصادي، فقدان هاي اقتصادي و نبود امكان نظارت عمومي بر مسائل  شفاف نبودن فعاليت. شود مي

جريان آزاد اطالعات و وجود ارتباطات پنهان و ناسالم اقتصادي اهميت نقش آفريني نهادها در اقتصاد بازار 
گيري دستگاه  كه وجود يك نظام شفاف در صيانت از حقوق مالكيت و شكل طوري دهند؛ به را نشان مي
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ماعي و سياسي براي كاهش ريسك و نااطميناني كنترل كننده فساد، موجب ايجاد و تقويت نهادهاي اجت
   )Thum,choi- 2005. (كنند گشته و به بهبود فضاي كسب و كار كمك مي

هاي سياسي و اقتصادي و فقدان ضمانت اجراي الزم براي تحقق آنها نيز چالشي  عدم استمرار سياست
رو دوام و پايداري آن است ولي كارآيي يك بسته سياستي در گ. ديگر است كه بايد مورد توجه قرار گيرد

بيني  هاي دولتي بسيار سيال و در حال تغيير است و پيش معموال در كشورهاي در حال توسعه، سياست
ها  بر اين اساس سياستگذاري و نظارت بر اجراي سياست. ها تقريبا غيرممكن است دوره اجراي سياست

ين در صنعت بوده باشند و پس از اين هم بمانند؛ بايد از طرف كساني پيشنهاد و تعيين شود كه پيش از ا
ها،  اين افراد معموال در قالب اتحاديه. شود ها اطمينان حاصل مي زيرا از اين طريق راجع به دوام سياست

امروزه يكي از مشكالت اساسي در ايران گسست . هاي كسب و كار متشكل هستند اصناف و انجمن
  .كسب و كار استواقعي ن نهادهاي متولي و حاكميتي از صاحبا

با مرور شرايط اقتصاد و كسب و كار در ايران بسياري از عوامل و داليل ديگر نيز قابل شناسايي است 
ليكن به منظور جستجو و شناسايي موانع بهبود محيط كسب و كار و نيز يافتن راهكار مناسب براي رفع 

 نظريه. صاد كشور با ديدي جامع نگريسته شوداين عوامل بايد به شرايط موجود در محيط و ساختار اقت
 ايجاد هدف، اگر حال .است ساختاري و زمينه تابع رفتاري هر كه دارد مي بيان "گرو پتي" گي  شاخه سه

 گيري محيط و رفتار شكل در موثر هاي زمينه و بايست ساختارها مي باشد، و محيط كارآفرينانه رفتار
 هاي ريزي سياستگذاري و برنامه بتوان تا شوند مقايسه آل ايده وضعيت با عوامل اين و كارافرينانه شناسايي

 .داد انجام را الزم

گفته توجه به عوامل محيطي و شرايط اقتصاد جهاني نيز در تقويت و گسترش  عالوه بر موارد پيش
كشوري را توان  رسد در جهان همبسته معاصر نمي به نظر مي. محيط و رفتارهاي كارآفرينانه ضروري است

نياز  المللي بي يافت كه از تجارت كاالها و خدمات، انتقال تكنولوژي و اطالعات، و جريانات مالي بين
باشد، و خوداتكايي و خودبسندگي را در دستور كار خود قرار داده باشد چنين سياستي در اين فضا نه 

مل مثبت و سازنده با ساير اما مسئله اصلي كشورهاي در حال توسعه، تعا. مطلوب است و نه مقدور
  ) A.Benham- 2005. (آميز از جامعه سنتي به جامعه صنعتي است كشورها براي گذار موفقيت

هاي ملي بسيار در خور توجه است و اين نهاد در تسريع يا تعويق  در اين تحول ساختاري، نقش دولت
براي تحقق اين گذار، تنظيم يكي از مسائل مهم سياستگذاري اقتصادي . اين تحول نقش كليدي دارد

بنابراين در اين زمينه بايد به دو سوال اساسي پرداخته شود؛ . مناسبات اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني است
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گيري شود تا منافع اقتصاد ملي در  هاي موجود در اقتصاد جهاني چگونه بهره نخست آنكه از فرصت
ديدات موجود در محيط جهاني چه تمهيداتي بايد دوم آنكه براي مقابله با ته. درازمدت تأمين گردد

  .انديشيده شود

فضاي كسب و كار در دو بخش كالن و خرد مورد بررسي قرار در بهبود در اين فصل موانع موجود 
هاي اقتصادي  فعاليتبخش كالن مربوط به بررسي عوامل اساسي است كه بر وضعيت محيط . گيرند مي

هاي سنجش و  صل اول به آنها اشاره شد، و بخش خرد به بررسي شاخصباشند، كه در ف تاثير گذار  مي
  .است هاي بانك جهاني اختصاص يافته بهبود فضاي كسب و كار بر اساس گزارش

  موانع كالن و اساسي در بهبود فضاي كسب و كار- 2.5

رح است، ارزيابي محيط كسب و كار كه در حوزه تحقيقات بازار مطبراي هاي شناخته شده  يكي از راه
 و اجتماعي اقتصادي، سياسي، باشد؛ در قالب اين الگو عوامل مي ""PEST analysisالگوي تحليل
در اين . گيرند هم پيوسته مورد تحليل قرار مي طور همزمان و در قالب يك سيستم به به... تكنولوژيك 

است، استفاده  دهپژوهش از الگوي ذكر شده در فصل يك كه بر اساس مطالعات بانك جهاني تنظيم ش
بندي عوامل اساسي از چارچوب  گرديد و فراخور شرايط براي تحليل محيط كسب و كار در ذيل دسته

  .ه استگيري شد بهره analysis Pest تحليل 

براي شناخت، سنجش و ارزيابي مشكالت و موانع موجود در رشد بخش خصوصي و بهبود محيط 
گيرد، با استفاده از  صورت پيمايشي صورت مي در روش اول كه به .گردد كار از دو روش استفاده مي و كسب

شود و در روش دوم با استفاده  كار از طريق پرسشنامه به شناخت موانع پرداخته مي و نظرات صاحبان كسب
روش . شود سنجي مراحل انجام كار به شناخت اين موانع پرداخته مي هاي اداري و زمان گيري هزينه از اندازه
ر مطالعات داخلي درباره شرايط و فضاي كسب و كار در ايران بيشتر كاربرد داشته و براي مثال در اول د

و روش دوم بيشتر در تحقيقات  1است كار رفته هاي مجلس در ايران نيز به مطالعات اخير مركز پژوهش
هر دو روش  نتايج حاصل از. رود كار مي توسط بانك جهاني در ايران به "انجام كسب و كار"پروژه 

                                           
خرداد و (هاي مجلس پيرامون فضاي كسب و كار در ايران  هاي مركز پژوهش جهت اطالع بيشتر به پيمايش 1
 .مراجعه شود) 1389مرداد 
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واند سودمند واقع شود و در اين گزارش از نتايج حاصل از هر دو روش اعم از اينكه در مطالعات ت مي
  . گيري شده است داخلي و يا خارجي استفاده شده باشند، بهره

و ساير مطالعات انجام شده در  هاي انجام شده توسط بانك جهاني در فصل اول، بر اساس نظرسنجي
در قالب سه دسته عمده وكار  محيط كالن اقتصادي و فضاي كسب، عوامل موثر بر از كشورداخل و خارج 
  : شناسايي گرديد

  هاي دولت، ريزي ها و برنامه جايگاه، نقش، سياست -1
 اجتماعينهادهاي اقتصادي و ساير  -2

 . و نظام حقوقي و قضايي -3

ها و تمهيدات را براي آغاز  مينهترين ز اين سه دسته عوامل در اقتصاد كشورها از جمله كشور ما اصلي
كه اين عوامل قادر به ايفاي وظايف و  درصورتي. نمايند هاي اقتصادي فراهم مي و گسترش فعاليت

كار را  و صورت موانعي بر سر راه فعاالن اقتصادي درآمده و فضاي كسب هاي خويش نباشند به مسئوليت
و نقش هريك از دسته  پرداختد در اين سه دسته عامل در ادامه به بررسي موانع موجو. نمايند نامطلوب مي

عوامل در محيط كسب و كار  طبق چارچوب مطرح شده در الگوي تبادلي اقتصاد كالن، كه در فصل دوم 
  .گردد ارايه شد، تببين مي) 1شكل (

  دولتنهاد  - 5.2.1

و نظارت در  بندي تمامي ساختار حكومت است كه بر قانونگذاري، اجراء منظور از دولت در اين دسته
در اينجا تاثير دولت بر فضاي كسب و كار از طريق . مسائل اقتصادي و حوزه كسب و كار اثرگذار است

هاي  كارگيري فناوري هاي الزم براي تحقيقات و يا به حقوقي در اقتصاد، تأمين زيرساخت -موانع سياسي
  .گيرد نوين، مورد بحث قرار مي

ه امور كشور گسترده باشد، در صورت ناكارآمد بودن دولت، هر چقدر دامنه حضور دولت در ادار 
دليل  در چنين مواقعي دولت به. بود تر خواهد وكار نيز بيشتر و گسترده موانع ايجاد شده در فضاي كسب

تنهايي به قانونگذاري، سازماندهي و ايجاد  ارتباطي با فعاالن بخش خصوصي به نيازي و يا بي بي
انحصار دولت در قانونگذاري پيامدهاي منفي گوناگوني مانند عدم . پردازد ود ميسازوكارهاي مورد نظر خ

دنبال  ارتباط با واقعيات را به هاي ذهني و بي حل جانبه موانع موجود و همچنين ارائه راه درك دقيق و همه
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جانبه در  مهآنان در مشاركت ه گي  انگيز دارد كه حاصل آن جدايي فعاالن اقتصادي از اين فرآيندها و بي
  )S.Straub- 2005. (گردد وكار مي بهبود فضاي كسب

و عملكرد دولت در كشور ايران خصوصا در طي برنامه چهارم به روشني   گذاري مشي تأملي در خط
اي نداشته بلكه در بسياري  وكار نقش مثبت و سازنده تنها در بهبود فضاي كسب گوياي آن است كه دولت نه

  . است وكار شناخته شده عي در مقابل فعاالن اقتصادي و صاحبان كسبعنوان مان موارد به

اعتمادي  هاي دولت را نيز بايد مورد توجه قرار داد كه حاصل آن بي ثباتي و تغيير مداوم در سياست بي
بر اين اساس تكيه بر مصوبات قانوني . باشد هاي ابالغي توسط دولت مي فعاالن بخش خصوصي به سياست

ممكن است زيرا باشد نيز قابل ترديد است،  وكار كشورها مي رزيابي بانك جهاني از فضاي كسبكه مبناي ا
گشايي شده باشد اما به دليل عدم  در بسياري از مواقع در مصوبات قانوني كشور از بسياري از امور گره

بي  شرايط حاكم توان در ارزيا اجراي اين مصوبات مشكل همچنان به قوت خود باقي باشد لذا هيچگاه نمي
گيري فعاالن  بر اقتصاد صرفا به مصوبات قانوني اكتفا كرد؛ بديهي است آنچه در كشور ما مبناي تصميم

هاي فراوان  باشد واقعيات حاكم بر روابط و مناسبات است، هر چند با مصوبات قانوني مغايرت اقتصادي مي
وكار و محيط اقتصادي  بر فضاي كسب دولت از جهات و ابعاد گوناگوني .باشد و حتي اساسي داشته

  .گردد كشورها تأثيرگذار است كه به آن اشاره مي

  قانونگذاري دولت  - 5.2.1.1

اعمال قدرت اقتصادي، سياسي و اداري بر اساس «بر اساس نظريه حكمراني خوب، كه طبق تعريف 
اي از الزامات  د مجموعهنيازمن "اقتصاد رقابتي مبتني بر نهاد بازار"باشد،  مي» قانون، پاسخگويي و اثربخشي

كند  نيازهاست كه ايجاد آنها از طرفي از وظايف دولت است و از طرف ديگر به دولت نيز كمك مي و پيش
به عقيده استيگليتز دولت بايد بتواند يك . تا به ايفاي نقش حاكميت خود و پشتيباني از بازار بپردازد

هاي اقتصادي  سازوكار رقابتي عادالنه در فعاليتچارچوب اطالعاتي شفاف و نظام حقوقي كارآمد و يك 
حفظ امنيت و سالمت در سازوكارهاي بازار، : ايجاد كند تا چهار هدف مهم در اقتصاد جامعه تامين شود

اي به  هاي فقير و حاشيه كنندگان و تضمين دسترسي گروه جانبه، حمايت از مصرف ايجاد رقابت همه
  )Stigleitz- 2001. (سرمايه

چنين نقشي توسط دولت موجب اقزايش سرعت و حجم مبادالت بين دولت و خانوار، دولت و  ايفاي
را ) ثروت سرانه(شود كه ميزان ايجاد ارزش و ثروت در بازه زماني مورد نظر  ها، و دولت و بازارها مي بنگاه

در . شود ني ميگذاري و ايجاد بستر كارآفري دهد و اين امر خود موجب افزايش قدرت سرمايه افزايش مي
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شود دست به ايفاي چنين نقشي  هاي پولي و قيمتي مي شرايط فعلي دولت در مواقعي كه دچار بحران
  .مند و با ديد كوتاه مدت است هاي غير نظام زند كه آن هم با روش مي

هاي دولتي  هاي گذشته در اداره بسياري از شركت در طي سالدهد  شواهد نشان ميعالوه بر نكته فوق 
كنند، قانون  هاي بخش خصوصي ايفاي نقش مي دستي در انجام فعاليت صورت باالدستي يا پايين ه بهك

از سوي . گردد شود كه در نتيجه آن بخش خصوصي با مشكالت جدي روبرو مي تجارت ايران رعايت نمي
ه اين روند در نتيج. است هاي اجرايي تفكيك نشده ديگر بسياري از وظايف نهاد نظارتي از وظايف مقام

  .شود موجب كاهش كارآمدي و گسترش فساد مي

نرخ ( و خدمات توليد هاي و جرايم بر فعاليت در كشور ايران دولت مسئول وضع عوارض، ماليات
ناكارآمدي قوانين . ، است)ماليات، مقررات مالياتي و نظام دريافت عوارض و گستردگي جرايم اجتماعي

هاي وابسته به دولت در ايفاي درست اين نقش عامل  تواني دستگاهتصويب شده توسط دولت و همچنين نا
در چنين شرايطي منابع مالي و اعتباري درگردش . گردد ديگر فساد و گستردگي اقتصاد زيرزميني مي

شوند و به كرات ممكن است كه از  ها از كنترل دولت خارج مي غيررسمي خود ميان خانوار و بازار و بنگاه
  .دهد ن ملي خارج شوند و اين موضوع ثروت سرانه را كاهش ميچرخه اقتصاد كال

اثرات و پيامدهاي منفي به برخي  نسبتهاي زيست محيطي و آگاهي  بروز بحرانهاي اخير  در سال
 برايحفاظت از محيط زيست  ضرورت تدوين قوانين ،توجهي نسبت به محيط زيست تخريب يا بي

بايد موظف به رعايت  هاي دولتي سازمان. است ناپذير كرده اجتنابرا هاي حاضر  برداري پايدار نسل بهره
دهنده  اما واقعيات موجود نشان. شوندمؤاخذه و كيفر اين قوانين نيز گردند و در صورت عدم رعايت آنها 

  .باشد بخش خصوصي نسبت به اين مسئله مهم ميدر بسياري مواقع توجهي دولت و  بي

 ليسانس، حق واگذاري تكنولوژي، به در مواردي چون دسترسي لوژيتكنو با ارتباط در قانونگذاري
 و معنوي، بسترسازي براي دسترسي و تبادل اطالعات مالكيت و موضوعات اختراع انحصاري حق

هاست كه در كشور ايران از وضعيت مطلوب و مناسبي  جهاني نيز از ديگر وظايف دولت ارتباطات
  .برخوردار نيست

انجام وظيفه خطير دولت در قانونگذاري، برقراري ارتباط تنگاتنگ ميان دولت و نكته بسيار مهم در 
عنوان ركن  ها بايستي به هاي صنفي و اتحاديه انجمن. باشد وكار مي فعاالن بخش خصوصي و صاحبان كسب

ها محسوب شوند زيرا آنان عالوه بر دانش نظري از تجارب عملي  اصلي در تدوين قوانين توسط دولت
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باشند كه اين مسئله نيز  وكار برخوردار مي جانبه عوامل مؤثر بر بهبود فضاي كسب براي شناخت همه الزم
  .باشد توجهي مي در كشور ايران مورد كم

  هاي اقتصادي، مالي و تجاري سياست - 5.2.1.2

دولت در هر كشور بايد متولي توسعه پايدار گردد، ثبات اقتصاد كالن را تضمين كند، بازارهاي مالي را 
ت كنترل خود درآورد، نقش خود را به درستي در زمينه توزيع مجدد منابع ايفا كند و عالوه بر تح

تر آنكه توسعه نيازمند  مهم. اي از اقدامات غيرقيمتي را نيز سازماندهي نمايد اصالحات قيمتي مجموعه
اولويت اصلي . هستند ها و منافع سياسي تحول نهادهاي اقتصادي است و نهادها به نوبه خود متاثر از گروه

به عبارت ديگر براي دستيابي . ها بايد باال بردن ظرفيت دولت براي حكمراني خوب باشد در سياستگذاري
ها و  اي بهتر، نياز به نهادهايي است كه تعامل دولت، بازارها، سازمان به رشد اقتصادي پايدار و نتايج توسعه

  ) B.Mulligan - 2005( .جامعه مدني را به بهترين شكل برقرار سازند

از جمله معضالت دولتي بودن اقتصاد بوجود آمدن . اكنون اقتصاد ايران به ميزان زيادي دولتي است هم
ها توسط  پروژه براي بالعوض هاي كمك و اعتبار تأمين. هاي دولتي است هاي انحصاري و رانت بنگاه
 دست در را قدرت و هستند تر نزديك اكميتح ساختار به كه است هايي گروه براي رانت ايجاد بستر دولت
 توسط قراردادها گرفتن براي داخلي بازار در نفوذ اعمال و فراقانوني هاي تاثيرگذاري با دولت. دارند

 تقسيم بر دارند بيشتري سياسي قدرت كه هايي گروه به دولت پيماني قراردادهاي دادن يا دولتي پيمانكاران
وع سرعت و حجم مبادالت پولي و غير پولي را در چرخه اقتصاد كالن نا اين موض .گذارد مي اثر منافع

ها و  موزون كرده و مشكالت و تاخيرات فراواني را در ساماندهي مجدد منابع و كسب و كار در بنگاه
شرايط مناسب كوتاه  عمر ييهارانت نيچن ياسيس تيماه ليدل به است يهيبد. شود خانوار موجب مي

تغيير مسيرهاي جريان منايع، موجب ناكارآمدي و وقفه در  و برند نهادهايي كه از آن بهره مي ا وه براي بنگاه
هاي بي  ها و نهادها شود و اين نوعي ضرر دو جانبه است كه هم بنگاه ارزش آفريني اقتصادي در اين بنگاه

   )1383 - نيلي(.شود مند از رانت را شامل مي هاي بهره بهره از رانت و هم بنگاه

قانون  44هاي كلي اصل  رغم ابالغ سياست علي اقتصاد، در دولت حجم بودن بزرگ و دولتي اقتصاد
 بخش در وري بهره بودن پايين. و عامل وجود انحصارات در اقتصاد است خالقيت و شكوفايي اساسي مانع

ها و مؤسسات دولتي  بنابراين عالوه بر بهبود عملكرد شركت. رقابتي است انگيزه فقدان از ناشي نيز دولتي
سازي در كشور  و اصالح نظام مالي دولت، با توجه به تجربه جهاني، لزوم آزادسازي اقتصاد و خصوصي

سازي بدون ضمانت تنظيمي و نظارت مالكان بر مديران  بايد توجه داشت خصوصي. شود احساس مي
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ت جلوگيري كنند و موجب هاي خصوصي و انحصارزدايي شده از ايجاد رقاب شود مالكان شركت باعث مي
  .تشديد مشكالت اقتصادي شوند

هاي اقتصادي بدون دخيل بودن بخش خصوصي است  يكي ديگر از مشكالت كشور ما، سياستگذاري
تا حدي كه بخش خصوصي در تهيه و تنظيم گزارش نظام تجاري ايران كه براي درخواست عضويت به 

است،  ه از اقتصاد ايران براي آن سازمان ترسيم شدهاست و تصويري ك سازمان تجارت جهاني ارائه شده
  )1389 -وكار پيمايش فضاي كسب(. است اطالع مانده تأثير و حتي بي بي

هاي مختلف مانع  هاي كالن دولت در بخش فعاالن اقتصادي عدم اطمينان به سياست براي
رات به اندازه عمر يك در كشورهايي كه عمر قوانين و مقر. گذاري و پيشرفت و نوآوري است سرمايه

اي هنگام انتقال قدرت  كه در پايان دوران تصدي يك دولت تغييرات سياسي عمده طوري دولت است به
ريزي بلند  افكند و فعاالن اقتصادي را از برنامه گيرد، عدم امنيت بر اقتصاد آن كشورها سايه مي صورت مي

  .سازد مدت نامطمئن مي

 بلوغ پژوهش، و تحقيق مالي ورود و توسعه تكنولوژي، تأمينهاي الزم براي  تأمين زيرساخت
  .هاي دولت لحاظ شود توليد، نيز از مسائلي است كه بايد در سياست ظرفيت و تكنولوژي

  المللي اقتصادي سياست خارجي، روابط دولت با نهادهاي بين - 5.2.1.3

ل مثبت و سازنده ميان تنيدگي بسيار زياد اقتصاد كشورها با يكديگر و ضرورت تعام درهم با توجه به
هاي مختلف با  هاي گسترده در عرصه  سازي الزم را براي همكاري كه دولت نتواند زمينه كشورها درصورتي

  )E.Neumayer - 2006. (گردد ساير كشورها فراهم نمايد، اقتصاد داخلي نيز با تنگناهاي گوناگون روبرو مي

تفاوت ارزش منابع در كشورهاي  ارت موجبو تج ها و تكنولوژي توليد تحوالت اساسي در شيوه
اي و بين المللي به  مختلف و قيمت مناسب حمل و نقل و در دسترس قرارگرفتن انواع بازارهاي منطقه

تغيير جايگاه خارجيان در چارچوب اقتصاد كالن و ايفاي نقش به عنوان وارد كننده و خريدار منابع و 
  .ستا ها و كاالها و خدمات مياني شده نهاده

هاي  هاي متخذه توسط دولت در حوزه داليل مختلف كه بيشتر آن ناشي از سياست حاضر به در حال
عدم پيوستن به سازمان . است باشد امكان تعامل مثبت با ساير كشورها به حداقل الزم رسيده سياسي مي

است كه شرايط  دهالمللي موجب ش ها و نهادهاي بين تجارت جهاني، عدم همكاري با بسياري از اتحاديه
عدم تبادل و مبادله . حداقل برسد الزم براي انتقال تكنولوژي و دانش فني ميان كشور ما با ساير كشورها به
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است كه تجار  هاي بسيار زياد كشور موجب شده هاي غيرنفتي با توجه به پتانسيل كاالها و خدمات در حوزه
  .موانع گوناگون روبرو شوندها و  ايراني در زمينه صادرات و واردات با ابهام

اي  اي و غيرتعرفه هاي تعرفه هاي بخش تجاري اعم از نظام عدم پايداري در تصميمات و سياستگذاري
هاي موجود در كشور استفاده الزم  است كه از همه پتانسيل و همچنين تثبيت دستوري نرخ ارز موجب شده

هاي مالي و پولي در عرصه  شور بر بخشگذاري سياست خارجي ك مشي سايه سنگين خط. صورت نگيرد
  . المللي از موانع جدي ديگري است كه در حال حاضر اقتصاد كشور ما با آن روبروست بين

  .وكار در كشور اقدامات جدي انجام داد توان براي بهبود فضاي كسب بدون توجه به موانع فوق نمي

  نهادها ساير  .5.2.2

انداز آينده ما عميقا به  ها، تهديدها و چشم فرصت. كنند مي ها در دنيايي از نهادها زندگي و كار انسان
اي از قواعد رفتاري هستند كه به  نهادها مجموعه. نهادهاي موجود و نحوه عملكرد آنها بستگي دارد

كنند تا انتظارات خود را درباره چگونگي رفتار ديگران شكل دهند و بدين ترتيب نهادها  ها كمك مي انسان
عنوان مانعي در  توانند به گيري و استقرار نهادها مي عدم شكل. كنند ها را تنظيم مي ميان انسانروابط متقابل 

مهمترين . گيرند هاي مختلف مورد اشاره قرار مي وكار در نظر گرفته شوند كه در حوزه بهبود فضاي كسب
مانند فرهنگ . ده دارندوجه اقتصادي نهادها اين است كه بيشتر از آن كه متولي خاصي داشته باشند نماين

نقش و اهميت نمايندگان اين نهادها و جايگاه مشخص آنها بارزتر كه بايد جامعه كه چندين متولي دارد 
كه نماد آن بازار است شايد متوليان خاصي داشته باشد ولي ) بازرگاني(همچنين نهاد مبادله و معامله . باشد

  .باشند ميرگذار در فضاي اقتصادي كشور اثنمايندگان اين نهاد 

و نقش اساسي نهادها در اقتصاد كالن تنظيم الگوها و نگرش و ايجاد تنوع كافي در گردش منابع پولي 
ها، دولت و خانواردر نحوه تامين و  ايجاد پشتوانه نهادي در رفتار و نگرش صاحبان بنگاه. غيرپولي است

  .طلوب و پايدار باشدتخصيص منابع و تشخيص مصارف مي تواند تامين كننده توسعه م

  نهادهاي اقتصادي - 5.2.2.1

باشد  مهمترين نهادي كه بر رفتارهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي تاثيرگذار است نهاد بازار مي
زيرا ساز و كار بازار، كه احساسات بسياري را بر عليه خود برانگيخته، ترتيبات اساسي است كه از طريق آن 

هايي انجام دهند كه براي طرفين معامله سودآور  يكديگر بپردازند و فعاليتتوانند به تعامل با  ها مي انسان
  . است
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كنند ناشي از وجود بازار نيستند  در صورتي كه نهاد بازار شكل نگيرد مشكالتي كه در جوامع بروز مي
شود چنين پيامدهاي  گيري نابازار مي بلكه وجود برخي روابط و مناسبات نامطلوب كه موجب شكل

كه در اين صورت تمهيدات مناسبي براي استفاده از مبادالت در بازار وجود . لوبي را به دنبال داردنامط
اي را به دنبال دارد كه به  هاي كنترل نشده سازي اطالعات و يا اطالعات نامتقارن، فعاليت پنهان. ندارد

تصادي را به چنگ آورند، اين دهد از اطالعات نامتقارن خود بهره گرفته و منابع اق قدرتمندان اجازه مي
موارد از عوامل مهمي هستند كه كارامدي نهادهاي بازار را به چالش كشيده و در نتيجه سبب بروز 

   )1389 -انيرن(.گردند مشكالت اساسي در جامعه مي

. ندتر و در نتيجه رقابتي عمل ك براي مقابله با اين مشكالت بايد تالش كنيم تا بازار كارآمدتر و عادالنه
گيري از دستاوردهاي مهم ساز و كار بازار با فراهم آوردن ترتيبات مناسب سياسي و اجتماعي  در واقع بهره

اي نيازمند  نظران معتقدند اقتصاد مبتني بر رقابت به روابط و مناسبات همه جانبه صاحب. گردد پذير مي امكان
نهادهاي مديريتي، بازار كار، رابطه ميان دولت است و تحوالت نهادي را عالوه بر نهادهاي پولي و مالي در 

  .نمايند و بخش خصوصي، فساد، شفافيت و تور حمايتي تأمين اجتماعي نيز مطرح و توصيه مي
)C. Calderion - 2004(  

نهادهاي مورد نياز عالوه بر موارد فوق دربرگيرنده نهادهايي هستند كه از حقوق مالكيت نيز دفاع 
دهند تا قراردادها بدون ترس منعقد شوند و زماني كه قرارداد  را مورد حمايت قرار ميكنند و قراردادها  مي

ها  عالوه بر اين نظامي از قوانين و دادگاه. منعقده براي هر يك از طرفين قرارداد مناسب نباشد لغو گردند
شوند و توسط قوه  قوانين بايد تدوين. بايد وجود داشته باشند كه عملكرد بازارهاي كامل را ممكن سازند

  .قهريه ضمانت اجرايي بيابند

بدون حق مالكيت شفاف و باثبات يك كارآفرين انگيزه انباشت و نوآوري نخواهد داشت مگر آنكه بر 
نهادهاي تنظيم . هايي كه خلق شده يا افزايش يافته، كنترل الزم را داشته باشد گذاري و دارايي بازده سرمايه

براي مقابله با شكست  و تنظيم بازار بورس بويژه در كشورهاي در حال توسعه كننده قوانين پولي، مالي
  )E. Benmelech- 2006. (بازار ضروري هستند

بر اين تمامي اقتصادهاي پيشرفته داراي نهادهاي تثبيت اقتصاد كالن همچون نهادهاي پولي و  عالوه
است كه به منزله مهمترين ركن  مستقل ترين اين نهادها، بانك مركزي مالي تثبيت كننده هستند؛ مهم

  . گردد هاي بانكي مي كننده بازار پول مانع از بروز بحران كنترل
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در اقتصاد ايران همانند اكثر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه خصوصا كشورهاي نفتي نهادهاي 
رشفاف موثر بر نهادهاي پيچيده و غي. تاثير روندهاي اقتصاد داخلي و جهاني قرار دارند اقتصادي تحت

 گذاري قيمت علت به اقتصاد در آفريني رانت. هاي اقتصادي در معرض ابتال به فساد قرار دارند فعاليت
 سود نامناسب تسهيالت بانكي، نرخ ناكارآمد نرخ ارز، نامناسب نرخ انرژي، هاي نهاده مورد در نامناسب
  )1389 -انيرن(. اند هشد مالي بازار ناكارآمدي موجب ها بانك بودن دولتي و بانكي

 را نقدينگي حجم ديگر، سوي از نفتي درآمدهاي نوسانات سو، يك مداوم دولت از بودجه كسري
 به پولي جديد منابع هدايت به قادر كه مالي بازارهاي داليل ضعف به و سازد مي نوسان دچار دائماً
 به مختلف هاي بخش سوداگران عملكرد پي سرگردان در هاي سرمايه اين باشند، نمي توليدي هاي بخش
 افزايش فرآيندي چنين بار آثار زيان جمله از كه شوند مي سرازير دارند بيشتري سودآوري كه هايي بخش
  .هاي اخير است سال در مسكن غير مولد مانند هاي بخش در ها قيمت رويه بي رشد و شديد

از  حمايت در كالن ان اقتصادوكار نيز باعث شده است به رغم اهتمام متولي فضاي نامناسب كسب
هاي  كمك بهره، هاي نرخ كاهش و بانكي تسهيالت افزايش جمله از مختلف طرق به اقتصادي هاي بنگاه

سطح  افزايش و تقاضا رشد به غيرتوليدي هاي كانال در نشت طريق از توليد، ارتقاء جاي به گرفته صورت
 شده تزريق نقدينگي پول، مقداري بر اساس نظريه هاي اخير در سال واقع در. شود منجر ها قيمت عمومي

 بخش نقدينگي، شديد افزايش رغم به و شده منجر ها قيمت افزايش به افزايش توليد جاي به جامعه به
   .است مند گاليه كمبود نقدينگي از همواره كشور مولد

و كشورهاي توسعه  دسوتو در يك تحقيق پيرامون نظام بوروكراتيك حاكم بر كشورهاي در حال
توسعه از سرعت بسيار كم  يافت كه نظام اداري در كشورهاي درحال يافته به اين نتيجه دست توسعه

باشد كه در نتيجه بخش خصوصي و فعاالن اقتصادي را در اين كشورها  برخوردار و درگير موانع بسيار مي
  )Desoto- 2003.(دهد به سمت اقتصاد زيرزميني و غيررسمي سوق مي

هاي انجام شده در كشور ايران پيچيدگي و گستردگي اين مراحل مشوق و محرك  س بررسيبر اسا
هاي  وپاگير و مزاحمت است كه در جهت گريز از مقررات دست هاي غيررسمي شده رشد و گسترش بخش

  .گيرند روز بيشتر مورد توجه فعاالن اقتصادي قرار مي مختلف روزبه

ها و مؤسساتي قادر به ادامه حيات  طور بديهي، تنها شركت در چنين محيط و شرايط نامناسبي، به
هاي كوچك و متوسط در چنين   شركت. هاي غيررسمي باشند باشند كه قادر به استفاده از بخش مي
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دليل محدوديت در منابع و امكانات قادر نيستند همانند  گيرند، زيرا به هايي بيشتر مورد آسيب قرار مي محيط
  . هاي مربوط به اين بخش غيررسمي را بپردازند نههاي بزرگ هزي شركت

  نهادهاي اداري و آموزشي - 5.2.2.2

 هاي بوروكراتيك، كشور داراي رويه و غيراصولي بخش دليل وجود درآمدهاي نفتي و گسترش بي به
به  كه دارند بزرگي بسيار هاي بخش بر، هزينه اصلي هاي دستگاه كه سازماني .است بزرگي اداري سازمان
  .كنند مي فعاليت هم موازات

نهادهاي تأمين اجتماعي كه بايستي براي محافظت از افراد در مقابل مخاطرات مرتبط با درآمد و 
هاي انتقالي براي حفظ انسجام اجتماعي و امنيت  اشتغال و بيمه ساماندهي شود تنها ابزاري براي پرداخت

  .استهاي اجتماعي  بخشي در برخي حوزه اقتصادي و در نهايت مشروعيت

 و ها تشويق در هر كشوري مجموعه. است ناكارا بسيار اقتصادي در حوزه ايران در انگيزشي نظام
 حاضر، انگيزشي در كشور ايران در حال حاضر مجموعه. سازد مي را انگيزشي نظام كه است تنبيهات
 كارهاي و ساز .شود دگرگوني دچار بايد دليل همين به و دهد نمي سوق توليد سمت به را ها انسان

ارزش  فاقد و غيرمفيد فعاليت هر و جويي رانت بازارسياه، داللي، گري، واسطه مروج موجود اقتصادي
 سوي به مولد اقتصاد از دليلي هر به ايران اقتصاد .باشد جامعه مي نوآوران انگيزشي نظام و سركوب افزوده

. است ركود حال در توليدي يها بخش و كرده حركت داللي اقتصاد خدماتي و در بدترين شكل آن 
  .توجهي هستند صنعت نيز مورد بي و دانشگاه نوآوري و كارآفريني و رابطه هاي ظرفيت

هاي نهادهاي كار و  مهارت نيروي انساني، مقررات نيروي كار و درصد بيكاري در گرو سياستگذاري
 به دسترسي نقل، و حمل هاي توزيع، هزينه هاي كانال هوايي، و آب و فصلي شرايط. تأمين اجتماعي است

  )1387 -مقيمي، احمدپور(.باشند مخابرات نيز تحت كنترل ديگر نهادهاي اقتصادي مي و انرژي و زمين

  نهادهاي اجتماعي - 5.2.2.3

 وهيشاعم از  ياجتماع مطلوب مناسبات و روابط يسامانده با كه باشنديم درصدد ياجتماع ينهادها
را  دكنندگانيتول و كنندگانمصرف نظرات، و شاتيگرا نيمچنمبادالت و قراردادها و ه انجام ،يزندگ

 .ندينما كمك ندهيآ نيتضم و شيخواز حقوق  انتيص جهتدر  شتريهرچه ب نانيجهت حصول اطم

هاي ارزشي و هنجاري ـ خواه اجتماعي يا فردي و يا  توان از نظام الگوهاي مصرف را نميبراي مثال 
هاي مصرفي مردم كشورهاي  اگر چه گزينش. ه است، جدا ساختكنند توأماً ـ كه معرف شخصيت مصرف
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بدون ناديده . شود، اما قطعاً نمايانگر ذهنيت آنان نيز هست جهان سوم تحت تأثير منابع گوناگون هدايت مي
به ابعاد نمادي، الزم است فرآيندهاي مصرف اجتماعي، ) ارضاي نيازهاي رواني( انگاشتن بعد سودگرايي

شان، داراي عاليم رمزي  كاالها و خدمات، سواي كيفيات طبيعي. تماعي آنها نيز توجه داشتيعني معناي اج
  )B. Mulligan- 2005. (شوند ها و عامالن يك قشربندي اجتماعي محسوب مي نيز هستند و شاخص

 در كشور ما براي مبارزه با تهاجم فرهنگي و جلوگيري از رواج الگوها و مدهايي كه با عقايد عرفي و
. مذهبي مردم ما در تضاد هستند و حفظ هويت ملي، برخي روندهاي جهاني مورد پذيرش نيستند

اما به دليل فقدان تبيين دقيق و . اي و تبليغات نيز بر رفتارهاي اقتصادي مردم تاثيرگذارند رسانه هاي قضاوت
 اجتماعي عوامل بر ده كهعم تاثيرات و اتفاقات قانوني و همه جانبه اين قضاوت در برخي مواقع تغييرات

  . وكار تأثير منفي و بازدارنده دارند هستند، بر فضاي كسب اثرگذار

ها و  است كه برخي نهادها، سازمان در ايران بسياري از اهداف اجتماعي و حتي سياسي موجب شده
 هاي دولتي بدون توجيه قابل قبول شكل گيرند و دربرخي مواقع مانعي در فعاليت بخش حتي شركت

تالش بسيار گسترده مقامات . خصوصي نيز بوجود آورند و در نتيجه از كارآمدي الزم برخوردار نباشند
هاي دولتي بهترين گواه بر  ها و شركت گيري برخي سازمان دولتي خصوصا نمايندگان مجلس در شكل

تماعي و در نتيجه بسياري از اقدامات دولت كه بايستي به تقويت نهادهاي اج. هاست گونه سياستگذاري اين
  .اند دليل فقدان سياستگذاري مناسب به ضد خود بدل شده افزايش سرمايه اجتماعي منجر گردد به

هاي دولت در  عدم تقويت روحيه مبتني بر اعتماد و فقدان اطمينان نسبت به برخي اقدامات و سياست
  . است گرديدهپذيري سرمايه اجتماعي و تضعيف نهادهاي اجتماعي  حاضر موجب آسيب حال

  نظام حقوقي و قضايي .5.2.3

وكار ايجاد و گسترش نظام حقوقي و  هاي مؤثر بر بهبود محيط كسب ترين مؤلفه ديگر از مهم يكي
عدم وجود يك نظام قضايي . قضايي مطلوب و مناسب براي صيانت از حقوق فعاالن اقتصادي است

گذاران  نمايد و سرمايه ي اقتصادي تضعيف ميها مطلوب، اطمينان و اعتماد را نسبت به آينده انجام فعاليت
جانبه و ضمانت  قانونگذاري دقيق و همه. انگيزه خواهند شد وكار كم گذاري و ايجاد كسب در انجام سرمايه

. هاي اقتصادي در جامعه خواهد شد اجرايي مناسب براي تحقق آن موجب گسترش و تقويت فعاليت
)Klonowski - 2006(  
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ريزي و اجراي  ن نظام حقوقي و قضايي كارآمد تضمين كننده ثبات در برنامهاز منظر اقتصاد كال
ارزش آفريني اقتصادي در سايه . هاي اقتصادي و روان بودن گردش منابع پولي و غير پولي است فعاليت

  .تواند چرخه اقتصاد كالن را امن و سالم نگاه دارد نظام حقوقي و قضايي كارامد مي

اي  رأي و سليقه رويه مواد قانوني كه موجب تفسير به ي، چندگانگي و گسترش بيابهام در قوانين حقوق
  .شدن اجراي آن گردد از عوامل منفي ديگري است كه در نظام قضايي كشور ما مشهود است

بودن  طرف بودن زمان دادرسي، بي اگر از منظر كلي، مطلوب بودن نظام قضايي را در گرو شرايط سريع 
و در دسترس بودن نظام دادرسي براي كليه فعاالن اقتصادي در دفاع از حقوق   هزينه نظام قضايي، كم

  .ها داراي اشكاالت جدي و اساسي است مالكيت آنان در نظر بگيريم، كشور ايران از اين جنبه

نحوه دستيابي به تكنولوژي و حقوق ناشي از در قوانين مربوط به روابط ميان كارگر و كارفرما،  ابهام
ق مرتبط به دانش فني، ضوابط مربوط به حق برند و مالكيت معنوي، نامشخص بودن قوانين ضد حقو

است فضاي  هاي اقتصادي الكترونيكي از موانع مهم و اساسي است كه موجب شده انحصار و فعاليت
  .وكار در كشور ايران در شرايط مطلوبي نباشد كسب

  )هاي دهگانه شاخص(خرد  موانع موجود در بهبود فضاي كسب و كار در حوزه .5.3

گيري و  هاي استخراج شده، موانع موجود در شكل در هر يك از شاخص Doing Businessدرمطالعات 
هاي ويژه هر كشور به طور خاص شناسايي شده  هاي اقتصادي به طور كلي و در گزارش تداوم فعاليت

ت غيرمستقيم در عوامل زمان و بسياري از موانع موجود به صور Doing Businessهاي  در گزارش. است
اما مطالعات بنيادي اين ارگان، عوامل متعددي را در نظر گرفته و براي سهولت . شوند هزينه بازتاب داده مي

هاي وجود مشكل، و نه خود مشكل،  وكار، برخي عوامل را به عنوان نشانه ارزيابي و مقايسه فضاي كسب
ها كوشش شده است كليه عوامل بازدارنده و  لعات و رتبه بنديبر اين اساس در اين مطا. است بيان نموده

اين . عنوان مستقل تقسيم و مورد بررسي قرار گيرد 10هاي اقتصادي در  موثر در انجام يا عدم انجام فعاليت
  1.گردد بندي بانك جهاني در كشور ايران به شرح زير ذكر مي موانع بر اساس طبقه

                                           
هاي مجلس پيرامون اين  هاي مركز پژوهش هاي فضاي كسب و كار از گزارش در بررسي موانع مربوط به شاخص 1

  .كور در فصل چهارم استفاده شده استموضوع و همچنين موارد مذ
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  با سيستم چالش آغازين صاحبان كسب و كار .5.3.1

هاي همپوشان و  نامه ها و آيين وپاگير و غيرشفاف و وجود قوانين، بخشنامه در كشور ايران قوانين دست
هاي شغلي و همچنين  ها و كمبود فرصت گيري بنگاه گذاري، عدم شكل متعارض موجب كاهش سرمايه

ها از كنترل و نظارت  بنگاهدر اقتصاد غيررسمي . شود سوق دادن كارآفرينان به سمت اقتصاد غيررسمي مي
پردازند و در  هاي مختلف و حتي ماليات نمي دولت و نهادهاي وابسته به دولت آزاد بوده و در نتيجه هزينه

شود و  به اين ترتيب بخشي از درآمدهاي دولت نيز محقق نمي. مقابل از بسياري از منافع محروم مي شوند
  . دهد را افزايش ميهاي بخش رسمي  دولت بار مالياتي بر بنگاه

هاي گذشته خصوصا چند سال  هاي اقتصادي،در طي سال هاي رسمي بر فعاليت دليل فقدان نظارت به
ها  كه در بخش غيررسمي بنگاه از آنجايي. اخير محصوالت توليدي اين بخش فاقد استانداردهاي كيفي است
هاي غيررسمي و  د با استفاده از روششون قادر به دريافت اعتبارات بانكي نبوده و در نتيجه مجبور مي

وكار و طي كردن چرخه طوالني كسب مجوز و فعاليت  تأمين نيازهاي آغاز فعاليت كسب غيرقانوني به
ه در اقتصاد كشور ظاهر موارد منفي است كهاي زيرميزي از  هاي ميانبر و پرداخت استفاده از راه. بپردازند

بينند زيرا  زنان در اين بخش با شدت بيشتري صدمه ميراردادي و كودكان زير سن كار، كارگران ق. شود مي
فساد نيز در بخش غيررسمي بسيار شايع است زيرا . دهند درصد كاركنان بخش غيررسمي را تشكيل مي 75

  .هاي بسياري براي گرفتن رشوه وجود دارد در اين بخش فرصت

  ) ادر شاخص اخذ مجوزه(هاي استاندارد و شفاف  عدم وجود رويه .5.3.2

هاي اقتصادي، تسهيل آغاز فعاليت، حمايت از ايمني و  منطق و استدالل اعطاي مجوز براي فعاليت
مراحل دشوار اخذ مجوز و دشواري رعايت قوانين موجب باال رفتن هزينه و يا ساير . سالمت عمومي است
ررسمي براي فرار گردد كه به فعاليت در بخش غي هاي اقتصادي در بخش رسمي مي ملزومات براي فعاليت

هاي  برنامه و ناكارآمد نيز هزينه هاي بي با انجام بازرسي  دولت. شود از دغدغه استانداردهاي ايمني منجر مي
  . زيادي بر فعاالن اقتصادي تحميل نموده است

ها و  هاي گوناگون و پراكندگي سازمان سردرگمي فعاالن اقتصادي براي اخذ مجوز و دريافت استعالم
تعيين شده براي صدور مجوزها و همچنين زمان طوالني براي دريافت اين مجوزها از موانع مؤسسات 

مهمي است كه موجب نگراني و ترديد فعاالن اقتصادي براي آغاز فعاليت و كسب مجوز در كشور ايران 
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شكل اقدام هاي غيرقانوني و همراه با فساد براي رفع اين م در بسياري موارد با استفاده از روش. باشد مي
  .شود گردد كه خود مانع جديدي محسوب مي مي

  

  سختي استخدام و اخراج نيروي كار .5.3.3

هاي  هاي مترتب براخراج كاركنان كه هزينه نيروي كار آموزش نديده، هزينه باالي استخدام و هزينه
االهاي كشورهاي شوند كه توليدكنندگان ايراني توان رقابت با ك هايي را موجب مي توليد را باال برده، قيمت

شود از موانع  ديگر را ندارند، ضوابط حاكم بر روابط كارگر و كارفرما كه تحت عنوان قانون كار مطرح مي
شود كه  از سوي ديگر اين شرايط موجب مي. كند مهمي است كه فعاالن اقتصادي را با نگراني روبرو مي

 .عين متوسل شوندوقت و با سررسيد م كارفرمايان به قراردادهاي پنهاني پاره

 معتقدند قانون كار فعلي هزينه فعاليت اقتصادي را افزايشو فعاالن اقتصادي در ايران اغلب كارفرمايان 
هاي كارگري با بيان  تشكل ،از سوي ديگر. است اقتصادي را كاهش داده  گذاران براي فعاليت تمايل سرمايه و

دسترسي است، مشكالت  بلقانون كار مناسب قا اينكه حمايت از حقوق كارگر تنها در سايه وجود يك
گذاري را خارج از حيطه قانون كار دانسته و آن را مربوط به ساير عوامل  موجود در توليد و سرمايه

هاي كارگري همچنين اعتقاد دارند كه قانون كار فعلي توانسته است هدف صيانت  تشكل. دانند اقتصادي مي
و مشكالت موجود عالوه بر آنچه ذكر شد ناشي از اجراي نامناسب اين  از حقوق كارگران را برآورده كند
كارگيري  اي براي به است كه عالقه وضعيت فعلي قانون كار موجب شده. قانون و نه نقص در قانون است

   . باشد بيكاران و افزايش اشتغال نزد فعاالن اقتصادي وجود نداشته

شود كارفرمايان بخش رسمي، ماليات و حق بيمه تأمين  يدشواري استخدام و اخراج نيروي كار باعث م
در بخش غيررسمي نيز مسائلي چون . اجتماعي بيشتري بپردازند و در استخدام كارگران تبعيض قائل شوند

  .كار كردن بانوان و كودكان و محروميت كارگران از مزاياي اجتماعي بوجود بيايد

ي صيانت از شاغلين و اميدواري براي شروع به كار عدم توازن مناسب بين انعطاف بازار كار برا
وكار را از منظر اين شاخص نامطلوب  بيكاران و ثبات شغلي از موانع مهمي است كه فضاي كسب

دليل فقدان نظام جامع تأمين اجتماعي، امنيت و اطمينان نيروي كار نسبت به  است و از سوي ديگر به كرده
  . دياب حوادث غيرمترقبه نيز كاهش مي
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توانند خود را با  ها نمي برد و بنگاه وكار را باال مي هاي كسب قوانين انعطاف ناپذير كار، هزينه
حتي در شرايط رقابتي . هاي اقتصاد كالن و ورود نيروي كار مهاجر تطبيق دهند هاي جديد و شوك فناوري

هاي كمتر مولد به  بخشو آزادسازي تجاري نيز وجود مقررات كار پيچيده مانع انتقال كارگران از 
  .شوند هاي مولدتر مي بخش

ها و سنديكاها براي تنظيم روابط  فقدان قوانين مربوط به ساماندهي روابط نيروي كار و نقش اتحاديه
  . هر چه بيشتر كارفرما و كارگر نيز از ديگر موانعي است كه در كشور ما وجود دارد

  مشكالت فراوان ثبت امالك .5.3.4

شود  هاي باالي مربوط به آن موجب مي هاي ثبت اموال و امالك و هزينه ري رويهطوالني بودن و دشوا
خويش و طي كردن فرآيندهاي قانوني مراحل ثبت براي كسب و كار  هاي داراييكه كارآفرينان براي ثبت 

در كشور ما بدون داشتن سند رسمي، حقوق . اصلي و تعريف شده خود با مشكالت فراواني روبرو شوند
گذاري كمتري كرده و به  شود، در نتيجه سرمايه ت كارفرمايان و فعاالن اقتصادي به راحتي نقض ميمالكي

اگر مراحل ثبت اموال و امالك دشوار و پرهزينه باشد . آورند دشواري تسهيالت و اعتبارات مالي بدست مي
  .شود مالكيت خيلي سريع به بخش غيررسمي منتقل مي

آفرينان را تشويق به معامالت غيررسمي و عدم ارائه گزارش در خصوص هزينه باالي مراحل ثبت، كار
مراحل ثبت اموال و . سازد اين فرآيندهاي پيچيده زمينه را براي فساد مساعد مي. كند ارزش دارايي مي

كه در نتيجه  الزحمه، ماليات نقل و انتقال و استعالم است امالك در ايران مستلزم پرداخت چندين حق
  .شود ضايي محسوب ميفرآيندي ق

هايي براي تقلب و فساد  پيچيدگي بيشتر با نااطميناني، با افزايش هزينه معامالت و معموال فرصت
به طور . آورد باشد و بوروكراسي بيشتر نيز اشتباهاتي درباره تعيين دقيق مالك اموال بوجود مي همراه مي

امنيت اسناد باعث تقويت بازارهاي . زينه ثبت استتر از تعداد مراحل اداري، زمان و ه كلي امنيت سند مهم
گذاري بيشتر بخش خصوصي، فساد كمتر و رسمي شدن اقتصاد  اموال و اعتبار، دسترسي به زمين، سرمايه

  .گردد مي

اند معموال در خارج  دهد كساني كه براي اموال خود اسناد رسمي دريافت كرده يك بررسي نشان مي
  .است كرده و اتكا به كار كودكان براي كسب درآمد در اين خانواده ها كمتر شدهمنزل به كار اشتغال پيدا 

بهبود فضای کسب و کار در ایران232



 موانع بهبود فضاي كسب و كار –فصل پنجم 

219 

 

دليل محيط پر تنش سياسي در عرصه داخلي و خارجي و نبود  هاي بعد از انقالب اسالمي به در سال
امنيت اقتصادي در برخي موارد  كه موجب تعرض به حقوق مالكيت و مصادره اموال برخي افراد گشت، 

  .هاي اقتصادي افراد دامن زد اعتمادي و عدم انگيزه براي ادامه فعاليت بي به احساس

ترين نهادهاي مرتبط  ها از اصلي سازمان ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمي، سازمان امور ماليات و شهرداري
  .باشند با اين شاخص هستند كه در حال حاضر در كندي انجام اين فرايند موثر مي

  اخذ اعتبار محدوديت و ابهام در .5.3.5

و تغييرات سياستي در پايان دوره تصدي  ها   بازارهاي مالي توسعه نيافته و دشواري تأمين مالي طرح
   .از جمله معضالت كشور ما در اين شاخص هستند عدم ثبات در اقتصاد كالنيك دولت و 

ر در ومين گزارش مربوط به پايش محيط كسب و كادهاي مجلس شوراي اسالمي در  مركز پژوهش
و  رود هاي ايراني به شمار مي زاي بنگاه ترين محدوديت برون ايران اعالم كرد مشكالت بانكي همچنان مهم

هاي اخير بيشترين  است كه در سال ها پرداخته به موضوع تأمين مالي توليد و دريافت تسهيالت از بانك
ها و  حدوديت ظرفيت ساختاري بانكدر اين گزارش به م. است گاليه و مطالبه توليدكنندگان ايراني بوده

ها براي  است و اينكه سياست انقباضي بانك ها اشاره شده لزوم توسعه بازار سرمايه براي تأمين مالي طرح
اند در  بسيار كمي توليد شده) بهره(دريافت مطالبات پيشين و واردات كاالهايي كه با هزينه سرمايه 

ي مالي براي تأمين هاخالء نهاد. است دكنندگان ايراني وارد كردههاي اخير فشار بسيار زيادي بر تولي سال
هاي بزرگ دولتي و  ها توسط شركت هاي توليدي كوچك و متوسط، جلب عمده منابع بانك مالي طرح

توانند از طريق فروش سهام و اوراق مشاركت نيز منابع مالي خود را تأمين  دولتي نظير پتروشيمي كه مي شبه
هاي توليدي از ديگر  اندازها به سوي طرح هاي سرگردان و پس ز و كار هدايت سرمايهكنند، فقدان سا

ها موجب حساسيت بيشتر  از سوي ديگر مطالبات معوق بانك. مشكالت كشورمان در اين شاخص است
 .است كه از عهده بسياري از متقاضيان خارج است آنها به دريافت وثايق كافي شده

ريسك اعطاي وام را كاهش داده و براي كارآفرينان شرايط اعتباري بهتري تضمين يك وام با وثيقه، 
ها، مطالبات كارگران،  اگر اولويت اعتباردهنده در دريافت وثيقه به ساير مدعيان مانند ماليات. آورد فراهم مي

د در هنگام توان اين قضيه مي. رود خريداران وثيقه يا سايرين واگذار شود، فوايد دريافت وثيقه از بين مي
سطح اعطاي اعتبارات هنگامي كه اعتباردهندگان در دريافت . هاي ديگر اتفاق بيفتد ورشكستگي يا بحران

  .شود هاي ضمانت شده، اولويت مطلق داشته باشند بيشتر مي وثيقه
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 ها به عنوان وثيقه براي تضمين وام و نبود نظام جامع و كارآمد اطالعات عدم پذيرش بسياري از دارايي
سوابق اعتباري و عدم سهولت استفاده از اين سيستم كه مربوط به قوانين بانكداري است، به كاهش موارد 

اعتبار اعطايي به بخش خصوصي با توليد . شود هاي نامطمئن منجر مي تاييد وام و همچنين بازپرداخت
  .شود نجر ميتعيين سقف رقم وام نيز به دشواري اخذ اعتبار م. ناخالص داخلي همبستگي دارد

به طور كلي دفاتر . باشد عالوه بر موارد فوق كشور ما فاقد پوشش ثبت خصوصي اطالعات اعتباري مي
ثبت اطالعات اعتباري در دنيا به عنوان پايگاه جامع اطالعات اعتباري افراد حقيقي و حقوقي، با اخذ 

ها و  ا مؤسسات اعتبارسنجي، به بانكاطالعات اعتباري از مؤسسات مالي و غيرمالي و تبادل اين اطالعات ب
بندي و متناسب با ريسك آنها  رتبه ،گيرندگان را بر حسب ريسك كنند تا وام دهندگان كمك مي ساير وام

. ميزان و سود وام را تعيين و وثايق الزم را اخذ نمايند و به اين ترتيب ريسك اعتباري بانك را كاهش دهند
آوري اين  كشور ايران صاحبان كسب و كار بايستي شخصا به جمع اما بدليل فقدان اين سازوكار در

  . اطالعات بپردازند

  حمايت ناكافي از سهامداران خرد .5.3.6

اما تصميم در مورد اينكه چه . در ايران قدرت اقتصادي تا حد زيادي ناشي از قدرت سياسي است
داران براي تعقيب مديران متخلف، تبيين قوانين افشا و تعيين قدرت سهاميعني اطالعاتي بايد افشا شوند، 

  . بايد به نهادهاي قضايي و حقوقي مربوطه محول شود

گذاري منصرف  حمايت ناكافي از سهامداران خرد و دشواري شرايط طرح دعاوي، آنها را از سرمايه
از توانند  گذاران نمي در صورت عدم تمايل افراد به خريد سهام و تمركز مالكيت باال، سرمايه. كند مي

در . شوند ميها متكي  مند شوند و براي تأمين اعتبار تنها به يك منبع مالي يعني بانك هاي متنوع بهره دارايي
هاي اقتصادي به خاطر مشكالت موجود  بنگاه. شود چنين شرايطي دسترسي كارآفرين به نقدينگي دشوار مي

از طرفي ريسك . شود متوقف ميرسند و رشد اقتصادي آنان  در تأمين مالي به سطح كاراي خود نمي
يابد اما از طرف ديگر انگيزه كارآفرين را براي فعاليتي كه  مصادره اموال با باال رفتن تعداد مالكان كاهش مي

  . دهد رسد نيز كاهش مي سود آن به ديگران مي

اران گذ روي سرمايه ترين موانع پيش هاي مرتبط از بزرگ عدم وجود اطالعات درباره معامله با طرف
ها را با استفاده از  كنند تا عدم دسترسي سهامداران به اطالعات دادگاه برخي كشورهاي فقير سعي مي. است

تر است  تر و اثربخش اين روش در مقايسه با شكايت به صورت شخصي ارزان. بازرسان دولتي جبران كنند
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بايد توجه داشت كه بازرسان دولتي توانند اطالعات بيشتري از متهمان بدست آورند اما  زيرا بازرسان مي
  .هاي متفاوت نسبت به سهامداران دارند انگيزه
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  ناكارآمدي نظام مالياتي.5.3.7 

بدون اين . ها ضروري است هاي عمومي توسط دولت آوري ماليات براي تأمين زيرساخت جمع
گين و تبعيض آميز هاي غير شفاف، سن اما ماليات. وري و رشد اقتصاد وجود ندارد ها امكان بهره زيرساخت

ها را به توقف فعاليت توليدي و يا فرار  كه در برخي موارد از سود فعاالن اقتصادي نيز بيشتر است، بنگاه
 .  دهد مالياتي سوق مي

فرار مالياتي باعث تأمين نشدن درآمدهاي مورد نياز . فرار مالياتي آثار سوء بسياري بر اقتصاد دارد
در نتيجه خدمات اجتماعي در حد مطلوب و با كيفيت از سوي . شود ي ميهاي اجتماع دولت براي هزينه
شود درآمدها در سطح جامعه به نحو مناسب توزيع  همچنين فرار مالياتي سبب مي. شود دولت ارائه نمي

اين و اقتصادي  هاي خاص، نه فقط زمينه تقويت قدرت سياسي نشده و انباشت ثروت در دست گروه
هاي سياسي و اجتماعي در جامعه  آورد بلكه شكاف طبقاتي موجب افزايش تنش يها را فراهم م گروه
گذاري را دچار  هاي اقتصادي و سرمايه در نهايت امنيت اقتصادي مورد نياز براي گسترش فعاليت. شود مي

شود تا رشد و توسعه اقتصادي دچار  مدت و درازمدت سبب مي اي در ميان چنين پديده. كند اختالل مي
  .ل شودمشك

تر و پيچيدگي مالياتي نيز كمتر است اما كشورهاي  هاي تجاري پايين در كشورهاي ثروتمند نرخ ماليات
ها و تعديل نرخ  كاهش معافيت. آوري ماليات در نظر بگيرند ها را به عنوان نقاط جمع فقير تمايل دارند بنگاه

  .شود ماليات براي گسترش پايه مالياتي توصيه مي

كه  در صورتي. دهند زيرا به سادگي قابل پرداخت هستند تر را ترجيح مي خ مالياتي پايينها نر بنگاه
تري را  هاي مالياتي انتظار دريافت خدمات مطلوب ها در قبال پرداخت هاي ماليات باال باشند، بنگاه نرخ
ين واحدهاي همچن. دهد اكثر اوقات و به خصوص در كشورهاي در حال توسعه اين اتفاق روي نمي. دارند

توليدي مايلند تا نظام مالياتي از شفافيت و عدم تبعيض در قوانين و اجراي قوانين برخوردار باشد كه در 
همچنين عدم ساماندهي نظام جامع اطالعاتي . طور جدي وجود دارد حاضر در كشور ما اين مشكل به حال

برو  است كه در كشور با آن رو از روش ماليات بر ارزش افزوده مشكل جدي ديگريناقص و استفاده 
  .هستيم
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هاي مالياتي ناكافي، بخش غيررسمي بزرگ يا مخارج  در برخي اوقات ممكن است به جاي نرخ
در بسياري از كشورهاي در حال توسعه پرداخت ماليات باالتر . عمومي ناكافي، مشكل ديگري ايجاد كند

ها، مخارج دولت در بهداشت و آموزش  اين ماليات .رابطه مستقيم و مشخصي با نتايج اجتماعي بهتر ندارد
شود و مرگ و مير كودكان را كاهش  دهد، موجب ارتقاي سواد و يا اميد به زندگي نمي را افزايش نمي

همچنين دريافت . گري تبديل گردد هاي تجمالتي و اشرافي دهدو بلكه ممكن است به هزينه نمي
هاي نظارت بر  زيرا مكانيزم. اي بهتر و خدمات عمومي بيشتر نيستهاي باال به معناي ارائه زيربناه ماليات

  . كنندگان ماليات وجود ندارد نحوه خرج كردن درآمدهاي مالياتي توسط پرداخت

  اعتمادي به تجارت خارجي  نيازي و بي بي .5.3.8

 الملل بيشتر حاكي از آن است كه تجارت آزاد جهاني به طور كلي به افزايش هاي تجارت بين نظريه
سازد كه توليد و مصرف  همچنين تجارت آزاد هر كشوري را قادر مي. شود سطح توليد و درآمد منجر مي

توان به تخصيص مطلوب جهاني يا بهينه  در وضعيت رقابت كامل، با تجارت آزاد مي. بيشتري داشته باشد
  .پارتو دست يافت

ي پيچيده واردات و صادرات و هاي تجاري، فرآيند طوالن امروزه كشور ايران با تعدد محدوديت
هاي تجاري  ثباتي در مقررات و قوانين مواجه است و مشكل بتوان كااليي را پيدا كرد كه محدوديت بي

هاي بازرگاني  ترين ابزارهاي سياست كه يكي از مهم به طور كلي، درحالي. درباره آنها به كار گرفته نشود
و حجم تجارت يك كشور را با ساير كشورها تحت تاثير  هاي گمركي شكل اي است و تعرفه  موانع تعرفه

هاي گمركي و مراحل  حاضر در ايران نوسانات بسيار زياد در تعريف و اجراي تعرفه در حال. دهد قرار مي
دهد و هزينه باالي گمرك موجب افزايش  اداري و زمان طوالني در گمرك، ضايعات كاال را افزايش مي

كننده تراز تجاري  هاي تجاري نيز كه از عوامل اصلي داخلي تعيين ساختهمچنين زير. گردد فساد مي
جانبه و چندجانبه مالي و اقتصادي  هاي يك تحريم. است كشورهاست در كشور ما مورد توجه قرار نگرفته

  . صورت مانعي در بخش تجارت خارجي است هاي جهاني در كشور ما به و نوسانات و تالطم المللي بين

صادرات و واردات كاالها و در كشور ما . باشد امل اثرگذار بر تجارت فرامرزي نرخ ارز مياز ديگر عو
كننده نرخ ارز نيست و علت اعتراض مداوم  ساز و كار عرضه و تقاضا تعيينخدمات توليدي و همچنين 

صل در واقع حجم بااليي از عرضه ارز حا. بخش خصوصي بويژه صادركنندگان و واردكنندگان همين است
دولت براي تأمين بودجه خود اين ارز را به بانك . از صادرات نفت است كه در اختيار دولت قرار دارد

 در ييتقاضا نيچن رايزكند  كند تا بفروشد اما بانك مركزي تمام آن را وارد بازار ارز نمي مركزي واگذار مي
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 يكاالها متيق شيافزا موجب كه بداي كاهش ديبا ارز نرخ الجرمدر صورت عرضه و ندارد وجود ارز بازار
كه بودجه  يارز نرخ زرا نرخبا كاهش  گريد ياز سو .برنده توليد است از بين كه گردديم يواردات يمصرف

دولت به  ،در نتيجه اين فرايند .گردديمبودجه  يدولت بر اساس آن محاسبه شده كمتر و دولت دچار كسر
و تقاضا كننده نرخ ارز به تعيين نرخ ارز به صورت تثبيتي كننده  ترين عرضه عنوان مهمترين و اصلي

  .باشد صادركنندگان مي وپردازد كه موجب زيان توليدكنندگان داخلي  مي

با وجود نرخ تورم باال در ايران و نرخ تورم ناچيز در شركاي تجاري ايران، دولت با ثابت نگه داشتن 
دهد تا بازارهاي ما را از دست توليدكنندگان  رانه ميارزش ريال، در حقيقت به توليدكنندگان خارجي يا

  .داخلي درآورند

در . هزينه زياد و غير موثر براي كنترل مرزها و قاچاق نيز از ديگر معضالت تجارت خارجي است
گيرند  درصد كانتينرهاي باري وارداتي هنگام ترخيص گمركي مورد بازرسي قرار مي 60خاورميانه بيش از 

تفاوت نوع برخورد با واردات . درصد واردات بازرسي مي شود 5يافته فقط  كشورهاي توسعه كه در درحالي
اين اقدام به اين صورت . باشد مي» ريسك«در كشورهاي توسعه يافته به دليل استفاده از سياست ارزيابي 

اين . كند ه ميشود كه مأمور گمرك به هنگام دريافت اسناد بار، اطالعات مربوط را وارد رايان انجام مي
. كند افزاري پردازش شده و احتمال اينكه محموله بايد بازرسي شود را محاسبه مي اطالعات توسط نرم

وكار، موسسه حمل و نقل، ماهيت كاالها و مقصد  احتمال برآورد شده بر اساس اطالعاتي از قبيل كسب
. شوند شكل اشياء داخل آن اسكن مي در برخي كشورها كانتينرها براي تعيين وزن و. شود كاال محاسبه مي

اگر چراغ زرد روشن شود . كند اگر مورد مشكوكي ديده نشد، كانتينر چراغ سبز گرفته و از گمرك عبور مي
اگر چراغ قرمز روشن شود كانتينر . شود شوند ولي مهر و موم كانتينر باز نمي اسناد به طور كامل كنترل مي

يابد و كشف  هاي انجام شده كاهش مي ي اين سيستم سقف بازرسيبا اجرا. شود براي بازرسي باز مي
  .باشد كند كه بر سهولت در انجام فرايند گمركي موثر مي كاالهاي قاچاق افزايش پيدا مي

هايي دارد كه در اين  البته استفاده از فوايد ناشي از سياست ارزيابي نسبي بر ريسك بستگي به داده
اگر هيچ اطالعاتي وجود نداشته باشد كه بتوان مشخصات بازرگان، موسسات  .شود روش از آنها استفاده مي

 .ترين نرم افزار ارزيابي ريسك نيز  قابل استفاده نخواهد بود حمل و نقل و غيره را تهيه نمود حتي پيچيده
شور ها در ك در حال حاضر بدليل عدم شفافيت در مسير واردات و صادرات كاال امكان استفاده از اين روش

  .به حداقل رسيده است
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اي در امور گمركي و حمل و نقل به طور مثال بين كشورهاي محصور در خشكي و  توافقات منطقه
هاي مرزي و ايجاد قوانين حمل و نقل هماهنگ از  كشورهايي كه به دريا دسترسي دارند، كاهش كنترل

  .ها هستند هاي كاهش اين هزينه جمله روش

ي از مراحل پيچيده اداري، بيشتر از زيربناهاي حمل و نقل ضعيف و عقب بار مالي تحميل شده ناش
مواجهه بازرگانان با تاخيرهاي طوالني در انجام تشريفات گمركي و تقاضاي . كند مانده هزينه ايجاد مي

شود كه آنان از عبور از مرزهاي گمركي مجاز اجتناب كنند و كاالها را از طريق  متعدد رشوه موجب مي
شود كه نظارتي بر كيفيت كاالي وارد شده  ورود كاال از طريق قاچاق موجب مي. ارائه نمايند قاچاق

  .بيني شده از راه ماليات بر واردات نيز حاصل نشود صورت نپذيرد و درآمدهاي پيش

  )شاخص الزم االجرا كردن قراردادها(روند دادرسي طوالني  .5.3.9

ها، هزينه و زمان زياد، عدم صالحيت  ه از دادگاهدشواري حل اختالف تجاري و وصول طلب با استفاد
ها را مجبور  بنگاه.... و فساد عوامل دادگاه، تاخير در فرآيند تجديد نظر، زمان طوالني اجراي حكم، 

وقتي هزينه مراجعه به دادگاه . سازد به دنبال ابزارهاي ديگري براي حل و فصل اختالفات خود باشند مي
يابند تنها گروه  گيرد و كساني كه در اين بازار حضور مي كمتري صورت ميباالست، معامالت تجاري 

در اين حالت ثروت . ها ارتباط دارند كوچكي از مردم هستند كه به واسطه روابط يا معامالت قبلي با دادگاه
  .شود كمتري خلق مي

اسب در خصوص فقدان نظام جامع اطالعاتي در مورد دعاوي و همچنين عدم وجود بانك اطالعاتي من
ها از موانع مهمي است كه فعاالن عرصه اقتصادي  حقوق قضايي مترتب بر قراردادها و نحوه انجام دادرسي

  . كند برو مي االجراء بودن قراردادها با ترديد رو را در مورد الزم

كمتر ها دارد كه در حاضر در كشور ما  دهي بيشتر بانك اجراي آسان قراردادها رابطه نزديكي با وام
بيشتر هاي جديد و استخدام  هايي با كارايي باال ورود بنگاه گيرد، همچنين وجود دادگاه مورد توجه قرار مي

. شود موانع اجراي قراردادها موجب تقاضا براي بودجه دولتي مي. دهد هاي فعال را افزايش مي توسط بنگاه
در هنگام بروز تعارض و طرح دعاوي در  هاي اقتصادي عنوان حامي بنگاه ضرورت و سالمت قوه قضائيه به

  .متر استهاي آن نيز ك و هزينهمراحل اداري  ،تر ها سريع كشورهايي باالتر است كه صدور رأي پرونده

اعتمادي به سيستم قضايي، مطالبات خود را از مسير  هاي توليدي در ايران به دليل بي درصد بنگاه 70
هاي متضرر به  ردادها و يا دير و ناقص اجرا شدن آنها عالوه بر بنگاهعدم اجراي قرا. كنند قانوني دنبال نمي
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نصيري اقدم و . (زند هاي معامله آنها و در نتيجه كل فضاي كسب و كار ضربه مي زنجيره شركا و طرف
  )1385نادران، 

  ناكافي بودن قانون ورشكستگي .5.3.10

ها در كشور  جب ضررده شدن بنگاهبويژه در بخش توليد مو هاي پولي، مالي و تجاري ثباتي سياست بي 
  .گردد ها موجب ورشكستگي آنها مي ها در پرداخت بدهي اند و ناتواني بنگاه ما شده

كند و قدرت اعتباردهندگان را  قانون ورشكستگي كارآمد منابع مالي را صرف توليد و ايجاد اشتغال مي
ل يا تجديد سازمان توسط سرپرست كند تصميم در مورد انحال بانك جهاني توصيه مي. دهد افزايش مي

  . اموال به همراه بستانكار گرفته شود و اولويت مدعيان مشخص باشد

ها بايد تصفيه  آيد، حساب كه بنگاه از عهده پرداخت بدهي خود طي زمان مشخصي برنمي درصورتي
ن ورشكسته مانع توجهي به كارآفري بي. شود هاي بنگاه مي فرآيند طوالني باعث كاهش ارزش دارايي. شوند

كاهش درصد مطالبات قابل وصول عامل بازدارنده قوي پيش روي . شود استفاده صحيح از ورشكستگي مي
باشد و موجب افزايش وام هاي پرداخت نشده و در نهايت موجب كاهش دسترسي به  گذاري مي سرمايه

  .گردد اعتبارات مي

در كشور ما قوانيني كه . وكار است ه فضاي كسبتر آنها ب ها به معني ورود آسان تر بنگاه خروج آسان
كنند يا  هاي فعال را تعطيل مي هاي خيرخواهانه بنگاه بدون دليل روشن اقتصادي و صرفا به دليل حمايت

  .زنند وكار لطمه مي دارند به فضاي كسب هاي ضعيف را سرپا نگه مي بنگاه

رغم  ها علي است كه بسياري از بنگاه از طرف ديگر عدم توجه كافي به مفهوم ورشكستگي موجب شده
هاي دولت همچنان به فعاليت خويش ادامه دهند و  عدم توانايي براي ادامه فعاليت با استفاده از حمايت

  .موجب هدر رفتن بسياري از اعتبارات و امكانات جامعه گردد

ل ديون شركت را فقدان نظام جامع ورشكستگي كه كليه مراحل مربوط به اعالم ورشكستگي تا رد كام
  . وكار در ايران است  انجام رساند ازديگر موانع مربوط به بهبود فضاي كسب سرعت و دقت به به
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  راهبردهاي اصالحي در بهبود فضاي كسب و كار: فصل ششم 
  

  مقدمه - 6.1

ميالدي با هدف كاستن از نقش دولت و سپردن انتظام كامل اقتصادي  1980اي كه از اوايل دهه  آموزه
مسئوليتي به  ساز و كار بازار در انگلستان و اياالت متحده آمريكا آغاز شد در كمتر از سه دهه با اتهام بيبه 

بدون ترديد يكي از نتايج بحران مالي فراگير در دنيا كه از اياالت متحده آغاز شد و . پايان راه خود رسيد
صه اقتصاد جهاني و به تدريج همه دنيا كشورهاي آسيايي فعال در عر ابتدا كشورهاي اروپاي غربي و سپس

هايي براي تنظيم كاركرد بازارها با هدف تنظيم  را فراگرفت، خاتمه بنيادگرايي بازار و ضرورت اعمال كنترل
  ). 1388حسين راغفر، ( ها و افراد به منظور ارتقاي كارايي و رفاه اجتماعي است رفتار بنگاه

ر حال توسعه، بهبود فضاي كسب و كار يا تحقق رتبه باالي يافته و د بنابر تجربه كشورهاي توسعه
دهد كه نيازي نيست  آساني كسب و كار به معناي نداشتن مقررات كسب و كار نيست؛ شواهد نشان مي

سازي انجام كسب و كار يكي را  و آسان) قانوني(براي بهبود فضاي كسب و كار، بين حمايت اجتماعي 
  . انتخاب كنيم

كنند  گيرند، فضاي كسب و كار را تنظيم مي هاي برتر كسب و كار قرار مي ي كه در رتبهتمامي كشورهاي
اينگونه نيست كه در نيوزلند هر بنگاهي . دهند دردسر انجام مي هاي بي اما اين كار را كم هزينه و با روش

طلبكاران دارايي براي خود كار كند يا كارگران در كانادا مورد سوء استفاده قرار گيرند و يا در هلند 
تر و مؤثرتر در كشورهاي  در واقع مقررات ساده. بدهكاران را بدون طي كردن روندي عادالنه تصرف كنند

  )P.A.Casero-2004. (كنند موفق وجود دارند و كسب و كار را آسان مي

 هاي دهد بسياري از شاخص كار در اقتصاد ايران نشان مي و نگاهي به وضعيت و شرايط محيط كسب
. در ايران در وضعيت بدي قرار دارند 1محاسبه شده توسط بانك جهاني مربوط به سهولت كسب و كار

                                           
1 Ease of Doing Business 
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انواع قوانين و مقررات ضدتوليدي يا غيرشفاف و غيرقابل تفسير، نهادهاي ) 4رجوع شود به فصل (
هاي تازه  شركت اي، مالياتي، اعتباري، ثبتي و قضايي امكان رشد و بالندگي را از ناكارآمد بانكي، بيمه
  .اند و زمينه مساعد براي ظهور و بالندگي كارآفرينان وجود ندارد تأسيس در ايران گرفته

 "بهبود محيط كسب و كار"در كشور،  اقتصادهاي پيشين، راهبرد اصلي بهبود وضعيت  طبق نتايج فصل
اما اگر . شود رزيابي ميگانه سنجش فضاي كسب و كار ا هاي ده است و ميزان اين بهبود با تغييرات شاخص

شود چگونگي تشخيص و  هاي مذكور را نتايج اقدامات بهبود بدانيم پرسشي كه مطرح مي تغييرات شاخص
  . انجام اقدامات اصالحي است

توانند يك  گام نخست در تشخيص اقدامات اصالحي، درك ماهيت اصالحات است؛ اصالحات مي
نحوه تشخيص كارگزاران اصالحات و تعيين مسئوليت هر  رخداد يا يك روند تلقي شوند و در هر مورد

بعد از تعيين اينكه چه اصالحاتي بايد صورت گيرد بايد كارگزار يا كارگزاران . يك از آنان متفاوت است
انجام اين مهم نتايج مثبتي به دنبال خواهد داشت، با تعيين كارگزار . اصالحات را مشخص نماييم

هاد يا نهادهاي پاسخگو در مورد انجام اصالحات كدامند و اين امر باعث شود كه ن اصالحات مشخص مي
شود كه راهبردها و اصالحات پيشنهاد شده قابليت اجرايي داشته باشند و در واقع ضمانتي براي كنترل و  مي

  .نظارت بر اجراي اصالحات خواهد بود

ود محيط كسب و كار بررسي و با رعايت مالحظات فوق در اين فصل، در ابتدا عوامل مؤثر بر بهب
شود؛ سپس مبتني بر اهداف و ماهيت  هاي بهبود مربوط به هر يك شناسايي مي متناسب با تأثير آنها، حوزه

هاي كالن و  نيازهاي بهبود محيط كسب و كار، راهبردهاي بهبود شناسايي و در ارتباط با حوزه
شمول بانك  هاي جهان وجه به اين نكته كه توصيهشوند و در انتها با ت مطرح مي) گانه هاي ده شاخص(خرد

جهاني در بسياري مواقع پاسخگوي مشكالت بومي كشورها نيست و هر كشوري بايد براي اجراي 
ما نيز در اين تحقيق برآنيم كه با . رهنمودهاي بانك جهاني وضعيت خود را كامال در نظر بگيرد

سازي  ت و با توجه به شرايط كشور و بوميدرنظرگرفتن تجربه كشورهاي موفق در حوزه اصالحا
  .راهبردهاي اصالحي گامي در جهت سهولت كسب و كار برداريم

  عوامل كالن مؤثر در بهبود فضاي كسب و كار - 6.2

حوزه خرد . گيرند عوامل مؤثر بر فضاي كسب و كار در دو حوزه خرد و كالن مورد بررسي قرار مي
لعات و گزارشات بانك جهاني مبناي تجزيه و تحليل و شود كه در مطا گانه مي هاي ده شامل شاخص
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توان به سه دسته عمده  گونه كه در فصل يك بيان شد، مي گيرد و حوزه كالن را همان ارزيابي قرار مي
  :تقسيم نمود

 هاي دولت، ريزي ها و برنامه جايگاه، نقش، سياست

 نهادهاي اقتصادي و سازوكارهاي رسمي و غيررسمي حاكم بر آنها،

 .و نظام حقوقي و قضائي 

دهد و ايجاد بهبود در حوزه كالن  تأثير قرار مي منطقي است كه حوزه كالن، حوزه خرد را هم تحت
بر اساس تحقيقات انجام شده كه در فصل يك ارائه شد، . بخشد گانه را هم بهبود مي هاي ده كشور، شاخص

هايي ارائه  بندي ن رفع آنها كه در دستهمجموعه موانع و مشكالت موجود در محيط كسب و كار و امكا
بديهي است كه تمامي . دهنده ميزان تأثير هريك از عوامل فوق در محيط كسب و كار بود گشت، نشان

ها به مقدار بيشتري  هاي دهگانه متاثر از هر سه حوزه معرفي شده باشند؛ هرچند برخي شاخص شاخص
توان امكان تاثير  تر نقش اين عوامل مي زي و تبيين شفافسا به منظور خالصه. تحت تاثير يك حوزه هستند

هاي سنجش فضاي كسب و كار به تصوير  مستقيم هريك از اين عوامل كالن را در تغيير وضعيت شاخص
  ).1جدول(كشيد 

  نظام حقوقي و قضائي  سازو كارهاي اقتصادي  دولت

  ثبت مالكيت  استخدام و اخراج نيروي كار   شروع كسب و كار

  )سهامداران(گذاران حمايت از سرمايه  )از بخش خصوصي(اخذ اعتبار   مجوزهااخذ 

  آور بودن قراردادها  الزام  تجارت فرامرزي  پرداخت ماليات

  انحالل يك فعاليت   اخذ مجوزها  استخدام و اخراج نيروي كار 

  راستخدام و اخراج نيروي كا  استخدام و اخراج نيروي كار  )از بخش دولتي(اخذ اعتبار 

      انحالل يك فعاليت

      تجارت فرامرزي

  از حوزه كالن) حوزه خرد(گانه هاي ده تأثيرپذيري شاخص: 6-1 جدول
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به منظور داشتن الگويي براي ارزيابي جايگاه راهبردهاي بهبود محيط كسب و كار و حوزه اثرگذاري 
ارائه شده (ر اقصاد كالن توان از مدل محدوده فضاي كسب و كا آن در بهبود وضعيت اقتصادي كشور مي

  .بهره برد) در فصل دوم

هاي اقتصادي موجود در مدل مزبور و شناسايي عوامل و ابزارهاي تسهيل گردش و  با تشخيص جريان
توان اهداف و ابزارهاي مورد نياز براي بهبود محيط كسب و كار و  ها مي ارتقاء كيفيت و كميت اين گردش
گانه با اين عوامل و  هاي ده ا را تشخيص داد و نيز با تبيين ارتباط شاخصنيز راهبردهاي تحقق اين بهبوده

  .هاي فوق بررسي كرد توان ميزان تاثير بهبودها را در ارتقاء رتبه كشور در شاخص روابط مي

هاي اقتصادي و يا  در تبيين ميزان نياز به رشد و يا تغيير اجزاي مدل فوق اعم از كارگزاران فعاليت
هاي پيشين گزارش حاضر و نيز نظرات  توان از نتايج مطالعات فصل ها مي ها و ستاده گردش داده

  .آوري است، بهره برد نظران و صاحبان كسب و كار  كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم قابل جمع صاحب

 
 چارچوب تشخيص جايگاه راهبردهاي بهبود: 6-1شكل 
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با استفاده از ) 1جدول (مل مؤثر بر فضاي كسب و كار در دو حوزه خرد و كالن بررسي جايگاه عوا
  :شود كه ما را به اين قضاوت رهنما مي) 1-6شكل (مدل اقتصاد كالن 

سازي مسير تبادالت و رفع موانـع گـردش     عوامل كالن موجب ايجاد ساز و كار و روان-
منابع و جريانات پولي و مالي است،

ها  ي جريانات پولي و مالي در بنگاه  ز بر افزايش منابع، ايجاد و تغذيهعوامل خرد متمرك-
.هاست حداكثر كردن توليد و كاهش هزينه و

 گذاري اهميت هريك از دسته عوامل كالن يادشده متفاوت اولويت دادن و ارزش زمينه در دنيا تجربه

   .اند كرده فعاليت زمينه اين در كه نهادها تا اند داده انجام را اين كار كه هايي دولت از است؛

گيري از سياستگذاري مناسب شرايط الزم  كوشند با بهره و مي كنند اعمال مي ها دولت را تغييرات برخي
براي بهبود فضاي كسب و كار را فراهم كنند؛ اما در بسياري مواقع توقف به انتظار اقدام دولت جايز 

 كردو نبايد استفاده بايد ديگران از تجربه بخشيم بهبود را ها كتغاز و انجام شرآفرايند  بخواهيم اگر .نيست

از طريق  تا داده اجازه خصوصي به بخش دولت ديگر كشورهاي در. كند حل را دولت آن كه ماند متوقف
امكان آغاز و انجام  تا دهند دفاتري تشكيل سازمان، هاي بازرگاني و بازنشستگان اتاقهاي صنفي،  تشكل

 اين بلكه دهند نمي بهبود را سيستمبه تنهايي  افرادفرايندها،  نيا يتمام در. ها فراهم شود فعاليت شركت

  .پردازند با همكاري يكديگر به اصالحات مي هستند كه مديران

باشد  نامناسب قضايي و سيستم پرنوسان و محيط اقتصادي پر تنش ها سياستگذاري از سوي ديگر وقتي
 از تفكيك مالكيت اگر .است پايين در اقتصاد مالي مشاركت امكان ده باشد،نش تعريف درستي به امنيت يا

 حامي سيستم حقوقي و قضايي كه است اين از عواملش يكي گرفته صورت كشورهاي پيشرفته در مديريت

   .است اين تفكيك پشتيبان و

 را كار و كسب محيط مشكالت صنفيهاي  تشكل و بازرگاني هاي اتاق توسعه حال در كشورهاي در

اما در . مورد توجه قرار نگيرد  كنند؛ هر چند ممكن است در سياستگذاري مي ابالغ دولت و به بررسي
 و ها رسانه و عمومي افكار دارند؛ زيرا فشار جدي نقش بازرگاني هاي برخي كشورهاي ديگر اتاق

تر  ليت اقتصادي آمادهشود كه شرايط الزم براي فعا اين وضعيت موجب مي.  است ها تأثيرگذار دانشگاه
  )V.Lasenko - 2004.(مدني است جامعه و اجراياداري، سيستم تحول موتور واقع در .شود
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 در برود اداري سيستم هاي ناكارايي سمت نگاهشان به مطبوعات دانشگاه، مدني، جامعه اگر ايران در

 مردم مطالبات از ان يكيعنو به و دارد مشكالتي چه ما اداري سيستم كه شود مساله برجسته اين واقع

اصالح  كار و كسب مشكالت و اداري سيستم كه بود توان اميدوار مي شود وارد دولت به فشار و درآيد
 دولت از بيرون از جدي هاي كه تالش است اين كار و كسب مشكل حل اصلي راهكار واقع در .شود

  )1387ز مصاحبه با ميدري، اقتباس ا( .كند ايجاد دولت كمك با تحوالت را اين و پذيرد صورت

  

  هاي دولت ريزي ها و برنامه جايگاه، نقش، سياست - 6.2.1

به طور سنتي فرض بر اين است كه دولت كارگزار اصالحات است، چراكه اين تصور وجود دارد كه 
زيرا دولت . هاي است و براي غلبه بر آن به چه اقداماتي نياز دارد داند بازار دچار چه ناكاركردي دولت مي

ها كارگزاري است كه قدرت اعمال اين اصالحات و خيرخواهي الزم براي دنبال نمودن اين هدف را تن
اما از نظر بسياري از فعاالن اقتصادي، دولت مبتال به مسائلي است كه در بيشتر جوامع موفق به ايفاي . دارد

گذار و  وي به سياستگري دولت و تغيير نقش  شود و تجربه جهاني حاكي از تقليل تصدي اين نقش نمي
  . بسترساز و حامي است

ضروري است توضيح داده شود كه با توجه به جايگاه قانونگذاري و نظارتي مجلس نسبت به دولت و 
هاي توسعه در مجلس، مجلس شوراي اسالمي را بايد در كنار دولت بدانيم  تصويب بودجه ساالنه و برنامه

لذا در اين گزارش منظور از دولت بيشتر جنبه اجرائي حكومت . و جايگاه يكساني براي اين دو قائل شويم
  .است و در زمينه نظارتي و قانونگذاري متناسب با موضوع از مجلس و دولت سخن خواهد رفت

سازي   همانطور كه بيان شد نقش دولت به عنوان يكي از عوامل كالن، ايجاد ساز و كار تسريع و روان
در اين راستا با مرور . منابع و جريانات پولي و مالي استها،  نهادهدش مسير تبادالت و رفع موانع گر

به جستجو و ارائه راهكار ) بويژه در فصل پيشين(مطرح شده تا كنون ) نيازهاي بهبود(مشكالت و موانع 
  . در اين حوزه خواهيم پرداخت

كالن در بهبود محيط تواند در بررسي نقش اين عامل  شناسايي و ارزيابي نقش دولت در اقتصاد مي
در اين شناسايي از مدل اقتصاد . كسب و كار مفيد واقع شود و در واقع نيازهاي بهبود را به ما نشان دهد

  .كالن بهره خواهيم گرفت
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  هاي دولت  ريزي ها و برنامه ، نقش، سياستگاهيجانيازهاي بهبود  - 6.2.1.1

كالن تبادالت پولي و غيرپولي دارد كه ، دولت در ارتباط با ساير كارگزاران اقتصاد 1در نمودار شكل 
هاي سنجش محيط  كند؛ اهداف و شاخص هاي شناسايي شده براي دولت كمك مي بندي نقش به ما در طبقه

ها تاكيد دارد و اين كارگزار را هدف  با بنگاه) و بيشتر دولت(كسب و كار بيشتر بر ارتباط عوامل محيطي 
هاي بعدي اهميت قرار  از اين رو بازارها و خانوار در درجه بهبود و توانمندسازي قرار داده است و

  . گيرند مي

هاي نشان دهنده نقش دولت در اقتصاد ملي، بودجه دولت است كه نشان  همچنين از مهمترين شاخصه
هاي  اي جزئيات بودجه اگر چه در موارد قابل مالحظه. هاي اقتصادي دولت است دهنده ساختار فعاليت

هاي بودجه نشان دهنده ارتباطات  شفاف نيست اما در مجموع رديف... جرايي، عمراني و دولت اعم از ا
منابع در آمدي دولت نيز ناشي از تبادالت آن با كارگزاران مدل . اساسي عملكرد دولت و اقتصاد ملي است

  . اقتصاد كالن است

 : فرايندهاي قانونگذاري - 6.2.1.1

از بزرگترين مشكالت صاحبان كسب و كار  در همه كشورهاي  تغيير ناگهاني مقررات و قوانين يكي
سياستگذاران عموما بدون درك درست و جامعي از پيامدهاي . جهان بويژه كشورهاي درحال توسعه است

هاي متعددي  دستورالعمل OECDهاي اقتصادي  سازمان همكاري. كنند احتمالي مقررات، آنها را تصويب مي
قررات تدوين و كشورهاي عضو را به ارزيابي قبل و بعد از تصويب مقررات براي ارزيابي پيامدهاي م

نظران، صاحبان كسب و كار و عموم مردم روش اصلي ارزيابي  نظرسنجي از صاحب. تشويق كرده است
توانند مقررات يا قوانين پيشنهادي  ها مي دولت، مجلس و شهرداري. مقررات قبل از تصويب يا تغيير است

هاي مختلف بويژه صاحبان كسب و كار  دهند و از گروه هاي ديگر قرار  اينترنت يا رسانهرا در شبكه 
  . بخواهند نظر خود را در مورد پيامدهاي احتمالي مقررات پيشنهادي اظهار كنند

در ايران نظرسنجي و مطالعه درمورد پيامدهاي احتمالي مقررات به صورت روشمند تجربه نشده است 
دولت و مجلس معموال بدون نظر بخش . نين هنوز مبتني بر آزمون و خطاستو روند تصويب قوا

كنند كه بديهي است با واكنش منفي و مقاومت بخش خصوصي مواجه  اي وضع مي خصوصي مقررات تازه
براي مثال اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه در سال جاري با اعتصاب و تعطيلي بازار (خواهد شد 
  ). مواجه شد
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 ...: هاي مالي،تجاري، ديپلماتيك و  سياست - 6.2.1.1.2

هاي مختلف مانع  هاي كالن دولت در بخش عدم اطمينان به سياست فعاالن اقتصادي، براي
  )A.Musacchio-2006(. گذاري و پيشرفت و نوآوري است سرمايه

ه با در عرصه جهاني موانع موجود در نظام اقتصادي كشور جهت تعامل مثبت و سازندبه عنوان مثال 
كشورهاي جهان و صاحبان علم و تكنولوژي و همچنين تاخير در پيوستن به سازمان تجارت جهاني، ايران 

ها ناچار به  است كه از يك سو براي عدم پذيرفته شدن در اين همكاري را در موقعيتي استراتژيك قرار داده
ماند و از سوي ديگر  ي محروم مياعطاي امتيازات به كشورهاي واسطه است و در نتيجه از امتيازات زياد

هاي مناسبات اقتصاد  هايي را ممكن است در اختيار ايران قرار دهد تا از ناكارآمدي ها فرصت اين همكاري
گيرند تا امكان اتخاذ  اما فعاالن اقتصادي در جريان جزئيات الزم قرار نمي. جهاني براي خود سود ببرد

 .آفريني بيشتري داشته باشند ها نقش ي برقراري اين همكاريراهبرد مناسب را داشته و بتوانند برا

  : امتيازات و انحصارات دولتي  - 6.2.1.1.3

ها كه بخش خصوصي در چنبره دولت گرفتار  گسترده بودن دولت موجب شده است در تمامي حوزه
وري در بخش دولتي كاهش يافته و از  گيري انحصارات گسترده دولتي، از يكسو بهره شده و بدليل شكل

  .هاي رقابتي در بخش خصوصي به حداقل برسد وي ديگر انگيزهس

گري امكان رشد الزم به  بر اين اساس الزم است با محدود كردن حضور دولت در عرصه تصدي 
حذف انحصارات دولتي در شرايط كنوني براي اقتصاد ايران اجتناب ناپذير . بخش خصوصي داده شود

  . است

 تعريف جامع از كارآفريني  - 6.2.1.1.4

نادرست دولت به موضوع كارآفريني نيز تاثير نامطلوبي در نحوه حمايت از كارآفريني و توسعه  نگاه
كارآفريني لزوما به قصد افزايش اشتغال در جامعه . هاي اقتصادي داشته است ها و فعاليت كمي و كيفي بنگاه

  .ر يك حوزه شودنيست و چه بسا يك ايده كارآفرينانه پس از تحقق منجر به كاهش تعداد شاغلين د

ها  و واحدهاي توليدي امكان  با افزايش بنگاه. كه دامنه كارآفريني در كشور گسترده شود اما در صورتي
توسعه كارآفريني مستلزم رفع موانع كارآفريني و ايجاد روحيه كارآفريني . شود افزايش اشتغال نيز بيشتر مي

  .باشد در جامعه مي
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  ها  ثبات مديريت و برنامه - 6.2.1.1.5

هاي گذشته تغيير يك مدير يا وزير نيز موجب تغييرات اساسي در  شور ايران، طي سالدر ك
. تر نموده است ها دامنه اين نوسانات را بسيار گسترده تغييرات دولت. سازوكارهاي اقتصادي شده است

ا الزم ه جهت پرهيز از اين تالطم. اند نگاهي به تحوالت سياسي كشور داشته فعاالن اقتصادي همواره نيم
  .ها تامين گردد ها و برنامه است اطمينان بخش خصوصي به ثبات سياست

  اقتصاد زيرزميني - 6.2.1.1.6

اي براي سوء  زمينه گسترده ،گيري اقتصاد دولتي در كشور ايران به دليل وجود درآمدهاي نفتي و شكل
پولي و مالي در ابع توليد و منهاي  اشكاالت اساسي در توزيع نهاده. ده استشخواري فراهم  استفاده و رانت

  . معضالت شده استاين گيري بسياري از  هاي گذشته موجب شكل سال

هاي خود شرايط  دولت بايستي با تجديد نظر در نحوه استفاده از درآمدهاي نفتي و كاهش حجم هزينه
تبيين جايگاه و نقش دولت در .پذيري هرچه بيشر اقتصاد فراهم آورد الزم را براي شفافيت و رقابت

هاي ديگري است كه  گري و همچنين گسترش حضور دولت در عرصه تامين اجتماعي از اولويت تصدي
  .بايد مورد توجه قرار گيرد

  راهبردهاي اصالحي در حوزه دولت  .6.2.1.2

 بازنگري و ارزيابي نحوه تصويب و تنظيم مقررات دولتي  - 6.2.1.2.1

ه به تجربه خويش در كه دولت اين امكان را فراهم آورد كه فعاالن اقتصادي با توج در صورتي
فرآيندهاي تهيه لوايح به صورت سيستماتيك و موثر شركت نمايند، لوايح تنظيمي دولت با واقعيت انطباق 

  .ها و مقررات نيز صادق است نامه اين مسئله در تنظيم آيين. بيشتري خواهند داشت

هاي خويش الزم است  مجلس شوراي اسالمي نيز در مرحله بررسي لوايح دولت يا تهيه و تنظيم طرح
  .نمايند  نهاد بيشتر استفاده هاي مردم از نظرات نهادها و تشكل
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  ايجاد ثبات هرچه بيشتر در قوانين و مقررات - 6.2.1.2.2

ها  نامه دهد كه عالوه بر نامناسب بودن قوانين و مقررات و آيين واقعيت حاكم در جامعه ايران نشان مي
دليل درقوانين و مقررات  درپي و بي باشند تغييرات پي و ميمشكل ديگري كه فعاالن اقتصادي با آن روبر

اي ماموران دولت  ي اين عدم ثبات، فعاالن اقتصادي همواره با تفسيرهاي فردي و سليقه در نتيجه.  است
 .باشند و هر لحظه منتظر آن هستند كه اتفاق جديدي رخ دهد روبرو مي

 تسهيل ورود به كسب و كار رسمي  - 6.2.1.2.3

هاي رسمي اقتصادي از طريق تسريع ثبت، كنترل و بازيابي  براي افزايش تعداد بنگاه بسترسازي مناسب
  .ها با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات ممكن است اطالعات و روند اداري ثبت شركت

در كشور ما بسياري از كسب و كارهايي كه گاهي بسيارهم سودآور هستند به صورت موقت در 
گيري رسمي يك  توانند مبناي شكل شوند كه مي اي سنتي داير مي ي يا در بازارهاي دورههاي فصل نمايشگاه

  .ها باشند هاي بيشتر براي صاحبان آن بنگاه بنگاه و ايجاد امكانات و فرصت

  افزايش استانداردهاي حكمراني خوب - 6.2.1.2.4

كه  در صورتي .حكمراني خوب امروزه به عنوان يكي از مهمترين الزامات رشد و توسعه اقتصادي است
گري به جايگاه سياستگذاري و نظارت منتقل گردد،عالوه بر رفع محدوديت  دولت بتواند از جايگاه تصدي

شرايط و الزامات . نمايد هاي اقتصادي را فراهم مي براي فعاالن اقتصادي، شرايط ايجاد و گسترش بنگاه
  .ضاي كسب و كار استهاي اجتناب ناپذير بهبود ف دستيابي به حكمراني خوب از ضرورت

  ايجاد تعامل مثبت و سازنده با كشورهاي ديگر - 6.2.1.2.5

در حال حاضر  يكي از مهمترين معضالت فعاالن اقتصادي نحوه برقراري ارتباط باساير كشورها در 
ناپايداري روابط ديپلماتيك، خصوصا با كشورهايي كه از منابع مالي، تكنولوژيك . هاي مختلف است حوزه

 - E.Neumayer(. است ها شده باشند منجر به كندي و در برخي موارد تعطيلي فعاليت مي و علمي برخوردار
2006(  

جانبه شرايطي را فراهم آورد تا روابط اقتصادي  الزم است دولت با تدوين يك استراتژي مناسب و همه
  .ميان داخل و خارج تسهيل گردد
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  به حداقل رساندن اقتصاد زيرزميني - 6.2.1.2.6

هاي اقتصادي، وجود اقتصاد سايه يا اقتصاد  الت  موجود در انجام فعاليتازد يگر موانع و مشك
قتصادي در كليه مراحل اكليه فعاالن . كند ها و همه فرايندها خودنمايي مي كه در همه حوزه. زيرزميني است

ا نمايند و ب هاي غير رسمي دعوت مي فعاليت خويش با عواملي روبرو هستند كه آنان را به حضور در بخش
هاي غيررسمي و زيرزميني عمال فضاي كسب و كار كشور با ابهام  توجه به سودآوري هرچه بيشتر فعاليت

هاي موجود  هاي صنفي و اتحاديه الزم است كه دولت با همكاري تشكل. شود و ترديدهاي فراوان روبرو مي
ندهي جريان آزاد اطالعات در اي نمايد و با ساما ريزي گسترده ها برنامه به قصد محدود نمودن اين فعاليت

  )F.Schneider, A.Dreher- 2006. (ها به تقويت بخش رسمي اقتصاد كمك نمايد همه حوزه

  نهادهاي اقتصادي و اجتماعيساير ايجاد و استقرار  .6.2.2

ها در اقتصاد نشان داد كه نقش آنها در اقتصاد غيرقابل اغماض است ولي  مداخالت كم و زياد دولت
ت توسط كارگزاراني است كه دانش الزم براي اصالحات را ندارند و يا با تأخير به چنين انجام اين مداخال
كنند  كنند و نقش خود را تعريف مي يابند، ثانيا حتي وقتي كه مسأله را شناسايي مي دانشي دست مي

رد منافع هاي الزم براي ايفاي چنين نقشي را ندارند و ثالثا زماني كه دانش و قابليت وجود دا قابليت
لذا با توجه به . كند دهد و يا آن را محدود مي شخصي و گروهي اجازه دنبال نمودن منافع عمومي را نمي

اقدم،  نصيري. (هاي اجتناب ناپذير است ناتواني دولت در كنار ناتواني بازار، رفع اين نقيصه يكي از ضرورت
1387.(  

كسب و كار از تأثيرگذارترين عوامل موثر بر بهبود هاي اقتصادي  بنابراين خود عوامل اقتصادي و بنگاه
توانند ضمن كسب سود زمينه بهبود كسب و كار را براي ديگران  روندكه مي محيط كسب و كار به شمار مي

  .فراهم كنند

  راهبردهاي اصالحي در حوزه نهادها - 6.2.2.1

ايجاد جريان  ايجاد شفافيت هرچه بيشتر در روابط و مناسبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي خصوصا
آزاد اطالعات و به رسميت شناختن حقوق فردي، اجتماعي و اقتصادي افراد بيشترين موقعيت را براي 

  .آورد گيري نهادهاي مورد نياز فراهم مي شكل

تواند  هاي صنفي مي ها و تشكل گيري اتحاديه سازي براي شكل خواري و زمينه از بين بردن فساد و رانت
ايجاد اين . شتر روابط و مناسبات ميان افراد و حكومت از طريق نهادها منجر شودبي به ساماندهي هرچه
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هاي دولتي و فرمانروايي مطلق آنها ميانجامد تا شرايط براي ايجاد و  ساالري سازمان نهادها به تضعيف يكه
  )Masatlioglu - 2005. (هاي اقتصادي فراهم شود تقويت بنگاه

كنند، اشاره  تور همراه اول و ايرانسل كه در بازار تلفن همراه رقابت ميتوان به دو اپرا براي نمونه مي
پذيري هردوي آنها و كيفيت  اگر اين دو رقيب بتوانند در فضاي رقابتي و شفاف عمل كنند رقابت. كرد

  . يابد خدماتشان افزايش مي

  هاي كسب و كار در راستاي تكميل اصالحات دولتي ايجاد انجمن - 6.2.2.2.1

اين نهادها . هاي كسب و كار از ديگر كارگزاران مهم اصالحات هستند اف و انجمنها، اصن اتحاديه
اين نهادها در شناسايي مشكالت موجود . كننده نهادهاي دولتي در انجام اصالحات باشند توانند تكميل مي

ان كمك گذار توانند به بهبود درك كارشناسان و سياست گذاري مي مفيدند لذا با مشاركت در فرآيند سياست
ها عالوه بر صيانت از حقوق اقتصادي آنان  دنبال كردن منافع شخصي و صنفي توسط اين تشكل. كنند

هايي موجب تقويت روحيه  وجود چنين تشكل. گردد بيشتر آنان مي موجب ايجاد شفافيت و رقابت هرچه
  .خورد با آنان استفعاالن اقتصادي در مقابل رفتارهاي غيرقانوني و غيررسمي نمايندگان دولت در بر

  هاي نهاد حقوقي حل و فصل دعاوي حقوقي از طريق مكمل - 6.2.2.1.2

هاي موجود همواره يكي از مشكالت اساسي  مواجهه با نظام قضايي و گرفتار شدن در چنبره دادگاه
ها را براي رسيدن به اختالفات ميان فعاالن  كه بتوان برخي مكمل در صورتي. است فعاالن اقتصادي بوده

  .يابد مستقر نمود، زمان و هزينه رسيدگي به دعاوي كاهش مياقتصادي 

كه براي حل مشكالت قانوني خود گرفتار ناكارآيي نظام  توانند به جاي اين هاي كسب و كار مي انجمن 
بر چون شوراهاي حل  هايي ميان حل قضايي شوند و زمان، هزينه و انرژي خود را تلف كنند، با طراحي راه

  .هاي تخصصي به حل و فصل دعاوي كمك كنند دادگاهاختالف و ايجاد 

ريزي كليه مراحل نظارت را نيز به  اندكه عالوه بر نقش سياستگذاري و برنامه ها همواره كوشيده دولت
هاي مكانيكي توسط دولت عالوه بر كاهش  وجود اين نظارت. صورت انحصاري در اختيار داشته باشند

در صورتيكه انجام اين وظيفه . گردد گيري فسادهاي گوناگون نيز مي راندمان و كارآيي آنها موجب شكل
هاي صنفي و نهادهاي رسمي غير دولتي سپرده شود، عالوه بر كاهش فساد موجب  نظارتي به تشكل

تواند بر حسن  گردد و تشكل هر صنف بهتر از هر سازمان يا موسسه دولتي مي افزايش كارامدي نيز مي
  .هاي دولت نظارت كند مهها و برنا اجراي سياست
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  نظام حقوقي و قضايي .6.2.3

در كشورهايي كه صاحبان كسب و كار به كاركرد نظام قضايي اعتقاد ندارند يا اعتقاد كمتري دارند، 
آنها معتقدند كه ميان عملكرد رشد اقتصادي و تضمين . اند تر و يا حتي منفي داشته رشد اقتصادي پايين

  )Steiglitz, Haff  - 2002.(دارد حقوق مالكيت رابطه مستقيمي وجود

در . ها بر آن تأثيرگذار نباشد توان يافت كه عملكرد دادگاه هاي اقتصادي را مي اي از فعاليت كمتر حوزه
توانند حق خود را از بدهكاران بستانند حاضرند  ها و تجار مطمئن باشند كه به راحتي مي واقع اگر شركت

هاي كارآمد نياز به وام و پول نقد را كاهش  بدين ترتيب دادگاه. سازندقبل از دريافت پول، قرارداد منعقد 
ها واهمه داشته باشند فعاليت خود را  ها از انعقاد قرارداد به دليل ناكارآمدي دادگاه اگر شركت. دهند مي

  )Klonowski - 2006. (سازند محدود مي

كل ديروز كشورهاي پيشرفته ناكارآمدي قوه قضائيه مشكل امروز كشورهاي در حال توسعه و مش
  .اند با بكارگيري راهبردهاي اصالحي خود بر اين معضل فايق آيند كشورهاي توسعه يافته توانسته. است

ايران از نظر نظام قضايي و . آيند در ايران قوانين مصوب خوبي وجود دارد اما متأسفانه به اجرا در نمي
رد و نسبت به كشورهاي منطقه مراحل قضايي كمتر و هزينه اجراي قراردادها در رتبه قابل قبولي قرار دا

هاي قضايي تا  هاي انجام شده نظام تري دارد ولي به دليل برخي تاخيرها و و همچنين سوئ استفاده پايين
بر اين اساس اين سئال جدي مطرح است كه در ايران چه كساني را . وضعيت مطلوب فاصله زيادي دارد

ام قضايي راضي باشند يا در صورت وقوع يك اختالف قراردادي حاضر باشند با توان يافت كه از نظ مي
  .رضايت به دادگاه مراجعه كنند

  راهبردهاي اصالحي در حوزه نظام حقوقي و قضايي .6.2.3.1

 ها افزايش كارآيي دادگاه - 6.2.3.1.1

بخشي به فعاالن اقتصادي است كه هيچگونه خطري  نظام حقوقي حاكم بر كشور موجب اطمينان
تواند از  باشد و در صورت بروز هرگونه خطري نظام قضايي و حقوقي مي يه و حقوق آنان نميمتوجه سرما

هايي باشد كه همواره مورد تأييد حقوقدانان  اين نظام حقوقي بايد داراي ويژگي. حقوق آنان حمايت نمايد
ها  م اين ويژگيهزينه و در دسترس بودن اه طرف بودن، كم سريع بودن، بي. و فعاالن اقتصادي بوده است

  .باشد مي
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ها باشد؛  شايد بهترين و مؤثرترين روش حمايت از مبتكرين و فعاالن اقتصادي، افزايش كارآيي دادگاه 
بزرگترين حمايت از . كنند تر با مبتكرين قرارداد منعقد مي زيرا در اين صورت صاحبان سرمايه راحت

ها  ها از حقوق مالكيت شركت اگر دادگاه. پذير است انها با قوه قضاييه كارآمد امك ابتكارات فردي و شركت
به طور كلي اگر كارآمدي و عدالت . وجه اقتصادي نخواهد بود حمايت نكنند تحقيق و توسعه به هيچ

هاي ديگري خواهند گشت تا  ها به دنبال راه ها در حل و فصل دعاوي مورد ترديد باشد، شركت دادگاه
  ). 1387بولتن تخصصي اقتصاد ايران، (دهند كه دعوايي رخ ندهد معامالتشان را به شكلي سامان 

 ها تخصصي شدن دادگاه - 6.2.3.1.2

تواند زمينه ساز استقالل كارآمدي و سرعت هرچه  ها و يا فرايندهاي دادرسي مي تخصصي شدن دادگاه
وه قضائيه تواند در عمل استقالل ق همچنين رفع موانع سياسي استقالل قوه قضائيه مي. ها باشد بيشتر دادگاه

رسيدگي به دعاوي . را نمايش داده و روحيه دادخواهي و اعتماد به فضاي فعاليت اقتصادي را ترويج كند
هاي غيرتخصصي و توسط قضات فاقد تجربه و دانش در امور اقتصادي براي صاحبان  فعاالن در حوزه

  )A.Musacchio -2006. (باشد بخش نمي وكار اطمينان كسب

 تافزايش حقوق مالكي - 6.2.3.1.3

درصداز  30كنند حقوق مالكيت آنها داراي حداقل امنيت است، تنها حدود  كارآفريناني كه احساس مي
كه مؤسساتي كه داراي حداكثر حقوق مالكيت هستند  كنند در حالي گذاري مي سود خود را مجددا سرمايه

 -Janson, Mac milan. (نمايند گذاري مي درصداز سود خود را مجددا سرمايه 65) البته از نظر خودشان(
2002(  

ها  گذاري رسميت شناختن اين حق براي صاحبان سرمايه بر حجم سرمايه افزايش حقوق مالكيت و به
  .شود وكار مي گذاري باعث رونق كسب افزوده و روشن است كه افزايش حجم سرمايه

اي  ي سرمايهها اي و محلي براي رفع موانع ثبت پذيري و مميزي امالك و دارائي مصوبات منطقه
ها را مستقيما رشد  تواند ورود منابع و عوامل توليد را تسهيل كند و نرخ شكل گيري بنگاه شهروندان، مي

  . دهد
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هاي نظام قضايي رسميت شناختن مكمل به- 6.2.3.1.4

ها از  ها الزم است اين هيئت هاي حل اختالف در بسياري از حوزه گيري هيئت با توجه به شكل
تواند سرعت رسيدگي به دعاوي  هاي حل اختالف مي وجود اين هيئت.  وردار شونداختيارات بيشتري برخ

  . باشد بودن احكام صادره را در پي داشته و عادالنه

  )گانه هاي ده شاخص(راهبردهاي بهبود در حوزه خرد.6.3

جديد كار و كسب اندازيراه- 6.3.1

كشورهاي انجام دهنده اصالحات و پيشتاز- 6.3.1.1

تر كسب و كار، از اقدامات  تر و سريع حات مربوط به شاخص راه اندازي ارزانبا توجه به اين كه اصال
 2004از سال . اي برخوردار است اين اصالحات توجه كشورهاي زيادي را به خود جلب كرده است ساده

كشور، براي دومين  9از ميان اين كشورها . هاي جديد را آسان كردند كشور فرآيند ورود بنگاه 31ميالدي 
ها را به ميزان  به طور ميانگين ده كشور پيشتاز اصالحات، هزينه. ل پياپي به اصالحات اقدام كردندسا
لتوني، . درصد، حداقل سرمايه مورد نياز را يك سوم و زمان صرف شده را به نصف كاهش دادند25

بين پيشتازان، در . كشور برتر مربوط به اين شاخص بودند 10نگرو و اسلواكي در بين  صربستان و مونته
اسلواكي براي صدور . درصد كاهش داد 19ها را  آلمان، حق الزحمه ثبت را به مبلغي ناچيز رساند و هزينه

اين كشور با ارائه يك شماره شناسايي مالياتي براي ماليات بر . مجوزهاي تجاري سقف زماني تعيين كرد
  . درآمدو ماليات بر ارزش افزوده، ثبت مالياتي را ساده نمود

. تبديل كردند) و نه قضايي(ها را به يك فعاليت اجرايي  نگرو، ثبت شركت قزاقستان، روماني و مونته
نگرو انجام مراحل را از دادگاه به اداره جديد ثبت انتقال داد بنابراين كارآفرينان توانستند  صربستان و مونته
اين كشور يك بانك . جويي كنند ه صرفهاي فعاليت خود را ثبت كنند و در زمان و هزين به صورت رايانه

ها  ها، اداره آمار، اداره گمرك، بانك مركزي و شهرداري اطالعات الكترونيكي يكپارچه ايجاد كرد كه دادگاه
 5000در ضمن حداقل سرمايه مورد نياز براي شروع به فعاليت كسب و كار را از . كند را به هم متصل مي
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روز  51روز و نه  15تواند در عرض  توجه به اين اقدامات يك شركت مي با. يورو كاهش داد 500يورو به 
  . شروع به فعاليت كند

اندازي كسب و كار  سازي راه در آسان 2004كشور پيشتاز از سال  10شش ويژگي مشترك در بين 
  :وجود دارد كه به شرح زير است

 .شود ها استفاده نمي در اين خصوص از دادگاه -

 .شود انك اطالعات اين كشورها اجرا ميثبت اينترنتي در ب -

ها، حق الزحمه ثابت براي ثبت است كه بـدون توجـه بـه     ه تنها هزينه دريافتي از بنگا -
 .شود اندازه شركت دريافت مي

 .ها وجود ندارد هيچ تعهد و الزامي به انتشار آگهي ثبت در روزنامه -

 .شود هاي ثبت استاندارد استفاده مي در اين كشورها از فرم -

 .سرمايه مورد نياز براي ايجاد فضاي كسب و كار صفر يا ناچيز است -

ثبت شركت در اين كشورها فعاليتي اداري است و براي اين اقدام نيازي به توجه و دخالت قضات 
  .تواند صرف حل اختالفات تجاري شود در عوض وقت دستگاه قضايي مي. وجود ندارد

 )الگوپذيري سايرين ارزيابي فوايد و(داليل انجام اصالحات  - 6.3.1.2

در صربستان و . شوند هاي بيشتري تاسيس مي اندازي كسب و كار آسان باشد بنگاه در صورتي كه راه
كارآفرينان توانستند  2004ميالدي نسبت به نيمه نخست سال  2005مونته نگرو در نيمه نخست سال 

اين جهش اتفاقي .  شود وب ميدرصدي محس 42كه يك جهش  - بنگاه بيشتر به ثبت برسانند 1500تقريبا 
درصد، در  28هاي جديد در ويتنام  براي مثال پس از انجام اصالحات، ورود بنگاه. و تصادفي نيست

  ).2-6شكل ( درصد افزايش يافت 16درصد و در بلژيك  22روماني 

. ي استگذار يكي از اين فوايد افزايش سرمايه. انجام اصالحات در اين زمينه فوايد ديگري نيز دارد
اندازي كسب و كار  توانست مقررات ورود و راه دهد كه اگر الجزاير مي هاي يك بررسي نشان مي تحليل

  . يافت درصد افزايش مي 30گذاري تجاري در ان كشور  خود را به سطح تركيه برساند، سرمايه
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  ورود بيشتر به كسب و كار پس از انجام اطالحات :6-2شكل 

  راهكارهاي بهبود - 6.3.1.3

وكار از نظر زمان، هزينه و مراحل در منطقه  در سهولت آغاز كسب 2010ايران در گزارش سال 
MENA  وكار  ، زمان شروع كسب10كشور از نظر مراحل براي شروع رتبه  18بين . وضعيت مطلوبي ندارد
جهت بهبود در . قرار دارد 7و از نظر حداقل سرمايه در رتبه  4، هزينه الزم براي شروع در رتبه 5در رتبه 

  .اين شاخص بايستي اقدامات زير را انجام دهد

هـاي الكترونيكـي و سـوق دادن انجـام كليـه       بيشـتر روش  به رسميت شناختن هرچه -
 .هاي الكترونيكي مراحل شروع كار به طرف استفاده از روش

 هـا  كردن اين هزينه ها و متناسب هاي ثبت و انجام مراحل براي كليه بنگاه كاهش هزينه -
 .با اندازه بنگاه
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ها و مراحل شروع فعاليت و بيان شفاف اين مراحل براي جلـوگيري از   ساماندهي فرم -
اي و ايجـاد موانـع توسـط كارمنـدان دولـت و كارشناسـان بـراي         تفسيرهاي سليقه

 .كارآفرينان

نهاد  هاي صنفي مردم هاي صنفي و نظام واگذاركردن هرچه بيشتر اين مراحل به تشكل -
    .هاي سياستگذاري و نظارت ردن نقش دولت به حوزهو محدود ك

 شرايط و مقررات كسب مجوز .6.3.2

برقراري توازني مناسب بين آساني انجام كسب و كار و كسب مجوزهاي آن مستلزم اطالحات دايمي 
كردن  هاي اقتصادي تضمين صحت طي منطق و استدالل اعطاي مجوزهاي مختلف براي فعاليت. است

هاي گوناگون و حمايت از ايمني و سالمت كاالها و خدمات  يري از خسارتمراحل ضروري و پيشگ
ها و نهادهاي دولتي جهت صيانت از  كسب اين مجوزها توسط فعاالن اقتصادي از سازمان. توليدي است

  .حقوق عمومي جامعه است

  كشورهاي انجام دهنده اصالحات و پيشتاز - 6.3.2.1

بوده است، اين اصالحات 2004ب و كار در سال لهستان فعال ترين كشور در اصالح صدور مجوز كس
كاهش ميزان مقررات مربوط به صدور مجوز، و الزام به اينكه : دو هدف به شرح زير را مدنظر داشت

براي اينكه مجلس قوانين . هرگونه مقررات جديدي در اين خصوص بايد به تأييد مجلس نمايندگان برسد
  . فايده در ضمن اين قانون ارائه شود -بايد يك تحليل هزينهجديد مربوط به صدور مجوز را بررسي كند 

 
  ميالدي2004ترين اصالحات در زمينه صدور مجوز در سال  اصلي :6-2جدول 

در بلغارستان، قانون . ساز اصالحات در كشورهاي بلغارستان و گرجستان نيز شد الگوي لهستان زمينه
هاي  اين قانون اصول به كارگيري نظام. ون پيشين شدنوع قان1500جديد تنظيم مقررات اداري جايگزين 
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اين قانون در . سازد ها را ضمن رعايت قانون الزامي مي جديد صدور مجوز را تعريف كرده و ارزيابي هزينه
هاي مربوط به صدور مجوز سقف زماني  بلغارستان نيز مانند لهستان براي رسيدگي و بررسي درخواست

 159فعاليت را به  909ط به صدور مجوز در گرجستان لزوم صدور مجوز براي قانون مربو. تعيين مي كند
  .فعاليت كاهش داد

هاي اقتصادي، حمايت از ايمني و سالمت  منطق و استدالل اعطاي مجوزهاي مختلف براي فعاليت
ويي، ها و كسب و كارهايي مثل توليد مواد غذايي، دار به همين دليل اعطاي مجوز به فعاليت. عمومي است
با وجود اين اصالحات در . و ساخت مسكن منطقي و قابل توجيه است) صنايع شيميايي(مواد خطرناك

در اين گزارش بيشتر . تر شود ها آسان شود تا كسب مجوز توسط بنگاه زمينه صدور مجوز باعث مي
ف شده پيشنهادات در راستاي اصالحات به اعطاي مجوز و انجام بازرسي در بخش ساخت و ساز معطو

  . است

  :آميز به شرح زير هستند پنج نوع از اين اصالحات موفقيت

 .يك نمودار گام به گام به سازندگان و معماران ارائه شود مراحل انجام كاربه صورت -

 .هاي پروژه با شهرداري ها ادغام شوند جوازهاي مختلف و تأييديه -

 .بازرسي ها به صورت اتفاقي و مبتني بر ريسك انجام شود -

 .بندي هر ده سال يكبار به روز شوند هاي منطقه شهنق -

 .استفاده از موارد خاص اجباري نباشد -

  داليل انجام اصالحات - 6.3.2.2

  :هاي اعطاي مجوز به شرح زير وجود دارد چهار دليل براي اصالح روش

هاي  تر دارند از فعاليت هزينه هاي كم تر و نظام كشورهايي كه مراحل اداري ساده -الف
ساز انجام  زيرا سهولت در اعطاي مجوزها زمينه. تري برخوردارند اقتصادي بزرگ

 .گردد وساز مي تر ساخت هرچه سريع

تر براي  تر موجب ايجاد واحدهاي تجاري و انبارهاي ارزان مراحل اداري ساده -ب
 .شود تمامي كسب و كارها مي

در شودكه كارهاي بيشتري  ها و مشكالت كسب مجوزها باعث مي كاهش هزينه -ج
 .دهد اقتصاد رسمي حفظ شود كه اين موضوع ايمني را نيز افزايش مي
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تر در صرف پول  هاي كمتر و ساده توانند با مجوزها و بازرسي ها مي دولت -د
در صورتي كه بار مالي كمتري بر بخش ساختمان تحميل شود، اين . جويي كنند صرفه

 .يابد بخش گسترش مي

 
  بخش ساختماني كوچكتر در آفريقاي جنوبي =مراحل اداري بيشتر:  6-3شكل 

  بررسي وضعيت ايران در اين شاخص و ارائه راهكار - 6.3.2.3

هاي ايران مي باشد كه اگرچه  هاي شاخص ترين رتبه يكي از وخيم 2009شاخص اخذ مجوز در سال 
تر  روند رو به رشدي داشته اما در مقايسه با كشورهاي جهان سومي هنوز از آنها عقب 2010در سال 

از  6رتبه ) 17با تعداد فرآيند(، ايران در اين شاخص از نظر تعداد فرآيندها 2010در گزارش سال . باشد مي
  . كشور منطقه منا داشته است 18را در ميان   12و از نظر هزينه رتبه ) 18(نظر زمان رتبه آخر

سريع و گسترده در راهكارهاي بهبود در مورد تسريع در صدور مجوز در ايران با توجه به تغييرات 
اي بودن زمين و  هاي عمراني به دليل شرايط خاص اقتصادي ايران و سرمايه هاي فعاليت ها و مكان حوزه

هاي مختلف ايران قابل ارائه  ليكن راهكارهاي زير كه متناسب حوزه. مسكن به آساني قابل اجرا نخواهد بود
  :گردد است، پيشنهاد مي
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هاي صـنفي و محـدود كـردن     ها به تشكل ا و استعالمواگذار كردن بسياري از مجوزه -
  هاي كالن وظيفه دولت و حكومت به سياستگذاري و نظارت

هـاي خـدمات بـر اسـاس طـرح آمـايش و        ريـزي  يكپارچه سازي خـدمات و برنامـه   -
نفـع بـا    هـاي ذي  هاي تفصيلي شهري و ايجاد بانـك اطالعـات ميـان سـازمان     طرح

 .در حوزه فناوري اطالعات هاي بدست آمده استفاده از پيشرفت

هـا بـه    هاي راه اندازي و ارائه خدمات عمومي و استفاده از زيـر سـاخت   انتقال هزينه -
و يـا  ... هاي پسين از قبيل عوارض و ماليات و هزينه آب و برق و گـاز و   پرداخت

 .اقساطي كردن آنها

يد و بازرسـي  هاي پيشگيرانه و كاهش چشمگير نياز به بازد ها و بازرسي انجام مميزي -
 .و حذف زمان و مراحل بازرسي از اين طريق

بهبود فرايند اداري صدور مجـوز و گـواهي پايـان كـار در داخـل سـازمان ذينفـع و         -
 .ها هاي صنفي و كاهش زمان و هزينه صدور آن تشكل

صـورت صـريح و روشـن و     اعالم شرايط و الزامات دريافت مجوزهاي مورد نياز بـه  -
انشـعاب آب و فاضـالب و اخـذ انشـعاب بـرق در داخـل        بهبود فرايندهاي اخذ 

هـاي الكترونيكـي و كـاهش زمـان و      گيـري از روش  هـاي ذيـربط بـا بهـره     سازمان
  هاي مربوطه از اين طريق هزينه

 ها الكترونيكي كردن ارسال و دريافت مدارك و پرداخت -

  و اخراج كاركنان استخدام .6.3.3

ل جديد شده و نيروي كار را به اقتصاد غيررسمي سوق ناپذير مانع ايجاد مشاغ مقررات اشتغال انعطاف
توانند كار كنند، اين مقررات  ساعت در روز نمي 8براي مثال در بوركينافاسو زنان بيش از . دهد مي

اي كارگر استخدام كنند و اين زنان  كارانه شود كه كارفرمايان به صورت محافظه ناپذير باعث مي انعطاف
محروم شده و برخي از آنها وارد اقتصاد زيرزميني رسمي هاي شغلي  و از فرصت بينند هستند كه زيان مي

توانند هيچ حمايتي از  ها نمي در اين شرايط اگر زنان مورد سوء استفاده كارفرما قرار گيرند دادگاه. شوند مي
ناپذير  فمقررات انعطا. آنها به عمل آورند، زيرا رابطه شغلي آنها در بخش رسمي به ثبت نرسيده است

با وجود ضرورت .  كند پذير حمايت كند آنها را از بازار كار خارج مي اشتغال به جاي اينكه از اقشار آسيب
  .پذيرد انجام بهبود در اين حوزه، اصالحات به دشواري صورت مي
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  كشورهاي انجام دهنده اصالحات و پيشتاز - 6.3.3.1

. غييراتي در مزاياي بيكاري اعمال شدسال بحث و بررسي، ت11ميالدي در آلمان پس از  2004در سال 
مخالفان اصالحات معتقدند به دليل اينكه كشورهاي در حال توسعه فاقد تور ايمني اجتماعي هستند بايد از 

  . ناپذير برخوردار باشند قوانين انعطاف

ده و ها را كاهش دا تواند بار مالي بنگاه چهار نوع اصالحات در مقررات اشتغال و تأمين اجتماعي مي
  .اشتغال را براي كارگران افزايش دهد  فرصت

 :افزايش سن بازنشستگي در كشورهايي با جمعيت سالمند باال -الف

پير شدن جمعيت در كشورهاي ثروتمند و كشورهاي با درآمد متوسط اتخاذ سياستي مناسب در 
اعي باال برود تا در اين سياست يا بايد نرخ ماليات تأمين اجتم. اين خصوص را ضروري ساخته است

در . هاي باالتر جمعيت در حال پير شدن را پوشش دهد يا اينكه سن بازنشستگي را افزايش دهند هزينه
 2001سال و فرانسه در سال  67سال، اسرائيل به  68ميالدي فنالند سن بازنشستگي را به  2004سال 

، بار مالي تأمين اجتماعي را كاهش داده هاي اشتغال تر شدن سال الزام به طوالني . سال افزايش داد62به 
 . ها را كاهش دهند توانند ماليات بر بنگاه تر مي ها آسان و دولت

 سازي سن بازنشستگي زنان و مردان يكسان -ب

كنند و در كشورهاي توسعه يافته اين تفاوت  سال بيشتر از مردان عمر مي 4در سراسر جهان زنان 
ن واقعيت، كمتر بودن سن بازنشستگي قانوني زنان نسبت به مردان با در نظر گرفتن اي. سال است 6

سازي سن  يكسان. ها مجبور باشند حق بيمه بازنشستگي بااليي بپردازند شود كه بنگاه باعث مي
 .بازنشستگي زنان و مردان به حل اين مشكل منجر خواهد شد

 تبديل پرداخت حق سنوات به بيمه بيكاري -ج

يعني (ها به پرداخت حق سنوات سنگين ملزم شوند، كه در بدترين زمان ممكن  به جاي اينكه بنگاه
سازد كشورهاي با درآمد متوسط  اي به كسب و كار وارد مي ضربه) در هنگام افت فعاليت اقتصادي

شود تمركز مقررات از حمايت مشاغل به  توانند بيمه بيكاري را برقرار سازند و اين اقدام باعث مي مي
 . تر انجام شود كند تا گذار به شغل جديد راحت گران تغيير يابد زيرا به كارگران كمك ميحمايت كار

 معرفي قراردادهاي كارورزي -د
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قراردادهاي . هاي آسان انجام اصالحات است استفاده از قراردادهاي كارورزي يكي از روش
سال به او 2كرده و به مدت  كار را استخدام كند كه يك بنگاه فرد تازه كارورزي به اين شكل عمل مي

در . پردازد درصد را به او مي 80تا 75دهد در حالي كه بخشي از دستمزد قانوني معموال  آموزش مي
پس از دوره كارورزي كارگران مشاغل . كند التفاوت مذكور را تأمين مي كشورهاي ثروتمند دولت مابه

  .ه چنين قراردادهايي وجود داردتقريبا در همه كشورهاي پيشرفت. آورند منظمي به دست مي

  داليل انجام اصالحات - 6.3.3.2

المللي كار در مجموعه اصول و حقوق بنيادي براي كارگران تثبيت  هايي كه سازمان بين آزادي
نموده است مبنايي را فراهم آورده تا باب گفت و گوي كارگر و كارفرما در بخش خصوصي و دولت 

اكثر كشورهاي در حال توسعه مرتكب اشتباه . ره باز باشدبه عنوان ضامن رعايت حقوق كارگران هموا
سه دليل . است ها و كارگران بوده اند كه به زيان بنگاه شده  پذيري افراطي نا سويه از انعطاف طرفداري يك

  .پذيرتر كردن مقررات اشتغال وجود دارد براي انجام اصالحات و انعطاف

  وري  افزايش بهره -الف

وري و ايجاد تمايل به استخدام كارگران  رات اشتغال باعث كاهش بهرهناپذيري مقر انعطاف
عدم ارايه . هاي غيررسمي و  عدم ارايه مزاياي اجتماعي است شود كه منشا پرداخت غيررسمي مي

هاي كسب و كار  مزاياي اجتماعي امنيت نيروي كار و امكان رشد و آموزش را كاهش داده و هزينه
  .دهد را افزايش مي

  افزايش اشتغال  -ب

هاي اقتصادي  هاي جديد، شوك شوند خود را با نيروهاي روزآمد و فناوري ها قادر مي بنگاه
  .كالن و ورود نيروهاي مهاجر تطبيق دهند و نتيجه اين اصالحات افزايش اشتغال است

  رونق آزادي تجاري -ج

ود و مشاغل از ش با باز شدن اقتصاد و انجام واردات ارزان، شرايطي رقابتي ايجاد مي
اين امر مستلزم اين است كه كارگران . شوند هاي مولدتر منتقل مي هاي كمتر مولد به بخش بخش

در كشورهايي كه موانع استخدام و اخراج كارگران باالست . قادر به جابجايي بين مشاغل باشند
شود و قدرت  مانند و در نتيجه مشاغل كمتري ايجاد مي هاي غيرمولد باقي مي كارگران در بخش
  .رود رقابتي از دست مي
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  بررسي وضعيت ايران در اين شاخص و ارائه راهكار - 6.3.3.3

جهت كسب امتيازات بيشتر و باال رفتن شاخص مربوط به نيروي كار الزم است اقدامات زير در كشور 
  . انجام پذيرد

ناپذير است زيرا قانون فعلـي شـاغلين كشـور را     بازنگري در قانون كار كشور اجتناب -
بـا توجـه بـه    . گـردد  مورد حمايت قرار داده و مانع ايجاد اشتغال براي بيكاران مـي 

كنـد، كارفرمايـان    هاي فراواني كه قـانون كـار بـراي كارفرمايـان ايجـاد مـي       مضيقه
 . كوشندبه استخدام غيررسمي نيروي كار بپردازند مي

قتصـادي  هـاي ا  گسترش بيمه تأمين اجتماعي و زيرپوشـش قـرار دادن كليـه فعاليـت     -
كه كارفرمايان نسبت به ورود و خروج نيروي كـار تنهـا كارآمـدي آنـان را      بطوري

 . مورد توجه قرار دهد و نگران اخراج نيروي كار نباشند

ساماندهي قوانين بازنشستگي و خدمات مورد نيـاز بازنشسـتگان تـا ضـرورتي بـراي       -
 .انجام فعاليت جديد براي بازنشستگان وجود نداشته باشد

وقـت ميـان كارفرمايـان و كـارگران و      وقت و نيمه سميت شناختن قراردادهاي پارهر به -
  .سهولت انجام و استمرار اين قراردادها

  ثبت اموال .6.3.4

توانند بر روي كسب و  اگر ثبت اموال به صورت ساده، سريع و با هزينه كم انجام شود، كارآفرينان مي
جهت تهيه سند رسمي، حقوق مالكيت آنها تقويت با تشويق كارآفرينان . كار اصلي خود متمركز شوند

گذاري كمتري كرده و به دشواري تسهيالت و  بدون كسب اسناد رسمي، كارآفرينان سرمايه. شود مي
اگر مراحل ثبت اموال دشوار و پرهزينه باشد مالكيت خيلي سريع به . آورند اعتبارات مالي به دست مي
  .   شود بخش غير رسمي منتقل مي

  ي انجام دهنده اصالحات و پيشتازكشورها - 6.3.4.1

اكثريت آنها فرايند . اند تر كرده ميالدي مراحل به ثبت رساندن اموال را آسان 2004كشور در سال  16
ده . اند تر ساختند و يك سوم اين كشورها نيز تعداد روزهاي تأخير را كاهش داده هزينه اين اقدام را كم

 16درصد، زمان مورد نياز را  12وسط تعداد مراحل اداري را كشور پيشتاز در اين اصالحات به صور مت
   )4-6شكل (درصد كاهش دادند 43ها را  درصد و هزينه
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Doing Business Database: Source 

  2004ده كشور با بيشترين اصالحات در ثبت اموال در سال  :6-4شكل

سازي و تركيب مراحل اداري  شود از ساده توصيه ميو امالك سازي مراحل ثبت اموال  براي آسان
تر به اداره ثبت را  استفاده شود زيرا نهادهاي مسئول را به يكديگر متصل و يكپارچه كرده و دسترسي آسان

ويژه در كشورهاي فقير  حل بسياري از مشكالت به اما بايد توجه داشت كه فناوري راه. سازد فراهم مي
  :شود ل ثبت اموال به شرح زير تعريف ميسازي مراح سه روش ديگر نيز براي آسان. نيست

 تبديل ثبت به فرآيند اداري) الف

ها به فرآيند  اشتغال دادگاه. باشد يك موضوع اداري است و فرآيندي قضايي نمي ها داراييثبت 
  .هاي كارفرما بر حسب زمان صرف شده افزايش يابد شود تا هزينه ثبت باعث مي

اي كردن سوابق زمين باعث  در لهستان براي رايانه ميالدي 2004انجام اصالحات در سال 
  .بهبود اوضاع در اين كشور شده است

شود تا اداره ثبت را بتوان به آساني به واحدهاي  ها باعث مي خروج عمليات ثبت از دادگاه
به اين ترتيب رديابي اسناد تداخلي و . خصوصي ثبت امالك متصل كرده و يكپارچه نمود

هاي الزم شده و امنيت حقوق مالكيت  نجام و زمان بيشتري صرف پيگيريتر ا تكراري آسان
 . شود بيشتر مي
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 ها الزحمه سازي ماليات و حق ساده) ب

كنند،  الزحمه و ماليات را براي ثبت اموال دريافت مي در كشورهايي كه انواع مختلف حق
بيشتري هم دارند  اين كشورها مراحل اداري. شود هزينه بااليي صرف انجام اين مراحل مي

ها و مراحل اداري  اين هزينه. اي معموال بايد به اداره متفاوتي پراخت شود الزحمه چراكه هر حق
كند و  كارآفرينان را به معامالت غيررسمي و عدم ارائه گزارش در خصوص ارزش دارايي مي

. اي پرداختني استه الزحمه حل اين مشكل در ادغام حق راه. سازد زمينه را براي فساد هموار مي
ها نيز با كاهش  ها، براي انجام اصالحات بايد پرداخت سازي و تجميع پرداخت رغم ساده علي

براي مثال موزامبيك ماليات بر نقل و . مواجه شوند البته اين به معناي كاهش درآمدها نيست
مزمان امار ثبت درصد كاهش داد بدون اينكه تأثيري منفي بر درآمد داشته باشد و ه75انتقال را 

 . رسمي در اين كشور افزايش يافت

 اختياري كردن حضور محضرداران) د

در برخي كشورها آنها ثبت اموال را . محضرداران اغلب وظايف مؤثر و مفيدي دارند
سازند، هويت طرفين را شناسايي كرده و  كنند، توافقات خريد و فروش را آماده مي مديريت مي

اما در كشورهايي كه مقامات اداره ثبت انجام اين وظايف را . كنند تأييد ميقانوني بودن اسناد را 
ها را تا حد زيادي باال  شود و هزينه معنا مي به عهده دارند اعطاي وظيفه به محضرداران اغلب بي

حقوق . برخي كشورها موفق به ثبت اموال بدون استفاده اجباري از محضرداران شدند. برد مي
  .كشورها امنيت كمتري ندارد و از كارايي باالتري نيز برخوردار استمالكيت در اين 
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  داليل انجام اصالحات 

كنندكه مقررات بيشتر و فرآيند  برخي ادعا مي. شود كارايي ثبت اموال باعث تقويت حقوق مالكيت مي
تر با خود شود در حاليكه پيچيدگي بيش تر ثبت اموال، باعث دقت نظر و ارتقاي حقوق مالكيت مي رسمي

  .آورد هايي براي تقلب و فساد به همراه مي نااطميناني، افزايش هزينه معامالتي و فرصت

ثبت كاراتر اموال با اعتبار خصوصي بيشتر، . شود امنيت بيشتر باعث تقويت بازارهاي اموال و اعتبار مي
  . م داردگذاري بيشتر بخش خصوصي، فساد كمتر و رسمي شدن اقتصاد ارتباط مستقي سرمايه

  راهكارهاي بهبود ثبت اموال و امالك- 6.3.4.2

وضعيت كنوني ثبت اموال و امالك در ايران داراي نقايص فراواني است كه در نتيجه آن بسياري از 
دهند از ثبت اموال و امالك خويش خودداري كرده و در نتيجه از فوايد  وكار ها ترجيح مي صاحبان كسب

براي بهبود . هاي غيررسمي و زيرزميني به انجام اين مهم بپردازند از روشآن نيز محروم گردند يا با استفاده 
  .در اين شاخص الزم است اقدامات زير صورت پذيرد

رساني شفاف و دقيق به صاحبان  الكترونيكي كردن مراحل مختلف ثبت اموال و اطالع-
كـه صـاحبان دارايـي     در صورتي. وكار جهت چگونگي طي كردن اين مراحل كسب

ورت دقيق و شفاف بدانند كه انجام مراحل ثبت چگونه و در چه زمان و با چه ص به
.پذيرد، تمايل بيشتري به انجام اين كار خواهند داشت اي انجام مي هزينه

هـاي پرداختـي جهـت ثبـت      ها و نهادهاي ذيربط و تعيين ميزان هزينه تجميع سازمان-
هـاي مربـوط بـه     يات يا تعرفهوجود تبعيض در پرداخت مال. اموال و امالك به آنان

انگيزگي و يا استفاده از  اي مأموران با آن موجب بي ثبت اموال و برخوردهاي سليقه
. باشد هاي غيررسمي براي ثبت اموال و امالك مي روش

هاي صنفي در ارائه برخي خـدمات مربـوط بـه     كارگيري بسياري از نهادها و تشكل به-
صـحت هرچـه بيشـتر ثبـت امـوال و امـالك       ثبت اموال و امالك موجب تسريع و 

.گردد مي
الكترونيكي كردن بسياري از مراحل مربوط به ثبت امـوال و امـالك كمـك بيشـتر و     -

غيرقضايي كردن ايـن مراحـل   . باشد وكار در ثبت اموال مي مؤثري به صاحبان كسب
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هـاي صـنفي را اعتبـار     تواند هم از وظايف نهاد قضايي بكاهد و هم تشـكل  نيز مي
  . يشتري بخشدب

  دريافت اعتبار .6.3.5

دهندگان هنگام دريافت وام و تسهيالت و تمديد مهلت وام به سابقه اعتباري و وثيقه وام گيرنده  وام
هاي كمتري  ها وام در اكثركشورهاي فقير كه قوانين ثبت اعتبار و وثيقه وجود ندارد، بانك. كنند توجه مي
  .اي دست به گريبان است ان در اين كشورها با مشكالت عديدهدهند و در نتيجه فعاليت كارآفرين ارائه مي

  كشورهاي انجام دهنده اصالحات و پيشتاز - 6.3.5.1

اداره  8گذاري اطالعات اعتباري را بهبود بخشيدند و  كشور شيوه اشتراك 25ميالدي،  2004در سال 
ليتواني، نيجريه،  اعتبار خصوصي جديد، عمليات اجرايي خود را در كشورهاي هند، اندونزي، قرقيزستان،

  .سعودي و اسلواكي آغاز كردند روماني، عربستان

  :گذاري اطالعات اعتباري به شرح زير است اصالحات انجام شده براي به اشتراك

  تصويب مقررات جديد -الف

گذاري  ترين اصالح در اين زمينه حذف موانع به اشتراك ميالدي متداول 2004در سال 
كه در هند، قزاقستان، اسرائيل، (وضع يك قانون يا مقررات ويژهاطالعات اعتباري از طريق 

كه (و يا از طريق افزودن يك متمم به قانون بانكداري بود ) نيكاراگوئه و روسيه صورت پذيرفت
بازنگري قانون در زالندنو باعث به ). در آذربايجان، كنيا، مقدونيه و جزيره موريس انجام شد

. ها شد كنندگان و كنترل شديد بر دقت داده اقع شكايت مصرفوجودآمدن مراحل اداري در مو
در ايتاليا نيز اين قانون به قابليت اعتماد و به موقع بودن گزارشات اعتباري تأكيد داشته اما زمان 

هاي  در يونان و اروگوئه نيز قانون حمايت از داده. است هاي قبلي را كاهش داده سازي داده ذخيره
 .ها مراقبت شود كنندگان وام و سالمت داده حريم دريافت جديد وضع شد تا از

 گسترش قلمرو اطالعات -ب

كنندگان را با بانك اطالعاتي  هاي كارت اعتباري مصرف در بنگالدش اداره ثبت عمومي، داده
اندوام خودرو  كنندگان وام كه نتوانسته ره ثبت در مصر نيز فهرست دريافتااد. خود ادغام كرد
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ها را ملزم ساخته تا تمامي  هندوراس همه بانك. بپردازند، احصاء نموده استدريافتي را 
  .اطالعات مثبت و منفي را گزارش دهند

 هاي بيشتر تحت پوشش قرار دادن تعداد وام -ج

اداره . دالر كاهش داد 5200دالر به  6900اداره ثبت عمومي مصر، حداكثر مقدار وام را از 
نفر 10000دالر كاهش داد و در نتيجه  6000دالر به  6600را از ثبت لبنان نيز سقف رقم وام 

  .بيشتر براي دريافت وام به اداره مراجعه كردند

 اي هاي مستقيم رايانه ها در شبكه ارائه داده -د

اندازي كرد كه زمان  اي راه هاي رايانه اداره ثبت عمومي بلغارستان سيستم مستقيمي در شبكه
  .دهد سه روز به چند ثانيه كاهش ميها را از  بازيابي داده

 ها ارتقاي كيفيت داده -ه

روز رساني سوابق اعتباري خود نشده باشند  هايي كه موفق به به در مغولستان براي بانك
ها و كاركنان  هايي بر بانك كشور نپال نيز مجازات. شود دالر وضع مي 900اي تا حداكثر  جريمه

كننده وام  اعتباري وضع كرد و در نتيجه تعداد افراد دريافتها به دليل عدم توزيع اطالعات  آن
  .درصد افزايش يافت 13

ها به اعتبارات بيشتر است كه ادارات ثبت اعتبار اقدام به توزيع همزمان  در كشورهايي دسترسي بنگاه
مومي،  هاي خدمات ع فروشان، بنگاه اطالعات مثبت و منفي، شامل اطالعات اعتبار دهندگان تجاري، خرده

ها در كشورهايي  دسترسي به وام. دهند كنند و به صورت الكترونيكي اطالعات را در دسترس قرار مي مي
  .ها به عنوان وثيقه استفاده شوند دهد همه دارايي بيشتر است كه قوانين وثيقه اجازه مي

  :شود اصالحات زير نيز باعث دسترسي بيشتر به اعتبارات مي

گذاري اطالعات اعتباري به اشتراكحذف موانع حقوقي براي 
هاي ضمانت شده سازي اولويت اعتبار دهندگان در دريافت وثيقه شفاف

تمركز ادارات ثبت عمومي بر نظارت
معرفي خالصه صورت جلسات اجرائي
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  داليل انجام اصالحات- 6.3.5.2

باشند  ر داشتهگيرندگان حقوق قانوني قوي و اطالعات اعتباري مناسب در اختيا اگر بستانكاران و وام
  .ها دسترسي بهتري به وام و شرايط اعتباري دارند بنگاه

گيرندگان و همچنين اطالعات بيشتر  دهندگان و وام كشورهايي كه از حقوق قانوني بيشتري براي وام
در صورت وجود بازارهاي . تري دارند هاي اعطا نشده كمتر و ريسك نظام مالي پايين برخوردارند، وام

هاي كوچك و زنان كه با بيشترين موانع براي  يابدو بنگاه گذاري و رشد افزايش مي را، سرمايهاعتباري كا
اند از اصالح قوانين مربوط به وثيقه و اطالعات اعتباري پشتيبان تصميمات  دسترسي به اطالعات مواجه

 .برند دريافت وام بيشترين نفع را مي

اربررسي وضعيت ايران در اين شاخص و ارائه راهك- 6.3.5.3

هاي كشور و دستوري بودن بسياري از مكانيزهاي پرداخت تسهيالت موجب  دولتي بودن اكثر بانك
ترين  عنوان يكي از اصلي است كه تأمين اعتبار و اطمينان داشتن نسبت به زمان و نحوه دريافت آن به شده

ه بيشتر در اين جهت بهبود هرچ. هاي اقتصادي باشد هاي جديد و گسترش بنگاه موانع ايجاد فعاليت
  .گردد شاخص موارد زير توصيه مي

نيازهـا و شـروط    شفاف شدن شرايط و ضوابط دريافت تسهيالت و ارائه كليـه پـيش  -
...ط به اخذ اعتبار مشتمل بر ميزان تسهيالت، نرخ سود، نوع وثيقه و ومرب

منظــور جلــوگيري از  رســمي، علنــي و شــفاف شــدن نحــوه پرداخــت تســهيالت بــه-
.فساد و اعمال غيررسمي در دريافت تسهيالت خواري، رانت

ها جهت نظارت بـر حسـن اجـراي قـوانين و      هاي صنفي و اتحاديه استفاده از تشكل-
ــد      ــابي و تأيي ــايي، ارزي ــان در شناس ــتفاده از آن ــوارد اس ــي م ــررات و در برخ مق

.  گيرندگان تسهيالت
استفاده  ري از سوءهاي اطالعاتي موجود در حوزه اخذ اعتبار جهت جلوگي ادغام بانك-

.هاي سالم و موفق ها و صيانت از حقوق بنگاه 
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هـاي دولتـي در مـورد     ها خصوصا بانك هاي ادواري توسط بانك تهيه و ارائه گزارش -
كننـدگان از   تر رقبا بـر اسـتفاده   كنندگان تسهيالت جهت نظارت هرچه دقيق دريافت
 . اعتبارات

  گذاران كوچك حمايت از سرمايه .6.3.6

گذاران منافع بسيار زيادي براي جامعه دارد و در جايي كه استثمار سهامداران اقليت  مايهحمايت از سر
در اين شرايط . گذاري ارزش ويژه و بااليي داشته و تمركز مالكيت كمتر است مهار شده است، سرمايه

بدون . دارند برند و كارآفرينان نيز به نقدينگي دسترسي ها سود مي گذاران از وجود تنوع دارايي سرمايه
ها به  گذاران كوچك، بازارهاي سرمايه توسعه پيدا نكرده و بانك گذار، خصوصا سرمايه حمايت از سرمايه

  .  شوند تنها منبع تأمين مالي تبديل مي

  كشورهاي انجام دهنده اصالحات و پيشتاز - 6.3.6.1

. اصالح كردند گذاران را كشور قوانين مربوط به حمايت از سرمايه 15بر اساس گزارش بانك جهاني 
   .است تايلند در صدر كشورهايي است كه به اين اصالحات اقدام كرده )3-6 جدول(

  
ميالدي در  2004انواع اصالحات صورت گرفته در كشورهاي مختلف در سال  :6-3جدول 

  گذاران خصوص حمايت از سرمايه

برابر معامالت  گذاران در بر اساس گزارش فوق چهار نوع اصالحات موجب حمايت از سرمايه
  :شود شخصي مي
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 گذاران در مورد منافع مديران در معامالت  ارائه اطالعات به سرمايه) الف

گذاران بايد  سرمايه. ترين نوع اصالحات در هر كشوري افزايش سطح افشاگري است آسان
كه به طوري . كنند آگاه باشند كه مديران شركت چه منافعي را در معامالت پيشنهادي دنبال مي

استفاده . رساند را متوقف سازند بتوانند از طريق رأي دادن، معامالتي كه به منافع آنها آسيب مي
 .  اي توزيع اطالعات مالي و مالكيتي را بسيار ارزان ساخته است هاي رايانه از شبكه

 گذاران غيرذينفع براي انجام معامالت شخصي الزام به تأييد مديران يا سرمايه) ب

هاي مرتبط، بطور خودكار مستلزم بازنگري و  كشور ديگر معامالت با طرف 24يا و در استرال
كشور ديگر براي  15در فنالند، مكزيك و . نفع در آن معامله است رأي دادن سهامداران غيرذي

 .   انجام معامالتي با مبلغ بيشتر از حد معين، طي مراحل تأييد ويژه اجباري است

 قوانين در خصوص تأييد سهامدارانهاي گريز از  حذف راه) ج

 .هاي قوي برخوردارند كمك به طرح دعاوي حقوقي در كشورهايي كه از دادگاه) د

المللي  هاي بين اياالت متحده امريكا مدت زمان طوالني به عنوان مقصد اصلي سرمايه
مات در اين كشور از طريق نظام دادگاهي و نقد و بررسي گسترده اقدا. شده است شناخته مي

اين اقدام باعث شده است كه امريكا يكي از . شود گذاران حمايت مي مديران، از سرمايه
  .ترين كشورها براي طرح دعاوي حقوقي سهامداران باشد آسان

  داليل انجام اصالحات - 6.3.6.2

گذاري كمتر در سهام عادي و ارزش ويژه  گذاري به معناي انجام سرمايه عدم حمايت كافي از سرمايه
گذاري در  هاي اخير در كشورهايي كه ريسك مصادره اموال بيشتر است، سهم سرمايه رسيدر بر. است

گذاران انجام  هاي مناسبي از سرمايه ها حمايت توليد ناخالص داخلي، نصف كشورهايي است كه در آن
  .  شود مي

 بررسي وضعيت ايران در اين شاخص و ارائه راهكار - 6.3.6.3

باشد الزم است در  وكار مي بانكي كه مورد توجه صاحبان كسب عالوه بر تأمين منابع مالي توسط شبكه
ها مشاركت  گذاري فضاي اقتصادي كشور شرايطي فراهم شود تا خانوارها عالقمند گردند تا در سرمايه

گذاران كوچك بدان نيازمند هستند تا در  هايي است كه سرمايه اين شرايط در گرو تضمين. گسترده نمايند
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دستيابي به چنين شرايطي مستلزم . ران و يا سهامداران بزرگ منافع آنها را تأمين نمايدگذا مقابل سرمايه
  .اقدامات زير است

گـذاران   ايجاد شفافيت در اندازه سهامداران و خصوصا منافع مديران شركت تا سرمايه -
 .كوچك از جايگاه و سهم خويش بااطالع گردند

هـاي   و همچنين ارئه شـفاف حسـاب   هاي شركت هاي ادواري از فعاليت ارائه گزارش -
 .ها، كسب سود و توزيع منافع شركت از نظر فعاليت

گذاران كوچك نسبت به رسيدگي به دعاوي احتمـالي آنـان در سـيتم     اطمينان سرمايه -
حل اختالف بنگاه اقتصادي همچنين محاكم قضـايي و حقـوقي رسـمي كشـور در     

 .مواقع ضروري

هـاي صـنفي بـراي     ها يا تشكل از طريق اتحاديه هاي نظارتي، حمايتي طراحي مكانيزم -
 . گذاران كوچك گذاران، خصوصا سرمايه صيانت از حقوق كليه سهامداران و سرمايه

 پرداخت ماليات .6.3.7

هاي قديم فعاليت نكوهيده و  آميز از زمان صورت ناعادالنه و تبعيض آوري ماليات به اخذ و جمع
ون اخذ ماليات هيچ پولي براي ساخت مدرسه، دادگاه، بداز طرف ديگر . شده است ناپسندي شمرده مي

كند تا  ها و جامعه كمك مي ها به بنگاه اين زيرساخت. جاده، فرودگاه و ساير زيربناهاي عمومي وجود ندارد
هاي مختلفي براي  در عين حال روش. باشند  تري داشته وري بيشتر و اوضاع اقتصادي مناسب بهره
اگر نظام مالياتي مناسب نباشد، . د كه برخي مناسب و برخي نامناسب هستندآوري ماليات وجود دار جمع

ها به اين نكته توجه  در ضمن بنگاه. بنگاه يا بايد فعاليت خود را متوقف كند و يا به فرار مالياتي اقدام نمايد
  . آورند دارند كه در قبال ماليات پرداختي چه تسهيالتي به دست مي

تر و پيچيدگي  هاي تجاري پايين ين است كه در كشورهاي ثروتمند، نرخ مالياتنكته قابل توجه ديگر ا
هزينه و سريع به معناي دردسر كمتر  هاي ساده و متوسط با نظام اداري كم ماليات. مالياتي نيز كمتر است

ن نقطه ها را به عنوا برعكس كشورهاي فقير تمايل دارند تا بنگاه. ها و درآمدهاي باالتر است براي بنگاه
هاي پردردسر و  چنين ماليات. هاي تجاري باالتري وضع نمايند آوري ماليات در نظر بگيرند و ماليات جمع

  .كند اي، انگيزه مناسبي براي فرار مالياتي ايجاد مي پرهزينه
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 كشورهاي انجام دهنده اصالحات و پيشتاز - 6.3.7.1

ات جدي در نظام مالياتي اقدام كشور به اصالحات و انجام تغيير 28بر اساس گزارش بانك جهاني، 
با اين حال . ها را كاهش دادند اكثر كشورها در پيروي از يك روند بلندمدت، نرخ ماليات شركت. اند كرده

ها و يا  رغم كاهش نرخ پذيري و پايه عملياتي اقدام نمودند بطوريكه علي چندين كشور به افزايش قانون
  .افزايش يافت ها، مجموع درآمد مالياتي ثابت ماندن آن

هاي  هاي تجاري به نسبت باالتري نسبت به مكزيك برخوردار است اما بنگاه كشور فنالند از ماليات
هاي فنالندي اين كشور را در  اين موضوع كه بنگاه. فنالندي شكايت كمتري درباره بار مالي ماليات دارند

  . كنند به همين قضيه مربوط است بندي مي هبين ده كشور با كيفيت باال در زيربناها و خدمات اجتماعي رتب

ميالدي كشور استوني به انجام اصالحات اساسي در قانون مالياتي اقدام نمود و  يك  1994در سال 
موفقيت اين كشور، ساير . ها و درآمد شخصي وضع نمود درصدي بر درآمد شركت26ماليات ثابت 

  .اصالحات نمودكشورهاي اروپاي شرقي را نيز ترغيب به انجام اين 

نگرو از شيوه ديگري پيروي كرده و از سيستم ماليات بر ارزش افزوده استفاده  كشور صربستان و مونته
سيستم ماليات بر ارزش افزوده از سرازير شدن ماليات . استفاده از اين سيتم مزاياي متعددي دارد. نمود

ماليات تا حدودي تنفيذي است چون اين نوع . كند كه ماليات بر ماليات پرداخت شود جلوگيري مي
كنند، بنابراين آنها مايل هستند تا  ها اعتبار مالياتي براي ماليات پرداختي خريدهاي خود دريافت مي شركت

  .هاي ثبت شده براي ماليات بر ارزش افزوده معامله كنند با ساير شركت

اما هنگامي . دي ايجاد نمايدهاي سياسي شده و منازعاتي ج تواند موجب چالش اصالحات مالياتي مي
. ها هم دولت نفع خواهند برد  ها ساده و عادالنه باشند و براي رشد ايجاد انگيزه نمايند هم بنگاه كه ماليات

  :شود روش براي اين اقدام به شرح زير بيان مي 4

 ها  تجميع ماليات -الف

 ها و امتيازات ويژه كاهش معافيت -ب

 ه مالياتيتسهيل مراحل تشكيل پروند -ج

  گسترش پايه مالياتي با تعديل نرخ مالياتي در كشورهاي در حال توسعه   -د
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  داليل انجام اصالحات - 6.3.7.2

در صورتي كه . دهند زيرا به سادگي قابل پرداخت هستند تر را ترجيح مي هاي مالياتي پايين ها نرخ بنگاه
تري دارند  اتي، انتظار دريافت خدمات مطلوبهاي مالي ها در قبال پرداخت هاي مالياتي باال باشند، بنگاه نرخ

  .دهد و اكثر اوقات در كشورهاي در حال توسعه اين اتفاق روي نمي

اكثر . شود آوردو باعث افزايش فساد مي هاي سنگين و ناعادالنه نتايج نامطلوبي به بار مي اخذ ماليات
با فعاليت . د غير رسمي فعاليت كننددهند كه در اقتصا كارآفرينان در مواجهه با چنين وضعيتي ترجيح مي

پردازند و درآمد مالياتي دولت براي ارائه خدمات  ها در بخش غير رسمي، آنها هيچ مالياتي نمي بنگاه
  .  يابد عمومي و ضروري دائما كاهش مي

  بررسي وضعيت ايران در اين شاخص و ارائه راهكار - 6.3.7.3

وجه و نظر سياستگذاران و صاحبان مشاغل بوده انجام اصالحات در نظام مالياتي كشور همواره مورد ت
است اما  در كشور ايران نيز در طول برنامه سوم و چهارم اصالحاتي در نظام مالياتي انجام شده. است

اهم . همچنان تا رسيدن به اهداف مورد نظر فاصله زيادي وجود دارد كه الزم است مورد توجه قرار گيرد
  .لياتي كشور مورد توجه قرار گيرد به شرح زير استمواردي كه الزم است در نظام ما

 .الكترونيكي كردن نحوه ارزيابي، تعيين و دريافت ماليات -

افـزاري قابـل اسـتفاد بـراي كليـه موديـان        هاي نرم تجهيز سازمان امور مالياتي به بسته -
اي به حـداقل برسـد و همچنـين اسـتفاده از      اي كه تفسيرهاي سليقه گونه مالياتي به

 .ديده براي بكارگيري آن زات و كارشناسان آموزشتجهي

 .گردد حذف كليه روابط و مناسبات تبعيضي و ناعادالنه كه موجب فرار مالياتي مي -

افزارهـاي   افزارهـا و نـرم   گسترش شيوه ماليات بر ارزش افزوده با اسـتفاده از سـخت   -
 .مناسب و گسترده

ي در تـدوين قـانون ماليـاتي و    هـاي صـنف   ها و تشكل استفاده هرچه بيشتر از اتحاديه -
هاي اجرايي آن و همچنين استفاده از آنان در جهـت اجـراي هرچـه بهتـر      نامه آيين

 . قوانين و مقررات مالياتي
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  تجارت خارجي .6.3.8

برقراري روابط و مناسبات تجاري با ساير كشورها جهت استفاده از تجارب، منابع و امكانات ساير 
تواند با تكيه بر  امروزه هيچ كشوري نمي. باشد ناپذير مي كشوري اجتنابكشورها براي توسعه اقتصادي هر 

براي  .طي كنديافتگي را  هاي ساير كشورها مدارهاي توسعه منابع داخلي خويش و بدون توجه به توانمندي
تر تعامل مثبت و سازنده با ساير كشورها الزم است نظام تجارت خارجي كشور  ايجاد هرچه بهتر و مناسب

  .  ماندهي گرددسا

  كشورهاي انجام دهنده اصالحات و پيشتاز - 6.3.8.1

بر اساس گزارش بانك جهاني بساري از كشورها، امور گمركي يا حمل و نقل تجاري را اصالح 
  .مصر در رأس كشورهايي است كه به انجام اصالحات گسترده اقدام نمودند. كردند

  كشورها  اصالحات
 كا،پرو،يجامائ گواتماال، مصر، ا،يكلمب ن،كامرو  گمرك در محدود يزمان سقف نييتع

  هيروس
  مجارستان ،يجيف  يكيالكترون يها پرونده ليتشك

  مني پاكستان،اوگاندا، آلمان،  يتجار يمجوزها حذف
  يشرق موريت س،يمور رهيجز ش،ياتر  سكير ليتحل بازرسانبا ييآشنا

  رواندا ن،يپيليف  حمل از فبل يها يبازرس توقف
  يعرب متحده امارات ،يتانيمور ن،يچ افغانستان،  بنادر و ها راه ها ساخت ريز بهبود
  اياسپان پاناما، ران،يل  يتجار اتيمال پرداخت ونياتوماس

Doing Business Database: Source 
ميالدي در  2004انواع اصالحات صورت گرفته در كشورهاي مختلف در سال  :6-4جدول 

 قل تجاريخصوص قوانين امور گمركي و حمل و ن

هاي مربوط به ترانزيت كاالهاي تجاري و گسترش روابط تجاري ميان كشورها، سه  براي كاهش هزينه
  .است هاي اصالحات به شرح ذيل مورد استفاده قرار گرفته روش از مؤثرترين راه

 اي قوانين امور گمركي و حمل و نقل اصالح منطقه  -الف

 ي اسناد تجاريتشكيل پرونده الكترونيكي براي بررس  -ب
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 استفاده از سياست ارزيابي ريسك در خصوص انجام بازرسي  -ج

 سپاري مديريت بازرسي و گمركي قبل از حمل پيمان  -د

  داليل انجام اصالحات - 6.3.8.2

كشورهايي كه از امور گمركي و حمل و نقل تجاري الكترونيكي برخوردارند، به اسناد و امضاهاي 
كمتري نيز براي انجام مراحل اداري و تشريفات گمركي مربوط به  كمتري نياز دارند و در نتيجه زمان

  .تر است در اين كشورها فعاليت صادركنندگان آسان. دهند هاي صادرات و واردات اختصاص مي رويه

مواجهه بازرگانان با تأخيرهاي طوالني در انجام تشريفات گمركي و تقاضاي متعدد رشوه، موجب 
. مرزهاي گمركي مجاز اجتناب كنند و كاالها را از طريق قاچاق ارائه نمايند شود كه آنان از عبور از مي

شود كه نظارتي بر كيفيت كاالي وارد شده و يا صادر شده  وروديا صدور كاال از طريق قاچاق موجب مي
  . بيني شده از راه ماليات بر واردات و صادرات نيز حاصل نشود صورت نپذيرد و درآمدهاي پيش

  يت ايران در اين شاخص و ارائه راهكاربررسي وضع - 6.3.8.3

سياسي  مشئ ها و موانع موجود در تجارت خارجي كه در اثر خط نظر از بسياري از محدوديت صرف
است تجارت خارجي ايران نيازمند برخي اصالحات اساسي است تا صاحبان  حاكم بر كشور شكل گرفته

  .ته باشندوكار نسبت به صادرات و واردات انگيزه بيشتري داش كسب

هاي خـارجي كشـور    هاي سياسي و نوسانات حاكم بر سياست حداقل رساندن تنش به -
 .براي برقراري يك وضعيت باثبات در انجام بازرگاني خارجي

استفاده هرچه بيشتر از خدمات الكترونيكي براي انجام صادارت و واردات از ابتدا تـا   -
 .ني مهندسيانتهاي پروسه صادرات يا واردات كاال يا خدمات ف

هاي صنفي در تدوين و اجـراي قـوانين    ها و تشكل تر اتحاديه مشاركت هرچه گسترده -
 .اي اي و غيرتعرفه تجارت خارجي مشتمل بر موانع تعرفه

هـاي اجرايـي در كليـه مراحـل گمركـي و ابـالغ و        نامه ها و آيين پايدارسازي سياست -
 . اي يرهاي سليقهاجراي شفاف و دقيق مقررات تجاري براي پرهيز از تفس
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  اجراي قراردادها .6.3.9

تر به دعاوي گوناگون بين اشخاص حقيقي و حقوقي  صيانت از اصل سرمايه و رسيدگي هرچه سريع
عنوان  وكار به خصوصا دعاوي بين مأموران دولت و فعاالن امور اقتصادي همواره از طرف صاحبان كسب

خواهند در  كليه اشخاصي كه مي. باشد وكار مي سببخش در فضاي ك ها و الزامات اطمينان يكي از ضرورت
هاي  يك محيط اقتصادي به فعاليت بپردازند الزم است از اعتماد كافي نسبت به اجراي قرادادها و ضمانت

  .اجرايي الزم براي حسن اجراي آن برخوردار باشند

  كشورهاي انجام دهنده اصالحات و پيشتاز - 6.3.9.1

ترين تأخير در مراحل دادگاهي را  ميالدي طوالني 2003ل نگرو كه در سا كشور صربستان و مونته
دو قانون جديد در اين كشور . روز كاهش داد 635به  1208داشت با انجام اصالحاتي روزهاي تأخير را از 

بر اساس اين قوانين سقف زماني مشخص . هاي مدني و اجرايي احكام قضايي تصويب شد درباره رويه
. رد بدهكار تنها سه روز پس از رأي قاضي فرصت درخواست تجديد نظر داردبراي مثال ف. تعيين گرديد

  .ماه طول بكشد 10توانست  پيش از اين، انجام اين مراحل مي

تر و بهتر قراردادها از سوي  جدول زير گوياي مجموعه اصالحاتي است كه براي اجراي هرچه سريع
  . آن اشاره شده است هاني بهاست كه در گزارش بانك ج كشورهاي مختلف صورت پذيرفته

ها را مجبور  وجود تأخيرهاي طوالني بنگاه. هزينه باشند ها بايد دردسترس، سريع، عادالنه و كم دادگاه
اگر مراجعه به دادگاه از . سازد تا دنبال ابزارهاي ديگري براي حل و فصل اختالفات خود باشند مي

پذيرد و تنها گروه كوچكي از مردم  ي كمتري صورت ميهاي بااليي برخوردار باشد معامالت تجار هزينه
   .كنند براي حل مشكالت خود به دادگاه مراجعه مي

  
ميالدي در  2004انواع اصالحات صورت گرفته در كشورهاي مختلف در سال  : 6-5جدول 

 ها خصوص شرايط دادگاه
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  :گونه مواقع ضروري است نانجام سه نوع اصالحات به شرح زير در اي

 ها پرونده  گيري كاهش تأخير در فرآيند تصميم -الف

 هاي تجديدنظر به دادگاه عالي كاهش تعداد ارجاع درخواست -ب

  اجراي حكمتشخيص و ايجاد فضاي رقابتي با تعدد مراجع  -ج

  داليل انجام اصالحات - 6.3.9.2

دليل اول آنكه اجراي آسان . ود داردها وج چندين استدالل قوي براي اصالح شرايط حاكم بر دادگاه
  .ها دارد دهي بيشتر بانك قراردادها رابطه نزديكي با وام

هاي فعال  هاي جديد و استخدام توسط بنگاه هايي با كارآيي باال ورود بنگاه دليل دوم اينكه وجود دادگاه
و در آخر . دهد كاهش مي دليل سوم آنكه انجام اصالحات تقاضا براي بودجه دولتي را. دهد را افزايش مي

تر و مراحل اداري كمتر  ها سريع اينكه سالمت قوه قضائيه در كشورهايي باالتر است كه صدور رأي پرونده
  .است

  بررسي وضعيت ايران در اين شاخص و ارائه راهكار - 6.3.9.3

است اما  هاي گذشته صورت گرفته عليرغم كليه اصالحاتي كه در نظام قضايي كشور در طي سال
فعاالن اقتصادي كشور نسبت به نحوه اجراي قراردادها و رسيدگي به دعاوي ناراضي و نامطمئن  همچنان

بخشي به اشخاص حقيقي و حقوقي در جهت رسيدگي به دعاوي و اجراي هرچه  جهت اطمينان. باشند مي
  .بهتر قراردارها الزم است در نظام قضايي و حقوقي كشور اصالحات زير انجام پذيرد

كه سرعت  اي گونه ها به ي كردن هرچه بيشتر روند دادرسي و برگزاري دادگاهالكترونيك -
 .حل اختالفات هرچه بيشتر و هزينه مترتب برآن به حداقل كاهش يابد

تر و  هاي حل اختالف صنفي و تخصصي براي رسيدگي هرچه سريع ساماندهي هيئت -
 .ها تر اختالفات و به رسميت شناختن اين هيئت دقيق

هاي تخصصي اقتصادي براي رسيدگي به دعاوي و  هاي خاصي از دادگاه هتشكيل شعب -
 .اجراي هرچه بهتر قراردادها

ها نسبت به مطلوب بودن نظام قضـايي   كسب اعتماد هرچه بيشتر ارباب رجوع دادگاه -
 .هزينه بودن نظام قضايي طرف بودن، در دسترس بودن، سريع بودن و كم از نظر بي
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هاي صنفي و كارشناسان خبره در مراحـل   ها و تشكل ز اتحاديهاستفاده هر چه بيشتر ا -
 .هاي حل اختالف ها و همچنين تقويت هيئت ها و دادگاه مختلف دادرسي

  تعطيل كردن كسب و كار .6.3.10

دليل شرايط محيطي يا فني با مشكالت گوناگون  تداوم فعاليت اقتصادي در برخي مواقع ممكن است به
گاه اقتصادي ناممكن گردد و در چنين وضعيتي بنگاه اقتصادي به ناچار روبرو شود كه ادامه فعاليت بن

  .گردد تعطيل و ورشكسته مي

هاي فعال كه  هاي ضعيف براي كمك به بنگاه هاي مؤثري براي تعطيل كردن بنگاه هر كشوري بايد رويه
  . كنند، داشته باشد مشكالت موقت را تجربه مي

  ازكشورهاي انجام دهنده اصالحات و پيشت - 6.3.10.1

كشور مورد تجديد نظراساسي قرار  9بر اساس گزارش بانك جهاني قوانين ورشكستگي در 
نگرو و ويتنام، قوانين  در هفت كشور برزيل، فنالند، اندونزي، ژاپن، پرتغال، صربستان و مونته. است گرفته

هايي  و اصالحيهها  اما كشورهاي ماداگاسكار و تايلند با متمم. ه استورشكستگي جديدي به تصويب رسيد
ها  ورشكستگي متمركز شده و بنابراين اتكاء و مراجعه به دادگاهقانون كه به قانون قبلي اضافه نمودند 

  .است فتهكاهش يا

ها شده و  تصويب قانون جديد ورشكستگي در پرتغال موجب سرعت بخشيدن به فرآيند دادخواهي
قاضي، . گيرد گيري ورشكستگي مورد نظر قرار ميدر اين قانون پي. قدرت اعتباردهندگان را افزايش داد

گيرندكه دستور  سرپرست اموال و بستانكار، به صورت مشترك آينده شركت را بررسي كرده و تصميم مي
ها را موجب  اصالحات جديد دامنه شرايطي كه دادخواهي. انحالل يا تجديد سازمان شركت را اعالم كنند

انجام اين تغييرات و اصالحات، زمان . سازد تر مي ورشكستگي را آسان گردد افزايش داده و تقاضا براي مي
 75سنت در يك دالر طلب به  69ماه كاهش داد و نرخ وصول طلب را از  6الزم براي ورشكستگي را 

  .داد سنت افزايش

هاي  اصالحات در كشور ژاپن نيز فرايند انجام امور ورشكستگي را سرعت داد چراكه به شركت
هاي تخصصي شهرهاي توكيو و اوزاكا حضور يابند و متصدي  جازه داده شد تا در دادگاهبيشتري ا

در گذشته رضايت تمامي اعتبار دهندگان براي . ها را جداي از ديگر مطالبات بفروشد ورشكستگي، دارايي
 . انداخت ها را به تأخير مي ها الزم بود و اين امر فرآيند فروش دارايي فروش دارايي
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تواند شامل مواردي به شرح  س گزارش و تجارب بانك جهاني انجام اصالحات در اين حوزه ميبر اسا
  :زير باشد

 تشويق به استمرار فعاليت كسب و كارهاي فعال و پويا) الف

اتكا . كند هاي ضعيف شده ولي فعال و توانمند را حفظ مي قوانين ورشكستگي كارا، بنگاه
ها منجر  تواند به ادامه فعاليت بنگاه ها مي حساب وي و تسويهبه ابزارهايي مانند اعطاي حق دعا

شود  استفاده از حق دعاوي اغلب به فروش كل بنگاه جهت ارائه به مالكان جديد منجر مي. شود
 .  كند كه آنرا به صورت يك بنگاه فعال حفظ مي

 تشكيل كميته اعتباردهندگان) ب

ندگان اعتبار اين اجازه داده شد به تأسيس با انجام اصالحات در كشور فنالند به اعطاكن
انجام اين اقدام براي امالك و . كميته اعتباردهندگان بپردازند تا به مسئول اموال مشاوره دهند

اين اقدام باعث شد كه قدرت اعتباردهندگان و نرخ وصول . مستغالت بزرگ اجباري است
الحاتي انگيزه اعتبار دهندگان را با علت اين افزايش آن است كه انجام چنين اص. افزايش يابد

سازد و  زماني كه  هاي ضعيف مرتبط مي هاي فعال و تعطيل كردن بنگاه تجديد سازمان بنگاه
ها باعث حداكثر شدن وصول طلب  اعتبار دهندگان در تصميمات مشاركت دارند، دادخواست

تجديد (كستگي شود و هنگامي كه اعتبار دهندگان از حق انتخاب در مورد روش ورش مي
كنند كه  برخوردارند، تنها زماني روش تجديد سازمان را انتخاب مي) سازمان يا تصفيه بنگاه

 . احتمال وصول مطالبات باال باشد

 اعطاي فرصت مجدد به كارآفرينان جهت شروعي تازه) ج

شود و حتي ممكن  هاي سنگيني مي در بعضي از كشورها ورشكستگي مشمول مجازات
بدهكاران ورشكسته با . ين ورشكسته مجوز تجاري خود را نيز از دست بدهداست كارآفر

هاي  چرا بايد با اعمال مجازاتكه مهمترين آن اين است كه اند،  مشكالت متعددي مواجه
ها، اصالح قوانين ورشكستگي  ؟ با توجه به تبعات اين مجازاتوضعيت تشديد شودحقوقي 

  . مورد استقبال قرار گرفت
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  نجام اصالحاتداليل ا- 6.3.10.2

قوانين ورشكستگي . ها به فضاي كسب و كار است تر آن ها به معناي ورود آسان تر بنگاه خروج آسان
ها براي اين موضوع كه  آزاد گذاشتن بنگاه. تواند كارآفرينان را به فعاليت اقتصادي تشويق كند مناسب مي

ها را در موقعيتي اثربخش  ارا، مردم و سرمايهها را بپذيرند و انجام اقدامات الزم از طريق فرآيندي ك شكست
  .شود هاي شغلي بيشتر مي در نتيجه كسب و كارها مؤثرتر و تعداد فرصت. دهد و بهينه قرار مي

  بررسي وضعيت ايران در اين شاخص و ارائه راهكار- 6.3.10.3

امكان  هاي توانمند اين هاي ناتوان و شركت دليل فقدان تفكيك ميان شركت هاي گذشته به در طي سال
عنوان يك ضرورت  ها به شدن و از چرخه توليد خارج شدن برخي شركت است كه ورشكسته وجود نيامده به

است كه كليه  تشخيص دقيق موجب شدهو عدم شفافيت و فقدان ارزيابي . و الزام مورد توجه قرار گيرد
براين اساس . ش نيز ادامه دهندده خوي نظر از ميزان توانمندي و قابليت آنان به فعاليت زيان ها صرف شركت

اي گردد و اصالحات زير مورد توجه قرار  الزم است در اقتصاد كشور نسبت به اين شاخص توجه ويژه
  .گيرد

هـا و   سازي روابط و مناسـبات اقتصـادي كشـور بـراي رقـابتي كـردن فعاليـت        شفاف-
ك دار تفكيـ  هـاي مشـكل   هاي غيراقتصادي و نـاتوان از شـركت   ها تا شركت شركت
.گردد

كه امكان بازسـازي و تـداوم فعاليـت را     هاي داراي مشكل و موانع در صورتي شركت-
عنـوان   هايي كه چنـين امكـاني ندارنـد بـه     دارند مورد حمايت قرار گرفته و شركت

.ورشكسته اعالم گردند
نظام قضايي و حقوقي كشور شـرايطي را فـراهم آورد تـا كليـه اشـخاص حقيقـي و       -

هاي ورشكسته از حمايت كافي و الزم برخـوردار شـده و    كتحقوقي مرتبط با شر
.كليه حقوق قانوني آنان حفظ گردد

هاي تسويه تشـكيل   هاي صنفي هيئت ها و تشكل با مشاركت گسترده و جدي اتحاديه-
. گرديده و در اسرع وقت فرآيند اعالم و اجراي ورشكستگي طي گردد
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 گيري و پيشنهادات نتيجه.6.4

ها تشكيك نمايند اما اجماع  برخي افراد نسبت به نحوه تعيين و ارزيابي شاخصهر چند ممكن است 
اند گوياي آن است كه  ها و نهادهاي مختلف بدست آمده هاي كه از طرف سازمان حاصل شده در شاخص

فضاي كسب و كار و همچنين محيط اقتصادي كشور از هر زاويه و بر اساس هر پارامتري كه محاسبه 
بر اساس آنچه كه در . نامطلوب و همچنين روند رو به افزايش نااطميناني را به دنبال داردوضعيت . گردد

تا اين روند . اي در اقتصاد كشور به اجرا گذاشته شود الزم است اقدامات همه جانبه. فصل ششم گفته شد
  .تغيير كرده و فضاي كسب و كار كشور بهبود يابد

ود جايگاه دولت در عرصه سياستگذاري، اجرا و نظارت و در فصل ششم راهكارهاي اساسي جهت بهب
گيري و تقويت نهادهاي اقتصادي و اجتماعي براي توانمندسازي بخش خصوصي  همچنين چگونگي شكل

تقويت نظام حقوقي و قضايي كشور براي ايجاد ثبات و پايداري در رسيدگي به   و در نهايت مكانيزم
  .گردد ديد كه به اختصار بدانها اشاره ميدعاوي و تثبيت حقوق مالكيت بيان گر

.در حوزه جايگاه و نقش نهاد دولت الزم است اقدامات ذيل صورت پذيرد-1
هاي اجرايي آن براي مشاركت دادن هر چه  نامه بازنگري در نحوه تهيه و تصويب قوانين و آيين1-1

بيشتر بخش خصوصي
  اي انين و پرهيز از تفسيرهاي سليقهايجاد شفافيت و ثبات هرچه بيشتر در اجراي قو    2-1

  هاي اقتصادي براي تسهيل و گسترش فعاليت "حكمراني خوب"افزايش استانداردهاي     3-1

ها براي  بهبود روابط ديپلماتيك با كشورهاي جهان و ايجاد تعامل مثبت و سازنده با دولت    4-1
  تقويت روابط تجاري

هاي اقتصادي و تقويت سهم  تيالي بخش دولتي به فعاليتبه حداقل رساندن انحصارات و اس    5-1
  بخش خصوصي 

هاي اقتصادي الزم است  در حوزه ايجاد و گسترش ساير نهادهاي مورد نياز براي تقويت فعاليت.2
 .هاي زير برداشته شود گام

  هاي اقتصادي ها از جمله حوزه نهاد در همه حوزه تقويت نهادهاي مردمايجاد، گسترش و1-2
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  مجوزها ات و ها و وظايف مربوط به دادن امتياز واگذاري مسئوليت     2-2

  بيشتر آن پذيري هرچه تقويت اركان نهاد بازار براي رقابت     3-2

  گسترش و تقويت نهادهاي مدني براي تثبيت حقوق مالكانه     4-2

ي و قضايي نيز براي تكميل نقش نهادها در در ساماندهي اقتصاد كشور الزم است در حوزه نهاد حقوق
.اقدامات زير صورت پذيرد

نهاد كه به عنوان مكمل نهاد رسمي قضايي كشور به  ايجاد و گسترش نهادهاي حقوقي مردم
  ) هاي حل اختالف هيئت. (دعاوي رسيدگي كنند

  هاي تخصصي براي رسيدگي به دعاوي خاص و ويژه اهگايجاد و گسترش داد     2-3

  ه فعاالن اقتصادي به نظام قضايي در جهت تقويت حقوق مالكيتجانب جلب اعتماد همه     3-3

  جانبه از آن به رسميت شناختن مالكيت معنوي و تالش براي دفاع همه     4-3

ناپذير است،  نياز يك اقتصاد سالم و شكوفا اجتناب عنوان مقدمه و پيش الذكر كه به عالوه بر موارد فوق
  . ط بانك جهاني نيز اصالحات الزم صورت پذيردهاي ارائه شده توس الزم است در شاخص

نكته اساسي در بهبود فضاي كسب و كار در كشور آن است كه تمامي اين پيشنهادات ممكن است در 
اما مشكل اصلي ان است كه . ساله درج شده باشد 5هاي  انداز و برنامه قالب اسناد كتبي و ارايه مدون چشم

شود و از سوي ديگر بخش خصوصي و فعاالن اقتصادي نيز از  زارده نميمتاسفانه اين راهكارها به اجرا گ
ترين مدعي، خواستار اجراي دقيق اين راهكارها  چنان توان و موقعيتي برخوردار نيستند كه به عنوان اصلي

  . باشند

ست ممكن ااست و  المللي انجام شده ها توسط نهادهاي بين كه اكثر اين بررسي در پايان با توجه به آن
گردد كه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به  در تهيه آنها از اطالعات باواسطه استفاده شده باشد، پيشنهاد مي

ها در محيط اقتصادي  هاي تعريف شده به تعيين و محاسبه اين شاخص صورت مستقل بر اساس شاخص
  .باشد پذير مي انجام اين كار از دو روش امكان. كشور بپردازد

در اين روش با . نظران از طريق روش پيمايشي اده از روش رجوع به نخبگان و صاحباستف) الف
شود در قالب مدل بانك جهاني يا طراحي يك مدل جديد به  طراحي پرسشنامه مشخص كوشش مي

  .بندي، تجزيه و تحليل ارزيابي فضاي كسب و كار در كشور پرداخت آوري طبقه جمع
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ها، تعداد مراحل و ميزان زمان مورد نياز براي پشت سر گذاردن  استفاده از روش محاسبه هزينه) ب
  .هاي مختلف مراحل مختلف از آغاز تا پايان يك پروژه اقتصادي در كشور در حوزه

توان به صورت مستقل به بررسي فضاي كسب و  هاي معرفي شده مي با استفاده از هر كدام از روش
المللي  هاي بين هاي ارايه شده توسط سازمان با شاخص هاي بدست آمده را كار كشور پرداخت و شاخص

  .مقايسه كرد
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  مقايسه شاخص فضاي كسب و كار با ساير شاخص ها –فصل هفتم 

  مقدمه- 7.1

هاي پيش بررسي شد رتبه كسب و كار ايران از ميانگين رتبه كشورهاي جهان  همانطور كه در فصل
ران وكشورهاي جهان سومي در مقايسه با كشورهاي تفاوت زيادي بين رتبه اي. تر است سومي هم نامناسب

- 7نمودار (در حال توسعه و توسعه يافته وجود دارد كه نشان از اوضاع نامناسب كسب و كار در ايران دارد
1.(  

Doing Business database: Source  
  جايگاه ايران از منظر رتبه كسب و كار : 7-1نمودار 

. نمايد ناپذير مي هاي مربوط را اجتناب ر نسبت به بهبود شاخصاين وضعيت ضرورت توجه هرچه بيشت
گردد  المللي ارئه مي هايي كه توسط ساير نهادها و مؤسسات بين بندي ها و رتبه تأملي در ساير بررسي

هاي اخير اين روند  نكته قابل تأمل ديگر آنست كه در طي سال. كند ضرورت اين توجه را دوچندان مي
ها و نهادهاي بين المللي از زواياي  با توجه به اينكه سازمان. ده و همچنان ادامه داردنامناسب تشديد ش

ها  پردازند تاملي در كليه اين شاخص مختلف و متفاوتي به بررسي وضعيت كلي اقتصاد كشورها مي
  .دهد موقعيت و جايگاه اقتصاد كشور در بين كشورهاي جهان را نشان مي
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هاي انجام شده پيرامون متغيرهاي مهم  ها و بررسي به برخي از شاخصتر شدن اين بحث  جهت روشن
  .گردد اشاره مي. المللي صورت گرفته است هاي بين و مؤثر اقتصادي كه توسط سازمان

 محور شاخص اقتصاد دانش - 7.2

كارگيري اقتصاد دانايي در ميان كشورها مطالعاتي انجام  بانك جهاني در بررسي نحوه و ميزان به
دهد كشورهاي جهان و خصوصا كشورهاي منطقه تا چه اندازه از الزامات اقتصاد  كه نشان مي است داده

  .گيرند محور بهره مي دانش

كشور منطقه، كشور ايران در رتبه سيزدهم قرار دارد و اين  18دهد كه در بين  بررسي مذكور نشان مي
  .باشد بهره مي بيبه مفهوم آنست كه اقتصاد ايران تا چه اندازه از اين الزامات 

 
در مقايسه  2009هاي تخمين دانش بانك جهاني در سال  وضعيت ايران در شاخص : 7-2نمودار 

  1995با سال 
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هاي مختلف  دهد كه كشور ايران در ميان كشورهاي حوزه منا از نظر شاخص جدول زير نشان مي
  .اقتصاد دانايي در چه جايگاهي قرار دارد

 

 محور در مقايسه با كشورهاي منطقه منا در الزامات اقتصاد دانش وضعيت ايران :7-1جدول 

 شاخص آزادي اقتصادي - 7.3

هاي گذشته كوشيده است با استفاده  المللي است كه در طي سال بنياد فريزر يكي ديگر از مؤسسات بين
ي هاي اقتصادي به ارزيابي و تحليل فضاي عمومي اقتصادي كشورها از اطالعات مربوط به برخي شاخص

ترين عواملي هستند كه تحت عنوان  پذيري اقتصاد، مهم از نظر اين مؤسسه شفافيت و رقابت. جهان بپردازد
باشند و بر اين اساس اين مؤسسه  قادر به ترسيم فضاي عمومي اقتصادي كشورها مي "آزادي اقتصادي"
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دي كشورهاي جهان بن كوشد با محاسبه شاخص آزادي اقتصادي به تجزيه و تحليل و همچنين رتبه مي
  .بپردازد

هرچند شاخص آزادي اقتصادي بر مبناي متغيرهايي چون فساد، رانت و انحصار مورد سنجش و 
باشد اما اين مؤسسه  گيرد و اين پارامترها نيز همواره در اقتصاد كشورها مخفي و پنهان مي ارزيابي قرار مي

ها  هاي مجازي به محاسبه اين شاخص خي شاخصها و تعريف بر است تا با استفاده از انواع روش كوشيده
  . بپردازد

بر اساس اين محاسبات و با تكيه بر آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي بنياد فريزر، شاخص آزادي 
 10از شاخص كل  99/5ميالدي برابر عدد  2009اقتصادي محاسبه شده براي ايران در گزارش سال 

شايان . كند كشور بررسي شده معرفي مي 153اقتصاد آزاد دنيا از بين  امين112باشد كه اين عدد ايران را  مي
رتبه ايران در اين . در رتبه نخست آزادي اقتصادي قرار دارد 97/8كنگ با كسب امتياز  ذكر است كه هنگ

باشد كه نمره شاخصشان از سال  كشوري مي 12بخش نيست ولي ايران در شمار  ليست چندان رضايت
ميزان تغييرشاخص آزادي اقتصادي بنياد  3-7در نمودار . واحد افزايش يافته است 50/2بيش از  1980

com.freetheworld.www ,( نمايش داده شده است  9200تا  2000فريزر براي ايران از سال 

org.heritage.www (  

 
  9200تا  2000از سال ) بنياد فريزر(قتصادي ايرانميزان تغيير شاخص آزادي ا : 7-3نمودار 
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 2005تا  2000هاي  دهد كه هرچند در كشور ايران در طي سال روند تغييرات شاخص فوق نشان مي
بعد اين روند نزولي شده است كه  به 2005هاي  است اما در سال روند رو به بهبود نسبتا مطلوبي داشته
 . باشد تصادي در ايران ميبيانگر نامطلوب بودن شاخص آزادي اق

 پذيري اقتصاد شاخص رقابت - 7.4

هاي  مؤسسه ديگري كه در زمينه تجزيه و تحليل فضاي عمومي اقتصادي كشورها به بررسي شاخص
از نظر اين مؤسسه مطلوب بودن فضاي اقتصادي . باشد پردازد، بنياد هريتيج مي مورد نظر خويش مي
بر اين . باشد گذار مي ملي است كه بر رشد و توسعه كشورها تأثيرترين عا گذاران مهم كشورها براي سرمايه

كوشد با تكيه بر عوامل مختلف به تجزيه و تحليل درجه آزادي اقتصادي كشورها  اساس اين مؤسسه نيز مي
  .  بندي آنها بپردازد هاي محاسبه شده به رتبه بپردازد و بر اساس شاخص

رجه آزادي اقتصادي كشورها، بنياد هريتيج نيز كوشيده عالوه بر محاسبات انجام شده در خصوص د
هاي ديگر نيز بپردازد كه بيانگر  است در ارائه تصوير كلي از اقتصاد كشورها به محاسبه برخي شاخص

در شاخص . باشد گذاران و فعاالن اقتصادي مي محيط عمومي اقتصاد و ميزان مطلوب بودن آن براي سرمايه
 4/43نيز كشورمان وضعيت مناسبي نداشته و با كسب امتياز  2009ريتيج براي سال ارائه شده توسط بنياد ه

هاي گوناگوني را مورد  اين شاخص مؤلفه. باشد كشور مي 179امين اقتصاد آزاد دنيا از بين 160، 100از 
آزادي از "دهد اما يكي از ده شاخص اصلي تعيين كننده نمره شاخص آزادي اقتصادي  توجه قرار مي

امين كشور دنيا از لحاظ مبارزه با 141، در جايگاه 100از  23كشور ايران با كسب نمره . نام دارد "1ادفس
نشان  2010تا  1995روند نمرات شاخص آزادي اقتصادي ايران را از سال  4نمودار . فساد قرار دارد

  .دهد مي

رشد بوده  صعودي و روبه 2005گردد روند تغييرات شاخص تا سال  همانطور كه در نمودار مشاهده مي
  بعد شاخص آزادي اقتصادي روند نزولي يافته و روبه به 2005است اما بر اساس اين شاخص نيز از سال 

   .است كاهش گذارده

                                           
1 Freedom From Corruption 
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  2010تا  1996از سال ) بنياد هريتيج(ميزان تغيير شاخص آزادي اقتصادي ايران : 7-4نمودار 

د كشور ايران را در ميان كشورهاي منطقه و حوزه هاي مختلف اقتصا وضعيت شاخص 2 - 7جدول 
MENA دهد نشان مي.  

  
 

  2008شاخص آزادي اقتصادي در سال  : 7-2جدول 
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هاي محاسبه شده توسط بنياد هريتيج و روند  تر شاخص جهت روشن شدن اين بحث و بررسي دقيق
صورت جداگانه مورد  ا بهه تغييرات آنها در چند سال اخير سه شاخص مهم مورد توجه در اين بررسي

  .گيرد تأكيد قرار مي

  آزادي اقتصادي) الف

در . گردد اين شاخص بر اساس مالحظه عوامل مختلف و مؤثر بر رقابتي شدن اقتصاد محاسبه مي
هاي مبادله  محاسبه اين شاخص قوانين حاكم بر بازارهاي مالي، قوانين تجاري و بازرگاني و همچنين هزينه

امتياز به عنوان مبناي محاسبه و  100دهنده ميزان امتياز كشور از  جدول زير نشان. گيرند ميمورد توجه قرار 
  .باشد كشور مورد بررسي مي 178همچنين رتبه كشور در ميان 

    سال 2005 2006 2007 2008 2009 2010
IRAN  169  169  149  150  149  135  178از (رتبه(  

  100امتياز از   51  45  45  45  45  43

  وضعيت آزادي اقتصادي در ايران از نگاه هريتيج :7-3ول جد

به  2005هاي  شود امتياز كسب شده توسط اقتصاد ايران از سال همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي
است و همچنين رتبه ايران نيز در ميان كشورها افزايش يافته است كه بيانگر  بعد روند نزولي داشته 

  . باشد هاي گذشته مي ادي كشور در طي سالاقتص آزادينامطلوب بودن 

  گذاري شاخص آزادي سرمايه) ب

است قوانين كار، مبادالت مالي وميزان دسترسي به ارز براي  در محاسبه اين شاخص كوشش شده
ها و مخاطرات سياسي و اقتصادي  گذاران خارجي و قوانين و مقررات حاكم بر ممنوعيت سرمايه
   .قرار گيردگذاران مورد توجه  سرمايه

    سال 2005 2006 2007 2008 20102009
IRAN  174  173  152  153  153  135  178از (رتبه(  

  100امتياز از   30  10  10  10  10  0

  گذاري در ايران از نگاه هريتيج وضعيت آزادي سرمايه :7-4جدول 
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رتبه ايران روند  دعبه ب 2005هاي  محاسبات انجام شده در مورد اين شاخص بيانگر آنست كه از سال
  .صعود كرده است 2010در سال  174در سال مذكور به رتبه  135طوريكه از رتبه  صعودي داشته است به

  آزادي پولي) ج

در محاسبه اين شاخص ميزان دخالت دولت در بازارهاي پولي و كنترل نرخ سود بانكي و استقالل 
   .است بانك مركزي كشور مورد توجه قرار گرفته

  

    سال 2005 2006 2007 2008 2009  2010
IRAN  176  172  151  150  151  143  180از (رتبه(  

  100امتياز از   60  60  62  61  60  55

  وضعيت آزادي پولي در ايران از نگاه هريتيج 7-5جدول 

روند نزولي  2005شاخص فوق الذكر نيز گوياي آنست كه امتياز كسب شده توسط ايران از سال 
  .است افزايش يافته 176به  143رتبه ايران از  داشته و در نتيجه

هاي مطرح شده در محاسبات بنياد هريتيج بيانگر روند نامطلوب در فضاي عمومي  تمامي شاخص
  .باشد اقتصاد كشور مي

 شاخص ريسك - 7.5

پردازد مؤسسه يوروماني  يكي ديگر از مؤسساتي كه به بررسي فضاي اقتصادي كشورهاي مختلف مي
)Euromoney (گذاري در كشورهاي  اين مؤسسه براي حصول ميزان ريسك و فضاي امن سرمايه. باشد مي

. باشند خود مي كند كه هر يك از پارامترها داراي وزن مخصوص به جهان از شش پارامتر استفاده مي
تم قضايي سشاخص ريسك سياسي مشتمل بر ثبات حاكميت، محيط قانونگذازي و استقالل نهاد قانون، سي

 وزن شاخص كلي ريسك را بر عهده دارد% 30ل آن، ميزان فساد حاكميت و شفافيت اطالعاتي كه و استقال
باشد مشتمل  مي% 30شاخص وضعيت كالن اقتصادي كشور كه داراي وزن . باشند ها مي اجزاي اين شاخص
مركزي هاي ارزي و ريسك نوسانات ارز و استقالل بانك  ، نرخ بيكاري، سياستGDPبر نرخ رشد ساالنه 

وزن مشتمل بر ساختار جمعيتي و جنسيتي، قوانين كار و روابط % 10شاخص ساختار بنيادي با . باشد مي
المللي،  شاخص دسترسي به منابع مالي بين. باشد هاي موجود مي موجود در بازار نيروي كار و زيرساخت
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دهنده  وزن تشكيل% 10وزن و همچنين شاخص رتبه اوراق ملي، % 10وزن و شاخص رتبه اعتباري، % 10
  .باشد وزن شاخص رتبه ريسك كشور مي% 100

باشد  هاي فوق از رتبه قابل قبولي برخوردار نمي بر اساس شاخص فوق كشور ايران در تمامي شاخص
  .كشور به خود اختصاص داده است 185را از بين  137و بر اساس شاخص كلي نيز رتبه 

رتبه 
اوراق 
  ملي

رتبه 
  اعتباري

دسترسي 
ه منابع ب

  مالي

ساختار 
  بنيادي

عملكرد 
  اقتصادي

ريسك 
  سياسي

رتبه 
ريسك 
  كشور

2010  

10 10 10 10 30 30 100 Max 
  )1(نروژ 93.33 28.19 26.89 8.25 10 10 10
  )137(ايران 32.97 12.25 14.01 5.24 0 0 0

  گذاري كشور از ديد موسسه يوروماني وضعيت ريسك و فضاي امن سرمايه :7-6جدول 
 اخص حكمراني خوبش - 7.6

گردد شاخص  هايي كه در ارزيابي وضعيت كلي كشورهاي جهان بر آن تأكيد مي از ديگر شاخص
اين شاخص بيانگر ميزان مشاركت سياسي مردم در انتخاب مسئولين كشور . باشد حكمراني خوب مي

اند  نان توانستهآميز بوده و حكمرا باشد و بيانگر آنست كه آيا جابجايي قدرت در كشورها مسالمت مي
اين شاخص با تكيه بر سه مؤلفه مهم . هاي الزم اقتصادي فراهم آورند رضايت مردم را در ايجاد زيرساخت

بر اساس اين شاخص نيز كشور ايران در بين . گردد آزادي بيان، آزادي احزاب و آزادي رسانه تنظيم مي
  باشد ت مطلوبي نميقرار دارد كه وضعي 200تا  170كشور جهان در رتبه بين  213

2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2000
  98
  96
سال  
  

I
R
A
N  

197  193  193  193  186  181  175  164  158  154  170  
رتبه 

  )213از(

8  8  8  8  13  13  13  18  20  22  11  
امتياز از 

100  

  وضعيت حكمراني خوب در ايران : 7-7جدول 
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به بعد روند  2005هاي  يت است كه رتبه ايران در سالتامل در شاخص فوق نيز گوياي اين واقع
  .صعودي داشته است

 شاخص فساد - 7.7

. گيرد هايي كه در بررسي اقتصادي كشورها  همواره مورد توجه قرار گرفته و مي از ديگر شاخص
هاي نسبت مالكيت بخش خصوصي از اقتصاد، امكان  اين شاخص با توجه به  مولفه. شاخص فساد است

اين . باشد گيري مالي و ميزان شفافيت در جريان آزاد اطالعات مي فراد مختلف به سطوح  تصميمدستيابي ا
   .كشور  جهان در جايگاه قابل قبولي قرار ندارد 213دهد كه كشور ايران در بين  نيز نشان مي  شاخص

  

2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2000
  98
  96
سال  
  

IR
A

N
 

166  148  129  128  127  127  101  101  132  136  130  
رتبه 

  )213از(

22  28  37  39  39  38  48  49  31  29  31  
امتياز از 

100  

  وضعيت فساد در اقتصاد ايران :7-8جدول 

رغم روند مثبت و مطلوبي كه در  هاي فوق نشان دهنده اين است كه علي تاملي در كليه شاخص
ها ديده شده، از سال  در بهبود شاخص 2005تا  2000هاي  هاي آغازين  قرن بيست و يكم يعني سال سال

  .ها روند روبه كاهش و نزولي داشته است به بعد كليه شاخص 2005

ها از جمله تشخيص ميزان فساد  به عبارت روشنتر بررسي فضاي كسب و كار با ساير شاخص   
مي نمايد كه با تكيه به اين اقتصادي، اقتصاد زيرزميني و رانت در يك محيط اقتصادي اين امكان را فراهم 

ها در خصوص فضاي كسب و كار نيز اظهار نظر و ارزيابي الزم را ارائه نمود زيرا  بندي ها و رتبه شاخص
  . نگرند اي خاص به يك موضوع واحد مي ها هر يك از زاويهاين شاخص
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  موسسه فريزر  بنياد هريتيج  عنوان موسسه
سازمان شفافيت 

  الملل بين
  بانك جهاني

  هاي شاخص
 مورد ارزيابي 

  آزادي كسب و كار
حجم و اندازه 

  دولت
  و كار سهولت آغاز كسب  اختالس

   آزادي تجارت
ساختار قانوني 
و امنيت حقوق 

  مالكيت
  اخذ مجوزها  گيري رشوه

  نقدينگي    آزادي مالي دولت
خريد و فروش 

  اي دولتيه پست
  كار نيروي اخراج و استخدام

   اندازه دولت
دي تجارت آزا

  الملي بين
پذيري دستگاه  رشوه

  قضايي
  ثبت مالكيت  

  آزادي پولي
قوانين مالي، 
بازار كار و 
  تجارت

فساد مالي در ميان 
سياستمداران و 

  هاي دولتي مقام
  اخذ اعتبار

آزادي 
  گذاري سرمايه

  
عدم مقابله كافي يا 
ناكارآيي در پيكار 

  با مواد مخدر
  حمايت از سرمايه گذاران

  وضعيت نظام مالياتي      زادي ماليآ
  تجارت فرامرزي      مالكيت  وقحق

عاري بودن از 
   فساد

  الزام آور بودن قراردادها    

  انحالل يك فعاليت      شفافيت بازار
 اقتصادي مولفه

 مورد ارزيابي 
درجه آزادي 
  اقتصادي

درجه آزادي 
  اقتصادي

المللي  شفافيت بين
  )درك فساد(

  سهولت كسب و كار

  هاي ارزيابي اقتصاد كشورها در مؤسسات جهاني مختلف فهرست شاخص: 7-9جدول  
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  موسسه

  سال 
  بانك جهاني  الملل سازمان شفافيت بين  مؤسسه فريزر  بنياد هريتيج

  155از  119  163 از 106  120از  103  163 از 105  2006
  175از  131  180از 131  145از  108  179 از 131  2007
  178از  135  180از  141  141از  108  180 از 141  2008
  181از  142  180از  168  153از  112  180 از 168  2009

  اي بين الملليه بندي جايگاه اقتصاد ايران در انواع رتبه: 7-10جدول 

  

المللي  هاي بين ها اين است كه اگر چه كليه نهادها و سازمان بندي نكته قابل توجه در انواع رتبه
اما جايگاه ايران در تمامي آنها تقريبا ) 7-10جدول (نند ك گيري مي اي مشابه و متفاوتي را اندازهه اخصش

توان نتيجه گرفت كه از هر  از اين واقعيت مي. مشابه است و در موارد كمي تفاوت قابل مالحظه دارد
وضعيت اجمالي اقتصاد گيري كنند نتايج، گوياي  منظري كه وضعيت عمومي اقتصاد كشورها را اندازه

هاي اقتصادي  مايي ندارند، بلكه روند تغيير واقعيتن ا لزوما قصد سياهه خواهد بود و نيز اين گزارش
  .كنند گيري مي كشورها را از منظر تعريف شده خود اندازه
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