
  مراكز تحقيقاتي بين المللي در آئينه آمار و اطالعات

  

  سوم بخش

  )IBRD(بانك جهاني  2012گزارش سال  –فضاي كسب و كار 

  

  

  

  دكتر علي رشيدي

  1392ماه شهريور 



١ 

 

  فضاي كسب و كار 

  بانك جهاني  2012گزارش سال  - 1

مساعد و عوامل بانك جهاني همه ساله براي نشان دادن كوشش كشورها در راه ايجاد محيط 

شي تهيه مي كند كه تقريبا همه كشورهاي دنيا را پوشش مي دهد و همه توسعه اقتصادي گزار

  .لحاظ مي كندعوامل موثر در ايجاد و رونق فعاليت هاي اقتصادي را 

   نشان  1محيط كسب و كاراين شاخص تركيبي كه رتبه كشورها را در زمينه فراهم سازي 

مي دهد به سرمايه گذاران بين المللي و  داخلي مي نماياند كه كدام كشور براي سرمايه 

گذاري و فعاليت هاي اقتصادي مساعد است و در نتيجه روي آوردن ها و سرمايه گذاري ها 

شاخص ساالنه جهاني . اشتغال مولد و ازدياد درآمد مردم انها تحقق مي يابد اقتصادي، توسعه

فضاي كسب و كار در كشورها، مانند صف كشيدن در يك مسابقه جهاني براي جلب توجه 

سرمايه گذاران و فعالين اقتصادي در يك مسابقه و رقابت براي توسعه و رشد اقتصادي است و 

بقه يعني بيرون آمدن از مدار فقر و بدبختي و عقب ماندگي و برعكس جلو افتادن در اين مسا

مديريتي از نامساعد شدن فضاي كسب وكار و سقوط در رده بندي يعني فرار سرمايه ها و توان 

مقايسه سال به . رصادي، بيكاري و فقتدر دره سقوط و انحطاط اق يك كشور و رها كردن كشور

كشور و چه در سطح جهاني به مديران اقتصادي،  يكبراي اين شاخص چه  سال اجزاء

اجتماعي و سياسي يك كشور و به مديران نهاد هاي بين المللي مانند بانك جهاني، بانك هاي 

توسعه منطقه اي، بانك هاي سرمايه گذاري و وام دهندگان بزرگ نه تنها نشان مي دهد كه 

هر در بلكه  ،يت اقتصادي چيستوضع يك كشور از نظر قوانين و مقررات و هزينه يك فعال

ايجاد و راه اندازي و بهره برداري از يك فعاليت اقتصادي چقدر زمان بر است  ،مرحله و بخش

  .كه اين خود بزرگترين عامل بازدارنده سرمايه گذاري است

  سال به سال پوشش وسيعتري به  هابانك جهاني براي نشان دادن فضاي كسب و كار در كشور

و كار بطور كلي شامل آن دسته از متغيرهائي است كه صاحب كسب و كار يعني سرمايه گذار بر آنها تسلطي ندارد و ناگذير از  فضاي كسب. .1

  .اجراء و تحمل آن است
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 بانك 2012گزارش سال . كشورها و جزئيات عوامل مساعد و يا نا مساعد مربوط داده است

از نظر فضاي  زالندنومي كند كه در بين آنها گيرد و رتبه بندي  كشور را در بر مي 183جهاني 

در  )كشور 15(دارد و در بين كشورهاي منطقه را  144كسب و كار در دنيا اول و ايران رتبه 

عربستان سعودي در . ر چهار پله سقوط كرده استدر ظرف يكسال اخيرديف سيزدهم است 

  .دارد و در منطقه اول است 12جهان مرتبه 

متغير اقتصادي ، اداري، مقرراتي،  40سرفصل دارد و تقريبا  10ار شاخص فضاي كسب و ك

حقوقي، مالي و بانكي و زمان و وقت الزم براي گذراندن هر مرحله و انجام هر كار را پوشش 

  .مي دهد

  :سر فصل محاسبه شاخص فضاي كسب و كار ده

 :شروع يك كسب و كار - 1

 .براي شروع يك كسب و كار چهار متغير مورد بررسي است 

بايد از آن در فرآيند شروع كسب وكار كه مراحل يا تعداد اقدامات قانوني  - 1

 .گذشت و انجام داد

 براي كسب مجوز) تعداد روز(زمان الزم  - 2

 متقاضي حسب درصد درآمد سرانه هزينه اخذ مجوز شروع كار بر - 3

 .كسب و كار برحسب درآمد سرانهسرمايه اوليه الزم براي شروع  - 4

  :اخذ مجوز ساخت - 2

كه در مورد آن تعداد روزالزم براي كسب مجوز و هزينه الزم بر حسب درصد درآمد سرانه 

براي كسب مجوز ساخت و سهولت و يا سختي تعامل با مراجع قانوني صادركننده مجوز 

 .مورد بررسي قرار مي گيرد ساخت يك انبار صنعتي

 : عتياشتراك برق صن - 3

بر  ها ميزان هزينه ن الزم براي طي مراحل وكه در اين مورد تعداد مراحل اداري، زما

  .درآمد سرانه محاسبه مي شود درصد حسب
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  :ثبت دارائي - 4

و هزينه ثبت ) تعداد روز(در اين مورد تعداد مراحل اداري، زمان الزم براي ثبت دارائي

 .شوددارائي بر حسب درصد درآمد سرانه محاسبه مي 

 : اخذ اعتبار - 5

قدرت حقوق قانوني متقاضي، عمق اطالعات : نكته مورد توجه قرار مي گيرد 4در اين مورد 

قدرت حقوق قانوني معرف ميزان . اعتباري، پوشش دفاتر عمومي و پوشش دفاتر خصوصي

توقيف اموال، توديع (حمايت قانون از وام گيرندگان و وام دهندگان را مشخص مي كند

عمق اطالعات اعتباري درجه شناخت سيستم اعتبار دهنده از شخصي حقيقي يا ). وثيقه

عمق اطالعات اعتباري ريسك وام دهنده را با بهبود شناخت . حقوقي وام گيرنده است

 .واقعي وام گيرنده كاهش مي دهد

 :حمايت از سرمايه گذاران جزء -6

ن حمايت هاي اين شاخص حقوق سهامدارن خرد در شركت هاي سهامي عام و ميزا 

در اين مطالعه معامله مديران شركت با . قانوني و اجرائي از اين حقوق را نشان مي دهد

و ميزان دفاع سهامدارن در ) تضاد منافع(در مقابل مديران شركت و حفاظت از سهامداران 

 .مقابل مديران مورد بررسي قرار مي گيرد

 : پرداخت ماليات - 7

رض و پرداخت هاي اجباري به دولت و صندوق هاي در اين مورد تعداد ماليات و عوا

كه اگرچه از شركت گرفته نمي شود ولي براي شركت ماليات بر ارزش افزوده  و بازنشستگي

مراحل محاسبه و پرداخت، تعداد روزها . مسئوليت ها و هزينه هايي دارد، مورد توجه است

 .و نرخ ماليات رايج در اين محاسبه بكار مي رود

 :تجارت بين الملل مشاركت در - 8

در اين مورد كليه مراحل الزامي براي صادرات و واردات يك محموله استانداردكاال از طريق 

شامل كليه مراحل مربوط از توافق با امر  اين. حمل و نقل دريايي مورد توجه قرار مي گيرد

از و نرخ هزينه ها را كاال است كه تعداد مراحل، مدت زمان مورد ني ر تا صدورپيمانكا
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در اين مورد اسناد و مدارك مورد نياز براي صدور مفاصا حساب كاالي . دهد ميپوشش 

  .مبادله شده بين مرزها مورد بررسي قرار مي گيرد

 :اجراي قراردادها يا كارآمدي دستگاه قضائي - 9

تعداد . ي در هر كشور مراحلي دارد و زمان بر و پرهزينه استحل و فصل اختالفات تجار

مراحل، تعداد اسناد و مدارك، مراحل رسيدگي تا صدور راي، مراحل اجراء راي براي تهيه اين 

 .شاخص مورد بررسي قرار مي گيرد

 :انحالل يك فعاليت اقتصادي، رفع ناتواني از پرداخت ديون -10

اين شاخص تركيبي فضاي كسب وكار، زمان و هزينه و نرخ بازيابي تعهدات مالي در  

ئت فرآيند قضايي الزم براي انحالل، تسويه بدهي، برا. قراردادها را مورد توجه قرار مي دهد

  .فعاليت مورد مطالعه و ارزيابي است از تعهدات و شانس آغاز مجدد

  

  )جهانيمقايسه (فضاي كسب و كار در ايران  - 2

  2011پله نزول نسبت به سال  4 –كشور  183در بين  144ايران رتبه 

فضاي كسب و كار آسان و مساعد عامل شكوفائي و پويائي اقتصادي كشورها از طريق تشويق 

همه كشورها . سرمايه گذاران خارجي است توسط سرمايه گذاري چه توسط مردم بومي و چه

فضاي كسب و كار خود را بهبود بخشند و براي اين هدف تالش مي كنند در رقابت با يكديگر 

در باالترين سطح تصميم گيري ايجاد كرده اند، نكته كليدي در ايجاد  شوراي عالي كسب و كار

در اتخاذ  نظر خواهي از تشكل هاي اقتصادي خصوصي و مردمي ،مساعدفضاي كسب و كار 

  .سياست ها و روش ها است

ت به و نسب قرار داشت 144رد مطالعه در رديف كشور مو 183ايران در بين  2012در سال 

 13در رديف ) كشور 15(ايران در خاورميانه و شمال آفريقا  پله سقوط كرده بود 4سال قبل 

بعد از آن  .است قرار دارد و در منطقه در رديف اول 12عربستان در دنيا در رديف . قرار داشت

  .امارات، قطر و بحرين قرار دارند
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  سرفصل فضاي كسب و كار و موقعيت ايران) 10(ده-3

فرآيند قانوني موجود در هر كشور براي ايجاد كسب و كار يا : شروع كسب و كار - 1

مراحلي را كه متقاضي بايد طي كند، تعداد روزهائي را كه بايد صرف كند تا به اخذ 

ه حاسبه و مقايسم( ، هزينه هائي كه بايد بپردازد )پروانه تاسيس بگيرد(مجوز نائل آيد 

سرمايه اوليه الزم براي شروع يك ). فرد در هر كشور برحسب  درصد درآمد ملي سرانه

فعاليت اقتصادي، متغيرهائي هستند كه براي تهيه اين سرفصل مورد بررسي قرار مي 

 10با  2012رتبه ايران در اين بخش از شاخص كلي فضاي كسب و كار در سال . گيرد

است، عربستان سعودي در جهان مرتبه  53در رديف  2011ال  پله سقوط نسبت به س

 .دارد و زالندنو در جهان اول است 10

در اين سرفصل سه مولفه مورد بررسي است اول مراحل الزم براي اخذ : اخذ مجوز - 2

روز وقت بايد  320مرحله را بايد پشت سر گذاشت  16مجوز ساخت است كه در ايران 

بهترين (در حاليكه در عربستان . د سرانه فرد بايد هزينه كردبرابر درآم 5/3صرف كرد و 

درصد  19/0روز وقت مي گيرد و هزينه آن  75مرحله دارد  9اين كار ) در منطقه

عربستان در مورد اخذ مجوز در جهان رتبه چهارم دارد و هنگ . درآمد سرانه فرد است

است  164رديف  2012ل كنگ اول است، رتبه ايران در اين  سر فصل در جهان در سا

نكته مورد بررسي در اين سرفصل . سقوط كرده است 2011كه دو پله نسبت به سال 

سهولت يا سختي تعامل با مراكز قانوني و اداري براي اخذ مجوز ساخت يك سوله يا 

 .انبار براي مصارف صنعتي در شرايط واقعي و متعارف است

است  162رتبه ايران در جهان براي گرفتن برق صنعتي رديف  :اشتراك برق صنعتي - 3

برابر متوسط درآمد ملي  58/10روز وقت صرف كرد و  140مرحله گذشت و  7و بايد از 

مرحله را  4در جهان را دارد بايد  10سرانه هزينه كرد در حاليكه در امارات كه رتبه 

درصد درآمد ملي  146/0روزه مي شود برق گرفت و هزينه آن فقط  55طي كرد و 

 .در اشتراك برق ايرلند در جهان باالترين رتبه را دارد. سرانه مردم آن كشور است

است كه سه پله نسبت به  163در اين مورد  2012رتبه  ايران در سال : ثبت دارائي - 4

 5/10روز وقت صرف كرد و  36مرحله دارد و بايد  9سال قبل سقوط كرده است و 
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. در جهان از نظر ثبت دارائي ها بهترين است زالندنو. ي ها هزينه دارددرصد ارزش دارائ

در منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا عربستان مقام اول را دارد كه بايد تنها دو مرحله را 

 .روز وقت مي خواهد و هزينه ثبت دارائي صفر است 2طي كرد و 

ها براي اخذ اعتبار براي شروع رابطه فرد يا موسسه تازه تاسيس با بانك  :اخذ اعتبار - 5

 98پله سقوط،  2فعاليت اقتصادي اهميت حياتي دارد و در اين مورد رتبه كشور ما با 

امتياز ممكن  10از  4در جهان است و امتياز ما در شاخص قدرت حقوق قانوني فرد 

قدرت حقوق قانوني، . است 6از  4در شاخص عمق اطالعات اعتباري نيز امتياز ما .است

رجه حمايت قانوني از وام گيرندگان و وام دهندگان را مي سنجد تا درجه حمايت از د

توديع وثائق و توقيف اموال در اخذ ( دهديرندگان و وام دهندگان را نشان وام گ

در شاخص اخذ اعتبار، عمق اطالعات اعتباري درجه شناخت سيستم ). تسهيالت بانكي

هرچه عمق . تبار گيرنده سنجيده مي شودهاي اعتباري از فرد حقيقي و حقوقي اع

اطالعات اعتباري بيشتر باشد تصوير حقيقي تري از اعتبار گيرنده در اختيار سيستم 

در شاخص . بانكي مي گذارد و شانس خطا رفتن اعتبارات واگذاري را كمتر مي كند

، عربستان از اخذ اعتبار انگلستان رتبه اول را دارد و در منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا

 .نظر اخذ اعتبار باالترين رتبه را دارد

اين شاخص ميزان حقوق قانوني و اجرائي و درجه حمايت : حمايت از سرمايه گذاران -6

نكته اصلي . از سرمايه گذاران خرد در شركت هاي سهامي عام را اندازه گيري مي كند

 شركت با خود شركتدر اين شاخص شناخت و اندازه گيري رابطه و معامالت مديران 

موضوع تضاد منافع و اينكه سهامداران اقليت چه پوششي دارند و چه مي توانند . است

. در جهان است 166در اين زمينه  2012رتبه ايران در سال . بكنند مورد توجه است

، در  10از  5در شاخص توسعه افشاءگري، امتياز ما . زالندنو در اين زمينه اول است

و در شاخص سهولت پي گرد  10از  4سئوليت مديران امتياز ايران شاخص توسعه م

در شاخص قدرت حمايت از .  است 10شاخص ايران صفر از  ،سهامداران جزء از مديران

بنابراين عدم وجود حمايت از سرمايه گذاران . است 10از  3سرمايه گذاران امتياز ايران 

هامداران جزء عامل اصلي عدم جذب جزء و امكان پذير نبودن پي گرد مديران توسط س
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خانوادگي ماندن شركت هم علت و . سرمايه گذاران و سهامداران جزء به شركت ها است

  .هم معلول چنين وضعي است

به در اين شاخص انواع ماليات ها و عوارض و پرداخت هاي اجباري : پرداخت ماليات - 7

دارد و نيز ماليات بر ارزش بر درآمد اظهار شده تاثير  دولت و صندوق هاي بازنشستگي

افزوده كه حتي اگر توسط واحد توليدي پرداخت نشود ولي هزينه و مسئوليت هايي 

 . براي شركت دارد، مورد بررسي قرار مي گيرد

تعداد ماليات ها، زمان الزم براي انجام تعهدات و هزينه مربوط به انجام اين مسئوليت 

در جهان  126مرتبه سقوط ،  8با  2012ر سال مرتبه كشور ما د. ها مورد ارزيابي است

ساعت وقت مديران و  344و در مجموع  20است و تعداد ماليات و عوارض در ايران 

كانادا كمترين و سهل ترين سيستم . مسئولين شركت صرف اجراء اين تعهد است

  .در جهان را دارد 7مالياتي را دارد و امارات متحده عربي از اين نظر رتبه 

براي صادرات و ) اداري(در اين شاخص كليه مراحل الزامي : ت بين الملليتجار - 8

اسناد . واردات يك محموله استاندارد كاال از طريق حمل و نقل دريايي ارزيابي مي شود

و مدارك، زمان مورد نياز و هزينه هاي مربوط در هر مرحله تا صدور مفاصا حساب 

 138قرار مي گيرد، در اين زمينه رتبه ايران كاالي مبادله شده بين مرزها مورد بررسي 

روز بايد وقت صرف  25نوع سند احتياج است و  7در جهان است و براي صادرات به 

دالر  1275كرد تا يك محموله فرستاده شود و در مجموع هر كانتينر كاالي صادراتي 

گرفتن مجوز  روز وقت بايد صرف 32است و  8اسناد مورد نياز براي واردات . هزينه دارد

از  2012سنگاپور در جهان در سال . دالر هزينه دارد 1885يك كانتينر واردات كرد و 

جهاني  5در منطقه، امارات متحده عربي با رتبه  ، ونظر سهولت تجارت بين الملل اول

روز وقت مي گيرد  7نوع سند براي صادرات احتياج است و  4در مقام اول است كه به 

 .دالر هزينه دارد 630الي صادراتي و هر كانتينر كا

اطمينان از حل و فصل اختالفات تجاري در دستگاه قضائي از مهم  :اجراء قراردادها - 9

ترين عوامل مشوق وارد شدن به فضاي كسب و كار هم در داخل كشور و در سرمايه 

   در اين مورد تعداد مراحل، روزهاي رفت وآمد به. گذاري هاي بين المللي است
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ه هاي اداري و قضائي و هزينه هاي دادرسي تا زمان صدور يك راي مورد بررسي دستگا

قرار  50در رتبه  2012قرار مي گيرد و دراين زمينه نيز ايران با دو پله سقوط در سال 

روز وقت بايد صرف رفت و آمد به دادگستري براي هر پرونده كرد و  505در ايران . دارد

در دنيا لوكزامبورگ مقام اول را دارد . بايد هزينه كرددرصد مطالبه را  17در مجموع 

يعني كمترين زمان و هزينه براي حل و فصل اختالفات تجاري الزم است و در منطقه، 

 .يمن وضع بهتري از ايران دارد

در سالهاي گذشته شاخص ): ورشكستگي و اعسار( رفع ناتواني از پرداخت ديون -10

رفع ناتواني  "شاخص تازه اي بنام  2012ي از سال تهيه مي شد ول "انحالل يك فعاليت"

اين شاخص فرآيند اداري موجود در سيستم . جايگزين آن شده است "از پرداخت ديون

هاي قضايي در كشورهاي مختلف را از نظر زمان، هزينه و درصد بازيابي تعهدات مالي در 

 118نظر در جهان در رديف ايران از اين . قراردادها و پروژه هاي مختلف را بيان مي دارد

اتواني از پرداخت ديون سال طول مي كشد تا آثار ورشكستگي و ن 5/4قراردارد و حداقل 

اموال غير منقول شخص هزينه دارد و نرخ % 9شخص پاك شود ودر مجموع  از پرونده

ژاپن در دنيا از اين نظر . سنت از هر دالر خرج شده است 1/23بازيابي سرمايه گذاري ها 

رتبه . را دارد 76در منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا، عمان رتبه . قام اول را داردم

سنت را  8/36است و درآنجا از هر دالر صرف شده براي فعاليت اقتصادي  73عربستان 

 .مي توان بازيابي كرد

متغير مربوط به ايران  40گانه فضاي كسب وكار با بيش از  10شاخص هاي  "ذيال

كه در گزارش بانك جهاني نقل شده است در مقايسه با  2012و  2011در سالهاي 

ايران در . بهترين كشور در منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا نشان داده مي شود

بدترين . قرار دارد 144رديف سقوط كرده است و در رديف  4سال گذشته 

در مقابل شاخص حمايت از سرمايه گذاران جزء  ،وضعيت در ايران در اين مورد

 .مديران است
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  گزارش بانك جهاني - 1جدول 

  2012- 2011رديف ايران در شاخص جهاني فضاي كسب و كار 

  مقايسه با بهترين ها در جهان و منطقه

  

  ايران در منطقه  بهترين در منطقه  بهترين در جهان  2011  2012  موضوع

  كشور 183فضاي كسب و كار 
  مقام ايران

144  

  مقام ايران

140  
  13رديف   )جهان 12رتبه (عربستان   زالندنو

    10عربستان   زالندنو  43  53  )مرتبه(شروع كسب و كار-1

    3عربستان  كانادا  6  6  )تعداد(مراحل

    5عربستان   زالندنو  8  8  )روز(زمان

    1/3عمان  دانمارك  4  8/3  )درآمد سرانهدرصد  (هزينه 

    )صفر(يمن -عمان -عربستان  كشور 82  8/0  7/0  سرمايه اوليه پرداختيدرصد 

    )روز4( عربستان  هنگ كنگ  162  164  )روز(اخذ مجوز ساخت-2

    )9(عربستان   دانمارك  16  16  )تعداد(مراحل

    46امارات   سنگاپور  320  320  )روز(زمان

    4/5امارات   قطر  375  6/355  )درصد درآمد سرانه(هزينه 

    10امارات   ايسلند  163  162  )رتبه(اشتراك برق -3

    10امارات -عربستان  آلمان  7  7  )تعداد(مراحل

    35يمن   آلمان  140  140  )روز(زمان

    6/14امارات   ژاپن  4/1108  5/1058  )درآمد سرانهدرصد (هزينه

    1عربستان   زالندنو  159  163  )رتبه(دارائي ثبت -4

    1عربستان  پرتقال  9  9  )تعداد(مراحل

    روز1امارات   پرتقال  36  36  )روز(زمان 

    )0(عربستان صفر   اسلواكي  5/10  5/10  )درصد ارزش دارائي(هزينه

    48عربستان   انگليس  96  98  )رتبه(اخذ اعتبار  -5

    5عربستان  زالندنو  4  4  )10-0(شاخص قدرت حقوقي 

    6عربستان   ژاپن  4  4  )6-0(  شاخص عمق اطالعات اعتباري

    )0عراق -عربستان( 7/0يمن   پرتقال  7/22  5/26  )درصد بزرگساالن(پوشش دفاتر عمومي 
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    2/29امارات   زالندنو  5/4  4/24  )درصد بزرگساالن(پوشش دفاتر خصوصي 

    17عربستان   زالندنو  166  166  )رتبه(حمايت از سرمايه گذاران  -6

    9عربستان   فرانسه  5  5  )10-0(شاخص توسعه افشاءگري

    8عربستان   سنگاپور  4  4  )10-0(شاخص توسعه مسئوليت مديران

    4عمان -عمارات-اردن  زالندنو  0  0  )10-0(شاخص سهولت پي گرد توسط سهامداران

    7عربستان   زالندنو  3  3  )10-0(شاخص قدرت حمايت از سرمايه گذاران

    7امارات   كانادا  118  126  )رتبه در جهان(پرداخت ماليات -7

    14امارات -عربستان-عمان  نروژ  20  20  )تعداد(پرداخت 

    12امارات   لوكزامبورگ  344  344  )شده در سالساعت صرف (زمان

    5امارات   سنگاپور  131  138  )رتبه(تجارت بين الملل  -8

    8عمان   سنگاپور  7  7  )تعداد(اسناد مورد نياز صادرات

    7امارات   هنگ كنگ  25  25  )روز(زمان مورد نياز صادرات 

    دالر 630امارات   مالزي  1090  1275  )كانتينر/دالر(هزينه صادرات

    5عربستان و امارات   فرانسه  8  8  )تعداد(اسناد مورد نياز واردات

    روز 9عمان   سنگاپور  32  32  زمان مورد نياز واردات

    دالر 686عربستان   مالزي  1725  1885  )كانتينر/دالر(هزينه واردات

    روز 38يمن  لوكزامبورگ  48  50  )رتبه در جهان(اجراي قرارداد ها-9

    روز 520عراق  -يمن  سنگاپور  505  505  )روز(زمان 

    درصد 5/13عمان   يونان  17  17  )درصدمطالبه(هزينه

    36يمن   ايرلند  39  39  )تعداد(مراحل

    73عربستان   ژاپن  117  118  رفع ناتواني از پرداخت ديون-10

    سال 5/1عربستان   ايرلند  5/4  5/4  )سال(زمان

    درصد 4عمان   سنگاپور  9  9  )درصد اموال غير منقول(هزينه

    8/36عربستان  ژاپن  1/23  1/23  )نسبت هر دالر(نرخ بازيابي
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 )2جدول (                        (MENA)ولت فضاي كسب و كار در منطقه منا  شاخص سه

ز نظر فضاي كسب و كار در جهان و در منطقه اول است تركيه در دوره غير از سنگاپور كه ا

تونس . در جهان ارتقاء بخشد 65به  91توانسته است مقام خود از  2007-2011ساله  4

در  129به  2007در سال  119برعكس مقام ايران از . رسيده است 55به 80نيز از مقام 

. است 166به  145وضع عراق نيز مشابه ايران سقوط از . سقوط كرده است 2011سال 

عراق نيز در سال . سقوط كرده است 15به  13نيز از  مقام ايران در بين كشورهاي منطقه

بهترين كشور اصالح كننده فضاي كسب و كار در . در منطقه قرار دارد 19در رتبه  2011

 2011در سال  94به  2007در سال  165مصر مي باشد كه مقام خود را از  منا منطقه

  .رسيده است 2011ل در سا 10در منطقه به رتبه  17ارتقاء داده است  و از مقام 

  

  2007- 2011مقايسه شاخص هاي فضاي كسب و كار چهار كشور منتخب ايران، مصر، تركيه و عربستان دوره  - 2جدول 

  حوزه
  عربستان  مصر  تركيه  ايران

2007  2011  2007  2011  2007  2011  2007  2011  

  13)2(  156)15(  18)3(  125)10(  45)5(  53)3(  42)4(  64)5(  تاسيس و راه اندازي شركت

  14)2(  44)3(  154)19(  169)17(  137)16(  148)15(  143)18(  16)167(  اخذ مجوز

    21)3(    144)15(    126)16(    141)14(  استخدام و اخراج نيروي كار

  1)1(  4)1(  93)12(  89)11(  38)6(  54)7(  156)18(  143)16(  ثبت مالكيت

  46)2(  69)2(  72)3(  69)2(  72)3(  69)2(  89)4(  109)4(  اخذ اعتبار

  16)2(  16)2(  74)5(  73)6(  59)4(  57)5(  167)11(  165)10(  حمايت از سرمايه گذاران

  6)4(  7)3(  136)17(  136)15(  75)13(  73)10(  115)15(  115)12(  پرداخت ماليات

  18)3(  19)3(  21)4(  30)4(  76)9(  19)3(  131)18(  133)15(  تجارت برون مرزي

  140)15(  139)14(  143)17(  143)15(  26)2(  25)2(  49)4(  54)5(  اجراي قراردادها

  65)8(  60)4(  131)16(  131)14(  115)14(  119)13(  111)13(  108)12(  انحالل شركت ها

  35،44)2(  39،33)2(  93،55)11(  94،33)9(  71،44)8(  70،44)6(  111،44)15(  114،55)13(  ميانگين شاخص ها
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  1جلب سرمايه گذاري هاي مستقيم خصوصي خارجيفضاي كسب و كار مساعد كليد  -4

از نظر تجربي و تاريخي كمبود درآمد و پس انداز و در نتيجه ناكافي بودن سرمايه گذاري در 

اقتصاد دليل توسعه نيافتگي ممالك كمتر توسعه يافته شناخته شده است و بنابراين ازدياد 

  .في شده استسرمايه گذاري بعنوان موتور محركه توسعه اقتصادي معر

حداقل در هفتاد سال اخير در بسياري از ) FDPI(سرمايه گذاري مستقيم خصوصي خارجي 

ممالك در حال توسعه مشگل گشاي توسعه نيافتگي بوده است و اقتصاد هاي تازه توسعه يافته 

مثل كره، مالزي، تركيه،شيلي، برزيل، هندوستان، با جذب سرمايه گذاري هاي خصوصي 

تازه عقب ماندگي و يا توسعه نيافتگي را پشت سر گذاشته اند و نام كشورهاي  خارجي مرحله

كشورهاي عمده  20را پيدا كرده اند و امروز در زمره ممالك توسعه يافته در گروه  صنعتي شده

  .اقتصادي جهان جاي گرفته اند

  چرا سرمايه گذاري مستقيم خصوصي خارجي ؟

گذاري دولتي در بخش هاي خاصي از اقتصاد توسعه  داشتن سرمايه به تنهايي و يا سرمايه

ربي با وجود داشتن درآمد و پس انداز بسيار باال الك نفت خيز عمم. اقتصادي بوجود نمي آورد

هنوز ذاتا توسعه نيافته هستند و خرج پول نفت با وجود باال بردن مصرف داخلي و باال بردن 

آنها در بين ممالك صادركننده كاالهاي صنعتي  سطح زندگي از راه ازدياد واردات ، جائي براي

باز نكرده است و طبقه كارگر صنعتي و كارآفرين صنعتي در مقايسه با كشورهاي بسيار 

  . كوچكتر مثال بلغارستان و يونان در آنها جائي ندارد

سرمايه . سرمايه گذاري مستقيم خصوصي خارجي سه صفت كليدي سرمايه گذاري است 

 را عني اينكه سرمايه گذار خارجي خود مستقيما زمين را مي خرد، كارخانهگذاري مستقيم ي

ند در باره نوع محصول و مقدار و بازار تصميم مي گيرد و سود وزيان را و مديريت مي كايجاد 

سرمايه گذار خصوصي خارجي مجبور است طبق قواعد بازار و مطابق مقررات . تقبل مي كند

در حاليكه سرمايه گذار دولتي خارجي با بهره گيري از قدرت . مايدرقابتي حاكم بر بازار عمل ن

         و نفوذ سياسي، بازار و رقابت داخلي را منحرف مي كند و اقتصاد رانتي را بوجود مي اورد يا 

  بخـــش  حتي سرمايه گذاري خصوصي خارجي اگرچه مستقيم هم باشد ولي بدليل تمركز در

ك ييا بيشتر سهام داراي حق راي در  )%10(رجي خالص ورود سرمايه براي بدست آوردن حق مديريت دائم مستقيم خا گذاري سرمايه.1

  .موسسه در يك اقتصاد غير از كشور خود صاحب سرمايه است
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مانند سرمايه . از اقتصاد غير مرتبط با نيازهاي اقتصاد داخلي توسعه اقتصادي نمي آوردخاصي 

بخش معدن و حتي ايجاد صنعت مربوط در داخل كشور  گذاري مستقيم خصوصي خارجي در

با هدف صدور محصوالت سرمايه گذاري هاي شركت نفت انگليس و ايران در جنوب ايران 

در صنعت نفت  آرامكودر شيلي ، سرمايه گذاري هاي  آناكونداسرمايه گذاري ها شركت مس 

شيمي ها اگرچه درجه بهره عربستان و حتي سرمايه گذاري هاي خارجيان در بسياري از پترو

مي برد و درآمد بيشتري عايد مملكت مي كند ولي  از نفت و فرآورده هاي نفتي را باالبرداري 

  .غالبا ربطي به اقتصاد و توسعه اقتصادي كشور بمعني واقعي ندارد

سرمايه گذاري مستقيم خصوصي خارجي موردنظر و مطلوب حداقل هفت كمك حياتي به 

  :حال توسعه مي نمايداقتصاد كشور در 

بجاي وام دولت و شركت هاي دولتي از مراكز مالي (تامين سرمايه توسط سرمايه گذار  - 1

 )بين المللي با شرايط كمرشكن و تحميلي

رمايه گذار و يا فن انتقال فن آوري توسط سرمايه گذار چه فن آوري انحصاري خود س - 2

 كارگيري ماشين آالت صنعتي تازهب آوري مرتبط با

انتقال تخصص هاي مديريتي و كارگري مرتبط با اداره شركت و توسعه بخش هاي  - 3

 تحقيقاتي ، صادراتي ، خريد و انبار داري، حسابداري و تربيت پرسنل

ايجاد كاالهاي صنعتي قابل صدور به بازارهاي جهاني، پيدا كردن سهم در بازارهاي  - 4

قر در بازار جهاني، مانند نام جهاني، غالبا با استفاده از امتيازات شركت مادر مست

 تجاري، عوامل توزيع كننده، امكانات اعتباري

 بهبود توان كيفي نيروي كار داخلي در اثر كارآموزي و آموزش - 5

 باال بردن استاندارد توليدات داخلي -6

حركت دادن اقتصاد داخلي بطرف اقتصاد بازار و باز ناشي از ضرورت هاي رقابت وفشار  - 7

ي براي پذيرش واقعيت ها توسط مقامات داخلي و احياء و تقويت سرمايه گذاران خارج

 بخش خصوصي

سرمايه گذاري مستقيم خصوصي خارجي وقتي به كمال مي رسد كه سرمايه گذار خارجي، 

واحد صنعتي ايجاد شده در كشور ديگر را جزئي از ساختار توليدي خود بداند و بطور 

، طرز عرضه و ارائه محصوالت ، صدور به ممالك روزمره در تامين مواد اوليه، ماشين آالت 

مصرف كننده، تامين اعتبارات ، وصول مطالبات، شركت سرمايه گذاري شده و وابسته به 

 . خود را هدايت كند
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مراكز (برقرار شدن رابطه كاري روزمره بين مراكز تحقيقاتي شركت مادر و شركت وابسته  

R+D (ت مادر به شركت وابسته استبهترين نشانه شناخت درصد تعهد شرك.  

جذب سرمايه گذاري هاي مستقيم خصوصي خارجي در سطح جهان يك مسئله رقابتي است 

يا فيات را ترغيب كنيم  GEيعني چگونه يك سرمايه گذار خصوصي خارجي مثال شركت بنز يا 

عوامل مشوق اعطائي كه عامل كاهش هزينه ها . بجاي كره در ايران سرمايه گذاري كند

االبردن مرغوبيت و بهره وري و باالخره سودآور بودن سرمايه گذاري مي شود بايد روشن باشد ب

حداكثر شرايط مساعد را فراهم كردن اكنون جزئي از . و در جذب سرمايه گذار بسيار موثر است

بنظر . اجتماعي دولت هاي مسئول در صحنه جهاني شده است - سياست گذاري اقتصادي 

كشورهائي كه قادر به جذب سرمايه گذاري ) توسعه و تجارت سازمان ملل كميسيون( آنكتاد

مستقيم خارجي نباشند در معرض خطر حاشيه اي شدن در صحنه اقتصاد جهاني قرار مي 

مقايسه نقش ويتنام، تايلند، بنگالدش با عراق، ايران در دو دهه اخير درس بزرگي . ( گيرند

  )دارد

سرمايه گذاري هاي خارجي جدا از مسائل سياسي و امنيتي جلب  وفقيت يا عدم موفقيت درم

. در داخل كشور بستگي دارد فضاي كسب و كار موجودبه  ،مخصوص هر كشور در سطح جهاني

سرمايه گذار خارجي فضاي كسب و كار موجود در هر كشور را با كشور ديگر مقايسه مي كند و 

موسسات . وامل منفي كمتر باشدبجائي مي رود كه فضاي كسب و كار مساعد تر و يا ع

تحقيقاتي بين المللي تمام متغيرهاي مرتبط با فضاي كسب و كار را شناسائي و آنها را درجه 

بطور ) كشور 196(بندي و طبقه بندي كرده اند و بطور تطبيقي براي تمام كشورهاي جهان 

سي، فضاي كسب و كار دربرگيرنده عوامل سيا. مستمر و ساالنه ارائه مي كنند

اين شاخص ها حركت و روند كشورها در شرايط رقابت . اقتصادي،اجتماعي و فنĤوري است

  .جهاني و يكي شدن اقتصاد جهاني را نشان مي دهند

  :ارائه دماسنج اصالحات اقتصادي توسط بانك جهاني

بطوريكه ديديم گزارش ساالنه فضاي كسب و كار در كشورها توسط بانك جهاني تحت عنوان 

)Doing business (10  مرحله از عمر يك كسب وكار را از زمان شكل گيري تا انحالل

مطالعات تطبيقي در سطح جهان نشان داده است كه بهبود شاخص هاي  .پوشش مي دهد

فضاي كسب وكار در يك كشور در فاصله كوتاهي به جذب بيشتر سرمايه گذاري هاي 
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ت كه نتيجه آن رشد اقتصادي و خصوصي خارجي در فضاي اقتصاد جهاني منجر شده اس

  .ازدياد رفاه ملي در كشور جاذب سرمايه خارجي است

  FDIرابطه فضاي كسب و كار با جلب و جذب 

ميليارد دالر در  207بشدت افزايش يافته است و از  سال اخير 20سرمايه گذاري خارجي در 

سرمايه گذاري  2007در سال . (رسيده است 2010ميليارد دالر در سال  1250به  1990

سرمايه گذاري خارجي در منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا ). ميليارد دالر بود 1900خارجي 

(MENA)  2010تا  2000برابر و بين سال  6ميالدي  2000تا سال  1900نيز بين سال 

  .برابر شد كه سهم اين ممالك از سرمايه گذاري هاي خارجي را باال برد 12ميالدي 

به سرعت افزايش يافته است و در سال  2001مايه خارجي به منطقه منا از سال كال ورود سر

كل ورود سرمايه خارجي به كشورهاي در حال %  4/14ميليارد دالر رسيد كه  95به  2008

معادل ( 2000ميليارد دالر در سال  6/5توسعه است كه در مقايسه با ورود سرمايه خارجي 

  .افزايش چشم گيري را نشان مي دهد) جيكل سرمايه گذاري هاي خار% 2/2

انعكاس مثبت وضعيت اقتصادي منطقه مخصوصا در  منارشد سريع ورود سرمايه به منطقه 

بهبود دائم در فضاي كسب و كار ، چهار  (GCC)ممالك نفتي شوراي همكاري خليج فارس 

. چوب هاي مقرراتي عالوه بر خصوصي سازي موسسات دولتي در بسياري از ممالك مي باشد

 2009اين روند مثبت در اثر بحران اقتصادي جهاني قطع شد و جريان سرمايه خارجي در سال 

هاي سياسي در  بحران. ديگر سقوط كرد% 12نيز  2010كاهش يافت و در سال % 25حدود 

ممالك عربي و لغو تعداد زيادي از پروژه هاي بزرگ در عربستان سعودي احتماال ورود سرمايه 

  .خارجي را بازهم كاهش داده است

كشور باالي ورود سرمايه گذاري هاي خارجي  20يكي از  2010عربستان سعودي در سال 

سيه هشتم و هندوستان مقام چين دوم، برزيل پنجم، رو. (بوده و مقام دوازدهم را داشت

ام و امارات متحده عربي  42ام، لبنان  39مقام مصر سي و پنجم، قطر ) چهاردهم را داشتند

  .)ام بود 45
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و بانك جهاني نشان مي دهد كه بين فضاي كسب و كار و جذب سرمايه   آنكتاد مطالعات

سنگاپور كه از نظر فضاي كسب وكار . گذاري هاي مستقيم خارجي رابطه مستقيم وجود دارد

-2009بندر بسيار كوچكي است در دوره سه ساله -در دنيا اول است با وجود اينكه كشور

كسب و كار  عربستان كه شاخص سهولت. ه استاشتد FDIميليون دالر  21166ساالنه  2007

ميزان جذب سرمايه خارجي آن از سال . ارتقاء يافته است 11به  2007در سال  38آن از 

افزايش يافته  2009ميليون دالر در سال  35512به  2007ميليون دالر در سال  22821

و بطور متوسط  رسانده است 65به  91تركيه در همين دوره شاخص خود را از مقام . است

مقام ايران در جلب . ميليون دالر سرمايه گذاري خارجي مستقيم داشته است 15927ساالنه 

سقوط كرده است در دوره  2009در سال  129به  2007در سال  119سرمايه خارجي از 

داشته است كه بواسطه متمركز  FDIميليون دالر ورود  2100بطور متوسط  2009-2007

  .گانه ذكر شده نداشته است 10و گاز اثري بر اقتصاد داخلي از كانال هاي  بودن در بخش نفت

 2007-2011 عملكرد منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در جذب سرمايه گذاري هاي خارجي

  )3جدول(

ميليارد دالر درسال  6/133خارجي از  خصوصيكاهش كل جذب سرمايه گذاري  - 1

 ميليارد دالر 3/118به  2007

ميليون دالر در سال كه  6228) كشور شامل سنگاپور 19(جذب هر كشور ميانگين  - 2

ميانگين جذب سرمايه در ايران در اين . . ميليون دالر را نشان مي دهد 7035سقوط از 

  )بيشتر در بخش نفت و پتروشيمي.(ميليون دالر بوده است 2100دوره سه ساله 
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  )3(جدول 

  2010  2005  2000  )درصد(منا نسبت به توليد ناخالص داخلي  ورود سرمايه هاي خارجي به منطقه

  1/3  7/4  9/0  منا كشورهاي صادر كننده نفت

  6/1  2/1  4/0  منا ممالك در حال توسعه صادر كننده نفت

  4/5  4/8  6/4  منا ممالك وارد كننده نفت

  

  )4(جدول 

 MENAممالك منا 

  )درصد(2010سهم از ورود سرمايه هاي خارجي سال   )10از صفر تا ( 2011شاخص حمايت از سرمايه گذاران 

 4/41 عربستان 3/9 سنگاپور

 4/9 مصر 0/7 عربستان

 1/8 قطر 3/6 كويت

 3/7 لبنان 0/6 قطر

 8/5 امارات متحده عربي 7/5 بحرين

 6/5 ليبي 7/5 تركيه

 3/5 ايران 3/5 مصر

 4/3 الجزاير 3/5 الجزاير

 0/3 عمان  0/5 عمان

 6/10 بقيه منا 0/5 لبنان

   7/4 سوريه

   0/3 ايران
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