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 چکیده
تحقیق . استوکار هدف از تحقیق حاضر تحلیل سناریوهای امکان بهبود رتبه کل کشور در شاخص سهولت انجام کسب

برای انجام باشد. ها جز تحقیقات توصیفی میحاضر از منظر هدف جز تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده
سپس  برای تمامی کشورها مورد استفاده قرار گرفت. ۲۴1۸وکار سال های شاخص سهولت انجام کسبدادهتحلیل، ابتدا 

بر تعیین امتیاز و رتبه کشورها مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن، نیز  و ها دادهدر گردآوری  DBروش شناسی شاخص 
بندی گردید ها مجدداً فرمولها، دادهاز زیرشاخصوکار در تعیین امتیازات هر یک شناسی سهولت انجام کسباساس روش

ایران در شاخص  1۴۴و  11۴-1۲۴های و در نهایت، با استفاده از روش تکاملی، سه سناریوی مختلف )با هدفگذاری رتبه
ها، در محیط اکسل مورد آزمون قرار گرفت. یافتهگذاری تر از نظر سیاستبر اساس پنج زیرشاخص سهل الوصولکلی( 

ای فوق دست توان به اهداف رتبهدهد که با تغییر جزیی در پارامترهای اصلی این شاخص بویژه رویه و زمان میشان مین
وکار، مجوزهای های شروع کسبدر شاخص کل، باید رتبه زیرشاخص 1۴۴یافت. به عنوان نمونه، برای رسیدن به رتبه 

برای این کار جایگاه بهبود یابند.  64و  66، 6۹، ۶6، ۲۴به ترتیب  ساخت، دسترسی به برق، ثبت دارایی و تجارت فرامرزی
ساخت،  یمجوزها یرشاخصدر زمرحله؛  4 هایهروز و تعداد رو 14 نیاز وکار، زمان موردشاخص شروع کسب یردر زباید 

ثبت  یرشاخصدر ز؛ روز 4۸و زمان  مرحله 1 یهبه برق، تعداد رو یشاخص دسترس؛ در روز 44و زمان  مرحله ۶ یهتعداد رو
 یرشمدارک و پذ یرشپذ یزمان برا ی،تجارت فرامرز یرشاخصدر ز وروز  14و زمان  مرحله 6 هایهتعداد رو یی،دارا
ساعت  ۸4و  ۲۲و زمان برای پذیرش مدارک و پذیرش مرزی واردات به ترتیب ساعت  67و  7 یبصادرات به ترت یمرز

 کاهش پیدا کنند. 
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 مقدمه .1

کشورها  کاروکسبتوان به واسطه آن مساعد یا نامساعد بودن محیط هایی که میترین شاخصیکی از مهم
بانک جهانی منتشر ، ۲۴۴6را از سال این شاخص  .[1] است 1کاروکسبرا مشخص نمود، شاخص سهولت انجام 

های ( مبتنی بر این فلسفه است که فعالیتDBاختصار،  به)یا  کاروکسبد. ایجاد پروژه سهولت انجام کنمی
ها از محیط شفاف و منسجم قانونی، حامی کاروکسباقتصادی، به ویژه در بخش خصوصی را توسعه داده و 

گذاران خود را مقید به وقتی سیاست .[۲] مند شوندو فصل اختالفات، بهرهکننده حل حقوق مالکیت و تسهیل
گران را با تجار و معامله بینی نموده وکنند قوانینی که تعامالت اقتصادی را قابل پیشپیشنهادات اصالحی می

تحریک  گردد. چنین مقرراتی تأثیر زیادی درسازد تدوین میآشنا می استفادهاصول ضروری داوری و سوء
 .[1] تمایالت افراد به سمت رشد و توسعه اقتصادی خواهد داشت

همواره یکی از راهکارهای کلیدی برای برون رفت از مشکالت اقتصادی  کاروکسبدر ایران، بهبود محیط 
ای که مقام معظم به گونه نظران مطرح شده است.های گذشته از سوی اقتصاددانان و صاحبکشور در طی سال

های کلی اقتصاد مقاومتی که برای اولین بار و در دیدار کارآفرینان ری نیز در بیانات مختلف، به ویژه سیاسترهب
ها، این سیاست مباحث مطرح شده در ازجملهاند. مطرح نمودند، بر لزوم بهبود محیط کسب و کار تاکید داشته

ی اقتصادی زادرونموتور محرک رشد و توسعه به عنوان  بحث کارآفرینی و نوآوری ید مقام معظم رهبری برتأک
 بوده است:

 در کشور دستاوردهای حفظ با های،ینانیاطم یب و مخاطرات جهان پر از در توانست خواهد اسالمی ایران»
 اقتصاد ساله، بیست اندازچشم سند و اساسی قانون اصول و هاآرمان تحقق و پیشرفت تداوم و مختلف هایزمینه
 از بخشالهام ییالگو و سازد محقق را پیشرو و پویا گرا،برون و زادرون بنیان، عدالت فناوری، و دانش به متکی
وکار  در  کشور  . دستیابی به چنین الگویی نیازمند توجه به محیط کسب«بخشد عینیت را اسالم اقتصادی نظام
سهولت انجام در  یرانرتبه ا یارتقا یبرا یادیاقدامات ز یرانگذشته، در ا یهاسال یطاز طرفی،  .۲است

های اخیر، رتبه ایران به انجام شده است اما نتیجه آن موفقیت آمیز نبوده است به طوری که طی سال کاروکسب
  تنزل پیدا کرده است.طور پیوسته 

و اهمیت این تحقیق از این نظر است که شاخص سهولت انجام کسب و کار نه تنها شمای کلی انجام کسب 
گذاران خارجی برای گیری سرمایهمهم در تصمیم عاملی تعیین کننده وکند، بلکه کار یک کشور را مشخص می

های توان انتظار داشت که جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایهورود به یک کشور است. با بهبود این شاخص می
رتبه ایران در این شاخص به بهایی اندک و در  عدم انجام این تحقیق ما را از شانس بهبود خارجی نیز بیشتر شود.

ایم تا برای اولین بار، میزان حساسیت رتبه در این نوشتار بر آن شده بنابراین، .زمانی کم محروم خواهد ساخت
های بانک جهانی برآورد کنیم. تا مسیر ها از طریق باز نویسی فرمولکل کشور به تغییر در هر یک از زیرشاخص

 ص سهولت انجام کسب و کار هموار شود.رتبه ایران در شاخبرای بهبود 
 
  پیشینه پژوهشو  نظریمبانی  .2

شود؛ در حقیقت، اقتصاددانان نهادگرا در علم اقتصاد به نهادگرایی مرتبط می کاروکسبمبنای نظری سهولت 
اند که موانع ورود، موانع توسعه هستند. این ادعای نورث و توماس ، اذعان داشته[6] 6همچون نورث و توماس

                                                                                                                                                 
1 Ease of Doing Business Index 

۲ https://farsi.khamenei.ir  
6 North and Thomas(1973) 

https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ?view=map
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، کشورهای عضو [4]بعدها توسط نویسندگان دیگری مورد تائید و تاکید قرار گرفت؛ مثال فونسیکا و همکاران 
بررسی کرده و نتیجه گرفتند که  ۲۴۴1- 1۸۸7( را در بازه زمانی OECD) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

نماید و کارآفرینان بالقوه را از به عنوان مانعی برای خلق شرکت عمل می کاروکسبه باالی شروع یک هزین
دهد. همچنین کار می کارفرما بودن به سمت کارمند )یا کارگر( بودن سوق داده و مشاغل بالقوه را نیز کاهش

شود به عنوان مانعی بر ها میورود شرکت، نشان داد مقرراتی که باعث افزایش [4] و همکاران 1یانکوف برجسته
 .[4] کنندسر راه تاسیس شرکت و رشد اقتصادی عمل می

اند. به طوری که رهبر جمهوری اسالمی مسئوالن کشور نیز به اهمیت سهولت انجام کسب و کار تاکید داشته
به مشکالت « الزم استوکار یک نصفه روز وقت در برخی از کشورها برای شروع کسب»ایران با بیان اینکه 

تسهیل فضای کسب و کار ایران موجود در این زمینه پرداخته و دولت و مجلس را به همکاری با یکدیگر جهت 
سهولت  تداوم کار یانکوف و همکارانشان در بانک جهانی باعث ایجاد و معرفی پروژه .۲ملزم نموده است

در قالب جدول  هدورکه تیم بانک جهانی به رشته تحریر درآ ترین مقاالتیدر بانک جهانی گردید. مهم کاروکسب
 نمود. مطالعهتوان می 1

 
 های محقق از مبانی نظریمنبع: یافته. کاروکسبسهولت  قاتیتحق نهیشیپ. 1جدول 

 مهم ترین دستاورد مقاله سال منوان مقاله نویسندگان ردیف

1 
یانکوف، الپورتا، سیالنز 

 [4] و آندرل
 (کاروکسبها )شاخص شروع کاروکسبتبیین مبانی نظری ورود  ۲۴۴۲ ورودمقررات 

۲ 
یانکوف، الپورتا و 

 [۶] سیالنز
مقررات نیروی 

 کار
۲۴۴4 

تبیین چسبندگی در بازار کار، سهولت و یا سختی استخدام و اخراج 
 )شاخص مقررات بازار کار(

6 
یانکوف، الپورتاو لوپز 

 [7] 6دیسیالنس
 ۲۴۴6 4محاکم

 یاز کشورها یشترب یمدنجوامع در  یستماتیکبه طور سمالیسم فر
تر شدن انتظارات از روند یاست و با طوالنمبتنی بر حقوق عمومی 

 یمدر تصم بی عدالتیصداقت کمتر،  و کمتر یسازگار یی،قضا
 همراه است. یشتریو فساد ب ییقضاهای یریگ

4 
یانکوف، الپورتا و لوپز 

 [۹] دیسیالنس

قانون و اقتصاد 
معامالت 
 شخصی

 قانونی جدید برای حمایت از سهامداران خرد ارائه سنجه ۲۴۴۹

4 
و  4لیشیانکوف، مک

 [۸] ۶شیفر
اعتبار شخصی 

 کشور 1۲۸در 
۲۴۴7 

تحلیل اصالحات قانونی نشان دهنده این است که اعتبارات پس از 
-پیدا میبهبود و اصالح حقوق بدهکاران و تسهیم اطالعات افزایش 

 کند.

۶ 
-یانکوف، هارت، مک

 [1۴] لیش و شیفر

پرداخت بدهی 
 در جهان

۲۴۴۹ 
 یبه شدت با درآمد سرانه و مبادله قانون شاخص پرداخت مالیات

 .ارتباط دارد

7 
، شیفر و ۹، گانسر7رامالهو

 [11] یانکوف

تاثیر مالیات 
شرکتی بر 

گذاری و سرمایه
۲۴1۴ 

کل تاثیر منفی  گذاریسطح کارآفرینی و سرمایهنرخ زیاد مالیات بر 
گذاری در بخش تولید و نه گذارد. البته نرخ مالیات بر سرمایهمی

 خدمات مرتبط بوده است.

                                                                                                                                                 
1 Djankov 
۲ https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42512 
6 Lopez-de-Silanes 

4 Courts  

4 McLiesh 
۶ Chifer 

7 Ramalhou 

۹ Ganser 
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 کارآفرینی

 
داخلی که بتوان از آنها در نوشتار حاضر بهره برد، وجود ندارد. در واقع، پژوهشی که به این شیوه  هایپژوهش

برآید، نه در ایران و در هیچ کجای جهان در زمان درصدد بهبود شاخص و رتبه سهولت کسب و کار یک کشور 
 نگارش نوشتار حاضر انجام نشده است. 

 کاروکسبارائه یک مبنای ذهنی مبتنی بر فهم و بهبود محیط مقرراتی ، کاروکسبهدف اولیه پروژه سهولت 
اجرای این پروژه به نوعی حس رقابت را نیز بین کشورها بر انگیخته که خود را در گزارش سهولت  .[1] بود

تغییر  گذاری واثر کاروکسبسهولت انجام  هایمعرفی کنند. شاخص 1به عنوان بهترین اصالح گر کاروکسب
وکار، اخذ جواز کسب، اشتراک برق، ثبت های شروع یک کسبقوانین و مقررات را در طول عمر شرکت در حوزه

ها، دریافت اعتبار، حمایت از حقوق مالکیت، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، عقد قراردادها، حل دارایی
کوچک و های به شرکت کاروکسبسهولت انجام نگاه  دهد.تعارضات و استخدام کارکنان مورد بررسی می

کشور  166شاخص و  4که  ۲۴۴6در سال  کاروکسبسهولت انجام ، محلی است. اولین گزارش (SMEs) متوسط
داد. این کشور را پوشش می 1۹6شاخص و  1۴این گزارش  ۲۴۴۸در سال ، [1۲] داد منتشر شدرا پوشش می

جایگاه ایران  ۲جدول  .[16] بردقدان نهایت بهره میتها، دانشگاهیان، و منلتپروژه همچنین از بازخوردهای دو
 دهد.کشور جهان نشان می 1۸۴های گذشته را بین طی سال کاروکسبهای سهولت انجام در زیر شاخص

 
 [1] گذشته هایسال یط کاروکسبسهولت انجام  هایشاخص ریدر ز رانیا گاهیجا. ۲ جدول

2112 2112 2112 2112 2112 
 رتبه

 شاخص

 کاروکسبشاخص سهولت  16۴ 11۹ 1۲۴ 1۲4 1۲۹

 کاروکسبشروع  ۶۲ ۹7 ۸۶ ۸7 176

 اخذ مجوز ساخت 17۲ ۶۸ ۲1 ۲4 ۹۶

 دسترسی به برق 1۴7 ۹۹ ۸4 ۸۸ 1۴۹

 ثبت مالکیت 1۶1 ۸1 ۹۶ ۹7 ۸۴

 اخذ اعتبارات ۹۸ ۸7 1۴7 ۸۴ ۸۸

 سرمایه گذاران خردحمایت از  144 14۴ 1۶۸ 17۴ 176

 سهولت پرداخت مالیات 1۲4 1۲6 14۹ 14۴ 14۸

 تجارت فرامرزی 14۹ 1۶7 1۶4 1۶۶ 1۲1

 اجرای قراردادها ۶۶ ۶۲ 7۶ ۹۴ ۹۸

 ورشکستگی 16۹ 14۴ 144 1۶۴ 161

 
تواند باعث تغییر محسوس و معنادار در ها، میدهد که تغییر رتبه هر یک از زیرشاخصنشان می ،۲جدولآمار 

سقوط رتبه ایران در شاخص  ۲۴1۸مثال، در سال  برای گردد. کاروکسبرتبه کل کشور در شاخص سهولت 
رتبه( عمدتاً ناشی از دو عامل اصلی بوده است؛ طوالنی شدن تعداد روزهای  4)به میزان  کاروکسبسهولت 

 [.1] روز( 16۴روز به  ۸۴روز( و مدت زمان اخذ مجوز ساخت )از  7۲روز به  14)از  کاروکسبشروع 

اهمیت دسترسی به منابع مالی به منظور توسعه مالی و سپس رشد و توسعه نیز اخیرا در ادبیات سهولت انجام 
های اول بحث در زمینه تامین مالی که اقتصاد شود. بر خالف عقاید دههبه صورت جدی دنبال می کاروکسب

دانان عمدتا مخالف نقش منابع مالی بر توسعه بودند امروزه قریب به اتفاق اقتصاد دانان اهمیت آن را بر سهولت 

                                                                                                                                                 
1 Top Reformer 
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یکی از نخستین افرادی بود که بر نقش و اهمیت تامین مالی در فرایند  دارند. شومپیتراذعان می کاروکسبشروع 
نشان داد که سرکوب مالی، و یا  نظریدر بحثی  [14] ۲و سالیامارتین 1روبینی. [14] وسعه تاکید داشترشد و ت

 [.41] دهدمی قوانین سنگین و اعمال محدودیت غیر بازاری بر نهادهای مالی، نرخ رشد اقتصادی را کاهش
بیان نمودند که توسعه مالی رشد را از طریق  1۸۹۴اقتصاد در  41با برسی  [۶1] 4و زینگالس 6همچنین راجان

 ها وابسته به اعتبار درکه شرکت دریافتندهمچنین  هاآن کند.می ها به اعتبار تحریکتسهیل دسترسی شرکت
 [.1۶] کنندمی رشد کشورهایی که از نظر مالی توسعه یافته هستند سریعتر

رایج فروش سهام است، اما های گذاری نیاز به پول دارد، یکی از شیوهسرمایه هنگامی که شرکت با اهداف
)بی پروایانه( راهبران شرکت حفاظت نشوند. احتماال  خریداران بالقوه سهام اگر در مقابل اعمال بی وجدانانه

ه گذار نسبت به نسبت به خرید بی میل خواهند بود و هنگامی که حمایت از سرمایه گذران نیز ضعیف باشد سرمای
 سرماه گذرای در آن شرکت بی میل خواهد بود.

)درون داد(  دهد تا بازار محصوالتشان را توسعه داده و مواد مورد نیازمی تجارت این اجازه را به تولید کنندگان
نی خود را به بهترین قیمت و کیفیت ممکن خریداری نمایند که در صورت فعالیت صرف در بازار محلی چنین امکا

ترین موانع تجارت و هزینه حمل و نقل کاال از جمله مهم 4برایشان فراهم نخواهد بود. خط قرمز بروکراتیک
باشد. چنانچه شواهد حاکی از کاهش درآمد در برخی کشورهای می امروزین به ویژه در کشورهای در حال توسعه

از این کشورها کاهش درآمد از این طریق حدود )در برخی  تجاری ناکارآمد استهای افریقایی به دلیل وجود رویه
درصد کاهش در حمل کاالها از کارخانه به کشتی صادرات را در حدود  1۴درصد تولید ناخالص داخلی است(؛  4
 7که بسیار از کشورها به دریا دسترسی ۶صحرای آفریقا دهد؛ و در برخی از کشورهای جنوبمی درصد افزایش 4

 [.17] دهدمی درصد افزایش 7ر زمان حمل ونقل زمین کاالها صادرات را حدود ندارند، یک روز کاهش د

کنند تا از حداقل ای از قوانین و نهادهای حامی منافع کارگران ایجاد میهر کشوری در جهان سیستم پیچیده
 مالیات( در )ادارات طبق مطالعات بانک جهانی مدیریت مالیات .[4] استاندارد زندگی جمعیت خود اطمینان یابد

نماید و همچنین نرخ مالیات می اصلی عمل ها به عنوان محدودیتکاروکسبمحدودیتی است که برای  11بین 
توسعه متمرکز های . ادبیات مالیات عمدتا بر ارتباط بین نرخ مالیات و شاخص[17] است محدودیت برتر 4جز 
کشور، نتیجه گرفتند  ۹4 کوچک و متوسط درهای ی شرکت، در بررس[11] رامالهو و دیگرانبرای مثال،  اند.شده

های (، فعالیتFDIگذاری مستقیم خارجی پایین)گذاری کل پایین، سرمایهکه مالیات با نرخ باال با سرمایه
 کارآفرینانه کم و بخش غیر رسمی بزگرتر ارتباط دارد.

ترین کند که از جمله مهممی مطالعهنیز  را ورشکستگی اقدامات پیامدهای و هزینه زمان، کاروکسب سهولت
 زیر سه از متشکل شاخص این لذا. است کاروکسبها در سهولت شروع و انجام کاروکسب یتقعوامل موف

 درصدی بصورت اقدامات هزینه. شودمی حساب ساالنه صورت به زمان. بازیابی نرخ و هزینه زمان،: است شاخص
 در دهندگان اعتبار بازپرداختی دالر هر ازهایی سنت صورت به بازیابی نرخ. شودمی محاسبه مستغالت ارزش از

 .[11] شودمی محاسبه ورشکستگی اقدامات
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 پژوهششناسی روش .3

تحقیقات  ها جزنظر شیوه گردآوری داده بوده و از کاربردی تحقیقات وجز تحقیق حاضر از منظر هدف
شده  استفاده 1بانک جهانی ثانویه موجود در هایداده پایگاهتحقیق از  هایآوری دادهجمع باشد. درتوصیفی می

همچنین به منظور تحلیل  .. در واقع منبع داده دیگری جز بانک جهانی برای این نوشتار نیاز نبوده استاست
سهولت  در این قسمت، روش شناسی استفاده گردیده است. ۲های تحقیق از نرم افزار اکسل و روش تکاملیداده

 :دهیممیاز چند حیث مورد بررسی قرار  را کاروکسب
  روش شناسی شاخصDB  هادادهدر گردآوری 
  روش شناسی شاخصDB در تعیین امتیاز و رتبه کشورها 
  های تحلیل شاخص و زیرشاخصانجام روش شناسی مقاله حاضر در زمینه نحوهDB 

روش شناسی مستقلی دارد،  6گانه خود 1۴های زیرشاخصبرای هر یک از  DBبا توجه به این که شاخص 
 صرفا گذری کوتاه به روش شناسی آن در گردآوری اطالعات خواهیم داشت. 

کند، برای گردآوری اطالعات از کشورها مفروضات خاصی را دنبال می کاروکسبسهولت انجام ، یبه طور کل
گیرد، اطالعات به شهر( مورد پیمایش قرار می دو موارد، بزرگترین شهر کشور )در برخی از جمله این که صرفاً

درصد در مالکیت بومی  1۴۴هایی که کاروکسبشود و تنها صورت میدانی و از طریق پرسشنامه گردآوری می
ها مفروضات به همین میزان اکتفا نکرده و در هر یک از زیرشاخص بانک جهانیشوند. قرار دارند پیمایش می

برخی از  ،گیرد به طوری در نهایت نمونه موردی در تمامی کشورها یکسان باشد. به عنوان مثالمیمتعددی 
 به صورت زیر است. کاروکسبمفروضات زیرشاخص شروع 

 مشغول است.  یتجار یهاتیفعال ایو  یمعمول یصنعت یهاتیبه فعال 

 کندینم یتجارت خارج. 

 داردبرابر درآمد سرانه  1۴۴حداقل معادل  یمال گردش . 

 که صاحبان آن پنج مرد متاهل باشند و  ییهاشرکت ؛ردیگیقرار م ینوع شرکت مورد بررس دو
 که صاحبان آن پنج زن متاهل باشند.  ییهاشرکت

 گرددیم نییروز زمان تع 4/۴ شوندیم یط نیکه به صورت آنال ییهاهیرو یبرا.  
منظور ایجاد به کند. به طوری که ای تبعیت میشناسی جداگانهکشورها از روش بندیرتبه DBتعیین امتیاز 

، DBطبق روش شناسی ، بر این اساسشوند. های گردآوری شده نرمال میقابلیت مقایسه بین کشورها، داده
 شود:برای تعیین امتیاز کشورها دو گام اصلی پیموده می

معیار  41به طوری که تمامی  ؛شوندبه یک معیار جامع نرمال میگیری معیارهای اندازه ،اولگام در 
 .شوند( )بجز مالیات کل و نرخ مشارکت( بر اساس معادله خط محاسبه میy)گیری اندازه

 

 (عملکرد بدترین – y( / )عملکرد بدترین –)بهترین عملکرد داده نرماالیز شده =    1فرمول 
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( در محاسبه امتیاز کلی شاخص سهولت انجام کسب و کار لحاظ نشده  RegulationLabor Marketمقررات بازار کار )زیرشاخص  ۲۴1۸از سال  6
 و صرفا به عنوان یک زیرشاخص جداگانه ارائه شده است.
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 شود.ها استفاده میبرای زیرشاخص، از میانگین امتیازها DBدوم، برای محاسبه امتیاز گام در 

بر اساس  یقرار گرفته است، عملکرد کل یمورد بررس هاآن شهر کیاز  شیکه ب ییدر مورد اقتصادها
نشان نمونه نحوه امتیاز دهی کشورها را  6 جدول .دیآی( شهرها بدست متی)بر اساس جمع یوزن نیانگیم

 دهد.می
 

 [1] کشورها یده ازیامت نحوه نمونه: 1جدول 

 زیر شاخص و معیار
اقتصادهایی که بهترین مملکرد 

 را داشتند

بهترین 

 مملکرد

بدترین 

 مملکرد

نحوه تعیین بدترین 

 مملکرد

 کاروکسبشروع 

 اقتصادهامین درصد از ۸۸ 1۹ 1 نیوزیلند، گرجستان رویه )تعداد(

 مین درصد از اقتصادها۸4 1۴۴ 4/۴ نیوزیلند زمان )روز(

 مین درصد از اقتصادها۸4 ۲۴۴ ۴/۴ اسلوونی هزینه )درصد از درآمد سرانه(

حداقل سرمایه )درصد از درآمد 
 سرانه(

 مین درصد از اقتصادها۸4 4۴۴ ۴/۴ اقتصاد دیگر 114استرالیا، کلمبیا و 

 
 گیرد. ها صورت میبر اساس امتیاز کشورها در شاخص کلی و زیرشاخص بندیرتبهپس از تعیین امتیازها، 

 DB  بهبود  نیکه بهتر ییاقتصادهادهد. در واقع، را نیز ارائه می 1از بهترین اصالحگرها فهرستیهر ساله
؛ این کشورها، شوندیگر گزارش ماصالح نیدر عملکرد نسبت به سال گذشته را دارند به عنوان بهتر

هند، توگو،  جان،یآذربا ن،یچ ،یبوتیج افغانستان،اند. بیشترین اصالحات و افزایش در امتیاز را شاهد بوده
گرها برای تعیین بهترین اصالح بودند. ۲۴1۸در سال گر اصالح نیو رواندا بهتر هیساحل عاج، ترک ا،یکن

 برد:روش خاصی را بکار می DBنیز، 

 4۶) رندیگیقرار م یاند مورد بررسکرده یاصالحات مقررات رشاخصیکه حداقل در سه ز ییاقتصادها تنها 
 (. ۲۴1۸در سال  کشور

 هر دو سال بر اساس شاخص  ازی( امت... )درآمد سرانه، یاقتصاد یهادر شاخص رییتغ ریثأمنظور حذف ت به
 . گرددیمشابه محاسبه م یاقتصاد

 است ریبه صورت ز ازیدر امت رییتغ زانینحوه محاسبه م ت،ینها در. 

 
 (شیسال پ ازامتی – یفعل ازی( / )امت1۴۴ –شیسال پ ازی)امت    2فرمول 

 
 و ارائه پیشنهاداتگیری معیارها و در نتیجه، DBهای شاخص ، به منظور تجزیه و تحلیل دادهدر این نوشتار

به نحوی که بیشترین اثرگذاری بر امتیاز ایران را داشته باشد، از روش  کاروکسببهبود محیط  مشخص جهت
برای تمامی کشورها مورد استفاده قرار  DBهای شاخص شود. برای شروع کار، دادهشناسی خاصی استفاده می

هیچ های ایستا بوده و داده ها که به صورت فایل اکسل در دسترس عموم قرار دارد صرفاًگیرد. این دادهمی
در تعیین  DB، با توجه به روش شناسی لذاها فعال نیست. ها به امتیازات زیرشاخصفرمولی برای تبدیل داده

شود. با های اکسل پرداخته میبندی مجدد سلولها و معیارهای آن، به فرمولامتیازات هر یک از زیرشاخص
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شوند، همین عمل بر نرمال می 1 ادله خط و فرمولهای خام معیارها با استفاده از معتوجه به این که تمامی داده
 . شدها انجام روی تمامی داده

دهد. این موضوع برای های اکسل خود را تا دو رقم اعشار در دسترس قرار میداده DBشایان ذکر است، 
تا یک رقم اعشار هستند، مشکلی ایجاد  های کنترل کیفیت که نهایتاًها، زمان و شاخصهایی مثل تعداد رویهداده
هایی مثل هزینه و حداقل سرمایه مورد نیاز که بر اساس درصدی از درآمد سرانه محاسبه شده کند. اما دادهنمی

مجدد  محاسبهاست و معموال تا چند رقم اعشار دقیق هستند، عدم دسترسی به داده دقیق تفاوت کوچکی در 
گزارش شده است ولی به خاطر عدم دسترسی به  ۸۶/4۶ی مثال، امتیاز کلی ایران کند. براامتیازات ایجاد می

تفاوت امتیاز و رتبه ایران  6جدول در بدست آمده است.  ۹۶/4۶ها، امتیاز محاسبه شده اعشار کامل برخی از داده
 ها نشان داده شده است. و محاسبه مجدد داده DBدر گزارش 

 
 های محققمنبع: یافته. هاو محاسبه مجدد داده DBدر گزارش  رانیو رتبه ا ازیتفاوت امت. ۲جدول 

 برآورد محق  2112 بانک جهانی شاخص/زیرشاخص/معیار

 1۲۹ 1۲۹ کاروکسبشاخص سهولت انجام 

 DTF (۴-1۴۴) 4۶/۸۹ ۹۶/4۶امتیاز 

 176 176 )رتبه( کاروکسبشروع 

 DTF (۴-1۴۴) 7۸/۶7 ۹۹/۶۹امتیاز 

 ۹۶ ۹۶ مجوزهای ساختمانی )رتبه(

 DTF (۴-1۴۴) 11/۶۹ ۴۸/۶۹امتیاز 

 1۴۹ 1۴۹ دسترسی به برق )رتبه(

 DTF (۴-1۴۴) ۹۶/۶۹ ۹۶/۶۹امتیاز 

 ۸۴ ۸۴ ثبت دارایی )رتبه(

 DTF (۴-1۴۴) ۸۹/۶6 ۸۸/۶6امتیاز 

 ۸۸ ۸۸ دریافت اعتبار )رتبه(

 DTF (۴-1۴۴) ۴۴/4۴ ۴۴/4۴امتیاز 

 176 176 خرد )رتبه( گذاریحمایت از سرمایه

 DTF (۴-1۴۴) 66/66 66/66امتیاز 

 14۲ 14۸ پرداخت مالیات )رتبه(

 DTF (۴-1۴۴) 7۹/4۶ 4۲/44امتیاز 

 1۲1 1۲1 تجارت فرامرزی )رتبه(

 DTF (۴-1۴۴) ۲1/۶۶ ۲1/۶۶امتیاز 

 ۹۸ ۹۸ اجرای قرارداد )رتبه(

 DTF (۴-1۴۴) ۲1/4۹ ۲1/4۹امتیاز 

 161 161 حل و فصل ورشکستگی )رتبه(

 DTF (۴-1۴۴) 4۸/64 4۸/64امتیاز 
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دهد، امتیاز ایران در محاسبه مجدد تفاوت اندکی با گزارش اصلی دارد و در نشان می ،6همانطور که جدول 
این تفاوت بسیار جزئی است  ها، به جز پرداخت مالیات، رتبه ایران تغییر نکرده است. به هر حال،همه زیرشاخص

کند. منتشر کرده است محاسبه می DBو امتیاز برخی از کشورها را نهایت تا چند صدم درصد متفاوت از آنچه که 
ها بدست بر اساس امتیازاتی که از محاسبه مجدد داده ارائه سناریوهابا این حال، به منظور حذف این تفاوت، 

 شود. آید انجام میمی
اقدام به اصالح  کاروکسبسهولت انجام گذاران ایران با هدف بهبود امتیاز شاخص اگر سیاست. سناریوها

یافتند، احتمال داشت کردند و همچنین از میزان اثرگذاری اقدامات خود نیز آگاهی میایران می کاروکسبمحیط 
 . نمودندامتیاز ایران داشت میانرژی خود را صرف انجام اصالحاتی که بیشترین تاثیر بر افزایش  و وقت

مختلف در محیط اکسل )از طریق دستور  یسه سناریو ،(ORبا استفاده از تحقیق در عملیات )، در این نوشتار
Solverگذاری هدف کاروکسبشاخص سهولت رتبه گیرد. سناریوها به این شکل است که ( مورد آزمون قرار می

 هایی که برایو با تغییر متغیرهای معین شده و با توجه به محدودیت تکاملیشود و سپس از طریق روش می
 وضع شده است، بهترین جواب ممکن یافت خواهد شد.  هاآن

بدست آورد،  کشور کاروکسبمحیط برای این که بتوان بیشترین بهبود را با کمترین تغییر در ساختار  
، کاروکسبشروع  :شودمورد بررسی واقع می هازیرشاخص اینها و زمان مورد نیاز در معیارهای تعداد رویه

 یفرامرز تجارت، ییدارا ثبت، به برق یدسترس، ساخت یمجوزها

ترین تغییرات به ترتیب در ترین و کم هزینهدلیل انتخاب معیارهای زمان و تعداد رویه این است که ساده
اند که معیارهای ها قابل انجام است. پنج زیرشاخص فوق به این دلیل انتخاب شدهمعیارهای زمان و تعداد رویه

توانند ها بر اساس اقدامات دولت میاین زیرشاخصتر قابل تغییر هستند چرا که ساده هاآن درزمان و تعداد رویه 
ها از جمله اجرای قراردادها و سهولت پرداخت مالیات نیازمند بهبود یابند. این در حالی است سایر زیرشاخص

  باشد.میقوه قضائیه و مجلس  ننیازمند ورود نهادهایی چو چیزی فراتر از اقدام دولتی است و
 کاروکسبای در محیط تر تغییرات گستردههای پایینکه برای رسیدن به رتبه با توجه به اینبه هر حال، 
سه سناریو برای رتبه ایران در شاخص کلی سهولت اطمینان از قابلیت دسترسی به اهداف،  برایایران نیاز است، 

 .شوندتعیین میر به صورت زی کاروکسب
  سناریوA : ایران کاروکسبدر شاخص سهولت  1۴۴رتبه هدفگذاری 
  سناریوB: 11۴رتبه  هدفگذاری 
  سناریوC: 1۲۴رتبه  هدفگذاری 

و روش  solverاطمینان از رسیدن به یک جواب بهینه اثربخش در آزمون سناریوها )دستور  برای
evelotionairyدر زیر به عنوان نمونه،  اعمال شد.هایی ، برای هر سه سناریو محدودیت( در محیط اکسل
 های زیر اعمال شد:محدودیت کاروکسبشاخص شروع 

 ها و زمان عدد صحیح استتعداد رویه. 

 تر باشدرویه( پایین 1تواند از بهترین عملکرد )تعداد رویه برای مرد و زن نمی. 

 1.تر باشدروز( پایین 4/۴تواند از بهترین عملکرد )زمان نمی  
 رویه( بیشتر شود ۸از وضع موجود ) تواندها برای مرد نمیتعداد رویه. 

 رویه( بیشتر شود 1۴تواند از وضع موجود )ها برای زن نمیتعداد رویه. 

 روز( بیشتر شود 7۲تواند از وضع موجود )زمان برای مرد نمی. 

                                                                                                                                                 
 نادیده گرفته شده است« عدد صحیح بودن»روز با توجه به محدودیت اول مبنی بر  ۴.4رسیدن به زمان 1 
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 روز( بیشتر شود 76تواند از وضع موجود )زمان برای زن نمی. 

 به خاطر عدم امکان حذف  .است 1برای مرد به عالوه همواره مساوی تعداد رویه  تعداد رویه برای زن(
 برای زن(« اجازه همسر»رویه 

 
 های محققمنبع: یافته. : نتایج آزمون سناریوها6جدول 

 شاخص

آمار 
منتشر 

 شده

بازیابی 
آمار )با 
درصدی 
 از خطا(

سناریو 
A 

 تغییرات Cسناریو  تغییرات Bسناریو  تغییرات

 ۶ 1۲۲ 1۸ 1۴۸ ۲۹ 1۴۴ 1۲۹ 1۲۹ کاروکسبشاخص سهولت انجام 

 DTF (۴-1۴۴) ۸۹/4۶ ۹۶/4۶ 64/۶1 4۸/4 ۸6/4۸ ۴7/6 ۸6/47 ۴7/1امتیاز 

 ۶ 1۶7 ۸ 1۶4 ۲۴ 146 176 176 )رتبه( کاروکسبشروع 

 DTF (۴-1۴۴) 7۸/۶7 ۹۹/۶۹ ۲۶/77 6۹/۸ 64/7۲ 47/4 ۹4/7۴ ۸7/۲امتیاز 

 -1 4/۸ -1 4/۸ -4 4/۶ - 4/1۴ کلها )تعداد( رویه

 -1 ۸ -1 ۸ -4 ۶ - 1۴ ها )تعداد( مردرویه

 -1 1۴ -1 1۴ -4 7 - 11 ها )تعداد( زنرویه

 -۶ 4/۶۶ -1۲ 4/۶۴ -14 4/4۹ - 4/7۲ زمان )روز( کل

 -۶ ۶۶ -1۹ 44 -14 4۹ - 7۲ زمان )روز( مرد

 -۶ ۶7 -۶ ۶7 -14 4۸ - 76 ها )روز( زنرویه

 1۴ 7۶ ۶6 ۲6 ۶6 ۲6 ۹۶ ۹۶ ساختمانی )رتبه(مجوزهای 

 DTF (۴-1۴۴) 11/۶۸ ۴۸/۶۸ 66/7۹ ۲4/۸ 6۸/7۹ 6۴/۸ 74/7۴ ۶4/1امتیاز 

 -1 14 -۹ ۹ -۶ 1۴ - 1۶ ها )تعداد(رویه

 -۸ 1۲1 -1۹ 11۲ 4 ۹4 - 16۴ زمان )روز(

 ۲1 ۹7 ۲4 ۹4 6۹ 7۴ 1۴۹ 1۴۹ دسترسی به برق )رتبه(

 DTF (۴-1۴۴) ۹۶/۶۹ ۹۶/۶۹ 6۶/7۹ 4۸/۸ 44/74 ۶۸/4 47/76 71/4امتیاز 

 -1 4 -1 4 -1 4 - ۶ ها )تعداد(رویه

 -4 7۲ -14 ۶6 -4۸ ۲۹ - 77 زمان )روز(

 1 ۹۸ ۲۲ ۶۹ 66 47 ۸۴ ۸۴ ثبت دارایی )رتبه(

 DTF (۴-1۴۴) ۸۹/۶6 ۸۸/۶6 ۸۲/71 ۸۲/7 1۸/۶۸ 1۸/4 64/۶4 6۶/۴امتیاز 

 ۴ ۶ -1 4 -6 6 - ۶ ها )تعداد(رویه

 -6 ۲۹ -۲۶ 4 -14 17 - 61 زمان )روز(

 4 11۶ ۲۶ ۸4 64 ۹7 1۲1 1۲1 تجارت فرامرزی )رتبه(

 DTF (۴-1۴۴) ۲1/۶۶ ۲1/۶۶ ۴4/47 ۹6/7 ۲4/77 ۴6/۶ ۲۶/۶7 ۴4/1امتیاز 

 زمان صادرات

پذیرش مدارک 
 )ساعت(

66 ۲۶ ۲۶ 7- 6۴ 6- 6۴ 6- 

پذیرش مرزی 
 )ساعت(

1۴1 - ۶4 67- ۸۲ ۸- ۸6 ۹- 

 وارداتزمان 

پذیرش مدارک 
 )ساعت(

4۴ - 1۹ ۲۲- 17 ۲6- 67 6- 

پذیرش مرزی 
 )ساعت(

141 - 4۶ ۸4- 44 ۹7- 14۴ 1- 

 
ها، محدودیت دیگری نیز به منظور اطمینان از های متفاوت اعمال شده در زیرشاخصعالوه بر محدودیت

ها اعمال شده است. در واقع، مجموع واریانس تغییرات امتیاز هر زیرشاخص نسبت تغییر متناسب همه زیرشاخص
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ز بروز تغییرات زیاد در یک شود اباالتر باشد. این محدودیت باعث می 1۴به وضعیت موجود آن نباید از 
و  solverزیرشاخص و عدم تغییر در زیرشاخص دیگر جلوگیری شود. برای آزمون سناریوهای فوق از دستور 

برآورد  4روش تکاملی در محیط اکسل استفاده شده است. نتایج سناریوها با درصد خطای معین بصورت جدول 
، باید تعداد کاروکسبدر شاخص کلی سهولت  1۴۴به رتبه دهد که برای رسیدن جدول فوق نشان میشده است. 

 ها و تعداد روزها در معیارهای مختلف را تا چه میزان کاهش داد. رویه
 
 هاها و یافتهتحلیل داده .4

i. یسناریو C 

برای لذا بود.  1۲۲نرسید و نزدیکترین جواب رتبه به جواب بهینه  1۲۴آزمون سناریو برای رسیدن به رتبه 
 :(4تغییراتی در معیارها و زیرمعیارها ایجاد شد. این تغییرات به صورت زیر هستند )جدول  ،رتبه اینرسیدن به 
  تعداد رویه برای مرد و زن هر کدام یک مورد کاهش یافته و به کاروکسبدر زیرشاخص شروع ،

ز کاهش یافته و به ترتیب رو ۶رویه رسیده است و زمان برای مرد و زن هر کدام  1۴و  ۸ترتیب به 
  رسیده است. ۶7و  ۶۶به 

 14روز کاهش یافته و به ترتیب به  ۸، تعداد رویه یک مورد و زمان در زیرشاخص مجوزهای ساخت 
 روز رسیده است.  1۲1رویه و 

  رویه  4روز کاهش یافته و به ترتیب به  4مورد و زمان  1در زیرشاخص دسترسی به برق، تعداد رویه
 رسیده است. روز 7۲و 

 روز  ۲۹روز کاهش یافته و به  6ها کاهش نیافته ولی زمان در زیرشاخص ثبت دارایی، تعداد رویه
 رسیده است.

  ۹و  6در زیرشاخص تجارت فرامرزی زمان برای پذیرش مدارک و پذیرش مرزی صادرات به ترتیب 
یرش مدارک و پذیرش ساعت رسیده است. همچنین زمان برای پذ ۸6و  6۴ساعت کاهش یافته و به 
 ساعت رسیده است.  14۴و  67ساعت کاهش یافته و به  1و  6مرزی واردات به ترتیب 

شروع  هایشاخص کل باید رتبه زیرشاخص 1۲۲برای رسیدن به رتبه دهد که این سناریو نشان می
 4و  1، ۲1، 1۴، ۶ها و تجارت فرامرزی به ترتیب ، دسترسی به برق، ثبت دارای، مجوزهای ساختکاروکسب

 جایگاه بهبود یابد. برای این کار هم تغییرات فوق نیاز خواهد بود. 
ii. یسناریو B  

برای رسیدن به یابد. ارتقا می 1۴۸جواب بهینه با کمی اختالف بدست آمده و رتبه ایران به  ،در این سناریو
 :یز تغییرات زیر ایجاد شده استاین رتبه ن
  کاهش یافته و به  رویه، تعداد رویه برای مرد و زن هر کدام یک کاروکسبدر زیرشاخص شروع

روز کاهش یافته و به ترتیب به  ۶روز و زن  1۹رویه رسیده است و زمان برای مرد  1۴و  ۸ترتیب به 
  رسیده است. ۶7و  44

  ،۹روز کاهش یافته و به ترتیب به  1۹مورد و زمان  ۹تعداد رویه در زیرشاخص مجوزهای ساختمانی 
 دارد. C یروز رسیده است. این زیرشاخص بیشترین تغییر را نسبت به سناریو 11۲رویه و 

  4روز کاهش یافته و به ترتیب به  14مورد و زمان  1در زیرشاخص دسترسی به برق، تعداد رویه 
 روز رسیده است. ۶6رویه و 

 رویه و  4روز کاهش یافته و به ترتیب به  ۲۶مورد و زمان  1ها خص ثبت دارایی، تعداد رویهدر زیرشا
 روز رسیده است. بیشترین میزان تغییر در زمان برای همین معیار است. 4
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  ۸و  6در زیرشاخص تجارت فرامرزی زمان برای پذیرش مدارک و پذیرش مرزی صادرات به ترتیب 
ساعت رسیده است. همچنین زمان برای پذیرش مدارک و پذیرش  ۸۲و  6۴ساعت کاهش یافته و به 
 ساعت رسیده است.  44و  17ساعت کاهش یافته و به  ۹7و  ۲6مرزی واردات به ترتیب 

شاخص کل باید رتبه  1۴۸دهد که برای رسیدن به رتبه نشان می نیز این سناریو، یبه طور کل
ها و تجارت فرامرزی به ، مجوزهای ساختمانی، دسترسی به برق، ثبت دارایکاروکسبهای شروع زیرشاخص

 جایگاه بهبود یابد. برای این کار هم تغییرات فوق نیاز خواهد بود.  ۲۶و  ۲۲، ۲4، ۶6، ۸ترتیب 
iii. ی سناریوA 

تغییرات  ،بهیابد. برای رسیدن به این رتارتقا می 1۴۴در این سناریو جواب بهینه بدست آمده و رتبه ایران به 
 :زیر ایجاد شده است

  مورد کاهش یافته و به ترتیب  4، تعداد رویه برای مرد و زن هر کدام کاروکسبدر زیرشاخص شروع
 4۸و  4۹روز کاهش یافته و به ترتیب به  14رویه رسیده است و زمان برای مرد و زن  7و  ۶به 

  رسیده است.
 ۶روز کاهش یافته و به ترتیب به  44مورد و زمان  ۶، تعداد رویه در زیرشاخص مجوزهای ساخت 

 روز رسیده است.  ۹4رویه و 
  4روز کاهش یافته و به ترتیب به  4۸مورد و زمان  1در زیرشاخص دسترسی به برق، تعداد رویه 

 روز رسیده است. بیشترین میزان تغییر در زمان برای همین معیار است. ۲۹رویه و 
 رویه و  6روز کاهش یافته و به ترتیب به  14مورد و زمان  6ها در زیرشاخص ثبت دارایی، تعداد رویه

 روز رسیده است.  17
  و  7در زیرشاخص تجارت فرامرزی زمان برای پذیرش مدارک و پذیرش مرزی صادرات به ترتیب

پذیرش مدارک و ساعت رسیده است. همچنین زمان برای  ۶4و  ۲۶ساعت کاهش یافته و به  67
 ساعت رسیده است.  4۶و  1۹ساعت کاهش یافته و به  ۸4و  ۲۲پذیرش مرزی واردات به ترتیب 

های شروع باید رتبه زیرشاخص، 1۴۴دهد که برای رسیدن به رتبه ، این سناریو نشان مییبه طور کل
 64و  66، 6۹، ۶6، ۲۴و تجارت فرامرزی به ترتیب  ی، مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت دارایکاروکسب

 جایگاه بهبود یابد. برای این کار هم تغییرات فوق نیاز خواهد بود. 
 
 گیری و پیشنهادهانتیجه .2

 در کشورها است، کاروکسبمحیط  یهاشاخصمعتبرترین یکی از  کاروکسبسهولت انجام با توجه به اینکه 
سهولت انجام  در شاخص ایران یرتبه کل بهبود ارائه سناریوهایی به منظورتحلیل هدف از انجام تحقیق حاضر، 

 بود.  کاروکسب
برای تمامی کشورها مورد استفاده قرار گرفت.  ۲۴1۸سال  DBهای شاخص برای انجام تحلیل، ابتدا داده
ها مجدداً ها و معیارهای آن، دادهدر تعیین امتیازات هر یک از زیرشاخص DBسپس، بر اساس روش شناسی 

سه سناریو مختلف در محیط اکسل )از طریق  ،بندی گردید و در نهایت، با استفاده از تحقیق در عملیاتفرمول
 کاروکسبشاخص سهولت  DTFکه امتیاز  بود( مورد آزمون قرار گرفت. سناریوها به این شکل Solverدستور 

و با تغییر متغیرهای معین شده و با توجه به ( evolutionaryتکاملی )و سپس از طریق روش  هگذاری شدهدف
 بدست آمد.وضع شده است، بهترین جواب ممکن  هاآن هایی که برایمحدودیت

تعیین  ارا ب کاروکسبگذاران بخواهند رتبه ایران در شاخص سهولت طبق نتایج تحقیق، چنانچه سیاست
را  مدل تغییر یهاهدفی مشخص برای رسیدن به یک رتبه خاص بهبود بخشند، نیاز است که ابتدا محدودیت
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. دنها برای تخمین مدل را مشخص نماینموده و یا به عبارتی دیگر؛ حدود انجام تغییر در زیر شاخصبازگو 
هایی برای تغییر معیارها است به طوری که تغییر با کمترین سناریوی تغییر و بهبود رتبه نیازمند اعمال محدودیت

ای کمتر به بیان دیگر، تغییر در زمان هزینه هزینه ممکن ولو با بیشترین تغییرات در معیارها به وقوع بپیوند.
 ها خواهد داشت.زینهها و تغییر در خود هنسبت به تغییر در تعداد رویه

ان هرگونه که امکصورت گرفته  یابه گونه کاروکسبسهولت انجام  تدوین سناریوهای بهبود به هر حال،
های زیرشاخص د. البته، بنا به تمرکز این تحقیق برینمایها را فراهم مرشاخصیارها و زیاز مع یکر در هر ییتغ

 به ارائه پیشنهادات ی،فرامرز تجارتیی و دارا ثبت، به برق یدسترس، ساخت یمجوزها، کاروکسبشروع 
چرا که سیاستگذاری برای  شود.بسنده می هازیرشاخصدر مورد بهبود عملکرد کشور در این  و عملیاتی سیاستی

گذاری با فرض هدفبر این اساس،  ها خواهد بود.تر از سایر زیرشاخصها آسانبهبود شرایط در این زیرشاخص
گذاری شده کشور تا عدد هدف گذاران بایستی اقدامات زیر را برای بهبود رتبه کلکشور، سیاست برای 1۴۴ رتبه

 انجام دهند.
 4/۶به  4/1۴ ها ازو تعداد رویه روز 4/۹4به  روز 4/7۲از  ، زمان موردکاروکسبدر زیر شاخص شروع  (1

 یابد. رویه کاهش
 ۶روز کاهش یافته و به ترتیب به  44مورد و زمان  ۶رویه ، تعداد سازوساختدر زیرشاخص مجوزهای  (۲

 .روز برسد ۹4رویه و 
روز  ۲۹رویه و  4روز کاهش یافته و به ترتیب به  4۸مورد و زمان  1شاخص دسترسی به برق، تعداد رویه  (6

 برسد.
 17رویه و  6روز کاهش یافته و به ترتیب به  14مورد و زمان  6ها در زیرشاخص ثبت دارایی، تعداد رویه (4

 روز برسد 
 67و  7در زیرشاخص تجارت فرامرزی زمان برای پذیرش مدارک و پذیرش مرزی صادرات به ترتیب  (4

 ساعت برسد.  ۶4و  ۲۶ساعت کاهش یافته و به 
 توان به موارد زیر اشاره داشت:های فوق میاز جمله پیشنهادات عملیاتی با توجه به سیاست

ها تجمیع رویه و اینترنتی مدارک به منظور کاهش زمان شروع کسب و کارایجاد و بهبود امکانات ثبت  (1
ها را فقط تعداد فرم DBشناسی شرکت. باید توجه داشت که روشهای ثبت به منظور کاهش تعداد رویه

ها در یک یا چند فرم جامع دهد و نه تعداد سواالت آن را. با تجمیع ساده فرمگیری قرار میمالک اندازه
 ها را بیشتر از سناریو کاهش داد. توان تعداد رویهحتی می

 شاخص مجوزهای ساخت و ساز نیز عملی است. برای  ،1بند پیشنهاد  (۲
. همچنین زمان اخذ اشتراک برق نیز تاثیر باشددر مورد دسترسی به برق نیز همین پیشنهاد قابل اجرا می (6

ها و پرسنل مرتبط با اعطای اشتراک جدید زیادی بر کاهش رتبه دارد بنابراین باید با افزایش تعداد بازرس
 برق و کنتور برق این زمان را کاهش داد.

های اسناد رسمی و نهتوان کاهش داد، زمان نیز با افزایش تعداد دفترخاها را میثبت دارایی نیز تعداد رویه (4
توان های زاید وجود دارد که میهای پشتیبانی قابل اصالح است. در برخی از موارد نیز رویهبهبود سیستم
ها را )مثل جایگزینی کامل برگه سبز خودرو به ها هم زمان را کاهش داد و هم تعداد رویهبا حذف آن

هزینه کمتر و زمان کمتر انتقال مالکیت  د،جای سند مالکیت خودرو که موجب کاهش یک رویه زای
 (.خودرو شد

های گمرکی از جمله های مرزی افزایش تعداد ارزیابهای پایانهدر مورد تجارت فرامرزی بهبود زیرساخت (4
 تواند زمان تجارت فرامرزی را کاهش دهد. بسیاری از اقداماتی است که می
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ته در این تحقیق، تغییر در معیارها و زیرمعیارها بیشترین بر اساس تکنیک نرم افزاری به کار رفبه طور کل، 
آورد چرا که عملکرد ایران در معیارها و زیرمعیارهای منتخب نسبت به سایر کشورها بهبود را در رتبه حاصل می

تواند امتیاز و رتبه زیرشاخص مربوطه را بیشتر از دیگر معیارها و ضعیف بوده و بنابراین بهبود عملکرد می
 یرمعیارها تغییر دهد. ز

توان به ها میهای مختلفی از تغییر در معیارها و زیرشاخصبه هر حال، با توجه به نتایج حاصله، با ترکیب
های متفاوتی را برای بهبود رتبه ایران در دهد که استراتژیاهداف سناریوها دست یافت. سناریوها نشان می

توان اتخاذ نمود. با توجه به این که نتایج بدست آمده از آزمون سناریوها مسائلی می کاروکسبشاخص سهولت 
الزاماً  1۴۴گیرد، تغییرات پیشنهادی برای رسیدن به رتبه هدف مانند رتبه چون هزینه تغییرات را در نظر نمی

انتخاب معیارهای قابل  دربارهگذاران بهترین تغییرات ممکن نخواهد داشت. به همین دلیل، نیاز است سیاست
  نمایند.گیری آنها تصمیم ها و آستانه نهایی تغییرتغییر، محدودیت
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