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ن سهولت قوانین و مقررات میزاهر سال ، «وکارسهولت انجام کسب» با انتشار گزارش 2005از سال ي جهان بانک

بندي کشورها اعالم صورت رتبهبهنتیجه را  گیري ونماگر اندازه 10را با  در کشورهاي مختلف وکارهابراي کسب

 د.کنمي

در گزارش تنها اصالح ثبت شده  کشور قرار گرفته است. 190ز میان ا 120، ايران در رتبه 2017در گزارش سال 

بهبود و توسعه پنجره واحد تجاري است که تبعات آن در کاهش اندك زمان صادرات و واردات  ،براي ايران 2017سال 

ت فرامرزي از رتبه ايران در نماگر تجار در اين موضوع، اما با توجه به بهبود بيشتر ساير كشورهاقابل مشاهده است، 

  1تنزل يافته است. 2017در سال  170به  167

به است جهاني آغاز شده  کار بانکوروند رو به بهبودي در رتبه ايران در گزارش انجام کسب 2015از سال 

هاي هاي سال. بررسي گزارشاسترسیده  2016در سال  118به  2014در سال  152نحوي که رتبه ايران از 

وکار هاي انجام کسبدر گزارش 2دهد در اين دوره تنها سه مورد اصالحجهاني نشان مي بانک 2014-2017

ها اتفاق افتاده است. دلیل بازنگري در دادهها بهبراي ايران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ايران در اين سال

اسالمي طي تحقیقي به سفارش مجلس شوراي  1393هاي مجلس در سالپژوهش ست مرکزا الزم به يادآوري

خطاي  نماگر 10در هر جهاني  هاي بانکدهندگان به پرسشنامهنشان داد در ارسال اطالعات توسط پاسخ

جهاني در  يید بانکأشوندگان مورد تسوي پرسشدلیل ارسال اطالعات نادرست ازبهگسترده اتفاق افتاده است و 

ن فاصله زيادي دارد و چنانچه در هر نماگر و مولفه، ايران، رتبه کشور در اين گزارش از وضعیت واقعي ايرا

تعیین  80، حدود 152بجاي  2014جهاني اعالم شود، رتبه ايران بايد در گزارش سال  اطالعات درست به بانک

ها در اختیار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت و مسئوالن اين شد. نتايج تحقیق مرکز پژوهشاعالم مي و

جهاني تالش کردند آنها را به استفاده از اطالعات درست از ايران متقاعد کنند. در  ه در مكاتبه با بانکوزارتخان

هاي جهاني در مورد ايران، طي سه سال اخیر، بخشي از خطاهاي فاحش سال هاي انجام شده بانکبازنگري

  3طالعات، بهبود پیدا کرده است.اند و رتبه ايران هر سال با اصالح اگذشته در ارسال اطالعات تعديل شده

                                                                                       

1. Doing Business 2017,full Report, P. 42. 

فرد  براي ايران ثبت شده است: حذف مرحله رزرو نام منحصر به 2017و يك اصالح در گزارش سال  2015دو اصالح در گزارش سال  .2

ر گزارش سال و حذف مرحله دريافت مجوز حفاري از شهرداري در نماگر دسترسي به برق د كاروبراي شركت در نماگر شروع كسب
 . 2017در گزارش سال  ، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاري2015

هاي مجلس شوراي اسالمي، گزارش نظارتي درباره عملكرد دولت در كاهش رتبه : مركز پژوهشبراي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به .3

 .1395كار بانك جهاني، وايران در گزارش انجام كسب
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مورد حقوقدان، قاضي، وکیل، مهندس ساختمان و يا بازرگان  80تا  70هر سال معموالً حدود  2003از سال الزم به يادآوري است 

. ندنکبه بانک جهاني ارسال ميمربوط به ايران را تكمیل و  هايپرسشنامه ،و همگي از بخش خصوصياعتماد و تأيید بانک جهاني 

هاي مجلس و مواجهه با اطالعات درست درباره مراحل، با حضور در مرکز پژوهش 1393نماينده تعدادي از اين وکال در سال 

( پرسشنامه مربوط به اين 1393ايران، به اشتباه خود اعتراف کرد و وعده داد از سال آينده ) وکار درهزينه ها و فرآيندهاي کسب

  كمیل کنند.گزارش را با دقت بیشتري ت

، رتبه واقعي )بازنگري و تصحیح 2016توان گفت طي سه سال منتهي به گزارش ي ميجهان هاي بانکاساس گزارشبر

رتبه ايران براي  2015بوده است. در واقع ابتدا در سال  117 و119، 132ترتیب به 2016تا  2014 شده( ايران از سال

رتبه کاهش  20رسید که همه اين  132به  152رتبه کاهش از  20و با  ( بازنگري و اصالح شد2014گزارش سال قبل )

با بهبود  2015تا  2014در ايران. سپس از سال  وکارکسبدلیل اصالح اطالعات بوده است نه اصالح واقعي وضعیت به

توان تبه آن بهبود را ميرتبه آن باز هم ناشي از اصالح اطالعات مربوط به ايران بوده و دو ر11که  اي مواجه هستیمرتبه13

نسبي در ايران سهل شده يا وضع  وکارهاي کسبواقعي مقررات و رويه طوربهناشي از يكي از اين سه عامل تلقي کرد: يا 

وضع ايران بهتر شده است. درباره اينكه سهم هر  گانه،ر روش محاسبه نماگرهاي دهاثر تغیی کشورهاي ديگر بدتر شده و يا بر

 توان کرد.نظر قطعي نمياظهار امل در بهتر شدن دو رتبه واقعي چقدر استيک از سه ع

رسید که  117به  119، دو رتبه ديگر بهبود پیدا کرد و از 2015رتبه ايران نسبت به رتبه واقعي سال  2016در سال 

گر نیز ناشي از يكي از اين سه ناشي از اصالح اطالعات مربوط به ايران بوده و بهبود يک رتبه دي يكي از اين دو رتبه بهبود

 120به  117هم رتبه ايران، سه رتبه بدتر شد و از  وکارکسبشده بوده است. در جديدترين گزارش سهولت انجام  عامل ياد

طبق گزارش  وکارکسبواقع وضعیت واقعي ن نسبي وضعیت ايران بوده است. دررتبه آن ناشي از بدتر شدسه رسید که هر 

 نداشته است. 2016تفاوت محسوسي با سال  2017سالي در جهان بانک

دلیل اصالح اطالعات رتبه بهتر شده که همگي به 32در عمل  رتبه ايران مجموعاً 2017تا  2014نتیجه اينكه از سال 

بجز اصالح اطالعات  داليليبهود، رتبه واقعي ايران برتبه به 32بر اين عالوه گذشته بوده است.هاي اشتباه ارسال شده در سال

يا تغییر روش در ايران يا بدتر شدن وضع نسبي کشورهاي ديگر و  وکارهاي کسبارسالي )سهل شدن واقعي مقررات و رويه

رتبه بدتر شده است. در واقع سه  ،2017رتبه بهتر و در سال  سه ،2016تا  2014هاي گانه(، در سالمحاسبه نماگرهاي ده

اي در سال سه رتبهدر ايران طي اين سه سال، بر اثر پسرفت  وکارکسبواقعي سهولت  - تماالًاح -سه رتبه بهتر شدن 

رين کشور در هر که فاصله کشورها از بهت« فاصله از پیشرو» ي با عنواني معیارجهان خنثي شده است. همچنین بانک 2017

فارغ از تغییرات رتبه را کشورها نسبت به خودشان  تغییرات اين معیار، پیشرفتکه  دهد تعريف کرده استنماگر را نشان مي

از  26/57به  2017نمره بوده که در سال  100از  81/58، 2014 سالدر براي ايران  دهد. معیار فاصله از پیشرونشان مي

 1کاهش يافته است و نشان از بدتر شدن وضع کشور دارد. 100

ي طي جهان بانك وكاركسبماگرهاي ايران در گزارش انجام وضعيت نتوان ادعا کرد واقعي مي طوربهدر نتیجه 

تر نشده است. سهلدر ايران  وكاركسبواقعي تفاوت چنداني نكرده و  طوربهدرمجموع  2017سه سال منتهي به 

                                                                                       

1  . http://www.doingbusiness.org/data/distance-to-frontier 
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 به اين سو، 1389فصلي از سال  طوربههاي اقتصادي سراسر کشور را که نظر تشكل وکارکسبهاي پايش محیط گزارش

 کنند.نیز همین نتیجه را تأيید مي نجندسمي

و نیز  1هاي بازنگري شدهو همچنین داده 2017-2014هاي وکار در سالهاي انجام کسبوضعیت ايران در گزارش

در هر نماگر در جدول  2017اساس گزارش سال بر 1404انداز هاي موضوع سند چشممقايسه با بهترين وضعیت در کشور

 .زير قابل مشاهده است

 

 اندازكار با بهترين كشور)هاي( سند چشمول مقايسه رتبه ايران در نماگرهاي گزارش انجام كسبجدو

 2017 2016 بازنگري 2016 2015بازنگري  2015 2014بازنگري  2014 عنوان
 كشورهايبهترين عملكرد 

 2017 ،اندازچشم سند 

301 132 152 كلرتبه   911  118 711  16گرجستان با رتبه  120 

 (جهان 8ستان )رتبه گرج 102 97 87 82 62 70 107 وکارشروع کسب

 (جهان 4امارات )رتبه  27 27 69 98 172 161 169 وسازاخذ مجوز ساخت

 (جهان 4امارات )رتبه  94 90 88 94 107 119 169 دسترسي به برق

 (جهان 3گرجستان )رتبه  86 85 91 89 161 159 165 ثبت مالكیت

 (جهان 7گرجستان )رتبه  101 97 97 90 86 86 86 تاخذ اعتبارا

 (جهان 3قزاقستان )رتبه  165 166 150 149 154 143 147 داران خردحمايت از سهام

 (جهان 1قطر امارات )رتبه  100 99 123 122 124 118 139 پرداخت مالیات

701 171 167 166 155 135 153 تجارت فرامرزي  (جهان 48ارمنستان )رتبه  

 (جهان 9قزاقستان )رتبه  70 69 62 62 66 67 51 اجراي قراردادها

 جهان( 31)رتبهصهیونیستي رژيم  156 155 140 137 138 137 129 ورشكستگي

 . (www.doing business.org)2017وکار بانک جهاني، سال سايت انجام کسب مأخذ:

 

یري نداشته و تغی 2016نسبت به سال  2017انداز در سال اي ايران در میان کشورهاي موضوع سند چشمجايگاه منطقه

اي ايران، به منظور ارتقاي جايگاه منطقهدهد که بهکشور باقي مانده است. اين امر نشان مي 25از میان  16 همچنان در رتبه

 وکار نیاز است. اصالحات بیشتري در زمینه محیط کسب

 دهد:ي نشان ميجهان کار بانکوانداز در گزارش انجام کسبورهاي سند چشمنمودار زير رتبه ايران را در مقايسه با کش

 

 

 

 

 

                                                                                       

 كار در دسترس است.و( هر كشور در سايت انجام كسبData Revisionبخش بازنگري داده ) .1

 http://www.doingbusiness.org/data/data-revisions 
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 اندازدر مقايسه با كشورهاي سند چشم 2017كار سال ونمودار رتبه ايران در گزارش انجام كسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .  (www.doing business.org )2017وکار بانک جهاني، سال سايت انجام کسب مأخذ:

 

 

 


