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شوند، ميزان سهولت محيط توسط بانک جهاني منتشر مي 2005که از سال « وکارانجام کسب»هاي ساليانه در گزارش

نماگر در کشورهاي مختلف  10هاي کوچک و متوسط در قالب در طول چرخه عمر بنگاهوکار کسب حقوقي و اداري

شود. هريک از وکار، اعالم ميبندي کشورها از نظر سهولت انجام کسبرتبهصورت گيري شده و نتيجه هر سال بهاندازه

هاي اين گزارش از طريق پرسشنامه هاي زمان، هزينه، مرحله و غيره است. دادهگانه اين گزارش، ترکيبي از مؤلفه10نماگرهاي 

 .شوندميآوري و نظرسنجي از نمونه بسيار محدودي از فعاالن بخش خصوصي در هر کشور گرد

ازجمله علل وکار قرار گرفته و به داليل مختلف بندي گزارش انجام کسبدر رتبه 2006جمهوري اسالمي ايران از سال 

خصوص ارسال اطالعات اشتباه از ايران(، تاکنون به بهسيس و اداره واحد توليدي در ايران( و غيرفني )نظير دشواري تأفني )

روند نزولي رتبه ايران از ابتداي حضور در اين گزارش، در سال ت نيافته است. جايگاه مطلوبي در اين گزارش دس

هاي دليل بازنگري بانك جهاني در دادهيكباره شروع به بهبود كرد، كه بخش عمده اين بهبود رتبه به به 2015

انجام شده در مورد ايران، تنها  هايهاي مجلس، در بازنگريهاي مرکز پژوهشطبق بررسي هاي گذشته بود.اشتباه سال

 2اند.هاي گذشته در ارسال اطالعات تعديل شدهبخشي از خطاهاي فاحش سال
 

 2011-2020هاي سال وكار بانك جهاني،نمودار رتبه ايران در گزارش انجام كسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هاي مختلفوکار سالهاي انجام کسبگزارش :مأخذ

                                                                                       

  مار گزارش از منابع زير استخراج شده است:اطالعات و آ .1

-World Bank Group, Doing Businee 2020, Economy Profile, Iran, Islamic Rep 

-www.doingbusinss.org, Historical Data 
 در دولت عملكرد. 1: وکارکسب محيط به مربوط قوانين اجراي درباره نظارتي گزارش اسالمي، شوراي مجلس هايپژوهش براي مطالعه بيشتر رجوع کنيد به: مرکز .2

 .1395 ،15182 مسلسل شماره ،(وکارکسب محيط مستمر بهبود قانون (4) ماده نظارتي گزارش) جهاني بانک کاروکسب انجام گزارش در ايران رتبه کاهش
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 128رتبه ايران از  2020وکار براي سال اما در آخرين گزارش انجام کسب ،مجدداً روند نزولي در رتبه کشور آغاز شد 2017از سال 

دليل بهبود وضعيت ايران با يک رتبه تنزل )بهانداز، بهبود يافته است. البته در مقايسه با کشورهاي سند چشم 127در سال گذشته به 

دليل عملكرد واقعي در بخش اصالحات در اين گزارش کشور قرار گرفته است. تنها موردي که به 25پاکستان( در جايگاه بيستم در ميان 

منفي بر رتبه کشور داشته باشد. در ثير  بايد تأاست که قاعدتاً« ثبت مالكيت»براي ايران ثبت شده، افزايش هزينه ماليات زمين در نماگر 

هاي اخير باالترين امتياز است(، براي اولين بار در سال 100نمره که  100اين گزارش، همچنين امتياز فاصله از پيشرو براي ايران )از 

وکار ت که شرايط کسبشود اين است که با وجود تغييري در مقرراالي که مطرح ميؤرسيده است. حال س 5/58به  6/58کاهش يافته و از 

ها ال در بازنگري دادهؤپاسخ اين س ر يک پله صعود کرده است؟در ايران دشوارتر کرده و امتياز کل کشور را تنزل داده، چگونه رتبه کشورا 

 ( است.2020وکار در گزارش جديد )و تغيير روش استخراج شاخص انجام کسب

 باشد:عامل چهار تواند ناشي از وكار بانك جهاني ميدر گزارش انجام كسب توضيح آنكه تغييرات رتبه هر كشور

 شناسي بانک جهاني در محاسبه شاخص، . تغيير روش1

 . انجام اصالحات واقعي توسط دولت، 2

  ،هاي گذشتههاي اشتباه سال. اعمال بازنگري در داده3

 . تغيير وضعيت ساير کشورها.4

)قبل و پس از بازنگري داده( را نشان  2019و  2020وکار در سال و رتبه ايران در نماگرهاي انجام کسب امتياز جدول زير مقايسه

 سازد. پذير ميتغييرات رتبه را امكان اي، تفكيک منشأمقايسه دهد. چنينمي

 

 2020بازنگري داده( و )قبل و پس از  2019 وكار در سالجدول مقايسه امتياز و رتبه ايران در نماگرهاي انجام كسب

 عنوان

 رتبه (100فاصله از پيشرو )امتياز از 

بدون  2019

 بازنگري

بازنگري  2019

 شده

تغييرات امتياز در 

 2019بازنگري 
2020 

 تغييرات امتياز

2020 
 تغييرات رتبه 2020 2019

 رتبه بهبود 1 127 128 کاهش امتياز 5/58 افزابش امتياز 6/58 98/56 کل شاخص

 رتبه تنزل 5 178 173 بدون تغيير 8/67 بدون تغيير 8/67 8/67 وکارشروع کسب

 رتبه بهبود13 73 86 افزايش امتياز 2/71 افزايش امتياز 8/70 1/69 وسازساخت هاياخذ مجوز

 رتبه تنزل 5 113 108 افزايش امتياز 4/69 افزايش امتياز 3/69 9/68 دسترسي به برق

 رتبه بهبود 20 70 90 کاهش امتياز 1/68 افزايش امتياز 69 64 ثبت مالكيت

 رتبه تنزل 5 104 99 بدون تغيير 50 بدون تغيير 50 50 اخذ اعتبار

 رتبه بهبود 45 128 173 بدون تغيير 40 بدون تغيير 40 40 داران خردحمايت از سهام

 رتبه بهبود 5 144 149 بدون تغيير 5/59 افزايش امتياز 5/59 8/56 پرداخت ماليات

 رتبه تنزل 2 123 121 بدون تغيير 2/66 بدون تغيير 2/66 2/66 تجارت فرامرزي

 رتبه تنزل 1 90 89 بدون تغيير 2/58 بدون تغيير 2/58 2/58 اجراي قراردادها

 رتبه تنزل 2 133 131 کاهش امتياز 1/35 بدون تغيير 6/35 6/35 ورشكستگيوفصل حل

 .، ايران2020و  2019وکار انجام کسب هايگزارش :مأخذ
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تغيير يافته و امتياز ايران « ردحمايت از سهامداران خُ»روش محاسبه امتياز نماگر بانک جهاني،  2020در گزارش سال 

افزايش  40به  3/33هاي مربوط به اين نماگر، از گونه تغييري در مقررات اين حوزه و نيز بدون تغيير در دادهبدون هيچ

ثير مثبت بزرگي أگونه تغيير و اصالح واقعي( در اين نماگر حاصل شده و ترتبه بهبود براي ايران )بدون هيچ 45نتيجه  . دريافته است

 بر رتبه کل کشور گذاشته است. 

 هزينه افزايش دليلبه «مالكيت ثبت» هزينه افزايش ،2020 سال در ايران اصالحات بخش در جهاني بانک وکارکسب انجام گروه

 کشور رتبه ،2020 سال در هزينه افزايش درصد 4/0 وجود با. است کرده گزارش را دارايي ارزش درصد 4/0 ميزان به زمين ماليات

 توسط که تجديدنظري در که دريافت توانمي ،2019 سال شده بازنگري هايداده بررسي با است. يافته بهبود رتبه 20 نماگر اين در

 اندازه از بيش گذشته هايسال در که مالكيت ثبت هزينه گرفته، صورت جهاني بانک به ارسالي هايپرسشنامه در خصوصي بخش

 اعالم گذشته هايسال از بهتر کشور رتبه اصالح، اين درنتيجه و يافته کاهش دارايي ارزش درصد 5/2 ميزان به بود شده برآورد واقعي

و اثر مثبت آن بر بهبود رتبه كل ايران، ناشي از بازنگري در « ثبت مالكيت»نماگر بهبود رتبه كشور در است. درواقع  شده

 هاي اشتباه گذشته است، نه اصالحات واقعي در مقررات يا عملكرد اين حوزه.داده

دليل و کاهش هزينه به امتياز شده 9/0ها موجب افزايش نيز بازنگري داده« وسازاخذ مجوزهاي ساخت»در نماگر 

شود و با افزايش درآمد سرانه صورت درصدي از درآمد سرانه محاسبه مي)هزينه نماگر به 2020ش درآمد سرانه ايران در سالافزاي

نيز  «دسترسي به برق» رتبه بهبود را در اين نماگر موجب شده است. در نماگر 13يابد( در مجموع نسبت محاسبه شده کاهش مي

تر وضعيت ساير اما بهبود سريع ،رانه اتفاق افتاده و تغيير مثبتي در امتياز کشور ايجاد شدهدليل افزايش درآمد سکاهش هزينه به

موجب بهبود  2019هاي سال نيز بازنگري در داده« پرداخت ماليات»در نماگر کشورها درنهايت موجب تنزل رتبه شده است. 

 اي كشور شده است.رتبه 5

دليل تغيير وضعيت تنها به« اجراي قراردادها»و « تجارت فرامرزي»، «اخذ اعتبار»، «وکارکسبشروع »تغييرات رتبه در نماگرهاي 

 ساير کشورها نسبت به ايران بوده است.

و مجلس شوراي  توان گفت تغييرات مثبت در امتياز و رتبه كشور خارج از محدوده اثرگذاري دولتدرنهايت مي

. درحقيقت تغييرات نداشته است 2020ر بهبود اندك رتبه كشور در سال بوده و دولت تقريباً هيچ نقشي د اسالمي

طور عمده و نيز تغيير وضعيت ساير ههاي گذشته بهاي اشتباه سالدليل بازنگري در دادهشناسي بانک جهاني و تغييرات بهروش

 اند.بانک جهاني شده 2020کشورها مانع از سقوط رتبه کشور در گزارش سال 

تقاي كشور به رتبه سوم در ميان كشورهاي منطقه براي ارقانون برنامه ششم توسعه ( 22)ده يف دولت در مارغم تكلبه

انداز نسبت به سال گذشته با يک رتبه تنزل کشور سند چشم 25وکار، جايگاه ايران در ميان در گزارش انجام کسب انداز،سند چشم

( نسبت به 62به  92رتبه بهبود )از  30است. شايان ذکر است عربستان سعودي با رسيده  جايگاه بيستمو جا ماندن از پاکستان به 

 بانک جهاني معرفي شده است. 2020عنوان کشور پيشرو در اصالحات در گزارش سال سال قبل به

وكار بانك جهاني كه كشورهاي پيشرو ازجمله گرجستان با ترين راهكار مورد توصيه گروه انجام كسباصلي

  «اندازي پنجره واحد الكترونيكيراه» اند،وكار شدهن موفق به جهش رتبه در شاخص سهولت انجام كسبآكارگيري هب
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هاي دپنجره واحد الكترونيكي با حذف مراجعات مكرر کارآفرين به نها وكار است.در تمامي مراحل آغاز و فعاليت كسب

 .شودمانع از اتالف زمان و هزينه مي مختلف حكومتي

وکار نداشته و تنها به متأسفانه تاکنون دولت عزم جدي در استقرار کامل پنجره واحد الكترونيكي در مراحل مختلف کسب

گونه هاي اخير بسيار جزئي بوده و هماناثرگذاري دولت نيز در سال ألذا تغييرات رتبه کشور با منش ،تاصالحات جزئي اکتفا کرده اس

وکار در دليل نقص شاخص سهولت کسبها بهشناسي و يا بازنگري دادهدليل تغيير روشرات عمده بهه پيش از اين اشاره شد تغييک

هاي در نهادها و دستگاهو سيستمي شدن فرايندها هاي اطالعاتي الكترونيكي چنانچه ايجاد بانک .حله گردآوري اطالعات بوده استرم

وکارهاي خصوصي يه براي تبادل اطالعات کسبئو نهادهاي زيرمجموعه قوه قضا هاهنگي وزارتخانهتر از آن همااجرايي کشور و مهم

هاي آينده خواهيم بود. وکار در سالشاهد جهش صعودي جايگاه کشور در گزارش انجام کسب مورد توجه جدي قرار گيرد، قطعاً

 .ثير مثبت داشته باشدأبه کشور تتواند بر بهبود رترد نيز مياصالح قانون تجارت در حوزه ورشكستگي و سهامداران خُ
 

 

 

 

 


