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 چکیده

 ونیز یگذارهیسرما انگیزه رفتن بین از و باعث دهدیم افزایش را اقتصادی یهابنگاه عملکرد هزینه وکارنامناسب کسب محیط

 1980 دهه اوایل از اقتصادی توسعه با آن وکارورابطه کسب محیط بهبود شودیم جهانی رقبای از دکنندگانیتول ماندن عقب

 جهانی مجمع جهانی بانک مانند موسسه چندین امروزه قرار گرفت موردتوجه دسوتو مطالعه پی و در میالدی

 بررسی از منظور کنندیم بررسی مختلف وکاردرکشورهای کسب محیط اکونومیست مجله یاقتصاد و واحد اقتصادبنیادهریتیج

 تیفیو ک و مقررات قوانین و ثبات حاکمیت یهادستگاه تیفیمانند ک اقتصادی موثربرعملکردواحدهای وکارعوامل کسب فضای

 وضعیت کنترل برای است اقتصادی یهابنگاه مدیران و مقررات فراترازاختیارات هاآن دادن رییتغ است که....و هارساختیز

 برای جهانی بانک متدلوژی باشدیم(شاخص)یابزار کنترل به وبهبودنیاز حفظ توسعه جهت از وکارهرکشوری کسب فضای

 فضای نمودن کمی جهت وکارکسب فضای دهد گزارش یقرارم ارزیابی مورد را عامل10کشوری وکارکسب فضای یبندرده

 کسب مستقیمابرانجام که را یمقرراتو  قوانین شاخص نیا کندیم استفاده وکارکسب سهولت شاخص کشورها از وکاردر کسب

 که یانکته یول شوندیم یبندرتبه آن از با استفاده جهان کشور 190 کرده یو بررس معرفی مؤثرند وکارورشداقتصادیکشورها

 کشور یک در پس.ترندمناسب و کار وکارورشدکسب کسب جادیا برای برخی یول کنندیم استانهاواحدعمل بااینکه وجود دارد

 است همدان وکاردر کسب فضای بررسی مقاله این از قراربگیردهدف پایش مورد باید است مسئله مناطق بین تفاوت واحد هم

 وکاردراستان کسب وضعیت به با توجه که است آن از حاکی بررسی نتایج شدهاستفاده یاکتابخانه از روش منظور این برای

 صحیح مدیریت تورم نرخ آوردن پایین جهت تالش رینظ یبا اقدامات هاشاخص ارتقاء خصوص در الزم اقدامات به توجه ضرورت

 کاهش استان اقتصادی مدیران نیدر ب کارآفرینی فرهنگ بازارارزوارتقاء مدیریت بخش در بخصوص هارساختیز کیفیت ارتقاء

 به الزامی اتیو شکا دعاوی به رسیدگی کردن ترو ساده  قضایی امنیت کارافزایش بازار ساماندهی در اقتصاد دولت مداخالت

 است 6.21 کشورها که متوسط نسبت به کمی فاصله6.13 با همدان استانی مؤلفه 21 ارزیابی در نیو همچن رسدیم نظر

 مشکل همدان استان سطح در هاشاخص ارزیابی در و استان نامساعدترین8.30وبوشهربا مساعدترین68.4 با لیدارد اردب

 استان در شاخص مساعدترین ونقلحمل یهارساختیز و ضعف استان در شاخص نامساعدترین هابانک از تسهیالت دریافت

 گردید ارائه یو فرامل ملی استانی سطح در یشنهادانیپ پایان در است

 یاکتابخانه، همدان، مناطق، جهانی بانک.،وکارکسب فضای:هادواژهیکل

 

 

 

 



  

 :مقدمه

 از غیر دیگری هر منبع برهیتک زیرا ماند، خواهد لنگ زود یا دیر اقتصاد چرخ آن بدون و است اقتصادی هر محرکه نیروی تولید

 تولید به توجه اقتصاد در اصل ترینمهم بنابراین .رسید خواهد انتها به منبع آن روزی سرانجام و بود نخواهد همیشگی تولید

 دانش دارای که است متخصصانی یتجربه از استفاده آن یالزمه و دارد تدبیر و تعقل ،تأمل به نیاز خود که است داخل

 داد، گسترش را تولید فرهنگ باید آن، کنار در البته .هستند اقتصادی سازوکارهای از صحیح درك چنینهم تولید و اقتصادی

 .شود شمرده جامعه مقدس حتی و حاکم هایارزش جزو شغل ایجاد و داخلی تولید به توجه که ایگونهبه

 انتظار را اقتصاد توسعه و رشد توانیم حمایتی فعلی هایروش در دنظریتجد و خصوصی بخش و تولید از حمایت طریق از تنها

 نحوه تسهیل و تسریع است، تولید بدنه به آخر ضربه و مهلک سم که پاگیر و دست قوانین برخی اصالح یا و حذف .کشید

 بسیاری در که ناکارآمد مدیریتی نظام اصالح و اداری یهایبروکراس کاهش تولیدی، یهابخش به تسهیالت و اعتبارات تزریق

 با .گیرد صورت راستا این در باید که است اقداماتی ازجمله است، خطرناك داخلی تولید برای خارجی یهامیتحر از بیش مواقع

 و گرانی حل کلید باشد، تقاضا جوابگوی که کافی باعرضه تولید زیرا داد، کاهش نیز را تورم توانیم داخلی تولید از حمایت

 عامل و گذاشته تورم بر مستقیم ریتأث شود،می وارد آن به فشارهایی و شده یلطفکم تولید به که زمانی معموالً .است تورم

  .شد خواهد تورم افزایش

 دسته .نمود یبندطبقه کلی دودسته در را هاآن توانیم که است متعددی عوامل از متأثر اقتصادی یهابنگاه فعالیت و عملکرد

 سنجیده هاآن توسط ماً یمستق بنگاه کارایی و عملکرد کهیطوربه بوده هابنگاه قدرت و تسلط در که هستند عواملی اول

 این توانندینم هابنگاه مالکان و مدیران حالت این در که بوده بنگاه اختیار و اراده از خارج عوامل جزو دیگر دسته .شودیم

 ایجاد و تولید سهولت موجب هاآن بهبود که عوامل این از بخشی اقتصادی، ادبیات در .بخشند بهبود یا داده تغییر را عوامل

 موردتوجه اخیر دهه دو طی خصوصبه وکارکسب فضای .اندشدهشناخته «وکارکسب فضای» عنوان تحت ،شوندیم اشتغال

 .است گردیده مطرح اقتصادی کالن و خرد فضای دهندهارتباط عامل عنوانبه حوزه این ادبیات در و قرارگرفته

 فضای بررسی ،یامنطقه هر در آن به مربوط مقررات و قوانین و تولید سهولت لیوتحلهیتجز یهاراه از یکی یطورکلبه

 و غیرمولد زیرزمینی اقتصاد سمت به خصوصی بخش ،وکارکسب نامناسب فضای در .باشدیم منطقه آن در وکارکسب

 جهت از یامنطقه یا و کشور هر وکارکسب فضای وضعیت کنترل برای .ابدییم افزایش فساد و رشوه ،داکردهیپ سوق غیررسمی

 آن به دنبال و آن دورهای یریگاندازه و شاخص این انتخاب که باشدیم (شاخص)کنترلی ابزار به نیاز بهبود، و حفظ توسعه،

 .باشد اقتصادی وضعیت بهبود راهگشای تواندیم هابرنامه آن اجرای و بهبود یهابرنامه تعریف

 اساس بر است شده سعی تحقیق این در تولید، و اشتغال کلیدی متغیرهای بر آن ریتأث و وکارکسب فضای اهمیت به توجه با

 نماید، احصاء را استان وکارکسب فضای بر  مؤثر عوامل یا هاشاخص ،وکارکسب حوزه به مربوط یالمللنیب و ملی استانداردهای

 .گردد فراهم وکارکسب فضای دورهای پایش و سنجش امکان که یاگونهبه

 :نظری مبانی



  

 مالکان یا مدیران که است اقتصادی یهابنگاه بر عملکرد مؤثر عوامل ،وکارکسب محیط از منظور شد، بیان که طورهمان

از  یامجموعه وکارکسب محیط که است شدهگفته گرید تعریفی در .بخشند بهبود یا داده تغییر را هاآن توانندینم هابنگاه

 کیفیت کالن، اقتصاد ثبات .اندحاکم وکارکسب یهاتیفعال بر که است مقرراتی و نهادی حقوقی، شرایط ،هااستیس

 آمار، و اطالعات به دسترسی امکان و هزینه مقررات، و قوانین وضع نظام اجرایی، یهادستگاه کیفیت کشور، یهارساختیز

 ،دهندیم قرار تأثیر تحت را اقتصادی واحدهای عملکرد که هستند عواملی از ،دستنیازا دیگری عوامل و کار فرهنگ

 .بگذارند هاآن بر چندانی تأثیر توانندینم اقتصادی واحدهای مدیران کهیدرحال

 الزامات، این ترینمهم از یکی  .هستند مختلفی هایضرورت و نیازهاپیش نیازمند حیات، ادامه و فعالیت برای وکارهاکسب

 و نیتأم قانون حاکمیت توسط و بوده بندیدسته قابل وکارکسب محیط برای که الزاماتی .است مناسب حقوقی -قانونی بستر

 و برابر برخورد و برابر فرصت نیتأم مالکیت، حقوق تضمین و نیتأم بودن، بینیپیش قابل :از اندعبارت شوند،می تضمین

 .مبادله هایهزینه کاهش و حکومت منصفانه

 بینیپیش قابلیت یابد،می تحقق اقتصادی محیط در قانون حاکمیت استقرار با که است الزاماتی از یکی بینیپیش قابلیت 

  .است معقول هایبینیپیش اساس بر ریزیبرنامه و اقتصادی فعاالن و شهروندان توسط واحوالاوضاع

 در مالکیت حقوق از حمایت و تضمین میزان است؛ کاروکسب محیط برای الزامات از دیگر یکی مالکیت حقوق تضمین و نیتأم

 حقوق اقتصادی آثار .است اقتصادی هایفعالیت و کاروکسب در رگذاریتأث شدتبه یهامو لف افراد، دیگر و دولت تعدی برابر

 و اندازپس خصوصی، بخش گذاریسرمایه (اجتماعی و انسانی فیزیکی،) سرمایه انباشت :برشمرد بیترتنیابه توانمی را مالکیت

 ترینمهم اما .اقتصادی توسعه و رشد و ییرانت جو میزان بر ریتأث ،ییکار آ و منابع از کار آ استفاده خصوصی، بخش مصرف

 .آوردمی فراهم را ثروت خلق اجازه و کاروکسب فرصت و امکان که است آن مالکیت حقوق اقتصادی وجه

 نحو به بتوانند وکارکسب صاحبان که است فضایی کردن فراهم کار،وکسب محیط برای قانون حاکمیت دستاوردهای دیگر از

 قواعد با را خود رفتار مقامات و شهروندان آن در که است موقعیتی مبین قانون حاکمیت .کنند رقابت و فعالیت منصفانه و برابر

 التزام دستاوردهای ترینمهم از یکی .کنند کنترل و تنظیم است، آورالزام همگان بر و شدهرفتهیپذ که عمومی شدهشناخته

 اقتصادی فعاالن ویژهبه شهروندان، برای مبادله هایهزینه بودن معقول و بینیپیش امکان قانون، حاکمیت به حکومتی مقامات

 برای بازار عوامل .است نهادگرا اقتصاد مباحث ترینمهم از یکی آن، کاهش ضرورت و مبادله هایهزینه به مربوط مباحث .است

 کجا و چگونه مبادله هایفرصت بفهمند تا هستند هاییهزینه تقبل به مجبور شوند، امنیت با ایمبادله دادن انجام به قادر آنکه

 هایهزینه .دارند نام مبادله هایهزینه اصطالحاً هاهزینه این .است کدام احتمالی یهاینانینا اطم و مخاطرات و دهدمی رخ

 مبادله هایهزینه و مدیریتی مبادالت به مربوط مبادله هایهزینه بازار، مبادالت ازلحاظ مبادله هایهزینه دسته سه به مبادله

 .است شدهیبنددسته سیاسی

 -قانونی ضروری اصالحات هرگونه و شدهلیتبد توسعه برای اصلی شعار به امروزه قانون حاکمیت چگونه گفت باید شرایط این با

 المللیبین نهادهای توجه که است اساس همین بر .شودمی مطرح قانون حاکمیت لوای تحت کارها،وکسب بهبود برای حقوقی

 ییهامؤلفه به روزافزونی طوربه پردازند،می کشورها در کاروکسب محیط سنجش و ارزیابی و گوناگون ابزارهای و هاروش با که

 .است شده جلب شوند،می تلقی قانون حاکمیت استقرار پیامدهای ازجمله یبه نحو یا دارند قانون حاکمیت در ریشه که

نما  طریق از «حکمرانی» و «کاروکسب انجام» هایشاخص در که یمقررات گذار و مقررات کمیت و کیفیت ارزیابی ازجمله

 .گیردمی قرار ارزیابی مورد مختلف یهامؤلفه و گرها

 ،وکارکسب محیط مختلف یهامؤلفه ازنظر را مختلف کشورهای در وکارکسب محیط ،یالمللنیب مؤسسه چندین امروزه

 واحد و هریتیج بنیاد اقتصاد، جهانی مجمع جهانی، بانک به توانیم مؤسسات این مشهورترین از .کنندیم یبندرتبه



  

 که است این بر سعی ،شوندیم منتشر هرساله تقریباً که هاگزارش این در .کرد اشاره اکونومیست مجله اقتصادی اطالعات

 یکدیگر با کشورها مقایسه قابلیت تا درآید تصویر به کمی یهاشاخص اساس بر مختلف کشورهای در وکارکسب وضعیت

 .گردد ارائه وکارکشورها کسب محیط اصالح منظوربه پیشنهادهایی و شدهفراهم

 این .است قرارگرفته کار دستور در 2002 سال از مختلف، کشورهای در وکارکسب فضای بررسی پروژه جهانی، در بانک

 فعالیت بر را کشورها مقررات و قوانین تأثیر ،شودیم راهبری جهانی بانک خصوصی بخش توسعه بازوی توسط که طرح

 را کشورها ،کندیم تدوین که ییهاشاخص اساس بر و کرده بررسی هاآن عمر دوره طول در متوسط و کوچک یهابنگاه

 .دینمایم یبندرتبه

 کشور 133 و شاخص پنج گرفتن در نظر با و 2003 سال در جهانی، بانک وکارکسب فضای بررسی گزارش اولین

 حضور بررسی این در کشور 190و (شاخص ریز 10 و کلی شاخص یک شامل) شاخص11حاضر، حالدر  .است منتشرشده

 :پژوهش یهاهیفرض یا محوری سؤاالت .دارند

 :از اندعبارت ،هاستآن به پاسخگویی پی در حاضر تحقیق که یسؤاالت نیترمهم

 است؟ چگونه استان وکارکسب فضای فعلی وضعیت •

 ؟اندکدم همدان استان وکارکسب محیط بر مؤثر یهاشاخص •

 ( یاکتابخانه) اطالعات یآورجمع ه نحو ازنظر پژوهش روش و نوع 

 استان اقتصادی یهاتشکل و فعالین از ابتدا ،همدان استان در وکارکسب محیط استانی هایمؤلفه تعریف و شناسایی برای

 ـ داده پژوهش روش با .کنند ارائه استان در اقتصادی هایبنگاه اداره مشکالت و موانع درباره خود مستندات تا گردید دعوت

 هایحوزه همه در هابنگاه اداره مشترك موانع صورتبه وکارکسب محیط هایمؤلفه اقتصادی، هایتشکل ارسالی منابع از بنیاد

 .شد شناسایی کاری

 :یریگنمونه روش آماری، نمونه و جامعه 

و  کشاورزی معدن؛ صنعت؛ یهابخش در استان مطلع نظرانصاحب و گذارانهیسرما اقتصادی؛ فعاالن کلیه آماری جامعه

  باشندیم یگردشگر

 :پژوهش یهاافتهی کاربرد

 ایجاد و تولیدی مناسبات بهبود اقتصادی، رونق به تواندیم استان وکارکسب مهم یهامؤلفه شناسایی و وکارکسب فضای بهبود

 اشتغال افزایش تولید؛ مناسبات بهبود به جامعه نیاز پاسخگوی تواندیم طرح نتایج .گردد منجر استان و توسعه رشد و اشتغال

  .باشد رشد و یگذارهیسرما و

 

 :پژوهش پیشینه

 :باشدیم، به شرح ذیل قرارگرفتهو بررسی  موردمطالعهمطالعات و تحقیقات مشابهی که در انجام این پژوهش 

 :داخلی مطالعات

 با آن مقایسه و ایران اقتصادی رشد بر وکارکسب فضای یهاشاخص اثر بررسی به یامطالعه در (1392) همکاران و عبدالهی

 یهاکیتکن از استفاده با 2006-2011 سالهای طی (OECD) اقتصادی توسعه و همکاری سازمان عضو کشورهای

 بیشتر اثرگذاری از حاکی پژوهش نتایج .پرداختند وکارکسب فضای سایت و جهانی بانک آماری اطالعات و اقتصادسنجی



  

 توجه که باشدیم یموردبررس کشورهای اقتصادی رشد بر قراردادها اجرای و اعتبار اخذ خرد، سهامداران از حمایت یهاشاخص

 .باشد داشته همراه به یموردبررس کشورهای اقتصادی رشد بر ییبسزا ریتأث تواندیم هاآن بهبود و هاشاخص این به

 استفاده با «اقتصادی اندازچشم به دستیابی جهت وکارکسب فضای ارتقای» عنوان با پژوهشی در (1391) همکاران و وارث 

 ایران سالهستیب اندازچشم سند موردنظر منطقه در وکارکسب فضای آرمانی نقطه ترسیم به نخست سیتاپ س تکنیک از

 در هاشاخص این از یک هر اهمیت اساس بر را وکارکسب فضای یهاشاخص آنتروپی، تکنیک از استفاده با سپس و پرداخته

 .نمودند یبندتیاولو منطقه،

 همه در بلکه ،شاخص ریز چند یا یک در تنهانه کشورمان، در وکارکسب فضای وضعیت که است آن نمایانگر پژوهش یهاافتهی

 منطقه، در وکارکسب فضای آرمانی وضعیت به رسیدن برای باید رونیازا دارد، فاصله شدهمیترس آرمانی نقطه با هاشاخص زیر

 . داد انجام هاشاخص زیر همه در را اصالحاتی و تغییرات

 است وسازساخت پروانه گرفتن یهانهیهز کاهش آورده، دست به زیرشاخصها سایر میان در را اهمیت بیشترین که زیرشاخصی

 االجراالزم یهاهیرو تعداد به مربوط ،قرارگرفته آخر اولویت در و کرده کسب را اهمیت کمترین که زیرشاخصی همچنین و

 .باشدیم قراردادها شدن

 و ایران بین وکارکسب فضای بهبود با مرتبط یهاشاخص مقایسه و بررسی به یامطالعه طی (1390) فر فهیمی و اشرفی

 اعتبار، اخذ ،وکارکسب یک شروع قراردادها، اجرای بودن آورالزام یهاشاخص اساس این بر .پرداختند همسایه کشورهای

 از حمایت شاخص تیدرنها و مجوز اخذ مالکیت، انتقال و ثبت ،یمرزبرون تجارت فعالیت، یک انحالل مالیات، پرداخت

 عوامل و هاشاخص با رابطه در ایران .اندبوده ایران کشور در رتبه میزان کمترین دارای میانگین طوربه ترتیب به گذارانهیسرما

 از حمایت ،هاآن نیترمهم ازجمله و فعالیت ادامه راستای در اما نموده، عمل یخوببه وکارکسب فرایند یک شروع با مرتبط

  .باشدیم عملکرد در ضعف دارای گذارانهیسرما

 ابزارها برخی بعد و پرداختند وکارکسب فضای یهاچالش و هایینارسا شناخت به خود مقاله در ،(1390) منش علوی و تاری

 اساس بر را ایران وکارکسب فضای وضعیت و جایگاه سپس کردند، معرفی را هایینارسا نیا شناسایی برای الزم یهاشاخص و

 مواد ارزیابی به وکارکسب فضای اصالح برای ازیموردن اصالحی یهابرنامه از استفاده با و داده قرار یموردبررس هاشاخص این

 .پرداختند توسعه پنجم برنامه وکارکسب بخش

 نظام اصالح که رسید نتیجه این به وکارکسب فضای بر مالیاتی نظام ریتأث بررسی عنوان با یامقاله در (1390) ساالری

 ؛کندیم یگذارهیسرما به تشویق را هابنگاه کمتر، مالیات مالی بار .شودیم وکارکسب فضای پویایی و شادابی موجب مالیاتی

 درصد 7 تا یگذارهیسرما افزایش باعث افزودهارزش بر مالیات قبیل از غیرمستقیم یهااتیمال در کاهش درصد 10 کهیطوربه

 .شودیم

 این به و پرداخت وکارکسب فضای و جهانی یریپذرقابت شاخص در ایران جایگاه بررسی به پژوهشی در (1389) ایروانی

 مقام ابالغی اداری نظام کلی یهااستیس اجرای اساس همین بر .گردد اصالح کار انجام فرایندهای است الزم که رسید نتیجه

 تصویب مالیات، پرداخت بعد در .باشد داشته اسالمی ایران جایگاه ارتقای در یاکنندهنییتع بسیار نقش تواندیم رهبری معظم

 را کشور رتبه و باشد اثرگذار بسیار سیستم این شفافیت و کارآمدی در تواندیم آن صحیح اجرای و افزودهارزش مالیات قانون

  .برد باالتر شفاف اقتصاد به زیرزمینی اقتصاد تبدیل اهمیت به توجه با هامؤلفه سایر و مالیات پرداخت مؤلفه در

 بر اساس «اشتغال ایجاد در جهانی بانک وکارکسب گروه تجربیات و راهبردها بررسی» در مطالعه (1389) اقدم نصیری

 تسهیل اشتغال، ایجاد برای راه  بهترین که رسید نتیجه این به جهانی بانک یهاگزارش از استفاده با دسوتو و کوز یهادهیا

 .است  کاراتر و  کمتر مقررات وضع  طریق از وکارکسب محیط بهبود و اقتصادی یهاتیفعال

 با خصوصی بخش از حمایت در ایران صنعتی وکارکسب فضای ارزیابی به یامطالعه در (1388) همکاران و اسکندری جعفری

 برای متوازن امتیازی کارت و فازی مراتبسلسله تحلیل از تلفیقی رویکرد یک از و پرداخته متوازن امتیازی کارت رویکرد



  

 ایران در وکارکسب فضای مطلوب و موجود وضعیت نخست بخش در .نمودند استفاده ایران در صنعتی وکارکسب فضای ارزیابی

 مشتری، مالی، جنبه چهار در متوازن امتیازی کارت مدل اساس بر اکونومیست اطالعات واحد مطالعات نتایج ادامه در و بررسی

 فضای موجود وضعیت تحلیل از پس استخراجی یهاشاخص .گردید تحلیل و یبنددسته یادگیری و رشد و داخلی فرایندهای

 هاآن با متناسب و گردیده داروزن فازی مراتبی سلسله فرآیند تحلیل با بخش، این پیشروی یهاچالش و ایران وکارکسب

 جهت سپس و شناسایی کالن راهبرد 62 و طراحی خبرگان از نظرخواهی با خصوصی بخش توانمندسازی برای راهبردهایی

 انتخاب کالن راهبرد 16 تیدرنها ینظرخواه با و استفاده یبندتیاولو جهت  TOPSISروش از راهبردها نیمؤثرتر انتخاب

 .گردید

 "ایران در وکارکسب فضای اقتصادی یهاکنندهنییتع سایر و بانکی اعتبارات "عنوان با یامقاله در (1388) عباس لو و طیبی

 صنعت، ازجمله ایران اقتصادی یهابخش اشتغال بر کالن، یهاکنندهنییتع سایر همراه به بانکی تسهیالت اثرات بررسی به

 روش به و شد تصریح اشتغال مدل یک اساس، این بر .پرداختند (1350ـ1385) یهاسال طی در خدمات و کشاورزی

 در خواه اعتبارات، از استفاده داد نشان نتایج .گردید برآورد الذکرفوق یهابخش برای (SUR) نامرتبط ظاهربه یهاونیرگرس

 ریتأث ییزااشتغال در تواندیم و دشدهیتول افزایش به منجر گردش، در سرمایه نیتأم در خواه جدید، یهایگذارهیسرما

 یسازفراهم طریق از که است بانکی اعتبارات اشتغال، بر رگذاریتأث و مهم عوامل از یکی راستا، این در .باشد داشته ییبسزا

 .سازدیم فراهم کار جویندگان برای را شغلی یهافرصت ایجاد و توسعه زمینه تولیدکنندگان، برای یگذارهیسرما یهافرصت

 دستیابی برای کافی و الزم شرط موجود، اقتصادی واحدهای مالی مدیریت نحوه و کشور هر مالی و پولی نظام کارایی البته

 اعتبارات، مصارف بخش در چه و اعتبارات اعطای بخش در چه ،هاآن نبود صورت در که است اقتصادی مثبت آثار این به

  .ماند نخواهد جای بر انتظار مورد و مطلوب اثرات

 وکارکسب فضای ،سوکی از "ایران وکارکسب فضای بهبود در سرمایه بازار نقش" عنوان با یامقاله در (1388) یآبادصالح

 سایر برای است قادر بازار این که ییهاتیقابل و هافرصت دیگر، سوی از و نموده بررسی را ایران سرمایه بازار در جدید،

 گسترش به کمک برای سرمایه بازار یهاروش از یکی ،ردیگیم نتیجه وی .است داده قرار مدنظر را نماید، فراهم بازارها

 .است هاطرح مالی نیتأم جهت مختلف بهادار اوراق انتشار برای الزم تسهیالت و امکانات کردن فراهم ،وکارکسب فضای

 برای پیشرفته و فعال بازارهای ایجاد نیز و بازار عملیات و هاتیفعال تسهیل برای الزم نهادهای ،یگذارهیسرما ابزارهای توسعه

 در وکارکسب فضای بهبود به کمک برای سرمایه بازار اساسی راهکارهای دیگر از مختلف بهادار اوراق معامالت و انتشار

 نیز و وکارکسب یک آغاز تسهیالت و زمان شاخص ،وکارکسب فضای ارزیابی یهاشاخص بین در .باشدیم ایران اقتصاد

 به تواندیم که اصالحاتی مقاله این در .دارد قرار سرمایه بازار ناظر نهاد با تنگاتنگی ارتباط در ،گذارهیسرما از حمایت شاخص

 پشتیبانان از یکی سرمایه، بازار که گرفته نتیجه و گردیده بررسی شود، منجر مزبور فضای ارزیابی یهاشاخص رونق و بهبود

 .بود خواهد «آگاهانه سرمایه» انداختن جریان به دلیل به اقتصادی رشد و نوآوری آفرینی، اشتغال برای قوی

 تسهیل و وکارکسب فضای بر  ارتباطات و اطالعات فناوری اثر» عنوان با پژوهشی در (1387) همکاران و مراد حاصل

 را تجاری تسهیل و  وکارکسب فضای بر مؤثر عوامل به مربوط پایه مدل دو موجود، نظری مبانی از استفاده با «تجاری

 فضای بر ارتباطات و اطالعات فناوری تأثیر بررسی به افتهیتوسعه و توسعهدرحال کشورهای از گروه دو برای نموده استخراج

 و وکارکسب  فضای بر ارتباطات و اطالعات فناوری معنادار تأثیر از حاکی نتایج .اندپرداخته تجاری تسهیل و وکارکسب

 .است توسعهدرحال کشورهای در اثر این بودن نامشخص و افتهیتوسعه  کشورهای در تجاری تسهیل



  

 محیط پایش فصلی یهاگزارش در نیز اسالمی شورای مجلس یهاپژوهش مرکز وکارکسب محیط مطالعات گروه دفتر

 با و کشور سراسر صنعتی یهاکارگاه و اقتصادی یهاتشکل ،هابنگاه از تعدادی همکاری با 1389 سال از که ایران وکارکسب

 .دینمایم ارزیابی را ایران در وکارکسب محیط ملی یهامؤلفه ،کندیم منتشر و تهیه میدانی پیمایش و نظرسنجی از استفاده

 :خارجی مطالعات 

 هرناندودسوتو مطالعات پی در و میالدی 1980 دهه اوایل از اقتصادی توسعه با آن رابطه و وکارکسب محیط بهبود

 کارشناس 100از بیش شامل) تحقیقاتی تیم یک همراه به خود تحقیقات در دسوتو .گرفت قرار موردتوجه پرویی اقتصاددان

 بخش شدنلیتبد باعث مختلف درکشورهای اداری دیوانساالری و سخت موانع که دریافت (اقتصاد و مدیریت حقوق،

 یدرب .است کرده مواجه مشکل با را کشورها در اقتصادی توسعه و شده غیرمولد و غیررسمی زیرزمینی، بخش به خصوصی

 یگذارهیسرما و تولید موانع شناسایی برای دقیقی نسبتاً و مستمر تحقیقات یالمللنیب گوناگون مؤسسات دسوتو، تحقیقات

  .است قرارگرفته موردتوجه اقتصادی، توسعه راهبردهای از یکی عنوانبه «وکارکسب محیط بهبود» و اندداده انجام

، اشاره شدهانجام وکارکسب فضای موضوع با کشور از خارج در که تحقیقات و مطالعات نیترمهم از تعدادی به زیر در

 :گرددیم

 پرداخته 2006-2010 دوره در جهان کشور 172 در اقتصادی شد و کار فضای اصالحات بررسی به ،(2012) حیدر ابراهیم

 .دارد کشورها اقتصادی رشد با یداریمعن مثبت ارتباط وکارکسب فضای اصالحات که است آن بیانگر وی تحقیق نتایج .است

 چگونگی بررسی به و دهدیم قرار موردمطالعه جهان کشور 92 در را هاشرکت ثبت خود در مقاله، (2012) الو و کالپر

 .دهدیم قرار موردمطالعه جدید یهاشرکت ثبت روی بر را هاشرکت ثبت اصالحات اثرگذاری و جدید وکارکسب ثبت سهولت

 ایجاد برای ،هانهیهز کاهش بر یتوجهقابل اثر (درصد 40 از کمتر کل در) کوچک اصالحات که دهدیم نشان نتایج

 .است مرتبط اقتصادی رشد با و ضروری مدرن اقتصاد پویایی برای ینیکارآفر همچنین .ندارد جدید یهاشرکت

 بانک یک از استفاده با هاآن .پرداختند نوپا یهابنگاه مالی نیتأم بر وکارکسب محیط اثر بررسی به (2010) کالپر و چاویز

 وکارکسب محیط با آن ارتباط و هابنگاه مالی نیتأم نوع بررسی به کشور 100 در بنگاه هزار 70 بر مشتمل اطالعاتی

 یهارساختیز و قانون حاکمیت مثالعنوانبه وکارکسب محیط یهاشاخص و نهادی محیط کیفیت داد نشان نتایج .اندپرداخته

 همچنین .دارند رسمی مالی نیتأم به نوپا یهابنگاه ژهیوبه هابنگاه دسترسی تسهیل بر زیادی ریتأث اعتباری، اطالعات

 در البته بانکی، منابع تا اندشده مالی نیتأم غیررسمی شکل به بیشتر قدیمی یهابنگاه به نسبت نوپا و جدید یهابنگاه

 که کنندیم استفاده بیشتر بانکی منابع از نوپا یهابنگاه است، ترعیوس و بهتر اعتباری اطالعات و قانون حاکمیت که کشورهایی

  .دارد وجود افتهیتوسعه کشورهای در عمدتاً  مسئله این

 فضای :وکارکسب فضای یهاشاخص و وکارکسب ایجاد چگونگی» عنوان تحت تحقیقی در (2010) پرچت و دریمر

 عملیات ساخت و ایجاد زمان عملیات، اجاره زمان گرفتن شاخص سه «هابنگاه در کنترل فضای وجود هنگام در یگذارهیسرما

 دادند نشان آنان .اندپرداخته جهان کشور 100 از بیش در یگذارهیسرما جو مقایسه به و نموده ارزیابی را کاال واردات زمان و

 در گرفته صورت سیاستی اصالحات تأثیر تحت موضوع این که باشدیم تأثیرگذار و مهم عامل زمان ،وکارکسب فضای در که

  .است کشور هر

 بین متقابل بحث به «کارآفرینان اقتصاد در قرمز نوار و وکارکسب مقررات و قوانین» عنوان با یامطالعه در (2010) نیسترام

 در تابلویی یهاداده روش از استفاده با تجربی بخش در وی .است پرداخته کارآفرینی یهاتیفعال و وکارکسب مقررات و قوانین

 ییکار آ و کارآفرینی بین روابط در بسط و شرح به OECD کشور 23 یهاداده  از استفاده با 1972-2002 زمانی دوره



  

 و قوانین  ییو کارا کارآفرینی بین مثبت رابطه وجود دهندهنشان تحقیق این نتایج .است پرداخته وکارکسب مقررات و قوانین

 .باشدیم وکارکسب مقررات

 و برگ توسط که است یامطالعه عنوان «اساسی مفاهیم و گیری اندازهبه مربوط  مسائل :وکارکسب فضای یهاشاخص»

 و کار نیروی استخدام شاخص از انتقادی بررسی به توصیفی روشی با  مذکور مقاله .است گرفته صورت (2007) کازس

 یریکارگبه با را کار نیروی استخدام سیاستی کاربردهای همچنین و مفاهیم طرفکیاز .است پرداخته شاخص این یهااستیس

 دستمزد، حداقل کار، یالمللنیب قوانین در یریپذانعطاف دیگر سوی از و داده نشان وکارکسب فضای جهانی شاخص اجزاء

 ارزیابی را دستمزد بدون کار نیروی یهانهیهز نهایتاً  و ساالنه مرخصی کار، ساعت ،هاپرداخت جداسازی کار، نیروی اخراج

 استخدام شاخص در را  بهتری رتبه امور، این در  کمتر دخالت با کشورها که است آن از حاکی مطالعه این نتایج .است نموده

 .اندداده اختصاص خود به  کار نیروی

 این .است نموده یبندمیتقس گروه 6 در را مالی منابع و اعتبارات به هابنگاه دسترسی در مهم فاکتور 42 ،(2000) ریتان

 مشخصات بازار، مشخصات و شرایط خدمت، یا کاال مشخصات مدیر، تجربه واحد، مدیر شخصیت و هایژگیو شامل هاگروه

 و چین کشورهای متفاوت رویکرد دو مقایسه با یامقاله در (1999) استیگلیتز جوزف  .باشندیم مالی یهاجنبه و سازمان

 بخش به دولتی یهاشرکت واگذاری سیاست روسیه کشور داد نشان اقتصاد، در خصوصی بخش نقش افزایش در روسیه

 یهاشرکت واگذاری یجابه چین اما شد، روبرو نابرابری افزایش و اقتصادی رشد کاهش با مسیر این در و برگزید را خصوصی

 در خصوصی بخش سهم تنهانه کار این با و کرد مناسب وکارکسب و یگذارهیسرما برای را محیط خصوصی، بخش به دولتی

 .یافتند نجات فقر از نیز چینی میلیون 500 بلکه یافت، افزایش شدتبه چین اقتصاد

 جهان در ایران جایگاه و وکارکسب محیط پایش یهاشاخص •

 آماده زیر جدول در هاآن از برخی که دارد وجود یالمللنیب متعدد یهاشاخص وکارکسب محیط ارزیابی و پایش منظوربه

 ایران در وکارکسب محیط مؤلفه  22 فصلی طوربه پرسشنامه، از استفاده با نیز اسالمی شورای مجلس یهاپژوهش مرکز .است

  .دهدیم قرار یموردبررس 1389 تابستان از را

 وکارکسب محیط ارزیابی و پایش یهاشاخص از برخی 

 ایران رابط ایران رتبه متغیرها تعداد سابقه گزارش رویکرد دهندهارائه شاخص یا گزارش  نام

 11 2003 بنگاه ایجاد جهانی بانک وکارکسب انجام
 185 از 145

 کشور
 یگذارهیسرما سازمان
 اقتصاد وزارت خارجی

 -  6 - بنگاه اداره مشکالت جهانی بانک هابنگاه گزارش
 و کار تعاون، وزارت
 اجتماعی رفاه

 یریپذرقابت گزارش
 جهانی

 1979 اقتصادها یریپذرقابت اقتصاد جهانی مجمع
 و اصلی شاخص 12
 شاخص 100 از بیش

 فرعی

 144 ار 66
 کشور

 و صنایع بازرگانی اتاق
 ایران معادن

 اقتصادی آزادی
 و هریتیج بنیاد
 ژورنال تیاستروال

 آزادی و امنیت
 اقتصادی

 متغیر 50 و مؤلفه 10 1995
 177 از 168

 کشور
 تجار و وکال از تعدادی

 ایرانی

 فریزر مؤسسه اقتصادی آزادی شبکه
 و اقتصادی آزادی
  مقررات کیفیت

1997 
 42 و اصلی متغیر 8

 فرعی متغیر

 144 از 111
 سال در کشور

2010 

 تجار و وکال از تعدادی
 ایرانی

 جهانی باندهید
 کارآفرینی

 و لندن وکارکسب مدرسه
 بابسون مؤسسه

 1999 کارآفرینی ارزیابی
 کارآفرینی شاخص 16
 محیط شاخص 16 و

 وکارکسب
- 

 کارآفرینی دانشکده
 حمایت با تهران دانشگاه
 و کار تعاون، وزارت
 و اجتماعی رفاه

 تهران شهرداری

 وکارکسب ینیبشیپ
 مانیتور بیزنس مؤسسه

 اینترنشنال
 ریسک سنجش

  اقتصادی
1984 - 

 ارائه کیفی ارزیابی
 دهدیم

 تجار و وکال از تعدادی
 ایرانی

 محیط شاخص
 وکارکسب

 اطالعات واحد
 اکونومیست

  ریسک
 یگذارهیسرما

 متغیر 7 1996
 کشور 82 از 82
-2012 سال در

2016  

 جمهوری مرکزی بانک
 ایران اسالمی

 1390 خرداد ایران، در وکارکسب محیط مستمر بهبود سامانه اسالمی، شوراي مجلس یهاپژوهش مرکز



  

 بخش توسعه بازوی عنوانبه (IFC) المللیبین مالی نیتأم موسسه توسط هرساله 2003 سال  از وکارکسب انجام گزارش

 قوانینی و پردازدمی کشور هر در متوسط و کوچک وکارهایکسب بررسی به گزارش این .شودمی منتشر جهانی بانک در خصوصی

 هدف .کندمی ارزیابی سهولت نیز و شده صرف هزینه و زمانمدت ازنظر را هستند روبرو هاآن با خود فعالیت چرخه در یک هر که

 نظام بهبود و خصوصی بخش بهینه فعالیت موانع و هامحدودیت ،هاگلوگاه یافتن برای استاندارد شاخصی ایجاد موسسه این اصلی

 .است وکارکسب فضای بر حاکم حقوقی

 در .است آن غیرسیاسی ماهیت در ،یرتبه سنج مؤسسات هایبررسی از حاصل نتایج با مقایسه در گزارش این جدی تفاوت

 به توجه با و شدهلیتبد هاکشور وکارکسب فضای وضعیت سنجش برای معتبر شاخصی به جیتدربه بندیرتبه این حاضر، حال

 به مربوط اخبار انتشار میزان ساالنه، هایگزارش نتایج از گذارانسرمایه همچنین و مختلف کشورهای استقبال روزافزون میزان

 و گذاریسرمایه محل تغییر در گزارش این ساالنه انتشار آنکه ضمن .کندمی طی را صعودی روندی المللیبین هایرسانه در آن

 و شودمی ارزیابی "وکارکسب عمومی فضای" گزارش، این در .است بوده مؤثر اقتصاد یک در گذارانسرمایه حضور استمرار یا

 .است خصوصی بخش ژهیوبه اقتصادی فعاالن با تعامل در اقتصاد هر چهره نمایش آن نهایی هدف

 جهانی بانک وکارکسب گزارش در ایران جایگاه

 در شدهانجام تغییرات و اصالحات به توجه با را کشورها در وکارکسب وضعیت و شرایط جهانی بانک شد، بیان که طورهمان

 و مقررات و قوانین اعمال خصوص در را الزم اطالعات گزارش این .کندیم اعالم و بررسی سالیانه طوربه و خصوص این

 .دهدیم ارائه خارجی و داخلی گذارانهیسرما همچنین و اقتصادی گذاراناستیس به کشورها در وکارکسب فضای همچنین

 هاآن فعالیت نحوه بررسی با و نموده توجه داخلی متوسط و کوچک تولیدی واحدهای و هابنگاه به اول درجه در گزارش این

 حدودی تا بزرگ یهابنگاه زیرا ،دهدیم قرار ارزیابی مورد را هاشرکت و تولیدی واحدهای این مورداستفاده مقررات و قواعد

 خارجی عوامل ،گذاراستیس محافل در البی عملیات یا مصرفی فرهنگ تغییر برای تبلیغات مانند ییهانهیهز صرف با توانندیم

 بهبود دلیل همین به و ندارند قابلیتی چنین متوسط و کوچک یهابنگاه اما کنند، مهار را شانیهابنگاه عملکرد و اداره بر مؤثر

 .دارد زیادی اهمیت متوسط و کوچک یهابنگاه موفقیت و حیات ادامه برای وکارکسب محیط

 استفاده  وکارکسب سهولت شاخص از کشورها در وکارکسب فضای نمودن کمی جهت جهانی بانک وکارکسب انجام گزارش

 بررسی و معرفی مؤثرند کشورها اقتصادی رشد و وکارکسب انجام بر مستقیماً که را مقرراتی و قوانین شاخص، این .کندیم

 میزان ٔ  نهیدرزم را جهان اول رتبه .اندشده یبندرتبه آن از استفاده با جهان کشور190میالدی، 2017 سال در و کرده

 حفظ را رتبه این تاکنون2013 سال از که است داده اختصاص خود به سنگاپور کشور سال، این در وکارکسب انجام سهولت

 از اندعبارت ترتیب به 2017 سال در وکارکسب انجام سهولت ٔ  نهیدرزم جهان دهم تا دوم یهارتبه .است نموده

  .بریتانیا و نروژ گرجستان، جنوبی، کره مالزی، دانمارك، ،متحدهاالتیا نیوزلند، ،کنگهنگ

 در 2008 سال تا که است ذکرانیشا) دهدیم نشان جهان کشورهای میان در2009-2017 سالهای طی را ایران رتبه

 113 از ایران وکارکسب سهولت رتبه .(شدندینم یبندرتبه وکارکسب سهولت ٔ  نهیدرزم کشورها ،وکارکسب فضای گزارشات

 بهبودی و صعود با 2013 سال در تنها سالها این طول در و است نموده سقوط 2014 سال در 152 به2009 سال در

 تغییرات به توانیم خصوص این در مؤثر عوامل ازجمله .است شده سقوط و تنزل دچار همواره سالها سایر در و بوده همراه

 مقررات و قوانین در تغییرات همچنین، .نمود اشاره موردمطالعه کشورهای تعداد و گزارشات در موردمطالعه یهاشاخص

 .است داشته ییبسزا تأثیر کشور در وکارکسب سهولت رتبه و شاخص محاسبه در وکارکسب



  

 خود وضعیت بدترین در 2017 سال برای جهانی بانک منتشره گزارش آخرین اساس بر ایران وکارکسب محیط یهاشاخص

 آن، از قبل سال به نسبت سقوط پله 7 با 2017 سال در ایران وکارکسب کلی رتبه کهینحوبه دارد؛ قرار الذکرفوق دوره طی

 .است رسیده دنیا کشور190بین در 152 به

 وکارکسب سهولت شاخص ازنظر جهان کشورهاي میان در ایران رتبه 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 شرح

 120 118 130 140 131 142 138 119 113 رتبه

 19.6 21.6 21.3 23.5 28.4 22.4 23.8 32 35.4 درصدی رتبه

 مورد کشورهای تعداد
 مقایسه

175 175 181 183 183 183 183 189 190 

                                             کارشناسی محاسبات و2017-2009 جهانی، بانک وکارکسب انجام گزارشات :مأخذ

 این .است بوده بهتر جهان کشورهای از درصد چند از هرسال در ایران وکارکسب محیط دهدیم نشان درصدی رتبه         

 در ایران وضعیت از یترمناسب تصویر ،وکارکسب انجام شاخص در یموردبررس کشورهای تعداد در تغییر دلیل به شاخص

 و مجوزها اخذ زمان کاهش منظوربه را ییهاقدم ایران گرچه موردمطالعه یهاسال در.دهدیم نشان کشورها دیگر با مقایسه

 تسهیل و تسریع در کشورها دیگر باالتر سرعت از ناشی عمده طوربه ایران رتبه کاهش ولی برداشته، هاآن صدور سهولت

 جهان کشورهای میان در ایران درصدی رتبه پایین جدول در و رتبه باال جدول در.است بوده کشورشان در وکارکسب یاندازراه

 نشان فوق جداول که گونههمان .است شدهارائه2017 تا2014 یهاسال طی وکارکسب انجام زیرشاخصهای تفکیک به

 در بهطوریکه است، کرده سقوط شدتبه (شرکت ثبت) وکارکسب شروع ٔ  نهیدرزم ایران رتبه مذکور دوره طول در ،دهندیم

 سال در کهیدرحال بوده، ترمناسب یموردبررس کشورهای درصد 77 از شاخص ریز این حیث از ایران رتبه 2014 سال

 به درصد 8.74 گذارهیسرما از حمایت شاخص زیر مدت این در البته .است افتهیکاهش درصد 43 به نسبت این2017

 بیشترین .دارد شاخص ریز این حیث از جهان کشورهای میان در ایران مناسب رشد از نشان که ،افتهیشیافزا درصد 22.22

 رشد 2016 به نسبت2017 سال در اگرچه نیز اعتبار اخذ شاخص ریز .است بوده 2016 سال به مربوط نیز رشد این میزان

 را مناسبی وضعیت دوره این طی نیز ها زیرشاخص سایر .است بوده منفی رشد دارای آخر سال در ولی ،دهدیم نشان را اندکی

 ،2014-2017-یهاسال طی کشورمان وکارکسب های زیرشاخص درصدی رتبه میانگین مقدار اساس بر .دهندینم نشان

 تا اول یهارتبه درصد 51.9 با «اعتبار اخذ» و درصد 61.1 با «وکارکسب شروع» درصد، 72.6 با «قراردادها اجرای»

 .دهندیم اختصاص خود به زیرشاخصها سایر بین در درصدی رتبه ازنظر را سوم

 وکارکسب انجام زیرشاخصهای تفکیک به جهان کشورهای میان در ایران رتبه 

 2017 2016 2015 2014 شاخص رديف

 120 145 130 140 (کل رتبه) وکارکسب سهولت

 102 87 62 62  وکارکسب شروع 1

 27 69 164 172 ساختمانی مجوزهای اخذ 2

 94 88 162 107 الکتریکی انرژی به دسترسی 3

 86 91 163 161 مالکیت ثبت 4

 101 97 98 89 اعتبار اخذ 5

 165 150 166 154  گذارانهیسرما از حمایت 6

 100 123 126 124 مالیات پرداخت 7

 170 167 138 148 یمرزبرون تجارت 8

 170 62 50 66 قراردادها بودن آورالزام و اجرا 9

 156 140 118 138 دیون پرداخت در توانایی 10

 2014-2017 جهانی، بانک وکارکسب انجام گزارشات :مأخذ             

 وکارکسب انجام زیرشاخصهای تفکیک به جهان کشورهای میان در ایران درصدی رتبه

 میانگین 2017 2016 2015 2014 شرح ردیف



  

 61.11 43.39 52.97 71.04 77.05 وکارکسب شروع 1

 13.27 10.58 10.27 10.38 21.86 ساختمانی مجوزهای اخذ 2
 11.32 10.58 11.89 11.48 - الکتریکی انرژی به دسترسی 3

 11.90 11.11 10.81 10.93 14.75 مالکیت ثبت 4

 51.87 54.50 55.14 46.45 51.37 اعتبار اخذ 5

 14.79 22.22 18.92 9.29 8.74 گذارانهیسرما از حمایت 6
 31.26 26.46 30.27 31.15 37.16 مالیات پرداخت 7

 23.69 19.05 22.70 24.59 28.42 یمرزبرون تجارت 8

 72.57 73.02 71.35 72.68 73.22 قراردادها بودن آورالزام و اجرا 9

 34.63 31.75 31.89 35.52 39.34 دیون پرداخت در توانایی 10

  کارشناسی محاسبات و2017-2014جهانی بانک وکارکسب انجام گزارشات :مأخذ           

 انجام تسهیل منظوربه جهان اقتصاد 114 تعداد ،13/2012 سال در جهانی، بانک وکارکسب انجام گزارش اساس بر

 به نسبت که اندداده انجام قانونی و نهادی اصالحات مورد 238 حدود در ،وکارکسب فضای بهبود و اقتصادی یهاتیفعال

 گزارش در کهیطوربه است، بوده جزئی بسیار اصالحات این از ایران سهم .است داشته افزایش درصد 18 آن از پیش سال

 سال گزارش در .است نشده گزارش ایران وکارکسب فضای بهبود ٔ  نهیدرزم اصالحاتی گونهچیه 2014 سال وکارکسب انجام

 مثبتی نقش حائز دومی و منفی ریتأث دارای اولی که شدهاشاره ایران وکارکسب فضای در اصالحات مورد دو به نیز 2013

 :از اندعبارت ادشدهی اصالحات .است بوده کشور وکارکسب فضای بهبود در

 عدم) کیفری سابقه گواهی ارائه به هاشرکت مؤسسان نمودن ملزم با ایران اسالمی جمهوری :وکارکسب شروع

 .است نموده ترمشکل را وکارکسب شروع جدید، شرکت یک ثبت برای (نهیشیسوءپ

 وابسته اشخاص با معامالت در خصوص اطالعات افشای به الزام با ایران اسالمی جمهوری :گذارهیسرما از حمایت

 .است نموده تقویت را گذارانهیسرما از حمایت شاخص ،(نزدیک خویشاوندان)

 ایران با مقایسه در منطقه و آسیایی کشورهای برخی در وکارکسب سهولت •

 با منطقه، سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه با افتهیتوسعه است کشوری ایران 1404 اندازچشم سند بر اساس

 تا رودیم انتظار اساس براین .المللنیب روابط در مؤثر و سازنده تعامل با و اسالم جهان در بخشالهام انقالبی، و اسالمی هویت

 طی منطقه در وکارکسب محیط ٔ  نهیدرزم رشد به رو روندی ، 1404سال به منتهی و توسعه یهابرنامه اجرای یهاسال در

 شدهاشاره هاآن به 1404 اندازچشم سند در کهآن یامنطقه رقبای از برخی با مقایسه در را ایران رتبه (5-2) جدول .شود

 .دهدیم نشان است،

 روکاکسب سهولت شاخص ازنظر منطقه منتخب کشورهای از برخی و ایران رتبه

 ازبکستان افغانستان بحرین کویت قطر مصر گرجستان امارات عربستان ترکیه عراق ایران سال

2016 118 165 71 22 26 9 109 40 82 42 168 154 

2017 120 151 69 26 23 8 128 48 104 46 164 146 

 2014 و 2013  جهانی، بانک وکارکسب انجام گزارش :مأخذ              

 کشورها سایر از افغانستان، جزبه 2014 سال در و داشته منطقه کشورهای با بسیاری فاصله ایران فوق، جدول به توجه با

 شاخص این ازنظر نیز ازبکستان و عراق کشورهای افغانستان، از غیر آن، از قبل سال در که است حالی در این بوده، ترعقب

 ازجمله .اندداشته بهبود شاخص این در قبل سال به نسبت 2014 سال در کشورها این سه هر و اندبوده ایران از ترعقب

 تسهیل جهت آسیایی کشورهای و توسعهدرحال کشورهای اصالحی اقدامات به توانیم زمینه این در ایران رتبه نزول دالیل

 جدول ترنییپا یهارده به ایران شدن رانده به منجر که نمود اشاره کشورها این رتبه شدن بهتر جهیدرنت و وکارکسب انجام

 .است شده

 دیگر تولیدات با مقایسه در آن رقابتی توان از ،دهدیم کاهش را داخل تولید کهآن بر عالوه وکارکسب مناسب فضای نبود

 استفاده که است کرده ایجاد صادرات محور توسعه برای را مناسبی فرصت ملی، پول ارزش کاهش اگرچه .کاهدیم نیز کشورها



  

 کند؛ ایجاد ایرانیان برای را مناسبی شغلی یهافرصت تواندیم ایران، بیمار اقتصاد ساختاری اصالح به کمک بر عالوه آن از

 گذاراناستیس که معناست بدان این .است افتهیکاهش گذشته یهاسال طی فرامرزی تجارت در ایران رتبه ،وجودنیباا

 جادشدهیا مناسب فرصت از یریگبهره منظوربه شرایطی ایجاد و کنونی شرایط در صادرت امر تسهیل یجابه اقتصادی

 مهیا را یترسخت شرایط جهان کشورهای دیگر با مقایسه در منطقه، کشورهای در ایرانی کاالی بازارهای گسترش ٔ  نهیدرزم

 .اندکرده

 :ایران وکارکسب محیط یهاچالش

 و ثبات .است مؤثر سرمایه و کاال بازار بر غیرمستقیم طوربه و کار بازار بر مستقیم طوربه وکارکسب محیط

 .دهد سوق رسمی اقتصاد سمت به را غیررسمی اقتصاد انسانی نیروی و سرمایه از بخشی تواندیم ،وکارکسب محیط بهبود

 بهبود قانون و توسعه پنجم برنامه اساسی، قانون 44 اصل اجرایی قانون و هااستیس ایران، 1404 اندازچشم سند تصویب با

 راستا این در .است فراهم وکارکسب محیط ثبات و بهبود برای الزم قانونی یهاپشتوانه گفت توانیم وکارکسب محیط مستمر

 ییهاتیموفق به زمینه این در که کشورهایی دیگر تجربیات از توانیم یگذارقانون امر در تسهیل و تسریع منظوربه و

 .نمود استفاده نیز اندافتهیدست

 کشورهای دیگر میان در ایران وکارکسب محیط جایگاه که دهدیم نشان جهانی بانک وکارکسب انجام گزارش بررسی همچنین

 به نسبت ایران در وکارکسب مناسب محیط نبود از نشان نیز منطقه کشورهای و ایران مقایسه .نیست مناسب چندان جهان

 .باشدینم 1404 اندازچشم سند اهداف به دستیابی راستای در که دارد منطقه کشورهای

 پیش یهاچالش ذیل در دارد؟ قرار ایران وکارکسب محیط پیشروی مشکالتی و موانع چه که است مطرح سؤال این اکنون

 .است قرارگرفته کنکاش مورد ایران در وکارکسب محیط روی

 :اقتصادی فعاالن منظر از ایران وکارکسب محیط یهاچالش

 ارزیابی مبنای بر که اسالمی شورای مجلس یهاپژوهش مرکز وکارکسب محیط مطالعات گروه دفتر 92 پائیز گزارش اساس بر

 مؤلفه سه ترتیب به است، شدهانجام کشور وکارکسب فضای بر مؤثر مؤلفه 21 بین کشور سراسر از اقتصادی تشکل 315

 بازارهای از سرمایه نیتأم باالی نرخ و تولید مالی نیتأم در سرمایه بازار ضعف» ،«هابانک از تسهیالت دریافت مشکل»

 ضعف» یهامؤلفه همچنین .اندبوده منفی ارزیابی بیشترین واجد ییهامؤلفه «یالمللنیب یهامیتحر اعمال» و «غیررسمی

 دست به محصول رساندن مشکالت و توزیع نظام ضعف» و «ونقلحمل یهارساختیز ضعف» ،«برق نیتأم یهارساختیز

 .(6-2 جدول) اندبوده منفی ارزیابی کمترین دارای «کنندهمصرف

 میانگین و قبل فصول با مقایسه در1395بهار در وکارکسب محیط مؤلفه 21 از کنندهمشارکت اقتصادی یهاتشکل ارزیابی 

 نمره 10 از هانیانگیم1395 و1394 یهاسال
 یهامؤلفه

 محیط
  وکارکسب

 ترتیب به)
 ارزیابی
 در نامساعد

 (1392 پاییز

 1395سال 1394سال 93بهار 1394پاییز 1394زمستان 1395بهار 1395تابستان 1395پاییز

  رتبه  میانگین  رتبه  میانگین  رتبه  میانگین  رتبه  میانگین  رتبه  میانگین  رتبه  میانگین  رتبه  میانگین  رتبه  میانگین

 دریافت مشکل
 از تسهیالت
 هابانک

43/7 1 73/7 1 7/90 2 56/7 2 65/7 2 7/59 1 7/75 2 7/95 1 



  

 بازار عفض
 در سرمایه
 مالی تأمین
 نرخ و تولید
 تأمین باالی

 از سرمایه
 بازار

 غیررسمی

92/6 2 06/7 4 07/7 4 16/7 3 15/7 3 08/7 2 09/7 93 08/7 3 

 اعمال
 یهامیتحر

 علیه یالمللنیب
 کشورمان

74/6 3 28/7 3 41/7 3 85/6 4 12/7 4 57/6 7 00/7 4 49/6 6 

 یتعهد یب
 و هاشرکت

 مؤسسات
 به دولتی

 پرداخت
 بدهی موقعبه

 به خود
 پیمانکاران

73/6 4 83/6 5 65/6 5 76/6 5 42/6 8 07/7 3 53/6 8 87/6 4 

 در یثباتیب
 مواد قیمت

  اولیه
73/6 5 56/7 2 62/7 1 08/8 1 01/8 1 84/6 5 03/8 1 15/7 2 

 مفاسد جودو
 در اقتصادی
 یهادستگاه

 حکومتی

72/6 6 70/6 7 40/6 7 50/6 7 63/6 6 66/6 6 56/6 6 34/6 7 

 بیمه باالی رخن
 نیروی اجباری

  انسانی
37/6 7 74/6 6 34/6 8 33/6 8 02/6 9 89/6 4 40/6 9 75/6 5 

 قوانین یثباتیب
 مقررات و

 تولید به مربوط
 و
 یگذارهیسرما

29/6 8 43/6 8 50/6 6 72/6 6 88/6 5 31/6 9 68/6 5 15/6 9 

 یگذارمتیق
 غیرمنطقی
 محصوالت

 توسط تولیدی
 و دولت

 نهادهای
 حکومتی

15/6 9 28/6 10 30/6 9 27/6 9 46/6 7 36/6 8 55/6 7 34/6 8 

 عفض
 در دادسراها
 مؤثر رسیدگی

 و هاتیشکا به
 اجبار
 یهاطرف
 به قرارداد

  تعهدات انجام

08/6 10 95/5 11 65/5 11 84/5 10 73/5 12 18/6 11 75/5 12 02/6 11 

 حدودیتم
 در کار قانون

 و تعدیل
 جابجایی
 کار نیروی

88/5 11 33/6 9 98/5 10 60/5 12 70/5 13 09/6 12 85/5 11 02/6 12 

 کاالهای ولیدت
 غیراستاندارد،

 عرضه و تقلبی
 بدون نسبتا  

 آن محدودیت
 بازار به

70/5 12 54/5 14 58/5 12 49/5 15 40/5 15 24/6 10 50/5 15 02/6 10 

 بودن زیاد
 تعطیالت
 رسمی

55/5 13 88/5 13 46/5 13 53/5 13 91/5 10 04/6 14 85/5 10 02/6 13 

 رضهع
 کاالهای

 قاچاق خارجی
 بازار در

 داخلی

53/5 14 44/5 16 26/5 16 51/5 14 23/5 17 00/6 15 44/5 16 66/5 16 



  

 رگشتب
 یهاچک

 و مشتریان
 همکاران

44/5 15 52/5 15 28/5 14 33/5 16 57/5 14 98/5 16 52/5 14 92/5 14 

 یاتعرفه موانع
 صادرات
 و محصوالت

 مواد واردات
  اولیه

31/5 16 92/5 12 26/5 15 78/5 11 86/5 11 79/5 17 71/5 13 45/5 17 

 پایین عرفهت
 کاالهای
 و وارداتی
 رقابت

 غیرمنصفانه
 محصوالت

 خارجی رقیب
  بازار در

17/5 17 12/5 18 69/4 19 21/5 17 26/5 16 08/6 13 32/5 17 67/5 15 

 به مردم مایلت
 کاالهای خرید

 و خارجی
 کم تقاضای
 برای

 محصوالت
 مشابه ایرانی

15/5 18 21/5 17 79/4 18 86/4 18 15/5 18 28/5 18 00/5 18 21/5 18 

 نظام عفض
 و توزیع

 مشکالت
 رساندن
 به محصول
 دست
  کنندهمصرف

07/5 19 81/4 19 79/4 17 74/4 19 09/5 19 00/5 19 87/4 19 81/4 19 

 عفض
 یهارساختیز

 ونقلحمل
70/4 20 62/4 20 46/4 20 34/4 20 56/4 20 81/4 20 54/4 20 80/4 20 

 عفض
 یهارساختیز

 برق تأمین
90/3 21 71/3 21 57/3 21 56/3 21 60/3 21 21/4 21 69/3 21 05/4 21 

 03/6 00/6 15/6 97/5 91/5 84/5 03/6 88/5 یانگینم

 95بهار ایران، وکارکسب محیط پایش گزارش :مأخذ

 

 :از اندعبارت ترتیب به ایران وکارکسب محیط در فعال یهابنگاه اول مشکل سه شد، بیان همانطورکه

 قانون اجرای و ارز نرخ نوسان نقدینگی، حجم افزایش اثر در تورم افزایش دلیل به :بانک از تسهیالت دریافت مشکل -

 سیاست کشور، پولی نظام فروپاشی از جلوگیری و بانکی معوقات افزایش دلیل به مرکزی بانک ،هاارانهی هدفمند کردن

 قانون درآمدهای محل از تولیدکنندگان سهم کامل پرداخت عدم دلیل به آن عالوه بر .است گرفتهشیپ در را انقباضی

 یدر حال این .هستند روبرو خود یهاتیفعال مالی تأمین ٔ  نهیدرزم تنگناهایی با تولید عرصه فعاالن ،هاارانهی کردنهدفمند 

 ایران وکارکسب محیط فعاالن ازنظر اعتبار اخذ شاخص ریز رشد بودن نامناسب از نشان جهانی، بانک یهاداده که است

 .دارد

 دلیل به ایران سرمایه بازار :غیررسمی بازار از سرمایه تأمین باالی نرخ و تولید مالی تأمین در سرمایه بازار ضعف -

 سرگردان نقدینگی جذب برای الزم جذابیت داخلی، ناخالص تولید از تولید سهم کاهش و وکارکسب محیط بودن نامساعد

 دلیل همین به .ندارد زمین و ارز طال، فرعی بازارهای در یگذارهیسرما مانند سوداگری یهاتیفعال با رقابت در را جامعه

 ایران نفت فروش و پولی بازار تحریم جهیدرنت که دولت درآمدهای کاهش .بود نخواهد تولیدی یهابخش مالی تأمین به قادر

 .است گشته کشور تولید بخش مالی تأمین ٔ  نهیدرزم دولت مؤثر ینیآفرنقش عدم باعث ،شدهحاصل



  

 مانند همچنان اما دارد، نزولی روند 95 بهار به منتهی فصل سه در مؤلفه این امتیاز اگرچه :یالمللنیب یهامیتحر اعمال

 .است شدهیابیارز وکارکسب محیط مانع سومین عنوانبه گذشته فصل دو

 : وکارکسب محیط یهامؤلفه ازنظر کشور یهااستان مقایسه

 بوده برخوردار متفاوتی منابع و هایژگیو از کشور مختلف مناطق اما ،شودیم تلقی ملی شاخص یک وکارکسب محیط اگرچه

 .باشد اهمیت حائز تواندیم وکارکسب محیط بررسی در استانی و یامنطقه تمایزات بنابراین و

 تفکیک به را 1395 پاییز در وکارکسب محیط مؤلفه 21 از کشور سراسر اقتصادی تشکل 264 ارزیابی پایین جدول 

 با هرمزگان و همدان ایالم، اردبیل، گیالن، یهااستان اقتصادی یهاتشکل جدول، این اساس بر .دهدیم نشان هااستان

 محیط ملی یهامؤلفه از را ارزیابی بهترین ،هااستان سایر با مقایسه در 5.42 الی 4.69 محدوده در یهانمره میانگین

 البرز، یهااستان از مطالعه این در کنندهمشارکت اقتصادی یهاتشکل مقابل در و اندداده ارائه 1395 پاییز در وکارکسب

 از را ارزیابی نامساعدترین ،6.63 الی 7.37 محدوده در ییهانمره میانگین با مازندران و اصفهان کردستان، قم، کرمانشاه،

 شانزدهم رتبه 6.05 نمره میانگین کسب با جنوبی خراسان استان .اندداشته1395 بهار در وکارکسب محیط ملی یهامؤلفه

 میانگین از آن نمره میانگین هرچند است، قرارگرفته یبندرتبه جدول میانه در دقیقاً و نموده کسب هااستان بین در را

 در سرمایه بازار ضعف ،هابانک از تسهیالت دریافت مشکل نیز کشور یهااستان اکثر در .است باالتر اندکی (5.88) کشوری

 موقعبه پرداخت در دولتی مؤسسات و هاشرکت بیتعهدی کشورمان، علیه یالمللنیب یهامیتحر اعمال تولید، مالی تأمین

 نیتریاصل ازجمله حکومتی یهادستگاه در اقتصادی مفاسد وجود و اولیه مواد قیمت در یثباتیب پیمانکاران، به بدهی

  در مخرب یهامؤلفه

 

 ،شودیم مالحظه هااستان در هامؤلفه این رتبه ٔ  نهیدرزم ییهاتفاوت البته .است شدهیابیارز وکارکسب محیط و هابنگاه اداره

 .دارد مصداق ذکرشده موارد ،هااستان کلیت در ولی

   وکارکسب محیط یهامؤلفه از کشور سراسر اقتصادی تشکل 264 ارزیابی 

 رهنم 10 از95 بهار در هااستان تفکیک به

 متعارف مشکالتر

  ایرانی دکنندگانیتول
 بوشهر لرستان قزوین گلستان کرمان مازندران اصفهان کردستان قم کرمانشاه البرز

 از تسهیالت دریافت مشکل

 هابانک
09/9 97/8 41/8 17/8 24/8 10/8 97/7 32/7 05/8 60/7 84/7 

 تأمین در سرمایه بازار ضعف

 تأمین باالی نرخ و تولید مالی

 غیررسمی بازار از سرمایه

00/7 94/7 67/8 24/8 32/7 89/6 38/6 96/6 63/7 17/8 63/6 

 یالمللنیب یهامیتحر اعمال

 کشورمان علیه
09/8 66/9 80/5 45/6 49/7 57/7 82/6 46/7 00/7 02/6 86/6 

 مؤسسات و هاشرکت بیتعهدی

 بدهی موقعبه پرداخت به دولتی

 پیمانکاران به خود

48/7 28/8 75/4 86/7 89/6 42/7 45/6 88/7 57/7 25/7 04/7 

 67/6 85/8 13/7 65/7 31/8 80/7 91/7 62/6 72/7 75/7 79/6  اولیه مواد قیمت در یثباتیب

 در  اقتصادی  مفاسد وجود

 حکومتی یهادستگاه
09/8 97/8 73/7 50/7 66/5 16/7 03/7 95/6 84/6 99/5 17/7 

 نیروی اجباری بیمه باالی نرخ

  انسانی
70/7 97/8 65/7 27/6 40/7 24/7 86/7 59/6 49/7 90/6 67/6 



  

 مقررات و قوانین یثباتیب

 یگذارهیسرما و تولید به مربوط
39/7 03/7 28/7 86/6 84/6 86/6 31/8 63/6 18/7 41/6 17/6 

 غیرمنطقی یگذارمتیق

 دولت توسط تولیدی محصوالت

 حکومتی نهادهای و

91/6 97/8 41/8 17/7 63/7 80/6 75/6 56/7 58/6 87/5 20/6 

 رسیدگی در دادسراها ضعف

 اجبار و هاتیشکا به مؤثر

 انجام به قرارداد یهاطرف

  تعهدات

88/6 60/5 88/7 91/6 45/6 68/6 49/6 96/5 49/7 19/6 69/6 

 تعدیل در کار قانون محدودیت

 کار نیروی جابجایی و
18/8 63/6 14/8 91/6 56/6 43/6 95/7 68/6 64/6 69/5 39/5 

 غیراستاندارد، کاالهای تولید

 بدون نسبتاً  عرضه و تقلبی

 بازار به آن محدودیت

09/8 97/6 28/9 38/7 46/6 20/5 82/6 80/6 00/6 61/6 04/7 

 28/5 20/6 49/5 05/6 86/5 14/6 17/7 76/7 29/6 63/8 70/7 رسمی تعطیالت بودن زیاد

 در قاچاق خارجی کاالهای عرضه

 داخلی بازار
13/8 03/8 47/7 66/6 45/6 19/7 48/5 02/6 57/5 95/5 11/5 

 و مشتریان یهاچک برگشت

 همکاران
70/6 72/4 47/5 00/5 15/6 19/6 31/6 10/6 89/6 69/4 06/6 

 و محصوالت صادرات یاتعرفه موانع

 اولیه مواد واردات
57/7 72/6 53/5 45/5 06/6 99/5 17/6 02/6 64/5 48/6 93/5 

 رقابت و وارداتی کاالهای پایین تعرفه

 خارجی رقیب محصوالت غیرمنصفانه

 بازار در

43/7 75/5 25/6 38/6 47/5 93/5 32/4 18/5 80/5 65/5 61/5 

 کاالهای خرید به مردم تمایل

 برای کم تقاضای و خارجی

 مشابه ایرانی محصوالت

57/5 09/8 92/8 93/5 66/6 39/5 73/5 29/5 25/5 07/6 00/6 

 رساندن مشکالت و توزیع نظام ضعف

 کنندهمصرف دست به محصول
27/7 06/5 11/7 72/5 85/5 68/6 66/5 63/5 27/5 02/6 20/6 

 یهارساختیز ضعف

 ونقلحمل
58/6 34/5 75/6 93/6 77/5 84/5 84/4 40/5 38/4 73/4 74/5 

 تأمین یهارساختیز ضعف

 برق
18/6 72/3 28/4 05/4 01/5 71/5 27/5 59/4 67/3 93/4 78/5 

 29/6 30/6 36/6 42/6 51/6 63/6 64/6 68/6 13/7 23/7 37/7 میانگین

 

 (7-2) جدول ادامه
 مشکالت

 متعارف

 دکنندگانیتول

  ایرانی

 آذربایجان

 شرقی

 و کهکیلویه

 بویراحمد

 و سیستان

 بلوچستان

 و چهارمحال

 بختیاری

 خراسان

 جنوبی
 مرکزی سمنان

 آذربایجان

 غربی
 خوزستان

 یهاتشکل

 کشوری
 یزد

 دریافت مشکل

 از تسهیالت

 هابانک

09/8 53/6 60/7 84/7 00/6 48/7 47/8 19/8 95/6 51/7 57/7 

 بازار ضعف

 در سرمایه

 مالی تأمین

 نرخ و تولید

 تأمین باالی

 بازار از سرمایه

 غیررسمی

86/7 95/6 91/6 69/7 50/5 79/7 27/6 21/6 61/5 25/7 21/6 

 اعمال

 یهامیتحر

 یالمللنیب

 کشورمان علیه

07/7 58/7 77/6 38/6 25/6 31/6 62/7 89/6 74/6 74/6 08/7 

 بیتعهدی

 و هاشرکت

 مؤسسات

 به دولتی

 پرداخت

60/6 34/7 43/6 22/4 00/8 96/7 29/6 24/7 63/7 44/6 74/6 



  

 بدهی موقعبه

 به خود

 پیمانکاران

 در یثباتیب

 مواد قیمت

  اولیه

05/7 21/8 97/6 06/7 25/7 64/6 27/7 33/7 95/6 48/6 30/6 

  مفاسد وجود

 در  اقتصادی

 یهادستگاه

 حکومتی

78/6 16/6 80/6 81/5 75/7 28/5 25/6 62/6 56/6 85/6 84/6 

 باالی نرخ

 اجباری بیمه

  انسانی نیروی

92/6 95/5 15/7 77/7 25/7 44/7 73/7 62/5 21/6 18/6 78/5 

 یثباتیب

 و قوانین

 مربوط مقررات

 و تولید به

 یگذارهیسرما

09/6 95/6 97/6 37/6 25/5 56/5 67/6 43/6 90/5 31/6 00/6 

 یگذارمتیق

 غیرمنطقی

 محصوالت

 توسط تولیدی

 و دولت

 نهادهای

 حکومتی

41/6 32/6 82/6 75/5 25/6 22/6 75/5 81/6 32/6 88/5 02/6 

 ضعف

 در دادسراها

 مؤثر رسیدگی

 و هاتیشکا به

 اجبار

 یهاطرف

 به قرارداد

  تعهدات انجام

37/6 58/6 49/6 92/4 33/5 60/6 07/7 71/5 82/4 22/6 80/4 

 محدودیت

 در کار قانون

 و تعدیل

 جابجایی

 کار نیروی

11/6 48/4 36/5 56/7 75/6 14/6 20/6 51/5 81/5 60/5 43/5 

 کاالهای تولید

 غیراستاندارد،

 عرضه و تقلبی

 بدون نسبتاً 

 آن محدودیت

 بازار به

72/6 68/6 27/6 88/4 25/6 17/5 47/4 66/5 75/5 54/5 33/6 

 بودن زیاد

 تعطیالت

 رسمی

73/5 74/4 97/5 43/7 00/5 86/5 49/4 22/4 31/4 38/5 14/5 

 کاالهای عرضه

 قاچاق خارجی

 داخلی بازار در

40/5 43/5 36/5 69/4 50/5 91/4 40/5 34/5 87/5 21/5 17/5 

 برگشت

 یهاچک

 و مشتریان

 همکاران

23/6 01/5 80/4 70/6 00/7 75/6 87/5 97/4 10/6 25/5 35/6 

 یاتعرفه موانع

 صادرات

 و محصوالت

 مواد واردات

  اولیه

89/6 11/6 92/5 78/5 50/6 95/4 34/5 70/5 19/4 93/4 58/4 

 پایین تعرفه

 کاالهای

 و وارداتی

 رقابت

66/5 53/4 09/5 75/6 75/4 78/4 98/2 72/5 69/4 03/5 99/4 



  

 غیرمنصفانه

 محصوالت

 خارجی رقیب

  بازار در

 به مردم تمایل

 کاالهای خرید

 و خارجی

 کم تقاضای

 برای

 محصوالت

 مشابه ایرانی

87/5 21/6 18/6 69/5 50/5 14/5 42/5 67/3 47/6 01/5 23/5 

 نظام ضعف

 و توزیع

 مشکالت

 رساندن

 به محصول

 دست

  کنندهمصرف

42/5 53/5 03/5 00/5 25/5 08/4 82/3 80/4 50/5 75/4 00/5 

 ضعف

 یهارساختیز

 ونقلحمل

93/4 48/6 23/5 30/6 75/4 72/5 80/4 40/6 31/5 66/4 26/6 

 ضعف

 یهارساختیز

 برق تأمین

56/3 90/5 66/4 84/3 00/5 87/2 13/4 71/2 62/3 99/3 08/3 

 76/5 77/5 78/5 80/5 82/5 89/5 05/6 12/6 13/6 17/6 27/6 میانگین

 

 (7-2) جدول ادامه

  ایرانی دکنندگانیتول متعارف مشکالت
 خراسان

 رضوی

 خراسان

 شمالی
 گیالن اردبیل ایالم همدان هرمزگان زنجان فارس تهران

 نیانگیم

 کل وزنی

 43/7 82/5 60/5 54/6 42/7 35/6 83/6 01/7 46/6 83/7 51/7 هابانک از تسهیالت دریافت مشکل

 و تولید مالی تأمین در سرمایه بازار ضعف

 غیررسمی بازار از سرمایه تأمین باالی نرخ
59/6 83/6 23/6 39/6 25/6 67/5 42/6 00/6 06/6 70/4 92/6 

 74/6 99/5 18/6 39/6 78/6 68/6 08/6 48/6 11/6 48/6 38/6 کشورمان علیه یالمللنیب یهامیتحر اعمال

 به دولتی مؤسسات و هاشرکت بیتعهدی

 پیمانکاران به خود بدهی موقعبه پرداخت
09/10 65/6 77/6 66/6 58/6 96/5 18/6 61/5 60/3 42/5 73/6 

 73/6 73/5 37/7 30/5 57/6 11/6 17/7 96/6 85/6 65/6 37/5  اولیه مواد قیمت در یثباتیب

 یهادستگاه در  اقتصادی  مفاسد وجود

 حکومتی
18/6 45/5 70/6 49/6 08/7 85/4 42/5 93/3 08/4 55/5 72/6 

 37/6 45/6 10/5 77/5 21/6 15/5 42/5 24/6 72/5 93/6 38/7  انسانی نیروی اجباری بیمه باالی نرخ

 و تولید به مربوط مقررات و قوانین یثباتیب

 یگذارهیسرما
00/5 55/5 15/6 52/5 75/6 37/5 09/6 91/3 48/6 18/5 29/6 

 تولیدی محصوالت غیرمنطقی یگذارمتیق

 حکومتی نهادهای و دولت توسط
62/5 93/5 38/5 97/5 42/5 22/5 46/4 93/4 14/5 23/5 15/6 

 به مؤثر رسیدگی در دادسراها ضعف

 انجام به قرارداد یهاطرف اجبار و هاتیشکا

  تعهدات

47/5 15/4 02/6 38/5 00/6 40/5 97/4 69/2 80/3 71/3 08/6 

 جابجایی و تعدیل در کار قانون محدودیت

 کار نیروی
27/6 83/4 04/6 96/5 58/5 30/5 83/4 16/4 28/4 55/4 88/5 

 عرضه و تقلبی غیراستاندارد، کاالهای تولید

 بازار به آن محدودیت بدون نسبتاً 
50/5 05/6 21/5 73/4 67/5 23/6 47/5 23/6 42/5 56/4 70/5 

 55/5 68/2 35/3 09/7 69/4 39/5 75/3 14/5 01/6 95/5 59/4 رسمی تعطیالت بودن زیاد

 بازار در قاچاق خارجی کاالهای عرضه

 داخلی
60/4 83/5 08/6 30/4 25/6 19/6 78/4 61/4 14/3 94/3 53/5 

 44/5 42/4 08/3 84/5 79/4 09/5 17/5 77/6 96/4 88/5 12/6 همکاران و مشتریان یهاچک برگشت

 واردات و محصوالت صادرات یاتعرفه موانع

  اولیه مواد
35/5 38/6 00/5 04/5 67/5 63/5 74/5 16/5 70/6 74/4 31/5 

 رقابت و وارداتی کاالهای پایین تعرفه

 در خارجی رقیب محصوالت غیرمنصفانه

  بازار

75/4 88/4 30/5 58/4 00/6 93/4 15/5 23/3 98/6 24/4 17/5 



  

 و خارجی کاالهای خرید به مردم تمایل

 مشابه ایرانی محصوالت برای کم تقاضای
53/4 55/5 67/4 96/3 92/4 24/4 94/3 69/5 41/6 29/5 15/5 

 رساندن مشکالت و توزیع نظام ضعف

  کنندهمصرف دست به محصول
10/5 60/5 17/5 66/5 75/3 92/4 94/4 93/3 41/4 62/3 07/5 

 70/4 94/3 50/3 70/5 06/3 72/4 00/4 62/4 51/3 93/4 43/4 ونقلحمل یهارساختیز ضعف

 90/3 69/2 72/3 39/3 53/2 48/4 00/3 70/3 61/2 69/1 33/4 برق تأمین یهارساختیز ضعف

 88/5 69/4 97/4 05/5 26/5 42/5 59/5 60/5 62/5 71/5 77/5 میانگین

 95بهار ایران، وکارکسب محیط پایش گزارش :مأخذ

 گردیده یبندرتبه اقتصادی یهاتشکل منظر از ..همدان استان وکارکسب فضای ٔ  نهیدرزم مبتالبه مشکالت پایین جدول در

 به خود بدهی موقعبه پرداخت به دولتی مؤسسات و هاشرکت تعهدی بی» یهامؤلفه ،گرددیم مالحظه که گونههمان .است

 بیشترین دارای «اولیه مواد قیمت در یثباتیب» و «حکومتی یهادستگاه در  اقتصادی  مفاسد وجود» ،«پیمانکاران

 غیرمنصفانه رقابت و وارداتی کاالهای پایین تعرفه» ،«ونقلحمل یهارساختیز ضعف» مؤلفه سه و منفی یرگذاریتأث

 استان وکارکسب فضای بر منفی ریتأث کمترین حائز «برق تأمین یهارساختیز ضعف» و «بازار در خارجی رقیب محصوالت

 .اندبوده

   وکارکسب محیط یهامؤلفه از اقتصادی یهاتشکل ارزیابی

 95بهار در همدان استان

 همدان تولیدکنندگان متعارف مشکالت رتبه
  نمره

 (10 از)
 8.00 پیمانکاران به خود بدهی موقعبه پرداخت به دولتی مؤسسات و هاشرکت بیتعهدی 1

 7.75 حکومتی یهادستگاه در  اقتصادی  مفاسد وجود 2

 7.25  اولیه مواد قیمت در یثباتیب 3

 7.25  انسانی نیروی اجباری بیمه باالی نرخ 4

 7.00 همکاران و مشتریان یهاچک برگشت 5

 6.75 کار نیروی جابجایی و تعدیل در کار قانون محدودیت 6

 6.50  اولیه مواد واردات و محصوالت صادرات یاتعرفه موانع 7

 6.25 کشورمان علیه یالمللنیب یهامیتحر اعمال 8

 6.25 حکومتی نهادهای و دولت توسط تولیدی محصوالت غیرمنطقی یگذارمتیق 9

 6.25 بازار به آن محدودیت بدون نسبتا   عرضه و تقلبی غیراستاندارد، کاالهای تولید 10

 6.00 هابانک از تسهیالت دریافت مشکل 11

 5.50 غیررسمی بازار از سرمایه تأمین باالی نرخ و تولید مالی تأمین در سرمایه بازار ضعف 12

 5.50 داخلی بازار در قاچاق خارجی کاالهای عرضه 13

 5.50 مشابه ایرانی محصوالت برای کم تقاضای و خارجی کاالهای خرید به مردم تمایل 14

 5.33  تعهدات انجام به قرارداد یهاطرف اجبار و هاتیشکا به مؤثر رسیدگی در دادسراها ضعف 15

 5.25 یگذارهیسرما و تولید به مربوط مقررات و قوانین یثباتیب 16

 5.25  کنندهمصرف دست به محصول رساندن مشکالت و توزیع نظام ضعف 17

 5.00 رسمی تعطیالت بودن زیاد 18

 5.00 برق تأمین یهارساختیز ضعف 19

 4.75  بازار در خارجی رقیب محصوالت غیرمنصفانه رقابت و وارداتی کاالهای پایین تعرفه 20

 4.75 ونقلحمل یهارساختیز ضعف 21

 05/6 میانگین

 

 

 پیشنهادات و یریگجهینت



  

 یگذارهیسرما به اقدام برای کنندهنییتع و مهم شاخصی عنوانبه خارجی گذارانهیسرما برای وکارکسب فضای یهاشاخص

 در بایستی است، خارجی گذارانهیسرما جاذب پارامترهای ارتقاء و یگذارهیسرما وضعیت بهبود کشور هدف چنانچه .است

 .شود اقدام هاشاخص ترعیسر هرچه بهبود

 این چنانچه و باشدیم توسعهدرحال کشورهای در موجود مشکالت و مسائل از یکی تولید بخش در ازیموردن سرمایه کمبود

 وجود دیگر، سویی از .گرددیم تولید در بخش یگذارهیسرما عدم باعث شود، همراه یگذارهیسرما امنیت اطمینان عدم با امر

 سرمایه انتقال با که یاگونهبه است، اقتصاد یثباتیب ایجادکننده عوامل از یکی توسعهدرحال کشورهای در سیال یهاهیسرما

 و اقتصاد یثباتیب آن، بودن سیال و سرمایه کمبود بنابراین، .گرددیم اقتصادی نوسانات سازنهیزم دیگر بازار به بازاری از

 گردیده تولید عوامل کل یوربهره عملکرد کاهش باعث طریق این از و گذاردیم تأثیر وکارکسب فضای در دستنیازا مواردی

 و رونق باعث کشورها، بین در وکارکسب فضای میان تفاوت .گذاردیم تأثیر دیگر دیدی از سرمایه و کار نیروی بر جهیدرنت و

 وکارکسب فضای بهبود دیگر، سوی از .شودیم کشورها آن اقتصاد یطورکلبه و تولید بخش در یگذارهیسرما رکود یا

 .گرددیم فراهم نیز عمل کردن رقابتی زمینه آن بهبود با چراکه ،شودیم مطرح یسازیخصوص بسترساز عنوانبه

 است؛ یسازیخصوص مکمل و هست اقتصادی اهداف پیشبرد در اساسی مسائل ازجمله وکارکسب فضای بهبود ،یطورکلبه

 یهاپروژه در یگذارهیسرما به ترغیب گذارانهیسرما و افتهیبهبود تولید شرایط ،وکارکسب شرایط بهبود با که یاگونهبه

 .شوندیم تولیدی و صنعتی

 کشور اقتصادی توسعه اصلی عوامل از یکی به توانندیم صحیح یزیربرنامه با متوسط و کوچک یهابنگاه دیگر، طرف از

 راهکارهای بهترین از یکی .باشدیم برخوردار باالیی اهمیت از هاآن تقویت و توسعه برای یزیربرنامه لذا شوند، تبدیل

 تجمیع با .است خوشه قالب در هاآن تجمیع و سازی خوشه راهکار متوسط، و کوچک یهابنگاه مشکالت حل برای شدهارائه

به  اشتراکی صورتبه امور انجام و مشترك امکانات ایجاد امکان یکدیگر، امکانات و تجربیات از استفاده امکان ،هاشرکت این

 آن اصلی مزایای از یکی نیز خوشه در موجود یهاینوآور و دانش سریع انتقال بحث عوامل، نیا کنار در .دیآیم وجود

 یک یهاتیمز ایجاد موجب و بوده تأثیرگذار هاشرکت عملکرد مختلف یهاحوزه در هاخوشه که گفت توانیم لذا .است

 هم هابنگاه این ،هاشرکت تجمیع و خوشه تشکیل با بنابراین، .گرددیم متوسط و کوچک یهابنگاه برای بزرگ بنگاه

 یهابنگاه یهاتیمز و امکانات به دستیابی امکان هم و گردند مندبهره متوسط و کوچک یهابنگاه یهاتیمز از توانندیم

 .کنند کسب را بزرگ

 و موفق کشورهای تجربه از الهام با وکارکسب فضای اصالح کار، بازار ساختار به کمک برای اقدام نیترمهم ،اساس نیبرا

 و اقتصادی یهابنگاه بقاء راه سر بر موجود موانع و زابحران نقاط شناسایی جهت جهانی بانک فنی یهاکمک از استفاده

 .بود خواهد جامعه در تولیدی یهابخش

 ارائه را اشتراکی نقاط ،اندکرده کسب وکارکسب فضای بهبود خصوص در را باالیی یهارتبه که کشورهایی تجربه بررسی

 دارند، وکارکسب فضای ازلحاظ را هارتبه بهترین که کشورهایی .باشد آموزنده دیگر کشورهای برای تواندیم که دهدیم

 نرخ و درآمد عادالنه توزیع پایین، بیکاری نرخ دارای که یاگونهبه دارند؛ مطلوبی وضعیت نیز یاتوسعه یهاشاخص ازنظر

 مالیات نرخ معموالً کشورها این .باشدیم مطلوب نیز آنان اقتصادی یهاشاخص از دیگر بسیاری و هستند کم بسیار تورم

 دریافت دولت سوی از خوبی خدمات مالیات، پرداخت قبال در هاشرکت زیرا ندارند، زیرزمینی اقتصاد اما دارند، باالیی نسبتاً

 یا اصالح ،قرارگرفته بازبینی مورد مکرراً  قوانین پیشرفته کشورهای در .شودیم آنان سود و درآمد افزایش موجب که کنندیم



  

 کارآمد و بجا زیرا دارند بیشتری اجرایی ضمانت افتهینتوسعه کشورهای با مقایسه در باقیمانده قوانین اما ،شوندیم حذف

 .اندشدهوضع

 بیشتر قوانین به نیاز قراردادها، کردن االجراالزم و مالکیت حقوق حفظ برای خود پیشرفت فرایند در رشد حال در کشورهای

 که است قوانین تبعیض بدون و دقیق اجرای کشورها، گونهنیا در قوانین وضع از ترمهم اما ،کنندیم پیدا یتریجزئ و

 .کند کمک کشورها این اقتصاد شکوفایی و رشد به تواندیم

 کشور وکارکسب فضای با یاهیدوسو ارتباط در کشور، یهااستان از یکی عنوانبه نیز همدان استان وکارکسب فضای عتاًیطب

 بخش مشارکت تقویت جهت در اساسی و مثبت گامی آن یهاشاخص بهبود و وکارکسب فضای بازسازی و اصالح .دارد قرار

 فضای بهبود همچنین، .شودیم محسوب استان و کشور در تولید و اشتغال سطح ارتقاء اقتصاد، عرصه در خصوصی

به  فناوری ورود جریان تسهیل و ارتقاء و استان به ورود برای خارجی گذارانهیسرما استقبال برای مهم نمادی ،وکارکسب

 از یگذارهیسرما ریسک کاهش ،یگذارهیسرما و تولید موانع رفع خصوص، این در توجهقابل اقدامات ازجمله .رودیم شمار

 کاراست بازار و آموزشی نظام بین هماهنگی ایجاد و سیاسی و اقتصادی امنیت کردن فراهم طریق

 .شودیم رکود و تورم چون هاییعارضه بروز باعث نقدینگی مدیریت در انبساط و انقباض و پولی هایسیاست در زیاد نوسان

 اعتبارات به دسترسی هایدشواری و نقدینگی مدیریت و پولی هایسیاست نوسان اثر در وکارکسب فضای اثرپذیری از گذشته

 تغییر و تولیدی هایبخش در یگذارهیسرما استهالك باعث خود تورم فزاینده روند منابع، محدودیت سبب به تسهیالت و

 مصارف و منابع بین تعادل همچنین و شود متعارفغیر سود حاشیه دارای و یگرواسطه هایبخش به هاسرمایه جریان مسیر

  .کند ایجاد وکارکسب راه سر بر زیادی هایدشواری و هایدگیچیپ و زده برهم را کشور پولی

 و اقتصادی ثبات عدم باال، تورم نرخ کهیدرحال دارد، دنبال به را وکارکسب محیط بهبود و اقتصادی ثبات پایین، تورم نرخ

 کمک تولید به باثبات یا مالیم تورم نرخ شودیم گفته معموالً .آوردیم بار به وکارهاکسب برای نامطمئن و نامساعد فضایی

 بلندمدت یهایگذارهیسرما به افراد اینکه علت به باشد، باال تورم اگر .شودیم ینانینا اطم و ریسک کاهش باعث و کندیم

 طی نقدینگی رشد باالی نرخ .میزند لطمه وکارهاکسب تولید میزان به تورم ،پردازندیم زودبازده کارهای به و آورندینم روی

 بروز عوامل نیترمهم .است کرده تبدیل استان و کشور اقتصادی هایمعضل ترینعمده از یکی به را تورم اخیر، سال چند

 :برشمرد زیر شرح به توانمی را ایران در تورم

 نفت فروش از حاصل ارزی درآمدهای فروش طریق از یا و مرکزی بانک از دولت استقراض طریق از بودجه کسری تأمین .۱

 (تورم) هاقیمت عمومی سطح افزایش در نقدینگی افزایش و گرددمی نقدینگی و پولی پایه افزایش باعث مرکزی بانک به

 .شودمی ظاهر

 مانند کلیدی هایبخش در عرضه چسبندگی و زیرساختی تنگناهای بخشی، هایهماهنگی عدم از ناشی ساختاری عوامل .۲

 تقاضا، سریع رشد شرایط در که بهطوریکه است؛ گردیده هابخش این در عرضه ناپذیریکشش باعث که کشاورزی و صنعت

 .شودمی تورم به منجر و ندارد وجود عرضه زمانهم و متناسب افزایش امکان

 .پول حجم شدهینیبشیپ و باثبات رشد یعنی است؛ مناسب پولی هایسیاست صحیح اتخاذ تورم مهار هایراه از یکی

 تورم کاهش به موفق اصولی، پولی هایسیاست با اعمال انگلستان و نیوزیلند ،مکزیک ،جنوبی کره مانند کشورها از بسیاری

 .است بوده پولی هایسیاست پیشبرد برای کشورها این در مرکزی بانک استقالل آن عمده دالیل از یکی که اندشده

 .است نموده کسب استان وکارکسب فضای بر یرگذاریتأث حیث از را دوم رتبه یالمللنیب یهامیتحر متغیر تورم، از پس

 امر این دالیل از .است نبوده برخوردار مناسبی وضعیت از اخیر یهاسال در کشور، وکارکسب محیط عمومی شرایط
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 اعمال از پس کشور اقتصاد .برد نام توانیم را داخلی یهاتیریمد سوء نیز و یالمللنیب عرصه در ظالمانه یهامیتحر

 مراودات ایران، اقتصاد علیه تجاری و مالی یهامیتحر ،سوکی از .است نموده تجربه را یاژهیو شرایط نفتی، یهامیتحر

 خارجی، فشارهای برابر در مقاومت و بازار به دادن سامان برای دولت دیگر، سوی از و کرده دشوار را کشورها سایر با تجاری

 در داخلی کاالهای یریپذرقابت افزایش باعث ارز نرخ افزایش اینکه ضمن دارد، نیاز غیرنفتی صادرات از حاصل ارز به

 به وابستگی کاهش و ایران غیرنفتی صادرات جهش برای را تاریخی فرصتی شرایط، این مجموع .است شده جهانی بازارهای

 استفاده در ریشه که کشور اقتصاد مزمن یهایماریب التیام برای آن از باید که فرصتی .است آورده وجود به نفتی درآمدهای

 تحریم شرایط با متناسب صحیح مدیریت اعمال آن ازینشیپ نیترمهم و کرد استفاده دارند، نفتی درآمدهای از ناصحیح

 .باشدیم

 اتصال نقطه ترینمهم ارز نرخ .است بوده تحقیق این در استان وکارکسب فضای بر مؤثر عامل پنجمین ارز، نرخ شناور بودن

 زمینه تواندمی و دارد کشور اقتصادی ثبات در مهمی نقش ارز مناسب نرخ تعیین .است المللبین اقتصاد با داخلی اقتصاد

 و خارجی کاالهای واردات مقابل در داخلی تولیدکنندگان رقابتی قدرت حفظ غیرنفتی، صادرات افزایش برای را مناسب

 مرکزی، بانک توسط ارز بازار مدیریت نحوه و ارزی سیاست دیگر، طرف از .آورد فراهم کشور اقتصادی توسعه و رشد درمجموع

 بلکه جاری هایسیاست تنهانه رابطه این در .است اقتصادی فعاالن و هابنگاه تصمیمات بر اثرگذار و مهم هایسیاست ازجمله

 و ارزی سیاست در ثباتیبی وجود و نبودن شفاف .باشد داشته ایکنندهتعیین نقش تواندمی آتی انتظار مورد هایسیاست

 گیریتصمیم یا هابنگاه تصمیم اتخاذ عدم به منجر آتی، دوره در ارز نرخ مدیریت چگونگی مورد در ینانینا اطم وجود ژهیوبه

 .شودمی باال ریسک با همراه

 فضای بر ریتأث ازنظر را ششم رتبه استان، توسعه در یگذارهیسرما و کارآفرینی نقش به استان اقتصادی مدیران اعتقاد متغیر

 و داخلی ناخالص رشد بین مستقیمی رابطه دنیا، تحقیقاتی مؤسسات یهاپژوهش نتایج اساس بر .است نموده کسب وکارکسب

 دولتی، مؤسسات در آن احیای و کارآفرینی موضوع به پرداختن .دارد وجود کارآفرینان از هادولت یهاتیحما و هایبسترساز

 تأکید نوآوری بر که نماید ایجاد را فرهنگی و راهبردی کاری، ساختار باید لزوماً دولت .داشت خواهد همراه به مطلوبی نتایج

 .کند

 آورده دست به استان وکارکسب فضای در نقش حیث از را رتبه هفتمین دولت اقتصادی یهااستیس ینیبشیپ قابلیت عدم

 یا و وکارکسب اصحاب و گذارانهیسرما برای مناسب بستر ایجاد در را عمدهای نقش ،نهاد ساز نیترمهم عنوانبه دولت .است

 .شودیم شناخته «خوب یحکمران» عنوان با موضوع ادبیات در بخش، این .دینمایم ایفا بستر، این سازیناامن و تخریب

 از ،هاآن اجرای و تدوین بر حاکم یهااستیس و ... و هانامهنییآ عادی، قوانین اساسی، قانون از اعم جاری، مقررات و قوانین

 تغییرات پدیده از کشورها از برخی .روندیم به شمار کشور هر در وکارکسب نهادی محیط دهندهشکل اصلی یهامؤلفه

 .برندمی رنج هادستورالعمل و مقررات قوانین، ینیبشیپرقابلیغ و پیاپی تغییرات ،جهیدرنت و هااستیس منتظرهغیر و ازحدشیب

 نسبی ثبات برعکس، .است کشور آن در وکارکسب محیط بودن اعتمادرقابلیغ با مترادف کشور، یک در پدیدهای چنین حضور

 هااستیس در تغییرات بودن ینیبشیپ قابل و قانونمند و اقتصاد، یک در هاآن از منبعث قوانین   و هااستیس معقول عمر طول و

 و امن محیطی در که کندیم تقویت آنان در را احساس این اقتصادی، کارگزاران برای خاطر آرامش نوعی ایجاد با قوانین، و

 هستند مطمئن کارگزاران و است اندك قوانین و هااستیس غیرمنتظره تغییرات محیطی، چنین در .دارند قرار ریپذ ینیبشیپ

 قوانین، و هااستیس در تغییر هرگونه ماند، خواهد پایبند است، کرده اعالم و وضع خود که قوانینی و هااستیس به دولت که

 قوانین، و هااستیس در تغییرات ایجاد فرایند در اقتصادی کارگزاران آن، از ترمهم و ،شودیم یرساناطالع ذینفعان به سریعاً



  

 تجربه را بیشتری رشد و گذاریسرمایه است، اعتمادترقابل هاآن در قوانین که کشورهایی ،نیبنابرا .شوندیم داده مشارکت

 .کنندیم

 نیتأم .است نموده کسب وکارکسب فضای بر ریتأث ازنظر را هشتم رتبه کارگران، از اجتماعی تأمین حمایت میزان متغیر

 که است یاگونهبه ارتباط این تنیدگی .دارد ارتباط اقتصادی تحوالت با ملموسی و بارز نحوه به که است واژهای اجتماعی

 کارآفرین و مولد نیروهای از حمایت با اجتماعی نیتأم اجتماعی؛ مفهومی تا دانندیم اقتصادی مفهومی بیشتر را آن بسیاری

 یمشخط و سیاست اجتماعی، نیتأم ،درواقع .دارد کشور جانبههمه توسعه و تولید از حمایت در ارزشمندی نقش جامعه

 در که کندیم کمک ملی جانبههمه توسعه به صورتی در اجتماعی نیتأم سیستم .کامل اشتغال نیتأم برای است اقتصادی

 یک طراحی برای .بگیرد نظر در یکدیگر با را انسانی معنوی و مادی نیازهای اجتماعی، رفاه نیتأم و انسانی توسعه بخش

 نیتأم نظام یدهسازمان برنامه همچنین، بپردازند؛ نقش ایفای به باید متعدد یهادستگاه فراگیر، اجتماعی نیتأم سیستم

 .کند جلب نیز را هابخش سایر حمایت تا شود استوار اشتغال مساله بر باید اجتماعی

 اجرایی پشتوانه مقررات و قوانین اگر .است کرده کسب تحقیق متغیرهای بین در را نهم رتبه مقررات و قوانین اجرای ضمانت

 که نباشد معلوم اگر باالخره، و شد، خواهد اجرا -دولت دلخواهبه نه و- حتماً  قراردادها کدام نباشد معلوم و باشند نداشته را الزم

 اقدام خود بلندمدت یگذارهیسرما از کاستن به خصوصی، بخش در هابنگاه نه، یا شد خواهد محافظت مالکیت حقوق از آیا

 .گرددیم مشخص وکارکسب فضای بهبود در قضائیه و مجریه مقننه، قوه سه هر نقش اینجا در .نمود خواهند

 محیط از صیانت کار، روابط تنظیم طریق از قانون این .است بوده تحقیق متغیرهای بین در دهم رتبه حائز کار قانون متغیر

 قانون این .دارد وکارکسب فضای بهبود در مهمی نقش اشتغال، و یوربهره افزایش کارفرمایان، و کارگران حقوق نیتأم کار،

 و استخدام نحوه و مقررات وکارکسب هر در مسائل نیترمهم ازجمله .نماید نیتأم تواما را کارفرما و کارگر منافع بتواند باید

 در تواندیم قانون این از تبصرهای و بند حتی و ماده هر بنابراین است، شدهگنجانده قانون این در که باشدیم کارگران اخراج

 کار قانون مانند مقررات و قوانین از برخی در بازنگری راستا این در .نماید ایفا را مهمی نقش وکارکسب فضای تخریب یا بهبود

 .رسدیم نظر به ضروری واردات و صادرات قانون ازجمله مرتبط  قوانین سایر و

 

 ارتقاء خصوص در الزم اقدامات به توجه ضرورت استان، وکارکسب فضای وضعیت به توجه با که گفت باید درمجموع

 ،ونقلحمل بخش در بخصوص هارساختیز کیفیت ارتقاء تورم، نرخ آوردن پایین جهت تالش نظیر اقداماتی با آن یهاشاخص

 مدیران بین در کارآفرینی فرهنگ ارتقاء و تبیین ارز، بازار مدیریت مرزی، یهابازارچه و گمرکات در هانظارت میزان افزایش

 به رسیدگی کردن ترساده و قضایی امنیت افزایش کار، بازار ساماندهی اقتصاد، در دولت مداخالت کاهش استان، اقتصادی

 امور تسهیل رویکرد با قوانین اصالح و یسازشفاف و الزم نهادهای ایجاد همچنین، .رسدیم نظر به الزامی شکایات و دعاوی

 فعالیت، انحالل تا تولید یریگشکل مرحله از اقتصادی یهاتیفعال به مربوط مراحل تمام شامل وکارکسب یهاعرصه تمام در

 در وکارکسب یهاشاخص کهیمادام است بدیهی .است خارجی و خصوصی گذارانهیسرما مشارکت ترغیب برای الزم شرط

 خواهد ناممکن اقتصادی مختلف یهابخش در گذارانهیسرما جدی مشارکت باشد، نداشته قرار قبولقابل وضعیت در استان

 .بود

 :پیشنهادات

 استانی پیشنهادات



  

 و اعتقاد میزان افزایش برای یسازنهیزم جهت در استان اقتصاد توسعه در هاآن لیبدیب نقش و کارآفرینان جایگاه تبیین •

 ؛گذارانهیسرما و کارآفرینان به استان اقتصادی مدیران احترام

 ؛هامکان و هازمان همه در هاآن از استفاده جهت الزم یهارساختیز ایجاد و الکترونیکی بانکداری خدمات ارتقاء •

 نقش و کارشناسی بدنه تقویت ضمن وکارکسب یهاطرح زیان و سود در هابانک شراکت و اسالمی عقود از استفاده ترویج •

 جدید؛ وکارکسب یاندازراه در هابانک مشاورهای

 در خصوصبه یخوار ژهیو از جلوگیری و خاص یهاتیفعال یا و افراد به ویژه امتیازات اعطای و تبعیض هرگونه با مبارزه •

 آن؛ از پیشگیری نحوه و اداری مفاسد با هاآن مدیران و کارکنان نمودن آشنا و دولتی یهادستگاه

 در کاهش جهت در بانکی تسهیالت اخذ برای وکارکسب صاحبان درخواست به رسیدگی اداری یهاروال در دنظریتجد •

 ؛ازیموردن زمان و هانهیهز مراحل،

 فعاالن مسائل و هاپرسش ابهامات، به اجرائی یهادستگاه متعهدانه و دقیق یپاسخ گوئ جهت مناسب سازوکار ایجاد •

 ... و هادستگاه کارشناسی بدنه تقویت ازجمله اقتصادی،

 ظرفیت از کمتر فعالیت یا و مشکل بروز علل مطالعه و مشکالت احصاء ،دارمشکل تولیدی واحدهای اطالعاتی بانک تشکیل •

 در جرائم و فرع اصل، تفکیک به هابانک به استان تولیدی واحدهای بدهی انباشت علل و میزان بررسی همچنین اسمی،

 فضای ٔ  نهیدرزم بعدی یهاپژوهش انجام در تسهیل جهت شودیم پیشنهاد همچنین اقتصادی؛ یهابخش از هریک

 خدمات مرکز همکاری با استان در وکارکسب و خبرگان نظرانصاحب شامل اطالعاتی بانک استان، وکارکسب

 .گردد اقدام آن یروزرسانبه به نسبت معین زمانی فواصل در و تهیه ربطیذ یهادستگاه سایر و یگذارهیسرما

 به آن یرساناطالع و باشندیم اولویت دارای استان توسعه ازلحاظ که ییوکارهاکسب و اقتصادی یهابخش شناسایی •

 ؛باشندیم جدید وکارکسب یاندازراه به مایل که افرادی و اقتصادی مدیران

 تالش و استان در  مخابراتی و ارتباطی یهاشبکه نیز و ... و گاز برق، آب، انتقال به مربوط یهارساختیز کیفیت ارتقاء •

 ؛هاآن انشعاب یا امتیاز از برخورداری جهت الزم مراحل تعداد و هزینه ،زمانمدت کاهش جهت

 را مجوزها کسب هزینه و زمانمدت مراحل، تعداد که شکلی به وکارکسب یاندازراه برای ازیموردن مجوزهای صدور تسهیل •

 برساند؛ حداقل به

 و ملی یهاشاخص با و دیگر یهااستان با هاآن مقایسه و استان وکارکسب فضای یهاشاخص مستمر و دورهای پایش •

 ؛وکارکسب محیط مستمر بهبود قانون 4 ماده اجرای در مذکور یهاشاخص ارتقاء برای بلندمدت و مدتانیم اهداف تعیین

 کارفرمایی؛ و کارگری یهاتشکل تقویت و کارگران و کارفرمایان منافع همسو کردن و اختالفات حل برای انعطاف ایجاد •

 ماده ذیل مصرح اشخاص با متناظر اعضاء ترکیب با استان در خصوصی بخش و دولت یوگوگفت شورای تشکیل در تسریع •

 وکارکسب فضای بهبود ٔ  نهیدرزم اجرائی راهکارهای ارائه و مؤثر تصمیمات اتخاذ راستای در توسعه پنجم برنامه قانون 75

 ؛(وکارکسب محیط مستمر بهبود قانون 13 ماده راستای در) استان



  

 .استان وکارکسب فضای یهاشاخص با مرتبط موضوعات با دانشجویی یهارساله و هانامهانیپا از مالی حمایت •

 ملی پیشنهادات

 دیگر کاذب مشاغل برخی و داللی اشاعه موجب و برده بین از جامعه در را تولید انگیزه باال، تورم وجود :تورم مهار -1

 که کارهایی نیترمهم از یکی بنابراین .گذاشت خواهد وکارکسب فضای یهاشاخص بر منفی ریتأث جهیدرنت و گرددیم

 وکارکسب یهاشاخص بهبود البته .است تورم مهار شود، دنبال دولت توسط تواندیم وکارکسب یهاشاخص بهبود ٔ  نهیدرزم

 .داد خواهد کاهش را تورم داخلی، تولید میزان افزایش با نیز

 تواندیم دولت اقتصادی یهااستیس ینیبشیپ قابلیت عدم :دولت اقتصادی یهااستیس ینیبشیپ قابلیت افزایش -2

 از ینیبشیپ نوع هر امکان صورت این در زیرا کند، خفه نطفه در را یگذارهیسرما و وکارکسب هرگونه یاندازراه انگیزه

 یهااستیس در ثبات وجود بنابراین .داشت نخواهد وجود گذارهیسرما یا و کارآفرین توسط ... و درآمدها ،هانهیهز میزان

 .باشد وکارکسب فضای بهبود ٔ  نهیدرزم ازهاینشیپ نیترمهم از یکی تواندیم دولت اقتصادی

 و کار نیروی یوکارکسب نوع هر یاندازراه در عنصر نیترمهم :کارگران از اجتماعی تأمین حمایت میزان ارتقاء -3

 میزان جهیدرنت و شده هاآن یهادغدغه از بسیاری کاهش موجب قشر، این از هاتیحما افزایش عتاًیطب ،باشندیم کارگران

 خواهد فراهم را وکارکسب فضای یهاشاخص بهبود زمینه و داد خواهد افزایش را هاآن کاری موفقیت درصد و مشارکت

 و پوشش افزایش رویکرد با کارگران شغلی و اجتماعی تأمین از بخشی عنوانبه بیکاری بیمه تقویت ،مثالعنوانبه .آورد

 .نمود پیشنهاد زمینه این در توانیم را بیکاری بیمه گسترش

 .شد نخواهند واقع مفید اجرایی، ضمانت داشتن بدون نیز قوانین بهترین :مقررات و قوانین اجرای ضمانت افزایش -4

 ندارد، وجود هاآن اجرای برای ضمانتی که مقرراتی و قوانین برهیتک با توانندینم گذارانهیسرما نیز و وکارکسب صاحبان

 و وکارکسب یهاحوزه با مرتبط قوانین بنابراین .نمایند اقدام خود سرمایه یریکارگبه یا و وکارکسب نمودن دایر به نسبت

 .نمود خواهند ایفا وکارکسب فضای بهبود در را بیشتری نقش باشند، داشته یتریقو اجرایی ضمانت هرچه یگذارهیسرما

 نیتأم معقولی حد تا نیز را کارفرمایان منافع کارگران، از حمایت ضمن بتواند باید کار قانون :کار قانون در بازنگری -5

 بهبود در مهمی نقش تواندیم وکارکسب محیط یهاشاخص وضعیت بهبود و تسهیل دیدگاه با قانون این در بازنگری .نماید

 .نماید ایفا وکارکسب فضای

 اقتصاد به را اقتصادی امنیت و ثبات تواندیم طرح این اجرای :دولت اقتصادی تحول طرح جانبههمه و کامل اجرای -6

 نیترمهم ایران کالن اقتصاد در ثبات .نماید مرتفع را اقتصادی ساختاری یهاچالش از بسیاری و نموده تزریق ایران کالن

 .است وکارکسب فضای بهبود و اقتصادی توسعه عامل

 برنامه در وکارکسب محیط به مربوط بخش :توسعه پنجم برنامه اهداف به دستیابی و اجرا به دولت پایبندی -7

 و واحد پنجره طرح اجرای ژهیوبه است؛ ایران وکارکسب محیط بهبود و ساماندهی جهت مناسبی پتانسیل دارای توسعه پنجم

 برای الزم زمان و اداری بروکراسی از کاستن ٔ  نهیدرزم اقدامات مؤثرترین از خصوصی بخش و دولت گفتگوی اتاق یسازفعال

 راهکارهای از یکی تواندیم نیز یسازرندب توسعه، پنجم برنامه قانون 69 ماده به با توجه همچنین .است مجوزها دریافت

 .باشد ایران وکارکسب فضای بهبود

 امتیاز حق مبادله خصوص در خارجی، گذارانهیسرما از برخی دغدغه :فکری مالکیت حقوق شناختن رسمیت به -8

 نامهای و عالئم و فنی دانش اختراع، حق شامل صنعتی مالکیت حقوق 3 ماده پ بند گرچه .است مادی و فکری کاالهای



  

 مالکیت حقوق به مربوط نامهموافقت به ایران چون اما است، کرده تلقی آورده و سرمایه جزو را موارد این و است تجاری

 داخلی موضوع مقررات و قوانین به فقط را خود ،کندینم یابیخودارز منافع تأمین جهت در را آن و است نپیوسته فکری

 مادی و فکری مالکیت حقوق از تیموردحما در یالمللنیب یهانیتضم کشورها، اغلب که است حالی در این .داندیم متعهد

 باالی سطوح از که داخلی یهایگذارهیسرما برای گرچه امر این .اندکرده فراهم خارجی یگذارهیسرما جذب منظوربه را

 حقوق نکردن رعایت اروپایی مطالعات مرکز اما ،باشدینم موردتوجه چندان موارد از بسیاری در نیستند برخوردار یآورفن

 کندیم معرفی ایران در خارجی گذارانهیسرما نیافتن حضور مهم و مؤثر عوامل از را فکری مالکیت

 .(1387هنرورصدیقیان،)

 کاهش و اقتصادی بازارهای در اعتمادسازی جهت توسعه، پنجم برنامه قانون 74 ماده اجرای راستای در :یسازشفاف -9

 .شودیم پیشنهاد سرمایه بازار ژهیوبه بازارها همه در جانبههمه یسازشفاف مالی، و اداری فساد

 در تسهیل و تسریع و یسازشفاف الکترونیک، شهروند و دولت استقرار منظوربه :ITیهارساختیز تقویت -10

 در موفق تجربه یکIT یهارساختیز تقویت قانونی، مجوزهای صدور و مدارك اخذ ژهیوبه و گمرکی و اقتصادی یهاتیفعال

 .است کشورها از بسیاری

 یهادغدغه از یکی اینکه به توجه با :هاارانهی هدفمند کردن درآمدهای محل از تولید بخش سهم پرداخت -11

 از حاصل درآمد درصد 30 باید دولت هاارانهی هدفمند کردن قانون بناتر و است مالی تأمین ایران در وکارکسب عرصه فعاالن

 .نماید کمک وکارکسب محیط در ثبات به تواندیم راهکار این دهد، اختصاص تولید بخش به را هاارانهی هدفمند کردن

 یریپذرقابت و یوربهره افزایش ،یزیربرنامه برای اقتصادی فعاالن و بازرگانان ،گذارانهیسرما :اقتصادی امنیت ایجاد -12

 با تواندیم اقتصادی امنیت ایجاد .هستند تولید یهانهاده تأمین و هامتیق و قوانین در ثبات نیازمند خارجی تولیدات با

 .نماید محقق را مهم این تولید یهانهاده قیمت در ثبات آن دنبال به و هایریگمیتصم در ثبات ایجاد

 .فراملی پیشنهادات -4-2-3

 کشور تجاری تراز تعدیل و تنظیم آن تبعبه واردات و صادرات در یمؤثر نقش ارز نرخ تعیین :ارز نرخ صحیح مدیریت

 در خارجی رقبای برابر در داخلی تولیدکنندگان رقابتی قدرت تعیین در نرخ این که است نقشی خاطر به اثرگذاری این .دارد

 فضای نیز و اشتغال و تولید میزان در را خود آثار تیدرنها عوامل این همه که کندمی ایفا خارجی و داخلی بازارهای

 در مورد ینانینا اطم وجود ویژهبه و ارزی سیاست در ثباتیبی وجود و نبودن شفاف .گذارندمی جای بر کشور وکارکسب

 که شودمی باال ریسک با همراه گیریتصمیم یا هابنگاه تصمیم اتخاذ عدم به منجر آتی، دوره در ارز نرخ مدیریت چگونگی

 نقش ارز بازار صحیح مدیریت بنابراین .کندمی طوالنی را رکود از خروج یا تعمیق اقتصادی رکود یا درهرصورت

 .داشت خواهد استان باألخص و کشور در وکارکسب فضای بهبود در یانکاررقابلیغ

 صورتبه اختالفات وفصلحل مختلف یهاروش :تجاری اختالفات وفصلحل یالمللنیب یهاونیکنوانس به پیوستن

 از ایران شدهوضع مقررات و قوانین در حالنیباا .است شدهینیبشیپ خارجی گذارانهیسرما با روابط در قانونمند و نهادینه

 ذکری یالمللنیب مجامع در اختالفات وفصلحل یا و داخلی محاکم به خارجی گذارانهیسرما برابر دسترسی امکان و آزادی

 ملل مردم و هادولت میان اختالفات وفصلحل کنوانسیون و نیویورك کنوانسیون به کامل پیوستن راستا این در .است نشده

 به خارجی، گذارانهیسرما جذب و جلب بر عالوه تواندیم امر این .گرددیم پیشنهاد شیکاگو کنوانسیون به موسوم دیگر

 .(1387 ،انیقیهنرور صد) شود منجر نیز ایران خارجی تجارت تیتقو



  

 روی بر مثبتی تأثیرات تواندیم وکارکسب محیط پایش :وکارکسب محیط پایش یالمللنیب نهادهای با همکاری -

 باشد؛ داشته جاری یهاتیفعال تصحیح و آینده در مناسب راهبردهای اتخاذ جهت اقتصادی رانیگ میتصم و گذاراناستیس

 نهادهای دیگر با جدی صورتبه اکونومیست، اطالعات مؤسسه و جهانی بانک بر عالوه ایران شودیم پیشنهاد بنابراین

 .نماید همکاری وکارکسب محیط پایش معتبر و یالمللنیب

 مآخذ و منابع

  :فارسی منابع

 .ایران در وکارکسب فضای بهبود و سنجش بر مؤثر عوامل بررسی .تهران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق •

 بانک اقتصادی یهایبررس دفتر .جهان و ایران در وکارکسب فضای یهاشاخص یاسهیمقا بررسی .(1387) .دیوح دیس احمدی، •

 .ایران اسالمی جمهوری مرکزی

 315 ارزیابی ،1392 پاییز در ایران وکارکسب محیط پایش ،(1393) .زهرا نعیمی، و موسی ،یاثیغ یشهباز مریم؛ احمدیان، •

 (وکارکسب محیط مطالعات گروه) اقتصادی مطالعات دفتر .ایران در وکارکسب محیط ملی یهامؤلفه از کشور سراسر اقتصادی تشکل

 .13570 مسلسل شماره .اسالمی شورای مجلس اقتصادی یهاپژوهش معاونت

 و کار .ایران در برتر فناوری با صنایع یریپذرقابت کاربر نیروی یریپذانعطاف اثر .(1390) .محمد میرزایی، و شیرین اربابیان، •

 .27-43 صص .139 جامعه؛

 حکمرانی مقاالت مجموعه در خیرخواهان، جعفر ترجمه .گذار تجربه سال ده ؟رودیم کجا به اصالحات .(1999) .جوزف استیگلیتز،  -

 .(1383)اسالمی شورای مجلس یهاپژوهش مرکز اقتصادی یهایبررس دفتر خوب،

 بررسی ماهنامه .ایران جایگاه بر تأکید با وکارکسب فضای بهبود یهاشاخص بررسی .(1390) .فاطمه فر، فهیمی و یکتا اشرفی، •

 .7-42 صص .11 اقتصادی؛ یهااستیس و مسائل

 .آن یهاستهیبا و ایران جایگاه وکارکسب فضای و جهانی یریپذرقابت شاخص بررسی .(1389) .محمدجواد ایروانی، •

 و کوچک یهابنگاه کارآفرینی، ،وکارکسب فضای بر اقتصادی تحریم ریتأث بررسی .(1392) .ویدا ،پورحسن و بالقیس باورصاد، •
 .متوسط

 .ایران در وکارکسب و یگذارهیسرما نهادی موانع .(1389) .سعید ملکالساداتی، و محمدحسین بحرینی، زاده نیحس •

 گسترش و پنهان اقتصاد کاهش بر مؤثر عاملی ،وکارکسب فضای شاخص اصالح .(1388) .سعید ،یباغ یغالم ؛ ...فتحا تاری، •

 .4-21 صص .115 جامعه؛ و کار .رسمی بخش

 دفتر تحلیلی پایگاه اقتصادی، مطالعات گروه ،(1389) 2011 سال در وکارکسب هایشاخص از جهانی بانک گزارش تحلیل •

 .خراسان روزنامه پژوهش

  نشریه ،متوازن امتیازی کارت رویکرد با خصوصی بخش از حمایت در ایران وکارکسب فضای ارزیابی ،(1389)م، اسکندری، جعفری  -

 .21 تولید؛ مدیریت و صنایع مهندسی یالمللنیب

 یهااستیس و مسائل بررسی ماهنامه .کشورها سایر با مقایسه در ایران در وکارکسب فضای اجمالی بررسی .(1388) .ظریفه جلیلی،  -

 .5-33صص .94و93 اقتصادی؛

 یهاپژوهش مرکز وکارکسب محیط مطالعات دفتر ترجمه ،نوپا یهابنگاه مالی نیتأم بر وکارکسب محیط اثر ،(2010) کالپر و چاویز  -

  .اسالمی شورای مجلس

عمده محیط  یهامؤلفه ریتأثبررسی  .(1390) .محمدرضا دیس ،یواکبر ابوالقاسم عربیون، محسن؛ رضایی، محال؛ مهرجردی، زارع •

مطالعه  SWOTو ماتریس  بورتر نیتأم، الگوی پنج نیروی پورتر و زنجیره PEST یهاکیتکندر کارآفرینی با استفاده از  وکارکسب

 .(کارخانه برس ساز اصفهان)موردی 

 .10و9 اقتصادی؛ یهااستیس و مسائل بررسی ماهنامه .وکارکسب فضای بر مالیاتی نظام تأثیر بررسی .(1390) .ابوذر ساالری، •

 .111-130صص



  

 .59-63 صص .132اقتصاد، یهاتازه .وکارکسب فضای .(1390) .اله یول سیف، •

 .101-123 صص اقتصاد، و پول نشریه ،ایران وکارکسب فضای بهبود در سرمایه بازار نقش ،(1388)علی یآبادصالح •

 نشریه  ،ایران در وکارکسب فضای اقتصادی یهاکنندهنییتع سایر و بانکی اعتبارات .(1388) .یاسر ،عباس لو و لیکم دیس طیبی،  -
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