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 وکار در استان کرمانشاه: وضعیت  بفضای کس

و جایگاه آن در کشور 

 4، سمیه حیدری3، بشری رضایی2، علی ایاسه1فرید  لیلی 

 چکیده:

وکار یکی از مفاهیم اصلی توسعه اقتصادی است که در سالهای ا یور موورد توجوه     فاای کسب

محیطوی مناسوب بورای فعواالن     المللی قرار گرفته است. با نبود شرایط  اندیشمندان و مؤسسات بین

هایی است کوه   شرط وکار نیازمند پیش بهبود محیط کسب .اقتصادی امکان رشد و توسعه وجود ندارد

ویژه دستگاه حاکمیت را برجسوته موی    ضرورت اتخاذ تدابیر الزم توسط بازیگران عرصه اقتصادی به

هوای  ه بوازار اقتصوادی، فعالیوت   سازد. دولت می تواند عالوه بر ایجاد انگیزه بورای ورود سورمایه بو   

وکار توسط  رسمی را کاهش دهد. یکی از ابزارهای اصلی تحلیل فاای کسبزیرزمینی و اقتصاد غیر

های مذکور و  شا ص است. این مقاله با استفاده از شا ص 10بانک جهانی معرفی شده و مشتمل بر

سه آن با شا صهای کشور موی  تحلیلی به بررسی وضعیت استان کرمانشاه و مقای-به رو  توصیفی

اسوت.   1392دستگاه اجرایی استان طی سال  21های تحقیق برگرفته از اسناد سازمانی  پردازد. داده

وکار، ا ذ مجووز،   های مثل شروع کسب دهند که استان کرمانشاه در زمینه شا ص ها نشان می یافته

نسبت به میانگین کشوری از وضعیت مرزی گذاران، پردا ت مالیات و تجارت برونحمایت از سرمایه

آور بوودن قراردادهوا و   های ثبت دارایوی، ا وذ اعتبوار، الوزام     نسبتاً بهتری بر وردار است. در شا ص

وکار دارای وضعیت مشابهی نسبت به کشور دارد، اما در زمینه شا ص گرفتن بورق از   انحالل کسب

 21دهد که از میان  ر در استان نشان میوکا وضعیت نامساعدتری بر وردار است. تحلیل موانع کسب

هوای   مؤلفه نازل تر از میانگین کشور است که بیشتر ناظر بور پتانسویل   17مؤلفه، وضعیت استان در 
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وکاراند تا تصمیمات نهادهای تصمیم گذار. لذا هرچند وضعیت اسوتان از   سا تاری و بسترهای کسب

های تأثیرگوذار در شورایط نامسواعد     نظر مؤلفه وکار بهتر از کشور است اما از های کسب نظر شا ص

 تری قرار دارد.

وکار، شا ص بانوک جهوانی،    وکار، موانع کسب توسعه اقتصادی، فاای کسب واژگان کلیدی:

 گذاری، استان کرمانشاه سرمایه
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 مقدمه:

المللی مانند بانوک جهوانی نشوان     یافته و تحقیقات نهادهای مختل  بین تجربه کشورهای توسعه

وکوار در توسوعه کشوورها توأثیر بسوزایی دارد.       ده است که فاای مساعد و بهبوود محویط کسوب   دا

که عمالً بدون وجود شرایط مناسب محیطی برای فعاالن اقتصادی امکوان رشود و توسوعه     طوری به

نیازها  وکار و رسیدن به جایگاه توسعه اقتصادی، پیش بهبود محیط کسب برای .اقتصادی وجود ندارد

ویوژه   هایی وجود دارد. در این راستا اتخاذ تدابیر الزم توسط بازیگران عرصه اقتصادی به شرط و پیش

نقش دستگاه حاکمیت از اهمیت باالیی بر ورداراست. با حاور دولت در ایون بخوش بورای بهبوود     

 های زیرزمینیوکار ضمن ایجاد انگیزه و تشویق ورود سرمایه به بازار اقتصادی، فعالیت فاای کسب

سوازی و ایجواد فاوای    طور مشهود کاهش  واهد یافت. بدون شک با شفافرسمی بهو اقتصاد غیر

ها با ا ذ مالیات و...افزایش مراتب درآمد دولت وکار فعالیت اقتصاد رسمی گستر  و به مساعد کسب

ار وکار استان کرمانشواه موورد بررسوی قور     در این مقاله سعی شده است تا فاای کسب .کند پیدا می

 گیرد و ضمن شناسایی موانع آن، با سطح کشور مقایسه شود.

ای از عوامول محیطوی هسوتند کوه بور بوازدهی تولیود و        وکوار مجموعوه   منظور از محیط کسب

کنترل نیسوتند. اموروزه بهبوود     ها قابلطور مستقیم از جانب بنگاه گذارند امّا بهگذاری تأثیر می سرمایه

گیرد. رفوع موانوع رشود     شده اقتصادی مدنظر قرار می هبرد شنا تهوکار به عنوان یک را محیط کسب

گذاران بوده و در برنامه پونجم توسوعه، بور     بخش  صوصی همواره موردبحر کارشناسان و سیاست

ای شوده  وکار تأکید ویوژه  ها و رفع مخاطرات محیط کسبتسهیل مقررات، ایجاد گستر  زیرسا ت

وکار  های برنامه پنجم توسعه، به موضوع بهبود فاای کسبت( سیاس21-3است. در این راستا بند )

های الزم برای ثبوات اقتصواد   پردا ته و بر اساس آن، دولت موظ  شده است با فراهم آوردن زمینه

هوای الزم و ارائوه مسوتمر آموار و      های اقتصادی، فراهم آوردن زیرسا تکالن، کاهش  طرپذیری

وکار مهیوا کنود. همچنوین     ه، شرایط را برای بهبود فاای کسباطالعات در قالب برنامه پنجم توسع

تا  69یافته است در مواد  فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه که به موضوعات اقتصادی ا تصا 

وکار برای دولت و سایر نهادهای مربوط وضوع کورده    تکالیفی را در  صو  بهبود فاای کسب 78
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گیرد، لذا ارزیوابی فاوای   س از شناسایی مشکل صورت میاست. آنچه مسلم است هرگونه تجویز، پ

 منظور شناسایی مشکالت و موانع اصلی از مسائل حیاتی و ضروری است. وکار به کسب

وکوار، نیازمنود سونجش و     گذاری مطلوب برای ارتقوای محویط کسوب   ریزی و سیاستلذا برنامه

منظور رفع و بهبود آن است کوه بوا    وکار به وکار جهت یافتن موانع محیط کسب ارزیابی فاای کسب

وکوار اسوتان کرمانشواه و     این مالحظات، در این پژوهش سعی شده اسوت وضوعیت فاوای کسوب    

وکوار و موانوع    های آن موردسنجش و پایش قرار گیرد تا بر مبنای آن وضعیت فاای کسب شا ص

ر استان، در ا تیار ریزی د گذاری و برنامهوکار استان تعیین گردد که جهت سیاست مهم فاای کسب

 متولیان امر قرار گیرد. در این راستا پاسخگویی به دو سؤال اساسی زیر مدنظر قرار گرفته است:

 وکار در استان کرمانشاه چگونه است؟ وضعیت فاای کسب 

 اند؟ وکار در استان کدام ترین مؤلفه های تعیین کننده کسب مهم 

مشوارکت بخوش  صوصوی اسوت. ایجواد       یکی از موضوعات مهم در رشود و توسوعه، افوزایش   

وکار و درنتیجوه افوزایش مشوارکت     های نهادی و زیربنایی برای توسعه و رفع موانع کسب زیرسا ت

بخش  صوصی، از الزامات اولیه و در زمره وظای  ضروری دولت نهادهای مدنی است. از دید بر ی 

سازی است، بر وی نیوز بور ایون     نیاز راهبرد  صوصی نظران، این راهبرد، مکمل و حتی پیش صاحب

سوازی  وکار بایود جوایگزین  صوصوی    باورند رفع موانع بخش  صوصی یا همان بهبود محیط کسب

شود. این راهبرد را جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصواد )رشود بخوش  صوصوی از پوایین( و      

اند. بهبوود ایون   میدهژانوسکوای اقتصاددان مشهور دانشگاه هاروارد )رشد طبیعی بخش  صوصی( نا

تبوع آن رشود    وری و بوه گذاران، ایجاد اشتغال، افزایش بهرهفاا، موجب کاهش تورم، رغبت سرمایه

منظور اصالح مشکالت این شوا ص   وکار به شود. پایش فاای کسب اقتصادی و اجتماعی جامعه می

ه اقتصاد، ارتقاء تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش  صوصی در عرص نه

طورقطع و یقین شا ص و نشوانه   شود، بلکه به های شغلی محسوب میسطح تولید و افزایش فرصت

گذاران  ارجی و تسوهیل جریوان ورود    گذاران دا لی و استقبال سرمایهمهمی برای انگیز  سرمایه
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ع و مشوکالت آن،  گذاری برای ارزیابی این شا ص و شناسایی موانو  رود. لذا هدففناوری بشمار می

 وکار گردد. تواند از هدر رفتن منابع جلوگیری و سبب بهبود فاای کسب می

 وکار و پیشینه آن: فضای کسب

های اولیه قورن حاضور دنیوایی آکنوده از رقابوت، توسوعه        ویژه در سال های ا یر به جهان در دهه

یق در این عرصه، دسترسی های برتر و گستر  تجارت است. شرط توف بازارها، ظهور و رواج فناوری

وکوار مناسوب اسوت.     کارآفرینان و فعاالن اقتصادی و کارگزاران بخش  صوصی بوه محویط کسوب   

هوای مهوم در مباحور     های ا یر به عنوان یکی از کلیودواژه  وکار( در دهه هرچند واژه )فاای کسب

نیازهای  تصادی و پیششده پیرامون توسعه اق شده است، با تأملی در مباحر انجام اقتصاد کالن مطرح

یک اقتصاد شکوفا و روبه رشد  واهیم دید که این مفهووم هموواره موورد توجوه صواحب نظوارت و       

 اندیشمندان بودن است.

کند و در هور   ای را طی میگیری تا انحالل کامل چر هوکار از زمان شکل ترتیب هر کسب این به

هوای  توداوم فعالیوت  وود متحمول هزینوه     مرحله بر اساس قوانین و مقررات موجود برای شوروع و  

تور  تور و پرهزینوه  تر و پیچیدهشود. بدیهی است هرچه این مراحل مشکل گوناگون و صرف زمان می

گوردد. در   ها کمتر موی باشند، انگیزه افراد و اشخا  حقیقی و حقوقی برای انجام و گستر  فعالیت

هایی برای ها شا ص گرفته و بر اساس آنشده مورد توجه قرار های بانک جهانی مراحل گفته گزار 

انود. معیارهوایی کوه بانوک      گرفتوه  وکار در تعامل با محیط شکل سنجش سهولت آغاز و تداوم کسب

وکار در آن کشوور اسوت    گیرد بیانگر فاای کسبها در نظر می گیری این شا صجهانی برای اندازه

 این مراحل است. ها زمان هزینه الزم برای طی هریک از ترین آن که اصلی

وکوار در   هوای دسووتوبه تحلیول محویط کسوب      بر پایه اندیشوه  1990بانک جهانی از اوا ر دهه 
وکوار را در دو گوروه رفتوار دولتوی و کیفیوت بوازار        کشورهای مختل  پردا ت. این نهاد موانع کسب

وکوار یوا    ای کشورهای مختل  به بررسی سوهولت کسوب   کند؛ و از طریق بررسی مقایسه بررسی می
وکار ارائوه   ن راستا، راهکارهایی برای بهبود محیط کسبپردازد و در همی وکار می تحلیل محیط کسب

شود. ابتدا دربرگیرنده  به صورت ساالنه در بانک جهانی انجام می 2003دهد. این گزار  از سال  می
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وکوار تأکیود    شا ص افزایش یافت و بیشتر بر محیط قانونی کسوب  10مرور به  شا ص بود؛ اما به 5
 (115:1390دارد. )ساالری، 

 وکار بانک جهانی های کسب شا ص -1جدول 
 شرح شاخص

شروع 
 وکار کسب

فرآیند ثبت شرکت را ازنظر تعداد مراحل، مدت زمان موردنیاز هزینه صرف شده برای آغاز 
 گیرد.فعالیت را در نظر می

ثبت 
 مالکیت

 های فرآیند الزم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی است. تعداد مراحل، مدت زمان هزینه
 شود. مترتب بر ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی سنجش می

پردا ت 
 مالیات

این شا ص مأ ذ تعلق مالیات، دفعات پردا ت، زمان تعیین و پردا ت و کل مالیات قابل 
 کند. های اقتصادی را ارزیابی می پردا ت را بر حسب درصد از سود حاصل از فعالیت

ا ذ 
 مجوزها

اندازی یک کارگاه است  برای ا ذ مجوزهای موردنیاز تا تأسیس و راه شامل تمامی فرآیند الزم
دهنده تعداد مراحل، مدت زمان هزینه صرف شده برای  که مطالعه موردی این شا ص نشان

 دریافت مجوز موردنیاز با استاندارد معین هر کشوراست.

 ا ذ اعتبار

ت اعتباری و میزان پوشش این شا ص میزان توانمندی امکان سنجش گسترده، دقت اطالعا
اطالعات مالی افراد حقیقی و حقوقی است که توسط بخش دولتی یا بخش  صوصی ثبت و 

شده به ارزیابی  شود تا بر اساس اعتبار تعیین ها یا افراد قرار داده می در ا تیار سایر سازمان
 فعاالن اقتصادی بپردازد.

تجارت 
 فرامرزی

بندی در کار انه تا  د اسناد و تعداد روز برای صادرات )از بستهتعداد مراحل، تعداد امااء، تعدا
ها و عوارض و همچنین تعداد مراحل، تعداد امااء، تعداد اسناد و   روج از بندر(، میزان تعرفه

تعداد روز برای واردات )از پهلو گرفتن کشتی در بندر تا تحویل محموله به انبار کار انه( و 
سنجد. در مطالعه موردی صدور و ورود یک محموله استاندارد را میها و عوارض  میزان تعرفه

 شود. از راه دریایی در نظر گرفته می

 گرفتن برق
های ایجاد پست برق موردنیاز یک کارگاه را مورد این شا ص مراحل، مدت زمان و هزینه

 دهد.ارزیابی قرار می

حمایت از 
 گذاران سرمایه

صاحبان سرمایه تا چه اندازه موردحمایت نهادهای قانونی و رسمی  شود که در این شا ص بررسی می
ها منافع مدیران با منافع شرکت یا منافع دولت در تعارض است.  ویژه در معامالتی که در آن باشند بهمی

همچنین این شا ص میزان علنی بودن )افشاء( مبادالت مالی، میزان پاسخگویی مدیر، سهولت شکایت 
 گیرد. گذار را در برمی و توان حمایت از سرمایهبرای سهامدار 

آور  الزام
بودن 
 قراردادها

های شرکت ورشکسته  زمان و هزینه الزم برای اعالم ورشکستگی و چگونگی توزیع دارایی
 گیرد. میان طلبکاران را در برمی

انحالل 
 یک فعالیت

برای پایان داده به یک فعالیت شده  تعداد مرحله، زمان الزم برای دادرسی )روز( هزینه پردا ت
 گیرد.اقتصادی در این شا ص مورد بررسی ارزیابی قرار می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

70 

 

گردد. رتبه هر  وکار هر کشور با دیگر کشورها تعیین می گیری و مقایسه محیط کسب مبنای اندازه

شوود.   گانه مشخص موی  10های  کشور بر حسب زمان، هزینه و مراحل انجام دادن هریک از فعالیت

ای آن کمتر باشد، محیط  هرقدر سرعت انجام دادن یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه

 تر و رتبه آن در مقایسه با دیگر کشورها بهتر است. وکار آن مناسب کسب

 وکار: موانع و عوامل مؤثر بر فضای کسب

های  د کیفیت دستگاهوکار، عوامل مؤثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانن منظور از فاای کسب

هوا فراتور از    ها و غیره اسوت کوه تغییور دادن آن    حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرسا ت

دیگور   عبوارت  (؛ بوه 1387های اقتصادی اسوت )میودری و قودجوانی،    ا تیارات و قدرت مدیران بنگاه

هوا   سازمان و عملکرد آنوکار عبارت است از کلیه عوامل  ارج از بنگاه یا صنعت که بر  فاای کسب

گیری از دهد رشد بخش  صوصی با بهرهاثرگذار است. تجربه جهانی ازنظر علمی و نظری نشان می

هوای دولتوی بوه     ها و شورکت  گیری همزمان از دو رویکرد واگذاری دارایی یکی از دو رویکرد یا بهره

وکوار   بسوازی( و رفوع موانوع بخوش  صوصوی یوا بهبوود محویط کسو          بخش  صوصی ) صوصی

پذیر است. هرچند به لحا  نظری جمع این دو راهبرد ممکون   )توانمندسازی بخش  صوصی( امکان

سازی بودند، از رفع موانع بخش  صوصی و بهبود  است اما معموالً کشورهایی که به دنبال  صوصی

پوی  وکار را انتخواب کردنود، در    وکار غافل ماندند و کشورهایی که راهبرد محیط کسب محیط کسب

 (2005سازی نبودند )گریفیس،   صوصی

برای موفقیت اقتصاد بازار و توانمندسازی بخش  صوصی که در سایه دو رویکرد )بهبود فاوای  

مجدداً مورد توجه قرارگرفته است، نهادهوا و همچنوین    1980سازی( از دهه  وکار( و ) صوصی کسب

بانک جهانی نتایج نظرسونجی از   2005کنند. در گزار  شده نقش مهمی ایفا میسازوکارهای ایجاد

 وکار به شرح زیر آمده است: ترین موانع کسب وکار در مورد مهم صاحبان کسب

 های مختل  های کالن دولت در بخش عدم اطمینان به سیاست

 نر  مالیات، مقررات مالیاتی و نظام دریافت عوارض و گستردگی جرائم اجتماعی 

 فساد و گستردگی اقتصاد زیرزمینی 

 میزان سهولت هزینه دسترسی به منابع مالی 
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 مهارت نیروی انسانی و مقررات نیروی کار 

 نظام حقوقی و قاایی 

 ونقل، دسترسی به زمین و انرژی و مخابرات های حمل هزینه 

نظران دا لی و  ارجی بوه شورح زیور     وکار از منظر صاحب ترین عوامل مؤثر بر فاای کسب مهم

 است:

هوا، عملکورد   ر حمایت از حقووق مالکیوت، فوراهم کوردن زیرسوا ت     دولت: دولت نقش مهمی د

-های اقتصادی و کنترل فساد دارنود. کموک  بازارهای پولی، مالی و نیروی انسانی، نظارت بر فعالیت

گذاری است کوه دولوت در   ها به اقتصاد نیز تحت تأثیر فاای آزاد رقابتی و شفاف سرمایههای بنگاه

 (.2005ای دارد )گزار  توسعه جهانی، مدهگیری و بهبود آن نقش عشکل

های اقتصادی سالم  نهادهای اقتصادی: عدم وجود نهادهای اقتصادی مناسب که پشتیبان فعالیت

وکارهوای کوچوک    هوای بیشوتری بور کسوب    وکار، هزینوه  گیری محیط نامناسب کسب است و شکل

شتری در تأثیرگذاری بر محیط وکارهای بزرگ قدرت بی کسب که کند. این در حالی است تحمیل می

 .پیرامون  وددارند

هوای  وکار این است کوه آن گوروه از فعالیوت    نظام حقوقی: یکی از فرضیات سازمان انجام کسب

هوا و زموان    ها حقوق مالکیت شوفاف، هزینوه   اقتصادی موردحمایت قوانین مناسب هستند که در آن

بینی و طرفین قرارداد از سوءاسوتفاده و   پیش رسیدگی به حل ا تالف پایین، تعامالت اقتصادی قابل

 تجاوز متجاوزین محفو  باشند.

های توانند موجب فرصتوکار هم می دهنده فاای کسبعوامل محیطی: عوامل محیطی تشکیل

توانند حاکی از وجود تهدیودهایی بورای فعالیوت بنگواه     ها باشند و هم میمناسبی برای فعالیت بنگاه

 باشند.
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توان به عرضه نیروی کار، مراکوز جمعیتوی و تقاضوای کواال و     این زمینه ازجمله میجمعیتی: در 

  دمات اشاره کرد.

گیری نیازهای یکسوان و الگووی    جغرافیایی و اکولوژیکی: اقلیم جغرافیایی مشترک موجب شکل

 گردد. ترجیحات مصرفی مشابه می

 وکار: کسب نگاهی به تجربه منتخبی از کشورهای جهان درزمینه بهبود محیط

وکار، عالوه بر آنکه زموان   استفاده از تجربیات دیگر کشورهای جهان درزمینه بهبود محیط کسب

های میانبر مسیر را  نماید، موانع و مشکالت و راه کنندگان کوتاه می رسیدن به مقصد را برای استفاده

 کند. نیز فراهم می

توانسوته   2005-2012هوای   طی سالبر اساس اطالعات گزار  بانک جهانی، کشور گرجستان 

 وکار بهبود یابد که این کشور را د ر جایگاه نخست جهان طی این درصد در زمینه کسب 6/13است 

روز  30مرحلوه و  9، نیازمند طی 2004دوره زمانی قرار داده است. ثبت شرکت در این کشور در سال 

دهد. در ایون   ای را نشان می هبود عمدهروز زمان، ب 2مرحله و  2با طی  2013زمان بوده که در سال 

، 2009، حداقل سرمایه الزم جهت ثبت شرکت حذف شد. متعاقب آن، در سال 2008کشور در سال 

نیوز، ایون کشوور الوزام      2012الزام اولیه برای ارائه مهرو اساسنامه شرکت نیز حذف گردید. در سال 

ین کشور با ایجاد پنجوره واحود در سوال    مراجعه به بانک جهت پردا ت حق ثبت را نیز حذف کرد. ا

هوای مربوطوه، کسوب مجوزهوای      ها و مراحل صدور مجوزها پروانه برای ا ذ انشعابات، رویه 2008

وکوار   اندازی سوامانه بور ط ثبوت کسوب     وساز را تسهیل نمود؛ و با تسهیل ثبت مالکیت و راه سا ت

ا به صوورت محسوسوی ارتقواء داد    وکار  ود ر توسط اداره ملی ثبت عمومی گرجستان، فاای کسب

 (.5: (1392)مرکز آمار و اطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

متحده آمریکا متعلق به بخش  صوصی است تا جوایی   های اقتصادی ایاالت آمریکا: بیشتر دارایی

. پوایش محویط   درصد از تولید نا الص ملی را در ا تیوار دارد  12که بخش دولتی تنها کمی بیش از 

بندی و  وکار در این کشور سابقه طوالنی دارد و چندین شرکت  صوصی در این کشور به رتبه کسب
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ای، سوبب شوده اسوت کوه      اند. پوشش وسیع رسانه وکار به صورت ایالتی مشغول پایش محیط کسب

هموواره در   رو، آمریکوا  گذاران آمریکوایی قورار گیورد. ازایون     ها مورد توجه سیاست نتایج مطالعات آن

منظوور   متحوده آمریکوا، بوه    کشور نخست قرار دارد. در ایاالت 5المللی، جزء  های مختل  بین گزار 

ای در سوهولت دسترسوی بوه     های گذشوته تغییورات گسوترده    وکار، در طول سال بهبود محیط کسب

های  پژوهش اعتبارات، اصالح میزان مالیات و مبارزه با فساد مالی واداری صورت گرفته است )مرکز

 (.1390مجلس شورای اسالمی، 

و تغییر نظوام اقتصوادی آلموان شورقی از      1990آلمان: پس از اتحاد آلمان شرقی غربی در سال 

ریزی مرکزی به بازار آزاد، آلمان شرقی با دو چالش مشکالت دوره گذار و فشار روبه افوزایش   برنامه

وکوار   یون شورایط، بورای بهبوود محویط کسوب      ای در اقتصاد جهوانی روبورو بوود. در ا    رقابت منطقه

هایی در شهرهای مختل  آلمان شرقی تأسیس شدند؛ و یک موسسه تحقیقاتی اقتصوادی بوا    آژانس

وکوار در   های اقتصادی در راستای بهبوود محویط کسوب    همکاری دانشگاه کاسل به ارزیابی سیاست

هوای   عه نشان داد که بر الف فرضیهآلمان شرقی و در دوره گذار پردا تند. نتایج حاصل از این مطال

هوای   هوای موفوق نیسوتند، بلکوه سیاسوت      های مبتنی بر رقابت تنهوا سیاسوت   نظری اولیه، سیاست

وکارهای کوچک، کوتاه بودن فرآینود ا وذ مجووز،     اقتصادی موفق ترکیبی از ارائه مشورت به کسب

هوا و  ودمات    در زیرسوا ت گذاری  های مالکیت حقیقی، سرمایه کنترل قیمت زمین صنعتی، سیاست

ای، مشارکت  های مدیریتی جدید و بازاریابی منطقه مدیریتی، مشارکت بخش  صوصی، اجرای شیوه

تور بووده و سیاسوت جوذب      عموومی مناسوب   –بخش  صوصوی بوه صوورت مشوارکت  صوصوی     

وکارهای جدید نباید گرایش به سمت بخش  اصی داشته باشد، اعطوای یارانوه گزینشوی بوه      کسب

های بخش فرهنگ و هنر و رفاه اجتمواعی   های  صوصی و مخارج اضافی بر روی زیرسا ت شرکت

ها باید افزایش یابد )مرکوز  وکار های موردنیاز کسب گذاری بر روی زیرسا ت باید حذف گردد، سرمایه

 (.1390های مجلس،  پژوهش

 1979چین: حرکت چین به سمت اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار، پوس از اصوالحات سوال    

گوذاری،   پذیری شهری از طریق محویط سورمایه   آغاز شد، مطالعه بانک جهانی با عنوان بهبود رقابت
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وکارهای بومی، موجوود   آسانی ورود و  روج کسبنشان داد،  2003شهر چین در سال  23بندی  رتبه

پذیری نیروی کار، دسترسی به منابع مالی، مشارکت بخش  صوصی  بودن مهارت و فناوری، انعطاف

وکار هستند. بانوک جهوانی در    گذاری و کسب ها از عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه و کارایی دادگاه

گوذاری   هوا و سورمایه   وری بنگواه  ایی برای بهبود بهرهه پیشنهاد 2006تر در سال  پی مطالعه گسترده

 ها به شرح زیراست:  ارجی ارائه شد که بر ی از آن

 وکار سازی بیشتر فرآیند کسب مجوز و سایر فرآیندهای مرتبط با شروع کسب ساده 

 های استفاده از زمین شهری نامه شفافیت سادگی بیشتر موافقت 

 های مالیاتی حذف مزیت 

 هترین فرآیند تر یص کاال از گمرکاستفاده از ب 

 سازی قوانین کار های کارگری و ساده پذیری نیروی کار با بهبود حمایت ارتقاء انعطاف 

 های محلی گذاری  ارجی در بانک تشویق سرمایه 

 های کوچک و متوسط تسهیل دسترسی به اعتبارات برای بنگاه 

 (.1390ونقل در بندرها. )همان،  های حمل کاهش هزینه 

یافتگی و رشد اقتصادی بسیار متفواوت هسوتند. یاروسوی در     ند: ایاالت هند ازنظر سطح توسعهه

وکوار را کوه    هایی از محویط کسوب   ایالت هند، ویژگی 16گذاری در  ای با عنوان فاای سرمایه مقاله

 :کننده این تفاوت هستند را مشخص کرده است تبیین

تور   ذاری بهتوری نسوبت بوه ایواالت بوا بوازار کوچوک       گ تر، از فاای سرمایه ایاالت با بازار بزرگ

 بر وردارند.

 گذاری دارد. ونقل تأثیر زیادی بر کیفیت فاای سرمایه ویژه برق و حمل ها به کیفیت زیرسا ت

ترین تنگناها بر سر راه رشد و توسوعه بخوش  صوصوی در     فساد، سرقت و مقررات مالیاتی مهم

 (.1390س، های مجل ایاالت هند هستند )مرکز پژوهش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار    

 

75 

 

هوا و مراکوز    ایران: اقدامات ایران در دو سطح دا لی و  ارجی به انجوام رسویده اسوت. سوازمان    

هایی ویژه و مستقل، اقدام بوه ارزیوابی مقطعوی یوا مسوتمر       ها و رو  المللی گوناگون با شا ص بین

زار  سوهولت  ها، گو  ترین این گزار  اند ازجمله مهم گذاری ایران نموده وکار و سرمایه محیط کسب

سواله توسوط شورکت موالی      میالدی تاکنون، هموه  2003وکار کشورها است که از سال  انجام کسب

( به عنوان بازوی توسعه بخش  صوصی بانک جهوانی انتشوارمی یابود. بوه دلیول      IFCالمللی ) بین

شدت مورد توجوه کشوورها،    های ا یر به ها، این گزار  طی سال ماهیت غیرسیاسی و تعدد شا ص

 المللی و همچنین سازمان ملل قرارگرفته است. گذاران بین رمایهس

شا ص اصولی   10وکار بانک جهانی در  صو  ایران شامل  آ رین گزار  بهبود محیط کسب

هوای تخصصوی    های آن رتبه کلی ایران و همچنین رتبوه کشوور در شوا ص    است که طبق گزار 

بواالی   2005دهد که رتبه ایران از سال  ان میوکار در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد و نش کسب

 است. 100
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 -2014های  وکار در ایران از منظر بانک جهانی طی سال ی سهولت انجام کسب رتبه -2جدول 

2005 

سال 

ی
ارزیاب

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

رتبه
 

ایرانی 
 

108 119 131 135 142 131 129 144 145 152 

تعداد 
ی 
کشورها

مورد ارزیابی
 

133 155 175 178 181 183 183 183 185 189 

 .2005-2014های  وکار بانک جهانی طی سال های انجام کسب منبع: گزار 

-2014-های  وکار بانک جهانی طی سال گانه کسب 10های  جایگاه ایران در شا ص -3جدول 

 کشور موردمطالعه( 189)از میان 2013

 شاخصعنوان  ردیف

 ی ایران رتبه

روند 

در سال  تغییرات

2013 

در سال 

2014 

 -20 107 87 وکار سهولت شروع کسب 1

 -3 169 166 وکار های کسب سهولت ا ذ مجوزها و موافقت 2

 -6 169 163 سهولت دریافت انرژی )برق( 3

 -3 168 165 چگونگی ثبت اموال شرکت 4

 -3 86 83 نحوه و روند جذب اعتبارات 5

 +3 147 150 گذاران میزان حمایت حقوقی و قاایی از سرمایه 6

 -10 139 129 نحوه و میزان پردا ت مالیات 7

 -10 153 143 فرآیندهای تجارت فرامرزی 8

 +2 51 53 ضمانت اجرائی قراردادها )کارایی دستگاه قاایی( 9

10 
وکار با تأکید بر قوانین  سهولت تعطیل کردن کسب

 ورشکستگی
126 129 3- 

 .2013-2014های  وکار بانک جهانی طی سال  های انجام کسب منبع: گزار 
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 شناسی تحقیق: روش

این مطالعه با رویکردی توصیفی تحلیلی به گردآوری آمار و اطالعات الزم برای سنجش فاای 

دسوتگاهی  های دستگاهی واداری پردا ته است. در فرایند گردآوری، از مسوتندات  وکار از داده کسب

 شده است: دستگاه استان به شرح زیر استفاده 21مشتمل بر 

هوا، شورکت بورق، اداره کول      شهرداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل ثبت شورکت 

های دولتی، اداره کل تعاون، کار رفواه   های  صوصی، بانک استاندارد، سازمان جهاد کشاورزی، بانک

زیست، گمرک استان، سازمان تأمین  صی، اداره کل حفاظت محیطهای دولتی و  صو اجتماعی، بیمه

اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، دادسراها، کانون وکوالی دادگسوتری اسوتان، شورکت توزیوع بورق       

هوای صونعتی، بوورس     ای، آب و فاضالب روستایی، آب و فاضالب شهری، شورکت شوهرک   منطقه

 ای استان و... منطقه

شده است. به هموین جهوت از    آوری بنای متدولوژی بانک جهانی جمعهای این پژوهش بر م داده

ها از رو  چندبعدی کردن محقوق  منظور افزایش اعتمادپذیری دادهروایی صوری بر وردار است. به

هوا از کول   شده است. در استاندارد کردن رو  سعی شده اسوت داده  و استاندارد کردن رو  استفاده

هوا همزموان توسوط    اج شود و در رو  چندبعدی نموودن محقوق، داده  ها استخرها و پرونده فهرست

 شده است. ها استخراجپرسشگران مختل  از پرونده

 های تحقیق: یافته

 وکار در استان های کسب وضعیت شاخص -

هوای اداره ثبوت شورکتها در     های تحقیق حاصول از تحلیول داده   وکار: یافته شا ص شروع کسب

وکار استان کرمانشاه در مقایسه با کشوور نشوان     صو  وضعیت اولین شا ص فرعی فاای کسب

هزار ریال هزینه نیاز  640روز زمان و  9وکار در استان در مجموع به  دهد که فرآیند شروع کسب می

گذاری شود. در توضیح  درصد از سرمایه نیز جهت ا ذ گواهی بانکی سپرده 35بته الزم است دارد. ال

روز زموان نیواز دارد و    3مراحل مختل  این شا ص باید گفت اولین مرحله انتخاب نام است که بوه  
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نوام شورکت در اداره ثبوت     هزار ریال هزینه در بر  واهد داشت. سایر مراحل شوامل ثبوت   40حدود 

ها، انتشار اعالمیه در روزنامه کثیراالنتشار، تهیه دفاتر رسمی حسابداری، پردا ت حق التمبر و  شرکت

ای  کشد. مراحل مذکور عمدتاً هزینه شدگان هر کدام فقط یک روز به طول می اعالم اسامی استخدام

داری اسوت کوه   در برندارند به جز انتشار اعالمیه در روزنامه کثیراالنتشار و تهیه دفاتر رسمی حسواب 

ترین هزینه در این شا ص مربووط بوه    دارند. بنابراین بیش هزار ریال هزینه 100و دومی  500اولی 

 گذاری در بانک است. سپرده

روز زمان  16مرحله مذکور به  8وضعیت این شا ص در کل کشور به این صورت است که انجام 

یباً دوبرابر زمان صرف شده در کرمانشاه بوده و هزار ریال هزینه نیاز دارد که از نظر زمانی تقر 995و 

 درصد بیشتر از کرمانشاه است. 35هزینه مورد نیاز آن نیز حدود 

 وکار در استان کرمانشاه و در کشور شا ص شروع کسب -4جدول 

 حداقل سرمایه هزینه )ریال( مدت زمان )روز( تعداد مراحل شاخص جزئی

 درصد 35 640.000 9 8 کرمانشاه

 درصد 35 995.000 16 8 ایران

های جزئی ا ذ مجوز برای یک کارگاه صنعتی: این شا ص که اطالعوات آن از طریوق    شا ص

مرحله است شامل تشکیل پرونده و دریافت کد پردا وت مالیوات    16شهرداری به دست آمده دارای 

وساز، تأیید بالمانع بودن، بازرسی زمین توسوط نواظر شوهرداری،     زمین، بررسی بالمانع بودن سا ت

است و صدور مجوز توسط شهرداری، معرفی فرد به نظام مهندسی سا تمان جهت ا وذ  تسلیم در و

قرارداد با ناظر، دریافت بازرسی از مناطق مختل  شهرداری، دریافت گواهی بازرسی نهایی، دریافوت  

گواهی عدم  الفی، ا ذ پروانه اتمام سا تمان، ا ذ انشعابات آب فاضالب، برق، گاز و دسترسی بوه  

ن ثابت. وضعیت استان کرمانشاه در زمینه این شا ص به این صورت است که زمان الزم  طوط تلف

ترین زمان الزم مربوط بوه مرحلوه    روز بوده که بیش 135گانه آن در مجموع  16برای انجام مراحل 

ا ذ انشعابات آب و فاضالب، برق و گاز است. در مرحله معرفی فورد بوه نظوام مهندسوی سوا تمان      
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روز زمان الزم است. پس از آن دسترسی به  طوط تلفن ثابوت بوا    35ارداد با ناظر نیز جهت ا ذ قر

روز، بازرسی زمین توسط ناظر شهرداری، دریافت گواهی عدم  الفی و ا ذ پروانه اتمام  10متوسط 

روز در رتبه های بعدی از نظر صرف زمان قرار دارند. سایر مراحل به یک روز  7سا تمان هریک با 

وساز و مرحله تأیید بالموانع بوودن، بوه نصو  روز      ی دو مرحله ی بررسی بالمانع بودن سا تو حت

هزار ریال نیاز دارند که  900میلیون و  10ای بالغ بر  زمان نیاز دارند. مراحل مذکور در مجموع هزینه

رق و گاز بوه  میلیون ریال نیز به عنوان هزینه ا ذ انشعابات آب و فاضالب، ب 441ای معادل با  هزینه

ترین هزینوه را در بور دارد    شود. تسلیم در واست و صدور مجوز توسط شهرداری بیش آن اضافه می

میلیون و پانصد هزار ریال است. مراحول دیگور ماننود ا وذ پروانوه اتموام سوا تمان،         8که رقم آن 

شوهرداری   دسترسی به  طوط تلفن ثابت، بازرسی زمین توسط ناظر شهرداری و دریافت بازرسوی از 

 ای در بر ندارند. هر کدام مقادیری هزینه نیاز دارند اما سایر مراحل هزینه

روز  319مرحله موذکور بوه    16وضعیت این شا ص در کل کشور به این صورت است که انجام 

میلیون  10زمان نیاز دارد که بیش از دو برابر بیشتر از کرمانشاه است. همچنین هزینه الزم برای آن 

 هزار ریال است که اندکی کمتر از کرمانشاه است. 415و 

 شا ص جزئی ا ذ مجوز برای یک کارگاه صنعتی در استان کرمانشاه و در کشور -5جدول 

 هزینه اخذ انشعابات هزینه )ریال( مدت زمان )روز( تعداد مراحل شاخص جزئی

 441000000 10900000 135 16 کرمانشاه

  10415000 319.5 16 ایران

شا ص جزئی گرفتن برق: برای محاسبه این شا ص طبق تعری  بانوک جهوانی، اطالعوات از    

اند از: تسولیم در واسوت    طریق اداره برق استان ا ذ گردیده است. مراحل انجام این شا ص عبارت

متقاضی، اعزام بازرس به محل اجرا، تشخیص نیاز متقاضی به احداث پست ا تصاصی، تأمین مواد و 

م توسط متقاضی جهت احداث پسوت ا تصاصوی، ا وذ مجووز از شوهرداری و نهادهوای       مصالح الز

ربط به منظور حفاری جهت انتقال کابل های برق، انجام کارهوای مربووط بوه اتصوال انشوعاب       ذی

دهود   متقاضی به شبکه سراسری و نصب سنجش مصرف)کنتور(. اطالعات به دست آمده نشان موی 

 496روز زمان و یک میلیوارد و   156طورکلی در استان کرمانشاه به  گانه فوق، به 7که انجام مراحل 
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روز کمتر اسوت. بوه    16میلیون ریال هزینه نیاز دارد. این در حالی است که زمان الزم در کل کشور 

ترین زمان آن مربووط بوه توأمین موواد و مصوالح جهوت        نظر این فرآیند بسیار طوالنی است و بیش

 گیرد. ه توسط متقاضی صورت میاحداث پست ا تصاصی است ک

 شا ص جزئی گرفتن برق در استان کرمانشاه و در کشور -6جدول 

 های پست اختصاصی هزینه هزینه )ریال( مدت زمان )روز( تعداد مراحل شاخص جزئی

 1.496.000 5.000.000 156 7 کرمانشاه

  5.000.000 140 7 ایران

شا ص طبق تعری  بانوک جهوانی از اطالعوات اداره    ها: برای محاسبه این  شا ص ثبت دارایی

شوده اسوت. مراحول     اجتماعی و شهرداری استفاده ثبت اسناد و امالک، اداره کل امور مالیاتی، تأمین

مختل  اجرای این شا ص شامل ارائه گواهی بیمه کارگران، ارائه گوواهی رسومی اتموام بنوا، ارائوه      

هی تسویه حساب مالیاتی، بررسی وضعیت ملک توسوط  گواهی پردا ت عوارض شهرداری، ارائه گوا

اداره ثبت اسناد و امالک، ا ذ گواهی تسویه حساب از تأمین اجتماعی، پردا ت مالیات نقل و انتقال 

نزد بانک ملی، آماده سازی و ثبت سند در دفتر اسناد رسمی و ثبت سند در دفتر اداره ثبوت اسوناد و   

روز زموان و   36کوه انجوام ایون مراحول در اسوتان در مجمووع        دهد ها نشان می امالک است. یافته

ترین زمان مربوط بوه ارائوه گوواهی     ریال هزینه نیاز دارد. از نظر زمان اجرای فرایند، بیش 330000

روز نیواز   5بیمه کارگران و بررسی وضعیت ملک توسط سازمان ثبت است و سایر مراحول کمتور از   

به عنوان هزینه پایه نیاز دارد این در حوالی اسوت کوه ارائوه      330000، حداقل  دارند و از نظر هزینه

ای آن  وانتقال بستگی به ارز  ملک و قیمت منطقه های تسویه حساب مالیاتی و مالیات نقل گواهی

 دارد و متفاوت است. وضعیت استان در زمینه این شا ص در مقایسه با کشور یکسان است.

 در استان کرمانشاه و در کشور ها شا ص جزئی ثبت دارایی -7جدول 

 هزینه )ریال(* مدت زمان )روز( تعداد مراحل شاخص جزئی
 330.000 36 9 کرمانشاه

 330.000 36 9 ایران

 گردد. صدم درصد به عنوان حق تمبر ا ذ می 5ای ملک و  درصد قیمت منطقه 5برای گواهی تسویه مالیاتی * 
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 های متغیر است هزینه ثبت سند نیز در دفاتر اسناد رسمی دارای

 حقووق  و اعتبوارات  بوه  نسبت افراد آگاهی به مربوط شا ص ا ذ اعتبار: این شا ص معیارهای

شده  نماید. این شا ص از دو شا ص فرعی تشکیلتعری  می را گیرندگان و وام دهندگان وام قانونی

 شود: ها پردا ته می است که به شرح آن

 0آیتم است که دامنه امتیواز آن از   10 رده شا ص شامل شا ص قدرت حقوق قانونی: این -1

هوا نشوان    دهنده امتیاز نمونه در این شا ص است. یافته های مثبت نشان بوده و مجموع پاسخ 10تا 

امتیاز است که در نقطه میانی طی  قرار دارد. بدین معنا که  5دهد که میزان امتیاز استان بالغ بر  می

 بسیار  وب و یا ضعیفی قرار دارد.توان گفت در وضعیت  نمی

شا ص قدرت قانونی در استان -8جدول   

مطابق جدول  فرعی عمق اطالعات اعتباری، شا ص عمق اطالعات اعتباری: برای محاسبه شا ص-2

 شههرح دامنه امتیاز نمره

1 0-1 
های منقول با حفظ مالکیت به عنوان وثیقه، استفاده تواند از داراییوکار می آیا هر کسب

 کند؟

 پذیرفته شوند؟های منقول به عنوان وثیقه دهد که دارایی آیا قانون اجازه می 0-1 1

 ها به عنوان وثیقه پذیرفته شوند؟دهد که انواع دارایی آیا قانون اجازه می 0-1 0

1 0-1 
شوند شوند یا جایگزین میهای که آینده ایجاد میآیا امنیت مطلوب برای دارایی

 شده است؟ تامین

 آیا رویه متحدالشکلی برای تمامی حقوق مربوط به وثیقه وجود دارد؟ 0-1 1

0 0-1 
های بدهکار بر اساس مکان جغرافیایی به ای وجود دارد که اطالعات داراییآیا موسسه

 صورت پایگاه الکترونیک داشته باشد؟

0 0-1 
آیا امنیت طلبکاران )اعتباردهندگان( قبل از ا ذ هرگونه اطالعات با فرض ورشکسته شدن 

 شده است؟ تامین

0 0-1 
)اعتباردهندگان( قبل از ا ذ هرگونه اطالعات با فرض منحل شدن آیا امنیت طلبکاران 
 شده است؟ شرکت تامین

0 0-1 
آیا امنیت طلبکاران )اعتباردهندگان( هنگام ورود به دادگاه با تصرف وثیقه و یا دادن زمان 

 شده است؟ محدودی، تامین

 غیر از دادگاه به نتیجه برسند؟توانند ای افراد میموجب قانون در توافقات وثیقهآیا به 0-1 1

 های مثبتتعداد پاسخ 10 5

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

82 

 

شود و  طور مجزا از مؤسسات اعتباری  صوصی و دولتی کسب می آیتم )سؤال( به 6ذیل از طریق 
و یا دو پاسخ بله ثبت گردد امتیاز یک  1چنانچه در هر ردی   شود. می 6جمع کل امتیازات بالغ بر 

که در هر ردی  دو پاسخ  یر وجود داشته باشد امتیاز صفر در  گردد و درصورتی درج می 5در ستون 
است که  6از  5دهد که امتیاز استان کرمانشاه  های تحقیق نشان می گردد. یافته درج می 5ستون 

 دهد. وضعیت مناسبی را نشان می

 شا ص عمق اطالعات اعتباری در استان -9جدول 

 امتیاز
مؤسسات 
 اعتباری دولتی

مؤسسات اعتباری 
  صوصی

 شوووورح

1 1 1 
آیا اطالعات مربوط به اعتبارات اعطایی به 

 ها مشخص است؟اشخا  و بنگاه

1 1 1 
دستیابی  قابل 2آیا اطالعات مثبت و منفی هر 

 است؟

1 0 1 

های  شده برای شرکت اعتباری ثبتآیا اطالعات 
 رده و عمده، اعتباردهندگان تجاری یا 

 وبی مؤسسات مالی  المنفعه به های عام شرکت
 یابد؟انتشار می

1 0 1 
آیا انتشار اطالعات تاریخی اعتباری بیش از دو 

 سال است؟

1 0 1 
های ا ذشده با میزان آیا اطالعات مربوط به وام

 شود؟ از درآمد سرانه منتشر می ٪1کمتر از 

0 0 0 

آیا تامینی وجود دارد که به لحا  قانونی که 
گیرندگان بتوانند اطالعات وام  ود را از شعبه  وام

 مرکزی موسسه اعتباری پیگیری کنند؟

 نتیجه 5

دهد کوه تفواوت زیوادی بوین      مقایسه وضعیت استان با کشور در  صو  این شا ص نشان می

 کشور در این زمینه وجود ندارد. استان با کل
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 شا ص جزئی ا ذ اعتبار در استان کرمانشاه و در کشور -10جدول 

 (0-10شا ص عمق اطالعات اعتباری) (0-10شا ص قدرت حقوق قانونی ) شا ص جزئی

 5 4 کرمانشاه

 5 4 ایران

مالی، سهولت شا ص حمایت از سهامداران: این شا ص از سه شا ص فرعی شفافیت مبادالت 

 شده است. پذیری مدیرعامل تشکیل شکایت از طرف سهامداران و شا ص مسئولیت

فرعی افشاء، اطالعات بوا   شا ص شفافیت مبادالت مالی )شا ص افشاء(: برای محاسبه شا ص-1

ای تخصصی از کارشناسان حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، دادگستری و وکال تشکیل جلسه

گیرد که مجمووع امتیوازات   تعلق می 10گردد؛ و به ازا هر پاسخ امتیازی مطابق جدول  میتکمیل 

ها حاکی از آن است که نموره بوه دسوت     گیرد. از نظر شا ص افشاء یافتهقرار می 10-1در دامنه 

 است که حاکی از وضعیت بهتر آن است. 7آمده 

فرعی سهولت شکایت، ایون    صشا ص سهولت شکایت از طرف سهامداران: برای محاسبه شا-2

ای تخصصوی از کارشناسوان حقووقی سوازمان بوورس و اوراق بهوادار،       اطالعات با تشکیل جلسه

گیرد که تعلق می 10گردد؛ و به ازا هر پاسخ امتیازی مطابق جدول  دادگستری و وکال تکمیل می

است کوه   10از  6استان گیرد. از نظر این شا ص امتیاز قرار می 10-1مجموع امتیازات در دامنه 

 نمره از نقطه میانی طی  بیشتر است. 1تنها 

فرعوی سوؤاالت در  صوو      پذیری مدیرعامل: برای محاسوبه ایون شوا ص    شا ص مسئولیت-3

سؤال است و مجمووع امتیوازات در دامنوه     6گردد که شامل  پذیری مدیرعامل مطرح می مسئولیت

است که وضعیت مطلوبی  10از  8شده استان  ز کسبگیرد. از نظر این شا ص امتیاقرار می 1-10

 دهد. را نشان می
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 شا ص حمایت از سهامداران -10جدول 

 ردیف خرده شاخص دامنه امتیاز امتیاز استان امتیاز کشور

 1 شا ص افشاء 10-0 7 7

 2 شا ص سهولت شکایت از طرف سهامداران 10-0 6 4

 3 پذیری مدیرعامل شا ص مسئولیت 10-0 8 0

 میانگین 7 5.5

ها حواکی از آن اسوت کوه وضوعیت اسوتان در هموه        از نظر شا ص حمایت از سهامداران، یافته

پوذیری مودیرعامل    باالتر است. در زمینه شا ص مسوئولیت  5ها نسبت به نقطه میانی یعنی  شا ص

 ها است و در زمینه شا ص سهولت شوکایت از طورف   دارای وضعیت بهتری نسبت به سایر شا ص

است که حد وسوط   7سهامداران از وضعیت ضعی  تری بر وردار است. در شا ص افشا دارای نمره 

شود و این  بین دو شا ص قبلی است. وضعیت کرمانشاه در مقایسه با کشور نسبتاً بهتری ارزیابی می

پذیری مدیرعامل است که نمره آن برای کشور صوفر بوه دسوت     تفاوت مربوط به شا ص مسئولیت

است و سپس مربوط به شا ص سهولت شکایت از طرف سهامداران است کوه اسوتان در ایون    آمده 

 است. 4و کشور دارای نمره  6شا ص دارای نمره 

شا ص فرعی پردا ت مالیات: برای محاسبه ایون شوا ص بایود اطالعوات مالیوات بور درآمود،        

ی و اطالعوات مربووط بوه بیموه     وانتقال، معامالت بر چک و ارز  افزوده از اداره کل امور مالیات نقل

دهد که مالیات بر درآمد  ها نشان می آوری شود. یافته تأمین اجتماعی از سازمان تأمین اجتماعی جمع

ای را بوه  وود ا تصوا      ترین میوزان پردا توی از نظور هزینوه     شرکت و بیمه تأمین اجتماعی بیش

مرحله را در  4مالیات بر ارز  افزوده  مرحله و 12دهد و از نظر زمانی نیز تأمین اجتماعی دارای  می

طوورکلی در کشوور    مورد در سال است. این شا ص بوه  1شود و سایر مراحل حداکثر  سال شامل می

وکار دارد. در مقایسه با کشور، وضوعیت اسوتان    حال تأثیر بسزایی در شروع کسب یکسان است. بااین

ل و هم مدت زمان پردا ت آن در استان کمتر ها در سا ای است که هم تعداد پردا ت مالیات به گونه

 از کشور است.
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 ها در استان کرمانشاه و در کشور شا ص جزئی پردا ت مالیات -11جدول 

شاخص 

 جزئی

تعداد 

پرداخت در 

 سال

مدت زمان 

)ساعت در 

 سال(

 هزینه )ریال(*

درصد مالیات 

 سود

درصد مالیات 

 نیروی کار

سایر 

 ها مالیات

جمع درصد 

 ها مالیات

 44.1 0.04 25.9 17.8 160 9 کرمانشاه

 44.1 0.04 25.9 17.8 334 20 ایران

1مرزی: طبق تعری  دوینگ بزینس شا ص تجارت برون
هوای فرعوی    بورای محاسوبه شوا ص    

مرزی از اطالعاتی مانند تعداد اسناد صوادراتی، مودت زموان الزم بورای کامول شودن،        تجارت برون

گوردد. از نظور تئووریکی هور چوه تعوداد اسوناد و مودت زموان و          و...استفاده میهای صادرات  هزینه

تور   های واردات و صادرات باالتر باشد به همان نسوبت فاوا بورای صوادرات و واردات تنوگ      هزینه

عودد اسوت.    10و بورای واردات   7ها حاکی از آن است که تعداد اسناد برای صوادرات   شود. یافته می

شوده اسوت. از نظور     روز اعوالم  1روز است که این مدت برای صادرات  15ت مدت زمان برای واردا

دالر است که هزینوه واردات   32.38و هر کانتینر صادرات  161.9ها هزینه هر کانتینر واردات  هزینه

 به مراتب بیشتر از صادرات است.

و هوم در   ای است که از نظر زموان هوم در صوادرات    وضعیت استان در مقایسه با کشور به گونه

هوا هوم در واردات و هوم در صوادرات      واردات نسبت به کشور کاهش مهمی داشته است و در هزینه

برابور   5شود. با این حال، هزینه اجورای فراینود واردات در اسوتان تقریبواً      هزینه کمتری دریافت می

 هزینه صادرات است که این تفاوت در کل کشور کمتر است.

 مرزی در استان کرمانشاه و در کشور برون شا ص جزئی تجارت -12جدول 

 شاخص جزئی

 واردات صادرات

تعداد 

 اسناد
 زمان

 هزینه به دالر *

 )هر کانتینر(

تعداد 

 اسناد
 زمان

هزینه به دالر)هر 

 کانتینر(

 161.9 15 10 32.38 1 7 کرمانشاه

 210 37 10 147 25 7 ایران

اند که بر حسب نر  معوامالتی تبودیل بوه دالر     به ریال محاسبه شده های اولیه های مربوط به استان در داده هزینه*

 اند شده

                                                           
1. Doing Busines 
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آور بودن قراردادها: این شا ص با همکاری دادگسوتری موورد ارزیوابی قورار      شا ص اجرا و الزام

اسوت.   افراد میان حقوقی دعاوی بروز هنگام در قراردادها کارایی میزان گیرد. این شا ص مبینمی

دهود کوه فرآینود بوه      ها نشوان موی   است. یافته رهبری قابل قرارداد به التزام کارایی شا ص در این

ای  شوود. از نظور هزینوه    روز را شامل موی  595مرحله است که مجموعاً  40نسبت طوالنی و دارای 

دهود. از   % از مورد ادعا را به  ود ا تصا  می17برای قااوت، اجرای وکالت و احکام دادگاه تقریباً 

 توان گفت که مجموعاً زمان و هزینه در اجرای قراردادها طوالنی و پرهزینه است. جربی مینظر ت

در مقایسه با کشور، وضعیت استان در این شا ص ضوعی  تور اسوت. هرچنود تعوداد مراحول و       

 روز بیشتر از کشور است. 90ها با کشور تفاوتی ندارد اما از نظر مدت زمان اجرای فرایند تقریباً  هزینه

 

 آور بودن قراردادها در استان کرمانشاه و در کشور شا ص جزئی اجرا و الزام -13جدول 

 هزینه )درصد هزینه از ادعا( مدت زمان )روز( تعداد مراحل شاخص جزئی

 *17 595 40 کرمانشاه

 17 505 40 ایران

 درصد مربوط به اجرا است 5درصد مربوط به اجرای دادگاه،  2درصد هزینه مربوط به وکالت،  10* 

 

 موجود ورشکستگی ضع  قانون کننده میزان بیان مورد نظر ها: شا ص شا ص انحالل شرکت

ها حاکی از آن است که فرایند انحوالل   است. یافته ورشکستگی فرایند به مربوط اداری تنگناهای و

دهد. اموال بوه   درصد از اموال شرکت را به فرد ا تصا  می 9کند و  ساله را طی می 4.5 یک زمان

درصد اسوت. اسوتان کرمانشواه از     22.4رسد و نر  بازگشت سرمایه  جزء به فرو  می صورت جزءبه

 نظر این شا ص در کلیه ابعاد آن تفاوتی با کشور ندارد.
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رمانشاه و در کشورها در استان ک شا ص انحالل شرکت -14جدول   

 زمان )سال( شاخص جزئی
 هزینه

 )درصد از اموال(
 نتیجه*

 نرخ بازگشت

 )درصد از سرمایه(

 22.4 0 9 4.5 کرمانشاه

 22.4 0 9 4.5 ایران

* مربوط به فرو  اموال است که اگر فرو  به صورت جزء به جوزء باشود امتیواز صوفر و اگور      

 شود. میفرو  به صورت کلی باشد امتیاز یک داده 

 وکار استان کرمانشاه با کشور: های کسب مقایسه شاخص

رؤیت است. لذا با مقایسه شا ص  وکار، در گزار  بانک جهانی قابل کسب رتبه کشور در شا ص

توان وضعیت استان را نسوبت بوه کشوور تعیوین نموود. اسوتان       وکار استان و کشور می فاای کسب

وکار از نظر مراحل، مدت زمان و هزینه از وضعیت بهتوری نسوبت    کرمانشاه در شا ص شروع کسب

به شا ص کشوری بر وردار است و در پردا ت حداقل سرمایه مشابه است. در شا ص ا ذ مجوز از 

ی با سطح کشور بر وردار است ولی از نظر مدت زموان  نظر مراحل و هزینه تقریباً از وضعیت مشابه

ای دارد. از نظر شا ص گرفتن برق در مورد مراحل و هزینه مشابه  مالحظه اجرای فرآیند بهبود قابل

ها  روز بیشتر از سطح کشور است. از نظر شا ص ثبت دارایی 16است ولی مدت زمان اجرای فرآیند 

ابه سطح کشوری است. از نظر شا ص ا ذ اعتبار دو شا ص های جزئی مش در تمامی مراحل و آیتم

تر قدرت شا ص حقوق قانونی و عمق شا ص اطالعات اعتباری مشابه سطح کشور اسوت. از   جزئی

نظر حمایت از سهامداران در هر سه شا ص استان وضوعیت مشوابه و بهتوری را داراسوت. از نظور      

زموان اجورای فرآینود اسوت کوه بهبوود        شا ص مالیات رونودی مشوابه کشوور را داراسوت و تنهوا     

مرزی هم از مراحل و  ای نسبت به سطح کشوری داراست. از نظر شا ص تجارت برون مالحظه قابل

فرآیندهای صادراتی و هم وارداتی از شرایط و وضعیت بهتری نسبت بوه سوطح کشووری بر ووردار     

. از نظر شا ص التزام آور بودن حال از نظر صادرات نسبت به واردات وضعیت بهتری دارد است. بااین

قراردادها در  صو  هزینه و زمان از شرایط مشابهی نسبت به کشور بر ووردار اسوت اموا از نظور     
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ها ازجمله زموان،   تر از سطح کشور است. از نظر شا ص انحالل در تمامی زمینه زمانی کمی طوالنی

 هزینه، نتیجه و نر  بازده از شرایط مشابهی بر وردار است.

ها نسبت به  وکار در استان و وضعیت آن دهنده فاای کسب های تشکیل شا ص -15جدول 

 کشور

 شاخص فرعی نام ردیف

رتبه کشور در 

بانک  2014گزارش

 جهانی

 وضعیت استان کرمانشاه

 به کشور نسبت

 بهتر 107 وکار کسب شروع 1

 مشابه 169 مجوز ا ذ 2

 بدتر 168 برق گرفتن 3

 مشابه 168 دارایی ثبت 4

 مشابه 86 اعتبار ا ذ 5

 بهتر 147 گذاران سرمایه از حمایت 6

 بهتر 139 مالیات پردا ت 7

 بهتر 153 مرزی برون تجارت 8

 بدتر 51 قراردادها آور بودن و الزام اجرا 9

 مشابه 129 وکار کسب انحالل 10

   شا ص کلی کسب و کار 

 مأ ذ: محاسبات پژوهش

وکار مشخص گردید که رتبه استان در  نهایی برای ا ذ شا ص فاای کسببر مبنای محاسبات 

شوده بانوک جهوانی از     هوای تعریو    وکار نسبت به میانگین کشوری بر مبنای شوا ص  فاای کسب

هوا در شورایط    وضعیت نسبتاً بهتری بر وردار است. از نظر کلی با آنکه استان از نظر اکثور شوا ص  

حال  ود کشور از این نظور در سوطح پوایینی در جهوان قورار دارد و       نمشابه یا بهتری قرار دارد باای

 توان گفت که نیاز به جدیت در سطح کشوری وجود دارد. می
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وکار استان کرمانشاه در مقایسهه   وضعیت مؤلفه های تأثیر گذار بر محیط کسب

 با کشور:

ها  وکار استان سبماهه به پایش فاای ک  3های مجلس شورای اسالمی در مقاطع  مرکز پژوهش

پوذیرد. بور    های اقتصوادی انجوام موی    ها از طریق جلب همکاری تشکل پردازد که گردآوری داده می

ثباتی در قیموت موواد    ، نتایج به دست آمده نشان داد که به ترتیب بی1392های سال  اساس بررسی

تورین   عنووان عموده   المللوی بوه   های بین اولیه، مشکل ا ذ تسهیالت از سیستم بانکی، اعمال تحریم

شوده در ا تیوار    وکار کشور مشخص گردیود. بور اسواس ایون رو ، پرسشونامه تودوین       موانع کسب

شوود سوپس معودل     در نظر گرفته می 10تا  1ای بین  گیرد به هر مؤلفه نمره دهندگان قرار می پاسخ

بیوانگر   10نمره شود.  وکار در نظر گرفته می بندی موانع کسب شده محاسبه و در اولویت نمرات کسب

 گردد. تری بر وردار می تر شود از وضعیت مطلوب نزدیک 1بدترین وضعیت و هرچه به نمره 

های فرعی تشکیل گردیده است که بر مبنای مقایسه آن بوا کشوور    وکار از شا ص فاای کسب

بوا  وکار را نسبت به کشور تعیوین نموود بور ایون مبنوا و       توان موانع عمده استان در فاای کسبمی

وکوار   استفاده از محاسبات جدول زیر تدوین و بر اسواس آن موانوع عموده اسوتان در فاوای کسوب      

 گردد. مشخص می

 وکار استان سنجش محیط کسب-16جدول 

ردی

 ف
 وکار های محیط کسب مؤلفه

 1392سال 
مقایسه استان 

 کشور استان نسبت به کشور

 بدتر 7.62 8.96 ها مشکل دریافت تسهیالت از بانک 1

 بدتر 7.21 8.41 ثباتی در قیمت مواد اولیه بی 2

 بدتر 7.07 9.07 المللی علیه کشورمان های بین اعمال تحریم 3

4 
ضع  بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نر  باالی 

 تأمین سرمایه از بازار غیررسمی
 بدتر 7.02 7.79

5 
ها و مؤسسات دولتی به پردا ت به  بی تعهدی شرکت

 موقع بدهی  ود به پیمانکاران
 بدتر 6.77 8.54

 بدتر 6.47 8.18 نر  باالی بیمه اجباری نیروی انسانی 6
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 بدتر 6.62 8.16 های دولتی وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه 7

 بدتر 6.4 6.93 گذاری ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه بی 8

 بدتر 6.04 6.64 جابجایی نیروی کار محدودیت قانون کار در تعدیل و 9

10 
گذاری غیرمنطقی محصوالت تولیدی توسط دولت  قیمت

 و نهادهای حکومتی
 بدتر 6.21 7.67

11 
ها و اجبار  ضع  دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایت

 های قرارداد به انجام تعهدات طرف
 بهتر 5.99 5.49

 بدتر 5.53 6.57 مواد اولیه ای صادرات محصوالت و واردات موانع تعرفه 12

 بدتر 5.68 7.37 زیاد بودن تعطیالت رسمی 13

14 
تولید کاالهای غیراستاندارد تقلبی و عرضه نسبتاً بدون 

 محدودیت آن به بازار
 بدتر 5.66 5.9

 بدتر 5.5 6 های مشتریان و همکاران برگشت چک 15

 بدتر 5.5 7 عرضه کاالهای  ارجی قاچاق در بازار دا لی 16

17 
تمایل مردم به  رید کاالهای  ارجی و تقاضای کم 

 برای محصوالت ایرانی مشابه
 بدتر 5012 5.96

18 
تعرفه پایین کاالهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه 

 محصوالت رقیب  ارجی در بازار
 بهتر 5.04 4.52

19 
ضع  نظام توزیع و مشکالت رساندن محصول به دست 

 کننده مصرف
 بدتر 4.96 5.02

 بهتر 4.72 4012 ونقل های حمل ضع  زیرسا ت 20

 بهتر 3.76 3.21 های تأمین برق ضع  زیرسا ت 21

 بدتر 5.95 6.74 میانگین 22
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 گیری: بررسی و نتیجه

داری و تجوارت آکنوده از رقابوت و     های ا یر به علت گسوتر  فرهنوگ سورمایه    جهان در دهه

وکار به عنووان یکوی از مفواهیم اصول توسوعه       امروزه فاای کسبای شده است.  های توسعه برنامه

های زیادی بورای تعریو ، سونجش و     المللی تال  شده است و اندیشمندان و مؤسسات بین پذیرفته

وکار توسط بانوک   های اصلی برای تحلیل موضوع کسب اند. یکی از سنجه تحلیل این موضوع نموده

وکوار، ا وذ    شوا ص شوروع کسوب    10ای این نهاد شوامل  ه گرفته است. آ رین تال  جهانی انجام

هووا، ا ووذ تسووهیالت و اعتبووارات، حمایووت از  مجوزهووای الزم، تووأمین انوورژی بوورق، ثبووت دارایووی 

آور بوودن قراردادهوا و    گذاران، پردا ت مالیات، تجارت  ارجی، کارایی نظام قاایی در الوزام  سرمایه

آوری اطالعات و تحلیول و مقایسوه کشوورها در     معانحالل یک فعالیت است. این نهاد هرساله به ج

کشوور بووده    189از  152رتبه ایران  2014پردازد و در آ رین آمار مربوط به سال  ها می این شا ص

هوا بوه بررسوی وضوعیت اسوتان       است که رتبه نازلی است. در این مقاله نیز بر اساس همین شا ص

های بوه دسوت آموده بوا آمارهوای       مقایسه شا صشده است و برای مقایسه وضعیت نیز به  پردا ته

وکار، ا ذ مجووز، حمایوت    های شروع کسب ایم. نتایج حاکی از آن است که در شا ص کشور پردا ته

مرزی از شرایط بهتری نسبت بوه کشوور بر ووردار     گذاران، پردا ت مالیات و تجارت برون از سرمایه

هوا دارای شورایط مشوابهی     و در سایر شا صاست. از نظر شا ص گرفتن برق دارای وضعیتی بدتر 

هوا از نظور زموانی طووالنی      هستیم. نتایج در سطح توصیفی حاکی از آن است که در اکثور شوا ص  

انود و دچوار ضوع      طورجدی مورد توجوه قورار نگرفتوه    ها و مراحل به  هستند و در بر ی از شا ص

 حظات همکارانه وجود دارد.ها و مال ها همیاری کمتری در هزینه هستیم. در بر ی از شا ص

ها بهتر از سطح کشوری است.  اما در مقایسه با سطح کشوری به نظر شرایط در بر ی از شا ص

دهد که مشکلی در سطح کشوری وجود دارد. شرایط بهتر استان به معنای شورایط   این امر نشان می

از یک ضع  سوا تاری و  های بانک جهانی، حاکی  آرمانی نیست بلکه رتبه ضعی  کشور در مقایسه

ها از  کالن در سطح کشور در این زمینه است و احتماالً در سطح کشور تنها تعداد محدودی از استان
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تری از سطح استان کرمانشاه بر ووردار   ها از شرایط نازل شرایط بهتری بر وردار باشند و سایر استان

 باشند.

هوایی را بوه    س شورای اسوالمی مؤلفوه  وکار مطلوب، مجل در تحلیل عوامل و موانع فاای کسب

موورد   21هوا   اند که این مؤلفوه  وکار در سطح کشور بررسی نموده عنوان عوامل مؤثر بر شرایط کسب

ها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج در مقایسه با سطح  های این تحقیق نیز این مؤلفه است. در بررسی

دهنده عوامل مخل و تأثیرگذار بر محیط  نشانتر وضعیت استان است که  کشور حاکی از شرایط نازل

ثباتی در قیمت  ها، بی اند از: مشکل دریافت تسهیالت از بانک ها عبارت وکار است که این مؤلفه کسب

المللی علیه کشورمان، ضع  بازار سرمایه در تأمین موالی تولیود و    های بین مواد اولیه، اعمال تحریم

ها و مؤسسات دولتی به پردا وت بوه    غیررسمی، بی تعهدی شرکت نر  باالی تأمین سرمایه از بازار

موقع بدهی  ود به پیمانکاران، نر  باالی بیمه اجباری نیروی انسوانی، وجوود مفاسود اقتصوادی در     

گذاری، محدودیت قانون کار  ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه های دولتی، بی دستگاه

گوذاری غیرمنطقوی محصووالت تولیودی توسوط دولوت و        وی کوار، قیموت  در تعدیل و جابجایی نیر

های قرارداد به انجام  ها و اجبار طرف نهادهای حکومتی، ضع  دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایت

ای صادرات محصوالت و واردات مواد اولیه، زیاد بودن تعطیالت رسمی، تولیود   تعهدات، موانع تعرفه

های مشتریان  لبی و عرضه نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار، برگشت چککاالهای غیراستاندارد تق

و همکاران، عرضه کاالهای  ارجی قاچاق در بازار دا لی، تمایل مردم به  رید کاالهای  وارجی و  

تقاضای کم برای محصوالت ایرانی مشابه، تعرفه پوایین کاالهوای وارداتوی و رقابوت غیرمنصوفانه      

ر بازار، ضوع  نظوام توزیوع و مشوکالت رسواندن محصوول بوه دسوت         محصوالت رقیب  ارجی د

 های تأمین برق. ونقل و ضع  زیرسا ت های حمل کننده، ضع  زیرسا ت مصرف

وکار بهتر  های کسب توان گفت از آنجا که وضعیت استان از نظر شا ص های بیشتر می در تحلیل

توان نتیجوه   ایط بدتری قرار دارد، لذا میهای تأثیرگذار در شر از سطح کشوری است اما از نظر مؤلفه

هوا   گردد و نهادها و دسوتگاه  ها از تصمیمات نهادهای تصمیم گذار بیشتر متأثر می گرفت که شا ص

هوای سوا تاری و    وکوار دارنود اموا از نظور پتانسویل      حمیت بیشتری برای رونق بخشیدن به کسوب 
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ده است. لذا برای این امر نیاز بوه تحوول   تر کر وکار شرایط برای توسعه آن را مشکل بسترهای کسب

ها است. چه آنکه بدون توجه به بسترها و شرایط  تر از توسعه شا ص در سطح بسترها و شرایط مهم

وکوار   گوردد و باعور رونوق کسوب     های نامطلوبی مصورف موی   ها در راه های دولتی و دستگاه تال 

 شود. ظاهری و کم دوام می

های اسنادی  های کمی تهیه و از داده نکه اطالعات بر اساس شا صاز نظر پژوهشی با توجه به آ

شود نتایج با آنکه ممکن است درست باشد اما عمق مسائل ناشنا ته مانده و  و دستگاهی استفاده می

هوای جوامع دارد. لوذا اهمیوت      تور و تحلیول   های دقیق تر پژوهشی به رو  های عمیق نیاز به تحلیل

 شود. ر اینجا مشخص میهای کمی گرایانه د پژوهش

توری   وکار در استان، اسوتان از شورایط نامناسوب    شده کسب از نظر موانع در اکثریت موانع بررسی

هوا،   انود از: مشوکل دریافوت تسوهیالت از بانوک      نسبت به سطح کشوری بر وردار است که عبوارت 

ضوع  بوازار سورمایه در    المللی علیه کشورمان،  های بین ثباتی در قیمت مواد اولیه، اعمال تحریم بی

هوا و مؤسسوات    تأمین مالی تولید و نر  باالی تأمین سرمایه از بازار غیررسمی، بی تعهودی شورکت  

دولتی به پردا ت به موقع بدهی  ود به پیمانکاران، نر  باالی بیمه اجباری نیروی انسوانی، وجوود   

گوذاری،   ربوط به تولید و سورمایه ثباتی قوانین و مقررات م های دولتی، بی مفاسد اقتصادی در دستگاه

گذاری غیرمنطقی محصووالت تولیودی    محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار، قیمت

های تأمین بورق   ونقل و زیرسا ت های حمل توسط دولت و نهادهای حکومتی. تنها از نظر زیرسا ت

 تر و بدتر است. ری پایینتر بر وردار است و از نظر میانگین از سطح کشو از شرایط مطلوب
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