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  باشه  که  مه  128کشور جهان رتبه   190جايگاه شاخص سهولت کسب و کار ايران در بين

 پل  تنزل يافت  است. 4نسبت ب  سال قبل 

  کشهور  10اق امات اصالح  در حوزه محيط کسب و کار توانسهت  در بهين  گرجستان با انجام

 نخست جهان قرار ب  لحاظ بهبود و تسهيل فضاي کسب و کار قرار گيرد.

 هاي سهولت کسب و کار در آن در وضهييت مللهوب  امارات از جمل  کشورهاي  است شاخص

 قرار دارد.

 مناسب  دارد و ميموالً از يه  رونه   هاي محيط کسب و کار در ترکي ، وضييتمجموع شاخص

 کن . باثبات تبييت م 

  ،کاهش نرخ تورم، متوازن کردن بودج  دولت، شفافيت ماليهات ، سههولت در انجهام ميهامالت

ها و فرآين هاي کسب و کار، کاهش م اخالت دولت در اقتصاد، سهامان ه  تر کردن روي ساده

امنيت قضاي  و ساده کردن رسهي گ  به  دعهاوي و بازار کار، بهبود سرماي  اجتماع ،افزايش 

 باش .شکايات از جمل  الزامات بهبود محيط کسب و کار در کشور م 

  با وجود قوانين متي د و مکرر در زمين  تسهيل ص ور مجوزهاي کسب و کار، همچنان فيهاالن

  .باشناقتصادي با مشکالت متي دي براي راه ان ازي کسب و کار در کشور مواج  م 
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  مقدمه 
و بو   بهبود محيط کسب و کار، يکي از پيش نيازهاي اصلي رونق گرفتن توليد و رشد اقتصادي در هر کشووري اتو 

توال   ها و مقوررات زادودو حذف روي  اخير با اقدامات مختلف اصالحي ايهبسياري از کشورها طي تال همين دليل

در ايورا  نيو ،  .اند تا با تسهيل فضاي کسب و کار خود، بستر توتع  اشتغال و رشد اقتصادي خود را فراهم کنندکرده

وي اقتصواد هواي اصولي پويش رفضاي نامناتب کسب و کار يکي از چالشدهد آ  طور ک  آمارهاي جهاني نشا  مي

فرآينود اياواد کسوب وکوار در کشوور تسوهيل کشور ات  ب  طوريک  بسياري از کارشناتا  اذعا  دارند تا زماني ک  

توا  انتظار داش  ب  اهداف تعيين شده در بخش توليود نشود و محيط کسب و کار ب  فضاي مطلوب خود نرتد، نمي

راي تسهيل فرآيند کسب و کوار در کشوور يکوي از رورورياتي و اشتغال دت  ياف . بنابراين، ايااد بستري مناتب ب

رو، در گ ار  پيش رو، رومن مقايسو  ات  ک  در تال رونق توليد بايد مورد توج  تياتتگذارا  قرار گيرد. از همين

تاربو  برخوي کشوورها در زمينو  و  جايگاه ايرا  با برخي کشورهاي منطق  در شاخص تهول  کسب و کوار جهواني

هاي محيط کسب و کار در کشور و همچنوين اقودامات صوورت ترين چالشکار، مهم ور ماوزهاي کسب وتسهيل صد

 شود.بررتي مي گرفت  براي تسهيل فضاي کسب و کار کشور

 1مقايسه رتبه ايران و برخی کشورهاي منطقه در شاخص سهولت کسب و کار جهانی 

 ايران 

منتشور شوده  2019مللي شاخص تهول  کسب و کار ک  در تال الطبق آخرين گ ار  بانک جهاني از ورعي  بين

پل  تن ل يافتو   4قرار گرفت  ات  ک  نسب  ب  تال قبل  128کشور جها  در رتب   190ات ، جايگاه ايرا  در بين 

بو  رتبو   2014خوود را در  152ت  ک  با اناام برخي اقدامات اصالحي ايرا  توانست  بود رتبو  ات . اين در حالي

ارتقا دهد، اما طي دو تال اخير اقدام مثبتي در راتتاي بهبود محويط کسوب و کوار در کشوور  2017در تال  120

دهد فعاال  اقتصوادي بوراي کسوب ماوزهواي کسوب و کوار بوا صورت نگرفت  ات  و مطالعات ميداني ني  نشا  مي

متعدد مرتبط با تسهيل و بهبوود محويط باشند ک  يکي از داليل آ ، عدم اجراي قوانين مشکالت متعددي مواج  مي

 باشد. کسب و کار در کشور مي

 86ات  ک  در رتبو  « درياف  ماوزهاي تاخ »بهترين جايگاه ايرا  مربوط ب  شاخص  2019در رتب  بندي تال 

در   باشود کو  بوا امتيوازمي« گذارا  خردحماي  از ترماي »قرار گرفت  ات  و بدترين عملکرد ني  مربوط ب  شاخص 

 قرار گرفت  ات .  173جايگاه 

هواي براتاس گو ار  2019الي  2013هاي هاي محيط کسب و کار ايرا  طي تالدر جدول زير، تغييرات شاخص

 بانک جهاني آمده ات : 

 

 

                                                           
 2019-2013هاي هاي شاخص تهول  کسب و کار بانک جهاني طي تال. گ ار 1
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 سال         

 نماگرها
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

شروع کسب و 

 کار
101 70 82 97 102 97 173 

 86 25 27 27 98 161 171 اخذ مجوز

 108 99 94 90 94 119 166 دسترس  ب  برق

 90 87 86 85 89 159 168 ثبت مالکيت

 99 90 101 97 90 86 82 دريافت اعتبار

حمايت از 

گذاران سرماي 

 خرد
147 143 149 166 165 170 173 

 149 150 100 99 122 118 138 پرداخت ماليات

 121 166 170 1717 166 155 154 تجارت فرامرزي

 89 80 70 69 62 67 52 اجراي قراردادها

ورشکستگ  و 

 پرداخت ديون
129 137 137 155 156 160 131 

 128 124 120 117 130 152 145 رتب  کل

 گرجستان 

کشوور  10گرجستا  از جمل  کشورهايي ات  ک  با اقدامات اصالحي در حوزه محيط کسب و کوار توانسوت  در بوين 

ايورا  در  اصولييکوي از رقبواي گرجسوتا    جها  قرار ب  لحاظ بهبود و تسهيل فضاي کسب و کار قرار گيرد. نخس

براتاس آخرين گو ار  توهول  اناوام کسوب و کوار بانوک  هاي تهول  کسب و کار ات .منطق  ب  لحاظ شاخص

جسوتا  بوا کسوب امتيواز ( ک  توتط بخش کسب و کار بانک جهاني منتشر شده ات ، کشور گرDB2019)1جهاني

 رتب  ارتقا يافت  ات . 3در جايگاه ششم جها  قرار گرفت  ک  نسب  ب  تال گذشت   83.28

حمايو  از »و « شورو  کسوب و کوار»شواخص  2بهترين جايگاه گرجسوتا  مربووط بو   2019در رتب  بندي تال 

پرداخو  »دترين عملکرد ني  مربوط بو  را کسب کرده و ب 2باشد ک  در هر دو شاخص رتب  خرد مي« گذارا ترماي 

 را ب  دت  آورده ات . 60مي باشد ک  رتب  « رتيدگي ب  ورشکستگي و پرداخ  ديو 

 سال         

 نماگرها
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

شروع کسب و 

 کار
7 4 4 10 8 4 2 

                                                           
1 -Doing Business 
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 27 29 8 9 11 3 2 اخذ مجوز

 39 30 39 65 70 36 54 دسترس  ب  برق

 4 4 3 3 3 1 1 ثبت مالکيت

 12 12 7 7 6 5 3 دريافت اعتبار

حمايت از 

گذاران سرماي 

 خرد
16 43 20 22 7 2 2 

 16 22 22 35 40 22 32 پرداخت ماليات

 43 62 54 62 78 31 45 تجارت فرامرزي

 8 7 16 17 18 23 33 اجراي قراردادها

ورشکستگ  و 

 پرداخت ديون
92 130 105 101 106 57 60 

 6 9 16 24 15 8 9 رتب  کل

 امارات 

دهد امارات از جمل  کشورهايي ات  ک  در هاي بانک جهاني درخصوص تهول  کسب و کار نشا  ميبررتي گ ار 

هاي اخير هموواره هاي تهول  کسب و کار در آ  در ورعي  مطلوبي قرار دارد. اين همواره طي تالمامو  شاخص

 گوذاريمين  تسهيل فضاي کسب و کار بووده اتو  و بو  هموين دليول، توانسوت  تورماي ج و کشورهاي پيشرو در ز

خارجي قابل توجهي را جذب فضاي کسب و کار خود کند و از اين طريق، بو  توتوع  کسوب و کوار در کشوور خوود 

بوا  2019هاي اخير روند بهبود را در تسهيل فضاي کسب و کوار طوي کورده و در توال بپردازد. اين کشور طي تال

هواي توهول  کسوب و کوار جهواني بو  جها  را در شاخص 11، توانست  رتب  2018پل  صعود نسب  ب  تال  110

-را در اين کشور نشوا  موي 2019الي  2013دت  آورد. جدول زير مقايس  نماگرهاي شاخص کسب و کار از تال 

، همواره رتب  يک جهواني را 2019  ج  تال هاي مورد بررتي بدهد. کشور امارات در نماگر پرداخ  ماليات در تال

 ب  خود اختصاص داده ات .

 سال

 نماگرها
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

شروع کسب و 

 کار
24 49 57 65 53 51 25 

 5 2 4 4 3 4 8 اخذ مجوز

 1 1 4 4 4 3 7 دسترس  ب  برق

 7 10 11 10 10 4 13 ثبت مالکيت

 44 90 101 97 90 99 82 دريافت اعتبار

 15 10 9 48 64 102 137حمايت از 
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گذاران سرماي 

 خرد

 2 1 1 1 1 1 1 پرداخت ماليات

 98 91 85 84 100 9 4 تجارت فرامرزي

 9 12 25 24 27 121 101 اجراي قراردادها

ورشکستگ  و 

 پرداخت ديون
102 88 90 99 104 69 75 

 11 21 26 31 22 23 26 رتب  کل

  ترکي 

هاي محيط کسب و کار در ترکي ، دهد مامو  شاخصمي  هاي تهول  کسب و کار بانک جهاني نشا ار بررتي گ

هواي توهول  کند. رتب  اين کشور در گو ار  شواخصورعي  مناتبي دارد و معموالً از يک روند باثبات تبعي  مي

اگرچو  ايون کشوور، همچوو   . ارتقا يافتو  اتو 2019در تال  43ب  رتب   2013در تال  71کسب و کار از رتب  

هاي کسب و کار نيس ، اما با فاصول  زيواد نسوب  کشورهاي گرجستا  و امارات ج و کشورهاي برتر ب  لحاظ شاخص

، بهتورين عملکورد ترکيو  2019در رتب  بندي توال باشد. تري برخوردار ميتر و مناتبب  ايرا ، از ورعي  مطلوب

ورشکسوتگي و »باشود و بودترين عملکورد نيو  بو  مي 20با رتب  « ذارا  خردگحماي  از ترماي »مربوط ب  شاخص 

 شود.مربوط مي 139با رتب  « پرداخ  ديو 

 سال         

 نماگرها
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

شروع کسب و 

 کار
73 70 88 90 79 80 43 

 59 96 102 101 108 161 147 اخذ مجوز

 60 55 58 36 35 119 67 دسترس  ب  برق

 39 46 54 54 51 159 42 ثبت مالکيت

 32 77 82 78 71 86 82 دريافت اعتبار

حمايت از 

گذاران سرماي 

 خرد
67 143 20 18 22 20 26 

 80 88 128 128 56 118 74 پرداخت ماليات

 42 71 70 70 61 155 85 تجارت فرامرزي

 19 30 33 32 17 67 38 اجراي قراردادها

  و ورشکستگ

 پرداخت ديون
126 137 102 124 126 139 109 
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 43 60 69 55 55 96 71 رتب  کل

  1کشورها در تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کاربرخی اقدامات 

 گرجستان 

بهبود محيط کسب و کار ب  معناي بهبود رونق فضاي توليد و در نتيا  محرک رشد اقتصادي اتو  بو  طوريکو  اصوال  و 

توازد  حوال بوراي کار زمين  مشارک  فعال بخش خصوصي و ارتقا تطح توليد و اشتغال را فراهم مي بهبود محيط کسب و

باشود. در ايون بهبود محيط کسب و کار از جمل  اقداماتي ک  بايد اناام داد تسهيل فرآيند صدور ماوزهاي کسب و کار موي

گيري کسوب و کوار بوا اتوت اده از تاربو  فرآيند شکلراتتا، اناام اقدامات اصالحي ب  منظور حذف مقررات زادد و تهسيل 

کشورهاي موفق در اين زمين  از جمل  ال اماتي اتو  کو  بايود از تووي نهادهواي تياتوتگذار و قانونگوذار صوورت گيورد. 

در زمينو   ک  بوا اقودامات اصوالحي ايپيشرو در حوزه بهبود محيط کسب و کار ات  ب  گون  کشورهاي از جمل  گرجستا 

در  9بو  رتبو   2006در توال  100خود را در ميا  کشورهاي جهوا  از رتبو   توانست  جايگاه هيل فضاي کسب و کارتس

کشور برتر جها  در حوزه کسب و کار قورار گيورد. اهوم  10ج و  6ني  با کسب رتب   2019برتاند و در تال  2013تال 

اناوام داده  براي بهبود فضاي کسب و کوار خوود سب و کارک  اين کشور در هر يک از نماگرهاي محيط ک اقدامات اصالحي

 باشد:زير مي 2ب  شر  جدول ،ات 

 شروع کسب و کار سال

اتتخدام مأمورا  مالياتي مسئول براي ثب  ماليات و حذف پرداخ  حداقل ترماي  مورد نياز  2008

 کسب و کار

راي پلمپ و پروان  شرک  و اتت اده حذف حداقل ترماي  مورد نياز و لغو ال امات مورد نياز ب 2009

 اختياري از دفتر اتناد

 حذف مراجع  ب  بانک جه  پرداخ  ه ين  ثب  2012

 اجازه ثب  داوطلبان  ماليات بر ارز  اف وده در زما  تأتيس کسب و کار 2017

 مجوز ساخت وسازاخذ  سال

فرآيندهاي ماوز تکون  و  ايااد دفاتري براي اخذ انشعابات آب و فارالب، تاده تازي 2008

 حذف ال امات اتناد متعدد

تاده کرد  فرآيند اخذ ماوز آب و فارالب، معرفي يک فرآيند مبتني بر ريسک براي  2010

هاي زماني جديد براي صدور گواهي اشتغال محل ماوزهاي تاخ  و تاز و تنظيم محدودي 

 تکون 

 کاهش زما  صدور ماوز تاخ  و تاز 2016

                                                           
 هاي زير اتتخراج شده ات : اطالعات جداول اين بخش از گ ار . 1

-بررتي تطبيقي محيط کسب و کار اقتصاد ايرا  با کشورهاي منطق  چشوم»کل امور اقتصادي و دارايي اتتا  ق وين با عنوا   گ ار  اداره -

  1395  بهمن «2017-2013هاي انداز در تال

 2019-2013هاي هاي شاخص تهول  کسب و کار بانک جهاني طي تالگ ار  -

 95  وزارت امور اقتصاد و دارايي  دي ماه 2006-2017هاي کشور گرجستا  طي تال . گ ار  روند اصالحات و بهبود محيط کسب و کار2
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 رس  ب  برقدست سال

 تاده کرد  اتصال مشتريا  جديد ب  شبک  توزيع برق و کاهش ه ين  اتصال آ  2013

گرجستا  قابلي  اطمينا  شبک  برق رتاني را ب  وتيل  تعيين جريم  براي واحدهايي ک   2017

امتياز بدي در دو شاخص متوتط زما  قطعي تيستم و دفعات قطع تيستم نسب  ب  تال 

 اند، بهبود بخشيده ات .هقبل کسب کرد

 ثبت مالکيت سال

گرجستا  انتقال ملک را ب  وتيل  حذف ال ام گواهي محضري براي مبايع  نام  و کاهش  2008

زما  مورد نياز براي ب  دت  آورد  کارفرماي اقتصادي مورد تأييد خريدارا  و فروشندگا  از 

 دادگاه تسهيل نمود.

 هاي ثب تازي و کاهش ه ين اي اتناد متعدد و تادهحذف مدارک مورد نياز بر 2009

هاي ها براي زمينگرجستا  کي ي  مديري  زمين را ب  وتيل  اف ايش پوشش نقش  2017

 ترين شهر تااري بهبود بخشيده ات .خصوصي در ب رگ

 اخذ اعتبارات سال

شهري و اعتبار دهندگا  هاي اراد  دهنده خدمات مربوط ب  خرده فروشا ، دتتگاه اطالعات 2008

تااري ب  اداره اطالعات رتب  بندي اعتباري خصوصي اراف  شدند، ب  طوريک  دامن  

تر شد. اين اداره اکنو  قادر ات  عالوه بر اطالعات دتترتي ب  اطالعات اعتباري وتيع

بانک گرجستا ، مؤتسات تأمين مالي خرد،  18بانک از  17ها، اطالعات اعتباري دادگاه

 آوري کند.هاي برق را جمعپراتور تل ن همراه و شرک ا

در حال حارر، موتس  اعتبار تناي خصوصي در اين کشور اطالعات کاملي را در اختيار  2009

برابر اف ايش يافت  ات . مقررات جديد ني  اين  20گذارد. همچنين پوشش اطالعات بانکي مي

عات ثب  شده خود در موتس  اعتباري کند ک  اطالفراهم مي حق را براي قرض گيرنده

خصوصي را بازرتي و بررتي نمايد. همچنين اين کشور قانو  مدني خود را حول پنج محور 

االجرا الزم 2007مرتبط با مبادالت متکي بر وثيق  اصال  کرد ک  مواد اخير آ  از دتامبر 

ک  در زما  امضاي شد. مهمترين تغييري ک  در مول   حقوق قانوني ايااد شد اين ات  

قرارداد تضمين، طرفين معامل  قادر ب  توافق براي اجراي قرارداد در خارج از دادگاه در 

 خصوص حق تضمين اعتبار دهنده هستند.

ها از طريق پايگاه آنالين تسهيل دتترتي ب  اعتبار از طريق پياده تازي تيستم ثب  داده 2011

 ثب  وثيق 

اي را بهبود داده گذاري، نظام مبادالت وثيق   قانو  مدني در وثيق گرجستا  از طريق اصال 2013

 ات ، ب  اين صورت ک  اشخاص بتوانند وثيق  خود را جايگ ين کنند.

 هاي شخصيتازي قانو  جديد ح اظ  از دادهبهبود تيستم اطالعات اعتباري با پياده 2014
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 حمايت از سرماي  گذاران خرد سال

و  بورس اوراق بهادار براي کارآمدتر شد  تصويب و افشاي اطالعات مربوط ب  اصال  قان 2008

 معامالت اشخاص وابست 

 اجازه داد  ب  دتترتي بيشتر ب  اطالعات شرک  ها طي دورا  دادرتي 2011

 ال ام اشخاص وابست  ب  ثب  معامالت 2012

ي شرک  و مشخص کرد  هاگيرياف ايش حقوق صاحبا  تهام و نقش عمده در تصميم 2017

 هامالکي  و کنترل تاختار داده

 پرداخت ماليات سال

ها را با کاهش نرخ ماليات بر درآمد و حذف ماليات اجتماعي بسيار گرجستا  ماليات شرک  2009

 کاهش داده ات .

تاده تازي گ ار  دهي ماليات بر ارز  اف وده و قرار داد  تيستم پرداخ  الکترونيکي  2012

 اي ماليات دهندگا بر

هاي الکترونيکي و اراد  ماليات براي شرک  با اف ايش اتت اده از تيستم  آتا  کرد  پرداخ 2013

 خدمات بيشتر ب  ماليات دهندگا 

هاي ها و اف ايش بهره وري تيستمهاي مالياتي شرک هاي ارافي اظهارنام حذف پيوت  2017

 شود.ماليات بر ارز  اف وده اتت اده ميآناليني ک  براي پر کرد  اظهارنام  

 تجارت فرامرزي سال

هاي تاارت را کاهش داده و اتناد مورد نياز صادرات و واردات را تاده کرده گرجستا  ه ين  2010

 ات .

 ها در مناطق آزاد زما  صادرات و واردات را کاهش داده ات .گرجستا  با ايااد گمرک 2013

هاي درخواتتي ق بهبود تيستم پرداز  اتناد الکترونيک ک  داراي گ ين گرجستا  از طري 2017

 هاي صادرات و واردات را تسريع کرده ات .نام مختل ي ات  توافق

 اجراي قراردادها سال

هاي عمومي را تاده تر و براي اجراي آ  گرجستا  براي اجراي بهتر قراردادها، م ايده 2011

 ن تيستم حل اختالفات خود را مدر  کرد.مأموراني مشخص کرد. همچني

 تر کرده ات .گرجستا  با رفع تريع اختالفات تااري ال ام آور بود  اجراي قراردادها را تاده 2012

 رهسپاري براي مناقشات بازرگاني را ترع  بخشيدند. 2013

 هااتت اده از تيستم بايگاني الکترونيکي براي دادگاه 2016

 پرداخت ديونورشکستگ  و  سال

گرجستا  با ورع قوانين جديد ورشکستگي در مراحل تازماندهي مادد و انحالل، درباره  2008

محدودي  زماني براي رتيدگي ب  فرآيند ورشکستگي و تعيين مقررات براي هيئ  امناي 
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 ورشکستگي نماگر ورشکستگي و پرداخ  ديو  را بهبود داد.

 هاآتا  تر کرد  روند حراجي 2011

ها، مثل گرجستا  فرآيند پرداخ  بدهي را با محدود کرد  زما  تشري ات مربوط ب  بدهي 2013

 ها ترع  بخشيده ات .حراجي

بهبود شرايط رتيدگي ب  قراردادها در زما  ورشکستگي و اعطاي وام ب  طلبکارا  در  2016

 هاي مهم در طول دادرتيگيريتصميم

 امارات 

گيري کسب و کار در آ  کشور مهيا ات . ايون منطق  ات  ک  فضاي مساعدي براي شکل امارات از جمل  کشورهاي

کرد  فرآيند شرو  کسب و کار، توانست  عوالوه فضواي کسوب و کوار خوود را بهبوود  کشور با تسهيل قوانين و تاده

زيور برخوي  هاي تهول  کسب و کار کسوب نمايود. جودولبخشد و رتب  قابل قبول در تطح جها  ب  لحاظ شاخص

 دهد.اقدامات اصالحي امارات را ب  منظور بهبود محيط کسب و کار اين کشور نشا  مي

 شروع کسب و کار سال

2013 
رفع نياز شرک  و آماده تازي يک عالم  پيش فرض عربي و التين را پس از درياف  

 اظهارنام  تسهيل نمودند.

2017 
هاي وزارتخان  از ثب  الحاقي با شيوه عالدم ذخيره و اتاتنام  شرک  گواهي محضري و

 منابع انساني و حقوقي اقتدار امني  جامع  را تسهيل نمودند.

 اخذ مجوز سال

 تاده کرد  روند اخذ تأييدي  دفا  مدني براي تسهيل ماوزهاي تاختماني 2014

2016 
  با ايااد ماوز و يا پروان  تاخ  در تسهيل مرحل  کسب پدافند غيرنظامي موافق

 نمودند.

2016 

امارات متحده عربي با تحميل ال امات شرايط تخ  تر براي متخصصا  در حال بازبيني، 

کنترل کي ي  تاخ  و تاز را تقوي  کرد. همچنين زما  و ه ين  براي دتتيابي ب  

 يابد.ماوز تاختماني با حذف يک روي  کاهش مي

2017 
اي اجراي تند ظارت پاياني يک مرحل مبناي اجراي ريسک و نظارت الحاقي در ميا  ن

 رتمي را تسهيل نمودند.

 دسترس  ب  برق سال

2013 

مقامات بخش آب و برق دبي، فرآيند دتترتي ب  برق را با معرفي پناره واحد 

الکترونيکي براي تهول  در اراد  درخوات  متقاريا  و پيگيري درخوات  آنها ب  صورت 

 ها بسيار تسهيل بخشيدند.خوات آنالين و کاهش زما  پرداز  در

 نظارت الزم براي کاهش تعرف  و فراهم کرد  تامان  برخط آنالين را بهبود بخشيدند. 2014

 زما  الزم براي دتترتي ب  برق را کاهش دادند و اتصال تخمين مخارج را فراهم نمودند. 2016

 ثبت مالکيت سال
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 اتتاندارد براي معامالت ملکي معرفي مراک  خدمات جديد و قراردادهاي 2013

 اف ايش عملياتي ثب  زمين و کاهش دتتم دهاي انتقالي از جمل  اقدامات مثب  ات . 2014

 يک مرک  خدمات جديد و اتتاندارد، قرارداد براي ثب  مالکي  را تسهيل نمود. 2015

 اف ايش ش افي  و ثب  زمين از جمل  اقدامات ثب  مالکي  ات . 2017

 ريافت اعتبارد سال

 با ايااد دفاتر اعتباري، تبادل اطالعات اعتباري را بهبود بخشيد. 2013

2014 
ها با امکا  تعقيب قانوني درخوات  براي افشا داد وتتد گ ار  تاالن  و معاور  اندوخت 

 تازد.مديرا  و معامل ، خسارت شرک  را ممکن مي

2015 

ي ذخاير عامالتي، افشاي معامالت و معاور هاي مها براي بخشکاهش تصويب درخوات 

هاي مربوط  قانوني انبار بخشي از معامالت امکا  تاخ  تند را براي تهامدارا  بخش

 تسهيل نمود.

2016 
درصد و يا بيشتر خود را با ايااد يک  50هاي اصلي نياز بالقوه تأمين ترماي  شرک 

 نمايند.ک  تأمين ميهاي تهامدارا  خرد در آ  شرشرک  معين و آورده

2017 
با اراد  امتيازات اعتباري مصرف کننده ب  بانک ها و موتسات مالي، دتترتي ب  اطالعات 

 اعتباري را بهبود بخشيده ات .

 پرداخت ماليات سال

2013 
هاي اناام شده در امني  با ايااد يک تيستم بايگاني و پرداخ  آنالين براي مشارک 

 ها تسهيل نمودند.ها را براي شرک ماليات جامع   نحوه پرداخ 

 اجراي قراردادها سال

2016 
مرحل  خدمات اجرايي الکترونيکي با کاهش مسئل  جديد و شغل مديريتي با محکم  

 صالحي  با توتع  اجراي قراردادها صورت گرف .

 ورشکستگ  و پرداخت ديون سال

2017 

بدهي ک  روند تازماندهي مادد را معرفي و  امارات با اتخاذ قانو  ناتواني در پرداخ 

کند، تصميم ب  پرداخ  بدهي را ادام  کار بدهکار را در هنگام پرداخ  بدهي تسهيل مي

 تر کرده ات .تاده

  ترکي 

ترکي  از ديگر کشورهايي ات  ک  با اقدامات اصالحي متعدد تعي در تسهيل فضاي کسب و کار خوود داشوت  اتو ، 

در توال  60هاي کسب و کار جهاني از بال اناام اين اقدامات توانست  رتب  جهاني خود را در شاخصب  طوريک  ب  دن

ارتقا دهد. برخي از اقدامات اين کشور در راتتاي بهبود محيط کسب  2019در تال  43پل  صعود ب   17، با 2018

 هاي اخير عبارتند از: و کار طي تال
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 شروع کسب و کار سال

   رتاند  شرک  با کاهش حداقل زما  الزم را تسهيل نمودند.ب  ثب 2017

 اخذ مجوز سال

2013 
متر مربع را  1500تاختن اقامتگاه موقتي در کل منطق  در جه  رفع نياز با کمتر از 

 تسهيل نمود.

2014 
معامالت با اخذ ماوز و تنظيمات دقيق و مدت زما  محدود براي شبک  اراد  اتناد و 

 در کمترين زما  را ممکن تاخ .واز تصرف ج

 فرآيند تأييد محوز تاخ  در جه  کارايي و رفع موانع و مشکالت تاده شده ات . 2016

 دسترس  ب  برق سال

 هاي اداري و رفع بازرتي حقوقي تاده نموده ات .دتترتي ب  برق را با کاهش ه ين  2014

 ثبت مالکيت سال

2014 
دهاي ما ا باالترين مخارج را در اقدامات ثب  مالکي  شامل ثب  اتناد با ه ين  و دتتم 

 شود.مي

 ترکي  با کاهش ه ين  هاي انتقال مالکي  ثب  اموال را تسهيل نمود. 2017

 دريافت اعتبار سال

2017 

هاي امن ک  يک ثب  وثيق  مشترک ترکي  با اتخاذ يک قانو  جديد در رابط  با تراکنش

دهد.   اعتبار را تقوي  کرد و اجازه اجراي وثيق  را ب  دادگاه ميايااد مي کند دتترتي ب

همچنين، تيستم گ ار  اعتبار خود را با اتخاذ يک قانو  جديد در زمين  ح اظ  از 

 داده هاي شخصي بهبود بخشيد.

 پرداخت ماليات سال

2017 
ترونيک در مقابل ترکي  پرداخ  ماليات را با اراد  صورتحساب الکترونيکي و دفترداري الک

 اف ايش نرخ پرداخ  ماليات آتا  نمود.

 اجراي قراردادها سال

 باشد.معرفي روي  تاده شده قانو  کشوري جديد از جمل  اقدامات اجراي قراردادها مي 2013

2015 
با اراد  تامان  معرفي برخي)آنالين( ب  صورت الکترونيکي اقدامات اجراي قراردادها را 

 تسهيل نمود.

 روي محيط کسب و کار در کشورهاي پيشترين چالشمهم 
هايي ک  تالهات  پيش روي محيط کسب و کار کشور قرار دارد و باعث شده توا نتووانيم در توطح ترين موانع و چالشمهم

 منطق  و همچنين در تطح جهاني ب  جايگاه مطلوبي در اين حوزه دت  يابيم عبارتند از:

 صدور ماوزهاي کسب و کار وپاگيربرورکراتي دت  -

 جدي اقتصاد کشور در اين خصوصمسئل  تأمين منابع مالي و رعف  -
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 حام ب رگ دول  در اقتصاد ب  عنوا  رقيب جدي بخش خصوصي -

 وجود بخش خصوصي ناتوا  و رعيف در عرص  هاي اقتصادي -

 پوشا  و متعارضوپاگير، متناقض، متعدد و بعضاً هموجود قوانين دت  -

 وري در تطو  توليد و وجود رقاب  غيرمنص ان  کاالهاي داخلي با کاالهاي وارداتي بي کي ي بهره پايين بود  -

 هاي باال و نااطميناني از شرايط آتي ب  دليل باال بود  تطح انتظارات تورمي جامع تارب  تورم -

 نوتانات و تالطمات ارزي -

 هاي اقتصاديمشکالت نقدينگي و ترماي  در گرد  بنگاه -

 1هاي فردي و خصوصياحترام ب  حقوق مالکي  و مبادل  آزادان  حقوق مالکي عدم  -

 الزامات بهبود محيط کسب و کار 
با توج  ب  رتب  ايرا  در شاخص فضاي کسب و کار، رروري ات  با اناام اقداماتي مؤثر در جه  تسوهيل و بهبوود فرآينود 

ال اماتي ک  بايد در تسهيل فضاي کسب و کار موورد توجو  قورار کسب و کار در کشور اقدامات جدي صورت گيرد. از جمل  

 داد عبارتند از:

 

 اقدامات انجام شده در راستاي بهبود محيط کسب و کار کشور 
قانو  اتاتي و باز نمود  فضاي رقاب  براي بخش خصوصوي در  44هاي کلي اصل تصويب قانو  اجراي تيات  -

تال از آ ، چندا  رروايتبخش  10اي اين قانو  با وجود گذش  بيش از هاي اقتصادي  اگرچ  اجرعرص  فعالي 

هاي اناام شده در اين مدت دچوار انحوراف گرديوده هاي نظارتي کشور، واگذارينبوده ات  و طبق اذعا  دتتگاه

                                                           
انوداز در بررتي تطبيقي محيط کسب و کار اقتصاد ايرا  با کشوورهاي منطقو  چشوم»کل امور اقتصادي و دارايي اتتا  ق وين با عنوا   . گ ار  اداره1

 1395  بهمن «2017-2013هاي تال
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 ها بوده ات .درصد ب  بخش خصوصي واقعي بوده و مابقي ب  شب  دولتي 13و تنها حدود 

 ک  تاکنو  مورد توج  قرار نگرفت  ات . 1390مستمر محيط کسب و کار مصوب تصويب قانو  بهبود  -

 1393قانو  اتاتي مصوب  44هاي کلي اصل ( قانو  اجراي تيات 7( و )6(، )1قانو  اصال  مواد ) -

 1394پذير و ارتقاء تأمين نظام مالي کشور مصوب تصويب قانو  رفع موانع توليد رقاب  -

( قانو  برنام  پنام توتع  ب  ريات  وزير اموور 75  و بخش خصوصي مطابق ماده )تشکيل شوراي گ تگوي دول -

هوا بور اتواس مواده دارايي و اقتصاد و تشکيل شوراهاي اتتاني گ تگوي دول  و بخش خصوصي در تطح اتوتا 

 ( قانو  بهبود محيط کسب و کار13)

گوذاري اي و تخصصي ترماي د  خدمات مشاورهها جه  اراگذاري در تطح اتتا اندازي مراک  خدمات ترماي راه -

 يگذارب  ترماي 

 هاي کشورگذاري در تطح اتتاندارياندازي دفتر جذب ترماي راه -

 هاي اقتصادي و فني ايرا گذاري و کمکگذاري در تازما  ترماي اندازي پناره واحد ترماي راه -

 گذاري دولتي و ايااد توتع  و رقاب صار و قيم گيري انحايااد شورا و مرک  ملي رقاب  جه  پرهي  از شکل -

 تشکيل دفتر پايش و بهبود محيط کسب و کار در معاون  امور اقتصادي وزارت امور دارايي و اقتصاد -

اندازي تامان  ايرا  ماوز جه  حوذف ماوزهواي غيرروروري و يکپارچو  نموود  فرآينود صودور ماوزهواي راه -

 گذاريترماي 

و تنقويح قووانين و مقوررات جهو  پوايش  و تسهيل صدور ماوزهاي کسب و کوار رات زدايياندازي هيئ  مقرراه -

 گذاريهاي مخل توليد و ترماي ها و دتتورالعملمازاد و بخشنام 

 1هاي تخصصي رتيدگي ب  جرادم و شکايات حوزه کسب و کار در قوه قضادي گاهتشکيل داده -

 بنديجمع 
از وروعي  مطلووبي  دهود کو  محويط کسوب و کوار در کشوور، نشا  ميک جهانيتهول  کسب و کار بان 2019گ ار  

ايم ب  رتب  قابول قبوولي در ايون زمينو  در دنيوا دتو  هاي متعدد هنوز نتوانست برخوردار نيس  و با وجود قوانين و برنام 

ط کسب و کار و از تووي ديگور، يابيم. داليل اصلي اين امر، از يک تو وجود بروکراتي پيچيده و قوانين دت  و پاگير محي

عدم اجراي قوانين مرتبط با اين حوزه ات  ک  همچنا  فرآيند شکل گيري کسب و کار در کشور را براي فعواال  اقتصوادي 

دهد هماهنگي و اراده کافي براي تسوهيل فرآينودهاي صودور با مشکالت متعددي همراه تاخت  ات . اين مورو  نشا  مي

گيرد بو  کشور وجود ندارد و اگر اقدامي در راتتاي بهبود محيط کسب و کار در کشور صورت مي ماوزهاي کسب و کار در

اي عمل کرد  تأثير چنداني بر فضاي کلي کسب و کار نخواهد داش . از اين رو، بهبود محويط کسوب دليل بخشي و ج يره

و هدفمنود بوا همکواري تموامي نهادهواي و اي جوامع و کار و تسهيل فرآيند صدور ماوزهاي کسب و کوار نيازمنود برنامو 

هواي موؤثري برداشو . در گوام هاي ذيربط ات  تا بتوا  با بهبود فضاي کسب و کار کشور در جه  رشد اقتصاديدتتگاه

رونود بهبوود محويط کسوب و  تواندگيري از تارب  کشورهاي موفق در زمين  تسهيل محيط کسب و کار مياين راتتا، بهره

 ريع بخشد.کار کشور را تس

                                                           
انوداز در بررتي تطبيقي محيط کسب و کار اقتصاد ايرا  با کشوورهاي منطقو  چشوم»ل امور اقتصادي و دارايي اتتا  ق وين با عنوا  ک . گ ار  اداره1
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