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های اقتصادیمعاونت بررسی  

 

 ایران -8102مروری بر گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی 

 های سهولت کسب و کار تضعیف جایگاه ایران در تمامی زیرشاخص

 استثنای زیرشاخص اخذ اعتبارات به

 
در رابطه با  8102بانک جهانی منتشههش هههر  در ارا نتام ش   8102گزارش سهههت ک ب ههب ر بار  در این مطلب نکات مهمی از 

ضعیف رت ه بلی        سهت ک انجام ب ب ر بار در ایشان، تحتالت عملکشدی آن ر دالیل ت ضعیک  سک   ر هر  ا جه به با تت .آن ارائه 

هاخص   تغییش مترر ت س ه بشخی از زیش ستخشاج رت ه ژی محا ساا ق ل ر  ها در گزارش اخیش بانک جهانی، ا های جریر ایشان بشای 

 از متارد مهمی اسک به در این مطلب به آن پشداخته هر  اسک.  ،مقای ه ر تحلیل آنها
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018ای رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار  سقوط چهار پله

2018کاهش فاصله ایران از شاخص پیشرو در گزارش سهولت کسب و کار 

عتباراتهای سهولت کسب و کار به استثنای زیرشاخص اخذ اتضعیف جایگاه ایران در تمامی زیرشاخص

اقدام اصالحی ایران در زمینه زیرشاخص اخذ اعتبارات 

عدم تغییر وضعیت ایران در چهار زیر شاخص سهولت و کار نسبت به سال گذشته

 DB  0 000 -محیط کسب و کار ایران در یک نگاهجهانی وضعیت 

 اخذ اعتبارات

 تجارت فرامرزی

 اجرای قراردادها

 ثبت مالکیت

 حمایت از سرمایه گذاران خرد

 ورشکستگی و پرداخت دیون

 سهولت پرداخت مالیات

 دسترسی به برق

 شرایط اخذ مجوز ساخت

کسب و کارشروع   
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار

بنری به  حاظ هاخص سهت ک ب ب ر بار رت هرا بشتر جهان  091های گذهته، در گزارش اخیش ختد بانک جهانی ط ق رراا ساا

 ه آن، ر بشای محاس گیشدقشار میبشرسی مترد ابعاد مختلفی  بش اساسبشد  اسک. این هاخص به از د  زیشهاخص تشکیل هر ، 

 هتد. حاظ میارها اقرامات اصالحی بشترها در هش یک از معی

ر. دهمین  ک به ساا گذهته ای رت ه ایشان از نظش هاخص سهت ک ب ب ر بار پله 4گزارش اخیش بانک جهانی، خ ش از سقتط 

ائز اهمیک حنکات به ، گزارشدر این  فاصله ایشان از هاخص پیششر ن  ک به ساا ق ل باهش یافته اسک. این در حا ی اسک به

نظر به اینکه هر ساله تغییرات جزئی یا عمده در متدولوژی بانک جهانی برای محاسبه هتد. گزارش مذبتر پشداخته می

صرفاٌ با  2012-18های گزارش رتبه شود، باید توجه داشت کههای سهولت کسب و کار اعمال میزیرشاخص

دولوژی جدید بانک جهانی تطبیق داده شده است. با توجه به اینکه بانک که با متمورد مقایسه قرار گیرند هایی رتبه

بر اساس متدولوژی جدید اعالم کرده، در این را جهانی در گزارش اخیر خود، تنها امتیاز کشورها در سال گذشته 

اعالم شده از سوی بانک جهانی محاسبه و با اصالحی گزارش، رتبه کشورها در سال گذشته بر اساس امتیازات  

 سال جاری مقایسه شده است.

 

 

 

 

 

  

 

 

  

بانک جهانی، عمرتاً به راسههطه عملکشد بهتشش در زمینه اخذ  8102فاصههله ایشان از هههاخص پیشههشر در گزارش 
(. بانک جهانی از اقرام صههترت گشفته بشای گزارش گیشی از خشد  فشرهههان 0اعت ارات به تد یافته اسههک دجررا

سی به اطالعات اعت اری، به عنتان مهم   های اعت اری به منظتر ت  ختدرر در زمینه پشداخک ستش رام تشین اقهیل د
 اصالحی ایشان در جهک ت هیل ب ب ر بار یاد بشد  اسک.

 

بشتر جهان  091یان ای جایگا  ایشان از نظش اخذ اعت ارات در مپله 02اقرام اصالحی صترت گشفته، منجش به به تد 
 (. 0ر باهش فاصله آن از هاخص پیششر هر  اسک دجررا 

 

ان دهر بشخی بشترها در مقای ه با ایشرغم به تد فاصله آن از هاخص پیششر، نشان میتضعیف رت ه ایشان علی
انر ر فاصله آنها از هاخص پیششر به مشاتب بیشتش از ایشان باهش یافته اسک. از جمله این عملکشد بهتشی داهته

بانک  2018کشورهایی است که در گزارش  هند از جملهتتان به تاجیک تان ر هنر اهار  بشد. بشترها می

، از نظر شاخص سهولت کسب و 2012جهانی عملکرد قابل توجهی داشته است. این کشور که در گزارش 

  کشور برتر قرار گرفته است. 100، در میان 2018کار، سه پله پایین تر از ایران بوده، اما اکنون در گزارش 

 



   اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 
 


 

 معاونت بررسی های اقتصادی

 

 

 

 

سهت ک ب ب ر بار بانک جهانی      هاخص  شتر در  هر    ،تجشبه متفق هنر در به تد متقعیک این ب علی رغم باهش چشم انراز ر

استشاتژی ر همچنین بشنامه   ر تعیین درسک اهراف تاملی اسک.   از متضتعات مهم ر در ختر  ،8102اقتصادی این بشتر در ساا    

از خصتصیات بارز ر تح ین بشانگیز در ک هنر     ،صحیح بشای اجشای اصالحات اقتصادی ضمن تالش ر پیگیشی بشای انجام آنها    

تشجیح منافع بلنرمرت پایرار به جای منافع     ،های اصهههالحی یک در ک   اسهههک. بررن تشدیر انتخاو رریکشد بلنر مرت در بشنامه       

جمله متاردی اسک به عقب مانرگی ر درجازدن سایش اقتصادها را در بشابش    کشدن به رهرهای باالی بم درام، از  نمتقتی ر ب نر   

حابم  ا مللیر به تد راقعی منز ک آنها در جتامع بینجامعه اقتصادهای من جمی به منطق اقتصادی همشا  با به تد سطح رفا       

  پشتی انی می بنر.  دال ک ر اسک، را 

 و معیارهای مربوطه 2018و  2012شاخص سهولت کسب و کار  از نظروضعیت ایران  -1جدول 

 شرح
 رتبه

 2012  DB  

 رتبه

 

2018DB  

 تغییرات 

فاصله از 

شاخص 

 پیشرو

(DB) 

فاصله از 

شاخص 

 پیشرو

(DB) 

 تغییرات 

 کارشاخص سهولت کسب و 

 هشرع ب ب ر بار

 هشایط ر مقشرات اخذ مجتز ساخک

 دستشسی به بشق

 ث ک ما کیک

 اخذ اعت ارات

 حمایک از سشمایه گذاران خشد

 سهت ک پشداخک ما یات

 تجارت فشامشزی

 اجشای قشاردادها

 ررهک تگی ر پشداخک دیتن

 بهبود:         تضعیف:       8102نتام ش  0من ع: بانک جهانی،   

 

عرم تغییش رضعیک ایشان در چهار زیشهاخص سهت ک ب ب ر بار از دیگش نکات قابل مالحظه گزارش اخیش 
خرد،  گذارانسرمایه از های حمایتفاصله ایران از شاخص پیشرو در زیرشاخصبانک جهانی اسک. 

تبه است و رفرامرزی و اجرای قراردادها نسبت به سال قبل تغییر نکرده  مالیات، تجارت پرداخت سهولت

 (. 0دجررا  ها هم به واسطه عملکرد بهتر سایر کشورها تضعیف شده استایران در این زیرشاخص
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 سهولت کسب و کار در کشورهای منتخب

 هاخص در یسعتد، تشبیه ر عشب تانانررنزی، متحر  عشبی امارات ماننر بشترهایی جایگا  دهرمی نشان بشترها بنریرت ه نتایج

ر  8، 2 ، 6 تشتیب به ق ل، ساا با مقای ه در بشترها این جایگا . اسک یافته به تد ایمالحظه قابل طتر به بار ر ب ب سهت ک

ر  61، 28،  80 سکتی در تشتیب به این بشترها حاضش حاا درفاصله آنها از هاخص پیششر بمتش هر  اسک.  ر یافته ارتقا پله 9

عمرتاً به راسطه  عشبیمتحر اماراتبشتر  رت ه مالحظه قابل به تد. (3ر 8دجرارا  انرگشفته قشار جهان بشتر 091 میان در 98

اقراماتی بتد  به این بشتر در زمینه بنتشا ررهک تگی ر پشداخک دیتن، بیفیک ساخک، تامین بشق، ت هیل اخذ اعت ار از طشیق 

 یز بهن سعتدیارتقای جایگا  عشب تانارائه اطالعات امتیاز اعت اری مشتشیان به بانک ها ر متس ات اعت اری انجام داد  اسک. 

د یل اقرامات این بشتر در حتز  هایی از جمله تجارت فشامشزی دباهش زمان انط اق اسنادی صادرات ر راردات از طشیق باهش 

تعراد اسناد الزم بشای تشخیص گمشبی( ، پشداخک ما یات ر هشرع ب ب ر بار بتد  اسک. در بشتر انررنزی نیز در زمینه اغلب 

تتان به اقرامات این بشتر در زمینه ساد  صالحی صترت گشفته به از جمله این متارد میهای ب ب ر بار یک اقرام ازیشهاخص

ر فشاینرهای ایجاد هر  بشای سشعک بخشیرن به تامین  خشدهای خاصی بشای دعاری قشاردادها از طشیق ایجاد رریهاجشای سازی 

انجام  دیتن کپشداخ ر ررهک تگیتقاا ما کیک، اخذ اعت ار ر بشتر تشبیه نیز اقراماتی را در زمینه باهش هزینه ان بشق اهار  بشد.

 داد  اسک.

 2018و  2012رتبه کشورهای منتخب از نظر شاخص سهولت کسب و کار  -2جدول 

 کشورها
 رتبه

DB DB تغییرات 

 ایران

  امارات متحده عربی

  ترکیه

  عربستان سعودی

  جمهوری کره

  اندونزی

  مالزی
 8102نتام ش  0من ع: بانک جهانی،                           
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 مقایسه ایران و برخی کشورهای منتخب در شاخص سهولت کسب و کار -3جدول 

 و معیارهای مربوطه 2012و  2012 
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 کسب و کار  محیطاقدامات ایران در راستای تسهیل 

 های مختلف درتشین اقراماتی به در راستای ت هیل محیط ب ب ر بار طی ساامهمبانک جهانی،  آخشین اطالعاتبش اساس 

  ایشان صترت گشفته، به هشح جرارا ذیل اسک:

 راستای تسهیل شروع کسب و کاراقدامات ایران در  -4جدول 

 اقدامات سال

 ساده سازی کسب و کار استارت آپ ها از طریق سیستم ثبت الکترونیکی 2002

2010 
از طریق ایجاد پورتال های وب که امکان جست و جو و ذخیره نام انحصاری شرکت را برای 

 موسسان آن فراهم می کند، شروع کسب و کار را تسهیل کرده است.

2012 

ملزم ساختن موسسان شرکت ها به اخذ عدم سوء پیشینه کیفری برای ثبت شرکت، شروع کسب 

ساخته است )در گزارش بانک جهانی، به عنوان اقدامی در جهت تضعیف  دشوارترایران  درار را و ک

 وضعیت ایران درج شده است(

 ثبت شرکتشروع یک کسب و کار ساده تر با ساده کردن رزرو اسامی و مراحل  2014
 

 

 

 

 

 کشورها
 فاصله تا  شاخص پیشرو

DB DB تغییرات 

 ایران

  امارات متحده عربی

  ترکیه

  عربستان سعودی

  جمهوری کره

  اندونزی

  مالزی
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 اقدامات ایران در راستای تسهیل دسترسی به برق  -5جدول 
 اقدامات سال

2014 
از طریق از بین بردن نیاز به مجوزهای حفاری برای اتصال به برق ،دسترسی به برق را تسهیل کرده 

 .است

 اعتبار  اخذاقدامات ایران در راستای تسهیل  -2جدول 

 اقدامات سال

2010 
دفتر جدید اعتباری خصوصی که موجب بهبود وضعیت دسترسی به اطالعات اعتباری شد، تاسیس 

 کسب اعتبار در ایران را تسهیل نمود.

2012 
های اعتباری به منظور تسهیل دسترسی به گزارش گیری از خرده فروشان خودرو در زمینه پرداخت

 اطالعات اعتباری

 اقدامات ایران در راستای حمایت از سرمایه گذار خرد  -2جدول 

 اقدامات سال
 الزام افشای فوری اطالعات طرفین معامله در ایران موجب بهبود وضعیت حمایت از سرمایه گذار شد. 2012

 اقدامات ایران در راستای تسهیل تجارت فرامرزی -8جدول 

 اقدامات سال

2002 
واردات از طریق نصب و راه اندازی اسکنر در بنادر شهید رجایی و سازماندهی مجدد کاهش زمان صادرات و 

 دفاتر گمرکی برای جداسازی بازرسی کاالهای خاص )پتروشیمی و شیمیایی( از کاالهای عمومی

 توسعه و بهبود خدمات صادرات و واردات از طریق پنجره واحد ملی 2012
 

 اقدامات ایران در راستای تسهیل اجرای قراردادها  -2جدول

 اقدامات سال

2010 
های متنی به ایجاد سیستم مدیریت پرونده الکترونیکی، بایگانی الکترونیکی برخی اسناد و آگاهی از پیام

 صورت الکترونیکی اجرای قراردادها را تسهیل کرده است.
 

 ساختشرایط و مقررات اخذ مجوز  -10جدول

 اقدامات سال

2002 
دفاتر خدمات الکترونیکی در تهران، تسهیل فرایند کسب شرایط اخذ مجوز ساخت در ایران از طریق ایجاد 

تاییده محل، مجوزهای ساخت و  گواهی های تکمیل ساختمان و کاهش زمان اتصاالت آب و برق تسهیل شده 

 است.
 

 پرداخت مالیات -11جدول

 اقدامات سال
 تسهیل پرداخت مالیات توسط شرکت ها از طریق تبدیل مالیات بر فروش به مالیات بر ارزش افزوده 2002

 


