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ميكتوسط بان 2005ه از سالك»اركوسبكسهولت انجام«هاي ساليانه گزارش و اداري جهاني منتشر و محيط حقوقي شوند، به ارزيابي مقررات

دركوسبك وكار مي شور جهان را بر اين اساس رتبهك 189شورهاي مختلف پرداخته اركوسبكو هزينه انجام ها مراحل، زمان در اين گزارش. نندك بندي

مي10در قالب به7، ايران با 2014در گزارش سال. شوند نماگر متفاوت محاسبه شور قرار گرفتهك 189از ميان 152، در رتبه 2013رتبه تنزل نسبت

و كشورهاي هنگدر سنگاپور. است و انگليس در رتبهكنگ، نيوزيلند، آمريكا، دانمارك، مالزي، كره جنوبي، گرجستان، رتبه نخست هاي دوم تا دهم نروژ

مكوضعيت.دانهگرفتقرار برترين كشورها و و در مقايسه با بهترين وضعيت از مجموعه 2014هاي شاخص ياد شده در سال لفهؤشور در نماگرها

.قابل مشاهده است2در جدول نونكتا 2011همچنين روند تغييرات رتبه ايران از سال. آمده است1انداز در جدول شورهاي سند چشمك

 انداز شور سند چشمكار در ايران با بهترينكوسبكمقايسه وضعيت گزارش انجام.1جدول

م و  ايران رد منطقهكبهترين عمل لفهؤنماگر

 107رتبه8گرجستان با رتبهاركوسبكشروع

 مرحله8 مرحله2گرجستان)تعداد(مراحل

 روز16 روز2گرجستان)روز( زمان

گرجستان، امارات، عربستان، رژيم)درصدي از درآمد سرانه(حداقل سرمايه مورد نياز

و آذربايجان  درصد)0(اشغالگر قدس

 درصد4/0

 درصد1/3 درصد6/0قزاقستان)درصدي از درآمد سرانه(هزينه

 169رتبه2گرجستان با رتبه سازو هاي ساخت اخذ مجوز

 مرحله16 مرحله9ان گرجست)تعداد(مراحل

 روز 5/319 روز60بحرين)روز( زمان

 درصد 7/224 درصد1/1قطر)درصدي از درآمد سرانه( هزينه

 169رتبه4امارات با رتبهيكتريكدسترسي به انرژي ال

 مرحله7 مرحله3امارات)تعداد(مراحل

 روز 140 روز35امارات)روز( زمان

 درصد 9/694 درصد4قطر)سرانه درصدي از درآمد(هزينه

 139رتبه1امارات با رتبه سهولت پرداخت ماليات

 پرداخت20 پرداخت3عربستان)تعداد(ها پرداخت

 ساعت 344 ساعت12امارات)ساعت( زمان

 درصد1/44 درصد3/11قطر)درصد(ليكنرخ

 168رتبه1گرجستان با رتبهيتكثبت مال

 مرحله9 مرحله1گرجستان)تعداد( مراحل

 روز36 روز2گرجستان)روز( زمان

مل(هزينه  درصد6/10 درصد)0(گرجستان)كدرصدي از ارزش

86رتبه4گرجستان با رتبه اخذ اعتبار

104قرقيزستان)10تا0( قدرت حقوق قانوني

65ارمنستان گرجستان،)6تا0( عمق اطالعات اعتباري

ع  درصد6/41 درصد 37.3عمان)درصد( موميپوشش بخش

 درصد3/33 درصد 100رژيم صهيونيستي)درصد( پوشش بخش خصوصي

 147رتبه10قزاقستان با رتبه حمايت از سهامداران خرد

97گرجستان يه،كتر قزاقستان،)10تا0(افشا

94رژيم صهيونيستي)10تا0( وليت مديرئمس

87/3 قزاقستان)10تا0(رقدرت حمايت از سهامدا

ش 90 قزاقستان)10تا0( ايتكسهولت

جوضعيت ايران در گزارش انجام كسب 2014هاني،وكار بانك
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م و  ايران رد منطقهكبهترين عمل لفهؤنماگر

51رتبه28آذربايجان با رتبه اجراي قرارداد

 مرحله40 مرحله33گرجستان)تعداد(مراحل

 روز 505 روز 237آذربايجان)روز(زمان

 درصد17 درصد5/13عمان)درصد از ارزش خواسته(هزينه

 153رتبه4امارات با رتبه تجارت فرامرزي

 سند7 سند3امارات)تعداد(اسناد صادرات

 روز25 روز7امارات)روز(زمان صادرات

 دالر 1470 دالر 620رژيم صهيونيستي)دالر(هزينه صادرات

و رژيم صهيونيستي)تعداد(اسناد واردات  سند 10سند4گرجستان

 روز37 روز7امارات)روز(زمان واردات

 دالر 2100 دالر 565رژيم صهيونيستي)دالر( هزينه واردات

 129رتبه27بحرين با رتبه ستگيكورش

 سال5/4 سال5/1 قزاقستان)سال( زمان

 درصد9 درصد4عمان)درصدي از ارزش دارايي( هزينه

به(نرخ بازستاني 4/674/22بحرين)ازاي دالر سنت

ايشتريب سهولتيها پس از آن در نماگر. بوده است 2014در سال 107به 2013در87ار، از رتبهكوسبكان در نماگر شروعرين تنزل رتبه

و تجارت فرامرزيپرداخت مال به 2014رتبه تنزل در گزارش10شاهديات .ميهست 2013نسبت

و نماگرو رتبه ايران در شاخص سهولت كسب.2جدول اخ هاي آن در سال كار يرهاي

سال
شروع

اركوسبك

سب مجوزهايك

وسازساخت

دسترسي به

يكتريكانرژي ال

ثبت

يتكمال

دريافت

اعتبار

حمايت از

گذارانسرمايه

پرداخت

ماليات

تجارت

خارجي

اجراي

دادهاقرار

وفصل حل

ستگيكورش

رتبه

ليك

تعداد

شورهاك
201143 162 ....... 159 96166 118 131 48117 140183 

201250 166 164 165 97167 125 139 54125 144183 

201387 166 163 165 83150 129 143 53126 145185 

2014107 169 169 168 86147 139 153 51129 152189 

و تعداد مراحل نماگر شروع باكوسبكزمان و زمان واردات نماگر تجارت فرامرزي افزايش يافته، اما و اسناد وجود عدم تغيير در مقدار ار

مربوط به نماگرهاي اخذ،ردكبدترين عمل. شور شده استكشورها سبب بدتر شدن جايگاهكهاي نماگر پرداخت ماليات ايران، تنها اصالحات ساير لفهؤم

الو مجوزهاي ساخت و ثبت مالكتريكساز، دسترسي به انرژي در تعدد دستگاه. يت استكي و عدم وجود ارتباط سيستمي هاي مرتبط با هر نماگر ايران

ي شورهاكه سايركستا اين در حالي. جهاني باشيمكبندي بان تري نسبت به گذشته در رتبه ديگر سبب شده تا هر سال شاهد وضعيت نامطلوبكآنها با

بههب و ارتقاي رتبه در شاخصكوسبكدنبال بهبود محيط طور مستمر با انجام اصالحات متعدد قانون بهبود)4( طبق ماده. ور هستندكمذار خود

و دارايي موظف به بهبود جايگاه ايران در رتبهكوسبكمستمر محيط  اركوسبكگروه. ار شده استكوسبكهاي جهاني بندي ار، وزارت امور اقتصادي

را،هاي مجلسز پژوهشكمر و رويهكخصوص يافتن راهدرمطالعاتي به ارهاي قانوني، مقرراتي . رده استكشور آغازكمنظور بهبود جايگاه اي

 انداز نمودار رتبه ايران در مقايسه با كشورهاي سند چشم


