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مقدمه
محیط کسب و کار به مجموعه عواملى گفته مى شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه هاى اقتصادى مؤثر هستند اما تقریباً 
خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند؛ عواملى نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگى، فرهنگ کارى در یک منطقه و ... 
که در کشورها و مناطق جغرافیایى گوناگون، در هر رشته کارى و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط 
کسب وکار یکى از مهمترین راهبردهاى توسعه اقتصادى در هر کشور به شمار مى رود و عالوه بر آن هر چه محیط کسب 
وکار در یک کشور شرایط بهترى داشته باشد، بهره بردارى از فرصت هاى کارآفرینى بیشتر و هر چه بهره برداري از فرصت هاى 
کارآفرینى در جامعه اى بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر مى شود. با 
این حال بهبود محیط کسب وکار، نیازمند برنامه ریزى و سیاست گذارى مطلوب است که دستیابى به این مهم نیز نیازمند 

وجود فرآیندى مستمر براى پایش و سنجش وضعیت محیط کسب وکار در هر کشور است.

 در همین راستا و در سال 1390، نمایندگان مجلس شوراى اسالمى، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تصویب 
کردند. به موجب ماده 4 این قانون: «اتاق ها موظفند به منظور اطالع سیاست گذاران از وضعیت محیط  کسب  وکار در کشور، 
شاخص هاى ملى محیط کسب وکار در ایران را تدوین و به طور ساالنه و فصلى حسب مورد به تفکیک استان ها، بخش ها و 
فعالیت هاى اقتصادى، سنجش و اعالم نمایند». اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران با همکارى کارشناسان مرکز 
پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى( که تجربه اجراى6 سال مطالعه محیط کسب وکار در جامعه محدود را داشته اند) و 
در قالب اجراى یک طرح پژوهشى درسال 1394، نسبت به شناسایى و معرفى شاخص هاى ملى پایش محیط کسب وکار 
اقدام نمود و اجراى طرح ملى پایش محیط کسب وکار در اواخر سال 1395 را با همکارى اتاق هاى تعاون و اصناف ایران 

در دستور کار خود قرارداد. 

گزارش حاضر، اولین گزارش فصلى است که اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران بر اساس روش توسعه یافته مورد 
استفاده مرکز پژوهش هاى مجلس و با رویکرد تلفیق داده هاى پیمایشى با داده هاى آمارى بر اساس نظریه عمومى کارآفرینى 
شین1 ارائه نموده است. در این گزارش، داده هاى پیمایشى حاصل از ادراك سنجى از وضعیت مؤلفه هاى محیط کسب و کار 
کشور در پاییز 1395، از 820 فعال اقتصادى زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از پرسشنامه الکترونیکى جمع آورى شده و 
داده هاى آمارى نیز از منابع آمارى رسمى کشور تهیه و مورد استفاده قرارگرفته اند. الزم به ذکر است در اولین اجراى این 

طرح، نرخ تکمیل پرسشنامه پیمایشى کمتر از حدنصاب الزم براى امکان تعمیم نتایج بوده است.

 امید است نتایج این طرح بتواند نقشه راه روشنی براى برنامه ریزى و سیاست گذارى در جهت بهبود محیط کسب وکار 
کشور فراهم  آورد. 

1. Schein



.
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چکیده
عنوان  به  را  است)  ارزیابى 10  بدترین  (نمره  رقم 5/86  پاییز1395،  در  ایران  کار  و  کسب  محیط  ملى  پایش  نتایج   
در  مجلس  پژوهش هاى  مرکز  ارزیابى  آخرین  در  شاخص  این  وضعیت  از  بهتر  اندکى  که  مى دهد  دست  به  ملى  شاخص 
تابستان1395(با میانگین5/93) بوده است. همچنین این ارزیابى بیانگر آن است که از نظر فعاالن اقتصادى مشارکت کننده 
در این پایش، محیط کسب وکار ایران در پاییز 1395 در مقایسه با ارزیابى مرکز پژوهش هاى مجلس در فصل مشابه سال 

قبل نیز (پاییز1394 با میانگین6/04 از10) اندکى مساعدتر شده است.

در پاییز 1395، فعاالن اقتصادى مشارکت کننده در این پایش، سه مؤلفه: 1-دشوارى تأمین مالى 2-بی ثباتی و غیرقابل 
پیش بینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصوالت) و 3-بى ثباتى سیاست ها، مقررات و رویه هاى اجرایى ناظر به کسب وکار 
و  و...)  گازوئیل  (گاز،  سوخت  به  دسترسی  برق، 2-محدودیت   به  دسترسی  : 1-محدودیت   مؤلفه  سه  و  نامناسب ترین  را 
3-محدودیت هاي دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را مناسب ترین مؤلفه هاى محیط کسب وکار کشور نسبت 

به سایر مؤلفه ها ارزیابى نموده اند.

 همچنین براساس یافته هاى این طرح در پاییز1395، استان هاي کهگیلویه و بویراحمد،کردستان و ایالم به ترتیب داراى 
بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان هاي مازندران، تهران و گیالن به ترتیب داراى بهترین وضعیت محیط کسب 
وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابى شده اند. قابل ذکر است که عدد شاخص براى حدود 75 درصد استان هاى کشور از 
رقم شاخص ملى فضاى کسب و کار باالتر بوده که نشانگر وضعیت نامناسب این شاخص در اکثر استان ها نسبت به شاخص 

ملى است.

براساس نتایج این پایش در پاییز1395، وضعیت محیط کسب وکار در بخش صنعت در مقایسه با دو بخش کشاورزى 
و خدمات نامناسبتر ارزیابى شده و در بین رشته فعالیت هاى اقتصادى نیز رشته فعالیت عمده فروشى و خرده فروشى، تعمیر 
وسایل ….( صادرات و واردات) و رشته فعالیت مالى و بیمه نیز به ترتیب بدترین و بهترین وضعیت کسب و کار را در مقایسه 

با سایر رشته فعالیت هاى اقتصادى درکشور داشته اند.

براساس نظریه عمومى کارآفرینى شین، شاخص ملى محیط کسب وکار ایران نیز در پاییز 1395، رقم 6/13(عدد 10 
بدترین ارزیابى است) را نشان مى دهد به طوري که میانگین ارزیابى محیط اقتصادي رقم 6/06 و میانگین ارزیابى محیط 
نهادي رقم 6/19 است. نگاه اجمالى نشان مى دهد که محیط جغرافیایى با رقم 4/39 و محیط مالى با رقم 8/11 به ترتیب 

مساعدترین و نامساعدترین محیط ها براساس نظریه عمومى کارآفرینى شین بوده اند.

درادامه این گزارش، روش شناسى انجام این پایش، جداول و نمودارهاى آمارى به همراه تحلیل نتایج به طور مبسوط 
شرح داده شده است. 
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بخش اول: روش شناسى گزارش

 مطابق با ماده4 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، اتاق ها موظف هستند به منظور اطالع سیاست گذاران از وضعیت 
محیط کسب  و کار در کشور، شاخص هاى ملى محیط کسب  وکار در ایران را تدوین و به طور ساالنه و فصلى حسب مورد به 
تفکیک استان ها، بخش ها و فعالیت هاى اقتصادى، سنجش واعالم نمایند. مطابق با همین مأموریت، مرکز آمار و اطالعات 
اقتصادى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران با همکارى اتاق هاى اصناف و اتاق تعاون ایران اقدام به برنامه ریزى 
به منظور جمع آورى اطالعات و محاسبه شاخص  ملى پایش محیط کسب و کار ایران بر اساس 70 مؤلفه بدست آمده از 
نتایج اجراى طرح مطالعاتى در همین خصوص، کرده است. در این روش براى محاسبه 28 مؤلفه پیمایشى از طریق تکمیل 
اطالعات پرسشنامه نمونه از سراسر کشور از روش هاى نمونه گیرى استفاده شده است. و همچنین براى مؤلفه هاى آمارى از 
منابع اطالعاتى و آمار رسمى کشور استفاده شده است که در نهایت، شاخص هاى ملى پایش محیط کسب و کار ایران به 

تفکیک ملى، استان، بخش هاى عمده و رشته فعالیت هاى اقتصادى محاسبه شده اند.

از آنجا که انتخاب فعاالن اقتصادى مشارکت کننده دراین طرح به روش نمونه گیرى بوده است براى تعمیم نتایج حاصل از 
جمع آورى و پردازش داده ها به کل کشور، نیاز به تکمیل اطالعات توسط حجم قابل قبولى از فعاالن اقتصادى ضرورت داشته 
است. ولیکن تعداد پاسخگویان در اجراى پایش در پاییز 1395، 820 نمونه (فعال اقتصادى) بوده که کمتر از حدنصاب قابل 
قبول مورد نظر است (به عبارت دیگر تعداد نمونه هاى انتخاب شده سطح انتشار داده ها را از حالت اپتیمم خارج کرده است) 

لذا نتایج این طرح در سطح تعداد داده جمع آورى شده معتبر مى باشد.

1- معرفى مؤلفه هاى طرح پایش
مطابق مدل ارائه شده براى محاسبه شاخص محیط کسب و کار در ایران، شاخص ملى محیط کسب و کار از طریق انجام 
محاسبات بر روى70 نماگر که شامل 28 مؤلفه پیمایشی و 42 مؤلفه آماري که از عوامل مختلف و قابل احصاي مَوثر بر اداره 
واحدهاي تولیدي در ایران معرفی شده است، حاصل مى شود. قابل ذکر است مؤلفه هاى پیمایشى و آمارى مورد استفاده در 

محاسبه فضاى کسب و کار کشور به  صورت زیر تعریف شده اند:

الف : مؤلفه هاى پیمایشى:
عدم استقبال همکاران و مشتریان از نوآورى و ابتکار در ارائه خدمات و محصول. 1

برداشت هاي سلیقه اي و غیرقابل پیش بینی ماموران از قوانین و مقررات (برق، گاز، محیط زیست، تأمین اجتماعى . 2
و...)

بی تعهدي طرف هاي قرارداد (دولتی یا خصوصی) به ایفاي تعهدات و وعده هایشان . 3

بى ثباتى سیاست ها، مقررات و رویه هاى اجرایى ناظر به کسب وکار. 4

بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصوالت). 5

رویه هاي سختگیرانه در ادارات کار و بیمه براي مدیریت نیروي انسانی. 6

تمایل شهروندان به خرید کاالهاي خارجی و بی رغبتی به خرید محصوالت ایرانی. 7
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تولید و عرضه نسبتاً آزاد کاالهاي غیراستاندارد و تقلبی در بازار. 8

رقابت غیرمنصفانه شرکت ها و مؤسسات دولتى یا شبه دولتی در بازار. 9

رویه هاي غیرمنصفانه و ناعادالنه ممیزي و دریافت مالیات. 10

دشواري تامین مالی از بانک ها . 11

فقدان یا شفاف نبودن اطالعات موردنیاز براي فعالیت اقتصادي. 12

ضعف زیرساخت هاي حمل و نقل (جاده اي، ریلی، هوایی، دریایی و بندري). 13

ضعف دادگاه ها در رسیدگى به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران. 14

وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادي از رقبا در بازار. 15

ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار. 16

عرضه کاالهاى قاچاق و رقابت غیرمنصفانه محصوالت خارجى و داخلى در بازار ایران. 17

فقدان یا نقص ارتباطات پسینى و پیشینى وخوشه هاى تولید. 18

قیمت گذاري و دخالت هاي غیرمنطقی نهادهاي حاکمیتی در بازار. 19

کارگریزي عمومی و استقبال نیروى کار از تعطیلی روزهاي کاري. 20

کمبود تقاضاي مؤثر در بازار. 21

کمبود فناوري هاي مورد نیاز . 22

کمبود نیروي کار ماهر. 23

محدودیت هاي دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت). 24

محدودیت  دسترسی به برق. 25

محدودیت  دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل و...). 26

مفاسد مالی و ادارى در دستگاه هاي حکومتی. 27

موانع اداري کسب وکار (ادارات و دستگاه هاي اجرایی مرتبط با کسب وکار). 28

ب. مؤلفه هاى آمارى:
 محیط نهادي

 نماگر1. محیط سیاسی (تأثیر عوامل سیاسى - امنیتی بر اداره بنگاه ها):
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1.1- تعداد مطبوعات داراي مجوز و فعال (به ازاي هر صد هزار نفر جمعیت)

1.2- سرقت مستوجب تعزیر (به ازاى هز 100هزار نفر جمعیت)

1.3- تعداد سازمانهاى مردم نهاد(سمن) –(به ازاى هر 100هزار نفر جمعیت)

نماگر 2. محیط علمی- آموزشی (مهارت و تحصیالت نیروي انسانی):

 2.1- دانش آموخته هاى مراکز فنى حرفه اى (به ازاي هر صد هزار نفر جمعیت)

 2.2- تعداد دانش آموخته هاى دانشگاهى (به ازاي هر صد هزار نفر جمعیت)

 2.3- نرخ باسوادى 6 ساله و باالتر

 2.4- تعداد دانش آموزان به ازاى هر کالس

نماگر 3. محیط فرهنگی (فرهنگ، رضایت مندي و فرهیختگی نیروي انسانی):

3.1- تعداد صندلی هاي سینما (به ازاي هر صد هزار نفر جمعیت)

3.2- تعداد فرهنگ سراها و کتابخانه هاي عمومی (به ازاي هر صد هزار نفر جمعیت)

3.3- تعداد عناوین کتاب هاي منتشرشده دراستان (به ازاي هر صد هزار نفر جمعیت)

3.4- تعداد خواسته هاى بازگشت به کار در هیأت هاى تشخیص دعاوى کار به نسبت کل شاغالن استان

نماگر4. فن آوري و نوآوري:

4.1- شاخص استانى فن آورى اطالعات

4.2- تعداد کاربران اینترنت

4.3- تعداد شرکت هاي دانش بنیان (به ازاي هرصد هزار نفر جمعیت)

نماگر 5. محیط قانونى و حقوقی(حاکمیت قانون، تضمین هاي حقوق مالکیت و عملکرد دادگستري):

5.1- نرخ رسیدگی به پرونده هاي قضایی (درصداز ورودى)

5.2- امتیاز قضایى و ادارى (تخصیصى گزارش هاى عملکرد استانى قوه قضائیه)

5.3- میانگین زمان رسیدگى به هر پرونده ورودى (روز)
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5.4- تعدادپرونده هاى مطالبه طلب (به ازاى هر 100هزار نفر جمعیت)

نماگر 6. ساختارو عملکرد دولت:

6.1- تعداد کارمندان دستگاه هاى دولتى و حکومتى( به ازاى هر100هزارنفر جمعیت)

6.2- پرداخت هاي تملک دارایی هاي سرمایه اى (عملکرد بودجه عمرانى) 

 محیط اقتصادي
نماگر 7. محیط کالن (ثبات اقتصادکالن، ساختارهاي اشتغال):

7.1- شاخص تورم مصرف کننده

7.2- شاخص تورم تولیدکننده

7.3- نرخ مشارکت نیروي انسانی (درصد)

7.4- نرخ بیکارى(درصد)

7.5- ارزش صادرات غیرنفتى استان (به ازاي هرصد هزار نفر جمعیت)

7.6- نرخ رشد منطقه اى (درصد)

نماگر 8. محیط مالی (تأمین مالی):

8.1- سرانه مانده تسهیالت اعطایى

نماگر 9. محیط جغرافیایی( زیرساخت ها، ظرفیت ها یا اقلیمی و استانی):

9.1- متوسط بارندگى ساالنه استان (میلى متر)

9.2- تعداد هتل هاى 4 و 5 ستاره

9.3- سرانه تعداد تخت بیمارستانی فعال

9.4- طول راه هاى بین شهرى (کیلومتر به ازاى هرکیلومتر مربع مساحت)

9.5- تعداد انبار و سردخانه (به نسبت مساحت استان)

9.6- مساحت مراتع خوب (به نسبت مساحت استان)
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9.7- ضریب نفوذ بیمه (درصد)

9.8- فاصله مرکز استان تا بندر تجارى (آبى) و فعال بین المللى (کیلومتر)

9.9- طول راه آهن به مساحت استان (کیلومتر به ازاى هر کیلومترمربع)

9.10- درصد روستاهاي گاز رسانی شده ( درصد از کل روستاهاى استان)

نماگر10. ساختار تولید( انحصار، خوشه ها، وابستگى به مواد اولیه):

10.1- بهره برداران کشاورزى (به ازاي هر صد هزار نفر جمعیت)

10.2- مساحت کشت آبى (درصد از کل مساحت زیر کشت) 

10.3- تعداد معادن درحال بهره بردارى (به نسبت مساحت استان)

10.4- تعداد کارگاه هاى صنعتى فعال (به نسبت مساحت استان)

10.5- سرانه مساحت پروانه هاى ساختمانى صادره درنقاط شهرى

2- طرح نمونه گیرى
از آنجا که استخراج، انتشار داده ها و ارایه نتایج در این گزارش، در سطح متغیرهاى اپتیمم شده است و همچنین براى 
اینکه محاسبات از مبناى دقیق آمارى برخوردار باشد لذا انتخاب نمونه ها(فعاالن اقتصادى) بر مبناى طرح نمونه گیرى است 

که در ذیل به تفصیل به جزئیات آن اشاره مى شود.

هدف کلى:

هدف کلى از این طرح، شناخت وضعیت جارى محیط کسب و کار در ایران و تغییرات آن به صورت فصلى و ساالنه است. 
این هدف از طریق موارد زیر بدست مى آید:

برآورد فصلى و ساالنه شاخص ملى محیط کسب و کار در ایران

 برآورد فصلى و ساالنه شاخص استانى محیط کسب و کار در ایران

 برآورد تغییرات فصلى شاخص محیط کسب و کار در سطح ملى و استانى

 برآورد ملى فصلى و ساالنه شاخص ملى محیط کسب و کار در ایران در سطح بخش هاى اقتصادى(خدمات، صنعت و 
کشاورزى) 

2(ISIC)برآورد ملى فصلى و ساالنه شاخص ملى محیط کسب و کار در ایران در سطح فعالیت هاى اصلى اقتصادى

2. International Standard Industrial Classification
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جامعه هدف

مجموعه واحدهایى که طبق تعریف شامل اعضاى فعال اتاق بازرگانى، صنایع و معادن و کشاورزى ایران، اتاق اصناف و 
اتاق تعاون مى باشند، جامعه هدف طرح را تشکیل مى دهند. بنابراین این طرح اعضاى غیرفعال و اعضایى که عضو سه اتاق 

نمى باشند را پوشش نمى دهد.

جامعه آمارگیرى
 جامعه آمارگیرى در این طرح با حذف اعضاى غیر فعال سه اتاق از چارچوب آمارى بدست مى آید.

واحد آمارى
واحد آمارى، مدیر یک واحد از سه اتاق کشور مى باشد که در بانک اطالعاتى سه اتاق ثبت شده است و فعال مى باشد.

زمان آمارى
زمان آمارى براى تکمیل سؤاالت پرسشنامه، وضعیت محیط کسب وکار در فصل پاییز سال1395 است. 

 زمان آمارگیرى
 زمان آمارگیرى به مدت 30روز از 15 بهمن تا 15 اسفند ماه سال 1395 است.

روش آمارگیرى
روش آمارگیرى در این طرح به صورت نمونه گیرى براى مؤلفه هاى پیمایشى و جمع آورى داده از منابع رسمى براى 

مؤلفه هاى آمارى است.

روش جمع آورى اطالعات
اطالعات مورد نیاز این طرح به دو طریق بدست مى آید. براى مؤلفه هاى پیمایشى به صورت آمارگیرى الکترونیکى و 
تکمیل پرسشنامه از طریق سامانه اینترنتى توسط واحدهاى انتخاب شده در طرح نمونه گیرى است و بخش دوم از طریق 

جمع آورى داده از مراجع رسمى مى باشد.

سطح ارائه برآورد
برآوردهاى این طرح بر اساس اهداف طرح به صورت ملى و استانى مى باشد. 

پارامتر مورد نظر
پارامترهاى مورد نظر شامل میانگین وزنى شاخص محیط کسب کار در ایران مى باشد.

خطاى نمونه گیرى پذیرفته شده
حداکثر خطاى نسبى پذیرفته شده در این طرح براى برآورد میانگین متغیر ذکر شده 25صدم درصد است. 
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چارچوب نمونه گیرى

چارچوب نمونه گیرى این طرح، چارچوب اعضا فعال سه اتاق مى باشد.

واحد نمونه گیرى
واحد نمونه گیرى در این طرح واحدهاى فعال سه اتاق مى باشد.

روش نمونه گیرى
روش نمونه گیرى در این طرح نمونه گیرى احتمالى طبقه بندى مى باشد. 

روش تعیین اندازه نمونه
تعداد واحدهاى نمونه براى براورد میانگین در هر استان از رابطه زیر بدست مى آید.

جدول 1- تعداد واحدهاى نمونه طرح به تفکیک استان

  

تعداد واحدهاى نمونهاستان

7990کل کشور
330آذربایجان شرقی
200 آذربایجان غربى

130اردبیل
700اصفهان

251البرز
130ایالم

270بوشهر
1400تهران

125چهارمحال و بختیاري
130خراسان جنوبی
527خراسان رضوي
125خراسان شمالی

467خوزستان
130زنجان
130سمنان

تعداد واحدهاى نمونهاستان

130سیستان و بلوچستان
403فارس
150قزوین

140قم
140کردستان

257کرمان
163کرمانشاه

130کهگیلویه و بویراحمد
130گلستان
202گیالن
135لرستان

323مازندران
167مرکزي

155هرمزگان
140همدان

180یزد
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تعداد نمونه ها براى محاسبه شاخص کسب و کار در کل کشور بهینه شده است و تعداد نمونه تخصیص یافته براى 
هر استان بر اساس تولید ناخالص داخلى بدون نفت به گونه اى است که حداکثر خطاى نسبى(r)، 20درصد شود. ضریب 
تغییرات (CV) نیز یک در نظر گرفته شده است. نمونه ها بر اساس روش هاى احتمالى انتخاب مى شوند و وزن ها بر اساس 

احتمال انتخاب واحدها و میزان عدم تکمیل پرسشنامه ها برآورد مى شوند. 

از آنجا که بر اساس ماده 4 قانون بهبود مستمر کسب وکار، شاخص هاى پایش عالوه بر سطوح ملى، استانى و بخشى باید برحسب فعالیت 
(21 بخش حرفى طبقه بندى استاندارد فعالیت هاى اقتصادىISIC.rev4 ) نیز محاسبه شوند، لذا تعداد کل نمونه ها(7990)، 

افزایش قابل مالحظه اى نسبت به شرایطى که این متغیر درنظر گرفته نشود، خواهد داشت.

3-محاسبه شاخص ها و زیرشاخص هاي محیط کسب وکار
بخش  هر  در  استان  هر  اتاق هاى  اعضاى  ارزیابى  میانگین  مؤلفه،  هر  براي  ابتدا  پیمایشى،  داده هاي  استخراج  از  پس 
محاسبه می شود. در فرمول زیر مشارکت کننده ها (n) هر استان (i) در هر بخش (j) است و اندیس k نشان دهنده راى 

دهنده مورد نظر (اعضاى اتاق هاى سه گانه) است. 

بعد از محاسبه میانگین ارزیابى اعضاى اتاق هاى هر استان در هر بخش، میانگین ساده هریک از مؤلفه هاي پیمایشی 
مربوط به هریک از بخش مؤلفه هاي پیمایشی نماگر ها محاسبه می شود.

شاخص ارزیابى هر نماگر در هر استان با استفاده از وزن هاى بخشى و فرمول زیر محاسبه مى شود که در آن ترکیب وزنی 
جزء داده هاي آماري(Hard Data) با نسبت 20 درصد و جزء مؤلفه هاي پیمایشی (Survey Data) با نسبت 80درصد 

براى هر یک از نماگر ها براي هر استان (i) در هر بخش (j) است :

شاخص ارزیابى هر نماگر در هر بخش نیز با استفاده از وزن هاى استانى و فرمول زیر محاسبه مى شود:

شاخص ارزیابى هر نماگر در کل نیز با استفاده از وزن هاى استانى و وزن هاى بخشى و فرمول زیر محاسبه مى شود:
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4- آشنایى با نظریه عمومی کارآفرینی شین 

براساس نظریه عمومى کارآفرینى شین مى توان دو مجموعه عوامل محیطى معین: محیط اقتصادى و محیط نهادى را 
تفکیک کرد. عوامل محیط اقتصادى شامل محیط اقتصاد کالن، محیط مالى، ساختار تولید و محیط جغرافیایی و عوامل 
محیط نهادى شامل محیط سیاسى، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و محیط آموزشى، علمى و محیط فناوري و نوآوري و 
ساختار دولت مى شود. این دو مجموعه عوامل بر کسب و کارهاي موجود و بر فرآیند کارآفرینى که در واقع نقطه آغازین 
کسب وکار است، اثر مى گذارند. هر چه محیط کسب وکار (محیط نهادى و اقتصادى) شرایط بهترى داشته باشد، بهره بردارى 
از فرصت هاى کارآفرینى بیشتر است و هر چه بهره بردارى از فرصت هاى کارآفرینى در جامعه اى بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد 

آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر مى شود.

شکل 1. مدل مفهومى بسط یافته محیط کسب و کار براساس نظریه عمومى کارآفرینى شین

 

محیط سیاسى

محیط  فرهنگى

محیط  حقوقى

 

کشف و فرصت هاى 
کسب و کار

بهره بردارى از 
فرصت هاى کسب و کار

عملکرد
(خلق ثروت)

محیط اقتصادى محیط نهادى

ایجاد شرکت ها
منابع

سازماندهى
استراتژى

محیط  فناورى و نوآورى

ساختار دولت

فرآیندکارآفرینى

محیط مالىمحیط اقتصاد کالنمحیط  آموزشى و علمى

محیط جغرافیایى ( زیرساختار و خوشه ها)

ساختار تولید ( صنایع و کشاورزى)




 ـــ ـــ
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1- شاخص ملى محیط کسب و کار

جدول 2 – شاخص ملى محیط کسب و کار

عنوان  به  را  است)   10 ارزیابى  بدترین  (نمره   5/86 رقم  پاییز1395،  در  ایران  کار  و  کسب  محیط  ملى  پایش  نتایج 
در  مجلس  پژوهش هاى  مرکز  ارزیابى  آخرین  در  شاخص  این  وضعیت  از  بهتر  اندکى  که  مى دهد  دست  به  ملى  شاخص 
تابستان1395(با میانگین5/93) بوده است. همچنین این ارزیابى بیانگر آن است که از نظر فعاالن اقتصادى مشارکت کننده 
در این پایش، محیط کسب وکار ایران در پاییز 1395 در مقایسه با ارزیابى مرکز پژوهش هاى مجلس در فصل مشابه سال 

قبل نیز  (پاییز1394 با میانگین6/04 از10) اندکى مساعدتر شده است.

2- شاخص بخشى محیط کسب و کار

جدول3 - شاخص محیط کسب و کار بر حسب بخش هاى عمده اقتصادى

با توجه به تقسیم رشته فعالیت ها در سه بخش عمده کشاورزى، صنعت و خدمات، فعاالن اقتصادي سراسر کشور در 
پاییز 1395، وضعیت محیط کسب وکار بخش صنعت و بخش خدمات را به ترتیب، داراى نامساعدترین و مساعدترین محیط 

کسب و کار ارزیابى نموده اند.

شاخص ملى محیط کسب و کار (پاییز 1395
5/86میانگین کل 

خدماتصنعتکشاورزى
5/296/645/16

بخش دوم: جداول آمارى، نمودارها و تحلیل آمارى 
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نمودار 1: شاخص استانى محیط کسب و کار جدول 4 - شاخص استانى محیط کسب و کار

3- شاخص استانى محیط کسب و کار 

شاخص محیط کسب و کاراستان
(پاییز 1395)

6/31آذربایجان شرقی

5/96 آذربایجان غربى

6/44اردبیل

5/73اصفهان

5/99البرز

6/51ایالم

6/24بوشهر

5/54تهران

6/43چهارمحال و بختیاري

6/40خراسان جنوبی

5/68خراسان رضوي

6/43خراسان شمالی

6/01خوزستان

6/30زنجان

5/86سمنان

6/33سیستان و بلوچستان

5/58فارس

6/08قزوین

6/48قم

6/69کردستان

6/49کرمان

5/77کرمانشاه

6/88کهگیلویه و بویراحمد

5/98گلستان

5/55گیالن

6/14لرستان

5/40مازندران

6/32مرکزي

6/07هرمزگان

6/14همدان

6/18یزد

5.00

5.20

5.40

5.60

5.80

6.00

6.20

6.40

6.60

6.80

7.00
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4 -5/55 

5/56-6/01 

6/02-6/18 

6/19-6/51 

6/52-6/88 

4-5 /55
5/56-6/01
6/02-6/18
6/19-6/51
6/52-6/88

استان هاي  کسب وکار،  محیط  مؤلفه هاي  وضعیت  منظر  از  مى دهد  نشان   1395 پاییز  در  پایش  طرح  ارزیابى  نتایج 
کهگیلویه و بویراحمد،کردستان و ایالم داراى محیط کسب وکار نامساعدتر و استان هاي مازندران، تهران و گیالن داراى 
درصد  حدود 75  براى  شاخص  عدد  که  است  ذکر  قابل  بوده اند.  استان ها  سایر  به  نسبت  مساعدترى  وکار  کسب  محیط 
استان هاى کشور از رقم شاخص ملى فضاى کسب و کار باالتر بوده که نشانگر وضعیت نامناسب این شاخص در اکثر استان ها 

نسبت به شاخص ملى است. 

شکل 2- نقشه موضوعى شاخص استانى محیط کسب و کار
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4- شاخص محیط کسب و کار بر اساس رشته فعالیت اقتصادى

 جدول 5 - شاخص محیط کسب و کار بر اساس رشته فعالیت اقتصادى

فعاالن اقتصادي سراسر کشور در پاییز 1395، رشته فعالیت عمده فروشى و خرده فروشى، تعمیر وسایل،... (صادرات و 
واردات) با رقم شاخص5/93 را داراى نامساعدترین محیط کسب وکار و رشته فعالیت مالى و بیمه با رقم شاخص 4/29 را 
داراى مساعدترین محیط براى کسب وکار نسبت به سایر رشته فعالیت هاى اقتصادى ارزیابى نموده اند. الزم به ذکر است که 
از 21 رشته فعالیت عمده (سطح حرفى طبقه بندى ISIC.rev4)، 9 رشته فعالیت به دلیل قرارگرفتن در بخش عمومى و 

همچنین عدم همکارى واحدهاى نمونه موردنظر، فاقد داده هاى الزم براى انتشار نتایج بوده اند.

 

نمودار2 - شاخص محیط کسب و کار بر اساس رشته فعالیت اقتصادى
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    (    )   
5/68 5/81 5/86 5/83   
4/49 4/76 4/23 4/39              

5/75 6/54 6/70 6/58             
(...       ) 

6/46 7/20 6/70 6/81        (   )     
6/62 7/40 7/39 7/33             
7/38 7/19 7/47 7/39 (    )         
6/12 6/76 6/81 6/74            
5/72 5/14 5/29 5/29             
6/22 6/31 6/83 6/65            
5/54 6/28 6/39 6/29           
6/94 6/46 7/31 7/06         
8/58 8/13 7/50 7/75       
5/54 6/32 6/41 6/32         
4/33 4/69 5/08 4/92 (       )       
5/65 5/87 6/49 6/26               
6/01 6/67 6/49 6/50              
5/54 5/23 4/81 4/98          
6/16 5/55 5/93 5/85              
4/94 5/21 4/88 4/97           
5/42 6/08 5/59 5/70           
5/35 4/94 5/66 5/45          
6/68 5/75 6/18 6/11     
6/28 5/43 5/56 5/59     
5/48 4/40 5/08 4/94    
3/67 3/63 3/83 3/77 (    )     
2/75 3/09 2/54 2/70     
2/91 3/75 2/78 3/04 (...   )     
6/39 6/56 6/68 6/62        
6/12 7/31 7/42 7/28 (         )    

5- شاخص محیط کسب و کار به تفکیک مؤلفه هاى پیمایشى و اتاق ها 

جدول 6 – شاخص محیط کسب و کار به تفکیک مؤلفه هاى پیمایشى و سه اتاق- پاییز 1395

مؤلفه



صادی 2222 آمار و اطالعات ا
و  بی ثباتی  مالى، 2-  تأمین  دشوارى  مؤلفه: 1-  سه  پایش،  این  در  کننده  مشارکت  اقتصادى  فعاالن  پاییز 1395،  در 
غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصوالت) و 3- بى ثباتى سیاست ها، مقررات و رویه هاى اجرایى ناظر به 
کسب وکار را نامناسب ترین و سه مؤلفه : 1- محدودیت  دسترسی به برق 2- محدودیت  دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل 
و...) و 3- محدودیت هاي دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را مناسب ترین مؤلفه هاى محیط کسب وکار کشور 

نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابى نموده اند.

عالوه بر این، مهمترین موانع کسب وکار بیان شده توسط فعاالن اقتصادى زیرمجموعه هریک از سه اتاق بازرگانى، تعاون 
و اصناف ایران نیز درقالب جدول زیر نشان داده شده است.

جدول7- مهمترین موانع کسب و کار بیان شده توسط فعاالن اقتصادى زیرمجموعه هر یک از سه اتاق

مهمترین مشکل در مجموع سه اتاق، دشوارى تأمین مالى از بانک ها عنوان شده است . بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی 
بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصوالت) در اولویت دوم اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران و اتاق اصناف بوده 
است اما در اتاق تعاون بى ثباتى سیاست ها، مقررات و رویه هاى اجرایى ناظر به کسب وکار به عنوان اولویت دوم قرار گرفته 
است. و اما در جایگاه سوم، اتاق اصناف اولویت سوم خود را رویه هاي غیرمنصفانه و ناعادالنه ممیزي و دریافت مالیات بیان 
کرده است و در دو اتاق دیگر، موانع اداري کسب وکار (ادارات و دستگاه هاي اجرایی مرتبط با کسب وکار) به عنوان اولویت 

سوم بیان شده است.
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ز١٣٩٥ ان- پا ب و کار ا ط  ی  ش م پا 2323
6- شاخص ملى محیط کسب و کار بر اساس مدل کارآفرینى شین 

  جدول8- شاخص ملى محیط کسب و کار بر اساس نماگرهاى مدل کارآفرینى شین

براساس نظریه عمومى کارآفرینى شین، وضعیت محیط کسب وکار ایران درپاییز 1395، با شاخص 6/13 از10  (عدد 10 
بدترین ارزیابى) ارزیابى شده است. به طوري که میانگین ارزیابى محیط اقتصادي (شامل محیط مالى، محیط اقتصاد کالن، 
ساختار تولید و محیط جغرافیایى) 6/06 و میانگین ارزیابى محیط نهادي (شامل محیط سیاسى، محیط حقوقى، محیط 

فرهنگى و ساختار دولت، محیط فناوري و نوآوري و محیط آموزشى و علمى) 6/19 است.

و  مساعدترین  ترتیب  به  عدد8/11  با  مالى  محیط  عدد4/39و  با  جغرافیایى  محیط  که  مى دهد  نشان  اجمالى  نگاه 
نامساعدترین محیط ها براساس نظریه عمومى کارآفرینى شین مى باشند. بررسى ها نشان مى دهد که مؤلفه دشوارى تامین 

مالی از بانک ها، بیشترین سهم را در ایجاد محیط نامناسب براى فعاالن اقتصادى در محیط مالى داشته است.
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صادی 2424 آمار و اطالعات ا
نمودار 3: شاخص محیط کسب و کار بر اساس مدل کارآفرینى شین

8/11

7/06
6/63 6/43

6/15 6/13 6/05
5/48 5/30

4/39

0/00

2/00

4/00

6/00

8/00

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 - 

 
 

 

  
  

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 
- 

  
  


