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تضعیف توام امتیاز و رتبه ایران در سهولت انجام کسب و کار 2020

مطابق آخرین گزارش بانک جهانی ،رتبه ایران در سال  2020در شاخص سهولت انجام کسبوکار نسبت به سال  11 ،2019پله
تضعیف شده و فاصله از شاخص پیشرو نیز  0.1افزایش یافته که نشان دهنده تضعیف توام امتیاز و رتبه ایران است .از نکات قابل
مالحظه گزارش اخیر بانک جهانی میتوان به عدم تغییر امتیاز ایران در شش زیرشاخص سهولت کسبوکار اشاره کرد .شایان
ذکر است رتبه ایران تنها در دو زیرشاخص حمایت از سرمایهگذاران خرد و شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت به ترتیب  3و 1
رتبه بهبود یافته است.
تهیه شده توسط مهسا رجبیژناد
آبان ماه 1398
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 وضعیت جهانی محیط کسب و کار ایران در یک نگاه
ایران

شاخص سهولت انجام کسبوکار
2020منطقه

جمهوری اسالمی ایران

خاورمیانه و شمال آفریقا

طبقهبندی درآمد
جمعیت

رتبه

امتیاز

متوسط -باال
58.5

 82میلیون نفر

شهر مبنا

127

تهران

رتبه

70

90
123

133

104
144

73
113

128

178

ورشکستگی و
پرداخت دیون

اجرای
قراردادها

اخذ
تجارت سهولت پرداخت حمایت از
فرامرزی
مالیات سرمایهگذاران خرد اعتبارات

ثبت
مالکیت

دسترسی شرایط و مقررات شروع
به برق کسب مجوز کسبوکار

امتیازها(تفاوت فاصله از اقتصاد پیشرو)
35.1

58.2

66.2

59.5

40

50

68.1

69.4

71.2

67.8

تضعیف  11پلهای رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسبوکار 2020
افزایش فاصله ایران از شاخص پیشرو در گزارش انجام کسب و کار 2020
تضعیف جایگاه ایران در اکثر زیرشاخصهای سهولت انجام کسبوکار به استثنای زیرشاخصهای شرایط و
مقررات اخذ مجوز ساخت و حمایت از سرمایهگذاران خرد
اقدام اصالحی(تغییر مقررات) ایران در زمینه زیرشاخص ثبت مالکیت
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 جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار
 بانک جهانی مطابق روال سالهای گذشته ،در گزارش اخیر انجام کسب و کار  2020که با عنوان "حفظ سرعت اصالحات"
نامگذاری شده ،تعداد  190کشور جهان را به لحاظ شاخص سهولت انجام کسب و کار رتبهبندی کرده است .این شاخص که از
ده زیرشاخص تشکیل شده ،بر اساس ابعاد گوناگونی وضعیت انجام کسب و کار در کشورها را مورد بررسی قرار داده که برای
محاسبه امتیاز و رتبه هر کشور ،اقدامات اصالحی کشورها با تاثیر مثبت یا منفی در هر یک از معیارها ،لحاظ میشود.
 با توجه به اصالح اخیر دادههای مرتبط با هریک از زیرشاخصها و همچنین امتیاز شاخصکل برخی از کشورها برای گزارش
سال ( 2019گزارش سال قبل بانک جهانی) ،چنانچه رتبهبندی مجدد با استفاده از دادههای اصالح شده شاخص کل کشورها
صورت گیرد ،رتبه ایران در گزارش قبلی سال  2019از  128به  116تغییر مییابد .همچنین بر اساس دادههای به روز شده بانک
جهانی از امتیاز ایران در گزارش سال قبل ،فاصله ایران از شاخص پیشرو(1تفاوت امتیاز از رقم صد) ،تغییر یافته و برابر با 41.4
واحد بهروزرسانی شده است.
 در گزارش اکتبر  2019انجام کسبوکار  2020بانک جهانی ،امتیاز ایران برابر با  58.5واحد اعالم شده و رتبه ایران در میان
 190اقتصاد بررسی شده برابر با 127تعیین شده است .در مقایسه با دادههای به روزرسانی شده گزارش سال قبل بانک جهانی،
موقعیت ایران هم از حیث امتیاز ( 0.1واحد) و هم از لحاظ رتبه(11پله) تضعیف شده است.
 از بین  10زیر شاخص ،در مقایسه با سال قبل ،فاصله از شاخص پیشرو برای  2زیر شاخص(شرایط و مقررات اخذ مجوز
ساخت و دسترسی به برق) کاهش پیدا کرده و برای  2زیر شاخص دیگر این فاصله افزایش یافته(ثبت مالکیت و ورشکستگی و
پرداخت دیون) و برای سایر زیرشاخصها ،تغییری نداشته است (جدول .)1بانک جهانی افزایش میانگین ارزش مالیات بر انتقال
مالکیت زمین در شهر تهران را به عنوان اقدامی در جهت تضعیف موقعیت ایران در زیرشاخص ثبت مالکیت عنوان کرده است.
 عدم تغییر امتیاز ایران در شش زیرشاخص سهولت کسبوکار از دیگر نکات قابل مالحظه گزارش اخیر بانک جهانی است.
امتیاز فاصله ایران از شاخص پیشرو در زیرشاخصهای شروع کسبوکار ،اخذ اعتبارات ،حمایت از سرمایهگذاران خرد ،سهولت
پرداخت مالیات ،تجارت فرامرزی و اجرای قراردادها نسبت به گزارش سال قبل ،تغییر نکرده است.

 1شایان ذکر است کسب امتیاز باالتر توسط هر اقتصاد به معنی کاهش فاصله آن کشور از اقتصاد پیشرو ( تفاوت امتیاز از رقم صد) است.
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 رتبه ایران تنها در دو زیرشاخص حمایت از سرمایهگذاران خرد و شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت به ترتیب  3و  1رتبه
بهبود یافته است .این درحالی است که رتبه ایران در زیرشاخصهای شروع کسبوکار ،دسترسی به برق ،ثبت مالکیت ،اخذ
اعتبارات ،تجارت فرامرزی ،اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون تضعیف شده است.
 بهبود یا تضعیف رتبه با وجود عدم تغییر امتیاز ایران در برخی از زیرشاخصها ،به علت انجام اقداماتی در سایر کشورهای
جهان در جهت تسهیلگری یا تضعیف محیط کسب و کار آنها بوده که باعث شده رتبه ایران تغییر یابد لذا در ارزیابی اقدامات
ایران در جهت بهبود محیط کسب و کار ارجح است به جای رتبه ،امتیاز مالک بررسی قرار گیرد .در این صورت و با توجه به
عدم تغییر امتیاز در  6زیرشاخص ،مشخص میشود که در دو زیرشاخص( شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت و دسترسی به
برق) امتیاز ایران در مجموع فقط  0.5واحد بهبود و در دو شاخص دیگر (ورشکستگی و پرداخت دیون و ثبت مالکیت) ،امتیاز
ایران در مجموع  1.4واحد تضعیف شده به نحوی که در نهایت برایند امتیازها ،باعث افزایش  0.1واحدی فاصله ایران با اقتصاد
پیشرو و به عبارتی دیگر تضعیف امتیاز ایران شده است.
 در گزارش دیگری که تحت عنوان اصالحات تسهیل انجام کسب و کار  2020توسط معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران منتشر شده ،به اصالحات مقرراتی مهم تاثیرگذار بر محیط کسبوکار پرداخته شده
که اطالعاتی را در خصوص نوع و نحوه اصالحات در هریک از زیرشاخصها در کشورها ارائه داده است.
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جدول  -1وضعیت ایران از نظر شاخص سهولت کسب و کار  2019و  2020و معیارهای مربوطه
رتبه
شرح

2019
DB

رتبه

تغییرات

DB2020

رتبه

فاصله از شاخص

فاصله از شاخص

پیشرو

پیشرو

(1)DB

()DB

تغییرات
فاصله از
شاخص
پیشرو

116
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شاخص سهولت کسب و کار

منبع :بانک جهانی و محاسبات تحقیق

:تضعیف

 :بهبود

 1در دادههای جدید بانک جهانی ،ارقام امتیاز مربوط به گزارش سال  ،2019اصالح شده است.
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 جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار
نتایج رتبهبندی کشورها در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی و بر اساس اطالعات به روزرسانی شده از گزارش
سال قبل ،نشان میدهد جایگاه کشور عربستان سعودی  29پله ،جایگاه ترکیه  7پله بهبود یافته وفاصله آنها از شاخص پیشرو
کمتر شده است .در حال حاضر ،این کشورها به ترتیب در جایگاه  62ام و  33ام در میان  190کشور جهان قرار گرفتهاند.
شایان ذکر است جایگاه کشور امارات متحده عربی و اندونزی به ترتیب  5و  1رتبه تضعیف شده و همچنین جایگاه کشورهای
کره و مالزی بدون تغییر بوده است( .جدول )2

جدول  -2رتبه و فاصله تا شاخص پیشرو کشورهای منتخب
از نظر شاخص سهولت کسب و کار  2019و 2018
کشور

رتبه

کشور

فاصله از شاخص پیشرو

DB 

DB 

تغییرات

ایران

116





ایران

امارات متحده عربی





5

امارات متحده عربی



ترکیه

40





ترکیه





عربستان سعودی
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عربستان سعودی





7.8
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جمهوری کره





0
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72





اندونزی





1.4

مالزی
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 اقدامات ایران در راستای تسهیل محیط کسب و کار
بر اساس آخرین اطالعات بانک جهانی ،مهمترین اقداماتی که در راستای تسهیل محیط کسب و کار طی سالهای مختلف
در ایران صورت گرفته ،به شرح جداول زیر است:
جدول  -4اقدامات ایران در راستای تسهیل شروع کسب و کار
سال
2009
2010

اقدامات
ساده سازی کسب و کار استارت آپ ها از طریق سیستم ثبت الکترونیکی
از طریق ایجاد پورتال های وب که امکان جست و جو و ذخیره نام انحصاری شرکت را برای
موسسان آن فراهم می کند ،شروع کسب و کار را تسهیل کرده است.
ملزم ساختن موسسان شرکت ها به اخذ عدم سوء پیشینه کیفری برای ثبت شرکت ،شروع کسب

2012

و کار را در ایران دشوارتر ساخته است( .در گزارش بانک جهانی ،به عنوان اقدامی در جهت تضعیف
وضعیت ایران درج شده است)

2014

شروع یک کسب و کار ساده تر با ساده کردن رزرو اسامی و مراحل ثبت شرکت
جدول  -5اقدامات ایران در راستای تسهیل دسترسی به برق

سال
2014

اقدامات
از طریق از بین بردن نیاز به مجوزهای حفاری برای اتصال به برق ،دسترسی به برق را تسهیل کرده
است.
جدول  -6اقدامات ایران در راستای تسهیل اخذ اعتبار

سال
2010
2017

اقدامات
تاسیس دفتر جدید اعتباری خصوصی که موجب بهبود وضعیت دسترسی به اطالعات اعتباری شد،
کسب اعتبار در ایران را تسهیل نمود.
گزارش گیری از خرده فروشان خودرو در زمینه پرداختهای اعتباری به منظور تسهیل دسترسی به
اطالعات اعتباری
جدول  -7اقدامات ایران در راستای ثبت مالکیت

سال
2020

اقدامات
افزایش میانگین ارزش مالیات انتقال مالکیت زمین در شهر تهران (در گزارش بانک جهانی ،به عنوان
اقدامی در جهت تضعیف وضعیت ایران درج شده است)
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جدول  -8اقدامات ایران در راستای حمایت از سرمایه گذار خرد
سال
2012

اقدامات
الزام افشای فوری اطالعات طرفین معامله در ایران موجب بهبود وضعیت حمایت از سرمایه گذار شد.

جدول  -9اقدامات ایران در راستای تسهیل تجارت فرامرزی
سال
2009
2016

اقدامات
کاهش زمان صادرات و واردات از طریق نصب و راه اندازی اسکنر در بنادر شهید رجایی و سازماندهی مجدد
دفاتر گمرکی برای جداسازی بازرسی کاالهای خاص (پتروشیمی و شیمیایی) از کاالهای عمومی
توسعه و بهبود خدمات صادرات و واردات از طریق پنجره واحد ملی
توسعه و بهبود خدمات صادرات و واردات از طریق پنجره واحد ملی

2019

شامل بهبود فرآیند بارگذاری اسناد واردات و صادرات و همچنین بهبود فرایند بازرسی و اداری برای صادرات
و واردات که در نهایت موجب کاهش زمان و هزینه انطباق اسنادی شده است.

جدول -10اقدامات ایران در راستای تسهیل اجرای قراردادها
سال
2010

اقدامات
ایجاد سیستم مدیریت پرونده الکترونیکی ،بایگانی الکترونیکی برخی اسناد و آگاهی از پیامهای متنی به
صورت الکترونیکی اجرای قراردادها را تسهیل کرده است.

جدول -11شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت
اقدامات

سال

شرایط اخذ مجوز ساخت در ایران از طریق ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی در تهران ،تسهیل فرایند کسب

2009

تاییده محل ،مجوزهای ساخت و گواهی های تکمیل ساختمان و کاهش زمان اتصاالت آب و برق تسهیل شده
است.

جدول -12پرداخت مالیات
سال
2009

اقدامات
تسهیل پرداخت مالیات توسط شرکت ها از طریق تبدیل مالیات بر فروش به مالیات بر ارزش افزوده
تسهیل پرداخت مالیات از طریق راهاندازی سیستم آنالین برای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ،درخواست

2019

آنالین استرداد مالیات بر ارزش افزوده ،سیستم آنالین ثبت اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکت و سیستم
پرداخت آنالین بدهی مالیاتی از طریق اتصال به بانک



