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ــرا  ــاه ای ــانی در  جایگ ــاد جه ن در اقتص

  مقایسه با کشورهاي منتخب
ي توسعه انسانی، آزادي اقتصادي ها شاخصاز منظر (

  )و فضاي کسب و کار

  
  

بیگی حسن ولی

  )هاي بازرگانی پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش(

Hassan.valibeigi@gmail.com 
  فاطمه پناهی

  )هاي بازرگانی ارشناس موسسه مطالعات و پژوهشک(
  

  

  

  

  چکیده

تـرین   با بروز و ظهور پدیـده جهـانی شـدن یکـی از اساسـی     

این پدیـده بـوده اسـت و ایـن      ایرانانداز اقتصاد  ي چشمها چالش

ناپـذیر   پدیده چنان گسترده و عمیق شده که مواجهه با آن اجتناب

پـذیر   برخورداري از صـنعت رقابـت   ،در مواجهه با این پدیده. است

صـنعتی کـه بتوانـد در زنجیـره تولیـد      . ترین مسـاله اسـت   کلیدي

   .جهانی جایگاه مناسبی براي خود داشته باشد

هـاي مهـم کشـور در راسـتاي      یکـی از اقـدام  رسد  به نظر می

و بهبود فضـاي کسـب و کـار     ،انداز دستیابی به اهداف سند چشم

  . در کشور استرقابتی نمودن آن 

در این راستا در این گزارش سعی شده فضـاي کسـب و کـار    

ــدگاه  ــور از دی ــین کش ــر ب ــاي معتب ــی  نهاده ــتفاده از الملل ــا اس ب

ي توسعه انسانی، آزادي اقتصادي و فضاي کسب و کار ها شاخص

ي پـیش  هـا  شـاخص با توجه به ماهیـت  . مورد کنکاش قرار گیرد

وضـعیت هـر کشـوري را     گفته که بصـورت امتیـاز و رتبـه بـوده،    

بـدین  . بایستی در مقایسه با سایر کشورها مورد ارزیـابی قـرار داد  

گرفتـه   قـرار منظور وضعیت ایران در مقایسه با کشورهاي منتخب 

  .است

بیشـتري    تـالش ایـران نیازمنـد    دهد مینتایج مطالعات نشان 

براي دستیابی به اهداف خود در ایجـاد و توسـعه فضـاي رقـابتی     

  . کشور است

  مقدمه

تـر و   در کشـورها هرچـه شـفاف   کسـب و کـار   فضاي محیط 

ي کشـورها و  سـالمت اقتصـاد   افزایش تري باشد منجر به رقابتی

ي هـا  شـاخص هاي مطلوب شـده و رونـد بهبـودي     اتخاذ سیاست
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  . در پی خواهد داشترا اقتصادي 

ي کسب و کار چـه از  ها شاخصدر این راستا بررسی وضعیت 

ـ  مـی ي موجود ها چالشنظر خرد و چه از نظر کالن و تبیین  د توان

  . در ایجاد و توسعه فضاي کسب و کار در کشور مثمرثمر باشد

هـاي مهـم کشـور در راسـتاي      یکـی از اقـدام  رسد  به نظر می

یعنی تبدیل شـدن بـه قـدرت    (انداز  دستیابی به اهداف سند چشم

پـذیر نمـودن    مـدت رقابـت    یگر در کوتاهو از سوي د) اول منطقه

در و رقـابتی نمـودن آن   ، بهبود فضاي کسب و کـار  صنایع کشور

فضاي کسـب  رقابتی ي اساسی ها چالشبنابراین باید . کشور است

ــراي رفــع   و کــار را شناســایی و تحلیــل کــرد  ــوان ب ــا بت ــا ت آنه

  .نمودریزي  برنامه

 ي فضـاي کسـب و کــار، آزادي  هـا  شـاخص بـر ایـن اسـاس    

اقتصادي و توسعه انسانی براي تعیین وضعیت ایـران اسـتخراج و   

هر چند معیاري تحت عنـوان آزادي  . مورد تحلیل قرار گرفته است

کسب و کار یکـی از اجـزاء شـاخص آزادي اقتصـادي بـوده و بـا       

شاخص دیگر یعنی فضـاي کسـب و کـار تـداخل دارد لـیکن بـه       

. اند رد توجه بودهجهت منابع متفاوت محاسبه و اکمال همدیگر مو

هـاي   ي پـیش گفتـه از جنبـه   هـا  شاخصاز سوي دیگر هر یک از 

  .پردازند مختلف به فضاي کسب و کار در کشور می

اما آنچه بـراي بازرگانـان و تجـار داخلـی و خـارجی و حتـی       

گذاران مهم است وضعیت ایران در مقایسه بـا کشـورهاي    سرمایه

در مقایســه بــا  بــراي ایــن منظـور موقعیــت ایــران . رقیـب اســت 

کشورهایی که در تدوین برنامه پـنجم و سـند   (کشورهاي منتخب 

اند و آمار و اطالعات در خصـوص آنهـا    انداز مورد توجه بوده چشم

  . مورد بررسی قرار گرفته است) موجود بوده است

از بانـک جهـانی،    ها شاخصهاي مربوط به اطالعات این  داده

ــل   ــریتیج و ســازمان مل ــاد ه ــ(بنی ــل عمــرانه برنام  ســازمان مل

)UNDP( (استخراج شده است .  

ین ترتیب است که در ابتداء هـر یـک   اساختار این گزارش به 

مقایسه بـا کشـورهاي منتخـب آورده    در براي ایران  ها شاخصاز 

  .گیري ذکر شده است بندي و نتیجه شده است و در نهایت جمع

   )HDI(انسانی توسعه شاخص .1

از هنگــامی کــه اقتصــاد دانــان بــه بررســی مســائل توســعه  

رشـد تولیـد   (کشورهاي در حال توسعه پرداختند رشـد اقتصـادي   

به عنوان بهترین شاخص رشد و توسعه اقتصادي ) ناخالص داخلی

ولی تجربه کشورها در طی چند دهه . کشورها مقبولیت عام یافت

براي بهبود  گذشته نشان داد که اگر چه رشد اقتصادي شرط الزم

حداقل سه دلیـل  . زندگی افراد جامعه است ولی شرط کافی نیست

وجود دارد که درآمد سرانه باالتر ممکـن اسـت لزومـاً بـه معنـاي      

  : درآمد باالتر براي همه یا حتی اکثر خانوارها نباشد

ها ممکن است منافع حاصـل از رشـد اقتصـادي و     دولت -1

فـاه شـهروندان نکننـد، بلکـه     درآمد سرانه باالتر را صرف بهبود ر

هاي نظامی  براي تقویت قدرت سیاسی خود درآمد را صرف هزینه

  .هاي جاه طلبانه پر هزینه کنند ا پروژهو ی

 ،ممکن است با سرکوب کردن میـل بـه مصـرف    ها دولت -2

هـاي   گذاري منابع تحصیل شده از رشد اقتصادي را صرف سرمایه

بعـد   هـاي  مصـرف در دوره  اي کـه افـزایش   آینده نمایند به گونـه 

پذیر شود کـه در ایـن صـورت نسـل حـال از سـطح رفـاه         امکان

  .تري برخوردار خواهند شد آیینپ

حتی اگر میانگین درآمد و مصرف جامعه افـزایش یابـد بـا     -3

مل خواهد بود که آنـانی  تتوجه به وجود شکاف درآمدي بسیار مح

که وضع رفاهی بهتري دارند بخش اعظم منافع حاصل از رشـد را  

ر بسـیار کمتـر از   یـ ي فقهـا  گـروه به خود اختصاص دهند و سهم 

  .ي دیگر افزایش یابدها گروه

ناکافی بودن معیار درآمد سـرانه و رشـد اقتصـادي در تعیـین     

خود را بـه   رفاه شهروندان موجب شد که برخی اقتصاددانان توجه

یی معطوف سازند که عالوه بر متغیرهـاي اقتصـادي در   ها شاخص

ین تـر  مهمیکی از  .برگیرنده متغیرهاي اجتماعی و انسانی نیز باشد

  »شــــاخص توســــعه انســــانی  «هــــا  ایــــن شــــاخص 

(Human Development Index/ HDI) است .  

یزه برنـده جـا   –توسط آمارتیاسـن  1990این شاخص در سال 

  اددان پاکســتانی محبــوب الحــق و بــا همکــاري و اقتصــ -نوبــل

اقتصـاد   دانشکدهاستاد  گوستاو رانیس استاد دانشگاه ییل و دساي
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سـازمان  عمران برنامه «لندن توسعه یافت و از همان زمان توسط 

  .مورد استفاده قرار گرفت) UNDP( »ملل

گـزارش توسـعه انسـانی    ملل سازمان  1990هر ساله، از سال

هـاي   بـه جنبـه  کـه   را) شاخص توسعه انسـانی محاسبه و تحلیل (

ایـن شـاخص ضـمن    . کند میمنتشر  تر توسعه معطوف است وسیع

 دهـد  مـی دسـت   به گیري رفاه شهروندان اینکه معیاري براي اندازه

هــاي اقتصــادي بــر کیفیــت زنــدگی شــهروندان را  اثــر سیاســت

کیفیـت   این شـاخص کشـورها را بـر حسـب     .کند گیري می اندازه

براساس ارقـام سـنتی درآمـد سـرانه      زندگی شهروندان و نه صرفاً

  .کند آنها رتبه بندي می

  : معیار زیر استشاخص توسعه انسانی، اندازه ترکیبی از سه 

که توسـط امیـد بـه زنـدگی     (طول عمر و سالمت زندگی -1

  ،)شود میگیري  اندازه

 درکه توسط سواد بزرگساالن و نـام نویسـی   ( تحصیالت -2

  ،)شود گیري می سطوح ابتدایی، متوسط و عالی اندازه

کـه توسـط درآمـد    ( اسـتاندارد زنـدگی  سطح داشتن یک  -3

  ).شود یم گیري اندازه) PPP(سرانه بر اساس برابري قدرت خرید 

هر . عدد شاخص توسعه انسانی، عددي بین صفر و یک است

تر شود بهبـود در وضـعیت و هرچـه بـه صـفر       چه به یک نزدیک

  .دهد میتر شود بدتر شدن وضعیت را نشان  نزدیک

بالقوه دامنه انتخاب افـراد را   طور بهاگر چه درآمد و ثروت ملی 

 در واقـع . ولی ممکن است لزومـاً چنـین نباشـد    دهد می شگستر

نفسه بلکه روشـی   فی طور بهکننده است نه خود ثروت  آنچه تعیین

  .رسانند کشورها ثروت را به مصرف می است که

رود که کشورهاي با درآمـد سـرانه بـاالتر از     اگر چه انتظار می

شاخص توسعه انسانی باالتري برخوردار باشند ولـی لزومـاً چنـین    

بسـیاري از  کـه   دهـد  مـی هاي بین کشوري نشان  مقایسه. نیست

ی از شـاخص توسـعه   آیینکشورها با درآمد سرانه باالتر در سطح پ

انسانی قراردارند و بـالعکس در برخـی از کشـورها رتبـه شـاخص      

در ادامه ایـن  ( توسعه انسانی از رتبه در آمد سرانه آنها باالتر است

مطلب را در قالب تفـاوت رتبـه درآمـد سـرانه و شـاخص توسـعه       

در واقع مقایسه رتبـه شـاخص توسـعه    . )دادانسانی نشان خواهیم 

که تـا چـه حـد     دهد میانسانی و رتبه درآمد سرانه کشورها نشان 

ثروت و درآمد کل کشور صرف بهبود کیفیت زنـدگی شـهروندان   

تر بودن شـاخص توسـعه انسـانی در مقایسـه بـا       آیینپ. شده است

کـه متغیرهـاي توسـعه انسـانی      دهد میدرآمد سرانه کشور نشان 

متناسـب بـا رشـد و    ) موزش، بهداشت، رفاه و تـأمین اجتمـاعی  آ(

یابنـد و لـذا کیفیـت زنـدگی شـهروندان       درآمد کشور توسعه نمـی 

  .یابد متناسب با رشد در آمد سرانه کشور بهبود نمی

جایگاه ایران و کشورهاي منتخب در گزارش  .1- 1

  ي اخیرها سالشاخص توسعه انسانی در 

کـه اخیــراً   2007 - 2008شـاخص توســعه انسـانی   گـزارش  

اطالعـات سـال    ،توسط برنامه توسعه سازمان ملل منتشر گردیده

ـ مبـارزه بـا تغ  «ن گزارش با عنوان یا. کند را منعکس می 2005 ر یی

م یاي تقسـ یـ کپارچه انسـانی در دن یی، همکاري یط آب و هوایشرا

سـه گـروه    بـه کشـورها   گزارش فوقدر  .منتشر شده است» شده

   :اند بندي شده دسته آیینط و پشاخص باال، متوس

سـواد،   سطح از که کشورهایی: باال انسانی توسعه سطح -الف

 ایـن  در برخوردارنـد،  بـاالتري  پایـه  خرید قدرت و زندگی به امید

 انسـانی  توسـعه  شاخص عددي ارزش واقع در .اند گروه قرار گرفته

ایسـلند،  . بـوده در ایـن گـروه هسـتند     8/0 از بیش که کشورهایی

ـ  ، کانادا و ایرلنداسترالیا ،نروژ ایـن  ترتیـب بـاالترین رتبـه را در     هب

کشـور اسـت    70 شاملگروه این . اند گروه به خود اختصاص داده

که عالوه بر کشـورهاي پیشـرفته و برخـی کشـورهاي آمریکـاي      

) تثناي ایران و عـراق سبه ا(التین کلیه کشورهاي نفتی خاورمیانه 

   .شود شامل میلیبی در شمال آفریقا را  و

 کشورهایی را انسانی، توسعه گزارش: میانی توسعه سطح -ب

 قـرار  5/0 و 8/0 دامنه در انسانی توسعه شاخص عددي ارزش که

 .اسـت  نموده بندي طبقه میانه انسانی توسعه سطح گروه در دارند،

در  759/0ایران با کسـب امتیـاز    .کشور است 85این گروه شامل 

را به خود اختصـاص داده و در گـروه    94 کشور جایگاه 177میان 

در این گـروه   .کشورهاي با توسعه انسانی متوسط قرار گرفته است

رتبـه  (و ترکیه ) 76رتبه (، اوکراین )73رتبه (کشورهاي قزاقستان 

   .باالتر از ایران قرار دارند) 84

 گـزارش  بنـدي  طبقـه  مطـابق : پایین انسانی توسعه سطح -ج
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 توسـعه  شـاخص  عـددي  ارزش کـه  کشـورهایی  انسـانی،  توسعه

 پـایین  انسـانی  توسـعه  سـطح  در بـوده،  5/0 از کمتـر  آنها انسانی

کشور است که سنگال باالتر از همـه   22این گروه شامل . هستند

  .قرار دارد

با رتبـه آن   2007مقایسه رتبه شاخص توسعه انسانی در سال 

ده و ایـن  پله صعود کـر  ایران دوکه دهد  می نشان 2006در سال 

دهنده بهتر شدن وضعیت کشورمان از لحـاظ اقتصـادي    آمار نشان

  .و اجتماعی است

شاخص امید به زندگی، مـردم ژاپـن بـا متوسـط امیـد بـه       در 

تـرین زنـدگی در بـین     ترین و سـالم  سال از طوالنی 3/82زندگی 

بعد از ژاپن، هنـگ کنـگ   . مردم سایر نقاط جهان برخوردار هستند

. هـاي بعـدي قـرار دارنـد     سـال در رده  5/81 د باو ایسلن 9/81با 

، ایـاالت  8/79گفتنی است امید بـه زنـدگی در کشـورهاي نـروژ     

  .سال است 2/80و فرانسه  9/80 ، استرالیا9/77متحده آمریکا 

مقـام  در . سال اعالم شـده اسـت   2/70در ایران این شاخص 

 5/0 ،2006مقایسه، طول عمر متوسط مردم ایران نسبت به سال 

این رقم ایران را در رده کشورهایی چون . واحد کاهش یافته است

مقایسه ایران با کشورهاي باالي جدول نشـان  . دهد میمصر قرار 

هـا   سـال و نـروژي   12ها حـدود   متوسط طول عمر ژاپنی دهد می

ها از طول عمر  در مقابل، ایرانی. سال از مردم ما بیشتر است 5/9

هاي روسـیه، هنـد و آفریقـاي     سرزمینبیشتري نسبت به ساکنان 

ترین امید به زندگی به کشور زامبیـا   پایین. جنوبی برخوردار هستند

سـال   1/68متوسط جهانی این شـاخص  . سال تعلق دارد 5/40با 

  .است

شاخص مهم بعدي در تحلیل توسعه انسـانی، نـرخ باسـوادي    

 درصـد  99این نرخ در بیشتر کشورهاي توسعه یافته باالي . است

 19 دهـد  مـی نگاهی به جداول گزارش توسعه انسانی نشان . است

گفتنـی اسـت   .درصد هسـتند  100کشور برتر داراي نرخ باسوادي 

درصد اسـت کـه هرچنـد از متوسـط      4/82این نرخ در کشورمان 

درصد باالتر است اما در میـان کشـورهاي    6/78جهانی آن، یعنی 

یـن رقـم در   ا. شـود  همطراز ایران، نـرخ مطلـوبی محسـوب نمـی    

، 89، قطـر  3/93کشورهاي نفـت خیـز خاورمیانـه ماننـد کویـت      

درصـد   4/87و ترکیـه  9/90و در کشـورهاي چـین    7/88امارات 

  .است

 7968اي معـادل   ز حیث درآمد سرانه، ایران با درآمـد سـرانه  ا

اي بـا   دالر براساس برابري قدرت خریـد، فاصـله قابـل مالحظـه    

 41890ر و ایاالت متحـد بـا   دال 41420کشورهایی چون نروژ با 

البته درآمد سرانه ایران از درآمد سرانه کشورهایی ماننـد  . دالر دارد

  .چین و هند باالتر است

است کـه در کشـورمان معـادل     GDPشاخص دیگر، شاخص 

 761/0بوده و پایین تر از سطح متوسط جهانی یعنی رقـم   731/0

  .است

نی در ایران پـایین  با توجه به وجود منابع عظیم طبیعی و انسا

اصالً جایگاه خوبی با توجه به امکانـات بـالقوه بـراي     GDPبودن 

ایـن شـاخص بـراي کشـورهاي نـروژ و      . دهـد  میندست  به ایران

براي کشـورهاي نفـت خیـز خاورمیانـه     . است یکایاالت متحده 

بــه ترتیــب   GDPچــون کویــت، قطــر و امــارات شــاخص     

  .است 925/0و  930/0،938/0

وضعیت کشـور را در دو شـاخص درآمـد سـرانه و     ) 1(نمودار 

به کشد و  قایسه با آلبانی به تصویر میشاخص توسعه انسانی در م

خوبی تفاوت در درآمد سرانه و شـاخص توسـعه انسـانی را بـراي     

شـود بـر اسـاس     همچنان کـه مالحظـه مـی   . دهد میایران نشان 

در  لـی و. درآمد سرانه ایران به مراتـب بـاالتر از آلبـانی قـرار دارد    

شاخص توسعه انسانی وضع معکوس است و آلبانی رتبه بـاالتري  

  .به ایران دارد تنسب

مقایسه رتبه شـاخص توسـعه انسـانی و    همانطور که ذکر شد 

که تـا چـه حـد ثـروت و      دهد میرتبه درآمد سرانه کشورها نشان 

درآمد کل کشور صرف بهبـود کیفیـت زنـدگی شـهروندان شـده      

در مقایسه بـا  در ایران تر بودن شاخص توسعه انسانی  آیینپ. است

کـه متغیرهـاي توسـعه انسـانی      دهد میدرآمد سرانه کشور نشان 

کیفیـت زنـدگی    و یـا ) آموزش، بهداشت، رفاه و تأمین اجتمـاعی (

نیافتـه  متناسب با رشد درآمد سرانه کشور بهبود ایرانی شهروندان 

  .است
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  مقایسه مقدار شاخص توسعه انسانی و مقدار شاخص درآمد سرانه ایران و آلبانی -1نمودار 

براي ایـران و   را انسانی توسعه شاخص روند) 1( شماره جدول

 نشــان 1975-2005 يهــا ســال فاصــله در منتخــب کشــورهاي

  .دهد می

 کشـور  هشـت  که از دهد مینشان ) 1(نتایج حاصل از جدول 

 ،عربسـتان سـعودي   ،امـارات متحـده عربـی    فرانسه،(بررسی مورد

امـارات   ، چهـار کشـور فرانسـه،   )وهنـد  ایران ،ترکیه ،چین ،مالزي

سطح درآمـد بـاال در    در مالزي و عربستان سعودي ،متحده عربی

انجام شده  بندي طبقه مطابق .قرار دارند انسانی توسعه بندي طبقه

طبقـه متوسـط بـه     گـروه  وهند در ایران ،ترکیه ،چین چهار کشور

 کـدام  هیچ بررسی مورد کشور هشت از. دارند لحاظ درآمدي قرار

  .ندارند قرار انسانی توسعه بندي ر طبقهسطح پایین درآمدي د در

ـ گزارش، شاخص توسعه انسـانی ا این براساس   571/0ران از ی

در . ده اسـت یرسـ  2005در سـال   759/0به رقـم   1975در سال 

ن مقدار رشد مربوط بـه پـنج سـاله    یشتریسال گذشته، ب 30طول 

  .دهد میدرصدي را نشان  4/6بوده که رشدي  1985تا  1980

و  1975در سـال   530/0از یـ ن از امتیکشور چ ن مدتیطی ا

افتـه و بـا دسـت    یران رشد یشتري از ایتر با سرعت ب نییاي پا رتبه

ـ پله باالتر از ا 2005،13در سال  777/0 ازیافتن به امتی ران قـرار  ی

  .گرفته است

  کشورهاي منتخبایران و در  1975 -2005ي ها سالروند شاخص توسعه انسانی در فاصله  -1جدول 

 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 شاخص درآمد  کشور

 فرانسه 

 درآمد باال



 امارات متحده عربی

 عربستان سعودي

 مالزي

 چین

 درآمد متوسط



 ترکیه

 ایران

 هند
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ي توسعه انسـانی را بـراي   ها شاخصبرخی ) 2(جدول شماره 

  . دهد میایران و کشورهاي منتخب نشان 

به تفاوت رتبه درآمد سرانه و شاخص توسعه انسانی  یبا نگاه

دریافت که در میـان هشـت کشـور مـورد بررسـی تنهـا        توان می

اند کیفیت استاندارد زندگی را در مقایسه بـا   فرانسه و چین توانسته

درآمد سرانه در کشور خود ارتقاء بخشند و بقیه کشـورها از چنـین   

  .اند ویژگی برخوردار نبوده

  2008در سال  شاخص توسعه انسانی در برخی کشورهاي منتخب - 2جدول 

 شاخص
شاخص توسعه 

 انسانی

 HDIتفاوت 

  و درآمد سرانه

 GDP  سرانه

 (PPP) 

نرخ رشد 

 جمعیت 

جمعیت باالي صددر 

 سال 15

  2015  2005 2005-15 به دالر رتبه رتبه ارزش کشور

   فرانسه 

 متحده عربیامارات 

 عربستان سعودي

 مالزي

 چین

 ترکیه

 ایران

 هند

  2008گزارش توسعه انسانی : مأخذ

منفی بودن شکاف بین درآمد سرانه و شاخص توسعه انسـانی  

درآمدهاي کسب شده به طور مناسب و یکنواخت و  دهد مینشان 

هاي توسعه انسـانی شـامل آمـوزش و     با هدف رفاه جامعه و مولفه

به عبارت دیگر توزیـع درآمـد بـه طـور     . شوند بهداشت صرف نمی

در ایــران و بقیــه بــر ایــن اســاس . گیــرد عادالنــه صــورت نمــی

جهت بهبود شاخص توسعه انسـانی بایـد   کشورهاي مورد بررسی 

به آموزش در سـطوح ابتـدایی، راهنمـایی و متوسـطه و تصـحیح      

داشـت  همچنین ارتقـاي سـطح به  . نظام آموزش بیشتر توجه شود

جامعه به طور فراگیر در میان تمام اقشار، کمک شایانی به بهبـود  

  .خواهد کرد HDIشاخص 

نفتی شاخص توسعه انسانی براي کشورهاي . 2-1

  کننده باشد ممکن است گمراه

با توجه به اینکه بخش اعظمـی از درآمـدهاي ایـران از نفـت     

ن و این منبع بر شاخص توسـعه انسـانی ایـرا    تأثیرشود  حاصل می

. مقایسه با برخی کشـورهاي نفتـی خـالی از فایـده نخواهـد بـود      

رتبه تولید ناخالص داخلی سرانه و رتبه شـاخص   )3(جدول شماره 

 2007توسعه انسانی را در کشورهاي نفتـی خـاور میانـه در سـال    

  .دهد مینشان 

در این جدول سعی شده است هـر یـک از کشـورهاي نفتـی     

   سـرانه  سه شـود کـه داراي درآمـد   خاورمیانه با کشور دیگري مقای

و در مورد هر دو کشـور رتبـه شـاخص     هستندیکسانی  به نسبت

همانگونـه کـه   . توسعه انسانی و شکاف بین دو رتبه مقایسه شـود 

بـه  دهد قطر و اتریش هـر دو داراي در آمـد    می نشان )2(جدول 

ولی رتبـه قطـر در   ) دالر 36000در دامنه (یکسانی هستند  نسبت

است و رتبه شـاخص توسـعه    15و رتبه اتریش  35سانی توسعه ان

  . اش است واحد عقب تر از در آمد سرانه 26انسانی قطر 

همین ترتیب رتبه شاخص توسعه انسانی در امارات متحده ه ب

تـر از    واحـد عقـب   15واحد و ایران  15واحد، عربستان  23عربی 

درآمـد سـرانه   ایران و پاناما هـر دو داراي  . رتبه درآمد سرانه است

در حالی که پانامـا در رتبـه   ) دالر 8500در دامنه (یکسانی هستند 
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تـر   واحـد عقـب   15ران واحد جلوتر و ای 14شاخص توسعه انسانی 

  .است

مقایسـه رتبـه   همچنین بـر اسـاس گـزارش توسـعه انسـانی      

 2005با رتبـه آن در سـال    2007شاخص توسعه انسانی در سال 

که در کشورهاي نفتی عضو اوپک به جز ونـزوئال و   دهد مینشان 

بقیـه  ) بـدون تغییـر رتبـه   (و کویـت  ) رتبـه کـاهش   2بـا  ( الجزایر

در بین این . اند کشورها با صعود در رتبه توسعه انسانی مواجه بوده

 10رتبه، امارات متحده عربی  11رتبه، قطر  15کشورها عربستان 

 1ندونزي و نیجریـه هـر یـک    رتبه و ا 2رتبه، ایران  8رتبه، لیبی 

  .اند رتبه در شاخص توسعه انسانی صعود کرده

ي مختلـف  هـا  سـال مقایسه رتبه شاخص توسـعه انسـانی در   

کـه افـزایش ایـن     دهـد  میویژه در مورد کشورهاي نفتی نشان  هب

د به عنوان بهبود در کیفیت زندگی شـهروندان تلقـی   توان میرتبه ن

شـاخص توسـعه انسـانی از     اشـاره شـد  همانگونه که قـبال  . شود

 و در آمـد سـرانه   تحصـیالت امید بـه زنـدگی،    معیارمیانگین سه 

)PPP( شـاخص   و در آمد سرانه خود یکـی از اجـزا   آید میدست  به

ي اخیر افـزایش در قیمـت نفـت    ها سالطی . توسعه انسانی است

و این افزایش موجب بـاال رفـتن    شدهدرآمد سرانه موجب افزایش 

انی گردیده و رتبه شـاخص توسـعه انسـانی را    شاخص توسعه انس

اي در امید به زنـدگی   بدون اینکه لزوماً تغییر عمده است، بردهباال 

عربسـتان  اسـاس  همین بر . و پیشرفت آموزشی حاصل شده باشد

سعودي با باالترین میزان صدور و درآمد نفت در بـین کشـورهاي   

با بیشـترین میـزان صـعود     2007 -2005ي ها سالاوپک در طی 

  . در رتبه توسعه انسانی مواجه شده است

خالصه باید گفت که تأکیـد بـر بهبـود رتبـه شـاخص       طور به

ویژه در مورد کشورهاي  هتوسعه انسانی در طی یک دوره زمانی، ب

در واقـع آنچـه بایـد مـورد     . د بسیار گمراه کننده باشدتوان مینفتی 

گذاري استفاده شود شکاف بین رتبـه   و در سیاستتوجه قرار گیرد 

و یـا لحـاظ نمـودن     درآمد سرانه و رتبه شـاخص توسـعه انسـانی   

GDP )PPP(  استسرانه بدون نفت.  

  کشورهابرخی و شاخص توسعه انسانی در  تولید ناخالص داخلی سرانه -3جدول

 کشور

تولید ناخالص داخلی 

   (PPP)سرانه 

 به دالر

شاخص توسعه 

 انسانی

رتبه تولید 

 ناخالص داخلی

)PPP( 

 HDIرتبه 

  شکاف بین رتبه

 GDP سرانه و

HDI 

 -26 35 9 %875 36632 قطر

 -5 15 10 %948 36368 اتریش

 -23 39 16 %868 34109 امارات متحده عربی

 +9 6 15 %956 34735 سوئد

 +3 33 36 %891 20886 کویت

 +2 36 38 %874 20047 مجارستان

 -15 61 46 %812 16505 عربستان سعودي

 +11 38 49 %869 16080 آرژانتین

 +1 56 57 %818 12848 لیبی

  +18  40  58  %867  12811  شیلی

  -15  94  79  %759  8535  ایران

  +14  62  76  %812  8593  پاناما
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  شاخص آزادي اقتصادي .2

کاران  توسط محافظه 1995بندي آزادي اقتصادي از سال  رتبه

ایاالت متحـده، بـا همراهـی وال اسـتریت ژورنـال و بـر اسـاس        

پـول و واحـد    المللـی  بـین ي بانـک جهـانی، صـندوق    ها شاخص

شود و در آن کشوري  اطالعات اقتصادي اکونومیست محاسبه می

تر باشد داراي اقتصاد آزادتـر   نزدیک 100که شاخص آزادي آن به 

تـر   باشد، بسته و کشوري که شاخص آزادي اقتصادي در آن کمتر

  . شود محسوب می

آزادي اقتصادي از ترکیب ده شاخص آزادي کسـب و    شاخص

دولـت، آزادي پـولی،   انـدازه  اري، آزادي مالیـاتی،  کار، آزادي تجـ 

، فکـري  گذاري، آزادي تامین مالی، حقـوق مالکیـت   آزادي سرمایه

  .شود از فساد اقتصادي و آزادي نیروي کار محاسبه می رهایی

 3/90کنگ با شـاخص   کشور هنگ ،2008بندي سال  در رتبه

شـود پـس از آن کشـورهاي     بازترین اقتصـاد دنیـا محسـوب مـی    

سنگاپور، ایرلند، استرالیا، آمریکا، نیوزلند، کانادا، شـیلی، سـوئیس و   

  .انگلستان قرار دارند

آخـر بـه ترتیـب    هـم از   2008ترین اقتصـادها در سـال    بسته

وه، لیبی، ب، زیمبا)5/27با شاخص (، کوبا )3با شاخص (شمالی  کره

بـالروس، بـنگالدش و ونـزوئال    میانمار، برمه، ترکمنستان، ایران، 

  .هستند

هـر چقـدر اقتصـادها     دهـد  میگزارش آزادي اقتصادي نشان 

  .بازتر هستند، از تولید ناخالص سرانه باالتري نیز برخوردارند

  وضعیت ایران .2- 1

کشـور   157بر اساس گزارش منتشر شده رتبه ایران در میـان  

ي دهگانـه آزادي  هـا  شـاخص در ذکر شده اسـت کـه    151جهان 

بیشـترین و سـه    امتیـاز  5/84ه دولـت بـا   اقتصادي در ایران، انداز

گـذاري و آزادي حقـوق    شاخص آزادي تامین مالی، آزادي سرمایه

ي اقتصـاد  هـا  شـاخص از صد، کمترین  10با نمره فکري مالکیت 

   .شوند ایران محسوب می

در ایــن گــزارش یکــی از عوامــل پــایین بــودن نمــره آزادي  

و هاي تجـاري   پروانهمجوزها و گذاري و تجارت آزاد وجود  سرمایه

اي  رفـه عموانع غیرتوجود و  باال تعرفه هاي نرخ اداري، کراسیوروب

  . ذکر شده است

درصـد   55طبق این گزارش نرخ آزادي کسب و کار در ایران 

در این گزارش آمـده اسـت فضـاي آزاد بـراي     . ارزیابی شده است

شروع، انجام و در نهایت اتمام یک کسب و کار به دلیل مقـررات  

اي کـه   هاي اداري محدود است و تنها متوسـط دوره  روکراسیوو ب

روز زمان نیاز  47براي شروع یک کسب و کار نیاز است در حدود 

ست که متوسط زمان مناسـب بـراي شـروع    ا  دارد و این در حالی

اخـذ  . روز ارزیابی شده اسـت  43یک کسب و کار جدید در جهان 

بـرد کـه    ن زمـان مـی  روز در ایـرا  670مجوز رسمی کسب و کار 

  . روز اعالم شده است 234متوسط جهانی این مدت زمان 

درصـد   4/57درصد آزادي تجارت در ایران طبق این گـزارش  

 2004متوسـط تعرفـه در ایـران طـی سـال      . ارزیابی شـده اسـت  

هـا و موانـع    محـدودیت  .درصد اعالم شـده اسـت   8/13میالدي 

کـی، مراحـل دشـوار    هـاي کـالن گمر   ها و مالیـات  وارداتی، تعرفه

گمرکی، کنترل شدید دولت بـر واردات و اجـراي ضـعیف حقـوق     

هـاي تجـارت در ایـن کشـور      مالکیتی همگی بر باال رفتن هزینـه 

 100درصـد از   15در این گزارش آمده است کـه  . دامن زده است

اي که به آزادي اقتصادي در ایران اختصاص یافته بـه دلیـل    نمره

  . اي کسر شده است رفهاي و غیر تع موانع تعرفه

نرخ آزادي مالیاتی ایران از جانب این بنیاد تحقیقاتی در سـال  

در این گزارش آمـده اسـت   . درصد اعالم شده است 1/81، 2008

که نرخ مالیات بر درآمد در ایران باالست اما نرخ مالیات دریـافتی  

طبق آمار باالترین نرخ مالیـات  . ي سهامی پایین استها شرکتاز 

سـت کـه   ا  درصد اسـت و ایـن در حـالی    25 ها شرکتفتی از دریا

  . درصد ارزیابی شده است 35باالترین نرخ مالیات بر درآمدها 

هـاي انتقـالی    هاي دولتی شامل مصارف و پرداخـت  کل هزینه

ین ترتیب طبق آمـار طـی   ا هب. در سطح متوسط ارزیابی شده است

اخلـی را  درصـد تولیـد ناخـالص د    7/22دولت ایـران   2007سال 

شـرکت در ایـن    500حـدود  . هاي دولتی کرده است صرف هزینه

  . نیمه دولتی هستند ،کشور دولتی و در حدود یک هزار شرکت

درصد ارزیـابی شـده،    3/61میزان آزادي مالی در این گزارش 

در  2006تـا   2004ي هـا  سـال نرخ تورم در این کشور در فاصـله  
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قیمـت محصـوالت و   دولـت کنتـرل   . درصد بوده است 14حدود 

هاي نفتی، بـرق، آب و گنـدم مـورد نیـاز بـراي تولیـد را        فرآورده

هـاي   ي مختلـف اقتصـاد خـود یارانـه    هـا  بخشدار است، به  عهده

ها را در بسـیاري از   قیمت ،کند و با ایجاد مقررات دولتی تزریق می

  . کند ي تحت مدیریتش، کنترل میها شرکت

در ایـران تنهـا بـه     گـذاري خـارجی   طبق این گزارش سرمایه

هاي مرزي و نفت  ها، ارتباطات دور برد، حمل و نقل، نظارت بانک

درصـد از   65دولت ایـران مجـوز فـروش    . شود و گاز خالصه می

ي دولتـی بـه غیـر از صـنایع امنیتـی و دفـاعی و       ها شرکتسهام 

  . شرکت ملی نفت ایران را صادر کرده است

درصـد اعـالم    10 در این گزارش نـرخ آزادي مـالی در ایـران   

درصـد   10همچنین نرخ حقوق مالکیت در ایران حدود . شده است

  . ارزیابی شده است

این بنیاد تحقیقاتی درصد رهـایی از فسـاد مـالی در ایـران را     

ایران به لحاظ شـاخص درك  . درصد ارزیابی کرده است 27حدود 

کشـور در   163از میـان   2006و شفافیت فساد مـالی طـی سـال    

  . قرار داشته است 105جایگاه 

ي شـغلی  هـا  فرصتقوانین استخدامی محدود موجب کاهش 

شده، هزینه استخدام کارگران و کارمندان بدون محاسـبه حقـوق   

 یـه تاییدنیازمنـد  آنها بسیار باالست و اخراج یـک نیـروي کـاري    

بدین ترتیب مشکالت اخـراج و تعـدیل   . کار است شوراي اسالمی

ي کارفرمـا را از اسـتخدام   هـا  شرکتاي است که  کارگران به گونه

گفتنی اسـت ایـن موسسـه    . نیروهاي بیشتر منصرف ساخته است

درصـد اعـالم کـرده     8/43شاخص آزادي نیروي کار در ایـران را  

وضعیت ایران را در مقایسه با متوسط جهانی بـه  ) 4(جدول . است

  .دهد میخوبی نشان 

  2008ي ده گانه آزادي اقتصادي براي اقتصاد ایران در ها شاخص - 4جدول 

 )کنگ  هنگ(نمره بهترین کشور  متوسط جهانی 100نمره ایران از  ها شاخص

 آزادي کسب و کار

 آزادي تجارت

 آزادي مالیاتی

 اندازه دولت

 آزادي پولی

 گذاري آزادي سرمایه

 آزادي تامین مالی

 مالکیت فکريآزادي حقوق 

  رهایی از فساد مالی

 آزادي نیروي کار

   source: Heritage foundation (2008).www.Heritage.org 

دي اقتصادي ایران با برخی مقایسه شاخص آزا .2-2

  کشورها

شاخص آزادي اقتصادي ایران و هفت کشور دیگـر  ) 5(جدول 

را  )فرانسه، امارات، عربستان سعودي، مالزي، چین، ترکیه و هنـد (

مالحظـه  ) 5(همچنان که از جدول . دهد مینشان  2008در سال 

شود تمامی کشورهاي مورد مطالعه داراي رتبه بـاالتر از ایـران    می

در . تر اسـت  در این میان رتبه چین و هند به ایران نزدیک. هستند

شــاخص آزادي کســب و کــار کشــورهاي امــارات، چــین و هنــد 

در شاخص آزادي تجارت فقط هنـد از  . وضعیت بدتر از ایران دارند

در آزادي مالیاتی وضعیت ایـران  . تري دارد ایران وضعیت نامناسب

در انـدازه دولـت   . تـر اسـت   از فرانسه، چین، ترکیه و هند مناسـب 

وضعیت ایران تنها از چـین بـدتر اسـت و بقیـه کشـورهاي مـورد       
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ــ ــب بررس ــعیت مناس ــري دارد ی وض ــاخص. ت ــاي آزادي  در ش ه

حقـوق مالکیـت    گذاري، تـامین مـالی،   هاي پولی، سرمایه سیسات

فکري، رهایی از فساد و نیروي کار نسـبت بـه کشـورهاي مـورد     

  . بررسی از وضعیت خوبی برخوردار نیست

  2008شاخص آزادي اقتصادي و نماگرهاي آن در برخی کشورهاي منتخب در سال  - 5جدول 

  شاخص

  کشور
  متوسط کل رتبه 

آزادي 

کسب 

 کار و

آزادي 

 تجارت

آزادي 

 مالیاتی

اندازه 

 دولت

هاي  سیاست

 پولی
 يگذار سرمایه

تامین 

 مالی

حقوق 

مالکیت 

 فکري

رهایی 

از 

 فساد 

آزادي 

نیروي 

 کار

 فرانسه 

   امارات

 عربستان 

 مالزي

 چین

 ترکیه

 ایران

  هند

source: Heritage foundation (2008).www.Heritage.org 

  .دهد مینشان  1996 -2008ي ها سالبنـدي ایــران و کشـورهاي منتخـب را طــی     رتبـه  )6(جـدول  

  1996- 2008ي ها سالبندي ایران و برخی کشورهاي منتخب در شاخص آزادي اقتصادي طی  رتبه - 6جدول 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997 1996 سال/ کشور

 فرانسه 

 امارات 

 عربستان 

 مالزي

 چین

 ترکیه

 ایران

 هند

source: Heritage foundation (2008).www.Heritage.org 

کشـور حـوزه سـند     22مقایسه وضعیت ایـران بـا   ) 7(جدول 

 1404که جمهـوري اسـالمی تـا سـال      است ساله 20انداز  چشم

علمی، فناوري و اقتصادي از آنها رتبه باالتري شمسی باید از نظر 

ي آزادي اقتصـادي در  هـا  شاخصاز نظر  این کشورها داشته باشد،

    :هاي جهانی قرار دارند به ترتیب در این رتبه 2008سال 

کشـور   22ي آزادي اقتصادي در میان ها شاخصایران از نظر 

  .است  قرار گرفته 21ساله نظام، در رتبه  20انداز  حوزه سند چشم
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 2008انداز در شاخص آزادي اقتصادي  کشور سند چشم 22مقایسه ایران با  -7جدول 

 رتبه جهانی شاخص آزادي اقتصادي رتبه در منطقه 

 19 2/72 بحرین - 1

 28 3/70 ارمنستان  2

 32 2/69 گرجستان  3

 39 3/68 کویت  4

 42 4/67 عمان  5

 46 1/66 اسرائیل  6

 58 63 اردن  7

 60 8/62 عربستان سعودي - 8

 63 8/62 امارات متحده عربی - 9

 66 6/62 قطر  10

 70 6/61 قرقیزستان -11

 73 9/60 لبنان -12

 74 8/60 ترکیه -13

 76 5/60 قزاقستان -14

 93 8/56 پاکستان -15

 107 3/55 آذربایجان -16

 114 5/54 تاجیکستان -17

 125 8/52 یمن -18

 130 3/52 ازبکستان -19

 144 4/46 سوریه  20

 151 44 ایران -21

 152 4/43 ترکمنستان -22

source: Heritage foundation (2008).www.Heritage.org 

 فضاي کسب و کار .3

اذعان داشت کـه بخـش    توان میدر یک بیان ساده و صریح، 

قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادي هر کشور در گرو فضـاي  

فضـاي کسـب و کـار    . کسب و کار مناسـب در آن کشـور اسـت   

هاي استراتژیک توسـعه صـنعتی    از حوزه توان میگذاري را  سرمایه

وري و  ایران تلقی کرد کـه عمـدتا ناشـی از عـواملی چـون بهـره      

ــرمایه   ــار، س ــروي ک ــتغال نی ــذاري، آزادي اش ــادي   گ ــاي اقتص ه

از سوي دیگر، توسـعه  . هاي تولیدي است تولیدکنندگان و ظرفیت

پذیري کشـورها اسـتوار اسـت و سـالمت      اقتصادي بر پایه رقابت

پـذیري کشـورها در    بـر رقابـت   مؤثرب و کار از عوامل محیط کس

  . باشد اقتصاد جهانی می

پنجمـین گـزارش    2008فضاي کسب و کار در سال گزارش 

ساالنه گروه بانـک جهـانی اسـت کـه بـه کنکـاش در خصـوص        

ي موجـود  ها چالشچارچوب بهبود فضاي کسب و کار و شناسایی 

  .پردازد جهت ارتقا وضعیت فضاي کسب و کار می

ـ هـا  شـاخص در گزارش منتشره  ی مربـوط بـه مقـررات    ي کم

کشـور   181کسب و کـار و حمایـت از حقـوق مالکیـت در میـان      

  . گیرد جهان مورد مقایسه قرار می
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در این گزارش مقرراتی که ده مرحله از عمر یک کسب و کار 

سـازد بـه شـرح زیـر      مـی  متأثررا ) گیري تا انحالل از زمان شکل(

  :گیرد قایسه قرار میمورد ارزیابی و م

تمـامی  (، اخذ مجوزها )فرآیند ثبت شرکت(شروع کسب و کار 

انـدازي یـک    و راه تأسـیس فرآیند الزم الرعایه از اخـذ مجـوز تـا    

، اسـتخدام و اخـراج نیـروي کـار، ثبـت      )شـود  کارگاه را شامل می

فرآیند الزم جهت ثبـت دارایـی در دفتـر اسـناد رسـمی      (مالکیت 

ـ  )باشد می ، )سـهامداران (گـذاران   ار، حمایـت از سـرمایه  ، اخـذ اعتب

آور  پرداخت مالیات، تجارت فرامرزي، انحالل یـک فعالیـت، الـزام   

  . بودن قراردادها

شـاخص فـوق، رتبـه سـهولت      10بانک جهانی با استناد بـه  

 181اي براي تمـامی   کسب و کار را محاسبه و به صورت مقایسه

بانـک جهـانی کـه    تـرین گـزارش    در تـازه . کند کشور گزارش می

جهـان   کشورها را به لحاظ میزان آزادي فضـاي کسـب و کـار در   

  . اعالم نموده است 142را رتبه ایران که بندي کرده است  درجه

رتبه ایران از این نظر نسـبت بـه گـزارش سـال قبـل بانـک       

ایران در سال گذشـته در رتبـه   . جهانی چهار پله نزول داشته است

  .ار قرار گرفته بوداز نظر سهولت کسب و ک 138

ده کشور نخست دنیا از نظر سـهولت کسـب و کـار در سـال     

کنـگ،   سنگاپور، نیوزیلند، آمریکا، هنگ: ترتیب عبارتند از به 2008

 18در میـان  . دانمارك، انگلـیس، ایرلنـد، کانـادا، اسـترالیا و نـروژ     

کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران از نظر سـهولت کسـب و   

در  16عربستان با رتبـه جهـانی   . قرار گرفته است 16تبه کار در ر

رتبـه سـایر   . رتبه نخست منطقه از ایـن نظـر قـرار گرفتـه اسـت     

، )18رتبـه جهـانی   (ترتیب عبارت اسـت از بحـرین    کشورها نیز به

، )73(، تـونس  )57(، عمـان  )52(، کویـت  )45(، امارات )37(قطر 

، )126(، مراکش )114(، مصر )101(، اردن )99(، لبنان )96(یمن 

ــطین  ــر )131(فلس ــوریه )132(، الجزای ــران )137(، س ، )142(، ای

  ).153(و جیبوتی ) 152(عراق 

در گزارش بانک جهانی آمده است، خاورمیانه و شمال آفریقـا،  

آزادي بیشتر فضاي کسب و کار و برداشتن موانـع   همچنان در پی

  .قانونی در این زمینه هستند

 10مصـر بـراي سـومین بـار در فهرسـت      این گزارش،  برپایه

و کــار گــام  کشـور نخســت جــاي دارد کــه در راه آزادي کســب 

کشوري هستند کـه در   25 وعربستان و بحرین هم جز. دارد برمی

  .اند خود را در این زمینه بهبود بخشیده سال گذشته وضعیت

کشـورهاي   که در دو سوم دهد میگزارش بانک جهانی نشان 

، بیسـت و  2008تا ژوئن  2007آفریقا، از ژوئن خاورمیانه و شمال 

  .اصالح اقتصادي به اجرا درآمده است هفت برنامه

پیـاپی در میـان    در این گزارش، سنگاپور براي سـومین سـال  

ترین کشـور جهـان بـراي کسـب و کـار       کشور جهان، آسان 181

  .معرفی شده است

ترین کشور جهـان در   جمهوري دمکراتیک کنگو نیز پر مشکل

  .بوده است ن زمینهای

مایکـل کلـین، معـاون بانـک جهـانی در امـور توسـعه مــالی        

نیازمند مقرراتی است که کارآمد، آسان و بـراي   اقتصاد«: گوید می

تجارت در دام اقتصاد  در غیر این صورت،. پذیر باشد همه دسترس

ي اقتصاد ها بخشافتد؛ جایی که  سر و سامان می غیر رسمی و بی

ی کمتـري دارنـد و کـارگران کمتـري را بـه      سـرمایه دسترسـ   به

نیـز از حمایـت قـانون کـار      گیرنـد و ایـن کـارگران    استخدام مـی 

.»برخوردار نیستند

  ایران و مقایسه با کشورهاي منتخب .3- 1

بر این اساس بررسی فضاي کسب و کار در کشـور و مقایسـه   

ـ  مـی با برخی کشورهاي مورد بررسـی   د وضـعیت کشـور را از   توان

  .ي کسب و کار به تصویر بکشدها شاخص يحیث اجزا

بر اساس این گزارش، ایران از لحاظ شـاخص آغـاز کسـب و    

 18، گزارش سال قبل قرار دارد که نسبت به سال 96کار در رتبه 

از لحاظ شـاخص کسـب مجوزهـاي الزم    . رتبه نزول داشته است

قـرار گرفتـه اسـت کـه      165براي آغاز کسب و کـار، در جایگـاه   

از لحـاظ   .ال گذشـته یـک رتبـه نـزول داشـته اسـت      نسبت به س

قـرار   147در رتبـه   هـا  داراییو ثبت شاخص استخدام نیروي کار 

  . تغییري نداشته است،قبلیدارد که نسبت به گزارش 

رتبـه نـزول نسـبت بـه      پـنج با ایران از لحاظ کسب اعتبارات 

از لحـاظ حمایـت از   . رسـیده اسـت   84بـه جایگـاه    گزارش قبلی

از لحـاظ  . داردقرار  164اي در رتبه  گذاران با نزول سه پله سرمایه
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در . اسـت  رسـیده  104رتبـه نـزول بـه رده     سهپرداخت مالیات با 

رسـیده   142رتبـه کـاهش بـه رتبـه     پنج مرزي نیز با فرا تجارت 

 56ول بـه رده  از لحاظ اجراي قراردادهـا بـا یـک رتبـه نـز     . است

بستن و تعطیلی کسب و کار تنها بخشی بوده اسـت  . رسیده است

 14رتبه ایران از این نظر بـا  . که ایران در آن پیشرفت داشته است

  .رسیده است 107پله صعود به 

بـراي آغـاز   در این گزارش همچنین آمده است کـه در ایـران   

. اخذ کردارگان و سازمان مجوز الزم را  هشتکسب و کار باید از 

و در بـین   8/4این شاخص در منطقه خاورمیانـه و شـمال آفریقـا    

، 8/5هـاي اقتصـادي    کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکـاري 

انجامد، در  روز به طول می 47اخذ مجوزهاي الزم در ایران .  است

روز و در کشـورهاي   5/23حالی که این رقم در کشورهاي منطقه 

OECD  نه آغاز کسـب و کـار در ایـران    هزی. روز است4/13حدود

این رقم در کشـورهاي  . درصد درآمد سرانه ناخالص ملی است 6/4

  .درصد است 9/4نیز  OECDدرصد و در کشورهاي 1/4منطقه 

از (از لحاظ شاخص سختی و پیچیدگی استخدام نیـروي کـار   

ایـن رقـم در   . را کسب کرده است 11ایران عدد ) بین صفر تا صد

ــه  ــه خاورمیان ــدود  OECDو در کشــورهاي  5/22منطق  7/25ح

را کسـب   60از لحاظ شاخص ساعات کار نیز ایـران امتیـاز   . است

و در  1/41ایــن رقــم در بــین کشــورهاي منطقــه  . کــرده اســت

از لحـاظ شـاخص سـختی    . است 2/42حدود  OECDکشورهاي 

را کسب کرده این رقم در کشـورهاي   50اخراج کارگر، ایران نمره 

. اسـت  4/31حـدود   OECDکشورهاي عضـو  و در  6/31منطقه 

هفته حقـوق فـرد    91هاي اخراج نیروي کار در ایران معادل  هزینه

هفتـه و در   6/53است و این رقـم در کشـورهاي منطقـه معـادل     

  .هفته است 8/25حدود  OECDکشورهاي 

سـازمان و   9و امـوال در ایـران بایـد بـه      ها داراییبراي ثبت 

و در  4/6ن رقم در کشورهاي منطقـه  ای. ارگان دولتی مراجعه کرد

در ایـران   ها داراییثبت . است 7/4حدود  OECDکشورهاي عضو 

برد در حالی که این رقـم در کشـورهاي    روز زمان می 36بیش از 

. روز اسـت  3/30بـالغ بـر    OECDو در کشـورهاي   4/37منطقه 

درصـد ارزش دارایـی    6/10در ایـران معـادل    ها داراییهزینه ثبت 

و در کشـورهاي   9/5این رقم در کشورهاي منطقه معادل است و 

OECD  درصداست  5/4معادل.  

ي متعـددي  هـا  شـاخص هـا   براي کسب اعتبار و وام از بانـک 

انـد کـه    گذاري شـده  نمره 10از صفر تا  ها شاخصاین . وجود دارد

هر چه این رقم در مورد یک کشور بیشتر باشد داللت بر وضـعیت  

شـاخص  . بهتر آن کشور براي اخـذ وام و اعتبـارات بـانکی اسـت    

ایـن رقـم در   . اسـت  پـنج مقررات و قوانین دریافت وام در ایـران  

. اسـت  8/6حدود  OECDو در کشورهاي  3/3کشورهاي منطقه 

از لحـاظ  . ن شاخص ایران از کشورهاي منطقه جلـوتر اسـت  در ای

را کسب کرده است این  سهشاخص اطالعات اعتباري ایران نمره 

بــیش  OECDو در کشــورهاي  9/2رقــم در کشــورهاي منطقــه 

  .است 8/4از

را کسـب   سهگذاران، ایران نمره  در شاخص حمایت از سرمایه

 8/5نیـز   OECDو نمـره   8/4نمره منطقه از این نظر . کرده است

، در 5شـاخص شـفافیت معـامالت در ایـران     . گزارش شده اسـت 

 9/5بالغ بـر   OECDو در کشورهاي عضو  9/5کشورهاي منطقه 

، در کشـورهاي  چهـار پـذیري در ایـران    شاخص مسـوولیت . است

ــه  ــورهاي  8/4منطق ــیش از  OECDو در کش ــنجب ــتا پ در . س

گر میزان توانایی سهامداران براي تحت تعقیـب   شاخصی که نشان

به علت سوءمدیریت است، نمره صفر  ها شرکتقرار دادن مدیران 

و بـراي   8/4براي ایران منظور شده است این رقم بـراي منطقـه   

همـه ایـن   . محاسـبه شـده اسـت    8/5بالغ بر  OECDکشورهاي 

اند که هر چه ایـن رقـم    دهگذاري ش از صفر تا ده ارزش ها شاخص

  .بیشتر باشد داللت بر وضعیت بهتر دارد

نـوع مالیـات بـه     22حقیقی و حقوقی بایـد   اشخاصدر ایران 

 .صورت مستقیم و غیر مستقیم بپردازند

 OECDو در کشـورهاي   8/22این رقم در کشورهاي منطقه  

براي محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بـیش  . است 4/13حدود 

ساعت زمان الزم است، ایـن رقـم در کشـورهاي منطقـه      344از 

نـرخ  . ساعت است OECD 5/210ساعت و در کشورهاي  3/216

درصد اسـت و ایـن رقـم در     9/17مالیات بر سود در ایران معادل 

معـادل   OECDو در کشـورهاي   9/12کشورهاي منطقه معـادل  

 9/25نرخ مالیات بر نیروي کـار در ایـران   . درصد سود است5/17

درصـد و در   3/16ایـن رقـم در کشـورهاي منطقـه     . درصد است
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نـرخ کلـی مالیـات در    . درصد اسـت   4/24نیز  OECDکشورهاي 

ایـن رقـم بـراي    . درصد سود حاصل اسـت   2/44ایران نیز معادل 

  .درصد است  3/45بالغ بر  OECDدرصد و براي   3/33منطقه 

درك مـ  8براي صادرات کـاال از طریـق مرزهـا در ایـران بـه      

ــت  ــاز اس ــر نی ــه  . معتب ــورهاي منطق ــم در کش ــن رق و در  5/6ای

زمـان صـادرات در ایـران    . اسـت  5/4بالغ بـر   OECDکشورهاي 

روز و  3/23این رقم در کشـورهاي منطقـه   . روز است 26بیش از 

هزینه صـادرات در  . روز است 7/10بیش از  OECDدر کشورهاي 

ایـن رقـم در    دالر اسـت،  1011مرزهاي ایران براي هـر کـانتینر   

بـیش از   OECDدالر و در کشـورهاي   1024کشورهاي همسایه 

براي واردات کاال از طریق مرزهـاي  . دالر اعالم شده است 1069

 . مدرك و سند نیاز است 10ایران به 

 OECDو در کشـورهاي   6/7این رقم در کشورهاي همسایه 

 42زمان براي واردات کـاال بـه ایـران بـیش از     . است 1/5بالغ بر 

بـیش از   OECDو در کشورهاي  7/26روز، در کشورهاي منطقه 

  .روز است 4/11

دالر بـه ازاي هـر کـانتینر،     1656هزینه واردات کاال به ایران 

بـیش از   OECDدالر و در کشورهاي  1204در کشورهاي منطقه 

  .دالر است 1132

 39ایی شدن و اجراي قراردادهـاي تجـاري در ایـران    براي نه

و در  7/43مرحله وجود دارد که ایـن رقـم در کشـورهاي منطقـه     

براي نهایی شـدن  . مرحله است 8/30بیش از  OECDکشورهاي 

روز زمـان نیـاز اسـت و     520قراردادهاي تجاري در ایران بیش از 

 OECDروز و در کشـورهاي   688این رقم در کشورهاي منطقـه  

  .روز است 462بیش از 

هزینه و زمـان اعـالم ورشکسـتگی و تعطیلـی یـک فعالیـت       

تجاري در کشورهاي مختلف، متفاوت است و این مساله بسـتگی  

زمـان  . به قوت و ضعف قوانین مربوط به ورشکستگی تجاري دارد

تعطیلی یک فعالیت تجاري و اعالم ورشکستگی در ایران بیش از 

 OECDو در کشــورهاي  5/3قــه ســال، در کشــورهاي منط 5/4

هزینه تعطیلـی یـک فعالیـت تجـاري در     . سال است 7/1بیش از 

، در کشورهاي منطقـه معـادل   ارزش داراییدرصد  9ایران معادل 

  .درصد است 4/8بیش از  OECDو در کشورهاي  1/14

هاي نوظهور، به  چین در میان اقتصادي :افزاید این گزارش می

قراردادهـا، از   رداخت مالیـات و اجـراي  لحاظ دسترسی به اعتبار، پ

  .بهترین وضعیت برخوردار است

کشورهاي عربستان، امارات، بحـرین، قطـر، کویـت، عمـان،     

تونس، لبنان، اردن، مـراکش، مصـر، سـوریه و الجزایـر وضـعیت      

  .تري از ایران در شاخص فضاي کسب و کار قرار دارند مناسب

ــران و برخــی کشــورهاي منت ) 8(جــدول  ــه ای خــب را در رتب

 .دهد مینشان  2008شاخص فضاي کسب و کار در سال 

بر اساس اطالعات مندرج در این جـدول ایـران در شـاخص     

لیکن بـا نگـاهی بـه    . کلی کسب و کار در باالترین رتبه قرار دارد

از  ها شاخصگردد که ایران در برخی  مالحظه می ها شاخصاجزاء 

بـه  . رخوردار اسـت تري نسبت به برخی کشورها ب وضعیت مناسب

در شاخص شروع کسب و کار نسـبت بـه کشـورهاي    عنوان مثال 

  . تر عمل کرده است هند، چین و امارات مناسب

در مورد شاخص اجراي قراردادهـا ایـران از کشـورهاي هنـد،     

شایان ذکر اسـت کـه   . عربستان سعوي و امارات جلوتر بوده است

از رتبـه یـک   عربستان در میان کشورهاي منطقه در شاخص کلی 

همچنان که در باال ذکر شده در اجراي قراردادهـا  . برخوردار است

 طـور  بـه مرحله باید طی شود در حالی که در منطقـه   39در ایران 

 .مرحله باید طی شود 7/43 متوسط

براي نهایی شـدن  . مرحله است 30این شاحص براي فرانسه  

روز  520ان در ایرهمان طور که قبالً ذکر شد قراردادهاي تجاري 

روز  462بیش از  OECDزمان نیاز است و این رقم در کشورهاي 

  .روز است 330و براي فرانسه 
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  2008کسب وکارها در سال شاخص فضاي در ي منتخب کشورهاایران و برخی رتبه  -8جدول 

 هند ایران ترکیه چین مالزي عربستان امارات فرانسه ها شاخص

 انجام آسان کسب و کار

 شروع کسب وکار

 جوازهاي کسب و کار

 اشتغال نیروي کار

 ثبت دارایی

 بدست آوردن اعتبارات

 انگذار سرمایهحمایت از 

 پرداخت مالیت ها

 تجارت با سایر کسب و کارها

 اجراي قراردادها

 پایان کسب و کار

source: World bank (2008).doing business.org 

  مالحظاتبندي و  جمع

بررسی گزارشات بانک جهانی در مورد شاخص فضاي کسـب  

ي هـا  شـاخص بـر اسـاس   و کار و شـاخص آزادي اقتصـادي کـه    

المللی پول و واحد اطالعـات اقتصـادي    جهانی، صندوق بین بانک

در حـال حاضـر   کـه   دهـد  مینشان  شود اکونومیست محاسبه می

) شاخص کلـی (ي مرتبط با محیط کسب و کار ها شاخصایران در 

هـر  . در مقایسه با کشورهاي منطقه، در جایگاه مناسبی قرار ندارد

ي ممکن است باالتر از کشورهاي منطقه ها شاخصچند در برخی 

  .باشد

در شـاخص توسـعه   همچنین در این گزارش وضـعیت ایـران   

انسانی مورد ارزیابی قرار گرفته و با برخـی کشـورها نیـز مقایسـه     

بر اساس این که  دهد میهاي انجام شده نشان  بررسی. شده است

کشور جایگـاه   177در میان  759/0گزارش، ایران با کسب امتیاز 

را به خـود اختصـاص داده و در گـروه کشـورهاي بـا توسـعه        94

  .گرفته استانسانی متوسط قرار 

با رتبـه آن   2007مقایسه رتبه شاخص توسعه انسانی در سال 

پله صعود کـرده و ایـن    ایران دوکه  دهد مینشان  2006در سال 

دهنده بهتر شدن وضعیت کشورمان از لحـاظ اقتصـادي    آمار نشان

با این وجود سرعت بهبود در وضـعیت شـاخص    .و اجتماعی است

  .گیرد فوق با کندي صورت می

محیط کسب وکار به سه دسته کشورهاي بـا فضـاي   والً معم

برنده، کشورهاي با فضاي کسب و کار خنثـی و   کسب و کار پیش

در . شـوند  مـی کشورهاي با فضاي کسب و کار بازدارنـده تقسـیم   

کشورهاي با فضاي کسب و کار بازدارنده برآینـد عوامـل، هزینـه    

است  کار باالي کسب و ها فعالیتساز است و هزینه ورود و انجام 

گـذاران   اي براي ورود به چنین فضایی براي سرمایه انگیزه و عمال

هـاي   وجود نخواهد داشت و بدیهی است در چنین فضایی سرمایه

کشور به جاي حرکت به سمت بخش تولید و صـنعت بـه سـمت    

بخش داللی و بورس بازي حرکت کرده و اقتصاد کشـور را دچـار   

با  .شاهد این معضل هستیم ها لسانماید که  ي جدي میها چالش

ــران و وضــعیت   ــه ای ــه رتب ــران  هــا شــاخصتوجــه ب در زمــره ای

شود  میبازدارنده ارزیابی خنثی و  کشورهایی با فضاي کسب وکار

  .ترازو به سمت بازدارنده بیشتر باشد هو شاید کف

بر فضاي کسب و کار کشـور کـه بایـد     مؤثرین عوامل تر مهم

محیط سیاسـی، محـیط اقتصـاد    : عبارتند از نمودبدان توجه جدي 

خـارجی،  تسهیل فراینـد جـذب سـرمایه    ي بازار، ها فرصتکالن، 

بهبـود  و کنتـرل ارزي،  هاي صادرات و واردات کشور  کاهش رویه

، بـازار کـار   صادرات و واردات ، تامین مالییمالیاتوضعیت سیستم 
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  .ها و زیرساخت

بـر اسـاس   کشـور  اصالح ساختار اقتصادي رسد با  به نظر می

فضاي کسب و کـار کشـور را بـه سـمت      توان میفاکتورهاي باال 

  . دابرنده سوق د ایجاد فضاي پیش

نکته دیگري که باید به مباحث فوق افزود و اهمیت مضاعفی 

دارد، توانمندســازي بخــش خصوصــی کشــور اســت و ایــن      

و هـــدایت  توانمندســازي بایـــد از طریـــق تحقیــق و توســـعه  

. صـورت پـذیرد   بـه سـمت آنـان    قیم خـارجی گذاري مست سرمایه

هدایت و جذب سـرمایه خـارجی نبایسـتی فقـط بـه      بدیهی است 

ــادگیري تولیــد کــاال در کشــور منجــر شــود بلکــه الزم اســت   ی

یا به عبارت دیگر انتقال و توسعه تکنولوژي بایسـتی  تکنولوژیکی 

  .مد نظر قرار گیرد

هـاي   تآنچه که در تدوین یک برنامه منسجم و اتخاذ سیاسـ 

طراحـی  هاي سیاسـتی   بسته است، این است که بایدالزم مناسب 

ایجاد فضـاي  با یکدیگر سازگار و منسجم باشند تا در جهت شده 

  . باشد مؤثرکسب و کار مناسب براي فعالیت بخش خصوصی 

  منابع

ــار بانــک جهــانی در ســال    2008گزارشــات فضــاي کســب و ک

)Doing Business 2008(کلی و کشوري ، 

  2007گزارش شاخص توسعه انسانی سازمان ملل، یونیدو سال 

ــاد هــریتیج،   2008ســال  گــزارش شــاخص آزادي اقتصــادي، بنی

)www.Heritage.org(  
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