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  تعاریف و مفهوم فضاي کسب و کار - اول فصل .١1

  مقدمه1.1

گذاري، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم،  هاي اقتصادي بیشتر موجب رشد سرمایه از آنجایی که فعالیت

گردد کلیه کشورها براي ایجاد فضاي کسب و کار توسط فعاالن اقتصادي  مالیات براي دولت و رفاه جامعه می

  . اند کنند و اقدامات اصالحی زیادي انجام داده تالش می

هاي  زیرساختقوانین،ازاي پیچیدهمجموعهبربازاراقتصادیکدرخصوصیبخشتوسعهائیکهآنجاز

مستقیم گذاري سرمایهجذبمالی،بازارهايتوسعهکالن،اقتصادثباتبامحیطنهادي،وفیزیکیگسترده

یادگیري مبتنیوآموزشفناوري،ارتقاءهاي سیستمکار،بازارمقرراتمتوسط،وکوچکصنایعتوسعهخارجی

شدنو فراهمباشدداشتهراتتغییرااینباهمگامحرکتتواناییتوسعه،ابعاددایمیتغییرمسیردرتااست

ایجادلذاافتد، اتفاق نمیخودکارصورتبهاقتصادیکدرتوسعهالگويسازي پیادهمنظوربهمجموعهاین

دروسیاستایناولیه اجرايالزاماتازکاروکسبموانعرفعوتوسعهبرايزیربناییونهاديهاي زیرساخت

اصالحاستمسلمآنچه .استاصنافتولیتوبازرگانیاتاقازجملهمدنینهادهايودولتضروريوظایفزمره

تقویتجهتدراساسیوگامی مثبتتنهانهجهانیعرصهدرمزبورهاي شاخصبهبودوکاروکسبفضاي

بلکهشودمیمحسوبکشوردرو تولیداشتغالسطحارتقا،اقتصادعرصهدرخصوصیبخشمشارکتجنبه

ورودجریانتسهیلوارتقاوکشوربهبراي ورودخارجیگذارانسرمایهاستقبالبرايمهمسیگنالیقطعبطور

  .رودمیشماربهکشوربهفناوري

الزمه دستیابی به این هدف ایجاد و گسترش . جوامع بشري است رشد و توسعه اقتصادي از مهمترین اهداف

فعالیت اقتصادي است و مهمترین پیش شرط فعاالن اقتصادي جهت فعالیت، وجود ثبات، آرامش و به عبارت 

دیگر امنیت اقتصادي در کشور است به نحوي که سرمایه گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه 

امنیت اقتصادي را می توان طبق برخی از تعاریف، آزادي . و سرمایه گذاري خود را پیش بینی کنندتولید، توزیع 

از هر نوع ترس، شک و ابهام در کم توجهی یا بی توجهی به تعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان 

رف آن صورت می گیرد که خود از برخورداري از ثمره فعالیتهایی دانست که در زمینه تولید ثروت، توزیع و مص

  )1387برومند، . (ودش موجب باالرفتن استانداردهاي زندگی و رشد اقتصادي پایدار می
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فراهم نمودن شرایط الزم براي سرمایه گذاري . انجام هرگونه فعالیت اقتصادي نیاز به سرمایه گذاري دارد

گذاري خارجی خود راهی براي ورود فناوري داخلی اولین گام براي استفاده از ظرفیت هاي موجود و سرمایه 

براي جذب و گسترش سرمایه گذاري داخلی و خارجی کاهش ریسک  .جدید و دستاوردهاي نوین به کشورهاست

در حقیقت سرمایه گذاران و . سرمایه گذاري از طریق فراهم نمودن امنیت اقتصادي و اجتماعی ضرورت می یابد

ورود آسان شرکتها و . ت دارند که امنیت حقوق مالکیت افراد تأمین شده باشدکارآفرینان در محیطی امکان فعالی

فعاالن اقتصادي به بازار و خروج آسان از آن، انعطاف در استفاده حداکثر از منابع، حقوق مالکیت شفاف و 

 .زیرساختهاي اقتصادي و اجتماعی مناسب به اعتماد و تشویق هر چه بیشتر سرمایه گذاران می انجامد

هزینه هاي . فعالیت اقتصادي هزینه انجام این فعالیت ها یا کسب و کارها استیکی از عوامل تأثیرگذار بر

باالي کسب و کار موجب باال رفتن بهاي تمام شده محصوالت و در نتیجه کاهش رقابت پذیري آنها بویژه در 

صادراتی تنها در صورت پایین بودن هزینه در بعد بین المللی، کاالهاي . مقایسه با کاالهاي مشابه خارجی است

بخشی از هزینه هاي کسب و کار مربوط به . هاي تولید می توانند با جایگزین هاي خارجی خود رقابت نمایند

مراحل انجام خود کسب و کار یا عوامل خرد و بخشی دیگر مربوط به حوزه خارج از کنترل صاحبان کسب و کار 

  .  دتاً تحت تأثیر فعالیت و دخالت دولت هاستیا عوامل کالن می شود که عم

موضوع آثار و پیامدهاي فعالیت دولت در سطوح خرد و کالن، از مهم ترین مباحثی است که در علم اقتصاد 

گروهی از . این توجه شامل هر دو حوزه علم اقتصاد اثباتی و دستوري می شود. مورد توجه قرار گرفته است

ل دخالت دولت در اقتصاد بوده و گروهی دیگر دخالت هاي حداکثر دولت را در اقتصاد اقتصاددانان قائل به حداق

در هر دو نگرش سهم و نحوه حضور و دخالت دولت در فعالیتهاي اقتصادي نقش اجتناب . ضروري می دانند

ن جایگاه و از سوي دیگر در حوزه اثباتی نیز به دلیل موثر بود. ناپذیري در فعالیتهاي اقتصادي خواهند داشت

سهم دولت در فعالیتهاي اقتصادي جامعه مطالعات فراوانی در مورد تجزیه و تحلیل آثار و پیامدهاي دخالت 

بسیاري از اقتصاددانان به ضرورت کاهش  1980در دهه  )1387نیلی، . (دولت در اقتصاد صورت گرفته است

  . به زعم خود خصوصی سازي روي آوردندتصدي دولت در فعالیتهاي اقتصاد براي حضور فعال بخش خصوصی و 

با بررسی تجارب کشورهاي مختلف دنیا، مشخص می گردد برخی کشورها با بهره گیري از رویکرد خصوصی 

سازي و البته با فراهم آوردن ساز و کارهاي مورد نیاز براي ایجاد و گسترش آن توانسته اند زمینه ساز اتفاقات 

از سوي دیگر کشورهایی مانند چین، ویتنام، مجارستان و لهستان کوشیدند . دمثبت در اقتصاد کشورهایشان شون
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و نه خصوصی سازي، سهم بخش خصوصی را ) بهبود محیط کسب و کار(با رفع موانع توسعه بخش خصوصی 

  . بطور قابل توجه در کالن اقتصاد ارتقاء داده و معجزه بزرگ اقتصادي را در دنیا رقم بزنند

م سرمایه داري و ساز و کارهاي تقویت و گسترش نظام رقابتی در کشورهاي مختلف که تجربه نظابررسی 

علت . قائل به حداقل دخالت دولت در اقتصاد است، به روشن تر شدن هر چه بیشتر این مهم کمک خواهد کرد

این نظام در  و عدم موفقیت) توسعه یافته(موفقیت نظام سرمایه داري و مکانیزم رقابت در برخی کشورهاي غربی 

سایر کشورها خصوصاً کشورهاي در حال توسعه، توانایی کشورهاي غربی در تبدیل پس انداز جامعه به سرمایه 

هر چند الزم است به این نکته نیز توجه شود که برخی اقتصاددانان . گذاري هاي مطلوب را نشان می دهد

ناسب براي تبدیل پس انداز به سرمایه مولد اند، معتقدند در کشورهاي در حال توسعه که فاقد توانمندي هاي م

این پدیده معلول سیاست هاي غلط در حوزه پول و سرمایه و . اتفاقاً پس انداز داخلی به وفور یافت می شود

ناکارآمدي هاي نظام بانکی و بازار سرمایه است که خود ناشی از محیط غیررقابتی و رانتی در اقتصاد این جوامع 

  )S.Straub - 2005(.می باشد

به هر حال انتخاب هر کدام از راهبردهاي فوق الذکر یعنی ایجاد و بهبود فضاي کسب و کار مناسب و زمینه 

سازي براي ایجاد و گسترش هر چه بیشتر فعالیت هاي بخش خصوصی و افزایش سهم آن در کل اقتصاد کشور 

با  -ت حرکت به سوي اقتصاد آزاد رقابتی و یا برنامه ریزي براي کوچک کردن حجم دولت و خصوصی سازي جه

نیازمند تمهید مقدماتی است که در ارتباط با توانمندسازي بخش خصوصی و یا  -کمترین دخالت دولت

ضرورت شفاف سازي تخصیص منابع براي بنگاههاي اقتصادي، . خصوصی سازي اهمیت فوق العاده اي دارد

ت، ایجاد فرصت برابر براي تمام متقاضیان و فعاالن اقتصادي و افشاي کامل اطالعات و دسترسی آزاد به اطالعا

  . واگذاري شرکتهاي دولتی در شرایط رقابتی نمونه هایی از این تمهیدات است

در این بررسی کوشش شده است به الزامات و پیش نیازهایی پرداخته شود که براي توانمندسازي بخش 

فراهم نمودن . ایجاد یک اقتصاد شکوفا اجتناب ناپذیر است خصوصی و برقراري ساز و کارهاي رقابتی براي

شرایط مناسب و مطلوب براي شکل گیري فعالیتهاي اقتصادي که تحت عنوان بهبود فضاي کسب و کار از آن 

تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر فضاي کسب و کار و همچنین . نام برده می شود هدف اصلی این بررسی است

  .و یافتن روشهاي مناسب براي دستیابی به این مهم از دیگر اهداف این پژوهش استعوامل محدود کننده 

  



11

  "فضاي کسب و کار"تعریف 1.2

در دهه هاي اخیر به عنوان یکی از کلیدواژه هاي مهم در مباحث اقتصاد » فضاي کسب و کار« هرچند واژه 

نیازهاي یک اقتصاد  صادي و پیشتأملی در مباحث انجام شده پیرامون توسعه اقتاست، با  کالن مطرح شده

در . است نظران و اندیشمندان بوده شکوفا و رو به رشد خواهیم دید که این مفهوم همواره مورد توجه صاحب

نظران  مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است و صاحب هاي اخیر این مفهوم با دقت و ظرافت بیشتري سال

  .سیت بیشتري مورد توجه قرار دهنداند این مفهوم را با دقت و حسا کوشیده

 حاکمیت، هاي دستگاه کیفیت مانند اقتصادي واحدهاي عملکرد بر موثر عوامل کار، و کسب فضاي از منظور

 مدیران قدرت و اختیارات از فراتر آنها دادن تغییر که است...  و ها زیرساخت کیفیت مقررات، و قوانین ثبات

گردد که شناخت و  با تأمل در تعریف فوق مشخص می) 1387قودجانی، میدري و (.است اقتصادي هاي بنگاه

  .هاي اقتصادي است مقدم بر تجزیه و تحلیل کسب و کار و فعالیت» فضاي کسب و کار«بررسی 

هرنوع فعالیت تکرارشونده اقتصادي از قبیل تولید، خرید و فروش کاال و خدمات به قصد » کسب و کار«اگر 

 بازرگانی اتاق و تعاون اتاق-کار و کسب فضاي بهبود قانون نویس پیش جزئیات( ته شودگف منافع اقتصادي کسب

بر این . ، پرداختن به فضاي کسب و کار، نحوه شکل گیري و گسترش کسب و کار را مشخص می کند)ایران

اساس اگر این تعریف کسب و کار یعنی تولید و خرید و فروش کاال یا عرضه خدمات به منظور بدست آوردن 

) 2کسب و کار خانگی، ) 1 :عبارت خواهند بود ازکسب و کار انواع انواع مختلف سود را کسب و کار بدانیم، 

) 6کسب و کار کوچک و متوسط و ) 5کسب و کار اینترنتی، ) 4کسب و کار روستایی، ) 3کسب و کار خانوادگی، 

که در تمامی این کسب و کارها، بدون توجه به مباحث ) 1385احمد پورالریانی، . ( 1.کسب و کارهاي بزرگ

  .و ناممکن می باشد بسیار سخت فعالیت» فضاي کسب و کار«مربوط به 

باید ابتدا بر بر اساس مطالعات بانک جهانی در بیشتر کشورها براي راه اندازي یک کسب وکار هرچند کوچک

کسب . اساس نیاز بازار در مورد نوع محصول تولیدي تصمیم گیري و سپس براي تآمین سرمایه اولیه اقدام شود

هنگامی که . پس از آن نیروي کار باید استخدام شود. و کار براي شروع فعالیت باید در دفاتر رسمی ثبت شود

                                        

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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براي اخذ استانداردها و کسب مجوز عرضه محصول به  مقدمات فراهم شد شرکت تولید خود را آغاز می کند و

 پس از ورود به بازار و کسب سود شرکت موظف به. بازار تالش می کند کیفیت محصوالت خود را باال ببرد

ممکن است شرکت براي صادرات کاالي خود نیز برنامه ریزي کرده باشد، . پرداخت مالیات و عوارض خواهد بود

در تمامی این مراحل نیاز به مراجعه به . ي دیگري نیز به فعالیت شرکت افزوده می شوددر این صورت فرآیندها

و حتی در صورتی که فعالیت تعطیل شده و یا شرکت نخواهد به فعالیت خود ادامه دهد . نهاد قانونی وجود دارد

و سهامداران  و حتی در صورت ورشکستگی، براي تعطیلی کسب و کار و تقسیم دارایی هاي آن بین صاحبان

  . الزم است مراحلی را وفق مقررات انجام دهد

به این ترتیب هر کسب و کار از زمان شکل گیري تا انحالل کامل چرخه اي را طی می کند و در هر مرحله 

بر اساس قوانین و مقررات موجود براي شروع و تداوم فعالیت خود متحمل هزینه هاي گوناگون و صرف زمان می 

است هر چه این مراحل مشکلتر و پیچیده تر و پرهزینه تر باشند، انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و بدیهی . شود

در گزارشهاي بانک جهانی مراحل گفته شده مورد توجه . حقوقی براي انجام و گسترش فعالیتها کمتر می گردد

ر در تعامل با محیط شکل قرار گرفته و بر اساس آنها شاخصهایی براي سنجش سهولت آغاز و تداوم کسب و کا

معیارهایی که بانک جهانی براي اندازه گیري این شاخص ها در نظر می گیرد بیانگر فضاي کسب و . گرفته اند

  .کار در آن کشور می باشد که اصلی ترین آنها زمان و هزینه الزم براي طی هر یک از این مراحل می باشد

است، تضمین هاي الزم براي  مطرح کاري و کسب صاحب هر براي و تجاري طرح هر در که مسأله اي اولین

 کار و کسب منافع بودن افزون و طرح این بودن سودآور و در مرحله بعد) امنیت اقتصادي(حفظ اصل سرمایه او 

در فرآیندهاي  که هایی هزینه) 1 :است عوامل دسته دو تابع فعالیتی هر هاي هزینه. است آن هاي هزینه از

 بر اقتصادي فعالیت نامناسب بودن محیط دلیل به که هایی هزینه) 2 و است ضروري انجام آنهامختلف تولید 

 کار و کسب صاحبان که باالست اي اندازه به ها هزینه قبیل این گاهی. شود می تحمیل کار و کسب صاحبان

جهانی تالش می کند با بانک ) 1386، مومنی فرشاد( .کنند نمی پیدا اقتصادي هاي فرصت از استفاده به رغبتی

 فعالیت محیط از ناشی هاي هزینه را شناسایی و براي کاهش ها هزینه این ماهیت بررسی محیط کسب و کار

   .راهکارهایی رائه نماید اقتصادي

 اولین اثر، گذارد؛ می جاي به اقتصادي هاي مختلف و گوناگونی بر فعالیت آثار کار و کسب محیط هاي هزینه

و در مرحله بعد افزایش هزینه هاي مربوط به مبادله . در مرحله تولید کاال و خدمات است ها بنگاه هزینه افزایش

 هاي هزینه  »همه براي گذاري سرمایه بهتر فضاي« گزارش اساس بر .آنهاست که موجب افزایش قیمت می شود
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این  .)2005جهانی،  گزارش توسعه جهانی بانک(است  متفاوت بسیار کشورهاي مختلف در کار و کسب محیط

 رشد مانع کار و کسب هزینه هاي مازاد، عالوه بر تأثیرگذاري بر هزینه هاي تولید با نامناسب کردن محیط

 نامناسب محیط از بزرگ هاي شرکت از بیش کوچک هاي شرکت. نیز می گردند متوسط و کوچک هاي شرکت

 بر تاثیرگذاري با بتوانند بزرگ هاي شرکت بر اساس این گزارش شاید. بینند می آسیب کار و کسب

 صاحبان اما سازند هموار خود براي حدودي تا را کار و کسب محیط غیرقانونی هاي پرداخت یا سیاستگذاران

 سیاستگذاران با موثر روابط معموالً فاقد و دارند غیرقانونی هاي پرداخت براي محدودي منابع کوچک مشاغل

میدري و ( .در نتیجه براي ادامه حیات آنان همواره با مشکالت غیرقابل پیش بینی روبرو می شوند .هستند

  )1387قودجانی، 

بر اساس مطالعات بانک جهانی، اگر زمان و هزینه صرف شده را نشانه هاي میزان سهولت راه اندازي و تداوم 

نوع قوانین مربوطه، میزان قانونمداري و  یک کسب و کار تلقی کنیم، حداقل یا حداکثر شدن آن به حجم و

و هزینه راه اندازي و گسترش بنابراین کاهش زمان. حمایت نظام حقوقی از مالکیت افراد مربوط می شود

آماده کردن بستر مناسب براي  جهتفعالیتهاي اقتصادي و ساده سازي و تضمین اجراي دقیق و عادالنه قوانین 

ت براي سرمایه گذار و حمایت از سرمایه گذار در مقابل تعرضات احتمالی آینده، فعالیت اقتصادي و ایجاد امنی

  . گام هاي موثر در تسهیل کسب و کار می باشند

هاي اقتصادي  هاي گذشته بسیاري از کشورها براي دستیابی به آزادي اقتصادي و گسترش فعالیت در دهه

سازي و  اند توسعه خصوصی اند چراکه دریافته وردهسازي به بهبود فضاي کسب و کار روي آ عالوه بر خصوصی

. بهبود محیط کسب و کار منفرداً یا تواماً می توانند اقداماتی فرصت ساز براي ثروت آفرینان و کارآفرینان باشند

با توجه به . که البته بسیار بدیهی است که توجه توأماً به این دو مقوله موجب کارآمدي هر چه بیشتر می گردد

قابلیت هاي بخش خصوصی در محیط بهبود یافته کسب و کار، امکان به فعلیت درآمدن منافع بالقوه در رشد 

درون فرصت ها فراهم می شود و نتیجه طبیعی آن بهبود موثر در شرایط خرد و کالن اقتصاد 

  )P.Vlasenko - 2004(.است

طبق نتایج مطالعات بانک جهانی یکی از دالیل بیکاري بلندمدت در بسیاري از کشورها از جمله ایران را  

اگرچه بخشی از تنگناهاي ایجاد شده در بازار کار به عوامل ناشی از . نامساعد بودن فضاي کسب و کار است

ش سن ازدواج و عدم تطابق تخصص جانب عرضه، از جمله رشد باالي جمعیت، افزایش نرخ مشارکت زنان، افزای

هاي نیروي کار با نیازهاي بازار باز می گردد، لیکن نبایستی از نظر دور داشت که بسیاري از مشکالت مبتال به 
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بازار کار با فضاي کسب و کار و دیوانساالري به هم تنیده و پرپیچ و خم و بار سنگین قوانین و مقررات و مراحل 

ه کار و نااطمینانی هاي مستولی بر تقاضاي نیروي کار از سوي بنگاههاي اقتصادي گره اجرایی اخذ مجوز شروع ب

به همین واسطه مدیریت موفق اقتصاد کالن مستلزم توانمندسازي بخش خصوصی از طریق کاستن . خورده است

  .از هزینه ها و ریسک هاي عامالن خصوصی و برداشتن موانع رقابت و اصالح نظام کسب و کار است

  شناخت و بررسی فضاي کسب و کار ضرورت 1.3

و تأکید بر تئوري دست نامرئی و دستیابی به تعادل از طریق  1770آدام اسمیت در دهه » ثروت ملل«کتاب 

مکانیزم قیمت ها، نقطه آغاز بحث اقتصاد آزاد و پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در فعالیتهاي اقتصادي خرد 

زع تا دهه هاي اولیه قرن بیستم مبناي ساماندهی اقتصاد جوامع مختلف و کالن می باشد که به صورت بالمنا

موجب ظهور نظریه هایی گردید که دخالت دولت را  1929بحرانهاي متوالی و در نهایت بحران . تلقی می شود

را در بازار ضروري می دانستند و در واقع عالوه بر تأیید شکست بازار در برخی زمینه ها، ضرورت دخالت دولت 

دولت بر اقتصاد، نشانه هاي ناکارآمدي دولت در اما با گذشت سه دهه از افزایش تصدي . اجتناب ناپذیر دانستند

هر چند تا اواخر دهه . اداره بسیاري از بنگاهها نمایان و مبناي نظریه هاي ترکیب بهینه دولت و بازار گردید

نین تحوالت سیاسی و اجتماعی دولتی شده بودند، بسیاري از اقتصادها بر اساس برخی اضطرارها و همچ 1960

عدم موفقیت در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در کشورهاي بلوك شرق و غرب رویگردانی از اقتصاد 

براي دستیابی به اقتصاد غیردولتی به خصوصی سازي روي  1980گردید تا اینکه از دهه صرفاً دولتی را موجب 

   2.آوردند

وناگون پیرامون ضرورت خصوصی سازي از یک سو و همچنین تأکید برخی از اقتصاددانان بر طرح مباحث گ

فراهم نمودن شرایط الزم براي توانمند سازي بخش خصوصی به عنوان پیش نیاز خصوصی سازي موجب گردید 

ن و سیاست گذاران ، نظریه پردازا1980اگر در ابتداي دهه «. نگاه توأماً به این دو مقوله مورد توجه قرار گیرد

بهبود محیط کسب و کار موضوع کانونی محافل  1990اقتصادي بر خصوصی سازي تاکید داشتند، از اواخر دهه 

این تغییر در پارادایم سیاست گذاري، محصول تحوالت . نظریه پردازي و سیاست گذاري اقتصاد بوده است

  )1387میدري و قودجانی،(» .ر استاقتصادي از یک سو و طرح نظریات جدید اقتصادي از سوي دیگ

                                        
  .سازي مراجعه فرمائید به مباحث خصوصیها و کتب مربوط  جهت اطالع بیشتر از این مسئله به مقاله 2
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تأملی در توجه برخی کشورها به این مفاهیم نشان می دهد که چگونه این رویکرد ها مبناي سیاست گذاري 

، مجارستان و لهستان کشور چین و تا حدودي ویتنام 1980به عنوان  نمونه در دهه . در این کشورها شده است

 . ار خود قرار دادنداین رویکرد را به طور جدي در دستور ک

از جمله مهمترین نظریه هاي جدیدي که انقالب بزرگی در اقتصاد کشورهاي توسعه نیافته به پا کرد نظریه 

 4»راز سرمایه«و  3»راه دیگر«در قالب دوکتاب  2000و 1986هرناندو دسوتو اقتصاددان پرویی بود که در سال 

الیتها حتی با تکیه بر سرمایه هاي کوچک مورد توجه جدي قرار بهبود فضاي کسب و کار را براي راه اندازي فع

  . داد

معتقد  او. دسوتو در کتاب راز سرمایه به تشریح وضع فقرا و ارائه راه حل براي بیرون آمدن از فقر می پردازد

ت است در کشورهاي توسعه نیافته پس انداز داخلی به وفور یافت می شود و بخش عمده این پس انداز در دس

فقرا خود راهکار بیرون آمدن از فقر را . فقراست اما این کشورها نمی توانند از پس انداز خود استفاده کنند

بنابراین دارایی دارند اما فرآیندي ندارند که مالکیت آنها را نشان داده و سرمایه ایجاد کندآنها . اشتغال می دانند

خصوصی را از اولین گامها براي بهبود فضاي کسب و کار و بدنبال آن اشتغال  حقوق مالکیتدسوتو تقویت نظام 

  .و خلق ثروت مورد توجه قرار می دهد

بیشتر بر حکومت قانون می تواند شرایط  ياز نظر دسوتو مقررات کمتر و ساده تر از جانب دولت و اتکا«

کارآمد رسمی مالکیت داشته باشند می توانند اگر فقرا امکان دسترسی به نظام . زندگی را براي فقرا آسان کند

موانع سخت در . ظرفیت بالقوه سرمایه راکد خود را در جهت تقویت استعداد کارآفرینی خود به کار گیرند

. کشورهاي در حال توسعه بخش خصوصی را به اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیررسمی و غیرمولد سوق می دهد

میدري و قودجانی، (. »غرق می شوند یا به کشورهاي پیشرفته فرار می کنند سرمایه ها در باتالق نظام اداري

1387 (  

بدلیل ضرورت تجزیه و تحلیل محیط اقتصادي در ارزیابی وضعیت آن از زوایاي مختلف عوامل موثر بر فضاي 

لفی توجه سازمان هاي مختلف بوده و هریک براي بررسی آنها شاخص هاي مختکسب و کار از دیرباز مورد 

                                        
3 “The other path”

4 “The Mystery of Capital”
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و برخی سازمانهاي دیگر در این مسیر  6، بنیاد هریتج5مجمع جهانی اقتصاد. معرفی نموده و به کار برده اند

بانک جهانی نیز به عنوان یکی از مهمترین حامیان  1990تا اینکه از اواخر دهه . گامهاي مهمی برداشتند

به طور کلی و قوانین اثرگذار بر آن  فضاي کسب و کار خصوصی سازي در دنیا گرایش خود را به سمت بررسی

  . به طور جزئی تر تغییر داد

 توسعه حال در کشور 53 در بنگاه هزار 30 از کار و کسب موانع شناخت بانک جهانی در ابتدا براي

آورد و از میان عواملی که صاحبان کسب وکار برشمردند، شاخص هایی براي سنجش فضاي  عمل به نظرسنجی

 وضعیت مقایسه در سطح جهانی امکان مشترك کسب و کار شاخص محاسبه. اج نمودکسب و کار استخر

 هم با سرمایه هاي سرگردان جذب براي شدن جهانی روند با همزمان کشورها را بوجود می آورد که اقتصادي

رتبه بندي اقتصاد کشورها توسط بانک جهانی یکی از محصوالت اندازه گیري شاخص هاي  .نمایند می رقابت

فعاالن اقتصادي کشورها براي تصمیم گیري در مورد ورود به . شناخته شده و مبنایی براي مقایسه کشورها است

دهاي قانونی به چنین بازارهاي داخلی یا خارجی، پیش بینی سودآوري، اطالع از دستورالعملها و اطمینان به نها

  .شاخصی نیاز دارند

مسائل مختلف اجتماعی مثل براي بررسی ) برنامه توسعه سازمان ملل( UNDPنهادهاي بین المللی مانند 

  .استفاده کنند Doing Businessمی توانند از اطالعات ... فقر و کمک به کشورها براي ایجاد ثبات و 

 Doing Businessحات می توانند به الگوي کشورهاي دیگر که دردولتها براي سیاست گذاري و انجام اصال

شدند  البته معموال دولتها ابتدا با سوءظن با رتبه بندي ها روبرو می. ارائه می شود مراجعه و از آنها ایده بگیرند 

و تنها به فکر  و بانک جهانی نیز کشورها را تشویق کرد که با دید نقادانه به شاخص ها و رتبه بندي ها نگاه کنند

  .نباشند  Doing Businessباال بردن رتبه خود در

  عوامل موثر بر فضاي کسب و کار1.4

بهبود فضاي کسب و «که در سایه دو رویکرد مهم براي موفقیت اقتصاد بازار و توانمند سازي بخش خصوصی 

همچنین ساز و کارهاي  ومجددا مورد توجه قرار گرفته است، نهادها  1980که از دهه » خصوصی سازي«و » کار

                                        
5 World Economic Forum

6 The Heritage Foundation آزادي اقتصادي را می سنجد  شاخص 
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بانک جهانی نتایج نظرسنجی از صاحبان کسب و کار در  2005در گزارش . ایجاد شده نقش مهمی ایفا می کنند

  : مورد مهمترین موانع کسب و کار به ترتیب به شرح زیر آمده است

عدم اطمینان به سیاست هاي کالن دولت در بخش هاي مختلف-

و نظام دریافت عوارض و گستردگی جرایم اجتماعینرخ مالیات، مقررات مالیاتی -

فساد و گستردگی اقتصاد زیرزمینی-

میزان سهولت و هزینه دسترسی به منابع مالی-

مهارت نیروي انسانی و مقررات نیروي کار-

نظام حقوقی و قضایی-

هزینه هاي حمل و نقل، دسترسی به زمین و انرژي و مخابرات-

کشور خود و ایجاد فرصت براي شهروندان خود متعهد هستند، عالوه بر  هایی که به سالمت اقتصادي دولت

. نمایند هاي روزمره اقتصادي اثر گذارند ارزیابی می شرایط اقتصاد کالن، قوانین و مقرراتی را  نیز که بر فعالیت

به  1980ها در دهه  اولین تالش. مطالعه عوامل خرد موثر بر کسب و کار از این منظر قدمت چندانی ندارد

صورت انجام مصاحبه با متخصصان انجام گرفت که به علت وجود تناقض در استنباط مفاهیم و عدم بررسی 

   7.گذاشته شدکشورهاي فقیر کنار 

جایگاه، نقش، -1: دسته عمده تقسیم نمود 3توان به  به این ترتیب عوامل موثر بر فضاي کسب و کار را می

-3نهادهاي اقتصادي و ساز و کارهاي رسمی و غیررسمی حاکم بر آنها و -2، هاي دولت ریزي ها و برنامه سیاست

  . نظام حقوقی و قضایی

   دولت 1.4.1

هاي  که سیاست نحويبه  است؛هاي اقتصادي اثرگذار  دولت از جهات، ابعاد و مسیرهاي مختلف بر فعالیت

شود و  اف و توانمند منجر میگیري یک نظام اقتصادي سالم، شکوفا، شف کالن اقتصادي و سیاسی دولت به شکل

                                        
  .مراجعه فرمایید Doing Businessجهت اطالع بیشتر به سایت  7
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 - Thum, Choi( .انجامد یا به گسترش اقتصاد زیرزمینی و فساد و در نتیجه یک اقتصاد ضعیف و ناکارآمد می

2005(   

ها نقش مهمی در حمایت از حقوق مالکیت، فراهم کردن زیرساخت ها، عملکرد بازارهاي پولی، مالی و  دولت

ها به اقتصاد نیز تحت تأثیر  هاي بنگاه کمک. ي اقتصادي و کنترل فساد دارندها نیروي انسانی، نظارت بر فعالیت

گزارش . (اي دارد گیري و بهبود آن نقش عمده گذاري است که دولت در شکل فضاي آزاد، رقابتی و شفاف سرمایه

   )2005توسعه جهانی 

هزینه هاي غیرضروري تحمیل : دولت همچنین از راههاي مختلفی بر فضاي کسب و کار اثر منفی می گذارد

در یک جامعه فاقد دولت کارآمد . می کند، بی ثباتی و ریسک بوجود می آورد و فضاي رقابت را نابرابر می کند

صادي را به بخش غیررسمی سوق می این عوامل فعاالن اقت. قوانین اجرا نمی شوند و کنترل فساد ناممکن است

  . دهد

  نهادهاي اقتصادي1.4.2

شکل گیري روابط مناسب میان بخش هاي مختلف اقتصادي، تنظیم روابط میان کارکنان و کارفرمایان، 

کسب اعتبارات مورد نیاز فعاالن اقتصادي توسط نظامی ساختاریافته و جامع، و بسیاري از روابط و مناسبات 

هی نهادهاي اقتصادي است که بدون شکل گیري و تقویت آنان اطمینان الزم براي سرمایه دیگر در سایه ساماند

  .گذاران حاصل نمی شود

 عدم وجود نهادهاي اقتصادي مناسب که پشتیبان فعالیتهاي اقتصادي سالم می باشد و شکل گیري محیط

که  است حالی در این ،کند می تحمیل کوچک هاي کسب وکار بر بیشتري هاي هزینه کار و کسب نامناسب

 از استفاده با توانند می آنها. دارند خود پیرامون محیط بر گذاري تاثیر در بیشتري قدرت بزرگ هاي کسب و کار

 عمومی، افکار بر موثر ابزارهاي سایر و تبلیغاتی هاي هزینه صرف و سیاستگذاران با مستقیم ارتباط و ها رسانه

 حد تا ناخواسته تغییرات از و دهند تغییر خود نفع به را محیط داده، انتقال گیران تصمیم به را خود مشکالت

اما موسسات کوچک و فعاالن کم توان بدلیل عدم توانایی در مقابله با این مشکالت به کنند  جلوگیري زیادي

  )P.A.Casero - 2004( .ناچار فعالیت خود را تعطیل می نمایند

ساماندهی نهادهاي مناسب و رسمی موجب تقویت فعاالن اقتصادي شده و آنان با پشتگرمی این نهادها به 

استعدادها سرمایه گذاري می  نتیجه شرکتهاي خصوصی ایجاد اشتغال می کنند و رويآینده امیدوار شده و در 
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د نیاز جامعه را فراهم می کنند و به به این ترتیب افراد از استعدادهاي خود بهره می برند، تولیدات مور. کنند

  .را فراهم می کنند... عنوان مالیات دهندگان عمده امکان ارائه خدمات اجتماعی، بهداشت و 

  نظام حقوقی  1.4.3

در ادبیات اقتصادي سرمایه گذاران را به آهویی تشبیه می کنند که با هوش و ذکاوت خویش با احساس 

ا کلیه سرمایه گذاران با حساسیت فوق العاده اي شرایط عمومی حاکم کمترین خطري از صحنه می گریزند و لذ

از نظر آنان سرمایه گذاري نیاز به اطمینان از امنیت اقتصادي دارد که تأمین . بر فعالیت خویش را می سنجند

 به عبارت روشن تر. آن در سایه قوانین کارآمد و نظام حقوقی که اجراي آنها را ضمانت کند ممکن می شود

سرمایه گذار باید اطمینان داشته باشد که هیچ خطري سرمایه او را تهدید نمی کند و در صورتیکه به هر دلیلی 

سرمایه او مورد تعرض قرار گرفت نظام حقوقی و قضایی حاکم بر کشور قادر است از سرمایه او دفاع کرده و رفع 

  )A.Musacchio- 2006(.تعرض نماید

این است که فعالیتهاي اقتصادي مورد حمایت قوانین مناسب  Doing Businessیکی از فرضیات اساسی 

هستند که در آنها حقوق مالکیت شفاف، هزینه ها و زمان رسیدگی به حل اختالف پایین، تعامالت اقتصادي 

 هدف این است که قوانین و. قابل پیش بینی و طرفین قرارداد از سوء استفاده و تجاوز متجاسرین محفوظ باشند

و قضایی نیاز دارد بتواند به آنها در حداقل زمان ممکن دسترسی مقررات کارآمد باشند، هر کس به نظام حقوقی 

امتیاز باالتر را به  Doing Businessالبته در بعضی شاخص ها . باشد داشته باشد و پیاده کردن آنها آسان

ضمانت اجراي این قوانین . به رأي نباشد می دهدقوانین جامع و بدون ابهام و ایهام که توسط افراد قابل تفسیر 

نیازمند ساز و کارهاي تعریف شده و مناسب می باشد که براي فعاالن اقتصادي امیدبخش و اطمینان آفرین 

   . باشد

  توانمندسازي بخش خصوصی یا خصوصی سازي 1.5

در ادبیات اقتصاد جهانی میان مفهوم خصوصی سازي و مفهوم توانمندسازي بخش خصوصی از راه کاستن 

هر چند از نظر بسیاري از . هزینه ها و ریسک عامالن خصوصی و برداشتن موانع رقابت تفاوت وجود دارد

ري توأمان یا جداگانه هر بکارگی کهاندیشمندان و صاحب نظران این دو رویکرد الزم و ملزوم یکدیگر می باشند 

  )Haefke, Ebell - 2003(.یک از آنان موجب رشد بخش خصوصی می گردد

: است پذیر امکان روش دو به خصوصی بخش رشد دهد می نشان جهانی تجربه
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)خصوصی سازي(خصوصی  بخش به دولتی شرکتهاي و داراییها واگذاري )1

  )توانمند سازي بخش خصوصی( کار و کسب محیط بهبود یا خصوصی بخش موانع رفع )2

فرآیند خصوصی سازي در برخی از کشورهایی که این رویکرد را برگزیده اند، آنها را با مشکالتی روبرو کرده و 

از جمله این مشکالت . می کند که آنها را به مقایسه این راهکار با راهکار بهبود فضاي کسب و کار سوق می دهد

 بهبود در شرایطی که. است غالبا گریزناپذیر سازي ت که در روند خصوصیاس اجتماعی و سیاسی هاي تنش

 نمی رقابت تقویت به لزوماً سازي کند، بنا بر تجربه جهانی خصوصی می تقویت را رقابت کار و کسب محیط

 کمتر بسیار انحصار تشدید خطر و است رقابت افزایش بر تأکید کار و کسب محیط بهبود راهبرد انجامد زیرا در

.است سازي خصوصی سیاست از

نمونه بارز اولویت دادن به این دو رویکرد را می توان در کشورهاي مارکسیستی سابق به روشنی مالحظه 

خصوصی سازي  شرقی اروپاي کشورهاي و سابق شوروي و برگزید را بهبود فضاي کسب و کار راهبرد چین. کرد

 4 طول در خصوصی بخش رشد شرقی اروپاي کشورهاي و سابق ويشور در« . را در دستور کار خود قرار دادند

 چین در در حالی که .یافت افزایش برابر 5 به فقرا تعداد شد و منجر اقتصادي فاجعه به% 80 از بیش به سال

 نجات فقر از نفر میلیون 500 انجامید و اقتصادي معجزه به دهه دو طول در کار و کسب محیط بهبود راهبرد

  )1387میدري و قودجانی، ( .»یافتند

صرفنظر از پیامدهاي اجتماعی برگزیدن هر یک از این دو رویکرد، از منظر کارآمدي نیز این دو رویکرد 

در ) خصوصی سازي(به بخش خصوصی  دولتی واگذاري شرکتهاي«. پیامدهاي مختلفی به دنبال داشته اند

 و د زیرا این محیط با محیط فعالیت مالکانبسیاري موارد حتی موجب کاهش کارآیی این شرکتها می شو

اینگونه شرکتها که بنا  خصوصی متفاوت است و بسیاري از استراتژي هاي شرکتهاي خصوصی در محل مدیران

   )S.Haggard ،2005(.»به مالحظات سیاسی و یا اتکا به کانالهاي دولتی بوجود آمده اند نتیجه دیگري می دهند

رویکرد باید بدان توجه نمود رقابت پذیري و شفافیت مورد نیاز  ایسه میان این دونکته دیگري که در مقام مق

رویکرد خصوصی . براي رشد بخش خصوصی است که در این دو رویکرد وضعیت متفاوتی را بدنبال می آورند

ده به بی ، بازار آزاد ایجاد ش)در غیاب نهادهاي نظم بخش اقتصاد(سازي بدون توجه به بهبود فضاي کسب و کار 

صوصی بخش بانکداري ناکارآمد که همچنان متأثر از فضاي قبل از خ. برمی خورد... مسئولیتی و رشد نامتوازن و 

کارایی از رقابت حاصل می شود و رقابت لزوما از . سازي است، استقراض را پرهزینه یا غیر ممکن می کند

ظرفیت بالقوه پنهان . رد نیاز بازار می باشدخصوصی سازي بدست نمی آید بلکه حاصل شکل گیري نهادهاي مو
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کاري، روابط و مناسبات پنهان و زیرزمینی در خصوصی سازي براي همکاري مخفیانه و غیرقانونی بین مقامات 

که یکی دیگر از پیامدهاي خصوصی سازي بدون توجه به فضاي . دولتی و دیگران نیز موجب افزایش فساد است

  . کسب و کار می باشد

 آغاز پیش سال 8 از »کار و کسب فضاي بهبود« یا»  Doing Business« ه ارزیابی، سنجش و بهبودپروژ

 این. در بانک جهانی انجام می شود خصوصی بخش توسعه بازوي به عنوان IFC موسسه توسط شد و هر ساله

 چرخه در یک هر که را قوانینی و پردازد می کشور هر در متوسط و کوچک وکارهاي کسب بررسی به پروژه

مدل . کنند می ارزیابی سهولت نیز و شده صرف هزینه و زمان مدت نظر از را هستند روبرو آنها با خود فعالیت

در حال حاضر  گرفت و مورد استفاده قرار گرفت، شکل هلند در بار اولین که Doing Businessهزینه یابی 

 اولین در .است افراد کار و کسب بر دولتها توسط شده وضع مقررات و قوانین تأثیر میزان سنجش تنها ابزار

 با بودند، شده بررسی کشور 133 در شاخص 5 شد، منتشر 2003 سال در که Doing Business گزارش

 و 10 به اکنون هم ها شاخص تعداد محققان و متخصصان از شده دریافت بازخورهاي و دیگر کشورهاي پیوستن

 افتنی براي استاندارد شاخصی ایجاد موسسه این اصلی هدف. اند رسیده مورد 183 به بررسی مورد کشورهاي

 وکار کسب نظام حقوقی حاکم بر فضاي بهبود خصوصی و  بخش بهینه فعالیت موانع و ها محدودیت ها، گلوگاه

.است

  ارزیابی فضاي کسب و کار1.6

ارزیابی فضاي کسب و کار تا کنون شاخص هاي گوناگونی توسط سازمانهاي مختلف ارائه شده است از براي 

جمله شاخص ریسک محیط کسب و کار، شاخص هاي بنیاد هریتج و موسسه فریزر، شاخص رقابت جهانی، 

کار و تامین موسسه  -، شاخص توسعه انسانیG.E.Mبانی جهانی کارآفرینی  ، سازمان دیدهمجمع جهانی اقتصاد

هاي بانک جهانی براي ارزیابی فضاي کسب و کار بر اساس ویژگی ها و  در این میان شاخص ...اجتماعی و

که در نوع خود رویکرد جدیدي بشمار می رود و بدلیل پوشش دادن به انتظارات مختصاتی شکل گرفته است 

شتري قرار گرفته است و تقریباً توسط آنها فعاالن اقتصادي و سیاستگذاران اقتصاد کالن کشورها مورد توجه بی

  .مورد پذیرش قرار گرفته است

در شاخص ارائه شده توسط بانک جهانی براي یکسان سازي معیارها و شاخص هاي ارزیابی فضاي کسب و 

کار و ایجاد امکان مقایسه آنها، تعامالت یک کسب و کار فرضی با نهادهاي قانونی و پشت سر گذاردن کلیه 

   .هزینه مورد ارزیابی قرار می گیرد و زمان مدت مراحل، مختلف تاسیس و فعالیت از نظر تعداد مراحل
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از طریق ساختن و اندازه گیري مجموعه شاخصهاي اقتصادي، اجتماعی و » ارزیابی فضاي کسب و کار«

ررسی قرار که موقعیت و شرایط پیش رو براي ایجاد و توسعه بخش خصوصی را مورد ب گیرد صورت میسیاسی 

  . می دهد و یک نظام اندازه گیري عوامل کالن اقتصادي کارآمد را در ابعاد مختلف نشان می دهد

گونه اول مطالعه قوانین و مقررات حاکم بر . دو نوع داده را در نظر می گیرد Doing Businessپروژه 

ن مراحل مختلف مورد نیاز براي محیط اقتصادي کشور و گونه دیگر  شاخصهاي کار و زمان براي پشت سر گذارد

در این شاخص ها هزینه ها اعم از هزینه هاي زمانی و پولی از . ایجاد و تداوم فعالیت اقتصادي را بررسی می کند

  .گزارشهاي رسمی ادارات مربوط استخراج می شوند تا امکان بررسی و ارزیابی آنان فراهم گردد

بی کار و زمان که پیش از این توسط تیلور مطرح شده بود می معتقد بود که با ارزیا 1980دسوتو در دهه 

نظریات دسوتو بر اساس تجربه . تواند موانع تاسیس یک کارخانه تولید البسه را در لیما، پایتخت پرو، نشان دهد

عملی در بازار پرو نشان داد که یکی از ملزومات رشد اقتصادي امکان تولید ثروت و صیانت از آن است که 

چنین . م اقتصادي براي احراز و کسب مالکیت و دفاع از حق مالکیت براي فعالیت اقتصادي بدان نیاز داردسیست

سیستمی با ثبت اسناد مربوط به حقوق مالکیت و حمایت از مالکان در برابر تجاوزگر و همچنین مرجعی براي 

نان را نسبت به کارکردهاي قانونی در داوري در هنگام بروز اختالف، اطمینان بخش صاحبان سرمایه می باشد و آ

  )1387دسوتو، (.اینها کارکردهاي قانون هستند. دفاع از حقوق آنان امیدوار می سازد

Doing Business اما براي . همچنین در مورد قوانین مشکل زا و اصالح آنها پیشنهاداتی ارائه میدهد

را با اطالعات بدست آمده از  Doing Businessشناخت کامل و جامع فضاي کسب و کار باید داده هاي 

سازمانها و نهادهاي دیگر اقتصادي مانند بنیاد هریتج کنار هم گذاشت تا امکان ارزیابی و قضاوت کاملتر و دقیق 

  .تر فراهم شود

چه  Doing Businessنکته مهم و قابل توجه دیگر این است که باید توجه داشت براي تحلیل داده هاي 

  . جود داشته و داردمحدودیتهایی و

شاخص تعیین کننده قوانین و مقررات اثرگذار بر چرخه فعالیت  10در شرایط فعلی بانک جهانی با تمرکز بر 

یک شرکت کوچک یا متوسط را به عنوان نماد فعالیت اقتصادي کشورها به ارزیابی فضاي کسب و کار آنان می 

محیطی اثرگذار بر یک کسب و کار  و رقابت را ارزیابی نمی  بنابراین این شاخصها برخی دیگر از عوامل. پردازد

براي مثال امنیت، ثبات اقتصاد کالن، فساد، مهارت نیروي کار، قدرت نهادها و کیفیت زیرساختها، قوانین . کند

هر چند شاخص هاي . مربوط به بازارهاي مالی و نیز قوانین مختص سرمایه گذاري خارجی را مطالعه نمی کند



توجه بانک جهانی بصورت غیرمستقیم به این عوامل نیز توجه داشته و تأثیرات آنها را نیز بر فعالیتهاي 

ها و مطالعات بررسی فضاي کسب و کار الزم است اطالعات و داده هاي مورد نیاز شاخص 

براي این کار کلیه موسسات و نهادهایی که به این امر مبادرت می ورزند از 

این شاخص ها اغلب در مطالعات موردي 

و کار مورد بررسی  بررسی می شوند و مفروضاتی دارند از قبیل اینکه کسب

 و کار و متخصصان ، بررسی قوانین

ها و هزینه هاي مختلف در طی کردن مراحل مختلف اداري، اصلی ترین 

با توجه به آنکه بانک جهانی این ارزیابی ها را براي بسیاري از کشورها بصورت همزمان انجام می دهد، ناچار 

بر این اساس هر سال در ماه ژوئن . 

از ماه ژوئیه تا ماه . ها معرفی می شوند

از ماه اکتبر . سپتامبر داده هاي مربوط به نظرسنجی جمع آوري می شوند و سپس کدگذاري و تحلیل می شوند

. تا اوایل ماه نوامبر گزارش هاي اولیه، آماده و در مکاتبه با پاسخ دهندگان و نهادهاي ذي ربط اصالح می شوند

.سامبر گزارشهاي نهایی منتشر و سپس تا ماه می گزارشها ترجمه و در رسانه ها ارائه می گردند

  بندي ساالنه پروژه سنجش محیط کسب و کار

23

توجه بانک جهانی بصورت غیرمستقیم به این عوامل نیز توجه داشته و تأثیرات آنها را نیز بر فعالیتهاي 

   .اقتصادي مورد توجه قرار می دهد

   ها منابع داده هاي شاخص

ها و مطالعات بررسی فضاي کسب و کار الزم است اطالعات و داده هاي مورد نیاز شاخص 

براي این کار کلیه موسسات و نهادهایی که به این امر مبادرت می ورزند از . جمع آوري گردد

این شاخص ها اغلب در مطالعات موردي . شیوه هاي مختلفی براي جمع آوري این داده ها استفاده می کنند

case scenario (بررسی می شوند و مفروضاتی دارند از قبیل اینکه کسب

کار و متخصصان ، بررسی قوانین و کسب صاحبان از نظرسنجی. در بزرگترین شهر تجاري کشور قرار دارد

ها و هزینه هاي مختلف در طی کردن مراحل مختلف اداري، اصلی ترین  تعرفه کشورها و

  .دهند و مهم ترین داده هاي فضاي کسب و کار را تشکیل می

با توجه به آنکه بانک جهانی این ارزیابی ها را براي بسیاري از کشورها بصورت همزمان انجام می دهد، ناچار 

. فرآیند ثابت و تعریف شده اي را دنبال کند» وحدت رویه

ها معرفی می شوند ه و به دولتپرسشنامه ها به سراسر دنیا فرستاد

سپتامبر داده هاي مربوط به نظرسنجی جمع آوري می شوند و سپس کدگذاري و تحلیل می شوند

تا اوایل ماه نوامبر گزارش هاي اولیه، آماده و در مکاتبه با پاسخ دهندگان و نهادهاي ذي ربط اصالح می شوند

سامبر گزارشهاي نهایی منتشر و سپس تا ماه می گزارشها ترجمه و در رسانه ها ارائه می گردند

بندي ساالنه پروژه سنجش محیط کسب و کار نمودار زمان: 1-1 شکل 

توجه بانک جهانی بصورت غیرمستقیم به این عوامل نیز توجه داشته و تأثیرات آنها را نیز بر فعالیتهاي مورد 

اقتصادي مورد توجه قرار می دهد

منابع داده هاي شاخص1.6.1

ها و مطالعات بررسی فضاي کسب و کار الزم است اطالعات و داده هاي مورد نیاز شاخص  در کلیه بررسی

جمع آوري گرددهاي معرفی شده 

شیوه هاي مختلفی براي جمع آوري این داده ها استفاده می کنند

case scenario(فرضی استاندارد 

در بزرگترین شهر تجاري کشور قرار دارد

کشورها و داخلی دستورالعملهاي

و مهم ترین داده هاي فضاي کسب و کار را تشکیل می

با توجه به آنکه بانک جهانی این ارزیابی ها را براي بسیاري از کشورها بصورت همزمان انجام می دهد، ناچار 

وحدت رویه«است براي رعایت 

پرسشنامه ها به سراسر دنیا فرستاد. پروژه آغاز می شود

سپتامبر داده هاي مربوط به نظرسنجی جمع آوري می شوند و سپس کدگذاري و تحلیل می شوند

تا اوایل ماه نوامبر گزارش هاي اولیه، آماده و در مکاتبه با پاسخ دهندگان و نهادهاي ذي ربط اصالح می شوند

سامبر گزارشهاي نهایی منتشر و سپس تا ماه می گزارشها ترجمه و در رسانه ها ارائه می گردنددر ماه د

شکل 
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  هاي سنجش فضاي کسب و کارشاخص1.6.2

Doing Business  با استناد به ده شاخص کمی که ده مرحله از عمر یک کسب و کار را از زمان شکل

میزان مناسب بودن محیط اقتصادي کشور براي انجام فعالیت  در موردگیري تا انحالل آن در بر می گیرد 

 بر این اساس شاخص فضاي کسب و کار مزبور محاسبه و به صورت مقایسه اي براي. قضاوت می کنداقتصادي 

  :ها عبارتند از شاخص. گزارش می گرددهمه کشورهاي بررسی شده 

صرف  هزینه زمان مورد نیاز و مدت مراحل، تعداد شرکت را از نظر ثبت که فرآیند :کار و کسب شروع - 1

.شده براي آغاز فعالیت را در نظر می گیرد

 یک اندازي راه و تاسیس تا مورد نیازمجوزهاي  اخذ براي الرعایه الزم فرآیند شامل تمامی: مجوزها اخذ - 2

هزینه صرف شده براي  و زمان مدت مراحل، کارگاه می باشد که مطالعه موردي این شاخص نشاندهنده تعداد

.معین هر کشور است استاندارد دریافت مجوزهاي مورد نیاز با

ساعت کار، دشواري اخراج،  ناپذیري  ، انعطافمیزان دشواري استخدام: کار نیروي اخراج و شاخص استخدام - 3

 .را می سنجد هزینه استخدام و هزینه اخراج

 و زمان مدت مراحل، تعداد .باشد می رسمی اسناد دفتر در دارایی ثبت جهت الزم فرآیند :مالکیت ثبت - 4

.رسمی سنجش می شود اسناد دفاتر در مالکیت ثبت بر مترتب هاي هزینه

 فرد به فرد یک از آن مالکیت حق انتقال و ساختمان زمین، یک خرید کامل به عنوان مطالعه موردي فرایند 

.نشاندهنده این شاخص است  دیگر

 میزان اعتباري و اطالعات میزان توانمندي و امکان سنجش گسترده، دقت این شاخص: اعتبار اخذ - 5

ثبت و در اختیار  خصوصی بخش یا دولتی بخش توسط حقوقی است که و حقیقی افراد مالی اطالعات پوشش

.سایر سازمانها یا افراد قرار داده می شود تا بر اساس اعتبار تعیین شده به ارزیابی فعاالن اقتصادي بپردازند

در این شاخص بررسی می شود که صاحبان سرمایه تا چه اندازه : )سهامداران( گذاران سرمایه از حمایت - 6

یا  شرکت منافع با مدیران منافع آنها در که معامالتی بویژه در مورد حمایت نهادهاي قانونی و رسمی می باشند

.است تعارض منافع دولت در
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 و سهامدار براي شکایت سهولت مدیر، پاسخگویی میزان مالی، مبادالت) افشا( بودن علنی میزان این شاخص

.گذار را در بر می گیرد سرمایه از حمایت توان

 مالیات کل تعیین و پرداخت و زمان پرداخت، تعلق مالیات، دفعاتاین شاخص مأخذ : مالیات پرداخت - 7

.حاصل از فعالیتهاي اقتصادي را ارزیابی می کند سود از درصد حسب را بر پرداخت قابل

 در بندي بسته از( صادرات براي روز تعداد و امضا، تعداد اسناد تعداد مراحل، تعداد: فرامرزي تجارت - 8

 تعداد و امضا، تعداد اسناد تعداد مراحل، تعداد ، میزان تعرفه ها و عوارض و همچنین)بندر از خروج تا کارخانه

و میزان تعرفه ها و عوارض   )کارخانه انبار به محموله تحویل تا بندر در کشتی گرفتن پهلو از( واردات براي روز

.یایی در نظر گرفته می شوددر راه از استاندارد محموله در مطالعه موردي صدور و ورود یک.را می سنجد

هزینه پرداخت شده براي پایان دادن به  و )روز(دادرسی براي الزم زمان مرحله، تعداد: فعالیت یک انحالل - 9

.یک فعالیت اقتصادي در این شاخص مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد

و چگونگی توزیع دارایی هاي  ورشکستگیزمان و هزینه الزم براي اعالم : قراردادها بودن آور الزام -  10

  .را در بر می گیردشرکت ورشکسته میان طلبکاران 

  نحوه جمع آوري داده ها1.6.3

Doing Business  در هر کشور با تعدادي همکاران محلی در ارتباط است که کارشناسان، مدیران

این . را در بر می گیردواحدهاي اقتصادي، وکال و حقوقدانان شاغل در بخش هاي مختلف خصوصی و دولتی 

افراد در بررسی هاي میدانی و تکمیل اطالعات موردنیاز در چندین مرحله مشارکت داشته و هر سال موارد تغییر 

این پرسشنامه ها فرم یک سناریو کامل یا یک پرونده . را در پرسشنامه هاي دوره جدید گزارش می نمایند

پاسخ دهندگان می خواهند که عالوه بر درج پاسخها اسناد و  فرضی را دارند  که با طرح تعدادي پرسش، از

در . مدارك مربوطه را نیز معرفی کنند تا بتوان براي کنترل نهایی به قوانین و اسناد رسمی مربوطه مراجعه نمود

همکاري  Doing Businessکشور در تهیه داده هاي  183متخصص از  11000هفت سال گذشته بیش از 

  )Doing Businessیتسا. (داشته اند

 Doingهاي اقتصادي و فنی به عنوان مرجع ملی تماس با  گذاري و کمک در ایران سازمان سرمایه

Business هاي متولی امور مربوط به فضاي کسب وکار براي  به معرفی این شاخص و دعوت از سازمان اقدام

اما تعامالت مورد . رد نیاز نموده استها و چه در زمینه اصالحات مو آوري داده همکاري چه در زمینه جمع
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... هاي عامل، اتاق بازرگانی، قوه قضائیه و  ارزیابی در شاخص هاي کسب و کار عمدتاً با بانک مرکزي، بانک

  .باشند می

Doing Business قوانین تأثیر تحت بزرگ هاي شرکت از بیش که( متوسط یا کوچک کار و کسب یک 

 استانداردسازي این. گیرد است را در نظر می گرفته قرار تجاري نظر از کشور شهر بزرگترین در که) گیرند می قرار

 با مختلف کشورهاي در. است ناپذیر اجتناب تعاریف شدن کلی حال هر به و شود می انجام کشورها مقایسه براي

 توانند می محدود مسئولیت شرکتهاي مثال. شود تر جزئی تعریف این است ممکن کشور آن قوانین به توجه

 و شود می محدود او سرمایه رفتن دست از به تنها فرد زیان شرکتها گونه این در زیرا باشند مناسبی هاي نمونه

    .است بازار به کارآفرینان ورود براي خوبی مشوق این

 صورت این غیر در. هستند آگاه مربوطه قوانین از کارآفرینان که است این Doing Business دیگر فرض

 طور به و کنند می نظر صرف خود شرکت ثبت از کارآفرینان برخی یا و کنند قوانین از اطالع صرف را زمانی باید

  .پردازند می فعالیت به رسمی غیر

  وضعیت فضاي کسب و کار در جهان و ایران1.7

شاخص کسب و کار از جمله نشانه هاي سالمت اقتصاد کشورهاست که آن را به نشانگر کلسترول بدن انسان 

آزمایش کلسترول نمی تواند همه چیز را در مورد سالمت بدن نشان دهد بلکه یکی از نشانه . تشبیه می کنند

توصیه به ما کمک می کند که سطح  هاي مهم سالمتی را نشان میدهد و با جلب توجه ما به رفتارهایمان و ارائه

می تواند در  Doing Businessبهمین ترتیب . کلسترول خود و به تبع آن سالمتی خود را بهبود ببخشیم

مقایسه با دیگر کشورها نشان دهنده ضعف در فضاي کسب و کار یک کشور باشد اما نمی تواند به طور قطع 

.نشانه عدم سالمت محیط کسب و کار باشد

به . شناخت کامل فضاي کسب و کار باید این شاخص را در کنار شاخصهاي بین المللی دیگر بگذاریم براي 

... و  IMDبا شاخصهایی از قبیل شاخص آزادي اقتصادي، ریسک،   DBهر حال همبستگی باالي شاخص هاي 

ر شاخص هاي نشان می دهند که کشورهایی که در این شاخص رتبه باال کسب می کنند غالبا از نظر دیگ

شرایط رفاه اقتصادي  بهترین از بندي رتبه در اول کشور 20اقتصادي هم وضعیت مطلوبی دارند به طوري که 

 سودمند کشورها براي درازمدت در Doing Business شاخصهاي بهبود از دیدگاه متخصصان. برخوردارند

  . است
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  تجربه کشورها1.7.1

ی کسب کرده اند نقاط اشتراکی دارد که می تواند براي رتبه هاي باالی DBتجربه کشورهایی که از نظر 

براي مثال کشورهاي اسکاندیناوي که باالترین رتبه ها را از نظر فضاي کسب و . کشورهاي دیگر آموزنده باشد

داراي کمترین نرخ بیکاري، توزیع عادالنه . شاخصهاي توسعه اي نیز وضعیت مطلوبی دارندکار دارند از نظر 

این . تورم بسیار کم هستند و بسیاري دیگر از شاخص هاي اقتصادي آنان نیز مطلوب می باشددرآمد، نرخ 

کشورها نرخ مالیات نسبتا باالیی دارند اما اقتصاد زیرزمینی ندارند زیرا شرکت ها در قبال پرداخت مالیات 

  .دخدمات خوبی از طرف دولت دریافت می کنند که موجب افزایش درآمد و سود آنان می شو

اما قوانین باقیمانده . در کشورهاي پیشرفته قوانین مکررا مورد بازبینی قرار گرفته، اصالح یا حذف می شوند

  .در مقایسه با کشورهاي توسعه نیافته ضمانت اجرایی بیشتري دارند زیرا بجا و کارآمد وضع شده اند

 نیاز قراردادها کردن االجرا الزم و مالکیت حقوق حفظ براي خود پیشرفت فرآیند در رشد حال در کشورهاي

مهمتر از وضع قوانین در اینگونه کشورها اجراي دقیق و بدون  اما کنند می پیدا تري جزئی و بیشتر قوانین به

  . تبعیض قوانین است که می تواند به رشد و شکوفایی اقتصاد این کشورها کمک کند

  موانع بهبود فضاي کسب و کار1.7.2

کشورهاي توسعه نیافته فقدان توزیع عادالنه و کارآمد منابع تولید و عدم رقابت  مشکالت اقصاديبزرگترین 

که در اثر بی ثباتی  پذیري اقتصاد آنان است که در نتیجه اقتصاد غیررسمی و برخوردار از انواع فساد است

ل رتبه بندي بسیاري از کشورهاي قعر جدو. سیاسی و اجتماعی تشدید شده و این چرخه همچنان تداوم می یابد

Doing Business  داراي بیشترین حجم قوانین در دنیا هستند اما بدلیل عدم اجراي دقیق این قوانین و

نبودن ضمانت اجرایی براي رعایت عادالنه ضوابط و مقررات این قوانین نه تنها به قانونمداري و حاکمیت قانون 

  .کمک نمی کنند بلکه موجب فرار بیشتر از قانون می شوند

هر چند بهبود در یک یا چند شاخص احتماال رتبه کشورها را بهبود می بخشد اما براي بهبود فضاي کسب و 

کار الزم است همه شاخصها به طور متوازن و با ثبات بهبود یافته و این بهبودي براي کلیه فعاالن اقتصادي قابل 

  .درك باشد

صاد بدلیل نقش بسیار گسترده دولت در اقتصاد غالباً از در ایران قدرت اقتصادي و ساز و کارهاي حاکم بر اقت

تغیرات پیش بینی نشده . قدرت سیاسی ناشی می شود و بنابراین به شدت تحت تأثیر سیاستهاي دولت می باشد
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مقررات و رقابت غیرعادالنه در برابرافراد و سازمانهاي ذي نفوذ سیاسی نیز طبیعتاً افراد را از سرمایه گذاري هاي 

  .ندمدت نگران می نماید و در نتیجه آنان را به سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت سوق می دهدبل

نظرسنجی  متولی اجرايدر ایران سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی وزارت اقتصاد و دارایی 

وري اطالعات شده است و تالش می کند مشارکت متخصصان را براي جمع آ  Doing Businessها و ارتباط با

  . کامل تر و صحیح تر براي ارزیابی واقع بینانه تر جلب نماید

بتدریج هر روز بیشتر مورد  Doing Businessتحوالت عرصه جهانی نشان می دهد که رتبه بندي هاي 

این امر کشورهاي دنیا را به تحرك و رقابت واداشته است تا براي جذب . توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد

مایه گذاري ها و به تبع آن دستیابی به رشد اقتصادي و دسترسی به فناوري هاي روز دنیا براي بهبود رتبه سر

  .خود به دنبال بهبود فضاي کسب و کار باشند

در کشور ایران مطلوب » فضاي کسب و کار«بر اساس گزارشهاي بانک جهانی در طی سالهاي اخیر وضعیت  

ین اساس الزم است با تجدید نظر جدي در سیاستها و برنامه ریزي هاي اقتصادي بر ا. و رو به بهبود نمی باشد

جدول زیر بیانگر وضعیت و رتبه ایران در گزارشهاي بانک جهانی . شرایط الزم براي رفع موانع فراهم گردد

  .باشد می

  200520062007200820092010سال

  108119131135142129رتبه

  133155175178181183تعداد کشورها

Doing Businessرتبه ایران از نظر  : 1-1 جدول 

  ضرورت بهبود فضاي کسب و کار 1.8

خصوصی سازي بدون آزادسازي و توانمندسازي بخش خصوصی که در گرو بهبود فضاي کسب و کار می 

باشد، ابتر است و انتقال مالکیت بنگاههاي اقتصادي به بخش خصوصی در صورتی به بهبود شرایط اقتصادي 

فعال کردن بخش . کشور می انجامد که همراه با آزادي عمل بخش خصوصی در انجام فعالیتهاي اقتصادي باشد

خصوصی بدون فراهم نمودن شرایط رقابتی و ایجاد شفافیت الزم در تخصیص منابع و صرفاً با اعطاي تسهیالت 

افزایش . براي کارآفرینی نیز رانت زا است و در مقابل، رقابتی کردن بازار منوط به رفع موانع کسب و کار است

سرمایه براي آغاز فعالیتهاي اقتصادي و به دنبال آن افزایش امنیت سرمایه گذاري براي تولید و تشویق صاحبان 
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یکی از ارکان مهم توانمندسازي بخش . اشتغال باید در کالبد ایجاد فضاي مناسب کسب و کار صورت پذیرد

به نظر می رسد . خصوصی، ساده سازي و پاالیش قوانین و مقررات در جهت بهبود فضاي کسب و کار است

از قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، آیین نامه ها و رویه هاي کاري از ضرورت هاي مهم براي بازنگري قواعد اعم 

  . بهبود فضاي کسب و کار است

کشورهایی که براي بهبود فضاي کسب و کار و توانمند سازي بخش خصوصی و آزادسازي بیشتر اقتصاد گام 

. توجه به موارد زیر با اهمیت و قابل تداوم می باشد این موفقیت با. ، در مجموع موفق تر بوده اندبرداشته اند

)S.Haggard - 2005(  

میانگین رشد درآمد این دسته از کشورها به طور محسوسی باالتر از کشورهایی است که کمتر به آزاد -

سازي و بهبود فضاي کسب و کار پرداخته اند، آمارها نشان می دهد که این دسته از کشورها طی دوره 

.بیش از دسته دیگر رشد داشته اند% 80سی مورد برر

همچنین مشاهده شد توسعه انسانی در این دسته از کشورها به طور متوسط با شدت بیشتري صورت -

.گرفته است و این کشورها از لحاظ شاخص توسعه انسانی نیز بهبود بیشتري نشان داده اند

اري خارجی براي کشورهاي با آزادي در زمینه سرمایه گذاري خارجی نیز مقدار مطلق سرمایه گذ-

)L.Thomas- 2005( .اقتصادي بیشتر و فضاي کسب و کار بهتر، به طور متوسط بیشتر است

با توجه به مطالب گفته شده و با در نظر گرفتن رتبه نامناسب ایران به نظر می رسد اصالح فضاي کسب و 

در غیر این . ح ساختار قوانین اجرایی قرار گیردکار کشور می بایست در اسرع وقت در زمره اولویت هاي اصال

بدیهی است این رقابت فقط با . صورت اقتصاد در شرایط نابرابر رقابت دولت با بخش خصوصی رونق نمی گیرد

شکست انحصارات دولتی و ایجاد فضاي مناسب براي فعالیت بخش خصوصی قابل شکل گیري است و گرنه 

ذاري ثروت متعلق به ملت در دست دولت به نهادهاي حکومتی و شبه ، جز واگ44نتیجه عملی شدن اصل 

 .حکومتی و توزیع منافع آن بین قشر محدودي نخواهد بود و این واگذاري به رقابت و رونق نخواهد انجامید

توسعه بخش خصوصی در یک اقتصاد بازار بر مجموعه پیچیده اي از قوانین، زیرساختهاي گسترده فیزیکی و 

نهادي، محیط باثبات اقتصاد کالن، توسعه بازارهاي مالی، جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی، توسعه صنایع 

ستم هاي ارتقاء فناوري، آموزش و کوچک و متوسط در قالب شبکه تامین بنگاههاي بزرگ، مقررات بازار کار، سی

یادگیري مبتنی است تا در مسیر تغییر دائمی ابعاد توسعه، توانایی حرکت همگام با این تغییرات را داشته باشد و 

. فراهم شدن این مجموعه به منظور پیاده سازي الگوي توسعه در یک اقتصاد به صورت خودکار اتفاق نمی افتد
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دي و زیربنایی براي توسعه و رفع موانع کسب و کار از الزامات اولیه اجراي این سیاست لذا ایجاد زیرساختهاي نها

آنچه مسلم است اصالح فضاي . و در زمره وظایف ضروري دولت ونهادهاي مدنی از جمله اتاق بازرگانی است

ت جنبه کسب وکار و بهبود شاخص هاي مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقوی

مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقا سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود بلکه بطور 

قطع سیگنالی مهم براي استقبال سرمایه گذاران خارجی براي ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود 

ساله که تبدیل  20هم چشم انداز و تمامی اینها بستري براي تحقق هدف م. فناوري به کشور به شمار می رود

  .  شدن به قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادي، فنی و علمی است، به شمار می آید

. فقرا خود راهکار بیرون آمدن از فقر را اشتغال می دانند نظران اقتصادي اجماع صاحبدر حقیقت بر اساس 

ده هاي نو از هر جنسیت و نژاد بتوانند کسب و فراهم کردن امکان رشد مستلزم محیطی است که کارآفرینان با ای

همچنین در فضاي . کار خود را آغاز کنند و با تأسیس شرکتها و سرمایه گذاري است که شغل ایجاد می شود

مناسب افق بلندتري براي کسب وکارها قابل پیش بینی و در نتیجه گامهاي بزرگتري در رشد و توسعه اقتصادي 

  .هاي بلندمدت است ریزي هاي بزرگ نیازمند برنامه امزیرا گ. شود برداشته می

  اصالحات1.8.1

این کشورها قوانین . کشور گزارش شد 131مورد رفرم در  287، 2009تا ماه می  2008در فاصله ژوئن 

کسب وکار را ساده کردند، حقوق مالکیت را تقویت کردند، بار مالیات را کاهش دادند، دسترسی به اعتبار را 

بویژه در اروپاي مرکزي، خاورمیانه و شمال آفریقا . و هزینه صادرات و واردات را کاهش دادندتسهیل کردند 

  .اصالحات زیادي صورت گرفت
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  پیشینه تحقیقاتی فضاي کسب و کار  –فصل دوم  .٢2

  مقدمه2.1

در این فصل قصد بر این . در فصل پیش ادبیات موضوعی در حوزه محیط کسب و کار بررسی  و ارائه شد

در ابتدا بررسی دقیقتري از . است که پیشینه تاریخی و تحقیقاتی پرداختن به فضاي کسب و کار  ارائه شود

شود و سپس ضرورت پرداختن به محیط کسب و کار از منظر اصول  ائه میتعریف و جایگاه فضاي کسب و کار ار

از آن پس به مرور . گردد اقتصادي و اجتماعی و راهبردهاي اقتصادي تجربه شده در جوامع بشري مطالعه می

روند تاریخی دستیابی به مفهوم  و منطق سنجش فضاي کسب و کار پرداخته و تحقیقاتی که پس از مطرح 

هاي ارزیابی و  شیوه در ادامه. شود اند مرور می کسب و کار  و تحت تاثیر آن شکل گرفتهشدن فضاي 

اقدامات انجام شده در ایران در این  آن و در نهایتو تاثیرات ارزیابی شده ارائه  و کار هاي محیط کسب بندي رتبه

  .  دشو می بررسیراستا 

و کار و درك نتایج و تاثیرات ارزیابی آن در ایران  ع محیط کسبوآگاهی از پیشینه تاریخی و تحقیقاتی موض

ها و تجربیات بومی، هم  تواند ما را یاري کند تا با استفاده از دانش و تجربه جهانی و تکیه بر ویژگی و جهان می

در عرصه نظري و هم در عرصه عملی به الگوها، نظریات و راهبردهاي رشد و توسعه اقتصادي و در نتیجه به رفاه 

  .  بهروزي بیشتر در مرز و بوم خویش دست یابیمو 

   فضاي کسب و کار 2.2

تعریف و محدوده فضاي کسب و کار2.2.1

برکهاستعواملیمجموعهکاروکسب)فضاي( محیطبیان شد، منظور از  فصل یکهمانطور که در 

بر و یا  اقتصادي بسیار هزینههاي  و تغییر آنها براي مدیران بنگاه گذارندتأثیرعملکرد بنگاهگیري، تداوم و  شکل

هاي اقتصادي  هاي کار و فعالیت بنگاه ها و ستاده دادهمحل تبادل و تامین  ،محیط کسب و کار.غیرممکن است

در دوره عمر ) هاي اقتصادي بنگاه(ها  ها و شرکت در حیات و بقاي سازمان يسازاز این رو نقش سرنوشتاست و 

هرچههاست و مدیر بنگاه  بنگاهاجتناب ناپذیر  هاي از جمله نهاده "انرژيتأمین " براي نمونه. آنها بر عهده دارد

یا باو دهدکاهشباشد  که حاصل شرایط عمومی انرژي کشور می رابرقنوساناتتواند نمیکند،صرف  هزینه
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عنوان یکی از  را بهها آن در نتیجه باید کندفراهممطلوب را براي محیط فعالیت خویش امنیتبسیارهاي هزینه

   .هاي محیط کسب و کار خود بپذیرد ویژگی

توان آن را را با ادبیات  محیط کسب و کار میمؤثر بر  براي بررسی بیشتر و درك ماهیت، جایگاه و عوامل

هاي اقتصادي در  اقتصاد کالن بررسی فعالیتموضوع از آنجا که . اساسی مطرح در حوزه اقتصاد کالن  تطبیق داد

را در مدل چهار بخشی به نمایش  هاي اقتصادي و به منظور این بررسی گردش فعالیت باشد ور میسطح یک کش

نمایش  قابلهاي اقتصادي  هاي گردش فعالیت در مدل ،فضاي کسب و کار، به عنوان یک محیطگذارد، پس  می

) 2، اخانواره)1: شامل هاي اقتصادي فضایی است که هریک ار کارگزاران فعالیتمحیط کسب و کار . است

  .کنند در آن ایفا مینقش خود را  ،خارجیان) 4دولت، ) 3ها،  بنگاه

خانوارها،  :هاي اقتصادي به طور ساده در مدل چهار بخشی این چنین فرض شده است شیوه انجام فعالیت

ها قرار  اختیار بنگاهخانوارها عوامل تولید را در . باشند می...) نیروي کار، زمین، سرمایه  و ( صاحبان عوامل تولید

) مخارج مصرفی(کنند؛ سپس این درآمد را صرف خرید کاالها و خدمات  دهند و به ازاي آن درآمد کسب می می

گیرند، و کاالها و خدمات تولید می کنند؛ سپس این  می ها عوامل تولید را از خانوارها بنگاه. کنند انداز می و پس

گیرند و صرف خرید  ها پس انداز خانوارها را از آنها وام می همچنین بنگاه .رسانند کاالها و خدمات را بفروش می

ن را آکند و  نقش اقتصادي دولت نیز این است که مالیات دریافت می .کنند تولید می براي)  عوامل تولید(  سرمایه

شخاصی هستند که خارجیان نیز ا. کند هاي اقتصادي خرج می براي ایجاد امکانات خدمات و امنیت براي فعالیت

بازارها در اقتصاد بسته . گیرد مبادالت در بازار صورت می .نان روابط اقتصادي دارندآدر خارج از مرزهاي ملی با 

بازار کاالها و خدمات نهایی و بازار عوامل تولید ...) بانک، بازار سهام و ( به نوع مبادالت به بازارهاي پولی و مالی

   .شوند تقسیم می

شکل   کسب و کار محیطی است که در آن یک بنگاه فضاي )1- 2شکل (شود ه مالحظه میهمانطور ک

حیط شامل انواع بازارهاي یاد شده ماین . یابد آن ادامه میرخه عمر چپردازد و  گیرد و به فعالیت اقتصادي می می

  . کند که دولت فراهم می است و خدماتی و امکانات

هاي اقتصاد کالن نبوده  موضوع محیط کسب و کار همزمان با ایجاد نظریهبجاست که یادآور شویم توجه به 

بلکه آنچنان که در موضوع تاریخچه محیط کسب و کار بیان خواهد شد این موضوع پس از تحوالت . است

هاي نظري و تحقیقات اقتصادي در حوزه اقتصاد کالن مورد توجه قرار گرفت و به  فراوانی در رویکردها و دیدگاه

نکته قابل توجه این است که . گذاري داشته باشد رسد سرگذشتی نزدیک به موضوع کارآفرینی و سرمایه ظر مین
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این موضوع در دوره بسیار کوتاهی پس از مطرح شدن در نظریات اقتصادي مبناي عمل قرار گرفته و به منظور 

ي کشورها و مقایسه وضعیت سنجش فضاي کسب و کار و میزان تاثیر آن در رونق اقتصاد و رشد اقتصاد

  .اقتصادي کشورها مورد استفاد قرار گرفت

  جایگاه و محدوده فضاي کسب و کار :1- 2 شکل 

  "محیط کسب و کار "مباحث مربوط به  ضرورت پرداختن به2.2.2

کشورهاي مختلف به منظور دستیابی به رفاه و حل مشکالت  سیاستگذاران درنظران و  صاحب تا به امروز،

بهبود محیط کسب و کار امروزه به عنوان . اند راهبردهاي مختلفی را برگزیده) توسعه اقتصادي(اقتصادي جامعه 

و حتی  مکمل ،این راهبرد ،نظران از دید برخی صاحب. گیرد یک راهبرد شناخته شده اقتصادي مد نظر قرار می

برخی نیز بر این باورند رفع موانع بخش خصوصی یا همان بهبود محیط ؛ راهبرد خصوصی سازي است نیاز پیش

رشد بخش "،برنده نوبل اقتصاد لیتزاین راهبرد را جوزف استیگ. کسب و کار باید جایگزین خصوصی سازي شود
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 .نامیدند "رشد طبیعی بخش خصوصی"ارد، ژانوس کورناي، اقتصاددان مشهور دانشگاه هاروو  "خصوصی از پایین

   )1387 قودجانی؛ میدري،(

گیري از یکی از دو رویکرد یا  با بهرهدهد رشد بخش خصوصی  نشان می از نظر عملی و نظري تجربه جهانی

که  هاي دولتی به بخش خصوصی ها و شرکت واگذاري دارایی .گیري همزمان از هر دو رویکرد امکانپذیر است بهره

وم، رفع موانع بخش خصوصی یا بهبود محیط سازي مشهور است ورویکرد د در ادبیات اقتصادي به خصوصی

اما معموال کشورهایی که به دنبال  هرچند به لحاظ نظري جمع این دو راهبرد ممکن است. ب و کار استسک

 اندند و کشورهایی کهسازي بودند، از رفع موانع بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار غافل م خصوصی

   )R.Griffith- 2005(.سازي نبودند انتخاب کردند، در پی خصوصی راهبرد بهبود محیط کسب و کار را

سازي و چه با راهبرد بهبود محیط کسب و کار، هدف  یوصتوان گفت که چه با راهبرد خص با این وصف می

اما چرا بخش خصوصی . است) هاي اقتصادي بنگاه(کارآمد  بخش خصوصیایجاد و گسترش  ،اصلی این دو راهبرد

 توسعه بخش خصوصی را به عنوان راهبرد توسعه اقتصادي ،پردازان اقتصادي در واقع بیشتر نظریه باید رشد کند؟

اما اگر رشد بخش خصوصی براي توسعه اقتصادي ضروري . اند مورد تاکید قرارداده )کاهش فقر( و افزایش رفاه

ترین الزام دستیابی به چنین رشد و دستیابی به توسعه مطلوب فراهم نمودن فضاي کسب و کار  مهم ،است

    . مناسب است

نهادهاي اجتماعی نیز  ،حاصل خواهد شد اما در کنار آن )رشد اقتصادي(رشد کمی تولید ،در توسعه اقتصادي

ابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش برداري از من توان بهره ،ها تغییر خواهد کرد نگرش ،متحول خواهند شد

ها نیز در  توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده بعالوه می. و هر روز نوآوري جدیدي انجام خواهد شد ،یافته

. تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد توسعه امري فراگیر در جامعه است و نمی. کند فرآیند تولید تغییر می

برخالف رشد (اي کیفی است  پدیده ،مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان حد و ،توسعه

نیاز آغاز فرآیند  بهبود فضاي کسب و کار به عنوان پیش .که هیچ محدودیتی ندارد) اقتصادي که کامالً کمی است

  . تناب ناپذیر استتوسعه و در ادامه تقویت کننده مسیر طی شده در روند نیل به توسعه ضرورت اج

 اما هاي اقتصادي ظهور نمود پس از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب، اولین اندیشههر چند 

کشورهاي مختلف بر اساس وضعیت اقلیمی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي خود و با اتکا به مطالعات انجام شده 

ت و مکاتب اقتصادي راهبردهاي مختلفی را به منظور نظریابا استفاده از در مورد رویکردها و دالیل توسعه و 

؛ توجه به محیط اقتصادي و عواملی که موجب بهبود شرایط محیطی براي توسعه اقتصادي به کار گرفتند
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هایی که امروزه در مباحث مربوط  شاخص .شود شوند در همه این راهبردها مشاهده می هاي اقتصادي می فعالیت

هاي مختلف مورد توجه قرار  شود، در تمامی این مطالعات به گونه برآنها تکیه و تأکید میبه فضاي کسب و کار 

  .اند گرفته

بخش خصوصی به عنوان محور  در یک اقتصاد توسعه یافته و مبتنی بر بازارهاي رقابتی نکته مهم آن است که

رد و مسؤول ایجاد ارتباط بین گی را در اقتصاد به خود می” بخش پویا“شود و نقش  توسعه در نظر گرفته می

دولت  گري در چنین اقتصادي تصدي .شود هاي اقتصاد می مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش هاي عقب بخش

آوردن محیط  فراهمدولت مسئول سیاستگذاري و نظارت براي  ،و در شرایط آرمانی ،یابد به حداقل کاهش می

 یتثبیت هاي دولت با استفاده از سیاست. رشد کنددر آن واند بتبخش خصوصی شود که  اقتصادي باثباتی می

بخش خصوصی را در انجام  ،وسیله و بدین ،کوشد نوسانات اقتصادي را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد می

 گرانه اساساً روح این استراتژي غیرمداخله. هاي دقیق یاري رساند ریزي اتکا و اجراي برنامه هاي قابل بینی پیش

است و بر نوآوري و کارآفرینی براي پیشبرد اقتصاد استوار لت بر مبناي شرایط مطلوب محیط کسب و کار دو

   )A.Musacchio- 2006(.است

دهد بلکه باید  مینه تنها سطح درآمد را ارتقا الزم به ذکر است که رشد و پیشرفت در مسیر توسعه اقتصادي  

تر انباشت  نرخ سریع ،این امر به نوبه خود. اندازها را نیز افزایش دهد پساندازها و احتماالً میزان  بتواند سطح پس

نه تنها بر روي تجارت در چنین حالتی مرزهاي کشور . نماید پذیر می تر را امکان سرمایه و در نتیجه رشد سریع

. از استنیز ب) یعنی سرمایه و کار(هاي عوامل تولید  ها و جابجایی خارجی باز است بلکه بر روي حرکت

  هاي خارجی همگی داراي نقش هاي خارجی و کمک هاي تجاري توسط بانک وام ،گذاري مستقیم خارجی سرمایه

هاي مدیریتی به  فناوري و مهارت ،بلکه انتقال دانش ،المللی سرمایه نه صرفاً انتقال بین. اي هستند کننده تعیین

توان به افزایش سطح تولید  چون از این طریق می ،شود وري تلقی می نیز به عنوان افزایش بهرهمقصد کشورهاي 

نه (مهاجرت نیروي کار غیرماهر به عنوان کمکی درجهت کاهش بیکاري . تر درآمدها دست یافت و رشد سریع

داراي تاثیر مثبت در افزایش درآمد نیروهاي موجود ) یعنی فرار مغزها ،مهاجرت نیروي کار متخصص و ماهر

  )هاي حمایتی در مقابل صادرات تر نبود سیاست یا به طور کلی(نرخ مبادله ارز متعادل  بعالوه وجود یک. است

   )Haefke,Ebell- 2003(.هاي مولد و بارور خواهد شد خارجی به بخش منابع بیشتر جذب  باعث تضمین هرچه

متنوع آن،  هاي متفاوت و شود و با تکیه بر شاخص مطرح می "فضاي کسب و کار"آنچه امروزه تحت عنوان 

دهد، همواره مورد توجه  هاي اقتصادي را مورد بررسی قرار می گیري و گسترش فعالیت ها و موقعیت شکل زمینه
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هاي  هاي توسعه بر لزوم ایجاد و گسترش فعالیت تاکید کلیه استراتژي. گران بوده است نظران و تحلیل صاحب

به رونق اقتصادي در سطوح خرد و کالن، همان اقتصادي، باال بردن سطح اشتغال و تالش براي دستیابی 

  . شود از آن یاد می "فضاي کسب و کار"است که امروزه ذیل عنوان  کرده مفهومی را دنبال می

  در توسعه اقتصادي و بهبود کسب و کار خصوصی بخشجایگاه رشد 2.2.2.1

تعامل و تبادل دائمی هاي اقتصادي در جامعه در  همانطور که پیشتر توضیح داده شد، کارگزاران فعالیت

اي اقتصادي ه بنگاهبر دوش  ،)ایجاد ثروت و سرمایه( تولید کاالها و خدمات یتمسئول تعاملدر این  هستند و

هاي مختلف توسعه اقتصادي قابل  استراتژي و و نیز همانطور که در مکاتب اقتصادي. است )بخش خصوصی(

هاي  هاي اقتصادي و رشد بنگاه ولید و فعالیتت، توجه به علل و عوامل افزایش و رونق تمشاهده اس

البته بدیهی است که  .به طرق مختلفی مستقیما و تلویحا مورد توجه قرار گرفته است) بخش خصوصی(اقتصادي

  .ها را نیز مد نظر قرار داده باشند ها عوامل داخلی بنگاه این نظریه ممکن است برخی از

که به عنوان اولین ” داريِ رقابتی سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه“ نظریه آدام اسمیت به عنوان مثال در 

 ها منافع همه طرفنظریات مدون و تئوریزه شدن در خصوص پیشرفت و دستیابی به تعادل اقتصادي است، 

انسان ور با توانی بالقوه براي افزایش رفاه  داري را یک نظام بهره اسمیت سرمایه. دشو تامین می) ها و خانوار بنگاه(

تواند تحت  ها است و می ، که یک موضوع داخلی بنگاه)شدن مشاغل تخصصی(او روي اهمیت تقسیم کار . دید می

تاثیر عوامل محیطی کسب و کار تسهیل و تسریع شود، و قانون انباشت سرمایه که یک عامل محیطی است، به 

او . کرد تاکید می) ”ثروت ملل“یا به تعبیر او  و(داري  کننده به پیشرفت اقتصادي سرمایه عنوان عوامل اولیه کمک

) در مجموع(شود تا افراد  شود و باعث می وري افراد می ها و بهره باعث افزایش مهارت” تقسیم کار“اعتقاد داشت 

د را باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خو. بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آنان را مبادله کنند

). است ،یک عامل محیطی کسب و کارعنوان  بهونقل،  هاي حمل زمند توسعه زیرساختکه این نیا(بفروشند 

بعالوه از نظر او رشد اقتصادي تا زمانی ادامه خواهد داشت که سرمایه انباشته گردد و پیشرفت فناوري را موجب 

هاي  آدام اسمیت اولویت. نماید را تشدید میگردد که در این میان، وجود رقابت و تجارت آزاد، این فرآیند 

اي که براي  دانست، چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده گذاري را در کشاورزي، صنعت و تجارت می سرمایه

تواند مانع توسعه  می) و تاثیرش بر دستمزدها به عنوان یک عامل محیطی(مواد غذایی وجود دارد کمبود آن 

  .شود
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جایگاه رشد بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار در همین از اطاله مطلب به توضیح به دلیل پرهیز 

تمرکز اقتصاددانان بر محیط کسب و کار به  نظریات دیگر که نشان دهنده و کردهاکتفا نمونه نظریه به عنوان 

   .مورد بررسی قرار نگرفته است است توسعه اقتصادي عمان مشوق یا عنوان

) توسعه یافته(داري در کشورهاي غربی  ر تالش براي یافتن پاسخ این سؤال که چرا سرمایهسوتو دوهرناندو د

را تالیف  "راز سرمایه"پس از انجام تحقیقات فراوان کتاب خورد؟  موفق است و در سایر نقاط جهان شکست می

  :کند وي هدف خود را از انتشار این کتاب چنین بیان می. کرد

دارد،  داري باز می دهم مانع مهمی که بقیۀ جهان را از استفاده از نظام سرمایه هدف من این است که نشان

روت ثدهد و  وري نیروي کار را افزایش می سرمایه عاملی است که بهره. عدم توانایی آنها در تولید سرمایه است

یرویی است که گویا داري، مایۀ پیشرفت و تنها ن سرمایه، نیروي حیات بخش نظام سرمایه. کند ملل را خلق می

؛ صرف نظر از این که مردم این کشورها چقدر توانند خودشان به تنهایی تولید کنند کشورهاي فقیر جهان نمی

اکثریت مردم . ... داري است هاي دیگري هستند که وجه مشخصۀ اقتصاد سرمایه مشتاقانه مشغول تمامی فعالیت

داري در تملک دارند؛ حتی در  فراهم کردن موجبات سرمایه هاي الزم را براي پیش داراییاکشورهاي فقیر پیش

اما مردم کشورهاي فقیر این منابع را به شکل معیوب نگهداري ...  کنند  انداز می فقیرترین کشورها فقرا پس

کسب و . شوند که حقوق مالکیت انها به طور مناسب ثبت نشده است هایی ساخته می ها روي زمین خانه. کنند می

دارن و  هایی به دور از دید سرمایه ها تعریف نشده هستند؛ و صنایع در مکان غیرشرکتی و مسئولیتکارها 

ها  شوند این دارائی ها به طور مناسب ثبت نمی نجا  که حقوق اینگونه دارائیآاز . اند گذاران مستقر شده سرمایه

شناسند و به  لی که مردم یکدیگر را نمیهاي محدود مح محیطه نیستند و در خارج از یفورا قابل تبدیل به سرما

قابل مبادله نبوده، به عنوان وثیقه براي وام گرفتن قابل استفاده نیستند و همچنین به عنوان . هم اطمینان ندارند

  )1385دسوتو؛ ( .شوند گذاري به کار گرفته نمی سهم در برابر سرمایه

هاي اقتصادي را  که دوسوتو به منظور بررسی موانع توسعه اقتصادي عوامل محیطی بنگاه قابل مالحظه است

با نقد رویکردهایی که علل اصلی وي . مورد مطالعه قرار داده تا موانع رشد بخش خصوصی را کشف کند

  :کند بیان میونه اینگانگیزه خود را از این تحقیق  ،کنند فرایندهاي توسعه و موفقیت کشورهاي غربی را ارائه می

توانید در یک بازار خاور  شما نمی. شهرهاي جهان سوم و کشورهاي کمونیستی سابق، مملو از کارافرینان است

بشوید و  میانه قدم بزنید، به گردش بیرون از شهر در یک روستاي آمریکاي التین بروید یا سوار تاکسی در مسکو 

ساکنان این کشورها داراي استعداد، اشتیاق و توانایی چشمگیر براي . اي با شما انجام بدهد کسی نخواهد معامله
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اگر . دست آورده و از آن استفاده کنند توانند فناوري مدرن را به آنها می. کسب سود در حقیقت از هیچ هستند

هاي امریکایی براي جلوگیري از استفاده غیر مجاز از حقوق مالکیت خود در خارج تالش  چنین نبود، شرکت

  . کردند نمی

، گدایان قابل ترحمی نباشند، ناامیدانه داري هستند اما اگر مردم کشورهایی که در حال گذار به نظام سرمایه

هاي غیر کارامد نباشند، پس چه عاملی موجب  فایده گرفتار نشده باشند و زندانی بی تقصیر فرهنگ هاي بی در راه

داري  چرا سرمایه. به این کشورها تحویل ندهد ،یل غرب داده استرا که تحو روتیثداري همان  شود تا سرمایه می

  )1385دسوتو، .(تنها در غرب موفق می شود انگار که در یک حباب بلورین محصور است

هاي  در متن فوق کارآفرینان و روحیه کارآفرینی را براي ایجاد رونق فعالیت ونکته دیگر این است که دوسوت 

دهد که تاریخچه نظریات  این مطلب نشان می داند توسعه اقتصادي کافی نمی اقتصادي و رشد بخش خصوصی

کسب و کار و کارآفرینی را مد نظر قرار ، )عوامل تولید و انباشت سرمایه(متغیرهاي اقتصاد کالن اقتصادي که 

لویت مطالعه و وي او. داده است نتوانسته از نظر دوسوتو راهکارهاي کافی براي رشد اقتصادي را به ارمغان آورد

ها مانند کارآفرینی سازمانی به  اعتنایی به عوامل فرهنگی و شخصیتی و مسائل درونی بنگاه تحقیق خود را با بی

  .مشکالت محیطی کسب و کار معطوف کرده است

  تاریخچه فضاي کسب و کار 2.3

ثروت و به عبارت  هاي مختلف اقتصادي همواره به دنبال یافتن عامل اصلی ایجاد و توزیع مکاتب و گرایش

دسوتو نیز در تالش براي یافتن که بخش پیش دیدیم در. دیگر عامل ایجاد ارزش اقتصادي در جامعه بوده اند

کند و  راهکار توسعه اقتصادي و مبارزه با فقر بر دالیل ناتوانی کشورهاي فقیر در کسب و تولید سرمایه تمرکز می

ع مالکیت و قوانین محیطی وموض و در نهایت دهد ع کشورها انجام میدر این کنکاش تحقیقات فراوانی را در انوا

رسد که در یافتن تاریخچه و  پس به نظر می. دهد را مانعی اصلی و مهم در تولید و انباشت سرمایه تشخیص می

  :بررسی شوندگیري مفهوم محیط کسب و کار و طرح راهکار بهبود کسب و کار دو روند باید  ریشه شکل

ها  سرمایه را بررسی کردند و به عوامل محیطی بنگاه تولید و افزایشرشد نظریات و مکاتبی که نحوه  )اول 

  .نزدیک شدند

و راهکار  دها پرداختن هاي اقتصادي بنگاه نظریات و مکاتبی که به ساماندهی موانع محیطی رونق فعالیت) دوم 

  .بهبود محیط کسب و کار را سامان دادند
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هاي دو اقتصاددان بنام تانن و شومپیتر برجسته شد و  با تالش 1955 تا  1933اتریش  -مکتب سنتی آلمان

ها اختالف نظر داشت و با تاکید بر عدم  شومپیتر در خصوص وجود بازارهاي کامل با نئوکالسیک. شکل گرفت

هاي  کستن وضعیتوي نقش کارآفرینان را در ش. ها شد تلویحا وارد موانع محیطی بنگاهوجود چنین بازارهایی 

شومپیتر نقش اساسی پول در . ها در توسعه اقتصادي تاکید کرد انحصاري برجسته کرد و بر اهمیت نوآوري

در چنین شرایطی  . هاي تعادل عمومی یا رشد متوازن را رد کرد و صرفا به واسطه مبادله تاکید داشت موقعیت

هایشان و توسعه اقدامات تجاریشان  به  ي تامین بودجه فعالیتبه دلیل نیازشان به اعتبار برا) کارآفرینان(نوآوران 

اندازها و توجه به  اعتبارات و تامین مالی نمودهاي حساس  وي با کاهش توجه به پس. سیستم بانکی نیاز دارند

و  تأملی در آراء. فرایند توسعه در توضیح سود، پول، اعتبار و نرخ بهره و چرخه بازرگانی را مد نظر قرار داد

هاي میانی قرن بیستم بیانگر آن است که  نظران اقتصادي خصوصا نظرات مطرح شده در دهه هاي صاحب اندیشه

  .باشد مفاهیم و تأمالت مربوط به فضاي کسب و کار در هر دو نگرش مشهود می

در  اولین مکتبی هستند که به مسائل یک بنگاه) میالدي 1975تا  1937از (شاید بتوان گفت که نهادیون 

  . هاي فعالیت اقتصادي نگریستند کسب و کار خود پرداختند و از دیدگاه سازمانی و نهادي به بررسی محیط

نهادیون معتقد بودند که اقتصاد باید به عنوان یک سازمان یا مجموعه کامل و واحد، که تمامی اجزاي آن با 

موسسات و نهادها در زندگی اقتصادي مورد در این مکتب نقش . یکدیگر ارتباط دارند، مورد بررسی قرار گیرد

خدمات اقتصادي، یا ارائه تنها یک موسسه براي انجام اهدافی نظیر تعلیم، هماهنگی،  "نهاد" .گیرد تاکید قرار می

تحادیه نیست، بلکه الگویی متشکل از رفتار جمعی یا گروهی است که به عنوان جزء و بخش اساسی یک ا

 .گیرد این مکتب، رفتارهاي فردي بیش از فردگرایی مطلق مورد توجه قرار می در. ودش فرهنگ پذیرفته می

  ) 1385تفضلی،(

که امروزه براي بخش فضاي کسب و کار هایی  دارد که مباحث و شاخص هاي فوق تا حدودي بیان می دیدگاه

وجه و تجزیه و در گذشته نیز تحت عناوین دیگري مورد ت. در ادبیات اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است

  .اند تحلیل بوده

در حوزه کسب و کار منابع و مراجع تحقیقات مطلبی را تحت عنوان  سایت پروژه بررسی فضاي کسب و کار

گانه  هاي ده عنوان مقاله علمی و گزارش تحقیقاتی را بر اساس شاخص 676سایت مذکور تعداد . ارائه نموده است

  .بندي نموده است هاي مبنایی این ده موضوع، دسته وانه مقالهپروژه بررسی فضاي کسب و کار و به پشت
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هاي سنجش محیط کسب  هایی که اخیرا به شاخص کند که مقاالت مرتبط با شاخص سایت مذکور برآورد می

طبق ادعاي این سایت بیشترین تعداد مدارك علمی مرتبط با این . اند افزایش خواهند یافت و کار اضافه شده

مقاالت و گزارشات را شامل % 35اند، که حدود  اندازي کسب و کار بهره برده مقاله مبنایی راهموضوعات از 

درصد و سپس مقاالت مرتبط با موضوع استخدام % 19پس از ان مقاالت مرتبط با انعقاد قراردادها با . شوند می

  .اند ترین فراوانی را داشتهشبی %17یبا رکارگران تق

  و کار فضاي کسب هاي بندي رتبه2.4

در دستور کار  2004در کشورهاي مختلف از سال ) doing business(پروژه بررسی فضاي کسب و کار 

راهبري  -جهانی ي بخش خصوصی بانک بازوي توسعه -IFCاین طرح که توسط  .بانک جهانی قرارگرفته است

موانع فعالیت بهینه بخش خصوصی و  ها ها، محدودیت قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه شود، می

به عبارت دیگر  .کند بندي می اقتصاد کشورها را رتبه هایی که تدوین نموده، واکاوي کرده و بر اساس شاخص

یین میزان سادگی کسب و کار بدون توجه به عوامل تاثیرگذار خارجی تع هدف اصلی و اولیه در این بررسی،

سنجی در  هاي مؤسسات رتبه ه در مقایسه با نتایج حاصل از بررسیبه این ترتیب تفاوت جدي این پروژ .است

  .ماهیت غیرسیاسی آن است

در حال حاضر این رتبه بندي به تدریج به شاخصی معتبر براي سنجش اقتصاد کشورها تبدیل شده و با توجه 

ساالنه ،میزان انتشار  به میزان روزافزون استقبال کشورهاي مختلف و همچنین سرمایه گذاران از نتایج گزارشهاي

ضمن آنکه انتشار ساالنه ي این گزارش در تغییر .آن در رسانه هاي بین المللی روندي صعودي را طی می کند

  .محل سرمایه گذاري و یا استمرار حضور سرمایه گذاران در یک اقتصاد مؤثر بوده است

می شود و هدف نهایی آن نمایش ارزیابی  "فضاي عمومی کسب و کار"همانطور که گفته شد در این طرح 

  .ي هر اقتصاد در تعامل با فعاالن اقتصادي به ویژه بخش خصوصی است چهره

شود،  ش فضاي کسب و کار از آن نام برده میسنجهاي  که تحت عنوان شاخص ،هاي کلی این بررسی سرفصل

اي اقتصادي خود چه عواملی را ه بیانگر آن است که در یک جامعه، فعاالن اقتصادي براي آغاز و گسترش فعالیت

  :عبارتند ازها  دهند؛ این شاخص مورد توجه قرار می

)هزینه و حداقل سرمایه مدت زمان، تعداد مراحل،: اجزاء(شروع کسب و کار-
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مدت زمان و  تعداد مراحل،: اجزاء(ساخت یک انبار تجاري با استاندارد معین  به عنوان نمونهاخذ مجوزها -

)هزینه

ت عناپذیري سا شاخص انعطاف شاخص دشواري استخدام، :اجزاء( ان یا کارگراندنماخراج کاراستخدام و -

 ،)مورد سوم میانگین سه شاخص اول است( شاخص دشواري استخدام ،شاخص دشواري اخراج کار،

 )هزینه استخدام و هزینه اخراج

)مدت زمان و هزینه تعداد مراحل،: اجزاء( ثبت اموال شرکتچگونگی -

میزان  شاخص دقت اعتبارات اعتباري، شاخص قدرت حقوق قانونی،: اجزاء( اخذ اعتباراتو روند نحوه -

)توسط بخش خصوصی –حقیقی و حقوقی  -پوشش اطالعات مالی افراد

شاخص میزان : اجزاء( با تأکید بر حفظ حقوق سهامداران جزء -حمایت قضایی از سرمایه گذاران میزان -

شاخص سهولت شکایت از طرف سهامدار و  شاخص میزان پاسخگویی مدیر، علنی بودن مبادالت مالی،

)گذار شاخص توان حمایت از سرمایه

،کل مالیات قابل )تعداد ساعت در سال( زمان دفعات پرداخت،: اجزاء( پرداخت مالیاتنحوه و میزان -

 )پرداخت بر حسب درصد از سود خالص

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

)تعداد روز براي واردات تعداد امضاء براي واردات، تعداد اسناد براي واردات، صادرات،

 تعداد روز، تعداد مراحل،: اجزاء( االجرا شدن قرارداد یا کارایی دادگاه در حل و فصل اختالفات تجاري الزم-

)بدهی دي ازهزینه بر حسب درص

هزینه بر حسب درصدي  تعداد روز،: اجزاء(تعطیل کردن کسب و کار با تأکید برقوانین ورشکستگی نحوه -

   )گیري اعتبارات اعطاشده بر حسب سنت بر دالر نرخ بازپس از دارایی،

معرفی دیگرکشورهايبهرااند هدادانجاممختلفکه کشورهاياصالحاتیکهاستاینجهانیبانکرویکرد

رااش تجربهاي داشته است،  پیشرفت قابل مالحظهقضاییسیستماصالحنظراز)مانند تونس(اگر کشوري  .کند

عملکرد )عربستانمثل (اگر کشوري اسناد،ثبتنظریا ازاز ان الگو بگیرند؛کشورهادیگرتادهد ارائه می

  . استشدهانجامچگونهاتشاصالحکه شود می اشارهها گزارشدراست، مطلوبتري داشته
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جهانی مجمع،کردهبنديرتبهکارکسبفضايوضعیتاز نظرراکشورهاکهجهانیبانکمؤسسهبرعالوه

این.هستند گذاري سرمایهمشاورینبیشترمؤسساتاین.کند میگیرياندازهراکاروکسبموانعهماقتصاد

براي مثال (صنعت یا کسب و کار خاصی زمینهگذاري در سرمایهدردهند که  اطالع میگذاران سرمایهبهمشاوران

  . داردجودو) ...وقوانینثباتیی بکشور،درسیاسیموانع ( یخطراتچهمشخصیکشوردر) نفت

  هاي ارزیابی محیط کسب و کار روش2.5

در کشورهاي مختلف که توسط بانک  موانع رشد بخش خصوصی یارزیاب براي سنجش محیط کسب و کار و

  :وجود دارد پذیرد دو روش اصلی جهانی با همکاري سازمان ها و نهادهاي رسمی هر کشور صورت می

نظرسنجی و پرسش از صاحبان کسب و کار-

اندازه گیري هزینه هاي اداري و زمان سنجی مراحل انجام کار-

خصوصی خواسته می شود موانع کسب و کار در حوزه ي فعالیت  در روش نخست از دست اندر کاران بخش

عالوه بر توزیع پرسشنامه میان صاحبان کسب و کار معموال به کمک جمع آوري .خود را بیان و رتبه بندي کنند

  . اطالعات کمی، شاخصی براي موانع کسب و کار ساخته می شود

گیري  ب و کار را با استفاده از این روش اندازهاز جمله مراکزي است که موانع کس 8مجمع جهانی اقتصاد

  . کند می

و بررسی وضعیت عمومی کشور براي مناسب بودن محیط کسب و کار  براي تشخیص میزان در این روش

  :  گیرد گذاران، معیارها و سازوکارهاي حاکم بر موارد زیر مورد توجه قرار می تشویق و اطمینان بخشی به سرمایه

  و شفافیت اقتصاديدرجه باز بودن -

  کارآیی سیاستها و ساختار دولتی-

  پولی و مالی بازارهاي-

  آوري  ها و فن ساختزیر-

                                        
8 World  Economic Forum - www.weforum.org
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  ذیري نیروي کارپنا انعطاف-

  تصادينهادهاي سیاسی و اق-

فوق سؤاالت الزم در پرسشنامه طرح و پس از شناسایی جامعه یا نمونه گیري هریک از معیارهاي  براي اندازه

بندي و تجزیه و تحلیل  آوري، طبقه اطالعات مربوط به هر یک از موارد پرسیده شده جمعآماري مورد نظر 

در روش مجمع جهانی اقتصاد به سوالهاي پرسشنامه، وزن یک چهارم و به متغیرهاي کمی، وزن سه  .گردد می

وش تنها این ر.چهارم داده می شود و سپس رتبه ي هر کشور در میان کشورهاي مورد بررسی مشخص می شود

 رب. گیري فعاالن اقتصادي نقش مؤثري دارد که در تصمیم تصویري کلی از فضاي کسب و کار ارایه می دهد

کار متناسب با شرایط عمومی کشور قابل استنتاج راهکاري مشخص براي بهبود محیط کسب و  اساس این تصویر

  .باشد و استفاده می

 نیز از روش دومخصوصی در کشورهاي مختلف  براي شناخت موانع رشد بخش همچنین بانک جهانی

این مرکز ساالنه موانع کسب و کار در کشورهاي مختلف را مقایسه می کند و با استفاده از .استفاده می کند

        .تجارب کشورها راهکارهایی براي بهبود محیط کسب و کار ارایه می دهد

تقسیم می کند و مبناي اندازه  موردکار را به ده همانگونه که ذکر شد بانک جهانی امور مربوط به کسب و 

رتبه ي هر . مذکور است موردگیري و مقایسه محیط کسب و کار هر کشور با سایر کشورها، سهولت اجراي ده 

هر قدر سرعت .نه و مراحل انجام دادن هر یک از فعالیتهاي دهگانه مشخص می شودکشور بر حسب زمان، هزی

محیط کسب و کار آن کشور ، یشتر و تعداد مراحل اداري و هزینه هاي آن  کمتر باشدانجام دادن یک فعالیت ب

روش که به  البته باید به این نکته نیز توجه شود .ي آن در مقایسه با سایر کشورها بهتر است مناسب تر و رتبه

ها بسیاري از عوامل  ، زیرا در این روشبانک جهانی در سنجش و بهبود محیط کسب و کار  انتقاداتی وارد است

روش بانک مؤثر دیگر خصوصا شرایط بین المللی و نحوه تعامل کشور با سایر کشورها توجه نشده است در نتیجه 

هاي دهگانه که به عنوان  که تنها به شاخص جهانی یکی از نازلترین موانع کسب و کار را مشخص می سازد

موانعی مانند بی ثباتی در قوانین و مقررات، ناامنی هاي سیاسی  پردازد و  متغیرهاي درونزا قابل ذکر هستند می

   .پردازد نمی کسب و کار هستندکه متغیرهاي برونزا در بررسی فضاي  و اجتماعی، گستردگی فساد در نظام اداري

مبناي محاسبه در روش بانک جهانی مصوبات . انتقاد دیگر یکسان انگاري مراحل قانونی با مراحل واقعی است

یا ساز و کارهاي واقعی حاکم ها  بیانگر آن است که به دلیل بسیاري از محدودیتموجود واقعیت  قانونی است اما
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و در محاسبه  کامل نداردانطباق مکتوب  آنچه در عمل رخ می دهد با قانونبر روابط و مناسبات اقتصادي 

  . شود هاي فضاي کسب و کار لحاظ نمی شاخص

لزوما پدیده ي  در طی کردن فرآیندها اندك بودن مراحل اداري و سرعت بیشترعالوه بر انتقادات فوق 

تاکید می  و محدود شدن فرآیندها  بانک جهانی آنچنان بر اندك بودن مراحل اداري در روش.مطلوبی نیست

 هماهنگی با منافع سایر ذینفعان فراموش تولیدکنندگان و شود که مسایلی از قبیل منافع مصرف کنندگان و

 .شده است

  هاي کسب و کار در بهبود محیط کسب و کار تاثیر ارزیابی2.6

که بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادي هر کشور در گرو توان اذعان داشت می بنابر آنچه گذشت

به  1990هاي دسوتو از اواخر دهه  بانک جهانی بر پایه اندیشه .مناسب در آن کشور است کاروفضاي کسب

کار را در دو گروه  و  گزارش بانک جهانی موانع کسب. کار در کشورهاي مختلف پرداخت و  محیط کسبتحلیل 

کشورهاي مختلف را به  ،منظور بررسی سهولت کسب و کار این نهاد به. درک رفتار دولت یا کیفیت بازار بررسی می

کار ارائه  و  یی براي بهبود محیط کسبکند و با استفاده از تجارب کشورها، راهکارها اي بررسی می صورت مقایسه

ارایه گردیدو پس از آن با رفع برخی نواقص  2003سال در  گزارش هاي انجام شده اولین علیرغم تالش .دهد می

  .شود و منتشر می به صورت ساالنه در بانک جهانی تدوین ها  و محدودیت

افزایش  2010در سال ذکر شده شاخص  10بهابتدا در برگیرنده پنج شاخص بود ولی به مرور  ها این گزارش 

یی و تالش براي ها نوعی همگرا بر اساس این ارزیابی .دارد بیشتر بر محیط قانونی کسب و کار تاکید که یافت

هاي مورد ارزیابی به وجود آمد که تاثیرات قابل  ب و کار و رشد رتبه کشورها در شاخصرفع موانع محیط کس

  . کشورها ایجاد نموده است اي در رشد اقتصادي مالحظه

ناپذیر ایجاد اشتغال، افزایش  هاي اقتصادي ضرورت اجتناب گذاري و فعالیت شروع و تداوم و گسترش سرمایه

درآمد براي دستیابی به رشد و توسعه اقتصادي است اما در جوامع مختلف انجام این مهم با موانع و مشکالتی 

ها باید  دولت .عملی مخاطره آمیز است ،شروع یک کسب و کار شرایط، حتی در بهترینروبرو می باشد، بطوریکه 

ها  گیري از حداکثر توان خود زمینه الزم را براي این فعالیت و با بهره چنین جسارت و شهامتی را تشویق کنند

 گزارش بانک جهانی در گزارش مربوط به  براساس. کنند این کار را می البته بسیاري از کشورها .فراهم نمایند

سیاست  185 اند توانسته )دو سوم کشورهاي موجود در نمونه ایجاد کسب و کار( کشور99 میالدي، 2004سال 
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آنها برخی جنبه هاي مقررات کسب و کار را ساده سازي  .تر سازند تا کسب و کار را آسان اینداصالحی را اجرا نم

بار مالیاتی را سبک کرده و  هاي صادرات و واردات را کاهش دادند،هزینه قویت نمودند،حقوق مالکیت را ت کردند،

تر ساختند تا با کمک این تمهیدات، فعاالن اقتصادي براي شروع فعالیت خویش  دسترسی به اعتبارات را راحت

  . توانایی و اعتماد الزم را کسب نمایند

-ها و مشاغل می نجام انواع اصالحاتی بود که موجب رشد بنگاهنگرو پیشتاز ا صربستان و مونته 2004در سال 

به عنوان نمونه و مثال  .هایی برخوردار بوده است از پیشرفت ،حوزه مورد بررسی 10حوزه از  8در  بطوریکه شود

 .دهند یورو کاهش 500به  را یورو 5000مقدار سرمایه مورد نیاز براي شروع کسب و کار جدید از اند  توانسته

استخدام  قانون کار جدید، .بدروز کاهش یا 15روز به  51مدت زمان الزم براي شروع کسب و کار جدید از 

دهد هنگامی که به طور موقتی به نیروي کار نیاز دارند به جاي  ها اجازه می تر ساخته و به بنگاه کارگران را آسان

زمان حل  .دار موقت امضاء کنند راردادهاي مدتق اینکه مجبور به استخدام با شرایط قرارداد نامحدود باشند،

ورد توجه قرار گرفته هاي مدنی م هش یافت زیرا در قانون جدید رویهروز کا 635روز به  1028اختالف تجاري از 

تر  آوري آن آسان مالیات بر حقوق و فروش حذف گردید و مالیات بر ارزش افزوده که جمع .اند و تصویب شده

 42به میزان  2004هاي رسمی ثبت شده در سال  با توجه به این اقدامات تعداد بنگاه .دجایگزین گردی است،

  . درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت

هاي  انجام چنین اقداماتی در یک کشور در حال توسعه به روشنی گویاي آن است که شروع و تداوم فعالیت

ن اقتصادي نیازمند محیط و شرایط مناسب و ساز و اقتصادي عالوه بر عزم و اراده صاحبان سرمایه و فعاال

  .باشد کارهاي اطمینان بخش نیز می

در جدول زیر اصالحات انجام شده در برخی کشورها که از نظر تعداد و تنوع از سایر کشورها بیشتر بوده، 

ونگی اصالحات گ گردد آنچه در این گزارش بدان توجه شده است تعداد و گونه اضافه می. نشان داده شده است

هاي اقتصادي  اقتصاد و انجام فعالیتباشد هرچند انجام این اصالحات ممکن است در بخش واقعی  میانجام شده 

  . یا بیشتري به همراه داشته باشدپیامدهاي کمتر 
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و میزان اصالحات  2004هاي مربوط به فضاي کسب و کار در گزارش مربوط به سال 

دهد که کشورهاي اروپاي شرقی به دلیل رها شدن از یک اقتصاد دولتی 

ابت توجه بیشتري به انجام اصالحات 

میالدي در اروپاي شرقی و آسیاي مرکزي اتفاق 

  .در این کشورها حداقل یک گام جهت آسان سازي مشکالت کسب و کار برداشته شد

46

2004 کشورهایی با بیشترین اصالحات در سال : 1-2 جدول 

هاي مربوط به فضاي کسب و کار در گزارش مربوط به سال  وضعیت شاخص

دهد که کشورهاي اروپاي شرقی به دلیل رها شدن از یک اقتصاد دولتی  انجام شده در کشورهاي جهان نشان می

ابت توجه بیشتري به انجام اصالحات و قرار گرفتن در مرحله خیز اقتصادي و برقراري یک اقتصاد مبتنی بر رق

میالدي در اروپاي شرقی و آسیاي مرکزي اتفاق  2004بیشترین اصالحات در سال 

در این کشورها حداقل یک گام جهت آسان سازي مشکالت کسب و کار برداشته شد

وضعیت شاخص بررسی

انجام شده در کشورهاي جهان نشان می

و قرار گرفتن در مرحله خیز اقتصادي و برقراري یک اقتصاد مبتنی بر رق

بیشترین اصالحات در سال  بطوریکه ،اند نشان داده

در این کشورها حداقل یک گام جهت آسان سازي مشکالت کسب و کار برداشته شد.افتاد
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هاي خاصی را مورد توجه قرار دهند  که شاخصاند  البته برخی کشورها بدلیل شرایط خاص خود مجبور بوده

در شاخص هاي انجام  باعث پیشرفتبر اساس گزارش بانک جهانی ترین اصالحات که  برخی از شجاعانهدر نتیجه 

  :عبارتند از  اصالحاتاین  .اند در اقتصاد آن کشورها شدهمنشأ اثرات فراوانی و  کسب و کار شد

ر صربستان و مونته نگروساده سازي راه اندازي کسب و کار د

کار آمدسازي مراحل گمرکی و اسناد تجاري در مصر

اصالح قانون ورشکستگی در برزیل

 2کشور غرب آفریقا فقط  16.اصالحات در آفریقا کندتر از مناطق دیگر جهان بود 2004با این حال در سال  

منوالهمینبه .داشت 2004را در سال  آفریقا پایین ترین درجه اصالحات. مورد از اصالحات را انجام دادند

اقداماتنیزبلغارستانوکنیا،چینسعودي،عربستانکلمبیا،گرجستان،مقدونیه،،غناکرواسی،کشورهاي

يسازوکارفضادرگرفتهصورتاقدامات.انددادهانجامکاروکسببازاراصالحوساماندهیدرخصوصمناسبی

سالدرگرجستانکشور .گردیدجدیدشغلیهزارفرصت300یجادابهمنجرکلمبیاکشوردروکارکسب

2007سالدرکارتوانستوکسبمقرراتوقوانیندراعمال اصالحاتباکشورنیابود123رتبهداراي2004

موردسالدریمنواماراتعمان،عراق،ایران،تنها MENAدر مجموعه کشورهاي .یابدارتقا18رتبهبه

  .اند کارنداشتهوکسبفضايبهبودبرايموثرياقدامهیچگونهگزارش

یش اهاي جدید اقتصادي عالوه بر رشد اقتصادي و افز هاي فضاي کسب و کار و ایجاد فعالیت بهبود شاخص

  . گردد تولید ملی موجب افزایش درآمد شهروندان و کاهش فقر در کشورها نیز می

ها این را تأیید  بررسی .نظرات فقراي نقاط مختلف جهان را جویا شد سنجی،بانک جهانی با انجام یک نظر 

اندازي کسب و کار متعلق به خود یا یافتن کار در یک کسب و کار موجود از فقر  می کنند که اکثریت مردم با راه

ه بهبود فضاي بر این اساس توجه ب .شروع به کسب و کار، راه اصلی بیرون آمدن از فقر است .اند رهایی یافته

  .گردد ناپذیر تلقی می کسب و کار از ابعاد مختلف به عنوان یک ضرورت اجتناب
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  شاخص هاي سنجش فضاي کسب و کار - فصل سوم .٣3

مقدمه3.1

در بانک  2003از سال » سنجش و بهبود فضاي کسب و کار«یا » Doing Business«پروژه 

کسب وکارهاي کوچک و متوسط در هر کشور وه آغاز و انجام نحاین پروژه به بررسی . جهانی آغاز شد

 گذاران و فعاالن اقتصاديی را که سرمایهقوانینساز و کارها و روابط و مناسبات و همچنین پردازد و می

در چرخه فعالیت خود با آنها روبرو هستند از نظر مدت زمان و هزینه صرف شده و نیز سهولت و تأثیر 

درخصوص کنکاش ساالنه گروه بانک جهانی به هايگزارش. کندآنها بر کسب و کار افراد ارزیابی می

فضاي توضعیارتقاجهتموجودهايچالششناساییوکاروکسبفضايبهبودضرورت و چگونگی

توسط که  Doing Businessدر اولین گزارش .پردازدمیدر کشورهاي مختلف جهان کار وکسب

شاخص  5 براي بررسی و ارزیابی فضاي کسب و کار در کشورها منتشر شد، 2003در سال بانک جهانی 

رتبه بندي کشورها نیز صورت  ،هاکشور بررسی شده بود و پس از محاسبه و تعیین این شاخص 133در 

ز متخصصان و محققان در سالهاي بعد با پیوستن کشورهاي دیگر و بازخورهاي دریافت شده ا .گرفت

کمیشاخص 10 ، تعداد2010در سال  منتشرهگزارشدر ها افزایش یافته تا در نهایتاین شاخص

قرارمقایسهموردجهانکشور183میاندرمالکیتاز حقوقحمایتوکاروکسبمقرراتبهمربوط

  . گرفت

ایجاد شاخصی استاندارد براي بررسی و  ها تعیین وهدف اصلی بانک جهانی از انجام این بررسی

یک2010در گزارشالزم به ذکر است که  .کار از نظر قوانین و مقررات است بهبود فضاي کسب و

دههايشاخصمجموعهصورت آزمایشی بهبه  "دریافت انشعاب برقشاخص"عنوانبادیگرشاخص

اما ده شاخص پیشین .اضافه شد Doing Business گروهتوسط، کاروکسبسهولتبررسیگانه

بیانگر اصطکاك تولیدکنندگان با نهادها و ها  این شاخص .ها قرار گرفت همچنان محور و مبناي ارزیابی

  . اند قرار گرفته و کارآفرینان صنعتگرانهاي مختلف است که به غلط یا درست در مسیر  حوزه

برايشودمیتلقیداخلیگذارانسرمایهبرايفرصتایجادآنکهبرعالوههاي مزبور شاخصبهبود

موقعیت و شرایط بررسیقصدکاروکسبفضايآمارهايبهاستنادوبا اتکاءکهخارجیگذاران سرمایه
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کشورهاجهانیبنديرتبهارتقاءباعثوبودخواهدب کنندهترغیدارندگذاريسرمایهبرايکشوري را

  .استالمللیبینمحاسباتدر

هاي معرفی شده توسط بانک جهانی در ارزیابی مترتب بر آن تا حدود زیادي  هر چند شاخص

تواند به ارائه تصویر کلی از فضاي اقتصادي کشورها بپردازد اما باید اذعان نمود که این شاخص ها  می

بدلیل محدود بودن قادر نیستند تمامی ابعاد و موقعیت کشورها را لحاظ نموده و در نتیجه راهنماي 

هایی مانند کیفیت خدمات زیربنایی و  عدم توجه به شاخص. کامل و جامعی براي سرمایه گذاران باشند

تعامل با سایر هاي موجود در اقتصاد کشورها، موقعیت جغرافیایی و اقلیمی کشورها و نحوه  زیرساخت

هاي اقتصادي  گیري انواع نظام هاي سیاسی حاکم بر کشورها که موجب شکل کشورها و همچنین نظام

هاي اقتصادي کشورها از  پذیري و شفافیت موجود در نحوه فعالیت گردد و میزان رقابت کشورها می

  .اند قرار نگرفتهعوامل و متغیرهاي محلی هستند که در محاسبات کنونی بانک جهانی مورد توجه 

  هاي فضاي کسب و کار گیري شاخص روند شکل 3.2

برخی » براي همه مناسب نیست )الگو(یک اندازه « بسیاري از مواقع ، بر خالف گفتۀ معروف که 

می کند،  کشورهاي توسعه یافته خوب عمل می ها و الگوها که در سنجش و ارزیابی موقعیت شاخص

از نظر محاسبات و . توسعه نیز کارآمد و قابل پذیرش باشد اي در حالکشوره ارزیابی درتواند 

مقررات ورود به عرضۀ کسب وکار، کاهش تعداد  ها مانند هاي بانک جهانی برخی شاخص ارزیابی

تأمین اجتماعی قواعد  وثبت مالیاتی و ، ثبت آمارهاهاي واقعاَ ضروري ها تا حد دستور العمل دستورالعمل

سنگاپور،  آوري ها براي الکترونیکی کردن فرآیند ثبت، نه تنها در کانادا و واستفاده از جدیدترین فن

، اند به همین ترتیب سیار مؤثر بودهمکزیک، بلکه در هندوراس، ویتنام، مولداوي وپاکستان نیز ب لتونی و

طراحی وایجاد دفاتر ثبت اطالعات اعتباري موجب مردمی شدن بازارهاي اعتباري در بلژیک 

  . ونیز در موزامبیک، نامیبیا، نپال، نیکاراگوئه ولهستان شده است) ینچ(وتایوان

ی همچون استرالیا، دانمارك، هلند وسوئد بهترین تجربیات را در مقررات کسب وکار یکشورها

کسب وکار،  ا قادر به ایفاي وظیفۀ اصلی ایجاد سهولت براي آغاز و انجامیعنی مقررات آنه. اند داشته

در این کشورها، سرمایۀ انسانی مطلوب در امور اجرایی . بوده است اضافی به آن،بدون تحمیل بار 

موقعی که . رساند عمومی واستفاده از فن آوري نوین، بار مقرراتی صاحبان کسب وکار را به حداقل می

گیرد این کشورها ترکیبی از مقررات  بازارهاي خصوصی فعال باشد، رقابت، نقش قوانین را به عهده می

اند که سایر کشورها  حمایت از حقوق مالکیت را به کار گرفته و به چیزي رسیده اده با تعاریف دقیق وس
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هاي قانونگذاري و اجرا از جایگاه  مردان در حوزه تبدیل شدن دولت :هستنددر تقالي رسیدن به آن 

ها و قوانین براي  گذاري و نظارت بر حسن اجراي سیاست سیاست در خدمتآمرانه و اربابانه به عواملی 

شوند که  ی هر چه بیشتر به فعاالن اقتصادي از دست آوردهاي مهم این کشورها محسوب میرسان خدمت

  .موجب می گردد تمامی آحاد کشور از فقیر و غنی در رعایت و ملتزم بودن به قانون هم نظر باشند

کشور به دوگانگی در اجراي که این همگرایی در اجراي قانون دیده نشود محیط اقتصادي  در صورتی

وقتی  « :، نوشته هرناندو دوسوتو، گفته شده » راه دیگر«چنانکه در کتاب . قانون دچار خواهد شد

برند کسانی که از این  ان سیاسی واقتصادي از آن بهره میدقانونی بودن مزیتی است که فقط قدرتمن

  )1385دوسوتو، . (ندارند ي غیر قانونیامتیاز محرومند یعنی فقرا، چاره اي جز توسل به فعالیتها

ها  گردد شرکت قرار گرفتن فعاالن اقتصادي در چارچوب فعالیتهاي رسمی و قانونی کشور موجب می

اول آنکه : شرکت ها به چهار دلیل سودمند استتشکیل گردند و تشکیل رسمی رسمی  به صورت

دوم آنکه . نان به فعالیت خود ادامه دهندانگذاران همچتوانند پس از کنار رفتن بنی مؤسسات حقوقی می

شرکت با سوم آنکه، فعالیت رسمی . آید با کنار هم قرار گرفتن توان سهامداران، منابع بزرگی پدید می

مخاطرات  -آغاز شد 1807که با قانونگذاري قانون تجاري فرانسه در سال  -مسؤلیت تعریف شده و معین

نظام کسب وکارهاي به ثبت رسیده، از خدماتی که توسط  چهارم آنکه،. دیاب کسب وکار کاهش می

. شوند بهره مند می ،شود هاي تجاري خصوصی فراهم می هاي عمومی یا بانک دادگاهحقوقی کشورها و 

شرکت رسمی در به طور خالصه، تأسیس یک . هاي ثبت نشده ارایه نمی شود این خدمات براي بنگاه

طول عمر واحتمال  حقوقی، مخاطرات هرگونه مشارکت در کسب وکار را کاهش داده و چارچوب ضوابط

  .)F.Schneider, A.Dreher- 2006(دهد موفقیت آن را افزایش می

یت وکیفیت مقررات، در چگونگی ارزیابی و اصالح کم ي صاحب تجربه موفق، صرف نظر ازکشورها

قبیل کانادا که حداقل زمان براي ثبت یک کسب وکار را  مثالَ کشورهایی از. قوانین نیز مشترکاتی دارند

کشورهایی از . ق اینترنت قابل دسترسی استیاي دارند که از طر هاي ثبتی ساده اند برگه برقرار کرده

ایاالت متحده که به حداقل زمان الزم براي ضمانت حسن اجراي یک قرارداد  قبیل آلمان، تایلند و

طراحی مقررات، کارآیی آثار نحوه . اند اجراي خارج از دادگاه را مجاز کرده اند، ضمانت اي رسیده وثیقه

هاي موفق، به کشورهاي ثروتمند و توسعه یافته منحصر  تجربه .کند اقتصادي واجتماعی آن را تعیین می

 ها را در کشور کوشند این تجربه حات قانونی در ساز و کارهاي خود میکشورهایی با اصال نمی شوند بلکه

.در بسیاري از موارد، اصالح برخی از مقررات کسب وکار موفقیت آمیز بوده است. خویش بکار گیرند
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آید  گاهی پیش می .هاي اصالحی همیشه براي کشورهاي فقیر وثروتمند، یکسان نیست البته گزینه

. هاي موفق در کشورهاي توسعه یافته، به سختی قابل انتقال به کشورهاي فقیر است که تجربه

توسعه یافته  دهد وقتی قوانین بغرنج ورشکستگی در یک کشور ورشکستگی مثالی است که نشان می

هاي اقتصادي است اما همین ساز و کارها در کشورهاي در حال  موجب ضمانت حسن اختتام فعالیت

توسعه د کشورهاي در حال دراین قبیل موار. شوند معموالَ منجر به ناکارآمدي وحتی فساد می توسعه

را  الگوهاي کشورهاي ثروتمند الزم است با توجه به شرایط خاص کشور خویش و با بومی سازي مقررات

  . ساده کنند تا با موقعیت و شرایط خاص خود هماهنگ و سازگار باشد

با توجه به نکات فوق بانک جهانی کوشیده است پس از نقد و ارزیابی معیارهاي مختلف و تجزیه و 

هاي اقتصادي در کشورهاي مختلف،  گیري و گسترش فعالیت اي موثر بر شکلتحلیل متغیره

هایی را به عنوان مبنا و پایه تجزیه و تحلیل فضاي عمومی اقتصادي کشورها معرفی نماید و پس  شاخص

ها  سازي این شاخص مردان در مناطق مختلف جهان به یکسان نظران و دولت از کسب نظرات صاحب

ها، توسط صاحب نظران و  ومی رتبه بندي کشورهاي جهان بر اساس این شاخصپذیرش عم. بپردازد

هاي مطلوب و  سیاستگذاران در کشورهاي مختلف بیانگر موفقیت بانک جهانی در دستیابی به شاخص

.مورد نظر براي سنجش و نقد فضاي عمومی اقتصادي کشورهاي مختلف در جهان است

  ک جهانی شاخص هاي فضاي کسب و کار از نظر بان3.3

ي معرفی شده توسط کارشناسان بانک ها شاخص ، تشخیص و آزمون و مقایسه مداومها بررسی

محیط اقتصادي کشورها و تالش براي یافتن تعدادي معین از این تعیین عوامل موثر بر  و جهانی

انی بانک جهست که در نهایت ها موجب شده ا ها براي ارزیابی جامع، همه جانبه و دقیق شاخص شاخص

فضاي کسب و  سنجش و ارزیابی هاي ترین شاخص گانه زیر را به عنوان مهمترین و اصلی هاي ده شاخص

   .کار معرفی کند

  )شرکتثبتفرآیند(کاروکسبشروع-1

را شاملکارگاهیکاندازيراهوتاسیستامجوزاخذازالرعایهالزمفرآیندتمامی(مجوزها اخذ-2 

  )شودمی

  کارنیروياخراجواستخدام-3

  )باشدمیرسمیاسناددفتردرداراییثبتجهتالزمفرآیند(مالکیتثبت-4
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  اعتباراخذ-5

  )سهامداران(گذارانسرمایهازحمایت-6

  مالیاتپرداخت-7

  فرامرزيتجارت-8

  فعالیتیکانحالل-9

  قراردادهابودنآورالزام-10

در کشورهاي مختلف راکاروکسبسهولترتبهفوق،شاخص10بهاستنادباجهانیبانک

دراستذکربهالزمنماید میگزارشکشور183تمامیبرايايصورت مقایسهبهومحاسبه

محاسبات،برخیساختنپذیر امکانوسازي آسانجهتبه Doing Businessشناسی  روش

و همچنین از قدرت  محاسباتدقتازتاحدودينوبه خودبهکهاندشدهواردمطالعهدرمفروضاتی

اموربرخیمثالبراي. کاهد میتشخیص و تعیین دقیق و منطبق بر واقعیت شاخص فضاي کسب و کار

باکشورمجاورتی،زیرساختکیفیت خدماتمیزان و شاملکاروکسبیکآغاز و انجام درمهم

موردمستقیماًاین مطالعهدرکشورها را کالن اقتصاددرمتفاوتنظامهايهمچنینوبزرگبازارهاي

  .استه ندادقرارتوجه

هاي بانک جهانی براي محاسبه شاخص هاي مورد نظر در کشورهاي مختلف با تکیه بر  پژوهش

هاي  هاي گوناگون و توجه به شش اصل مهم صورت گرفته است که این شش اصل در شاخص روش

  :باشد مختلف مبناي تشخیص و محاسبه می

را  9به همراه مشاوران دانشگاهی، قوانین و مقررات نافذاز صاحب نظران و اشخاص با تجربه گروهی 

  .جمع آوري و تحلیل می کنند

ن محلی انجامد که براي متخصصا به ساخت یک ابزار یا پرسشنامه ارزیابی می کسب اطالعات اولیه

وکالي ها را مشخص نمایند تا  ها قادرند وضعیت کلی شاخص این پرسشنامه. طراحی شده است

                                        
9
 - in force
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و  10ورود به حوزه کسب و کار یا وکالي دعاوي فعاالن اقتصادي براي مشاوران هاي بزرگ و شرکت

.ضمانت حسن اجراي قراردادها بتوانند از آنها استفاده کنندقضات  براي برخورداري از 

ي گوناگون بین کشورها امکان مقایسه شود تا و یکسان ساخته میپرسشنامه حول یک پرونده فرضی 

.هاي مختلف با اطمینان هر چه بیشتر فراهم گردد و در عرصهزمانهاي مختلف  در

از تعامل متخصصان  )معموالً چهار مرحله( بندي آنها براي کسب اطالعات و جمع در چند مرحله

.شود استفاده می» کسب و کار«ارزیاب و پژوهشگر فضاي محلی با گروه 

بدست آمده براي اصالح نهایی پرسشنامه جهت جمع آوري اطالعات گسترده و نتایج مقدماتی 

شود تا نواقص و خطاي پژوهش به حداقل  اهیان و شاغالن نشان داده می، به دانشگحداکثري

 گیرد تا پس از بازبینی و تعدیل اي متعددي قرار میه ها از لحاظ درستی در معرض آزمون داده.برسد

  .شاخص نهایی بدست آید جمع آوري شده اطالعات

کشورهاي جهان بر مبناي ارزیابی شاخص ها ورتبه بندي محاسبه و براي بانک جهانی در تحقیقات 

شده هاي آگاهانه و ناآگاهانه کمک گرفته  گوناگون همانند پاسخ يها از روش ي بدست آمدهها شاخص

هاي  شاخص فضاي کسب و کار ارزیابی دقیقبراي . تري انجام داد ستدرتر و  دقیقتا بتوان ارزیابی است 

بر همین اساس کوشش می شود  .عی نسبت به شاخص هاي منفرد قدرت پیش بینی بیشتري داردجم

  .تا در ارزیابی نهایی براي رتبه بندي کشورها مجموع شاخص ها مورد توجه قرار گیرد

گوهاي مناسب و تشویق ارائه ال Doing Businessیکی از اهداف بانک جهانی از انجام پروژه 

بندي کشورها  در این راستا عالوه بر رتبه. کشورها به انجام اصالحات براي بهبود فضاي کسب و کار است

بر اساس وضعیت نسبی شاخص هاي کسب و کار، به رتبه بندي کشورهاي اصالحگر نیز می پردازد و 

  .اصالحات انجام شده را در گزارش خود ذکر می نماید

  رزیابی و رتبه بندي شاخص ها چگونگی ا3.4

چارچوب منظمی براي ، 11جان مینارد کینز و ظهور عقاید و نقطه نظرات 1940تا قبل از دهه 

پس از طرح  .وجود نداشت در اقتصاد کشورها و در ادبیات اقتصادي گیري درآمد و مخارج ملی اندازه

                                        
10
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اسی بانک جهانی داده ها و هاي ملی در کشورهاي جهان در روش شن عقاید کینز و محاسبه حساب

به . پیچیده به حدي ساده شد که بتواند نمایی کلی از اقتصاد هر کشور را نشان دهداطالعات اقتصادي 

توان عملکرد و ساختار اقتصاد  میبا تکیه بر این اطالعات و حسابهاي ملی محاسبه شده این ترتیب 

با تبدیل شدن این روش به یک استاندارد بین المللی، . کشورها را با دقتی بیش از سابق ارزیابی کرد

  . مقایسه جایگاه مالی کشورها نیز امکان پذیر شد

 ها و ها نیز دستیابی به روش عالوه بر اقتصاد ملی و محاسبات مربوط به آن، در سطوح اقتصاد بنگاه

ها را در جایگاهی قرار داد که دسترسی به آمار و  ابزارهاي سنجش اطالعات، مدیران و صاحبان شرکت

  .پذیر سازد اطالعات را به سهولت امکان

هاي رسمی یا  اعم از افراد شاغل در سازمان در هر کشور ترکیبی از متخصصان همان کشور 

ها به کار گرفته  استخراج شاخصري و آو جمعو نیز متخصصان خارجی براي نظران مستقل  صاحب

 واحد اطالعات مخاطرات محیط کسب وکار پس از کسب آمار و اطالعات از کشورهاي مختلف .شوند می

نفر متخصص  100سپس . کند تا ارزیابی هاي اولیه را انجام دهد تحلیلگر اهل محیط، استفاده می 17از 

 به ترتیبی کهشود،  ها با روش دلفی انجام می بنديرده . کنند هاي آنها را بررسی می خارجی، تحلیل

را مبناي میانگین نمرة کل افراد براي هر شاخص  هاي قبلی خود و گران خارجی، رده بندي تحلیل

   .تعیین و تشخیص نهایی شاخص قرار می دهند

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

 »رفعالیغ« ازینداشته باشد، امت یو مقررات خاص نیها قوان از شاخص یکیدر حوزه  يکشور اگر

درآمد % 3روز زمان و  5دستورالعمل،  5کسب و کار به  کیشروع  يبرا سلندیمثال در ا يبرا. ردیگ یم

، 4، 14 يهارتبه  بیچهار شاخص به ترت نیدر ا سلندیا. است ازیدرآمد سرانه ن% 15.8و  انهیسرانه سال

در شاخص شروع کسب و کار  سلندیا نیانگیبه طور م نیبنابرا. م صدك را بدست آورده است67و  19

   . کند یم صدك را کسب م26رتبه 

                                                                                                                        
11

 - John Maynard Keynes 
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هایی  هاي آماري می تواند با چالش جمع آوري، طبقه بندي و تجزیه و تحلیل داده الزم به ذکر است

   12.ناسازگاري بین سیستم ها مواجه گردداز قبیل کمبود زیرساخت براي تغییر داده ها یا 

تصویر روشنی از  2010و  2009گزارش بانک جهانی در خصوص فضاي کسب و کار در سالهاي  ارائه

گانه ارائه شده است  هاي ده این گزارش با تکیه بر شاخص. دهد وضعیت عمومی اقتصاد کشورها نشان می

مترتب است که در این فصل بصورت جداگانه به هاي مختلفی   ها نیز بر مولفه که هر یک از شاخص

  .شود ها پرداخته می بررسی هر یک از این شاخص

  ها اهمیت نسبی شاخص3.5

درکهاستاي توسعهاقتصاديهاي سیاستجملهازبخش خصوصی سازي توانمنداستمسلمآنچه

اشتراكواجتماعیهاي سیاستجملهازبخش خصوصی سازيتوانمند.استاستفادهمورد دنیاتمام

مناسبفضايایجادباجزمهماین .باشندمیبازارومدنینهادهايدولت،آنضلعسهکهاستمدار

اقتصاددرخصوصیبخشرشدزمینهدرچینتجربه.نیستمیسرهاوتشکلصنوفگیريشکلبراي

بخشرشدبرايالزمشرطمناسبکاروکسبمحیطکهاست رسانیدهاثباتبهراموضوعاین

ازتواندنمیکاروکسبمحیطالزاماتبهتوجهبدونوتنهاییبهسازيخصوصیواستخصوصی

 .کندکفایتخصوصیبخشبهدولتیبخشازاقتصادانتقال

موردقانوندربایدفراگیرتشکلعنوانبهبازرگانیاتاقوهاتشکلخصوصی،بخشاساساینبر

قراردولتیهايدستگاهمقابلدرتنهاویکهصورتبه هابنگاهزمانیکهتا .گیرندقرارتقویتوحمایت

ملیهايسرمایهواگذاريدرتعجیلتفسیراینبا.بودنخواهیمخصوصیبخششکوفاییشاهد گیرند،

سازمشکلخصوصیبخشودولتبینرقابتیفضايایجادوالزمهايزمینهشدنازفراهمپیش

  .بودخواهد

رسدنظرمیبهنیزکاربازاردراقتصاد،عرضهسمتبرکاروکسبفضايمنفیتاثیرازنظر صرف

رسدمینظربه.نیستکار بازاربرايجدیدکارنیرويجذببرايبیشترپذیريانعطافازگریزي

کمتر، (Flexibility) انعطافوبیشتر (Security) امنیتسمتبهکاربازارمدیریتتمایل

به گونه اي که قوانین کار موجود در . استآوردهپدیدکشورهاکالناقتصادبرايرافراوانیمشکالت

                                        
  . آوري و ترجمه مهدي و فائزه انصاریان مراجعه فرمایید جهت اطالع بیشتر به مباحث عمومی فناوري اطالعات، جمع 12
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کشورها بیشتر به دفاع از حقوق کارگران مشغول توجه دارد تا آنکه زمینه را براي اشتغال بیشتر فراهم 

  . نماید

ازحمایتبینگریزناپذیر (trade off)معاوضه یکدهندمینشانتجربی ونظريمطالعات

 .داردوجود (outsiders) غیرشاغلکارنیروياشتغالبرايفضاایجادو (insiders) شاغلکارنیروي

تغییراتحتماً با (real wages) واقعیدستمزدهايتعدیلکهآن استزمینهایندراصلیتوصیه

  .باشدسازگارکارنیرويوريبهره

فعالیت اقتصاديمراحلکلیهشاملکاروکسبهايعرصهتمامیدرقوانینتسهیلوسازيشفاف

اقتصادي بویژهآحادمشارکتبهترغیببرايالزمشرطفعالیتانحاللتاتولیدگیريشکلمرحلهاز

که این مهم توسط نهادها و موسساتی در داخل کشور و همچنین نهادها و  استخارجیگذارسرمایه

سرمایه گذاران خارجی و حتی فعاالن اقتصادي . )Casero - 2004(سازمانهاي بین المللی انجام می شود

در داخل کشورها می کوشند با استفاده از این اطالعات و همچنین رتبه بندي ها در خصوص آغاز 

  .ي خویش تصمیم گیري کنندفعالیتهاي اقتصاد

برخی سازمانهاي بین المللی که کشورها را بر اساس وضعیت اقتصادي آنها ارزیابی و رتبه بندي می 

   .کنند به شرح زیر می باشند

در مورد احساس آنها از  ایدن رانیهر ساله از مد »یکرن یت يا« سرمایه گذاري نانیشاخص اطم -

 ایمختلف دن يبازارها تیجذاب یبه عبارت ایو  ایسراسر دن يبازارهاموجود در  يو فرصتها سکیر زانیم

  .کند یم يو بر اساس آن کشورها را رتبه بند. کند یم ینظرسنج

  .کند یرا محاسبه م ياقتصاد يشاخص آزاد زریفر ادیبن -

 يکشورها تحت عنوان شاخص آزاد ياقتصاد ياستهایس یاز بررس یهر ساله گزارش جیتیهر ادیبن -

کسب  يداشته باشد رتبه بهتر يکه بازار آزادتر يگزارش هر کشور نیدر ا. کند یمنتشر م ياقتصاد

  .ردیگ یها را در نظر نم متیو سطح ق ياقتصاد استیس تیفیکند و ک یم

کشورها را بر اساس هفت معیار مربوط به امنیت شغلی رتبه بندي  ILOسازمان بین المللی کار  -

  .می کند

  .المللی پول هر ساله شاخص رقابت اقتصادي را منتشر میکند صندوق بین -

.سازمان شفافیت بین المللی شاخص فساد اقتصادي را منتشر می کند -



57  

کلیه این شاخص ها درصدد هستند تصویري از وضعیت اقتصادي و یا اجتماعی کشورها را براي 

  .شناخت هر چه بیشتر سرمایه گذاران معرفی نمایند

تمرکز مباحث بر شاخص هاي مربوط به فضاي کسب و کار است که توسط بانک  در این پژوهش

  .مطرح شده است Doing Businessجهانی در قالب پروژه 

  گانه هاي ده شاخص3.6

بانک جهانی براي بررسی و ارزیابی فضاي کسب و کار در کشورهاي مختلف از ده شاخص اصلی 

خص فرعی می باشند با جمع بندي گزارشها و استفاده می کند که هر یک از آنان داراي چند شا

اطالعات مربوط به این شاخصها وضعیت فضاي اقتصادي کشور را نمره داده و سپس به رتبه بندي آنها 

  .این ده شاخص به شرح زیر می باشند. می پردازد

شاخص شروع کسب وکار3.6.1

به منظور تاسیس یک و سرمایه گذار که یک کارآفرین  کل فرآینديشاخص شروع کسب و کار 

رسمی براي شروع یک کسب وکار تجاري و یا  کسب آمادگیتا از شروع فرآیند ثبت شرکت شرکت 

فراهم نمودن شرایط براي بهمربوطچالشهايشاخصایندر .را بررسی می کند صنعتی انجام می دهد

یکاستالزمکهمراحلیادتعدشامل) استشرکتثبتفرآیندمنظور( جدیدفعالیتیکآغاز

براي الزمزمانمتوسط.را بررسی می کنند نماید،طیاقتصادي قانونیفعالیتیکآغازبرايکارآفرین

سرانهبه صورت درصدي ازفعالیتآغازبراينیازموردسرمایهحداقلوهزینهمیزان وفرایندانجام

.استگرفتهقرارمورد توجهبه عنوان معیارهاي اصلی این بررسی ملیناخالصدرآمد

با فراهم کردن اطالعات می تواند دستگاه حکومتی . ورود به کسب و کار نیاز به کسب اطالعات دارد

در و در اختیار قرار دادن آنها، کارآفرینان و فعاالن اقتصادي را الزم و استفاده از فن آوري اطالعات 

براي . ردن این مرحله را فراهم نمایدیاري نموده و بدون معطلی شرایط پشت سر گذامسیر ثبت شرکت 

تهیه یک برگه حاوي شرایط الزم براي ثبت نام واحد و جمع آوري اطالعات آماري مربوط به نظام مثال 

تجاري و مالیاتی و سایر اطالعات دیگر بار کارآفرینان را کم کرده و به سرعت در افزایش تعداد مشاغل 

 .جدید می انجامد

ه کسب و کار و قوانین نیروي کار نشان می دهد که براي مقابله با تجربه هاي بررسی مقررات ورود ب

دفاتر ثبت در دسترس و امکان . قانونی ناکارآمد، ناعادالنه، یا فاسد، این قوانین باید شفاف و آسان باشند
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ادگاه یا دو دستگاههاي مسئول در صدور موافقت نامه ها  13دسترسی به دفاتر مأمورین عالی رتبه دولتی

در برخی کشورهاي توسعه یافته قوانین به طور . هاي اجرایی کارآمد به اجراي قوانین کمک می کند

قوانین به روز . کلی براي یک بازه زمانی تعریف می شوند و در پایان دوره مورد بازبینی قرار می گیرند

به بهبود شرایط ورود به و متناسب با شرایط هر کشور و تسهیل کننده براي طی کردن این مرحله شده 

.کسب و کار و اوضاع نیروي کار کمک می کند

Doing Business ،  به ثبت همه دستورالعمل هایی می پردازد که یک کارآفرین به طور رسمی

این دستورالعمل ها . به آنها نیاز دارد تا یک کسب و کار صنعتی یا تجاري را به شکل قانونی آغاز کند

 –و تکمیل کلیه نوشته ها، تأییدات و اطالعیه ها  –اجازه ها و مجوزهاي الزم شامل به دست آوردن 

پرسشنامه تهیه شده در بانک جهانی به محاسبه هزینه و زمان انجام دادن هر . براي شروع کار است

. دستورالعمل در شرایط عادي می پردازد و نیز حداقل سرمایه الزم براي شروع را نیز در نظر می گیرد

این فرآیند،  فرض می شود که چنین اطالعاتی کامالً در دسترس است و همه عوامل حکومتی مرتبط با

  .به شکل کارآمد و بدون فساد کار می کنند

براي آنکه فضاي کسب و کار بین کشورها قابل  در جمع آوري داده هاي مربوط به این شاخص،

  .ه استبه کار گرفته شدبه شرح زیر فرض  10مقایسه شود، 

در یک اگر بیش از یک نوع شرکت با مسؤولیت محدود (شرکت از نوع مسؤولیت محدود است -

  ).کشور وجود داشته باشد، متداول ترین نوع بنگاه ها در نظر گرفته می شود

.در پرجمعیت ترین شهر کشور قرار دارد-

مالکیت آن صددرصد داخلی است و بنیانگذاران آن پنج نفر هستند که هیچ یک شخصیت -

.حقوقی ندارند

.قداً پرداخت می شودبرابر درآمد سرانه داخلی است و ن 10ارزش سرمایه اولیه شرکت -

فروش محصوالت یا خدمات به عموم  به فعالیت هاي صنعتی و تجاري معمولی نظیر تولید و-

.مردم می پردازد

                                        
13

 - ombudsman
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.و دفاتر خود را اجاره می کند) تولیدي(مجتمع تجاري -

.از  مشوق هاي خاص سرمایه گذاري یا هر گونه مزایاي ویژه برخوردار نیست-

.کارمند دارد که همگی اتباع داخلی هستند 50حداکثر  و 10اقل یک ماه پس از شروع کار حد-

.برابر درآمد سرانه است 100گردش مالی آن حداقل به اندازه -

  . صفحه اي براي شرکت خود دارد 10سند مالکیتی -

کشور(استرالیا درجدیدکاروکسبیکآغازدهد فرآیند نمونه بررسی بانک جهانی نشان می رايب

  .به شرح زیر است OECDمقایسه با کشورهاي عضو در ) کاروکسبآغازعرصهدرنخسترتبهحایز

  OECD  استرالیا  شاخص

  6/ 0  2  تعداد مراحل

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

  5/ 1  / .8  )درصد از سرانه درآمد ناخالص ملی(هزینه 

  5/32  0  )درصد از سرانه درآمد ناخالص ملی(حداقل سرمایه الزم براي شروع کسب و کار 

هاي آغاز کسب وکار در استرالیا شاخص:  1- 3 جدول 

  :باشد فرآیند این شاخص در کشور استرالیا شامل دو مرحله به شرح جدول زیر می

شماره 

  مرحله
  فرآیند

زمان الزم 

جهت انجام 

  )روز(فرآیند 

هزینه انجام 

دالر (فرآیند 

  )استرالیا

I تکمیل فرمASIC )201 ( درخواست ثبت شرکت و دریافت

   ”CAN“گواهی شرکت و شماره شرکت استرالیایی

(Australian Company Number)   

1  400  

II   با نهاد مالیاتی از طریق شماره ) بر خط(ارتباط اینترنتیACN  از

طریق تماس اینترنتی، شرکت با توجه به میزان گردش مالی و 

دریافت می   ABNرقمی 11ویژگی کاري یک شماره شناسایی 

   (Australian Business Number) .کند

چنانچه شرکت مورد نظر داراي کارکن هم باشد بایستی فرم در 

.نظر گرفته شده را نیز تکمیل نماید

  بدون هزینه  1

مراحل آغاز کسب و کار در استرالیا: 2- 3 جدول 
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از الزامات آغاز رسمی و قانونی یک فعالیت، طی نمودن فرآیند انتخاب نام خاص براي شرکت، سپرده 

گذاري و اخذ گواهی بانکی، ثبت قانونی شرکت، انتشار اعالمیه در روزنامه رسمی، تهیه دفاتر حسابداري، 

  . پرداخت حق تمبر و اعالم کارکنان به نهاد مربوطه مانند تامین اجتماعی است

ت ورود به کسب وکار الزم است زیرا هیچ کشوري نمی تواند بدون وضع و به طور کلی وجود مقررا

بازارهاي فاقد  14بر اساس تئوري منفعت عمومی پیگو اجراي قوانین به اداره امور اقتصادي کشور بپردازد

)  externalities( مقررات به شکست هاي متنوعی از قدرت انحصاري گرفته تا آثار جانبی ناخواسته 

در بحث . از طریق وضع مقررات بسیاري از نارسایی هاي بازار را می توان جبران کرد. دچار می شوند

ورود به بازار طبق نظریه پیگو، دولت بر تازه واردان نظارت می کند تا اطمینان یابد که مصرف کنندگان 

به این ترتیب تازه واردان . نندکخریداري » تأیید شده«روشندگان در جامعه کاالهاي باکیفیت از ف

ثبت رسمی شرکتها . موظف به رعایت حداقل استانداردهایی در کیفیت محصوالت خود می گردند

 -Jankove. (را می دهدهمچنین به آنها اعتبار الزم براي فعالیت در بازار و تعامل با شرکتهاي دیگر 

و لی دست وپاگیر و زیاد باشند سبب بهبود البته آمارها نشان می دهند چنانچه این قوانین خی )2002

  . اند میزان ورود کسب و کارهاي جدید و سالمت بازار در کشورهاي با مقررات زیاد نشدهتسریع در 

در آغاز یک کسب و کار هر چه تعداد روز وهزینه اداري تأسیس بیشتر باشد مشکالت کارآفرینان را 

دخالت یافتن سلیقه هاي فردي و همچنین شیوع روابط  و بیشتر کرده وهر جا که پاي مقامات حکومتی

 فرآیند دشوار ثبت. در میان باشد حتی امکان افزایش مشکالت نیز وجود دارد پنهانی در انجام کارها

احتمال ثبت کسب و کار جدید را براي کارآفرینان بالقوه کم تر می نماید و آنها را به اقتصاد  شرکت،

مشاهده می شود که در کشورهاي فقیر آغاز کسب . )2006- ، اشنایدردریهر(غیررسمی سوق می دهد

این . وکار هم داراي قوانین بیشتر وهم داراي هزینه باالتر وزمانبرتر از کشورهاي ثروتمند می باشد

که طبق آن قانونگذاري بیشتر براي (مطابقت ندارد  »تئوري منفعت عمومی قانونگذاري«موضوع با 

تأیید می کند که مقررات ورود به کسب و کار به نفع  »نظریه انتخاب عمومی«ا ام) جامعه مطلوب است

اجتماعی اثربخش نمی نظریه انتخاب عمومی قانونگذاري را از نظر . سیاستمداران و بوروکرات هاست

قانونگذاري براي ورود را سدي در مقابل تازه واردان می داند و مک چسنی و دسوتو  15استیگلیتز. داند

                                        
14 Pigou’s public interest theory of regulation

15 Steigleitez



61  

معتقدند قوانین ورود به این خاطر وضع می شوند که مقامات دولتی ازدادن مجوزها امتناع کرده و در 

 همبراي تسهیل ورود به کسب وکار .ازاي موافقت خود رشوه دریافت کنند و به رانت خواري بپردازند

وضع مقررات سخت گیرانه براي ورود به کسب  . نظام اداري و هم نظام حقوقی نیاز به اصالحات دارند

وکار، موجب سرمایه گذاري خصوصی کمتر، قیمتهاي مصرف کننده بیشتر، فساد اداري بیشتر وبزرگتر 

  . شدن اقتصاد غیر رسمی می شود

یک مرحله منفرد فراهم نکرده است،  هرچند هیچ حکومتی امکان ثبت یک کسب وکار جدید را طی

مثالً در کانادا، شخص کارآفرین، ازطریق مرکز . ولی برخی از کشورها به چنین حدي نزدیک شده اند

بایگانی الکترونیک اینترنتی، برگه ثبت فدرال را تکمیل کرده ودر همان ساعت، شماره کسب وکار 

مالیاتی از ادارة امور گمرکی ومالیاتی، تخفیف او با همین شماره، درخواست شمارة . دریافت می کند

  . در استرالیا نیز چنین فرآیندي وجود دارد. پرداختها، وجوازهاي تخصصی را تکمیل می کند

با وجود این در کشورهایی که براي . به جز مراحل ذکر شده فایدة سایر مرحله ها مورد تردید است

در یک بررسی .  ورود به کسب وکار مقررات فراوان وضع می کنند، تنوع گیج کننده اي دیده می شود

ورهاي به منظور مشخص کردن تعداد مراحل مربوط به تسهیل در آغاز کسب و کار مراحل زیر در کش

  .اند مختلف معرفی شده

  درصد کشورها  هدف از دستورالعمل

  93  ثبت مالیاتی

  87  ثبت نیروي کار

  76  ثبت اداري

  68  سپرده بانکی

  63  گواهی دفتر اسناد رسمی

  62  خدمات درمانی

  36  آگهی در روزنامه

  38  نشان شرکت

  32  ثبت در دادگاه

  27  اتاق بازرگانی

  17  اداره آمار

  12  زیستمحیط 

مراحل مربوط به آغاز کسب و کار در کشورهاي مختلف: 3- 3 جدول 

  »انجام کسب و کار«پایگاه داده هاي : منبع
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مؤید ) 2009تا  2004از گزارش سال (تحلیل شش سال سابقه اصالح ساختار در کشورهاي جهان 

نسبتاً فقیر اما با مدیریت خوب اقتصادي و سیاستگذاري مناسب در زمان  آن است که در اقتصادهاي

  .واحد درصد تأثیرگذار بوده است 27آغاز فعالت بنگاه ده روز کاهش و در بهبود رشد سرمایه گذاري 

  مجوزهااخذ 3.6.2

کارآفرین و یا سرمایه گذار موفق به ثبت یک کسب و کار جدید گردید، موظف است  پس از آنکه

براي بررسی این فرآیند بانک جهانی از . ی را به منظور عملیاتی نمودن فعالیت پشت سر بگذاردمقررات

میزان سهولت یا سختی تعامل با مراجع قانونی صادر کننده یک مدل فرضی بهره گرفته است و 

مورد مجوزهاي کسب و کار کسب به عنوان نمونه هاي ساخت یک انبار براي مصارف صنعتی را  مجوز

چراکه فعالیتهاي ساختمانی از بزرگترین بخش هاي هر فعالیت اقتصادي است و  .قرار می دهدبررسی 

به ) OECD(درآمد ملی در کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاریهاي اقتصادي % 10تقریبا 

منازل و . به عالوه صدور چنین مجوزهایی کامال منطقی است. فعالیتهاي ساختمانی اختصاص دارد

)2006خیرخواهان، . (اتی که به طور استاندارد ساخته شده اند، جان انسانها را نجات می دهندادار

کسب عملیاتفرآیندهايبر بررسیDoing Businessگزارشاتفرآینداینبررسیبراي

ها،فرمتکمیلالزم،هايپروانهوي فنیمجوزهااخذازاعمساختمانبخشاستعالمها و مجوزهاي 

وگازوبرقوآبانشعاباتدریافت بهمربوطاقداماتوایمنیمقرراتبازرسی،ستورالعملهايرعایت د

محاسبه زمان و هزینه اتمام هر مرحله در شرایط واقعی و  از این بررسی ها هدف نهایی .استمبتنی ...

   .متعارف براي فعاالن اقتصادي است

جدول زیر شاخص مربوط به سهولت اخذ مجوزهاي ساخت در کشورهاي برتر منطقه و جهان و 

  .را نشان می دهد OECDو  MENAهمچنین میانگین کشورهاي عضو 

  OECDمنطقه   هنگ کنگ  MENAمنطقه   بحرین  شاخص اخذ پروانه

  15/ 1  7  18/ 9  13  تعداد مراحل

  157/ 0  67  159/ 3  43  )روز(مدت انجام 

  56/ 1  18/ 7  358/ 4  6/54  )درصد از درآمد سرانه(هزینه 

وضعیت شاخص سهولت اخذ مجوزهاي ساخت در جهان: 4- 3 جدول 
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روز به  74مرحله باید طی شود که  11براي دریافت مجوز ساخت و ساز نخست جهان کشور ر د

 MENAدر حالی که در منطقه . درآمد ملی صرف آن می شود% 9.3طول انجامیده و هزینه اي معادل 

  .مدت زمان صرف شده حدوداً سه برابر و هزینه مورد نیاز بسیار باالتر است

مجوز ساخت کارگاه در کشور سنت وینسنت را به  جدول زیر جزییات مربوط به تعداد مراحل اخذ

  :نمایش می گذارد

  :در نظر گرفته شده است Kingstonدر شهر  XCDهزار  3500ارزش کارگاه 

شماره 

  مرحله

زمان الزم جهت   فرآیند

  )روز(انجام فرآیند 

هزینه انجام 

  )XCD(فرآیند 

I300  42  دریافت مجوز ساخت از واحد طراحی فیزیکی  

II   درخواست و دریافت بازرسی بر شروع فعالیتهاي

  ساختمانی

  بدون هزینه  1

III   بازرسی تصادفی)Random (بدون هزینه  1  در طی مراحل ساخت  

IV  بدون هزینه  1  درخواست و دریافت بازرسی از انجام کار  

V  بدون هزینه  1  تقاضاي انشعاب برق  

VI   در انجام بازرسی در خصوص دریافت انشعاب برق و

  نهایت دریافت مجوز انشعاب

  بدون هزینه  7

VII  250  21  دریافت انشعاب برق  

VIII  بدون هزینه  1  تقاضاي انشعاب آب  

IX  بدون هزینه  1  انجام بازرسی در خصوص دریافت انشعاب آب  

X  300  7  دریافت انشعاب آب  

XI  125  7  دریافت خط تلفن ثابت  

جزئیات مراحل اخذ مجوز ساخت کارگاه در کشور سنت وینسنت:  5- 3 جدول 

باید اسناد زمین مورد نظر از نظر کاربري توسط نهادي  ابتدا داث یک کارگاهبراي احبه طور کلی 

 خواستنقشه و مدارك الزم براي دربنابراین . مانند شهرداري تایید شوند و مالیات مربوطه پرداخت شود

اخذ مجوز الزم، براي شروع فعالیتهاي  پس از. شود ارائه میسازمان متولی صدور مجوز مجوز به 

در طول مراحل ساخت . می شوداز سوي یک شرکت ناظر مستقل ساختمانی درخواست انجام بازرسی 

ک که در قوانین کشورها دفعات بازرسی در جریان ساخت ی نیز بازرسی هاي سرزده صورت می گیرد

می  ، درخواست بازرسی نهاییپس از اتمام ساخت کارگاه براي دریافت پایان کار. واحد تعیین شده است

مجوز  انجام بازرسی هاي الزم پس از دریافت انشعاب برق اقدام می شود کهپس از آن براي . شود
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وصل شود انشعاب نیز مدتی سپري می شود تا انشعاب برق پس از اخذ مجوز . انشعاب صادر می شود

 نیز با طیو فاضالب انشعاب آب . که در هر یک از این مراحل هزینه هاي مربوطه باید پرداخت شوند

وصل خط تلفن ثابت نیز  مدتی پس از درخواست و پرداخت هزینه مربوطه . مراحل مشابه اخذ می شود

  .خواهد شد

زمان و هزینه هاي مربوط این مراحل در کشورهاي مختلف داراي تفاوتهایی است که موجب افزایش 

  .به آن می شود

  :استخدام و اخراج نیروي کار3.6.3

گذارد شاخص مربوط به  هایی که به صورت ملموس بر فضاي کسب و کار تأثیر می یکی از شاخص

روي ایجاد  ناپذیر به عنوان یکی از موانع پیش وجود بازار کار انعطاف. کار است استخدام و اخراج نیروي

کار از بخش رسمی به بخش غیررسمی  شود و موجب انتقال نیروي حسوب میهاي شغلی م فرصت

اندمواجهآنباکارگراناخراجیاواستخدامدرکارفرمایانکههاییسختیومشکالت .شود اقتصاد می

  . استمستترشاخص ایندر

خواسته می شود براي بررسی این شاخص پرسشنامه هایی طراحی شده اند که در آنها از کارشناسان 

ایامدرکارکار،ساعتمیزانقرارداد،تنظیمدرو کارفرماکارگرعملآزاديبه سواالتی در مورد میزان

برايکارنیروياخراجواستخدامهايهزینهنیروي کار،اخراجواستخدامنحوهکارشبانه،وتعطیل

مبینباالتررقم .استصدتاصفرازارقامشاخصهردر جدول رده بندي دامنه. کارفرما پاسخ دهند

کههاییپاسخبراساسکارنیروياستخدامهايشاخص .استمقرراتتر بودنغیرمنعطفوسختی

  .شودمیتهیهاستشدهدادهپرسشنامههايدر فرمشدهمطرحپرسشهايبه

درمفروضاتبرخیمختلفکشورهايدرشرایطمیانهمسانیایجادمنظوربهکهنماندناگفته

شدنواقعبهتوانمیمفروضاتاینجملهاز .استشدهنظرگرفتهدرکارومحیطکارنیرويقبال

عضوباشد،کاريسابقهسال20باووقتتماممرد،مورد بررسی پرجمعیت،کارگرشهردرشرکت

ومحدودمسئولیتباشرکتباشداجباريدراتحادیهعضویتآنکهمگرباشدنمیکارگراناتحادیه

وتعطیلایامدرکارشبانه،کاربراعمال محدودیتاستتوضیحبهالزم .استداخلیمالکیتباتماماً

محاسبهبرايوشدهتلقیمنفیکار، نکاتنیروياخراجهنگامبهثالثنهادیکقرارگرفتنجریاندر

 .گیردمیمنفیامتیازشاخص
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حمایت از منافع کارگران و تأمین حداقل استاندارد زندگی براي مردم خود کشورهاي دنیا براي 

تجربه نشان می دهد قوانین کار بیشتر و سخت . اند سیستم پیچیده اي از قوانین و نهادها بوجود آورده

در بسیاري . تر موجب مشارکت کمتر نیروي کار و باال رفتن نرخ بیکاري بویژه در میان جوانان می گردد

تنظیم بازار کار عالوه بر حمایتهاي بنیادي حقوق مدنی سه حوزه حقوقی را در بر می  رها سیستمکشو

  : )Casero- 2004(گیرد

  .قانون استخدام که به قراردادهاي استخدام فردي مربوط است-

قانون روابط کارگر و کارفرما که به چانه زنی، توافق و اجرایی شدن قراردادها بین کارگر و -

  .   کارفرما و نیز سازماندهی اتحادیه هاي صنفی مربوط است

قانون تأمین اجتماعی براي پاسخگویی به نیازها و شرایط اجتماعی که اثر مهمی بر کیفیت -

.یت، مرگ و میر، بیماري و بیکاري داردزندگی از جمله مسائل کهولت سن، معلول

تئوري اثربخشی، تئوري قدرت سیاسی و :  16این قوانین از منظر سه تئوري عمده انتخاب نهادي

  .تئوري حقوقی قابل تجزیه و تحلیل می باشند

بر اساس تئوري اثربخشی، نهادها تنظیم می شوند تا به اثربخشترین وجه ممکن نیازهاي یک جامعه 

هر جامعه یک سیستم کنترل اجتماعی بر فعالیتهاي اقتصادي انتخاب می کند که . کنند را تأمین

نیروهاي بازار، حل اختالف در دادگاهها، مقررات دولتی و مالیاتهاي اصالحی و یارانه ها را به صورت 

  . بهینه هماهنگ کند

ي کسب منفعت به در تئوري قدرت سیاسی، نهادها توسط افرادي که قدرت را در دست دارند برا

در این تئوري با رأي گیري صوري و همگرا با . می گیرند بهاي ضرر کسانی که بیرون از قدرتند، شکل

قدرت حاکم که فرصت بازتوزیع منابع را از بین می برند و همچنین بر اساس تئوري حقوقی، رویکرد 

بیشتر کشورهاي . گیردیک کشور به مقررات و آئین نامه ها توسط سنت حقوقی آن کشور شکل می 

دنیا ساختارهاي حقوقی اولیه خود را از کشورهاي پیشتاز در این زمینه یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان و 

به طور کلی سنتهاي حقوق مدنی و عرفی استراتژي هاي متفاوتی براي مقابله با . امثالهم گرفته اند

  . )Casero- 2004(کار به کار می گیرند موارد شکست بازار خصوصاً در تعادل بخشی به بازار نیروي

                                        
16 Institutional choice theory
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براي ارزیابی این تئوریها داده هایی در مورد استخدام، روابط کارگر و کارفرما و قوانین تأمین 

این داده ها با . اجتماعی جمع آوري و براي اندازه گیري میزان حمایت از نیروي کار کدگذاري شدند

سیاستهاي دولتهاي چپگرا، قدرت اتحادیه ها، موانع سیاسی اطالعات موجود در مورد توسعه اقتصادي، 

همچنین . فعالیت دولتها و منشأ حقوقی ترکیب شدند تا به عوامل تعیین کننده مقررات بازار کار برسیم

اطالعات اقتصاد غیررسمی، مشارکت نیروي کار، بیکاري و دستمزدهاي نسبی بررسی شدند تا مشخص 

  .ر کار نفع می برد و چه کسی ضرر می کندشود چه کسی از مقررات بازا

مختلف انجام شده است مثل سازمان  يتاکنون تحقیقات زیادي در مورد مقررات کار توسط سازمانها

 Doing Businessدر پارادایم اما داده هاي بانک جهانی... و) OECD(توسعه و همکاریهاي اقتصادي 

  .تر است کامل

کنند؟ تئوري مبناي بیشتر این دخالتها این است که  دخالت میچرا بیشتر دولت ها در بازار کار 

کارفرمایان از کارگران . بازارهاي کار، ناکارآمد هستند و در نتیجه در روابط استخدامی رانت وجود دارد

سوء استفاده می کنند تا از آنها رانت دریافت کنند و این منجر به بی عدالتی و ناکارآمدي می 

از نظر دولتها کارفرمایان در مقابل گروههاي آسیب پذیر، تبعیض قائل می شوند، . )2005ریگلینی، (شود

حقوق کم می دهند، با تهدید به اخراج از آنها بیشتر از خواسته و توانشان کار می کشند، در مقابل 

مدي بازار در پاسخ به بی عدالتی و ناکارآ... تهدیدات جانی، بیماري یا معلولیت آنها را بیمه نمی کنند و 

تعیین مقررات بازار کار با هدف . کار آزاد، تقریباً همه کشورها براي حمایت از کارگران دخالت می کنند

  )Ernestolopes- 2007.(حمایت از کارگران در مقابل کارفرمایان به چهار شکل صورت می گیرد

راي کارگران شاغل وضع اول، دولتها تبعیض در بازار کار را ممنوع می کنند و بعضی حقوق اولیه ب

دوم، دولتها روابط کارگر و کارفرما را تنظیم می کنند . می کنند مثل مرخصی زایمان یا حداقل دستمزد

سوم، . با مثال محدود کردن نوع قراردادها و باال بردن هزینه هاي تعدیل کارکنان و افزایش ساعات کار

تها به اتحادیه هاي کارگري قدرت می دهند تا به در پاسخ به قدرت کارفرمایان در مقابل کارگران، دول

و در نهایت، دولتها . نمایندگی از کارگران در مذاکره با کارفرمایان استراتژي هاي خاصی به کار گیرند

  . خود بیمه اجتماعی بیکاري، کهولت سن، معلولیت، بیماري، سالمت و عمر فراهم می کنند

در بازار کار را انتخاب می کنند که رفاه اجتماعی را برخی کشورها ترکیبی از دخالتهاي دولت 

تفسیر استاندارد این هدف، درمان شکستهاي بازار مثل موارد سوء استفاده کارفرما از . حداکثر کند

بر اساس تئوري . کارگر است و البته هزینه دخالت دولت در این موارد نیز باید توجیه شده باشد
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ار نیروي کار اثربخش باشد، نباید پیامدهاي زیادي مثل بیکاري، خارج اثربخشی اگر دخالت دولت در باز

  . )Riglieiny - 2005(شدن افراد از بازار کار و رشد اقتصاد غیررسمی داشته باشد

قوانین کار با ارائه گزینه هاي جایگزین قراردادهاي استاندارد، انعطاف شرایط کار و فسخ قرارداد، 

ی شاخص فرعی محاسبه م 4براي ارزیابی همه این جنبه ها، . ظیم می کنندروابط استخدامی افراد را تن

رویه هاي ) 4(هزینه اخراج کارکنان و ) 3(هزینه اضافه کار؛ ) 2(؛ قراردادهاي استخدام متنوع) 1: (شوند

شاخص قوانین استخدام، بیش از سایر شاخصها نشانگر هزینه نهایی براي کارفرما در صورت . اخراج

یک قرارداد سختگیرانه فرضی است که در آن شرایط کار مشخص شده است و کارگر را نمی تخلف از 

است و تنها ) شاغل(به این ترتیب این شاخص یک معیار سنجش حمایت از کارگران . توان اخراج کرد

  . نشاندهنده قوانین فرمالیته حقوقی نیست

وي کار با تکیه بر سه شاخص فرعی بررسی هاي بانک جهانی نشان می دهد که سهولت استخدام نیر

چسبندگی استخدام، هزینه هاي غیردستمزدي نیروي کار و هزینه هاي اخراج در برخی کشورها چگونه 

  .است

  کشور
شاخص چسبندگی 

  استخدام

هزینه هاي غیردستمزدي 

  )درصد از حقوق(نیروي کار 

هزینه هاي اخراج 

  )هفته دستمزد(

  0  12  38  عراق

  4  11  30  اردن

  4  11  24  عمان

  80  11  13  عربستان سعودي

  84  13  20  امارات

  17  9  33  یمن

  MENA1 /33  8 /14  6 /55منطقه 

  OECD  8 /30  7 /20  7 /25کشورهاي 

هاي سهولت استخدام در برخی کشورها وضعیت شاخص:  6- 3 جدول 

کارگر و کارمند تمایل دارد که قیود قانونی زیادي نداشته باشد و هزینه کارفرما وقتی به استخدام 

دشواري استخدام، اجبارهاي بیمه، فشارهاي اتحادیه ها، دشواري . زیادي براي نیروي کار متحمل نشود

  .همه موجب چسبندگی یا حساسیت بیشتر شاخص استخدام و اخراج نیروي کار می شوند... اخراج و 
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محدودهدرکمترپذیريانعطافمویدباالترارقاموداشتهصدتاصفرمعادلارزششاخصهر

.استکارنیروياخراجواستخدام

آخرین سرشماريبراساسنحویکهاست بهکشورایراناقتصادجديمشکالتازبیکاريباالينرخ

ازدرصد13بهنزدیکدیگرعبارتبه .داردوجودجامعهدربیکارنفرهزار2991مسکنونفوس

جواناقشارمیاندرویژهبهشهريمناطقدرنرخاین .هستندبیکارکشورمیلیونی23فعالجمعیت

اقتصاد یعنی افزایش عرضهتقویت جانبمستلزمآنازرهاییکهموضوعی. استبیشترزنانو خاصه

  . تولید است

در پرسشنامه هاي بانک جهانی مورد معیارهایی که در محاسبه شاخص سهولت استخدام نیروي کار 

بر اساس این معیارها امکان ارزیابی مشکالت . توجه قرار می گیرد در جدول زیر مشاهده می گردد

استخدام نیروي کار و تداوم اشتغال نیروي کار در فعالیتهاي اقتصادي در کشورهاي مختلف فراهم می 

  .گردد
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  استخدام

ي پاره قراردادها

  وقت

  آیا اشتغال پاره وقت ممنوع است؟

  آیا کارگران پاره وقت از مزایاي اجباري کارگران تمام وقت محروم هستند؟

آیا خاتمه دادن به فعالیت کارگران پاره وقت نسبت به قراردادهاي تمام وقت، ساده تر و کم 

  هزینه تر است؟

با  قراردادهاي

  سررسید معین

  سررسید معین فقط براي موارد مقطعی مجاز است؟آیا قراردادهاي 

  چقدر است؟) بر حسب ماه(حداکثر طول مدت قراردادهاي با سررسید معین 

شرایط 

  شغلی

  ساعات کار

  حداقل استراحت اجباري روزانه چقدر است؟

  حداکثر تعداد ساعات کار هفتگی چقدر است؟

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

  آیا براي کار در ساعات شب، محدودیتهایی وجود دارد؟

  آیا براي کار در تعطیالت هفتگی، محدودیت وجود دارد؟

  مرخصی ها

تعداد روزهاي مرخصی ساالنه همراه با حقوق در بخش صنعت، که قانون آن را اجباري می داند، 

  چقدر است؟

  آیا پرداخت بابت تعطیالت، اجباري است؟

  دستمزدحداقل 
  آیا حداقل دستمزد اجباري است؟

  آیا شرایط کار در قانون اساسی به صراحت ذکر شده است؟

  اخراج

هاي  زمینه

  اخراج

  آیا خاتمه دادن به یک قرارداد شغلی بدون دلیل، غیرمنصفانه قلمداد می شود؟

از خدمت براي انفصال » منصفانه«آیا قانون فهرستی از سیاست بخش عمومی درباره زمینه هاي 

  تهیه کرده است؟

  آیا مازاد نیروي کار، دلیل مناسبی براي انفصال از خدمت تلقی می شود؟

هاي  دستورالعمل

  اخراج

  اي براي شخص ثالثی تهیه کند؟ آیا کارفرما قبل از اخراج یکی از کارکنان مازاد خود باید اطالعیه

مازاد خود، موافقت شخص ثالثی را جلب آیا کارفرما باید براي انفصال از خدمت یکی از کارگران 

  کند؟

  آیا کارفرما قبل از انفصال از خدمت جمعی از کارکنان خود، باید شخص ثالثی را مطلع گرداند؟

آیا کارفرما باید براي انفصال از خدمت جمعی از کارکنان خود، موافقت شخص ثالثی را جلب 

  نماید؟

فراد دیگري را قبل از انفصال از خدمت کارکنان، آیا قانون، آموزشهاي شغلی یا جانشین کردن ا

  الزامی کرده است؟] براي کارفرما[

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

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

اخطاریه و تاوان 

انفصال از 

  خدمت

چند (سال سابقه، از لحاظ قانونی چه میزان  20کارکنان داراي  طول مدت اخطار اجباري براي

  است؟) هفته

سال سابقه خدمت، چند برابر دستمزد  20میزان غرامت انفصال از خدمت، براي کارکنان داراي 

  کامل ماهانه آنهاست؟

  آیا حق امنیت شغلی در قانون اساسی ذکر شده است؟  امنیت شغلی

یجهان بانک پرسشنامه در کار يروین استخدام سهولت شاخص محاسبه يارهایمع:  7- 3 جدول 

  »کسب و کار«پایگاه داده هاي : منبع
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  ثبت مالکیت3.6.4

حقوق مالکیت در برگیرنده تعداد مراحل و همچنین هزینه هاي مترتب بر  ثبتسهولت شاخص 

هر چه این مراحل کمتر و هزینه هاي مربوط به آن نیز کمتر باشد موجب . ثبت مالکیت می باشد

تشویق فعاالن اقتصادي می گردد و هر چه زمان و هزینه هاي مربوط به آن بیشتر باشد به عنوان مانعی 

   .ذاران و فعاالن اقتصادي استفراروي سرمایه گ

پروژه کسب و کار،  پروسه کامل خرید یک زمین و در محاسبه این شاخص توسط بانک جهانی در 

به عنوان یک نمونه از کل فرآیند ثبت  از یک فرد به فرد دیگرساختمان و انتقال حق مالکیت آن 

این انتقال  .آفرینان تعریف می شودرداري از حقوق مالکیت براي سرمایه گذاران و کارمالکیت و برخو

باید به گونه اي باشد که خریدار بتواند از این اموال براي توسعه تجارت خود به عنوان وثیقه جهت اخذ 

  .تسهیالت و یا فروش آن استفاده نماید

استعالم اولیه در مورد امالك مورد نظر از : فرآیند ثبت مالکیت الجرم بایستی مراحل زیر را طی کند

نهادهاي ثبت امالك و مستغالت، سپس اخذ گواهی مفاصا حساب مالیاتی، بررسی صورت مالیاتی 

امالك مورد نظر، اخذ گواهی پرداخت عوارض نوسازي ساختمان و گواهی اشتغال و تسویه حساب بیمه 

ات پس از آن خریدار امالك باید مالی. و اخذ گواهی تسویه حساب تامین اجتماعی از نهادهاي ذي ربط

نقل و انتقال زمین را بپردازد و به دفاتر رسمی تهیه و گواهی سند، مراجعه کرده، سند خود را ثبت 

  .نماید

براي محاسبه و تعیین این شاخصه همانطور که گفته شد تعداد مراحل و زمان الزم براي طی کردن 

ي برتر منطقه و جهان و جدول زیر نشاندهنده وضعیت کشورها. این مراحل مبناي ارزیابی قرار می گیرد

  .می باشد 2010در سال  OECDو  MENAهمچنین متوسط منطقه 

عربستان سعودي   MENAمنطقه   عربستان سعودي  شاخص ثبت مالکیت

  )برتر جهان(

  OECDمنطقه 

  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 ملک(هزینه

وضعیت کشورهاي جهان در شاخص ثبت مالکیت:  8- 3 جدول 

Doing Business 2010گزارش : منبع
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اخذ اعتبار3.6.5

وضعیت ثبت و مبادله معیارهاي مربوط به آگاهی افراد نسبت به اعتبارات و  شاخص اخذ اعتبار

.کند گیري می گیرندگان و وام دهندگان را اندازه قانونی وام و حقوق اتاعتبارمربوط به اطالعات 

 power( یا حمایت نظام حقوقی از وام دهنده این شاخص با استناد به تئوریهاي قدرت وام دهنده

of creditors (اعتباري اطالعات موسسات ثبت و  )Information of credit  ( که نقش اساسی در

کشور  GDPو تأثیر زیادي بر نسبت اعتبارات خصوصی به  اعتبار داردبه اعطاي  گانتمایل وام دهند

  .محاسبه می شوددارد، 

  :شود دو حوزه  زیر را شامل می شاخص اخذ اعتبار

  ؛قانونیحقوق  - الف  

ورشکستگی و وثایق ، حقوق وام  دریافت تسهیالت، نشان می دهد که چگونه قوانین خوب در حوزه

این شاخص درجه حمایت قوانین وثیقه  .کند دهنده و وام گیرنده را تامین و اعطاي اعتبار را تسهیل می

و ورشکستگی از حقوق وام گیرندگان و وام دهندگان و آثار آن در تسهیل وام دهی را اندازه گیري می 

ویژگی  7رد بررسی قرار می گیرد که از این میان ویژگی مو 10در محاسبه این شاخص مجموعاً . کند

به هر یک از این ویژگی ها یک امتیاز . ویژگی مرتبط با قانون ورشکستگی است 3ناظر بر قانون وثایق و 

می باشد و امتیاز باالتر به مفهوم آن است که  10بنابراین دامنه این شاخص از صفر تا . تعلق می گیرد

  .ت به نحو مناسبی طراحی شده اندقوانین جهت ارائه تسهیال

  اطالعات اعتباري ؛ -ب  

و مبادله این ) حقیقی و حقوقی(افراد و کیفیت اطالعات اعتباري  ، به اشتراك گذاريوضعیت ثبت 

همچنین میزان دسترسی بخشهاي عمومی و ) دولتی و غیردولتی(اطالعات بین موسسات مالی و دفاتر 

. هدد بت اطالعات اعتباري را نشان میثخصوصی به اطالعات وامها وضعیت 

وام ودهندگانوامقانونیحقوقواعتباراتبهنسبتافرادآگاهیبهمربوطمعیارهايشاخصاین

بخشبهتردسترسیمبینباالترارقام وبوده6تاصفربینشاخصاین .گیردبرمیدرراگیرندگان

  .باشدمیاعتبارياطالعاتبهخصوصیوعمومیهاي
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ت یا مؤسسا: دو نوع از نهادها، موجب بسط دسترسی به اعتبار وبهبود تخصیص اعتبارات می شود

ورشکستگی معامالت وثیقه اي و«مجموعۀ قوانین  ادارات ثبت اطالعات اعتباري وحقوق اعتبار دهنده و

  . که در دسترس همگان قرار گیرد »هر کشور

ز دریافت مطالباتشان چه کاري می توانند انجام دهند؟ دولتها براي مطمئن ساختن بستانکاران ا

اقدام تعیین کننده اي تدوین قوانین مناسب درمورد عملکرد ادارات اعتباري خصوصی، نقطۀ شروع و

برطرف نمودن موانع حقوقی تبادل اطالعات اعتباري، از طرف بانک مرکزي، طراحی مناسب . است

حریم خصوصی، مشارکت و بهره گیري صحیح از اطالعات  قوانین قوانین حمایت از مصرف کننده و

 طراحی دستگاههاي ثبت اعتبار وسعت پوشش بازار اعتباري و. اعتباري معتبر را تشویق می کنند

در میزان مطلوبیت و اثربخشی و همچنین افزایش  جمع آوري، توزیع وکیفیت اطالعاتمربوط به قوانین 

  .اطمینان نقش موثري دارد

وضعیت مربوط به شاخص اخذ اعتبار و همچنین عوامل موثر بر سهولت اخذ اعتبار را در جدول زیر 

  .کشور انگلستان که داراي رتبه اول در جهان می باشد نشان می دهد

  حوزه شاخص

دفاتر خصوصی ثبت 

وضعیت اعتباري 

  مشتریان

دفاتر دولتی ثبت 

وضعیت اعتباري 

  مشتریان

  شاخص

  6      اطالعات اعتباري

اطالعات مربوط به اعتبارات اعطایی به اشخاص آیا 

  و بنگاه ها مشخص است؟

  1  خیر  بلی

آیا اطالعات مثبت و منفی اعتباري قابل دسترسی 

  است؟

  1  خیر  بلی

آیا اطالعات ثبت شده اعتباري در خصوص خرده 

فروشان اعتباردهندگان تجاري یا شرکت هاي عام 

  یابد؟ المنفعه به مانند موسسات مالی انتشار می

  1  خیر  بلی

سال شرکت ها و  2آیا اطالعات اعتباري بیش از 

  افراد منتشر می شود؟

  1  خیر  بلی

آیا اطالعات مربوط به وام هاي اخذ شده با میزان 

  کمتر از یک درصد درآمد سرانه منتشر می شود؟

  1  خیر  بلی

آیا تضمینی وجود دارد که به لحاظ قانونی وام 

وضعیت اطالعات وام خود را گیرندگان قادر باشند 

  1  خیر  بلی
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  حوزه شاخص

دفاتر خصوصی ثبت 

وضعیت اعتباري 

  مشتریان

دفاتر دولتی ثبت 

وضعیت اعتباري 

  مشتریان

  شاخص

  از شعبه مرکزي موسسه اعتباري پیگیري کنند؟

    0  84/ 6  پوشش

    0  34432200  تعداد اشخاص

  10  0  7436870  تعداد بنگاه ها

    شاخص حقوق قانونی

  بلی  آیا قانون اجازه می دهد که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در توافقات وثیقه اي مشترك وارد شوند؟

  بلی  آیا قانون اجازه می دهد که انواع دارایی ها به عنوان وثیقه پذیرفته شوند؟

  بلی  ایجاد و تضمین شود؟) به مفهوم عام(آیا قانون اجازه می دهد که انواع بدهی 

  بلی  آیا رویه متحدالشکلی براي تمامی حقوق مربوط به وثیقه در دارایی هاي منقول وجود دارد؟

اعتباردهندگان بیمه شده به هنگام ورشکستگی شرکت نسبت به  سایر طلبکاران در اولویت تام می آیا 

  باشند؟

  بلی

در حین سازماندهی مجدد، آیا مطالبات وام دهندگان بیمه شده نسبت به تحت حکم قرار گرفتن خودکار 

  استثنا می شوند؟

  بلی

  بلی  دارایی هاي شرکت به حالت تعلیق درمی آید؟ در حین سازماندهی مجدد، آیا کنترل مدیریت شرکت بر

آیا قانون این اجازه را می دهد که افراد بر سر دادرسی و التزام به حکم صادره خارج از دادگاه به توافق 

  برسند؟

  بلی

  بلی  آیا افراد بدون هیچ محدودیتی قادر هستند در تصمیم قضایی به حکم بیرون از دادگاه متوسل شوند؟

انگلستان در اعتبار اخذ شاخص:  9- 3 جدول 

  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران: منبع

دو دیدگاه عمده در مورد عوامل تعیین کننده میزان اعتبار خصوصی که یک نظام مالی به افراد و 

موثر بر وجود اطمینان در اعطاي وام، قدرت بر اساس دیدگاه اول عامل . شرکتها می دهد، وجود دارد

اگر وام دهندگان بتواند به راحتی وام خود را بازپس بگیرند و حتی در صورت عدم باز . وام دهنده است

ند، تمایل بیشتري به پرداخت وام ند در مقابل وام خود سرمایه وام گیرنده را تصاحب کنپرداخت بتوان

 افت وام ایفادریایجاد این اطمینان و گیرندگان نقش عمده اي در  گرفتن وثیقه از وام. د داشتنخواه

کشورهایی که حمایتهاي قانونی محکمتري از اعتبار دهندگان دارند بازار استقراضی بزرگتر و . می کند

  .رشد بهره وري بیشتري دارند نرخ سرمایه گذاري و
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حضور مؤسسات خصوصی . طالعات استبر اساس دیدگاه دوم، عامل اثرگذار بر تمایل به اعطاي وام، ا

. ومؤسسات دولتی ثبت اعتبار به کاهش تفاوت نرخ هاي سود سپرده گذاران و سود تسهیالت می انجامد

)Jankove- 2006( به منظور تسهیل شکل گیري نهادها و برقرار کردن مقررات و انگیزه هاي مناسب ،

   .به اعتبارات است هر چه بیشتر افراد دسترسیاعتباري خصوصی، گام اول در  موسسات مالی و

استفاده از : حمایت حقوقی از اعتبار دهندگان را می توان با اصالح قانون وثیقه ها بهبود بخشید

و یا استفاده از رویه هاي ورجوع به اشخاص حقیقی و حقوقی مرضی الطرفین شیوه هاي خارج از دادگاه 

راه استفاده از دارایی ها به عنوان وثیقه وام ها وجود  اختصاري، حذف موانعی که بر سرشفاف قضایی 

اعتبار دهندگان در توقیف اموال در دفاتر ثبت اعتبارات، وضع قوانین شفاف در مورد  وقدارد، تقویت حق

حق تقدم بستانکاران از وثیقه ها و افزایش توان بستانکاران براي باز پس گیري مطالبات خود به هنگام 

  )Benmelech - 2006.(رسی به اعتبارات را افزایش دهدان می تواند دستورشکستگی بدهکار

هاي قانونی در هر یک از این حوزه ها، اعتبار دهندگان یا به خاطر ریسک موجود  بدون حمایت 

تأثیر کلی چنین شرایطی، کاهش دسترسی به . یا اصالً وام نمی دهند قیمت وامها را افزایش می دهند و

  . اعتبارات است

دم انتشار سري زمانی مربوط به اطالعات اعتباري شرکتها و افراد و همچنین عدم امکان دریافت ع

اطالعات اعتباري وام گیرندگان از نهادهاي پولی و مالی توسط وام دهندگان موجب می گردد که با 

ررات و دولت می تواند با تنظیم مق. کاهش شاخص اطالعات اعتباري، دسترسی به اعتبارات ضعیف گردد

آئین نامه هاي دقیق موجبات گسترش اطالعات اعتباري و همچنین اعطاي هر چه بیشتر اعتبارات را 

  .فراهم نماید

  )جزء سهامداران(گذاران  حمایت از سرمایه3.6.6

پروژه کسب و کار به بررسی حقوق سهامداران اقلیت در شرکتهاي سهامی عام و میزان حمایت هاي  

. پردازد قانونی و اجرایی از این حقوق می

هاي دیگري است که این مدیران در آنها شرکت با شرکتیک تمرکز این شاخص بر معامالت مدیران 

منافع مدیران با منافع شرکت در تعارض است و  که در آنهابه عبارت دیگر معامالتی  .ذي نفع هستند

توانند در برابر چنین معامالتی از حقوق خود دفاع  اینکه سهامداران اقلیت تا چه حد می

  )Hammergren - 2000.(نمایند
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 ییسهامداران و تصاحب دارا کاهش و در نهایت حذفبه مسئله  يادیمطالعات ز ریاخ يها در سال

از قدرت خود به ضرر  رانیسوء استفاده مد مختلف يهاروش که پرداخته اند رانیشرکتها توسط مد

 يگذار متیبزرگ، ق اریبس يپاداشها ران،یاضافه بر حقوق مد يافتهایدر. را نشان می دهندسهامداران 

به صورت  یمال يتهایدرون شرکت، فعال يفرصتها صیتخص ن،مختلف سازما يواحد ها نیب یانتقال

اي هستند که در نهایت به تضعیف  از روشهاي شناخته شدهسرقت  ای یشخص يها مثل دادن وام يفرد

  )A.Musacchio - 2006.(حقوق سهامداران جزء در یک شرکت می انجامد

دو  نیمعامله ب کی انجام یشاخص پرونده فرض نیا تشخیص و ارزیابی يبرا یمطالعات بانک جهان در

 نیشود قوان یشود و از حقوقدانان هر کشور خواسته م یند ارائه منفر هست کیشرکت که متعلق به 

 )Jankov - 2002.(از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهنددر کشور خود را  يمعامله ا نیناظر بر چن

که به راذارانگسرمایهازحمایتمصادیقازبعدسهزیرهاي شاخصدر مطالعات بانک جهانی 

قراربررسیموردداران خرد تعریف شده اند،  جلوگیري از تضییع حقوق سهامهاي  عنوان مکانیزم

:دهد می

بر اساس این شاخص هر چقدر فعالیت هاي : )افشاءشاخصگستره( 17معامالتشفافیت - 1

اقتصادي در یک کشور از شفافیت بیشتري برخوردار باشد امکان شکل گیري و گسترش فساد کاهش 

.می یابد

بر اساس این شاخص نیز : )مدیرمسئولیتشاخصگستره( 18شخصیمعاملهبرايتبانیامکان  - 2

هر چقدر ساز و کارها و محدوده اختیارات مدیران شرکت مشخص و معین باشد امکان نظارت و کنترل 

.مدیران شرکت بیشتر شده و در نتیجه حقوق سهامداران بیشتر حفظ می شود

سهولتشاخص( 19کارشناسانومدیرانرفتارسوءنونیقاقیبعتبرايسهامدارانتوان - 3

این شاخص بیان می دارد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف و سوء استفاده : )سهامداراندادخواست

                                        
17 Disclosure

18 Approval

19 Litigation
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در داخل شرکت تا چه اندازه سهامداران قادر هستند براي بررسی و پیگیري سوء استفاده از محاکم 

.استفاده نمایند

ارقام باالتر مبین شفافیت . می شود اندازه گیري 10تا  0در دامنه مداران حمایت از سهاشاخص 

می باشد و هر  و توان بیشتر سهامدار براي تعقیب قضایی مدیران بیشتر، مسئولیت تعریف شده تر مدیر

چه فضاي اقتصادي کشور داراي ابهام بیشتر و مسئولیت مدیران نامشخص تر و امکان پیگیري و 

  .ضعیف تر باشد حقوق سهامداران جزء بیشتر مورد تعرض قرار می گیرد دادستانی کشور

 MENAجدول زیر وضعیت این شاخص را در دو کشور برتر دنیا و منطقه و همچنین حوزه منطقه 

  .را نشان می دهد OECDو 

  شاخص
عربستان 

  سعودي
MENAنیوزلند  OECD

  5/ 9  10  6/ 3  9  )1- 10(اندازه شاخص افشا 

  5  9  4/ 8  8  )1-10(مسئولیت مدیر  اندازه شاخص

  6/ 6  10  3/ 7  4  )1- 10(اندازه شاخص قدرت تعقیب قانونی سهامداران 

  5/ 8  9/ 7  4/ 9  7  )1-10(اندازه شاخص حمایت قضایی از سهامداران 

وضعیت شاخص حمایت از سهامداران در جهان:  10- 3 جدول 

پرداخت مالیات3.6.7

به دولت و  یک شرکت با اندازه متوسط هاي اجباري ها و پرداخت این شاخص تمام انواع مالیات

هاي  شود و بر درآمد هاي شرکت منعکس می حسابیک سال مالی در هاي بازنشستگی که در  صندوق

نمیشود اما ها منعکس  مالیات برارزش افزوده در حساب. کند اظهار شده موثر است را محاسبه می

زمان صرف شده براي انجام امور مالیاتی و درصدي از سود که  .کند مراحلی را بر شرکت تحمیل می

.تحت عنوان مالیات پرداخت می شود، پارامترهاي لحاظ شده در محاسبه این شاخص هستند

کلی نیاز براي پراخت و نرخ هدف از تدوین این شاخص، ارزیابی تعداد مراحل، مدت زمان مورد 

.استمالیاتهاي پرداختی 

سیاستهاي  آثار سوءدر مطالعات بانک جهانی اهمیت بررسی شاخص پرداخت مالیات به دلیل 

مورد توجه قرار گرفته است و در این بررسی ها می توان  ینیو کارآفر يگذار هیبر سرما مالیاتی ناکارآمد

نمونه توسط فعاالن اقتصادي در یک کشور پرداخت می شود را با محاسبه همه مالیاتهایی که  اب
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این بررسی نشان می . بر اساس صورتهاي مالی آن مقایسه کرداستانداردسازي شده یک شرکت داخلی 

دهد که نظام مالیاتی حاکم بر کشور تا چه اندازه با یک نظام مطلوب و مناسب مالیاتی فاصله دارد و در 

  .عامل محدود کننده در انجام فعالیتهاي اقتصادي محسوب می شودنتیجه به عنوان یک 

مختلف  يبر درآمد بنگاهها ممکن است در بخشها اتیمال) 2004(و هنرکسون  سیوید دهیبه عق

بر این اساس . اثر بگذارد یررسمیو غ یبخش رسم نیمنابع ب صیداشته باشد و بر تخص یآثار متفاوت

یافته . نیز در مطالعات بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته است یررسمیبر اندازه بخش غ اتیمال ریتاث

ها تحت تاثیر نظام شرکترسمی و کاهش ثبت  GDPکاهش هاي دیگر این مطالعات نشان دهنده 

  .مالیاتی نامناسب و نامطلوب می باشد

و  جدول زیر وضعیت مربوط به سهولت پرداخت مالیات را در کشور برتر منطقه و برتر جهان

  .را نشان می دهد OECDو  MENAهمچنین متوسط منطقه 

  OECD  مالدیوMENA  قطر  شاخص

  44/ 5  9/ 1  32/ 9  11/ 3  )درصد از سود(کل نرخ مالیات 

  12/ 8  1  22/ 9  1  تعداد پرداخت در سال تحت عنوان مالیات

  194/ 1  0  204/ 3  36  کل زمان صرف شده براي پرداخت مالیات

وضعیت سهولت ژرداخت مالیات در جهان:  11- 3 جدول 

Doing Business 2010گزارش : منبع

  تجارت فرامرزي3.6.8

بهبود تراز  در شوردر هر کو همچنین کاهش واردات فرآیند فعالیت هاي اقتصادي منجر به صادرات 

افزایش بنابراین هر عاملی که منجر به بهبود و . تجاري یک کشور از اهمیت باالیی برخوردار می باشند

 -Vinchiniy(.شود به توسعه تجارت کشور کمک شایانی می نماید صادرات و همچنین کاهش واردات

2003(  

مرحله اخذ کارت بازرگانی شاخص سهولت تجارت فرامرزي کلیه مراحل مربوط به انجام صادرات از 

تا صادرات نهایی کاال و همچنین کلیه مراحل مربوط به واردات کاال و عوامل موثر بر تسریع یا کندي 

این مراحل و هزینه هاي مترتب بر آن را به عنوان مبناي تجزیه و تحلیل این شاخص مورد بررسی قرار 

  .می دهد
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ی مبناي تعین و ارزیابی شاخص سهولت تجارت در محاسبات بانک جهانی شش معیار و شاخص فرع

هزینه هاي مربوط به صادرات کاال بر اساس دالر به کانتینر و همچنین تعداد . فرامرزي قرار می گیرد

اسناد مباله شده براي صادرات کاال و همچنین مدت زمان صرف شده براي انجام صادرات کاال مشخص 

بدیهی است هر چه هزینه هاي . ر حوزه صادرات می باشدکننده وضعیت حاکم بر نظام تجاري کشور د

مربوط به صادرات، تعداد اسناد تعیین شده و همچنین زمان مورد نیاز براي صادرات کاال کمتر باشد 

  .تولید کنندگان و صادرکنندگان به انجام صادرات تشویق و ترغیب می شوند

ر اساس دالر به کانتینر، تعداد اسناد مورد در خصوص واردات نیز معیارهاي سه گانه هزینه واردات ب

مبادله و همچنین مدت زمان الزم براي واردات کاال مبناي محاسبه و تشخیص سهولت تجارت فرامرزي 

  .در کشور می باشد

در مطالعات بانک جهانی بر عامل زمانبندي صحیح در کاهش هزینه ها در تجارت فرامرزي بیش از 

.اردات تاکید شده استعامل تعرفه هاي صادرات و و

لیکنشودمیمحسوبکوچکاقتصاديپیشرفتهکشورهايازبسیاريبهنسبتسنگاپوراگرچه

کشوراین .بخشدتعمیقراخودصنعتیساختارسنجیده،هاياستراتژيازگیريبهرهبااستتوانسته

با1986سالاز. داردشهرتمتوسطوکوچکصنایعازحمایتوتکنولوژيهايزیرساختدرایجاد

نظرازرامتوسطوکوچکصنایعاي،مشاورهآژانسیکعنوانبه "کوچکهايبنگاهدفتر" ایجاد

حمایتموسساتسایرازهماهنگهايکمکدریافتواعتباراخذمالی،تامینکارآمدي، مدیریت،

هايبنگاهباکاريمقاطعهتشویقبه "داخلیصنایعارتقابرنامه"طریقازاقتصاديتوسعهاداره. کرد

ترتیب،اینبه. گردیدندها SMEنیازتامینبهراغبفراملیتیشرکتهايکه نحويبه،پرداختداخلی

خارجوداخلدرخصوصیبخشفعالحضورزمینهصادراتوتولیدموانعورفعهابنگاهتقویتازپس

  .شدمهیاکشور

جدول زیر وضعیت این شاخص را در کشورهاي برتر منطقه و جهان و همچنین کشورهاي منطقه 

MENA  وOECD نشان می دهد.  
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  Doing Business 2010گزارش : منبع

در نظام تجاري کشورهاي جهان استفاده از ابزارها و روشهاي جدید مانند به رسمیت شناختن امضاء 

الکترونیکی در اسناد واردات و صادرات، پذیرش پست الکترونیکی، تسهیل در فرآیندهاي بازرسی، 

  .این شاخص کمک فراوانی نماید ارزیابی و ترخیص می تواند به بهبود

  انحالل یک فعالیت3.6.9

انحالل فعالیت میزان قوت و ضعف کانون ورشکستگی و تنگناهاي اداري مربوط به فرآیند  شاخص

ورشکستگی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد زیرا یک سیستم سالم و توانمند در تشخیص و اعالم 

که شرکتهاي قابل دوام و حیات نجات یافته و تنها شرکتهایی ورشکستگی این امکان را فراهم می نماید 

  .به فعالیت خویش خاتمه دهند که امکان دوام حیات آنها وجود نداشته باشد

ی به بررسی یک شرکت داخلبانک جهانی ب و کار، شاخص پایان کسبراي تشخیص و تعیین 

تسویه بدهی هاي معوقه و در نهایت میپردازد که پس از اعالم ورشکستگی، براي طی فرآیند قانونی و 

 .در طی مدت زمانی با صرف هزینه هایی به فعالیت خویش پایان دهدبایست  تعطیلی شرکت می

شرکت مذکور داراي بستانکارانی است که به منظور وصول مطالبات معوق خود، باید متحمل خسارت 

و ورشکستگیقانون ضعفدرت وق میزانمبینموردنظرشاخص .ناشی از زمان طوالنی تسویه گردند

بستانکاراناین شاخص نحوه دسترسی سریعتراز سوي دیگر  .طی کردن فرآیندهاي آن در کشورهاست

   .ورشکسته را بررسی مینمایدبه مطالبات خود از شرکت

واقع وجود یک سیستم سالم اعالم ورشکستگی، این امکان را فراهم می نماید که بنگاههایی که در 

هنگامی . امکان احیا و نجات را دارند، از مابقی که الزم است به فعالیت خود خاتمه دهند، متمایز شوند

تجربه بحران . رجی نیز آسانتر وارزانتر استکه فرآیند ورشکستگی کارآمد باشد دسترسی به اعتبار خا

OECD  سنگاپور  MENA  امارات متحده عربی  شاخص

  1089/ 7  456  1034/ 8  593  )کانتینر/ دالر (هزینه صادرات 

  1145/ 9  439  1321/ 7  579  )کانتینر/ دالر (هزینه 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  33/ 5  8  )روز(زمان الزم براي صادرات 

  11/ 0  3  25/ 9  9  )روز(زمان الزم براي واردات 
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این آموزه ارزشمند را به دنبال داشت که یک سامانه اعالم  1990اقتصادي بازارهاي نوظهور در دهه 

قوانین اعالم ورشکستگی ناکارا به فضاي سرمایه . ورشکستگی موفق تا چه اندازه می تواند مفید باشد

انکی به جهت اطاله دادرسی در چنین فضایی ریسک و هزینه مطالبات معوق ب. گذاري لطمه می زنند

اعالم ورشکستگی در یک فرآیند غیرکارا باعث می شود سرمایه انسانی و دارایی هاي . افزایش می یابد

کسب و کارهایی که امکان حیات ندارند، براي سالها بالتکلیف بوده و امکان تخصیص مجدد و یا استفاده 

  )Feldmann - 2006(.در مصارف کارآمدتر از آنها سلب شود

الزم براي اعالم ورشکستگی » هزینه«، »زمان«بانک جهانی براي محاسبه این شاخص از سه پارامتر 

  :استفاده می کند که هر یک از پارامترها به مفهوم زیر است » نرخ بازستانی«و 

بات شرکت ورشکسته تسویه کامل بدهیها و مطال اعالم ورشکستگی،مدت زمان مورد نیاز براي : زمان

.دادن به فعالیت شرکت است مهو خات

یی که توسط شرکت ورشکسته بایستی براي هی و سایر هزینه هاعبارتست از هزینه دادخوا :هزینه

.طی کردن مراحل مختلف پرداخت گردد

 .است  درصدي از مطالبات است که توسط بستانکاران شرکت ورشکسته قابل وصول :نرخ بازستانی

   )ژه کسب و کار در ایرانپرودستاوردهاي  همایش بررسی(

 یمال نیبنگاهها را قادر به تام رایاست ز يقراردادها در هر اقتصاد نیتر دیاز مف یکیقرارداد وام 

مثل  زیبازپرداخت وام ن ياما برا. کند یمصارف کمک م نیکند و به افراد در تام یها م يگذار هیسرما

 ای زمهایمکان رمنظو نیا يجوامع مختلف برا. وجود داشته باشد ییضمانت اجرا دیبا يهر قرارداد

دهند در صورت عدم وصول طلب خود،  یآورند که به طلبکاران اجازه م یبوجود م یحقوق ينهادها

مسدود کردن براي ضمانت وام  ياز نهادها یبعض. بدهکار را ضبط کنند يها ییبدون توسل به زور دارا

دارند  بکارطل کیاز  شیکه ب ییاما در مورد بنگاه ها. به دادگاه ندارند ازین و اخذ طلب خویش ییدارا

هر چه قوانین و ساز و کارها براي . دهند یبه دادگاه ارجا م یورشکستگ قیجوامع کار را از طر شتریب

وصول مطالبات طلبکاران پس از پایان فعالیت دقیق تر، شفاف تر و کارآمدتر باشد، تأمین منابع مالی 

  .براي شرکتها آسانتر است

مداران، هدف اصلی از ورشکستگی به حداکثر رساندن کل ارزش دریافتی هاي اعتبار دهندگان، سها

فروش فعالیت هاي غیر سازي فعالیت هاي قابل ترمیم وهدف دوم باز و. کارکنان وشرکاي دیگر است
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اساس اولویت دعاوي بین  بر حساب شده آرام و هدف سوم انتقال تدریجی وقابل ترمیم می باشد و

   .موفق یک شرکت به منظور کاهش مخاطره هاي سرمایه گذاران استنا فق وبخشهاي مو

در . دارند یفیدر حال توسعه عموما عملکرد ضع يدر کشورها ژهیبو یمربوط به ورشکستگ ينهادها

بنگاه  کی یه فرضمختلف پروند يدر کشورها یامور ورشکستگ یمتول يبه نهادها یمطالعه بانک جهان

 تارو ساخ هیکارمند، سرما یهتل با تعداد مشخص کیبنگاه  نیا. شود یداده م یدر آستانه ورشکستگ

. شده است نییو در صورت فروش قطعه قطعه تع کپارچهیمشخص است که ارزش آن به صورت  تیمالک

پاسخ دهندگان در مورد احتمال عدم . شود یم زهیارزش بنگاه بر اساس درآمد سرانه هر کشور نرمال

.دهند یم حیو روند وصول طلب توض یهتل فرض نیاز طرف ا یپرداخت بده

 تیانحالل فعال هیشود رو یخواسته م یاز متخصصان روند ورشکستگ یمطالعات بانک جهان در

فعال  ایو   هیسو، ت فیتوق يها هیاز رو کیکنند تا مشخص شود در هر کشور از کدام حیبدهکار را تشر

 و یحقوق يهایژگیشود و و یمورد نظر محاسبه م هیرو نهیزمان و هز. شود یمجدد  استفاده م يساز

.میبرس ياز نظر اقتصاد هیرو نیشود تا به کارآمدتر یمطالعه م هیهر رو ياقتصاد

از  یاز ارزش هتل فرض یمینهادها حدود ن يناکارآمد لیبه دل یموارد هنگام ورشکستگ ياریبس در

با  يادیز یشاخص همبستگ نیدهند ا ینشان مهمچنین  یمحققان بانک جهان يها افتهی. رود یم نیب

.باشد یکشورها م يهر کشور دارد و نشانگر امکان توسعه بازار اعتبار یدرآمد سرانه و منشا حقوق

به دادگاه  ازیوجود دارد بدون ن طلبکار کیتنها  یبدهکار بر اساس قرارداد وقت ییمسدود کردن دارا

و با منشا حقوق  رتریفق يدر کشورها. شود یم جهینت ییموجب حداکثر کارا یو اعالم ورشکستگ

کل  ،قهیدارد که وث ییکارا یوقت فیتوق. شود یدر نظر گرفته نم تیاولو ،طلبکار عمده يبرا يفرانسو

)Jankov - 2008(.از آن یکسب و کار بدهکار باشد نه قسمت

اگر نظام قضایی . متناسب با درآمد و ظرفیت هاي نهادي هر کشور باشدقانون ورشکستگی باید 

قانون معامالت در .  ناکارآمد باشد، بهتر است منابع موجود، صرف نظام هاي پیچیده ورشکستگی نشود

 و کارکنان اتیمال نیکنندگان، مسئول نیتام، حقوق سهامداران بدون وثیقه مانند وثیقه اي و قراردادها

  . نیز باید در نظر گرفته شود

اوالً اعتبار . به دو دلیل مهم استنیز   ثبات آنرعایت ترتیب وحق تقدم در رسیدگی به دعاوي و

 -دهندگان اولویت دار، در صورتی که از تقدم دریافت مطالبات خود به هنگام بروز ورشکستگی شرکت
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برون سیستم  ه وجود اولویتهاي متفاوت در درون ودوم اینک. مطمئن نباشند، وام نخواهند داد

بعضی از اعتبار دهندگان را ترغیب کند که با  ورشکستگی می تواند منجر به انحراف انگیزه ها شود و

تلف کردن منابع، تسریع در باز پرداخت طلب ایشان یا تسریع در اعالم ورشکستگی را به مدیران 

  . شرکت، القا کنند

براي بررسی این شاخص از متغیرهاي زمان الزم براي  Doing Businessوژه بانک جهانی در پر

خاتمه فعالیت، هزینه هاي صرف شده براي تسویه حسابها و نرخ بازستانی طلبکاران از شرکت ورشکسته 

  . استفاده می کند

جدول زیر وضعیت این شاخص را در کشورها برتر منطقه و جهان و همچنین متوسط کشورهاي 

  .را نشان می دهد OECDو  MENA منطقه

OECD  ژاپن  MENA  بحرین  شاخص

  1/ 7  6/0  3/ 5  2/ 5  )سال(زمان 

  8/ 4  4  14/ 1  10  )درصد از ارزش ملک(هزینه 

  68/ 6  92/ 5  29/ 9  63/ 2  )سنت از یک دالر(نرخ بازستانی 

انحالل فعالیت در جهانوضعیت ساخص : 13- 3 جدول 

Doing Business 2010گزارش : منبع

همانگونه که مشاهده می شود هر چه زمان و هزینه مربوط به این فرآیند کمتر و نرخ بازستانی 

.بیشتر باشد نشاندهنده مطلوب بودن شاخص سهولت انحالل یک فعالیت می باشد

  قراردادها بودنآور  الزام3.6.10

پروژه کسب و کار به بررسی کارآمدي سیستم قضایی یک کشور در حل و فصل بانک جهانی در 

زمان،  در این بررسی. پردازد میبه عنوان یکی دیگر از شاخص هاي مورد نظر خود اختالفات تجاري 

هزینه و تعداد مراحل مورد نیاز براي رسیدگی به یک دعوي، صدور رأي در مورد آن و اجراي رأي 

دهد سی قرار میصادره را مورد برر

دادرسی مدنی و دیگر قوانین مربوط به آئین   اطالعات این شاخص از طریق بررسی قوانین آئین

هایی که توسط حقوقدانان محلی متخصص در این زمینه تکمیل  ها و پرسشنامه رسیدگی در دادگاه

  .شده، گردآوري شده است
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اشخاص حقیقی و میانحقوقیدعاويبروزهنگامدرقراردادهاکاراییمیزانمبینشاخصاین

آنچه مسلم است یک نظام دادرسی و حل اختالف کارآ به صاحبان کسب و کار این .باشدمیحقوقی

اطمینان را می دهد که دامنه تعامل خود را گسترش داده و به مشتریان و تامین کنندگان مالی جدید 

معامالتی، براي بنگاهها امکان توسعه  قطعا تحت چنین شرایطی ضمن کاهش هزینه هاي. روي آورند

وقتی اما  .فعالیت و تغییر فضا از جو عدم اطمینان به فضاي اعتماد و همکاري بیشتر فراهم می شود

انجام می  امالت کمتر و فقط بین گروههاي کوچک که به هم اعتماد دارنددادگاهها کارآمد نباشد مع

  .پذیرد

 براي سهولت هرچه بیشتر در اجراي قراردادهاتور مهم براي تعیین و تشخیص این شاخص سه فاک

  : مورد توجه قرار گرفت

تعداد مراحل مورد نیاز وتصریح شده در قانون یا رویه هاي اجرایی دادگاه که باید بین طرفین دعوا 

  . ودادگاه طی شود

می شود فصل دعوا صرف  که در خالل حل و –به صورت درصدي از درآمد سرانه  -هزینۀ طرح دعوا

. پرداخت به متخصصان دیگر است شامل هزینه هاي دادگاه، دستمزد وکیل مدافع و و

زمان الزم براي حل وفصل دعوا، از موقع طرح دعوي توسط شاکی در دادگاه تا زمان رفع ورجوع آن 

. یا پرداخت بدهی

اختالف شوراهاي حل براي حل و فصل دعاوي تجاري، در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته 

آنان تکیه می و نماینده قانونی  کمتر به دادگاه هاي رسمی و تخصصی مبناي رسیدگی به دعاوي است

  . شود

مراحل  موجب کاهش و کارآمدي بیشتر باشند مقبولیت اجتماعی ي رسمی دارايدادگاه هاهر چه 

کمتر . می کند یشتردادرسی، کاهش زمان وکاهش هزینه می گردد در نتیجه امید به اجراي عادالنه را ب

بیشتر در نظام قضایی منجر بی طرفی  ، به عدالت بیشتر وو هزینه هاي مترتب بر آن بودن تعداد مراحل

  )A.Musacchio- 2006(.می گردد

، و ایجاد اعتماد هر چه بیشتر به نظام قضایی به منظور افزایش شفافیت اذهان عمومی وپاسخگویی

. ایی نیاز است تا اطالعات مربوطه علنی شده وبه اطالع عموم برسدبه سیستم هاي اطالعاتی وآماري قض

زمان استینافها،  ساده سازي فرآیند صدور اخطاریه، محدود کردن تعداد وبه کارگیري رویه شفاهی، 



84  

 ازي قوانین مربوط به ارایۀ شواهدکاهش یا حذف ضرورت صدور اخطاریه قانونی ودست آخر، ساده س

  .فصل دعاوي می شوده حل وزمان وهزینموجب کاهش 

جدول زیر وضعیت شاخص الزام آور بودن قراردادها را در کشورهاي برتر جهان و منطقه و همچنین 

  .نشان می دهد 2010را در بررسی هاي بانک جهانی در سال  OECDو  MENAمتوسط کشورهاي 

OECD  لوکزامبورگ  MENA  یمن  شاخص

  30/ 6  36  43/ 3  36  )تعداد(فرآیند قانونی 

  462/ 4  321  679/ 9  520  )روز(زمان الزم براي دادرسی 

  9/ 2  9/ 7  23/ 7  16/ 5  )درصد از ارزش مورد دعوي(هزینه 

وضعیت شاخص الزام آور بودن قراردادها در جهان:  14- 3 جدول 

فرآیندهاي قانونی رسیدگی به دعاوي و زمان مربوط به همانگونه که مشاهده می گردد هر چه تعداد 

  .این رسیدگی و هزینه هاي مترتب بر ان کمتر باشد، بیانگر وضعیت بهتر و مطلوبتري می باشد
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فضاي کسب و کار در ایران- فصل چهارم. ٤4

مقدمه4.1

کسب و کار فرآیندي است که عوامل گوناگونی بر آن اثر هاي گذشته تبیین شد که ایجاد یک  در فصل

از آنجا . گیرند هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي را در بر می این عوامل طیف وسیعی از زمینه. گذارد می

ساز توسعه عمومی کشور و ارتقاء  دهد، زمینه کارهاي گوناگون، که نیازهاي جامعه را پوشش می و که ایجاد کسب

اي  کارها از اهمیت ویژه و زندگی افراد جامعه است، پرداختن به عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه کسب سطح

  .شود برخوردار می

مجموعه ساز و کارها، ساختارها و روابط و مناسباتی است که بر کار و در ادبیات اقتصادي محیط کسب

رآفرین به عنوان یک فعال اقتصادي به تنهایی توانایی گذار یا کا گذارد در حالی که سرمایه عملکرد بنگاه تاثیر می

این عوامل از دالیل اصلی رونق یا رکود در اقتصاد هر . اثرگذاري مورد نیاز بر این عوامل و ساختارها را ندارد

انداز موجود از محیط کسب و کار در هر کشور، عامل تشویق و ترغیب فعالین اقتصادي یا  چشم. باشند کشور می

  .باشد می) هاي اقتصادي ایجاد و توسعه بنگاه(وکار  نشینی آنها در ورود به عرصه کسب ي و عقبدلسرد

فراهم بودن زمینه فعالیت براي عوامل اقتصادي در طول تاریخ همواره به عناوین مختلف مطرح بوده و در 

ه وجود داشته است که اما به طور کلی همیشه این دغدغ. مباحث اقتصادي هر روز عنوانی به خود گرفته است

طی سالیان اخیر این . هاي اقتصادي را روز به روز مهیاتر نمود توان زمینه رشد و موفقیت فعالیت چگونه می

المللی با محوریت بانک جهانی مورد توجه  توسط نهادهاي بین "کسب و کار) فضاي(محیط "موضوع تحت عنوان 

  . است جدي قرار گرفته

ادبیات اقتصادي قدمت زیادي ندارد اما مفهوم فضاي کسب و کار و بهبود آن که  واژه فضاي کسب و کار در

باشد از دیر باز مورد توجه  زا در یک فعالیت اقتصادي می زا و درون در بر گیرنده مجموعه عوامل محیطی برون

لف، نظران، در چارچوب مکاتب اقتصادي در کشورهاي مخت کلیه صاحب. صاحب نظران اقتصادي بوده است

ها مورد توجه قرار  ها، نقش عوامل محیطی را در موفقیت و عدم موفقیت اند که در انجام تجزیه و تحلیل کوشیده

  .دهند
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ها  بسته به اینکه مکاتب اقتصادي را در کجاي طیف، از اقتصاد کامال آزاد رقابتی مبتنی بر مکانیزم قیمت

، در نظر بگیریم، )اقتصاد مارکسیسم(نی بر اقتصاد دستوري تا اقتصاد کامال بسته و دولتی مبت) اقتصاد کالسیک(

هاي اقتصادي تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل گرفته و بر  ها و بخش محیط بیرونی و درونی کلیه بنگاه

هاي اقتصادي نقش  بویژه نوع، میزان و نحوه دخالت دولت در عرصه فعالیت. گذارند می  هاي اقتصادي تاثیر فعالیت

  .هاي فعاالن اقتصادي دارد ریزي ها و برنامه گذاري اي بر سیاست ین کنندهبسیار تعی

هایی که نشانگر عملکرد این عوامل هستند با وضعیت حاکم بر سایر جوامع و کشورها  امروزه مقایسه شاخص

نباشد اي حاکم  ها وحدت رویه براي فعاالن اقتصادي اهمیت بسیار زیادي دارد؛ اما اگر در محاسبه این شاخص

توان به ارزیابی وضعیت کشورها نسبت به  رسد و در نتیجه نمی ها به حداقل می امکان مقایسه میان شاخص

ها و قضاوت میان کشورها بانک جهانی  براي پرهیز از این چندگانگی در ارزیابی وضعیت شاخص. یکدیگر پرداخت

. ک رویه ثابت به محاسبه آنها بپردازداي استفاده کند و با ی هاي استاندارد شده کوشیده است از شاخص

شود در صدد است که این امکان را  تاکنون بصورت ساالنه منتشر می 2004هاي بانک جهانی که از سال  گزارش

  .براي فعالین اقتصادي فراهم نماید

 پیش از تمرکز بانک جهانی بر مفهوم  بهبود فضاي کسب و کار، محور مباحث مطرح شده توسط بانک جهانی

سازي دولت بود زیرا از نظر  سازي و کوچک هاي پایانی قرن بیستم مباحث مربوط به خصوصی خصوصا در دهه

ساز  سازي در کلیه کشورها زمینه ها و انجام خصوصی سازي دولت نظران بانک جهانی، کوچک مدیران و صاحب

. کشورها مورد توجه قرار گیردو لذا الزم است که این سیاست توسط کلیه  آنهاستتحوالت اساسی در اقتصاد 

سازي زمینه ساز طرح مباحث جدیدي پیرامون این مسئله  رویکرد کشور چین در مسئله خصوصی

    .)Haggard - 2005(گردید

رود با  سازي در جهان به شمار می بانک جهانی که از متولیان اصلی اصالحات اقتصادي با محوریت خصوصی 

کار موجب گردید که با  و سازي به چگونگی بهبود محیط کسب حث خصوصیتغییر رویکرد خود از تمرکز بر ب

سازي و با تکیه بر اصالح  توجه به تجربیات موفق سالیان اخیر کشور چین و دیگر کشورهایی که همراه خصوصی

  . اند، زمینه رشد را براي دیگر کشورها نیز فراهم آورد موانع محیطی راه را براي کارآفرینان هموار کرده

هاي اقتصادي در کشورهاي مختلف عالوه بر عوامل  بر اساس رویکرد جدید در بررسی انجام و تداوم فعالیت

گذاران و فعالین  زا عوامل بسیاري بر محیط تاثیرگذار هستند که همواره مورد توجه سرمایه تکنیکی و درون

هاي  اقتصادي در انجام فعالیت مناسب بودن این عوامل موجب تشویق و ترغیب فعاالن. اند اقتصادي بوده
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گذاران و فعالین اقتصادي و براي درك  در ابتدا براي درك اهمیت عوامل مورد توجه سرمایه. شوند اقتصادي می

توان به این مثال توجه کرد که با توجه به اصالحات صورت گرفته در  هاي اقتصادي می بهتر از رفتار فعالین عرصه

تواند  رقابت در میان کشورهاي عضو، کارآفرین مقیم یکی از کشورهاي اروپایی می اتحادیه اروپا براي افزایش

. شرکت خود را در هر یک از کشورهاي عضو اتحادیه اروپا که موقعیت بهتري براي او ایجاد کند به ثبت برساند

د در آلمان که بنگاه اقتصادي آلمانی به جاي ثبت شرکت خو 15000بنابر وجود ساز و کارهاي روان و متناسب 

کند با ثبت شرکت در لندن با سرمایه مورد نیاز یک پوند نسبت به کشور  هزینه بسیار زیادي را متوجه او می

اندازي یک فعالیت اقتصادي صرفه جویی  رسمی و سایر هزینه هاي مربوط به راه هاي اسناد آلمان در هزینه

  ).  2006خیرخواهان، گزارش بانک جهانی،(کنند می

گذاران و فعالین اقتصادي را در دو کشور  فوق تنها یک مورد از مجموعه عوامل مورد توجه براي سرمایه مثال

هاي مربوط به فضاي کسب و  مقایسه نموده است که هر چند این عوامل به صورت مستقل و مستقیم در شاخص

رد بسیار زیادي نیز وجود دارند که شوند قرار ندارد، اما عالوه بر آن موا کار که توسط بانک جهانی ارزیابی می

گیري و  اند اما بر تصمیم هاي مربوط به محاسبه فضاي کسب و کار نیز مورد توجه قرار نگرفته حتی در شاخص

  )  B.Malligan - 2005(شود باشند که به چند مورد آن به اختصار اشاره می گذاران مؤثر می اقدامات سرمایه

 منابعی میزان و سطح یا محیط، "بودن فقیر" یا "بودن غنی" یطمح ظرفیت از مقصود: ظرفیت محیط-1

 دارند؛ این دسترسی بیشتري منابع به ها بنگاه غنی، محیط در. گیرد می قرار بنگاه دسترس در که است

 هاي محیط با مقایسه در( غنی هاي محیط در. کنند می جذب خود به را بسیاري هاي سازمان ها محیط

 موجب فقیر هاي محیط. آیند می بر منابع تجمیع یا کردن انبار انباشتن، درصدد کمتر ها سازمان )فقیر

 ها سازمان بر ها محیط این کنند؛ انبار را منابع هاسازمان که گردند می باعث و شوند می رقابت تشدید

  . کنند عمل باال راندمانی با منابع از نمودن استفاده و کارگیري به زمینه در تا آورند می فشار

 عوامل و ارکان جابجایی و تغییر میزان ناپایدار و پایدار محیط از مقصود: ناپایدار و پایدار محیط- 2

 را خود کارهاي تواند می دارد، قرار ثبات با و پایدار محیط در که سازمانی. است سازمان دهنده تشکیل

 این برابر در و کند بینی پیش را امور نتواند سازمان که شود می موجب ناپایدار محیط ولی. کند استاندارد

 تواند می) تکنولوژیک و حقوقی اقتصادي،( سازمان محیط هاي جنبه از یک هر. کرد خواهد مقاومت پدیده

  .باشد ناپایدار یا پایدار
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 نوعی درونی و بیرونی سازمان عوامل یا ارکان بین که است این متشنج محیط از مقصود: متشنج محیط- 3

 بسیار محیط اجزاي یا ارکان بین متقابل روابط متشنج محیط یک در. دارد وجود متناقصمتضاد و  رابطه

تواند  ها حتی می ها و تعارض هر یک از عوامل دامنه این تنش در تغییر. پذیر، ناآرام و متداخل است آسیب

  .دارد سایر عوامل بر شدیدي هاي بیرونی سازمان نیز کشیده شود و اثرات به حوزه

اما . دهد عوامل متعددي بر محیط کسب و کار تاثیر گذار است هایی است که نشان می ذکر شده نمونهعوامل 

بانک جهانی با توجه به عوامل فوق و بسیاري عوامل دیگر کوشیده است قالب واحد و یکسانی را براي ارزیابی 

  .عوامل موثر بر محیط کسب و کار تعریف و مورد سنجش قرار دهد

هاي ارزیاب منحصر به بانک جهانی و شاخص فضاي کسب و کار  المللی و سازمان ادهاي بینهاي نه بررسی

ها و نهادهاي  دهد که در قرن بیستم نیز بسیاري از سازمان ها نشان می تاریخچه این بررسی. باشد نبوده و نمی

رزیابی محیط اقتصادي بپردازند اند به ارائه مدلی براي ا ی با تمرکز بر برخی عوامل و فاکتورها کوشیدهلالمل بین

  . که در آینده به آنها اشاره خواهد شد

کشور ما هم سالیانی است که به این موضوع توجه الزم را نموده است به طوري که در برنامه هاي توسعه 

اره در برنامه سوم توسعه به اصالح ساختار اداري و اقتصادي اش. سوم و چهارم  به این موضوع اشاراتی شده است

هاي  شده است و با توجه به تاثیر محیط مناسب کسب و کار و سهولت انجام امور براي توسعه و گسترش فعالیت

  . هاي الزم را نموده است گذاري اقتصادي، سیاست

در برنامه سوم توسعه عالوه بر تأکید بر بهبود فضاي کسب و کار و توانمندسازي بخش خصوصی براي اولین 

تري  هاي دولتی و متعلق به دولت، مبناي سنجیده معرفی چارچوبی براي واگذاري سهام شرکتبار سعی شد با 

  1.سازي فراهم گردد که مفاد قانون مذکور در قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ شد براي خصوصی

ازخشیبخارجیتجارتبهبخشیدنرونقوجهانیاقتصادبافعالپیوندي همدر برنامه چهارم توسعه نیز 

هاي تنفیذ شده برنامه سوم براي توانمندسازي  که قانونگذار کوشیده بود به عنوان مکمل سیاستبوداهداف

                                        
  .)برنامه سوم توسعه اشاره کرد 59و 49، 2،3،9براي نمونه می توان به ماده هاي  1
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بخش خصوصی و بهبود فضاي کسب و کار بر آن تأکید نماید تا شرایط مطلوب براي دستیابی به رشد اقتصادي 

  ).برنامه توسعه چهارم 2و 1بخش اول، فصول (فراهم گردد

مواد پیشنهادي الیحه برنامه پنجم ذیل عنوان بهبود فضاي ي مجلس شوراي اسالمی نیز در ها هشمرکز پژو

هاي سوم و  ، عالوه بر تأکید بر موارد مطرح شده در برنامههاي برنامه پنجم وکار و تطابق آن با سیاست کسب

هاي  عی و نیز تقویت پوششاجتما در قالب برخی پیشنهادها خواستار اصالح قانون کار و قانون تامینچهارم 

پاالیش مستمر . شده استبه منظور بهبود فضاي کسب و کار گذاري  اي براي کاهش خطرات تولید و سرمایه بیمه

از سایر پیشنهادات این مرکز براي تقویت توان تولیدي گذاري و  هاي مخل سرمایه ها و دستورالعمل  مقررات، رویه

  .باشد ر میوکا بهبود فضاي کسب

هاي برنامه پنجم توسعه، ابالغی مقام رهبري نیز به موضوع بهبود فضاي  سیاست» 21-3«نین، بند همچ

هاي الزم براي ثبات اقتصاد  وکار پرداخته و بر اساس آن، دولت موظف شده است با فراهم آوردن زمینه کسب

مر آمار و اطالعات در قالب هاي الزم و ارائه مست هاي اقتصادي، فراهم آوردن زیرساخت کالن، کاهش خطرپذیري

الیحه برنامه پنجم توسعه  68تا  66مواد . وکار مهیا کند برنامه پنجم توسعه، شرایط را براي بهبود فضاي کسب

  .اند پیشنهاد شده» وکار بهبود فضاي کسب«نیز زیر عنوان 

تأکید مجدد بر آن در  هاي سوم و چهارم و توجه الزم به فراهم نمودن بهبود فضاي کسب و کار در طی برنامه

گذاري به این مقوله مهم پرداخته شده برنامه پنجم توسعه گویاي آنست که در چند سال گذشته از نظر سیاست

هاي  تأملی در شاخص. است، هر چند در عمل امکان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده فراهم نشده است

  . ثر بر این عدم موفقیت را مشخص نمایدتواند عوامل مؤ مربوط به بخش فضاي کسب و کار می

در ابتدا براي آشنایی بیشتر . در این بخش ما به بررسی وضعیت کلی محیط کسب و کار در ایران می پردازیم

پردازیم، سپس کارهاي  وکار و وضعیت اقتصادي می هاي محیط کسب به مروري کوتاه بر کلیت موضوع ارزیابی

هاي  است را بررسی و در بخش سوم موارد اصالحی شاخص شورمان انجام گرفتهتحقیقاتی که در این زمینه در ک

کنیم؛ در انتها ارزیابی کلی و مختصري از موقعیت کنونی ایران  مرور میرا سنجش محیط کسب و کار کشورمان 

  .خواهیم داشت
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  نحوه ارزیابی محیط اقتصادي4.2

نظرهاي متفاوت به ارزیابی محیط اقتصادي کشورها المللی از م در عرصه جهانی مراکز و مجامع گوناگون بین

بنیاد . پردازند و عوامل مؤثر بر موفقیت یا عدم موفقیت آنها در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می

الملل و بانک جهانی هرکدام از منظري و با معیارهایی اقتصاد  هریتیج، موسسه فریزر، سازمان شفافیت بین

ترین  رسد مورد استنادترین و دقیق دهند؛ اما به نظر می و کار آنها را مورد ارزیابی قرار میکشورها و محیط کسب 

  .گیرد صورت می)Doing Business(ارزیابی توسط بانک جهانی در قالب مباحث مربوط به فضاي کسب و کار 

- Transparency International)المللی  شاخص شفافیت بین  TI) 1درك فساد کشورهاCPIبررا

شاخصیکشاخصاین.نمایدمیبندي رتبهسیاستمداران،واداري مقاماتمیاندرموجودفساددرجهحسب

کارشناسانوکارآفرینانازآمارگیريتوسطکهفسادباارتباطهایی دردادهمبنايبرکهباشدمیترکیبی

کارآفریناننظراتکنندهمنعکسشاخصاین.شودمیمحاسبهگیرد،انجام میمختلفهايسازماندربرجسته

شاخص درك . باشد مینیزارزیابیموردکشوردروندرافراديشاملاست کهسراسر جهاندرتحلیلگرانو

متمرکز شده است و فساد را سوء استفاده بخش ) شامل دولت(بر روي فساد در بخش عمومی) CPI(فساد 

می10تا0بین) CPI(عدد این شاخص.نماید افراد جامعه تعریف میاي دولتی از منافع ه عمومی و دستگاه

وفساددرجهباالترینداراينمرهکمترینباکشوري. آید ها بدست می ارزیابیوها نظرسنجیمجموعازکهباشد

  2.باشدمیدرجه فسادکمترینداراينمرهباالترینباکشوريبالعکس

دهد هر چه کشورها از  کشورهاي جهان با تکیه بر این شاخص نشان میتأملی در این شاخص و رتبه بندي 

هاي سالم اقتصادي محدودتر بوده و انگیزه  فساد بیشتري برخوردار باشند، محیط اقتصادي براي انجام فعالیت

 یابد زیرا فعاالن اقتصادي در چنین محیطی احساس امنیت هاي مولد و مبتنی بر تولید کاهش می انجام فعالیت

  ). F.Schneider - 2006(هاي اقتصادي نیز ندارند اي به گسترش فعالیت الزم را نداشته و عالقه

گسترش فساد و رونق اقتصاد پنهانی و زیرزمینی، فضاي شفاف و رقابتی را از میان برده و با حذف 

  )Thum, Choi- 2005(نماید هاي مبتنی بر سود و رقابت، شرایط را براي برخورداري از رانت فراهم می فعالیت

                                        
1 Corruption Perception Index

.فرمائیدجهت اطالع بیشتر به سایت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه  2
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به عبارت روشنتر تشخیص میزان فساد اقتصادي، اقتصاد زیرزمینی و رانت در یک محیط اقتصادي این    

ها در خصوص فضاي کسب و کار نیز اظهار  بندي ها و رتبه امکان را فراهم می نماید که با تکیه به این شاخص

  . نگرند اي خاص به یک موضوع واحد می هر یک از زاویهها نظر و ارزیابی الزم را ارائه نمود زیرا این شاخص

گیري  اي مشابه و متفاوتی را اندازهه ها این است که اگر چه شاخص بندي نکته قابل توجه در انواع رتبه

اما جایگاه ایران در تمامی آنها تقریبا مشابه است و در موارد کمی تفاوت قابل مالحظه ) 2-4جدول (نند ک می

گیري کنند  توان نتیجه گرفت که از هر منظري که اقتصاد کشورها را اندازه از این واقعیت می). 1-4جدول (دارد 

مایی ندارند، بلکه روند تغییر ن ا لزوما قصد سیاهه نتایج گویاي وضعیت اجمالی اقتصاد خواهد بود و نیز این گزارش

  .کنند یري میگ هاي اقتصادي کشورها را از منظر تعریف شده خود اندازه واقعیت

  

  موسسه           

  سال 
  بانک جهانی  الملل سازمان شفافیت بین  مؤسسه فریزر  بنیاد هریتیج

  155از  119  163 از 106    163 از 105  2006

  175از  131  180از 131    179 از 131  2007

  178از  135  180از  141  141از  80  180 از 141  2008

  181از  142  180از  168  153از  112  180 از 168  2009

  اي بین المللیه بندي جایگاه اقتصاد ایران در انواع رتبه: 1-4 جدول 
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  بانک جهانی  الملل سازمان شفافیت بین  موسسه فریزر  بنیاد هریتیج  عنوان موسسه

  هاي شاخص

  مورد ارزیابی 

  و کار سهولت آغاز کسب  اختالس  دولت حجم و اندازه   آزادي کسب و کار

   آزادي تجارت
ساختار قانونی و 

  امنیت حقوق مالکیت
  اخذ مجوزها  گیري رشوه

  کار نیروي اخراج و استخدام  اي دولتیه خرید و فروش پست  نقدینگی    آزادي مالی دولت

   اندازه دولت
آزادي تجارت 

  الملی بین
  ثبت مالکیت    پذیري دستگاه قضایی رشوه

  آزادي پولی
قوانین مالی، بازار کار 

  و تجارت

فساد مالی در میان 

  هاي دولتی سیاستمداران و مقام
  اخذ اعتبار

    گذاري آزادي سرمایه
عدم مقابله کافی یا ناکارآیی در 

  پیکار با مواد مخدر

حمایت از سرمایه 

  گذاران

  وضعیت نظام مالیاتی      آزادي مالی

  تجارت فرامرزي      مالکیت  وقحق

  الزام آور بودن قراردادها       عاري بودن از فساد

  انحالل یک فعالیت      شفافیت بازار

  اقتصادي مولفه

  مورد ارزیابی 
  سهولت کسب و کار  )درك فساد(المللی  شفافیت بین  درجه آزادي اقتصادي  درجه آزادي اقتصادي

  هاي ارزیابی اقتصاد کشورها در مؤسسات جهانی مختلف فهرست شاخص: 2-4 جدول 

هاي  پس از ارائه محاسبات و مباحث مربوط به فضاي کسب و کار در ایران جهت تکمیل این بحث به شاخص

هاي  تمرکز شاخصبا توجه به . دیگري نیز توجه خواهد شد تا همگرایی هر چه بیشتر این مباحث روشن گردد

کار، در این گزارش وضعیت  بندي سهولت کسب و کار و بهبود محیط کسب بر رتبه Doing Businessپروژه 

و با مالحظه عوامل محیطی فرامرزي در این مقایسه بر منطقه خاور میانه . شود ها بررسی می ایران در این شاخص

  . شود و شمال آفریقا تمرکز می

ها در ابتدا محدودتر  این شاخص. گانه است هاي ده بانک جهانی بر اساس شاخص در حال حاضر ارزیابی

  .اند اند و  به تدریج تکمیل و تصحیح شده بوده

گیري نموده و کشورها  ها محیط کسب و کار را براي کشورهاي جهان اندازه بانک جهانی بر مبناي این شاخص

از اهداف بانک جهانی این است . نماید بندي می کار رتبهترین محیط براي شروع یک کسب و  را بر اساس مناسب

  .که با ارائه  تجربه کشورهاي پیشرو زمینه بهبود محیط را براي دیگر کشورها نیز فراهم کند
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هاي بانک جهانی براي ایران و مقایسه آن  بررسی شاخص4.3

با . نک جهانی صورت گرفته استهاي متعددي در رابطه با جایگاه ایران در جدول رتبه بندي با تاکنون بررسی

یعنی پایان برنامه هشتم توسعه  1404توجه به آنکه بر اساس سند چشم انداز، مقرر شده است که ایران در سال 

در این پژوهش کوشش شده است که موقعیت کشور ایران در بین  ،مقام اول کشورهاي منطقه را کسب کند

جهت . شود بررسی شود شناخته می (MENA)وان منطقه منا کشورهاي شمال افریقا و خاورمیانه که به عن

مورد بررسی  2010و  2006هاي مربوط به فضاي کسب و کار در دو سال  تر شدن این وضعیت شاخص روشن

  .قرار گرفته است تا روند تغییرات در طی برنامه چهارم توسعه نیز لحاظ شده باشد

کسب و کار پرداخته و نشان دهیم کشورمان از لحاظ در این بخش هدف ما این است که به بررسی محیط 

، جهان سوم، کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي MENAمحیط کسب و کار در مقایسه با کشورهاي 

ها نشان خواهیم داد که فعاالن کسب وکار با چه  در تمامی شاخص. قرار داردیافته در چه وضعیتی  توسعه

  . خواهند شد و آنرا با محیط کنونی کشورمان مقایسه خواهیم نمود مراحلی در دوران فعالیت خود مواجه

عالوه بر بررسی وضعیت فضاي کسب و کار در ایران و مقایسه آن با کشورهاي حوزه منا، به بررسی جایگاه 

با کشورهاي جهان نیز پرداخته شده است تا نشان داده شود که وضعیت ایران در مقایسه با  آنو مقایسه ایران 

با مقایسه وضعیت . باشد یافته، در حال توسعه و همچنین کشورهاي مشابه چگونه می وه کشورهاي توسعهگر

 5و همچنین ) پاکستان -نیجریه -بنگالدش - عراق -اکراین(کشور از کشورهاي جهان سوم  5ایران با میانگین 

به عنوان کشورهاي در حال توسعه اند  در نظر گرفته شدهایران هستند، کشورهاي رقیب و همتراز دیگر که کشور 

تلقی یافته  به عنوان کشورهاي توسعه کهکشور5و در نهایت )  امارات -ترکیه - مالزي -سنگاپور -کره جنوبی(

هاي قابل اتکاي ایران در  امکان شناسایی نقاط قوت و مزیت ،)کانادا -استرالیا -ژاپن -انگلیس -فرانسه(شوند می

. ایم را فراهم آورده کار و تسریع بهبود محیط کسب

آغاز کسب و کارشاخص 4.3.1
1

گیرد که یک کارآفرین یا یک فعال اقتصادي بایستی  این شاخص مجموعه فرآیندها و اقداماتی را در بر می

بانک جهانی . هاي تجاري، خدماتی یا صنعتی فراهم گردد پشت سر گذارد تا امکان آغاز فعالیت اعم از فعالیت

                                        
1Starting a business 
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معیارهایی چون تعداد . نماید این شاخص از چهار معیار مختلف و متفاوت استفاده میبراي سنجش و ارزیابی 

مراحل، زمان الزم براي پشت سر گذاشتن این مراحل بر حسب روز، هزینه مورد نیاز براي طی کردن این مراحل 

این . تی بپردازدو همچنین حداقل سرمایه یا درصد از درآمد سرانه که یک فعال اقتصادي براي این مراحل بایس

گیرند و پس از مشخص شدن نمره هر یک از آنها،  ها به صورت جداگانه مورد تشخیص و محاسبه قرار می شاخص

به ترتیب به بررسی پارامترهاي . گردد ها فراهم می بندي کشورها بر حسب هر یک از این شاخص امکان رتبه

  .پردازیم الذکر می فوق

  ):شروع کسب و کار( 1تعداد مراحل4.3.1.1

منظور از تعداد مراحل در شاخص شروع کسب و کار، آن تعداد موانع و مراحل قانونی است که یک 

گذار براي آغاز کسب و کار با آنها مواجه می شود و در نتیجه بایستی با طی کردن این مراحل امکان  سرمایه

ف متفاوت می باشند اما به عنوان یک گلوگاه الزم این فرآیندها در کشورهاي مختل. شروع فعالیت را بدست آورد

براي  2010و 2006به بررسی این شاخص در دو سال  زیرجدول  .است که فعاالن اقتصادي ازآن گذر نمایند

  .پردازد کشورهاي عضو منا می

  در فرآیند تغییر  2010در  تعداد فرآیندها  2006در  تعداد فرآیندها  کشور  در منطقه رتبه

  +9  4  13  عربستان  1

  +5  5  10  عمان  2

  +1  5  6  لبنان  3

  0  5  5  اسرائیل  4

  +6  6  12  یمن  5

  +2  6  10  مصر  6

  0  6  6  مراکش  7

  -  6  -  قطر  8

  +5  7  12  سوریه  9

  +1  7  8  ایران  10

  -  7  -  بحرین  11

                                        
1 Procedures (number)
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  در فرآیند تغییر  2010در  تعداد فرآیندها  2006در  تعداد فرآیندها  کشور  در منطقه رتبه

  +2  8  10  اردن  12

  +2  8  10  امارات  12

  0  10  10  تونس  13

  +1  11  12  فلسطین  14

  0  11  11  عراق  15

  0  13  13  کویت  16

  0  14  14  الجزایر  17

Doing Business database :Source  

  بر اساس تعداد مراحل شروع کسب و کار MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه : 3-4 جدول 

است و نسبت  انجام داده 2010به  2006، عربستان بهترین پیشرفت را از سال MENAدر لیست کشورهاي 

کشورهایی شامل . باشد را دارا می) مرحله 4یعنی (کمترین تعداد فرآیند  2010به کل کشورهاي موجود در سال 

اند و بدترین وضعیت  تغییري نداشته 2010به  2006اسرائیل و مراکش و تونس و عراق و کویت و الجزایر از سال 

تعداد فرآیند و مراحلی که توسط فعاالن . باشد دارا می) مرحله 14با (ایر کشور الجز 2010و  2006را در سال 

تنها یک مرحله کاهش یافته است و نسبت  2010به  2006اقتصادي در کشور ایران بایستی طی شوند از سال 

برخوردار می باشد و روند رو به رشدي نداشته ) مرحله 7یعنی (به کشورهاي منطقه از وضعیت متوسط رو به باال 

در سال  MENAایران در منطقه . ان در رده کشورهاي متوسط و نه پیشتاز قرار دارداست، چرا که هنوز ایر

این شاخص نشان می دهد که آغاز یک کسب و کار در کشور ایران مستلزم . می باشد 10داراي رتبه  2010

ل مرحله می باشد در حالیکه اگر کشور ایران بخواهد بر اساس سند چشم انداز مقام او 7پشت سر گذاشتن 

منطقه را کسب کند بایستی این مراحل را به حداقل ممکن کاهش دهد وشرایط بهتر و آسانتري را براي سرمایه 

  . گذاران فراهم نماید

، یا تعداد مراحلشان 2010به  2006توان گفت تمامی کشورها از لحاظ تعداد فرآیندها در سال  تقریباً می

اند چرا که هر چه تعداد مراحل فرآیندها کمتر باشد  اهش دادهتغییري نکرده است و یا تعداد مراحلشان را ک

  .سرمایه گذاري در آن کشور راحت تر خواهد بود بعبارتی موانع کمتري بر سر راه یک کارآفرین وجود دارد
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  ):در شروع کسب و کار( 1زمان برحسب روز4.3.1.2

تر بودن زمان الزم براي  طوالنیتعداد روزها در شاخص شروع کسب و کار هر چه بیشتر باشد نشان دهنده 

به 4-4جدول شماره  .شود آغاز کسب و کار می شود و بدین طریق بسیاري از کارآفرینان بالقوه تعدادشان کم می

  .پردازد براي کشورهاي عضو منا می 2010و 2006بررسی این شاخص در دو سال 

 64از (انجام داده است  2010ه ب 2006عربستان بهترین پیشرفت را از سال  MENAدر لیست کشورهاي 

. دارا می باشد) روز 5(بهترین وضعیت را  2010و نسبت به کل کشورهاي موجود در سال ) روز 5روز به 

اند شامل عراق و کویت و اسرائیل و  تغییري نداشته) 2010به  2006از سال (ی که در این لیست یکشورها

 2006و در سال ) روز 77(کشور عراق  2010ضعیت را در سال الجزایر و مراکش و تونس می باشند که بدترین و

توانسته است زمان در شروع کسب و کار  2010به  2006ایران از سال . دارا می باشد) روز 93(کشور فلسطین 

در حال حاضر ایران از وضعیت متوسط رو به باالئی . آید روز کاهش دهد که روند رو به رشدي به شمار می19را 

اما تحقق . در رتبه پنجم که رتبه خوبی است قرار دارد 2010در سال  MENAاست و در منطقه  برخوردار

  .طلبد انداز تالش بیشتري را می اهداف سند چشم

  رتبه

  در منطقه
  کشور

  تعداد روزها

  2006درسال 

  تعداد روزها

  2010درسال 

  تغییر در

  تعداد روزها

  +59  5  64  عربستان  1

  -  6  -  قطر  2

  +15  7  22  مصر  3

  +37  9  46  لبنان  4

  +19  9  28  ایران  5

  -  9  -  بحرین  6

  0  11  11  تونس  7

  +51  12  63  یمن  8

  +23  12  35  عمان  9

  0  12  12  مراکش  10

  +3  13  16  اردن  11

                                        
1 Time (days)



97

  رتبه

  در منطقه
  کشور

  تعداد روزها

  2006درسال 

  تعداد روزها

  2010درسال 

  تغییر در

  تعداد روزها

  +5  15  20  امارات  12

  +26  17  43  سوریه  13

  0  24  24  الجزایر  14

  0  34  34  اسرائیل  15

  0  35  35  کویت  16

  +44  49  93  فلسطین  17

  0  77  77  عراق  18

Doing Business database :Source  

بر اساس زمان بر حسب روز  MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه : 4-4 جدول 

تعداد روزهایشان را به میزان قابل توجهی کاهش  2010به  2006از سال  MENAاکثریت کشورهاي 

  .اند و یا تغییري در میزان زمانشان انجام نشده است هددا

  )براي شروع کسب و کار( 1هزینه4.3.1.3

است که طی مراحل شروع  )بر حسب دالر(اي منظور از هزینه در شروع کسب و کار آن میزان پول و هزینه

یک کسب و کار یک کارآفرین باید بپردازد و هر چه این مقدار هزینه باالتر و گرانتر شود احتمال ثبت کسب و 

  .شود کار براي بسیاري از کارآفرینان بالقوه کم می

  .پردازد براي کشورهاي عضو منا می 2010و 2006به بررسی این شاخص در دو سال  5جدول شماره 

  

                                        
1 Cost (% of income per capita)
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Doing Business database :Source  

)درصدي از درآمد سرانه(بر اساس هزینه   MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه : 5-4 جدول 

بهترین وضعیت را دارا می باشد و بهترین پیشرفت را کشور یمن ) 5/0با هزینه (کشور بحرین  2010در سال 

به  2006کشور مراکش از سال  .دارا می باشد) 83به  2/240از (با کاهش دادن هزینه  2010به  2006از سال 

کشور یمن  2006در سال . طی کرده است) - 7/2(افزایش هزینه داشته و یک روند نزولی را  2010سال 

میزان هزینه  کشور ایران در. بدترین وضعیت را دارا می باشد) 83( 2010و نیز این کشور در سال ) 2/240(

هایش را  یعنی هزینه) 4/2(یک روند صعودي را طی نموده  2010به سال  2006براي شروع کسب و کار از سال 

داراي رتبه چهارم که  2010در سال  MENAکاهش داده است و در کشورهاي منطقه  9/3به  3/6از میزان 

  .رتبه خوبی است، می باشد

  هرتب

  در منطقه
  کشور

  هزینه در

  2006سال 

  هزینه در

  2010سال 
  تغییر

  -  5/0  -  بحرین  1

  +2/1  1  2/2  کویت  2

  +6/2  2/2  8/4  عمان  3

  +4/2  9/3  3/6  ایران  4

  +1/1  2/4  3/5  اسرائیل  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  الجزایر  10

  +8/88  1/16  9/104  مصر  11

  - 7/2  1/16  4/13  مراکش  12

  +7/6  8/27  5/34  سوریه  13

  +3/33  5/49  8/82  اردن  14

  +7/27  55  7/82  فلسطین  15

  - 5/32  9/75  4/43  عراق  16

  +2/30  2/78  4/108  لبنان  17

  +2/157  83  2/240  یمن  18
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یعنی بیشتر . اند پیشرفت و تعداد اندکی افت وضعیتی داشته 2010به سال  2006اکثریت کشورها از سال 

کشورها سعی کردند هزینه هاي الزم را براي شروع کسب و کار کاهش داده و در راستاي بهبود و سهولت انجام 

  .کسب و کار گام بردارند

  ):در شاخص شروع کسب و کار( 1حداقل از سرمایه یا درصد از درآمد سرانه4.3.1.4

اي است که شخص کارآفرین باید قبل از ثبت کسب و کار در  قل سرمایه الزم مقدار سرمایهمنظور از حدا

این حساب در خالل فرآیند ورود به کسب و کار مسدود می شود و در . گذاري کند حساب بانکی خود سپرده

سب و کار، بسیاري از کشورها تا زمان انحالل هویت حقوقی همچنان مسدود می ماند و هر چه قانون شروع ک

این مقدار سرمایه را بیشتر وضع کند کار آفرینان کوچکتر و داراي سرمایه کمتر از صحنه رقابت خارج شده و 

  .رقابت کمتري بین کارآفرینان وجود خواهد داشت و تنها عده کمی توانایی کارآفرینی را دارند

  .پردازد رهاي عضو منا میبراي کشو 2010و 2006به بررسی این شاخص در دو سال  6- 4جدول شماره 

را داراست و از لحاظ ) یعنی صفر(بهترین وضعیت  2010و چه در سال  2006کشور اسرائیل چه در سال 

کاهش میزان حداقل سرمایه براي شروع کسب و کار کشور سوریه باالترین تغییر صعودي را داشته اما هنوز در 

از (داشته است  2010به سال  2006را کشور یمن از سال جایگاه مطلوبی قرار ندارد و بهترین تغییر صعودي 

و ) 9/5111( 2006کشور سوریه چه در سال  MENAاز میان کشورهاي ). به صفر کاهش داده است 2/2703

داراي وخیم ترین وضعیت می باشد و کشور فلسطین از لحاظ تغییرات عددي نه ) 5/1012( 2010چه در سال 

اش براي شروع کسب و کار  پیشرفتی نداشته بلکه میزان حداقل سرمایه 2010به سال  2006تنها از سال 

کشور ایران از ). افزایش یافته است 4/220به  4/56یعنی از (داشته است ) - 164(افزایش یافته و یک روند نزولی 

 داشته) 9/0مثبت (توانسته است پیشرفت اندکی در کاهش میزان حداقل سرمایه  2010به سال  2006سال 

در رتبه هفتم که رتبه  2010در سال  MENAکاهش یابد و در منطقه  8/0به  7/1باشد یعنی از میزان 

انداز کافی نبوده و  متوسط خوبی می باشد قرار دارد اما این میزان صعود در راستاي تحقق اهداف چشم

  . هاي بیشتري صورت گیرد بایست در این حوزه تالش می

  

                                        
1 Min. capital (%of income per capita)
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  رتبه

  در منطقه
  کشور

  سرمایهحداقل 

  2010در 

  حداقل سرمایه

  2006در 

  تغییر در

  حداقل سرمایه

  +2/2703  2/2703  0  یمن  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  اسرائیل  6

  +9/0  7/1  8/0  ایران  7

  +5/688  3/700  8/11  مراکش  8

  +7/991  6/1011  9/19  اردن  9

  +3/1  6/31  3/30  عراق  10

  +1/24  1/55  31  الجزایر  11

  +5/27  5/68  51  لبنان  12

  -  -  59  قطر  13

  +6/74  8/133  2/59  کویت  14

  -  -  2/195  بحرین  15

  - 164  4/56  4/220  فلسطین  16

  3/375  9/648  6/273  عمان  17

  4/4099  9/5111  5/1012  سوریه  18

Doing Business database :Source  

  )درصد از درآمد سرانه( بر اساس حداقل از سرمایه   MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه : 6-4 جدول 

اند حداقل سرمایه را در شروع کسب و کار کاهش  توانسته 2010به  2006در سال  MENAهمه کشورهاي 

  .اش افزایش داشته است حداقل سرمایه) فلسطین(تنها یک کشور دهند و 

بندي کشورهاي منطقه منا، روند کشور روندي  در رتبه2010و 2006هاي  با توجه به جایگاه ایران در سال 

آید اما این میزان رشد براي  صعودي است و رتبه ما در این شاخص، رتبه متوسط رو به باالیی به حساب می

روند  2010البته ایران در شاخص شروع کسب و کار در سال . چشم انداز آهنگ کندي داردتحقق اهداف 

داشته و در این شاخص رتبه نزدیک به کشورهاي در حال توسعه را دارا  2009موفقیت آمیزتري نسبت به سال 

  )1-4مودارن(. هاي دیگرش می باشد ایران در این شاخص داراي رتبه بهتري نسبت به رتبه شاخص. باشد می



Source  

جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار

Source  

در کنار ذ کر نام کشور (کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص سهولت شروع فعالیت 

0

ایران

میانگین کشور هاي جهان سومی

میانگین کشور هاي در حال توسعه

میانگین کشور هاي توسعه یافته

ایران

2010سال  48

2009سال  73

3

1

0

عراق

اردن

عمان

ایران

امارات

عربستان صعودي

نیوزلند
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Doing Business database :Source
جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار :1-4 نمودار 

2010,Doing Business database:Source

کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص سهولت شروع فعالیت مقایسه رتبه 

  )داراي رتبه نخست در جهان

0 20 40 60 80 100

میانگین کشور هاي جهان  

سومی

میانگین کشور هاي در حال  

توسعه

میانگین کشور هاي توسعه  

115.6 49

114.2 75

شروع  کسب وکاررتبه شاخص

125

62

48

44

50 100 150

مقایسه رتبه  :2-4 نمودار 

120 140

میانگین کشور هاي توسعه  

یافته

26.8

19

175

200
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همانگونه که توضیح داده شد اولین شاخص مربوط به بخش فضاي کسب و کار، شاخص آغاز فعالیت 

براي دستیابی به روند باشد که الزم است  در کشور ایران این شاخص در حال حاضر به شرح زیر می. باشد می

: مرحله به شرح ذیل براي شروع یک کسب و کار جدید نیاز است 7در ایران . بهبود اقدامات الزم صورت پذیرد

ربط به منظور آغاز فعالیت به  هاي ذي ها و اخذ تأییدیه از دستگاه ها و مجوزها، تکمیل فرم اخذ تمامی پروانه

مراحل شروع کسب و کار  7جدول شماره . انجامد روز به طول می 9طی مراحل مزبور  .صورت رسمی و قانونی

  . در ایران را شرح می دهد

دستگاه مرتبط زمان عملیات  شرح عملیات   مرحله

ثبت شرکت ها جستجو براي یافتن نام خاص یک روز اول

بانک ملی سپرده گذاري و اخذ گواهی بانکی یک روز دوم

ثبت شرکت ها ثبت شرکت )روز بود 20این رقم در سال هاي قبل (روزسه  سوم

روزنامه رسمی انتشار اعالمیه در روزنامه رسمی )روز بود 20این رقم در سال هاي قبل (یک روز چهارم

ثبت شرکت ها تهیه دفاتر حسابداري یک روز پنجم

ثبت شرکت ها پرداخت حق التمبر یک روز ششم

تامین اجتماعی تامین اجتماعیاعالم کارکنان به  یک روز   هفتم

2010,Doing Business database:Source

  فرآیند شروع کسب و کار در جمهوري اسالمی ایران : 7-4 جدول 

و در  .دهد نشان می 2010و 2009و 2008هاي  شروع یک کسب و کار  در ایران را در سال 8-4جدول 

  .شود مقایسه می OECDهاي سهولت آغاز کسب و کار در ایران با متوسط منطقه منا و  شاخص 9-4جدول 

  2010  2009  2008  )ثبت شرکت(شروع یک کسب و کار 

  48  73  .....  رتبه

  7  8  8  )تعداد(مراحل

  9  28  28  )روز(مدت زمان الزم براي انجام فرایند 

  3.9  4.6  5.3  )درصد از درامد سرانه(هزینه

  0.8  1.0  1.3  )درصد از درامد سرانه(حداقل سرمایه مورد نیاز

Doing Business database :Source  

  2008- 2010هاي  تعداد فرآیند، زمان و هزینه آغاز کسب و کار جدید در ایران در گزارش: 8-4 جدول 
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OECDمنطقه   MENAمنطقه   ایران  )شرکت ثبت(شروع یک کسب و کار 

  5.7  7.9  7  )تعداد(مراحل 

  13.0  20.7  9  )روز(مدت زمان الزم براي انجام فرایند

  4.7  34.1  3.9  )درصد از درامد سرانه(هزینه 

  15.5  129.7  0.8  )درصد از درامد سرانه(حداقل سرمایه مورد نیاز

2010,Doing Business database:Source  

در  OECDو MENAاز کسب و کار جدید در ایران با متوسط منطقهآغهاي سهولت  مقایسه شاخص: 9-4  جدول

  2010گزارش

شاخص سهولت دریافت مجوزهاي ساخت و ساز4.3.2
1

. اقتصادي می پردازداین شاخص به بررسی مراحل مختلف براي کسب مجوزهاي الزم براي آغاز یک فعالیت 

فرآیند ثبت قانونی، انتخاب نام براي شرکت، پرداخت عوارض و مالیات، کسب استعالم و مجوزهاو سایر موارد در 

براي سنجش این شاخص از متغیرهاي تعداد مراحل، زمان الزم براي طی . گردد قالب این شاخص ارزیابی می

گردد که  ترین فاکتورهاي این بررسی استفاده می عنوان اصلیهاي مترتب بر این مراحل به  کردن مراحل، هزینه

  .   به شرح زیر است

  )اخذ مجوزها(فرآیندها 4.3.2.1

باشد که به منظور عملیاتی  منظور از تعداد فرآیندها در شاخص اخذ مجوزها آن تعداد مراحل مقرراتی می

د که این فرآیندها شامل عملیات نمودن فعالیت پس از ثبت کسب و کار توسط کارآفرین باید مراعات و طی شو

هاي بازرسی مقررات  ها، رعایت دستورالعمل هاي الزم، تکمیل فرم بخش ساختمان اعم از اخذ مجوزها، پروانه

که هرچه این تعداد فرآیندها بیشتر باشد رغبت . می باشد... ایمنی و اقدامات به انشعابات آب، برق، گاز و 

ها بانک جهانی جهت و مدت رویه  در این بررسی. کارآفرینی کمتر می شود کارآفرینان براي سرمایه گذاري و

هدف نهایی از محاسبه این شاخص، . مجوزهاي ساخت یک انبار براي مصارف صنعتی را مبنا قرار داده است

تعداد  10-4جدول شماره . باشد هاي انجام این اقدامات در یک شرایط واقعی و متعارف می محاسبه زمان و هزینه

  .  دهد نشان می 2010و 2006فرآیندها و مراحلی را که در کشورهاي حوزه منا باید طی نمایند را در دو سال 

  

                                        
1 Dealing with Construction Permits



104

  رتبه

  در منطقه
  کشور

  تعداد فرآیندها

  2006در 

  تعداد فرآیندها

  2010در 

  تغییر

  در فرآیند

  -  13  -  بحرین  1

  0  14  14  عراق  2

  0  15  15  یمن  3

  0  16  16  عمان  4

  +4  17  21  امارات  5

  +2  17  19  ایران  6

  +1  17  18  عربستان  7

  +3  19  22  اردن  8

  0  19  19  مراکش  9

  -  19  -  قطر  10

  0  20  20  اسرائیل  11

  0  20  20  لبنان  11

  0  20  20  تونس  11

  0  21  21  فلسطین  11

  0  22  22  الجزایر  12

  +3  25  28  مصر  16

  0  25  25  کویت  17

  0  26  26  سوریه  18

Doing Business database :Source  

  بر اساس تعداد فرآیندها  MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه : 10-4 جدول 

را داراست و بهترین روند رو به رشد در این حوزه از ) 13(کمترین تعداد فرآیند  2010کشور بحرین در سال 

کشور سوریه با بیشترین تعداد . باشد می) مرحله4با کاهش(به کشور امارات  مربوط 2010به  2006سال 

باشد و کشورهاي  ترین وضعیت می داراي وخیم) فرآیند 26( 2010و چه در سال  2006فرآیندها چه در سال 

ن از کویت و الجزایر و فلسطین و تونس و لبنان و اسرائیل و مراکش و عمان و یمن و عراق در تعداد فرآیندشا

 17به  19کشور ایران توانسته است تعداد فرآیندهایش را از . تغییري حاصل نشده است 2010به  2006سال 

داراي  MENAایران در کشورهاي منطقه  2010در سال. را داشته باشد+ 2کاهش دهد و یک روند صعودي 

  . ه در رده کشورهاي پیشتاز قرار گیردرتبه ششم که رتبه متوسط رو به باالیی می باشد، قرار دارد و هنوز نتوانست
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تعداد فرآیندهایشان تغییر نکرده یا کاهش یافته و ایران  2010به  2006از سال  MENAکشورهاي منطقه 

  . در جایگاه ششم منطقه قرار گرفته است 2010در سال +) 2(نیز با یک روند صعودي

  )اخذ مجوزها(زمان 4.3.2.2

هر چه . یی است که یک کارآفرین براي اخذ گواهی باید صرف کندمنظور از زمان اخذ مجوزها تعداد روزها

  .تعداد این روزها کمتر باشد جذابیت بیشتري براي کارآفرینان ایجاد می کند

و  2006هاي  به بررسی زمان الزم براي اخذ مجوز در کشورهاي عضو منطقه منا در سال 11- 4جدول شماره 

  .پردازد می 2010

  کشور  رتبه
  تعداد روزها

  2006در  

  تعداد روزها

  2010در  

  تغییر در 

  تعداد روزها

  -  43  -  بحرین  1

  +33  64  97  امارات  2

  -  76  -  قطر  3

  +9  84  93  تونس  4

  +30  87  107  اردن  5

  +31  94  125  عربستان  6

  +10  104  114  کویت  7

  0  107  107  یمن  8

  0  128  128  سوریه  9

  +10  163  173  مراکش  10

  -7  199  192  فلسطین  11

  0  211  211  لبنان  12

  0  215  215  عراق  13

  +31  218  249  مصر  14

  0  235  235  اسرائیل  15

  0  240  240  الجزایر  16

  0  242  242  عمان  17

  +348  322  670  ایران  18

Doing Business database :Source  

    )اخذ مجوزها(بر اساس زمان  MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه : 11-4 جدول 
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که بهترین پیشرفت را از  می باشد و با وجود این) روز 43(داراي بهترین وضعیت  2010کشور بحرین در سال 

می  MENAلحاظ تغییر عددي در تعداد روزها کشور ایران داشته اما هنوز در بدترین جایگاه کشورهاي منطقه 

 199( 2010به سال ) روز 192( 2006از لحاظ روند نزولی در تغییر تعداد روزها کشور فلسطین از سال . باشد

در ) روز 322( 2010و سال ) روز 670(  2006ایران در سال . افزایش در تعداد روزهایش دیده می شود) روز

کشورهاي منطقه  18ایران در رتبه  همانطور که گفته شد در این قسمت. قرار دارد MENAبدترین جایگاه 

MENA باشد قرار دارد و بهبود فضاي کسب و کار در ایران، مستلزم توجه جدي به این نقطه ضعف بزرگ می  .  

. بسیار با هم متفاوت هستند 2010به  2006تغییر در تعداد روزها از سال  MENAدر کشورهاي منطقه 

یک سري روند صعودي داشتند و یکی از کشورها روند نزولی را طی  اند و یک سري از کشورها بدون تغییر مانده

روندي صعودي را پشت سر گذاشته  2010تاسال  2006که ایران از سال  با وجود این  ).فلسطین(کرده است

  . است اما متأسفانه هنوز در بدترین جایگاه منطقه منا قرار دارد

  ):اخذ مجوزها(هزینه 4.3.2.3

صرف شود و هر چه این هزینه باید است که براي اخذ گواهی  )بر حسب دالر(پولیمنظور از هزینه آن مقدار 

هاي اخذ  به بررسی هزینه 12جدول شماره  .کمتر باشد تمایل کارآفرینان براي ایجاد کسب و کار بیشتر می شود

  .پردازد براي کشورهاي عضو منا می 2010و 2006هاي  مجوز در سال
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  کشور  رتبه
  هزینه

  2006در سال 

  هزینه

  2010در سال 

  تغییر

  در هزینه

  -  6/0  -  قطر  1

  - 7/30  7/30  0  امارات  2

  - 8/32  8/32  0  عربستان  3

  +1/31  6/39  7/70  الجزایر  4

  -  6/54  -  بحرین  5

  - 2/107  2/107  0  اسرائیل  6

  - 1/124  1/124  0  کویت  7

  - 4/50  1/144  7/93  یمن  8

  - 7/142  8/194  1/52  لبنان  9

  -4/261  7/263  3/2  مراکش  10

  -6/266  6/331  5  مصر  11

  +6/2945  9/365  5/3311  ایران  12

  +7/90  9/397  4/488  عراق  13

  - 9/427  9/427  0  عمان  14

  - 8/529  3/540  5/10  سوریه  15

  - 8/696  1/697  3/0  اردن  16

  - 8/997  3/998  5/0  تونس  17

  -2/643  6/1110  4/467  فلسطین  18

Doing Business database :Source  

بندي کشورهاي منطقه  منا بر اساس هزینه  رتبه:12-4 جدول

که  باشد و با وجود این می) 6/0یعنی کمترین هزینه (داراي بهترین وضعیت  2010کشور قطر در سال 

از آن کشور ایران است اما هنوز  2010به  2006نظر عددي از سال بهترین پیشرفت از لحاظ تغییر در هزینه از 

 2010به سال ) 5/0( 2006کشور تونس از سال . قرار دارد MENAینی در منطقه یدر جایگاه متوسط رو به پا

و کشور فلسطین در سال ) 5/3311( 2006را داشته و ایران در سال ) -8/997(بیشترین روند نزولی ) 3/998(

 2006کشور ایران علی رغم روند صعودي از سال . داراي بدترین وضعیت در منطقه می باشند) 6/1110( 2010

قرار ندارد و داراي رتبه دوازدهم که  MENAباز در رتبه خوبی در منطقه ) 9/365( 2010 به سال) 5/3311(

  .رتبه متوسط رو به پائینی است، می باشد



ایران نیز با وجود روندي . داراي روندهاي متفاوت صعودي و نزولی می باشند

  .  

هاي ایران می باشد که اگرچه در سال 

  ) 3نمودار. (باشد تر می روند رو به رشدي داشته اما در مقایسه با کشورهاي جهان سومی هنوز از آنها عقب

. سب و کار و ایمنی مصرف کننده، مستلزم اصالحات دائمی است

  .انداز مستلزم اهتمام جدي به این حوزه و انجام اصالحات به طور دائمی است

Source

  شاخص اخذ مجوزها

0

ایران

میانگین کشور هاي جهان سومی

میانگین کشور هاي در حال توسعه

میانگین کشور هاي توسعه یافته

ایران

2010سال  141

2009سال  162
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MENA داراي روندهاي متفاوت صعودي و نزولی می باشند

.  ا در منطقه احراز کندصعودي، هنوز نتوانسته در این حوزه جایگاه در خوري ر

هاي ایران می باشد که اگرچه در سال  هاي شاخص ترین رتبه یکی از وخیم 2009ذ مجوز در سال 

روند رو به رشدي داشته اما در مقایسه با کشورهاي جهان سومی هنوز از آنها عقب

سب و کار و ایمنی مصرف کننده، مستلزم اصالحات دائمی استبرقراري توازنی مناسب بین آسانی انجام ک

انداز مستلزم اهتمام جدي به این حوزه و انجام اصالحات به طور دائمی است

Doing Business database:Source

شاخص اخذ مجوزهاجایگاه ایران در  : 3-4 نمودار 

0 20 40 60 80 100 120

میانگین کشور هاي جهان  

سومی

میانگین کشور هاي در حال  

توسعه

میانگین کشور هاي توسعه  

132.4 58.4

130.4 63.4

رتبه شاخص اخذ مجوز

MENAکشورهاي منطقه  

صعودي، هنوز نتوانسته در این حوزه جایگاه در خوري ر

ذ مجوز در سال خشاخص ا

روند رو به رشدي داشته اما در مقایسه با کشورهاي جهان سومی هنوز از آنها عقب 2010

برقراري توازنی مناسب بین آسانی انجام ک 

انداز مستلزم اهتمام جدي به این حوزه و انجام اصالحات به طور دائمی است تحقق اهداف سند چشم

140 160 180

میانگین کشور هاي توسعه  

یافته

33.8

40.2
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2010,Doing Business database:Source  

مقایسه رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص سهولت اخذ مجوزهاي ساختمانی جهت تاسیس  :4-4 نمودار

  )در کنار ذکر نام کشور داراي رتبه نخست در جهان(کارگاه 

شاخص سهولت اخذ پروانه ساختمانی در کشورهاي برترمنطقه و جهان با متوسط  13-4در جدول شماره 

. شود مقایسه می OECDو  MENAمنطقه

OECDمنطقه   هنگ کنگ  MENAمنطقه   بحرین  فرایند 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  )درامد سرانهدرصد از (هزینه 

2010,Doing Business database:Source  

در کشورهاي برتر منطقه و )جهت تاسیس کارگاه(مقایسه شاخص سهولت اخذ پروانه ساختمانی  :13-4 جدول

OECDو MENAبرترجهان با متوسط منطقه 

بانک  2010ندازي کارگاه در ایران را بر مبناي گزارش ا مراحل قانونی ساخت و راه 14-4جدول  شماره 

  .دهد جهانی نشان می

  

131

130

93

92

33

27

1

0 20 40 60 80 100 120 140

ایران 

عمان

عراق 

اردن

عربستان صعودي

امارات

هنگ کنگ
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شماره 

  مرحله
  فرآیند

زمان الزم جهت 

  )روز(انجام فرایند 

هزینه انجام 

  )ریال(فرایند  

  بدون هزینه  1  اخذ گواهی پرداخت مالیات زمین  1

  بدون هزینه  1  مکانی از دفتر خدمات الکترونیک شهرداري ناحیهدرخواست تایید   2

  بدون هزینه  1  بازرسی از محل توسط شهرداري  3

  4550210  10  اخذ تایید مکانی از دفتر خدمات الکترونیک شهرداري منطقه  4

  8500000  30  اخذ مجوز ساخت  5

  بدون هزینه  1  به خدمت گرفتن یک شرکت ناظر مستقل  6

  بدون هزینه  1  بازرسی از طرف شهردارياولین   7

  بدون هزینه  1  دومین بازرسی از طرف شهرداري  8

  بدون هزینه  1  سومین بازرسی از طرف شهرداري  9

  بدون هزینه  1  چهارمین بازرسی از سوي شهرداري  10

  بدون هزینه  1  پنجمین بازرسی توسط شهرداري  11

  بدون هزینه  1  درخواست بازرسی نهایی  12

  بدون هزینه  1  انجام بازرسی نهایی  13

  860000  1  اخذ گواهی پایان کار  14

  12700  270  ب و فاضالبآ انشعاب اخذ و  15

  )دالر امریکا لمعاد(

  3278200  180  اخذ انشعاب برق  16

  8500000  1  دریافت خط تلفن ثابت  17

2010,Doing Business database:Source  

  2010مراحل قانونی ساخت و راه اندازي کارگاه در ایران در در گزارش : 14-4 جدول

هاي   وضعیت شاخص اخذ پروانه ساختمانی جهت تأسیس کارگاه در ایران را در سال 15-4جدول 

  .دهد نشان می 2010و  2008،2009

Doing Business    فرآیند اخذ پروانه
2008

Doing Business
2009  

Doing Business
2010  

  141                 162                ....                  رتبه در جهان

  17                  19                 19                   تعداد مراحل

  322                670                670                  )روز(مدت انجام 

  265.9               514.2                      652.4                )درصد از درآمد سرانه(هزینه 

2010,Doing Business database:Source  

  هاي مختلف وضعیت شاخص اخذ پروانه ساختمانی جهت تاسیس کارگاه در ایران در سال: 15-4 جدول 
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  عربستان صعودي  عمان  امارات  ایران  فرایند اخذ پروانه

  23  120  27  141  رتبه در جهان

  17  16  17  17  تعداد مراحل

  94  242  64  322  )روز(مدت انجام 

درصد از (هزینه 

  )مد سرانهرآد

365.9  20.7  427.9  32.8  

2010,Doing Business database:Source  

منتخب منطقه: 16-4 جدول 

شاخص استخدام4.3.3
1

هاي خود در استخدام یا اخراج کارگران با آن  هایی که کارفرمایان در انجام فعالیت مشکالت، موانع و سختی

هاي مهم دیگري است که در محاسبات فضاي کسب و کار مورد توجه قرار گرفته  باشند، از شاخص روبرو می

هاي  اسبه و تعیین این شاخص از متغیرهاي سختی کار، سختی استخدام، دشواري کار و هزینهبراي مح. است

  .گردد ترین فاکتورها به شرح زیر استفاده می اخراج به عنوان اصلی

  سختی استخدام   4.3.3.1

هاي دیگر سنجش فضاي کسب و کار  و یا اخراج کردن نیروي کار یکی از شاخص سختی استخدام کردن 

نیروي کار و همچنین اخراج هایی است که کارفرمایان در استخدام  از این شاخص مشکالت وسختیمنظور . است

  .تر بودن مقررات است رقم باالتر مبین سختی و غیرمنعطف. اند و دامنه آن از صفر تا صد است با آنها مواجه

  .پردازد منا میدر کشورهاي حوزه  2010و  2006هاي  به بررسی این شاخص در سال 17- 4جدول شماره 

  کشور  رتبه
  سختی استخدام

  2006در سال 

  سختی استخدام

  2010در سال 

  تغییر در

  سختی استخدام

  -  0  -  بحرین  1

  +11  0  11  عمان  2

  0  0  0  کوبت  3

  0  0  0  امارات  4

  0  0  0  مصر  5

                                        
1 Employing Workers
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  کشور  رتبه
  سختی استخدام

  2006در سال 

  سختی استخدام

  2010در سال 

  تغییر در

  سختی استخدام

  -  0  -  قطر  6

  0  0  0  عربستان  7

  0  11  11  سوریه  8

  0  11  11  ایران  9

  0  11  11  اسرائیل  10

  0  11  11  اردن  11

  -22  22  0  یمن  12

  0  28  28  تونس   13

  0  33  33  عراق  14

  0  33  33  فلسطین  15

  0  44  44  الجزایر  16

  0  44  44  لبنان  17

  +11  89  100  مراکش  18

Doing Business database:Source  

سختی استخدام کردنبر اساس  MENAجدول رتبه بندي کشورهاي منطقه : 17-4 جدول

می ) یعنی صفر(مارات و مصر و عربستان و یمن داراي بهترین وضعیت اکشورهاي کویت و  2006در سال 

به استثناي کشور یمن که روندي نزولی داشته بعالوه کشورهاي  2006همان کشورهاي  2010در سال . باشند

باشند و بهترین پیشرفت در تغییر سختی استخدام مربوط به  و قطر داراي بهترین وضعیت می بحرین و عمان

بعد از عمان از لحاظ . به صفر رسانده است 11بهبود بخشیده و از + 11کشور عمان است که سختی استخدام را 

ی نسبت به کشورهاي رسیده اما هنوز در وضعیت وخیم 89به  100مراکش قرار دارد که از +) 11(تغییر عددي 

داشته و کشور  2010به  2006از سال  22بیشترین افت را کشور یمن از صفر به . قرار دارد MENAمنطقه 

قرار دارد و  MENAدر بدترین جایگاه کشورهاي منطقه ) 89( 2010و در سال ) 100( 2006مراکش در سال 

می باشد و تغییري در سختی استخدام  11ي عدد دارا 2010و  2006کشور ایران در سال . را دارا است 18رتبه 

می باشد که رتبه متوسطی  9داراي رتبه  MENAایران در منطقه . نداشته است 2010به سال  2006از سال 

  .شود محسوب می

اندازیم تغییر در سختی استخدام از سال  در این قسمت می MENAدر نگاهی که به کل کشورهاي منطقه 

شود و تعداد کمی از کشورها مثل عمان و مراکش پیشرفت صعودي  ندرت دیده می به 2010به سال  2006
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در کشور ایران تغییري در این شاخص به وجود نیامده . اند و تنها کشور یمن در این حوزه افت کرده است داشته

ناپذیر  زار کار انعطافباشد و با توجه به این نکته که با منطقه قرار دارد که مطلوب نمی 9و ایران کماکان در رتبه 

دهد، مسئولین باید توجه بیشتري  مانع ایجاد مشاغل جدید شده و کارآفرینان را به اقتصاد غیر رسمی سوق می

این قرادادها در . کند قراردادهایی با سررسید معین، ورود کارکنان جدید را آسان می. به این حوزه داشته باشند

ال از خدمت، افزایش موقتی فعالیت و فصد تا جایگزینی کارکنان انکار گرفته ش به در فرانسه 1979سال 

. هاي محروم از قبیل جوانان و زنان تسهیل شود هاي فصلی سر و سامان یابد و نیز قراردادهاي گروه فعالیت

  ) 114، ص1387،  میدري و قودچانی(

  ):شاخص استخدام( 1سختی ساعات کار4.3.3.2

تی ساعات کاري است که از طرف کارفرمایان به کارمندان به منظور از سختی ساعات کار آن مقدار سخ

  .صورت قانونی اعمال می شود

 2010و  2006به بررسی وضعیت شاخص سختی کار در منطقه منا در سال هاي  18-4جدول شماره 

  .پردازد می

  کشور  رتبه
  سختی ساعات کار

  2006در 

  سختی ساعات کار

  2010در 

تغییر در سختی ساعات 

  کار

  -  0  -  بحرین  1

  0  0  0  اردن  2

  0  0  0  کویت  3

  0  0  0  لبنان  4

  0  0  0  سوریه  5

  0  131  13  تونس  6

  0  20  20  مصر  7

  0  20  20  عراق  8

  -  20  -  قطر   9

  0  20  20  امارات  10

  0  20  20  یمن  11

  0  27  27  ایران  12

                                        
1 Rigidity of hours index
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  کشور  رتبه
  سختی ساعات کار

  2006در 

  سختی ساعات کار

  2010در 

تغییر در سختی ساعات 

  کار

  +20  40  60  عربستان  13

  0  40  40  الجزایر  14

  0  40  40  اسرائیل  15

  0  40  40  مراکش  16

  0  40  40  عمان  17

  0  40  40  فلسطین  18

Doing Business database:Source  

سختی ساعات کاربر اساس  MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه : 18-4 جدول 

داشته است و کشورهاي  40به  60از 2010به  2006را از سال +) 20(کشور عربستان بهترین پیشرفت

) یعنی صفر( 2010و  2006بحرین و اردن و کویت و لبنان و سوریه نیز کمترین سختی ساعات کار را در سال 

داراي  MENAنطقه و رتبه هجدهم در کشورهاي م) 40با رقم ( 2010و  2006کشور فلسطین در سال . دارند

با (هیچ تغییري در سختی کارش انجام نگرفته و  2010به  2006کشور ایران از سال . بدترین وضعیت می باشد

  .باشد است، میMENAو داراي رتبه دوازدهم که رتبه متوسط رو به پائینی در کشورهاي منطقه ) 27رقم 

. اند تغییري ایجاد  نکرده 2010به  2006 همه کشورها به جز کشور عربستان در سختی ساعت کار از سال

. این اقدام در صربستان (دهد  پذیري بازار کار را افزایش می پذیري در ساعات کار از آنجا که انعطاف انعطاف

باشد و براي قرار گرفتن در رده کشورهاي پیشتاز باید  حائز اهمیت می))2006خیرخواهان، .(نگرو انجام شد مونته

  . گیرد مورد توجه قرار

  :1)شاخص استخدام(دشواري کار 4.3.3.3

هایی است که کارفرمایان از نیروهاي کاري خود با توجه به مقررات  منظور از دشواري کار، مشکالت و سختی

جدول .رقم باالتر مبین سختی و غیر منعطف تر بودن مقررات است. انتظار دارند و دامنه آن از صفر تا صد است

  .پردازد می 2010و 2006هاي  دشواري کار در کشورهاي حوزه منا در سال به بررسی وضعیت 19-4شماره 

  

                                        
1 Rigidity of employment index (0-100)
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  کشور  رتبه
  دشواري کار

  2006در 

  دشواري کار

  2010در 

  تغییر در

  دشواري کار

  0  0  0  عمان  1

  0  0  0  کویت  2

  0  0  0  امارات  3

  0  0  0  عربستان  4

  0  0  0  اسرائیل  5

  -  20  -  قطر  6

  0  20  20  عراق  7

  0  20  20  فلسطین  8

  0  30  30  لبنان  9

  0  30  30  یمن  10

  -  30  -  بحرین  11

  0  40  40  الجزایر  12

  0  50  50  ایران  13

  0  50  50  مراکش  14

  0  50  50  سوریه  15

  0  60  60  مصر  16

  0  60  60  اردن  17

  0  80  80  تونس  18

Doing Business database:Source  

  بر اساس دشواري کار MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه  :19-4 جدول

 2010و  2006هاي  مارات و عربستان و اسرائیل داراي بهترین وضعیت در سالاکشورهاي عمان و کویت و 

داراي بدترین وضعیت در کشورهاي ) 80با رقم ( 2010به  2006کشور تونس در سال . باشد می) صفر(یعنی 

در وضعیت متوسط  2010به  2006هاي  در سال) 50با رقم (کشور ایران . باشد می 18با رتبه  MENAمنطقه 

 MENAقرار گرفته است و داراي رتبه سیزدهم در لیست کشورهاي منطقه  MENAرو به پائینی در منطقه 

  .باشد می

ري کارشان رخ هیچ تغییري در دشوا 2010به سال  2006در این جدول از سال  MENAهمه کشورهاي 

رسد کشورهاي منطقه و بویژه ایران توجهی به این حوزه نداشته و اقدامی در جهت کاهش  به نظر می. نداده است

  . اند دشواري کار انجام نداده
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  :1)شاخص استخدام(هزینه هاي اخراج 4.3.3.4

باید یک کارفرما است که طبق قانون ) یا حداقل دستمزد اجباري(هاي اخراج آن مقدار پولی  منظور از هزینه

تر باشد، تمایل کارآفرینان براي ایجاد کسب و کار بیشتر  براي اخراج کارمندش بپردازد و هر چه این هزینه پایین

و  2006هاي  هاي اخراج در کشورهاي حوزه منا در سال به بررسی شاخص هزینه 20-4جدول شماره  .می شود

  .پردازد می 2010

  کشور  رتبه
  هزینه هاي اخراج

  2006در

  هزینه هاي اخراج

  2010در 

  تغییر در

  هزینه هاي اخراج

  0  0  0  عراق   1

  -  4  -  بحرین  2

  0  4  4  اردن  3

  0  4  4  عمان  4

  0  17  17  لبنان  5

  0  17  17  یمن  6

  0  17  17  تونس  7

  0  17  17  الجزایر  8

  -  69  -  قطر  9

  0  78  78  کویت  10

  0  80  80  عربستان  11

  0  80  80  سوریه  12

  0  84  84  امارات  13

  0  85  85  مراکش  14

  0  87  87  ایران  15

  0  91  91  اسرائیل  16

  0  91  91  فلسطین  17

  0  132  132  مصر   18

Doing Business database:Source  

  بر اساس هزینه هاي اخراج MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه  :20-4 جدول

                                        
1 Redundancy costs (weeks of salary)
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می  MENAداراي بهترین رتبه منطقه  2010و  2006هاي اخراج صفر در سال  عراق با رقم هزینهکشور 

و قرار گرفتن در رتبه هجدهم  2010و  2006در سال  132کشور مصر با رقم . باشد، یعنی رتبه یک را دارد

ین هزینه اخراج در هاي اخراج را دارا می باشد، چرا که بیشتر ، بدترین جایگاه در مورد هزینهMENAمنطقه 

هیچ تغییري پیدا نکرده و داراي  2010به  2006از سال  87ایران نیز با رقم . منطقه مربوط به این کشور است

  .باشد رتبه پانزدهم که رتبه متوسط رو به پائینی است، می

هاي اخراجشان روي نداده  هیچ تغییري در هزینه 2010به  2006از سال  MENAکل کشورهاي منطقه 

در  2010ایران نیز از این کشورها مستثنی نیست و در سال . است و تغییر آنها در این حوزه معادل صفر است

انداز با چنین روندي  قرار داشته است و دستیابی به اهداف سند چشم 2006اي قرار دارد که در سال  همان رتبه

  .رسد بعید به نظر می

- کشورهاي جهان سومی(اي ما  ین سه حوزه دیگر مقایسههایی که نسبت به میانگ یکی دیگر از شاخص 

دهد، رتبه شاخص  تفاوت بسیاري را در نمودارها  نشان می) یافته کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي توسعه

باشد که این شاخص یکی از مهمترین نقاط ضعف ایران را در کسب و  استخدام واخراج نیروي کار در ایران می

  )5-4نمودار( .دهد کار نشان می

براي مثال .  شود مقررات اشتغال در بیشتر موارد به حمایت از مشاغل موجود و به زیان کل کارگران تمام می

برندگان آن کسانی  شوند اما فایده هاي سنگین بازخرید معموال با هدف کاهش ریسک بیکاري تصویب می هزینه

سازد تا  هاي سنگین، کارفرمایان را مجبور می نهدر عین حال هزی. اند هستند که از قبل صاحب شغل بوده

هایی نه  چنین سیاست. گردند در نتجه مشاغل کمتري در اقتصاد ایجاد می. هاي جدید را متوقف سازند استخدام

  )  2006خیرخواهان، . (دهند شوند بلکه احتمال پیدا کردن شغل را نیز کاهش می تنها باعث کاهش ریسک نمی

هاي  حل بایست به جاي به کار بردن راه ایران در این شاخص و در راستاي تحقق اهداف می با توجه به جایگاه

  . هاي اساسی و بلندمدت باشیم حل مقطعی به دنبال راه



Source  

  جایگاه ایران در شاخص استخدام و اخراج نیروي کار

رتبه کشورهاي منتخب منطقه در شاخص استخدام نیروي کار در کنار ذکر نام کشور داراي 

Source

در کنار ذ کر نام کشور (مقایسه رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص استخدام نیروي کار

0

ایران

میانگین کشور هاي جهان سومی

میانگین کشور هاي در حال توسعه

میانگین کشور هاي توسعه یافته

ایران

2010سال  137

2009سال  137

رتبه شاخص استخدام واخراج نیروي کار

ایران

عربستان

عراق

اردن

عربیمتحدهامارات

عمان

استرالیا
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Doing Business database:Source

جایگاه ایران در شاخص استخدام و اخراج نیروي کار : 5-4 نمودار 

رتبه کشورهاي منتخب منطقه در شاخص استخدام نیروي کار در کنار ذکر نام کشور داراي 

  .شوند رتبه نخست در جهان با هم مقایسه می

2010, Doing Business database:Source

مقایسه رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص استخدام نیروي کار

  )داراي رتبه نخست در جهان

0 20 40 60 80 100 120

میانگین کشور هاي جهان  

سومی

میانگین کشور هاي در حال  

توسعه

میانگین کشور هاي توسعه  

89.8 81.4

88.6 78.4

رتبه شاخص استخدام واخراج نیروي کار

137

73

59

51

50

21

1

0 50 100

رتبه کشورهاي منتخب منطقه در شاخص استخدام نیروي کار در کنار ذکر نام کشور داراي  6-4در نمودار 

رتبه نخست در جهان با هم مقایسه می

مقایسه رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص استخدام نیروي کار: 6-4 نمودار

120 140 160

میانگین کشور هاي توسعه  

یافته

49.6

45.8

137

150
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هاي استخدام در ایران در چند سال اخیر بدون تغییر  دهد که وضعیت شاخص نشان می 21-4جدول شماره 

  .مانده است

Doing Business  وضعیت ایران
2008

Doing Business
2009  

Doing Business
2010  

  137  137  ....  رتبه

  29  29  29  شاخص چسبندگی استخدام

  87  87  87  )هفته دستمزد(هزینه هاي اخراج 

2010, Doing Business database:Source

  استخدام و اخراج نیروي کار در ایران شاخص سهولت :21-4 جدول 

  OECDشاخص سهولت استخدام و اخراج نیروي کار در ایران با متوسط منطقه منا و  22- 4در جدول 

  . یردگ مورد مقایسه قرار می

OECDمنطقه MENAمنطقه   ایران  وضعیت ایران

  26.4  24.5  29  شاخص چسبندگی استخدام

  26.6  53.4  87  )هفته دستمزد(هزینه هاي اخراج 

2010, Doing Business database:Source

  OECDو  MENAمقایسه شاخص سهولت استخدام و اخراج نیروي کار در ایران با متوسط منطقه  :22-4 جدول 

همانگونه که . دهد میالذکر را در کشورهاي همجوار نشان  هاي فوق وضعیت شاخص 23جدول  شماره 

  .هاي مورد نظر در وضعیت بهتري نسبت به ایران قرار دارند مالحظه می شود کشورهاي مورد بحث در شاخص

  عمان  عربستان صعودي  عراق  امارات  ایران  

  21  73  59  50  137  رتبه در جهان

  12  12  24  7  29  شاخص چسبندگی استخدام

  4  80  0  84  87  )هفته دستمزد(هزینه هاي اخراج 

2010, Doing Business database:Source

  شاخص سهولت استخدام و اخراج نیروي کار در ایران وکشورهاي منتخب منطقه :23-4 جدول 
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شاخص ثبت مالکیت4.3.4
1

براي تشخیص و تعیین آن، دهد که  شاخص ثبت مالکیت سهولت ثبت حقوق مالکیت را مورد بررسی قرار می

کنند و داراي  فرآیند کامل خرید یک زمین یا ساختمان و انتقال مالکیت آن از فردي به فرد دیگر را بررسی می

  . شود باشد که بصورت جداگانه بررسی می سه پارامتر تعداد فرآیند، طول مدت و هزینه انتقال می

  )شاخص ثبت مالکیت(2شاخص تعداد فرآیند4.3.4.1

باشد که هر چه  مترتب بر ثبت مالکیت میهاي  و هزینهحقوق مالکیت شامل تعداد مراحل شاخص ثبت 

کمتر باشد نشان دهنده وضعیت بهتر کسب و کار و باعث جذب هاي مربوط به آن  و هزینهتعداد این فرآیندها 

  .کارآفرین و سرمایه گذار بیشتر می باشد

نشان  2010و  2006هاي  وضعیت این شاخص را در کشورهاي حوزه منا در سال 24-4جدول شماره 

  .دهد می

  کشور  رتبه
  تعداد فرآیندها

  2006در 

  تعداد فرآیندها

  2010در 
  تغییر در تعداد فرآیندها

  0  1  1  امارات  1

  +2  2  4  عربستان  2

  0  2  2  عمان  3

  -  2  -  بحرین  4

  0  4  4  تونس  5

  0  4  4  سوریه  6

  0  5  5  عراق  7

  0  6  6  یمن  8

  0  7  7  فلسطین  9

  0  7  7  مصر  10

  0  7  7  اردن  11

  0  7  7  اسرائیل  12

  0  8  8  کویت  13

                                        
1 Registering Property

2 Procedures (number)
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  کشور  رتبه
  تعداد فرآیندها

  2006در 

  تعداد فرآیندها

  2010در 
  تغییر در تعداد فرآیندها

  0  8  8  لبنان  14

  -3  8  5  مراکش  15

  0  9  9  ایران  16

  -  10  -  قطر  17

  -  11  -  بحرین  18

Business databaseDoing: Source  

  بر اساس فرآیندهاي ثبت مالکیت MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه  :24-4 جدول 

داراي رتبه اول و بهترین وضعیت در ) 1با تعداد فرآیند ( 2010وچه در سال  2006کشور امارات چه در سال

به سال ) 4دبا تعداد فرآین(2006باشد و کشورعربستان بعنوان تنها کشوري است که از سال  می MENAمنطقه 

کشور . دارد MENAکاهش تعداد فرآیند داشته و بهترین پیشرفت را در منطقه) 2با تعداد فرآیند(  2010

و رتبه هجدهم  MENAداراي بیشترین تعداد فرآیند در منطقه ) 11با تعداد فرآیند(2010بحرین در سال 

افزایش (افت 2010به  2006از سال باشد وکشور مراکش تنها کشوري در منطقه است که  وبدترین وضعیت می

تغییري نداشته وداراي رتبه )9با تعداد فرآیند( 2010به سال  2006کشور ایران از سال . داشته است) مرحله 3

براي بهبود این شاخص باید تعداد فرآیندها براي . باشد که رتبه پایینی است، می MENAشانزدهم در منطقه 

  .ثبت مالکیت را کاهش دهیم

روند (اند و تنها کشور عربستان تغییري نداشته 2010به  2006از سال  MENAکشورهاي منطقه اکثر 

  . اند تغییر داشته) روند نزولی(و کشور مراکش ) صعودي

  ):شاخص ثبت مالکیت( 1شاخص زمان4.3.4.2

انجام فرآیند بر حسب روز مطرح می شود که هر زمان هاي شاخص ثبت مالکیت بر اساس مدت  یکی از بخش

گذار  این تعداد روزها کمتر باشد نشان دهنده وضعیت بهتر کسب و کار و موجب جذب کار آفرین و سرمایهچه 

  .باشد بیشتر می

                                        
1 Time (days)
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  .پردازد می 2010و  2006هاي  به بررسی این شاخص در کشورهاي عضو منا در سال 25- 4جدول شماره 

داراي بهترین وضعیت منطقه ) روز 2( 2010و کشور عربستان در سال ) روز 2( 2006امارات در سال 

MENA توانسته بیشترین کاهش ) روز 72با ( 2010به سال ) روز 193با ( 2006کشور مصر از سال . باشند می

کشور . باشد ي رتبه هفدهم میتعداد روزها را داشته باشد، با وجود این هنوز در وضعیت وخیمی قرار دارد و دارا

. باشد می MENAداراي رتبه هجده و بدترین وضعیت منطقه ) روز 144با ( 2010و 2006هاي  اسرائیل در سال

تغیري نداشته و داراي رتبه یازدهم که رتبه متوسط رو به ) روز 36با ( 2010به سال  2006کشور ایران از سال 

براي بهبود این شاخص ایران باید تعداد روزها براي فرآیند ثبت  است، می باشد و MENAپایینی در منطقه 

  .توان شرایط ثبت مالکیت را بهتر است با انجام اصالحات می. مالکیت را کاهش دهد

  تعداد روزها  کشور  رتبه

  2006در 

  تعداد روزها

  2010در 

  تغییر در

  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  سوریه  6

  +2  19  21  یمن  7

  0  21  21  اردن  8

  0  25  25  لبنان  9

  -  31  -  بحرین  10

  0  36  36  ایران  11

  +8  39  47  تونس  12

  +21  47  68  فلسطین  13

  0  47  47  مراکش  14

  +4  47  51  الجزایر  15

  +20  55  75  کویت  16

  +121  72  193  مصر  17

  0  144  144  اسرائیل  18

Business databaseDoing: Source  

  بر اساس زمان MENAجدول رتبه بندي کشورهاي منطقه  :25-4 جدول 
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یا تغییري نداشته و یا پیشرفت صعودي  2010به  2006در این شاخص از سال  MENAکشورهاي منطقه 

  .قرار داشته است 2006در همان جایگاهی قرار دارد که در سال  2010ایران در . اند داشته

  )شاخص ثبت مالکیت( 1شاخص هزینه4.3.4.3

هاي مترتب بر ثبت مالکیت بر مبناي درصد از ارزش  هاي شاخص ثبت مالکیت بر مبناي هزینه یکی از بخش

ضعیت بهتر کسب و کار و جذب کار آفرین دهنده و تر باشد،  نشان شود که هر چه این ارقام پایین ملک مطرح می

هاي  وضعیت این شاخص را در کشورهاي عضو منا در سال 26- 4جدول شماره .باشد گذار بیشتر می وسرمایه

  .دهد نشان می 2010و  2006

  در هزینه ها تغییر  2010در  هزینه  2006در  هزینه  کشور  رتبه

  0  0  0  عربستان  1

  -  3/0  -  قطر  2

  +1/0  5/0  6/0  کویت  3

  +6/0  7/0  3/1  فلسطین  4

  +9/5  9/0  8/6  مصر  5

  -  9/0  -  بحرین  6

  0  2  2  امارات  7

  0  3  3  عمان  8

  +1/0  8/3  9/3  یمن  9

  +1/2  9/4  7  مراکش  10

  +5/2  5  5/7  اسرائیل  11

  +1/0  8/5  9/5  لبنان  12

  0  1/6  1/6  تونس  13

  +4/0  1/7  5/7  الجزایر  14

  +5/2  5/7  10  اردن  15

  -1  7/7  7/6  عراق  16

  +1/0  5/10  6/10  ایران  17

  +8/2  28  8/30  سوریه  18

Doing Business database:Source  

  بر اساس هزینه ثبت مالکیت MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه :26-4 جدول 

                                        
1 Cost (% of property value)
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با هزینه صفر داراي بهترین وضعیت و کمترین هزینه و رتبه اول  2010و 2006هاي  کشور عربستان در سال

داراي بهترین ) 0.9با رقم(2010به سال ) 6.8با رقم (2006باشد و کشور مصر از سال  می MENAدر منطقه 

راي رتبه دا) 28با رقم ( 2010و سال )   30.8با رقم( 2006کشور سوریه در سال . باشد می) 5.9مثبت (پیشرفت 

وبیشترین هزینه و بدترین وضعیت می باشد و کشور عراق تنها کشوري است که از  MENAهجدهم در منطقه 

رغم اینکه از سال  کشور ایران علی. روند نزولی داشته است) 7.7با رقم ( 2010به سال ) 6.7با رقم (2006سال 

را طی کرده اما هنوز در جایگاه  روندي صعودي) 10.5با رقم ( 2010به سال ) 10.6با رقم ( 2006

هایش را براي ثبت مالکیت  براي اصالح این شاخص ایران باید هزینه.  قرار دارد) منطقه 17رتبه (نامناسبی

پیشرفت صعودي داشته  2010به  2006در این شاخص از سال  MENAاکثر کشورهاي منطقه  .کاهش دهد

  .کشورعراق افت داشته است اند و تنها وتعدادي از آنها بدون تغییر مانده

باشد که رتبه کشورهاي در حال توسعه نسبت به رتبه میانگین  در این شاخص نکته جالب توجه این می

باشد که نشان دهنده دشواري ثبت دارایی در کشورهاي توسعه  کشورهاي توسعه یافته داراي وضعیت بهتري می

اي  ان نیز داراي رتبه باالتري نسبت به سه حوزه مقایسهایر. باشد یافته نسبت به کشورهاي در حال توسعه می

  )7-4نمودار. (باشد دیگر وحدودا نزدیک به رتبه کشورهاي جهان سومی می

توانند بر روي کسب و کار  ها می اگر ثبت اموال به صورت ساده، سریع و با هزینه کم انجام شود، کارآفرین

بدون . شود به تهیه سند رسمی، حقوق مالکیت آنها تقویت میبا تشویق کارآفرینان . اصلی خود متمرکز شوند

گذاري کمتري کرده و به دشواري تسهیالت و اعتبارات مالی به دست  کسب اسناد رسمی، کارآفرینان سرمایه

اگر مراحل ثبت اموال دشوار باشد مالکیت خیلی سریع به بخش غیر رسمی منتقل . آورند می

   )2006خیرخواهان، .(شود می

ریزي  انداز توجه به شاخص ثبت مالکیت و برنامه الذکر براي تحقق اهداف سند چشم ا توجه به موارد فوقب 

.نماید جهت بهبود در این حوزه الزم و ضروري می



Source  

  ثبت دارایی و مالکیت

رتبه کشورهاي منطقه منا در شاخص سهولت ثبت مالکیت در کنار ذکر نام کشور داراي رتبه 

در کنار ذ کر نام کشور (رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص سهولت ثبت مالکیت 

0

ایران

میانگین کشور هاي جهان سومی

میانگین کشور هاي در حال توسعه

میانگین کشور هاي توسعه یافته

ایران

2010سال  153

2009سال  152

7

1

0

ایران

اردن

عراق

عمان

امارات

استرالیا
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Doing Business database: Source
ثبت دارایی و مالکیتجایگاه ایران در شاخص :  7-4 نمودار 

رتبه کشورهاي منطقه منا در شاخص سهولت ثبت مالکیت در کنار ذکر نام کشور داراي رتبه 

  .گردند نخست جهان با هم مقایسه می

Source: Doing Business database, 2010

رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص سهولت ثبت مالکیت 

)داراي رتبه نخست در جهان

0 20 40 60 80 100 120

میانگین کشور هاي جهان  

سومی

میانگین کشور هاي در حال  

توسعه

میانگین کشور هاي توسعه  

133.4 43.2

130.6 40.2

رتبه شاخص ثبت دارایی

153

106

53

20

50 100 150

رتبه کشورهاي منطقه منا در شاخص سهولت ثبت مالکیت در کنار ذکر نام کشور داراي رتبه  8- 4در نمودار 

نخست جهان با هم مقایسه می

رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص سهولت ثبت مالکیت مقایسه : 8-4 نمودار

140 160 180

میانگین کشور هاي توسعه  

یافته

61

61.6

200
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شاخص سهولت ثبت مالکیت در کشور منطقه و برتر جهان با متوسط منطقه  27-4در جدول شماره 

MENA وOECDشوند با هم مقایسه می.  

عربستان   شاخص

  صعودي

عربستان MENAمنطقه 

  صعودي

  )برتر جهان(

OECDمنطقه 

  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 ملک(هزینه

2010, Doing Business database: Source  

و  MENAکشور برتر منطقه و برتر جهان با متوسط منطقهمقایسه شاخص سهولت ثبت مالکیت در  :27-4 جدول 

OECD

  .دهد مکانیسم ثبت مالکیت در ایران را نشان می 28- 4جدول شماره 

شماره 

  مرحله
  فرآیند

الزم براي انجام  زمان

  )روز(فرایند

  هزینه

  )ریال(
  دستگاه متولی

بررسی امالك در دایره ثبت   1

  امالك ومستغالت

 قابلیت(روز  3تا  2

همزمانی با مراحل 

  )7و6و5و3و4و2

سازمان ثبت   4000

  اسناد

ا حساب مالیاتی مفاصاخذ گواهی   2

صورت وضعیت مالیات از اداره 

  مالیات

قابلیت (روز  7تا  2

همزمانی با مراحل 

  )7و6و5و4و3و1

درصد از ارزش منطقه اي  5

  ملک

سازمان امور 

  مالیاتی

اخذ گواهی پرداخت عوارض   3

  نوسازي ساختمان

قابلیت همزمانی (یک روز

با مراحل 

  )7و6و5و4و2و1

  شهرداري  بدون هزینه

همزمان با (روز  30  اخذ گواهی پایان کار ساختمان  4

و بدون 2و1مراحل 

  )7و6و5و3هزینه 

  شهرداري  بدون هزینه

اخذ گواهی اشتغال و تسویه   5

  حساب بیمه

همزمان با (روز  20تا  7

  )7و5و4و3و2و1مراحل 

وزارت کارو امور          بدون هزینه

  اجتماعی

اخذ گواهی تسویه حساب تامین   6

  اجتماعی

همزمان با مراحل (روز 7

  )7و5و4و3و2و1

  

سازمان تامین   بدون هزینه

  اجتماعی
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شماره 

  مرحله
  فرآیند

الزم براي انجام  زمان

  )روز(فرایند

  هزینه

  )ریال(
  دستگاه متولی

پرداخت مالیات نقل و انتقال در   7

  بانک ملی

همزمان با (یک روز

  )6و5و4و3و2و1مراحل 

مالیات (درصد ارزش ملک  5

درصد از  بعالوه نیم) انتقال

  )حق تمبر(ارزش ملک 

سازمان امور 

  مالیاتی

تهیه و گواهی سند در دفتر اسناد   8

  رسمی

  دفاتر اسناد رسمی  1260000حدودا   روز 3یک تا 

مبلغ ثبت در حال حاضر در   روز 2  ثبت سند  9

همان مرحله هشتم اخذ می 

  شود

اداره ثبت اسناد و 

  امالك

2010, Business databaseDoing: Source  

  سازوکار ثبت مالکیت در ایران  :28-4 جدول 

  .دهد می  نشان 2010 تا 2008هاي  وضعیت شاخص سهولت ثبت مالکیت در ایران را در سال 29-4جدول 

Doing Business  وضعیت ایران
2008

Doing Business
2009

Doing Business
2010

  153  152  ....  رتبه 

  9  9  9  تعداد مراحل

  36  36  36  )روز(مدت انجام 

  10.5  10.6  10.6  )درصد از ارزش ملک(هزینه 

2010, Business databaseDoing: Source  

  ثبت مالکیت در ایران  شاخص سهولت :29-4 جدول 

  .شود مقایسه می OECDشاخص سهولت ثبت مالکیت در ایران با متوسط منطقه منا و  30- 4در جدول شماره 

OECD   منطقه MENAمنطقه   ایران  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 ملک(هزینه

2010, Business databaseDoing: Source  

  OECDو  MENAمقایسه شاخص سهولت ثبت مالکیت در ایران با متوسط منطقه : 30-4 جدول 
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بیانگر این واقعیت است که رتبه ایران در مقایسه با کشورهاي منطقه غیرقابل قبول  31-4جدول شماره 

.است

  عمان  عربستان صعودي  عراق  امارات  ایران  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 ملک(هزینه

2010, Business databaseDoing: Source  

شاخص سهولت ثبت مالکیت در ایران و کشورهاي منتخب منطقه: 31-4 جدول 

شاخص اخذ اعتبار4.3.5
1

گذاري و مبادالت اطالعات اعتباري و حقوق قانونی تسهیالت  این شاخص به بررسی وضعیت ثبت، به اشتراك

پردازد که در سه حوزه قدرت حقوق قانونی، عمق اطالعات اعتباري، دفاتر  گیرندگان و تسهیالت دهندگان می

.  شود گیري می ثبت رسمی به شرح زیر اندازه

  ):شاخص اخذ اعتبار( 2وق قانونیقدرت حق4.3.5.1

باشد که دامنه آن از صفر تا ده است و ارقام باالتر  هاي شاخص اخذ اعتبار می شاخص حقوق قانونی از بخش

مبین تنظیم بهتر قوانین و در نتیجه دسترسی مطلوب تر به اعتبارات می باشد و هر چه این ارقام باالتر باشد، 

  .شتر خواهند بودسرمایه گذاران و کارآفرینان بی

  .پردازد می 2010و  2006هاي  به بررسی این شاخص در حوزه کشورهاي منا در سال 32- 4جدول شماره 

بهترین کشوري که تفاوت بسیار زیادي هم با کشورهاي دیگر در این شاخص  MENAدر کشورهاي منطقه 

کشور فلسطین . قرار دارد) 4با عدد (باشد و بعد از اسرائیل، کشور عربستان  می) 9با عدد (دارد کشور اسرائیل 

داراي بدترین وضعیت و رتبه هجدهم یعنی پائین ترین ) با عدد صفر( 2010و چه در سال  2006چه در سال 

                                        
1 Getting Credit

2 Strength of legal rights index (0-10)
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می  4هیچ تغییري نداشته و داراي رقم  2010به  2006کشور ایران در این حوزه از سال . رتبه منطقه می باشد

  . رود رقم خوبی به شمار می MENAباشد که نسبت به کشورهاي منطقه 

تغییري در روند قدرت حقوق قانونی شان انجام  2010به  2006از سال  MENAتمام کشورهاي منطقه 

منطقه  6ایران در این حوزه در رتبه ). یعنی تغییر در قدرت حقوق قانونی آنها صفر بوده است(نگرفته است 

MENA ار داردقر.   

  قدرت حقوق قانونی  کشور  رتبه

  2006در 

  قدرت حقوق قاونی

  2010در  

  تغییر در

  قدرت حقوق قانونی 

  0  9  9  اسرائیل  1

  0  4  4  عربستان  2

  0  4  4  امارات  3

  0  4  4  کویت  4

  -  4  -  بحرین  5

  0  4  4  ایران  6

  0  4  4  اردن  7

  0  4  4  عمان  8

  0  3  3  مصر  9

  0  3  3  لبنان  10

  0  3  3  مراکش  11

  0  3  3  تونس  12

  0  3  3  الجزایر  13

  -  3  -  قطر  14

  0  3  3  عراق  15

  0  2  2  یمن  16

  0  1  1  سوریه  17

  0  0  0  فلسطین  18

Doing Business database:Source  

  بر اساس قدرت حقوق قانونی MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه  :32-4 جدول 
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  ):اخذ اعتبار( 1شاخص اطالعات اعتباري4.3.5.2

هاي شاخص اخذ اعتبار شاخص اطالعات اعتباري می باشد که میزان و کیفیت دسترسی به  یکی از بخش

اطالعات اعتباري بخش خصوصی یا غیر خصوصی را نشان می دهد، این شاخص از صفر تا شش می باشد و رقم 

  .باشد هاي دولتی و خصوصی می یري بیشتر اطالعات اعتباري دستگاهباالتر مبین فراگ

عالوه بر این احتماال این . کنند مؤسسات خصوصی بهتر از مؤسسات عمومی، مبادالت اعتباري را تسهیل می

مؤسسات خصوصی معموال فقط در یکی از دو حوزه . دانند دهندگان را مشتري اصلی خود می مؤسسات، قرض

کنند هر دو را  کنند در حالیکه مؤسسات عمومی سعی می یا حقوقی به صورت تخصصی کار میاشخاص حقیقی 

فروشان،  تري از قبیل اعتبار دهندگان تجاري، خرده حوزه وسیعاز مؤسسات خصوصی، اطالعات را . پوشش دهند

  ).  176، ص 1387میدري و قودچانی، (کنند  آوري می ها و اسناد عمومی دیگر جمع دادگاه

  .پردازد می 2010و  2006هاي  به بررسی این شاخص در حوزه کشورهاي منا در سال 33- 4جدول شماره 

  

                                        
1 Depth of credit information index (0-6)
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Doing Business database:Source  

  بر اساس عمق اطالعات اعتباري MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه  :33-4 جدول 

در بهترین وضعیت کشورهاي منطقه ) 6با رقم ( 2010و در سال ) 5با رقم ( 2006کشور عربستان در سال 

MENA و کشور مصر از سال ) 5با رقم ( 2010ال به س) با رقم یک( 2006کشور مراکش از سال . قرار دارد

نسبت به  2010به سال  2006داراي بهترین پیشرفت در سال ) 6با رقم ( 2010به سال ) 2با رقم ( 2006

و کشور یمن در سال  2010و  2006کشورهاي عراق و سوریه در سال . اند بوده MENAکشورهاي منطقه 

ایران در سال . اند که در رده آخر این جدول قرار گرفته) باشندیعنی رقم صفر می (داراي بدترین وضعیت  2006

داراي 2010اش ایجاد نکرده است و در سال هیچ تغییري در عمق اطالعات اعتباري) 3با رقم ( 2010و  2006

  کشور  رتبه
  عمق اطالعات اعتباري

  2010در 

  عمق اطالعات اعتباري

  2006در 

  تغییر در

  عمق اطالعات اعتباري

  +1  5  6  عربستان  1

  +4  2  6  مصر  2

  0  5  5  اسرائیل  3

  +3  2  5  امارات  4

  +4  1  5  مراکش  5

  +3  2  5  تونس  6

  +1  4  5  لبنان  7

  +1  3  4  کویت  8

  -  -  4  بحرین  9

  0  3  3  ایران  10

  +3  0  3  فلسطین  11

  0  2  2  اردن  12

  0  2  2  عمان  13

  +1  1  2  الجزایر  14

  -  -  2  قطر  15

  +2  0  2  یمن  16

  0  0  0  عراق   17

  0  0  0  سوریه  18
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اما هنوز جا براي پیشرفت بیشتر . می باشد MENAوضعیت متوسط رو به باالیی نسبت به کشورهاي منطقه 

  .دارد

اند زیرا  اند و یا روندي صعودي داشته یا تغییر نکرده 2010به  2006از سال  MENAهمه کشورهاي منطقه 

  .شود که هر چه این رقم باالتر می رود جذب سرمایه گذاران و کارآفرینان بیشتر می

  ):شاخص اخذ اعتبار( 1پوشش دفاتر ثبت رسمی دولتی4.3.5.3

براي فراهم نمودن ن پوشش دفاتر ثبت رسمی دولتی هاي شاخص اخذ اعتبار میزا یکی دیگر از بخش

که بر مبناي درصد از جمعیت بزرگسال گفته می  باشد اطالعات، موقعیت و امکانات مربوط به اخذ اعتبار می

باشد و  تر باشد، نشان دهنده کمتر دولتی بودن سیستم کسب و کار آن کشور می هر چه این رقم پائین. شود

  .تر است مطلوب

  .پردازد می 2010و  2006هاي  به بررسی این شاخص در کشورهاي حوزه منا در سال 34- 4جدول شماره 

باشد، رتبه اول این شاخص نشانده بدترین وضعیت براي  بدلیل اینکه این شاخص یک شاخص منفی می

رائیل، عربستان، تري دارند مثل اس است که رقم پائین  کسب و کار می باشد و بهترین وضعیت از آن کشورهایی

بهترین پیشرفت را کشوري داشته که بیشترین کاهش را از سال . بحرین، کویت، مراکش، قطر، عراق و سوریه

. شود کشور مراکش و بعد از آن عربستان را شامل می MENAانجام داده باشد که در منطقه  2010به  2006

باشد و بیشترین  به اول و بدترین وضعیت میکشور ایران در این شاخص که شاخصی منفی می باشد داراي رت

از  2010به  2006کشور ایران در سال . کشور ایران دارد MENAدر منطقه  2010به  2006افت را از سال 

باشد و باید به  تر شدن سیستم کسب و کار در ایران می ده دولتیدهن افزایش داشته که نشان 3/31به  7/13رقم 

  .تري شود باشد توجه جدي این شاخص که شاخص منفی می

  

  

  

                                        
1 Public registry coverage (% of adults)
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  کشور  رتبه
پوشش دفاتر ثبت رسمی 

  2006عمومی در 

پوشش دفاتر ثبت رسمی 

  2010عمومی در 

تغییر در پوشش دفاتر ثبت 

  رسمی عمومی

  +17.6  31.3  13.7  ایران  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  فلسطین  6

  +1.3  2.5  1.2  مصر  7

  +0.4  1  0.6  اردن  8

  -  0.2  -  الجزایر  9

  +0.1  0.2  0.1  یمن  10

  0  0  0  اسرائیل  11

  - 0.2  0  0.2  عربستان  12

  -  0  -  بحرین  13

  0  0  0  کویت  14

  -2  0  2  مراکش  15

  -  0  -  قطر  16

  0  0  0  عراق  17

  0  0  0  سوریه  18

  Doing Business database:Source  

  )دولتی(پوشش دفاتر ثبت رسمی عمومیبر اساس  MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه  :34-4 جدول 

به  2006تري می باشند در سال  که داراي اوضاع کسب و کار موفق MENAبیشتر کشورهاي منطقه 

تري می باشند یک  که داراي اوضاع کسب و کار ناموفقکشورهائی . اند عدد این شاخص را کاهش داده 2010

دولتی تر شدن سیستم کسب و کار در آن  دهنده اند که نشان طی کرده 2010به  2006روند افزایشی را از سال 

  .کشورها می باشد
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  )شاخص اخذ اعتبار( 1پوشش دفاتر ثبت رسمی خصوصی4.3.5.4

براي در اختیار گذاردن  ثبت رسمی خصوصی هاي شاخص اخذ اعتبار، پوشش دفاتر  یکی دیگر از بخش

. شود باشد که بر مبناي درصد از جمعیت بزرگسال بیان می میموقعیت، امکانات و اطالعات مربوط به اخذ اعتبار 

هاي  باشد و فرصت دهنده کمتر دولتی بودن سیستم کسب و کار آن کشور می هر چه این رقم باالتر باشد نشان

به بررسی این  35- 4جدول شماره .کند و کارآفرینان و سرمایه گذاران ایجاد می بیشتري براي مردم عادي

  .پردازد می 2010و  2006هاي  شاخص در کشورهاي حوزه منا در سال

  کشور  رتبه
پوشش دفاتر ثبت رسمی 

  2006خصوصی در 

پوشش دفاتر ثبت رسمی 

  2010خصوصی در 

تغییر در پوشش دفاتر ثبت 

  رسمی خصوصی

  -  89.8  -  اسرائیل  1

  -  34.9  -  بحرین  2

  +14.3  30.4  16.1  کویت  3

  +7.7  17.9  10.2  عربستان  4

  0  14  0  مراکش  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  ایران  10

  0  0  0  اردن  11

  0  0  0  عمان  12

  0  0  0  الجزایر  13

  -  0  -  قطر  14

  0  0  0  یمن  15

  0  0  0  عراق  16

  0  0  0  فلسطین  17

  0  0  0  سوریه  18

  Doing Business database:Source  

  پوشش دفاتر ثبت رسمی خصوصیبر اساس  MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه  :35-4 جدول 

                                        
1 Private bureau coverage (%of adults)
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در ) 8/89با رقم ( MENAگیري نسبت به کشورهاي منطقه  کشور اسرائیل با تفاوت چشم 2010در سال 

دهنده کمتر دولتی بودن سیستم کسب و کار در آن کشور است و کشور کویت  بهترین جایگاه قرار دارد که نشان

در این شاخص به جز کشورهاي . می باشد) 3/14با تغییر ( 2010به  2006داراي بهترین پیشرفت از سال 

با  2010و  2006در سال  MENAت، عربستان، مراکش و مصر بقیه کشورهاي منطقه اسرائیل، بحرین، کوی

. دهنده دولتی بودن نظام کسب و کار در آن کشورها است رقم صفر داراي بدترین وضعت می باشند که نشان

ه با رقم صفر داراي رتب 2010و  2006ایران جز کشورهایی است که در بدترین وضعیت قرار دارند و در سال 

  .دهنده دولتی بودن سیستم کسب و کار در ایران است می باشد که نشان MENAدهم در کشورهاي منطقه 

اند و یا روند  یا تغییري نداشته 2010به  2006در این شاخص از سال  MENAهمه کشورهاي منطقه 

  .ایران در این حوزه وضعیت مطلوبی ندارد. اند صعودي خوبی را طی کرده

ن کشورهاي جهان سومی و ایران با رتبه کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي توسعه یافته تفاوت زیادي بی

ایران نیز در این شاخص نسبت به سه حوزه دیگر داراي رتبه باالتري می باشد و داراي وضعیت . وجود دارد

که ادارات ثبت ها به اعتبارات بیشتر است  در کشورهایی دسترسی بنگاه) 9- 4نمودار(باشد  می تري نامناسب

فروشان،  هاي اعتبار دهندگان تجاري، خرده اعتبار اقدام به توزیع همزمان اطالعات مثبت و منفی، شامل داده

دسترسی به . کنند آوري و در دسترس قرار دادن اطالعات بصورت الکترونیکی می هاي خدمات عمومی، جمع بنگاه

ها به عنوان وثیقه استفاده شوند  دهد همه دارایی قه اجازه میها نیز در کشورهایی بیشتر است که قوانین وثی وام

میالدي ضروري 2010با توجه به نامطلوب بودن جایگاه ایران در این شاخص در سال ).  2006خیرخواهان،(

است که با مطالعه تجربه کشورهاي موفق در این حوزه و با در نظر گرفتن شرایط بومی ایران، اصالحات مورد 

  .پذیرد نیاز صورت



Source
جایگاه ایران در شاخص اخذ اعتبار

  .رتبه کشورهاي منتخب منا در شاخص اخذ اعتبار با هم مقایسه می شوند

در کنار ذ کر نام کشور داراي رتبه (مقایسه رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص اخذ اعتبار 

0

ایران

سومیجهانهايکشورمیانگین

توسعهحالدرهايکشورمیانگین

یافتهتوسعههايکشورمیانگین

ایران

2010سال 113

2009سال 109

1

0

عراق

عمان

اردن

ایران

امارات

عربستان صعودي

مالزي
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  Doing Business database:Source
جایگاه ایران در شاخص اخذ اعتبار  : 9-4 نمودار 

رتبه کشورهاي منتخب منا در شاخص اخذ اعتبار با هم مقایسه می شوند 10

Source:Doing Business database, 2010

مقایسه رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص اخذ اعتبار 

  )نخست در جهان

0 20 40 60 80

جهانهايکشورمیانگین

سومی

حالدرهايکشورمیانگین

توسعه

توسعه

83.2 32.4

80.6 30.6

رتبه شاخص اخذ اعتبار

167

127

127

113

71

61

50 100 150

10-4در نمودار شماره 

مقایسه رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص اخذ اعتبار : 10-4  نمودار

100 120

توسعههايکشورمیانگین

یافته

18.8

17.2

167

200
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 OECDشاخص سهولت اخذ اعتبار در کشور برتر منطقه و برتر جهان با متوسط منطقه منا و  36- 4در جدول

  .شوند مقایسه می

  

  شاخص

  عربستان صعودي

رتبه دوم منطقه (

  )پس از اسرائیل

  

MENA

  

  مالزي

  

OECD

  6.8  10  2.3  4  )0- 10(شاخص حقوق قانونی

  4.9  6  2.3  6  )0-6(شاخص اطالعات اعتباري

پوشش ثبت توسط نهاد دولتی 

  )درصد از جمعیت بزرگسال(

0  5.0  48.5  8.8  

خصوصی پوشش ثبت توسط نهاد 

  )درصد از جمعیت بزرگسال(

17.9  10.9  82  59.6  

Source:Doing Business database,2010

و  MENAمقایسه شاخص سهولت اخذ اعتبار در کشور برتر منطقه و برتر جهان با متوسط منطقه :36-4 جدول 

OECD  

  .گیرد مورد مقایسه قرار می OECDسهولت اخذ اعتبار در ایران با متوسط منطقه منا و  37-4در جدول 

MENAOECD  ایران  شاخص

  6.8  3.3  4  شاخص حقوق قانونی

  4.9  3.3  3  شاخص اطالعات اعتباري

  8.8  5.0  21.3  )درصد از جمعیت بزرگسال(پوشش ثبت توسط نهاد دولتی

  59.6  10.9  0  )جمعیت بزرگسال درصد از(پوشش ثبت توسط نهاد خصوصی 

2010,Doing Business database:Source  

OECDو  MENAمقایسه شاخص سهولت اخذ اعتبار در ایران با متوسط منطقه :37-4 جدول 

بانک  2010و  2009، 2008هاي  رتبه ایران در شاخص سهولت اخذ اعتبار را بر مبناي گزارش 38-4جدول 

.دهد جهانی نشان می
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  شاخص
Doing Business 

2008

Doing Business 
2009  

Doing Business 
2010  

  113  109  ....  رتبه

  4  4  4  شاخص حقوق قانونی

  4  4  4  شاخص اطالعات اعتباري

درصد از (نهاد دولتیپوشش ثبت توسط 

  )جمعیت بزرگسال

22.2  21.7  21.3  

درصد از (پوشش ثبت توسط نهاد خصوصی 

  )جمعیت بزرگسال

0  0  0  

2010,Doing Business database:Source  

  شاخص سهولت اخذ اعتبار در ایران: 38-4 جدول 

  .دهد شاخص سهولت اخذ اعتبار در ایران و کشورهاي منتخب منطقه را نشان می 39- 4جدول شماره 

  عمان  عربستان صعودي  عراق  امارات  ایران  

  127  61  167  71  113  رتبه

  4  4  3  4  4  شاخص حقوق قانونی

  2  6  0  5  2  شاخص اطالعات اعتباري

  1  0  0  7.3  31.3  )درصد از جمعیت بزرگسال(پوشش ثبت توسط نهاد دولتی

  0  17.9  0  12.6  0  )درصد از جمعیت بزرگسال(پوشش ثبت توسط نهاد خصوصی 

2010,Doing Business database:Source  

  شاخص سهولت اخذ اعتبار در ایران و کشورهاي منتخب منطقه: 39-4 جدول 

شاخص حمایت از سرمایه گذاران4.3.6
1

که استثمار سهامداران اقلیت مهار  گذاران، منافع بسیار زیادي براي جامعه دارد و در جایی سرمایهحمایت از 

گذاران از  در این شرایط سرمایه. گذاري ارزش ویژه و باالیی داشته و تمرکز مالکیت کمتر است شده است، سرمایه

  .)2006خیرخواهان، (درسی دارنبرند و کارآفرینان نیز به نقدینگی دست ها سود می وجود تنوع دارایی

                                        
1 Protecting Investors
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پردازد  هاي سهامی عام می این شاخص به بررسی میزان حمایت قانون از حقوق سهامداران اقلیت در شرکت

گذاران به  پذیري، سهولت دادخواست سهامداران و حمایت از سرمایه که در چهار مورد شاخص افشا، مسئولیت

  .شود شرح زیر بررسی می

  )شاخص حمایت از سرمایه گذاران( 1شاخص افشا4.3.6.1

گذاران باید آگاه باشند که  سرمایه. ترین نوع اصالحات در هر کشوري افزایش سطح افشاگري است آسان

به طوري که بتوانند از طریق رأي دادن، معامالتی را که . مدیران شرکت چه منافعی در معامالت پیشنهادي دارند

) 2006خیرخواهان، (وقف سازند یا براي دریافت خسارت اقامه دعوي کنندرساند را مت به منافع آنها آسیب می

باشد که عملکرد بهتر شاخص حمایت  دامنه این شاخص از صفر تا ده است و ارقام باالتر مبین افشاي بیشتر می

  .دهد از سرمایه گذاران را نشان می

  .پردازد می 2010و  2006هاي  به بررسی این شاخص در کشورهاي حوزه منا در سال 40 -4جدول 

و در سال ) 9با رقم ( 2006از لحاظ عددي کشور لبنان در سال  MENAدر لیست کشورهاي منطقه     

توانسته  2010به  2006کشور تونس از سال . باشند داراي بهترین وضعیت می) 9رقم (کشور عربستان با  2010

را انجام دهد ولی هنوز نتوانسته در رتبه ) پنج و رسیدن از صفر به+ 5تغییر وضعیت (است بهترین پیشرفت 

) با رقم صفر( 2006کشور تونس در سال . قرار گیرد و داراي رتبه سیزدهم می باشد MENAخوبی در منطقه 

به  2006کشور ایران از سال . داراي بدترین وضعیت منطقه می باشند) 4با رقم ( 2010و کشور عراق در سال 

باشد و اوضاع وخیمی در این شاخص دارد و  ي نکرده است و داراي رقم پنج میدر این شاخص تغییر 2010

براي اصالح مشکالت این شاخص باید توجه و . باشد می MENAداراي رتبه شانزدهم در کشورهاي منطقه 

  .اهتمام جدي در ایران بعمل آید

  

                                        
1 Extent of disclosure index (0-10)
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  تغییر در افشا  2010افشا در   2006افشا در   کشور  رتبه

  +2  9  7  عربستان  1

  0  9  9  لبنان  2

  -  8  -  بحرین  3

  +1  8  7  مصر  4

  0  8  8  عمان  5

  0  7  7  اسرائیل  6

  0  7  7  کویت  7

  0  6  6  فلسطین  8

  0  6  6  الجزایر  9

  0  6  6  سوریه  10

  0  6  6  یمن  11

  0  6  6  مراکش  12

  +5  5  0  تونس  13

  -  5  -  قطر  14

  0  5  5  اردن  15

  0  5  5  ایران  16

  0  4  4  امارات  17

  0  4  4  عراق  18

  Doing Business database:Source  

  بر اساس افشاء MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه : 40-4 جدول

در این شاخص تغییري پیدا  2010به  2006از سال  MENAتقریباً می توان گفت اکثر کشورهاي منطقه 

  .اند اندکی از آنها پیشرفت داشتهاند و تنها تعداد  نکرده

  )شاخص حمایت از سرمایه گذاران( 1)شاخص مسئولیت مدیر(مسئولیت پذیري 4.3.6.2

                                        
1 Extent of director liability index (0-10)
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هاي شاخص حمایت از سرمایه گذاران، شاخص مسئولیت مدیر می باشد که دامنه آن از  یکی دیگر از بخش

دهد و همچنین  مدیر را نشان می هر چه این رقم باالتر باشد گستره بیشتر شاخص مسئولیت. باشد صفر تا ده می

  .دهنده عملکرد بهتر شاخص حمایت از سرمایه گذاران است نشان

  .پردازد می 2010و  2006هاي  به بررسی این شاخص در حوزه کشورهاي منا در سال 41-4جدول 

  کشور  رتبه
  مسئولیت پذیري

  2006در  

  مسئولیت پذیري 

  2010در 

  تغییر در 

  مسئولیت پذیري

  0  9  9  اسرائیل  1

  +1  8  7  عربستان  2

  0  7  7  کویت  3

  0  7  7  امارات   4

  0  6  6  الجزایر  5

  -  6  -  قطر   6

  0  5  5  فلسطین  7

  +1  5  4  تونس   8

  0  5  5  عمان  9

  0  5  5  عراق  10

  0  5  5  سوریه  11

  -  4  -  بحرین  12

  0  4  4  اردن  13

  0  4  4  یمن  14

  0  4  4  ایران  15

  0  3  3  مصر  16

  0  2  2  مراکش  17

  0  1  1  لبنان  18

Doing Business database:Source  

  بر اساس مسئولیت پذیري MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه  :41-4 جدول

داراي رتبه اول در منطقه ) 9با رقم ( 2010و چه در سال ) 9با رقم ( 2006کشور اسرائیل چه در سال 

MENA بهترین پیشرفت را ) 8با رقم ( 2010به سال ) 7با رقم ( 2006باشد و کشور عربستان نیز در سال  می

داراي رتبه هجدهم و بدترین ) با رقم یک( 2010و 2006هاي  لبنان در سال. داشته است MENAدر منطقه 
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تغییري نداشته و داراي رتبه پانزدهم  4با رقم  2010به  2006ایران از سال . می باشد MENAوضعیت منطقه 

  .که رتبه بدي است، می باشد و باید در این شاخص نیز اصالحاتی را انجام دهد

اند و تنها کشور  در این شاخص تغییري نداشته 2010به  2006از سال  MENAاکثر کشورهاي منطقه 

.اند ي صعودي را پشت سر گذاشتهعربستان و تونس روند

  )شاخص حمایت از سرمایه گذاران( 1شاخص سهولت دادخواست سهام داران4.3.6.3

باشد که  هاي شاخص حمایت از سرمایه گذاران، شاخص سهولت دادخواست سهامداران می یکی دیگر از بخش

یب قانونی سوء رفتار مدیران و ارقام باالتر مبین توان بیشتر سهامداران براي تعق. دامنه آن از صفر تا ده است

  .باشد عملکرد بهتر شاخص حمایت از سرمایه گذاران می

  .پردازد می 2010و  2006هاي  به بررسی این شاخص در کشورهاي حوزه منا در سال 42-4جدول 

داراي رتبه اول و بهترین وضعیت می باشد و کشور ) 9با رقم ( 2010و  2006هاي  کشور اسرائیل در سال

کشور ایران  ). داشته+ 1روند صعودي (تغییر داشته است  2010به  2006عربستان تنها کشوري است که از سال 

. داراي بدترین وضعیت می باشد MENAبا رقم صفر و با رتبه هجده در منطقه  2010و  2006هاي  در سال

ست سهامداران از سال بجز کشور عربستان تغییري در سهولت دادخوا MENAدر تمامی کشورهاي منطقه 

  .است رخ نداده است و تغییر همه کشورها صفر بوده 2010به سال  2006

  

                                        
1Ease of shareholder suits index (0-10)
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  کشور  رتبه
سهولت دادخواست 

  2006سهامداران در 

سهولت دادخواست 

  2010سهامداران در 

تغییر در سهولت دادخواست 

  سهامداران

  0  9  9  اسرائیل  1

  0  7  7  فلسطین  2

  0  6  6  تونس  3

  0  5  5  کویت  4

  -  5  -  بحرین  5

  0  5  5  مصر  6

  0  5  5  لبنان  7

  +1  4  3  عربستان  8

  0  4  4  الجزایر  9

  -  4  -  قطر  10

  0  4  4  عراق  11

  0  4  4  اردن  12

  0  2  2  عمان  13

  0  2  2  سوریه  14

  0  2  2  امارات  15

  0  2  2  یمن  16

  0  1  1  مراکش  17

  0  0  0  ایران  18

Doing Business database:Source  

  بر اساس سهولت دادخواست سهامداران MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه : 42-4 جدول 

  1)شاخص حمایت از سرمایه گذاران(شاخص حمایت از سهامداران 4.3.6.4

دامنه این شاخص از صفر تا ده می باشد و رقم باالتر نشان دهنده عملکرد بهتر شاخص حمایت از سرمایه  

  .هر چه این ارقام باالتر باشد جذب کارآفرینان و سرمایه گذاران در آن کشور بیشتر خواهد بود. گذاران است

  .پردازد می 2010و  2006هاي  به بررسی این شاخص در کشورهاي حوزه منا در سال 43-4جدول 

  

                                        
1 Strength of investor protection index (0-10)



144

  کشور  رتبه
  حمایت از سرمایه گذاران

  2006در 

  حمایت از سرمایه گذاران

  2010در 

  تغییر در

  حمایت از سرمایه گذاران

  0  8.3  8.3  اسرائیل  1

  1.3  7  5.7  عربستان  2

  0  6.3  6.3  کویت  3

  0  6  6  فلسطین  4

  -  5.7  -  بحرین  5

  +2  5.3  3.3  تونس  6

  +0.3  5.3  5  مصر  7

  0  5.3  5.3  الجزایر  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  سوریه  14

  0  4.3  4.3  امارات  15

  0  4  4  یمن  16

  0  3  3  مراکش  17

  0  3  3  ایران  18

  Doing Business database:Source  

  بر اساس حمابت از سرمایه گذاران MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه  :43-4 جدول 

داراي رتبه اول و بهترین وضعیت منطقه ) 3/8با رقم ( 2010و چه در سال  2006کشور اسرائیل چه در سال 

MENA داراي بیشترین  )3/5با رقم ( 2010به سال ) 3/3با رقم ( 2006باشد و کشور تونس از سال  می

به سال ) 7/5با رقم ( 2006می باشد و بعد از آن بهترین پیشرفت را کشور عربستان از سال ) مثبت دو(پیشرفت 

) 3با رقم ( 2010و چه در سال  2006کشور ایران و مراکش چه در سال . به دست آورده است)7با رقم ( 2010

جهت بهبود . بدترین وضعیت منطقه می باشندو  MENAبه ترتیب داراي رتبه هجدهم و هفدهم منطقه 

  . وضعیت نامطلوب ایران در منطقه منا انجام اصالحات و تالش براي جذب کارآفرینان ضروري است

تغییري در حمایت از سرمایه گذاران  2010به سال  2006از سال  MENAاکثر کشورهاي منطقه 

  .اند ي صعودي را پشت سر گذاشتهاند و تنها سه کشور عربستان، تونس و مصر روند نداشته



اي دیگر در این شاخص دیده می شود و تفاوت 

ز سرمایه گذاران می این شرایط نشان دهنده نداشتن شرایط الزم براي حمایت ا

Source  

گذاران جایگاه ایران در شاخص حمایت از سرمایه

در کنار ذ کر (مقایسه رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص حمایت قضایی از سهامداران جز 

ایران

میانگین کشور هاي در حال توسعه

ایران

2010سال  165

2009سال  164

رتبه شاخص حمایت ازسرمایه گذاران

1

0

ایران

امارات

اردن

عراق

عمان

صعودیعربستان

نیوزلند
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اي دیگر در این شاخص دیده می شود و تفاوت  یکی از بدترین رتبه هاي ایران نسبت به سه حوزه مقایسه

این شرایط نشان دهنده نداشتن شرایط الزم براي حمایت ا. بسیاري با سه حوزه دیگر دارد

  )11نمودار.(کند کار ایفا میسزایی درحوزه کسب و 

Doing Business database:Source
جایگاه ایران در شاخص حمایت از سرمایه : 11-4 نمودار 

Source:Doing Business database, 2010

مقایسه رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص حمایت قضایی از سهامداران جز 

  )نام کشور داراي رتبه نخست در جهان

0 20 40 60 80 100 120

ایران

میانگین کشور هاي در حال توسعه

ایران
میانگین کشور هاي جهان  

سومی

میانگین کشور هاي در  

حال توسعه

میانگین کشور هاي توسعه  

165 66.4 51

164 70.8 48.6

رتبه شاخص حمایت ازسرمایه گذاران

165

119

119

119

93

10

50 100 150

یکی از بدترین رتبه هاي ایران نسبت به سه حوزه مقایسه 

بسیاري با سه حوزه دیگر دارد

سزایی درحوزه کسب و باشد که نقش به 

مقایسه رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص حمایت قضایی از سهامداران جز :  12-4 نمودار 

140 160 180

میانگین کشور هاي توسعه  

یافته

32.2

30.4

رتبه شاخص حمایت ازسرمایه گذاران

165

200
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شاخص حمایت از سهامدارن جزء در کشور برتر منطقه و برتر جهان بر مبناي گزارش  44 -4در جدول 

  .شوند با هم مقایسه می OECDه منا و بانک جهانی با متوسط منطق 2010

  شاخص

  عربستان صعودي

دوم منطقه پس از (

  )اسرائیل

  منطقه

MENA

  

  نیوزلند

  منطقه

OECD

  5.9  10  6.3  9  )0- 10(اندازه شاخص افشا 

  اندازه شاخص مسولیت مدیر

)10-0(  

8  4.8  9  5  

اندازه شاخص قدرت تعقیب قانونی 

  )0- 10(سهامداران

4  3.7  10  6.6  

اندازه شاخص حمایت قضایی از 

  )0-10(سهامداران جز

7  4.9  9.7  5.8  

2010, Doing Business database:Source  

مقایسه شاخص سهولت حمایت از سهامداران جز در کشوربرتر منطقه و برتر جهان با متوسط منطقه   :44-4 جدول 

MENA  وOECD  

هاي مختلف و مقایسه آن  مبین رتبه شاخص حمایت قضایی از سهامداران جزء در ایران در سال 45-4جدول 

  .باشد می OECDبا متوسط منطقه منا و 

  Doing Business 
2008  

Doing Business 
2009  

Doing Business 
2010  

  165  164  .....  رتبه

  3  3  3  رقم شاخص

  OECDمنطقه   MENA منطقه  ایران  

  2010DB(  3  4.9  5.8(رقم شاخص

2010, Doing Business database:Source  

شاخص حمایت قضایی از سهامداران جز در ایران در سال هاي مختلف و مقایسه آن با متوسط   :45-4 جدول 

  2010منطقه در گزارش 

  عمان  عربستان صعودي  عراق  امارات  ایران  

  93  16  119  119  165  رتبه 

  5.0  7.0  4.3  4.3  2  رقم شاخص

2010, Doing Business database:Source  

  شاخص حمایت قضایی از سهامداران جز در ایران و کشورهاي منتخب منطقه  :46-4 جدول 



147

پرداخت مالیاتسهولت شاخص 4.3.7
1

پردازد که یک شرکت با اندازه متوسط در یک سال مالی براي پرداخت  به بررسی فرآیندهایی میاین شاخص 

که با توجه به عواملی چون تعداد پرداخت، زمان صرف شده، نرخ مالیات و مأخذ تعلق . مالیات باید بپردازد

  .گردد مالیات به شرح زیر محاسبه می

  )شاخص پرداخت مالیات( 2شاخص تعداد پرداخت4.3.7.1

ها می باشد که هرچه این تعداد کمتر باشد  هاي شاخص پرداخت مالیات شاخص تعداد پرداخت کی از بخشی

ها را در  این شاخص تعداد پرداخت. نشان دهنده وضعیت بهتر براي جذب کارآفرینان و سرمایه گذاران می باشد

  .یک سال مالی نشان می دهد

  .دهد در کشورهاي حوزه منا نشان می 2010و  2006هاي  وضعیت این شاخص را در سال 47-4جدول 

  کشور  رتبه
  تعدا پرداخت

  2006در سال  

  تعداد پرداخت

  2010در سال  

  تغییر در

  تعداد پرداخت 

  -  1  -  قطر  1

  0  13  13  عراق  2

  0  14  14  امارت  3

  0  14  14  عربستان  4

  0  14  14  عمان  5

  -1  15  14  کویت  6

  0  19  19  لبنان  7

  0  20  20  سوریه  8

  0  22  22  ایران  9

  0  22  22  تونس  10

  -  25  -  بحرین  11

  0  26  26  اردن  12

  0  27  27  فلسطین  13

  0  28  28  مراکش   14

                                        
1 Paying Taxes

2 Payments (number per year)



148

  کشور  رتبه
  تعدا پرداخت

  2006در سال  

  تعداد پرداخت

  2010در سال  

  تغییر در

  تعداد پرداخت 

  +13  29  42  مصر  15

  +1  33  34  اسرائیل  16

  +12  34  46  الجزایر  17

  0  44  44  یمن  18

  Doing Business database:Source  

  بر اساس تعداد پرداخت MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه  :47-4 جدول 

باشد و کشور مصر  می MENAداراي بهترین وضعیت در حوزه کشورهاي منطقه  2010کشور قطر در سال 

است که البته هنوز جایگاه +) 13(داراي بهترین پیشرفت ) 29با رقم ( 2010به سال ) 42با رقم ( 2006از سال 

کشور الجزایر نیز همانند مصر در جایگاه خوبی قرار . باشد می 15ندارد و داراي رتبه  MENAخوبی در منطقه 

و کشور الجزایر در  2010یمن در سال . را داشته است+) 12(ندارد ولی بعد از کشور مصر یک پیشرفت صعودي 

 MENAکشور کویت تنها کشوري در منطقه . می باشند MENAداراي بدترین وضعیت منطقه  2006سال 

با رقم ( 2010و  2006هاي  کشور ایران در سال. افت کرده است) -1( 2010به سال  2006می باشد که از سال 

  .ی باشدم است، MENAداراي رتبه نهم که رتبه متوسطی در منطقه  هیچ تغییري نداشته و) 22

تغییري رخ نداده و تنها کشور کویت  MENAدر اکثر کشورهاي منطقه  2010به سال  2006از سال 

  .اند روندي نزولی و کشورهاي مصر و اسرائیل و الجزایر روندي صعودي را طی کرده

  )شاخص پرداخت مالیات( 1شاخص زمان صرف شده4.3.7.2

پرداخت مالیات در یک سال مالی می باشد که هر چه این ) ساعت(شاخص زمان صرف شده، براساس زمان 

  .زمان کمتر باشد جذب کارآفرینان و سرمایه گذاران بیشتر خواهد بود

  پردازد می 2010و  2006هاي  به بررسی این شاخص را در کشورهاي حوزه منا در سال 48- 4جدول شماره 

  

  

                                        
1 Time (hours per year)
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  کشور  رتبه
  زمان صرف شده 

  2006در 

  زمان صرف شده 

  2010در 

  تغییر در

  زمان صرف شده 

  0  12  12  امارات  1

  -  36  -  قطر  2

  -  36  -  بحرین  3

  -10  62  52  عمان  4

  -10  679  69  عربستان  5

  0  101  101  اردن  6

  0  118  118  کویت  7

  0  154  154  فلسطین  8

  0  180  180  لبنان  9

  +40  228  268  تونس  10

  0  230  230  اسرائیل  11

  0  248  248  یمن  12

  0  312  312  عراق  13

  0  336  336  سوریه  14

  0  344  344  ایران  15

  0  358  358  مراکش  16

  0  451  451  الجزایر  17

  +24  480  504  مصر  18

Doing Business database:Source  

  بر اساس زمان صرف شده MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه  :48-4 جدول 

تغییري نکرده است و داراي رتبه یک و بهترین ) 12با رقم ( 2010به سال  2006از سال  اماراتکشور 

توانسته ) ساعت 228با ( 2010به سال ) ساعت 268با ( 2006کشور تونس از سال . می باشد MENAوضعیت 

را داشته باشد اما هنوز در جایگاه  MENAساعت را کاهش داده و بهترین پیشرفت در لیست منطقه  40است 

و ) ساعت 504 با( 2006کشور مصر چه در سال . مطلوبی در این لیست قرار ندارد و داراي رتبه دهم می باشد

و . می باشد MENAداراي رتبه هجدهم و بدترین وضعیت منطقه ) ساعت 480با ( 2010چه در سال 

کشور .باشد می) منفی ده ساعت(مربوط به کشورهاي عمان و عربستان  2010به  2006بیشترین افت از سال 

و داراي رتبه پانزدهم که رتبه  ثابت بوده و تغییري نداشته) ساعت 344با ( 2010و  2006هاي  ایران در سال
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متوسط رو به پائینی است، می باشد و باید براي جذب سرمایه گذاران و کارآفرینان سعی شود که زمان پرداخت 

   .مالیات کاهش یابد

اند و تنها تعداد اندکی از  تغییري نکرده 2010به سال  2006از سال  MENAبیشترکشورهاي منطقه 

  .اند داشته) عمان و عربستان(یا افت )  تونس و مصر(کشورها رشد 

  )شاخص پرداخت مالیات( 1شاخص مالیات بر سود4.3.7.3

را برحسب درصد بیان می کند که هر چه این درصد پائین تر باشد مالیات بر سود این شاخص، میزان 

  .جذابیت بیشتري براي کارآفرینان و سرمایه گذاران دارد

  .پردازد می 2010و  2006هاي  ورهاي حوزه منا در سالبه بررسی این شاخص را در کش 49 -4جدول 

) با رقم صفر درصد سود( MENAمارات و بحرین به ترتیب داراي رتبه اول تا سوم منطقه اکشورهاي قطر و 

درصد داراي رتبه هجدهم و بدترین  1/35کشور یمن با . می باشند که در بهترین وضعیت منطقه قرار دارند

  .درصد در رتبه چهاردهم که رتبه ضعیفی است، قرار دارد 9/17ایران با . باشدمی  MENAوضعیت منطقه 

 2010ایم و تنها آمار سال  آماري از این شاخص نداشته Doing Businessدر سایت  2006در سال 

  .درصد است 1/35در دسترس می باشد که ارقام آن از صفر تا  MENAکشورهاي منطقه 

  

                                        
1 Profit tax (%)
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  مالیات بر سود   کشور  رتبه

  2006در 

  مالیات بر سود 

  2010در 

  تغییر در

  مالیات بر سود 

  -  0  -  قطر  1

  -  0  -  امارات  2

  -  0  -  بحرین  3

  -  2.1  -  عربستان  4

  -  4.7  -  کویت  5

  -  6.1  -  لبنان  6

  -  6.6  -  الجزایر  7

  -  9.7  -  عمان  8

  -  13.8  -  مصر  9

  -  14.9  -  عراق  10

  -  15  -  تونس  11

  -  15.1  -  اردن  12

  -  16.2  -  فلسطین  13

  -  17.9  -  ایران  14

  -  18.1  -  مراکش  15

  -  23.2  -  سوریه  16

  -  24.7  -  اسرائیل  17

  -  35.1  -  یمن  18

Doing Business database:Source  

  بر اساس مالیات بر سود MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه   :49-4 جدول 

  )شاخص پرداخت مالیات( 1شاخص مالیات بر کار و مشارکت4.3.7.4

هاي اقتصادي انجام  و فعالیتشاخص مالیات بر کار و مشارکت  ،هاي شاخص پرداخت مالیات یکی از بخش

تر و موجب  ذاران جذابگ هر چه این درصد کمتر باشد براي سرمایه. باشد شده توسط فعاالن اقتصادي می

  .دشو ذاري بیشتر میگ سرمایه

  .پردازد می 2010و  2006هاي  به بررسی این شاخص در کشورهاي حوزه در سال 50 -4جدول 

                                        
1 Labor tax and contributions (%)
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  مالیات بر کار و مشارکت  کشور  رتبه

  2006در 

  مالیات بر کار و مشارکت

  2010در 

  تغییر در

  مالیات بر کار و مشارکت

  -  0  -  سوریه  1

  -  0  -  فلسطین  2

  -  5.3  -  اسرائیل  3

  -  10.7  -  کویت  4

  -  11.3  -  قطر  5

  -  11.3  -  یمن  6

  -  11.8  -  عمان  7

  -  12.4  -  عربستان  8

  -  12.4  -  اردن  9

  -  13.5  -  عراق  10

  -  14.1  -  امارات  11

  -  14.7  -  بحرین  12

  -  22.2  -  مراکش   13

  -  24.1  -  لبنان  14

  -  25.2  -  توسن  15

  -  25.6  -  مصر  16

  -  25.9  -  ایران  17

  -  29.7  -  الجزایر  18

  Doing Business database:Source  

  مالیات بر کار و مشارکتبر اساس  MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه  :50-4 جدول 

به ترتیب کشورهاي سوریه و فلسطین در این شاخص با عدد صفر داراي رتبه اول و دوم و بهترین وضعیت در 

 MENAداراي رتبه هجدهم و بدترین وضعیت منطقه  7/29الجزایر با رقم . می باشند MENAمنطقه 

  ..است، قرار داردرتبه هفدهم که رتبه بدي  در  9/25ایران با رقم  2010در سال . باشد می

در دسترس ما بوده است که ارقام آن در  Doing Businessدر این شاخص در سایت  2010تنها آمار سال 

هر چه این عدد کمتر باشد وضعیت بهتري را در کسب و  .باشد می 7/29از صفر تا  MENAنطقه کشورهاي م

  .کار آن کشور نشان می دهد
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  ):شاخص پرداخت مالیات( 1شاخص سایر مالیاتها4.3.7.5

هایی است که دولت بر اساس مأخذ  دیگر از عوامل مؤثر بر شاخص پرداخت مالیات، تنوع و تکثر مالیاتیکی 

گذاران و فعاالن اقتصادي  کثرت مأخذ تعلق مالیاتی از عوامل بازدارنده سرمایه. کند تعیین میتعلق مالیات 

هر چه ارقام این شاخص کمتر باشد نشان دهنده وضعیت بهتر کسب و کار در آن کشور و باشد در نتیجه  می

ر کشورهاي حوزه منا به بررسی این شاخص د 51 -4جدول  .جذب بیشتر کارآفرینان و سرمایه گذاران می باشد

  .ردازدپ می 2010و  2006هاي  در سال

  کشور  رتبه
  سایر مالیات ها

  2006در 

  سایر مالیات ها 

  2010در 

  تغییر در

  سایر مالیات ها 

  -  0  -  قطر  1

  -  0  -  امارات  2

  -  0  -  عربستان  3

  -  0  -  کویت  4

  -  0  -  لبنان  5

  -  0  -  عراق  6

  -  0.1  -  عمان  7

  -  0.4  -  بحرین  8

  -  0.4  -  ایران  9

  -  0.6  -  فلسطین  10

  -  1.4  -  مراکش  11

  -  1.4  -  یمن  12

  -  2.5  -  اسرائیل  13

  -  3.6  -  اردن  14

  -  3.6  -  مصر  15

  -  19.7  -  سوریه  16

  -  22.5  -  تونس  17

  -  35.7  -  الجزایر  18

  Doing Business database:Source  

  ها بر اساس سایر مالیات MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه  :51-4 جدول 

                                        
1 Other taxes (%)
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) با عدد صفر(رتبه یک تا شش در مارات و عربستان و کویت و لبنان و عراق ابه ترتیب کشورهاي قطر و 

 MENAو رتبه هجده داراي بدترین وضعیت در منطقه  7/35کشور الجزایر با رقم  .قرار دارند MENAمنطقه 

در وضعیت متوسطی قرار  MENAو رتبه نهم در لیست کشورهاي منطقه 0.4 عددکشور ایران با . می باشد

  .گرفته است

ارقام آن از صفر تا  MENAدر دست می باشد که در حوزه منطقه  2010در این شاخص نیز تنها آمار سال 

  .می باشد 7/35

  )شاخص پرداخت مالیات( 1شاخص کل نرخ مالیات4.3.7.6

باشد که ارقام آن هر چه کمتر باشد  شاخص کل نرخ مالیات می ،هاي شاخص پرداخت مالیات شیکی از بخ

  .دهنده وضعیت بهتر کسب و کار و جذب بیشتر کارآفرینان و سرمایه گذاران است نشان

  .ردازدپ می 2010و  2006هاي  به بررسی این شاخص در کشورهاي حوزه منا در سال 52 -4جدول 

) 14.4با رقم ( 2006مارات در سال اداراي بهترین وضعیت و کشور ) 11.3با رقم ( 2010کشور قطر در سال 

با ( 2010به سال ) 195ا رقم ب( 2006کشور یمن از سال . باشند می MENAداراي بهترین وضعیت منطقه 

ر چه هنوز در جایگاه بوده است اگ MENAدر منطقه ) 147.2یعنی کاهش (داراي بهترین پیشرفت ) 47.8رقم

و کشور ) 72با رقم ( 2010کشور الجزایر در سال . باشد مطلوبی در منطقه قرار ندارد و داراي رتبه شانزدهم می

داراي بدترین وضعیت در منطقه در این دو سال قرار دارند و کشور لبنان از ) 195با رقم ( 2006یمن در سال 

کشور ایران از سال .را داشته است) - 5.2(بیشترین افت ) 30.2با رقم ( 2010به سال ) 35.4رقم با ( 2006سال 

تغییري نداشته و داراي رتبه پانزدهم که رتبه متوسط رو به پائینی در منطقه ) 44.2با رقم ( 2010به  2006

MENA می باشد ،است.   

  .)ند صعودي یا نزولیرو(این شاخص تغییر کرده استکثرکشورها در ا 2010به  2006از سال 

  

                                        
1 Total tax rate (% profit)
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  کشور  رتبه
  کل نرخ مالیات

  2006در  

  کل نرخ مالیات

  2010در  

  تغییر در

  کل نرخ مالیات 

  -  11.3  -  قطر  1

  +0.3  14.1  14.4  امارات  2

  0  14.5  14.5  عربستان  3

  -  15  -  بحرین  4

  - 1.1  15.5  14.4  کویت  5

  +6  16.8  22.8  فلسطین  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  اسرائیل  11

  +1.7  41.7  43.4  مراکش  12

  +3.6  42.9  46.5  سوریه  13

  11.3  43  54.3  مصر  14

  0  44.2  44.2  ایران  15

  +147.2  47.8  195  یمن  16

  - 1.8  62.8  61  تونس  17

  - 4.9  72  76.9  الجزایر  18

  Doing Business database:Source  

  بر اساس کل نرخ مالیات MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه :52-4 جدول 

باشد که در آن رتبه کشورهاي توسعه یافته باالتر از رتبه  هاي قابل توجه می پرداخت مالیات یکی از شاخص

تر در کشورهاي توسعه یافته نسبت  هاي سنگین این نشان از پرداخت مالیات و باشد می کشورهاي در حال توسعه

نزدیک به رتبه کشورهاي جهان سومی در این شاخص رتبه ایران نیز  باشد و به کشورهاي در حال توسعه می



Source  

  جایگاه ایران در شاخص پرداخت مالیات

رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در کنار ذکر نام کشور داراي رتبه نخست در جهان مورد 

در کنار ذ کر نام کشور داراي (مقایسه رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص پرداخت مالیات  

ایران

میانگین کشور هاي جهان سومی

میانگین کشور هاي در حال توسعه

میانگین کشور هاي توسعه یافته

ایران

2010سال  117

2009سال  107

ایران
عراق
اردن
عمان

صعودیعربستان
امارات
مالدیو
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  Doing Business database:Source
جایگاه ایران در شاخص پرداخت مالیات : 13-4 نمودار 

رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در کنار ذکر نام کشور داراي رتبه نخست در جهان مورد 

Source:Doing Business database, 2010

مقایسه رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص پرداخت مالیات  

  )رتبه نخست در جهان

0 20 40 60 80 100

ایران

میانگین کشور هاي جهان سومی

میانگین کشور هاي در حال توسعه

میانگین کشور هاي توسعه یافته

ایران
میانگین کشور هاي جهان  

سومی

میانگین کشور هاي در حال  

توسعه

117 119.6 31.4

107 112.6 29

رتبه شاخص پرداخت مالیات

117
53

26
8
7
4
1

0 20 40 60 80 100 120 140

ایران
عراق
اردن
عمان

عربستان
امارات
مالدیو

).13-4نمودار(باشد می

رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در کنار ذکر نام کشور داراي رتبه نخست در جهان مورد  14-4در نمودار 

  . گیرند مقایسه قرار می

مقایسه رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص پرداخت مالیات   :14-4 نمودار 

100 120 140

میانگین کشور هاي در حال   میانگین کشور هاي توسعه  

یافته

54.6

52.6

140



157

شاخص سهولت پرداخت مالیات در کشور برتر منطقه و جهان با متوسط منطقه منا و  53- 4در جدول شماره 

OECD  شوند مقایسه می.  

  OECDمنطقه   مالدیو  MENA منطقه  قطر  

  44.5  9.1  32.9  11.3  )درصد از سود(کل نرخ مالیات 

تعداد پرداخت در سال تحت عنوان 

  مالیات

1  22.9  1  12.8  

کل زمان صرف شده براي پرداخت 

  )ساعت(مالیات

36  204.2  0  194.1  

Source:Doing Business database, 2010

مقایسه شاخص سهولت پرداخت مالیات  در کشوربرتر منطقه و برتر جهان با متوسط منطقه  :53-4 جدول 

MENA  وOECD  

  .ف نمایش داده شده استهاي مختل رتبه شاخص سهولت پرداخت مالیات در ایران در سال 54-4در جدول 

  Doing Business 
2008  

Doing Business 
2009  

Doing Business 
2010  

  117  107  ....  رتبه

  44.2  44.2  44.2  )درصد از سود(کل نرخ مالیات 

  22  22  22  تعداد پرداخت در سال تحت عنوان مالیات

کل زمان صرف شده براي پرداخت 

  )ساعت(مالیات

244  244  244  

2010, Doing Business database:Source

  شاخص سهولت پرداخت مالیات در ایران: 54-4 جدول 

  . شوند مقایسه می OECDشاخص سهولت پرداخت مالیات در ایران با متوسط منطقه منا و  55 -4در جدول 

  OECDمنطقه   MENA منطقه  ایران  

  44.5  22.9  44.2  )درصد از سود(کل نرخ مالیات 

  12.8  22.9  22  عنوان مالیاتتعداد پرداخت در سال تحت 

  194.1  204.2  244  )ساعت(کل زمان صرف شده براي پرداخت مالیات

2010, Doing Business database:Source  

OECDو  MENAمقایسه شاخص سهولت پرداخت مالیات در ایران با متوسط منطقه : 55-4 جدول 

  .کند شاخص سهولت پرداخت مالیات در ایران و کشورهاي منتخب منطقه را با هم مقایسه می 56 -4جدول 
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  عربستان  عراق  امارات  ایران  

  صعودي

  عمان

  8  7  53  4  117  رتبه

  21.6  14.5  28.4  14.1  44.2  )درصد از سود(کل نرخ مالیات 

  14  14  13  14  22  تعداد پرداخت در سال تحت عنوان مالیات

  62  79  212  12  244  )ساعت(صرف شده براي پرداخت مالیات کل زمان

2010, Doing Business database:Source  

  مقایسه شاخص سهولت پرداخت مالیات در ایران و کشورهاي منتخب منطقه: 56-4 جدول 

شاخص تجارت فرامرزي4.3.8
1

پردازد و براي تشخیص و  هاي تجاري با سایر کشورها می سهولت انجام فعالیتاین شاخص به بررسی میزان 

تعیین میزان این سهولت از مواردي چون تعداد اسناد براي صادرات، زمان صرف شده براي صادرات، هزینه 

  .کند صادرات و همچنین واردات کاال و خدمات به شرح زیر استفاده می

  2)اخص تجارت فرامرزيش(شاخص تعداد اسناد براي صادرات 4.3.8.1

هاي شاخص تجارت برون مرزي براساس تعداد اسناد الزم براي صادرات آن کشور مطرح می  یکی از قسمت

شود که هر چه این تعداد کمتر باشد شرایط ایده آل تري براي کسب و کار در بخش صادرات ایجاد می کند و 

  .کند سرمایه گذاران و کارآفرینان بیشتري را جذب می

  .ردازدپ می 2010و  2006هاي  به بررسی این شاخص در کشورهاي حوزه منا در سال 57 -4ل جدو

داراي بهترین وضعیت ) 4با تعداد ( 2010در سال  اماراتو کشور ) 5با تعداد ( 2006کشور اسرائیل در سال 

بهترین ) 8 با تعداد( 2010به سال ) 12با تعداد ( 2006د و کشور سوریه از سال نباش می MENAمنطقه 

 15قرار ندارد و داراي رتبه  MENAدر منطقه  مناسبیاگرچه هنوز در جایگاه  را داشته،+) 4(پیشرفت 

داراي بدترین وضعیت و ) 10با رقم ( 2010و چه در سال  2006کشورهاي عراق و عمان چه در سال . باشد می

منفی یک افزایش ) 7با رقم ( 2010سال  به) 6با رقم ( 2006باشند و کشور مراکش از سال  می 17و  18رتبه 

                                        
1 Trading Across Borders

2 Documents to export(number)
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 2010 و2006 هاي کشور ایران در سال. تعداد اسناد براي صادرات داشته و تنها کشوري است که افت کرده است

باید  و که رتبه متوسط رو به پائینی است قرار دارد MENA منطقه 13رتبه  درتغییري نداشته و ) 7با رقم (

  .عداد اسناد براي صادرات بعمل آیداصالحات الزم در جهت کاهش ت

  تعداد اسناد براي صادرات  کشور  رتبه

  2006در 

  تعداد اسناد براي صادرات

  2010در 

  تغییر در

  تعداد اسناد براي صادرات

  +3  4  7  امارات  1

  0  5  5  اسرائیل  2

  0  5  5  عربستان  3

  -  5  -  بحرین  4

  0  5  5  تونس  5

  -  5  -  قطر  6

  +1  5  6  لبنان  7

  +2  6  8  مصر  8

  0  6  6  فلسطین  9

  0  6  6  یمن  10

  0  7  7  اردن  11

  -1  7  6  مراکش  12

  0  7  7  ایران  13

  +2  8  10  کویت  14

  +4  8  12  سوریه  15

  +1  8  9  الجزایر  16

  0  10  10  عمان  17

  0  10  10  عراق  18

Doing Business database:Source  

  بر اساس تعداد اسناد براي صادرات MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه  : 57-4 جدول 

و تنها کشور  اند صعودي داشته روندیا تغییر نکردند یا  2010به  2006از سال  MENAکشورهاي منطقه 

  .افت کرده استمراکش 
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  )شاخص تجارت فرامرزي( 1شاخص زمان صرف شده براي صادرات4.3.8.2

رت فرامرزي براساس زمان صرف شده براي صادرات برحسب تعداد روز مطرح هاي شاخص تجا یکی از بخش

می شود که هر چه ارقام کمتر باشد نشان دهنده وضعیت بهتر کسب و کار و جذب بیشتر کارآفرینان و سرمایه 

   .گذاران است

  .ردازدپ می 2010و  2006هاي  به بررسی این شاخص در کشورهاي حوزه منا در سال 58 -4جدول 

  کشور  رتبه
زمان صرف شده براي صادرات 

  2006در 

زمان صرف شده براي صادرات 

  2010در 

  تغییر در

  زمان صرف شده براي صادرات 

  +4  8  12  امارات  1

  0  12  12  اسرائیل  2

  +13  14  27  مصر  3

  -  14  -  بحرین  4

  +4  14  18  مراکش  5

  +3  15  18  تونس  6

  +34  15  49  سوریه  7

  -4  17  13  عربستان  8

  +9  17  28  اردن  9

  +3  17  20  کویت  10

  -2  17  15  الجزایر  11

  -  21  -  قطر  12

  0  22  22  عمان  13

  0  25  25  فلسطین  14

  +1  25  26  ایران  15

  -4  26  22  لبنان  16

  +6  27  33  یمن  17

  0  102  102  عراق  18

Business databaseDoing: Source  

  بر اساس زمان صرف شده براي صادرات MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه  :58-4 جدول 

                                        
1 Time toexport (days)
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داراي بهترین وضعیت در منطقه ) روز 8با ( 2010و در سال ) روز 12با ( 2006کشور امارات در سال 

MENA داراي بهترین پیشرفت ) روز 15با ( 2010به سال ) روز 49با ( 2006کشور سوریه در سال . باشد می

داراي ) روز 102با ( 2010و چه در سال  2006کشور عراق چه در سال . بوده است MENAدر منطقه +) 34(

هستند که کشور عربستان و کشور لبنان دو کشوري . باشد و رتبه هجده می MENAبدترین وضعیت منطقه 

کشور ایران از سال . داشتند) افزایش چهار روز( 2010به سال  2006در این شاخص  از سال را بیشترین افت 

توانسته یک روز را کاهش دهد اما هنوز در جایگاه متوسط رو به ) روز 25با ( 2010به سال ) روز 26با ( 2006

براي بهبود وضعیت این شاخص باید تعداد روزها می باشد و ) 15با رتبه ( MENAپائینی در کشورهاي منطقه 

  .براي صادرات را کاهش دهد

اند و تنها تعداد  داشته )صعوديیا نزولی  (تغییر 2010به  2006از سال  MENAاکثر کشورهاي منطقه 

  .اند اندکی از آنها بدون تغییر مانده

  )شاخص تجارت فرامرزي( 1شاخص هزینه صادرات4.3.8.3

هر چه  .باشد می براي هر کانتینر  هزینه صادرات برحسب دالر ،ارت فرامرزيهاي شاخص تج یکی از بخش

کند و نشان  این هزینه کمتر باشد جذابیت بیشتري در کسب و کار براي کارآفرینان و سرمایه گذاران ایجاد می

  .باشد دهنده اوضاع بهتر کسب و کار می

  .ردازدپ می 2010و  2006هاي  سالبه بررسی این شاخص در کشورهاي حوزه منا در  59 -4جدول 

و بهترین وضعیت  MENAدالر داراي کمترین هزینه و رتبه یک در کشورهاي منطقه  593با  اماراتکشور 

می  MENAو بدترین وضعیت منطقه  18دالر داراي بیشترین هزینه و رتبه  3900کشور عراق با  .می باشد

که رتبه متوسط رو به پائینی  قرار دارد MENAرهاي منطقه رتبه چهاردهم کشو در1061کشور ایران با .  باشد

.هاي صادراتش را کاهش دهد براي بهبود این شاخص باید هزینه و ایراناست 

  

                                        
1 Cost to export (US$ per container)
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  کشور  رتبه
در ) دالر(هزینه صادرات

2006  

در ) دالر(هزینه صادرات

2010  

تغییر در هزینه 

  صادرات

  -  593  -  امارات  1

  -  665  -  اسرائیل  2

  -  681  -  عربستان  3

  -  700  -  مراکش  4

  -  730  -  اردن  5

  -  735  -  قطر  6

  -  737  -  مصر  7

  -  783  -  تونس  8

  -  821  -  عمان  9

  -  835  -  فلسطین  10

  -  955  -  بحرین  11

  -  1002  -  لبنان  12

  -  1060  -  کویت  13

  -  1061  -  ایران  14

  -  1129  -  یمن  15

  -  1190  -  سوریه  16

  -  1248  -  الجزایر  17

  -  3900  -  عراق  18

Business databaseDoing: Source  

بر اساس هزینه صادرات MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه : 59-4 جدول 

  )شاخص تجارت فرامرزي( 1شاخص تعداد اسناد براي واردات4.3.8.4

اسناد الزم براي واردات مطرح می شود که هر چه  هاي شاخص تجارت فرامرزي براساس تعداد یکی از بخش

گذاران و کارآفرینان در آن  دهنده وضعیت بهتر کسب و کار و جذب بیشتر سرمایه این تعداد کمتر باشد نشان

  .باشد کشور می

  .ردازدپ می 2010و  2006هاي  به بررسی این شاخص در کشورهاي حوزه منا در سال 60 -4جدول 

                                        
1 Documents to import(number)
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  کشور  رتبه

سناد براي تعداد ا

  واردات

  2006در  

تعداد اسناد براي 

  واردات

  2010در  

  تغییر در 

تعداد اسناد براي 

  واردات

  0  4  4  اسرائیل  1

  +3  5  8امارات  2

  +4  5  9  عربستان  3

  +2  6  8  مصر  4

  -  6  -  بحرین  5

  0  6  6  فلسطین  6

  0  7  7  تونس  7

  -  7  -  قطر  8

  +5  7  12  اردن  9

  +4  7  11  لبنان  10

  0  8  8  ایران  11

  +9  9  18  سوریه  12

  0  9  9  یمن  13

  0  9  9  الجزایر  14

  +1  10  11  مراکش  15

  +1  10  11  کویت  16

  0  10  10  عمان  17

  0  10  10  عراق  18

Business databaseDoing: Source  

  بر اساس تعداد اسناد براي واردات MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه : 60-4 جدول 

داراي بهترین وضعیت منطقه ) 4با رقم ( 2010در سال  اماراتو کشور ) 5با رقم ( 2006اسرائیل در سال 

MENA بهترین پیشرفت ) 4با رقم ( 2010به سال ) 12با رقم ( 2006کشور سوریه از سال . می باشند

و کشور عراق و ) 12با رقم ( 2006سوریه در سال  کشور. داشته است+) MENA )4صعودي را در منطقه 

با رقم ( 2006داراي بدترین وضعیت منطقه می باشند و کشور مراکش از سال  2010در سال ) 10با رقم (عمان 

) 7با رقم ( 2006کشور ایران از سال . داشته است) - 1(تنها کشوري است که افت ) 7با رقم ( 2010به سال ) 6

تغییري نداشته و داراي رتبه سیزدهم که رتبه متوسط رو به پائینی در کشورهاي ) 7قم با ر( 2010به سال 

  .باید براي بهبود این شاخص تعداد اسناد الزم براي صادرات را کاهش دهد ومی باشد ،است MENAمنطقه 
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صعودي یا نزولی  روند(در سه وضعیت  2010به  2006در این شاخص از سال  MENAکشورهاي منطقه 

  .اند قرار گرفته) تغییربدون  یا

  )شاخص تجارت فرامرزي( 1شاخص زمان صرف شده براي واردات4.3.8.5

هاي شاخص تجارت فرامرزي براساس زمان صرف شده براي واردات برحسب روز مطرح می  یکی از بخش

می  شود که هر چه این زمان کمتر باشد وضعیت کسب و کار بهتر و جذب کارآفرینان و سرمایه گذاران بیشتر

  .باشد

  .ردازدپ می 2010و  2006هاي  به بررسی این شاخص در کشورهاي حوزه منا در سال 61 -4جدول 

 MENAبهترین وضعیت منطقه  در) 9با رقم ( 2010در سال  اماراتو ) 12با رقم ( 2006اسرائیل در سال 

بهترین پیشرفت منطقه را ) 21با رقم ( 2010به سال ) 63با رقم ( 2006و کشور سوریه از سال  قرار دارند

و چه در  2006عراق چه در سال . باشد می MENAداشته است اگرچه هنوز در رتبه یازدهم منطقه +) 42(

الجزایر  و لبنان .می باشد MENAداراي رتبه هجده و بدترین وضعیت منطقه ) 101با رقم ( 2010سال 

با رقم ( 2006ایران در سال ). -1یعنی (اند  داشته 2010به  2006از سال  برابري ی هستند که افتیکشورها

اما هنوز در ) است را طی کرده صعودي روندي یعنی(یک روز کاهش داشته ) 38با رقم ( 2010به سال ) 39

و براي بهبود وضعیت این  قرار دارددهم رتبه شانز درنمی باشد و  MENAجایگاه مطلوبی در کشورهاي منطقه 

  .شاخص باید زمان صرف شده براي واردات را کاهش دهد

  

                                        
1 Time to import (days)
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  کشور  رتبه
  زمان صرف شده 

  2006براي واردات در 

  زمان صرف شده 

  2010براي واردات در 

  تغییر در 

  زمان صرف شده براي واردات

  +3  9  12  امارات  1

  0  12  12  اسرائیل  2

  +14  15  29  مصر  3

  -  15  -  بحرین  4

  +13  17  30  مراکش  5

  +16  18  34  عربستان  6

  +9  19  28  اردن  7

  +1  19  20  کویت  8

  -  20  -  قطر  9

  +8  21  29  تونس  10

  +42  21  63  سوریه  11

  -1  23  22  الجزایر  12

  +3  25  28  یمن  13

  0  26  26  عمان  14

  -1  35  34  لبنان  15

  +1  38  39  ایران  16

  0  40  40  فلسطین  17

  0  101  101  عراق  18

Doing Business database:Source  

  بر اساس زمان صرف شده براي واردات MENAبندي کشورهاي منطقه  رتبه: 16-4 جدول 

  )شاخص تجارت فرامرزي( 1شاخص هزینه واردات4.3.8.6

که هر  باشد در هر کانتینر بر حسب دالر آمریکا میهزینه واردات  ،هاي شاخص تجارت فرامرزي یکی از بخش

دهنده وضعیت بهتر کسب و کار در  چه این هزینه کمتر باشد جذب سرمایه گذاران و کارآفرینان بیشتر و نشان

  .باشد آن کشور می

   .ردازدپ می 2010و  2006هاي  به بررسی این شاخص در کشورهاي حوزه منا در سال 62 -4جدول 

                                        
1 Cost to import (US$ per container)
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  کشور  رتبه
  هزینه واردات 

  2006در 

  هزینه واردات

  2010در  

  تغییر در

  هزینه واردات 

  -  579  -  امارات  1

  -  605  -  اسرائیل  2

  -  657  -  قطر  3

  -  678  -  عربستان  4

  -  823  -  مصر  5

  -  858  -  تونس  6

  -  995  -  بحرین  7

  -  1000  -  مراکش  8

  -  1037  -  عمان  9

  -  1203  -  لبنان  10

  -  1217  -  کویت  11

  -  1225  -  فلسطین  12

  -  1290  -  اردن  13

  -  1428  -  الجزایر  14

  -  1475  -  یمن  15

  -  1625  -  سوریه  16

  -  1706  -  ایران  17

  -  3900  -  عراق  18

Doing Business database:Source  

  بر اساس هزینه واردات MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه : 62-4 جدول 

می  MENAدالر داراي کمترین هزینه و بهترین وضعیت در لیست کشورهاي منطقه  579با  اماراتکشور 

و رتبه هجده و  MENAدالر داراي بیشترین هزینه در لیست کشورهاي منطقه  3900کشور عراق با . باشد

م و بعد از عراق داراي بدترین وضعیت در داراي رتبه هفده 1706کشور ایران با . باشد بدترین وضعیت می

  می باشد که براي اصالح این شاخص باید ایران هزینه هاي وارداتش را کاهش دهد MENAکشورهاي منطقه 

رتبه کشورهاي توسعه یافته با کشورهاي در حال توسعه در این شاخص نزدیک به هم هستند ونیز ایران با  

کشورهاي (در حالی که رتبه ایران در مقایسه با دو حوزه دیگر. باشند کشورهاي جهان سومی نزدیک به هم می

  ).15- 4نمودار(گیري دارد تفاوت چشم) توسعه یافته ودر حال توسعه



Source  

  جایگاه ایران در شاخص تجارت فرامرزي

مرزي کشورهاي منتخب منطقه منا در کنار ذکر نام کشور 

Source  

در کنار ذ کر نام کشور (ب منطقه منا در شاخص تجارت برون مرزي 

ایران

میانگین کشور هاي جهان سومی

میانگین کشور هاي در حال توسعه

میانگین کشور هاي توسعه یافته

ایران

2010سال  134

2009سال  132

رتبه شاخص تجارت فرامرزي

1

0

عراق

ایران

عمان

اردن

صعودیعربستان

امارات

سنگاپور
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Doing Business database:Source
جایگاه ایران در شاخص تجارت فرامرزي : 15-4 نمودار 

مرزي کشورهاي منتخب منطقه منا در کنار ذکر نام کشور  رتبه شاخص تجارت برون 16

  .شوند داراي رتبه نخست  با هم مقایسه می

2010, Doing Business database:Source

ب منطقه منا در شاخص تجارت برون مرزي مقایسه رتبه کشورهاي منتخ

  )داراي رتبه نخست در جهان

0 20 40 60 80 100 120

میانگین کشور هاي جهان  

سومی

میانگین کشور هاي در  

حال توسعه

میانگین کشور هاي توسعه  

130 23.2

129.2 24.4

رتبه شاخص تجارت فرامرزي

134

122

71

23

5

1

50 100 150

16- 4در نمودار شماره 

داراي رتبه نخست  با هم مقایسه می

مقایسه رتبه کشورهاي منتخ: 16-4 نمودار 

140 160

میانگین کشور هاي توسعه  

یافته

24.6

28.8

180

200
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شاخص سهولت تجارت فرامرزي در کشور برتر منطقه و جهان با متوسط منطقه منا و   63 - 4در جدول 

OECD گیرد مورد مقایسه قرار می.

امارات متحده   

  عربی

 منطقه

MENA  

منطقه   سنگاپور

OECD  

  1089.7  456  1034.18  593  )کانتینر/دالر(هزینه صادرات

  1145.9  439  1221.7  579  )کانتینر/دالر(هزینه 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  

مقایسه شاخص سهولت تجارت فرامرزي در کشوربرتر منطقه و برتر جهان با متوسط منطقه  : 63-4 جدول 

MENA  وOECD  

  .دهد هاي مختلف نشان می رتبه سهولت تجارت فرامرزي  ایران را در سال 64 -4جدول 

  Doing Business 
2008  

Doing Business 
2009  

Doing Business 
2010  

  124  132  ....  رتبه

  1061  1011  860  )کانتینر/دالر(هزینه صادرات

  1706  1656  1320  )کانتینر/دالر(هزینه واردات

  7  7  7  )تعداد(صادراتاسناد الزم براي 

  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  

  ایرانشاخص سهولت تجارت فرامرزي در :  64-4 جدول 

.کند مقایسه می OECDشاخص سهولت تجارت فرامرزي در ایران را با متوسط منطقه منا و   65 -4جدول 
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  OECDمنطقه   MENA منطقه  ایران  

  1089.7  1034.8  1061  )کانتینر/دالر(هزینه صادرات

  1145.9  1221.7  1706  )کانتینر/دالر(هزینه واردات

  4.3  6.4  7  )تعداد(اسناد الزم براي صادرات

  4.9  7.4  8  )تعداد(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  MENAمقایسه شاخص سهولت تجارت فرامرزي در ایران با متوسط منطقه : 65-4 جدول 

بخش نیست و علیرغم  شود که جایگاه ایران در این شاخص رضایت مالحظه می 66 -4با توجه به جدول 

نسبت به  2010رتبه کشور در گزارش  "کم کردن فرآیندها در بندر شهید رجایی"برخی اقدامات از جمله 

  . رتبه تنزل دارد 2بلی گزارش ق

  عمان  صعودي عربستان  عراق  امارات  ایران  

  123  23  180  5  134  رتبه

  821  681  3900  593  1061  )کانتینر/دالر(هزینه صادرات

  1027  678  3900  579  1706  )کانتینر/دالر(هزینه واردات

  10  5  10  4  7  )تعداد(اسناد الزم براي صادرات

  10  5  10  5  8  )تعداد(وارداتاسناد الزم براي 

  22  17  102  8  25  )روز(زمان الزم براي صادرات

  26  18  101  9  28  )روز(زمان الزم براي واردات

2010, Doing Business database:Source  

  منتخب منطقهشاخص سهولت تجارت فرامرزي در ایران و کشورهاي : 66-4 جدول 

شاخص اجراي قراردادها4.3.9
1

باشد که براي تشخیص و تعیین  این شاخص بیانگر میزان کارآیی قراردادها در هنگام بروز دعاوي حقوقی می

  . گردد آن از مواردي چون تعداد آیین دادرسی، زمان دادرسی و هزینه دادرسی به شرح زیر استفاده می

  

                                        
1 Enforcing Contracts
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  )ي قراردادهاشاخص اجرا( 1شاخص تعداد آئین دادرسی4.3.9.1

هاي شاخص اجراي قراردادها براساس تعداد آئین دادرسی مطرح می شود که هر چه این تعداد  یکی از بخش

  .گذاران و کارآفرینان بیشتر خواهد بود و وضعیت کسب و کار بهتر و جذب سرمایهتر  آساندادرسی  ،کمتر باشد

   .ردازدپ می 2010و  2006هاي  به بررسی وضعیت این شاخص در کشورهاي حوزه منا در سال 67 -4جدول 

  کشوررتبه
  تعداد آیین دادرسی

  2006در 

  تعداد آیین دادرسی

  2010در 

  تغییر در

  تعداد آیین دادرسی

  +1  35  36  اسرائیل  1

  0  36  36  یمن  2

  0  37  37  لبنان  3

  +1  38  39  اردن  4

  0  39  39  ایران  5

  0  39  39  تونس  6

  0  40  40  مراکش  7

  +1  41  42  مصر  8

  -  43  -  قطر   9

  0  43  43  عربستان  10

  0  44  44  فلسطین  11

  +1  46  47  الجزایر  12

  -  48  -  بحرین  13

  -  49  49  امارات  14

  0  50  50  کویت  15

  0  51  51  عمان  16

  0  51  51  عراق  17

  0  55  55  سوریه  18

databaseDoing Business :Source  

  بر اساس تعداد آیین دادرسی MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه  : 67-4 جدول 

                                        
1 Procedures (number)
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داراي بهترین وضعیت در ) 35با رقم ( 2010و در سال ) 36با رقم (کشورهاي یمن و اسرائیل  2006در سال 

 برابري صعودي روند 2010به  2006باشند و کشورهاي الجزایر و مصر و اسرائیل در سال  می MENAمنطقه 

رتبه هجدهم و بدترین  در) 55با رقم ( 2010و در سال ) 55با رقم ( 2006کشور سوریه در سال . اند داشته+) 1(

 رنداشته و د تغییري) 39با رقم ( 2010و  2006هاي  کشور ایران در سال. باشد می MENAوضعیت منطقه 

  قرار دارد ،رتبه پنجم که رتبه خوبی محسوب می شود

 تنها تعداد کمی از آنها رونديتغییري نداشته و  2010به  2006از سال  MENAکشورهاي منطقه  بیشتر

  .اند را طی کردهصعودي 

  )شاخص اجراي قراردادها( 1شاخص زمان دادرسی4.3.9.2

که  یخیزمان دادرسی که بر مبناي روزهاي تقویم و از تار هاي شاخص اجراي قراردادها براساس یکی از بخش

هر چه این ارقام کمتر . نماید تا زمان اجراي رأي محاسبه می شود دادخواست خود را در دادگاه ثبت می، خواهان

به  68 -4جدول  .دهنده وضعیت بهتر کسب و کار و جذب بیشتر کارآفرینان و سرمایه گذاران است باشند نشان

   .ردازدپ می 2010و  2006هاي  وضعیت این شاخص در کشورهاي حوزه منا در سالبررسی 

  کشور  رتبه
  زمان دادرسی

  2006در  

  زمان دادرسی 

  2010در 

  تغییر در

  زمان دادرسی 

  0  520  520  یمن  1

  0  520  520  ایران  2

  0  520  520  عراق  3

  0  537  537  امارات  4

  0  565  565  تونس  5

  0  566  566  کویت  6

  -  570  -  قطر  7

  0  589  598  عمان  8

  +100  600  700  فلسطین  9

  0  615  615  مراکش  10

  0  630  630  الجزایر  11

  -  635  -  بحرین  12

                                        
1 Time (days)



172

  کشور  رتبه
  زمان دادرسی

  2006در  

  زمان دادرسی 

  2010در 

  تغییر در

  زمان دادرسی 

  0  635  635  عربستان  13

  0  689  689  اردن  14

  0  721  721  لبنان  15

  0  872  872  سوریه  16

  0  890  890  اسرائیل  17

  0  1010  1010  مصر  18

Business databaseDoing :Source  

  بر اساس زمان دادرسی MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه :  68-4 جدول 

به ترتیب داراي  )روز 520با رقم ( 2010و چه در سال  2006کشورهاي یمن و ایران و عراق چه در سال 

با ( 2010به سال ) روز 700با رقم ( 2006شور فلسطین از سال باشند و ک می MENAرتبه اول تا سوم منطقه 

و چه در  2006کشور مصر چه در سال . بوده است MENAداراي بهترین پیشرفت در منطقه ) روز 600رقم 

کشور ایران در . داراي بدترین وضعیت می باشد MENAو رتبه هجده در منطقه ) 1010با رقم ( 2010سال 

  .و وضعیت خوبی در این شاخص می باشدمنا روز داراي رتبه دوم  520با رقم ثابت  2010و  2006 هاي  سال

  )شاخص اجراي قراردادها( 1شاخص هزینه دادخواست4.3.9.3

باشد  هاي شاخص اجراي قراردادها براساس هزینه بعنوان درصدي از خواسته محاسبه شده می یکی از بخش

هزینه کارشناس و هزینه اجراي  ،دستمزد وکال و مشاوران حقوقی ،هاي رسمی مانند ابطال تمبر که شامل هزینه

کسب و کار وضعیت بهتري داشته و جذب سرمایه گذاران و  ،تر باشد ها پائین هر چه این هزینه .باشد رأي می

  .کارآفرینان بیشتر خواهد بود

   .ردازدپ می 2010و  2006هاي  به بررسی وضعیت این شاخص در کشورهاي حوزه منا در سال 69 -4جدول 

داراي کمترین هزینه و بهترین وضعیت و ) 5/13با رقم ( 2010و چه در سال  2006کشور عمان چه در سال 

) 2/26با رقم ( 2010به سال ) 5/32با رقم ( 2006باشد و کشور عراق از سال  می MENAرتبه یک در منطقه 

قرار ندارد و داراي رتبه چهاردهم  MENAمنطقه  بهترین پیشرفت را داشته اگرچه هنوز در جایگاه مطلوبی در

                                        
1 Cost (% of claim)
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داراي بدترین وضعیت ) 5/32با رقم ( 2006و کشور عراق در سال ) 2/31با رقم ( 2010اردن در سال . می باشد

داراي رتبه ) 17با رقم ( 2010و چه در سال  2006کشور ایران چه در سال .باشند می MENAدر منطقه 

  .د که در این شاخص ایران در جایگاه تقریباً خوبی قرار گرفته استباش می MENAچهارم در منطقه 

  کشور  رتبه
  هزینه دادرسی

  2006در 

  هزینه دادرسی

  2010در 

  تغییر در

  هزینه دادرسی

  0  13.5  13.5  عمان  1

  -  14.7  -  بحرین  2

  0  16.5  16.5  یمن  3

  0  17  17  ایران  4

  0  18.8  18.8  کویت  5

  0  21.2  21.2  فلسطین  6

  -  21.6  -  قطر  7

  0  21.8  21.8  تونس  8

  0  21.9  21.9  الجزایر  9

  0  25.2  25.2  مراکش  10

  0  25.3  25.3  اسرائیل  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  سوریه  16

  0  30.8  30.8  لبنان  17

  0  31.2  31.2  اردن  18

Doing Business database:Source  

  بر اساس هزینه دادرسی  MENAبندي کشورهاي منطقه  رتبه: 69-4 جدول 

باشد و نسبت به  اي نزدیک به میانگین کشورهاي درحال توسعه می در این شاخص داراي رتبه ایران

).17-4نمودار(داراي رتبه بسیار بهتري می باشدکشورهاي جهان سومی 



Source  

  آور بودن قراردادها

آور بودن قراردادها (در کنار ذ کر نام 

0

ایران

میانگین کشور هاي جهان سومی

میانگین کشور هاي در حال توسعه

میانگین کشور هاي توسعه یافته

ایران

2010سال  53

2009سال  54

رتبه شاخص الزام آوربودن قراردادها

0

صعودیعربستان

عراق

امارات

اردن

عمان

ایران

لوگزاسبورگ
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Doing Business database:Source
آور بودن قراردادها جایگاه ایران در شاخص الزام : 17-4 نمودار 

Source:Doing Business database, 2010

مقایسه رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص الزام آور بودن قراردادها 

کشور داراي رتبه نخست در جهان)

20 40 60 80 100

میانگین کشور هاي جهان  

سومی

میانگین کشور هاي در حال  

توسعه

میانگین کشور هاي توسعه  

122.8 47.6

124.4 48.8

رتبه شاخص الزام آوربودن قراردادها

123

106

53

1

20 40 60 80 100 120

نمودار  4-18 : مقایسه رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص الزام

120 140

میانگین کشور هاي توسعه  

یافته

24.6

26.2

140

139

134

123

140 160
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آور بودن قراردادها در کشور برتر منطقه و جهان با متوسط منطقه منا و      شاخص الزام 70 -4در جدول 

OECD شوند مقایسه می با هم.  

 منطقه  یمن  شاخص

MENA  

منطقه   لوگزامبورگ

OECD  

  30.6  26  42.4  36  )تعداد(یند قانونیآفر

  462.4  321  679.9  520  )روز(زمان الزم براي دادرسی

  19.2  9.7  22.7  16.5  )درصد از ارزش مورد دعوي(هزینه

Source:Doing Business database, 2010

مقایسه شاخص الزام آور بودن قراردادها در کشوربرتر منطقه و برتر جهان با متوسط منطقه  :70-4 جدول 

MENA  وOECD  

  .دهد هاي مختلف نشان می ور بودن قراردادها در ایران را در سالآ رتبه شاخص الزام 71 -4جدول 

 Doing Business  شاخص
2008  

Doing Business 
2009  

Doing Business 
2010  

  53  54  ....  رتبه

  39  39  39  )تعداد(یند قانونیرآف

  520  520  520  )روز(زمان الزم براي دادرسی

  17  17  17  )درصد از ارزش مورد دعوي(هزینه

2010, Doing Business database:Source  

  الزام آور بودن قراردادها  در ایران شاخص :71-4 جدول 

  .ندا مقایسه شده OECDآوربودن قراردادها در ایران با متوسط منطقه منا و  شاخص الزام 72-4در جدول

منطقه   ایران  شاخص                                

MENA  

منطقه 

OECD  

  20.6  43.4  39  )تعداد(یند قانونیآفر

  462.4  679.9  520  )روز(زمان الزم براي دادرسی

  19.2  23.7  17  )درصد از ارزش مورد دعوي(هزینه

2010, Doing Business database:Source  

  OECDو  MENAآور بودن قراردادها  در ایران با متوسط منطقه  الزام مقایسه شاخص :72-4 جدول 

  .کند بودن قراردادها را در ایران و کشورهاي منتخب منطقه با هم مقایسه میور آ شاخص الزام 73-4جدول 
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  عمان  عربستان صعودي  عراق  امارات  ایران  

  106  140  139  134  53  رتبه

  31  42  51  49  29  )تعداد(یند قانونیرآف

  598  625  530  537  520  )روز(زمان الزم براي دادرسی

  12.5  27.5  27.2  16.2  17  )درصد از ارزش مورد دعوي(هزینه

2010, Doing Business database:Source  

آور بودن قراردادها در ایران و کشورهاي منتخب منطقه مقایسه شاخص الزام: 73-4 جدول 

شاخص انحالل فعالیت4.3.10
1

:

بازستانی پس از ورشکستگی و انحالل یک بنگاه این شاخص به بررسی سه مؤلفه مهم زمان، هزینه و نرخ 

بررسی این شاخص به شرح زیر . انجامد ها می حساب هاي مربوط به تسویه ردازد که به ختم فعالیتپ اقتصادي می

  . اشدب می

  )شاخص هاي انحالل فعالیت( 2شاخص هاي زمان4.3.10.1

منظور از زمان همان مدت زمان هاي شاخص انحالل فعالیت بر اساس زمان مطرح می شود که  یکی از بخش

باشد که در این جا بر حسب  ها و مطالبات شرکت ورشکسته و خاتمه فرآیند می مورد نیازبراي تسویه کامل بدهی

زمان کمتر باشد نشان دهندة وضعیت بهتر کسب وکار و رسیدن سرمایه گذاران این هر چه  . شود سال مطرح می

  .باشد کمتر میزمان به سرمایه شان در مدت 

   .ردازدپ می 2010و  2006هاي  به بررسی وضعیت این شاخص در کشورهاي حوزه منا در سال 74 -4جدول 

و بهترین  MENAداراي رتبۀ اول منطقه ) 3/1با رقم ( 2010و چه در سال  2006کشور تونس چه در سال 

با رقم ( 2010به سال ) 8/2با رقم (2006کشور عربستان به عنوان تنها کشوري که در سال  .باشد وضعیت می

کشور عراق و فلسطین داراي رتبه . داشته است MENAکاهش زمان و بهترین پیشترفت را در منطقه ) 5/1

با ( 2010 به سال) 5/4با رقم ( 2006ایران از سال . باشند می MENAهفده وهیجده و بدترین وضعیت منطقه 

                                        
1 Closing a Business

2 Time (years)
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می باشد و براي اصالح  ،تغییري نداشته است و داراي رتبه پانزدهم که رتبه متوسط رو به پایینی است) 5/4رقم 

  .این شاخص باید زمان انحالل فعالیت را در ایران کاهش دهند

  تغییر در زمان  2010زمان در   2006زمان در   کشور  رتبه

  0  1.3  1.3  تونس  1

  +1.3  1.5  2.8  عربستان  2

  0  1.8  1.8  مراکش  3

  -  2.5  -  بحرین  4

  0  2.5  2.5  الجزایر  5

  -  2.8  -  قطر  6

  0  3  3  یمن  7

  0  4  4  اسرائیل  8

  0  4  4  عمان  9

  0  4  4  لبنان  10

  0  4.1  4.1  تونس  11

  0  4.2  4.2  کویت  12

  0  4.2  4.2  مصر  13

  0  4.3  4.3  اردن  14

  0  4.5  4.5  ایران  15

  0  5.1  5.1  امارات  16

  -  -  -  عراق  17

  -  -  -  فلسطین  18

Doing Business database:Source  

)سال(بر اساس زمان MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه : 74-4 جدول 

  ) شاخص انحالل فعالیت( 1شاخص هزینه4.3.10.2

هاي شاخص انحالل فعالیت بر اساس هزینه که عبارت است از هزینه دادخواهی وسایر هزینه  یکی از بخش

هزینه کمتر باشد نشان دهندة وضعیت این  و هر چه ودش تعریف میهاي قابل پرداخت براي انحالل یک فعالیت 

                                        
1 Cost (% of estate)
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ررسی وضعیت این به ب 75جدول شماره . باشد بهتر کسب وکار و جذب بیشتر سرمایه گذاران و کارآفرینان می

   .ردازدپ می 2010و  2006هاي  شاخص در کشورهاي حوزه منا در سال

  کشور  رتبه
  هزینه انحالل کسب و کار

  2006در 

  هزینه انحالل کسب و کار

  2010در 

  تغییر در

  هزینه انحالل کسب و کار

  0  1  1  کویت  1

  0  4  4  عمان  2

  0  7  7  تونس  3

  0  7  7  الجزایر  4

  0  8  8  یمن  5

  0  9  9  سوریه  6

  0  9  9  اردن  7

  0  9  9  ایران  8

  -  10  -  بحرین  9

  0  18  18  مراکش  10

  -  22  -  قطر  11

  0  22  22  عربستان  12

  0  22  22  لبنان  13

  0  22  22  مصر  14

  0  23  23  اسرائیل  15

  0  30  30  امارات  16

  -  -  -  عراق  17

  -  -  -  فلسطین  18

Doing Business database:Source  

  بر اساس هزینه MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه  :75-4 جدول 

داراي رتبه اول و بهترین وضعیت یعنی کمترین هزینه ) با رقم یک( 2010و  2006 هاي کشور کویت در سال

هفدهم و هیجدهم و بدترین کشورهاي عراق و فلسطین داراي رتبه . باشد می MENAهاي منطقه  در کشور

داراي رتبه ) 9با رقم ( 2010و چه در سال  2006کشور ایران چه در سال و باشند  می MENAوضعیت منطقه

  .می باشد ،است MENA در کشورهاي منطقه ییهشتم که رتبه متوسط روبه باال
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  )انحالل فعالیت صشاخ( 1شاخص نرخ بازستایی4.3.10.3

ستایی در زکه منظور از با شود تعریف می بر اساس نرخ بازستایی هاي شاخص انحالل فعالیتیکی از بخش

هر چه این میزان ارقام باالتري  .صدي از مطالبات است که توسط بستانکاران شرکت ورشکسته قابل وصول است

 76 - 4جدول  .نشان دهندة وضعیت بهتر کسب وکار و جذب بیشتر کارآفرینان و سرمایه گذاران می باشد ،باشد

.ردازدپ می 2010و  2006هاي  رسی وضعیت این شاخص در کشورهاي حوزه منا در سالبه بر

نرخ تغییر در  2010  2006  کشور  رتبه

  بازستایی

  -  63.2  -  بحرین  1

  -  52.7  -  قطر  2

  +0.8  52.3  51.5  تونس  3

  +2.1  44.9  42.8  اسرائیل  4

  0  41.7  41.7  الجزایر  5

  +9.1  37.5  28.4  عربستان  6

  +0.4  35.1  34.7  عمان  7

  0  35.1  35.1  مراکش  8

  - 3.8  34.5  38.3  کویت  9

  +1.1  29.5  28.4  سوریه  10

  +0.4  28.6  28.2  یمن  11

  -0.6  27.3  27.9  اردن  12

  +3.8  23.1  19.3  ایران  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

  -  -  -  فلسطین  18

Doing Business database:Source  

  بر اساس نرخ باز ستایی MENAرتبه بندي کشورهاي منطقه  :76-4 جدول 

                                        
1 Recovery rate (cents on the dollar)



داراي ) درصد 5/51با رقم ( 2006و کشور تونس در سال 

 2010به سال )درصد4/38با رقم (

کشورهاي عراق و فلسطین داراي رتبه هفده 

با رقم ( 2006باشند و کشور کویت از سال 

کشورهاي منطقه حوزه در را ) درصد 

اي نزدیکتر به کشورهاي در حال توسعه و بهتر از کشورهاي جهان سومی 

کشورهاي - ایران(تر از سه حوزه دیگر

Source  

  جایگاه ایران در شاخص انحالل فعالیت

رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص سهولت انحالل فعالیت در کنار ذکر نام کشور 

0

ایران

میانگین کشور هاي جهان سومی

میانگین کشور هاي در حال توسعه

میانگین کشور هاي توسعه یافته

ایران

2010سال  109

2009سال  109

رتبه شاخص انحالل یک فعالیت
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و کشور تونس در سال ) درصد 2/63با رقم ( 2010

MENA 2006باشد و کشور عربستان در سال  می )

کشورهاي عراق و فلسطین داراي رتبه هفده . بوده است) درصد1/9(داراي بهترین پیشر فت 

MENA باشند و کشور کویت از سال  و بدترین وضعیت در منطقه می

درصد -8/3(بیشترین افت ) درصد 5/34با رقم ( 2010

اي نزدیکتر به کشورهاي در حال توسعه و بهتر از کشورهاي جهان سومی  ایران در این شاخص داراي رتبه

تر از سه حوزه دیگر یافته در این شاخص به مراتب قوي به کشورهاي توسعه

  ).19- 4نمودار(می باشد) جهان سومی وکشورهاي در حال توسعه

Doing Business database:Source

جایگاه ایران در شاخص انحالل فعالیت :19-4 نمودار 

رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص سهولت انحالل فعالیت در کنار ذکر نام کشور 

  .شوند با هم مقایسه می)  ژاپن

0 20 40 60 80 100

میانگین کشور هاي جهان  

سومی

میانگین کشور هاي در حال  

توسعه

میانگین کشور هاي توسعه  

117.2 67

117.2 66.8

رتبه شاخص انحالل یک فعالیت

2010کشور بحرین در سال 

ENAبهترین وضعیت منطقه 

داراي بهترین پیشر فت ) درصد5/37به رقم(

MENAو هیجده در منطقه 

2010به سال ) در صد3/38

MENA داشته است .  

ایران در این شاخص داراي رتبه 

به کشورهاي توسعهوضعیت رت. باشد می

جهان سومی وکشورهاي در حال توسعه

رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص سهولت انحالل فعالیت در کنار ذکر نام کشور  20-4در نمودار 

ژاپن(داراي رتبه نخست جهان

120 140

میانگین کشور هاي توسعه  

یافته

14

14
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2010, Doing Business database:Source  

در کنار ذ کر نام کشور (مقایسه رتبه کشورهاي منتخب منطقه منا در شاخص سهولت انحالل فعالیت:20-4 نمودار 

  )داراي رتبه نخست در جهان

  OECDمنطقه   ژاپن  MENA منطقه  بحرین  شاخص

  1.7  0.6  3.5  2.5  )سال(زمان

  8.4  4  14.1  10  )درصد از ارزش ملک(هزینه

  68.6  92.5  29.9  63.2  )سنت از یک دالر(بازستایینرخ 

2010, Doing Business database:Source  

جدول  4-77: مقایسه شاخص سهولت انحالل یک فعالیت در کشوربرتر منطقه و برتر جهان با متوسط منطقه 

MENA و OECD

نشان  2010و  2009، 2008هاي  رتبه ایران در شاخص سهولت انحالل فعالیت را در سال 78 -4جدول 

  . دهد می

 Doing Business  شاخص
2008  

Doing Business 
2009  

Doing Business 
2010  

  1.7  3.5  4.5  )سال(زمان

  8.4  14.1  9  )درصد از ارزش ملک(هزینه

2010, Doing Business database:Source  

  شاخص سهولت انحالل یک فعالیت در ایران: 78جدول 
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  .شوند شاخص سهولت انحالل فعالیت در ایران و کشورهاي منتخب منطقه با هم مقایسه می 79-4در جدول 

  عمان  عربستان صعودي  عراق  امارات  ایران  

  66  60  183  143  109  رتبه

  4.0  1.5  فاقد کاربرد  5.1  4.5  )سال(زمان

  4  22  فاقد کاربرد  30  9  )ملکدرصد از ارزش (هزینه

2010, Doing Business database:Source  

  مقایسه شاخص سهولت انحالل یک فعالیت در ایران و کشورهاي منتخب منطقه :78-4 جدول 
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  موانع فضاي کسب و کار پنجمفصل ٥

  مقدمه 5.1

هاي کالن در  رغم سیاستگذاري اقتصاد ایران علیاند که  هاي اخیر، موانع متعددي موجب شده در سال

کاهش شدید رشد اقتصادي و عدم  .انداز نتواند به اهداف تعیین شده دست یابد ساله و سند چشم هاي پنج برنامه

مختلف،  هاي بندي رتبهرتبه ایران در است که  هاي بخش خصوصی موجب شده گسترش مطلوب فعالیت

در جستجوي دالیل و عوامل این وضعیت نامطلوب اقتصادي . بخش نباشد رضایت ،بانک جهانی خصوص به

  .شود را برشمرد که به اختصار بدانها اشاره میعوامل متنوعی  توان می

به بخش  توجهی دولت اعتنایی و بی هاي گوناگون قابل بررسی است بی ترین این عوامل که از جنبه مهم

خود در قبال بخش  سیاستگذاريدولت به هاي اقتصادي و عدم پایبندي  خصوصی در تنظیم و تدوین سیاست

در کنار عامل فوق عامل دیگري . است، که بیشترین نقش را در عدم توانمندسازي آن ایفا کرده است خصوصی

هاي  گیري تصمیمشود   ذاري و کارآفرینیگ ثباتی و عدم تمایل فعاالن اقتصادي به سرمایه تواند موجب بی میکه 

.هاي اقتصادي به دنبال دارد آلود و مبهمی را براي فعالیت فضاي مه کهاست الساعه و غیرکارشناسی  خلق

عدم درك این واقعیت است که شود  هاي اقتصادي بدان کمتر توجه می که معموال در بررسیمانع دیگر 

آزادي عمل براي . به دموکراسی سیاسی مرتبط است تی اقتصاديدر فضاي رقاب مکمل بودن دولت و بازار

ها از  مشکالت و نارضایتیبراي پیگیري ها  هاي سیاسی و اجتماعی، تشکیل انجمن مشارکت آگاهانه در فعالیت

نیز به اقتصادي وجود امنیت تر حتی  از یک زاویه وسیع. کند هاي دولت از این منظر اهمیت پیدا می سیاست

   )S.Straub - 2005(. بستگی داردهاي سیاسی اقتصادي  بتی و عادالنه در عرصهفضاي رقا

شفاف . شود میدر حوزه اقتصادي مانع توزیع عادالنه منابع هاي سیاسی  در حوزهفقدان نهادهاي دموکراتیک 

اطالعات  جریان آزاد هاي اقتصادي و نبود امکان نظارت عمومی بر مسائل مالی و اقتصادي، فقدان نبودن فعالیت

 ؛دهند و وجود ارتباطات پنهان و ناسالم اقتصادي اهمیت نقش آفرینی نهادها در اقتصاد بازار را نشان می

 کنترل کننده فساد، اجرايدستگاه  گیري و شکل حقوق مالکیتدر صیانت از یک نظام شفاف وجود که  طوري به

به بهبود فضاي و نااطمینانی گشته و کاهش ریسک اي برنهادهاي اجتماعی و سیاسی موجب ایجاد و تقویت 

   )Thum,choi - 2005. (کنند میکسب و کار کمک 
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نیز چالشی دیگر  ي سیاسی و اقتصادي و فقدان ضمانت اجراي الزم براي تحقق آنهاها عدم استمرار سیاست

ري آن است ولی معموال در کارآیی یک بسته سیاستی در گرو دوام و پایدا. که باید مورد توجه قرار گیرد است

بینی دوره اجراي  هاي دولتی بسیار سیال و در حال تغییر است و پیش سیاست ،کشورهاي در حال توسعه

باید از طرف کسانی ها  بر این اساس سیاستگذاري و نظارت بر اجراي سیاست. ها تقریبا غیرممکن است سیاست

زیرا از این طریق راجع به  ؛باشند و پس از این هم بمانند شود که پیش از این در صنعت بوده تعیین پیشنهاد و

هاي کسب و کار  ها، اصناف و انجمن اتحادیهاین افراد معموال در قالب . شود ها اطمینان حاصل می دوام سیاست

امروزه یکی از مشکالت اساسی در ایران گسست نهادهاي متولی و حاکمیتی از صاحبان کسب و . هستندمتشکل 

  .استکار 

با مرور شرایط اقتصاد و کسب و کار در ایران بسیاري از عوامل و دالیل دیگر نیز قابل شناسایی است لیکن به 

منظور جستجو و شناسایی موانع بهبود محیط کسب و کار و نیز یافتن راهکار مناسب براي رفع این عوامل باید 

 "گرو پتی"  گی شاخه سه نظریه. امع نگریسته شودبه شرایط موجود در محیط و ساختار اقتصاد کشور با دیدي ج

 باشد، و محیط کارآفرینانه رفتار ایجاد هدف، اگر حال .است ساختاري و زمینه تابع رفتاري هر که دارد می بیان

 وضعیت باعوامل این و شناساییانه کارافرین رفتارگیري محیط و  شکل در موثر هاي زمینه و ساختارها بایست می

.داد انجام را الزم هاي ریزي برنامهسیاستگذاري و  بتوان تا شوند مقایسه آل ایده

در تقویت و گسترش محیط و توجه به عوامل محیطی و شرایط اقتصاد جهانی نیز  گفته عالوه بر موارد پیش

ز توان کشوري را یافت که ا رسد در جهان همبسته معاصر نمی به نظر می. ضروري استرفتارهاي کارآفرینانه 

نیاز باشد، و خوداتکایی و  المللی بی تجارت کاالها و خدمات، انتقال تکنولوژي و اطالعات، و جریانات مالی بین

اما . در این فضا نه مطلوب است و نه مقدوررا در دستور کار خود قرار داده باشد چنین سیاستی خودبسندگی 

آمیز از جامعه  گذار موفقیتا سایر کشورها براي تعامل مثبت و سازنده بمسئله اصلی کشورهاي در حال توسعه، 

   )A.Benham - 2005. (سنتی به جامعه صنعتی است

هاي ملی بسیار در خور توجه است و این نهاد در تسریع یا تعویق این  در این تحول ساختاري، نقش دولت

، تنظیم مناسبات اقتصادي براي تحقق این گذار سیاستگذاريیکی از مسائل مهم . تحول نقش کلیدي دارد

آنکه از  نخست پرداخته شود؛بنابراین در این زمینه باید به دو سوال اساسی . اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی است

دوم . گرددگیري شود تا منافع اقتصاد ملی در درازمدت تأمین  چگونه بهره هاي موجود در اقتصاد جهانی فرصت

  .ط جهانی چه تمهیداتی باید اندیشیده شودآنکه براي مقابله با تهدیدات موجود در محی
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بخش . گیرند در این فصل موانع موجود فضاي کسب و کار در دو بخش کالن و خرد مورد بررسی قرار می

در فصل باشند، که  میعوامل اساسی است که بر وضعیت محیط کسب و کار تاثیر گذار  بررسی کالن مربوط به 

بر اساس  فضاي کسب و کارسنجش و بهبود هاي  شاخص به بررسیو بخش خرد  ،به آنها اشاره شد اول

  .است هاي بانک جهانی اختصاص یافته گزارش

  موانع کالن و اساسی در بهبود فضاي کسب و کار5.2

، الگوي استهاي شناخته شده ارزیابی محیط کسب و کار که در حوزه تحقیقات بازار مطرح  یکی از راه

... تکنولوژیک  و اجتماعی اقتصادي، سیاسی، در قالب این الگو عوامل ؛باشد می" "PEST analysisتحلیل

از الگوي ذکر  در این پژوهش. گیرند مورد تحلیل قرار میهم پیوسته  طور همزمان و در قالب یک سیستم به به

و فراخور شرایط براي  گردیداستفاده  ،است شده در فصل یک که بر اساس مطالعات بانک جهانی تنظیم شده

گیري  بهره analysis Pest بندي عوامل اساسی از چارچوب تحلیل لیل محیط کسب و کار در ذیل دستهتح

  .شد

کار  و براي شناخت، سنجش و ارزیابی مشکالت و موانع موجود در رشد بخش خصوصی و بهبود محیط کسب

ستفاده از نظرات صاحبان گیرد، با ا صورت پیمایشی صورت می در روش اول که به. گردد از دو روش استفاده می

گیري  شود و در روش دوم با استفاده از اندازه کار از طریق پرسشنامه به شناخت موانع پرداخته می و کسب

روش اول در مطالعات . شود سنجی مراحل انجام کار به شناخت این موانع پرداخته می هاي اداري و زمان هزینه

ایران بیشتر کاربرد داشته و براي مثال در مطالعات اخیر مرکز داخلی درباره شرایط و فضاي کسب و کار در 

" انجام کسب و کار"است و روش دوم بیشتر در تحقیقات پروژه  کار رفته هاي مجلس در ایران نیز به پژوهش

واند سودمند واقع شود و در این ت نتایج حاصل از هر دو روش می. رود کار می توسط بانک جهانی در ایران به

از نتایج حاصل از هر دو روش اعم از اینکه در مطالعات داخلی و یا خارجی استفاده شده باشند،  گزارش

  . گیري شده است بهره

در  عوامل موثر بر فضاي کسب و کارهاي انجام شده  توسط بانک جهانی،  اول، بر اساس نظرسنجیدر فصل 

  : قالب سه دسته عمده شناسایی گردید

  هاي دولت، ریزي و برنامهها  جایگاه، نقش، سیاست- 1

نهادهاي اقتصادي و ساز و کارهاي رسمی و غیررسمی حاکم بر آنها- 2

. نظام حقوقی و قضاییو - 3
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ها و تمهیدات را براي آغاز و  ترین زمینه این سه دسته عوامل در اقتصاد کشورها از جمله کشور ما اصلی

هاي  ن عوامل قادر به ایفاي وظایف و مسئولیتکه ای درصورتی. نمایند هاي اقتصادي فراهم می گسترش فعالیت

 در. نمایند کار را نامطلوب می و صورت موانعی بر سر راه فعاالن اقتصادي درآمده و فضاي کسب خویش نباشند به

و نقش هریک از دسته عوامل را در محیط کسب  پردازیم به بررسی موانع موجود در این سه دسته عامل می ادامه

ارایه شد،  تببین ) 1شکل (وب مطرح شده در الگوي تبادلی اقتصاد کالن، که در فصل دوم و کار  طبق چارچ

  .کنیم می

  دولت5.2.1

در مسائل و نظارت  ءاجرا ،بندي تمامی ساختار حکومت است که بر قانونگذاري منظور از دولت در این دسته

 -کسب و کار از طریق موانع سیاسیدر اینجا تاثیر دولت بر فضاي . اقتصادي و حوزه کسب و کار اثرگذار است

هاي نوین، مورد بحث قرار  کارگیري فناوري یا به هاي الزم براي تحقیقات و مین زیرساختأحقوقی در اقتصاد، ت

  .گیرد می

هر چقدر دامنه حضور دولت در اداره امور کشور گسترده باشد، در صورت ناکارآمد بودن دولت، موانع ایجاد  

نیازي و یا  دلیل بی در چنین مواقعی دولت به. بود تر خواهد ر نیز بیشتر و گستردهوکا شده در فضاي کسب

تنهایی به قانونگذاري، سازماندهی و ایجاد سازوکارهاي مورد نظر خود  ارتباطی با فعاالن بخش خصوصی به بی

جانبه موانع  همهانحصار دولت در قانونگذاري پیامدهاي منفی گوناگونی مانند عدم درك دقیق و . پردازد می

دنبال دارد که حاصل آن جدایی فعاالن  ارتباط با واقعیات را به هاي ذهنی و بی حل موجود و همچنین ارائه راه

. گردد وکار می جانبه در بهبود فضاي کسب در مشارکت همه آنان گی  انگیز و بیاقتصادي از این فرآیندها 

)S.Straub - 2005(  

ملکرد دولت در کشور ایران خصوصا در طی برنامه چهارم به روشنی گویاي آن و ع  گذاري مشی تأملی در خط

عنوان  اي نداشته بلکه در بسیاري موارد به وکار نقش مثبت و سازنده تنها در بهبود فضاي کسب است که دولت نه

  . است وکار شناخته شده مانعی در مقابل فعاالن اقتصادي و صاحبان کسب

اعتمادي فعاالن  هاي دولت را نیز باید مورد توجه قرار داد که حاصل آن بی در سیاست ثباتی و تغییر مداوم بی

بر این اساس تکیه بر مصوبات قانونی که مبناي . باشد هاي ابالغی توسط دولت می بخش خصوصی به سیاست

یاري از مواقع باشد نیز قابل تردید است، ممکن است در بس وکار کشورها می ارزیابی بانک جهانی از فضاي کسب
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گشایی شده باشد اما به دلیل عدم اجراي این مصوبات مشکل  در مصوبات قانونی کشور از بسیاري از امور گره

توان در ارزیابی  شرایط حاکم بر اقتصاد صرفا به مصوبات قانونی  همچنان به قوت خود باقی باشد لذا هیچگاه نمی

باشد واقعیات حاکم بر روابط و  گیري فعاالن اقتصادي می تصمیم اکتفا کرد؛ بدیهی است آنچه در کشور ما مبناي

  .باشد هاي فراوان و حتی اساسی داشته مناسبات است، هر چند با مصوبات قانونی مغایرت

  قانونگذاري دولت 5.2.1.1

اعمال قدرت اقتصادي، سیاسی و اداري بر اساس قانون، «که طبق تعریف  ،بر اساس نظریه حکمرانی خوب

الزامات و اي از  نیازمند مجموعه "بازاررقابتی مبتنی بر نهاد اقتصاد "باشد،  می» اثربخشیپاسخگویی و 

کند تا به  که ایجاد آنها از طرفی از وظایف دولت است و از طرف دیگر به دولت نیز کمک می نیازهاست پیش

اید بتواند یک چارچوب به عقیده استیگلیتز دولت ب. ایفاي نقش حاکمیت خود و پشتیبانی از بازار بپردازد

ایجاد کند تا چهار  هاي اقتصادي و یک سازوکار رقابتی عادالنه در فعالیتاطالعاتی شفاف و نظام حقوقی کارآمد 

، جانبه همه ، ایجاد رقابتدر سازوکارهاي بازارحفظ امنیت و سالمت : تامین شود اقتصاد جامعههدف مهم در 

  )Stigleitz - 2001(. اي به سرمایه هاي فقیر و حاشیه گروه کنندگان و تضمین دسترسی حمایت از مصرف

ها،  ایفاي چنین نقشی توسط دولت موجب اقزایش سرعت و حجم مبادالت بین دولت و خانوار، دولت و بنگاه

را افزایش ) ثروت و سرانه(شود که میزان ایجاد ارزش و ثروت در بازه زمانی مورد نظر  و دولت و بازارها می

در شرایط فعلی . شود گذاري و ایجاد بستر کارآفرینی می این امر خود موجب افزایش قدرت سرمایهدهد و  می

زند که آن هم با  شود دست به ایفاي چنین نقشی می هاي پولی و قیمتی می دولت در مواقعی که دچار بحران

  .مند و با دید کوتاه مدت است هاي غیر نظام روش

صورت باالدستی یا  که به هاي دولتی در اداره بسیاري از شرکتاي گذشته ه عالوه بر نکته فوق در طی سال

که در  شود قانون تجارت ایران رعایت نمیکنند،  هاي بخش خصوصی ایفاي نقش می دستی در انجام فعالیت پایین

وظایف نهاد نظارتی از از سوي دیگر بسیاري از . گردد نتیجه آن بخش خصوصی با مشکالت جدي روبرو می

  .شود گسترش فساد میکاهش کارآمدي و موجب در نتیجه این روند  .است هاي اجرایی تفکیک نشده ظایف مقامو

نرخ مالیات، ( و خدمات تولید هاي و جرایم بر فعالیت مالیاتعوارض، دولت مسئول وضع در کشور ایران 

قوانین تصویب شده رآمدي ناکا. ، است)مقررات مالیاتی و نظام دریافت عوارض و گستردگی جرایم اجتماعی

فساد و دیگر دولت در ایفاي درست این نقش عامل هاي وابسته به  توسط دولت و همچنین ناتوانی دستگاه
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در چنین شرایطی منابع مالی و اعتباري درگردش غیررسمی خود میان . گردد گستردگی اقتصاد زیرزمینی می

شوند و به کرات ممکن است که از چرخه اقتصاد کالن ملی  ها از کنترل دولت خارج می خانوار و بازار و بنگاه

  .دهد خارج شوند و این موضوع ثروت و سرانه را کاهش می

اثرات و پیامدهاي منفی تخریب یا به برخی  نسبتهاي زیست محیطی و آگاهی  بروز بحرانهاي اخیر  در سال

برداري پایدار  بهره برايزیست  حفاظت از محیط ضرورت تدوین قوانین ،توجهی نسبت به محیط زیست بی

فعاالن اقتصادي باید موظف به رعایت این قوانین نیز گردند و در . است ناپذیر کرده را اجتنابهاي حاضر  نسل

دهنده  اما واقعیات موجود نشان. هاي نقدي یا لغو امتیاز شوند صورت عدم رعایت آنها ملزم به پرداخت جریمه

  .باشد سبت به این مسئله مهم میتوجهی دولت و بخش خصوصی ن بی

 حق لیسانس، حق واگذاري تکنولوژي، به در مواردي چون دسترسی تکنولوژي با ارتباط در قانونگذاري

جهانی نیز  ارتباطات و معنوي، بسترسازي براي دسترسی و تبادل اطالعات مالکیت و موضوعات اختراع انحصاري

  .از وضعیت مطلوب و مناسبی برخوردار نیست هاست که در کشور ایران از دیگر وظایف دولت

برقراري ارتباط تنگاتنگ میان دولت و فعاالن  ،در قانونگذاري نکته بسیار مهم در انجام وظیفه خطیر دولت

عنوان رکن اصلی در  ها بایستی به هاي صنفی و اتحادیه انجمن. باشد وکار می بخش خصوصی و صاحبان کسب

محسوب شوند زیرا آنان عالوه بر دانش نظري از تجارب عملی الزم براي شناخت ها  تدوین قوانین توسط دولت

باشند که این مسئله نیز در کشور ایران مورد  وکار برخوردار می جانبه عوامل مؤثر بر بهبود فضاي کسب همه

  .باشد توجهی می کم

  هاي اقتصادي، مالی و تجاري سیاست5.2.1.2

ر گردد، ثبات اقتصاد کالن را تضمین کند، بازارهاي مالی را تحت دولت در هر کشور باید متولی توسعه پایدا

ایفا کند و عالوه بر اصالحات قیمتی منابع کنترل خود درآورد، نقش خود را به درستی در زمینه توزیع مجدد 

دي تر آنکه توسعه نیازمند تحول نهادهاي اقتصا مهم. را نیز سازماندهی نمایداي از اقدامات غیرقیمتی  مجموعه

ها باید باال  اولویت اصلی در سیاستگذاري. ها و منافع سیاسی هستند است و نهادها به نوبه خود متاثر از گروه

به عبارت دیگر براي دستیابی به رشد اقتصادي پایدار و نتایج . بردن ظرفیت دولت براي حکمرانی خوب باشد

ها و جامعه مدنی را به بهترین شکل برقرار  رها، سازماناي بهتر، نیاز به نهادهایی است که تعامل دولت، بازا توسعه

  )B.Mulligan - 2005(. سازند
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از جمله معضالت دولتی بودن اقتصاد بوجود آمدن . اکنون اقتصاد ایران به میزان زیادي دولتی است هم

 بستر وسط دولتها ت پروژه براي بالعوض هاي کمک و اعتبار مینأت .هاي دولتی است هاي انحصاري و رانت بنگاه

 با دولت. دارند دست در را قدرت و هستند تر نزدیک حاکمیت ساختار به که است هایی گروه براي رانت ایجاد

 دادن یا دولتی پیمانکاران توسط قراردادها گرفتن براي داخلی بازار در نفوذ اعمال و فراقانونی هاي تاثیرگذاري

این  .گذارد می اثر منافع تقسیم بر دارند بیشتري سیاسی قدرت که هایی گروه به دولت پیمانی قراردادهاي

موضوع سرعت و حجم مبادالت پولی و غیر پولی را در چرخه اقتصاد کالن نا موزون کرده و مشکالت و تاخیرات 

 لیدل به است یهیبد. شود ها و خانوار موجب می فراوانی را در ساماندهی مجدد منابع و کسب و کار در بنگاه

برند  ا و نهادهایی که از آن بهره میه شرایط مناسب براي بنگاهکوتاه  عمر ییهارانت نیچن و یاسیس تیماه

موجب خواهد شد که تغییر مسیرهاي جریان منایع، موجب ناکارآمدي و وقفه در ارزش آفرینی اقتصادي در این 

مند  هاي بهره بی بهره از رانت و هم بنگاههاي  ها و نهادها شود و این نوعی ضرر دو جانبه است که هم بنگاه بنگاه

  . شود از رانت را شامل می

قانون اساسی  44هاي کلی اصل  رغم ابالغ سیاست علی اقتصاد، در دولت حجم بودن بزرگ و دولتی اقتصاد

 نیز دولتی بخش در وري بهره بودن پایین. و عامل وجود انحصارات در اقتصاد است خالقیت و شکوفایی مانع

سسات دولتی و اصالح نظام ؤها و م بنابراین عالوه بر بهبود عملکرد شرکت .رقابتی است انگیزه فقدان از ناشی

باید . شود سازي در کشور احساس می لزوم آزادسازي اقتصاد و خصوصی ،با توجه به تجربه جهانی ،مالی دولت

هاي  شود مالکان شرکت باعث میسازي بدون ضمانت تنظیمی و نظارت مالکان بر مدیران  توجه داشت خصوصی

  .خصوصی و انحصارزدایی شده از ایجاد رقابت جلوگیري کنند و موجب تشدید مشکالت اقتصادي شوند

هاي اقتصادي بدون دخیل بودن بخش خصوصی است تا حدي  سیاستگذاري ،یکی دیگر از مشکالت کشور ما

براي درخواست عضویت به سازمان تجارت گزارش نظام تجاري ایران که  در تهیه و تنظیمکه بخش خصوصی 

اطالع  بی تأثیر و حتی بیاست،  است و تصویري که از اقتصاد ایران براي آن سازمان ترسیم شده جهانی ارائه شده

   .است مانده

گذاري و  هاي مختلف مانع سرمایه هاي کالن دولت در بخش فعاالن اقتصادي عدم اطمینان به سیاست براي

که در  طوري در کشورهایی که عمر قوانین و مقررات به اندازه عمر یک دولت است به. است پیشرفت و نوآوري

گیرد، عدم امنیت بر  اي هنگام انتقال قدرت صورت می پایان دوران تصدي یک دولت تغییرات سیاسی عمده

  .سازد میریزي بلند مدت نامطمئن  د و فعاالن اقتصادي را از برنامهنافک اقتصاد آن کشورها سایه می
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 و تکنولوژي بلوغ پژوهش، و تحقیق مالی تأمینهاي الزم براي ورود و توسعه تکنولوژي،  مین زیرساختأت

  .هاي دولت لحاظ شود نیز از مسائلی است که باید در سیاست تولید، ظرفیت

  المللی اقتصادي خارجی، روابط دولت با نهادهاي بین سیاست5.2.1.3

اقتصاد کشورها با یکدیگر و ضرورت تعامل مثبت و سازنده میان کشورها  تنیدگی بسیار زیاد درهم با توجه به

هاي مختلف با سایر کشورها  هاي گسترده در عرصه  سازي الزم را براي همکاري که دولت نتواند زمینه درصورتی

  )E.Neumayer - 2006(. گردد فراهم نماید، اقتصاد داخلی نیز با تنگناهاي گوناگون روبرو می

ها و تکنولوژي تولید، تفاوت ارزش منابع در کشورهاي مختلف و سهولت  تحوالت اساسی در شیوههمچنین 

اي و بین المللی به تغییر  حمل و قیمت مناسب حمل و نقل و در دسترس قرارگرفتن انواع بازارهاي منطقه

ها و کاالها  منابع و نهادهجایگاه خارجیان در چارچوب اقتصاد کالن و ایفاي نقش به عنوان وارد کننده و خریدار 

  .است و خدمات میانی شده

هاي سیاسی  هاي متخذه توسط دولت در حوزه دالیل مختلف که بیشتر آن ناشی از سیاست حاضر به در حال

عدم پیوستن به سازمان تجارت جهانی، . است باشد امکان تعامل مثبت با سایر کشورها به حداقل الزم رسیده می

است که شرایط الزم براي انتقال  المللی موجب شده ها و نهادهاي بین اري از اتحادیهعدم همکاري با بسی

عدم تبادل و مبادله کاالها و خدمات در . حداقل برسد تکنولوژي و دانش فنی میان کشور ما با سایر کشورها به

یرانی در زمینه صادرات و است که تجار ا هاي بسیار زیاد کشور موجب شده هاي غیرنفتی با توجه به پتانسیل حوزه

  .ها و موانع گوناگون روبرو شوند واردات با ابهام

اي و  اي و غیرتعرفه هاي تعرفه هاي بخش تجاري اعم از نظام عدم پایداري در تصمیمات و سیاستگذاري

 هاي موجود در کشور استفاده الزم صورت است که از همه پتانسیل همچنین تثبیت دستوري نرخ ارز موجب شده

المللی از  هاي مالی و پولی در عرصه بین گذاري سیاست خارجی کشور بر بخش مشی سایه سنگین خط. نگیرد

  . موانع جدي دیگري است که در حال حاضر اقتصاد کشور ما با آن روبروست

  .وکار در کشور اقدامات جدي انجام داد توان براي بهبود فضاي کسب بدون توجه به موانع فوق نمی

  نهادها 5.2.2

انداز آینده ما عمیقا به نهادهاي  و چشم ، تهدیدهاها فرصت. کنند ها در دنیایی از نهادها زندگی و کار می انسان

ها کمک  اي از قواعد رفتاري هستند که به انسان نهادها مجموعه. موجود و نحوه عملکرد آنها بستگی دارد
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ل دهند و بدین ترتیب نهادها روابط متقابل میان کنند تا انتظارات خود را درباره چگونگی رفتار دیگران شک می

وکار  عنوان مانعی در بهبود فضاي کسب توانند به گیري و استقرار نهادها می عدم شکل .کنند ها را تنظیم می انسان

مهمترین وجه اقتصادي نهادها این است . گیرند هاي مختلف مورد اشاره قرار می در نظر گرفته شوند که در حوزه

مانند فرهنگ جامعه که چندین متولی دارد اما . تر از آن که متولی خاصی داشته باشند نماینده دارندکه بیش

) بازرگانی(همچنین نهاد مبادله و معامله . نقش و اهمیت نمایندگان این نهادها و جایگاه مشخص آنها بارزتر است

  .رسند ان این نهاد  به نظر اثرگذارتر میکه نماد آن بازار است شاید متولیان خاصی داشته باشد ولی نمایندگ

نقش اساسی نهادها در اقتصاد کالن تنظیم الگوها و نگرش و ایجاد تنوع کافی در گردش منابع پولی غیرپولی 

ها، دولت و خانواردر نحوه تامین و تخصیص منابع و  ایجاد پشتوانه نهادي در رفتار و نگرش صاحبان بنگاه. است

  .د تامین کننده توسعه مطلوب و پایدار باشدتشخیص مصارف می توان

  اي اقتصاديهنهاد5.2.2.1

باشد زیرا  مهمترین نهادي که بر رفتارهاي اقتصادي اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیرگذار است نهاد بازار می

ها  که احساسات بسیاري را بر علیه خود برانگیخته، ترتیبات اساسی است که از طریق آن انسان ،ساز و کار بازار

  . هایی انجام دهند که براي طرفین معامله سودآور است توانند به تعامل با یکدیگر بپردازند و فعالیت یم

بلکه کنند ناشی از وجود بازار نیستند  مشکالتی که در جوامع بروز میدر صورتی که نهاد بازار شکل نگیرد 

شود چنین پیامدهاي نامطلوبی را به  گیري نابازار می وجود برخی روابط و مناسبات نامطلوب که موجب شکل

سازي  پنهان. تمهیدات مناسبی براي استفاده از مبادالت در بازار وجود ندارد که در این صورت. دنبال دارد

دهد از  که به قدرتمندان اجازه میرا به دنبال دارد اي  هاي کنترل نشده ، فعالیتو یا اطالعات نامتقارن اطالعات

 از عوامل مهمی هستند کهاین موارد به چنگ آورند، را و منابع اقتصادي  رفتهبهره گ اطالعات نامتقارن خود

  . گردند سبب بروز مشکالت اساسی در جامعه میکارامدي نهادهاي بازار را به چالش کشیده و در نتیجه 

در . عمل کندبتی و در نتیجه رقاتر  و عادالنه کارآمدتربراي مقابله با این مشکالت باید تالش کنیم تا بازار 

گیري از دستاوردهاي مهم ساز و کار بازار با فراهم آوردن ترتیبات مناسب سیاسی و اجتماعی  واقع بهره

نیازمند  اي روابط و مناسبات همه جانبهبه  رقابت معتقدند اقتصاد مبتنی برنظران  صاحب .گردد پذیر می امکان

کار، رابطه میان دولت و مالی در نهادهاي مدیریتی، بازار  است و تحوالت نهادي را عالوه بر نهادهاي پولی و
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 - C. Calderion.(نمایند بخش خصوصی، فساد، شفافیت و تور حمایتی تأمین اجتماعی نیز مطرح و توصیه می

2004(  

کنند و  دفاع می نیز نهادهایی هستند که از حقوق مالکیتعالوه بر موارد فوق دربرگیرنده نهادهاي مورد نیاز 

دهند تا قراردادها بدون ترس منعقد شوند و زمانی که قرارداد منعقده براي هر  اردادها را مورد حمایت قرار میقر

ها باید وجود داشته باشند  عالوه بر این نظامی از قوانین و دادگاه. یک از طرفین قرارداد مناسب نباشد لغو گردند

  .ید تدوین شوند و توسط قوه قهریه ضمانت اجرایی بیابندقوانین با. که عملکرد بازارهاي کامل را ممکن سازند

بدون حق مالکیت شفاف و باثبات یک کارآفرین انگیزه انباشت و نوآوري نخواهد داشت مگر آنکه بر بازده 

نهادهاي تنظیم کننده . هایی که خلق شده یا افزایش یافته، کنترل الزم را داشته باشد گذاري و دارایی سرمایه

براي مقابله با شکست بازار ضروري مالی و تنظیم بازار بورس بویژه در کشورهاي در حال توسعهلی، پوقوانین 

  )E. Benmelech - 2006( .هستند

بر این تمامی اقتصادهاي پیشرفته داراي نهادهاي تثبیت اقتصاد کالن همچون نهادهاي پولی و مالی  عالوه

بازار پول  کننده مهمترین رکن کنترلترین این نهادها، بانک مرکزي است که به منزله  تثبیت کننده هستند؛ مهم

  . گردد هاي بانکی می مانع از بروز بحران

نهادهاي اقتصادي در اقتصاد ایران همانند اکثر اقتصاد کشورهاي در حال توسعه خصوصا کشورهاي نفتی 

هاي اقتصادي  و غیرشفاف موثر بر فعالیتنهادهاي پیچیده . ددارنتاثیر روندهاي اقتصاد داخلی و جهانی قرار  تحت

 هاي نهاده مورد در نامناسب گذاري قیمت علت به اقتصاد در آفرینی رانت. در معرض ابتال به فساد قرار دارند

 موجب ها بانک بودن دولتی و بانکی سود نامناسب تسهیالت بانکی، نرخ ناکارآمد نرخ ارز، نامناسب نرخ انرژي،

  . اند شده مالی بازار ناکارآمدي

 دچار دائماً را نقدینگی حجم دیگر، سوي از نفتی درآمدهاي نوسانات سو، یک ازمداوم دولت  بودجه کسري

 تولیدي هاي بخش به پولی جدید منابع هدایت به قادر که مالی بازارهاي دالیل ضعف به و سازد می نوسان

 سودآوري که هایی بخش به مختلف هاي بخش سوداگران عملکرد پی سرگردان در هاي سرمایه این باشند، نمی

 در ها قیمت رویه بی رشد و شدید افزایش فرآیندي چنین بار آثار زیان جمله از که شوند می سرازیر دارند بیشتري

  .است هاي اخیر سال در مسکن غیر مولد مانند هاي بخش
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 هاي از بنگاه حمایت در کالن اهتمام متولیان اقتصادوکار نیز باعث شده است به رغم  فضاي نامناسب کسب

 به گرفته هاي صورت کمک بهره، هاي نرخ کاهش و بانکی تسهیالت افزایش جمله از مختلف طرق به اقتصادي

 منجر ها قیمت سطح عمومی افزایش و تقاضا رشد به غیرتولیدي هاي کانال در نشت طریق از تولید، ارتقاء جاي

افزایش  جاي به جامعه به شده تزریق نقدینگی پول، مقداري بر اساس نظریههاي اخیر  سالدر  واقع در. شود

کمبود  از همواره کشور مولد بخش نقدینگی، شدید افزایش رغم به و شده منجر ها قیمت افزایش به تولید

   .است مند گالیه نقدینگی

یافته  توسعه و کشورهاي توسعه ر حالدسوتو در یک تحقیق پیرامون نظام بوروکراتیک حاکم بر کشورهاي د

برخوردار و درگیر موانع توسعه از سرعت بسیار کم  یافت که نظام اداري در کشورهاي درحال به این نتیجه دست

باشد که در نتیجه بخش خصوصی و فعاالن اقتصادي را در این کشورها به سمت اقتصاد زیرزمینی و  می بسیار

  )Desoto - 2003.(دهد غیررسمی سوق می

هاي انجام شده در کشور ایران پیچیدگی و گستردگی این مراحل مشوق و محرك رشد و  بر اساس بررسی

هاي مختلف  وپاگیر و مزاحمت است که در جهت گریز از مقررات دست هاي غیررسمی شده گسترش بخش

  .گیرند روز بیشتر مورد توجه فعاالن اقتصادي قرار می روزبه

باشند  ها و مؤسساتی قادر به ادامه حیات می طور بدیهی، تنها شرکت نامناسبی، بهدر چنین محیط و شرایط 

هایی بیشتر  هاي کوچک و متوسط در چنین محیط  شرکت. هاي غیررسمی باشند که قادر به استفاده از بخش

هاي بزرگ  دلیل محدودیت در منابع و امکانات قادر نیستند همانند شرکت گیرند، زیرا به مورد آسیب قرار می

  . هاي مربوط به این بخش غیررسمی را بپردازند هزینه

  نهادهاي اداري و آموزشی5.2.2.2

 سازمان کشور دارايهاي بوروکراتیک،  رویه و غیراصولی بخش دلیل وجود درآمدهاي نفتی و گسترش بی به

 هم به موازات که دارند بزرگی بسیار هاي بخش بر، هزینه اصلی هاي دستگاه که سازمانی .است بزرگی اداري

  .کنند می فعالیت

 و براي محافظت از افراد در مقابل مخاطرات مرتبط با درآمد و اشتغال که بایستیاجتماعی  تأمیننهادهاي 

هاي انتقالی براي حفظ انسجام اجتماعی و امنیت اقتصادي و در  پرداختساماندهی شود تنها ابزاري براي  بیمه

  .هاي اجتماعی است در برخی حوزه بخشی نهایت مشروعیت
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 تنبیهات و ها تشویق مجموعهدر هر کشوري . است ناکارا بسیار اقتصادي در حوزه ایران در انگیزشی نظام

 سمت به را ها انسان حاضر، انگیزشی مجموعهدر کشور ایران در حال حاضر . سازد می را انگیزشی نظام که است

 مروج موجود اقتصادي کارهاي و ساز .شود دگرگونی دچار باید دلیل همین به و دهد نمی سوق تولید

 انگیزشی نظام و سرکوب ارزش افزوده فاقد و غیرمفید فعالیت هر و جویی رانت بازارسیاه، داللی، گري، واسطه

 خدماتی و در بدترین شکل آن  اقتصاد سوي به مولد اقتصاد از دلیلی هر به ایران اقتصاد .باشد جامعه می نوآوران

 و دانشگاه نوآوري و کارآفرینی و رابطه هاي ظرفیت. است رکود حال در تولیدي هاي بخش و کرده حرکت داللی

  .توجهی هستند صنعت نیز مورد بی

 تأمینهاي نهادهاي کار و  سیاستگذاريمهارت نیروي انسانی، مقررات نیروي کار و درصد بیکاري در گرو 

 انرژي و زمین به دسترسی نقل، و حمل هاي توزیع، هزینه هاي لکانا هوایی، و آب و فصلی شرایط. اجتماعی است

  .باشند مخابرات نیز تحت کنترل دیگر نهادهاي اقتصادي می و

  نهادهاي اجتماعی5.2.2.3

 ،یزندگ وهیشاعم از  یاجتماع مطلوب مناسبات و روابط یسامانده با که باشندیم درصدد یاجتماع ينهادها

را جهت حصول  دکنندگانیتول و کنندگانمصرف نظرات، و شاتیگرا نیمبادالت و قراردادها و همچن انجام

.ندینما کمک ندهیآ نیتضم و شیخواز حقوق  انتیص جهتدر  شتریهرچه ب نانیاطم

هاي ارزشی و هنجاري ـ خواه اجتماعی یا فردي و یا توأماً ـ که  توان از نظام الگوهاي مصرف را نمیبراي مثال 

هاي مصرفی مردم کشورهاي جهان سوم تحت  اگر چه گزینش. است، جدا ساختکننده  معرف شخصیت مصرف

بدون نادیده انگاشتن بعد . شود، اما قطعاً نمایانگر ذهنیت آنان نیز هست تأثیر منابع گوناگون هدایت می

اعی به ابعاد نمادي، یعنی معناي اجتمالزم است فرآیندهاي مصرف اجتماعی، ) ارضاي نیازهاي روانی( سودگرایی

ها و  شان، داراي عالیم رمزي نیز هستند و شاخص کاالها و خدمات، سواي کیفیات طبیعی. آنها نیز توجه داشت

  )B. Mulligan - 2005(. شوند عامالن یک قشربندي اجتماعی محسوب می

ذهبی در کشور ما براي مبارزه با تهاجم فرهنگی و جلوگیري از رواج الگوها و مدهایی که با عقاید عرفی و م

 اي رسانه هاي قضاوت. مردم ما در تضاد هستند و حفظ هویت ملی، برخی روندهاي جهانی مورد پذیرش نیستند

اما به دلیل فقدان تبیین دقیق و همه جانبه این قضاوت . و تبلیغات نیز بر رفتارهاي اقتصادي مردم تاثیرگذارند
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هستند، بر فضاي  اثرگذار اجتماعی عوامل بر که عمده تاثیرات و اتفاقات قانونی و تغییراتدر برخی مواقع 

  . دارندمنفی و بازدارنده ثیر أوکار ت کسب

ها و حتی  است که برخی نهادها، سازمان در ایران بسیاري از اهداف اجتماعی و حتی سیاسی موجب شده

صوصی نیز هاي دولتی بدون توجیه قابل قبول شکل گیرند و دربرخی مواقع مانعی در فعالیت بخش خ شرکت

تالش بسیار گسترده مقامات دولتی خصوصا . بوجود آورند و در نتیجه از کارآمدي الزم برخوردار نباشند

گونه  هاي دولتی بهترین گواه بر این ها و شرکت گیري برخی سازمان نمایندگان مجلس در شکل

اعی و در نتیجه افزایش بسیاري از اقدامات دولت که بایستی به تقویت نهادهاي اجتم. هاست سیاستگذاري

  .اند دلیل فقدان سیاستگذاري مناسب به ضد خود بدل شده سرمایه اجتماعی منجر گردد به

هاي دولت در  عدم تقویت روحیه مبتنی بر اعتماد و فقدان اطمینان نسبت به برخی اقدامات و سیاست

  . است دیدهپذیري سرمایه اجتماعی و تضعیف نهادهاي اجتماعی گر حاضر موجب آسیب حال

  حقوقی و قضایی نظام5.2.3

وکار ایجاد و گسترش نظام حقوقی و قضایی  هاي مؤثر بر بهبود محیط کسب ترین مؤلفه دیگر از مهم یکی

عدم وجود یک نظام قضایی مطلوب، اطمینان و . مطلوب و مناسب براي صیانت از حقوق فعاالن اقتصادي است

گذاري و  گذاران در انجام سرمایه نماید و سرمایه اقتصادي تضعیف میهاي  اعتماد را نسبت به آینده انجام فعالیت

جانبه و ضمانت اجرایی مناسب براي تحقق آن  قانونگذاري دقیق و همه. انگیزه خواهند شد وکار کم ایجاد کسب

  )Klonowski - 2006. (هاي اقتصادي در جامعه خواهد شد موجب گسترش و تقویت فعالیت

هاي  ریزي و اجراي فعالیت نظام حقوقی و قضایی کارآمد تضمین کننده ثبات در برنامهاز منظر اقتصاد کالن 

ارزش آفرینی اقتصادي در سایه نظام حقوقی و . اقتصادي و روان بودن گردش منابع پولی و غیر پولی است

  .تواند چرخه اقتصاد کالن را امن و سالم نگاه دارد قضایی کارامد می

اي شدن  رأي و سلیقه رویه مواد قانونی که موجب تفسیر به چندگانگی و گسترش بی ابهام در قوانین حقوقی،

  .اجراي آن گردد از عوامل منفی دیگري است که در نظام قضایی کشور ما مشهود است

بودن نظام  طرف بودن زمان دادرسی، بی اگر از منظر کلی، مطلوب بودن نظام قضایی را در گرو شرایط سریع 

و در دسترس بودن نظام دادرسی براي کلیه فعاالن اقتصادي در دفاع از حقوق مالکیت آنان در   ینههز قضایی، کم

  .ها داراي اشکاالت جدي و اساسی است نظر بگیریم، کشور ایران از این جنبه
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 تأملی در قوانین مربوط به روابط میان کارگر و کارفرما، نحوه دستیابی به تکنولوژي و حقوق مرتبط به دانش

هاي اقتصادي  فنی، ضوابط مربوط به حق برند و مالکیت معنوي، نامشخص بودن قوانین ضد انحصار و فعالیت

وکار در کشور ایران در شرایط مطلوبی  است فضاي کسب الکترونیکی از موانع مهم و اساسی است که موجب شده

  .نباشد

  )دهگانههاي  شاخص(در حوزه خرد  در بهبود فضاي کسب و کار موجود موانع5.3

گیري و  در شکل هاي استخراج شده، موانع موجود شاخص از در هر یک Doing Businessمطالعات در

در . هاي ویژه هر کشور به طور خاص شناسایی شده است به طور کلی و در گزارش هاي اقتصادي تداوم فعالیت

بسیاري از موانع موجود به صورت غیرمستقیم در عوامل زمان و هزینه بازتاب  Doing Businessهاي  گزارش

اما مطالعات بنیادي این ارگان، عوامل متعددي را در نظر گرفته و براي سهولت ارزیابی و مقایسه . شوند داده می

بر این . است هو نه خود مشکل، بیان نمود ،هاي وجود مشکل وکار، برخی عوامل را به عنوان نشانه فضاي کسب

ها کوشش شده است کلیه عوامل بازدارنده و موثر در انجام یا عدم انجام  این مطالعات و رتبه بندياساس در 

بندي بانک  این موانع بر اساس طبقه. عنوان مستقل تقسیم و مورد بررسی قرار گیرد 10هاي اقتصادي در  فعالیت

  .گردد جهانی در کشور ایران به شرح زیر ذکر می

  صاحبان کسب و کار با سیستم آغازین چالش5.3.1

هاي همپوشان و  نامه ها و آیین وپاگیر و غیرشفاف و وجود قوانین، بخشنامه قوانین دستدر کشور ایران 

هاي شغلی و همچنین سوق  ها و کمبود فرصت گیري بنگاه گذاري، عدم شکل متعارض موجب کاهش سرمایه

از کنترل و نظارت دولت و ها  در اقتصاد غیررسمی بنگاه. شود ی میدادن کارآفرینان به سمت اقتصاد غیررسم

از در مقابل پردازند و  مالیات نمیهاي مختلف و حتی  نهادهاي وابسته به دولت آزاد بوده و در نتیجه هزینه

شود و دولت بار  به این ترتیب بخشی از درآمدهاي دولت نیز محقق نمی. بسیاري از منافع محروم می شوند

  . دهد هاي بخش رسمی را افزایش می لیاتی بر بنگاهما

هاي گذشته خصوصا چند سال اخیر  هاي اقتصادي،در طی سال هاي رسمی بر فعالیت دلیل فقدان نظارت به

ها قادر به  در بخش غیررسمی بنگاهکه  از آنجایی. محصوالت تولیدي این بخش فاقد استانداردهاي کیفی است

تأمین  هاي غیررسمی و غیرقانونی به شوند با استفاده از روش در نتیجه مجبور میبوده و دریافت اعتبارات بانکی ن

ها  توانند از دادگاه نمیوکار و طی کردن چرخه طوالنی کسب مجوز و فعالیت بپردازند،  نیازهاي آغاز فعالیت کسب
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زیرمیزي از عوامل منفی دیگري است هاي  هاي میانبر و پرداخت استفاده از راه .براي حل اختالفات استفاده کنند

درصد  75بینند زیرا زنان  زنان در این بخش با شدت بیشتري صدمه می .شود که در اقتصاد کشور ظاهر می

فساد نیز در بخش غیررسمی بسیار شایع است زیرا در این بخش . دهند کارکنان بخش غیررسمی را تشکیل می

  .اردهاي بسیاري براي گرفتن رشوه وجود د فرصت

  ) در شاخص اخذ مجوزها(هاي استاندارد و شفاف  عدم وجود رویه5.3.2

حمایت از ایمنی و سالمت تسهیل آغاز فعالیت، هاي اقتصادي،  منطق و استدالل اعطاي مجوز براي فعالیت

مراحل دشوار اخذ مجوز و دشواري رعایت قوانین موجب باال رفتن هزینه و یا سایر ملزومات براي . عمومی است

گردد که به فعالیت در بخش غیررسمی براي فرار از دغدغه  هاي اقتصادي در بخش رسمی می لیتفعا

بر فعاالن هاي زیادي  برنامه و ناکارآمد نیز هزینه هاي بی با انجام بازرسی  دولت. شود استانداردهاي ایمنی منجر می

   .اقتصادي تحمیل نموده است

ها و  هاي گوناگون و پراکندگی سازمان دریافت استعالم سردرگمی فعاالن اقتصادي براي اخذ مجوز و

مؤسسات تعیین شده براي صدور مجوزها و همچنین زمان طوالنی براي دریافت این مجوزها از موانع مهمی 

در . باشد است که موجب نگرانی و تردید فعاالن اقتصادي براي آغاز فعالیت و کسب مجوز در کشور ایران می

گردد که خود  هاي غیرقانونی و همراه با فساد براي رفع این مشکل اقدام می ستفاده از روشبسیاري موارد با ا

  .شود مانع جدیدي محسوب می

  استخدام و اخراج نیروي کار سختی5.3.3

هاي تولید را  اخراج کارکنان که هزینههاي مترتب بر هزینهنیروي کار آموزش ندیده، هزینه باالي استخدام و 

کشورهاي دیگر را ندارند، توان رقابت با کاالهاي تولیدکنندگان ایرانی شوند که  هایی را موجب می قیمت ،باال برده

شود از موانع مهمی است که فعاالن  ضوابط حاکم بر روابط کارگر و کارفرما که تحت عنوان قانون کار مطرح می

د که کارفرمایان به قراردادهاي پنهانی شو از سوي دیگر این شرایط موجب می. کند اقتصادي را با نگرانی روبرو می

.وقت و با سررسید معین متوسل شوند پاره

 و معتقدند قانون کار فعلی هزینه فعالیت اقتصادي را افزایشو فعاالن اقتصادي در ایران اغلب کارفرمایان 

رگري با بیان اینکه هاي کا تشکل ،از سوي دیگر. است اقتصادي را کاهش داده  گذاران براي فعالیت تمایل سرمایه

دسترسی است، مشکالت موجود در تولید  بلحمایت از حقوق کارگر تنها در سایه وجود یک قانون کار مناسب قا
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هاي  تشکل. دانند گذاري را خارج از حیطه قانون کار دانسته و آن را مربوط به سایر عوامل اقتصادي می و سرمایه

ر فعلی توانسته است هدف صیانت از حقوق کارگران را برآورده کند و کارگري همچنین اعتقاد دارند که قانون کا

وضعیت . مشکالت موجود عالوه بر آنچه ذکر شد ناشی از اجراي نامناسب این قانون و نه نقص در قانون است

کارگیري بیکاران و افزایش اشتغال نزد فعاالن اقتصادي  اي براي به است که عالقه فعلی قانون کار موجب شده

  . باشد وجود نداشته

 و حق بیمه تأمینمالیات  ،شود کارفرمایان بخش رسمی دشواري استخدام و اخراج نیروي کار باعث می

در بخش غیررسمی نیز مسائلی چون کار . اجتماعی بیشتري بپردازند و در استخدام کارگران تبعیض قائل شوند

  .تماعی بوجود بیایدکودکان و محرومیت کارگران از مزایاي اجکردن بانوان و 

براي صیانت از شاغلین و امیدواري براي شروع به کار بیکاران و ثبات توازن مناسب بین انعطاف بازار کار عدم 

است و از سوي دیگر  وکار را از منظر این شاخص نامطلوب کرده شغلی از موانع مهمی است که فضاي کسب

و اطمینان نیروي کار نسبت به حوادث غیرمترقبه نیز کاهش دلیل فقدان نظام جامع تأمین اجتماعی، امنیت  به

  . یابد می

هاي جدید  توانند خود را با فناوري ها نمی برد و بنگاه وکار را باال می هاي کسب قوانین انعطاف ناپذیر کار، هزینه

زي تجاري نیز حتی در شرایط رقابتی و آزادسا. هاي اقتصاد کالن و ورود نیروي کار مهاجر تطبیق دهند و شوك

  .شوند هاي مولدتر می هاي کمتر مولد به بخش وجود مقررات کار پیچیده مانع انتقال کارگران از بخش

ها و سندیکاها براي تنظیم روابط هر چه  فقدان قوانین مربوط به ساماندهی روابط نیروي کار و نقش اتحادیه

  . بیشتر کارفرما و کارگر نیز از دیگر موانعی است که در کشور ما وجود دارد

  ثبت امالك مشکالت فراوان5.3.4

شود که  می موجب آن هاي باالي مربوط به هزینهامالك و هاي ثبت اموال و  دشواري رویهطوالنی بودن و 

و کسب و کار اصلی  و طی کردن فرآیندهاي قانونی مراحل ثبت براي براي ثبت فعالیت خویشکارآفرینان 

بدون داشتن سند رسمی، حقوق مالکیت در کشور ما . شوندبا مشکالت فراوانی روبرو  خودتعریف شده 

گذاري کمتري کرده و به دشواري  سرمایه در نتیجهشود،  به راحتی نقض میکارفرمایان و فعاالن اقتصادي 

باشد مالکیت خیلی و پرهزینه دشوار  و امالك اگر مراحل ثبت اموال. آورند ارات مالی بدست میتسهیالت و اعتب

  .شود سریع به بخش غیررسمی منتقل می
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کارآفرینان را تشویق به معامالت غیررسمی و عدم ارائه گزارش در خصوص ارزش  ،هزینه باالي مراحل ثبت

در ایران  و امالك مراحل ثبت اموال. سازد ا براي فساد مساعد میاین فرآیندهاي پیچیده زمینه ر. کند دارایی می

  .شود الزحمه، مالیات نقل و انتقال و استعالم است و فرآیندي قضایی محسوب می مستلزم پرداخت چندین حق

همراه هایی براي تقلب و فساد  فرصتمعموال افزایش هزینه معامالت و با پیچیدگی بیشتر با نااطمینانی، 

به طور کلی امنیت . آورد و بوروکراسی بیشتر نیز اشتباهاتی درباره تعیین دقیق مالک اموال بوجود می دباش می

امنیت اسناد باعث تقویت بازارهاي اموال و اعتبار، . تر از تعداد مراحل اداري، زمان و هزینه ثبت است سند مهم

  .گردد رسمی شدن اقتصاد میگذاري بیشتر بخش خصوصی، فساد کمتر و  ، سرمایهدسترسی به زمین

اند معموال در خارج منزل به  دهد کسانی که براي اموال خود اسناد رسمی دریافت کرده یک بررسی نشان می

  .است کار اشتغال پیدا کرده و اتکا به کار کودکان براي کسب درآمد در این خانواده ها کمتر شده

محیط پر تنش سیاسی در عرصه داخلی و خارجی و نبود امنیت دلیل  بههاي بعد از انقالب اسالمی  در سال

به احساس  ،افراد گشتبرخی موجب تعرض به حقوق مالکیت و مصادره اموال در برخی موارد  که اقتصادي 

  .هاي اقتصادي افراد دامن زد اعتمادي و عدم انگیزه براي ادامه فعالیت بی

نهادهاي مرتبط با ترین  ها از اصلی امور مالیات و شهرداريسازمان ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی، سازمان 

  .باشند این شاخص هستند که در حال حاضر در کندي انجام این فرایند موثر می

  اخذ اعتبارمحدودیت و ابهام در 5.3.5

و تغییرات سیاستی در پایان دوره تصدي یک  ها   بازارهاي مالی توسعه نیافته و دشواري تأمین مالی طرح

   .از جمله معضالت کشور ما در این شاخص هستند عدم ثبات در اقتصاد کالن دولت و

ومین گزارش مربوط به پایش محیط کسب و کار در ایران دهاي مجلس شوراي اسالمی در  مرکز پژوهش

و به موضوع  رود هاي ایرانی به شمار می زاي بنگاه ترین محدودیت برون اعالم کرد مشکالت بانکی همچنان مهم

هاي اخیر بیشترین گالیه و مطالبه  است که در سال ها پرداخته مالی تولید و دریافت تسهیالت از بانک ینتأم

ها و لزوم توسعه بازار سرمایه  در این گزارش به محدودیت ظرفیت ساختاري بانک. است تولیدکنندگان ایرانی بوده

ها براي دریافت مطالبات پیشین و واردات  بانک است و اینکه سیاست انقباضی ها اشاره شده مالی طرح تأمینبراي 

هاي اخیر فشار بسیار زیادي بر  اند در سال بسیار کمی تولید شده) بهره(کاالهایی که با هزینه سرمایه 

هاي تولیدي کوچک و متوسط،  مالی طرح تأمینخالء نهادي مالی براي . است تولیدکنندگان ایرانی وارد کرده
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توانند از طریق  نظیر پتروشیمی که میدولتی  دولتی و شبههاي بزرگ  ها توسط شرکت جلب عمده منابع بانک

هاي سرگردان  کنند، فقدان ساز و کار هدایت سرمایه تأمینفروش سهام و اوراق مشارکت نیز منابع مالی خود را 

دیگر مطالبات  از سوي. هاي تولیدي از دیگر مشکالت کشورمان در این شاخص است اندازها به سوي طرح و پس

است که از عهده بسیاري از متقاضیان  ها موجب حساسیت بیشتر آنها به دریافت وثایق کافی شده معوق بانک

.خارج است

تضمین یک وام با وثیقه، ریسک اعطاي وام را کاهش داده و براي کارآفرینان شرایط اعتباري بهتري فراهم 

ها، مطالبات کارگران، خریداران  وثیقه به سایر مدعیان مانند مالیاتاگر اولویت اعتباردهنده در دریافت . آورد می

تواند در هنگام ورشکستگی یا  این قضیه می. رود وثیقه یا سایرین واگذار شود، فواید دریافت وثیقه از بین می

ضمانت هاي  سطح اعطاي اعتبارات هنگامی که اعتباردهندگان در دریافت وثیقه. هاي دیگر اتفاق بیفتد بحران

  .شود شده، اولویت مطلق داشته باشند بیشتر می

ها به عنوان وثیقه براي تضمین وام و نبود نظام جامع و کارآمد اطالعات سوابق  عدم پذیرش بسیاري از دارایی

اعتباري و عدم سهولت استفاده از این سیستم که مربوط به قوانین بانکداري است، به کاهش موارد تایید وام و 

اعتبار اعطایی به بخش خصوصی با تولید ناخالص داخلی . شود هاي نامطمئن منجر می بازپرداختهمچنین 

  .شود تعیین سقف رقم وام نیز به دشواري اخذ اعتبار منجر می. همبستگی دارد

به طور کلی دفاتر ثبت . باشد کشور ما فاقد پوشش ثبت خصوصی اطالعات اعتباري می عالوه بر موارد فوق

عتباري در دنیا به عنوان پایگاه جامع اطالعات اعتباري افراد حقیقی و حقوقی، با اخذ اطالعات اعتباري اطالعات ا

دهندگان کمک  ها و سایر وام سسات اعتبارسنجی، به بانکؤسسات مالی و غیرمالی و تبادل این اطالعات با مؤاز م

ا ریسک آنها میزان و سود وام را تعیین و بندي و متناسب ب گیرندگان را بر حسب ریسک رتبه کنند تا وام می

اما بدلیل فقدان این سازوکار در  .وثایق الزم را اخذ نمایند و به این ترتیب ریسک اعتباري بانک را کاهش دهند

   .آوري این اطالعات بپردازند کشور ایران صاحبان کسب و کار بایستی شخصا به جمع

  حمایت ناکافی از سهامداران خرد5.3.6

اما تصمیم در مورد اینکه چه اطالعاتی . قدرت اقتصادي تا حد زیادي ناشی از قدرت سیاسی استدر ایران 

باید افشا شوند، تبیین قوانین افشا و تعیین قدرت سهامداران براي تعقیب مدیران متخلف، باید به نهادهاي 

  . مربوطه محول شودقضایی و حقوقی 
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در . کند گذاري منصرف می ایط طرح دعاوي، آنها را از سرمایهحمایت ناکافی از سهامداران خرد و دشواري شر

هاي متنوع  توانند از دارایی گذاران نمی صورت عدم تمایل افراد به خرید سهام و تمرکز مالکیت باال، سرمایه

 در چنین شرایطی دسترسی. ها متکی شوند اعتبار تنها به یک منبع مالی یعنی بانک تأمینمند شوند و براي  بهره

مالی به سطح  تأمینهاي اقتصادي به خاطر مشکالت موجود در  بنگاه. شود کارآفرین به نقدینگی دشوار می

از طرفی ریسک مصادره اموال با باال رفتن تعداد . شود رسند و رشد اقتصادي آنان متوقف می کاراي خود نمی

رسد نیز  یتی که سود آن به دیگران مییابد اما از طرف دیگر انگیزه کارآفرین را براي فعال مالکان کاهش می

  . دهد کاهش می

. گذاران است روي سرمایه ترین موانع پیش هاي مرتبط از بزرگ عدم وجود اطالعات درباره معامله با طرف

ها را با استفاده از بازرسان  کنند تا عدم دسترسی سهامداران به اطالعات دادگاه برخی کشورهاي فقیر سعی می

تر است زیرا بازرسان  تر و اثربخش این روش در مقایسه با شکایت به صورت شخصی ارزان. ننددولتی جبران ک

هاي متفاوت  توانند اطالعات بیشتري از متهمان بدست آورند اما باید توجه داشت که بازرسان دولتی انگیزه می

  .نسبت به سهامداران دارند

  یمالیاتناکارآمدي نظام 5.3.7

ها  بدون این زیرساخت. ها ضروري است هاي عمومی توسط دولت زیرساخت نتأمیآوري مالیات براي  جمع

که در برخی موارد  و تبعیض آمیز سنگین غیر شفاف، هاي اما مالیات. وري و رشد اقتصاد وجود ندارد امکان بهره

.  دهد ق میها را به توقف فعالیت تولیدي و یا فرار مالیاتی سو از سود فعاالن اقتصادي نیز بیشتر است، بنگاه

نشدن درآمدهاي مورد نیاز دولت براي  تأمینفرار مالیاتی باعث . فرار مالیاتی آثار سوء بسیاري بر اقتصاد دارد

در نتیجه خدمات اجتماعی در حد مطلوب و با کیفیت از سوي دولت ارائه . شود هاي اجتماعی می هزینه

سطح جامعه به نحو مناسب توزیع نشده و انباشت شود درآمدها در  همچنین فرار مالیاتی سبب می. شود نمی

آورد بلکه شکاف  ها را فراهم می هاي خاص، نه فقط زمینه تقویت قدرت سیاسی این گروه ثروت در دست گروه

در نهایت امنیت اقتصادي مورد نیاز . شود هاي سیاسی و اجتماعی در جامعه می طبقاتی موجب افزایش تنش

مدت و  اي در میان چنین پدیده. کند گذاري را دچار اختالل می صادي و سرمایههاي اقت براي گسترش فعالیت

  .شود تا رشد و توسعه اقتصادي دچار مشکل شود درازمدت سبب می



202

تر و پیچیدگی مالیاتی نیز کمتر است اما کشورهاي فقیر  هاي تجاري پایین در کشورهاي ثروتمند نرخ مالیات

ها و تعدیل نرخ مالیات  کاهش معافیت. آوري مالیات در نظر بگیرند ن نقاط جمعها را به عنوا تمایل دارند بنگاه

  .شود براي گسترش پایه مالیاتی توصیه می

هاي  که نرخ در صورتی. دهند زیرا به سادگی قابل پرداخت هستند تر را ترجیح می ها نرخ مالیاتی پایین بنگاه

اکثر اوقات و . تري را دارند مالیاتی انتظار دریافت خدمات مطلوب هاي ها در قبال پرداخت مالیات باال باشند، بنگاه

همچنین واحدهاي تولیدي مایلند تا نظام . دهد به خصوص در کشورهاي در حال توسعه این اتفاق روي نمی

حاضر در کشور ما این  مالیاتی از شفافیت و عدم تبعیض در قوانین و اجراي قوانین برخوردار باشد که در حال

همچنین عدم ساماندهی نظام جامع اطالعاتی و استفاده از روش مالیات بر ارزش . طور جدي وجود دارد ل بهمشک

  .برو هستیم افزوده مشکل جدي دیگري است که در کشور با آن رو

هاي مالیاتی ناکافی، بخش غیررسمی بزرگ یا مخارج عمومی  به جاي نرخممکن است اوقات  برخیدر 

پرداخت مالیات باالتر رابطه مستقیم و ي در حال توسعه کشورهابسیاري از در . ایجاد کند دیگريناکافی، مشکل 

دهد،  ها، مخارج دولت در بهداشت و آموزش را افزایش نمی این مالیات. مشخصی با نتایج اجتماعی بهتر ندارد

و بلکه ممکن است به دهد شود و مرگ و میر کودکان را کاهش نمی موجب ارتقاي سواد و یا امید به زندگی نمی

هاي باال به معناي ارائه زیربناهاي بهتر  همچنین دریافت مالیات .گري تبدیل گردد هاي تجمالتی و اشرافی هزینه

هاي نظارت بر نحوه خرج کردن درآمدهاي مالیاتی توسط  زیرا مکانیزم .و خدمات عمومی بیشتر نیست

  . کنندگان مالیات وجود ندارد پرداخت

  تجارت خارجی اعتمادي به  و بی نیازي بی5.3.8

الملل بیشتر حاکی از آن است که تجارت آزاد جهانی به طور کلی به افزایش سطح  هاي تجارت بین نظریه

سازد که تولید و مصرف بیشتري  همچنین تجارت آزاد هر کشوري را قادر می. شود تولید و درآمد منجر می

توان به تخصیص مطلوب جهانی یا بهینه پارتو دست  آزاد می در وضعیت رقابت کامل، با تجارت. داشته باشد

  .یافت

ثباتی در  ، فرآیند طوالنی پیچیده واردات و صادرات و بیهاي تجاري با تعدد محدودیتایران امروزه کشور 

هاي تجاري درباره آنها به کار  مواجه است و مشکل بتوان کاالیی را پیدا کرد که محدودیتمقررات و قوانین 

 و اي است  تعرفهموانع  هاي بازرگانی ترین ابزارهاي سیاست یکی از مهمکه  حالیبه طور کلی، در. فته نشودگر
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حاضر در  در حال. دهد هاي گمرکی شکل و حجم تجارت یک کشور را با سایر کشورها تحت تاثیر قرار می تعرفه

 ،احل اداري و زمانی طوالنی در گمركمرهاي گمرکی و  ایران نوسانات بسیار زیاد در تعریف و اجراي تعرفه

هاي  زیرساختهمچنین . گردد دهد و هزینه باالي گمرك موجب افزایش فساد می ضایعات کاال را افزایش می

در کشور ما مورد توجه قرار  کننده تراز تجاري کشورهاست داخلی تعییناصلی از عوامل که تجاري نیز 

در  هاي جهانی و نوسانات و تالطم المللی چندجانبه مالی و اقتصادي بینجانبه و  هاي یک تحریم .است نگرفته

   .صورت مانعی در بخش تجارت خارجی است کشور ما به

کننده  در کشور ما ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین. باشد از دیگر عوامل اثرگذار بر تجارت فرامرزي نرخ ارز می

در واقع . بویژه صادرکنندگان و واردکنندگان همین است نرخ ارز نیست و علت اعتراض مداوم بخش خصوصی

بودجه  تأمیندولت براي . حجم باالیی از عرضه ارز حاصل از صادرات نفت است که در اختیار دولت قرار دارد

 رایزکند  نمیتا بفروشد اما بانک مرکزي تمام آن را وارد بازار ارز  کند واگذار میخود این ارز را به بانک مرکزي 

 شیافزا موجب که ابدی کاهش دیبا ارز نرخ الجرمدر صورت عرضه و ندارد وجود ارز بازار در ییتقاضا نینچ

که بودجه  يارز نرخ زرا نرخبا کاهش  گرید ياز سو .زاست تورم که گرددیم یواردات یمصرف يکاالها متیق

در نتیجه این فرایند دولت به عنوان  .گرددیمبودجه  يدولت بر اساس آن محاسبه شده کمتر و دولت دچار کسر

پردازد که  کننده و تقاضا کننده نرخ ارز به تعیین نرخ ارز به صورت تثبیتی می ترین عرضه مهمترین و اصلی

  .باشد موجب زیان تولیدکنندگان داخلی  صادرکنندگان می

لت با ثابت نگه داشتن ارزش با وجود نرخ تورم باال در ایران و نرخ تورم ناچیز در شرکاي تجاري ایران، دو

  .دهد تا بازارهاي ما را از دست تولیدکنندگان داخلی درآورند خارجی یارانه می نریال، در حقیقت به تولیدکنندگا

در خاورمیانه . قاچاق نیز از دیگر معضالت تجارت خارجی استزیاد و غیر موثر براي کنترل مرزها و هزینه 

که در  گیرند درحالی وارداتی هنگام ترخیص گمرکی مورد بازرسی قرار می درصد کانتینرهاي باري 60بیش از 

تفاوت نوع برخورد با واردات در کشورهاي توسعه . درصد واردات بازرسی می شود 5یافته فقط  کشورهاي توسعه

مور أمشود که  این اقدام به این صورت انجام می. باشد می» ریسک«یافته به دلیل استفاده از سیاست ارزیابی 

افزاري پردازش  این اطالعات توسط نرم. کند اطالعات مربوط را وارد رایانه می ،گمرك به هنگام دریافت اسناد بار

احتمال برآورد شده بر اساس اطالعاتی از . کند شده و احتمال اینکه محموله باید بازرسی شود را محاسبه می

در برخی کشورها کانتینرها . شود قصد کاال محاسبه میوکار، موسسه حمل و نقل، ماهیت کاالها و م قبیل کسب

اگر مورد مشکوکی دیده نشد، کانتینر چراغ سبز گرفته . شوند براي تعیین وزن و شکل اشیاء داخل آن اسکن می
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شوند ولی مهر و موم کانتینر  اگر چراغ زرد روشن شود اسناد به طور کامل کنترل می. کند و از گمرك عبور می

هاي  با اجراي این سیستم سقف بازرسی. شود اگر چراغ قرمز روشن شود کانتینر براي بازرسی باز می. دشو باز نمی

که بر سهولت در انجام فرایند گمرکی کند  یابد و کشف کاالهاي قاچاق افزایش پیدا می انجام شده کاهش می

  .باشد موثر می

هایی دارد که در این روش از  یسک بستگی به دادهالبته استفاده از فواید ناشی از سیاست ارزیابی نسبی بر ر

اگر هیچ اطالعاتی وجود نداشته باشد که بتوان مشخصات بازرگان، موسسات حمل و نقل و . شود آنها استفاده می

در حال حاضر بدلیل .ترین نرم افزار ارزیابی ریسک نیز  قابل استفاده نخواهد بود غیره را تهیه نمود حتی پیچیده

  .ها در کشور به حداقل رسیده است فیت در مسیر واردات و صادرات کاال امکان استفاده از این روشعدم شفا

اي در امور گمرکی و حمل و نقل به طور مثال بین کشورهاي محصور در خشکی و کشورهایی  توافقات منطقه

هاي  گ از جمله روشهاي مرزي و ایجاد قوانین حمل و نقل هماهن که به دریا دسترسی دارند، کاهش کنترل

  .ها هستند کاهش این هزینه

بار مالی تحمیل شده ناشی از مراحل پیچیده اداري، بیشتر از زیربناهاي حمل و نقل ضعیف و عقب مانده 

مواجهه بازرگانان با تاخیرهاي طوالنی در انجام تشریفات گمرکی و تقاضاي متعدد رشوه . کند هزینه ایجاد می

. ز عبور از مرزهاي گمرکی مجاز اجتناب کنند و کاالها را از طریق قاچاق ارائه نمایندشود که آنان ا موجب می

شود که نظارتی بر کیفیت کاالي وارد شده صورت نپذیرد و درآمدهاي  ورود کاال از طریق قاچاق موجب می

  .بینی شده از راه مالیات بر واردات نیز حاصل نشود پیش

  )الجرا کردن قراردادهاشاخص الزم ا(روند دادرسی طوالنی 5.3.9

ها، هزینه و زمان زیاد، عدم صالحیت و فساد  دشواري حل اختالف تجاري و وصول طلب با استفاده از دادگاه

سازد به دنبال  ها را مجبور می بنگاه.... عوامل دادگاه، تاخیر در فرآیند تجدید نظر، زمان طوالنی اجراي حکم، 

وقتی هزینه مراجعه به دادگاه باالست، معامالت تجاري . اختالفات خود باشندابزارهاي دیگري براي حل و فصل 

یابند تنها گروه کوچکی از مردم هستند که به واسطه  گیرد و کسانی که در این بازار حضور می کمتري صورت می

  .شود در این حالت ثروت کمتري خلق می. ها ارتباط دارند روابط یا معامالت قبلی با دادگاه
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ان نظام جامع اطالعاتی در مورد دعاوي و همچنین عدم وجود بانک اطالعاتی مناسب در خصوص حقوق فقد

ها از موانع مهمی است که فعاالن عرصه اقتصادي را در مورد  قضایی مترتب بر قراردادها و نحوه انجام دادرسی

  . کند برو می االجراء بودن قراردادها با تردید رو الزم

که در حاضر در کشور ما کمتر مورد توجه  ها دارد دهی بیشتر بانک ادها رابطه نزدیکی با واماجراي آسان قرارد

هاي فعال را  هاي جدید و استخدام توسط بنگاه هایی با کارایی باال ورود بنگاه وجود دادگاه گیرد، همچنین قرار می

سالمت قوه قضائیه ضرورت و . شود میموانع اجراي قراردادها موجب تقاضا براي بودجه دولتی . دهد افزایش می

ي أدر کشورهایی باالتر است که صدور رهاي اقتصادي در هنگام بروز تعارض و طرح دعاوي  عنوان حامی بنگاه به

  .تر و مراحل اداري کمتر است ها سریع پرونده

ا از مسیر قانونی اعتمادي به سیستم قضایی، مطالبات خود ر هاي تولیدي در ایران به دلیل بی درصد بنگاه 70

متضرر به زنجیره شرکا  يها عدم اجراي قراردادها و یا دیر و ناقص اجرا شدن آنها عالوه بر بنگاه. کنند دنبال نمی

  )1385نصیري اقدم و نادران، . (زند هاي معامله آنها و در نتیجه کل فضاي کسب و کار ضربه می و طرف

  قانون ورشکستگیناکافی بودن 5.3.10

ها در کشور ما  بویژه در بخش تولید موجب ضررده شدن بنگاه هاي پولی، مالی و تجاري تثباتی سیاس بی 

  .گردد ها موجب ورشکستگی آنها می ها در پرداخت بدهی اند و ناتوانی بنگاه شده

کند و قدرت اعتباردهندگان را  قانون ورشکستگی کارآمد منابع مالی را صرف تولید و ایجاد اشتغال می

کند تصمیم در مورد انحالل یا تجدید سازمان توسط سرپرست اموال به  بانک جهانی توصیه می. دهد افزایش می

  . همراه بستانکار گرفته شود و اولویت مدعیان مشخص باشد

. ها باید تصفیه شوند حساب ،آید بنگاه از عهده پرداخت بدهی خود طی زمان مشخصی برنمیکه  درصورتی

کارآفرین ورشکسته مانع استفاده توجهی به  بی. شود هاي بنگاه می رزش داراییفرآیند طوالنی باعث کاهش ا

گذاري  کاهش درصد مطالبات قابل وصول عامل بازدارنده قوي پیش روي سرمایه. شود صحیح از ورشکستگی می

  .گردد می کاهش دسترسی به اعتباراتموجب باشد و موجب افزایش وام هاي پرداخت نشده و در نهایت  می

بدون در کشور ما قوانینی که . وکار است تر آنها به فضاي کسب ها به معنی ورود آسان تر بنگاه روج آسانخ

هاي  کنند یا بنگاه هاي فعال را تعطیل می بنگاههاي خیرخواهانه  دلیل روشن اقتصادي و صرفا به دلیل حمایت

  .زنند وکار لطمه می دارند به فضاي کسب ضعیف را سرپا نگه می



206

رغم عدم  ها علی رف دیگر عدم توجه کافی به مفهوم ورشکستگی موجب شده است که بسیاري از بنگاهاز ط

هاي دولت همچنان به فعالیت خویش ادامه دهند و موجب هدر  توانایی براي ادامه فعالیت با استفاده از حمایت

  .رفتن بسیاري از اعتبارات و امکانات جامعه گردد

که کلیه مراحل مربوط به اعالم ورشکستگی تا رد کامل دیون شرکت را  فقدان نظام جامع ورشکستگی

  . وکار در ایران است  انجام رساند ازدیگر موانع مربوط به بهبود فضاي کسب سرعت و دقت به به
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  راهبردهاي اصالحی - ششمفصل ٦

  مقدمه6.1

انتظام کامل اقتصادي به میالدي با هدف کاستن از نقش دولت و سپردن  1980اي که از اوایل دهه  آموزه

مسئولیتی به پایان راه  ساز و کار بازار در انگلستان و ایاالت متحده آمریکا آغاز شد در کمتر از سه دهه با اتهام بی

بدون تردید یکی از نتایج بحران مالی فراگیر در دنیا که از ایاالت متحده آغاز شد و ابتدا کشورهاي . خود رسید

ورهاي آسیایی فعال در عرصه اقتصاد جهانی و به تدریج همه دنیا را فراگرفت، خاتمه کش اروپاي غربی و سپس

ها و افراد به  هایی براي تنظیم کارکرد بازارها با هدف تنظیم رفتار بنگاه بنیادگرایی بازار و ضرورت اعمال کنترل

  ). 1388حسین راغفر، (منظور ارتقاي کارایی و رفاه اجتماعی است

یافته و در حال توسعه، بهبود فضاي کسب و کار یا تحقق رتبه باالي آسانی  کشورهاي توسعهبنابر تجربه 

دهد که نیازي نیست براي بهبود  کسب و کار به معناي نداشتن مقررات کسب و کار نیست؛ شواهد نشان می

  . اب کنیمسازي انجام کسب و کار یکی را انتخ و آسان) قانونی(فضاي کسب و کار، بین حمایت اجتماعی 

کنند اما  گیرند، فضاي کسب و کار را تنظیم می هاي برتر کسب و کار قرار می تمامی کشورهایی که در رتبه

اینگونه نیست که در نیوزلند هر بنگاهی براي خود . دهند دردسر انجام می هاي بی این کار را کم هزینه و با روش

رار گیرند و یا در هلند طلبکاران دارایی بدهکاران را بدون طی کار کند یا کارگران در کانادا مورد سوء استفاده ق

تر و مؤثرتر در کشورهاي موفق وجود دارند و کسب و  در واقع مقررات ساده. کردن روندي عادالنه تصرف کنند

  )P.A.Casero -2004(. کنند کار را آسان می

هاي محاسبه  دهد بسیاري از شاخص کار در اقتصاد ایران نشان می و نگاهی به وضعیت و شرایط محیط کسب

رجوع شود به ( .در ایران در وضعیت بدي قرار دارند 1شده توسط بانک جهانی مربوط به سهولت کسب و کار

اي،  انواع قوانین و مقررات ضدتولیدي یا غیرشفاف و غیرقابل تفسیر، نهادهاي ناکارآمد بانکی، بیمه) 4فصل 

اند و زمینه  هاي تازه تأسیس در ایران گرفته کان رشد و بالندگی را از شرکتمالیاتی، اعتباري، ثبتی و قضایی ام

  .مساعد براي ظهور و بالندگی کارآفرینان وجود ندارد

                                        
1 Ease of Doing Business
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 "بهبود محیط کسب و کار"هاي پیشین، راهبرد اصلی بهبود وضعیت کسب و کار در کشور،  طبق نتایج فصل

اما اگر . شود گانه سنجش فضاي کسب و کار ارزیابی می هاي ده است و میزان این بهبود با تغییرات شاخص

شود چگونگی تشخیص و انجام  هاي مذکور را نتایج اقدامات بهبود بدانیم پرسشی که مطرح می تغییرات شاخص

  . اقدامات اصالحی است

توانند یک رخداد یا یک  گام نخست در تشخیص اقدامات اصالحی، درك ماهیت اصالحات است؛ اصالحات می

وند تلقی شوند و در هر مورد نحوه تشخیص کارگزاران اصالحات و تعیین مسئولیت هر یک از آنان متفاوت ر

. بعد از تعیین اینکه چه اصالحاتی باید صورت گیرد باید کارگزار یا کارگزاران اصالحات را مشخص نماییم. است

شود که نهاد یا  ر اصالحات مشخص میانجام این مهم نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت، با تعیین کارگزا

شود که راهبردها و اصالحات پیشنهاد شده  نهادهاي پاسخگو در مورد انجام اصالحات کدامند و این امر باعث می

  .قابلیت اجرایی داشته باشند و در واقع ضمانتی براي کنترل و نظارت بر اجراي اصالحات خواهد بود

در ابتدا عوامل مؤثر بر بهبود محیط کسب و کار بررسی و متناسب با با رعایت مالحظات فوق در این فصل، 

شود؛ سپس مبتنی بر اهداف و ماهیت نیازهاي بهبود  هاي بهبود مربوط به هر یک شناسایی می تأثیر آنها، حوزه

رح مط) گانه هاي ده شاخص(هاي کالن و خرد محیط کسب و کار، راهبردهاي بهبود شناسایی و در ارتباط با حوزه

شمول بانک جهانی در بسیاري مواقع پاسخگوي  هاي جهان و در انتها با توجه به این نکته که توصیهشوند  می

مشکالت بومی کشورها نیست و هر کشوري باید براي اجراي رهنمودهاي بانک جهانی وضعیت خود را کامال در 

شورهاي موفق در حوزه اصالحات و با توجه به ما نیز در این تحقیق برآنیم که با درنظرگرفتن تجربه ک. نظر بگیرد

  .سازي راهبردهاي اصالحی گامی در جهت سهولت کسب و کار برداریم شرایط کشور و بومی

  در بهبود فضاي کسب و کار مؤثرکالن عوامل 6.2

حوزه خرد شامل . گیرند عوامل مؤثر بر فضاي کسب و کار در دو حوزه خرد و کالن مورد بررسی قرار می

که در مطالعات و گزارشات بانک جهانی مبناي تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار  شود گانه می هاي ده شاخص

  :توان به سه دسته عمده تقسیم نمود گونه که در فصل یک بیان شد، می و حوزه کالن را همان گیرد می

،هاي دولت ریزي ها و برنامه جایگاه، نقش، سیاست

،هاي رسمی و غیررسمی حاکم بر آنهانهادهاي اقتصادي و سازوکار

.نظام حقوقی و قضائیو  
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دهد و ایجاد بهبود در حوزه کالن کشور،  تأثیر قرار می منطقی است که حوزه کالن، حوزه خرد را هم تحت

مجموعه  ،بر اساس تحقیقات انجام شده که در فصل یک ارائه شد. بخشد گانه را هم بهبود می هاي ده شاخص

دهنده  نشانگشت، هایی ارائه  بندي در دستهکه  آنهادر محیط کسب و کار و امکان رفع موجود ت موانع و مشکال

هاي دهگانه متاثر از  بدیهی است که تمامی شاخص .میزان تأثیر هریک از عوامل فوق در محیط کسب و کار بود

به  .یک حوزه هستند ها به مقدار بیشتري تحت تاثیر هر سه حوزه معرفی شده باشند؛ هرچند برخی شاخص

توان امکان تاثیر مستقیم هریک از این عوامل کالن را  تر نقش این عوامل می سازي و تبیین شفاف منظور خالصه

  ).1جدول(هاي سنجش فضاي کسب و کار به تصویر کشید  در تغییر وضعیت شاخص

  نظام حقوقی و قضائی  سازو کارهاي اقتصادي  دولت

  ثبت مالکیت  استخدام و اخراج نیروي کار   شروع کسب و کار

  )سهامداران(گذاران حمایت از سرمایه  )از بخش خصوصی(اخذ اعتبار   اخذ مجوزها

  آور بودن قراردادها  الزام  تجارت فرامرزي  پرداخت مالیات

  انحالل یک فعالیت   اخذ مجوزها  استخدام و اخراج نیروي کار 

  استخدام و اخراج نیروي کار  و اخراج نیروي کار استخدام  )از بخش دولتی(اخذ اعتبار 

      انحالل یک فعالیت

      تجارت فرامرزي

  از حوزه کالن) حوزه خرد(گانه هاي ده تأثیرپذیري شاخص: 1- 6  جدول

کسب و کار و حوزه اثرگذاري آن در به منظور داشتن الگویی براي ارزیابی جایگاه راهبردهاي بهبود محیط 

) ارائه شده در فصل دوم(توان از مدل محدوده فضاي کسب و کار اقصاد کالن  بهبود وضعیت اقتصادي کشور می

  .بهره برد

موجود در مدل مزبور و شناسایی عوامل و ابزارهاي تسهیل گردش و ارتقاء  اقتصاديهاي  با تشخیص جریان

توان اهداف و ابزارهاي مورد نیاز براي بهبود محیط کسب و کار و نیز  میها  کیفیت و کمیت این گردش

گانه با این عوامل و روابط  هاي ده راهبردهاي تحقق این بهبودها را تشخیص داد و نیز با تبیین ارتباط شاخص

  .هاي فوق بررسی کرد توان میزان تاثیر بهبودها را در ارتقاء رتبه کشور در شاخص می
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هاي اقتصادي و یا گردش  میزان نیاز به رشد و یا تغییر اجزاي مدل فوق اعم از کارگزاران فعالیتدر تبیین 

نظران و صاحبان  هاي پیشین گزارش حاضر و نیز نظرات صاحب توان از نتایج مطالعات فصل ها می ها و ستاده داده

  .ردآوري است، بهره ب کسب و کار  که به صورت مستقیم و غیرمستقیم قابل جمع

چارچوب تشخیص جایگاه راهبردهاي بهبود :1-6 شکل 

با استفاده از مدل ) 1جدول (بررسی جایگاه عوامل مؤثر بر فضاي کسب و کار در دو حوزه خرد و کالن 

  :شود که رهنما میما را به این قضاوت ) 1- 6شکل (اقتصاد کالن 

سازي مسیر تبـادالت و رفـع موانـع گـردش منـابع و        ایجاد ساز و کار و روان موجبعوامل کالن -

جریانات پولی و مالی است،

هـا و   ي جریانـات پـولی و مـالی در بنگـاه      عوامل خرد متمرکز بر افزایش منـابع، ایجـاد و تغذیـه   -

.بازارهاست
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ازاست؛متفاوت گذاري اهمیت هریک از دسته عوامل کالن یادشده رزشاولویت دادن و ازمینهدردنیاتجربه

   .اند کردهفعالیتزمینهایندرکهنهادهاتااند دادهانجامرااین کارکههایی دولت

گیري از سیاستگذاري مناسب شرایط الزم براي  کوشند با بهره و میکنند اعمال میها دولتراتغییراتبرخی

اگر.اما در بسیاري مواقع توقف به انتظار اقدام دولت جایز نیست کسب و کار را فراهم کنند؛بهبود فضاي 

کهماندمتوقفکردو نبایداستفادهبایددیگراناز تجربهبخشیمبهبودراها شرکتفرایند اغاز و انجام بخواهیم

هاي بازرگانی و  از طریق اتاقتادادهاجازهخصوصیبه بخشدولتدیگرکشورهايدر. کندحلرادولت آن

 نیا یتمام در. ها فراهم شود امکان آغاز و انجام فعالیت شرکتتادهنددفاتري تشکیل،سازمانبازنشستگان

با همکاري یکدیگر به اصالحات استمدیراناینبلکه دهند نمیبهبودرا سیستمبه تنهایی  افرادفرایندها، 

  .پردازند می

باشد یانامناسبقضاییسیستمو پرنوسان و محیط اقتصادي پر تنش ها سیاستگذاري از سوي دیگر وقتی

مدیریتازتفکیک مالکیتاگر.استپاییندر اقتصادمالیمشارکتامکاننشده باشد،تعریفدرستیبهامنیت

شتیبانپوحامیقضاییحقوقی و سیستم کهاستایناز عواملشیکیگرفتهصورتکشورهاي پیشرفتهدر

  .استاین تفکیک

وکسبمحیطمشکالتکاروکسبهاي صاحبان تشکلوبازرگانیهاي اتاقتوسعهحالدرکشورهايدر

اما در . مورد توجه قرار نگیرد  ؛ هر چند ممکن است در سیاستگذاريکنند میابالغدولتو بهبررسیراکار

ها  دانشگاهوها رسانهوعمومیافکارفشار؛ زیرا دندارجدينقشبازرگانیهاي اتاق برخی کشورهاي دیگر

موتورواقعدر.تر شود شود که شرایط الزم براي فعالیت اقتصادي آماده این وضعیت موجب می.  استتأثیرگذار

  )V.Lasenko - 2004(.مدنی استجامعهاداري،سیستمتحول

واقعدربروداداريسیستمهايناکاراییسمتنگاهشان بهمطبوعاتدانشگاه،مدنی،جامعهاگرایراندر

فشارودرآیدمردممطالباتازعنوان یکیبهوداردمشکالتیچهمااداريسیستمکهشودمساله برجستهاین

راهکارواقعدر.اصالح شودکاروکسبمشکالتواداريسیستمکهبودتوان امیدوار میشودوارددولتبه

باتحوالت رااینوپذیردصورتدولتازبیرونازجديهاي که تالشاستاینکاروکسبمشکلحلاصلی

  )1387اقتباس از مصاحبه با میدري، ( .کندایجاددولتکمک
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  هاي دولت ریزي ها و برنامه ، نقش، سیاستجایگاه6.2.1

که دولت  داردکه دولت کارگزار اصالحات است، چراکه این تصور وجود  استبه طور سنتی فرض بر این 

 کارگزاريزیرا دولت تنها . به چه اقداماتی نیاز داردهاي است و براي غلبه بر آن  ناکارکرديداند بازار دچار چه  می

اما از نظر بسیاري از . که قدرت اعمال این اصالحات و خیرخواهی الزم براي دنبال نمودن این هدف را دارد است

شود و تجربه  ست که در بیشتر جوامع موفق به ایفاي این نقش نمیفعاالن اقتصادي، دولت مبتال به مسائلی ا

  . است گذار و بسترساز و حامی گري دولت و تغییر نقش وي به سیاست جهانی حاکی از تقلیل تصدي

ضروري است توضیح داده شود که با توجه به جایگاه قانونگذاري و نظارتی مجلس نسبت به دولت و تصویب 

هاي توسعه در مجلس، مجلس شوراي اسالمی را باید در کنار دولت بدانیم و جایگاه  مهبودجه ساالنه و برنا

لذا در این گزارش منظور از دولت بیشتر جنبه اجرائی حکومت است و در زمینه . یکسانی براي این دو قائل شویم

  .نظارتی و قانونگذاري متناسب با موضوع از مجلس و دولت سخن خواهد رفت

سازي مسیر   ان شد نقش دولت به عنوان یکی از عوامل کالن، ایجاد ساز و کار تسریع و روانهمانطور که بی

نیازهاي (در این راستا با مرور مشکالت و موانع . تبادالت و رفع موانع گردش منابع و جریانات پولی و مالی است

  . ر این حوزه خواهیم پرداختبه جستجو و ارائه راهکار د) بویژه در فصل پیشین(مطرح شده تا کنون ) بهبود

تواند در بررسی نقش این عامل کالن در بهبود محیط کسب و  شناسایی و ارزیابی نقش دولت در اقتصاد می

تصاد کالن بهره قدر این شناسایی از مدل ا. کار مفید واقع شود و در واقع نیازهاي بهبود را به ما نشان دهد

  .خواهیم گرفت

  هاي دولت  ریزي ها و برنامه قش، سیاست، نگاهیجانیازهاي بهبود 6.2.1.1

، دولت در ارتباط با سایر کارگزاران اقتصاد کالن تبادالت پولی و غیرپولی دارد که به ما در 1در نمودار شکل 

هاي سنجش محیط کسب و کار  کند؛ اهداف و شاخص هاي شناسایی شده براي دولت کمک می بندي نقش طبقه

ها تاکید دارد و این کارگزار را هدف بهبود و  با بنگاه) و بیشتر دولت(بیشتر بر ارتباط عوامل محیطی 

  . گیرند اهمیت قرار می يهاي بعد توانمندسازي قرار داده است و از این رو بازارها و خانوار در درجه

هاي نشان دهنده نقش دولت در اقتصاد ملی، بودجه دولت است که نشان  همچنین از مهمترین شاخصه

هاي دولت اعم  اي جزئیات بودجه اگر چه در موارد قابل مالحظه. هاي اقتصادي دولت است تار فعالیتدهنده ساخ
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هاي بودجه نشان دهنده ارتباطات اساسی عملکرد  شفاف نیست اما در مجموع ردیف... از اجرایی، عمرانی و 

  . گزاران مدل اقتصاد کالن استمنابع در آمدي دولت نیز ناشی از تبادالت آن با کار. دولت و اقتصاد ملی است

: قانونگذاري فرایندهاي6.2.1.1.1

تغییر ناگهانی مقررات و قوانین یکی از بزرگترین مشکالت صاحبان کسب و کار  در همه کشورهاي جهان 

سیاستگذاران عموما بدون درك درست و جامعی از پیامدهاي احتمالی . بویژه کشورهاي درحال توسعه است

هاي متعددي براي  دستورالعمل OECDهاي اقتصادي  سازمان همکاري. کنند میمقررات، آنها را تصویب 

. ویق کرده استشارزیابی پیامدهاي مقررات تدوین و کشورهاي عضو را به ارزیابی قبل و بعد از تصویب مقررات ت

یا نظران، صاحبان کسب و کار و عموم مردم روش اصلی ارزیابی مقررات قبل از تصویب  نظرسنجی از صاحب

هاي  مقررات یا قوانین پیشنهادي را در شبکه اینترنت یا رسانهتوانند  میها  دولت، مجلس و شهرداري. تغییر است

خواهند نظر خود را در مورد پیامدهاي بهاي مختلف بویژه صاحبان کسب و کار  دهند و از گروه دیگر قرار 

  . احتمالی مقررات پیشنهادي اظهار کنند

مطالعه درمورد پیامدهاي احتمالی مقررات به صورت روشمند تجربه نشده است و روند  در ایران نظرسنجی و

دولت و مجلس معموال بدون نظر بخش خصوصی مقررات . تصویب قوانین هنوز مبتنی بر آزمون و خطاست

براي مثال (کنند که بدیهی است با واکنش منفی و مقاومت بخش خصوصی مواجه خواهد شد  اي وضع می تازه

  ). در سال جاري که با اعتصاب و تعطیلی بازار مواجه شدبر ارزش افزوده که مالیات جراي قانون ا

...: هاي مالی،تجاري، دیپلماتیک و  سیاست6.2.1.1.2

گذاري و  هاي مختلف مانع سرمایه هاي کالن دولت در بخش عدم اطمینان به سیاست فعاالن اقتصادي، براي

  )A.Musacchio -2006(. پیشرفت و نوآوري است

جهت تعامل مثبت و سازنده با در عرصه جهانی موانع موجود در نظام اقتصادي کشور به عنوان مثال 

تاخیر در پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ایران را در کشورهاي جهان و صاحبان علم و تکنولوژي و همچنین 

ناچار به اعطاي  ها همکاريدر این  پذیرفته شدنعدم است که از یک سو براي  موقعیتی استراتژیک قرار داده

ها  این همکاريماند و از سوي دیگر  از امتیازات زیادي محروم می نتیجهاست و در واسطه امتیازات به کشورهاي 

هاي مناسبات اقتصاد جهانی براي خود سود  هایی را ممکن است در اختیار ایران قرار دهد تا از ناکارآمدي فرصت
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و بتوانند گیرند تا امکان اتخاذ راهبرد مناسب را داشته  ادي در جریان جزئیات الزم قرار نمیاما فعاالن اقتص. ببرد

.آفرینی بیشتري داشته باشند ها نقش براي برقراري این همکاري

  :  یدولت اتانحصار و تاامتیاز6.2.1.1.3

ده و ها که بخش خصوصی در چنبره دولت گرفتار ش گسترده بودن دولت موجب شده است در تمامی حوزه

وري در بخش دولتی کاهش یافته و از سوي دیگر  گیري انحصارات گسترده دولتی، از یکسو بهره بدلیل شکل

  .هاي رقابتی در بخش خصوصی به حداقل برسد انگیزه

گري امکان رشد الزم به بخش  بر این اساس الزم است با محدود کردن حضور دولت در عرصه تصدي 

  . ت دولتی در شرایط کنونی براي اقتصاد ایران اجتناب ناپذیر استحذف انحصارا. خصوصی داده شود

از کارآفرینی جامع تعریف 6.2.1.1.4

نگاه نادرست دولت به موضوع کارآفرینی نیز تاثیر نامطلوبی در نحوه حمایت از کارآفرینی و توسعه کمی و 

ش اشتغال در جامعه نیست و چه کارآفرینی لزوما به قصد افزای. هاي اقتصادي داشته است ها و فعالیت کیفی بنگاه

  .بسا یک ایده کارآفرینانه پس از تحقق منجر به کاهش تعداد شاغلین در یک حوزه شود

ها  و واحدهاي تولیدي امکان  با افزایش بنگاه. که دامنه کارآفرینی در کشور گسترده شود اما در صورتی

رفع موانع کارآفرینی و ایجاد روحیه کارآفرینی در توسعه کارآفرینی مستلزم . شود افزایش اشتغال نیز بیشتر می

  .باشد جامعه می

   ها برنامهثبات مدیریت و 6.2.1.1.5

هاي گذشته تغییر یک مدیر یا وزیر نیز موجب تغییرات اساسی در سازوکارهاي  در کشور ایران، طی سال

فعاالن اقتصادي همواره . تتر نموده اس ها دامنه این نوسانات را بسیار گسترده تغییرات دولت. اقتصادي شده است

ها الزم است اطمینان بخش خصوصی به  جهت پرهیز از این تالطم. اند نگاهی به تحوالت سیاسی کشور داشته نیم

  .ها تامین گردد ها و برنامه ثبات سیاست
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  اقتصاد زیرزمینی6.2.1.1.6

اي براي سوء  هگیري اقتصاد دولتی زمینه گسترد در کشور ایران به دلیل وجود درآمدهاي نفتی و شکل

هاي گذشته  هاي پولی و مالی در سال اشکاالت اساسی در توزیع نهاده. خواري فراهم نموده است استفاده و رانت

  . گیري بسیاري از معضالت شده است موجب شکل

هاي خود شرایط الزم  دولت بایستی با تجدید نظر در نحوه استفاده از درآمدهاي نفتی و کاهش حجم هزینه

گري و  تبیین جایگاه و نقش دولت در تصدي.پذیري هرچه بیشر اقتصاد فراهم آورد شفافیت و رقابت را براي

هاي دیگري است که باید مورد توجه قرار  همچنین گسترش حضور دولت در عرصه تامین اجتماعی از اولویت

  .گیرد

  اصالحی در حوزه دولت  راهبردهاي6.2.1.2

ررات دولتی نحوه تصویب و تنظیم مقبازنگري و ارزیابی 6.2.1.2.1

که دولت این امکان را فراهم آورد که فعاالن اقتصادي با توجه به تجربه خویش در فرآیندهاي تهیه  در صورتی

لوایح به صورت سیستماتیک و موثر شرکت نمایند، لوایح تنظیمی دولت با واقعیت انطباق بیشتري خواهند 

  .ادق استها و مقررات نیز ص نامه این مسئله در تنظیم آیین. داشت

هاي خویش الزم است از  مجلس شوراي اسالمی نیز در مرحله بررسی لوایح دولت یا تهیه و تنظیم طرح

  .نمایند  نهاد بیشتر استفاده هاي مردم نظرات نهادها و تشکل

  ایجاد ثبات هرچه بیشتر در قوانین و مقررات6.2.1.2.2

ها مشکل  نامه بودن قوانین و مقررات و آییندهد که عالوه بر نامناسب  واقعیت حاکم در جامعه ایران نشان می

در .  دلیل درقوانین و مقررات است درپی و بی باشند تغییرات پی دیگري که فعاالن اقتصادي با آن روبرو می

باشند و  اي ماموران دولت روبرو می ي این عدم ثبات، فعاالن اقتصادي همواره با تفسیرهاي فردي و سلیقه نتیجه

.ن هستند که اتفاق جدیدي رخ دهدهر لحظه منتظر آ

تسهیل ورود به کسب و کار رسمی 6.2.1.2.3

هاي رسمی اقتصادي از طریق تسریع ثبت، کنترل و بازیابی  افزایش تعداد بنگاهمناسب براي  بسترسازي

  .ها با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات ممکن است اطالعات و روند اداري ثبت شرکت
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هاي  کسب و کارهایی که گاهی بسیارهم سودآور هستند به صورت موقت در نمایشگاهدر کشور ما بسیاري از 

گیري رسمی یک بنگاه و ایجاد  توانند مبناي شکل شوند که می اي سنتی دایر می فصلی یا در بازارهاي دوره

  .ها باشند هاي بیشتر براي صاحبان آن بنگاه امکانات و فرصت

  افزایش استانداردهاي حکمرانی خوب6.2.1.2.4

که دولت  در صورتی. حکمرانی خوب امروزه به عنوان یکی از مهمترین الزامات رشد و توسعه اقتصادي است

گري به جایگاه سیاستگذاري و نظارت منتقل گردد،عالوه بر رفع محدودیت براي فعاالن  بتواند از جایگاه تصدي

شرایط و الزامات دستیابی به حکمرانی . نماید هاي اقتصادي را فراهم می اقتصادي، شرایط ایجاد و گسترش بنگاه

  .هاي اجتناب ناپذیر بهبود فضاي کسب و کار است خوب از ضرورت

  ایجاد تعامل مثبت و سازنده با کشورهاي دیگر6.2.1.2.5

هاي  در حال حاضر  یکی از مهمترین معضالت فعاالن اقتصادي نحوه برقراري ارتباط باسایر کشورها در حوزه

بط دیپلماتیک، خصوصا با کشورهایی که از منابع مالی، تکنولوژیک و علمی برخوردار ناپایداري روا. مختلف است

  . است ها شده باشند منجر به کندي و در برخی موارد تعطیلی فعالیت می

جانبه شرایطی را فراهم آورد تا روابط اقتصادي میان  الزم است دولت با تدوین یک استراتژي مناسب و همه

  )E.Neumayer - 2006. (رددداخل و خارج تسهیل گ

  به حداقل رساندن اقتصاد زیرزمینی6.2.1.2.6

. هاي اقتصادي، وجود اقتصاد سایه یا اقتصاد زیرزمینی است ازد یگر موانع و مشکالت  موجود در انجام فعالیت

کلیه فعاالن قتصادي در کلیه مراحل فعالیت خویش با . کند ها و همه فرایندها خودنمایی می که در همه حوزه

نمایند و با توجه به سودآوري  هاي غیر رسمی دعوت می عواملی روبرو هستند که آنان را به حضور در بخش

هاي غیررسمی و زیرزمینی عمال فضاي کسب و کار کشور با ابهام و تردیدهاي فراوان روبرو  هرچه بیشتر فعالیت

موجود به قصد محدود نمودن این هاي  هاي صنفی و اتحادیه الزم است که دولت با همکاري تشکل. شود می

ها به تقویت بخش  اي نماید و با ساماندهی جریان آزاد اطالعات در همه حوزه ریزي گسترده ها برنامه فعالیت

  )F.Schneider, A.Dreher- 2006. (رسمی اقتصاد کمک نماید
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  ایجاد و استقرار نهادهاي اقتصادي و اجتماعی6.2.2

انجام این صاد نشان داد که نقش آنها در اقتصاد غیرقابل اغماض است ولی ها در اقت مداخالت کم و زیاد دولت

کارگزارانی است که دانش الزم براي اصالحات را ندارند و یا با تأخیر به چنین دانشی دست  مداخالت توسط

زم براي هاي ال کنند قابلیت کنند و نقش خود را تعریف می یابند، ثانیا حتی وقتی که مسأله را شناسایی می می

ایفاي چنین نقشی را ندارند و ثالثا زمانی که دانش و قابلیت وجود دارد منافع شخصی و گروهی اجازه دنبال 

رفع لذا با توجه به ناتوانی دولت در کنار ناتوانی بازار، . کند دهد و یا آن را محدود می نمودن منافع عمومی را نمی

  ).1387اقدم،  نصیري( .استهاي اجتناب ناپذیر  این نقیصه یکی از ضرورت

بر بهبود محیط موثر هاي اقتصادي کسب و کار از تأثیرگذارترین عوامل  بنابراین خود عوامل اقتصادي و بنگاه

  .توانند ضمن کسب سود زمینه بهبود کسب و کار را براي دیگران فراهم کنند می کهروند کسب و کار به شمار می

  در حوزه نهادها اصالحیراهبردهاي 6.2.2.1

یجاد شفافیت هرچه بیشتر در روابط و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي خصوصا ایجاد جریان آزاد ا

گیري  اطالعات و به رسمیت شناختن حقوق فردي، اجتماعی و اقتصادي افراد بیشترین موقعیت را براي شکل

  .آورد نهادهاي مورد نیاز فراهم می

تواند به  هاي صنفی می ها و تشکل گیري اتحادیه زي براي شکلسا خواري و زمینه از بین بردن فساد و رانت

ایجاد این نهادها به . بیشتر روابط و مناسبات میان افراد و حکومت از طریق نهادها منجر شود ساماندهی هرچه

هاي  هاي دولتی و فرمانروایی مطلق آنها میانجامد تا شرایط براي ایجاد و تقویت بنگاه ساالري سازمان تضعیف یکه

  )Masatlioglu - 2005. (اقتصادي فراهم شود

اگر . کنند، اشاره کرد توان به دو اپراتور همراه اول و ایرانسل که در بازار تلفن همراه رقابت می براي نمونه می

پذیري هردوي آنها و کیفیت خدماتشان افزایش  رقابتدر فضاي رقابتی و شفاف عمل کنند این دو رقیب بتوانند 

  . یابد می

  هاي کسب و کار در راستاي تکمیل اصالحات دولتی ایجاد انجمن6.2.2.1.1

توانند  این نهادها می. هاي کسب و کار از دیگر کارگزاران مهم اصالحات هستند ها، اصناف و انجمن اتحادیه

این نهادها در شناسایی مشکالت موجود مفیدند لذا با . کننده نهادهاي دولتی در انجام اصالحات باشند تکمیل

دنبال  .گذاران کمک کنند توانند به بهبود درك کارشناسان و سیاست گذاري می ارکت در فرآیند سیاستمش
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ها عالوه بر صیانت از حقوق اقتصادي آنان موجب ایجاد شفافیت  کردن منافع شخصی و صنفی توسط این تشکل

عاالن اقتصادي در مقابل هایی موجب تقویت روحیه ف وجود چنین تشکل. گردد بیشتر آنان می و رقابت هرچه

  .رفتارهاي غیرقانونی و غیررسمی نمایندگان دولت در برخورد با آنان است

  هاي نهاد حقوقی مکملحل و فصل دعاوي حقوقی از طریق 6.2.2.1.2

هاي موجود همواره یکی از مشکالت اساسی فعاالن  مواجهه با نظام قضایی و گرفتار شدن در چنبره دادگاه

ها را براي رسیدن به اختالفات میان فعاالن اقتصادي مستقر  که بتوان برخی مکمل رتیدر صو. است اقتصادي بوده

  .یابد نمود، زمان و هزینه رسیدگی به دعاوي کاهش می

که براي حل مشکالت قانونی خود گرفتار ناکارآیی نظام قضایی  توانند به جاي این هاي کسب و کار می انجمن 

بر چون شوراهاي حل اختالف و ایجاد  هایی میان حل را تلف کنند، با طراحی راهشوند و زمان، هزینه و انرژي خود 

  .هاي تخصصی به حل و فصل دعاوي کمک کنند دادگاه

ریزي کلیه مراحل نظارت را نیز به صورت  اندکه عالوه بر نقش سیاستگذاري و برنامه ها همواره کوشیده دولت

هاي مکانیکی توسط دولت عالوه بر کاهش راندمان و کارآیی  نظارتوجود این . انحصاري در اختیار داشته باشند

هاي  در صورتیکه انجام این وظیفه نظارتی به تشکل. گردد گیري فسادهاي گوناگون نیز می آنها موجب شکل

گردد و  صنفی و نهادهاي رسمی غیر دولتی سپرده شود، عالوه بر کاهش فساد موجب افزایش کارامدي نیز می

هاي دولت  ها و برنامه تواند بر حسن اجراي سیاست نف بهتر از هر سازمان یا موسسه دولتی میتشکل هر ص

  .نظارت کند

  قی و قضاییونظام حق6.2.3

در کشورهایی که صاحبان کسب و کار به کارکرد نظام قضایی اعتقاد ندارند یا اعتقاد کمتري دارند، رشد 

معتقدند که میان عملکرد رشد اقتصادي و تضمین حقوق آنها . اند تر و یا حتی منفی داشته اقتصادي پایین

  )Steiglitz, Haff  - 2002(.مالکیت رابطه مستقیمی وجود دارد

در واقع . ها بر آن تأثیرگذار نباشد توان یافت که عملکرد دادگاه هاي اقتصادي را می اي از فعالیت کمتر حوزه

ند حق خود را از بدهکاران بستانند حاضرند قبل از توان ها و تجار مطمئن باشند که به راحتی می اگر شرکت

اگر . دهند هاي کارآمد نیاز به وام و پول نقد را کاهش می بدین ترتیب دادگاه. دریافت پول، قرارداد منعقد سازند
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 .سازند ها واهمه داشته باشند فعالیت خود را محدود می ها از انعقاد قرارداد به دلیل ناکارآمدي دادگاه شرکت

)Klonowski- 2006(  

. مشکل امروز کشورهاي در حال توسعه و مشکل دیروز کشورهاي پیشرفته است ئیهاضناکارآمدي قوه ق

  .اند با بکارگیري راهبردهاي اصالحی خود بر این معضل فایق آیند کشورهاي توسعه یافته توانسته

ایران از نظر نظام قضایی و اجراي . یندآ در ایران قوانین مصوب خوبی وجود دارد اما متأسفانه به اجرا در نمی

تري دارد  قراردادها در رتبه قابل قبولی قرار دارد و نسبت به کشورهاي منطقه مراحل قضایی کمتر و هزینه پایین

هاي قضایی تا وضعیت مطلوب فاصله  هاي انجام شده نظام به دلیل برخی تاخیرها و و همچنین سوئ استفادهولی 

توان یافت که از نظام قضایی  میچه کسانی را در ایران اساس این سئال جدي مطرح است که  بر این. زیادي دارد

  .راضی باشند یا در صورت وقوع یک اختالف قراردادي حاضر باشند با رضایت به دادگاه مراجعه کنند

  راهبردهاي اصالحی در حوزه نظام حقوقی و قضایی6.2.3.1

ها یش کارآیی دادگاهاافز6.2.3.1.1

بخشی به فعاالن اقتصادي است که هیچگونه خطري متوجه  ر کشور موجب اطمیناننظام حقوقی حاکم ب

تواند از حقوق آنان  باشد و در صورت بروز هرگونه خطري نظام قضایی و حقوقی می سرمایه و حقوق آنان نمی

الن اقتصادي هایی باشد که همواره مورد تأیید حقوقدانان و فعا این نظام حقوقی باید داراي ویژگی. حمایت نماید

  .باشد ها می هزینه و در دسترس بودن اهم این ویژگی طرف بودن، کم سریع بودن، بی. بوده است

ها باشد؛ زیرا در  ، افزایش کارآیی دادگاهو فعاالن اقتصادي حمایت از مبتکرینو مؤثرترین روش شاید بهترین  

بزرگترین حمایت از ابتکارات فردي و . کنند تر با مبتکرین قرارداد منعقد می این صورت صاحبان سرمایه راحت

ها حمایت نکنند تحقیق و  ها از حقوق مالکیت شرکت اگر دادگاه. پذیر است ها با قوه قضاییه کارآمد امکان شرکت

ها در حل و فصل دعاوي مورد  به طور کلی اگر کارآمدي و عدالت دادگاه. وجه اقتصادي نخواهد بود توسعه به هیچ

هاي دیگري خواهند گشت تا معامالتشان را به شکلی سامان دهند که دعوایی  ها به دنبال راه شرکتتردید باشد، 

  ). 1387بولتن تخصصی اقتصاد ایران، (رخ ندهد 

ها دادگاهتخصصی شدن 6.2.3.1.2

بیشتر کارآمدي و سرعت هرچه تواند زمینه ساز استقالل  ها و یا فرایندهاي دادرسی می تخصصی شدن دادگاه

تواند در عمل استقالل قوه قضائیه را نمایش  همچنین رفع موانع سیاسی استقالل قوه قضائیه می. ها باشد دادگاه
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رسیدگی به دعاوي فعاالن در  .داده و روحیه دادخواهی و اعتماد به فضاي فعالیت اقتصادي را ترویج کند

وکار  ر اقتصادي براي صاحبان کسبهاي غیرتخصصی و توسط قضات فاقد تجربه و دانش در امو حوزه

  )A.Musacchio -2006(. باشد بخش نمی اطمینان

افزایش حقوق مالکیت6.2.3.1.3

درصداز سود  30کنند حقوق مالکیت آنها داراي حداقل امنیت است، تنها حدود  کارآفرینانی که احساس می

البته از (ق مالکیت هستند که مؤسساتی که داراي حداکثر حقو کنند در حالی گذاري می خود را مجددا سرمایه

Janson, Mac( .نمایند گذاري می درصداز سود خود را مجددا سرمایه 65 )نظر خودشان milan- 2002(  

و  هها افزود گذاري بر حجم سرمایهرسمیت شناختن این حق براي صاحبان سرمایه  و بهافزایش حقوق مالکیت 

  .شود وکار می سبگذاري باعث رونق ک روشن است که افزایش حجم سرمایه

اي شهروندان،  هاي سرمایه و دارائیاي و محلی براي رفع موانع ثبت پذیري و ممیزي امالك  مصوبات منطقه

  . ها را مستقیما رشد دهد نرخ شکل گیري بنگاه و تواند ورود منابع و عوامل تولید را تسهیل کند می

هاي نظام قضایی رسمیت شناختن مکمل به6.2.3.1.4

ها از اختیارات  ها الزم است این هیئت هاي حل اختالف در بسیاري از حوزه ري هیئتگی با توجه به شکل

بودن  تواند سرعت رسیدگی به دعاوي و عادالنه هاي حل اختالف می وجود این هیئت.  بیشتري برخوردار شوند

  . باشد احکام صادره را در پی داشته

  )گانه هاي ده شاخص(راهبردهاي بهبود در حوزه خرد6.3

جدید کار و کسب اندازيراه6.3.1

انجام دهنده اصالحات و پیشتاز کشورهاي6.3.1.1

اي  تر کسب و کار، از اقدامات ساده تر و سریع با توجه به این که اصالحات مربوط به شاخص راه اندازي ارزان

 31میالدي  2004سال  از. برخوردار است این اصالحات توجه کشورهاي زیادي را به خود جلب کرده است

کشور، براي دومین سال پیاپی به  9از میان این کشورها . هاي جدید را آسان کردند کشور فرآیند ورود بنگاه

درصد، حداقل سرمایه 25ها را به میزان  به طور میانگین ده کشور پیشتاز اصالحات، هزینه. اصالحات اقدام کردند

نگرو و اسلواکی در  لتونی، صربستان و مونته. ا به نصف کاهش دادندمورد نیاز را یک سوم و زمان صرف شده ر
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در بین پیشتازان، آلمان، حق الزحمه ثبت را به مبلغی ناچیز . کشور برتر مربوط به این شاخص بودند 10بین 

این . اسلواکی براي صدور مجوزهاي تجاري سقف زمانی تعیین کرد. درصد کاهش داد 19ها را  رساند و هزینه

شور با ارائه یک شماره شناسایی مالیاتی براي مالیات بر درآمدو مالیات بر ارزش افزوده، ثبت مالیاتی را ساده ک

  . نمود

صربستان . تبدیل کردند) و نه قضایی(به یک فعالیت اجرایی را ها  نگرو، ثبت شرکت قزاقستان، رومانی و مونته

جدید ثبت انتقال داد بنابراین کارآفرینان توانستند به صورت  نگرو انجام مراحل را از دادگاه به اداره و مونته

این کشور یک بانک اطالعات . جویی کنند اي فعالیت خود را ثبت کنند و در زمان و هزینه صرفه رایانه

ها را به هم متصل  ها، اداره آمار، اداره گمرك، بانک مرکزي و شهرداري الکترونیکی یکپارچه ایجاد کرد که دادگاه

یورو  500یورو به  5000در ضمن حداقل سرمایه مورد نیاز براي شروع به فعالیت کسب و کار را از . کند یم

  . روز شروع به فعالیت کند 51روز و نه  15تواند در عرض  با توجه به این اقدامات یک شرکت می. کاهش داد

اندازي کسب و کار وجود  راهسازي  در آسان 2004سال از کشور پیشتاز  10شش ویژگی مشترك در بین 

  :دارد که به شرح زیر است

.شود ها استفاده نمی در این خصوص از دادگاه-

.شود ثبت اینترنتی در بانک اطالعات این کشورها اجرا می-

ها، حق الزحمه ثابت براي ثبت است کـه بـدون توجـه بـه انـدازه       ه تنها هزینه دریافتی از بنگا-

.شود شرکت دریافت می

.ها وجود ندارد د و الزامی به انتشار آگهی ثبت در روزنامههیچ تعه-

.شود هاي ثبت استاندارد استفاده می در این کشورها از فرم-

.سرمایه مورد نیاز براي ایجاد فضاي کسب و کار صفر یا ناچیز است-

. وجود ندارد ثبت شرکت در این کشورها فعالیتی اداري است و براي این اقدام نیازي به توجه و دخالت قضات

  .تواند صرف حل اختالفات تجاري شود در عوض وقت دستگاه قضایی می

)ارزیابی فواید و الگوپذیري سایرین(اصالحات  انجامدالیل 6.3.1.2

در صربستان و مونته . شوند هاي بیشتري تاسیس می اندازي کسب و کار آسان باشد بنگاه در صورتی که راه

 1500کارآفرینان توانستند تقریبا  2004نسبت به نیمه نخست سال میالدي  2005نگرو در نیمه نخست سال 



. این جهش اتفاقی و تصادفی نیست

درصد و در بلژیک  22درصد، در رومانی 

هاي  تحلیل. گذاري است یکی از این فواید افزایش سرمایه

اندازي کسب و کار خود را به سطح ترکیه 

  ورود بیشتر به کسب و کار پس از انجام اطالحات

  MENAوکار از نظر زمان، هزینه و مراحل در منطقه 

، 5وکار در رتبه  ، زمان شروع کسب

جهت بهبود در این شاخص . قرار دارد
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این جهش اتفاقی و تصادفی نیست.  شود درصدي محسوب می 42که یک جهش  -بنگاه بیشتر به ثبت برسانند

درصد، در رومانی  28هاي جدید در ویتنام  براي مثال پس از انجام اصالحات، ورود بنگاه

  ).2-6شکل 

یکی از این فواید افزایش سرمایه. انجام اصالحات در این زمینه فواید دیگري نیز دارد

اندازي کسب و کار خود را به سطح ترکیه  توانست مقررات ورود و راه دهد که اگر الجزایر می

  . یافت درصد افزایش می 30ان کشور  گذاري تجاري در

ورود بیشتر به کسب و کار پس از انجام اطالحات :2-6 شکل 

  

وکار از نظر زمان، هزینه و مراحل در منطقه  در سهولت آغاز کسب 2010ایران در گزارش سال 

، زمان شروع کسب10کشور از نظر مراحل براي شروع رتبه  18بین 

قرار دارد 7و از نظر حداقل سرمایه در رتبه  4هزینه الزم براي شروع در رتبه 

  .بایستی اقدامات زیر را انجام دهد

بنگاه بیشتر به ثبت برسانند

براي مثال پس از انجام اصالحات، ورود بنگاه

شکل ( یافتد افزایش درص 16

انجام اصالحات در این زمینه فواید دیگري نیز دارد

دهد که اگر الجزایر می یک بررسی نشان می

گذاري تجاري در برساند، سرمایه

  بهبود راهکارهاي6.3.1.3

ایران در گزارش سال 

بین . وضعیت مطلوبی ندارد

هزینه الزم براي شروع در رتبه 

بایستی اقدامات زیر را انجام دهد
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اي الکترونیکی و سوق دادن انجام کلیه مراحل شروع ه بیشتر روش به رسمیت شناختن هرچه-

.هاي الکترونیکی کار به طرف استفاده از روش

هـا بـا    کـردن ایـن هزینـه    ها و متناسب هاي ثبت و انجام مراحل براي کلیه بنگاه کاهش هزینه-

.اندازه بنگاه

از ها و مراحـل شـروع فعالیـت و بیـان شـفاف ایـن مراحـل بـراي جلـوگیري           ساماندهی فرم-

.اي و ایجاد موانع توسط کارمندان دولت و کارشناسان براي کارآفرینان تفسیرهاي سلیقه

نهـاد و   هـاي صـنفی مـردم    هاي صنفی و نظـام  واگذارکردن هرچه بیشتر این مراحل به تشکل-

    .هاي سیاستگذاري و نظارت محدود کردن نقش دولت به حوزه

شرایط و مقررات کسب مجوز6.3.2

 .مستلزم اطالحات دایمی استو کسب مجوزهاي آن برقراري توازنی مناسب بین آسانی انجام کسب و کار 

کردن مراحل ضروري و  هاي اقتصادي تضمین صحت طی منطق و استدالل اعطاي مجوزهاي مختلف براي فعالیت

کسب این . است هاي گوناگون و حمایت از ایمنی و سالمت کاالها و خدمات تولیدي پیشگیري از خسارت

  .ها و نهادهاي دولتی جهت صیانت از حقوق عمومی جامعه است مجوزها توسط فعاالن اقتصادي از سازمان

  انجام دهنده اصالحات و پیشتاز کشورهاي6.3.2.1

بوده است، این اصالحات دو هدف 2004لهستان فعال ترین کشور در اصالح صدور مجوز کسب و کار در سال 

و الزام به اینکه هرگونه مقررات  ،مقررات مربوط به صدور مجوز میزانکاهش : تبه شرح زیر را مدنظر داش

براي اینکه مجلس قوانین جدید مربوط به صدور . جدیدي در این خصوص باید به تأیید مجلس نمایندگان برسد

  . فایده در ضمن این قانون ارائه شود -مجوز را بررسی کند باید یک تحلیل هزینه

  میالدي2004ترین اصالحات در زمینه صدور مجوز در سال  اصلی :2- 6 جدول 
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در بلغارستان، قانون جدید . ارستان و گرجستان نیز شدغساز اصالحات در کشورهاي بل الگوي لهستان زمینه

هاي جدید صدور  قانون اصول به کارگیري نظاماین . نوع قانون پیشین شد1500تنظیم مقررات اداري جایگزین 

این قانون در بلغارستان نیز مانند . سازد ها را ضمن رعایت قانون الزامی می مجوز را تعریف کرده و ارزیابی هزینه

قانون مربوط . هاي مربوط به صدور مجوز سقف زمانی تعیین می کند لهستان براي رسیدگی و بررسی درخواست

  .فعالیت کاهش داد 159فعالیت را به  909گرجستان لزوم صدور مجوز براي  به صدور مجوز در

هاي اقتصادي، حمایت از ایمنی و سالمت عمومی  منطق و استدالل اعطاي مجوزهاي مختلف براي فعالیت

ها و کسب و کارهایی مثل تولید مواد غذایی، دارویی، مواد  به همین دلیل اعطاي مجوز به فعالیت. است

با وجود این اصالحات در زمینه صدور . و ساخت مسکن منطقی و قابل توجیه است) صنایع شیمیایی(خطرناك

در این گزارش بیشتر پیشنهادات در راستاي . شودتر  ها آسان شود تا کسب مجوز توسط بنگاه مجوز باعث می

  . اصالحات به اعطاي مجوز و انجام بازرسی در بخش ساخت و ساز معطوف شده است

  :آمیز به شرح زیر هستند وع از این اصالحات موفقیتپنج ن

.یک نمودار گام به گام به سازندگان و معماران ارائه شودمراحل انجام کاربه صورت-

.شهرداري ها ادغام شوند باهاي پروژه  جوازهاي مختلف و تأییدیه-

.بازرسی ها به صورت اتفاقی و مبتنی بر ریسک انجام شود-

.هر ده سال یکبار به روز شوند بندي منطقه هاي نقشه-

.استفاده از موارد خاص اجباري نباشد-

  دالیل انجام اصالحات6.3.2.2

  :هاي اعطاي مجوز به شرح زیر وجود دارد چهار دلیل براي اصالح روش

هاي اقتصادي  فعالیتتر دارند از  هزینه هاي کم تر و نظام کشورهایی که مراحل اداري ساده - الف

وساز  تر ساخت ساز انجام هرچه سریع زیرا سهولت در اعطاي مجوزها زمینه .تري برخوردارند بزرگ

.گردد می

تر براي تمامی کسب و  تر موجب ایجاد واحدهاي تجاري و انبارهاي ارزان مراحل اداري ساده -ب

.شود کارها می
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شودکه کارهاي بیشتري در اقتصاد  ها و مشکالت کسب مجوزها باعث می کاهش هزینه -ج

.دهد حفظ شود که این موضوع ایمنی را نیز افزایش میرسمی 

. جویی کنند تر در صرف پول صرفه هاي کمتر و ساده توانند با مجوزها و بازرسی ها می دولت - د

.یابد در صورتی که بار مالی کمتري بر بخش ساختمان تحمیل شود، این بخش گسترش می

  بخش ساختمانی کوچکتر در آفریقاي جنوبی =مراحل اداري بیشتر:  3-6 شکل 

  بررسی وضعیت ایران در این شاخص و ارائه راهکار6.3.2.3

هاي ایران می باشد که اگرچه در سال  هاي شاخص ترین رتبه یکی از وخیم 2009ذ مجوز در سال خشاخص ا

گزارش در . باشد تر می جهان سومی هنوز از آنها عقب روند رو به رشدي داشته اما در مقایسه با کشورهاي 2010

و ) 18(از نظر زمان رتبه آخر 6رتبه  )17با تعداد فرآیند( فرآیندهاد ، ایران در این شاخص از نظر تعدا2010سال 

  . کشور منطقه منا داشته است 18را در میان   12از نظر هزینه رتبه 

ها و  وز در ایران با توجه به تغییرات سریع و گسترده در حوزهراهکارهاي بهبود در مورد تسریع در صدور مج

اي بودن زمین و مسکن به آسانی  هاي عمرانی به دلیل شرایط خاص اقتصادي ایران و سرمایه هاي فعالیت مکان
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هاي مختلف ایران قابل ارائه است، پیشنهاد  لیکن راهکارهاي زیر که متناسب حوزه. قابل اجرا نخواهد بود

  :ددگر می

هاي صـنفی و محـدود کـردن وظیفـه      ها به تشکل واگذار کردن بسیاري از مجوزها و استعالم-

  هاي کالن دولت و حکومت به سیاستگذاري و نظارت

هاي تفصیلی  هاي خدمات بر اساس طرح آمایش و طرح ریزي یکپارچه سازي خدمات و برنامه-

هـاي بدسـت    اسـتفاده از پیشـرفت  نفع با  هاي ذي شهري و ایجاد بانک اطالعات میان سازمان

.آمده در حوزه فناوري اطالعات

هاي  ها به پرداخت هاي راه اندازي و ارائه خدمات عمومی و استفاده از زیر ساخت انتقال هزینه-

.و یا اقساطی کردن آنها... پسین از قبیل عوارض و مالیات و هزینه آب و برق و گاز و 

رانه و کاهش چشمگیر نیاز به بازدید و بازرسی و حـذف  هاي پیشگی ها و بازرسی انجام ممیزي-

.زمان و مراحل بازرسی از این طریق

هـاي   بهبود فرایند اداري صدور مجوز و گواهی پایان کار در داخـل سـازمان ذینفـع و تشـکل    -

.ها صنفی و کاهش زمان و هزینه صدور آن

ح و روشـن و بهبـود   صـورت صـری   اعالم شرایط و الزامات دریافـت مجوزهـاي مـورد نیـاز بـه     -

بـا  هـاي ذیـربط    اخذ  انشعاب آب و فاضالب و اخذ انشعاب برق در داخل سـازمان  فرایندهاي

  هاي مربوطه از این طریق و کاهش زمان و هزینههاي الکترونیکی  گیري از روش بهره

ها الکترونیکی کردن ارسال و دریافت مدارك و پرداخت-

  و اخراج کارکنان استخدام6.3.3

ناپذیر مانع ایجاد مشاغل جدید شده و نیروي کار را به اقتصاد غیررسمی سوق  ل انعطافمقررات اشتغا

ناپذیر  توانند کار کنند، این مقررات انعطاف ساعت در روز نمی 8براي مثال در بورکینافاسو زنان بیش از . دهد می

این زنان هستند که زیان اي کارگر استخدام کنند و  کارانه شود که کارفرمایان به صورت محافظه باعث می

در این شرایط اگر . شوند هاي شغلی محروم شده و برخی از آنها وارد اقتصاد زیرزمینی می بینند و از فرصت می

توانند هیچ حمایتی از آنها به عمل آورند، زیرا رابطه  ها نمی زنان مورد سوء استفاده کارفرما قرار گیرند دادگاه

پذیر  ناپذیر اشتغال به جاي اینکه از اقشار آسیب مقررات انعطاف. ت نرسیده استشغلی آنها در بخش رسمی به ثب
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با وجود ضرورت انجام بهبود در این حوزه، اصالحات به دشواري .  کند حمایت کند آنها را از بازار کار خارج می

  .پذیرد صورت می

  کشورهاي انجام دهنده اصالحات و پیشتاز6.3.3.1

. سال بحث و بررسی، تغییراتی در مزایاي بیکاري اعمال شد11پس از میالدي در آلمان  2004در سال 

مخالفان اصالحات معتقدند به دلیل اینکه کشورهاي در حال توسعه فاقد تور ایمنی اجتماعی هستند باید از 

  . ناپذیر برخوردار باشند انعطاف قوانین

  ها را کاهش داده و فرصت ر مالی بنگاهتواند با چهار نوع اصالحات در مقررات اشتغال و تأمین اجتماعی می

  .اشتغال را براي کارگران افزایش دهد

:افزایش سن بازنشستگی در کشورهایی با جمعیت سالمند باال - الف

این در درآمد متوسط اتخاذ سیاستی مناسب  کشورهاي ثروتمند و کشورهاي بادر پیر شدن جمعیت 

هاي  باید نرخ مالیات تأمین اجتماعی باال برود تا هزینهدر این سیاست یا . خصوص را ضروري ساخته است

 2004در سال . باالتر جمعیت در حال پیر شدن را پوشش دهد یا اینکه سن بازنشستگی را افزایش دهند

افزایش  سال62به  201و فرانسه در سال  سال 67اسرائیل به  ،سال 68د سن بازنشستگی را به نمیالدي فنال

تر  ها آسان هاي اشتغال، بار مالی تأمین اجتماعی را کاهش داده و دولت تر شدن سال نیالزام به طوال . داد

. ها را کاهش دهند توانند مالیات بر بنگاه می

سازي سن بازنشستگی زنان و مردان یکسان -ب

ل سا 6کنند و در کشورهاي توسعه یافته این تفاوت  سال بیشتر از مردان عمر می 4در سراسر جهان زنان 

شود  با در نظر گرفتن این واقعیت، کمتر بودن سن بازنشستگی قانونی زنان نسبت به مردان باعث می. است

سازي سن بازنشستگی زنان و مردان به  یکسان. ها مجبور باشند حق بیمه بازنشستگی باالیی بپردازند که بنگاه

.حل این مشکل منجر خواهد شد

یکاريتبدیل پرداخت حق سنوات به بیمه ب -ج

یعنی در (ها به پرداخت حق سنوات سنگین ملزم شوند، که در بدترین زمان ممکن  به جاي اینکه بنگاه

توانند بیمه  سازد کشورهاي با درآمد متوسط می اي به کسب و کار وارد می ضربه) هنگام افت فعالیت اقتصادي
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حمایت مشاغل به حمایت کارگران تغییر  شود تمرکز مقررات از بیکاري را برقرار سازند و این اقدام باعث می

. تر انجام شود کند تا گذار به شغل جدید راحت یابد زیرا به کارگران کمک می

معرفی قراردادهاي کارورزي - د

قراردادهاي کارورزي به این . هاي آسان انجام اصالحات است استفاده از قراردادهاي کارورزي یکی از روش

دهد در حالی  سال به او آموزش می2کار را استخدام کرده و به مدت  تازهفرد ه کند که یک بنگا شکل عمل می

در کشورهاي ثروتمند دولت . پردازد درصد را به او می 80تا 75که بخشی از دستمزد قانونی معموال 

یبا تقر. آورند پس از دوره کارورزي کارگران مشاغل منظمی به دست می. کند التفاوت مذکور را تأمین می مابه

  .در همه کشورهاي پیشرفته چنین قراردادهایی وجود دارد

  اصالحات انجامدالیل 6.3.3.2

المللی کار در مجموعه اصول و حقوق بنیادي براي کارگران تثبیت نموده است  هایی که سازمان بین آزادي

ن رعایت مبنایی را فراهم آورده تا باب گفت و گوي کارگر و کارفرما در بخش خصوصی و دولت به عنوان ضام

سویه از  اکثر کشورهاي در حال توسعه مرتکب اشتباه طرفداري یک. حقوق کارگران همواره باز باشد

سه دلیل براي انجام اصالحات و . است ها و کارگران بوده اند که به زیان بنگاه شده  پذیري افراطی نا انعطاف

  .پذیرتر کردن مقررات اشتغال وجود دارد انعطاف

  وري  هافزایش بهر - الف

وري و ایجاد تمایل به استخدام کارگران غیررسمی  ناپذیري مقررات اشتغال باعث کاهش بهره انعطاف

عدم ارایه مزایاي اجتماعی . هاي غیررسمی و  عدم ارایه مزایاي اجتماعی است شود که منشا پرداخت می

  .دهد ار را افزایش میهاي کسب و ک امنیت نیروي کار و امکان رشد و آموزش را کاهش داده و هزینه

  افزایش اشتغال  -ب

هاي اقتصادي کالن و ورود  هاي جدید، شوك شوند خود را با نیروهاي روزآمد و فناوري ها قادر می بنگاه

  .نیروهاي مهاجر تطبیق دهند و نتیجه این اصالحات افزایش اشتغال است

  رونق آزادي تجاري -ج
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هاي کمتر  شود و مشاغل از بخش شرایطی رقابتی ایجاد می با باز شدن اقتصاد و انجام واردات ارزان،

این امر مستلزم این است که کارگران قادر به جابجایی بین . شوند هاي مولدتر منتقل می مولد به بخش

هاي غیرمولد  در کشورهایی که موانع استخدام و اخراج کارگران باالست کارگران در بخش. مشاغل باشند

  .رود شود و قدرت رقابتی از دست می تیجه مشاغل کمتري ایجاد میمانند و در ن باقی می

  بررسی وضعیت ایران در این شاخص و ارائه راهکار6.3.3.3

ناپذیر است زیـرا قـانون فعلـی شـاغلین کشـور را مـورد        بازنگري در قانون کار کشور اجتناب-

هاي فراوانـی   مضیقهبا توجه به . گردد حمایت قرار داده و مانع ایجاد اشتغال براي بیکاران می

کوشـندبه اسـتخدام غیررسـمی     کند، کارفرمایان مـی  که قانون کار براي کارفرمایان ایجاد می

. نیروي کار بپردازند

کـه   هاي اقتصادي بطـوري  گسترش بیمه تأمین اجتماعی و زیرپوشش قرار دادن کلیه فعالیت-

را مورد توجـه قـرار دهـد و     کارفرمایان نسبت به ورود و خروج نیروي کار تنها کارآمدي آنان

. نگران اخراج نیروي کار نباشند

ساماندهی قوانین بازنشستگی و خدمات مورد نیاز بازنشستگان تا ضرورتی براي انجام فعالیت -

.جدید براي بازنشستگان وجود نداشته باشد

لت وقت میان کارفرمایـان و کـارگران و سـهو    وقت و نیمه رسمیت شناختن قراردادهاي پاره به-

  .انجام و استمرار این قراردادها

  اموالثبت 6.3.4

توانند بر روي کسب و کار  اگر ثبت اموال به صورت ساده، سریع و با هزینه کم انجام شود، کارآفرینان می

بدون . شود تهیه سند رسمی، حقوق مالکیت آنها تقویت میجهت با تشویق کارآفرینان . اصلی خود متمرکز شوند

گذاري کمتري کرده و به دشواري تسهیالت و اعتبارات مالی به دست  آفرینان سرمایهکسب اسناد رسمی، کار

  .      شود باشد مالکیت خیلی سریع به بخش غیر رسمی منتقل میو پرهزینه اگر مراحل ثبت اموال دشوار . آورند می

  دهنده اصالحات و پیشتاز انجامکشورهاي 6.3.4.1

اکثریت آنها فرایند این . اند تر کرده ت رساندن اموال را آسانمیالدي مراحل به ثب 2004کشور در سال  16

ده کشور پیشتاز . اند تر ساختند و یک سوم این کشورها نیز تعداد روزهاي تأخیر را کاهش داده هزینه اقدام را کم



230

 43ا را ه درصد و هزینه 16درصد، زمان مورد نیاز را  12در این اصالحات به صور متوسط تعداد مراحل اداري را 

   )4- 6شکل (درصد کاهش دادند

Doing Business Database: Source

  2004ده کشور با بیشترین اصالحات در ثبت اموال در سال  :4-6 شکل 

سازي و ترکیب مراحل اداري استفاده شود زیرا  شود از ساده سازي مراحل ثبت اموال توصیه می براي آسان

اما باید . سازد تر به اداره ثبت را فراهم می نهادهاي مسئول را به یکدیگر متصل و یکپارچه کرده و دسترسی آسان

روش دیگر نیز براي  سه. رهاي فقیر نیستویژه در کشو حل بسیاري از مشکالت به توجه داشت که فناوري راه

  :شود سازي مراحل ثبت اموال به شرح زیر تعریف می آسان

تبدیل ثبت به فرآیند اداري) الف

ها به فرآیند ثبت باعث  اشتغال دادگاه. باشد ثبت اموال یک موضوع اداري است و فرآیندي قضایی نمی

  .شده افزایش یابدهاي کارفرما بر حسب زمان صرف  شود تا هزینه می

اي کردن سوابق زمین باعث بهبود  میالدي در لهستان براي رایانه 2004انجام اصالحات در سال 

  .اوضاع در این کشور شده است
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شود تا اداره ثبت را بتوان به آسانی به واحدهاي خصوصی  ها باعث می خروج عملیات ثبت از دادگاه

تر انجام و  این ترتیب ردیابی اسناد تداخلی و تکراري آسان به. ثبت امالك متصل کرده و یکپارچه نمود

. شود هاي الزم شده و امنیت حقوق مالکیت بیشتر می زمان بیشتري صرف پیگیري

ها الزحمه سازي مالیات و حق ساده) ب

کنند، هزینه  الزحمه و مالیات را براي ثبت اموال دریافت می در کشورهایی که انواع مختلف حق

این کشورها مراحل اداري بیشتري هم دارند چراکه هر . شود رف انجام این مراحل میباالیی ص

ها و مراحل اداري کارآفرینان را به  این هزینه. اي معموال باید به اداره متفاوتی پراخت شود الزحمه حق

وار کند و زمینه را براي فساد هم یی میامعامالت غیررسمی و عدم ارائه گزارش در خصوص ارزش دار

سازي و تجمیع  رغم ساده علی. هاي پرداختنی است الزحمه حل این مشکل در ادغام حق راه. سازد می

ها نیز با کاهش مواجه شوند البته این به معناي کاهش  ها، براي انجام اصالحات باید پرداخت پرداخت

اد بدون اینکه تأثیري درصد کاهش د75براي مثال موزامبیک مالیات بر نقل و انتقال را . درآمدها نیست

. منفی بر درآمد داشته باشد و همزمان امار ثبت رسمی در این کشور افزایش یافت

اختیاري کردن حضور محضرداران) د

کنند،  در برخی کشورها آنها ثبت اموال را مدیریت می. محضرداران اغلب وظایف مؤثر و مفیدي دارند

ویت طرفین را شناسایی کرده و قانونی بودن اسناد را تأیید سازند، ه توافقات خرید و فروش را آماده می

اما در کشورهایی که مقامات اداره ثبت انجام این وظایف را به عهده دارند اعطاي وظیفه به . کنند می

برخی کشورها موفق به ثبت . برد ها را تا حد زیادي باال می شود و هزینه معنا می محضرداران اغلب بی

حقوق مالکیت در این کشورها امنیت کمتري ندارد و . اده اجباري از محضرداران شدنداموال بدون استف

  .از کارایی باالتري نیز برخوردار است

  دالیل انجام اصالحات6.3.4.2

کنندکه مقررات بیشتر و فرآیند  برخی ادعا می. شود کارایی ثبت اموال باعث تقویت حقوق مالکیت می

شود در حالیکه پیچیدگی بیشتر با خود  و ارتقاي حقوق مالکیت می تر ثبت اموال، باعث دقت نظر رسمی

  .آورد هایی براي تقلب و فساد به همراه می نااطمینانی، افزایش هزینه معامالتی و فرصت
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ثبت کاراتر اموال با اعتبار خصوصی بیشتر، . شود امنیت بیشتر باعث تقویت بازارهاي اموال و اعتبار می

  . خش خصوصی، فساد کمتر و رسمی شدن اقتصاد ارتباط مستقیم داردگذاري بیشتر ب سرمایه

  راهکارهاي بهبود ثبت اموال و امالك6.3.4.3

وضعیت کنونی ثبت اموال و امالك در ایران داراي نقایص فراوانی است که در نتیجه آن بسیاري از صاحبان 

ر نتیجه از فواید آن نیز محروم دهند از ثبت اموال و امالك خویش خودداري کرده و د وکار ها ترجیح می کسب

براي بهبود در این شاخص . هاي غیررسمی و زیرزمینی به انجام این مهم بپردازند گردند یا با استفاده از روش

  .الزم است اقدامات زیر صورت پذیرد

رسـانی شـفاف و دقیـق بـه صـاحبان       الکترونیکی کردن مراحل مختلف ثبت امـوال و اطـالع  -

صـورت   کـه صـاحبان دارایـی بـه     در صورتی. طی کردن این مراحل وکار جهت چگونگی کسب

اي انجـام   دقیق و شفاف بدانند که انجام مراحل ثبت چگونه و در چه زمـان و بـا چـه هزینـه    

.پذیرد، تمایل بیشتري به انجام این کار خواهند داشت می

بـت امـوال و   هاي پرداختی جهت ث ها و نهادهاي ذیربط و تعیین میزان هزینه تجمیع سازمان-

هـاي مربـوط بـه ثبـت امـوال و       وجود تبعیض در پرداخـت مالیـات یـا تعرفـه    . امالك به آنان

هـاي غیررسـمی    انگیزگی و یا استفاده از روش اي مأموران با آن موجب بی برخوردهاي سلیقه

. باشد براي ثبت اموال و امالك می

برخی خدمات مربوط به ثبت اموال هاي صنفی در ارائه  کارگیري بسیاري از نهادها و تشکل به-

.گردد و امالك موجب تسریع و صحت هرچه بیشتر ثبت اموال و امالك می

الکترونیکی کردن بسیاري از مراحل مربوط به ثبت اموال و امالك کمک بیشتر و مـؤثري بـه   -

توانـد هـم از    غیرقضایی کردن این مراحل نیز مـی . باشد وکار در ثبت اموال می صاحبان کسب

  . هاي صنفی را اعتبار بیشتري بخشد ایف نهاد قضایی بکاهد و هم تشکلوظ

  اعتبار دریافت6.3.5

تمدید مهلت وام به سابقه اعتباري و وثیقه وام گیرنده توجه دریافت وام و تسهیالت و دهندگان هنگام  وام

دهند  هاي کمتري ارائه می وامها  در اکثرکشورهاي فقیر که قوانین ثبت اعتبار و وثیقه وجود ندارد، بانک. کنند می

  .اي دست به گریبان است و در نتیجه فعالیت کارآفرینان در این کشورها با مشکالت عدیده
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  انجام دهنده اصالحات و پیشتاز کشورهاي6.3.5.1

اداره اعتبار  8گذاري اطالعات اعتباري را بهبود بخشیدند و  کشور شیوه اشتراك 25میالدي،  2004در سال 

لیات اجرایی خود را در کشورهاي هند، اندونزي، قرقیزستان، لیتوانی، نیجریه، رومانی، خصوصی جدید، عم

  .سعودي و اسلواکی آغاز کردند عربستان

  :گذاري اطالعات اعتباري به شرح زیر است اصالحات انجام شده براي به اشتراك

  تصویب مقررات جدید - الف

گذاري اطالعات  ینه حذف موانع به اشتراكترین اصالح در این زم میالدي متداول 2004در سال 

که در هند، قزاقستان، اسرائیل، نیکاراگوئه و روسیه (اعتباري از طریق وضع یک قانون یا مقررات ویژه

که در آذربایجان، کنیا، مقدونیه (و یا از طریق افزودن یک متمم به قانون بانکداري بود ) صورت پذیرفت

ري قانون در زالندنو باعث به وجودآمدن مراحل اداري در مواقع زنگاب). و جزیره موریس انجام شد

در ایتالیا نیز این قانون به قابلیت اعتماد و . ها شد کنندگان و کنترل شدید بر دقت داده شکایت مصرف

. است هاي قبلی را کاهش داده سازي داده به موقع بودن گزارشات اعتباري تأکید داشته اما زمان ذخیره

کنندگان وام و  هاي جدید وضع شد تا از حریم دریافت اوروگوئه نیز قانون حمایت از داده در یونان و

.ها مراقبت شود سالمت داده

گسترش قلمرو اطالعات -ب

کنندگان را با بانک اطالعاتی خود  هاي کارت اعتباري مصرف در بنگالدش اداره ثبت عمومی، داده

اندوام خودرو دریافتی را  کنندگان وام که نتوانسته ریافتادره ثبت در مصر نیز فهرست د. ادغام کرد

ها را ملزم ساخته تا تمامی اطالعات مثبت و منفی را  هندوراس همه بانک. بپردازند، احصاء نموده است

  .گزارش دهند

هاي بیشتر تحت پوشش قرار دادن تعداد وام -ج

اداره ثبت . دالر کاهش داد 5200ه دالر ب 6900اداره ثبت عمومی مصر، حداکثر مقدار وام را از 

نفر بیشتر براي 10000دالر کاهش داد و در نتیجه  6000دالر به  6600لبنان نیز سقف رقم وام را از 

  .دریافت وام به اداره مراجعه کردند
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اي هاي مستقیم رایانه ها در شبکه ارائه داده - د

اندازي کرد که زمان بازیابی  اي راه ایانههاي ر اداره ثبت عمومی بلغارستان سیستم مستقیمی در شبکه

  .دهد ها را از سه روز به چند ثانیه کاهش می داده

ها ارتقاي کیفیت داده - ه

اي تا  روز رسانی سوابق اعتباري خود نشده باشند جریمه هایی که موفق به به در مغولستان براي بانک

ها به دلیل عدم  ها و کارکنان آن بر بانک هایی کشور نپال نیز مجازات. شود دالر وضع می 900حداکثر 

  .درصد افزایش یافت 13کننده وام  توزیع اطالعات اعتباري وضع کرد و در نتیجه تعداد افراد دریافت

ها به اعتبارات بیشتر است که ادارات ثبت اعتبار اقدام به توزیع همزمان  در کشورهایی دسترسی بنگاه

هاي خدمات عمومی،  فروشان، بنگاه ت اعتبار دهندگان تجاري، خردهاطالعات مثبت و منفی، شامل اطالعا

ها در  دسترسی به وام. دهند کنند و به صورت الکترونیکی اطالعات را در دسترس قرار می آوري می جمع

  .ها به عنوان وثیقه استفاده شوند دهد همه دارایی کشورهایی بیشتر است که قوانین وثیقه اجازه می

  :شود یز باعث دسترسی بیشتر به اعتبارات میاصالحات زیر ن

گذاري اطالعات اعتباري حذف موانع حقوقی براي به اشتراك

هاي ضمانت شده سازي اولویت اعتبار دهندگان در دریافت وثیقه شفاف

تمرکز ادارات ثبت عمومی بر نظارت

معرفی خالصه صورت جلسات اجرائی

  انجام اصالحات دالیل6.3.5.2

ها  باشند بنگاه گیرندگان حقوق قانونی قوي و اطالعات اعتباري مناسب در اختیار داشته واماگر بستانکاران و 

  .دسترسی بهتري به وام و شرایط اعتباري دارند

گیرندگان و همچنین اطالعات بیشتر  دهندگان و وام کشورهایی که از حقوق قانونی بیشتري براي وام

در صورت وجود بازارهاي اعتباري . تري دارند ک نظام مالی پایینهاي اعطا نشده کمتر و ریس برخوردارند، وام

هاي کوچک و زنان که با بیشترین موانع براي دسترسی به  یابدو بنگاه گذاري و رشد افزایش می کارا، سرمایه

ین اند از اصالح قوانین مربوط به وثیقه و اطالعات اعتباري پشتیبان تصمیمات دریافت وام بیشتر اطالعات مواجه

.برند نفع را می
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بررسی وضعیت ایران در این شاخص و ارائه راهکار6.3.5.3

است  هاي کشور و دستوري بودن بسیاري از مکانیزهاي پرداخت تسهیالت موجب شده دولتی بودن اکثر بانک

ترین موانع ایجاد  عنوان یکی از اصلی که تأمین اعتبار و اطمینان داشتن نسبت به زمان و نحوه دریافت آن به

جهت بهبود هرچه بیشتر در این شاخص موارد زیر . هاي اقتصادي باشد هاي جدید و گسترش بنگاه فعالیت

  .گردد توصیه می

نیازها و شروط مربط به اخذ  شفاف شدن شرایط و ضوابط دریافت تسهیالت و ارائه کلیه پیش-

...اعتبار مشتمل بر میزان تسهیالت، نرخ سود، نوع وثیقه و 

خواري، فساد  منظور جلوگیري از رانت شفاف شدن نحوه پرداخت تسهیالت بهرسمی، علنی و -

.و اعمال غیررسمی در دریافت تسهیالت

ها جهت نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات و در  هاي صنفی و اتحادیه استفاده از تشکل-

 . گیرندگان برخی موارد استفاده از آنان در شناسایی، ارزیابی و تأیید تسهیالت

هـا و   اسـتفاده   هاي اطالعاتی موجود در حوزه اخذ اعتبار جهت جلـوگیري از سـوء   ادغام بانک-

.هاي سالم و موفق صیانت از حقوق بنگاه

هــاي دولتــی در مــورد  هــا خصوصــا بانــک هــاي ادواري توســط بانــک تهیــه و ارائــه گــزارش-

. نندگان از اعتباراتک تر رقبا بر استفاده کنندگان تسهیالت جهت نظارت هرچه دقیق دریافت

  کوچکگذاران  حمایت از سرمایه6.3.6

گذاران منافع بسیار زیادي براي جامعه دارد و در جایی که استثمار سهامداران اقلیت مهار  حمایت از سرمایه

گذاران از  در این شرایط سرمایه. گذاري ارزش ویژه و باالیی داشته و تمرکز مالکیت کمتر است شده است، سرمایه

، گذار بدون حمایت از سرمایه. برند و کارآفرینان نیز به نقدینگی دسترسی دارند ها سود می نوع داراییوجود ت

ها به تنها منبع تأمین مالی تبدیل  بازارهاي سرمایه توسعه پیدا نکرده و بانکگذاران کوچک،  خصوصا سرمایه

  .  شوند می

  کشورهاي انجام دهنده اصالحات و پیشتاز6.3.6.1

 جدول. (گذاران را اصالح کردند قوانین مربوط به حمایت از سرمایهکشور  15بر اساس گزارش بانک جهانی 

6 -3(  
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   .اند تایلند در صدر کشورهایی است که به این اصالحات اقدام کرده

  
میالدي در خصوص حمایت از  2004مختلف در سال انواع اصالحات صورت گرفته در کشورهاي  :3- 6 جدول 

  گذاران سرمایه

  :شود گذاران در برابر معامالت شخصی می چهار نوع اصالحات موجب حمایت از سرمایهبر اساس گزارش فوق 

گذاران در مورد منافع مدیران در معامالت  ارائه اطالعات به سرمایه) الف

گذاران باید آگاه باشند  سرمایه. یش سطح افشاگري استترین نوع اصالحات در هر کشوري افزا آسان

به طوري که بتوانند از طریق . کنند که مدیران شرکت چه منافعی را در معامالت پیشنهادي دنبال می

اي  هاي رایانه استفاده از شبکه. رساند را متوقف سازند رأي دادن، معامالتی که به منافع آنها آسیب می

.  مالکیتی را بسیار ارزان ساخته است توزیع اطالعات مالی و

گذاران غیرذینفع براي انجام معامالت شخصی الزام به تأیید مدیران یا سرمایه) ب

هاي مرتبط، بطور خودکار مستلزم بازنگري و رأي  کشور دیگر معامالت با طرف 24در استرالیا و 

کشور دیگر براي انجام  15ک و در فنالند، مکزی. نفع در آن معامله است دادن سهامداران غیرذي

.   معامالتی با مبلغ بیشتر از حد معین، طی مراحل تأیید ویژه اجباري است

هاي گریز از قوانین در خصوص تأیید سهامداران حذف راه) ج

.هاي قوي برخوردارند ه از دادگاهکمک به طرح دعاوي حقوقی در کشورهایی ک) د
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المللی شناخته  هاي بین نی به عنوان مقصد اصلی سرمایهایاالت متحده امریکا مدت زمان طوال

در این کشور از طریق نظام دادگاهی و نقد و بررسی گسترده اقدامات مدیران، از . شده است می

ترین کشورها براي  این اقدام باعث شده است که امریکا یکی از آسان. شود گذاران حمایت می سرمایه

  .طرح دعاوي حقوقی سهامداران باشد

  اصالحات انجامدالیل 6.3.6.2

در . گذاري کمتر در سهام عادي و ارزش ویژه است گذاري به معناي انجام سرمایه عدم حمایت کافی از سرمایه

گذاري در تولید ناخالص  هاي اخیر در کشورهایی که ریسک مصادره اموال بیشتر است، سهم سرمایه بررسی

  .  شود گذاران انجام می مناسبی از سرمایه هاي ها حمایت داخلی، نصف کشورهایی است که در آن

وضعیت ایران در این شاخص و ارائه راهکار بررسی6.3.6.3

باشد الزم است در فضاي  وکار می عالوه بر تأمین منابع مالی توسط شبکه بانکی که مورد توجه صاحبان کسب

. ها مشارکت گسترده نمایند گذاري اقتصادي کشور شرایطی فراهم شود تا خانوارها عالقمند گردند تا در سرمایه

گذاران و  گذاران کوچک بدان نیازمند هستند تا در مقابل سرمایه هایی است که سرمایه این شرایط در گرو تضمین

  .دستیابی به چنین شرایطی مستلزم اقدامات زیر است. یا سهامداران بزرگ منافع آنها را تأمین نماید

گذاران کوچـک   خصوصا منافع مدیران شرکت تا سرمایهایجاد شفافیت در اندازه سهامداران و -

.از جایگاه و سهم خویش بااطالع گردند

هـاي شـرکت از    هاي شرکت و همچنین ارئه شفاف حساب هاي ادواري از فعالیت ارائه گزارش-

.ها، کسب سود و توزیع منافع نظر فعالیت

آنـان در سـیتم حـل     گذاران کوچک نسبت به رسیدگی به دعاوي احتمـالی  اطمینان سرمایه-

.اختالف بنگاه اقتصادي همچنین محاکم قضایی و حقوقی رسمی کشور در مواقع ضروري

هاي صنفی براي صیانت از  ها یا تشکل هاي نظارتی، حمایتی از طریق اتحادیه طراحی مکانیزم-

. گذاران کوچک گذاران، خصوصا سرمایه حقوق کلیه سهامداران و سرمایه

مالیات پرداخت6.3.7

هاي قدیم فعالیت نکوهیده و ناپسندي  از زمانآمیز  صورت ناعادالنه و تبعیض بهآوري مالیات  و جمعاخذ 

بدون اخذ مالیات هیچ پولی براي ساخت مدرسه، دادگاه، جاده، فرودگاه و سایر زیربناهاي . شده است شمرده می
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وري بیشتر و اوضاع اقتصادي  بهره کند تا ها و جامعه کمک می ها به بنگاه این زیرساخت. عمومی وجود ندارد

آوري مالیات وجود دارد که برخی مناسب و  هاي مختلفی براي جمع در عین حال روش. باشند  تري داشته مناسب

اگر نظام مالیاتی مناسب نباشد، بنگاه یا باید فعالیت خود را متوقف کند و یا به فرار . برخی نامناسب هستند

ها به این نکته توجه دارند که در قبال مالیات پرداختی چه تسهیالتی به  ن بنگاهدر ضم. مالیاتی اقدام نماید

  . آورند دست می

تر و پیچیدگی  هاي تجاري پایین نکته قابل توجه دیگر این است که در کشورهاي ثروتمند، نرخ مالیات

به معناي دردسر کمتر براي  هزینه و سریع هاي ساده و متوسط با نظام اداري کم مالیات. مالیاتی نیز کمتر است

آوري  ها را به عنوان نقطه جمع برعکس کشورهاي فقیر تمایل دارند تا بنگاه. ها و درآمدهاي باالتر است بنگاه

اي، انگیزه  هاي پردردسر و پرهزینه چنین مالیات. هاي تجاري باالتري وضع نمایند مالیات در نظر بگیرند و مالیات

.کند ایجاد می مناسبی براي فرار مالیاتی

دهنده اصالحات و پیشتاز انجامکشورهاي 6.3.7.1

. ندا هکشور به اصالحات و انجام تغییرات جدي در نظام مالیاتی اقدام کرد 28، بر اساس گزارش بانک جهانی

با این حال چندین کشور به . ها را کاهش دادند اکثر کشورها در پیروي از یک روند بلندمدت، نرخ مالیات شرکت

ها، مجموع  ها و یا ثابت ماندن آن رغم کاهش نرخ پذیري و پایه عملیاتی اقدام نمودند بطوریکه علی قانونافزایش 

  .درآمد مالیاتی افزایش یافت

هاي فنالندي  هاي تجاري به نسبت باالتري نسبت به مکزیک برخوردار است اما بنگاه کشور فنالند از مالیات

هاي فنالندي این کشور را در بین ده کشور با  این موضوع که بنگاه. دارندشکایت کمتري درباره بار مالی مالیات 

  . کنند به همین قضیه مربوط است بندي می کیفیت باال در زیربناها و خدمات اجتماعی رتبه

میالدي کشور استونی به انجام اصالحات اساسی در قانون مالیاتی اقدام نمود و  یک مالیات  1994در سال 

موفقیت این کشور، سایر کشورهاي اروپاي . ها و درآمد شخصی وضع نمود درصدي بر درآمد شرکت26ثابت 

  .شرقی را نیز ترغیب به انجام این اصالحات نمود

. نگرو از شیوه دیگري پیروي کرده و از سیستم مالیات بر ارزش افزوده استفاده نمود کشور صربستان و مونته

سیستم مالیات بر ارزش افزوده از سرازیر شدن مالیات جلوگیري . تعددي دارداستفاده از این سیتم مزایاي م

ها اعتبار مالیاتی  این نوع مالیات تا حدودي تنفیذي است چون شرکت. ات بر مالیات پرداخت شودیکند که مال می
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هاي ثبت شده  کتکنند، بنابراین آنها مایل هستند تا با سایر شر براي مالیات پرداختی خریدهاي خود دریافت می

  .براي مالیات بر ارزش افزوده معامله کنند

اما هنگامی که . هاي سیاسی شده و منازعاتی جدي ایجاد نماید تواند موجب چالش اصالحات مالیاتی می

روش  4. ها هم دولت نفع خواهند برد  ها ساده و عادالنه باشند و براي رشد ایجاد انگیزه نمایند هم بنگاه مالیات

  :شود این اقدام به شرح زیر بیان میبراي 

ها  ع مالیاتیتجم - الف

ها و امتیازات ویژه کاهش معافیت -ب

تسهیل مراحل تشکیل پرونده مالیاتی -ج

  گسترش پایه مالیاتی با تعدیل نرخ مالیاتی در کشورهاي در حال توسعه   - د

  اصالحات انجامدالیل 6.3.7.2

در صورتی که . دهند زیرا به سادگی قابل پرداخت هستند ح میتر را ترجی هاي مالیاتی پایین ها نرخ بنگاه

تري دارند و اکثر  هاي مالیاتی، انتظار دریافت خدمات مطلوب ها در قبال پرداخت هاي مالیاتی باال باشند، بنگاه نرخ

  .دهد اوقات در کشورهاي در حال توسعه این اتفاق روي نمی

اکثر . شود آوردو باعث افزایش فساد می امطلوبی به بار میهاي سنگین و ناعادالنه نتایج ن اخذ مالیات

با فعالیت . دهند که در اقتصاد غیر رسمی فعالیت کنند کارآفرینان در مواجهه با چنین وضعیتی ترجیح می

پردازند و درآمد مالیاتی دولت براي ارائه خدمات عمومی و  ها در بخش غیر رسمی، آنها هیچ مالیاتی نمی بنگاه

  .  یابد دائما کاهش میضروري 

  بررسی وضعیت ایران در این شاخص و ارائه راهکار6.3.7.3

. انجام اصالحات در نظام مالیاتی کشور همواره مورد توجه و نظر سیاستگذاران و صاحبان مشاغل بوده است

تا رسیدن است اما همچنان  در کشور ایران نیز در طول برنامه سوم و چهارم اصالحاتی در نظام مالیاتی انجام شده

اهم مواردي که الزم است در . به اهداف مورد نظر فاصله زیادي وجود دارد که الزم است مورد توجه قرار گیرد

  .نظام مالیاتی کشور مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است

.الکترونیکی کردن نحوه ارزیابی، تعیین و دریافت مالیات-
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افزاري قابل استفاد بـراي کلیـه مودیـان مالیـاتی      هاي نرم تجهیز سازمان امور مالیاتی به بسته-

اي بـه حـداقل برسـد و همچنـین اسـتفاده از تجهیـزات و        اي کـه تفسـیرهاي سـلیقه    گونه به

.دیده براي بکارگیري آن کارشناسان آموزش

.گردد حذف کلیه روابط و مناسبات تبعیضی و ناعادالنه که موجب فرار مالیاتی می-

افزارهـاي مناسـب و    افزارهـا و نـرم   رزش افزوده با استفاده از سختگسترش شیوه مالیات بر ا-

.گسترده

هاي  نامه هاي صنفی در تدوین قانون مالیاتی و آیین ها و تشکل استفاده هرچه بیشتر از اتحادیه-

. اجرایی آن و همچنین استفاده از آنان در جهت اجراي هرچه بهتر قوانین و مقررات مالیاتی

  خارجیتجارت 6.3.8

اري روابط و مناسبات تجاري با سایر کشورها جهت استفاده از تجارب، منابع و امکانات سایر کشورها برقر

تواند با تکیه بر منابع داخلی  امروزه هیچ کشوري نمی. باشد ناپذیر می براي توسعه اقتصادي هر کشوري اجتناب

براي ایجاد هرچه بهتر و  .ی کندطی را یافتگ هاي سایر کشورها مدارهاي توسعه خویش و بدون توجه به توانمندي

  .  تر تعامل مثبت و سازنده با سایر کشورها الزم است نظام تجارت خارجی کشور ساماندهی گردد مناسب

  انجام دهنده اصالحات و پیشتاز کشورهاي6.3.8.1

مصر در . ند، امور گمرکی یا حمل و نقل تجاري را اصالح کردبر اساس گزارش بانک جهانی بساري از کشورها

  .رأس کشورهایی است که به انجام اصالحات گسترده اقدام نمودند

  کشورها  اصالحات

  هیروس کا،پرو،یجامائ گواتماال، مصر، ا،یکلمب کامرون،  گمرك در محدود یزمان سقف نییتع

  مجارستان ،یجیف  یکیالکترون يها پرونده لیتشک

  منی پاکستان،اوگاندا، آلمان،  يتجار يمجوزها حذف

  یشرق موریت س،یمور رهیجز ش،یاتر  سکیر لیتحل بازرسانبا ییآشنا

  رواندا ن،یپیلیف  حمل از فبل يها یبازرس توقف

  یعرب متحده امارات ،یتانیمور ن،یچ افغانستان،  بنادر و ها راه ها ساخت ریز بهبود

  ایاسپان پاناما، ران،یل  يتجار اتیمال پرداخت ونیاتوماس

Business DatabaseDoing : Source
میالدي در خصوص قوانین امور  2004انواع اصالحات صورت گرفته در کشورهاي مختلف در سال  :4- 6 جدول 

گمرکی و حمل و نقل تجاري
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سه روش از  و گسترش روابط تجاري میان کشورها، کاالهاي تجاري ترانزیتهاي مربوط به  براي کاهش هزینه

  .است مورد استفاده قرار گرفته هاي اصالحات به شرح ذیل مؤثرترین راه

اي قوانین امور گمرکی و حمل و نقل اصالح منطقه  - الف

تشکیل پرونده الکترونیکی براي بررسی اسناد تجاري  -ب

انجام بازرسیاستفاده از سیاست ارزیابی ریسک در خصوص   -ج

  سپاري مدیریت بازرسی و گمرکی قبل از حمل پیمان  - د

  دالیل انجام اصالحات6.3.8.2

برخوردارند، به اسناد و امضاهاي کمتري نیاز الکترونیکی  کشورهایی که از امور گمرکی و حمل و نقل تجاري

هاي صادرات و  به رویهدارند و در نتیجه زمان کمتري نیز براي انجام مراحل اداري و تشریفات گمرکی مربوط 

  .تر است در این کشورها فعالیت صادرکنندگان آسان. دهند واردات اختصاص می

شود که  مواجهه بازرگانان با تأخیرهاي طوالنی در انجام تشریفات گمرکی و تقاضاي متعدد رشوه، موجب می

کاال از ورودیا صدور . ارائه نمایند ز طریق قاچاقآنان از عبور از مرزهاي گمرکی مجاز اجتناب کنند و کاالها را ا

صورت نپذیرد و درآمدهاي و یا صادر شده شود که نظارتی بر کیفیت کاالي وارد شده  طریق قاچاق موجب می

  . نیز حاصل نشودو صادرات بینی شده از راه مالیات بر واردات  پیش

  ایران در این شاخص و ارائه راهکار وضعیتبررسی 6.3.8.3

سیاسی حاکم بر  مشئ ها و موانع موجود در تجارت خارجی که در اثر خط محدودیت نظر از بسیاري از صرف

وکار نسبت  است تجارت خارجی ایران نیازمند برخی اصالحات اساسی است تا صاحبان کسب کشور شکل گرفته

  .به صادرات و واردات انگیزه بیشتري داشته باشند

هـاي خـارجی کشـور بـراي      ر سیاستهاي سیاسی و نوسانات حاکم ب حداقل رساندن تنش به-

.برقراري یک وضعیت باثبات در انجام بازرگانی خارجی

استفاده هرچه بیشتر از خدمات الکترونیکی براي انجام صادارت و واردات از ابتـدا تـا انتهـاي    -

.پروسه صادرات یا واردات کاال یا خدمات فنی مهندسی
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نفی در تدوین و اجراي قـوانین تجـارت   هاي ص ها و تشکل تر اتحادیه مشارکت هرچه گسترده-

.اي اي و غیرتعرفه خارجی مشتمل بر موانع تعرفه

هاي اجرایی در کلیه مراحل گمرکی و ابالغ و اجراي شفاف  نامه ها و آیین پایدارسازي سیاست-

. اي و دقیق مقررات تجاري براي پرهیز از تفسیرهاي سلیقه

  قراردادها اجراي6.3.9

تر به دعاوي گوناگون بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا  سیدگی هرچه سریعصیانت از اصل سرمایه و ر

ها  عنوان یکی از ضرورت وکار به دعاوي بین مأموران دولت و فعاالن امور اقتصادي همواره از طرف صاحبان کسب

ي به خواهند در یک محیط اقتصاد کلیه اشخاصی که می. باشد وکار می بخش در فضاي کسب و الزامات اطمینان

هاي اجرایی الزم براي حسن اجراي  فعالیت بپردازند الزم است از اعتماد کافی نسبت به اجراي قرادادها و ضمانت

  .آن برخوردار باشند

  انجام دهنده اصالحات و پیشتاز کشورهاي6.3.9.1

 ترین تأخیر در مراحل دادگاهی را داشت با میالدي طوالنی 2003نگرو که در سال  کشور صربستان و مونته

هاي  دو قانون جدید در این کشور درباره رویه. روز کاهش داد 635به  1208انجام اصالحاتی روزهاي تأخیر را از 

براي مثال . بر اساس این قوانین سقف زمانی مشخص تعیین گردید. مدنی و اجرایی احکام قضایی تصویب شد

پیش از این، انجام این مراحل . دارد فرد بدهکار تنها سه روز پس از رأي قاضی فرصت درخواست تجدید نظر

  .ماه طول بکشد 10توانست  می

تر و بهتر قراردادها از سوي کشورهاي  جدول زیر گویاي مجموعه اصالحاتی است که براي اجراي هرچه سریع

  . آن اشاره شده است است که در گزارش بانک جهانی به مختلف صورت پذیرفته

سازد  ها را مجبور می وجود تأخیرهاي طوالنی بنگاه. هزینه باشند سریع، عادالنه و کمدردسترس،  ها باید دادگاه

هاي باالیی  اگر مراجعه به دادگاه از هزینه. تالفات خود باشندتا دنبال ابزارهاي دیگري براي حل و فصل اخ

پذیرد و تنها گروه کوچکی از مردم براي حل مشکالت خود به  برخوردار باشد معامالت تجاري کمتري صورت می

  .کنند دادگاه مراجعه می
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ها میالدي در خصوص شرایط دادگاه 2004انواع اصالحات صورت گرفته در کشورهاي مختلف در سال  : 5- 6 جدول 

  :گونه مواقع ضروري است انجام سه نوع اصالحات به شرح زیر در این

ها پرونده  گیري ر فرآیند تصمیمکاهش تأخیر د - الف

هاي تجدیدنظر به دادگاه عالی کاهش تعداد ارجاع درخواست -ب

  ایجاد فضاي رقابتی با تعدد مراجع اجراي حکم -ج

  دالیل انجام اصالحات6.3.9.2

دلیل اول آنکه اجراي آسان قراردادها . ها وجود دارد چندین استدالل قوي براي اصالح شرایط حاکم بر دادگاه

  .ها دارد دهی بیشتر بانک نزدیکی با وام رابطه

هاي فعال را  هاي جدید و استخدام توسط بنگاه هایی با کارآیی باال ورود بنگاه دلیل دوم اینکه وجود دادگاه

و در آخر اینکه . دهد دلیل سوم آنکه انجام اصالحات تقاضا براي بودجه دولتی را کاهش می. دهد افزایش می

  .تر و مراحل اداري کمتر است ها سریع کشورهایی باالتر است که صدور رأي پروندهسالمت قوه قضائیه در 

  وضعیت ایران در این شاخص و ارائه راهکار بررسی6.3.9.3

است اما همچنان  هاي گذشته صورت گرفته علیرغم کلیه اصالحاتی که در نظام قضایی کشور در طی سال

جهت . باشند و رسیدگی به دعاوي ناراضی و نامطمئن می فعاالن اقتصادي کشور نسبت به نحوه اجراي قراردادها

بخشی به اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت رسیدگی به دعاوي و اجراي هرچه بهتر قراردارها الزم  اطمینان

  .است در نظام قضایی و حقوقی کشور اصالحات زیر انجام پذیرد
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کـه سـرعت حـل     اي گونه به ها الکترونیکی کردن هرچه بیشتر روند دادرسی و برگزاري دادگاه-

.اختالفات هرچه بیشتر و هزینه مترتب برآن به حداقل کاهش یابد

تر  تر و دقیق هاي حل اختالف صنفی و تخصصی براي رسیدگی هرچه سریع ساماندهی هیئت-

.ها اختالفات و به رسمیت شناختن این هیئت

ی به دعاوي و اجـراي  هاي تخصصی اقتصادي براي رسیدگ هاي خاصی از دادگاه تشکیل شعبه-

.هرچه بهتر قراردادها

ها نسبت به مطلوب بودن نظام قضـایی از نظـر    کسب اعتماد هرچه بیشتر ارباب رجوع دادگاه-

.هزینه بودن نظام قضایی طرف بودن، در دسترس بودن، سریع بودن و کم بی

مراحل مختلف هاي صنفی و کارشناسان خبره در  ها و تشکل استفاده هر چه بیشتر از اتحادیه-

.هاي حل اختالف ها و همچنین تقویت هیئت ها و دادگاه دادرسی

  کسب و کار کردنتعطیل 6.3.10

دلیل شرایط محیطی یا فنی با مشکالت گوناگون روبرو  تداوم فعالیت اقتصادي در برخی مواقع ممکن است به

اقتصادي به ناچار تعطیل و شود که ادامه فعالیت بنگاه اقتصادي ناممکن گردد و در چنین وضعیتی بنگاه 

  .گردد ورشکسته می

هاي فعال که  کمک به بنگاه براي هاي ضعیف هاي مؤثري براي تعطیل کردن بنگاه هر کشوري باید رویه

  . کنند، داشته باشد مشکالت موقت را تجربه می

  انجام دهنده اصالحات و پیشتاز کشورهاي6.3.10.1

در . است هقرار گرفت اساسیکشور مورد تجدید نظر 9قوانین ورشکستگی در  بر اساس گزارش بانک جهانی

نگرو و ویتنام، قوانین ورشکستگی جدیدي به  هفت کشور برزیل، فنالند، اندونزي، ژاپن، پرتغال، صربستان و مونته

اضافه نمودند هایی که به قانون قبلی  ها و اصالحیه اما کشورهاي ماداگاسکار و تایلند با متمم. تصویب رسید

  .ها کاهش یابد ورشکستگی متمرکز شده و بنابراین اتکاء و مراجعه به دادگاه

ها شده و قدرت  تصویب قانون جدید ورشکستگی در پرتغال موجب سرعت بخشیدن به فرآیند دادخواهی

سرپرست اموال قاضی، . گیرد در این قانون پیگیري ورشکستگی مورد نظر قرار می. اعتباردهندگان را افزایش داد

گیرندکه دستور انحالل یا تجدید  و بستانکار، به صورت مشترك آینده شرکت را بررسی کرده و تصمیم می
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گردد افزایش داده و  ها را موجب می اصالحات جدید دامنه شرایطی که دادخواهی. سازمان شرکت را اعالم کنند

ماه  6یرات و اصالحات، زمان الزم براي ورشکستگی را انجام این تغی. سازد تر می تقاضا براي ورشکستگی را آسان

  .سنت افزایش یافت 75سنت در یک دالر طلب به  69کاهش داد و نرخ وصول طلب را از 

هایی بیشتري اجازه  اصالحات در کشور ژاپن نیز فرایند انجام امور ورشکستگی را سرعت داد چراکه به شرکت

ي تخصصی توکیو و اوزاکا حضور یابند و متصدي ورشکستگی، هاي تخصصی شهرها داده شد تا در دادگاه

ها الزم  در گذشته رضایت تمامی اعتبار دهندگان براي فروش دارایی. ها را جداي از دیگر مطالبات بفروشد دارایی

 .انداخت به تأخیر می را ها بود و این امر فرآیند فروش دارایی

  :تواند شامل مواردي به شرح زیر باشد الحات در این حوزه میانجام اصبر اساس گزارش و تجارب بانک جهانی 

تشویق به استمرار فعالیت کسب و کارهاي فعال و پویا) الف

اتکا به ابزارهایی . کند را حفظ میو توانمند هاي ضعیف شده ولی فعال  قوانین ورشکستگی کارا، بنگاه

استفاده از حق . ها منجر شود ه فعالیت بنگاهتواند به ادام ها می حساب مانند اعطاي حق دعاوي و تسویه

شود که آنرا به صورت یک بنگاه  دعاوي اغلب به فروش کل بنگاه جهت ارائه به مالکان جدید منجر می

.  کند فعال حفظ می

تشکیل کمیته اعتباردهندگان) ب

أسیس کمیته با انجام اصالحات در کشور فنالند به اعطاکنندگان اعتبار این اجازه داده شد به ت

انجام این اقدام براي امالك و مستغالت بزرگ . اعتباردهندگان بپردازند تا به مسئول اموال مشاوره دهند

علت این افزایش . این اقدام باعث شد که قدرت اعتباردهندگان و نرخ وصول افزایش یابد. اجباري است

هاي فعال و تعطیل  تجدید سازمان بنگاهآن است که انجام چنین اصالحاتی انگیزه اعتبار دهندگان را با 

سازد و  زمانی که اعتبار دهندگان در تصمیمات مشارکت دارند،  هاي ضعیف مرتبط می کردن بنگاه

شود و هنگامی که اعتبار دهندگان از حق انتخاب در  ها باعث حداکثر شدن وصول طلب می دادخواست

برخوردارند، تنها زمانی روش تجدید سازمان را  )تجدید سازمان یا تصفیه بنگاه(مورد روش ورشکستگی 

. کنند که احتمال وصول مطالبات باال باشد انتخاب می

اعطاي فرصت مجدد به کارآفرینان جهت شروعی تازه) ج
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شود و حتی ممکن است  هاي سنگینی می در بعضی از کشورها ورشکستگی مشمول مجازات

بدهکاران ورشکسته با مشکالت متعددي . دست بدهد کارآفرین ورشکسته مجوز تجاري خود را نیز از

ها،  هاي حقوقی آن را تشدید کنیم؟ با توجه به تبعات این مجازات اند، چرا باید با اعمال مجازات مواجه

  . اصالح قوانین ورشکستگی مورد استقبال قرار گرفت

  اصالحاتدالیل انجام 6.3.10.2

قوانین ورشکستگی مناسب . ا به فضاي کسب و کار استه تر آن ها به معناي ورود آسان تر بنگاه خروج آسان

ها را  ها براي این موضوع که شکست آزاد گذاشتن بنگاه. تواند کارآفرینان را به فعالیت اقتصادي تشویق کند می

ها را در موقعیتی اثربخش و بهینه قرار  بپذیرند و انجام اقدامات الزم از طریق فرآیندي کارا، مردم و سرمایه

  .شود هاي شغلی بیشتر می در نتیجه کسب و کارها مؤثرتر و تعداد فرصت. دده می

  ایران در این شاخص و ارائه راهکار وضعیتبررسی 6.3.10.3

هاي توانمند این امکان  هاي ناتوان و شرکت دلیل فقدان تفکیک میان شرکت هاي گذشته به در طی سال

عنوان یک ضرورت و الزام  ها به شدن برخی شرکت شدن و از چرخه تولید خارج است که ورشکسته وجود نیامده به

نظر  ها صرف است که کلیه شرکت عدم شفافیت و فقدان ارزیابی تشخیص دقیق موجب شده. مورد توجه قرار گیرد

براین اساس الزم است در اقتصاد . ده خویش نیز ادامه دهند از میزان توانمندي و قابلیت آنان به فعالیت زیان

  .اي گردد و اصالحات زیر مورد توجه قرار گیرد ن شاخص توجه ویژهکشور نسبت به ای

هـا تـا    هـا و شـرکت   سازي روابط و مناسبات اقتصادي کشور براي رقابتی کردن فعالیت شفاف-

.دار تفکیک گردد هاي مشکل هاي غیراقتصادي و ناتوان از شرکت شرکت

تداوم فعالیت را دارند مـورد   که امکان بازسازي و هاي داراي مشکل و موانع در صورتی شرکت-

.عنوان ورشکسته اعالم گردند هایی که چنین امکانی ندارند به حمایت قرار گرفته و شرکت

نظام قضایی و حقوقی کشور شرایطی را فراهم آورد تا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط -

نونی آنان حفظ هاي ورشکسته از حمایت کافی و الزم برخوردار شده و کلیه حقوق قا با شرکت

.گردد

هاي تسویه تشکیل گردیده  هاي صنفی هیئت ها و تشکل با مشارکت گسترده و جدي اتحادیه-

  . و در اسرع وقت فرآیند اعالم و اجراي ورشکستگی طی گردد



  گیري و پیشنهادات

میانگین رتبه کشورهاي جهان سومی هم 

تفاوت زیادي بین رتبه ایران وکشورهاي جهان سومی در مقایسه با کشورهاي در حال توسعه و 

  ).1-7نمودار 

Doing Business database: Source  

  جایگاه ایران از منظر رتبه کسب و کار

تأملی . نماید ناپذیر می هاي مربوط را اجتناب

 گردد ضرورت این توجه المللی ارئه می

هاي اخیر این روند نامناسب تشدید شده و 

ها و نهادهاي بین المللی از زوایاي مختلف و متفاوتی به بررسی 

0

ایران

میانگین کشور هاي جهان سومی

میانگین کشور هاي در حال توسعه

میانگین کشور هاي توسعه یافته

ایران

2010سال  137

2009سال  142
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گیري و پیشنهادات نتیجه - هفتم  فصل

میانگین رتبه کشورهاي جهان سومی هم هاي پیش بررسی شد رتبه کسب و کار ایران از 

تفاوت زیادي بین رتبه ایران وکشورهاي جهان سومی در مقایسه با کشورهاي در حال توسعه و 

نمودار (توسعه یافته وجود دارد که نشان از اوضاع نامناسب کسب و کار در ایران دارد

Doing Business database
جایگاه ایران از منظر رتبه کسب و کار : 1-7  نمودار

هاي مربوط را اجتناب این وضعیت ضرورت توجه هرچه بیشتر نسبت به بهبود شاخص

المللی ارئه می بینهایی که توسط سایر نهادها و مؤسسات  بندي

هاي اخیر این روند نامناسب تشدید شده و  نکته قابل تأمل دیگر آنست که در طی سال

ها و نهادهاي بین المللی از زوایاي مختلف و متفاوتی به بررسی  با توجه به اینکه سازمان

20 40 60 80 100 120

میانگین کشور هاي جهان  

سومی

میانگین کشور هاي در حال  

توسعه

میانگین کشور هاي توسعه  

124.8 29.8

123.2 31

رتبه کسب وکار

٧

  مقدمه7.1

هاي پیش بررسی شد رتبه کسب و کار ایران از  همانطور که در فصل

تفاوت زیادي بین رتبه ایران وکشورهاي جهان سومی در مقایسه با کشورهاي در حال توسعه و . تر است نامناسب

توسعه یافته وجود دارد که نشان از اوضاع نامناسب کسب و کار در ایران دارد

این وضعیت ضرورت توجه هرچه بیشتر نسبت به بهبود شاخص

بندي ها و رتبه در سایر بررسی

نکته قابل تأمل دیگر آنست که در طی سال. کند دوچندان می را

با توجه به اینکه سازمان .همچنان ادامه دارد

140 160

میانگین کشور هاي توسعه  

یافته

13.6

13.4
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ها بیانگر موقعیت و جایگاه اقتصاد کشور در  پردازند تاملی در کلیه این شاخص رها میوضعیت کلی اقتصاد کشو

  .دهد بین کشورهاي جهان را نشان می

هاي انجام شده پیرامون متغیرهاي مهم و مؤثر  ها و بررسی تر شدن این بحث به برخی از شاخص جهت روشن

  .گردد اشاره می .تالمللی صورت گرفته اس هاي بین که توسط سازمان اقتصادي

محور شاخص اقتصاد دانش7.2

است که  در میان کشورها مطالعاتی انجام داده کارگیري اقتصاد دانایی میزان بهبانک جهانی در بررسی نحوه و 

محور بهره  دهد کشورهاي جهان و خصوصا کشورهاي منطقه تا چه اندازه از الزامات اقتصاد دانش نشان می

  .گیرند می

کشور منطقه، کشور ایران در رتبه سیزدهم قرار دارد و این به  18دهد که در بین  شان میبررسی مذکور ن

  .باشد بهره می مفهوم آنست که اقتصاد ایران تا چه اندازه از این الزامات بی

  1995در مقایسه با سال  2009هاي تخمین دانش بانک جهانی در سال  وضعیت ایران در شاخص : 2-7 نمودار 
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هاي مختلف اقتصاد  دهد که کشور ایران در میان کشورهاي حوزه منا از نظر شاخص جدول زیر نشان می

  .دانایی در چه جایگاهی قرار دارد

محور در مقایسه با کشورهاي منطقه منا وضعیت ایران در الزامات اقتصاد دانش :1- 7 جدول 

شاخص آزادي اقتصادي7.3

هاي گذشته کوشیده است با استفاده از  المللی است که در طی سال بنیاد فریزر یکی دیگر از مؤسسات بین

ی اقتصادي کشورهاي جهان هاي اقتصادي به ارزیابی و تحلیل فضاي عموم اطالعات مربوط به برخی شاخص

آزادي "ترین عواملی هستند که تحت عنوان  پذیري اقتصاد، مهم از نظر این مؤسسه شفافیت و رقابت. بپردازد

کوشد با  باشند و بر این اساس این مؤسسه می قادر به ترسیم فضاي عمومی اقتصادي کشورها می "اقتصادي

  .بندي کشورهاي جهان بپردازد و همچنین رتبهمحاسبه شاخص آزادي اقتصادي به تجزیه و تحلیل 
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هرچند شاخص آزادي اقتصادي بر مبناي متغیرهایی چون فساد، رانت و انحصار مورد سنجش و ارزیابی قرار 

است تا با  باشد اما این مؤسسه کوشیده گیرد و این پارامترها نیز همواره در اقتصاد کشورها مخفی و پنهان می می

  . ها بپردازد به محاسبه این شاخصهاي مجازي  و تعریف برخی شاخصها  استفاده از انواع روش

بر اساس این محاسبات و با تکیه بر آمارهاي رسمی منتشر شده از سوي بنیاد فریزر، شاخص آزادي اقتصادي 

باشد که این عدد  می 10از شاخص کل  99/5یالدي برابر عدد م 2009محاسبه شده براي ایران در گزارش سال 

کنگ  شایان ذکر است که هنگ. کند کشور بررسی شده معرفی می 153امین اقتصاد آزاد دنیا از بین 112ایران را 

بخش  رتبه ایران در این لیست چندان رضایت. در رتبه نخست آزادي اقتصادي قرار دارد 97/8با کسب امتیاز 

واحد افزایش  50/2بیش از  1980باشد که نمره شاخصشان از سال  کشوري می 12ی ایران در شمار نیست ول

 2007تا  2000میزان تغییرشاخص آزادي اقتصادي بنیاد فریزر براي ایران از سال  3- 7در نمودار . یافته است

  ) org.heritage.www, com.eworldfreeth.www(نمایش داده شده است 

  2007تا  2000از سال ) بنیاد فریزر(میزان تغییر شاخص آزادي اقتصادي ایران : 3-7 نمودار 

۵.۵

۵.۶

۵.٧

۵.٨

۵.٩

۶

۶.١

۶.٢

۶.٣

۶.۴

٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠۴ ٢٠٠۵ ٢٠٠۶ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

)بنیاد فریزر(میزان تغییر شاخص آزادي اقتصادي ایران 
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روند رو  2005تا  2000هاي  دهد که هرچند در کشور ایران در طی سال روند تغییرات شاخص فوق نشان می

بعد این روند نزولی شده است که بیانگر نامطلوب  به 2005هاي  است اما در سال نسبتا مطلوبی داشتهبه بهبود 

. باشد بودن شاخص آزادي اقتصادي در ایران می

پذیري اقتصاد شاخص رقابت7.4

مورد  هاي مؤسسه دیگري که در زمینه تجزیه و تحلیل فضاي عمومی اقتصادي کشورها به بررسی شاخص

از نظر این مؤسسه مطلوب بودن فضاي اقتصادي کشورها براي . باشد پردازد، بنیاد هریتیج می نظر خویش می

بر این اساس این مؤسسه . باشد گذار می ترین عاملی است که بر رشد و توسعه کشورها تأثیر گذاران مهم سرمایه

ه آزادي اقتصادي کشورها بپردازد و بر اساس کوشد با تکیه بر عوامل مختلف به تجزیه و تحلیل درج نیز می

  .  بندي آنها بپردازد هاي محاسبه شده به رتبه شاخص

عالوه بر محاسبات انجام شده در خصوص درجه آزادي اقتصادي کشورها، بنیاد هریتیج نیز کوشیده است در 

که بیانگر محیط عمومی  هاي دیگر نیز بپردازد ارائه تصویر کلی از اقتصاد کشورها به محاسبه برخی شاخص

در شاخص ارائه شده توسط . باشد گذاران و فعاالن اقتصادي می اقتصاد و میزان مطلوب بودن آن براي سرمایه

امین 160، 100از  4/43نیز کشورمان وضعیت مناسبی نداشته و با کسب امتیاز  2009بنیاد هریتیج براي سال 

دهد اما یکی  هاي گوناگونی را مورد توجه قرار می این شاخص مؤلفه .باشد کشور می 179اقتصاد آزاد دنیا از بین 

کشور ایران با کسب . نام دارد "1آزادي از فساد"از ده شاخص اصلی تعیین کننده نمره شاخص آزادي اقتصادي 

شاخص  روند نمرات 4نمودار . امین کشور دنیا از لحاظ مبارزه با فساد قرار دارد141، در جایگاه 100از  23نمره 

  .دهد نشان می 2010تا  1995آزادي اقتصادي ایران را از سال 

رشد بوده است  صعودي و روبه 2005گردد روند تغییرات شاخص تا سال  همانطور که در نمودار مشاهده می

کاهش   بعد شاخص آزادي اقتصادي روند نزولی یافته و روبه به 2005اما بر اساس این شاخص نیز از سال 

   .تاس گذارده

  

                                        
1 Freedom From Corruption
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  2010تا  1996از سال ) بنیاد هریتیج(میزان تغییر شاخص آزادي اقتصادي ایران : 4-7 نمودار 

 MENAهاي مختلف اقتصاد کشور ایران را در میان کشورهاي منطقه و حوزه  وضعیت شاخص 2 -7جدول 

  .دهد نشان می

30

35

40

45

50

55

١٩٩۶ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠۵ ٢٠٠٨ ٢٠١١

)   بنیاد هریتیج(میزان تغییر شاخص آزادي اقتصادي ایران



2008  

توسط بنیاد هریتیج و روند تغییرات 

  .گیرد میصورت جداگانه مورد تأکید قرار 

در محاسبه این . گردد این شاخص بر اساس مالحظه عوامل مختلف و مؤثر بر رقابتی شدن اقتصاد محاسبه می

هاي مبادله مورد توجه قرار  شاخص قوانین حاکم بر بازارهاي مالی، قوانین تجاري و بازرگانی و همچنین هزینه

253

2008شاخص آزادي اقتصادي در سال  : 2- 7 جدول 

توسط بنیاد هریتیج و روند تغییرات  شده هاي محاسبه تر شاخص جهت روشن شدن این بحث و بررسی دقیق

صورت جداگانه مورد تأکید قرار  ها به آنها در چند سال اخیر سه شاخص مهم مورد توجه در این بررسی

این شاخص بر اساس مالحظه عوامل مختلف و مؤثر بر رقابتی شدن اقتصاد محاسبه می

شاخص قوانین حاکم بر بازارهاي مالی، قوانین تجاري و بازرگانی و همچنین هزینه

جهت روشن شدن این بحث و بررسی دقیق

آنها در چند سال اخیر سه شاخص مهم مورد توجه در این بررسی

  آزادي اقتصادي) الف

این شاخص بر اساس مالحظه عوامل مختلف و مؤثر بر رقابتی شدن اقتصاد محاسبه می

شاخص قوانین حاکم بر بازارهاي مالی، قوانین تجاري و بازرگانی و همچنین هزینه
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مبناي محاسبه و همچنین رتبه به عنوان امتیاز  100ن امتیاز کشور از دهنده میزا جدول زیر نشان. گیرند می

  .باشد کشور مورد بررسی می 178کشور در میان 

    سال201020092008200720062005

IRAN  169  169  149  150  149  135  178از (رتبه(  

  100امتیاز از   51  45  45  45  45  43

  وضعیت آزادي اقتصادي در ایران از نگاه هریتیج :3- 7 جدول 

به بعد  2005هاي  شود امتیاز کسب شده توسط اقتصاد ایران از سال همانطور که در جدول فوق مشاهده می

لوب بودن است و همچنین رتبه ایران نیز در میان کشورها افزایش یافته است که بیانگر نامط روند نزولی داشته 

  . باشد هاي گذشته می فضاي اقتصادي کشور در طی سال

  گذاري شاخص آزادي سرمایه) ب

است قوانین کار، مبادالت مالی ومیزان دسترسی به ارز براي  در محاسبه این شاخص کوشش شده

گذاران  ها و مخاطرات سیاسی و اقتصادي سرمایه گذاران خارجی و قوانین و مقررات حاکم بر ممنوعیت سرمایه

   .مورد توجه قرار گیرد

    سال201020092008200720062005

IRAN  
  )178از (رتبه  135  153  153  152  173  174

  100امتیاز از   30  10  10  10  10  0

  گذاري در ایران از نگاه هریتیج وضعیت آزادي سرمایه :4- 7 جدول 

به بهد رتبه ایران روند صعودي  2005هاي  انجام شده در مورد این شاخص بیانگر آنست که از سال محاسبات

  .صعود کرده است 2010در سال  174در سال مذکور به رتبه  135طوریکه از رتبه  داشته است به

  آزادي پولی) ج

انکی و استقالل بانک در محاسبه این شاخص میزان دخالت دولت در بازارهاي پولی و کنترل نرخ سود ب

   .است مرکزي کشور مورد توجه قرار گرفته
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    سال201020092008200720062005

IRAN  
  )180از (رتبه  143  151  150  151  172  176

  100امتیاز از   60  60  62  61  60  55

  از نگاه هریتیجوضعیت آزادي پولی در ایران  :5- 7 جدول 

روند نزولی داشته و در  2005شاخص فوق الذکر نیز گویاي آنست که امتیاز کسب شده توسط ایران از سال 

  .است افزایش یافته 176به  143نتیجه رتبه ایران از 

هاي مطرح شده در محاسبات بنیاد هریتیج بیانگر روند نامطلوب در فضاي عمومی اقتصاد  تمامی شاخص

  .شدبا کشور می

شاخص ریسک7.5

 پردازد مؤسسه یورومانی یکی دیگر از مؤسساتی که به بررسی فضاي اقتصادي کشورهاي مختلف می

)Euromoney (گذاري در کشورهاي  این مؤسسه براي حصول میزان ریسک و فضاي امن سرمایه. باشد می

شاخص . باشند خود می به کند که هر یک از پارامترها داراي وزن مخصوص جهان از شش پارامتر استفاده می

ریسک سیاسی مشتمل بر ثبات حاکمیت، محیط قانونگذازي و استقالل نهاد قانون، سیتم قضایی و استقالل آن، 

شاخص وضعیت . وزن شاخص کلی ریسک را بر عهده دارد% 30میزان فساد حاکمیت و شفافیت اطالعاتی که 

هاي  ، نرخ بیکاري، سیاستGDPبر نرخ رشد ساالنه  باشد مشتمل می% 30کالن اقتصادي کشور که داراي وزن 

وزن مشتمل بر % 10شاخص ساختار بنیادي با . باشد ارزي و ریسک نوسانات ارز و استقالل بانک مرکزي می

. باشد هاي موجود می ساختار جمعیتی و جنسیتی، قوانین کار و روابط موجود در بازار نیروي کار و زیرساخت

وزن و همچنین شاخص % 10وزن و شاخص رتبه اعتباري، % 10المللی،  مالی بین شاخص دسترسی به منابع

  .باشد وزن شاخص رتبه ریسک کشور می% 100دهنده  وزن تشکیل% 10رتبه اوراق ملی، 

باشد و بر  هاي فوق از رتبه قابل قبولی برخوردار نمی بر اساس شاخص فوق کشور ایران در تمامی شاخص

  .کشور به خود اختصاص داده است 185را از بین  137ه اساس شاخص کلی نیز رتب
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رتبه اوراق 

  ملی
  رتبه اعتباري

دسترسی به 

  منابع مالی

ساختار 

  بنیادي

عملکرد 

  اقتصادي
2010  رتبه ریسک کشور  ریسک سیاسی

101010103030100Max

  )1(نروژ1010108.2526.8928.1993.33

  )137(ایران0005.2414.0112.2532.97

  گذاري کشور از دید موسسه یورومانی وضعیت ریسک و فضاي امن سرمایه :6- 7 جدول 

شاخص حکمرانی خوب7.6

شاخص حکمرانی  گردد می ن تأکیدر آکشورهاي جهان بوضعیت کلی هایی که در ارزیابی  از دیگر شاخص

باشد و بیانگر  این شاخص بیانگر میزان مشارکت سیاسی مردم در انتخاب مسئولین کشور می. باشد خوب می

اند رضایت مردم را در ایجاد  آمیز بوده و حکمرانان توانسته آنست که آیا جابجایی قدرت در کشورها مسالمت

کیه بر سه مؤلفه مهم آزادي بیان، آزادي احزاب و این شاخص با ت. هاي الزم اقتصادي فراهم آورند زیرساخت

 170کشور جهان در رتبه بین  213بر اساس این شاخص نیز کشور ایران در بین . گردد آزادي رسانه تنظیم می

  باشد نمیقرار دارد که وضعیت مطلوبی  200تا 

  سال  96  98  2000  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009

IRAN  197  193  193  193  186  181  175  164  158  154  170   213از(رتبه(  

  100امتیاز از   11  22  20  18  13  13  13  8  8  8  8

  وضعیت حکمرانی خوب در ایران : 7- 7 جدول 

روند صعودي  به بعد 2005هاي  تامل در شاخص فوق نیز گویاي این واقعیت است که رتبه ایران در سال

  .داشته است

شاخص فساد 7.7

شاخص فساد . گیرد ر گرفته و میاهایی که در بررسی اقتصادي کشورها  همواره مورد توجه قر از دیگر شاخص

هاي نسبت مالکیت بخش خصوصی از اقتصاد، امکان دستیابی افراد مختلف  مولفه  این شاخص با توجه به. است

دهد  نیز نشان می  این شاخص. باشد شفافیت در جریان آزاد اطالعات می گیري مالی و میزان به سطوح  تصمیم

   .کشور  جهان در جایگاه قابل قبولی قرار ندارد 213که کشور ایران در بین 
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  سال  96  98  2000  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009

IRAN   )213از(رتبه   130  136  132  101  101  127  127  128  129  148  166

  100امتیاز از   31  29  31  49  48  38  39  39  37  28  22

  وضعیت فساد در اقتصاد ایران :8- 7 جدول 

هاي  رغم روند مثبت و مطلوبی که در سال هاي فوق نشان دهنده این است که علی تاملی در کلیه شاخص

به بعد  2005ها دیده شده، از سال  در بهبود شاخص 2005تا  2000هاي  سالآغازین  قرن بیست و یکم یعنی 

  .ها روند روبه کاهش و نزولی داشته است کلیه شاخص

  خالصه و پیشنهاد7.8

ها تشکیک نمایند اما اجماع حاصل  هر چند ممکن است برخی افراد نسبت به نحوه تعیین و ارزیابی شاخص

اند گویاي آن است که فضاي کسب و  ا و نهادهاي مختلف بدست آمدهه هاي که از طرف سازمان شده در شاخص

وضعیت نامطلوب و . کار و همچنین محیط اقتصادي کشور از هر زاویه و بر اساس هر پارامتري که محاسبه گردد

الزم است . بر اساس آنچه که در فصل ششم گفته شد. همچنین روند رو به افزایش نااطمینانی را به دنبال دارد

تا این روند تغییر کرده و فضاي کسب و کار کشور . اي در اقتصاد کشور به اجرا گذاشته شود قدامات همه جانبها

  .بهبود یابد

در فصل ششم راهکارهاي اساسی جهت بهبود جایگاه دولت در عرصه سیاستگذاري، اجرا و نظارت و همچنین 

ي توانمندسازي بخش خصوصی و در نهایت گیري و تقویت نهادهاي اقتصادي و اجتماعی برا چگونگی شکل

تقویت نظام حقوقی و قضایی کشور براي ایجاد ثبات و پایداري در رسیدگی به دعاوي و تثبیت حقوق   مکانیزم

  . مالکیت بیان گردید

هاي دهگانه  جهت بهبود شاخص. گردد عالوه بر عوامل فوق که موجب ساماندهی فضاي کلی اقتصاد می

  . است کشور نیز به صورت مشخص پیشنهاداتی ارایه شده فضاي کسب و کار در

نکته اساسی در بهبود فضاي کسب و کار در کشور آن است که تمامی این پیشنهادات ممکن است در قالب 

اما مشکل اصلی ان است که متاسفانه . ساله درج شده باشد 5هاي  انداز و برنامه اسناد کتبی و ارایه مدون چشم

شود و از سوي دیگر بخش خصوصی و فعاالن اقتصادي نیز از چنان توان و  اجرا گزارده نمی این راهکارها به

  . ترین مدعی، خواستار اجراي دقیق این راهکارها باشند موقعیتی برخوردار نیستند که به عنوان اصلی
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ممکن است افراد یا  است و المللی انجام شده ها توسط نهادهاي بین که اکثر این بررسی در پایان با توجه به آن

گرد که اتاق بازرگانی و  پیشنهاد می. ها باشند هایی مدعی غیر واقعی و حتی مغرضانه بودن این بررسی سازمان

ها در محیط  هاي تعریف شده به تعیین و محاسبه این شاخص صنایع و معادن به صورت مستقل بر اساس شاخص

  .باشد پذیر می ش امکانانجام این کار از دو رو. اقتصادي کشور بپردازد

در این روش با طراحی . نظران از طریق روش پیمایشی استفاده از روش رجوع به نخبگان و صاحب) الف

آوري  شود در قالب مدل بانک جهانی یا طراحی یک مدل جدید به جمع پرسشنامه مشخص کوشش می

  .بندي، تجزیه و تحلیل ارزیابی فضاي کسب و کار در کشور پرداخت طبقه

ها، تعداد مراحل و میزان زمان مورد نیاز براي پشت سر گذاردن مراحل  استفاده از روش محاسبه هزینه) ب

  .هاي مختلف مختلف از آغاز تا پایان یک پروژه اقتصادي در کشور در حوزه

 توان به صورت مستقل به بررسی فضاي کسب و کار کشور هاي معرفی شده می با استفاده از هر کدام از روش

  .المللی مقایسه کرد هاي بین هاي ارایه شده توسط سازمان هاي بدست آمده را با شاخص پرداخت و شاخص
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