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 در ایران وکار کسبهای فضای  تحلیلی بر شاخص

1نگار ارمغان
 2نگین فالح حقیقی و 1*

 ، تهران، ایرانهاي علمی و صنعتی ایران هاي نوین، سازمان پژوهش علمی پژوهشکده مطالعات فناوري هیئت عضو . 1

 ، تهران، ایرانصنعتی ایرانهاي علمی و  هاي نوین، سازمان پژوهش علمی پژوهشکده مطالعات فناوري  هیئتعضو . 2

 30/08/1397: تاریخ پذیرش 13/03/1397 :تاریخ دریافت

چکیده

المللکی محسکوب    گذاری داخلی و بین وکار یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی و سرمایه فضای مناسب برای کسب
در این پژوهش  است. 2017تا  2013از سال  وکار ایران از منظر کسبهای  شاخصهدف مقاله بررسی و تحلیل وضعیت  شود. می

در  ای و آمکار رسکمی منتشکر شکده     با استفاده از مطالعار اسنادی، کتابخانکه  از روش توصیفی طولی و تحلیلی استفاده شده است.
 وکار در کشکور،  های انجام کسب تک شاخص های ارزیابی و موانع مهم تک لفهؤم وکار، عوامل، فضای کسبهای  خصوص شاخص

 ،«اخذ مجوزهای سکاخت »های  دهد که شاخص نشان می ها یافته اند. تحلیل و بررسی قرارگرفتهمورد  2013-2017های  طی سال
هکای   شکاخص  از طرف دیگر، اند. ها در رتاه جهانی داشته سالطی این بیشترین بهاود را  «کسب انشعاب برق»و  «ات مالکیتث»
حمایکت  ». شکاخص  اند ها داشته را طی این سالو افت بیشترین تنزل ، «رداخت دیونوفصل ناتوانی در پ حل»، «تجارر فرامرزی»

همواره طی این پنج سال اخیر از وضع نامطلوبی برخوردار بوده و در رونکد بهاکود آن تغییکری صکورر     « گذاران کوچک از سرمایه
یرگکذار در  تأث هکای  لفکه ؤم برای تحلیلییافته و همچنین بهاودهای  های مؤثر در شاخص گیری مؤلفه نگرفته است. در بخش نتیجه

ها طی ایکن دوره تغییکرار جکدی دیکده      . برای سایر شاخصشده است  ارائهها  یافته برای متولیان شاخص تنزلهای  بهاود شاخص
 نشده است.

 .وکار کسبی ها مؤلفهوکار،  های کسب وکار، شاخص فضای کسب ها:کلیدواژه
 

                                                                                                                                                                                     
 armaghan@irost.irمکاتبات: مسئول*
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 مقدمه

وکار در کشور یکی از عوامل  ایجاد فضای مناسب کسب
گکذاری، رونکق و رشکد     مهم در ایجاد اشتغال، رشد سکرمایه 

، شکود  ت افزایش رفاه مردم محسوب میاقتصادی و در نهای
هککای  آن، گسککترش فعالیککت وجککود آمککدن بککهکککه الزمککه 

اقتصادی، وجود ثاار، امنیت سیاسی و امنیت اقتصکادی در  
گذاری داخلکی،   کشور است. ایجاد شرای  الزم برای سرمایه

و  اسککتهککای موجککود  گککامی بککرای اسککتفاده از ظرفیککت 
هکای   گذاری خارجی، راهکی بکرای ورود بکه فنکاوری     سرمایه

بکه منظکور   جدید و دستاوردهای نوین سکایر کشورهاسکت.   
گذاری داخلکی و خکارجی، ککاهش     جذب و گسترش سرمایه

امنیت اقتصادی  ن دکر گذاری از طریق فراهم ریسک سرمایه
 و اجتماعی ضروری است.  

های کالن اقتصکادی   وکار یکی از شاخص فضای کسب 
، بکه  قانونی های توسعه کشور در دو ماده است که در برنامه

 است:  شده پرداختهبهاود آن 
ایجاد فضکا   برایاین قانون که دولت را  :(37ه )ماد .1

وی کار وری نیر و بسترهای مناسب و همچنین بهره
 ؛ده استکرموظف  هایی به اقدام

وککار در   هدف آن بهاکود فضکای کسکب    :(4ماده ) .2
سازی توسکعه اقتصکادی و تعامکل بکا      کشور و زمینه

 .[1]است  شده  بیانجهان 

وککار در   هکای محکی  کسکب    لفکه ؤدر راستای ارزیابی م 
 900بکا مشکارکت    1393تا  1389ای از سال  ایران، مطالعه

نشان  شده است که  انجامتشکل اقتصادی در سراسر کشور 
هکای   تشککل  نظر ازها در ایران  دهد، مشکل اصلی بنگاه می

بکرق نیسکت، بلککه     اقتصادی، مسائل زیرساختی مانند راه و
یکر مناکع مکالی تولیکد و نیکز      نظ افزاری نرممسائل نهادی و 

 [.9]های حقوق مالکیت است  تضمین
های اقتصکادی ماننکد سکهم اشکتغال       در ایران، شاخص 

درصکد ککل    50تا  یکه گاه)غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی 
گکذاری   ، حجکم پکایین سکرمایه   (شود اقتصاد تخمین زده می

سککهم انککدک   و المللککی، واردار گسککترده  داخلککی و بککین 
 7لیاتی از کل تولید ناخالص داخلی )در حکدود  درآمدهای ما

 وکار بودن محی  کسب دهنده نامناسب درصد(، همگی نشان
 [.11]ند در کشور

بر مقایسه وضعیت  ،تحقیقار پیشین، بیشتر مطالعاردر  
 حکال  دریافته و یا  با سایر کشورهای توسعه ایران وکار کسب

مقایسه و ی، بررس. هدف این تحقیق، اند متمرکز بوده توسعه 
طکی  وککار،   های جهانی کسکب  روند تغییرار شاخصتحلیل 
در ایکن پکژوهش از    .استکشور  در 2013-2017های  سال

در  شککده اسککت.  روش توصککیفی طککولی و تحلیلککی اسککتفاده
  یکک دوره زمکانی پکنج    طکی ها،  بررسی توصیفی طولی داده

 .شود میوکار تحلیل  ساله، اطالعار مربوط به فضای کسب
ای و آمکار رسکمی    استفاده از مطالعار اسکنادی، کتابخانکه  با 

تک  های ارزیابی و موانع مهم تک لفهؤم منتشرشده، عوامل،
پنج سال مکورد   طی وکار در کشور، های انجام کسب شاخص

در  شکده   مطکرح  پرسکش  .است  تحلیل و بررسی قرار گرفته
هکای    این پژوهش این است که وضکعیت تغییکرار شکاخص   

 چگونکه بکوده اسکت؟    هکا   سالاین طی  ،در ایرانوکار  کسب
دالیل بروز مشکالر به چه عواملی بسکتگی داشکته و چکه    

 د؟کرتوان پیشنهاد  ا میکارها و تمهیداتی برای بهاود آنهراه
وشش ک ،های اخیر  وجود آمده در ساله با توجه به تغییرار ب
 المللکی  بهاود رواب  بین ،ساله دهای چن  دولت بر رفع تحریم

و رشد و توسعه اقتصادی کشور، بررسی این روند و مقایسکه  
در اولویکت ککار   های اخیکر،    ها در سال  تغییرار این شاخص

در ایکن تحقیکق رونکد و تغییکرار     نویسندگان قرار گرفکت.  
ی هکا   طکی سکال   ،وککار  های جهانی کسکب    تک شاخص تک

 بکا و در تعامکل   شده استخراج (2017-2013) 1396-1392
 .اند شده تحلیلمقایسه و  هم

وککار   ثر بکر کسکب  ؤوککار، متغیرهکای مک    فضای کسکب  
ها  های اقتصادی است که خارج از تسل  و قدرر بنگاه بنگاه

هکای   است. انتشار گکزارش  اثرگذاراست، ولی بر نتیجه آنها 
بنکدی کشکورها در ایکران موجکب      وکار و بازتاب رتاکه  کسب

در کشور  «وکار بهاود فضای کسب»اصطالح  متداول شدن
اصککالح شککرای  »هککایی ماننککد  و اصککطالح اسککت مککا شککده
باعث وکار  کسبفضای نامناسب  [.2]به کار رود  «اقتصادی

 انکدازه  از  بکیش بزرگ و یا  اندازه از بیشها  شود یا بنگاه می
هکای کوچکک و    کوچک شوند و امکان تعامل میکان بنگکاه  

 [.3] رودببزرگ از بین 
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ثر در عملککرد واحکدهای   ؤل مک وکار، عوام محی  کسب
های حاکمیتی، ثاار قکوانین   اقتصادی، مانند کیفیت دستگاه
دادن آنها فراتر  هاست که تغییر و مقررار و کیفیت زیرساخت

. [4] های اقتصکادی اسکت   از اختیارار و قدرر مدیران بنگاه
نکد ککه بکر    ا وککار، مجموعکه عکواملی    محی  کسب بنابراین

توانکد آن را بکه    گذارند اما مدیر نمکی  ثیر میأعملکرد بنگاه ت
زیکادی بکر نتکایج     تکأثیر اینکه  وجود باسهولت تغییر دهد و 

ها دارد، خارج از تسل  و قدرر آنهاست، نظیکر:   تالش بنگاه
 [.5] قوانین و مقررار، فرهنگ کاری در یک منطقه

یکازده شکاخص را    ،وککار  گروه بانک جهانی انجام کسب 
 :اند از که عاارر وکار تعریف کرده است برای انجام کسب

   ؛وکار شروع کسب .1
   ؛اخذ مجوزهای ساخت .2
  ؛کسب انشعاب برق .3
   ؛ثات مالکیت .4
  ؛اخذ وام و اعتاار .5
  ؛گذاران کوچک حمایت از سرمایه .6
   ؛پرداخت مالیار .7
  ؛تجارر فرامرزی .8
   ؛اجرای قراردادها .9
  ؛ناتوانی در پرداخت دیون وفصل حل .10
 قوانین بازار کار.  .11

یکن  ه اهکا بک   در ایکن شکاخص   پکایین برخورداری از رتاه  
نکد، فضکای   ا کشکورهایی ککه در رتاکه نخسکت    معناست که 

کننکد. ایکن    وکار خود را با حداکرر کارایی تنظکیم مکی   کسب
هکا اجکازه    ککه بکه بنگکاه    ،ای دارنکد  کشورها مقکررار سکاده  

هکا را تنهکا بکه     مد باشند و دخالتآد و کاردهند مفید، مول می
موارد ارزشمندی نظیکر حمایکت از حقکوق مالکیکت و ارائکه      

 .[6]کنند  خدمار اجتماعی معطوف می
کشککور،  هککروکککار  هککای ملککی محککی  کسککب شککاخص 

مشکترک عملککرد و اداره همکه     طور  بهند که ا هایی شاخص
خکارج از  دهند و  ثیر قرار میأها در آن کشور را تحت ت بنگاه

. ماننکد: امنیکت، قکانون ککار و     سکت ها کنترل مدیران بنگکاه 
توان در  وکار را می تعطیالر رسمی. به عاارتی محی  کسب
ملککی و و در سککطح  سککطوح بنگککاه، بککازار، منطقککه، اسککتان

 . [7]المللی تعریف کرد  بین

هکای    کشور منتخب طی سکال  29در تحقیقی که روی  
، برای نشکان دادن فضکای   شده است  انجام 2012تا  2003
وککار بانکک    های فضای کسب  وکار، عالوه بر شاخص کسب

هکای ثاکار     به آنها اشاره شکد(، شکاخص   پیشترجهانی )که 
هکای    شدن اقتصاد )زیرساخت  سیاسی، کنترل فساد و جهانی

ها بر  ثیر این شاخصأکه ت اند شده  گرفتهتجاری( نیز در نظر 
اسکت. در   شده  بررسیجی گذاری مستقیم خار جذب سرمایه

 دراین تحقیق رتاه ایران با نه کشور همسکایه، سکه کشکور    
و سککه کشککور  یافتککه توسککعهموفککق یککا تککازه  توسککعه  حککال
یافته مقایسه شده اسکت. نتکایج ایکن تحقیکق نشکان       توسعه
ثیر منفی بر جذب أوکار، ت ضعف در فضای کسب که دهد می

، این پکژوهش  گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین سرمایه
هکا از دو کشکور    دهد رتاه ایران در کلیکه شکاخص   نشان می
انکدازی   بدتر و تنهکا در دو شکاخص راه   جنوبی کرهمالزی و 

از کشکور چکین    ،وکار و شرای  و مقررار کسب مجوز کسب
 .[8]بهتر است 

 مبانی نظري

مشکالر اقتصادی  است و اقتصاد ایران در حال توسعه
بیککاری دو رقمکی، درآمکد سکرانه      . نر  تکورم و داردزیادی 

انداز واقعی منفکی، کسکری بودجکه سکاختاری و      پایین، پس
مشککالر  از برخکی  تنهکا  صادرار اندک کاالها و خکدمار،  

هککای   ند. از سککوی دیگککر، اقتصککاد ایککران بککا چککالشکشککور
 ؛انند ورود به سازمان تجارر جهانیگوناگونی مواجه است م

رشد اقتصکاد   ؛ای نفتیکاهش درآمده ؛های اقتصادی تحریم
افکزایش   ؛گکذاری خکارجی   سطح پکایین سکرمایه   ؛غیررسمی
دید رقابکت از جانکب   تشک  ککار؛   بکه   آمکاده جمعیت  روزافزون

 تحصکیلکرده بیککاری گسکترده جمعیکت     ؛کشورهای منطقه
 هکای پیشکین    که در سکال این ند که با وجودا مشکالتی[. 10]

معضکالر   ولی همچنکان جکزء   ،ا مواجه بودنهکشور با آ هم
 شوند. محسوب می جاریو  نشده حل
دسکوتو، موانکع سکخت نظکام اداری در      هبر اساس نظری 

، بخکش خصوصکی را بکه اقتصکاد     توسعه حال درکشورهای 
دهکد. در   زیرزمینی، اقتصاد غیررسمی و غیرمولد سکوق مکی  

هکای اقتصکادی مرسکوم      سیاست ،وکاری چنین فضای کسب
ی سیاسکتی از ککار   هکا  سازی و سکایر بسکته   مانند خصوصی
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های خارجی در بکاتالق نظکام اداری غکرق     افتند، سرمایه می
های مالی و انسانی به کشورهای پیشکرفته   شوند، سرمایه می

کنند و تولیدکنندگان داخلی، بکازی اقتصکادی را بکه     فرار می
کنند. دسوتو نظکام اداری را عامکل    رقاای خارجی واگذار می

دهد ککه چگونکه در    نشان میداند و  ها می همه این بدبختی
کشورهای پیشرفته مانند امریکا ابتدا، نظکام اداری متحکول   

. دسککوتو در [4]د شککشککد و سککپس رشککد اقتصککادی میسککر 
مطالعار خود نشان داد که مشکل اصلی کشورهای در حال 

هکای   تضکمین »بلککه فقکدان    ؛توسعه، کماود سرمایه نیست
ها، مردم میل است؛ به عاارتی در این کشور «حقوق مالکیت

وکار دارند اما بکه دلیکل    گذاری و کسب انداز و سرمایه به پس
فقککدان حمایککت از حقککوق مالکیککت، ناچارنککد در اقتصککاد    

منکافع  »غیررسمی و زیرزمینی فعالیکت کننکد. در نتیجکه از    
اری، دریافت های تج نظیر شرکت در نمایشگاه «بودن  رسمی

وکارهایشان را توسعه  کسب توانند ند و نمیا وام، و ... محروم
 درپیام دسکوتو بکرای کشکورهای     ترین مهم، بنابرایندهند. 
این است که تالش کنید نهادهکای الزم بکرای    توسعه  حال

آن یعنی نهاد حمایت از حقوق  ترین مهمتوسعه به خصوص 
مالکیت را تقویت کنید و تولیدکنندگانتان را تشویق کنیکد از  

در بخکش رسکمی اقتصکاد    بخش غیررسمی خکارج شکوند و   
 [.7]فعالیت کنند 

نکتککه مهککم ایککن اسککت کککه در یککک محککی  نامسککاعد  
هککای کوچککک و کککارآفرین بککیش از   وکککار، شککرکت کسککب
بیننکد. در چنکین شکرایطی،     های بکزرگ آسکیب مکی     شرکت
های   ها تمایل دارند منابع مالی خود را در اختیار شرکت  بانک

رآفرینان قکرار دهنکد   های کوچک و یا کا  بزرگ و نه شرکت
ی رثیرگذاری و برقکرا أتوانند با ت های بزرگ می  شرکت [.12]

های  های غیرقانونی، هزینه گذاران، پرداخت ارتااط با سیاست
ثر بکر افککار عمکومی محکی      ؤتالیغاتی و سایر ابزارهای مک 

که   وکار را تا حدودی برای خود هموار سازند، در حالی کسب
 منابع محدودی دارند و معموالً های کوچک  صاحاان شرکت

 .[13] ندا گذاران ثر با سیاستؤفاقد رواب  م
های توسعه کشور بکر ضکرورر    ه در تمامی برنامهنکبا ای 

کید شده است، أتقویت و توسعه بخش خصوصی در کشور ت
ولی در عمل شاهد گسترش حجم دولت و تضکعیف بخکش   

 ننظراصککاحابسککیاری از  .ایککم خصوصککی در اقتصککاد بککوده

اقتصادی معتقدند که اگر هویت جدیدی تحت عنوان بخش 
گیکری اسکت،    ها در حال شککل  خصوصی در کنار وزارتخانه

گیکر   وپکا  دسکت روشی برای فرار از قکوانین و مقکررار    فق 
های بخش  ه بتواند از کارایی و مزیتکبدون آن ؛دولتی است

 [.14]خصوصی برخوردار باشد 
ور و ماهیکت  ضعف و نابالغی بخکش خصوصکی در کشک   

وکار در  بودن فضای کسب دهنده نامساعد رانتی آن که نشان
 ؛کشور است، ریشه در اعتماد پایین دولت به این بخش دارد

لی اسکت. در  یکمتکه نوعی نگاه پدرساالرانه و نه همکاری 
ها، بخکش خصوصکی هویکت      های پیشنهادی دولت  سیاست

بخکش   واقکع  درمستقل ندارد و به بازی گرفته نشده است. 
خصوصی بیشتر به عنوان ابزاری در راستای نیل به اهکداف  

کننده ثکرور ککه    تولید عنوان  بهو نه  است شده  دیدهدولت 
دولت باید بکرای ککارکرد مناسکب آن بسترسکازی کنکد تکا       

 [.10]های رفاهی آن در اختیار جامعه قرار گیرد  ظرفیت
 کلکی  طکور   به ایراندهند که  مطالعار پیشین نشان می 

وده وکار برخوردار ناک  ها از فضای مناسب کسب  طی این سال
و بخش خصوصی نیز در راستای کمک بکه توسکعه و    است

کار گرفته نشده اسکت. بکر اسکاس    ه رفاه جامعه به درستی ب
یکی از حجم باالی اقتصاد زیرزمینی  ،مطالعار پژوهشگران

هکا و ککاهش     ککه تحکریم  معضالر جدی در کشکور اسکت   
گککذاری خککارجی نیککز بککه ایککن  ی نفتککی و سککرمایهدرآمککدها

و کارآفرینکان   گکذاران  سرمایه ؛ زیرامعضالر دامن زده است
در محیطی امکان فعالیت دارند که امنیکت حقکوق مالکیکت    

، و ثاار و امنیت در آن محی  وجود داشکته  شده تأمینافراد 
های تولیدی  حمایت ،، حقوق مالکیت شفافعاارتی بهباشد. 
باعکث   ،های اقتصادی و اجتماعی مناسب  ساختو زیر خوب

 .دشو گذاران می اعتماد و تشویق هر چه بیشتر سرمایه

 وکار ایران در جهان فضاي کسب جایگاهبررسی 

گکذاری مسکتقیم    بانک جهانی یککی از دالیکل سکرمایه   
بینکی   وکار قابل پکیش  ، محی  کسبرا خارجی در یک کشور

گکذاری   بنگاه سکرمایه ه یک ک. برای این[15]کند  تعریف می
مستقیم خارجی انجام دهد الزم اسکت شکروط زیکر محقکق     

 :شوند
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مشکهود، از   هکای غیکر   بنگاه باید در مالکیت دارایکی  .1
های کشور میزبان  مزیت نسای نسات به سایر بنگاه

  ؛برخوردار باشد
استفاده از عوامل تولید در کشور میزبان برای بنگاه  .2

  ؛باصرفه باشد )مزیت مکانی(
استفاده از این مزایا برای بنگاه بسکیار سکودآورتر از    .3

هکای مسکتقل    فروش و یا اجاره آنها به دیگر بنگکاه 
 [.  16]باشد 

بانکک جهکانی در مکورد فضکای      های گزارش (1)شکل  
 .دهد نشان می را سال این پنج طیکسب کار ایران 

 

 
بانک  بندي بر اساس رتبه 2013-2017وکار از سال  مقایسه جایگاه ایران با سایر کشورهاي منطقه در انجام کسب .1شکل 

 )منبع: نویسندگان( جهانی

 

وککار در ایکران، حکذف     از دالیل بهاود وضکعیت کسکب  
م توسک  دولکت، بهاکود روابک      رها، مهار تو تدریجی تحریم

تکالش بکرای برقکراری مجکدد      ،دیپلماتیک با سایر کشورها
ارتااطار تجاری با سایر کشورها و تکالش بکرای برقکراری    

 . وان نام بردت ثاار نسای اقتصادی را می
در مقایسه با سایر کشورهای جهان آمارهای کلی بانک 

دهد که اکرر کشکورهای اروپکا و امریککای     جهانی نشان می
اند و برخی کشورهای اروپکای   را داشته 38تا  1شمالی رتاه 

شککرقی، همچنککین، روسککیه، ترکیککه، کلمایککا، پککرو، شککیلی،  
 [.21ارند ]قرار د 76تا  39مکزیک، آفریقای جنوبی در رده 

ایاران در انجاام   هااي   مقایسه و تحلیل شاخص

 وکار   کسب

تکا   1392وکار از سال  های کسب در این بخش شاخص
 ( مقایسه و تحلیل خواهنکد شکد.  2017-2013) 1396سال 

آمارهای ارائه شده توس  بانک جهانی وضعیت ایران را بکه  
 دهد: ( نشان می1صورر جدول )
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  2013-2017هاي   بندي بانک جهانی از سال وکار در ده شاخص رتبه . وضعیت و رتبه ایران در حوزه انجام کسب1جدول 

[17-21] 

 ها شاخص

 
 رتبه ایران

شروع 

 وکار کسب

اخذ 

مجوزهاي 

 ساخت

کسب 

انشعاب 

 برق

ثبت 

 مالکیت

اخذ 

 اعتبار

حمایت از 

گذاران  سرمایه

 کوچک

پرداخت 

 مالیات

تجارت 

 فرامرزي

اجراي 

 قراردادها

وفصل  حل

ناتوانی در 

پرداخت 

 دیون

2013 87 166 88 163 165 150 129 53 62 126 

2014 107 169 169 168 86 147 139 153 51 129 

2015 62 69 172 161 89 154 124 148 66 140 

2016 87 69 88 91 97 150 123 167 62 140 

2017 102 27 94 86 101 165 100 170 70 156 

 

اخکذ  »دهکد ککه سکه شکاخص      این مقایسه نشکان مکی  
کسکب انشکعاب   »و « ثاکت مالکیکت  »، «مجوزهای سکاخت 

   به ترتیکب بیشکترین بهاکود را طکی ایکن پکنج سکال       « برق
 اند.  داشته

طکی ایکن   « سکاخت اخذ مجکوز  »بر این اساس شاخص 
های انجام شده  درصد بهاود داشته است. بررسی 75ها   سال

-17دهکد ]  در عوامل مؤثر در ارزیابی این شاخص نشان می
و « تعداد روزهای صکدور مجکوز  »[ که دو عامل: کاهش 21

از مؤثرترین عوامکل  « کیفیت در ساخت»شدن مؤلفه  افزوده
 شوند. در بهاود این شاخص محسوب می

وسکازهای   ، بهاود این شکاخص باعکث سکاخت   از طرفی 
ای نظیکر   رویه و در مواردی باعث بروز مشکالر عدیکده  بی

افزایش تراکم در برخی مناطق شهری شده، که از نتایج آن 
تکوان افکزایش ترافیکک شکهری و آلکودگی هکوا را نیکز         می

تسهیالتی ایجکاد  « اخذ مجوز ساخت»که در  برشمرد. با این
های اشکاره شکده بهاکود      یر شاخصشده و این شاخص و سا

اند، ولی وضعیت تورم و رکود اقتصادی مانع از توسعه  داشته
 وکارهای جدید در کشور شده است.  کسب
بیشترین بهاود را « ثات مالکیت»از آن در رده دوم  پس  

درصکد رتاکه آن در سکطح     43هکا   داشته که طی این سکال 
هش تعکداد  ککا »جهانی بهاود داشته است. در این شاخص، 

و همچنکین  « مراحل و روزهای اداری بکرای ثاکت مالکیکت   
در بخکش اداری از جملکه   « کیفیکت »شکدن شکاخص    اضافه

بنکدی جهکانی    عوامل مهم در بهاود ایکن شکاخص در رتاکه   
 اند.  بوده
سومین شاخص بهاودیافتکه طکی   « کسب انشعاب برق» 

درصکد ارتقکا یافتکه اسکت. در ایکن       41ها بود ککه   این سال
تعداد روزهای کسب از زمکان درخواسکت   »کاهش  شاخص،

« هککا شککفافیت در تعرفککه»و همچنککین، « تککا صککدور مجککوز
 اند.  ترین عوامل در بهاود این شاخص مهم
توجکه در سکه    دهکد، بهاکود قابکل     مطالعار نشکان مکی   

و « ثاکت مالکیکت  »، «اخکذ مجکوز سکاخت   »شاخص فکوق،  
، به طور مشخص به کاهش زمکان و  «کسب انشعاب برق»

مراحل اداری و به عاکارتی ککاهش بروکراسکی و همچنکین     
 افزایش کیفیت آنها بستگی داشته است.

نسکات بکه    2017در سکال  « پرداخت مالیکار »شاخص  
درصدی داشته اسکت. از نظکر    17های پیشین بهاودی  سال

های تأثیرگذار بر این شکاخص طکی    اداری و عوامل و مؤلفه
بنابراین، از دالیکل   این پنج سال تغییری حاصل نشده است.

در سکایر کشکورها     تواند افت این مؤلفه بهاود رتاه ایران می
 باشد که باعث بهاود در رتاه ایران شده است.

بیشکترین  « تجارر فرامکرزی »از طرف دیگر در مقابل،  

نسات به  2017تنزل را در این مدر داشته است و در سال 
اسکت.  درصکد افکت رتاکه مواجکه بکوده       61بکا   2013سال 

هکای ایکن شکاخص نشکان      مطالعار دقیق آماری در مؤلفکه 
هکا بکا    [ تجارر فرامکرزی طکی ایکن سکال    21-17دهد ] می

 2016های  که در سال تغییراتی مواجه بوده است. با وجودی
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آن بهاککود یافتککه و از میککزان    مؤلفککه زمککان در  2017و 
وجکود ایکن شکاخص     روکراسی نیز کاسته شده اسکت، بکا   وب

ی در سکطح جهکانی تنکزل ککرده اسکت. از      تجارر فرامکرز 
توانکد در تنکزل ایکن شکاخص مکؤثر باشکد و        عواملی که می

توجه این شاخص در سکایر کشکورها    تواند به بهاود قابل  می
 کمک کند.

شاخص دیگری است که طی این « اخذ اعتاار»شاخص  
ترین موانع  ها در سطح جهانی تنزل کرده است. از مهم سال

هکای   ، بکاال بکودن هزینکه   کشورعتاار در شاخص اخذ وام و ا
فقدان دسترسی مناسکب بکه اعتاکارار، ضکعف      تأمین مالی، 

ها، مطالاار معوق، فقکدان   نظام بانکی در تأمین اعتاار طرح
 بندی اعتااری است.   سیستم اعتاارسنجی مشتریان و رتاه

متولی اصلی این شاخص در کشور بانک مرکزی اسکت   
تواند در رشد و توسکعه   نین می[. افت این شاخص همچ22]

گذاران کوچک نیز عالوه بر موضوع رکود اقتصادی،  سرمایه
که در باال بکه آن اشکاره شکد، تأثیرگکذار باشکد. رتاکه ایکن        

افت ککرده   2016تا  2014نسات به  2017شاخص در سال 
درصدی داشته  33، رشد 2013است ولی در مقایسه با سال 

افت شاخص اخذ اعتاکار، در  ترین عوامل  است. یکی از مهم
« گیرنکده  دهنده و وام حقوق قانونی وام»این مدر مربوط به 

تکرین   است که طاق آمارهای بانک جهانی ارزیابی آن پایین
 سطح خود قرار دارد. 

، در سال «وفصل ناتوانی در پرداخت دیون حل»شاخص  
درصد  14، کاهش رتاه داشته و 2013نسات به سال  2017

توان  ست. از عوامل مؤثر در افت این شاخص میافت کرده ا
هکا و مطالاکار شکرکت     های زمکان تسکویه بکدهی    به مؤلفه

مقروض، هزینه دادخواهی برای انحالل فعالیت و بازسکتانی  
 توس  بستانکاران از شرکت ورشکسته اشاره کرد.

 2017در سکال  « وککار  شکروع کسکب  »بررسی شاخص 
ین رتاه شاخص در دهد که ا نشان می 2013نسات به سال 

تکوان   درصد افت کرده است. از دالیل افت آن مکی  7حدود 
 به افزایش تعداد مراحل و روزهای اداری اشاره کرد.

وککار در کشکور، اداره    متولی اصلی شاخص شروع کسب 
های سازمان ثات اسناد و امالک است ککه    کل ثات شرکت

امدسکازی  ها و کار  باید بازنگری و اصالح فرایند ثات شرکت 
هکای مکرتا  بکا      [. دیگر دستگاه22این حوزه را لحا  کند ]

این شاخص در ایران، سازمان امور مالیاتی کشکور، روزنامکه   
رسمی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، بانک عامکل )بانکک   

 . 1اند ملی ایران( و اداره پست
طکی ایکن پکنج سکال بکا       «اجکرای قراردادهکا  »شاخص  

 4ساله مواجه بود و حدود   ره پنجهای کمتری طی دو نوسان
است. الزم بکه ذککر اسکت ککه شکاخص       درصد افت داشته

در سطح جهانی  70رتاه  2017در سال « اجرای قراردادها»
 دارد. 
شکده، دو شکاخص    هکای مطالعکه   در میان کلیه شکاخص  
حمایککت از »و  2«وفصککل نککاتوانی در پرداخککت دیککون حککل»

طی این پنج سال همواره در کشور  «گذاران کوچک سرمایه
                                                                                    

هاا، میاامع و    کار، دفتار وا   و شاخص شروع کسمبرگرفته از  .1

هااا   گاذارا و کماک   المللای ساازمان سارمایه    سسات بینؤم

 [.24] و [22] ا و فنی ایرانداقتصا

الز  به ذکر است که با توجه به اهمیت این شاخص در نتایج  .2

ضرورا دانستند توضیحاتی را این پژوهش، نویسندگان مقاله 

در خصوص این شاخص ارائه کنند. شاخص دهم بانک جهانی 

با « اخت دیوندوفصل ناتوانی در پر حل»کار،  و در انیا  کسم

اساات. از ایاان « Resolving Insolvency»عنااوان انتلیساای 

هاا مختلف، ترجمه و ت بیرهاا مختلفی به  شاخص در مقاله

[، 1« ]انحاالل و ورشکساتتی  » شرح زیر به عمل آمده است:

[ 9وکار ] [؛ خاتمه/ پایان کسم8« ]وکار ت طیل کردن کسم»

[؛ شاااخص 28] و [27« ]وفصاال ورشکسااتتی  حاال»[؛ 26]

[. باا توجاه باه ت ریاف     30کار ] و [، ت طیلی کسم29انحالل ]

بانک جهانی اقتصاد که که در ادامه به آن اشاره شاده اسات،   

فصال نااتوانی در پراخات     و حال »نویسندگان آن را شااخص  

اند که با ت ریاف باناک جهاانی مطابقات      ترجمه کرده« دیون

دارد. نکته مهم با توجه به ت ریف بانک جهانی این اسات کاه   

این شاخص م اانی نظیار ورشکساتتی، انحاالل، اتماا  و یاا       

کار را ندارد. بلکه به طور مشخص باه نااتوانی و    و خاتمه کسم

دارد. به این م نا کاه از نااتوانی   عیز در پرداخت دیون اشاره 

تااوان بااه صااورت مسااتقیم انحااالل و یااا   در پرداخاات نماای

وکااار را نتییااه گرفاات. ناااتوانی در   ورشکسااتتی آن کساام

توانااد باعااح انحااالل و یااا   وکااار در دراز ماادت، ماای کساام

کار شود. ولی به قطع در مرحلاه اول کاه    و ورشکستتی کسم

ین موضوع است؛ م ناا کننده هم مفهو  این شاخص نیز بیان

  ورشکستتی و انحالل ندارد. 
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اند و رتاکه آنهکا در سکطح جهکانی در      وضع نامناسای داشته
های آخر قرار دارند و نه فق  بهاکودی در رونکد آنهکا     ردیف

انکد. شکاخص    شود بلکه با افت هم مواجه بکوده  مشاهده نمی
، رتاکه  2017در سکال  « گذاران کوچکک  حمایت از سرمایه»

دهکد ککه ایکن     د. آمار نشان مکی در سطح جهانی را دار 165
شاخص همواره و حتی طی ایکن پکنج سکال مطالعکه شکده      
وضعیت نامناسای در سطح کشور داشته و توجه چندانی بکه  

گکذاران   نککردن از سکرمایه   بهاود آن نشکده اسکت. حمایکت   
شود  گذاری باعث می کوچک و نامساعد بودن فضای سرمایه

دیون خود را داشکته  ها نیز نتوانند توانمندی پرداخت   شرکت
هکا و   بندی از وضعیت کلیه شکاخص  (، جمع2باشند. جدول )

 کند. تغییرار آنها را به صورر کلی ارائه می

با توجه به مطالعار پیشکین در بخکش مکرور ادبیکار و      
شده، دالیل ناتوانی در پرداخت دیون و عوامکل   نتایج کسب 

شده در  توان به صورر مدل ارائه  محیطی مؤثر بر آن را می
 ( بیان و تحلیل کرد. 2شکل )
در این مدل، مسیر دالیل نکاتوانی در پرداخکت دیکون و     

شکدن شکرای     عوامل محیطی مؤثر بر آنکه باعکث بحرانکی  
شکده اسکت. وجکود     ای نشکان داده   صورر چرخه شود به  می

هکا و    پکاگیر و پیچیکده، باعکث تمایکل بنگکاه      و قوانین دسکت 
بخش غیررسکمی شکده و بکا تکأثیر     ها به فعالیت در   سازمان

ای  های گسترده که در اختیار عکده   عواملی نظیر شیوع رانت
المللکی، رککود و تکورم،     های بین گیرد، تحریم معدود قرار می

سوی اقتصاد غیررسکمی و زیرزمینکی سکوق پیکدا      تمایل به 
 کرده است.

 

 )منبع: نویسندگان( 1396-1392ها و تغییرات آنها از سال  ضعیت شاخصبندي از و . جمع2جدول 

 ها شاخص

وضعیت فعلی ایران 

 تغییرات ها در شاخص
 بهبود افت

   وکار شروع کسب

 ؛96و 95هاا  وکار در سال شروع کسم اضافه شدن بر ت داد مراحل و ت داد روزهاا 

 ؛1396و  1395هاا سال  اضافه شدن تفکیک جنسیتی در ارزیابی 

 وکار براا بانوان نسبت به آقایان؛ افزایش ت داد مراحل و روزهاا شروع کسم 

 شده براا اییاد کسم کار به صفر تنزل کرده است؛ حداقل سرمایه پرداخت 

  96-93اا ایران از سال  رتبه 40افت. 

   اخذ مجوز ساخت

  توجه ت داد روزهاا اخذ میوز؛ کاهش قابل 

  ؛«کنترل کیفیت»و « هزینه»هاا  شاخصاضافه شدن 

  27توجه رتبه جهانی: کسم رتبه  بهبود قابل. 

   کسب انشعاب برق

 کاهش ت داد روزها؛ 

 ها؛ اضافه شدن دو مؤلفه قابلیت اطمینان و شفافیت در ت رفه 

 در سطح جهانی. 100توجه رتبه، کمتر از   بهبود قابل 
 

 1
 

                                                                                    
وکار به صاورت زیار    ت ریف شاخص از نظر بانک جهانی کسم 

وکار به مطال ه مدت زمان، هزینه و نتییاه   است: انیا  کسم

هااا )داخلای( ملای و     روندهاا غیرقابل حال باراا شارکت   

انسیا  چهارچوب قانونی و قضایی قابل اجرا براا فرایندهاا 

پااردازد. اطالعااات و  حااالل و یااا سااازماندهی میاادد ماای ان

هاا مربوط به قوانین نااتوانی در پرداخات دیاون، از     شاخص

آیاد کاه توساط وکاال و      اا باه دسات مای    طریق پرسشانامه 
 

 

                                                                                    
شاوند و ساپس توساط     حقوقدانان ادارا در محال اخاذ مای   

مطال ه قوانین و مقررات مربوط و همچنین اطالعات عماومی  

ا ناتوانی در پرداخت دیون ماورد بررسای   در خصوص روندها

وفصال   بنادا اقتصاادا در ساهولت حال     گیرد. رتباه  قرار می

سازا فاصله نماره آنهاا تاا     ناتوانی در پرداخت دیون، با مرتم

نمره مرزا به منظور حل مشکل ناتوانی در پرداخت دیون به 

 آید. دست می
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 ها شاخص

وضعیت فعلی ایران در 

 تغییرات ها شاخص

 بهبود افت

   کسب انشعاب برق

 کاهش ت داد روزها؛ 

 ها؛ اضافه شدن دو مؤلفه قابلیت اطمینان و شفافیت در ت رفه 

 در سطح جهانی. 100کمتر از توجه رتبه،   بهبود قابل 

   ثبت مالکیت

 ها؛ کاهش ت داد مراحل و روزهاا ثبت، کاهش هزینه 

 اضافه شدن مؤلفه کیفیت ادارا به ارزیابی شاخص؛ 

  در سطح جهانی. 100توجه رتبه به کمتر از  کاهش قابل 

   اخذ اعتبار

  گیرندگان؛ وا دهندگان و  افت مؤلفه تقویت حقوق قانونی، براا حفاظت از وا 

 ؛  1394تا  1392هاا  توجه شاخص فوق در سال د قابلبهبو 

 1396و  1395هاا  افت شاخص فوق در سال. 

حمایت از 

 گذاران کوچک سرمایه
  

 ها در این شاخص؛   وض یت نامطلوب کلیه مؤلفه 

  سال اخیر؛   5مالحظه طی  فقدان تغییرات قابل 

 1396ر آن در سال رتبه نامطلوب در سطح جهانی و تنزل بیشت. 

   پرداخت مالیات

 اصالحات تدرییی در نظا  مالیاتی کشور؛ 

 ؛  92-97 هاا نبود تغییرات قابل مالحظه در سال 

 39 رتبه بهبود در سه سال اخیر؛ 

 .96و  95هاا  هاا ارزیابی این شاخص در سال تغییرات جزئی در مؤلفه    تجارت فرامرزي

   اجراي قراردادها

 ها؛   برخوردارا از ثبات بیشتر نسبت به سایر شاخص 

 ؛1395شدن مؤلفه کیفیت فرایند قضایی به ارزیابی این شاخص از سال  افزوده 

 ها.   حذف مؤلفه ت داد مراحل دادرسی از ارزیابی 

وفصل ناتوانی در  حل

 پرداخت دیون
  

  ؛1394سال افزوده شدن مؤلفه توانایی پرداخت دیون به ارزیابی این شاخص از 

 .شاخص فوق در ایران همواره روند نزولی داشته است 

 

تحلیل نویسندگان در خصوص دالیل ناتوانی در بازپرداخت دیون و احتمال ورشکستگی و عوامل محیطی مؤثر بر آن  .2شکل 

 )منبع: نویسندگان(
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شکده   هکای ارائکه    آمارشیوع اقتصاد زیرزمینی، که طاق 
درصکد   50توانکد تکا    های مجلکس مکی   توس  مرکز پژوهش

شکود از طرفکی، تکأثیر     اقتصاد کشور افزایش یابد، باعث می
عواملی نظیکر افکزایش قاچکاق، تکرویج فرهنکگ نامناسکب       

گذاری و افزایش ریسکک، و از طکرف دیگکر نقکض      سرمایه
از قوانین و مقررار مالکیت فککری تکرویج یافتکه و باعکث     

میان رفتن سالمت اداری شود. از بین رفتن سکالمت اداری  
گکذاری و   و تجارر ناسالم، باعکث ککاهش امککان سکرمایه    

هکای   هکا و شکرکت   های تجاری بکرای بنگکاه    توسعه فعالیت
خصوصی شده، ککه خکود باعکث افکزایش فکرار از پرداخکت       

شود. در نتیجه، این رونکد افکزایش روزافکزون     مالیار نیز می
های بزرگ را بکه همکراه     های کوچک و شرکت  نگاهفاصله ب

المللکی   گکذاری داخلکی و بکین    دارد و باعث کاهش سکرمایه 
شود. فقدان رشد اقتصادی بنگکاه و کوچکک مانکدن آن     می

منجککر بککه افککزایش بیکککاری، کککاهش اشککتغال و خککروج    
های فکری و مالی خواهد شکد و درنهایکت نکاتوانی     سرمایه
یون و احتمال ورشکستگی آنهکا را  ها در بازپرداخت د  شرکت

بکودن شکرای     دهنده نکامطلوب  افزایش خواهد داد، که نشان
نظام بانکی کشور و مطالاار معوق سیستم بانکی است ککه  

های خصوصی نیز پیش   در برخی موارد تا ورشکستگی بانک
 رود. می

در « کسکب مجکوز سکاخت   »با وجود اینککه از طرفکی،    
« اجرای قراردادها»ست و شاخص کشور بهترین رتاه را دارا

ای قکرار دارد؛ ولکی از    شکده  نیز در وضعیت به نسات ترایکت 
تجکارر  »صورر مشخص با افت شاخص  طرف دیگر، و به 

فقکدان بهاکود حمایکت از    »های اخیکر و    در سال« فرامرزی
، رشد و توسعه اقتصادی بکه راحتکی   «گذاران کوچک سرمایه

نککامطلوب در  میسککر نخواهککد شککد. همچنککین بککا وضککعیت 
گونکه   تکوان ایکن   ، می«وفصل ناتوانی در پرداخت دیون حل»

زند  تصور کرد که این شاخص نیز بر این پیچیدگی دامن می
و تا زمانی که وضعیت کشور از نظر وضع و اصالح قکوانین  

وپا گیر در رشد اقتصکادی بهاکود نیابکد و در وضکعیت      دست
د، گککذاران اصککالحاتی حاصککل نشککو   حمایککت از سککرمایه 

یابکد و امککان ورود    های فرامرزی نیکز بهاکود نمکی     تجارر
 سرمایه خارجی نیز بسیار کم خواهد بود.

 گیري نتیجه

در این بخش با توجه به اینکه متولی هر شاخص ککدام  
سازمان، وزارتخانه و یا قوه است، توضیح داده شده است که 

قرار های مربوط   ها باید بیشتر مورد توجه سازمان کدام مؤلفه
منظکور ارائکه    شود، در این بخکش بکه    گیرند. خاطرنشان می

هکای   پیشنهادهای مناسکب و مکؤثر، از اسکناد و پرسشکنامه    
هکای   منتشر شده توس  بانک جهانی بکرای تحلیکل مؤلفکه   

هکای جهکانی، نیکز     کننده و تأثیرگذار در بهاود شاخص تعیین
ا ه بندی از متولی شاخص ( جمع3شده است. جدول ) استفاده 

دهکد.   و روند تغییرار آنها را در پکنج سکال اخیکر ارائکه مکی     
تری در  های افت کرده در این پنج سال با رنگ تیره شاخص

 اند: شده  این جدول نشان داده

 ها، متولی آنها و تغییراتشان  . شاخص3جدول 

 )منبع: نویسندگان( 1392-1396از سال 

 ها شاخص ها متولی شاخص

 بانک مرکزا

 اقتصاد و داراییوزارت 

 اخذ اعتبار

 پرداخت مالیات

 تیارت فرامرزا وزارت صن ت و م دن

 کسم میوز برق وزارت نیرو 

 اخذ میوزهاا ساخت شهردارا

 قوه قضاییه

 وکار شروع کسم

 اجراا قراردادها

 وفصل ناتوانی در پرداخت دیون حل

 کوچکگذاران  حمایت از سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار

 اخذ میوز ساخت شهردارا

 ککه متکولی آن   « وکار شروع کسب»های  شاخص
و « اجکرای قراردادهکا  »ها است،   اداره ثات شرکت

زیکر نظکر   « وفصل ناتوانی در پرداخت دیون حل»
« ثاکت مالکیکت  »معاونت حقوقی قوه قضکاییه، و  

اند که زیر نظر قوه قضاییه مدیریت  چهار شاخصی
شوند. نتایج حاکی از این اسکت ککه در میکان     می

ها فق  شاخص ثات مالکیت طی این   این شاخص
ها نیازمند   ها بهاود یافته است و سایر شاخص  سال
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انکد. در ادامکه    ای از طرف قوه قضکاییه  توجه ویژه
ها بکه   پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت شاخص

 شوند: شرح زیر ارائه می

   کننکده وجکود مشککل     مطالعار پیشکین بیکان
کشکور   های اخیر در  طی سال« ثات مالکیت»

دهد که در ایکن حکوزه،    است. نتایج نشان می
توانککد بککا بهاککود کلیککه    قککوه قضککاییه مککی 

 2016های   ویژه در سال های خود به   شاخص
، و افککککزایش کیفیککککت در رونککککد  2017و 

تکوجهی   های اداری، باعث بهاود قابکل   فعالیت
 در رتاه جهانی ایران در ثات مالکیت شود؛

 در فراینککد  شککود، قککوه قضککاییه پیشککنهاد مککی
در راسککتای تسککهیل « وکککار شککروع کسککب»

وکککار و دالیککل وجککود  مراحککل ایجککاد کسککب
تمایزهککای جنسکککیتی در تعکککداد مراحکککل و  

 زمان انجام، بازنگری کند؛ مدر

      در خصوص اجرای قراردادهکا ککه زیکر نظکر
معاونت حقوقی قوه قضکاییه اسکت، بهاکودی    

سال اخیکر حاصکل نشکده و آمارهکا و      5طی 
دهد که فرایند کیفیت قضایی  مینتایج نشان 

ترین سطح کیفی را دارد؛ ککه شایسکته    پایین
است مورد توجه آن قوه محتکرم قکرار گیکرد.    

وککار   سزایی در کسب کیفیت قضایی تأثیر به
گذاری در کشور دارد. از جمله  و جذب سرمایه

عوامل مهم در افزایش کیفیکت قضکایی ککه    
د، تواند مکورد توجکه ایکن قکوه قکرار گیکر       می

ساختار دادگکاه و دادرسکی، مکدیریت مکوارد،     
 1اتوماسیون قضایی و حل اختالف جکایگزین 

است. در میان این چهار مؤلفه وضکعیت حکل   
اخکککتالف جکککایگزین در کشکککور، موقعیکککت 

 تری نسات به سایر موارد دارد؛ مطلوب

      شککاخص نککاتوانی در پرداخککت دیککون بککا
هککای زمککان، هزینککه و نککر  بازسککتانی  مؤلفکه 
شکود. در ایکن شکاخص، پیشکنهاد      می ارزیابی

                                                                                    
 . بر اساس آمار بانک جهانی1

های نر  بازپرداخکت و توانکایی    مؤلفه شود می
پرداخت دیون که امتیاز بسیار کمی را نسکات  

، مورد توجکه  2اند های پیشین کسب کرده  سال
والن قکرار گیرنکد. در   ئانکدرکاران و مسک   دست

مؤلفه توانایی پرداخت دیکون، عکواملی نظیکر    
هککای  شککروع دادرسککی، مککدیریت دارایککی   

بککدهکاران، سککاختاردهی مجککدد دادرسککی و  
مشارکت طلاککاران تأثیرگکذار اسکت، ککه در     

هکای بکدهکاران و    میان آنها مدیریت دارایکی 
مشککارکت طلاکککاران در بککدترین وضککعیت   
خودند؛ ککه شایسکته توجکه خکاص مقامکار      

 قضایی در این خصوص است.
  اخذ مجوز ساخت که در آن ایران کمترین رتاه را

کسکب   2017هکا در سکال     یه شاخصدر میان کل
دارد. نکتکه   کرده است، زیر نظر شکهرداری قکرار  

مهم این است که با وجود اینکه تکالش شکده بکا    
بهاود شرای  اخذ مجوز، به رشد اقتصادی کشکور  

وسکازهای   حکال سکاخت    کمک شود، ولی در عین
ای نظیکر افکزایش    های پیچیده  رویه نیز بحران بی

های نامعمول و در نهایت  تراکم شهری و ترافیک
بحران افزایش آلودگی هوا را ایجاد ککرده اسکت.   
بنککابراین توجککه و بررسککی مناسککب بککه ایککن امککر 

 ها قرار گیرد. تواند موردتوجه شهرداری می
 های توزیکع بکرق مسکئولیت      وزارر نیرو و شرکت

صدور انشعاب برق را به عهده دارند. نتایج نشکان  
وزهکای الزم بکرای   دهد که در کاهش تعداد ر می

صدور مجوز و افزایش کیفیت و قابلیت اطمینکان  
توجهی صکورر گرفتکه،    برق شهری، بهاود قابل 

توجهی  که باعث بهاود رتاه ایران به صورر قابل 
 در دو سال اخیر شده است.

   وزارر اقتصاد و دارایی کشور مسئولیت مکدیریت
را « پرداخت مالیار»و « اخذ اعتاار»های  شاخص

 هده دارد.بر ع

 
                                                                                    

 . همان2
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 دهد که در شاخص اخذ اعتاار،  نتایج نشان می
و بکه  « حقکوق قکانونی  »به طور عمده مؤلفه 

عاارتی حفاظت تضمینی از حقوق طلاککاران  
از طریق قوانین ورشکستگی در کشور پکایین  
است؛ و با وجود بهاود سه مؤلفه دیگکر، ایکن   
شاخص در سه سال اخیر به کمتکرین میکزان   

از سایر دالیل افت وضعیت خود رسیده است. 
توان به بهاود وضعیت این شکاخص   کشور می

در سایر کشورها نیز اشاره کرد؛ بنابراین توجه 
به ارائه راهکارهای مناسب در خصوص بهاود 
تضمین حقوق طلاکاران و همچنین پیشکنهاد  
راهکارهککای مناسککب بککرای جلککوگیری از    

هککای   ورشکسککتگی آنهککا در حککوزه مسککئولیت
 گیرد؛ تصاد و دارایی کشور قرار میوزارر اق

    در خصوص شاخص پرداخت مالیار ککه زیکر
نظر ایکن وزارتخانکه اسکت، بکه یقکین انجکام       
اصالحاتی در نظام مالیکاتی باعکث پویکایی و    

وکار شکده و بکار مالیکاتی     بهاود فضای کسب
هککا بککرای  توانککد یکککی از مشککوق کمتککر، مککی

 ها باشد. گذاری بنگاه سرمایه
 گکذاران   حمایت از سکرمایه » در خصوص شاخص

که بکر عهکده سکازمان بکورس و اوراق     « کوچک
سهولت شاخص مناسب »های  بهادار است، مؤلفه
گسکتره شکاخص شکفافیت    »، و «برای سهامداران

، بکدترین وضکعیت را در میکان کلیکه     «هکا  شرکت

شکود   ها دارند. به این منظکور پیشکنهاد مکی    مؤلفه
ی شکرکت،  عواملی نظیر: دسترسی به اسناد داخلک 

دسککتیابی طککی محاکمککه  شکواهد و مککدارک قابککل 
های قضایی و همچنکین   قضایی، تخصیص هزینه

شفافیت شرکت در سهم مالکیت، جاران خسارر، 
انککداز مککالی، کککه از عوامککل   حسابرسککی و چشککم

کننده ارزیکابی ایکن دو شکاخص محسکوب      تعیین
 .1شوند، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند می

  زیکر نظکر وزارر صکنعت و     تجارر فرامرزی ککه
معدن و تجارر قرار دارد و افت رتاه ایران در این 
  شککاخص بککا وجککود تغییککرار نککه چنککدان قابککل  

هکای آن، بکه معنکای افکت      ای در مؤلفکه  مالحظه
المللکی و رشکد بیشکتر سکایر      کشور در عرصه بین

هکای ایکن    کشورها در مقابل ایران اسکت. مؤلفکه  
ن نامطلوب شاخص که طی پنج سال اخیر همچنا

تواننکد بیشکتر مکورد توجکه      رسند، مکی  به نظر می
مسئوالن مربوط قرار گیرند. به قطع بهاود روابک   

الملل در بهاود ایکن شکاخص    سیاسی و رواب  بین
  تواند داشته باشد. نقش مؤثری می

در خصککوص محورهککای آتککی ایککن پککژوهش، مقایسککه  
مورد  تواند وکار کشور با سایر کشورها می های کسب شاخص

توجه قکرار گیکرد. همچنکین بررسکی تحلیلکی هکر یکک از        
توانکد از دیگکر    گانه به صورر جداگانه می های یازده شاخص
 شود. های آتی این پژوهش محسوب  موضوع
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Abstract 

An appropriate business environment is one of the important factors in the economic growth and 

development and in internal and international investment. The aim of this paper is to investigate and 

analysis the situation of Iran indexes from the viewpoint of business from 2013 to 2017. In this 

research, the analytic and longitudinal descriptive method was utilized. By utilizing the documentary 

and library studies and the published official statistics the indexes of business environment, the 

factors, evaluation components and the important barriers of each doing business indexes during five 

years in Iran, were analyzed. The findings showed that the indexes of"Dealing with construction 

permits", "Registering property" and "Getting electricity" have improved more than others index in 

recent years. The ranking of "Trading cross-borders", "Resolving Insolvency" and “Protecting the 

minority investors” were the most declining over the years. At the end of the paper, in conclusion and 

suggestion sections, we analyzed both the improved indicators and improving indicators for mentioned 

indexes. There are not significance change for the other indexes. 
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