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 1399گذاري در سال پايش امنيت سرمايه
 

 

 

 

 چكيده

 وضعيتهزار فعال اقتصادي سراسر کشور،  30آماري موجود و پيمايش از حدود هاي براساس داده ،گزارش ينا

 حوزه 9و  نماگر 7، مؤلفه 38 ،استان 31تفكيك  را به 1399سال طی  «در ايران گذاريسرمايه امنيت»

 10 از 30/6 مقدار 1399ايران براي سال  در گذاريسرمايه امنيتکل  شاخص. دهدنشان میوکار کسب

يت کمّ  1397براي سال و  03/61 کميّت 1398سال در  شاخص اينشده است.  سنجيدهحالت(  ين)بدتر

سال نسبت به  1399در سال  گذاريسرمايه امنيت دهد ارزيابیمی نشان که 2را اتخاذ کرده است 27/6

 ست.ا شده (بدتر) ترمناسبنا از آن قبل

مقدار  1397زمستان  در ،43/6 مقدار 1397 در پاييزگذاري سرمايه امنيت شود شاخصيادآوري می

بهبود  روند .را اتخاذ کرده است 07/6 مقدارنيز  1398 تابستان درو  07/6 مقدار 1398 بهار در ،18/6

شروع شده بود در تابستان  1397که از پاييز  ت شاخص(گذاري )کم شدن کميّشاخص امنيت سرمايه

با ، 1398رسيد. اين شاخص در زمستان  12/6شد و به عدد  معكوس 1398 ييزدر پامتوقف و  1398

تاکنون  1396گذاري از شروع اين مطالعات فصلی از اسفند ترين ارزيابی امنيت سرمايهمناسب 84/5کّميت 

اما در ادامه مسير با نامناسب شدن شرايط اقتصادي )نوسانات نرخ ارز و تورم( و شيوع بيماري  بوده است.

شدن نامناسب  به گذاري روروند شاخص امنيت سرمايهمجدداً  ،هابه تعطيلی بسياري از بنگاهکرونا و اجبار 

ترين )به عنوان نامناسب 46/6کميت  1399در تابستان  ،16/6کميت  1399اي که در بهار گونهبهرفته 

کميت  1399در پاييز  کنون(،تا گذاريسرمايهوضعيت از ابتداي شروع سنجش و پايش سراسري امنيت 

 .تجربه شده استگذاري سرمايهدر شاخص امنيت  22/6کميت  1399در زمستان  و نهايتاً 37/6

، 1398نسبت به سال  1399در سال  گذاريسرمايهميانگين شاخص امنيت در يك نگاه کلی، 

ترتيب نماگر عملكرد دولت و ثبات اقتصاد کالن به 1399در سال  دهد.می تري را نشانمناسبنا وضعيت

نماگر تضمين حقوق مالكيت در  ،1398که در سال ترين نماگرها ارزيابی شده بودند درحالیمناسبنا

نامناسب  نماگرهاي چهارمنماگرها بوده است و نماگر ثبات اقتصاد کالن در رتبه  تريننامناسب جايگاه دوم

هاي آماري کالن که در آن مؤلفهدر آن سال قرار داشته است؛ به عبارتی در وضعيت نماگر ثبات اقتصاد 

« اوليه مواد قيمت ثبات» به همراه مؤلفه پيمايشی« ثبات نرخ ارز»و « کنندهمصرف تورم شاخص ثبات»

                                                 

(، یاقتصاد مطالعات)دفتر ی اسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز، 1398 سال در یگذارهیسرما تیامن شیپا گزارش .1

 .1399تیرماه ، 17192 مسلسل شماره

(، یاقتصاد مطالعات)دفتر ی اسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز، 1397 سال در یگذارهیسرما تیامن شیپا گزارش. 2

 .1398 ماهید، 22016835 مسلسل شماره
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 1398نسبت به سال  1399آنها در سال تر نامناسب گيرند، با توجه به وضعيتمورد سنجش قرار می

شده است و همين امر اين نماگر  1398ه سال نسبت ب 1399تر شدن اين نماگر در سال نامناسب باعث

 را به دومين نماگر نامناسب رسانده است.

 براساس، 1399فصلی سال  پيمايشچهار کننده در ارزيابی فعاالن اقتصادي مشارکت براساس

 شده ارزيابیهاي ترين مؤلفهو مناسب گذاريسرمايه امنيتهاي مؤلفه ترينانه، نامناسبيميانگين سال

 از: ندعبارت بود يبترتبه

 

 يگذارهيسرما تيشاخص امنهاي مؤلفه نيترو مناسب نيترمناسبنا

 1398 سال 1399 سال

 فيرد هامؤلفه نيترنامناسب تيکم فيرد هامؤلفه نيترنامناسب تيکم

  داده شده  يهابه وعده یمسئوالن مل عمل 
داده  يهابه وعده یمسئوالن مل عمل

 شده 

  در معامالت ادارات  ینفوذ و تبان اعمال  در معامالت ادارات  ینفوذ و تبان اعمال

 يهابه وعده یو محل یمسئوالن استان عمل

 داده شده  ياقتصاد
 

به  یو محل یمسئوالن استان عمل

 داده شده  ياقتصاد يهاوعده
 

کميت  رديف هامؤلفه نيترمناسب کميت رديف هامؤلفه نيترمناسب

  ( زاتي)پول نقد، کاال، تجه یمال سرقت  قاچاق  يکاال عيتوز رواج 

  قاچاق  يکاال عيتوز رواج  ( زاتي)پول نقد، کاال، تجه یمال سرقت

 تيمالك اي ياز نام و عالئم تجار رمجازيغ استفاده

  يمعنو
 

 تيمالك اي ياز نام و عالئم تجار رمجازيغ استفاده

  يمعنو
 

 

مجموعه  هاي پيمايشی و آماري و شاخص کلی )ترکيب دواز دو مجموعه داده استفاده با گزارش اين

براي سال  گذاريميانگين شاخص ملی امنيت سرمايه داده پيمايشی و آماري( تهيه شده است. براساس

 خراسان جنوبی،هاي استان و وضعيتترين نامناسب و البرز هاي تهران، کهگيلويه و بويراحمد، استان1399

و يالن هاي تهران، گ، استان1398سال  درکه درحالی ؛اندداشتهرا  وضعيتترين مناسب گلستان و يزد

 وضعيتترين مناسبو قم  يزد، خراسان جنوبیهاي استان و وضعيتترين نامناسب کهگيلويه و بويراحمد،

کهگيلويه  سه استان تهران، ،1397سال  دراند و همين طور داشتهگذاري امنيت سرمايهنظر شاخص را از 

قم و بی، ترين ارزيابی و سه استان خراسان جنوترتيب نامناسبو بويراحمد و چهارمحال و بختياري به

 ودند.بگذاري کسب کرده ترين وضعيت را در شاخص امنيت سرمايهترتيب مناسببه ،سيستان و بلوچستان

جز نفت و هحوزه معدن بحوزه فعاليت اقتصادي،  9، از بين 1399 براي سالنتايج اين مطالعه  براساس

 فروشی(فروشی و خردهنقل، انبارداري، عمدهوارتباطات و توزيع )حملحوزه  و ارزيابی ترينگاز مناسب

 .داشته استگذاري ترين ارزيابی را از وضعيت امنيت سرمايهنامناسب
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 مقدمه

تقريبًا به يك مفهوم اشاره  2گذاريو فضاي سرمايه 1وکارهاي محيط کسبدر ادبيات تخصصی، عبارت

گذار بالقوه براي گذاري )به مفهوم عوامل مؤثر بر تصميم يك سرمايهدارند؛ با اين تفاوت که فضاي سرمايه

شود، گذاري در يك منطقه( مربوط به قبل از تأسيس بنگاه و تصميم کارآفرين براي شروع کار میسرمايه

هاي يك منطقه يا حوزه کاري که وکار )مجموعه عوامل مؤثر بر اداره و عملكرد بنگاهکسباما محيط 

 3شود.ها هستند( به بعد از تأسيس بنگاه مربوط میتقريباً خارج از کنترل مديران بنگاه

اقتصاد  متغيرهايکه  استشرايطی  ،«محقق شده کامالًگذاري منيت سرمايها»منظور از اين پژوهش،  در

ها و تصميمات اجرايی بينی باشد، قوانين و مقررات و رويه...( باثبات يا قابل پيش کالن )نرخ تورم، نرخ ارز و

 طیصورت ضرورت تغيير،  طور سهل و مؤثري اجرا شوند و درو به باشد درك قابلباثبات، براي همه شفاف و 

سالمت اداري برقرار باشد و  همچنيننفعان برسد، ذيبه اطالع  ، تغييرات مذکوراز اجرا پيشزمان معقولی 

طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه هاي اقتصادي بهاطالعات مؤثر بر فعاليت

و تضمين شده باشد،  فدقيق تعري صورتبه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالكيت براي همه

و بدون اجازه از  خودسرانهباشند که هرگونه استفاده مد آکارنان مجهز و سالم و نهادهاي قضايی و انتظامی چ

صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با بهمقرونکس هيچديگران، براي  فكريفيزيكی يا  هايدارايی

همراه رفته خود را به زمان، مال از دست ترينکمترين هزينه و در کوتاه بامراجعه به نهادهاي قضايی و انتظامی 

 .عهد و صداقت در مراکز اقتصادي رايج باشدبهوفايفرهنگ  ينكهدر آخر ا وخسارت مربوط دريافت کنند 

فضاي »به ضرورت بهبود  سازان اقتصاد کشورجلب توجه سياستگذاران و تصميم برايبر اين اساس و 

هاي مرکز پژوهش ،«حقوق مالكيت»و « گذاريسرمايهامنيت »موضوع در ايران و نيز به « گذاريسرمايه

هاي فصلی گزارش 4اين موضوع متبحر در وکار و اساتيدو با مشارکت فعاالن کسب 1396از زمستان  مجلس،

کند. منتشر میهاي کاري حوزهبه تفكيك استانی و تهيه و را « در ايران گذارييهسرما يتشاخص ملی امن»

 شرح زير تشكيل شده است:به پيمايشی و آماريلفه ؤم 38و  گذاري از هفت نماگرشاخص ملی امنيت سرمايه

 ،آماري( 6پيمايشی و  2، مؤلفه 8شامل ) نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض -

                                                 

1. Business Environment 

2. Investment Climate 

 ويرايش) نماگرها و شاخص روش، مفهومي، چارچوب: ايران در گذاريسرمايه امنیت سنجش»و ديگران.  سیدامیر سیاح، .3

 ماهارديبهشت ،15852 مسلسل شماره ،(اقتصادي مطالعات دفتر) اسالمي شوراي مجلس هايپژوهش مركز ،«(اول
 .6 و 5 ص.1397

 گذاريسرمايه امنیت سنجش» و ديگران، امیر سیاحرو، مبتنی بر گزارشی با مشخصات زیر است: سیدگزارش ارزيابي پیش  .4

 اسالمي، دفتر شوراي مجلس هايپژوهش مركز ،«(اول ويرايش) نماگرها و شاخص روش، مفهومي، چارچوب: ايران در
 .1397 ماهارديبهشت ،15852 مسلسل شماره اقتصادي، مطالعات

ترتیب حروف اند عبارتند از )بههها و نماگرهاي اين گزارش همكاري كردهلفؤظراني كه در طول اين مدت در تدوين مبنبرخي از صاح
لطفعلي بخشي، حمید پاداش، ابوالفضل  راد، محمد بحرينیان،احمدپور دارياني، علي اسداللهي، مرتضي ايمانيالفبا(: آقايان محمود 

زاده بحريني، سیدمحمدرضا صومعه، سیدبهزاد پورسید، جمشید تقسیمي، سیدرضا حجازي، محمدحسین حسینپاسباني
محمد خطیبي، جعفر خیرخواهان، محسن رناني، رضا  حسیني، آرمان خالقي، سیداحسان خاندوزي، سیدضیاءالدين خرمشاهي،

تمر، زادهپور، سعید قاسمييفر، علي شمس اردکاني، رحیم فرضزعفريان، بهروز زمردپوش، حسن سبحاني، سیدياسر سبحاني
 کار شیرازي، ساالر معیني کرمانشاهي.نوروز کهزادي، سیدجعفر مرعشي، هادي مظاهري، مینا مهرنوش، حسین نقره
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 ،آماري( 1 پيمايشی و 3، مؤلفه 4شامل ) هاي اجرايیپذيري مقررات و رويهبينینماگر ثبات و پيش -

 ،پيمايشی(وهمه  مؤلفه 4شامل ) شفافيت و سالمت ادارينماگر  -

 ،آماري( 4پيمايشی و  5، مؤلفه 9شامل ) عهد و صداقت و درستیبهوفاينماگر فرهنگ  -

 ،آماري( 4پيمايشی و  3، مؤلفه 7شامل ) نماگر تعريف و تضمين حقوق مالكيت -

 ،پيمايشی( 3، هر مؤلفه 3شامل ) نماگر عملكرد دولت -

 .آماري( 2پيمايشی و  1، مؤلفه 3شامل ) نماگر ثبات اقتصاد کالن -

گذاري را در ايران تشكيل ي، شاخص امنيت سرمايهمؤلفه آمار 17مؤلفه پيمايشی و  21مجموعاً 

طی اصولی مدون و علمی را  هاي پيمايشی هر فصلهاي آماري از مراجع رسمی و مؤلفهدهند. مؤلفهمی

است و  1399سال هاي چهار فصل حاضر، تلفيق گزارش . گزارشکنندمیبی فعاالن اقتصادي ارزيا

 1تواند نكات قابل توجهی براي سياستگذاران اقتصاد ايران داشته باشد.می

 امنيت»هاي فصلی، صرفاً وضعيت شاخص به اين نكته توجه شود که اين گزارش بايدالبته 

ز فعاالن هاي پيمايشی دريافت شده ادسترس و داده هاي آماري در، آن هم براساس داده«گذاريسرمايه

ت سنجد نه وضعياستان کشور را می 31گذاري در هاي فصلی امنيت سرمايهکننده در پايشمشارکت

در کشور. آنچه شاخص امنيت « وکارمحيط کسب»ها يا شرايط محيطی و وضعيت بنگاه« فروش»

مالكيت،  وانين و مقررات، سالمت اداري، تضمين حقوقسنجد بيشتر از جنس ثبات قمیرا گذاري سرمايه

زا قرار ندارند. البته صورت مستقيم تحت تأثير عوامل برونعهد در بازارها و ... است که بهبهوفايفرهنگ 

اي و ماندگاري ها در بازارهاي ارز و کاالهاي واسطهتوان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخمی

امنيت  اثر آثار غيرمستقيم و ثانويه شيوع کرونا بر کليت اقتصاد کالن، شاخصبر بيماري کرونا،

 هاي مرتبط رو به وخامت برود.گذاري در آن دسته از مؤلفهسرمايه

 

 روند

آماري هاي براساس مؤلفه 1399در سال گذاري سرمايهشاخص امنيت هاي در اين گزارش ابتدا وضعيت مؤلفه

براي سال گذاري سرمايهشاخص ملی امنيت صورت تفكيكی بيان شده است در ادامه بهپيمايشی هاي و مؤلفه

اند فتهاستان مورد تحليل قرار گر 31به تفكيك گذاري سرمايهنماگر شاخص امنيت  هفتوضعيت  و 1399

 ت.آورده شده اس 1399کاري براي سال هاي به تفكيك حوزهگذاري سرمايهوضعيت امنيت  و نهايتاً 

                                                 

ها در موضوع پايش امنیت گزارش قبلي مركز پژوهش 12كلیه آمارها و ارقام ارائه شده در اين گزارش، مستند به . 1

 1398و برای سال  16187، 16400، 16526، 16619های به شماره مسلسل: گزارش 1397گذاري است )برای سال سرمايه
به شماره مسلسل  هايگزارش 1399 سال يراو ب 17131و16820،16926،16990های به شماره مسلسل گزارش

 (.17842 و 17400،17433،17578
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 1399گذاري در سال هاي شاخص امنيت سرمايهوضعيت مؤلفه. 1

 1399گذاري در سال شاخص امنيت سرمايه (Hard Data)هاي آماري الف( مؤلفه

مؤلفه  17هاي دادهدهد. می نشانبه تفكيك فصول  را 1399هاي آماري در سال وضعيت مؤلفه 1جدول 

 . کردند اعالم و گيرياندازه رسمی ينهادهارا  (HD) آماري

 محاسبه شده 27/4 ، مقدار1399 گذاري در سالهاي آماري شاخص امنيت سرمايهمؤلفه ميانگين

بوده است؛  54/4ت اين کميّ 1397که در سال درحالی بوده است 26/4فوق  تکميّ 1398 که در سال

سال  نسبت به 1399سال در هاي آماري از نظر مؤلفهگذاري شاخص امنيت سرمايهعبارتی وضعيت به

 تيکه وضع يبا وجودبهبود نسبی داشته است.  1397چندان تغييري نداشته اما نسبت به سال  1398

 .شده استتر نامناسب 1398نسبت به  1399در سال لفه ؤم 17از  يمارآ مؤلفه 9

 

  سال تفكيك به 1399 سال در گذاريامنيت سرمايه آماري هايمؤلفه وضعيت. 1 جدول

 گذاريسرمايهآماري امنيت  هايمؤلفه 99رتبه 

1399 

1398 1397 
سال  رتبه

1398 

رتبه 

سال 

1397 

2 41/1 ثبات مسئوالن استانی 1

1 52/1 مزاحمت ملكی 2

3 20/2 تعداد تصادف منجر به فوت يا جرح  3

15 78/2 موضوع تصرف عدوانی  هاي باشكايت 4

4 42/3 ثبات نرخ ارز 5

5 83/3 هاي کالهبرداري تعداد پرونده 6

12 24/4 هاي قضايی نرخ رسيدگی به پرونده 7

13 54/4 کنندهثبات شاخص تورم مصرف 8

14 61/4 هاي مطالبه طلب تعداد پرونده 9

7 76/4 هاي برگشتیدرصد چك 10

9 78/4 هاي خيانت در امانت تعداد پرونده 11

8 79/4 ضريب نفوذ بيمه 12

6 04/5 ميانگين زمان رسيدگی به هر پرونده ورودي  13

11 17/5 سرقت مستوجب تعزير  14

16 54/5 ضرب و جرح عمدي  15

10 60/5 موقع احكام مراجع قضايیاجراي کامل و به 16

17 35/8 رسيدگی به اختالفات تجاري از طريق داوري 17

   54/4 26/4 27/4 گذاريسرمايهآماري امنيت  هايمؤلفه ميانگين

 دهد.باشد وضعيت بدتر را نشان می ترنزديك 10کميت ارزيابی هرچه به  توضيح:
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  1399 در سال گذاري در ايراننيت سرمايهامماري شاخص هاي آمؤلفهمقايسه . 1ودار نم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1399گذاري در سال شاخص امنيت سرمايه (Survey Data)هاي پيمايشي ب( مؤلفه

را نشان  1399گذاري در سال مؤلفه پيمايشی امنيت سرمايه 21ارزيابی فعاالن اقتصادي از  ،2جدول 

کننده در اين مطالعه وکار مشارکتهاي پيمايشی از منظر فعاالن کسبميانگين عددي مؤلفهدهد. می

سال  که برايدرحالیدست آمده است به 47/6 ، مقدار1398سال  براي و 82/6 مقدار ،1399سال  براي

 محاسبه شده بوده است.  74/6 ، مقدار1397
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 گذاريمؤلفه پيمايشي امنيت سرمايه 21. ارزيابي فعاالن اقتصادي از 2جدول 

 1399و  1398، 1397هاي در سال

 رتبه

99 

 هاي پيمايشيمؤلفه

 گذاريسرمايه امنيتشاخص 

ميانگين 

1399 

 نيانگيم

1398 

ميانگين 

1397 

رتبه 

9813 

رتبه 

1397 

 1 1 07/4 94/3 43/4 رواج توزيع کاالي قاچاق 1

 2 2 37/4 32/4 47/4 سرقت مالی )پول نقد، کاال، تجهيزات( 2

 3 3 81/4 53/4 79/4 استفاده غيرمجاز از نام و عالئم تجاري يا مالكيت معنوي 3

 4 4 62/5 98/4 28/5 وجود کالهبرداري يا تقلب در بازار 4

 5 5 92/5 20/5 30/5 اجراي قرارداد کتبی يا شفاهی در بازارعهد در بهوفايميزان  5

 6 7 98/5 5/47 12/6 دسترسی آزاد و عمومی به اطالعات و تصميمات مسئوالن 6

7 
در رسيدگی به شكايات فعاالن عمل و تعهد مراجع انتظامی سرعت 

 اقتصادي
54/6 59/5 02/6 8 7 

 8 9 60/6 59/6 59/6 وکارکسبمقررات ناظر بر  روشن بودن قوانين و 8

9 
ق در حموقع و منصفانه بهاستان براي احقاق هاي ميزان اعتماد به دادگاه

 دعاوي تجاري
76/6 59/6 70/6 12 9 

 10 10 74/6 74/6 82/6 ثبات قوانين و مقررات 10

 11 13 09/7 89/6 98/6 ميزان تخصصی بودن رسيدگی به دعاوي تجاري در مراجع قضايی 11

 12 18 11/7 90/6 22/7 هاي دولتیعهد در اجراي قراردادها توسط دولت و شرکتبهوفاي 12

 13 17 51/7 19/7 48/7 احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی 13

 14 14 55/7 23/7 70/7 بينی بودن تصميمات مسئوالن استانی يا محلیثبات يا قابل پيش 14

 15 15 56/7 33/7 78/7 گذارياز داوطلبان سرمايهميزان حمايت مسئوالن استانی  15

 16 11 61/7 46/7 86/7 ثبات قيمت مواد اوليه 16

 17 16 63/7 52/7 91/7 ميزان شيوع رشوه در ادارات 17

 18 6 77/7 53/7 94/7 هاي خارجیميزان اختالل در اثر تحريم 18

 19 19 19/8 89/7 33/8 داده شدهاقتصادي هاي عمل مسئوالن استانی و محلی به وعده 19

 20 20 24/8 93/7 36/8 اعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات 20

 21 21 44/8 30/8 60/8 هاي داده شدهعمل مسئوالن ملی به وعده 21

   74/6 47/6 82/6 هاي پيمايشيميانگين مؤلفه
 دهد.نشان میتر باشد وضعيت بدتر را نزديك 10ت ارزيابی هرچه به * کميّ

 

ال کننده در اين مطالعه همانند سفعاالن اقتصادي شرکتدهد، نشان می 2طور که جدول همان

 ،«هاي داده شدهوعده به ملی مسئوالن عمل»سه مؤلفه  ،ترتيببهمجدداً  نيز 1399ر سال دگذشته، 

ترين را نامناسب «هاوعده به محلی و استانی مسئوالن عمل»و « ادارات معامالت در تبانی و نفوذ اعمال»

کاال  نقد، ولپ) مالی سرقت» ،«قاچاق کاالي توزيع رواج»سه مؤلفه گذاري و نيز هاي امنيت سرمايهمؤلفه

هاي ترين مؤلفهعنوان مناسبرا به« معنوي و مالكيت تجاري نام از غيرمجاز استفاده» و «(تجهيزات و

 اند.کردهمعرفی  1399سال گذاري در امنيت سرمايه

 شدتبه 1399کننده در سال فعاالن مشارکتبراساس ارزيابی « خارجی هايتحريم اثر در اختالل ميزان»مؤلفه 
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ها قرار داشته اما براي سال ترينمناسب ششمدر رتبه  1398که در سال اي گونهو اثرگذار شده است بهنامناسب 

 ارزيابی شده تشخيص داده شده است.نامناسب  مؤلفهسقوط کرده و به نوعی چهارمين  18به رتبه  1399

و تر بد 1398نسبت به  1399پيمايشی در سال  مؤلفه 21 اکثرهاي موجود ميانگين براساس يافته

مورد هاي هدرخصوص مؤلف ذهنيت فعاالن اقتصادي دهنده اين است کهکه نشان اندتر ارزيابی شدهمناسبنا

 اند.مقايسه شدهها مؤلفه، اين 2نمودار در . شده استتر نامناسب 1398نسبت به  1399در سال پرسش 

 

 1399گذاري در سال امنيت سرمايهشاخص پيمايشي مؤلفه  21فعاالن اقتصادي از  . ارزيابي2 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1399ها در سال گذاري به تفكيك استانوضعيت شاخص ملي امنيت سرمايه .2

گذاري، با محاسبه ميانگين امنيت سرمايه ملی گزارش حاضر، شاخص پشتيبانهاي پژوهشبراساس 

در سال  شاخص اين، بنابراين. شوداستخراج می 20به  80با نسبت هاي پيمايشی و آماري وزنی مؤلفه

 است آمدهدست ( بهگذاريسرمايه مطلق ناامني معنايبه 10 کميت) 10 از 30/6، مقدار 1399

سال  يانگينبا م يسهدر مقا و است محاسبه شده 03/6، مقدار 1398 سالکه براي حاليدر
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 .است شده يابيزار رتمناسبنا 27/6 يتبا کم 1397

ترتيب سه هب 1398در سال  ،احمد و البرزبويرترتيب سه استان تهران، کهگيلويه و به 1399در سال 

و بويراحمد و  سه استان تهران، کهگيلويه 1397براي سال  وگيالن و کهگيلويه و بويراحمد  استان تهران،

دست آورده گذاري بهترين ارزيابی را در شاخص امنيت سرمايهترتيب نامناسبچهارمحال و بختياري به

سه  1398سال در  ،يزد و گلستان ،ترتيب سه استان خراسان جنوبیبه 1399در سال  حالدرعين. بودند

بلوچستان  قم و سيستان وسه استان خراسان جنوبی،  1397براي سال  ووبی و قم استان يزد، خراسان جن

  گذاري کسب کرده بودند.ترين وضعيت را در شاخص امنيت سرمايهترتيب مناسببه

 

 گذاريسرمايهاز نظر شاخص ملي امنيت ها استان 1بندي. رتبه3دول ج

 1397و  1398 ،1399 سال سهدر 

 1397 1398 1399 1398به  1399 وضعيت استان 1399رتبه 

 08/6 5/57 87/5 بدتر شده است خراسان جنوبی 1

 91/5 5/62 99/5 بدتر شده است يزد 2

 04/6 5/74 02/6 بدتر شده است گلستان 3

 11/6 5/79 06/6 بدتر شده است سمنان 4

 27/6 5/83 11/6 بدتر شده است آذربايجان غربی 5

 09/6 5/83 12/6 استبدتر شده  هرمزگان 6

 46/6 5/89 13/6 بدتر شده است سيستان و بلوچستان 7

 08/6 5/90 17/6 بدتر شده است کرمان 8

 27/6 5/91 20/6 بدتر شده است قزوين 9

 33/6 5/94 22/6 بدتر شده است همدان 10

 32/6 5/99 23/6 بدتر شده است قم 11

 19/6 5/99 25/6 بدتر شده است ايالم 12

 18/6 6/00 25/6 بدتر شده است مرکزي 13

 25/6 6/02 26/6 بدتر شده است اردبيل 14

 05/6 6/05 27/6 بدتر شده است کرمانشاه 15

 13/6 6/05 27/6 بدتر شده است آذربايجان شرقی 16

 28/6 6/06 30/6 بدتر شده است خراسان رضوي 17

 18/6 6/07 34/6 بدتر شده است گيالن 18

 28/6 6/09 35/6 بدتر شده است بوشهر 19

 53/6 6/10 38/6 بدتر شده است فارس 20

 54/6 6/12 40/6 بدتر شده است خراسان شمالی 21

 37/6 6/14 41/6 بدتر شده است زنجان 22

 30/6 6/14 42/6 بدتر شده است لرستان 23

                                                 

 ترین تنظیم شده است.ترین به نامناسباز مناسب 1399گذاری سال بندی براساس شاخص امنیت سرمایه. رتبه1
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 1397 1398 1399 1398به  1399 وضعيت استان 1399رتبه 

 24/6 6/15 44/6 بدتر شده است چهارمحال و بختياري 24

 48/6 6/15 46/6 شده استبدتر  کردستان 25

 19/6 6/17 47/6 بدتر شده است خوزستان 26

 32/6 6/20 49/6 بدتر شده است مازندران 27

 27/6 6/22 53/6 بدتر شده است اصفهان 28

 64/6 6/23 59/6 بدتر شده است البرز 29

 38/6 6/32 60/6 بدتر شده است کهگيلويه و بويراحمد 30

 70/6 6/51 80/6 بدتر شده است تهران 31

 27/6 03/6 30/6 بدتر شده است ميانگين

 

 1399ها در سال گذاري به تفكيك استان. شاخص ملي امنيت سرمايه1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 

آنكه  دهد. نكته جالبرا نشان می گذشته فصل 13طی  گذاريسرمايهاخص امنيت روند ش 3نمودار 

و  1397 زييدر پا و 1399در تابستان ( فصل وضعيتترين نامناسب و دهنده بدتريننشان)اوج نمودار 

 بوده است. 1398و بهترين وضعيت مربوط به فصل زمستان ترين مناسب

 

  گذاريروند تغييرات شاخص ملي امنيت سرمايه .3نمودار

 (1399 زمستان تا 1396 زمستان)گذشته فصل  13 طي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1399 گذاري در سالامنيت سرمايهوضعيت نماگرهاي شاخص . 3

 مؤلفه 21آماري و  مؤلفه 17) مؤلفه 38نماگر و  7گذاري در ايران شامل شاخص ملی امنيت سرمايه

 شرح زير است:بهپيمايشی( 

 :آماري( 4پيمايشی و  3مؤلفه:  7) . تعريف و تضمين حقوق مالكيت1نماگر 

 ،(پيمايشی)مؤلفه  موقع و منصفانه حق در دعاوي تجاري و مالیهدستگاه قضايی براي احقاق ب . اعتماد به1

 ،(پيمايشی)مؤلفه  . سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامی )پليس( در رسيدگی به شكايت فعاالن اقتصادي2

 ،(پيمايشی. تخصصی بودن رسيدگی به دعاوي تجاري در مراجع قضايی )مؤلفه 3

 ،(آماريموقع احكام مراجع قضايی )مؤلفه ه. اجراي کامل و ب4

 ،(آماري. رسيدگی به اختالفات تجاري از طريق داوري )مؤلفه 5

 ،(آماريهاي قضايی )درصد از ورودي( )مؤلفه . نرخ رسيدگی به پرونده6

 .(آماري)مؤلفه . ميانگين زمان رسيدگی به هر پرونده ورودي )روز( 7

5/98

6/15

6/32

6/43

6/18

6/07 6/07
6/12

5/84

6/16

6/46

6/37

6/22

5/5

5/6

5/7

5/8

5/9

6

6/1

6/2

6/3

6/4

6/5

6/6

زمستان 
96

97بهار  تابستان
97

97پاييز  زمستان 
97

98بهار  تابستان
98

98پاييز  زمستان 
98

99بهار  تابستان
99

99پاييز  زمستان 
99
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 :آماري( 2پيمايشی و  1ه: مؤلف 3) . ثبات اقتصاد کالن2نماگر 

 ،(پيمايشی)مؤلفه . ثبات قيمت مواد اوليه 1

 ،(آماري)مؤلفه کننده شاخص تورم مصرف ثبات. 2

 .(آماري)مؤلفه . ثبات نرخ ارز 3

 :ري(آما 1پيمايشی و  3: مؤلفه 4) هاي اجراييپذيري مقررات و رويهبيني. ثبات و پيش3نماگر 

 ،يمايشی(پ)مؤلفه  قوانين و مقررات )مصوبه مجلس يا هيئت دولت يا وزرا(پذيري بينی. ثبات يا پيش1

 ،مايشی()مؤلفه پي هاي اجرايی )تصميمات مسئوالن استانی يا محلی(پذيري رويهبينی. ثبات يا پيش2

 ،(پيمايشی)مؤلفه وکار . روشن و غيرقابل تفسير بودن قوانين و مقررات ناظر به کسب3

 .(آماري)مؤلفه تانی . ثبات مسئوالن اس4

 :پيمايشی( 4: مؤلفه 4) . شفافيت و سالمت اداري4نماگر 

 ،(پيمايشیتوزيع کاالي قاچاق به ضرر بخشی از فعاالن اقتصادي در بازار )مؤلفه . 1

 ،(پيمايشیهاي مسئوالن )مؤلفه . دسترسی آزاد و عمومی به اطالعات و تصميم2

 ،(پيمايشی. ميزان شيوع رشوه در ادارات )مؤلفه 3

 .(پيمايشی)مؤلفه  تی. اِعمال نفوذ و تبانی در معامالت حكوم4

 :آماري( 4پيمايشی و  5: مؤلفه 9) عهد و صداقت و درستيبهوفاي. فرهنگ 5نماگر 

 ،(پيمايشی. وجود کالهبرداري يا تقلب در بازار )مؤلفه 1

 ،(پيمايشیعهد در اجراي قرارداد کتبی يا شفاهی در بازار )مؤلفه بهوفاي. ميزان 2

 ،(پيمايشیعهد در اجراي قراردادها توسط دولت )مؤلفه بهوفاي. 3

 ،(پيمايشیشده )مؤلفه هاي داده . عمل مسئوالن ملی به وعده4

 ،(پيمايشیشده )مؤلفه هاي داده . عمل مسئوالن محلی به وعده5

 ،(آماريهزار نفر جمعيت( )مؤلفه  100 رازاي ههاي خيانت در امانت )بهپرونده. تعداد 6

 ،هزار نفر جمعيت( )مؤلفه آماري( 100ازاي هر هاي مطالبه طلب )به. تعداد پرونده7

 ،هاي برگشتی )مؤلفه آماري(. درصد چك8

 .ه آماري(هزار نفر جمعيت( )مؤلف 100ازاي هر هاي کالهبرداري )بهپرونده . تعداد9

 :آماري( 6پيمايشی و  2: مؤلفه 8) . مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض6نماگر 

 ،(پيمايشیآالت( )مؤلفه سرقت مالی )پول نقد، کاال، تجهيزات و ماشين. 1

 ،(پيمايشی. سرقت يا استفاده غيرمجاز از عالئم تجاري يا مالكيت معنوي )مؤلفه 2

 ،هزار نفر جمعيت( )مؤلفه آماري( 100 رازاي ه)به. سرقت مستوجب تعزير 3

 ،هزار نفر جمعيت( )مؤلفه آماري( 100 رازاي ه. تصرف عدوانی )به4



 

 

 

13 

 ،هزار نفر جمعيت( )مؤلفه آماري( 100 رازاي ه. مزاحمت ملكی )به5

 ،هزار نفر جمعيت( )مؤلفه آماري( 100ازاي هر . ضرب و جرح عمدي )به6

 ،هزار نفر جمعيت( )مؤلفه آماري( 100ازاي هر به فوت يا جرح )به. تعداد تصادف منجر 7

 .نفوذ بيمه )مؤلفه آماري( . ضريب8

 :مؤلفه پيمايشی( 3) . عملكرد دولت7نماگر 

 ،(پيمايشیسهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات )مؤلفه . 1

 ،(ايشیپيمهاي جديد خارجی )مؤلفه وکار براثر تحريم. اختالل در کسب2

 .(پيمايشیگذار )مؤلفه مقامات استانی از داوطلبان سرمايه واقعی. حمايت و همراهی 3

دست هفصل ب چهاراز ميانگين وزنی محاسبات انجام شده براي نماگرهاي  1399نماگرهاي سال 

ولت دشود وضعيت نماگر عملكرد طور که مالحظه میهماننشان داده شده است.  4آمده که در جدول 

ر اختالل د»، «سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات»مؤلفه پيمايشی  سه)که شامل 

لبان مقامات استانی از داوط واقعیحمايت و همراهی »و « هاي جديد خارجیوکار براثر تحريمکسب

که درحالی ترين نماگر ارزيابی شده استنامناسب 10از  73/7دد با ع 1399( در سال است «گذارسرمايه

 شدتبهبوده است )يعنی به نوعی وضعيت اين نماگر ترين نامناسب 78/6با عدد  1398براي سال 

 اين نماگر دومين نماگر نامناسب بوده است. 1397شده است( از طرفی در سال نامناسب 

 

 1399 در سال *ترتيب ارزيابيگذاري بهسرمايه. نماگرهاي امنيت 4جدول 

 98به99تغيير 1397 1398 1399 1399در  ارزيابي ترتيببه گذاريسرمايه امنيت نماگرهاي

 ترمناسبنا   (نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض )بهترين ارزيابی

 ترمناسبنا    اجرايیهاي پذيري مقررات و رويهبينینماگر ثبات و پيش

 ترمناسبنا    عهد و صداقت و درستیبهوفاينماگر فرهنگ 

 ترمناسب    نماگر تعريف و تضمين حقوق مالكيت 

 ترمناسبنا    نماگر شفافيت و سالمت اداري 

 ترمناسبنا نماگر ثبات اقتصاد کالن 

 ترمناسبنا    نماگر عملكرد دولت )بدترين ارزيابی(
 .سالساده ميانگين براساس * 
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 1399گذاري در سال نماگرهاي امنيت سرمايه .4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نماگر عملكرد دولت و ثبات  1399در سال شود مالحظه می 4و نمودار  4طور که در جدول همان

نكته قابل توجه آنكه وضعيت نماگر ثبات نماگرها ارزيابی شده بودند ترين نامناسب ترتيببهاقتصاد کالن 

ترين نماگر ارزيابی شده بوده است و عنوان نامناسببه 10از  17/7با عدد  1397اقتصاد کالن در سال 

 1399ارزيابی شده بود براي سال نامناسب  تبه چهارمين نماگردر ر 28/6با کميت  1398در سال 

شناسايی شده نامناسب  در جايگاه دومين نماگر 08/7و با کميت اي با افزايش قابل مالحظهمجددًا 

 تورم شاخص ثبات»آماري هاي مؤلفهدر آن که وضعيت نماگر ثبات اقتصاد کالن ؛ به عبارتی در است

مورد سنجش قرار « اوليه مواد قيمت ثبات»به همراه مؤلفه پيمايشی« ارز ثبات نرخ»و « کنندهمصرف

با توجه به تحوالت اقتصاد کالن، نوسانات نرخ ارز و روند افزايشی شاخص تورم دور از انتظار  گيرند،می

مصونيت جان و »نماگر مجدداً  از طرف ديگر همچنان همانند دو سال گذشته نبوده و قابل توجه است

 گذاري ارزيابی شده است.ترين نماگر شاخص امنيت سرمايهمناسب« شهروندان از تعرضمال 

 

 1399 اري در ايران به تفكيك استاني درسالبررسي وضعيت نماگرهاي امنيت سرمايه گذ .4

 تان تريمناسببرحسب  گذاريسرمايه امنيت نماگر هفت از هريكترتيب به هااستان يبندرتبه

 .است شدهدر ادامه ارائه  1399 سال براي نماگر، هر در هااستان در ارزيابی تريننامناسب
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 «دولت عملكرد» نماگر

عنوان به 73/7 تيقبل از آن، نماگر عملكرد دولت با کم سال همانندمجددًا  زين 1399 سال در

 ترينمناسبنا ، همين نماگر78/6 کميت با، 1398 سال در ؛شده است یابينماگر ارز نيترنامناسب

دومين  کميت اقتصاد کالنبعد از  1/7با کميت  1397و براي سال  جايگاه را به خود اختصاص داده

 یابيرزا نامناسب شدتبه رياخهاي شيپا در نماگر نيا تيوضعبه عبارتی  ؛مناسب بوده استنماگر نا

 براي توجه قابل هايپيام حائز تواندمی آتی يهاگزارشادامه اين روند و بررسی آن در  است؛ شده

 نماگر از فعاالن ترنامناسب ارزيابیعبارتی . بهباشد نماگر اين هايمؤلفه با درگير و مربوطه نهادهاي

 .باشد داشته همراهبه تواندمی ينديناخوشا تبعات امر اين تكرار و دولت عملكرد

 

 1399 سال در «عملكرد دولت» نماگر براساس هااستان رتبه. 5 جدول

 يابيارز استان فيرد يابيارز استان فيرد يابيارز استان فيرد

 خراسان شمالی   خراسان رضوي  يزد  1

 البرز   بوشهر    قزوين  2

 کهگيلويه و بويراحمد   ايالم    گلستان  3

 کرمانشاه   اصفهان    خراسان جنوبی  4

 تهران   قم    آذربايجان شرقی  5

 لرستان   خوزستان    سمنان  6

 کردستان  چهارمحال و بختياري    مرکزي  7

 همدان   آذربايجان غربی    هرمزگان  8

زنجان   گيالن    مازندران  9

 فارس    اردبيل  10
 7.73يکشور نيانگيم

 سيستان و بلوچستان  22  کرمان  11

 .یابيارز نيترنامناسب :10 : نمرهحيتوض
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  «دولت عملكرد» نماگر تيوضع .2 لكش

 1399 سال در هااستان كيتفك به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «کالن اقتصاد ثبات» نماگر

گر ينماگر د هفتان يدر م نماگر دومين عنوانبه 08/7 تيبا کم 1399 سال در کالن اقتصاد ثبات نماگر

 روند نيهمچن و 1399در سال  رانيا ياقتصاد کالن طيشرابا توجه به  یعبارتبهشده است.  یابيارز

 در کهحالیرد شده است. یابينماگر نامناسب ارز نيدوم نماگر نيا ،گذشته فصولاتفاقات رخ داده در 

 بوده نماگر ترينمناسبنااولين و  ،1397 سال در و است بوده مناسبچهارمين نماگر نا ،1398 سال

 سال براي مجدداً 1397 سال به نسبت 1398 سال در نماگر اين نسبی بهبود از بعد عبارتی به؛ است

 .است شده ارزيابی نامناسب آن وضعيت 1399
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 1399سال  در «ثبات اقتصاد کالن»براساس نماگر  هااستان. رتبه 6 جدول

استانفيرد
ابيارز

 ي
استانفيرد

ابيارز

 ي

يرد

ف
 يابيارزاستان

 همدان   مازندران يزد  

 لرستان   کرمان   آذربايجان غربی  

 خراسان جنوبی   قم   گيالن  

 ايالم   اصفهان   قزوين  

 زنجان   البرز   کهگيلويه و بويراحمد  

 کرمانشاه   سيستان و بلوچستان   کردستان  

 خراسان شمالی  تهران   سمنان  

  اردبيل   خوزستان  
چهارمحال و 

بختياري 
 

هرمزگان   فارس   مرکزي  

 گلستان   خراسان رضوي  
 7.08يکشور نيانگيم

 آذربايجان شرقی   بوشهر  

 .یابيارز نيترنامناسب :10 : نمرهحيتوض

 
  «کالن اقتصاد ثبات» نماگر تيوضع .3 لكش

 1399 سال در هااستان كيكتف به
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 «يادار سالمت و تيشفاف» نماگر

؛ اندشده محاسبه یشيمايصورت پمؤلفه است که همه آنها به چهارشامل  ،يادار سالمت و تيشفاف نماگر

ها استان يبندرتبه 7. جدول است گرفته قرار 1399در سال  ،نيترنامناسب سومِ  گاهيجا در اين نماگر

 خراسان يهات استانيشود که وضعیدهد. مالحظه مینشان م 1399 سال کل براين نماگر را يبراساس ا

را  یابيارز نيترنامناسب و آذربايجان شرقی تهران ،البرز يهان و استانيترمناسب يزد و گلستان ،یجنوب

 اند.نماگر کسب کردهن يهر استان در ا ياز منظر فعاالن اقتصاد

 

 1399سال  در «يادار سالمت و تيشفاف» نماگر براساس هااستان رتبه .7 جدول

 يابيارزاستانفيرد يابيارزاستانفيرد يابيارزاستانفيرد

 خراسان جنوبی  
چهارمحال و 

بختياري 
 مازندران   

 آذربايجان غربی   کرمان   گلستان  

 کهگيلويه و بويراحمد   بوشهر   يزد  

  ايالم  
سيستان و 

بلوچستان 
 خراسان رضوي   

 فارس   خراسان شمالی   اردبيل  

 زنجان   قم   هرمزگان  

 آذربايجان شرقی  اصفهان   لرستان  

 تهران   خوزستان   قزوين  

 البرز   کرمانشاه   سمنان  

 6.68يکشور نيانگيم گيالن   مرکزي  

  همدان   کردستان  

 .یابيارز نيترنامناسب :10 : نمرهحيتوض
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 « يادار سالمت و تيشفاف» نماگر تيوضع .4 لكش

 1399 سال در هااستان كيتفك به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «تيمالك حقوق نيتضم و فيتعر» نماگر

وضعيت . است گرفته قرار نامناسب نماگر نيچهارم گاهيجا در 10 از 56/6 کميت اين نماگر با ،1399 سال در

 هااستانبندي رتبه 8جدول  در .است بوده نماگرها ترين مناسبدوم نادر جايگاه  1398اين نماگر در سال 

 یجنوب خراسان همدان و زد،يهاي در آن استان کهداده شده  شيمان 1399 سال برايبراساس اين نماگر 

 .اندداشته را وضعيت ينترنامناسباحمد  ريو بو هيلويو کهگ تهران، البرز هاياستانوضعيت و  ترينمناسب
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 1399 سال در «مالكيت حقوق تضمين و تعريف» نماگر براساس هااستانرتبه  .8 جدول

يرد

ف
استانفيرد يابيارزاستان

ابيارز

 ي

يرد

ف
 يابيارزاستان

 خوزستان   گيالن يزد  

 کردستان   ايالم   همدان  

 لرستان   کرمان   خراسان جنوبی  

 بوشهر   مازندران   سمنان  

 فارس   هرمزگان   گلستان  

 سيستان و بلوچستان   زنجان   قم  

 کهگيلويه و بويراحمد  آذربايجان شرقی   اردبيل  

 تهران   آذربايجان غربی   چهارمحال و بختياري  

البرز   اصفهان   قزوين  

 کرمانشاه   مرکزي  
 56/6يکشور نيانگيم

 خراسان رضوي   خراسان شمالی  

 .یابيارز نيترنامناسب :10 : نمرهحيتوض

 

 « تيمالك حقوق نيتضم و فيتعر» نماگر تيوضع .5 لكش

 1399 سال ،هااستان كيتفك به
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 «يدرست و صداقت و عهدبهيوفا فرهنگ» نماگر

گر يماگر دن هفتان يمؤلفه( در م 9مؤلفه ) نيشتريب يدارا ،یدرست و صداقت و عهدبهيوفا فرهنگ نماگر

 رتبه دره، گذشت سالهمانند سه  1399در سال  نماگر نيهستند. ا یشيماياز آنها پ یميش از نياست که ب

 ت.ارائه شده اس 9در جدول  1399 سال براينماگر  ينا ها دراستان وضعيت و گرفته قرار پنجم

 

 1399 سال «يدرست و صداقت عهد وبهيوفا فرهنگ» نماگر در هااستان رتبه .9 جدول
 يابيارزاستان فيرد يابيارزاستان فيرد يابيارزاستانفيرد

 گيالن   همدان  سيستان و بلوچستان  

 آذربايجان شرقی   کرمانشاه   خراسان جنوبی  

 قم   زنجان   هرمزگان  

 يزد   خراسان شمالی   سمنان  

 مازندران   لرستان   قزوين  

 ايالم   چهارمحال و بختياري   کرمان  

 کهگيلويه و بويراحمد  بوشهر   گلستان  

تهران   البرز  خراسان رضوي  

 اصفهان   خوزستان   مرکزي  

 38/6يکشور نيانگيم کردستان   اردبيل  

  فارس   آذربايجان غربی  

 .یابيارز نيترنامناسب :10 : نمرهحيتوض

 

  «يدرست و صداقت عهد وبهيوفا فرهنگ» نماگر تي. وضع6 لكش

 1399سال  در هااستان كيكتف به
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 «يياجرا يهاهيرو و مقررات يريپذينيبشيپ و ثبات» نماگر

 نيترسبمنا سمنانو  يزد گلستان، يهااستان از ياقتصاد فعاالن 1399 سالدر  دهدیم نشان 10 جدول

پذيري بينیپيش ثبات و»نماگر  در را يابیارز تريننامناسب زنجان و گيالن لرستان، يهااستان و یابيارز

 .انددادهارائه « یيهاي اجرامقررات و رويه

 

 نماگر براساس هااستان رتبه .10 جدول

 1399 سال در «يياجرا يهاهيرو و مقررات يريپذينيبشيپ و ثبات»

 يابيارزاستانفيرد يابيارزاستانفيرد يابيارزاستانفيرد

 تهران   خراسان جنوبی  گلستان  

 کرمانشاه   قم   يزد  

 آذربايجان غربی   مرکزي   سمنان  

 آذربايجان شرقی   البرز   قزوين  

 کهگيلويه و بويراحمد   بوشهر   کرمان  

 چهارمحال و بختياري   فارس   سيستان و بلوچستان  

 زنجان  کردستان   ايالم  

 گيالن   همدان   اردبيل  

 لرستان   خوزستان   خراسان شمالی  

 90/5يکشور نيانگيم اصفهان   هرمزگان  

 خراسان رضوي   مازندران  

 .یابيارز نيترنامناسب :10 : نمرهحيتوض

 

 «يياجرا يهاهيرو و مقررات يريپذينيبشيپ و ثبات» نماگر تيوضع .7 لكش

 1399 سال در هااستان كيتفك به يگذارهيسرما تيامن شاخص از
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 «تعرض از شهروندان مال و جان تيمصون» نماگر

. ندهست يآمار آنها ثرکا هک است مؤلفه هشت شامل تعرض از شهروندان مال و جان تيمصون نماگر

 يداقتصا فعاالن 1399 سال دردهد. ین نماگر نشان ميبراساس ا را هااستان يبندرتبه 11 جدول

 يدو فعاالن اقتصا ارزيابی نتريمناسب غربی آذربايجان و هرمزگان جنوبی، خراسان هاياستان

مال شهروندان  مصونيت جان و»از نماگر  را ارزيابی تريننامناسب مازندران و تهران خوزستان، هاياستان

 يانم درهاي گذشته در سال یقبل يهاشيپا همانند 1399 سال در نماگر ايناند. داشته« از تعرض

 .است شده ارزيابی نماگر ترينمناسب عنوانبه مجدداً نماگر، هفت

 

 1399 سال «تعرض از شهروندان مال و جان مصونيت» نماگر براساس هااستانرتبه  .11 جدول
 يابيارزاستانفيرد يابيارزاستانفيرد يابيارزاستانفيرد

 گيالن   سمنان  خراسان جنوبی  

 البرز   همدان   هرمزگان  

 خراسان رضوي   قزوين   آذربايجان غربی  

 کهگيلويه و بويراحمد   آذربايجان شرقی   کرمانشاه  

 کردستان   زنجان   گلستان  

 چهارمحال و بختياري   اردبيل   بوشهر  

 مازندران  يزد   فارس  

 تهران   لرستان   ايالم  

 خوزستان   خراسان شمالی   کرمان  

 41/4يکشور نيانگيم اصفهان   سيستان و بلوچستان  

  مرکزي   قم  

 

 «تعرض از شهروندان مال و جان تيمصون» نماگر تيوضع .8 لكش

 1399 سال در هااستان كيتفك به
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 1399هاي کاري در سال گذاري به تفكيك حوزهسرمايه وضعيت امنيت .5

 زيرحوزه کاري  9هاي اقتصادي در ايران به کل فعاليت ،از نتايج يشتربراي استنتاج ب در اين پژوهش

 :شده است تقسيم

 ،(ساختمان با مرتبط موارد و صنايع همه شامل) صنعت. 1

 ،جنگلداري و باغداري زراعت،. 2

 ،شيالت و مرغداري دامداري،. 3

 ،گاز و نفتجز به معدن. 4

 ،گاز و برق و آب تأمين طبيعی، گاز و خام نفت. 5

 ،غذا توزيع و تهيه رستوران، هتل،. 6

 ،(فروشیخُرده و فروشیعمده انبارداري، ونقل،حمل) توزيع و ارتباطات. 7

 ،(وکارکسب هايفعاليت و اجاره مستغالت بيمه، بانك، مالی، گريواسطه) توليدي خدمات. 8

 ....(و  بهداشت آموزش،) خدمات. 9

فصول  درگذاري در ايران سرمايه امنيتاز  پژوهشکننده در اين فعاالن اقتصادي مشارکت ارزيابی

 .است شده ارائه 5نمودار  و 12در جدول  کاريهاي به تفكيك حوزه 1399سال 

 

 هاي کاري به تفكيك حوزه در ايران گذاريفعاالن اقتصادي از امنيت سرمايه *. ارزيابي12جدول 

 1397 1398 1399 حوزه کاري

    جز نفت و گاز(معدن )به

 68/6 53/6 78/6 هتل، رستوران، تهيه و توزيع غذا

 75/6 43/6 79/6 زراعت، باغداري و جنگلداري

 64/6 45/6 79/6 ...( گري مالی، بانك، بيمه، مستغالت اجاره وخدمات توليدي )واسطه

 70/6 42/6 81/6 نفت خام و گاز طبيعی، تأمين آب و برق و گاز

 73/6 54/6 84/6 ...( خدمات )آموزش، بهداشت و

 82/6 60/6 85/6 صنعت )شامل کليه صنعت و موارد مرتبط با ساختمان(

 78/6 44/6 86/6 دامداري، مرغداري و شيالت

 73/6 50/6 92/6 فروشی(خردهفروشی و عمدهنقل، انبارداري، وارتباطات و توزيع )حمل
 .1399 در سالميانگين وزنی * براساس 

 
 همهروند  شدننامناسب  ،قابل مالحظه است 6آمده در جدول  دستبه اطالعاتبا توجه به آنچه 

کاري هاي حوزه همه 1398که در سال حالیدر است 1398نسبت به سال  1399ر سال هاي کاري دحوزه

وضعيت را ترين مناسبنا 1399در سال  از طرف ديگر ارزيابی شده بودند.تر مناسب 1397نسبت به سال 
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خود اختصاص داده به فروشی(فروشی و خردهنقل، انبارداري، عمدهوارتباطات و توزيع )حملحوزه کاري 

گزاره است؛ مؤيد اين  ناشی از آنهاي و تعطيلی شيوع بيماري کروناو  1399سال که شرايط اقتصادي است 

وضعيت را نسبت به ترين مناسب 1398همانند سال  گاز نيز و نفتجز به معدنحوزه کاري  حالعيندر

 به خود اختصاص داده است. 1399صورت ميانگين براي سال بهها ساير حوزه

 

  گذاريسرمايه امنيت از اقتصادي فعاالن ارزيابي .5 نمودار

 1399سال  در کاري هايحوزه تفكيك به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 گيرينتيجه

 دهند:نشان می 1399سال  گذاري در ايران درامنيت سرمايههاي مربوط به پايش بررسی نتايج

 .تر ارزيابی شده استنامناسب 1398 نسبت به سال 1399در سال گذاري شاخص امنيت سرمايه .1

 در و( گذاريسرمايه مطلق ناامنی معنايبه 10 کميّت) 10 از 30/6 ، مقدار1399در سال  شاخص اين

 .محاسبه شده است 03/6 مقدار ،1398 سال

، در 1398نسبت به سال  گذاريسرمايهگانه شاخص امنيت بيشترين تغيير در نماگرهاي هفت. 2

شود. شدت نوسانات متغيرهاي کالن اقتصادي میثبات اقتصاد کالن مشاهده عملكرد دولت و نماگر  نماگر

فضاي  1399در سال  وسيع ناشی از شيوع بيماري کروناهاي در کنار تعطيلیويژه نرخ ارز و نرخ تورم هب

آرامش نسبی در محيط که با برهم خوردن التهاب و نااطمينانی را براي فعاالن اقتصادي ايجاد کرده بود 
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 اين نماگرها سرعت گرفته است.شدن نامناسب  روندها مينانیشدت نااط و افزايشوکار کسب

 هايدهوع به ملی مسئوالن عمل»مؤلفه  1398و  1397هر دو سال نيز همانند  1399سال براي . 3

ترين ناسبنامجزء « داده شده يهاي اقتصادبه وعده یو محل یعمل مسئوالن استان»و مؤلفه  «شده داده

 براي انیاستو  کشوريمسئوالن  است ضروري لذا. اندها بودهدر ميان همه مؤلفه هاارزيابی بدترين و

 هاوعده هب عمل درگذاري در کشور و نيز استان خود، ارتقاي امنيت سرمايهجلب بيشتر اعتماد مردم و 

 اجتناب نآ اعالم از دانندمی اندك را ايوعده تحقق احتمال که در صورتیو  به خرج داده بيشتري همت

وکار دهنده حساسيت و توجه بسيار باالي فعاالن کسبنشان هاارزيابیديگر اين عبارتبه .ورزند

والن هاي داده شده توسط مسئها و وعدهگذاري نسبت به صحبتکننده در پايش امنيت سرمايهمشارکت

 گذاري است.سرمايههاي مسئوالن در فضاي کلی امنيت کشور و اثرگذاري بسيار باالي صحبت

اقتصاد » و نماگر« عملكرد دولت»يت نماگر وضع 1399در ميان نماگرهاي بررسی شده براي سال  .4

هروندان از مصونيت جان و مال ش»اند و نماگر ترين ارزيابی را داشتهنامناسب داريطور معنابه «کالن

 اند.ترين ارزيابی را به خود اختصاص دادهمناسب« تعرض

هاي مؤلفهدر  ،بیثير غيرمستقيم اين ثبات نسأثبات اقتصاد کالن، تهاي مؤلفهثير مستقيم أبر تعالوه .5

بر سنجش پيمايشی که مبتنی مؤلفه 21 اکثرنيز مشهود است.  گذاريسرمايهپيمايشی شاخص امنيت 

تغييرات اين  .اندشدهتر نامناسب ،1398نسبت به  1399دي است در سال ادراك و ذهنيت فعالن اقتصا

ند در هست فرهنگی، اجتماعی و حقوقیهاي زيرساختمرتبط با و  دارند ماهيت نهادي که عمدتاً ها مؤلفه

تواند می سالهمدت يكبلندمدت معنادار و قابل توجيه خواهند بود و تغييرات اندك در بازه زمانی کوتاه

هاي نجشهاي کالن و سبا توجه به شاخص ناشی از تغيير نگرش و ذهنيت فعاالن اقتصادي باشد. البته

ها در ت نرخکه با توجه به نوسانا بينی بودقابل پيش 1399موجود و نيز روند رخدادها در ابتداي سال 

ار سال هاي مختلف اقتصادي و تجاري براي کشور در بهاي و محدوديتبازارهاي ارز و کاالهاي واسطه

 1399براي سال گذاري سنجش شاخص امنيت سرمايه( نا بودکه از آثار غيرمستقيم شيوع کرو) 1399

 گونه نيز شد.ارزيابی شود که متأسفانه ايننامناسب 

تا  به دنبال آن است ايران، در گذاريسرمايه امنيت سنجش هايگزارش مستمر انتشار و تهيه

 اجراي در و کرده پذيرترمسئوليت اقتصادي فعاالن قبال در در سطوح ملی و استانیرا  اجرايی مسئوالن

 .برداشته شودگام مؤثري  کشور قوانين مؤثر و صحيح اجراي بر مقننه قوه نظارتی وظيفه
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 پيوست

 

 گذاريسرمايه امنيت مختلف هايمطالعههاي قابل قبول در . تعداد پرسشنامهجدول

 عنوان
 يهاپرسشنامه تعداد

 )نفر( قبول قابل

 شيافزا تعداد

 قبول قابل يهاپرسشنامه

 رشد درصد

 قبول قابل يهاپرسشنامه

 --- --- 1207 (1396)زمستان  اول مطالعه

 128 1544 2751 (1397)بهار  دوم مطالعه

 77 2136 4887 (1397)تابستان  سوم مطالعه

 8 367 5254 (1397ز يي)پا چهارم مطالعه

 8 440 5694 (1397پنجم )زمستان  مطالعه

 4/2 141 5835 (1398)بهار  ششم مطالعه

 3/15 892 6727 (1398)تابستان  هفتم مطالعه

 -5/43 -2926 3801 (1398 زيي)پا هشتم مطالعه

 7/154 5882 9683 (1398)زمستان  نهم مطالعه

 -29 -2799 6884 (1399)بهار  دهم مطالعه

 13 911 7795 (1399)تابستان  ازدهمي مطالعه

 -06/1 -83 7712 (1399 زييپا) دوازدهم مطالعه

 08/5 392 8104 (1399)زمستان  زدهميس مطالعه

 

 خذآممنابع و 

 .1398و  1397، 1396 ،مهيب صنعت يآمار سالنامه ران،يا يزکمر مهيب. 1

 زکمر ،«1398 تابستان. 7 يارک يهاحوزه و هااستانك يكتفبه  يگذارهيسرما تيامن شيپا گزارش». ماني، ایتهران. 2

 .1398 اسفندماه، 16926 مسلسل(، ياقتصاد مطالعات)دفتر  یاسالم يشورا مجلس يهاپژوهش

 زکمر ،«1398 زييپا. 8 يارک يهاحوزه و هااستانك يكتفبه  يگذارهيسرما تيامن شيپا گزارش». ماني، ایتهران. 3

 .1399 ماهتبهشيارد، 16990 مسلسل(، ياقتصاد مطالعات)دفتر  یاسالم يشورا مجلس يهاپژوهش

 زکمر ،«1398 زمستان. 9 يارک يهاحوزه و هااستانك يكتفبه  يگذارهيسرما تيامن شيپا گزارش». ماني، ایتهران. 4

 .1399 رماهيت، 17131 مسلسل(، ياقتصاد مطالعات)دفتر  یاسالم يشورا مجلس يهاپژوهش

 ،«رانيا در ارکوسبک و يگذارهيسرما ينهاد موانع». یالساداتكمل ديسعديس و نيمحمدحس ،ینيبحر زادهنيحس. 5

 .59 ش ،15 دوره ،1390 تابستان ،یبازرگان پژوهشنامه

 ترجمه؟ خوردیم شكست گريد يجاها در و شودیم موفق غرب در يدارهيسرما چرا: هيسرما راز. هرناندو دسوتو،. 6

 .1386 ،ین نشر تهران، ،یتفضل دونيفر

 تابستان تا 1389 زييپا یط رانيا در ارکوسبک طيمح یفصل یابيارز دوره 16 يهاآموزه». ريداميس اح،يس. 7

 .1395 بهار، 85 ش وسوم،ستيب سال راهبرد، و مجلس ،«1393

 نماگرها و شاخص روش، ،یمفهوم چارچوب: رانيا در يگذارهيسرما تيامن سنجش»گران. يو د ريداميس، احيس. 8

 ،15852 مسلسل شماره ،(ياقتصاد مطالعات دفتر) یاسالم يشورا مجلس يهاپژوهش زکمر ،«(اول شيرايو)

 .1397 ماهبهشتيارد
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 يهاحوزهو  هااستانك يبه تفك 1396در زمستان  يگذارهيسرمات يش امنيپا». یتهران مانياو  ريداميس اح،يس. 9

 .1397 ورماهيشهر، 16061 مسلسل شماره(، اولش يراي)و ،«يارک

 يارک يهاحوزه و هااستانك يكتفبه  يگذارهيسرما تيامن شيپا گزارش». یتهران مانيا و ريداميساح، ي. س10

، 16526 مسلسل شماره(، ياقتصاد مطالعات)دفتر  یاسالم يشورا مجلس يهاپژوهش زکمر ،«1397 زييپا. 4

 .1398 رماهيت

 يارک يهاحوزه و هااستانك يكتفبه  يگذارهيسرما تيامن شيپا گزارش». یتهران مانيا و ريداميس اح،يس. 11

 مسلسل شماره(، ياقتصاد مطالعات)دفتر  یاسالم يشورا مجلس يهاپژوهش زکمر ،«1397 زمستان. 5

 .1398 مهرماه، 16619

 يارک يهاحوزه و هااستانك يكتفبه  يگذارهيسرما تيامن شيپا گزارش». یتهران مانيا و ريداميس اح،يس. 12

، 16820 مسلسل شماره(، ياقتصاد مطالعات)دفتر  یاسالم يشورا مجلس يهاپژوهش زکمر ،«1398 بهار. 6

 .1398 ماهيد

ها و استان كيكبه تف« 1399. بهار 10گذاري گزارش پايش امنيت سرمايه»ايمان و سيدامير سياح. ، . تهرانی13

، 17400 مسلسل شمارههاي مجلس شوراي اسالمی )دفتر مطالعات اقتصادي(، ز پژوهشکاري، مرکهاي حوزه

 .1399ماه بهمن

ها استان كيكبه تف« 1399. تابستان 11گذاري گزارش پايش امنيت سرمايه». تهرانی، ايمان و سيدامير سياح. 14

 مسلسل شمارههاي مجلس شوراي اسالمی )دفتر مطالعات اقتصادي(، ز پژوهشکاري، مرکهاي و حوزه

 .1399، اسفندماه 17433

ها استان كيكبه تف« 1399. پاييز 12گذاري گزارش پايش امنيت سرمايه»ايمان و سيدامير سياح. . تهرانی، 15

 مسلسل شمارههاي مجلس شوراي اسالمی )دفتر مطالعات اقتصادي(، ز پژوهشکاري، مرکهاي و حوزه

 .1400، تيرماه 17578

 کالن اقتصاد ابعاد یابيارز (40) کرونا وسريو وعيش با مقابله درباره ،یاسالم يشورا مجلس يهاپژوهش زکمر. 16

 .1399 ماهبهشتيارد ،17011 مسلسل شماره ،ياقتصاد مطالعات دفتر (اول شيرايو) کرونا روسيو وعيش

 .1398 ه،يقضائ قوه یعموم سالنامهه، يالعات قوه قضائطا يآمار و فناور زکرم. 17

و  1395 يهاسال ه،يقضائ قوه يآمار سالنامه(، اطالعات و آمار)معاونت  هيقضائ قوه اطالعات و آمار زکمر. 18

 .1398و  1397، (1)جلد  1396

 .1398 اسفندماه اطالعات، و آمار معاونت ه،يقضائ قوه اطالعات و آمار زکمر ،يیقضا يواحدها ردكعمل گزارش. 19

، «1399 زمستان ـ ايران وکارکسب محيط ملی پايش» ايران، کشاورزي و معادن صنايع، بازرگانی، اتاق. 20

 .1400 ارديبهشت

 .7/01/1400، « 1400فروردين  ،ك استانيکننده به تفكمت مصرفيگزارش شاخص ق»ران، ي. مرکز آمار ا21

ها استان كيكبه تف« 1399. زمستان 13گذاري گزارش پايش امنيت سرمايه»تهرانی، ايمان و سيدامير سياح.  .22

  .17842 مسلسل شمارههاي مجلس شوراي اسالمی )دفتر مطالعات اقتصادي(، ز پژوهشکاري، مرکهاي و حوزه
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 (وکارمطالعات کسبمطالعات اقتصادي )گروه  :دفتر نام

 ايمان تهرانی :تدوين و تهيه

 سيدعلی روحانیموسی شهبازي غياثی، آهنگ، ، مهدي رزمسيدامير سياح علمي: انناظر
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