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 چکیده
الملل، تأثیرات شگرفی را بر نظاا    های سنجش عملکرد در عرصه بین گسترش دامنه رژیم

هایی که کشاورها را باا یکاریگر مسایساه      ذاشته است. به طور خاص، رژیماداره کشورها گ

هاا،   تاوهیی بار انگیا ه    کننار، تاأثیرات بابال    بنری مای  ها را امتیازدهی و رتبه کرده و آن

گذاران گذاشته و آباروی سیاساتمراران و    ها، افکار عمومی و سرمایه مشی تصمیمات، خط

وکاار، یکای از بررتمنارترین     کسا    انجاا    ولتانرازنر. شاخص سی مریران را به خطر می

شاود.   المللی است که توسط بانک هیانی هارایت و ششاتیبانی مای    های سنجش بین رژیم

مواهیه سیاستمراران، مریران، برنه کارشناسی و افکار عماومی ایاران باا ایان شااخص،      

ی و عااری از  هاا، تسریبااآ آن را خن ا    ای ایجابی است و در مسایسه با سایر شااخص  مواهیه

کار در کشور اسات.   و های ششتیبان دانسته که هرف آن کمک به بیبود فضای کس  ارزش

شناسی کیفی، با باازخوانی خاساتگاه و    کنر با استفاده از یک روش این شژوهش تالش می

دسات دهار. دو     تاری از ایان شاروژه باه     فلسفه طرح این شاخص، نخست تصاویر کامال  
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فناوری نر  باا آن داشاته باشار. ساو  باا ارا اه       به عنوان یک ای از منظر شاخص  مواهیه

وکار  کس   انجا  سیولت   چگونه شاخص دهر شواهری عینی و ملموس از ایران، نشان می

کاار را در   و گذاران کسا   مشی به عنوان یک اب ار، فشار اهتماعی ایجاد کرده، ذهنیت خط

دهای و   وکار ایران را هرایت، هیات  مواهیه با مسا ل این حیطه شکل داده و فضای کس 

وکاار بایار از گاذر     هاای ایان شاژوهش، بیباود فضاای کسا        کنر. طبق یافتاه  کنترل می

هاای شربساامر     ای از ابرامات و تحوالت ابتصادی و کارآفرینی دنبال شود و رتباه  مجموعه

 وکار داللت ناچی ی بر این میم دارد.  هیانی در زمینه سیولت کس 

هاای سانجش، شااخص،     وکار، رژیام  کس  انجا    بانک هیانی، سیولت: یکلید های هواژ

 کار، بررت نر ، فناوری نر  و فضای کس 

 



 

 

 مقدمه

های فراوان آن و  مداخله سخت و مستقیم نظامی در کشورها، به دلیل هزینهامروزه 
( و 1389عدم پذیرش افکار عمومی به میزان زیادی کم شده )اماامی و همکااران،   

ای از ابزارهاای   واطالعات، باعث شده تاا ممموعاه   های ارتباطات فناوریگسترش 
طراز با موضوعات سیاسی و هدایت افکاار عماومی اهمیات یاباد و      وزن و هم هم

کننده از متغیرهای سخت، فیزیکی و اقتصادی باه سامت ابزارهاا و     جریانات تعیین
 (.  1394امی، ج پاک فیروزآبادی و دامن کنشگران نرم هدایت شوند )دهقانی

های  یکی از ابزارهایی که حامل بار عظیمی از اطالعات و اثرگذاری در عرصه
هاای   های تولید شده توسط ساازمان  های سنمش و شاخص المللی است، رژیم بین
روز در حال افازایش   ها روزبه ها و سایر فعاالن است که تعداد آن المللی، دولت بین

  انماام  شااخص سالولت    »ار اثرگاذار،  هاای سانمش بسای    است. از جملاه رژیام  
ای ارتقاا داده   است که توسط بانک جلانی تولید شده و به شکل دوره« 1وکار کسب
کاار و باازار و    و شود. این شاخص توانسته توجه سیاساتمداران، فعااالن کساب    می

سالولت   کشور جلان را به خود جلب کناد )گازارش   190افکارعمومی در بیش از 
(، موضوعی که در ایاران نیاز باه میازان زیاادی در کاانون       2018ر، وکا کسب انمام  

 توجه قرار گرفته است.  
پژوهان دانشگاهی  کار و دانش و تاکنون مواجله مسئوالن سیاسی، فعاالن کسب

ای ایمابی و با پذیرش کامل و بادون تممال در مباانی     با این رژیم سنمش، مواجله
ای   رض بار آن باوده و هسات کاه قاعاده     تر، فا  نظری آن بوده است. به بیان واضح
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وجاود دارد و تنلاا نقاش    « وکاار  انمام کسب سلولت »شده در جلان به نام  پذیرفته
تاالش بارای   »و « اجارای اصاالحات تقاضاشاده   »، «همراهی و همنوایی»کشورها، 

معروف سالیانه اعالمی توسط باناک جلاانی اسات.    « بندی باالکشیدن خود در رتبه
های انمام شاده در کشاور، معطاوف باه بررسای       طالعات و پژوهشتقریباً تمامی م

اسات )باه   کاار کشاور باوده     و نشانگرهای این شاخص و تمثیر آن بر فضای کسب
اساکویی   ؛ پاایتختی 1395؛ حسینی، 1395ملربانی و همکاران،  عنوان نمونه ر.ک به

؛ 1392، ؛ مارادی 1392؛ بابامرادی، 1395؛ امینی و نوروزی، 1395اکبری،  و طبقچی
 (.  1391بختیاری و شایسته، 

پژوهی کشور باه دور ماناده،    آن چه از نگاه و تیررس بدنه کارشناسی و دانش
با این پروژه، به عناوان یاک ابازار ملام      « شاخص»ای از منظر  در گام اول، مواجله

یاا هماان الگاوی اداره جلاان،      1کنترل و پایش است. در ادبیات حکمرانی جلاانی 
فنااوری  »هاا باا عناوان     بسیار کلیدی و ملمی دارناد. از شااخص   ها نقش شاخص
. برای فلم نحوه اثرگاذاری  (2012و همکاران،  2)داویسیاد شده است « حکمرانی

و قدرت نفوذ این پاروژه ملام در کشاورها، و ساازوکار تامثیر آن، فلام چیساتی        
 ضرورت دارد تا بتوان آگاهانه با آن مواجه شد.« شاخص»

کاار   و کنیم که آیا شاخص سالولت کساب   ین نکته را بررسی میدر گام دوم، ا
ایان   هدفمندگذارد؟ چون در اثرگذاری  کار ایران اثر می و به راستی بر فضای کسب

  کااار کشااور تردیااد وجااود دارد و همااواره مواجلااه و شاااخص باار فضااای کسااب
ای خنثای و   کار با ایان شااخص، مواجلاه    و گذاران و فعاالن عرصه کسب مشی خط

انگاشتن آن بوده است. بنابراین سازوکار اثرگاذاری احتماالی و در    از ارزش  عاری 
کار ایران توساط ایان    و دهی و هدایت احتمالی فضای کسب نتیمه چگونگی جلت

گیرد. بدین منظور شواهدی از دنیاا و ایاران    پروژه و شاخص مورد بررسی قرار می
این شاخص چگوناه در جلاان و در    گیرند تا نشان داده شود مورد مطالعه قرار می

کاار و هادایت و    و تواناد بار گفتماان سیاسای و عملیااتی محایط کساب        ایران می
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اثرگذاری آن ماثثر باشاد. ایان فلام از آن جلات ضارورت دارد کاه نسابت باه          
های  کار ایران، خودآگاهی و بینش و گذاری و اداره محیط کسب مشی حکمرانی، خط
کاار باه    و هاای نظاام اداره کساب    مشای  تقلیال خاط  دهد و ماان  از   ارزشمندی می

شود. بارای ایان ملام، ضامن بررسای خاساتگاه        های ناقص و غیرکارا می برداشت
ای از شاواهد، ساازوکار کانش ایان      نظری خیزش این شااخص و اراهاه ممموعاه   

شااود. در پایااان نیااز  شاااخص، در سااسلر سیاساات و در مقااام اجاارا شااکافته ماای 
 شود.   اجله اراهه میرهنمودهایی برای نحوه مو

انگاری حاکمیات ایان    که قصد نویسندگان، مقابله، نفی یا نادیده روشن است
الملال نیسات. بناابراین در مقدماه ایان مقالاه، از خطاهاای         شاخص در عرصه بین

جویاد. ایان مقالاه در پای آن      ادراکی که ممکن است دامنگیرش شود، براهات مای  
وکار باید کنار گذاشته شود. همچناین   کسب انمام نیست که بگوید شاخص سلولت

خواهاد ماان  از    ذیال آن نیسات. عاالوه بار آن، نمای     های  نماگردر مقام مبارزه با 
کار در ایران شود. ایان   و فرآیندهای اصالحی در حال انمام در زمینه مقررات کسب

بخشی برای مواجله آگاهاناه و فلام ایان شااخص      پژوهش ماهیت خود را آگاهی
 آگاهانه را به دنبال خواهد داشت.شده و  های حساب البته کنش داند که می

 مروری بر ادبیات نظری. 1

 المللی های سنجش بین رژیم. 1-1

الملال را   های دستگاه بزرگ حکمرانی باین  سنمش عملکرد، بخش ملمی از پروژه
المللی، معطوف به سانمش   های بین دهد. بخش ملمی از پروتکل سازمان شکل می
شاود و   بی است که کمتر به صورت یک کل و نظام باه آن نگریساته مای   و ارزشیا

شاود، در   المللی دیاده مای   های بین معموالً به صورت فعالیت جانبی برخی سازمان
گوییم.  مند است و از این رو به آن رژیم یا نظام می حالی که فعالیتی آگاهانه و نظام

گذاران و  ها، سرمایه ها دولت مشی های سنمش و ارزیابی، بر خط خروجی این رژیم
و همکااران،   1گاذارد )کلای   دیگر کنشگران سیاسی و اقتصادی به شدت تامثیر مای  
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2016  .) 
الملل اثرگذار باشاند،   های سنمش، در عرصه بین گونه نیست که همه رژیم این

اما دالیل محکمی وجود دارد که این جریان، آگاهانه تحت برخی شرایط، تامثیرات  
دهد که شکل جدیادی از معاادالت اعماال     اعی شگرفی را شکل میو قدرت اجتم

های ممیزه ایان شاکل از    قدرت نرم را در جلان ایماد کرده است. از جمله ویژگی
تواند توسط کنشگران متعددی ایماد شود و اعماال آن تااب     قدرت آن است که می

د که برخی توجلی وجود دار شواهد قابل (.2011، 1ها نیست )مری اختیارات دولت
، 2دهند )کلی و سایمونز  های سنمش و پایش واکنش نشان می رهبران ملی، به رژیم

هاای   مشای  ها و نشانگرها، تمثیر شگرفی را بار خاط   ها و شاخص این رژیم (.2017
بنادی   ها، رتباه  اند. از جمله این شاخص تنظیمی کشورها در سرتاسر جلان گذاشته

هاای اصاالحی در عرصاه     باً بر همه گفتماان کار است که تقری و کسب انمام سلولت
کار غلبه یافته است. اگرچه این شاخص در روزهای نخست مطار  شادن،    و کسب

ها را در سرتاسر جلان ناگزیر کارده   یک اقدام غیر اجباری بوده، اما در ادامه دولت
هاا و اقادامات    ای از تالش تا برای برآورده ساختن انتظارات بانک جلانی ممموعه

 (.2016سازمان دهند )کلی و همکاران، را 

 های سنجش ها، قلب رژیم شاخص. 1-2

جلاوه ایان نظاام     تارین  ملمها هستند که در واق   های سنمش، شاخص قلب رژیم
گاذاری، پاردازش، و تولیاد اطالعاات هساتند. هار        آوری، برچساب  گسترده جم 

تعاددی از  تااکنون توصایفات م   شاود.  ای از نشانگر ساخته می شاخص از ممموعه
هاا باه عناوان فنااوری حکمرانای       المللی اراهه شده است. شاخص های بین شاخص

(، شکل پنلان کنترل اجتماعی )کلی و سایمونز،  2012جلانی )داویس و همکاران، 
(، ابزارهاای ارزشایابی )داویاس و    2004، 3کنندگان پیچیدگی )مورس (، ساده2015

                                                                                                                                 

1  . Merry  

2  . Simmons  

3  . Morse  



 113     در هدایت نظام حکمرانیهای فراملی  بازخوانی ابعاد شاخص

(، ابزارهاایی  2015، 2روم و کویرکمحبوب جلب توجه )ب 1(، افزار2012همکاران، 
(، ابازار  2015(، ابزارهاای پاایش )کلای و سایمونز،     XVI: 2004)مورس،  قدرتمند
(، ابزارهااای فشااار باار  114: 2004؛ مااورس، 14: 2016سااازی )مااری،  شاارمگین

ن و افازایش  (، ابزار پاسخگو کردن مسائوال 2015 گذاران )کلی و سیمونز، مشی خط
( و توصیفات متعدد دیگار معرفای   3: 2016، 3ینگزبریآگاهی عمومی )داویس و ک

هاای   سازی دساتورکار ساازمان   های توسعه و عملیاتی ها در برنامه اند. شاخص شده
شود چگونه پروژه  بدیل دارند. در ادامه نشان داده می المللی، نقشی کلیدی و بی بین

ها در کشورها کار و وکار که قرار است هادی و بلبوددهنده کسب کسب انمام سلولت
 وکار داده است. کسب انمام سلولت« شاخص»باشد، جای خود را به 

 کار و کسب  انجام چیستی شاخص سهولت. 1-3

ای در بانک جلانی کلید خورد که بعدها اثرات شگرفی  ، پروژه2002از حدود سال 
وکار، دسات   کسب انمام کار در پلنای جلان داشت. پروژه سلولت و بر محیط کسب

ها وجود داشات و   های اندکی درباره آن هایی گذاشت که پیش از آن، داده رصهبر ع
گذاری کشورها را به میزان زیادی تحت تمثیر قرار داد. بعاد از   مشی بعدها نظام خط

هاا   کار با آن و معرفی، کشورها به تکاپو افتادند و وضعیت فرآیندهایی که یک کسب
مال میانگین یک جما  جباری در چناد    مواجه است را گزارش کردند تا پس از اع

(. 2015، 4عرصه، در قالب یک عدد و یک رتبه باه مقایساه گاذارده شاود )بسالی     
 11وکاار آماده،    کساب  انماام  شاخص سلولت 2019مطابق آن چه در گزارش سال 

کارها توسط این شاخص هدف قرار داده شده کاه باه شار      و عرصه حیات کسب
 آمده است: 1جدول 
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 وکار کسب انجام ی ذیل شاخص سهولتنشانگرها و معیارها. 1 جدول

 گیری شده )معیارها( آن چه اندازه نماگر
 رتبه ایران

 کشور( 190)از 
اندازی(  )راه آغاز

 وکارکسب
یک شرکت  آغاز فعالیتها، زمان، هزیده و حداقل سرمایه موردنیاز پرداختی برای  رویه

 مسئولیت محدودبا 
173 

اخذ مجوز برای 
 وسازساخت

ها، زمان و هزیده تکمیل همه تشریفات الزم برای ساخت یک انبار و سازوکارهای  رویه
 وسازکدترل کیفیت و  ایمدی در سیستم مجوزدهی ساخت

86 

 108 ها ها، زمان و هزیده اتصال به شبکه برق، اطمیدان از تأمین برق و شفافیت تعرفه رویه دسترسی به برق
 90 ها، زمان و هزیده انتقال مالکیت و کیفیت نظام مدیریت زمین رویه  ثبت مالکیت

 99 های اطالعات اعتباری و سیستم 1قوانین سپردن وثایق اموال مدقول اخذ اعتبار

حمایت از 
 گذاران خرد سرمایه

 173 و در حاکمیت شرکتی 2حقوق سهامداران خرد در مبادالت مرتبط با اشخاص وابسته

 پرداخت مالیات
های اجباری یک شرکت برای تبعیت از همه  ها، زمان و مالیات کل و سهم پرداخت

 3مقررات مالیاتی و همچدین فرآیددهای پس از تشکیل پرونده
149 

 121 4زمان و هزیده الزم برای صادرات محصوالت با مزیت رقابتی و واردات قطعات اتومبیل تجارت فرامرزی

اجرای آور بودن  الزام
 قراردادها

 89 زمان و هزیده مورد نیاز برای حل یک اختالف تجاری و کیفیت فرآیددهای قضایی

 پرداخت دیون
زمان، هزیده، پیامدها و نرخ بازگشت ورشکستگی تجاری و قدرت چارچوب قانونی برای 

 پرداخت دیون
131 

مقررات بازار نیروی 
 کار

 کیفی شغلپذیری در مقررات اشتغال و ابعاد  انعطاف
آتی  های از سال

در محاسبات 
 شود لحاظ می

 2019وکار،  کسب انمام گزارش سلولت

 شناسی پژوهش روش. 2

و به لحاظ هادف جاز     گیرد شناسی کیفی بلره می  ای از روش این پژوهش از گونه
اساتراتژی پاژوهش، مطالعاه یاا بررسای      . شود های ارزشیابی محسوب می پژوهش

 مطالعاه  پژوهشاگر . اسات  توصایفی  هاای  پاژوهش  اناوا   از یکیموردی است که 
 بررسای  شامار  بای  هاای  جنباه  از را آن و پرداختاه  «ماورد » یک انتخاب به موردی

کاه در ایان    (151: 1385 هاومن، ) باشاد  چیازی  هار  تواناد  مای  مورد یک. کند می
شکل غالب حاکم بر رویکردهای  .وکار است کسب پژوهش، شاخص سلولت انمام
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های تشریحی، تحلیال ماتن یاا     های هدفمند، گردآوری داده از نمونهکیفی، استفاده 
هاای   ها و جاداول و تفسایر شخصای یافتاه     تصاویر، اراهه اطالعات در قالب شکل

پاژوهش باه طاور عاام، و      اماا (. 15: 1391اسات )کرساول،   آن پژوهش و نظاایر  
 از مراحال را  و مانظم  پژوهش کیفی به طور خاص، بیش از آن که یک سیر خطای 

مراحل رفت و برگشاتی، تغییار   از ای  در بطن خود داشته باشد، متشکل از ممموعه
(. xi:2008 و همکااران،  1است )بوث مانند آنمسیر پژوهش، خالقیت، هنرمندی و 

پژوهش ممکن است تغییر کند؛ اصال  شاود؛ درهاا باه روی ورود     ،در این فرآیند
بار پژوهشاگر گشاوده شاود      های جدید باز شود، و به ناگاه معاانی جدیادی   داده

هااا و  ای از شاایوه پااژوهش حاضاار نیااز از ممموعااه(. 248-249: 1391)کرسااول، 
ای،  گیرد. بدین منظور ترکیبی از مطالعات کتابخاناه  ابزارهای پژوهش کیفی بلره می

هاای منتشار شاده در زمیناه      گیری از شواهد، تحلیل محتوای متون و گازارش  بلره
هاا یاا    برداری از ساخنرانی  های قابل بلره ر، و داللتوکا کسب انمام شاخص سلولت

 های مسئوالن کشور استفاده کرده است.   ابالغیه
های  ها مقاله، کتاب، گزارش، و دیگر اسناد مرتبط از پایگاه در این پژوهش، ده

های منتشر شاده باناک    ، گزارش2اطالعات علمی الکترونیک، پایگاه اخبار نکسیس
ها و گفتگوهای مسئوالن اقتصاادی کشاور و مانناد آن     ارشها، گز جلانی، مصاحبه

ها تا رسیدن به حد کفایت ادامه داشاته   مرور شده است و جستموی کدها و گزاره
است، یعنی تا جایی که زمینه را برای استدالل در فرآیناد پاژوهش و اقناا  نظاری     
فااراهم آورد. هاادف از ایاان جسااتموها، فلاام فرآینااد اثرگااذاری شاااخص        

هاای   مشای  دهای خاط   کار کشور و جلت و وکار بر فضای کسب کسب انمام سلولت
ملاای، گفتمااان مساائوالن حاااکم و افکااار عمااومی بااوده اساات. همچنااین باارای   

بارای شامارش کلماات پربساامد در      10افزار انویاوو   سازی شواهد از نرم برجسته
 وکار استفاده شده است. کسب المللی سلولت انمام های بین گزارش

انتقاادی و اساتداللی بارای باه     -ای از نگاه تحلیلای  ین مقاله از گونههمچنین ا
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های حاکم در زمیناه   تصویر کشیدن نگاهی متفاوت و مخدوش کردن برخی انگاره
است. بدین منظور، تالش نویساندگان    وکار بلره گرفته کسب انمام شاخص سلولت

 مسائله متفااوت باه   ها یا فرآیندها و یا نحوه نگاه  فرض نقد برخی پیشمعطوف به 
دچاار چاالش و تغییار کناد. در      نسبت به وضعیت حاکم،را  اننگاه مخاطب بوده تا
نگااه متفااوت و باه      مشارکت علمی این رویکرد در توسعه دانش،بخشی از  ،واق 

که بیشتر در فلسافه   شده است هم ریختن فضای ذهنی حاکم و تلقی رایج و تثبیت
 .ریشه دارد مطالعات انتقادینظری 

وکار: خاستگاه، دالیل پیدایش و جایگاه فعلیی   کسب انجام پروژه سهولت. 3

 آن

وکار بر فضاای کشاورها و    کسب انمام برای فلم چگونگی اثرگذاری پروژه سلولت
کار ایران، نخست الزم است خاستگاه آن شناخته شده و جایگااه آن   و فضای کسب

مارور  کاار در جریاان اسات     و بهایی که در عرصه کس را در مقایسه با سایر پروژه
 شود.

 وکار کسب انجام المللی سهولت زایش پروژه بین .3-1

تارین   در دهه نود میالدی، بخش ملمی از جریان توساعه، در دسات یکای از ملام    
الملل، یعنی بانک جلانی بود. این باناک کاه وفیفاه     گذاری بین های سرمایه سازمان

ها و یاا مشاارکت در    از طریق ضمانت وامگذاری  قانونی و هدف آن، بلبود سرمایه
(، نگاه خاود را تغییار داد   1989، 1تممین مالی خصوصی بود )توافقنامه بانک جلانی

هاا برآماد و    گذاری اندک در برخی عرصاه  و به دنبال دالیل بنیادین چرایی سرمایه
کارهاا دانسات )کلای و همکااران،      و ترین دلیل آن را مقررات بسیار زیاد کسب ملم
پژوهان دانشگاهی و پژوهشاگران باناک، شارو  باه      (. در همان زمان، دانش2016
گذاری و نتایج اقتصاادی   آوری اطالعاتی کردند که بین حمم مقررات، سرمایه جم 

تاوجلی از ایان    کارد. تعاداد قابال    مانند رشد و توسعه، پیوند تمربای برقارار مای   
باه عناوان نموناه    یری است )المللی قابل رهگ های بین ها در سایت سازمان گزارش
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مباانی  . (2006و همکااران،   2؛ باوهلیم 2003، 1اساتاندارد  هزینه مدل به راهنمای ر.ک.
پژوهی که بسایار   رفته کامل شد و در مقاالت و نشریات دانش نظری نشانگرها رفته

پرارجا  بود، انعکاس یافت. مقاله طرا  اصلی ایان پاروژه کاه موضاو  آن موانا       
هاای   اشاره باه آن دارد کاه هزیناه   کارها در سرتاسر جلان است،  و باندازی کس راه

وکار در عمده کشورها بسیار باالست و کشورهایی که دولت  رسمی ورود به کسب
تر است و فسااد کمتار    وکار سبک ها به کسب کوچکتری دارند مقررات ورود در آن
پژوهای   ش داناش این مقاله با اساتناد باه بخا    و اقتصاد غیررسمی کوچکتری دارند.

و همکااران،   3بار مورد ارجا  قرار گرفته اسات )دیمنکاوف   4361گوگل، تاکنون 
2002.) 

 کارویژه و هدف پروژه. 3-2

ها از مقاررات کمتار و    اگر شرکت»اصوالً فرض زیربنایی این شاخص آن است که 
 ،4مساتقل  ارزشایابی  )گاروه « کنناد  تری تبعیت کنند، با احتمال بیشتری رشد می ساده
2008 :xiدهاد حامال    وکار امتیااز مای   های کسب ای که به کاهش هزینه بندی (. رتبه

وکارها را خفه کرده و مان  از رشاد   مقررات بیش از حد،  کسب»این پیام است که 
 «.شود ها می و توسعه آن

طراحای شاده تاا     وکاار  کسب  انمام  (، شاخص سلولت2000) 5به گفته الول
لانی برای تحاول در کشاورهای جلاان دوم و جلاان     های بلندمدت بانک ج تالش

کاه در آن توساعه   « پیشاگام »و « در حاال فلاور  »ها به بازارهاای   سوم و تبدیل آن
 شود را سارعت بخشاد.   گذاری خارجی حمایت مالی می اقتصادی از طریق سرمایه

( در این فرآیند، شااخص سالولت انماام    2004، 6به گفته برخی صاحبنظران )پک
پذیری نیست، بلکه ابزاری بارای   گیری رقابت نلا یک طر  برای اندازهوکار ت کسب
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هاای نئاولیبرال و تحاول از راه دور اسات. بار ایان اسااس         مشی انتقال سری  خط
المللای   گاذاران باین   کشورها به قصد بلبود رتبه، در عمل تعلد خود را باه سارمایه  

، 2دهناد )شاوهث   ینشاان ما   1وکارپساند  سازی اقدامات کساب  برای طراحی و پیاده
2015.) 

ای از اقادامات   توجه شود که این امکاان وجاود داشات کاه صارفاً ممموعاه      
بنادی، یاک تصامیم     اصالحی اراهه شود؛ اما تصمیم بانک جلانی برای ایماد رتباه 

های ملی کشورها باود.   مشی عامدانه و جزهی از یک راهبرد، برای اثرگذاری بر خط
ای از ترازهاا   به طور خاص برای ساخت ممموعاه این سبک ارتباطی فعال و زنده، 

مساتقل،   ارزشایابی  طراحی شد تا کشورها را در این عرصه به رقابت انادازد )گاروه  
2008:xxvi.) 

 کار و پشتوانه نظری پروژه سهولت کسب. 3-3

وکاار نیاز مناادی و     الملل، پروژه سلولت کساب  ای در عرصه بین همانند هر پروژه
اصول و مفروضات یک مکتب خاص است. اساساً این پروژه ای از  وامدار ممموعه

منطباق بار    را  در پی کاهش مقررات و مداخله از سوی دولت اسات کاه دقیقااً آن   
 (.2006، 3دهد )فاگنر نئولیبرال در توسعه اقتصادی قرار می« دولت رقابتی»الگوی 

اتژیک های اساتر  نئولیبرالیسم، تممین مالی مستقیم توسط دولت را برای شرکت
-گذاری مستقیم خارجی را به عنوان عاالی  های اقتصادی رد کرده و سرمایه و بخش

داناد و حتای آن را مقادم بار      ترین شکل تممین ماالی خاارجی بارای توساعه مای     
داناد   ای خارجی مای  های توسعه های تماری یا کمک ، وام4گذاری پورتفویی سرمایه
گاذاری   ق و جاذب سارمایه  (. نخساتین شارت تحقا   84: 2007و همکاران، 5)فلسس

های سرمایه اسات کاه دقیقااً     مستقیم خارجی، حذف موان  مرزی و فراملی جریان
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( کاه از  1990است )ویلیامسون، « اجما  واشنگتن»مشی اقتصاد خرد  منطبق بر خط
های ایاالت متحاده   طریق یک شبکه جلانی از اقتصاددانان دولتی که توسط دانشگاه

(. شاااخص 2007، 1لادینااه شااده اساات )چااویروث انااد ن آمریکااا تربیاات شااده 
وکار نیز با تکیه بر آزادسازی سرمایه، ابزاری برای توسعه رژیام   کسب انمام سلولت

گذاری نئولیبرال به اصالحات اقتصاد خرد است کاه بارای بلباود     مشی فراملی خط
این پروژه توانساته باه ابازاری    بنابراین،  .طراحی شده است« گذاری فضای سرمایه»

ای از دستورکارهای اصالحی نئولیبرال اقتصادی مبادل   برای اشاعه و گسترش دسته
کاار   و ای از اقدامات و فرآینادها در زمیناه کساب    شود که خواهان کنارگذاردن پاره

 (.151-152: 2015شده است )شوهث، 
وکار در مسااهلی   های شاخص سلولت انمام کسب در واق  تمکیدات و توصیه

هاا،   هاای دولتای از طریاق کااهش تعاداد رویاه       کردن دخالات  اهنظیر حذف یا کوت
انادازی   هاا، مقاررات و مانناد آن )در نماگرهاایی نظیار راه      مشای  زمان، خاط  مدت
وساز، دسترسی باه بار ، ثبات مالکیات، پرداخات       وکار، اخذ مموز ساخت کسب

دیااون( و از سااوی دیگاار حمایاات از مالکیاات خصوصاای در مقاباال کنتاارل و    
دولتای )در هماه نماگرهاا( در کشاورها و همچناین در ساطح        گاذاری  مشای  خط
المللای و تاالش بارای حاذف موانا  تماارت فرامارزی )در نمااگر تماارت           بین

آور  المللی )در نماگر الازام  فرامرزی( و اخذ حمایت قضایی برای فعاالن ملی و بین
تاا  بودن اجرای قراردادها، اخذ اعتباار، پرداخات دیاون و مانناد آن( باعاث شاده       

هاا ذکار ناام شاد، ایان شااخص را تملای و منطباق باا           پژوهاانی کاه از آن   دانش
های اقتصاد نئولیبرال و به پشتوانه آن ببینند؛ چرا که در اقتصاد نئولیبرال نیز  سیاست

حذف تممین مساتقیم ماالی   »بر گردش فرامرزی سرمایه و حذف دخالت مستقیم و 
هاای اقتصاادی داده    باه ساایر بخاش    ها از سوی دولت تمکید شده و اولویت بنگاه
تار از هماه تاممین ماالی      های استراتژیک و ملم شود و همچنین بر فعالیت بنگاه می

 (.2007)فلسس، « شود الی تمکید میترین شکل تممین م خارجی به عنوان عالی
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 ای و عملیاتی مؤثر پشتیبانی رسانه. 3-4

شاود، کارکناان باناک      بنادی ایان شااخص منتشار مای      هر ساله که گازارش رتباه  
اندازی کرده و به موازات آن، یاک گاروه    ای خیلی گسترده را راه های رسانه کمسین

اصالحی مستقل، به صاورت جداگاناه، مبتنای بار نشاانگرهای ایان شااخص، باا         
های مورد نظر بانک، به شکلی مثثر، عملیاتی شود.  مشی کند تا خط کشورها کار می

در فضای ممازی دارد، و عالوه بر یک صافحه  این شاخص، حضور بسیار مثثری 
باوک و   نظیر فیساجتماعی  های های متعدد(، در شبکه پدیا )و ترجمه به زبان ویکی

نیاز   هایی نظیار اسالیدشار   و وبسایتنظیر یوتیوب  های اجتماعی رسانهلینکدین و 
حضور دارد. در نتیمه، اقدامات فعال بانک جلاانی، توجلاات زیاادی را باه خاود      

جادول  رفته در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته است.  ب کرده و رفتهجل
ای که در دانشگاه هاروارد تولیدشده ایماد شده  ای ابر رسانه بر اساس پایگاه داده 2

 های رقیب است: ای بین میزان توجه به شاخص و مقایسه

 (2016 همکاران، و یکل)وکار  صه کسبهای رقیب عر سهم بازاری شاخص .2 جدول

 نام شاخص ردیف
تعداد 
 کلیک

 نام شاخص ردیف درصد
تعداد 
 کلیک

 درصد

 2.8 1234 آزادی اقتصادی فریزر 5 65.26 28798 وکار کسبسهولت انجام  1
 2.20 973 پذیری جهانی بددی رقابت رتبه 6 16.46 7263 پذیری جهانی رقابت 2
 0.62 272 توانمددسازی تجاری 7 8.07 3563 آزادی اقتصادی هریتج 3
 0.29 126 فوربز وکار کسببهترین کشورها برای  8 4.31 1901 پایش کارآفریدی جهانی 4

وکار تاا   کسب انمام ها بر وبسایت شاخص سلولت دهنده تعداد کلیک نشان 1نمودار 
 دهی این شاخص است.   و جلت 2016سال 

 (2016 همکاران، و کار )کلی و کسب انجام سهولت روند توجه به وبسایت شاخص .1 نمودار
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سااله اخیار )منتلای باه      گوگل )گوگل ترند( در یاک  جستموی روندگیری از موتور
دهاد بسایاری از کشاورها، باه خصاوص کشاورهای در        ( نشان مای 2018دسامبر 
اند. نیمریاه در صادر    هتوسعه به میزان زیادی به این شاخص واکنش نشان داد حال

ترتیب کشاورهای هندوساتان، فیلیساین، کنیاا،      آمار جستمو قرار دارد. پس از آن به
ساعودی و ماالزی قارار     عربی، پاکستان، بنگالدش، عربستان متحده سنگاپور، امارات

ها، همساایگان ایاران هساتند. ایان      دارند. عمده این کشورها آسیایی و سه تا از آن
ای کاه   از قرار گرفتن این شاخص در کانون توجه است به گونه موارد همگی نشان

برخی کشورها بیش از آن که در پی کسب رهنمودهایی عماومی دربااره مقاررات    
(. 2016اند )کلی و همکاران،  باشند، در پی مشاوره برای بلبود جایگاه خویش بوده

کارده و  دهیم چگونه این شاخص، فشاار اجتمااعی تولیاد     در بخش بعد نشان می
 دهد.   کار را جلت می و فضای کسب

دهیی فایای    وکیار در جهیت   کسیب  انجام سهولتشاخص  هایسازوکار. 4

 کار و کسب

وکار از طریق چاه   در ابتدا الزم است تشریح شود که شاخص سلولت انمام کسب
گذارد و چگونه باه عناوان یاک     کار کشورها اثر می و سازوکارهایی بر فضای کسب

ملماوس و عملیااتی   ارهای حکمرانی جلانی را باه سامت نتاایج    فناوری، دستورک
 سازد. رهنمون می

 محوری و عددگرایی داده. 4-1

هایی  ها را واقعیت ای است که مخاطبان، آن های عددی به گونه ماهیت اعداد و داده
کنناد. ایان امار باه خصاوص زماانی کاه توساط          ناپذیر قلمداد می مسلَّم و خدشه

شود، اثر بیشتری دارد و نحوه تولید، ترکیب و اراهه  للی تولید میالم های بین سازمان
شاود   آن کامالً قطعی و بدون تردید توسط عموم مردم و عمده نخبگان پذیرفته می

لاای، بااه خااوبی بااه قاادرت اثرگااذاری و المل هااای بااین ( سااازمان2008، 1)آرناادت
ن باه عناوان ابازاری    اند و از آ های کمّی عددی پی برده االتبا  دانستن شاخص الزم

                                                                                                                                 

1  . Arndt  
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 جویند. قدرتمند بلره می
وکاار را باه سامت سیساتم      کساب  انماام  بانک جلانی، آگاهانه پروژه سلولت

بنادی آن   بندی و طراحی شاخص سو  داده است. یعنی محور این پروژه رتبه رتبه
است که همراهی کشورها را جلب کرده و اذهان عماومی را هماراه ساازد و آن را    

بنادی، و   کناد. بارای آن کاه جایگااه ایان رتباه       ای مطالبات آتی میاهرم فشاری بر
نشاان  « وکار کسب انمام پروژه سلولت»بندی را در  قدرت عدد واحد حاصل از رتبه

 2018، نقشاه مفلاومی گازارش ساال     10 1افزار انویاوو  با استفاده از نرم داده شود،
 .شود ترسیم می

 ویوو  افزار ان وکار با استفاده از نرم کسب انجام سهولت 2018مفهومی گزارش  نقشه .2 نمودار

 

 های پژوهش ممخذ: یافته

تار   ای بیشتر در این گزارش تکرار شاده باشاد، بازرگ    ، هر چه کلمه2طبق نمودار 
، Indexشاود، کلماات    شود. همان طور که در نماودار بااال دیاده مای     نشان داده می

Score ،Rank  وNumber    اناد؛ یعنای    جز  پربسامدترین کلمات ایان گازارش باوده

                                                                                                                                 

1  . Nvivo  
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بنادی اسات تاا     یاابی در پای رتباه    جاای عارضاه   رسد گزارش، به اساساً به نظر می
 بندی را تحت فشار قرار دهد.   کشورهای ذیل رتبه

 چشمی وهم رقابت و چشم. 4-2

یلند خود تمایل به مقایسه کردن در ذات انسان نلادینه است و جوام  و کشورها ما
تارین اساناد   را با سایر جوام  و ملل مقایساه کنناد. اساسااً ایان مقایساه در عاالی      

انداز کشور نیز نلادینه شده و جملاوری اساالمی    راهبردی کشور، یعنی سند چشم
ایران، با کشورهای منطقه مورد مقایسه قرار گرفته است. مطابق ماتن قاانون برناماه    

اقدام قانونی در جلت اصال  قوانین، مقاررات  با دولت مکلف شده »ششم توسعه، 
ای امن، سالم، سالل و شافاف ساازد تاا در      گونه کار را به و ها، محیط کسب و رویه

پاذیری   پایان سال چلارم اجرای قانون برنامه، رتباه ایاران در دو شااخص رقابات    
المللی حقو  مالکیت در میان کشورهای منطقه ساند   های بین المللی و شاخص بین
 این مقایسه و ایمااد رقابات، در ذات شااخص   «. انداز به رتبه سوم ارتقا یابد شمچ

 کار نیز وجود دارد. و سلولت کسب
کناد، باعاث    ساختار و فضایی که گزارش ساالیانه ایان شااخص فاراهم مای     

زدایی بنویسند و اقادامات   شود تا کشورها از روی دست یکدیگر مشق مقررات می
. معموالً مسائوالن کشاورها، در وهلاه نخسات خاود را باا       شده را پیاده کنند تعیین

هاا رقابات دارناد، مقایساه      همسایگان یا سایر کشورهایی که در یک منطقاه باا آن  
شود و  ها ایماد می چشمی و رقابت مضاعف بین آن وهم ای از چشم کنند و گونه می

ه اصاالحات  اند، اقادام با   بر اساس اقداماتی که همسایگان یا رقبا به سمت آن رفته
ای از  شاود تاا گوناه    کنند. این امر سابب مای   کار خود می و خاصی در فضای کسب

های رقاابتی کشاورها    سازی داخلی در اقتصاد کشورها اتفا  بیفتد و ویژگی یکسان
یک اندازه، به تن هماه برازناده   »نادیده انگاشته شود. بر اساس منطق این شاخص، 

رها برای توساعه یاا هماان مراحال توساعه      ، و نگاهی به مزیت رقابتی کشو«است
شاود، و   رو باشد که به نشانگرها نیز وزن خاصای داده نمای   ندارد، و شاید از همین

شاود. در ایان    ها داده می همه یکسان در کنار هم گذاشته شده و جم  جبری به آن
نزدیکای باه   »وضعیت، حتی شرایط عمومی که غیر از مقررات مستقیم باشد، نظیار  
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گیارد   و ... نیز مورد توجه قرار نمای « تورم»، «کیفیت زیرساخت»، «ای بزرگبازاره
برای رقابات  « یک زمین بازی صاف و هموار»(. فرض، 154-156: 2015)شوهث، 

اند تا برای موفقیت تاالش   است که در آن همه کشورها در نقطه برابری قرار گرفته
هاای   مشای  در خاط « اماتبلتارین اقاد  »کنند و از طریق اتخاذ ترکیبای مناساب از   

 (.156: 2015عه دست یابند )شوهث، توانند به مدل بلینه توس اقتصادی می

 اهرم فشار اجتماعی. 4-3

کار، اعمال فشاار اجتمااعی اسات و     و یکی از سازوکارهای شاخص سلولت کسب
شاود. فرآیناد    بنادی اعماال مای    این فشار از طریق فرآیند سنمش و در نتیمه رتبه

هاای شافاف ایمااد     لیسات  شاخص، همراه با انتشار مانظم و چاک   سنمش در این
پذیری رهباران و مقاماات مسائول فعاال در      اصالحات است که باعث شده واکنش

گری تقویت شود. یعنی این نظام سنمش، باعث نوعی از اثر اجتماعی  عرصه تنظیم
 ( و مقاماات 2011، 1شاود )هانسان   اندرکاران ایان عرصاه مای    برای فشار بر دست

دهااد.  تحاات تاامثیر و فشااار قاارار ماای « پااذیری واکاانش»گاار را از طریااق  تنظاایم
تمایال  »پذیری که در روانشناسی اجتماعی مورد تمکید اسات عبارتسات از:    واکنش

افراد برای تغییر رفتار خاود در واکانش باه قارار گارفتن تحات شارایط پاایش و         
افاراد بدانناد تحات     (. همانند آزمایش هاثورن، اگر2015)کلی و سیمونز، « نظارت

کنناااد. شااااخص  پاااایش و کنتااارل هساااتند رفتاااار خاااود را عاااوض مااای   
ای )باا همتایاان و یاا     هاای مقایساه   وکار نیز، از طریق قضااوت  کسب انمام سلولت

 کند.   پذیری را تشدید می کشورهای همتا(، واکنش

 سازی شرمگین. 4-4

هاایی   دیگر از سارمایه های فیزیکی، مالی انسانی و اجتماعی، یکی  عالوه بر سرمایه
اسات  « 2سرمایه آبرویای »الملل نیازمندند،  که کشورها به شدت به آن در عرصه بین

بنادی شااخص    هاا باه رتباه    (. یکی از دالیلی که ممکن است دولت2007)فلسس، 

                                                                                                                                 

1  . Hansen 

2  . Reputational capital  
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مند باشند، توجه به مخاطبان داخلی است تاا بتوانناد    وکار عالقه کسب انمام سلولت
کناد تاا در پای     کنند. در نتیمه، مسئوالن امر را وادار میکسب « آبرویی»برای خود 

آیند. افکاار عماومی دربااره     های سیاسی داخلی بر جذب، حفظ یا تخریب حمایت
شاود؛ هار چاه در ایان      هاا مای   هایی است که با سایر دولت دولت، متمثر از مقایسه

شات )کلای   تر بیرون بیایند، افکار عمومی احساس بلتری خواهد دا ها موفق مقایسه
(. حتی در مواردی، ترس از انتشار درگستره عمومی و دریافات  2016و همکاران، 

ای از  توانااد مساائوالن دولتاای را وادار بااه دسااته هااای داخلاای منفاای، ماای واکاانش
 (.2016ال  کند )کلی و همکاران، های پیشدستانه برای اص مشی خط

« کارشناسان»سط هایی که تو های دولتی نیز نسبت به سنمش برخی بوروکرات
خصوص وقتی به تنلایی مسائول عملکارد    شود حساسند، به بانک جلانی انمام می

تواناد نشاان از شایساتگی     هاا مای   بنادی  ها محسوب شوند. رتباه  در یکی از عرصه
تواند نشان از شایستگی یاک بخاش یاا یاک      شخصی یک فرد مسئول باشد؛ یا می

نشاانگرهای موجاود در شااخص    بوروکراسی تلقی شود. به عناوان مثاال، برخای    
ای مورد توجاه مسائوالن    دلیل ماهیت تخصصی و حرفهوکار، به کسب انمام سلولت

بنادی یاا    دوره بعادی درجاه  »کنناد قبال از آن کاه     که سعی مای  امر هستند؛ طوری
هاا را اعماال کنناد تاا از خفات و       مشای  فرا رسد، اصالحات الزم در خط« ارزیابی

 (.104-108: 2017قو  اجتناب شود )کلی، رسوایی احتمالی، قبل از و
شاده و   بندی مباحث اراهاه  پیش از ورود به بخش بعدی مقاله، به منظور جم 

تری داشته باشد، الزم است قدری بیشتر به  شده شکل عینی برای آن که مطالب بیان
هاای ادعاایی،    وکاار ورود شاود تاا گازاره     محتوای شاخص سلولت انماام کساب  

 درک باشد.   تر و قابل ملموس
بعاد،   10وکار )همانگوناه کاه اشااره شاد(، در      شاخص سلولت انمام کسب

دهاد. هار کادام از ایان ابعااد،       وکار کشورها را مورد بررسی قرار می محیط کسب
ها مشتمل بر تعادادی گویاه یاا آیاتم      متشکل از تعدادی مثلفه و هر کدام از مثلفه

وعات مرتبط با تعداد مراحال  است که به صورت عینی و مشخص به یکی از موض
پاردازد.   ها، مدت زمان، میزان هزینه، حداقل سرمایه موردنیاز و مانند آن می یا رویه
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وکاار، صارفاً باه موضاوعات بااال       اندازی( کساب  به عنوان نمونه نماگر شرو  )راه
پردازد و برخی مالحظات قانونی که در کشور ماا وجاود دارد و ممکان اسات      می

نظار از بساتر    ن فرآیند شود را نادیده گرفته و نماره نلاایی را صارف   باعث اطاله ای
کند. بارای مثاال، طباق     فرد کشور، با کشورهای دیگر مقایسه می به قانونی و منحصر

تواند زن خود را از حرفه یاا صانعتی کاه مناافی      قانون مدنی شوهر می 1117ماده 
ترتیاب یاک زن متمهال     مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد من  کند، بدین

اندازی یک فعالیت اقتصادی و آغاز فرآیند ثبت شرکت مستلزم اخذ اجازه  برای راه
برد )گزارش بررسی ایران در شاخص سلولت  از شوهر است که یک روز زمان می

(. در واقا  ایان شااخص و ایان     1397بانک جلاانی،   2019وکار سال  انمام کسب
وکار را مورد توجه قارار داده و در عاین    ط با کسبهایی از مساهل مرتب نماگر، جنبه

 بندد. حال، چشم خود را بر برخی مساهل دیگر در این حیطه می
وسااز، توجاه خاود را     ای دیگر، نماگر اخذ مموزهای سااخت  به عنوان نمونه
ها، مدت زمان، هزیناه و شااخص کنتارل کیفیات      های تعداد رویه معطوف به مثلفه

کناد )مشاتمل بار ماواردی نظیار مموزهاای        انبار مای  ساختمان برای ساخت یک
های مربوطه، بازرسی از طرف شالرداری، اخاذ انشاعاب     وساز، اخذ گواهی ساخت

های  ها، مساهل یا مزیت  فاضالب و مانند آن در ایران( و در عمل بسیاری از تفاوت
و باا  گیارد   ها در نظر می کشورها را لحاظ نکرده و نقطه شرو  یکسانی را برای آن

بنادی   هاا را مقایساه و رتباه    هاا، آن  ای از آیاتم  انمام یک جم  جبری از ممموعاه 
تواند باه بساترها    وساز می کند. توجه شود که سلولت در اخذ مموزهای ساخت می

و مساهل سیاسی، حقوقی، جغرافیایی، اجتماعی و مانند آن وابستگی داشاته باشاد.   
در یک صنعت یاا جغرافیاای مشاخص،     رسد مواردی مانند میزان تقاضا به نظر می

وساز، مساحت خشکی در یاک کشاور )در مقابال دریاا(،      نو  تقاضا برای ساخت
خیزی یک منطقه، وضعیت ژهوپولیتیکی منطقه، دسترسی به منابعی نظیر  میزان زلزله

محیطی، تعارض در ملکیت، مسااهل مارتبط باا معمااری بافات       آب، مساهل زیست
  ز  مواردی باشد که مالحظاات خاصای را در سیاساتگذاری   تواند ج منطقه و ... می

وساز ایماب کند یا اولویت دولت را در ابتادا معطاوف باه     اعطای مموز به ساخت
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 ها کند. آن
آور باودن   )در نمااگر الازام  « کیفیات فرآینادهای قضاایی   »نمونه دیگر، مثلفه 

د و زن در آیاا ارزش شالادت مار   »اجرای قراردادها( است. ذیل این مثلفه پرسش 
-آمده که با توجه به اتکاای ایان موضاو  بار مباانی فقلای      « دادگاه یکسان است؟

ای کسب نکرده که یک نماره منفای نیاز دریافات کارده       حقوقی، ایران نه تنلا نمره
های بیشتری برای ماوارد   تواند داللت ها می است! جستمو در سایر نماگرها و مثلفه

مچنین الزم است اشاره شود که گازارش ساالیانه   الذکر به همراه داشته باشد. ه فو 
وکار در یک  وکار در هر کشور، برآیند وضعیت کسب شاخص سلولت انمام کسب

یا دو شلر از آن کشور است. در ایران، شلر تلران مورد بررسی قرار گرفته کاه در  
 دهی آن به کل کشور تممالتی مطر  است.   تعمیم

وکار برآیندی از وضاعیت هماه وجاوه     بندی آن که سلولت انمام کسب جم 
وکار نیست. اذعان وزارت امور اقتصادی و دارایی که خاود متاولی پاایش و     کسب

 انماام  سالولت  شااخص »توجه است:  وکار در کشور است قابل بلبود فضای کسب
 محایط  ابعااد  هماه  کاه  اسات  المللی بین سنمه یک صرفاً جلانی، بانک وکار کسب
 بازرگ  شالر  دو یاا  یک بلکه ،دهد نمی قرار ارزیابی دمور را کشور یک وکار کسب
 در شالر  دو یا یک آن وضعیت مفروضاتی، اساس بر سسس و انتخاب را کشور هر
 دولتای  و خصوصای  بخش از شده آوری جم  اطالعات براساس را زیرشاخص 10

( تلاران ) شلر یک از تنلا اطالعات این ایران مورد در که دهد می قرار بررسی مورد
 طور به بدانیم که دارد اهمیت جلت آن از موضو  این به توجه .شود می آوری جم 
 دریافات  یاا  و کارخاناه  یاک  یاا  مرغداری یک تمسیس مموز دریافت تسلیل مثال

 محایط  بار  مساتقیم  تامثیر  ، بااوجود مساتقیم  هاای  مالیاات  قانون 186 ماده گواهی
 باناک  شناسای  روش در شاده  تعیاین  مفروضاات  باا  ارتبات عدم دلیل به وکار، کسب
)وزارت اماور  « نادارد  ایاران  رتباه  و امتیااز  روی بار  اثاری  تارین  کوچاک  جلانی،

 (.1398اقتصادی و دارایی، 
شاود کاه در اداماه     بندی بلتر بحث، سه گزاره یا فرضیه مطر  می برای مفصل
 ای از شواهد پیگیری خواهد شد: با اراهه ممموعه
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   )بنادی اعالمای شااخص سالولت      هرود رتبا  : انتظاار مای  1گزاره )فرضایه
وکار، کشورها )از جمله ایران( را تلییج کند تا بارای بلباود جایگااه در     کسب انمام
 رقابات ها، نیات و تصمیمات متفاوتی اتخاذ کنند و با یکدیگر  بندی آن، انگیزه رتبه
 کنند.  

  )رود کشورها )از جملاه ایاران( در واکانش باه      : انتظار می2گزاره )فرضیه
وکار، دست به اصالحات سااختاری   کسب انمام  بندی اعالمی شاخص سلولت هرتب

 بندی بلبود بخشند.  بزنند تا جایگاه خود را در رتبه

  )رود کشورها )از جملاه ایاران( در واکانش باه      : انتظار می3گزاره )فرضیه
هاا و قاوانینی وضا      مشی وکار، خط کسب انمام  بندی اعالمی شاخص سلولت رتبه
 بندی بلبود بخشند. تا جایگاه خود را در رتبه کنند

 های اثرگذاری شاخص عرصه. 5

وکاار،   کسب انمام گران ادعا دارند که شاخص سلولت هم بانک جلانی و هم تحلیل
ابزاری اثرگذار است، اما تاکنون مطالعاات خیلای کمای ایان ادعاا را باه صاورت        

هاای اثار    ی پیامادها و عرصاه  بارای واکااو   بلترین شایوه اند.  مند بررسی کرده نظام
دهای کشاورها،    وکار و نقاش آن در هادایت و جلات    کسب انمام شاخص سلولت

هاست. اما از آن جاایی کاه    شناسی ها و روش گیری از گستره وسیعی از روش بلره
هااای تممیعاای، گاااه دشااوار و بعضاااً نیازمنااد اسااتفاده از      دسترساای بااه داده 

های ویژه است، ناگزیریم از  ا دسترسی به دادهکاوانه ی های پیچیده داده شناسی روش
های خبری، شواهد منعکس شده  همه اطالعات و شواهد در دسترس اعم از سایت

هاا و همچناین مقااالت     های اتخاذشده، تغییرات بوروکراسای  مشی در مقاالت، خط
های ابتدایی مقاله پاسخ دهیم. بنابراین بارای بررسای    علمی بلره جسته و به پرسش

 شود. ها، نیات و تصمیمات متخذه مرور می ای از انگیزه (، ممموعه1ره )فرضیه گزا

 ها، نیات و تصمیمات انگیزه. 5-1

هاا و   های فلم اثرگذاری، پیدا کردن شواهدی برای اثرگذاری بار انگیازه   یکی از راه
کاار اسات. بادین منظاور، شاواهد       و گذاران و فعاالن عرصه کساب  مشی نیات خط
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های مسئوالن امر و گفتگوهای سطح ملی در ایران  ها، سخنرانی سانهچندی که در ر
و تعاداد شاواهد بسایار     شود. این موارد از باب نموناه اسات   اتفا  افتاده، ذکر می

 بیشتر است:
  سات و ایان مسائله    پذیر کار امکاان  و کسبمحیط  ...تمامی مساهل با رونق

اسات و ایان دولات در     یعنای دولات تادبیر و امیاد    ه یکی از اهداف دولات بناد  
جملاور روحاانی،    )رهایس  های تشویقی امیاد خواهاد داشات    مدت نیز بسته کوتاه
1392)(1)  . 

 گر من مسئولیت دولت آینده را بر علده بگیرم قاانون گاردش اطالعاات،    ا
را مورد توجه قرار خاواهم داد و فارف    کار و کسبشفافیت و بلبود مستمر فضای 

جملور  )رهیس شود مربوت به آن تدوین، ابالغ و اجرا میهای  نامه روز اول آیین 90
 .(2)(1392روحانی، 

        اساس سیاست ما باال بردن ثاروت ملای، روناق تولیاد و اشاتغال و بلباود
 .(3)(1392جملور روحانی،  )رهیس است کار و کسبفضای 

  در جامعه ما بلبود یافتاه. اسااس    کار و کسباشتغال شرایطش یعنی شرایط
. بناابراین شارایط   120رسایده باه    152 تبهاست که از ر کار و کسبشرایط اشتغال 
اسات   ترین مسائله  کار ملم و محیط کسب در جامعه بلتر شده است. این کار و کسب
 .(4)(1396جملور روحانی،  )رهیس

 هاای قابال تاوجلی بارای      دولت تدبیر و امید در چلار سال گذشته فعالیت
هاای ملام در    ه که نتیمه آن تغییرات مثبت شاخصادبلبود فضای اقتصادی انمام د

 .  (5)(1396)انصاری،  المللی دارای صالحیت بوده است کشور به گواه مراج  بین

  نظیار ناوآوری جلاانی،     المللای  باین  هاای  در حال حاضر از نظر شااخص
 ایاام اه مناساابی در کشااور دساات پیاادا کااردهو... بااه جایگاا کااار و کساابساالولت 

 .(6)(1396)موالوردی، 

 ی  گاذار رویکارد   و قاانون   هم ممموعه وزارت اقتصاد ولت یازد ای د از ابتد
هاای   رباره شااخص  های نافر بیرونی د های نلاد مبنی بر اینکه بر ارزیابی  اتخاذ کرد
ولات قبال    د  هم رویکرد وازد هم و د ولت یازد . د هد اخل کشور اهمیت د ی د اقتصاد
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ه و بناا را   اد را تغییر د  کنند های نافر مطر  می آنچه نلاد تفاوتی نسبت به مبنی بر بی
ولای    ،اشاته باشاد   هاا د  نظرهایی هم با آن نلااد  بر این گذاشته که اگر حتی اختالف

  .(7)(1396حسینی،  )میرشماعیان کلی آن را بسذیرد  رویکرد

در  دهد فلم از اقتصاد مقاومتی، اشتغال و روناق اقتصاادی   موارد باال نشان می
وکاار یاا    کساب  انماام  ای از موارد به کساب رتباه بلتار در شااخص سالولت      پاره

های مشابه تقلیل یافته و گزارش عملکرد مبتنی بر آن اراهه شده اسات. باه    شاخص
بیان دیگر، تحقق اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی و اشتغال بعضااً در قااب کساب    

کار دیده شاده اسات. ایان     و سبهای مطر  جلانی ک رتبه و امتیاز بلتر در شاخص
سازند و باعاث   ها برای کشورها در گذر زمان می بینی است که شاخص همان جلان

 ها یا راهکارهای بومی کشورها به حاشیه رانده شود. شوند سایر اولویت می
هاا باه شاکل عاام و       همچنین مطالعه شواهدی که نشان از اثرگذاری شاخص

ها و نیات دارد، نیز حااهز   شکل خاص بر انگیزه وکار به کسب انمام شاخص سلولت
انماام شاده و    1ای نکسایس  ای در پایگااه داده  اهمیت است. در این زمیناه مطالعاه  

بررسی شاده اسات    2016های خبری در سال  ها و روایت ممموعه کاملی از گزاره
بنادی شااخص    (. در ایان بررسای، صادها خبار باه رتباه      2016)کلی و همکاران، 

های اتخاذشده از سوی کشورها در واکانش باه    مشی وکار و خط کسب انمام سلولت
 26زباان انگلیسای دربااره     هاایی باه   تها روایا  مورد از آن 51اند که  آن اشاره کرده

صاورت مساتقیم مطاالبی را از مسائوالن رده بااالی دولتای نقال         کشور است و به
 47قول شده، سران عاالی کشاور و    ها نقل درصد از مسئوالنی که از آن 14کند.  می

دهنااده اهمیاات شاااخص  درصااد نیااز وزیاار یااا معاونااان وزرا هسااتند کااه نشااان 
زد کشورهاست. بقیه نیز سخنگویان این دفاتر یاا مادیران   وکار ن کسب انمام سلولت
اند. این شواهد دالّ بر فشار اجتماعی است که این شاخص ایمااد کارده و بار     بوده
بنادی   ها و نیات و تصمیماتشان اثر گاذارده اسات. وقتای کشاورها در رتباه      انگیزه

درصاد   18دهناد:   پیشرفت کنند، مسئوالن دولتی این موفقیت را بزرگ جلاوه مای  
کنند. مقایسه نیز  درباره پیشرفت در شاخص افتخار کرده و در مورد آن صحبت می

                                                                                                                                 

1  . Lexis Nexis database  
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درصد از مسئوالن دولتی کشور خود را باا ساایر کشاورها     14امری متداول است: 
های بوروکراتیک خاصای را   درصد از مسئوالن کشورها، بخش 15اند.  مقایسه کرده

اند. با ذکر شاواهد بااال    وکار کرده کسب مانما سلولت مسئول بلبود امتیاز در شاخص
شاود و   آید، گزاره نخسات تمییاد مای    می 3جدول شماره و نمونه شواهدی که در 

کناد تاا    بندی اعالمی شاخص، مسئوالن ملی کشورها را وادار باه واکانش مای    رتبه
و باا   ها، نیات و تصمیمات را از خود بروز دهند یا اتخاذ کنند از انگیزهای  ممموعه

 ایر کشورها رقابت کنند.س

 وکار کسب انجام بندی شاخص سهولت واکنش مسئوالن کشورها به رتبه .3 جدول

 واکدش نام یا جایگاه مسئول
جمهور و مسئول واحد اصالحات  معاون رئیس

 اداری قبرس
رتبه  کشورش را با سایر کشورهای اتحادیه اروپا مقایسه کرده و با بیان آن که

 «.عملکرد ما خوب نبوده است»کشور دارند گفته:  28را از  25

 ریزی ارضی و فضایی اندونزی وزیر برنامه
ای از مقررات وضع شده تا نسبت به پیمایش بانک جهانی واکدش  مجموعه»

 (.2016، 1ریزی ارضی و فضایی اندونزی )وزارت برنامه« نشان داده شود

 «.وزیر کسب رتبه دو رقمی در این شاخص است درخواست نخست» شیکی از مسئوالن عالی بدگالد

 وزیر اقتصاد قزاقستان
این هدف »ام هستدد گفته:  با اذعان به این که در پی رسیدن به جایگاه سی

 «.جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف تعیین شده است توسط رئیس
جمهور صربستان،  وزیر وقت و رئیس نخست

 الکساندر ووچیچ
 «.کشور برتر بانک جهانی قرار گیرد 30خواهد در فهرست  صربستان می»

 جمهور روسیه، والدیمیر پوتین رئیس
 2015در سال  50به رتبه  120خود بر آن بوده تا از رتبه  2012در حکم سال 

ها همواره توانسته جایگاه  برسد؛ روسیه در این سال 2018در سال  20و رتبه 
 قرار دارد. 31در رتبه  2019ارتقا دهد و ایدک در سال بددی  خود را در رتبه

 وزیر مالی هددوستان، جیتلی

اقدام اصالحی در اقتصاد برای ارتقای رتبه هددوستان در شاخص  372»
وکار شداسایی شده؛ زیرا بهبود جایگاه هددوستان در این  سهولت انجام کسب

 (.2018، 2تلیگذاری بیشتری جذب شود )جی شود سرمایه شاخص باعث می

(8) ای نکسیس پایگاه داده
 

 ایجاد ساختارهای اداری. 5-2

برای بررسی گزاره )فرضیه( دوم، واکنش نلادهاا یاا مسائوالن عاالی کشاورها )از      
وکاار و ایمااد    کساب  بنادی اعالمای شااخص سالولت انماام      جمله ایران( به رتبه

صاه دوم اثرگاذاری   شود. بر این اسااس، عر  ساختارها یا اصالحات اداری مرور می
کردن یک واحاد   ها، تغییر یا بازآرایی در ساختارهای بوروکراتیک یا اضافه شاخص

                                                                                                                                 

1  . Ministery of Agrarian and Spatial Planning 

2  . Jaitley 
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ها است. طباق گازارش    بندی در شاخص یا کمیته ممزا در دولت در واکنش به رتبه
 70وکاار، در طاول دهاه گذشاته، بایش از       کسب انمام گزارش سلولت 2019سال 

اند؛ و در این مدت، کشورها  اندازی کرده راه کشور، کمیته اصالحات در مقررات را
اناد کاه مللام از ایان      مورد اصالحات در مقررات را گازارش کارده   3500بیش از 

 کنیم: شاخص بوده است. این بحث را در دو قسمت واکاوی می

 ایران

تارین   اندازی یاک سااختار بوروکراتیاک در عاالی     هایی برای راه در کشور ما بحث
  انماام   سالولت   ی کشور، برای پیگیری جایگاه ایران در شااخص های اجرای دستگاه
وکار در جریان است. در این زمینه، نسبت به تممی  این سااختار در وزارت   کسب

شده و حتی تصمیم بار آن باوده یاک مرکاز فرمانادهی نیاز بارای آن         اقتصاد اقدام
صااد  در جلساه اقت جملور صریحاً به ایان موضاو     . معاون اول رهیستمسیس شود
دستگاهی است کاه در حاوزه    ترین ملموزارت اقتصاد » :اشاره کرده استمقاومتی 
موریت یافته در حالی که رضا ویسه در ابتدای دولت پیشانلاد  مم کار و کسبتسلیل 

جملاوری تشاکیل    کاار در ریاسات   و کساب داده بود که نلادی برای تسلیل فضای 
دارایای   و اقتصاادی  اماور  در وزارتشود؛ اما من مخالف و معتقد بودم که کاار بایاد   

های باناک جلاانی شااهد     کار را در شاخص و رتبه کسب پیگیری شود. امسال تنزل
هستیم و حتی دانشگاه طرف قرارداد وزارت اقتصاد نیز کار را رها کرده اسات کاه   

)جلاانگیری،  یر کنیم موضو  توجیلی ندارد. در اداره کشور نباید در رودربایستی گ
1395)(9). 

زدایی و تسالیل   هیمت مقررات»نمایندگان مملس، دولت را مکلف به تشکیل 
مستقر در وزارت امور اقتصاادی و دارایای و متشاکل از    « وکار کسبصدور مموز 

الیحاه   24مااده الحااقی   اند ) حداقل نه عضو به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی کرده
های یاازدهم   . دولت(1393، ررف  موان  تولید رقابت پذیر و ارتقا  نظام مالی کشو

هاای   ترین رکن اجرایی کشور، تنلاا باه دساتورالعمل    و دوازدهم نیز، به عنوان ملم
ای را نیز برای بلبود جایگاه کشاور در ایان شااخص     ارشادی اکتفا نکرده و مصوبه

نامه هیمت وزیران دربااره تعیاین    جملوری تصویب اند. معاون اول رهیس اراهه کرده
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را در تااریخ    ها برای ارتقای جایگاه ایاران در نماگرهاای شااخص    اهتکالیف دستگ
های دیگری ساابقه   . قبل از این تاریخ نیز، ابالغیه(10)ابالغ کرده است 04/04/1396

 داشته است.

 جهان

انادازی   کشور، کمیتاه اصاالحات را راه   60شاخص، بیش از  2018مطابق گزارش 
 کنناد  کار باه ایان شااخص اساتناد مای      و بو برای استناد به بلبود محیط کس  کرده

، برخای از کشاورهایی کاه    4جدول . در (2018کار،  و کسب انمام )گزارش سلولت
 اند: دارای کمیته اصالحی هستند فلرست شده

 اند کار کمیته اصالحی ایجاد کرده و بندی شاخص سهولت کسب کشورهایی که در واکنش به رتبه .4 جدول

 کشورها مدطقه
 جدوبی، مالزی، فیلیپین و سریالنکا اندونزی، کره شرق و جدوب آسیا

 الجزایر، کویت، مراکش، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خاورمیانه و شمال آفریقا

 اروپا و آسیای مرکزی
ولداوی، آذربایجان، کرواسی، جمهوری چک، گرجستان، قزاقستان، کوزوو، قرقیزستان، مقدونیه، م

 نگرو، لهستان، روسیه، تاجیکستان، اوکراین، انگلستان و ازبکستان مونته

 آفریقا
بوتسوانا، بوروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، جمهوری دموکراتیک کدگو، ساحل عاج، گیده، 

 کدیا، لیبریا، ماالوی، مالی، نیجریه، روآندا، سیرالئون، توگو و زامبیا
 ی، کلمبیا، کاستاریکا، دومیدیکن، گواتماال، مکزیک، پاناما و پروشیل آمریکای التین

 2016 همکاران، و یکل

 ها و مقررات مشی اصالح در خط. 5-3

هاا و مقاررات کشاورها     مشای  اره )فرضیه( سوم، اصاال  در خاط  زبرای بررسی گ
دهی و هادایت کشاورها    های جلت شود. یکی از عرصه )ازجمله ایران( بررسی می

هاای موجاود در    هاا، مقاررات و رویاه    مشای  ن شاخص، اصال  در خاط توسط ای
کشورهاست. این بحث با اراهه شواهدی از جلان، ایران، و شواهدی از یک مطالعه 

 .شود تمربی بررسی می

 جهان

اصااال  در  2858، 2006بانااک جلااانی، از سااال    2018باار اساااس گاازارش   
ای به ناام   ص ایماد شده و در صفحههای ملی کشورها، متمثر از این شاخ مشی خط
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ماورد از ایان    15قارار گرفتاه اسات. بارای ایاران،      « 1شمارش تعاداد اصاالحات  »
 16اصالحات ثبت شده است. نکته جالب آن است که کشوری مانناد غناا، تعاداد    

نیاز   2018بندی کلی منتشر شده در ساال   اصال  برای آن به ثبت رسیده و در رتبه
ای  مورد باا شاواهد، زمیناه    های موردبه ایران است. اراهه گزارش چلار رتبه باالتر از

هاایی شاوند کاه     ها تماماً متمرکز بر اولویات  فراهم کرده تا کشورها و مسئوالن آن
آتای خاود   هاای   ترین اولویت ها ثبت شده و آن را ملم توسط بانک جلانی برای آن
 برای اصال  قلمداد کنند.

 ایران

تاک   هاای فراوانای در پاساخ باه تاک      مشای  خیار، خاط  هاای ا  در ایران، طی ساال 
جاا   نشانگرهای ذیل این شاخص، طراحی و بعضااً عملیااتی شاده اسات. در ایان     

های کالن کشاور نشاان دهایم کساب      مشی خواهیم با تمرکز بر دو دسته از خط می
تارین اساناد    رتبه در این شاخص آن قدر حیاتی بوده که توانسته خاود را در عاالی  

 است:ر جای دهد. این دو دسته از باب نمونه ذکر شده سیاستی کشو
اساالمی،   شاورای  اساالمی: مملاس   شاورای  ها و راهبردهای مملس اولویت. 1
گاذاری در   مشای  ترین نلادهای چرخه خاط  ترین نلاد تقنینی کشور و جز  ملم ملم

مملاس باا عناوان      های ، گزارشی از سوی مرکز پژوهش1395ایران است. در سال 
ها و راهبردهای مملس شورای اسالمی در دوره  ترین مساهل کشور؛ اولویت عمده»

آن به محایط   1-1منتشر شده که بخش اول آن، حوزه اقتصادی و در قسمت « دهم
کار اختصاص یافته است. در این بخش، به اهمیت حمایت از تولید، فاراهم   و کسب

ر اداماه، یاک بخاش    های عام و رف  موان  کشور توجه شده اسات. د  آوردن زمینه
المللاای ماارتبط بااا محاایط  هااای بااین وضااعیت ایااران در گاازارش»اختصاصاای بااه 

هاای مختلاف، از جملاه     پرداخته و در آن به رتباه ایاران در شااخص   « کار و کسب
وکار اشاره شده اسات و ذیال آن یاک اقادام اصاالحی       کسب انمام سلولت شاخص

هاای   مشای  ی این شاخص بار خاط  برای بلبود رتبه ایران آمده که نشان از اثرگذار

                                                                                                                                 

1  . Reform count 
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 کار ایران دارد.  و عالی کسب

در  ]ایاران [»این برناماه:   22ساله ششم توسعه: طبق بند الف ماده  برنامه پنج. 2
کار هر سال ده رتبه ارتقا یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجارای   و شاخص کسب

ر پایاان شالریور و   ودارایای مکلاف اسات د    قانون برنامه برسد. وزیراموراقتصادی
اسفندماه هر سال، گزارش میازان تحقاق حکام ایان بناد را هماراه مساتندات باه         

ممدداً توجه شود که در این قانون، کسب رتباه،  «. اسالمی اراهه نماید شورای مملس
 کار و رونق اقتصادی در نظر گرفته شده است.   و معیار بلبود فضای کسب

بنادی   نمونه ذکر شد، مشخص است رتبه از مممو  دو شاهد باال که به عنوان
مشای و مقاررات    هاای خاط   بانک جلانی، توانسته اثار شاایانی بار تغییار اولویات     

وکار در کشور داشته باشد و سبب ایماد فشاار اجتمااعی و بسترسااز تغییار      کسب
تواناد   مملاس مای   اقتصاادی  در این زمینه، مصاحبه یکی از اعضای کمیسایون شود. 

شااخص و   10کاار   و بانک جلانی برای ارزیابی فضای کساب » شاهد مناسبی باشد:
شاخص با کاهش رتبه مواجه شاد و تنلاا    9در  پارامتر تعریف کرده که ایران عمالً

کاار   و کاهش رتبه فضاای کساب   .رشد داشتیم (شاخص اعتبارات) در یک شاخص
 مانناد  یهاای  ست که ماا در کشاور در حاوزه   ا ایران در مقیاس جلانی حاکی از آن

وساز و تماارت فرامارزی و پارامترهاای دیگار عملکارد مناسابی        مالیات، ساخت
وکار ارتقا پیدا کند، الزم  در رتبه کسب )کشور( خواهیم بنابراین اگر می ، ...نداشتیم

د از سار راه  هرود قوانین زا انتظار می ...دست هم دهند به ها دست است همه دستگاه
 (.1396محمدی،  رکی)انا...« رشد اقتصادی برداشته شود

 شواهدی از یک مطالعه تجربی

( انمام شده اسات. پرسشای   2016ای توسط کلی و همکاران ) در این زمینه مطالعه
آیاا کشاورها در   »اناد ایان اسات کاه:      که این پژوهشگران در پی پاسخ به آن بوده

 کاار را  و هاای کساب   هاا و رویاه   بندی، زمان، هزیناه  واکنش به قرار گرفتن در رتبه
 «دهند؟ کاهش می
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بندی )کلی و همکاران،  متوسط تغییر در نشانگرها و زیرنشانگرها، پیش و پس از انتشار رتبه .3 نمودار

2016) 

 

ها در بازه زمانی پیش  ها و میزان هزینه مطابق نمودار باال، روند تعداد روزها و رویه
ود. اثرگذاری نشانگر در تغییر رفتار کشورها )با ش و پس از معرفی نشانگر دیده می

( محسوس است، یعنی نشانگر توانسته باه مثاباه یاک    2005معرفی نشانگر از سال 
هاا و مقرراتشاان وادار    مشی طفشار اجتماعی، کشورها را به همراهی و تغییر در خ

ز چاین متماای   بندی که با خطوت نقطه )به وضعیت کشورها پیش و پس از رتبهکند 
 توجه کنید(.  شده

تاوان شاواهدی از اثرگاذاری     های )فرضیات( مطر  شده، مای  افزون بر گزاره
گاذاران را نیاز    های دانشاگاهی، افکاار عماومی و سارمایه     این شاخص بر پژوهش

 شود.   ها پرداخته می مطر  کرد که در ادامه به اختصار به آن

 های دانشگاهی دهی به پژوهش جهت. 5-4

در زمینااه  (11)مقالااه 2182، 2018تااا سااال   ،بانااک جلااانی بنااا بااه گاازارش   
همتایان و نشریات معتبار   وکار، در نشریات مرور توسط  کسب انمام سلولت شاخص

 قاالتی اسات سنمی منتشر شده و این غیر از م های علم بندی رب  اول تا چلارم رتبه
در گازارش   شاود.  ها اراهاه مای   که در این زمینه در حال انتشار است یا در همایش

وکار، تعاداد مقااالت منتشار شاده در نشاریات       کسب انمام شاخص سلولت 2018
مرور توسط همتایان، سه هزار مقاله بیان شده و گفته شده هفت هزار مقالاه دیگار   
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های اطالعات علمی ایاران نیاز نشاان     نیز در حال نگارش است. جستمو در پایگاه
ها و مقاالت علمی باوده اسات و توانساته     نامه دهد این موضو ، دستورکار پایان می
 ای از مطالعات دانشگاهی باشد.   بخش دسته اللام

 افکار عمومی. 5-5

گذارند، افکاار عماومی    ها به شدت روی آن اثر می هایی که شاخص یکی از عرصه
گیارد( اسات.    )اعم از جامعه دانشگاهی که در آن گفتمان و هملمه علمی شکل می

گیاری گفتگوهاای    ر باه صاورت خااص، زمیناه شاکل     کا و شاخص سلولت کسب
ای از مباحث است. بخش ملمای از بدناه    عمومی را ایماد کرده و جرقه طر  پاره

افکار عمومی و همچنین نخبگان و فعاالن دانشگاهی با تمسک باه آمارهاا و رتباه    
کنناد؛ یعنای    هایشان را فراهم می ها، زیربنای استدالل کشور در نشانگرها و شاخص

هایشاان   دهی مسئله، که در فراهم کردن شواهد و تنسایق اساتدالل   تنلا در جلت نه
کناد. گذشاته از آن، بخشای از افکاار عماومی، متامثر از        ای ایفا می نیز نقش بالقوه
المللای و رتباه ایاران، و     های بین است، فضایی که با انعکاس گزارش  فضای رسانه
بر مسئوالن امر « فشار عمومی»ای از  ز گونهسا های بعضاً غیردقیق، زمینه اراهه تحلیل

 شوند. می« اقدام»برای 

 گذاران اثرگذاری بر سرمایه. 5-6

شاوند.   شاود، متامثر مای    هایی که برای یک کشور اعاالم مای    گذاران، از رتبه سرمایه
گذاری در  بندی بر تصمیمات سرمایه گران بخش دولتی بر این باورند که رتبه تنظیم

خود را باه    کنند تا رتبه اثرگذار است و به همین جلت تالش میوکار  بخش کسب
تحلیلگران بازار در (. 2011، 1گذاری بلبود بخشند )جایاسوریا منظور جذب سرمایه

وکاار و   کساب  انماام  سالولت  های بزرگ، با نگاه به رتبه کشور در شااخص  شرکت
زیاابی کارده و   پذیری جلانی و غیره، میزان خطرپذیری در یک کشاور را ار  رقابت

گذاری فراهم کنند.  گذاران در جلت سرمایه یک بسته دانشی سفارشی برای سرمایه
گاذاری   های سرمایه چون معموالً بازار از فقدان و کمبود اطالعات در زمینه فرصت

                                                                                                                                 

1  . Jayasuriya 
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برد، اطالعااتی کاه توساط ایان      به خصوص در کشورهای در حال توسعه رنج می
در مورد ایاران،   قیمت است. گذاران بسیار ذی هشود، برای سرمای ها اراهه می شاخص

 .شود میگیری مطر   مالحظاتی وجود دارد که در بخش بحث و نتیمه

 گیری بحث و نتیجه

شده در بخش دوم ایان پاژوهش    پس از اراهه شواهد، هر سه گزاره )فرضیه( مطر 
ز وکاار، کشاورها )ا   کساب  بندی اعالمی شاخص سلولت انمام تمیید شد. یعنی رتبه

ها، نیاات و   بندی، انگیزه کند تا برای بلبود جایگاه در رتبه جمله ایران( را تلییج می
تصمیمات متفاوتی اتخاذ کنند. همچنین کشورها )از جملاه ایاران( در واکانش باه     

وکار، دست به اصالحات سااختاری   کسب انمام  بندی اعالمی شاخص سلولت رتبه
آن کاه کشاورها   در نلایات  دی بلبود بخشند. و بن اند تا جایگاه خود را در رتبه زده

وکاار،   کسب انمام  بندی اعالمی شاخص سلولت )از جمله ایران( در واکنش به رتبه
 بندی بلبود بخشند. اند تا جایگاه خود را در رتبه ها و قوانینی وض  کرده مشی خط

مساهل »و « الملل ها در عرصه بین فناوری شاخص»بخش نلایی در دو قسمت 
 .شود میدنبال « کار ایران و بکس

 ابزار پیچیده، نیازمند مواجهه هوشمندانه

تار اسات    مواجله با محیط پیچیده، نیازمند استفاده از راهبردها و ابزارهاای پیچیاده  
های نارم و   ها یکی از انوا  فناوری که شاخص (. از آن جایی115: 1386)رضاییان، 

طلباد. منظاور از    ای از هوشامندی را مای   ها نیز گوناه  پیچیده هستند، مواجله با آن
ای از تعامل است. بنابراین، راهبردی نیاز است که  مواجله، تقابل نیست، بلکه گونه

المللی، مان  از گرفتار شادن در باازی    های سنمش بین برداری از رژیم در عین بلره
 کناد تاا   وکاار اساتفاده مای    کساب  انمام ها شود. بانک جلانی از شاخص سلولت آن

های اعطایی بارای توساعه تقویات کناد، بلکاه       قدرت خود را نه تنلا در زمینه وام
کار کشورها نیاز نفاوذ کناد )یعنای چیازی کاه در        و بتواند به حیطه مقررات کسب

ای از سازوکارها در حیطه قدرت بانک قارار   قدرت بانک نبوده، با طراحی ممموعه
بناادی  بااال رفااتن در رتبااه مطالعااه داساتان برخاای کشااورها باارای  گرفتاه اساات(.  
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توجاه اسات. ایان وضاعیت در کشاورهای       نشانگرهای ذیل این شااخص، جالاب  
تار و   که استقالل هویتی کمتر و بدنه کارشناسای ضاعیف    توسعه اصطال  درحال به

ای باناک جلاانی دارناد، شادیدتر      هاای توساعه   تری داشته و چشم به وعده وابسته
 است.

کاه ساایر مراکاز قادرت در جلاان )باه        از دیگر سو، شاواهدی وجاود دارد  
بنادی   های رتباه  های سنمش را فلمیده و سیستم خصوص چین(، قاعده بازی رژیم

بندی دانشگاهی شاانگلای   زودی خواهند کرد. رتبه اندازی کرده یا به جدیدی را راه
(. در حقیقات، چاون   2016وهمکااران،    )کلای  ها اسات  مثالترین  دستی یکی از دم
، الزم دهناد  های اجتماعی مشرو  را با استانداردهایشان شکل مای  ها کنش شاخص
بخشی و سلب مشروعیت مواجاه شاد.    هوشمندانه با این قلمروی مشروعیت است

هاای   هاا و سیساتم   ای و حمایات از آن  های قدرت منطقه استفاده از مراکز و اهتالف
کار  و کسب شان، شاید بتواند یک راهکار مکمل برای بلبود محیط بخشی مشروعیت

للی )مثل بانک جلاانی( مطار    الم های بین های سنمش سازمان ایران، در کنار رژیم
 باشد.

 وکار کسب انجام ایران و شاخص سهولت

خنثای و  »وکاار در کشاور، عمادتاً شاخصای      کساب  انمام سلولت با آن که شاخص
شود، امّاا   دانسته می« ای خیرخواهانه پروژه»و « های پیشینی بدون انگیزه»، «طرف بی

دهاد در پشات ایان     هایی که در این مطالعه اراهه شاد نشاان مای    شواهد و استدالل
نلفتاه اسات. مواجلاه    « زدایای  دولات »و « اقتصاد نئولیبرال»های جدی  پروژه، رگه

کاار و همچناین بدناه     و انادرکاران عرصاه کساب    مسئوالن عالی، فعااالن و دسات  
یشان به خنثی باودن، عااری باودن از    کارشناسی کشور با این شاخص، مثید باور ا

شاود؛   بخش دانسته مای  های آن نمات و خیرخواهانه بودن آن است و نسخه  ارزش
شود. جساتموی   کار ایران معرفی می و عنوان یک تمویز مثثر در کسب در نتیمه، به

نویسندگان در فضای اینترنت، به ندرت مقاالت یا آثاری را با نگااه انتقاادی یاا باا     
دهد و عمده مقااالت متمرکاز بار بررسای رتباه       مبانی بنیادین آن نشان می واکاوی

گاذاری و بلباود    ایران در این شاخص، دالیل افت رتبه، اثار شااخص بار سارمایه    
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کار و موارد مشابه بوده است. این مقاله تالش کرد نشاان دهاد چاه     و فضای کسب
دارد کاه از جملاه   در این شااخص وجاود   « کسب رتبه بلتر»هایی در ورای  انگیزه
ها دالیل آبرویی بوده است. از سوی دیگر، تصور بار آن اسات کاه باا      ترین آن ملم

( باه کشاور افازایش    FDIگذاری مساتقیم خاارجی)   بلبود رتبه ایران، حمم سرمایه
کار درون  و های ممکن برای بلبود فضای کسب یابد. شاید به این امید، بقیه بدیل می

ها، معطاوف   گذاری ار گرفته و عمده توجلات و سرمایهکشور، کمتر مورد توجه قر
شاده  « وکاار  کسب انمام ها و دستورکارهای اعالمی پروژه سلولت اولویت»به بلبود 

گذاری مستقیم خاارجی   است. برای آن که ببینیم آیا واقعاً بلبود رتبه، حمم سرمایه
میازان   ،4شاماره  شاود. نماودار    دهاد، شاواهدی ذکار مای     در کشور را ارتقاا مای  

 گذاری مستقیم خارجی به دالر در ایران است: سرمایه

 ی مستقیم خارجی به دالر در ایرانگذار میزان سرمایه .4 نمودار

 

 سایت بانک جلانی

 2017گذاری مستقیم خارجی برای سال  در لحظه نگارش این سطور، میزان سرمایه
درصاد بیشاتر از    5بینی کرده، میزان آن حدود  پیش 1منتشر نشده، اما سازمان آنکتاد

(. بارای آن کاه بتاوان    1396اقتصااد،   وزارت اقتصادی امور باشد )معاونت 2016سال 
کار مانعکس کارد، رتباه     و بندی ایران در شاخص سلولت کسب تنافر آن را با رتبه

 .شود نشان داده می 5در نمودار ایران در این شاخص طی سالیان اخیر 
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 های مختلف وکار طی سال کسب انجام رتبه ایران در شاخص سهولت .5 مودارن

 

 منب : سایت بانک جلانی

وکااار در کشااور و  کسااب  انمااام  ساالولت  از دالیاال جاادی تمسااک بااه شاااخص
ی است. مقایسه دو ذاری خارجگ گذاری مساهل بر اساس آن، جذب سرمایه اولویت

 119باه   152دهد حتی در زمانی که رتبه ایران در شاخص، از  ن مینمودار باال نشا
گذاری مستقیم خارجی، نه تنلا افزایش نیافته، بلکه  بلبود یافته، میزان جذب سرمایه

گفتاه   با افول نیز همراه بوده است. این موضو ، تمکید مماددی بار ادعاهاای پایش    
حال   راه حل یا تنلا راهکار،  و کسب  انمام  سلولت  است که تمکید صرف بر شاخص
کنناده باوده و اذهاان را از     وکار نیست، بلکه گمراه مناسب برای بلبود محیط کسب

هاای فضاای    تواناد مرهمای بار مسااهل و زخام      هایی اسات کاه مای    سایر فعالیت
 کند.   کار ایران باشد، دور می و کسب

 تاسا  ددیگذاری مستقیم خارجی تاب  عوامل بسیار متعا  اصوالً جذب سرمایه
وکار کمکی به  کسب انمام گذاری بیش از اندازه بر پروژه سلولت که تمکید و سرمایه

گذاری خاارجی در دنیاا، باه عوامال بسایار       کند. جریان کلی سرمایه بلبود آن نمی
گااذاری کشااورهای  ، میاازان ساارمایه2016متعاادد دیگااری بسااتگی دارد. در سااال 

سید و اقتصاد ایان کشاورها توانسات    یافته به باالترین حد خود ر پیشرفته یا توسعه
بینای شاده کاه     گذاری را به خود جذب کند، و ممدداً پایش  باالترین حمم سرمایه

گاذاری بیشاتری را جاذب کناد      بتواند سارمایه  2017اقتصاد این کشورها در سال 
(، این در حالی است کاه میازان جاذب    1396اقتصاد،  وزارت اموراقتصادی )معاونت
درصاد   14، باه میازان   2016توساعه، در ساال    شورهای درحالگذاری در ک سرمایه
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کاهش داشته است. اصوالً شاید بتوان گفت که پاس از احیاای اقتصااد کشاورهای     
ها که مادتی باه شار  آماده باود،       غربی از بحران بزرگ مالی اخیر، جریان سرمایه

 ستمرطور م  بهها  دوباره در حال بازگشت به غرب است و این جریان طی این سال
، تااب  عوامال بسایار بسایار     «گذاری خاارجی  جذب سرمایه»ادامه داشته است. لذا 

« کاار  و کساب  انمام بلبود در شاخص سلولت»متعددی است و گره زدن میزان آن با 
در فضای گفتمانی کشور، بیشتر به یک آدرس غلط شبیه است و تا انادازه زیاادی،   

 افتادن در دام بازی اعداد و ارقام است.  
شود که قصد نویسندگان این نیست که مان  از اصالحاتی کاه   ممدداً تمکید می

ای از مواجله آگاهانه باا   کارها در حال انمام است شوند؛ بلکه گونه و در بدنه کسب
در « انگااری  ساده»ای از  است که در کشور، گونه« وکار کسب انمام شاخص سلولت»

بلباود  »ای از اقادامات اصاالحی، بارای     مواجله با آن وجود دارد. حتی شاید دسته
کااهش هزیناه   »باا بااال رفاتن در شااخص و همچناین      « نفس ملای  حس اعتمادبه

کاار ضارورت    و کسب با حذف و اصال  مقررات« کارها و ای از کسب اندازی پاره راه
کار ایران در نتیمه  و داشته باشد، اما باید آگاه بود که انتظار برای بلبود محیط کسب

 ماند.   بندی این شاخص، بیشتر به یک سراب می رفتن در رتبهباال 

 سخن پایانی

کار البته فرآیناد ملمای اسات، ولای      و کردن فرآیندهای انمام کسب پیگیری و کوتاه
گذرد. تحقق نشاانگرهای ایان    کار ایران، تنلا از این مسیر نمی و بلبود فضای کسب

کاار   و ات اصلی بلبود فضای کسبشاخص، باید به موازات یا در حاشیه سایر اقدام
مانناد  ای از عوامال اقتصاادی و    باشد که از گذر اقدامات نوآورانه، کارآفرینانه، پاره

شود. حتی اگر رتبه ایران، مطابق آن چاه در اساناد باالدساتی تصاریح      دنبال می آن
شده، سالیانه به میزان ده درصد هم کاهش یابد، این رتبه هیچ تضمینی بر حاکمیت 

ای از  ور و شکوفا نیسات، بلکاه نشاان از کااهش ممموعاه      ک اقتصاد قوی، بلرهی
کاار اسات. ایان موضاو       و اندازی یاک کساب   ها در شرو  و راه فرآیندها و هزینه

های مضاعفی است و صرف  گذار نیازمند تالش خصوص در زمینه جذب سرمایه به
وکاار نیسات. در    ی کسبگذار و بلبود واقعی فضا بلبود رتبه، دالّ بر جذب سرمایه
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، 2006توان به تالش گرجستان اشاره کرد کاه از ساال    این زمینه، از باب نمونه می
در آن سال  100کار آغاز کرد و از رتبه  و های وافری برای بلبود فضای کسب تالش
ها و دیسلماسی  ها، تالش رسید. طی این سال 2019در  6و رتبه  2018در  9به رتبه 

خادمت   گاذار خاارجی باه    ه موازات کاهش رتبه برای جذب سارمایه تنگاتنگی را ب
( مورد اشاره قارار  2015ها توسط شوهث) گرفته است. مشرو  برخی از این تالش

شاود باا    شده در باال، پیشنلاد مای  بنابراین افزون بر پیشنلادهای مطر گرفته است. 
باه ایان شااخص و    های مرباوت   کاوانه در داده های داده شناسی گیری از روش بلره

هاای میادانی، باا دقات بیشاتری نتاایج        تطبیق جدی آن با سایر آمارها و واقعیات 
وکار کشور دنباال کارد. از ساوی دیگار،      کاربست این شاخص را در فضای کسب

شااخص  »باید در ادبیات گفتمانی و همچنین در مقام عمال، تماایزی جادی باین     
انماام  « سلولت»قاهل شد. « وکار سلولت انمام کسب»با « وکار سلولت انمام کسب

وکار است، چیزی غیار از   ها نیاز حقیقی فضای کسب وکار که در عمده بخش کسب
وکاار اسات؛ اگار     سلولت انمام کسب« شاخص»های ذیل  ها و آیتم نماگرها، مثلفه
حال، آیاا وقات آن نرسایده کاه وضاعیت       هایی همسوشانی نیز دارند. چه در بخش

 ؟نشینیمها به نظاره  از ورای دریچه شاخص کار در ایران را و کسب
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https://rc.majlis.ir/fa/news/show/919184  (15/08/1398).  
 سالولت  شااخص  در ایاران  واردات و صادرات مبادله (. هزینه1392مرادی، محمدعلی )

 .18-30. 62، شماره 11، سال های بازرگانی بررسیوکار.  کسب انمام
هاا و   تارین مسااهل کشاور؛ اولویات     عمده(. 1395اسالمی) شورای مملس های مرکزپژوهش

 هاای  پاژوهش  . انتشاارات مرکاز  اسالمی در دوره دهام  شورای راهبردهای مملس
 .  HC 471آ/4 1395اسالمی. شماره راهنما:   شورای  سممل 
گاذاری مساتقیم    گازارش آنکتااد از سارمایه   (. 1396اقتصااد)  وزارت اموراقتصاادی  معاونت

 وزارت  بازرگاانی   و  های پاولی  سیاست و تحقیقات . دفترخارجی در جلان و ایران
 . 961516747کد سند  اقتصاد. 

... و وکاار  کساب  سلولت جلانی، نوآوری شاخص نظر از(. 1396موالوردی، شلیندخت )
. خبرگاازاری خانااه ملاات. دسترساای در    ایاام رساایده مناساابی جایگاااه بااه

http://bit.ly/2Fl1nag (02/04/1398  .) 
 رشاد  بر وکار کسب فضای (. اثر1395ملربانی، فاطمه، عبدالللی، فرشته، بصیرت، ملدی )

 تعمایم  گشاتاور  روش از استفاده با OECD و MENA کشورهای ن،ایرا اقتصادی
 . 65-96، 13، شماره 4. سال های راهبردی و کالن سیاستیافته. 
. ایااران کااار و کسااب رتبااه افاات توجیااه 2 تکاارار(. 1396حسااینی، حسااین) میرشااماعیان

 https://bit.ly/2qj3OjYدسترسااای در: . 11517خبرگااازاری تعاااادل. کااادخبر: 
(02/04/1398.) 

 دربااره  تسانیم  گازارش  به اقتصاد وزارت (. پاسخ1398وزارت امور اقتصادی و دارایی )

http://bit.ly/2FBxBNP
http://bit.ly/2FAyuWU
http://bei.mefa.ir/portal/file/?448506/972014900.pdf
http://bei.mefa.ir/portal/file/?448506/972014900.pdf
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/919184
http://bit.ly/2Fl1nag
http://bit.ly/2Fl1nag
https://bit.ly/2qj3OjY
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