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The World Bank annually ratings "Doing Business" in terms of improving the business
environment of 190 countries, surveying private sector activists in each country, indicating
ease of starting, maintaining and expanding business. The overall policies of the system,
such as employment general policies, general policies of national production, support for
the Iranian labor and capital, and Sixth Development Plan General Policies have emphasized the improvement of business conditions and the promotion of Iran's position. In
this regard, this paper, by documentary method and based on World Bank's 2020 Doing
Business Report, Iran's position in each of its sub-indices and components is compared
with the first world countries and region in the same sub-index. Based on the results of the
research, it was found that the major problem of Iran is related to the time and the number
of stages of obtaining business licenses and the legal force of business rights. Based on the
results of the research ، the proposed strategies are presented in two areas: reduction of
administrative bureaucracy and legal changes.
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آسيبشناسي جايگاه ايران در رتبهبندي جهاني شاخص انجام كسبوكار در
راستاي سياستهاي كلي نظام
*فرهاد پهلوانزاده

1

 ،الهام بياباني

2

. 1کارشناس ارشد ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ايران.
 .2كارشناس ارشد ،دانشکده علوم ارتباطات اجتماعي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.

تاریخ دریافت 19 :آذر 1398
تاریخپذیرش07:بهمن1398
تاریخ انتشار 11 :دی۱۳۹۸

کلیدواژهها:

شاخص انجام
بوکار،
کس 
بوکار،
مجوزهاي کس 
سياستهاي كلي
اشتغال ،سياستهاي
كلي برنامه ششم
توسعه

بانک جهانی به صورت ساالنه و از طریق نظرسنجي از فعاالن بخش خصوصي در هر کشور ،رتبهبندیای
بوکار» در رابطه با بهبود فضای کسبوکار در بین  190کشور جهان ،ارائه میکند
تحت عنوان «انجام کس 
بوکار کشورهاست .در سياستهاي كلي نظام از قبيل
که بیانگر میزان سهولت شروع ،تداوم و گسترش کس 
سياستهاي كلي اشتغال ،سیاستهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاستهایکلی
بوکار و ارتقای جايگاه ايران در اين شاخص تأكيد شده است .در
برنامه ششم توسعه به بهبود اوضاع کس 
همين راستا در اين مقاله كه برگرفته از طرحی پژوهشي با همين عنوان است با روش اسنادي و بر اساس
بوکار بانک جهانی در سال  ،2020جايگاه ايران در هركدام از زيرشاخصها و مؤلفههاي
گزارش انجام کس 
آن در مقايسه با كشورهاي اول جهان و منطقه بررسی شده است .بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد که
بوکار و قدرت حقوق
عمده مشکل اساسی ایران معطوف به مدتزمان و تعداد مراحل اخذ مجوزهای کس 
بوکار است.
قانونی مربوط به کس 

* نویسنده مسئول:
فرهاد پهلوانزاده
نشانی :تهران ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده علوم اجتماعی.
تلفن+98 (21) 22258903 :
پست الکترونیکیf.pahlevanzadeh@yahoo.com :

*صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست*
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مقدمه
بوکار ،عوامل مؤثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاههای حاکمیت،
منظور از محیط کس 
ثبات قوانین و مقررات ،کیفیت زیرساختها و غیره است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران
بنگاههای اقتصادی است (میدری و قودجانی.)1387 ،
تجربه کشورهای توسعهیافته و تحقیقات نهادهای مختلف بینالمللی مانند بانک جهانی نشان داده است که
بهبود محیط کسبوکار نقش راهبردی در توسعه کشورها دارد .بدون وجود شرایط مناسب محیطی برای فعاالن
اقتصادی امکان رشد و توسعه اقتصادی وجود ندارد.
بوکار درواقع زمینهسازی قانونی و اجرایی برای فعالیت بهتر و بیشتر بخش
هدف از بهبود فضای کس 
خصوصی در کشور است و تمامی سیاستها و قوانین نیز بايد در این راستاباشند که راهبردها و اقدامات بسیاری
را شامل میشود .بانک جهانی به صورت ساالنه و از طریق نظرسنجي از فعاالن بخش خصوصي در هر کشور،
بوکار در بین  190کشور جهان ارائه
بوکار» در رابطه با بهبود فضای کس 
رتبهبندیای تحت عنوان «انجام کس 
بوکار کشورهاست.
میکند که بیانگر میزان سهولت شروع ،تداوم و گسترش کس 
بوکار» از  10زیرشاخص متفاوت و هر زیرشاخص از مؤلفههای متعدد حوزههای مختلف
شاخص «انجام کس 
به دست میآید و نکته قابل تأمل اینکه رتبه ایران در این زیرشاخصها کام ً
ال متفاوت با هم است که این
نشاندهنده پیشرفت نامتوازن و بهبود وضعیت در برخی از حوزهها و در مقابل پسرفت و وخامت وضعیت در
حوزههای دیگر است؛ به طور مثال در زیرشاخص ثبت مالکیت ،ایران در رتبه  70جهان و هفت منطقه قرار دارد،
بوکار ،رتبه ایران  178از  190کشور جهان است.
در حالی که در زیرشاخص شروع کس 
بوکار در جذب سرمایهگذاری خارجی و نیز تغییر رویکرد
با توجه به تأثیر رتبهبندی جهانی شاخص انجام کس 
داخلی در جهت افزایش سرمایهگذاری باید در این راستا اقدامات ویژهای صورت پذیرد که البته تکلیف قانونی نیز
بوکار جزء موضوعات خاص کالن فرابخشی و مسائل محوری
هست .طبق قانون برنامه ششم توسعه ،بهبود محیط کس 
عنوان شده که در قالب چهار بخش مجزا به آن پرداخته شده است و در ماده  22دولت را به ارتقای 10رتبهای ساالنه
بوکار جهانی مکلف کرده که باید تا پایان اجرای برنامه یعنی پایان سال  1400به کمتر از رتبه 70
در شاخص کس 
دست پیدا کند .طبق آخرین گزارش ( )2020بانک جهانی ،رتبه ایران در این شاخص  127است .با توجه به وضعیت
فعلی و تکالیف قانونی در خصوص ارتقای رتبه ایران در این شاخص ،ضروری است که به طور دقیق به مؤلفههای
تشکیلدهنده زیرشاخصها توجه ویژهای شود تا با بررسی جزئیات به سمت هدف موردنظر گام برداریم.

 .1ادبیات موضوع
بوکار
 .1-1محيط کس 

بوکار ،زمینهای است که بنگاه منابع موردنیاز خود را از آن تقاضا و تأمین کرده و تولیدات خود
محیط کس 

614

فرهاد پهلوانزاده و الهام بیابانی .آسيبشناسي جايگاه ايران در رتبهبندي جهاني شاخص انجام كسبوكار در راستاي سياستهاي كلي نظام

زمستان  . 1398دوره  . 7شماره 4

بافت سياسي و
اقتصادي كالن

محيط كسب و كار
كشور

راهبرد و عمليات
بنگاههاي اقتصادي

تصویر  .1نمودار عوامل اثرگذار بر موفقیت شرکتها منبع( :قزلاياغ و بهروزي)1394 ،

را نیز به آن عرضه میکند و همین عرضه و تقاضا در کلیت ،محیط بازار و تعادل بازار را رقم میزند .در تعریفی
بوکار به مثابه محیط سیاستی ،نهادی و رفتاری توصیف میشود که بازدهی مخاطرات مرتبط
دیگر فضای کس 
با فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاریها را تحت تأثیر مستقیم خود دارد (استرن.)2002 ،
با توجه به تصویر شماره  1موفقیت بنگاههای اقتصادی تابعی است از سه عامل به هم مرتبط :بافت سیاسی
بوکار آن و راهبرد و عملیات شرکتها .ارتباط این سه عامل
و اقتصادی در سطح کالن هر کشور ،محیط کس 
به صورت دوطرفه (از باال به پایین و از پایین به باال) است .از باال به پایین ،بافت سیاسی و اقتصادی بسترساز
بوکار ،فضای بهرهوری و رقابت شرکتها را بهبود میبخشد؛ استراتژی و عملیات شرکتها،
است و محیط کس 
مناسبات داخلی و یا ثبات برای رشد بهرهوری شرکتها را فراهم میکند .از پایین به باال نیز بهرهوری و کارایی
مناسب شرکتها ،موجب افزایش درآمد و رشد مالیاتها شده و با تأمین منابع مالی به دولت یاری میرساند.
بوکار نیز به بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی کمک میکند .از سوی دیگر ضعف در محیط
بهبود فضای کس 
بوکار کشور ،فرایند تولید و سیاستگذاری اقتصادی را به هم میریزد و موجب بازدارندگی در تولید میشود
کس 
(قزلاياغ و بهروزي.)1394 ،
از جمله مهمترین نظریههای جدیدی که انقالب بزرگی در اقتصاد کشورهای توسعهنیافته به پا کرد نظریه
هرناندو دسوتو ،1اقتصاددان پرویی بود که در سال  1986و  2000در قالب دوکتاب «راه دیگر» و «راز سرمایه»
بوکار را برای راه اندازی فعالیتها حتی با تکیه بر سرمایههای کوچک مورد توجه جدی قرار
بهبود فضای کس 
داد .دسوتو در کتاب راز سرمایه ،به تشریح وضع فقرا و ارائه راهحل برای بیرون آمدن از فقر میپردازد .او معتقد
بود در کشورهای توسعهنیافته پسانداز داخلی بهوفور یافت میشود و بخش عمده این پسانداز در دست
فقراست ،اما این کشورها نمیتوانند از پسانداز خود استفاده کنند .فقرا خود راهکار بیرون آمدن از فقر را اشتغال
میدانند .آنها دارایی دارند اما فرایندی ندارند که مالکیت آنها را نشان داده و سرمایه ایجاد کند؛ بنابراین دسوتو
1. Hernando de Soto
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بوکار و به دنبال آن
تقویت نظام حقوق مالکیت خصوصی را به عنوان یکی از اولین گامها برای بهبود فضای کس 
اشتغال و خلق ثروت مورد توجه قرار میدهد.
از نظر دسوتو مقررات کمتر و سادهتر از جانب دولت و اتکای بیشتر بر حکومت قانون ،میتواند شرایط زندگی
را برای فقرا آسان کند .اگر فقرا امکان دسترسی به نظام کارآمد رسمی مالکیت داشته باشند ،میتوانند ظرفیت
بالقوه سرمایه راکد خود را در جهت تقویت استعداد کارآفرینی خود به کار گیرند .موانع سخت در کشورهای در
حال توسعه ،بخش خصوصی را به اقتصاد زیرزمینی ،اقتصاد غیررسمی و غیرمولد سوق میدهد و سرمایهها در
باتالق نظام اداری غرق میشوند یا به کشورهای پیشرفته فرار میکنند (میدری و قودجانی.)1387 ،
 .2-1معیارهای اندازهگیری فضای کسبوکار از منظر بانک جهانی

امروزه چندین مؤسسه بینالمللی ،محیط کسبوکار در کشورهای مختلف را از نظر مؤلفههای مختلف محیط
کسبوکار ،رتبهبندی میکنند .از مشهورترین این مؤسسات میتوان به بانک جهانی ،مجمع جهانی اقتصاد،
بنیاد هریتیج و واحد اطالعات اقتصادی مجله اکونومیست اشاره کرد .در این گزارشها که تقریباً هرساله منتشر
کمی به تصویر
میشوند ،سعی بر این است که وضعیت کس 
بوکار در کشورهای مختلف بر اساس شاخصهای ّ
درآید تا قابلیت مقایسه کشورها با یکدیگر فراهم و پیشنهادهایی به منظور اصالح محیط کسبوکار کشورها
ارائه شود.
در بانک جهانی ،پروژه بررسی فضای کسبوکار در کشورهای مختلف ،از سال  2002در دستور کار قرار گرفته
است .این طرح که توسط بازوی توسعه بخش خصوصی بانک جهانی راهبری میشود ،تأثیر قوانین و مقررات
کشورها را بر فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط در طول دوره عمر آنها بررسی و بر اساس شاخصهایی که
تدوین میکند ،کشورها را رتبهبندی میکند.
اولین گزارش بررسی فضای کسبوکار بانک جهانی ،در سال  2003و با در نظر گرفتن پنج شاخص و 133
کشور ،منتشر شده است .در حال حاضر 11 ،شاخص (شامل یک شاخص کلی و  10زیرشاخص) و  189کشور
در این بررسی حضور دارند .هرکدام از این زیرشاخصها نیز دارای اجزایی برای اندازهگیری هستند که در جدول
شماره  1به آنها اشاره میشود (رمضاني و خادم.)1394 ،
بوکار در سياستهاي كلي نظام و قوانين
 .3-1شاخص سهولت کس 

در مفهوم عام ،سیاستها به مجموعهای از تدابیر اطالق میشود که در جهت دستیابی به یک یا چند هدف
ش ِروی
مشخص اتخاذ میشود .این اهداف مبتنی بر این اصول هستند که دولت مشکل یا مشکالتی را از پی 
جامعه بردارد .سیاستگذاری در سطح کالن فرایندی است که با محوریت حکومت و دولت برای تأثیرگذاری در
جامعه و مسائل عمومی به منظور اداره صحیح امور مطرح میشود (مرادی.)1391 ،
بوکار و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و تقویت توان رقابتی و رشد تولید،
براي بهبود محیط کس 
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بوکار بانک جهانی
جدول  .1شاخصهای کس 
شاخص

شرح

سهولت کسبوکار

نشاندهنده رتبه کلی کشور

شروع کسبوکار

فرایند ثبت شرکت را از نظر تعداد مراحل ،مدتزمان مورد نیاز ،هزینه صرفشده و حداقل سرمایه
پرداختشده برای آغاز فعالیت نشان میدهد.

اخذ مجوزهای ساختمانی

شامل تعداد مراحل ،مدتزمان و هزینه صرفشده و غیره برای دریافت مجوزهای موردنیاز با استاندارد
معین هر کشور است.

دريافت برق

شامل تعداد مراحل ،مدتزمان موردنیاز و هزینه است.

ثبت مالكيت

فرایند الزم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی است .تعداد مراحل ،مدتزمان هزینههای مترتب بر
ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی سنجش میشود.

اخذ اعتبار

شامل قدرت حقوق قانونی ،میزان توانمندی و امکان سنجش و دقت اطالعات اعتباری و میزان پوشش
اطالعات مالی افراد حقیقی و حقوقی میشود.

حمایت از سرمایهگذاران
خرد

میزان حمایت نهادهای قانونی و رسمی از صاحبان سرمایه است ،بهخصوص در مواردی که منافع مدیران
با منافع دولت در تعارض باشد.

پرداخت مالیات

کلیه مالیاتها و هزینههای اداری آن ،که شرکتها در یک سال پرداخت میکنند مدنظر قرار میگیرد؛ از
جمله مالیات بر درآمد یا سود شرکتها ،دفعات پرداخت ،زمان پرداخت و غیره.

تجارت فرامرزی

مدتزمان و هزینه مطابقت اسناد و مطابقت مرز صادرات و واردات است.

اجراي قراردادها

شامل مدتزمان تشكيل و ابالغ نتايج دادرسي و هزینه مترتب آن است.

حلوفصل ورشکستگی

میزان ضعف و قدرت قانون ورشکستگی کشورها و تنگناهای اداری مربوط به فرایند ورشکستگی است.

منبع :رمضاني و خادم1394 ،

پیشنیازها و پیششرطهایی وجود دارد .بر اين اساس اتخاذ تدابیر الزم توسط بازیگران عرصه اقتصادی ،بهویژه
نقش دستگاه حاکمیت از اهمیت باالیی برخوردار است .این موضوع در اسناد باالدستی و قوانین کشور نیز مورد
تأکید قرار گرفته است .سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی و قانون اجرای این سیاستها ،سیاستهای
کلی اشتغال ،سیاستهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،سیاستهایکلی برنامه ششم توسعه
بوکار و در آخر قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای
و قانون برنامه ششم ،قانون بهبود مستمر فضای کس 
بوکار هستند.
نظام مالی کشور ،همه به نوعی در ارتباط با موضوع بهبود فضای کس 
بوکار و ارتقای شاخصهای آن (محیط
بند پنج سیاستهای کلی اشتغال ( :)۱۳۹۰/۴/۲۸بهبود محیط کس 
سیاسی ،فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کالن ،بازار کار ،مالیاتها و زیرساختها) و حمایت از بخشهای
خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصالح قوانین ،مقررات و رویههای ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران.
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بند هشت سیاستهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی ( :)۱۳۹۱/۱۱/۲۴بهبود فضای
کسبوکار با هدف افزایش تولید ملی و اصالح زمینههای فرهنگی ،قانونی ،اجرایی و اداری.
بند دو سیاستهایکلی برنامه ششم توسعه ( :)1394/4/9بهبود مستمر فضای کسبوکار و تقویت ساختار
رقابتی و رقابتپذیری بازارها.
قانون برنامه ششم توسعه (مصوب  1395/12/14مجلس شوراي اسالمي):
بوکار جزء موضوعات خاص کالن فرابخشی و مسائل
در ماده دو قانون برنامه ششم توسعه بهبود محیط کس 
محوری برنامه عنوان شده است که در قالب چهار بخش مجزا به آن پرداخته شده است.
بوکار
ماده  -۲۲الف) دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصالح قوانین ،مقررات و رویهها ،محیط کس 
را بهگونهاي امن ،سالم ،سهل و شفاف کند تا در پايان سال چهارم اجراي قانون برنامه ،رتبه ايران در دو شاخص
رقابتپذيري بينالمللي و شاخصهاي بينالمللي حقوق مالکيت در ميان كشورهاي منطقه سند چشمانداز به
بوکار هر سال  10رتبه ارتقا يافته
رتبه سوم ارتقا يابد و هر سال  20درصد از اين هدف محقق شود .شاخص کس 
و به كمتر از  70در پايان اجراي قانون برنامه برسد .وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است در پايان شهريور
و اسفند هر سال ،گزارش ميزان تحقق حكم اين بند را همراه مستندات به مجلس شوراي اسالمي ارائه کند.
 .4-1پیشینه تحقیق

اشرفی و فهیمیفر ( )1390طی مطالعهای به بررسی و مقایسه شاخصهای مرتبط با بهبود فضای کسبوکار
بین ایران و کشورهای همسایه پرداختند .بر این اساس ،شاخصهای الزامآور بودن اجرای قراردادها ،شروع
کسبوکار ،اخذ اعتبار ،پرداخت مالیات ،انحالل فعالیت ،تجارت برونمرزی ،ثبت و انتقال مالکیت ،گرفتن مجوز
و درنهایت شاخص حمایت از سرمایهگذاران به ترتیب به طور میانگین کمترین رتبه را در کشور ایران داشتهاند.
ایران در رابطه با شاخصها و عوامل مرتبط با شروع فرایند کسبوکار بهخوبی عمل کرده ،اما در ادامه فعالیت و
از جمله مهمترین آنها ،یعنی حمایت از سرمایهگذاران ،در عملکرد خود ضعف داشته است.
بوکار در ایران و
عبداللهی ،مهربانی و بصیرت ( )1392در مطالعه خود به دنبال بررسی وضعیت فضای کس 
مقایسه آن با کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،بودهاند .نتایج تجربی آنها حاکی از اثرگذاری
بیشتر شاخصهای حمایت از سهامداران خرد ،اخذ اعتبار و اجرای قراردادها بر رشد اقتصادی کشورهای
موردبررسی بوده است که توجه به این شاخصها و بهبود آنها میتواند تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی کشورهای
 OECDداشته باشد.
بوکار بانک جهانی در ایجاد
نصیریاقدم ( )1389در مطالعهای با بررسی راهبردها و تجربیات گروه کس 
اشتغال بر اساس ایدههای کوز و دسوتو با استفاده از گزارشهای بانک جهانی به این نتیجه رسیدند که
بوکار از طریق وضع مقررات
بهترین راه برای ایجاد اشتغال ،تسهیل فعالیتهای اقتصادی و بهبود محیط کس 
کمتر و کاراتر است.
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بوکار کشور با استفاده از گزارش بانک جهانی سال  2014میالدی،
مطالعهای با عنوان «بررسی محیط کس 
گزارشات دریافتی از استانها و مؤلفههای 21گانه ملی» در سال  1392توسط دفتر پایش و بهبود محیط
بوکار ایران در
بوکار انجام شده است .نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از وضعیت نامطلوب محیط کس 
کس 
بوکار ایران در شرایط نامناسب قرار دارد و
منطقه و جهان است .همچنین بیشتر اجزای شاخص سهولت کس 
تنها در تعداد محدودی از شاخصها شرایط کشور نسبتاً مطلوب است.
کالپر و الو ،)2011( 2در مقاله خود ثبت شرکتها را در  92کشور جهان مورد مطالعه قرار دادند و به بررسی
بوکار جدید پرداخته و اثرگذاری اصالحات ثبت شرکتها را روی ثبت شرکتهای
چگونگی سهولت ثبت کس 
جدید مورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان دادکه اصالحات کوچک (در کل کمتر از  40درصد) اثر قابل توجهی
بر کاهش هزینهها ،برای ایجاد شرکتهای جدید ندارد .همچنین کارآفرینی برای پویایی اقتصاد مدرن ضروری
و با رشد اقتصادی مرتبط است.
بوکار ،و برخی از دیگر
مسائود و القاک تهنی )2014( 3در مقالهای با استفاده از  10شاخص انجام کس 
بوکار (به جز تجارت
متغیرهای کنترل دریافتند که یک لینک ارتباطی بسیار قوی بین شاخصهای کس 
توساز) و رشد اقتصادی وجود دارد .همچنین یافتههای آنها حاکی از آن است که
برونمرزی و اخذ مجوز ساخ 
بوکار به رشد سریعتر کشورهای فقیر میانجامد.
سیاستها در جهت بهبود مقررات کس 
دوئرن )2009( 4در واکاوی موانع رشد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط در شرایط محیطی متغیر به
این نتیجه دست یافت که عمدهترین این موانع نبود دسترسی به منابع اعتباری ،بهویژه وامهای بانکی ،قوانین
سختگیرانه بانکها برای اعطای تسهیالت ،نامتناسب بودن مالیات و باال بودن آن برای بنگاههای کوچک و
متوسط ،ضعف منابع انسانی و شرایط رقابتی ناعادالنه با شرکتهاي بزرگ بودند.

 .2روششناسی پژوهش
بوکار بانک
روش تحقیق در اين پژوهش به صورت اسنادي است؛ بدين ترتيب بر اساس گزارش انجام کس 
جهانی ( )2020جايگاه ايران در هركدام از زيرشاخصها و مؤلفههاي آن در مقايسه با كشورهاي اول جهان و
منطقه در همان زيرشاخص مورد بررسي قرار گرفته است.

 .3يافتههاي پژوهش
زیرشاخص شروع کسبوکار فرایند ثبت شرکت را از نظر تعداد مراحل ،مدت زمان مورد نیاز ،هزینه صرف
شده و حداقل سرمایه پرداخت شده برای آغاز فعالیت نشان میدهد.
بوکار در کشور نیوزلند که در این زیرشاخص رتبه اول جهان
با توجه به جدول شماره  2برای شروع یک کس 
2. Klapper & Love
3. Messaoud & El GhakTeheni
4. Doern
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بوکار
جدول  .2مقايسه ايران با رتبه یک جهان و منطقه در زيرشاخص شروع کس 

نیوزلند
بوکار
زيرشاخص شروع کس 

ايران

امارات

رتبه

1

رتبه

17

رتبه

178

امتياز

100

امتياز

94/8

امتياز

67/8

تعداد مراحل

1

2

10

مدتزمان (روز)

0/5

3/5

72

هزينه (درصد از درآمد سرانه)

0/2

17/2

1/1

حداقل سرمایه پرداختشده

0

0

0

-World Bank Group, Doing Business 2020

است نیمروز در یک مرحله زمان نیاز است .همانطور که مشاهده میشود ،تفاوت اساسی ایران در مقایسه با
بوکار است .در حالی برای انجام  10مرحله
رتبههای اول جهان و منطقه در مدتزمان اخذ مجوزهای آغاز کس 
بوکار در ایران  72روز زمان الزم است که این شروع در کشور امارات در دو مرحله و س ه و نیمروز
شروع کس 
توساز
جدول  .3مقايسه ايران با رتبه یک جهان و منطقه در زيرشاخص مجوز ساخ 
هنگكنگ
توساز
زيرشاخص مجوز ساخ 

امارات

رتبه

1

رتبه

3

رتبه

73

امتياز

93/5

امتياز

98/8

امتياز

71/2

تعداد مراحل

8

11

16

مدتزمان (روز)

69

47/5

130

هزينه (درصد از ارزش مکان)

0/3

2/2

6/3

شاخص كنترل كيفيت ساختمان ()0-15

15

15

13/5

شاخص كيفيت مقررات ساختمان ()0-2

2

2

2

شاخص كنترل كيفيت قبل از ساختوساز ()0-1

1

1

1

توساز ()0-3
شاخص كنترل كيفيت در طول ساخ 

3

3

2

توساز ()0-3
شاخص كنترل كيفيت بعد از ساخ 

3

3

1/5

ساختارهاي مسئولیت و بيمه()0-2

2

2

1/5

4

4

4

شاخص گواهينامههاي حرفهاي ()0-4
-World Bank Group, Doing Business 2020
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جدول  .4مقايسه ايران با رتبه یک جهان در زيرشاخص دریافت برق
امارات
زيرشاخص دریافت برق

ايران

رتبه

1

رتبه

113

امتياز

100

امتياز

69/4

تعداد مراحل

2

6

مدتزمان (روز)

7

77

هزينه (درصد از درآمد سرانه)

0

746

شاخص قابلیت اطمینان در عرضه و شفافیت تعرفه ()0-8

8

5

شاخص مدت زمان و دفعات خاموشی هر مشترک در سال ()0-3

3

1

مکانیسم نظارت بر قطع ()0-1

1

1

مکانیسم بازیابی خدمات ()0-1

1

1

کنترل تنظیم ()0-1

1

1

بازدارندههای مالی قطعی برق ()0-1

1

0

تغییرات تعرفهای ()0-1

1

1

شاخص متوسط مدتزمان وقفه سیستم (ساعت در سال)

0/25

7

شاخص میانگین تعداد وقفه سیستم (دفعه در سال)

0/24

5/3

حداقل زمان خاموشی (دقیقه)

5

5

قیمت برق (سنت در هر کیلووات ساعت)

10/9

5/2

-World Bank Group, Doing Business 2020

اتفاقمیافتد .با توجه به اطالعات جدول شماره  3میتوان نتیجه گرفت که برای ارتقای جایگاه ایران در این
بوکار تمرکز شود؛ زیرا در دو مؤلفه هزینه و حداقل
زیرشاخص باید بر کاهش مدتزمان و مراحل شروع کس 
سرمایه ،ایران از وضعیت مناسبی برخوردار است.
زيرشاخص مجوز ساختوساز شامل تمامی فرایندهای الزم برای اخذ مجوزهای موردنیاز تا تأسیس و راهاندازی
یک کارگاه است که مؤلفههای این شاخص نشاندهنده تعداد مراحل ،مدتزمان و هزینه صرفشده و غیره برای
دریافت مجوزهای موردنیاز با استاندارد معین هر کشور است.
رتبه  73ایران در زیرشاخص مجوز ساختوساز تقریباً قابل قبول است .تفاوت فاحش ایران در مؤلفههای این
توساز
زیرشاخص همچنان مربوط به مدتزمان اخذ مجوز و در مرحله بعد مربوط به هزینه اخذ مجوز ساخ 
است که  6/3درصد از ارزش مکان را شامل میشود.
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جدول  .5مقايسه ايران با رتبه یک جهان در زيرشاخص ثبت مالکیت
قطر
زيرشاخص ثبت مالکیت

ايران

رتبه

1

رتبه

70

امتياز

96/2

امتياز

68/1

تعداد مراحل

1

6

مدتزمان (روز)

1

31

هزينه (درصد از ارزش ملک)

0/3

3/8

شاخص کیفیت مدیریت اراضی ()0-30

26

16

شاخص اطمینان از زیرساختها ()0-8

8

6

شاخص شفافیت اطالعات ()0-6

3/5

1

شاخص پوشش جغرافیایی ()0-8

8

4

شاخص حل اختالف زمین ()0-8

6/5

5

شاخص دسترسی برابر به حقوق مالکیت ()-2-0

0

0

World Bank Group, Doing Business 2020

در زیرشاخص دریافت برق رتبه اول جهان متعلق به کشور امارات از منطقه خاورمیانه است .همان طور که در
جدول شماره  4مشاهده میشود ،همانند زیرشاخصهای قبلی عمده مشکل ایران در مؤلفههای دریافت برق نیز
مربوط به تعداد مراحل و مدتزمان است ،بدینترتیب که در کشور امارات این فرایند در دو مرحله یکهفتهای
اتفاق میافتد ،ولی در ایران در شش مرحله 77روزه .همچنین هزینه دریافت برق که شامل کلیه هزینههای
دریافت اشتراک و کنتور و سیمکشی انبار و غیره میشود نیز در ایران بسیار باالست .شاخصهای مدتزمان و
تعداد وقفه سیستم نیز قابل تأمل است .در مقابل با توجه به مؤلفه قیمت برق ،مشخص است که قیمت برق در
ایران تقریباً نصف قیمت رتبه اول جهان است.
زیرشاخص ثبت مالکیت شامل فرایندهای الزم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی است .بدین ترتیب که
تعداد مراحل ،مدتزمان و هزینههای مترتب بر ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی و غیره سنجش میشود .به
طور کلی فرایند کامل خرید یک زمین ،ساختمان و انتقال حق مالکیت آن از یک فرد به فرد دیگر نشاندهنده
امتیاز این شاخص است (جدول شماره .)5
در زیرشاخص ثبت مالکیت نیز همچنان مسئله تعداد مراحل و مدتزمان در خصوص ایران پابرجاست ،به
طوری که ثبت مالکیت در قطر شامل یک مرحله یکروزه است در حالی که در ایران شامل شش مرحله 31روزه
است .همچنین تفاوت زیادی در هزینه ثبت مالکیت قابل مشاهده است؛ بدین صورت که هزینه ثبت مالکیت در
ایران  3/8درصد از ارزش ملک را شامل میشود ،ولی در کشور قطر  0/3درصد از ارزش ملک هزینه ثبت میشود.
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جدول  .6مقايسه ايران با رتبه یک جهان و منطقه در زيرشاخص دریافت اعتبار
نیوزلند
زيرشاخص دریافت اعتبار

ايران

اردن

رتبه

1

رتبه

4

رتبه

104

امتياز

100

امتياز

95

امتياز

50

شاخص قدرت حقوق قانونی ()0-12

12

11

2

شاخص دقت اطالعات اعتباری ()0-8

8

8

8

امتیاز کل دریافت اعتبار (مجموع امتیاز دو شاخص)

20

19

10

پوشش ثبت اعتباری ـ دولتی (درصدی از بزرگساالن)

0

5

60/3

پوشش دفتر اعتباری ـ خصوصی (درصدی از بزرگساالن)

100

22/9

60/7

World Bank Group, Doing Business 2020
جدول  .7مقايسه ايران با رتبه یک جهان و منطقه در زيرشاخص حمایت از سرمایهگذاران خرد
کنیا
زيرشاخص حمایت از سرمایهگذاران خرد

ايران

عربستان سعودی

رتبه

1

رتبه

3

رتبه

128

امتياز

92

امتياز

86

امتياز

40

شاخص میزان افشای اطالعات ()0-10

10

9

7

شاخص میزان مسئولیت مدیر ()0-10

10

9

4

شاخص سهولت شکایت سهامداران ()0-10

9

7

1

شاخص میزان حقوق سهامداران ()0-6

6

5

3

شاخص میزان مالکیت و کنترل ()0-7

6

6

3

شاخص میزان شفافیت شرکت ()0-7

5

7

2

شاخص قدرت حمایت از سرمایهگذاران خرد ()0-50

46

43

20
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در زیرشاخص دریافت اعتبار ،قدرت حقوق قانونی ،میزان توانمندی و امکان سنجش و دقت اطالعات اعتباری
و میزان پوشش اطالعات مالی افراد حقیقی و حقوقی را شامل میشود که توسط بخش دولتی یا بخش
خصوصی ثبت و در اختیار سایر سازمانها یا افراد قرار داده میشود تا بر اساس اعتبار تعیینشده به ارزیابی
فعاالن اقتصادی بپردازند.
در زیرشاخص دریافت اعتبار ایران از لحاظ دقت و عمق اطالعات اعتباری همتراز کشورهای اول جهان و
منطقه است که موقعیتی بسیار عالی است ،ولی در شاخص قدرت حقوق قانونی در مقایسه با این کشورها بسیار
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ضعیف است که متناسب آن ،تأثیر منفی در امتیاز کل دریافت اعتبار قابل مشاهده است.
پوشش اعتبار در کشورها از طریق دو نوع مؤسسه گزارش داده میشود با این تفاوت که ثبت اعتباری توسط
دولتها اداره میشود که اکثرا ً به وسیله بانک مرکزی گزارش میشود و دفتر اعتباری متعلق به بخش خصوصی
است .در ایران بانک مرکزی به عنوان دستگاه اصلی مسئول ثبت اعتباری و شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری
ایرانیان به عنوان شرکت مسئول پوشش دفتر اعتباری محسوب میشوند .پایین بودن پوشش ثبت اعتباری و
باال بودن پوشش دفتر اعتباری امتیاز مثبت محسوب میشود ،که با توجه به جدول شماره  6در خصوص پوشش
ثبت اعتباری مشکل وجوددارد؛ بدین معنا که در ایران تسلط دولت بر پوشش اعتباری باالست.
زیرشاخص حمایت از سرمایهگذاران خرد نشاندهنده میزان حمایت نهادهای قانونی و رسمی از صاحبان
سرمایه است ،بهخصوص در مواردی که منافع مدیران با منافع دولت در تعارض باشد .وضع ایران در هر هفت
مؤلفه این زیرشاخص قابل دفاع نيست .این آمار نشان میدهد کشور ایران در میزان افشای اطالعات ،مسئولیت
مدیر ،سهولت شکایت سهامداران ،مالکیت و کنترل ،شفافیت شرکت و قدرت حمایت از سرمایهگذاران خرد از
وضع مطلوبی برخوردار نیست (جدول شماره .)7
بوکار ،مالیات است .در این زیرشاخص کلیه مالیاتها و هزینههای
یکی از عوامل مهم مؤثر بر فضای کس 
اداری آن که شرکتها در یک سال پرداخت میکنند مدنظر قرار میگیرد .از جمله مالیات بر درآمد یا سود
شرکتها ،دفعات پرداخت ،زمان پرداخت ،حق بیمه تأمین اجتماعی و کل مالیات قابل پرداخت بر حسب
درصدی از سود حاصل از فعالیتهای اقتصادیو در نظر گرفته میشود.
در کشور بحرین به عنوان رتبه اول جهان در این زیرشاخص تعداد دفعات پرداخت در سال سه بار است که
 22/5ساعت باید صرف پرداخت آن شود ،در حالی که در ایران  20بار در سال مالیات پرداخت میشود که برای
پرداخت آن به مدت  216ساعت زمان در سال نیاز است .همانند دیگر زیرشاخصهایی که شامل مؤلفههای
مرحله و مدتزمان بود در این زیرشاخص نیز همچنان این مسئله پابرجاست .همانطور که در جدول شماره
 8قابل مشاهده است ،در دیگر مؤلفهها نیز ایران دارای وضع مناسبی نيست که نتیجه آن کسب رتبه  144در
این زیرشاخص است.
مؤلفههای زیرشاخص تجارت فرامرزی ،مربوط به مدتزمان و هزینه مطابقت اسناد و مطابقت مرز صادرات
(بستهبندی در کارخانه تا خروج از بندر) و واردات (پهلو گرفتن کشتی در بندر تا تحویل محموله به انبار) است.
طبق جدول شماره  9مشخص است که در کشور اسلواکی ،به عنوان اولین کشور جهان در این زیرشاخص
حدودا ً میتوان ادعا کرد که کلیه امور مربوط به صادرات و واردات بدون صرف هیچ هزینه و زمانی اتفاق میافتد
که تفاوت بسیار زیادی با وضعیت ایران دارد ،ولی در مقایسه ایران با کشور اول منطقه این تفاوت بیشتر در
مطابقت اسناد و مرز واردات هم از بُعد هزینه و هم از بعد مدتزمان محسوس است.
در زيرشاخص اجرای قراردادها با بررسی مؤلفهها مشخص است که کشور امارات به عنوان کشور اول منطقه،
وضعیت آنچنان متفاوتی با ایران ندارد ،بنابراین با پیشرفتهای مختصری در مؤلفههای این زیرشاخص از قبیل

624

فرهاد پهلوانزاده و الهام بیابانی .آسيبشناسي جايگاه ايران در رتبهبندي جهاني شاخص انجام كسبوكار در راستاي سياستهاي كلي نظام

زمستان  . 1398دوره  . 7شماره 4

جدول  .8مقايسه ايران با رتبه یک جهان و منطقه در زيرشاخص پرداخت مالیات
بحرین
زيرشاخص پرداخت مالیات

ايران

رتبه

1

رتبه

144

امتياز

100

امتياز

59/5

تعداد پرداخت در سال

3

20

زمان صرف شده پرداخت (ساعت در سال)

22/5

216

نرخ کل مالیات و سهام (درصد از سود)

13/8

44/7

مالیات بر سود (درصد از سود)

0

18/4

مالیات کارگر و مشارکتها (درصد از سود)

13/5

25/9

سایرمالیاتها (درصد از سود)

0/3

0/4

زمان الزم برای پذیرش استرداد مالیات بر ارزش افزوده (ساعت)

بدون مالیات بر ارزش افزوده

51

زمان الزم برای دریافت استرداد مالیات بر ارزش افزوده (هفته)

بدون مالیات بر ارزش افزوده

38/5

زمان الزم برای پذیرش اصالحیه مالیات بر درآمدشرکتها (ساعت)

بدون مالیات بر درآمد شرکتها

32

زمان الزم برای تکمیل اصالحیه مالیات بر درآمد شرکتها (هفته)
World Bank Group, Doing Business 2020

بدون مالیات بر درآمد شرکتها

38/9

جدول  .9مقايسه ايران با رتبه یک جهان و منطقه در زيرشاخص تجارت فرامرزی
اسلواکی
زيرشاخص تجارت فرامرزی

ايران

مالت

رتبه

1

رتبه

48

رتبه

123

امتياز

100

امتياز

88/9

امتياز

66/2

زمان صادرات :مطابقت اسناد (ساعت)

0/5

24

33

زمان واردات :مطابقت اسناد (ساعت)

0/5

0/5

40

زمان صادرات :مطابقت مرز (ساعت)

0

24

101

زمان واردات :مطابقت مرز (ساعت)

0

1/6

141

هزینه صادرات :مطابقت اسناد (دالر)

0

25

60

هزینه واردات :مطابقت اسناد (دالر)

0

0

90

هزینه صادرات :مطابقت مرز (دالر)

0

370

415/4

0

230

660/4

هزینه واردات :مطابقت مرز (دالر)
World Bank Group, Doing Business 2020
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جدول  .10مقايسه ايران با رتبه یک جهان و منطقه در زيرشاخص اجرای قراردادها
سنگاپور
زيرشاخص اجرای قراردادها

ايران

امارات

رتبه

1

رتبه

9

رتبه

90

امتياز

84/5

امتياز

75/9

امتياز

58/2

زمان(روز)

164

445

505

تشکیل پرونده و ابالغ (روز)

6

21

30

دادرسی و قضاوت (روز)

118

280

295

اجرای حکم (روز)

40

144

180

هزینه (درصدی از ارزش خواسته)

25/8

21

19/3

هزینه وکالت (درصدی از ارزش خواسته)

20/9

10

10

هزینه دادگاه (درصدی از ارزش خواسته)

2/8

9/4

4/3

هزینه اجرای حکم (درصدی از ارزش خواسته)

2/1

1/6

5

شاخص کیفیت فرایندهای قضایی ()0-18

15/5

14

5

ساختار دادگاه و اقامه دعوا ()0-5

4/5

5

0/5

مدیریت پرونده ()0-6

4/5

4

1

اتوماسیون دادگاه ()0-4

4

3

1

حل اختالف جایگزین ()0-3

2/5

2

2/5

World Bank Group, Doing Business 2020

کیفیت فرایندهای قضایی ،ساختار دادگاه و مدیریت پرونده میتوان به موقعیت مناسبی در این زیرشاخص
رسید (جدول شماره .)10
زیرشاخص حلوفصل ورشکستگی بیانگر میزان ضعف و قدرت قانون ورشکستگی کشورها و تنگناهای اداری
مربوط به فرایند ورشکستگی است .با توجه به جدول شماره  11مشخص است که نقطه ضعف ایران در این
زیرشاخص در مقایسه با کشور اول منطقه مربوط به مؤلفههای قدرت قوانین ورشکستگی و ساماندهی مجدد
فرایند رسیدگی است.

 .4بحث و نتيجهگيري
با اذعان به اینکه در آمار نهادهای بینالمللی در حوزه برخی شاخصهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی اغراض
بوکار سایه
سیاسی وجود دارد و همچنین تأثیر عوامل اقتصادی مانند تحریمها که بر جنبههای مختلف کس 
بوکار ،مطلوب نیست.
افکنده ،مشخص است که جایگاه ایران در رتبهبندی شاخص جهانی سهولت انجام کس 
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جدول  .11مقايسه ايران با رتبه یک جهان و منطقه در زيرشاخص حلوفصل ورشکستگی
فنالند
زيرشاخص حلوفصل ورشکستگی

ايران

جیبوتی

رتبه

1

رتبه

44

رتبه

133

امتياز

92/7

امتياز

65/9

امتياز

35/1

زمان (سال)

0/9

1/5

1/5

هزینه (درصدی از دارایی)

3/5

11

15

نرخ بازستانی (احیای بنگاه اقتصادی) (سنت در هر دالر)

88

44

36/1

شاخص قدرت قوانین ورشکستگی ()0-16

14/5

13/5

5

شاخص طرح دعوا ()0-3

3

2/5

2

شاخص مدیریت داراییهای بدهکار ()0-6

6

5/5

2

شاخص ساماندهی مجدد فرایند رسیدگی ()0-3

2/5

1/5

0

شاخص مشارکت طلبکار ()0-4

3

4

1
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کمی سهولت انجام
بر اساس نتایج این پژوهش با بررسی دادههای اسنادی بانک جهانی و شاخصهای ّ
بوکار ایران در مقایسه با کشور اول جهان و منطقه ،مشخص شد که عمده مشکل اساسی ایران در دو محور
کس 
بوکار است.
بوکار و قدرت حقوق قانونی مربوط به کس 
مدتزمان و تعداد مراحل اخذ مجوزهای کس 
بوکار
ص از  10زیرشاخص سهولت انجام کس 
مؤلفه تعداد مراحل و مدتزمان :این مؤلفه در هشت زیرشاخ 
بوکار ،دریافت مجوز ساختوساز ،دریافت برق ،ثبت مالکیت ،پرداخت مالیات،
تأثیر بسزایی دارد .شروع کس 
لوفصل ورشکستگی در ایران با زمان بیشتری انجام میشود .همین مسئله
تجارت فرامرزی ،اجرای قراردادها و ح 
بوکار و پرداخت مالیات را تا  178و  144تقلیل داده است .این
جایگاه ایران در شاخصهایی نظیر شروع کس 
مراحل دشوار و زمانبر پیشروی فعاالن اقتصادی برای اخذ مجوز و دریافت استعالمهای گوناگون و همچنین
پراکندگی سازمانها و مؤسسات تعیینشده برای صدور مجوزها ،از موانع مهمی است که موجب نگرانی و تردید
ت برونزای
بوکار شده است .به نظر میرسد این مسئله مهمترین محدودی 
فعاالن اقتصادی برای آغاز کس 
بنگاههای ایرانی به شمار میرود.
راهکارهای عملیاتی که برای برطرف کردن این مشکل میتوان پیشنهاد کرد معطوف به کاهش بوروکراسی
اداری است ،بدین ترتیب که با تعامل بین نهادهای متولی امر از قبیل سازمان ثبت اسناد و امالک کشور،
ن اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و غیره و همچنین الکترونیکی کردن فرایندها در
شهرداریها ،سازمان تأمی 
جهت کاهش مدتزمان میتوان اقدام کرد.
مؤلفه قدرت حقوق قانونی :ایران از لحاظ قدرت حمایت از سرمایهگذاران خرد و قدرت در حقوق قانونی
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دریافت اعتبار ،از وضع مطلوبی برخوردار نیست .در خصوص دریافت اعتبار ،مطالبات معوق بانکها موجب
حساسیت بیشتر آنها به دریافت وثایقی شده که از عهده بسیاری از متقاضیان خارج است .دشواری حل اختالف
بوکار
تجاری و وصول مطالبات و ضعف قوانین ورشکستگی نیز مؤید ضعیف بودن حقوق قانونی مربوط به کس 
در ایران است که بسیاری از این موارد با تغییرات قانونی کوچکی قابل حل است.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

همه اصول اخالقی در این مقاله رعایت شده است .شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند
از پژوهش خارج شوند .همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند .اطالعات آن ها محرمانه
نگه داشته شد.
حامي مالي

این پژوهش هیچگونه کمک مالی از سازمانیهای دولتی ،خصوصی و غیرانتفاعی دریافت نکرده است.
مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت داشتهاند.
تعارض منافع

بنابر اظهار نويسندگان ،اين مقاله تعارض منافع ندارد.
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