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مرکز پژوهش هاي مجلس تحلیل گزارش انجام کسب و کار سال :اکونیوز

.کشور جهان را ارائه کرد183بانک جهانی در 2012

س شوراي اسالمی با تحلیل گزارش انجام کسب و کار بانک ،مرکز پژوهش هاي مجل)econews.ir(به گزارش خبرگزاري اقتصادي ایران

گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی با هدف فراهم آوردن شرایط مناسب براي فهم بهتر و بهبود محیط : ، اعالم کرد2012جهانی در سال 
اي منتخب در مقیاس جهانی و منطقه اي کشور و شهره183کسب و کارها به سنجش و ارزیابی مقررات کسب و کار و نحوه اجراي آن در بین 

.می پردازد

. منتشر می شود، بر بنگاه هاي کوچک و متوسط و آثار مقررات در طول دوره فعالیت این بنگاه ها تمرکز دارد2002این گزارش که از سال 
سطح راه اندازي، گسترش، بهره 4ر در پروژه انجام کسب و کار با فراهم آوردن داده هاي کمی در خصوص کیفیت مقررات گذاري کسب و کا

برداري و اتمام یک فعالیت اقتصادي، کشورها را به سمت وضع مقررات کارآتر سوق داده و بر اساس تجارب کشورهاي پیشرو در امر اصالحات 

.مقرراتی توصیه هاي سیاستی را براي اصالح مقررات کسب و کار در همه کشورها ارائه می دهد

2012، و 2011، 2010، 2009ش هاي منتشر شده رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی در سال هاي بر اساس گزار

.گزارش شده است14و 13، 15، 17بوده و در سال هاي مذکور رتبه کشور ما در منطقه به ترتیب 144و 129، 137، 142به ترتیب 

ل هاي اخیر موضوع محیط کسب و کار و شاخص هاي سنجش آن، مورد توجه محافل سیاستگذار و در سا: در ادامه این گزارش آمده است

.دانشگاهی قرار گرفته و چندین نهاد بین المللی گزارش هاي سالیانه یا دوره اي در اینباره تهیه می کنند

کسب و کار در کشورهاي مختلف گزارش انجام یکی از مشهورترین گزارش هاي بین المللی براي سنجش و مقایسه برخی مولفه هاي محیط

.کسب و کار است که توسط موسسه مالی بین المللی وابسته به گروه بانک جهانی تهیه و منتشر می شود

کز از آنجا که گزارش هاي سالیانه انجام کسب و کار بانک جهانی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است، گروه مطالعات محیط کسب و کار مر



را ترجمه و در اختیار ) 2012مربوط به سال (پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی، خالصه اي از روش ها و پیامدهاي جدیترین گزارش 
.نمایندگان مجلس و محافل سیاستگذار کشور قرار می دهد

گزارش . در روش و مولفه هاي این گزارش ، نوآوري هایی صورت گرفته است2012ترجمه این گزارش از آن جهت اهمیت دارد که طی سال 
هاي سالیانه انجام کسب و کار، یکی از چند گزارش بین المللی است که براي سنجش محیط کسب و کار منتشر می شود و الزاما دقیق ترین و 

.یست، بلکه به این مقوله از زاویه تولد، حیات و مرگ شرکت ها می پردازدکامل ترین آنها ن

همچنین یادآوري می . تمرکز دارند... گزارش هاي بین المللی دیگر، هریک به مقوله خاصی نظیر آزادي اقتصادي، خطرپذیري، حقوق مالکیت و
ته به مکان، زمان و حوزه هاي کاري متفاوتند براي مثال مولفه شود، بر اساس تعریف محیط کسب و کار مولفه هاي محیط کسب و کار، بس

.هاي محیط کسب و کار براي بنگاه هاي قطعه سازي با مولفه هاي محیط کسب و کار براي بنگاه هاي شیالت تفاوت دارند

زارش هاي انجام کسب و کار بانک نکته دیگر الزم به توضیح اینکه برخی محافل و اشخاص، مفهوم وسیع و عمیق محیط کسب و کار را به گ
ی جهانی محدود می کنند و غایت بهبود محیط کسب و کار را کاهش رتبه ایران در این گزارش بین المللی می دانند حال آنکه این رویکرد و تلق

ود دارند و اداره بنگاه ها را با نمی تواند صحیح باشد، زیرا بنگاه هاي اقتصادي در ایران با مشکالتی مواجهند که به طور خاص در کشور ما وج

به . مشکالت و محدودیت هاي عدیده مواجه کرده اند، اما در گزارش هاي انجام کسب و کار بانک جهانی به آنها هیچ اشاره اي نشده است
.عبارت دیگر چه بسا رتبه ایران در گزارش هاي انجام کسب و کار بانک جهانی بهبود یابد

گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی نه فقط در سنجش مولفه هاي خاص کشورها ضعف دارد، بلکه :چنین آمده استدر پایان گزارش مذکور
.از نظر مبانی نظري و روش شناسی نیز به طور جدي زیر سوال است

اصلی گزارش انجام گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی امیدوار است ترجمه و انتشار بخش هاي
.کسب و کار بانک جهانی به همراه اطالعات مربوط به کشورمان براي محافل سیاستگذاري پژوهشگر ، مفید فایده باشد


