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 وکار های محيط کسبپيمايش»و « های بنگاهپيمايش»

 شناسیمروری بر روش«: و عملکرد بنگاه

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده

ن تهيه و تدویکشورها  وکارکسبمحيط  در سطح جهان براي ارزیابی کيفيت هاي متنوعیامروزه گزارش

گيري توانند با ارائه تصویري از وضعيت موجود، ابزاري براي تصميمها میشوند. این گزارشمی

ه بنگاهاي پيمایش»هاي ب را فراهم کنند. گزارشگذاران براي حرکت به سمت وضعيت مطلواستسي

(ES ») وهاي محيط کسبپيمایش»و( کار و عملكرد بنگاهBEEPS ») که توسط بانك جهانی و بانك

ترین ها با وسيعدر زمره جدیدترین این قبيل گزارششوند، می هيه و منتشراروپایی بازسازي و توسعه ت

رهاي نماگ شوندگان در سراسر دنيا هستند.پرسشپوشش از نظر ابعاد و موضوعات مورد بررسی و تعداد 

 رينوآوها، مالی، زیرساخت تأمينعبارتند از: مقرراتگذاري و ماليات، فساد، ها مورد بررسی در این گزارش

هاي بنگاه، بزرگترین ایت، بخش غيررسمی، جنسيت، ویژگی، نيروي کار، جرم و جنو فناوري، تجارت

 .شوندهبنگاه مصاحبه مانع و عملكرد

بر هاي مورد استفاده در آنها مبتنیوکار که دادههاي محيط کسببرخالف بسياري از شاخص

هاي مورد استفاده خبرگان است، منابع دادهحدودي از یا نظرسنجی از تعداد مآمارهاي رسمی کشورها 

کارهاي بخش وکسبمدیران با هاي چهره به چهره طور مستقيم از مصاحبهمذکور، به هايدر گزارش

کشور مورد بررسی  121ز آید. جمهوري اسالمی ایران در زمره بيش ادست میهخصوصی به روش علمی ب

تواند به الگوبرداري و می BEEPSو   ESگزارشدو  شناسیمروري بر روشها نيست، لذا این گزارش

کشور  کاروتر محيط کسببهتر و دقيق و سياستگذاري هایی براي ارزیابیسازي چنين پيمایشپياده

 کمك کند.
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 مقدمه

هاي هاي بخشآوري دادهکه با اقدام بانك جهانی تحقق پذیرفته است، به جمع 1(ESبنگاه )هاي پيمایش

ها براي ساخت تعدادي نماگر مورد پردازند. تمامی این دادهمی 2توليدي و خدماتی کليدي در جهان

ن در جها وکارکسبگيرند که این نماگرها خود ابزاري براي محك زدن کيفيت محيط استفاده قرار می

 شوند.محسوب می

اي از بخش خصوصی یك اقتصاد شوند نمونهی که در سطح بنگاه به اجرا گذاشته میهایپيمایش

گاه، هاي بنشامل ویژگی وکارکسباست. این نظرسنجی، دربرگيرنده طيف وسيعی از موضوعات محيط 

 ها، نيروي کار، ترکيب نيرويانه، هزینه نهادهيمشارکت جنسيتی، دسترسی به منابع مالی، فروش سال

ها، تجارت، جرم و جنایت، رقابت، استفاده از ظرفيت، زمين و مجوزها، کار، رشوه، کسب مجوز، زیرساخت

  3، نوآوري و فناوري و معيارهاي عملكرد است.وکارکسبها، بخش غيررسمی، روابط دولت و ماليات

گيرند تا خطاهاي کار میگيري واحدي را بهنمونههاي استاندارد و روش يابزارهاها پيمایشاین 

از  4ها در تمامی اقتصادهاي جهان قابليت مقایسه داشته باشند.گيري را به حداقل رسانده و دادهاندازه

ها براي بررسی دقيق و مشخص کردن این نكته است که كی از بهترین روشی 1هاي تابلوییآنجا که داده

شود، لذا تيم متأثر می وکارکسبوري بنگاه، طی زمان چگونه و توسط کدام تغييرات محيط بهره

در همين راستا بانك اروپایی بازسازي و  6اند.هاي تلفيقی را در اولویت قرار دادهنظرسنجی بنگاهی داده

را با مشارکت بانك جهانی  8(BEEPSو عملكرد بنگاه ) وکارکسبمحيط  پيمایش 7(RDEBتوسعه )

هاي چهره به چهره با یك نظرسنجی در سطح بنگاه و براساس مصاحبه BEEPSآورد. به اجرا در می

 دهد.را مورد ارزشيابی قرار می وکارکسبمدیران است که کيفيت محيط 

هاي پيمایششناسی مورد استفاده در گزارش حاضر در صدد آن است تا تصویري روشن از روش

د. همچنين تالش ارائه ده( BEEPSو عملكرد بنگاه ) وکارکسبمحيط هاي پيمایش( و ESبنگاه )

، مبانی وکارکسبهاي اقتصادي در محيط بندي بخشات مرتبط با نحوه طبقهيئشده است تا به تبيين جز

و سایر توضيحات مرتبط پرداخته شود. بر همين اساس، ها پيمایشگيري، اهداف انجام این و روش نمونه

                                                 
1. Enterprise Surveys (ES) 

 هاي بنگاه عبارتند از:مناطق و نواحی جغرافیایِی پوشش داده شده در گزارش پیمايش .2

منطقه کارائیب، خاورمیانه و شمال آفریقا،  آسیای شرقی و اقیانوسیه، اروپای شرقی و آسیای مرکزی، آمریکای التین و
 :(2102ها در سال منطقه آفریقا، جنوب آسیا. )برگرفته از گزارش توصیف نماگرهای نظرسنجی بنگاه

 ES Indicator Description 2012, page 8 

ی مربوط به هاداده« هاهاي بنگاهپیمايش»بندی ارائه شده در سایت رسمی همچنین شایان ذکر است طبق طبقه

 ( نیز در تفکیِک بخشی لحاظ شده است. OECDگروه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )

3. International Data Service Center (IDSC), Online at: Idsc.iza.org/?page=27&id=311 

 www.ebrd-beeps.comبرگرفته از سایت رسمی بانک اروپایی بازسازی و توسعه:  .4

5. Panel Data 

6. ebrd-beeps.com 

7. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 

8. Business Environment and Enterprise Performance Surveys (BEEPS) 
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با  ییبخش اول به ارائه توضيحاتی درخصوص آشنا :این گزارش در دو بخش تنظيم شده است

ساختن این  ییکار رفته در اجراشناسی به( و روشBEEPSو  ESبنگاه )با اشاره به هاي پيمایش

نی نماگرهاي جها به نظر به اهميت شناخت کافی نسبتدیگر ازسوي  اختصاص یافته است.ها پيمایش

، در بخش وکارکسبو ضرورت توجه به عوامل متعدد اثرگذار بر محيط ها پيمایشکار رفته در این به

 بنگاه ارائه شده است.هاي پيمایشترجمه گزارش توصيف نماگرهاي  ،دوم

 

 شناسی با روش يیآشنا .5

 (ESبنگاه )های پيمايش. 5-5

دهند. این را مورد توجه قرار می وکارکسبدهنده محيط بنگاه، تعدادي از عوامل تشكيلهاي پيمایش

بنگاه هاي پيمایش ها شوند.توانند سبب تقویت یا تضعيف انگيزش و سودآوري فعاليت بنگاهعوامل می

(ES توسط بانك جهانی و )هاي کوچك، و شرکت شدهانجام  ییجغرافيا 1شرکاي آن در غالب مناطق

خش ب يهای به نمایندگی از بنگاهیاهنمونه اساسبرها پيمایشدهند. این متوسط و بزرگ را پوشش می

 3سازماندهی و مدیریت شده است. 2رسمی خصوصی غيرکشاورزي

طور به شده ورتبه پاسخ داده ها و مدیران عالیوکارکسب( توسط مالكان ESبنگاه )هاي پيمایش

براي شونده مصاحبه 361براي اقتصادهاي بزرگتر، شونده مصاحبه 1811تا  1211 شامل حدودمعمول 

هاي بخش 4.دشومی براي اقتصادهاي کوچك مورد بررسیشونده مصاحبه 111اقتصادهاي متوسط و 

 قرار دارند.  مصاحبههستند که در اولویت  ییهاوکارکسباي و خدمات جزء توليدات کارخانه

 1( در صدد آن است تا اهداف زیر را محقق سازد:ESبنگاه )هاي پيمایشگروه 

لحاظ آماري معنادار بوده و بين تمامی اقتصادهاي جهان که به وکارکسبارائه نماگرهاي محيط  .1

 قابل مقایسه باشند.

 .خصوصی و عملكرد بنگاههاي پيش روي رشد بخش ارزشيابی محدودیت .2

ها( که پيگيري تغييرات محيط ها )بنگاهها در سطح تشكلاز داده ییهاتشكيل مجموعه .3

ی را حات و تغييرات سياستعنوان مثال ارزشيابی اثر اصالپذیر و بنابراین بهرا طی زمان امكان وکارکسب

 سازند.ميسر 

باحث دهی مو کمك به شكل وکارکسبتحریك و تشویق به گفتمان سياستی پيرامون محيط  .4

 .مورد اصالح

                                                 
 صفحه قبل اشاره شده است.  2. به مناطق جغرافیایی مربوطه در پاورقی شماره 0

2. non agricultural formal private economy 

3. Interprise Surveys Indicator Descriptions, May 2012, p.2 

4. International Data Service Center (IDSC), Online at: Idsc.iza.org/?page=27&id=311 

5.World Bank’s Enterprise Survey- Understanding the Questionaire, December 2010 
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 شود.بنگاه پرداخته می پيمایشگيري و ضوابط آن در تر در رابطه با نمونهدر ادامه به مباحث فنی

 1(ESبنگاه )های پيمايشها و تعيين حجم نمونه در بندی بنگاهنحوه و ضوابط طبقه

 -المللیبندي استاندارد صنعتی بينشوند )طبق طبقهمیها واقع نگاهبپيمایش که تحت شمول  صنایعی

ISIC Rev 3.1گروه هاي توليدات کارخانهکليه بخش: ( عبارتند از( ايD (، ساختمان )گروهF ،)

مربوطه )از هاي ( و کامپيوتر و فعاليتI، انبارداري و ارتباطات )گروه ونقلحمل(، H, Gخدمات )گروه 

به حيطه اقتصاد رسمی، قالب نمونه براي هر کشور باید تنها ها پيمایشمنظور محدود کردن (. بهKگروه 

 کارکن یا بيشتر باشد.  نفر 1شامل تشكيالتی با 

 : بخشبندي مدنظر قرار گرفته استعنوان پایه و اساس طبقهسه ضابطه بهها پيمایشدر این 

ه به صورتی است ک« اندازه بنگاه»لحاظ فيایی. تفكيك بهفعاليت، اندازه بنگاه و محل استقرار جغرا

 111هاي داراي کارکن متوسط و بنگاه 11-21هاي داراي کارکن کوچك، بنگاه 11-1هاي داراي بنگاه

تن منظور منعكس ساخبه« توزیع جغرافيایی»شوند. کارکن یا بيشتر بنگاه بزرگ در نظر گرفته می

دهنده هاي اقتصادي غيرکشاورزي یك کشور تعریف شده است؛ براي اغلب کشورها این مورد نشانفعاليت

ی به بستگ« بخش فعاليت»بندي براساس ست. طبقهمراکز و نواحی عمده و با اهميت شهري آن کشورها

گونه که در جدول شود. همانگيري میاندازه 2(GNIاندازه اقتصاد دارد که توسط درآمد ناخالص ملی )

( 2118ميليارد دالر برحسب سال  11کمتر از  GNIنشان داده شده است اقتصادهاي بسيار کوچك ) 1

غيرکشاورزي که به هر  يهاي اقتصاداي و سایر بخشات کارخانهشوند: توليدبندي میگروه طبقه دودر 

 111و  11بين  GNIاختصاص داده شده است. براي اقتصادهاي کوچك )شونده مصاحبه 71گروه 

بندي هاي غيرکشاورزي طبقهفروشی و سایر فعاليتاي، خردهميليارد دالر( کل صنایع به توليدات کارخانه

شوند. این شرایط با ملحوظ داشتن تفاوت در اندازه اقتصادها براي اقتصادهاي متوسط و بزرگ نيز می

 نشان داده شده است.
 

  

                                                 
گیری در سایت گیری و زیربخش نکات نمونهشناسی نمونهتوضیحات ارائه شده در این قسمت با استناد به بخش روش .0

ebrd-beeps.com  ارائه شده است. 2112آگوست  22تنظیم شده در 

2. Gross National Income (GNI) 
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 های مختلف اقتصادبندی برحسب بخش برای اندازهطبقه .5جدول 

اندازه 

کل 

 نمونه

های ساير بخش

اقتصادی 

 غيرکشاورزی

تعداد صنايع 

 خدماتی

تعداد صنايع 

توليدات 

 ایکارخانه

 درآمد ناخالص ملی 

 (2228)برحسب دالر 
 اندازه

 ميليارد دالر 11کمتر از  1 مشترک با هم 111
بسيار 

 کوچك

 کوچك ميليارد دالر 111و  11بين  1 1 1 361

 متوسط ميليارد دالر 111و  111بين  1 1 1 1111

 بزرگ ميليارد دالر 111بيش از  7 1 1 1321

 

عنوان یكی از کشورهاي ناحيه خاورميانه و شمال آفریقا از طبق آمارهاي بانك جهانی، ایران به

بندي ( برخوردار است و در طبقه2113آمریكا )در سال دالر  1781اي معادل با درآمد ناخالص ملی سرانه

)البته ایران تاکنون در این پروژه  درآمدي، جزء کشورهاي با درآمد متوسط رو به باال قرار گرفته است

 .رصد نشده است(

انتخاب  cdvhو برآوردهاي آماري از اهميت برخوردار است؛ ها پيمایشتعيين حجم نمونه صحيح در 

و در مقابل، به افزایش  دهبه افزایش دقت برآوردها منجر نشز حد بزرگ ممكن است لزوماً نمونه بيش ا

دیگر، نمونه بيش از اندازه ازسوي  هاي طرح و عدم سازگاري با بودجه تخصيص داده شده بينجامد.هزینه

بانك جهانی ( ESبنگاه )هاي پيمایشگيري شناسی نمونهکاهد. لذا روشها میکوچك نيز از دقت تخمين

 1کند:براي دستيابی به دو هدف عمده اندازه نمونه را متناسب انتخاب می

 ،گذاري هر یك از اقتصادهاي جهانمحك زدن فضاي سرمایه .1

، يگذارهاي سرمایهچگونه محدودیت انجام تحليل از عملكرد بنگاه با تمرکز عمده بر آن که .2

 دهند.تحت تأثير قرار میهاي منتخب وري و ایجاد مشاغل را در بخشبهره

هاي متفاوت نشان با اندازه ییهاحداقل اندازه نمونه را براي جامعه 2خصوص اندازه نمونه، جدول در

 دهد.می

 

  

                                                 
1. ebrd-beeps.com  
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 درصد 1/7و  درصد 1و خطای  درصد 32اندازه نمونه مورد نياز با سطح اطمينان  .2جدول 

 (هابنگاهتعداد کل ) اندازه جامعه (%1) با خطای اندازه نمونه (%7) با خطای اندازه نمونه

36 42 11 

11 73 111 

71 111 211 

86 143 311 

13 162 411 

17 176 111 

111 187 611 

113 111 711 

111 212 811 

116 218 111 

117 213 1111 

111 223 1211 

111 221 1111 

113 234 1711 

113 238 2111 

111 244 2111 

116 248 3111 

117 217 1111 

111 263 11111 

121 261 11111 

121 271 111111 

 

 این حجم نمونه از طریق فرمول زیر قابل دستيابی است:

𝑛 =  [
1

𝑁
+

𝑁 − 1

𝑁
.

1

𝑃. 𝑄
(

𝑘

𝑍1−∝/2

)

2

]

−1

 

 

مشغول به فعاليت در هاي طور مثال درصد بنگاهه)ب، نسبت جامعه Pاندازه جامعه،  :Nطورکلی هب

: ارزش Z: سطح دلخواه دقت، K، لذا Q = 1-Pو کشور( هاي جغرافيایی خاص به کل بنگاهیك مكان 

 هستند. α-1آماره نرمال استاندارد براي سطح اطمينان 

( BEEPSو عملكرد بنگاه ) وکارکسبمحيط هاي پيمایشدر ادامه مطالب توضيحاتی درخصوص 

 ارائه شده است. 
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 (BEEPSو عملکرد بنگاه ) وکارکسبمحيط های پيمايش .2-5

 -( انجام شده در کشورهاي اروپاي شرقی و آسياي مرکزي تحت عنوان ESبنگاه )هاي پيمایش

ازسوي  طور مشترکشناخته شده است و به - BEEPS1 و عملكرد بنگاه وکارکسبمحيط هاي پيمایش

در راستاي نظارت  EBRD 3پذیرد.صورت می 2(EBRDبانك جهانی و بانك اروپایی بازسازي و توسعه )

نها دهد؛ اما یكی از آو ارزشيابی پيشرفت در فرآیند گذار، دامنه وسيعی از منابع را مورد استفاده قرار می

از اهميتی ویژه برخوردار است. بر همين اساس، « و عملكرد بنگاه وکارکسبمحيط  پيمایش»یعنی 

BEEPS بانك جهانی و بانك ازسوي  صورت مشترککه به( اروپایی بازسازي و توسعهEBRD انجام )

اي در اروپ وکارکسبشود براي این دو نهاد به ابزاري حائز اهميت براي نظارت و درک تغييرات محيط می

شایان ذکر است تأمين مالی کليه  4مرکزي و کشورهاي اتحاد جماهير شوروي سابق تبدیل شده است.

و  1اروپا -کنندگان مالی ازجمله صندوق همكاري ژاپن اصوالً توسط اعطا BEEPSهاي پيمایشادوار 

 7براي کشورهاي در حال گذار صورت گرفته است. 6صندوق اهداکنندگان چندگانه

 8،«اهو عملكرد بنگ وکارکسبمحيط هاي پيمایش»برپایه اطالعات منتشرشده در سایت اختصاصی 

مربوط به بخش فعاليت و محل  پيمایشبه اجرا درآمده است. دور اول این  1111از سال  پيمایشاین 

( بحث مالكيت )تحت تملك خارجی و یا دولتی بودن بنگاه( 2112استقرار بنگاه بود و در دور دوم )

ر طوهبوکار و عملكرد بنگاه محيط کسبهاي پيمایشافزوده شد. به بيانی دیگر قلمرو و دامنه فعاليت 

 رو به رشد نهاده است. 1111در سال  پيمایشپيوسته و مستمر از زمان اجراي دور اول 

داد؛ اما کشور تحت پوشش قرار می 21بنگاه را در  3111 تردر نگاهی دقيق ،1111سال  پيمایش

به حدود  2111کشور بالغ شد و در سال  26بنگاه در  6111به  2112اندازه نمونه مورد بررسی در سال 

( موضوع صادرکنندگان اضافه شد. از دور چهارم 2111در دور سوم ) 1کشور رسيد. 27بنگاه در  1111

 11گاهبن پيمایششناسی جهانی از روش «وکار و عملكرد بنگاهمحيط کسبهاي پيمایش»، 2118در سال 

اي، اي را مورد استفاده قرار داد. در یك نمونه تصادفی طبقهگيري تصادفی طبقهپيروي کرد و نمونه

هاي ساده تصادفی از داخل شوند و نمونهبندي میهاي همگن گروهتمامی واحدهاي نمونه در داخل گروه

 عبارتند از:  وکار و عملكرد بنگاهمحيط کسبهاي پيمایشهاي شود. طبقههر گروه انتخاب می

                                                 
1. Business Environment and Enterprise Performance Surveys (BEEPS) 

2. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 

3. Interprise Surveys Indicator Descriptions, May 2012 

4. Fankhauser, Samuel; Doing Business in Transition Countries, European Bank for Reconstruction and 

Development 

5. Japan-Europe Cooperation Fund 

6. Multi-donor Fund 

 .همان .7

8. Ebrd-beeps.com 

9. Fankhauser, Samuel; Doing Business in Transition Countries, European Bank for Reconstruction and 

Development 

10. Enterprise Surveys Global Methodology 
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نگاه ب پيمایشتر در قسمت گونه که پيشاندازه بنگاه، بخش و ناحيه جغرافيایی در یك کشور. همان

(ES توضيح داده شد سطوح اندازه بنگاه در قالب )کارکن )بنگاه  11-21کارکن )بنگاه کوچك(،  11-1

ل طور معموها بهشود. تفكيك بخشبندي میتر( طبقههاي بزرگکارکن )بنگاه 111متوسط( و بيش از 

فروشی و سایر خدمات است. براي اقتصادهاي بزرگتر نظير روسيه، اي، خردهصورت توليدات کارخانهبه

عواملی چون )ميزان( اشتغال و اي براساس هاي خاص از توليدات کارخانهکراین و ترکيه زیر بخشوا

 شوند.هاي بنگاه انتخاب میافزوده و سایر ویژگیارزش

اي باید خاطرنشان کرد که در نمونه گيري تصادفی طبقهبراي توضيح بيشتر درخصوص نمونه

هی دتصادفی، کليه اعضاي مورد بررسی از احتمال انتخاب یكسانی برخوردارند و هيچ نوع وزن« ساده»

گيرد. حال آنكه همانگونه که در قسمت فوق بيان شد در نمونه تصادفی دات صورت نمیبه مشاه

هاي ساده تصادفی از بندي و نمونههاي همگن دستهکليه واحدهاي جامعه در داخل گروه« ايطبقه»

شوند. این روش امكان محاسبه برآوردها را براي هریك از طبقات و با سطح داخل هر گروه انتخاب می

دهی مناسب به توانند توسط وزنسازد و در عين حال برآوردهاي جامعه نيز میصی از دقت ميسر میخا

 گيري تصادفیتك مشاهدات مورد تخمين واقع شوند. تحت شرایطی معين، دقت برآوردها در نمونهتك

 1گيري تصادفی ساده است.اي باالتر از دقت مزبور در نمونهطبقه

هاي آشكار آن است که قادر است تفاوت وکار و عملكرد بنگاهمحيط کسبهاي پيمایشاز مزایاي 

تواند ها را در مناطق در حال گذار به معرض نمایش گذارد. این امر میبنگاهازسوي  در درک موانع تجاري

بين کشورها قابل توضيح باشد. در حقيقت  وکارکسبهاي موجود در محيط تا حد زیادي توسط تفاوت

هاي گزارش شده )مربوط به محيط هاي موجود در محدودیتدرصد از تفاوت 11تا  61قریب به 

ها به این تفاوت ییشناسا 2هاي خاص یك کشور نسبت داده شود.تواند به ویژگی( میوکارکسب

ها( معطوف دارد که )این محدودیت ییهادهد تا تمرکز و توجه را بر محدودیتسياستگذار این امكان را می

 اند.برخوردار از بيشترین توان بالقوه براي رشد ایجاد تنگنا کرده ییهاور خاص براي بنگاهطبه

رد و عملك وکارکسبمحيط هاي پيمایش»شناسی المللی که برپایه روشهاي بينیكی از گزارش

ر روند فساد اداري و بار مقررات د»تنظيم شده، گزارش انتشار یافته توسط بانك جهانی با عنوان  «بنگاه

است. گزارش مذکور به بررسی مشكالت ناشی از بروز فساد  3«کشورهاي شرق اروپا و آسياي مرکزي

حقوقی  هايهاي خصوصی پرداخته و عمدتاً سه حوزه مدیریت مالياتی، گمرکات و نظاماداري در شرکت

ها( را در مرکزیت توجه قرار داده است. یكی از نكات قابل دریافت از )با تأکيد بر نقش دادگاه ییو قضا

این گزارش آن است که وجه اشتراک این سه حوزه، بحث پيچيده پرداخت و دریافت رشوه است. لكن 

                                                 
1. G20 Financial Inclusion Indicators (Methodology), Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) 

2. Fankhauser, Samuel; Doing Business in Transition Countries, European Bank for Reconstruction and 

Development  

3.World Bank, Trends in Corruption and Regulatory Burden in Eastern Europe and Central Asia, Washington, 2011 
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اي گونهیگر نيز حاصل شود بهگانه( ممكن است به طریقی دارتباط بين این موارد )نه لزوماً اشتراکی سه

 و اهميت تأمين امنيت باشد.« حقوق مالكيت»که واسطه این ارتباط، موضوع 

وفصل اختالفات را کاهش در مورد حل« هاحجم کاري دادگاه»حقوق مالكيت برخوردار از امنيت، 

هاي توسعه شده در پروژهایجاد کرده و از هزینه و زمان صرف « درآمدهاي مالياتی»بر این، دهد. عالوهمی

آورد. بنابراین حقوق مالكيت، هزینه مبادله معكوس عمل میکه مرتبط با تملك زمين باشند جلوگيري به

گانه فوق از طریق حقوق شود دو مورد از موارد سهلذا مالحظه می 1دهد.را افزایش می ییاست و کارآ

 مالكيت قابل پيوند هستند. 

نند که کاستدالل می اتی متعدد بسياري از اقتصاددانان به تبعيت از دسوتوبر این، در مطالععالوه

عرضه »، «گذاريسرمایه»حمایت از حقوق مالكيت داراي منافعی بسيار است که شامل سطح باالتر 

کليه چهار مورد  2شود.می« اعتبارات»و دسترسی بهتر به « تجارت»بيشتر، افزایش سطح « نيروي کار

عاع الششوند که طبق این مطالعات، تحتمحسوب می وکارکسبشده از عوامل اثرگذار بر محيط  مشخص

ميزان حمایت از حقوق مالكيت قرار دارند. این چهار مورد به همراه سایر عوامل عمده اثرگذار بر محيط 

ند که در بخش ا( مورد بررسی قرار گرفتهESجهانی بنگاه ) پيمایشدر قالب چندین نماگر در  وکارکسب

یكی از انواع حقوق  توان بهدوم گزارش حاضر به آنها پرداخته شده است. در تكميل این مطلب حتی می

نيز اشاره داشت. این نوع از حقوق مالكيت در بطن خود  3(IPRمالكيت یعنی حقوق مالكيت فكري )

توان به این مسئله میاست. در تأیيد  ESحاوي پيوندهایی با موضوعات مورد بررسی در نماگرهاي 

هاي آن حاکی از آن است که تقویت حقوق ( اشاره داشت که یافته2114مطالعه تاناکا و ایوایساکو )

مدت و مستقيم خارجی را در کوتاه« گذاريسرمایه»و هم « نوآوري»مالكيت فكري قادر است هم 

شده در عنوان مباحث مطرحري بهگذابنابراین مشاهده شد که نوآوري و سرمایه 4بلندمدت ارتقا بخشد.

، در پيوند با حقوق مالكيت و سطح امنيت آن قرار گرفته است. بر همين اساس ESتشكيل نماگرهاي 

اه عملكرد بنگ يحمایت از حقوق مالكيت داراي اهميتی ویژه در ارتقا»صراحت ابراز داشت که توان بهمی

( ESبنگاه ) پيمایشنماگري که  13در ادامه مطالب  1«.شده است ییو ایجاد رشد اقتصادي شناسا

 برمبناي محاسبه آنها تدوین شده به تفصيل ارائه شده است.

 

                                                 
1. M.Ali Kemal, Property Rights and Corruption: the Case of Pakistan, MPRA Paper, NO. 55709, December 2007 

 .همان .2

3. Intellectual Property Rights (IPR) 

4. Tanaka, Hitoshi and Tatsuro Iwaisako, Intellectual Property Rights and Foreign Direct Investment: A 

Welfare Analysis, European Economic Review 67 (2014), 107-124. 

5. Julan Du, Yi Lu and Zhigang Tao, Property Rights Protection and Enterprise Performance: the Role of the 

State in Resolving Business Disputes, April 2010. 
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 5بنگاههای پيمايشتوصيف نماگرهای  .2

دهند تمرکز دارند. این عوامل را شكل می وکارکسببنگاه بر تعدادي از عواملی که محيط هاي پيمایش

ها مفيد )مشوق( و یا محدودکننده باشند و نقشی مهم در به رونق رسيدن یا نرسيدن توانند براي بنگاهمی

ها را به عملكرد کارآمد ترغيب کند. مساعد آن است که بنگاه وکارکسبیك کشور برعهده دارند. محيط 

راي هاي کليدي بیعنی مؤلفه -وريها براي نوآوري و افزایش بهرهبنگاههاي این )چنين( شرایطی انگيزه

 سازد.را تقویت می -توسعه پایدار

ها، تجارت، تأمينِ مالی، قانونگذاري، بنگاه شامل: زیرساختهاي پيمایشموضوعات تحت پوشش 

ار و درک اولویت هاي غيررسمی، نوآوري، نيروي کوکار، فساد، جرم و بخشها و مجوزهاي کسبماليات

 شوند.می وکارکسبموانع محيط 

ها و برپایه بر آمارهاي در سطح کشورها، براساس زیرگروهعالوه هاي بنگاهپيمایشنماگرهاي 

ی که از هایپيمایشارائه شده است،  3همانطور که در جدول شوند. ارائه می نيز هاي بنگاهویژگی

بندي ، محل استقرار و اندازه بنگاه طبقهوکارکسبکنند برحسب بخش شناسی جهانی پيروي میروش

، رتبهیران عالیگيري جهانی برحسب جنسيت مدشناسی نمونهاز آنجا که روشاین اند. با وجود شده

ها ماگر برحسب این زیرگروهشود، لذا سطح دقت مقادیر نبندي نمی، یا مالكيت طبقهت صادراتوضعي

 نيست.  اعتمادقابل 

 

 هاتعريف زيرگروه .9جدول 

 توضيح سطوح زيرگروه زيرگروه

 اندازه بنگاه

کووارکوون،  11-1کوووچووك: 

کووارکن،  11-21متوسوووط: 

 کارکن و بيشتر.  111بزرگ: 

اندازه بنگاه، یك معيار ترکيبی از کارگران موقت و دائمی است. 

ر هاي انجام کار دوسيله ميانگين تعداد ماهبهتعداد کارگران موقت 

 یك سال تعدیل شده است.

 محل استقرار
متفاوت ها پيمایشبرحسب 

 است.

بنگاه مناطق منتخب را در یك کشور که نشانگر هاي پيمایش

 هاي تجاري هستند تحت پوشش قراربزرگترین مراکز توليد و بنگاه

 دهند.می

 وکارکسببخش 
متفاوت ها پيمایشبرحسب 

 است.

اند. در بندي شدهطبقه وکارکسببرحسب بخش ها پيمایش

هاي بخش توليدات بندي بين بنگاهکمترین حالت، طبقه

تصادهاي بزرگتر، شود. در اقاي و خدمات انجام میکارخانه

 بندي انتخاب شده است.براي طبقه هاي اضافیبخش

جنسيت مدیران 

 رتبهعالی
 مرد –زن 

رتبه مورد سؤال قرار دهندگان در مورد جنسيت مدیران عالیپاسخ

 شناسیاخير که روشهاي پيمایشگيرند. این متغير تنها در می

 اند قابل دسترسی است.را مورد استفاده قرار داده جهانی

                                                 
1. Enterprise Surveys Indicator Description 
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 توضيح سطوح زيرگروه زيرگروه

 غيرصادرکننده -صادرکننده ات وضعيت صادر
فروش از درصد  11یك بنگاه، صادرکننده است اگر حداقل 

 اش حاصل صادرات مستقيم باشد.انهيسال

مالكيت )داخلی 

 در برابر خارجی(

درصد  11داخلی: کمتر از 

مالكيت خارجی، خارجی: 

مالكيت درصد  11حداقل 

 خارجی

 شود اگر حداقلیك بنگاه داراي مالكيت خارجی در نظر گرفته می

 مالكيت آن در اختيار خارجيان باشد. درصد  11

 

 شود:می بنگاه به تفصيل بيانهاي نماگرهاي پيمایشدر ادامه 

 

 5و ماليات مقرراتگذاری .5-2

ها ارکان بنيادي قانونگذاري و مجوزها و پروانه، هاچون ماليات ییهاحكمرانی اقتصادي خوب در حوزه

 مساعد هستند. وکارکسبخلق یك محيط 

عنوان دهند. بهکيفی از ماليات و وضع مقررات را ارائه میوکمی یی( معيارهاESبنگاه )هاي پيمایش

زنند: یعنی ها را تقریب میواسطه قانونگذاريتحميل شده به 2«ماليات بر زمان»بنگاه هاي پيمایشمثال، 

د. کنگيري میمدیران براي مالقات با مقامات عمومی )دولتی( را اندازهازسوي  این معيار، زمان صرف شده

هاي هاي مورد نياز با مقامات مالياتی است که متوسط تعداد بازرسینماگر دیگر ميانگين تعداد مالقات

 کند. گيري میمالياتی یا مالقات با بازرسان مالياتی را در یك سال معين اندازه

عمل وري ممانعت بهگذاري توأم با بهرههاي بازار را که از سرمایهمد، شكستهاي کارآيگذارمقررات

ها و . تعداد پروانهکندمی را منطبقو تمایالت )بخش( خصوصی و دولتی  ساختهآورند مرتفع می

 از نماگرهايها نيازمند اخذ آنها هستند و زمان مورد نياز براي دریافت آنها وکارکسبکه  ییهاتأیيدیه

هاي که بنگاههایی حمایتقانونی  اشكالي فعلی یك کشور همچنين گذارمقررات است.رراتگذاري مق

زه يسازد و بنابراین بر انگگذار را معين میدارند را مشخص و سطح حمایت از سرمایهخصوصی دریافت می

 تمرکز دارند وکارکسبخدمات مجوزدهی  یینماگرها بر کارآاین از  ايدسته گذاري اثرگذار است.سرمایه

 .کنندارزیابی میتأخيرها را در تقاضاي این خدمات و 

 

 

 

                                                 
کار رفته در نظرسنجی بنگاه پرداخته شده است. ساختار نماگر به 01از این قسمت تا انتهای گزارش حاضر به معرفی  .0

است که در هر مورد ابتدا توضیحاتی مقدماتی درخصوص نماگر موردنظر ارائه  ایگونهتوصیف نماگرها در نظرسنجی بنگاه به
های های آن پرداخته شده است. در هریک از مراحل معرفی نماگر یا زیرگروههمراه کلیه زیرگروهو سپس به معرفی آن نماگر به

شود و در مرحله بعد پرسش مطرح ذکر میدهنده آن نماگر آن، ابتدا توصیفی بیان شده است، پس از آن متغیر)های( تشکیل
ها مطرح شده است. الزم به ذكر است در برخي موارد شده در نظرسنجی همراه با نحوه امتیازدهی به هر یک از پاسخ

 هاي تكراري از متن حذف گرديده است. )م.(. پرسش

2. Time Tax 
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 کار داشتن با الزامات مقرراتگذاری دولت )درصد(زمان صرف شده مديران برای سرو .5-5-2

که در یك هفته صرف سروکار با الزامات تحميل شده است ميانگين درصدي از زمان مدیران  :توصيف

ها، گمرکات، قوانين کار، کسب مجوز و ثبت(، شامل عنوان مثال مالياتقوانين دولت )بهواسطه وضع به

 شود.ها و غيره میتعامل با مسئولين، تكميل فرم

 ساخته شده است.  J.2این نماگر از متغير 

J.2کار با درصدي از کل زمان مدیریت صرف سرو : در یك هفته معمول طی سال گذشته چه

 هاي دولت شده است؟يقانونگذارواسطه الزامات تحميل شده به

 

  )درصد( زمان صرف شده مدیران براي سروکار با امور قانونگذاري

  هيچ زمانی صرف نشده است

  دانمنمی

 

 های مورد نياز با مقامات مالياتیتميانگين تعداد مالقا .2-5-2

 J.4و  J.3هاي مورد نياز با مقامات مالياتی. این نماگر از متغيرهاي ميانگين تعداد مالقات توصيف:

 ساخته شده است. 

J.3مأموران )مقامات( مالياتی مورد بازدید و بازرسی قرار ازسوي  : طی سال گذشته، آیا این تشكل

 ارجاع داده شده است(. J.6.aدانم به پرسش خير و نمی )در مورد دو پاسخ گرفته است؟

J.4مقامات مالياتی مورد بازرسی قرار گرفت و یا ازسوي  : طی سال گذشته، این تشكيالت چند بار

 چند بار نياز به مالقات با آنان وجود داشت؟ 

 

  تعداد دفعات بازرسی یا مالقات با مقامات مالياتی

  دانمنمی

 

 دانندعنوان محدوديت اصلی میهای مالياتی را بهکه نرخ يیهادرصد بنگاه .9-5-2

 ییشناسا« بسيار جدي»یا « اصلی»عنوان مانع هاي مالياتی را بههایی که نرخدرصد بنگاه توصيف:

 اند.کرده

 ساخته شده است.  J.30.aاین نماگر از متغير 

J.30 بيان کنيد که هر عامل تا وکارکسب: با مشاهده فهرستی از عوامل اثرگذار بر عمليات فعلی ،

 چه حد مانعی در برابر عملكرد فعلی این بنگاه است.
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 مانعی نيست مانعی ضعيف مانعی مالیم مانعی اصلی مانعی بسيار جدي دانمنمی کاربردي ندارد

       

 

 دانندمحدوديت اصلی می که مديريت امور مالياتی را يیهادرصد بنگاه. 4-5-2

 اند. کرده ییشناسا« بسيار جدي»یا « اصلی»که مدیریت امور مالياتی را مانعی  ییهادرصد بنگاه :توصيف

 ساخته شده است.  J.30.bاین نماگر از متغير 

J.30 بيان کنيد که هر عامل تا وکارکسب: با مشاهده فهرستی از عوامل اثرگذار بر عمليات فعلی ،

 این بنگاه است.چه حد مانعی در برابر عملكرد فعلی 

 

 مانعی نيست مانعی ضعيف مانعی مالیم مانعی اصلی مانعی بسيار جدي دانمنمی کاربردي ندارد

       

 

 برداریروزهای مورد نياز برای کسب پروانه بهره. 1-5-2

 برداريميانگين انتظار )برحسب روز( براي دریافت پروانه بهره :توصيف

 ساخته شده است.  J.14این نماگر از متغير 

J.14برداري چند روز از زمان درخواست تا زمان اعطاي آن به طور تقریبی، کسب مجوز بهره: به

 طول انجاميد؟

 

  )روز( برداريانتظار براي مجوز بهره

  کمتر از یك روز

  هنوز در دست اقدام

  درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت.

  دانمنمی

 

 نياز برای کسب پروانه ساختروزهای مورد  .6-5-2

 ميانگين انتظار )برحسب روز( براي کسب پروانه ساخت توصيف:

 ساخته شده است.  G.3این نماگر از متغير 

G.3طور تقریبی اخذ این مجوز چند روز از زمان : با توجه به درخواست کسب مجوز ساخت، به

 ؟تسليم درخواست تا زمان اعطاي آن به طول انجاميد
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  ()روز انتظار براي مجوز مرتبط با ساخت

  کمتر از یك روز

  هنوز در دست اقدام

  درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت.

  دانمنمی

 

 روزهای مورد نياز برای کسب مجوز واردات .7-5-2

 ميانگين انتظار )برحسب روز( براي کسب مجوز واردات :توصيف

 ساخته شده است. J.11این نماگر از متغير 

J.11طول طور تقریبی کسب این مجوز واردات از زمان درخواست تا زمان اعطاي آن چند روز به: به

 انجاميد؟

 

  انتظار براي مجوز واردات )روز(

  کمتر از یك روز

  هنوز در دست اقدام

  درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت.

  دانمنمی

 

 دانکرده يیرا مانع اصلی شناسا وکارکسبهای هايی که مجوزها و پروانهدرصد بنگاه .8-5-2

 «بسيار جدي»یا « اصلی»را مانع  وکارکسبهاي که مجوزها و پروانه ییهادرصدي از بنگاه توصيف:

 دانند.می

 ساخته شده است.  J.30.cاین نماگر از متغير 

J.30 بيان کنيد که هر عامل تا وکارکسب: با مشاهده فهرستی از عوامل اثرگذار بر عمليات فعلی ،

 چه حد مانعی در برابر عملكرد فعلی این بنگاه است.

 

 مانعی نيست مانعی ضعيف مانعی مالیم مانعی اصلی مانعی بسيار جدي دانمنمی کاربردي ندارد
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 فساد. 2-2

ط ها باشد. فساد، محيتواند نمایانگر بار اداري و مالی سنگينی بر بنگاهمقامات عمومی میازسوي  فساد

رتبط هاي مها و ریسكها و افزایش هزینهعملياتی بنگاه یینامطلوبی را از طریق تخریب کارآ وکارکسب

 کند.ایجاد می وکارکسببا انجام 

)این  زیراسازند. بنگاه را با محدودیت و فشار مواجه می ییهاي ناکارآمد، کارآيگذارمقررات

به مقامات عمومی براي به انجام « غيررسمی»هاي ها ناگزیر به پرداختها( زمانی که بنگاهيگذارمقررات

آورند. در تعدادي از کشورها رشوه براي درخواست رشوه فراهم می ییهافرصت ،شوندرساندن کارها می

ب هاي بوروکراتيك مربوط به کسبه هزینهبدین ترتيب شود و می زیاد داده بسياربالغی و در مبوده رایج 

توانند مانعی جدي در برابر رشد و توسعه ها میشود. این رشوهها و مجوزهاي مورد نياز افزوده میپروانه

 ها باشند.بنگاه

کننده نسبت منعكس 1رشوه( شامل چندین نماگر براي فساد است. شاخص ESبنگاه )هاي پيمایش 

خدمت عمومی متفاوت،  6رود براي تقاضاي شود یا انتظار میدفعاتی است که از یك بنگاه درخواست می

کنند که مقامات می ییها یا مجوزها رشوه پرداخت کند. سایر نماگرها گستره این امر را شناساپروانه

ان مالياتی براي حفظ کردن یك قرارداد دولتی، قانونی و اداري خاص تا چه حد هنگام مالقات با بازرس

ها و مجوزهاي خاص تمرکز دارند رشوه نياز دارند. مجموعه دیگري از نماگرها بر رشوه براي کسب پروانه

 برداريرود براي در امان نگه داشتن )حفظ( مجوزهاي واردات و بهرهها را که انتظار میو نسبتی از بنگاه

 دهد.هاي غيررسمی انجام دهند نشان میت، پرداختو براي کسب پروانه ساخ

رود )برای به انجام رساندن کارها( به مقامات رسمی که انتظار می يیهادرصد بنگاه .5-2-2

 دهند يیعمومی هدايا

اندن به انجام رس»آنان براي  هاي مشابهبا ویژگی ییهاکه از نظر آنان بنگاه ییهادرصد بنگاه توصيف:

 ییها، خدمات و..... به مقامات عمومی هدایايقانونگذارمرتبط با گمرکات، ماليات، مجوزها، « امور

 دهند.می

دست مثبت به J.7.bیا  J.7.aشود. در صورتی که هریك از ساخته می J.7این نماگر از متغير 

اع را دهنده، گزینه امتنداشته باشد. چنانچه پاسخ رشوه رسد که آن بنگاه پرداختآیند، آنگاه به نظر می

 .کرده استپرداخت رشوه شود که بنگاه در پاسخ ذکر کند این نيز بدان معنا تعبير می

J.7ها، مجوزها، ، مالياتمربوط به گمرک« جام رساندن اموربه ان»ها براي شود گاه بنگاه: گفته می

هاي غيررسمی به مقامات عمومی نيازمند اهداي هدایا یا انجام پرداختها، خدمات و ... يقانونگذار

، یا کل ارزش (J.7.a) طور متوسط چند درصد از کل فروش ساليانههستند. تشكيالتی نظير این، به

                                                 
1. the Graft Index 
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هاي غيررسمی یا اهداي هدایا را براي اهداف فوق صرف انجام پرداخت (J.7.b) برآورد شده ساليانه

 کنند؟می

 

J.7.a 
  عنوان پرداخت غيررسمیدرصدي از فروش کل ساليانه پرداخت شده به

  هيچ پرداختی براي هدایا صورت نگرفته است

  دانمنمی

  امتناع

 

J.7.b 
  انه )درصد(يهاي غيررسمی سالکل پرداخت

  اي پرداخت و داده نشده است.هيچ وجه یا هدیه

  دانمنمی

  امتناع

 

 دهنده ارائه شود )نه هر دو(.فوق باید به پاسختنها یكی از دو حالت 
 

 از قرارداد(درصد ارزش هدايای مورد انتظار برای حفظ يک قرارداد دولتی ). 2-2-2

رود. عنوان هدیه انتظار میمنظور حفظ یك قرارداد دولتی بهدرصدي از ارزش قرارداد که به :توصيف

اند ماه گذشته قراردادي دولتی را حفظ کرده یا در جهت حفظ آن تالش کرده 12که طی  ییهاتنها بنگاه

 ملزم به پاسخ به این پرسش هستند.

 شود.ساخته می J.6این نماگر از متغير 

J.6طور ، بهپردازدو فعاليت می وکارکسببا دولت به انجام  بنگاه : زمانی که تشكيالتی نظير این

هاي غيررسمی یا هدایا خاطر حفظ آن قرارداد براي پرداختمعمول چه درصدي از ارزش قرارداد به

 شود؟پرداخت می

 

J.6 
  شود.هاي غيررسمی یا هدایا پرداخت میعنوان پرداختدرصدي از ارزش قرارداد که به

  دانمنمی

  امتناع

  گونه پرداختهيچ
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 داهدا کنن يیرود برای دريافت خط ارتباطی تلفن هداياکه انتظار می يیهادرصد بنگاه. 9-2-2

هاي تدهند یا پرداخ ییرود براي دریافت خط ارتباط تلفن هدایاکه انتظار می ییهادرصد بنگاه توصيف:

 غيررسمی انجام دهند.

 شود.ساخته می C.21این نماگر از متغير 

C.21 درخواست براي خط ارتباطی تلفن، آیا هدیه یا پرداخت غيررسمی مورد انتظار یا : در مورد

 دانم، امتناع.مورد نياز است؟ بله، خير، نمی

 اهدا کنند  يیرود برای دريافت اتصال برق هداياکه انتظار می يیهادرصد بنگاه .4-2-2

 هايدهند یا پرداخت ییرود براي دریافت اتصال برق هدایاکه انتظار می ییهادرصد بنگاه توصيف:

 غيررسمی انجام دهند.

 شود.ساخته می C.5این نماگر از متغير 

C.5 در مورد درخواست براي دریافت اتصال برق آیا هدیه یا پرداخت غيررسمی مورد انتظار یا :

 دانم، امتناع.مورد نياز است؟ بله، خير، نمی

 اهدا کنند يیرود برای دريافت انشعاب آب هداياکه انتظار می يیهادرصد بنگاه .1-2-2

 هايدهند یا پرداخت ییرود براي دریافت انشعاب آب هدایاکه انتظار می ییهادرصد بنگاه توصيف:

 غيررسمی انجام دهند.

 شود.ساخته می C.14این نماگر از متغير 

C.14انشعاب آب آیا هدیه یا پرداخت غيررسمی مورد انتظار یا  : در مورد درخواست براي دریافت

 دانم، امتناع.مورد نياز است؟ بله، خير، نمی

 اهدا کنند  يیرود برای دريافت پروانه ساخت هداياکه انتظار می يیهادرصد بنگاه .6-2-2

هاي دهند یا پرداخت ییهدایا رود براي دریافت پروانه ساختکه انتظار می ییهادرصد بنگاه توصيف:

 غيررسمی انجام دهند.

 شود.ساخته می G.4این نماگر از متغير 

G.4آیا هدیه یا پرداخت غيررسمی مورد انتظار یا  : در مورد درخواست براي دریافت پروانه ساخت

 دانم، امتناع.مورد نياز است؟ بله، خير، نمی

 اهدا کنند  يیرود برای دريافت مجوز واردات هداياکه انتظار می يیهادرصد بنگاه .7-2-2

هاي دهند یا پرداخت ییهدایا رود براي دریافت مجوز وارداتکه انتظار می ییهادرصد بنگاه توصيف:

 غيررسمی انجام دهند.

 شود.ساخته می J.12این نماگر از متغير 
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J.12آیا هدیه یا پرداخت غيررسمی مورد انتظار یا  : در مورد درخواست براي دریافت مجوز واردات

 دانم، امتناع.مورد نياز است؟ بله، خير، نمی

  داهدا کنن يیبرداری هدايارود برای دريافت مجوز بهرهکه انتظار می يیهادرصد بنگاه .8-2-2

هاي دهند یا پرداخت ییهدایا برداريرود براي دریافت مجوز بهرهکه انتظار می ییهادرصد بنگاه توصيف:

 شود.در نظر گرفته می« بله»عنوان غيررسمی انجام دهند. در این پرسش، امتناع به

 شود.ساخته می J.15این نماگر از متغير 

J.15آیا هدیه یا پرداخت غيررسمی مورد انتظار  برداري: در مورد درخواست براي دریافت مجوز بهره

 دانم، امتناع.یا مورد نياز است؟ بله، خير، نمی

 اهدا کنند يیرود در مالقات با مأموران مالياتی هداياکه انتظار می يیهادرصد بنگاه .3-2-2

دهند یا  ییهدایا رود حين مالقات با مأموران مالياتیکه انتظار می ییهادرصد بنگاه توصيف:

 هاي غيررسمی انجام دهند.پرداخت

 شود.ساخته می J.5این نماگر از متغير 

J.5ها هدیه یا پرداخت غيررسمی مورد انتظار یا مورد ها یا مالقات: آیا در هيچ یك از این بازرسی

 دانم، امتناع.بله، خير، نمی درخواست بوده است؟

  اهدا کنند يیرود برای حفظ يک قرارداد دولتی هداياکه انتظار می يیهادرصد بنگاه. 52-2-2

فظ هاي آنها براي حهاي مشابه با ویژگیبا ویژگی ییهاکه از نظر آنان بنگاه ییهادرصد بنگاه توصيف:

 کنند.اهدا می ییدهند و یا هدایاهاي غيررسمی انجام میقرارداد دولتی، به مقامات رسمی پرداخت

 شود.ساخته می J.6aو  J.6این نماگر از متغيرهاي 

J.6.a دولتی را حفظ کرده و یا در جهت حفظ امنيت آن : طی سال گذشته آیا این بنگاه قراردادي

 دانم.تالش کرده است؟ بله، خير، نمی

 ارجاع داده شده است(. J.7به پرسش « دانمنمی»و « خير»حالت  دو)در 

 دانندعنوان محدوديت اصلی میکه فساد را به يیهادرصد بنگاه .55-2-2

 دانند.می« بسيار جدي»یا «اصلی»عنوان مانع که فساد را به ییهادرصد بنگاه توصيف:

 شود.ساخته می J.30.fاین نماگر از متغير 

J.30 بيان کنيد هر عامل تا چه  وکارکسب: با مشاهده فهرستی از عوامل اثرگذار بر عمليات فعلی

 حد مانعی در برابر عملكرد فعلی این بنگاه است.
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 مانعی نيست مانعی ضعيف مانعی مالیم مانعی اصلی مانعی بسيار جدي دانمنمی کاربردي ندارد

       

 

 طرف و بدون فساد استها عادالنه، بیکه باور دارند نظام دادگاه يیهادرصد بنگاه. 52-2-2

 طرف و بدون فساد است. ها عادالنه، بیکه باور دارند نظام دادگاه ییهادرصد بنگاه توصيف:

 شود.ساخته می J.1این نماگر از متغير 

J.1: وکارکسبها و چگونگی اثرگذاري آنها بر در این مرحله، عباراتی درخصوص توصيف نظام دادگاه 

 شود که بيان کند تا چه حد با هر عبارت موافق است.خواسته میشونده شود و از پرسشخوانده می

 

 دانمنمی
شدت به

 موافق

متمایل به 

 موافق

متمایل به 

 مخالف

شدت به

 مخالف

طرف و بدون فساد ها عادالنه، بینظام دادگاه     

 h.7.aاست. 

 

عمق رشوه )درصدی از معامالت عمومی/ دولتی که هدايا يا پرداخت غيررسمی مورد . 59-2-2

 درخواست است(

شود تا رود یا درخواست میعمق رشوه درصدي از مواردي است که در آن، از بنگاه انتظار می توصيف:

هاي غيررسمی پرداخت ها هدایا یا پرداختدر طول ارائه تقاضا براي خدمات عمومی، مجوزها یا پروانه

کند. براي محاسبه، امتناع از استفاده می پيمایشپرسش  6هاي کند. این معيار، براي هر بنگاه از داده

 شود. منزله پاسخ مثبت در نظر گرفته میپاسخ به یك پرسش خاص از نظرسنجی به

 ساخته شده است.  J.15و  C.5 ،C.14 ،G.4 ،J.5 ،J.12این نماگر از متغيرهاي 

 اندکم يک درخواست برای رشوه را تجربه کردهکه دست يیهادرصد بنگاه .54-2-2

کم یك مورد درخواست براي رشوه را در ارتباط با معامالت عمومی که دست ییهادرصد بنگاه توصيف:

دولتی در زیر  خدمت 6هاي مربوط به این اند. پرسشها تجربه کردهها، مجوزها و مالياتمرتبط با پروانه

 فهرست شده است. 

 ساخته شده است.  J.15و  C.5 ،C.14 ،G.4 ،J.5 ،J.12این نماگر از متغيرهاي 

 

 جرم و جنايت. 9-2

هاي پوشش دادن هزینه بهوري شوند منابعشان را از کاربردهاي توأم با بهرهها ناگزیر میزمانی که بنگاه

گذاران خارجی و داخلی، هر کند. سرمایهها تحميل میرا بر بنگاه ییهاامنيت انتقال دهند، جرم، هزینه

را  وکارکسبجرم هزینه انجام  دانسته و معتقدند کهثباتی اجتماعی عنوان نشانی از بیدو، جرم را به
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 وکارکسبطور معمول در انجام ها و مشتریان آنان بهدهد. همچنين اختالفات تجاري بين بنگاهافزایش می

یا موجودیت ندارند  طی که نهادهاي قانونی ضعيف بودهوفصل این اختالفات در شرایدهد. حلیرخ م

 برانگيز است.امري چالش

عنوان مثال، کنند. بهها را رصد میبنگاه، ابعاد کليدي اثر جرم بر فروش بنگاههاي پيمایش

ها و همچنين امنيت بر بنگاه ناشی از نبود شده هاي مستقيم تحميلاي از نماگرها هزینهمجموعه

هستند  1کنند. این منابع نشانگر هزینه فرصتگيري میهاي مستقيم آنها ناشی از وقوع جرم را اندازهزیان

 -هادرک از دادگاه -گذاري شوند. نماگري دیگروري سرمایههاي توأم با بهرهتوانستند در فعاليتمی زیرا

   دهد.طرف و بدون فساد است را نشان میها عادالنه، بیکه از دید آنها عملكرد دادگاه ییهاسهم بنگاه

 کنندکه برای امنيت خود پرداخت می يیهادرصد بنگاه .5-9-2

اي عنوان مثال تجهيزات، پرسنل، یا خدمات حرفهبه) که براي امنيت خود ییهادرصد بنگاه توصيف:

 است. I.1کنند، متغير مورد استفاده در ساخت این نماگر پرداخت می( امنيت

I.1عنوان مثال تجهيزات، : در یك سال مالی )سال مالی قبل( آیا این بنگاه بابت حفظ امنيت، به

 .دانماي امنيت پرداخت کرده است؟ بله، خير، نمیپرسنل، یا خدمات حرفه

 ارجاع داده شده است(. I.3ش دانم به پرسخير و نمی )در مورد دو پاسخ

 انه(يهای ناشی از سرقت و يا خرابکاری عليه بنگاه )درصد از فروش سالزيان .2-9-2

سوزي عمدي که در ساختمان بنگاه شده در نتيجه سرقت، خرابكاري یا آتش هاي برآوردزیان توصيف:

 شود.انه محاسبه میيعنوان درصدي از فروش سالدهد و بهرخ می

 شود.تشكيل می I.4و  I.3این نماگر از متغيرهاي 

I.3را در نتيجه سرقت، خرابكاري یا  ییها: در یك سال مالی )سال مالی قبل( آیا این بنگاه زیان

 .دانمبله، خير، نمی سوزي عمدي تجربه کرده است؟آتش

 .ارجاع داده شده است( I.30دانم به پرسش خير و نمی )در مورد دو پاسخ

I.4:  ،در یك سال مالی )سال مالی قبل( زیان حادث شده در ساختمان این بنگاه در نتيجه سرقت

ه چقدر بودساليانه  یا کل زیانساليانه  عنوان درصدي کل از فروشسوزي عمدي، بهخرابكاري یا آتش

 است؟
 

i.4 a 

  انهيعنوان درصدي کل از فروش سالزیان به

  دانمنمی

                                                 
1. Opportunity Cost 
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i.4 b 

  هازیان کلساليانه  ارزش

  دانمنمی

 

 i.4دهنده، در صورتی که پاسخ شود، نه هر دو.ارائه میشونده تنها یكی از دو حالت فوق به پرسش

b ساليانه  دست آمده بر فروشرا پاسخ دهد، آنگاه ارزش به(D2تقسيم می ).شود 

 انه(يهای امنيت )درصدی از فروش سالهزينه. 9-9-2

 .هابراي کليه بنگاهساليانه  عنوان درصدي از فروشهاي امنيت بهميانگين هزینه توصيف:

را پاسخ دهد،  i.2 bدهنده، شود. در صورتی که پاسخساخته می I.2و  I.1این نماگر از متغيرهاي 

 شود.( تقسيم میD2)ساليانه  آنگاه هزینه کل بر فروش

I.1 عنوان مثال تجهيزات، این بنگاه بابت حفظ امنيت، به: در یك سال مالی )سال مالی قبل( آیا

 .دانمبله، خير، نمی اي امنيت پرداخت کرده است؟پرسنل، یا خدمات حرفه

 ارجاع داده شده است(. I.3دانم به پرسش خير و نمی )در مورد دو پاسخ

I.2ابت امنيتاین بنگاه بساليانه  : در یك سال مالی )سال مالی قبل( چه درصدي از کل فروش 

 کل تأمين امنيت چقدر بوده است؟ساليانه  پرداخت شده، و یا هزینه

 

  بابت امنيتساليانه  درصدي از کل فروش

  دانمنمی

 

  کل تأمين امنيتساليانه  هزینه

  دانمنمی

 

 شود، نه هر دو.شونده ارائه میتنها یكی از دو حالت فوق به پرسش

 

 دانندعنوان يک محدوديت اصلی میها را بهکه دادگاه يیهادرصد بنگاه .4-9-2

 دانند. محاسبه اینعنوان یك محدودیت اصلی میها را بهکه عملكرد دادگاه ییهادرصد بنگاه توصيف:

 عنوان محدودیتی بالقوه در برابر عمليات فعلی بنگاه است.بندي این مانع بهنماگر برپایه رتبه

 است. J.30متغير مورد استفاده در ساخت این نماگر، 

J.30 بيان کنيد که هر عامل تا  وکارکسب: با مشاهده فهرستی از عوامل اثرگذار بر عمليات فعلی

 چه حد مانعی در برابر عملكرد فعلی این بنگاه است.
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 مانعی نيست ضعيفمانعی  مانعی مالیم مانعی اصلی مانعی بسيار جدي دانمنمی کاربردي ندارد

       

 

دليل سرقت، از دست شده برای عرضه در بازارهای داخلی که بهمحصوالت ارسال .1-9-2

 رفته است )درصدی از ارزش توليد(

 .ت حين ترانزیت به بازارهاي داخلیدليل سرقارزش از دست رفتن محصول به توصيف:

 است. D.10 متغير مورد استفاده در ساخت این نماگر،

D.10 در یك سال مالی )سال مالی قبل( چه درصدي از ارزش توليداتی که این بنگاه براي عرضه :

 دليل سرقت حين ترانزیت از دست رفته است؟در بازارهاي داخلی ارسال کرده به

 

  عنوان درصدي از ارزش توليداتهاي ناشی از سرقت بهزیان

  هيچ زیان

  دانمنمی

  ارسال نشده است. هيچ محموله داخلی

 

 دانند نظمی را محدوديت اصلی میکه جرم، سرقت و بی يیهادرصد بنگاه .6-9-2

 د.داننمی« بسيار جدي»یا « مانعی اصلی»نظمی را که جرم، سرقت و بی ییهادرصد بنگاه توصيف:

 ساخته شده است. I.30این نماگر از متغير 

I.30ی تا نظمپاسخ دهيد که جرم، سرقت و بی روي کارت، لطفاًهاي پاسخ بر : با استفاده از گزینه

 چه حد مانعی در برابر عمليات فعلی این بنگاه است؟

 

 مانعی نيست مانعی ضعيف مانعی مالیم مانعی اصلی مانعی بسيار جدي دانمنمی کاربردي ندارد

       

 

 بخش غيررسمی. 4-2

جدي براي بخش خصوصی رسمی است. بخش غيررسمی  یییك بخش غيررسمی بزرگ داراي پيامدها

رجه بنگاه ابعاد کليدي و دهاي پيمایشهاي رسمی تحميل کند. ممكن است رقابتی ناعادالنه را بر بنگاه

اي از نماگرها درصدي از عنوان مثال، مجموعهدهد. بهغيررسمی بودن را در یك اقتصاد مدنظر قرار می

بی از دهد. این تقریکنند نشان میطور رسمی ثبت شوند آغاز به فعاليت میبهها را که بدون آنكه بنگاه

 بودن در بخش خصوصی اقتصاد است. رواج غيررسمی
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درصد فروش خود  522کنند يک بنگاه معمول، کمتر از ها که اظهار میدرصدی از بنگاه .5-4-2

 کندرا برای اهداف مالياتی گزارش می

درصد فروش خود را  111کنند یك بنگاه معمول، کمتر از ها که اظهار میدرصدي از بنگاه توصيف:

 کند. براي اهداف مالياتی گزارش می

درخصوص متغير مورد استفاده در ساخت این نماگر الزم به ذکر است که این مورد دیگر در 

 يرد.گصورت گرفته بنگاه در سطح جهانی مورد پرسش قرار نمیهاي پيمایش

 کنندهای ثبت نشده يا غيررسمی رقابت میکه در برابر بنگاه يیهادرصد بنگاه .2-4-2

 کنند.هاي ثبت نشده یا غيررسمی رقابت میکه در برابر بنگاه ییهادرصد بنگاه توصيف:

 ساخته شده است. E.11این نماگر از متغير 

E.11دانمبله، خير، نمی کند؟غيررسمی رقابت میهاي ثبت نشده یا : آیا این بنگاه در برابر بنگاه. 

 دانندمحدوديت اصلی می که اقدامات رقبا در بخش غيررسمی را يیهادرصد بنگاه .9-4-2

دانند. عنوان محدودیتی اساسی میکه اقدامات رقبا در بخش غيررسمی را به ییهادرصد بنگاه توصيف:

 .عنوان محدودیتی بالقوه در برابر عمليات فعلی بنگاه استبندي این مانع بهمحاسبه این نماگر برپایه رتبه

 ساخته شده است. E.30این نماگر از متغير 

E.30پاسخ دهيد که اقدامات رقبا در بخش  لطفاًهاي پاسخ بر روي کارت، : با استفاده از گزینه

 غيررسمی تا چه حد مانعی در برابر عمليات فعلی این بنگاه است؟
 

 مانعی نيست مانعی ضعيف مانعی مالیم مانعی اصلی مانعی بسيار جدي دانمنمی کاربردي ندارد

       
 

 اندطور رسمی در کشور ثبت شدهکه در زمان آغاز به فعاليت، به يیهادرصد بنگاه .4-4-2

 اند.طور رسمی در کشور ثبت شدهکه در زمان آغاز به فعاليت، به ییهادرصد بنگاه توصيف:

 ساخته شده است. B.6.aاین نماگر از متغير 

B.6.aير، بله، خ بوده است؟ طور رسمی ثبت شده: آیا این بنگاه زمانی که آغاز به فعاليت کرد به

 .دانمنمی

 پردازند.ها بدون ثبت رسمی به فعاليت میيی که بنگاههاسالتعداد  .1-4-2

پردازند. این نماگر تنها براي ها بدون ثبت رسمی به فعاليت مییی که بنگاههاسالتعداد  توصيف:

 يرد.گاند مورد محاسبه قرار مینشدهطور رسمی ثبت هایی که هنگام آغاز به کارشان در کشور بهبنگاه

 ساخته شده است. B.6.bو  B.5،B.6.aاین نماگر از متغيرهاي 

B.5در چه سالی این بنگاه آغاز به فعاليت کرده است؟ : 
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  سال آغاز به فعاليت بنگاه

  دانمنمی

 

 کننده باید عددي چهاررقمی را براي سال ارائه کند.مصاحبه

B.6.a دانمبله، خير، نمی طور رسمی ثبت شده بوده است؟در زمان آغاز به فعاليت، به: آیا این بنگاه. 

B.6.bطور رسمی به ثبت رسيد؟: در چه سالی این بنگاه به 

 

  طور رسمی به ثبت رسيدسالی که این بنگاه به

  دانمنمی

  هرگز ثبت نشده است.

 

 جنسيت. 1-2

دهند که چندین بعد از ترکيب جنسيتی در نيروي کار را توصيف را ارائه می ییبنگاه نماگرهاهاي پيمایش

آوري همچنين اطالعاتی را درخصوص نيروي کار شاغل در بخش خصوصی غيرکشاورزي جمع کرده

ها را برحسب نوع قرارداد و جنسيت نشان کنند. مجموعه این نماگرها ترکيب نيروي کار بنگاهمی

 ها بوده و ممكن است اثري متفاوتاراي اثري مستقيم بر نوع اشتغال موردنظر بنگاهدهند. قوانين کار دمی

رکنان شده به کابنديبرحسب جنسيت در پی داشته باشد. سایر نماگرها ترکيبی از نيروي کار طبقه

 سازد. وقت معمول را منعكس میموقت و دائمی را ارائه داده و مشارکت بانوان در مشاغل تمام

 ها با مشارکت بانوان در مالکيتدرصدی از بنگاه. 5-1-2

 .هاي برخوردار از حضور بانوان در بين مالكاندرصدي از بنگاه توصيف:

 ساخته شده است. B.4این نماگر از متغير 

B.4دانمبله، خير، نمی : آیا در بين مالكان بنگاه زنی حضور دارد؟. 

 وقت که زن هستند نسبت کارگران دائمی تمام .2-1-2

 درصدي از کارگران تمام وقت که زن هستند. توصيف:

 ساخته شده است. L.5و  L.5.bو  L.1،L.5.aاین نماگر از متغيرهاي 

L.1وقت در این بنگاه مشغول به : در پایان سال مالی )سال مالی قبل( چه تعداد از افراد دائم تمام

 کليه کارکنان و مدیران را شامل شود. کارند؟ لطفاً
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ر بگير که براي دوره یك سال مالی یا بيشتعنوان کليه کارکنان حقوقوقت به)کارکنان دائمی و تمام

ساعت  8شده قرارداد اشتغالشان برخوردارند و در روز شود و/یا از تمدید تضمينبا آنها قرارداد منعقد می

 است(. کنند تعریف شدهیا بيشتر کار می
 

  وقت در پایان سال مالی گذشتهکارگران دائمی و تمام

  دانمنمی

 

L.5وقت شاغل در این بنگاه، : در پایان سال مالی )سال مالی قبل( چه تعداد از افراد دائمی و تمام

 اند؟ هاي زیر زن بودهبنديدر دسته

 

 تعداد دانمنمی 

   توليدوقت در بخش کارکنان زن دائمی و تمام

   وقت در بخش غيرتوليديکارکنان زن دائمی و تمام

 

 وقت در بخش غيرتوليدی که زن هستندنسبت کارگران دائمی تمام .9-1-2

 وقت در بخش غيرتوليدي که زن هستند.کارگران دائمی تمام درصدي از توصيف:

 ساخته شده است. L.5.bو  L.1این نماگر از متغيرهاي 

L.5.b وقت شاغل در این سال مالی )سال مالی قبل( چه تعداد از افراد دائمی و تمام: در پایان

 اند؟ هاي زیر زن بودهبنديبنگاه، در دسته

 

 تعداد دانمنمی 

   وقت در بخش غيرتوليديکارکنان زن دائمی و تمام

 

 رتبههای دارای مدير زن عالیدرصدی از بنگاه .4-1-2

 رتبهعنوان مدیران عالیهاي برخوردار از زنان بهدرصدي از بنگاه توصيف:

 ساخته شده است. B.7.aاین نماگر از متغير 

B.7.aدانمبله، خير، نمی رتبه زن است؟: آیا مدیر عالی. 
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 تأمين مالی .6-2

ارائه  راهاي معامالت مالی آنها ها و ویژگیبنگاه نماگرهاي مربوط به چگونگی تأمين مالی بنگاههاي پيمایش

دهند که استفاده نسبی از منابع مالی متفاوت را ارائه می ییبنگاه نماگرهاهاي پيمایشعنوان مثال، دهند. بهمی

ز مداخالت اي احد بر تأمين مالی داخلی نشانهکنند. اتكاي بيش از گذاري را مقایسه میبراي تأمين مالی سرمایه

هاي انفرادي بنگاهازسوي  مالی بالقوه ناکارآمد است. مجموعه دیگري از نماگرها کاربرد بازارهاي مالی را

وند، و شکنند. اینها درصدي از سرمایه در گردش که توسط منابع خارج از بنگاه تأمين مالی میمی گيرياندازه

 گيريکه توسط سطوح وثيقه نسبت به ارزش وام اندازه –واسطه ملزومات وام شده بهمعياري از بار تحميل

ها هم در سمت اعتبارات گاهبنازسوي  دهند. نماگرهاي اضافی دیگر بر کاربرد خدمات مالیرا ارائه می -شودمی

و هم در سمت تحرک  -هاي بانكی یا خطوط اعتباريهاي داراي وامقابل محاسبه از طریق درصدي از بنگاه –

 انداز یا حساب جاري( تمرکز دارند.هاي پسهاي داراي حسابها )قابل محاسبه از طریق درصدي از بنگاهسپرده

 کی/ خط اعتباریهای دارای وام باندرصد بنگاه .5-6-2

 هاي داراي وام بانكی یا خط اعتباريدرصد بنگاه توصيف:

 ساخته شده است. K.8 این نماگر از متغير

K.8خارج از بنگاه( ) : در حال حاضر آیا این بنگاه داراي خط اعتباري یا وام از یك نهاد خارجی

  .دانمبله، خير، نمی است؟

 .ارجاع داده شده است( K.15.dدانم به پرسش خير و نمی )در مورد دو پاسخ

 محل وجوه و منابع مالی داخلی )درصد( شده ازهای تأمين مالیگذارینسبت سرمايه .2-6-2

هاي ثابت که از محل وجوه و منابع مالی داخلی/ درآمدهاي یینسبت برآوردشده خرید دارا توصيف:

 مالی شده است.دست آمده تأمين به

 ساخته شده است. K.5.a این نماگر از متغير

K.5که  هاي ثابتییی: لطفاً طی یك سال مالی )سال مالی قبل( نسبت کل خرید این بنگاه از دارا

 شوند را برآورد کنيد: )درصد(توسط هریك از منابع زیر تأمين مالی می
 

% K.5.a وجوه داخلی یا ذخایر سود  

K.5.i %  هاي جدید سهام صادرشدهمالكان یا حق سهمسهم  

K.5.bc%  دولتی یا ي( خصوصیهابانك: )هابانكاستقراض شده از  

K.5.e % شده از نهادهاي مالی غيربانكی استقراض  

K.5.f % هاي مشتریانپرداختکنندگان و پيشخرید اعتبارات از عرضه  

K.5.hdj % آشنایان، اوراق قرضه، غيرهدهندگان وجوه، دوستان، سایر، قرض  

% 111   
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گر باید اطمينان حاصل کند که ، مصاحبه 6-13تا  6-7هاي و پرسش 6-6تا  2-6هاي )در پرسش

 دهنده نداند(.درصد شود مگر آنكه پاسخ 111جمع کل این موارد 

 )درصد( هابانکشده توسط های تأمين مالیگذارینسبت سرمايه .9-6-2

 هاي بانكی تأمين مالی شده است.هاي ثابت که از محل وامیینسبت برآوردشده خرید دارا توصيف:

 ساخته شده است. K.5.bc این نماگر از متغير

 کننده )درصد(شده از محل اعتبار عرضههای تأمين مالیگذارینسبت سرمايه. 4-6-2

اي هکنندگان و مساعدتاعتبارات عرضههاي ثابت که از محل یینسبت برآوردشده خرید دارا توصيف:

 مالی مشتریان تأمين مالی شده است.

 ساخته شده است. K.5.f این نماگر از متغير

 شده از محل حق سهم يا فروش سهام )درصد(های تأمين مالیگذارینسبت سرمايه. 1-6-2

هاي جدید حقوق سهمهاي ثابت که از محل سهم مالكان یا یینسبت برآوردشده خرید دارا توصيف:

 صاحبان سهام تأمين مالی شده است.

 ساخته شده است. K.5.i این نماگر از متغير

 شده از محل ساير منابع مالی )درصد(های تأمين مالیگذارینسبت سرمايه. 6-6-2

هاي نهادهاي هاي ثابت که از محل سایر منابع مالی یعنی وامیینسبت برآوردشده خرید دارا توصيف:

 غيره تأمين مالی شده است. و دهندگان وجوه، دوستان، آشنایانمالی غيربانكی، صدور بدهی، قرض

 ساخته شده است. K.5.hdjو  K.5.e این نماگر از متغيرهاي

 در گردش تأمين مالی شده توسط منابع مالی داخلی )درصد( نسبت سرمايه .7-6-2

 نسبتی از سرمایه در گردش که از محل منابع مالی داخلی تأمين مالی شده است. توصيف:

 ساخته شده است. K.3.aاین نماگر از متغير 

K.3 لطفاً طی یك سال مالی )سال مالی قبل( نسبتی از سرمایه در گردش این بنگاه را که از محل :

 شود برآورد کنيد:هر یك از منابع زیر تأمين مالی می
 

K.3.a % وجوه داخلی یا ذخایر سود  

K.3.bc %  ي( خصوصی و با مالكيت دولتیهابانك: )هابانكاستقراض شده از  

K.3.e % 
شده از نهادهاي مالی غيربانكی شامل نهادهاي مالی خرد،  استقراض

 هاي تأمين مالیهاي اعتباري، یا شرکتهاي اعتباري، اتحادیهتعاونی

 

K.3.f %  هاي مشتریانپرداختکنندگان و پيشاز عرضهخرید اعتبارات  

K.3.hd % غيره و دهندگان وجوه، دوستان، آشنایان، اوراق قرضهسایر، قرض  

% 111  
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 )درصد( هابانکشده توسط در گردش تأمين مالی نسبت سرمايه .8-6-2

 هاي بانكی تأمين مالی شده است.نسبتی از سرمایه در گردش که از محل وام توصيف:

 ساخته شده است.  K.3.bcاین نماگر از متغير 

 کننده )درصد(در گردش تأمين مالی شده توسط اعتبار عرضه نسبت سرمايه .3-6-2

ریان هاي مشتپرداختکنندگان و پيشنسبتی از سرمایه در گردش که از محل اعتبارات عرضه توصيف:

 تأمين مالی شده است.

 ساخته شده است.  K.3.fاین نماگر از متغير 

 در گردش تأمين مالی شده توسط ساير منابع مالی )درصد( نسبت سرمايه .52-6-2

، هاي نهادهاي مالی غيربانكینسبتی از سرمایه در گردش که از محل سایر منابع مالی یعنی وام توصيف:

 غيره تأمين مالی شده است. و دهندگان وجوه، دوستان، آشنایانقرض

 ساخته شده است. K.3.hdو  K.3.eاین نماگر از متغيرهاي 

 ()درصد از بنگاه مالی خارجدر گردش تأمين مالی شده توسط منابع  نسبت سرمايه .55-6-2

 کنندگان یا سایر منابع تأمين مالی شده، عرضههابانكنسبتی از سرمایه در گردش که توسط  توصيف:

 است.

 ساخته شده است. K.3.hdjو  K.3.bc ،K.3.e ،K.3.fاین نماگر از متغيرهاي 

K.3 ل این بنگاه را که از مح: لطفاً طی یك سال مالی )سال مالی قبل( نسبتی از سرمایه در گردش

 شود برآورد کنيد:هر یك از منابع زیر تأمين مالی می
 

K.3.a % وجوه داخلی یا ذخایر سود  

K.3.bc%  با مالكيت دولتی یاي( خصوصی هابانك: )هابانكاستقراض شده از  
K.3.e % هايشده از نهادهاي مالی غيربانكی شامل نهادهاي مالی خرد، تعاونی استقراض 

 هاي تأمين مالیهاي اعتباري، یا شرکتاعتباري، اتحادیه

 

K.3.f % هاي مشتریانپرداختکنندگان و پيشخرید اعتبارات از عرضه  
K.3.hdj % غيره و دهندگان وجوه، دوستان، آشنایان، اوراق قرضهسایر، قرض  

% 111  

 

 دکنناستفاده می هابانکها از گذاریهايی که برای تأمين مالی سرمايهدرصد بنگاه. 52-6-2

 ند.کنهاي ثابت استفاده میییبراي تأمين مالی خرید دارا هابانكهایی که از درصد بنگاه توصيف:

 ساخته شده است.  K.5.bc این نماگر از متغير
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 نندکاستفاده می هابانکدر گردش از  هايی که برای تأمين مالی سرمايهدرصد بنگاه .59-6-2

 نند.کهاي بانكی براي تأمين مالی سرمایه در گردش استفاده میهایی که از وامدرصد بنگاه توصيف:

 ساخته شده است.  K.3.bcاین نماگر از متغير 

 از مقدار وام(ارزش وثيقه موردنياز برای وام )درصدی  .54-6-2

عنوان درصدي از ارزش وام یا ارزش خط ارزش وثيقه موردنياز براي اخذ وام یا خط اعتباري به توصيف:

 .اعتباري

 ساخته شده است. K.8و  K.15 ،K.13این نماگر از متغيرهاي 

K.15نظر داشتن فقط آخرین خط اعتباري یا وام اخذشده، ارزش تقریبی وثيقه موردنياز  : با در

 چقدر بوده است؟

 

  ارزش وثيقه

  دانمنمی

 

K.13نظر داشتن فقط آخرین خط اعتباري یا وام اخذشده، آیا این تأمين مالی نياز به وثيقه  : با در

 .دانمبله، خير، نمی داشت؟

 .ارجاع داده شده است( K.15.bدانم به پرسش خير و نمی )در مورد دو پاسخ

K.8 بله، خير،  بنگاه داراي خط عتباري یا وامی از یك نهاد مالی هست؟: در حال حاضر آیا این

 .دانمنمی

 .ارجاع داده شده است( K.15.dدانم به پرسش خير و نمی )در مورد دو پاسخ

 های نيازمند وثيقه )درصد(نسبت وام .51-6-2

 هاي نيازمند وثيقه براي دریافت تأمين مالیوام توصيف:

 تر توضيح داده شد.که پيش ساخته شده است K.13و  K.8این نماگر از متغيرهاي 

 دداننعنوان محدوديت اصلی میهايی که دسترسی به منابع مالی را بهدرصد بنگاه .56-6-2

« ر جديبسيا»یا « اصلی»عنوان مانعی هایی که دسترسی/هزینه تأمين مالی را بهدرصد بنگاه توصيف:

 دانند.می

 ساخته شده است. K.30این نماگر از متغير 

K.30هاي روي کارت، دسترسی به منابع تأمين مالی تا چه حد مانعی در برابر : با توجه به گزینه

 عملكرد فعلی این بنگاه است؟
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 مانعی نيست مانعی ضعيف مانعی مالیم مانعی اصلی مانعی بسيار جدي دانمنمی کاربردي ندارد

       

 

 اندازحساب جاری يا پسهای دارای درصد بنگاه. 57-6-2

 .اندازهاي داراي حساب جاري یا پسدرصد بنگاه توصيف:

 ساخته شده است. K.6این نماگر از متغير 

K.6شود. در حال حاضر آیا این بنگاه داراي حساب : اکنون درباره شرایط فعلی بنگاه صحبت می

 .دانمبله، خير، نمی انداز هست؟جاري یا پس

 شود )درصد(پرداخت می-فروش که پيشنسبتی از  .58-6-2

 شود.کاالها یا خدمات که پيش از تحویل پرداخت میساليانه  درصدي از کل فروش توصيف:

جهانی هاي پيمایشساخته شده است. )این نماگر فقط براي  K.2( k.2.aاین نماگر از متغير )

 ساخته شده است(. 2111پيش از سال 

 

  درصد پرداخت پيش از تحویل

  دانمنمی

 

 رسد )درصد( نسبتی از فروش که برمبنای اعتبار به فروش می .53-6-2

 شود.کاالها یا خدمات که برمبناي اعتبار فروخته میساليانه  درصدي از فروش کل توصيف:

 ساخته شده است. K.2این نماگر از متغير 

K.2این بنگاه از کاالها یا خدمات ساليانه  : در سال مالی )سال مالی قبل( چه درصدي از کل فروش

 بعد از تحویل پرداخت شده است؟

 

  درصد پرداخت بعد از تحویل

  دانمنمی

 

 هايی که به وام نياز ندارنددرصد بنگاه .22-6-2

دليل آنكه نيازي به وام نداشتند تقاضاي وام هایی که طی سال مالی گذشته بهدرصد بنگاه توصيف:

 نكردند.

 ساخته شده است. K.17و  K.16این نماگر از متغيرهاي 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

31 

K.16 با در نظر داشتن سال مالی گذشته، آیا این بنگاه هيچگونه درخواستی براي دریافت وام یا :

 .دانمبله، خير، نمی خط اعتباري داشته است؟

 .ارجاع داده شده است( K.16دانم به پرسش خير و نمی )در مورد دو پاسخ

K.17 علت اصلی آنكه این بنگاه تقاضاي دریافت وام یا خط اعتباري نداشته است چيست؟ : 

 

  عدم نياز به وام )بنگاه از سرمایه کافی برخوردار بوده است(

  فرآیند درخواست پيچيده بوده است.

  هاي بهره مناسب نبودند.نرخ

  الزامات وثيقه بسيار باال بوده است.

  سررسيد ناکافی بوده است.ميزان وام یا زمان 

  شد که درخواست مورد موافقت قرار گيرد.تصور نمی

  سایر

  دانمنمی

 

 هايی که درخواست اخير آنها برای وام مورد پذيرش نبوده استدرصد بنگاه .25-6-2

 هایی که درخواست اخير آنها براي وام مورد پذیرش نبوده است. درصد بنگاه توصيف:

 ساخته شده است. K.20و  K.16این نماگر از متغيرهاي 

K.16نظر داشتن سال مالی گذشته، آیا این بنگاه هيچگونه درخواستی براي دریافت وام یا  : با در

 .دانمبله، خير، نمی خط اعتباري داشته است؟

ده شده ارجاع دا K.21دانم به پرسش و در مورد پاسخ نمی K.20بله به پرسش  )در مورد پاسخ

 .است(

K.20گرفته براي اخذ وام یا خط اعتباري، نتيجه : با در نظر داشتن جدیدترین درخواست صورت

 این درخواست چه بود؟

درخواست مورد پذیرش قرار گرفت، درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت، درخواست هنوز در دست 

 .دانمبررسی است، نمی

 

 هازيرساخت .7-2

د که کني را ایجاد میوکارکسبدهد و محيط پذیري یك اقتصاد را افزایش میزیرساخت قدرتمند رقابت

 ها را به طرزي کارآمد به مشتریانبنگاه به سمت رشد و توسعه بنگاه است. زیرساخت خوب، کنندههدایت

عكس، سازد. بهپذیر میمكانهاي مدرن توليد را اکند و استفاده از فناوريکنندگان آنها متصل میو عرضه

ها را براي تمامی کند و هزینهور ایجاد میهاي بهرهها موانعی بر سر راه فرصتناکارآمدي در زیرساخت

 دهد.هاي بزرگ چندمليتی افزایش میهاي خرد تا شرکتها از بنگاهبنگاه
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براي الكتریسيته، عرضه سازي زیرساخت قدرتمند بنگاه چالش دوگانه ارائه و فراهمهاي پيمایش

طور کارآمد به ارائه و نگاهداري خدمات عمومی که به ییآب، خطوط اتصال تلفن و غيره و توسعه نهادها

ها با شكست در ارائه الكتریسيته مواجه اي را که بنگاهکنند. این نماگرها گسترهپردازند را رصد میمی

ها هزینه تواندمی دهند. عرضه نامناسب الكتریسيتهمیشوند و اثر این شكست بر فروش آنها را نشان می

و سودآوري را کاهش دهد. افزون بر این، این نماگرها  هعمل آورد، از توليد ممانعت بهادهرا افزایش د

 هاي توليديکنند. تعدادي از بخشگيري میاي اندازهعرضه آب را براي بخش توليدات کارخانه ییکارآ

وسيله به توانندته به منابع قابل اتكا و کارآمد آب هستند. این نماگرها همچنين میبراي عملياتشان وابس

دمات خ ییسازي تأخيرها در دریافت الكتریسيته، آب و خطوط ارتباطی تلفن براي ارزیابی کارآیکمّ

 ها تحميلضاعف را بر بنگاهم ییهازیرساختی مورد استفاده قرار گيرند. تأخير در ارائه خدمات هزینه

 گذاري عمل کنند.عنوان موانعی در برابر ورود و سرمایهو ممكن است به کرده

 تأخير در کسب اتصال الکتريکی )برمبنای درخواست(. 5-7-2

شده )برحسب روز( براي دریافت اتصال الكتریكی از روز ارائه درخواست ميانگين انتظار تجربه توصيف:

 .این بنگاه تا روز دریافت خدمات

 ساخته شده است. C.4این نماگر از متغير 

C.4شده( براي اتصال الكتریكی، دریافت آن از روز درخواست : با در نظر داشتن درخواست )انجام

 طور تقریبی چند روز به طول انجاميد؟خدمات بهتا روز دریافت 

 

  )روز( انتظار براي اتصال الكتریكی

  کمتر از یك روز

  هنوز در دست بررسی

  درخواست مورد پذیرش نبود.

  دانمنمی

 

 تعداد موارد قطعی برق در طول يک ماه معمول .2-7-2

 ميانگين تعداد موارد قطعی انرژي در طول یك ماه معمول توصيف:

خير باشد،  C.6که پاسخ به )در صورتی ساخته شده است. C.7و  C.6این نماگر از متغيرهاي 

 شود(.آنگاه تعداد موارد قطع انرژي صفر ثبت می

C.6بله، خير،  : در طول سال مالی )سال مالی قبل( آیا این بنگاه قطعی انرژي را تجربه کرد؟

 .دانمنمی

 .ارجاع داده شده است( C.10دانم به پرسش خير و نمی )در مورد دو پاسخ
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C.7 در یك ماه معمول طی سال مالی )سال مالی قبل( این بنگاه چه تعداد موارد قطعی انرژي را :

 تجربه کرد؟

 

  ميانگين تعداد موارد قطعی انرژي در ماه

  دانمنمی

 

 ارجاع داده شده است(. C.10)چنانچه تعداد، صفر باشد به پرسش 

 طول مدت قطعی برق در حالت معمول )ساعت( .9-7-2

 ميانگين طول مدت قطعی انرژي )ساعت(  توصيف:

 ساخته شده است. C.8و  C.7این نماگر از متغيرهاي 

C.7 تعداد موارد قطعی انرژي را : در یك ماه معمول طی سال مالی )سال مالی قبل( این بنگاه چه

 تجربه کرد؟

 

  ميانگين تعداد موارد قطعی انرژي در ماه

  دانمنمی

 

 ارجاع داده شده است(. C.10)چنانچه تعداد، صفر باشد به پرسش 

C.8طور ميانگين قطع انرژي چقدر طول کشيد؟: به 
 

  )ساعت( ميانگين طول مدت قطع انرژي

  کمتر از یك ساعت

  دانمنمی

 

 ميانگين کل زمان موارد قطع انرژی در هر ماه .4-7-2

 کند(.ميانگين کل زمان موارد قطع انرژي در هر ماه )مقادیر صفر را نيز اختيار می توصيف:

 ساخته شده است. C.8و  C.7این نماگر از متغيرهاي 

C.7 قطعی انرژي را : در یك ماه معمول طی سال مالی )سال مالی قبل( این بنگاه چه تعداد موارد

 تجربه کرد؟
 

  ميانگين تعداد موارد قطعی انرژي در ماه

  دانمنمی
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 ارجاع داده شده است(. C.10)چنانچه تعداد، صفر باشد به پرسش 

C.8طور ميانگين قطع انرژي چقدر طول کشيد؟: به 

 

  )ساعت( ميانگين طول مدت قطع انرژي

  کمتر از یك ساعت

  دانمنمی

 

 انه(يهای برق )درصد از فروش سالزيان ناشی از قطعی .1-7-2

 که ناشی از قطعی برق بوده است.ساليانه  عنوان درصدي از فروشزیان به توصيف:

را پاسخ دهد، آنگاه  C.9 bدهنده، شود. در صورتی که پاسخساخته می C.9این نماگر از متغير 

 شود.( تقسيم میD2ارزش حاصله بر فروش )

C.9ًل عنوان کیا بهساليانه  عنوان درصدي از کل فروشزیان ناشی از قطعی انرژي را یا به : لطفا

 برآورد کنيد.ساليانه  زیان

 

  دليل قطعی انرژيبهساليانه  عنوان درصدي از کل فروشزیان به

  هيچ 

  دانمنمی

 

  دليل قطعی انرژيبهساليانه  زیان

  هيچ 

  دانمنمی

 شود، نه هر دو.شونده ارائه میحالت فوق به پرسشتنها یكی از دو 

   تأخير در دريافت انشعاب آب )روز(. 6-7-2

شده )برحسب روز( براي دریافت انشعاب آب از روز ارائه درخواست این ميانگين انتظار تجربه توصيف:

 .بنگاه تا روز دریافت خدمات

 ساخته شده است. C.13این نماگر از متغير 

C.13شده( براي انشعاب آب، دریافت آن از روز درخواست تا نظر داشتن درخواست )انجام : با در

 طور تقریبی چند روز به طول انجاميد؟روز دریافت خدمات به
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  )روز( انتظار براي انشعاب آب

  کمتر از یك روز

  هنوز در دست بررسی

  درخواست مورد پذیرش نبود.

  دانمنمی

 

 های موجود در يک ماه معموليینارساتعداد  .7-7-2

 .ميانگين تعداد موارد کمبود آب در یك ماه معمول طی سال مالی گذشته توصيف:

 ساخته شده است. C.16این نماگر از متغير 

C.16 در یك ماه معمول طی سال مالی )سال مالی قبل( این بنگاه چه تعداد موارد بروز عرضه :

 ناکافی آب را تجربه کرد؟

 

  ميانگين تعداد موارد کمبود آب در ماه

  دانمنمی

 

 ارجاع داده شده است(. C.18)چنانچه تعداد، صفر باشد به پرسش 

 طول مدت عرضه ناکافی آب )ساعت(  .8-7-2

 .ميانگين طول مدت کمبود آب برحسب ساعت توصيف:

 ساخته شده است. C.17 و C.16این نماگر از متغيرهاي 

C.16 معمول طی سال مالی )سال مالی قبل( این بنگاه چه تعداد موارد بروز عرضه : در یك ماه

 ناکافی آب را تجربه کرد؟

 

  ميانگين تعداد موارد کمبود آب در ماه

  دانمنمی

 

 ارجاع داده شده است(. C.18)چنانچه تعداد صفر باشد به پرسش 

C.17کشد؟ طور ميانگين بروز این کمبودهاي عرضه آب چقدر طول می: به 

 

  ميانگين طول مدت عرضه ناکافی آب

  کمتر از یك ساعت

  دانمنمی
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 تأخير در اخذ خط تلفن اصلی )روز(  .3-7-2

شده )برحسب روز( براي خط تلفن اصلی از روز ارائه درخواست این بنگاه ميانگين انتظار تجربه توصيف:

 .تا روز دریافت خدمات

 ساخته شده است. C.20این نماگر از متغير 

C.20شده( براي خط تلفن، دریافت آن از روز درخواست تا روز : با در نظر داشتن درخواست )انجام

 تقریبی چند روز به طول انجاميد؟طور دریافت خدمات به

 

  انتظار براي خط تلفن

  کمتر از یك روز

  هنوز در دست بررسی

  درخواست مورد پذیرش نبود.

  دانمنمی

 

 های مالک يا شريک در يک ژنراتوردرصد بنگاه. 52-7-2

 .هاي مالك یا شریك در یك ژنراتوردرصد بنگاه توصيف:

 ساخته شده است. C.10این نماگر از متغير 

C.10 طی مدت یك سال مالی )سال مالی قبل( آیا این بنگاه مالك یا شریك در ژنراتور بوده :

 .دانمبله، خير، نمی است؟

 .ارجاع داده شده است( C.12دانم به پرسش خير و نمی )در مورد دو پاسخ

 نسبت انرژی الکتريکی )مورد استفاده( از يک ژنراتور )درصد( .55-7-2

ریك که این بنگاه مالك آن یا ش ییشده از ژنراتور، یا ژنراتورهادرصدي از انرژي الكتریكی عرضه توصيف:

 در آن است.

 ساخته شده است. C.11 و C.10این نماگر از متغيرهاي 

C.10 طی مدت یك سال مالی )سال مالی قبل( آیا این بنگاه مالك یا شریك در ژنراتور بوده :

 .دانمنمیبله، خير،  است؟

 ارجاع داده شده است(. C.12دانم به پرسش خير و نمی )در مورد دو پاسخ

C.11 در سال مالی )سال مالی قبل( چه درصدي از انرژي الكتریكی این بنگاه از ژنراتور یا :

 که این بنگاه مالك یا شریك در آنهاست حاصل شده است؟ ییژنراتورها
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  ژنراتورهاانرژي الكتریكی حاصل از  درصد

  دانمنمی

 

)مورد استفاده( از  در صورت استفاده از ژنراتور، ميانگين نسبت انرژی الکتريکی. 52-7-2

 يک ژنراتور )درصد(

 شود؟در صورت استفاده از ژنراتور چه درصدي از انرژي الكتریكی از ژنراتور حاصل می توصيف:

 ساخته شده است. C.11این نماگر از متغير 

C.11سال مالی )سال مالی قبل( چه درصدي از انرژي الكتریكی این بنگاه از ژنراتور یا  : در

 که این بنگاه مالك یا شریك در آنهاست حاصل شده است؟ ییژنراتورها

 

  انرژي الكتریكی حاصل از ژنراتورها درصد

  دانمنمی

 

 دانندمیعنوان يک محدوديت اصلی ونقل را بههايی که حملدرصد بنگاه. 59-7-2

دانند. محاسبه این نماگر عنوان یك محدودیت اصلی میونقل را بههایی که حملدرصد بنگاه توصيف:

 عنوان محدودیتی بالقوه در برابر عمليات فعلی بنگاه است.بندي این مانع بهبرپایه رتبه

 است. D.30متغير مورد استفاده در ساخت این نماگر، 

D.30تا چه حد مانعی در برابر  ونقلحملهاي روي کارت بيان کنيد که : با استفاده از گزینه

 عملكرد فعلی این بنگاه است؟

 

 مانعی نيست مانعی ضعيف مانعی مالیم مانعی اصلی مانعی بسيار جدي دانمنمی کاربردي ندارد

       

 

 داننديک محدوديت اصلی می عنوانهايی که انرژی الکتريکی را بهدرصد بنگاه .54-7-2

ین دانند. محاسبه اعنوان یك محدودیت اصلی میهایی که انرژي الكتریكی را بهدرصد بنگاه توصيف:

 عنوان محدودیتی بالقوه در برابر عمليات فعلی بنگاه است.بندي این مانع بهنماگر برپایه رتبه

 است. C.30متغير مورد استفاده در ساخت این نماگر، 

C.30تا چه حد مانعی در انرژی الکتريکی هاي روي کارت بيان کنيد که : با استفاده از گزینه

 برابر عملكرد فعلی این بنگاه است؟
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تا چه حد مانعی در برابر  ارتباطات از راه دورهاي روي کارت بيان کنيد که با استفاده از گزینه

 عملكرد فعلی این بنگاه است؟

 

 مانعی نيست مانعی ضعيف مانعی مالیم مانعی اصلی مانعی بسيار جدي دانمنمی کاربردي ندارد

       

 

دليل شکستن يا آسيب ديدن حين حمل به بازارهای داخلی نسبتی از توليدات که به .51-7-2

 از دست رفته است )درصد(

از  یا آسيب دیدندليل شكستن سوي بازارهاي داخلی که بهشده بهدرصدي از توليدات حمل توصيف:

 دست رفته است.

 ساخته شده است. D.11این نماگر از متغير 

D.11 در سال مالی )سال مالی قبل( چه درصدي از ارزش توليدات این بنگاه که براي عرضه در :

 دليل شكستن یا آسيب دیدن حين ترانزیت از دست رفته است؟بازارهاي داخلی حمل شده بود به

 

  عنوان درصدي از ارزش توليداتیا آسيب دیدن بهزیان ناشی از شكستن 

  هيچ زیان

  دانمنمی

  داخلی صورت نگرفته است. ونقلحملهيچگونه 

 

 نوآوری و فناوری .8-2

دهند که چندین بعد از کاربرد فناوري و نوآوري را توصيف را ارائه می ییبنگاه نماگرهاهاي پيمایش

شتيبانی تر پتواند از ایجاد عملكرد کارآمدتر و اثربخشالمللی میهاي کيفيت بينکنند. کسب گواهیمی

ت اي از کيفينشانهها کسب این گواهیو انگيزش، آگاهی و روحيه افراد را بهبود بخشد؛ همچنين  کرده

رها براین، این نماگوري کمك کند. عالوهتواند به کاهش اتالف و افزایش بهرهکه می ي محصوالت استباال

نظير اینترنت  ICTدهند. ( را در مبادالت تجاري نشان میICTکاربرد اطالعات و فناوري اطالعات )

هاي ملی ستيابی به بازارد ییها توانازیرا حتی براي کوچكترین بنگاه ،هاستابزاري مهم براي کليه بنگاه

 آورند.تر فراهم مینیيهاي پاالمللی را در هزینهو بين

 المللیشده در سطح بينهای دارای گواهينامه کيفيتِ شناختهدرصد بنگاه .5-8-2

 ISOرنظي)المللی شده در سطح بينکه داراي گواهينامه کيفيتِ شناخته ییهادرصد بنگاه توصيف:

 ساخته شده است. B.8این نماگر از متغير  .هستند( 14000یا 9002 ، 9000
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B.8المللی است؟شده در سطح بين: آیا این بنگاه داراي گواهينامه کيفيتِ شناخته 

 (HAPC، یا 14000، یا  9000ها عبارتند از: سازي، برخی از مثال)در صورت نياز به شفاف

 .دانم، نمیبله، خير، هنوز در دست بررسی

  5شده توسط حسابرسان خارجیهای دارای اظهارنامه مالیِ بازبينیدرصد بنگاه .2-8-2

 که اظهارنامه مالیِ آنها توسط یك حسابرس خارجی بازبينی شده است. ییهادرصد بنگاه توصيف:

 ساخته شده است. K.21این نماگر از متغير 

K.21خود را براي نظارت و ساليانه  هاي مالی: در سال مالی )سال مالی قبل( آیا این بنگاه صورت

 .دانمتأیيد به حسابرس خارجی ارائه کرده است؟ بله، خير، نمی

 استفاده از ظرفيت )درصد( .9-8-2

هاي استفاده از ظرفيت برپایه مقایسه توليد فعلی با حداکثر توليد ممكن با استفاده از نهاده توصيف:

 .فعلی

 ساخته شده است. F.1این نماگر از متغير 

F.1د عنوان نسبتی از حداکثر تولي: در سال مالی )سال مالی قبل( محصول توليدشده این بنگاه به

  ممكن در صورت استفاده از تمام منابع در دسترس )استفاده از ظرفيت( چقدر بوده است؟

 

  استفاده از ظرفيت

  دانمنمی

 

صد بنگاه  .4-8-2 شده  يیهادر سوی   که فناوری مجوز داده  های خارجی را مورد شرکت از

 دهند  استفاده قرار می

هاي خارجی را مورد استفاده قرار شرکتازسوي  که فناوري مجوز داده شده ییهادرصد بنگاه توصيف:

  دهند.می

 ساخته شده است. E.6این نماگر از متغير 

E.6جی رمالكيت خایك شرکت داراي ازسوي  : آیا در حال حاضر این بنگاه فناوري مجوز داده شده

 .دانم( بله، خير، نمیOfficeافزار دهد؟ )بجز نرمرا مورد استفاده قرار می

                                                 
1. External Auditor 

 (، خارج از بنگاه است.Externalمقصود از خارجی )
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 سايت هستند که خود، صاحب وب يیهادرصد بنگاه. 1-8-2

ول و غيره محص يیعنی فروش، ارتقا وکارکسبهاي مرتبط با که براي فعاليت ییهادرصد بنگاه توصيف:

 کنند.سایت استفاده میاز وب

 ساخته شده است. C.22.bاین نماگر از متغير 

C.22.bدانمبله، خير، نمی کند؟سایت خود استفاده می: آیا در حال حاضر این بنگاه از وب. 

کنندگان خود استفاده که از ايميل برای ارتباط با مشتريان/عرضه يیهادرصد بنگاه .6-8-2

 کنندمی

 کنند.کنندگان استفاده میکه از ایميل براي ارتباط با مشتریان یا عرضه ییهادرصد بنگاه توصيف:

 ساخته شده است. C.22.aاین نماگر از متغير 

C.22.aکنندگان از ایميل استفاده : آیا در حال حاضر این بنگاه براي ارتباط با مشتریان یا عرضه

 .دانمبله، خير، نمی کند؟می

 

 تجارت  .3-2

 ادهدرا براي صادرکنندگان افزایش  ییدهد، استانداردهاي کارآها امكان گسترش میبنگاه بازارهاي باز به

ها را ، تجارت همچنين بنگاهاین اي کم به واردات بپردازند. با وجودهزینه باسازد تا ها را قادر میو بنگاه

هاي( صادرات و واردات وادار به تعامل با خدمات مشتریان و مقررات تجاري، کسب مجوزها )گواهی

مواجه  ونقلحملهاي حين هاي اضافی ناشی از زیانها نيز با هزینهکند و در برخی موارد بنگاهمی

اي عملكردي که صادرکنندگان و واردکنندگان هبنگاه اطالعات پيرامون محدودیتهاي پيمایششوند. می

پردازند. این نماگرها معياري ها میسازي فعاليت تجاري بنگاهیو به کمّکرده آوري اند را جمعبا آنها مواجه

 دهند.از شدت تجارت خارجی در بخش خصوصی را ارائه می

 )تعداد( روزها برای ترخيص صادرات مستقيم از گمرک  .5-3-2

 .ميانگين روزها براي ترخيص صادرات مستقيم از گمرک توصيف:

 ساخته شده است. D.4این نماگر از متغير 

D.4طور: در سال مالی )سال مالی قبل( هنگامی که این بنگاه کاالها را مستقيماً صادر کرد به 

ان فرودگاه( تا زمميانگين، از زمان رسيدن کاالهاي این بنگاه به نقطه اصلی براي خروج )یعنی بندر، 

 ترخيص این کاالها از گمرک چند روز به طول انجاميد؟
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  ميانگين تعداد روزها براي ترخيص از گمرک

  کمتر از یك روز

  دانمنمی

 

 )تعداد( روزها برای ترخيص واردات از گمرک  .2-3-2

 .ميانگين روزها براي ترخيص واردات از گمرک توصيف:

 ساخته شده است. D.14این نماگر از متغير 

D.14ها پرداختها یا فرآورده: در سال مالی )سال مالی قبل( هنگامی که این بنگاه به واردات نهاده 

طور ميانگين، از زمان رسيدن کاالهاي این بنگاه به نقطه اصلی براي خروج )یعنی بندر، فرودگاه( تا به

 انجاميد؟زمان ترخيص این کاالها از گمرک چند روز به طول 

 

  ميانگين تعداد روزها براي ترخيص از گمرک

  کمتر از یك روز

  دانمنمی

 

 نسبتی از فروش کل که فروش داخلی است )درصد( .9-3-2

 .عنوان درصدي از کل فروشفروش داخلی به توصيف:

 ساخته شده است. D.3.aاین نماگر از متغير 

D.3 از فروش این بنگاه از محل موارد مندرج در جدول : در سال مالی )سال مالی قبل( چند درصد

 بوده است؟

 

 دانمنمی درصد   

باشد به درصد  111چنانچه پاسخ به این مورد، 

 فروش ملی D.3.a رجوع شود.  D.10پرسش 
  

باشد به درصد  111چنانچه پاسخ به این مورد، 

 D.3.b رجوع شود. D.8پرسش 

صادرات غيرمستقيم )فروش 

طرف سومی که داخلی به 

 کند(.کاالها را صادر می

  

باشد به پرسش  1چنانچه پاسخ به این مورد، 

D.8 .رجوع شود D.3.c صادرات مستقيم 
  

  درصد 522 جمع  

 

 111گر باید اطمينان حاصل کند که جمع کل این موارد مصاحبه 11-8تا  3-8هاي )در پرسش

 دهنده نداند(.درصد شود مگر آنكه پاسخ
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 شود )درصد(طور غيرمستقيم صادر مینسبتی از فروش کل که به. 4-3-2

 .عنوان درصدي از فروش کلفروش حاصل از صادرات غيرمستقيم به توصيف:

 ساخته شده است.  D.3.bاین نماگر از متغير 

 درصد فروش( 5کنند )حداقل که مستقيماً صادر می يیهادرصد بنگاه .1-3-2

 .کنندکه مستقيماً صادر می ییهادرصد بنگاه توصيف:

 ساخته شده است.  D.3.Cاین نماگر از متغير 

 درصد فروش( 5کنند )حداقل که مستقيم يا غيرمستقيم صادر می يیهادرصد بنگاه .6-3-2

 دهند.که مستقيم یا غيرمستقيم صادرات انجام می ییهادرصد بنگاه توصيف:

 ساخته شده است.  D.3.cو  D.3.bاین نماگر از متغيرهاي 

 ها که منشأ داخلی دارند )درصد(نسبتی از کل نهاده .7-3-2

 .هاي اساسی و/یا منابع داراي منشأ داخلیدرصدي از نهاده توصيف:

 ساخته شده است.  D.12.aاین نماگر از متغير 

D.12ن عنوابه -هاي اساسی یا منابع این بنگاه: در سال مالی )سال مالی قبل( چند درصد از نهاده

 صورت زیر بوده است؟به -هاي اساسی یا منابع خریداري شده در آن سالنسبتی از کل نهاده

 

 

 ها که منشأ خارجی دارند )درصد(نسبتی از کل نهاده .8-3-2

 .هاي اساسی و/یا منابع داراي منشأ خارجیدرصدي از نهاده توصيف:

 ساخته شده است.  D.12.bاین نماگر از متغير 

 نددانعنوان محدوديت اصلی میکه گمرکات و تنظيمات تجاری را به يیهادرصد بنگاه .3-3-2

« ديبسيار ج»یا « اصلی»عنوان مانعی که گمرکات و تنظيمات تجاري را به ییهادرصد بنگاه توصيف:

 دانند.می

 ساخته شده است.  D.30.bاین نماگر از متغير 

 دانمنمی درصد   

باشد به  1چنانچه پاسخ به این مورد، 

 D.12.a رجوع شود. D.16پرسش 
هاي اساسی یا منابع داراي نهاده

 منشأ داخلی

  

D.12.b 
هاي اساسی یا منابع داراي نهاده

 منشأ خارجی
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D.30ا ت گمرکات و تنظيم مقررات تجاریهاي روي کارت بيان کنيد که : با استفاده از گزینه

 این بنگاه است؟ چه حد مانعی در برابر عملكرد فعلی

 

 مانعی نيست مانعی ضعيف مانعی مالیم مانعی اصلی مانعی بسيار جدي دانمنمی کاربردي ندارد

       

 

 عنوان موجودی انبار( )تعداد( روزهای ذخيره کردن نهاده اصلی )به .52-3-2

 .عنوان موجودي انبار()تعداد( روزهاي ذخيره کردن نهاده اصلی )به توصيف:

 ساخته شده است.  D.16این نماگر از متغير 

D.16ن طور ميانگيگيرد به: در حال حاضر هنگامی که این بنگاه مهمترین نهاده خود را تحویل می

 کند؟چند روز )برحسب روزهاي توليد( آن را نگهداري می

 

  عنوان موجودي انبار()تعداد( روزهاي ذخيره کردن نهاده اصلی )به

  دانمنمی

 

 دليل سرقت )درصد(توليدات مستقيماً صادرشده از دست رفته به .55-3-2

لی الملسوي بازارهاي بينشده بهزیان ناشی از سرقت حين ترانزیت در مورد محصوالت حمل توصيف:

 .عنوان درصدي از ارزش قراردادي بين طرفين()به

 ساخته شده است.  D. 6این نماگر از متغير 

D.6 ليل دطور مستقيم صادرشده به)سال مالی قبل( چند درصد از ارزش توليدات به: در سال مالی

 سرقت حين ترانزیت از دست رفت؟

 

  عنوان درصدي از ارزش توليداتزیان ناشی از سرقت به

  هيچ زیان

  دانمنمی

 

 دليل شکستن يا آسيب ديدن )درصد( از دست رفته به هتوليدات مستقيماً صادرشد .52-3-2

 سويشده بهحين ترانزیت در مورد محصوالت حمل شكستن یا آسيب دیدن زیان ناشی از توصيف:

 .عنوان درصدي از ارزش قراردادي بين طرفين(المللی )بهبازارهاي بين

 ساخته شده است.  D.7این نماگر از متغير 
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D.7ليل دصادرشده به طور مستقيم: در سال مالی )سال مالی قبل( چند درصد از ارزش توليدات به

 حين ترانزیت از دست رفت؟ شكستن یا آسيب دیدن

 

  عنوان درصدي از ارزش توليداتزیان ناشی از شكستن یا آسيب دیدن به

  هيچ زیان

  دانمنمی

 

 نيروی کار. 52-2

هاي نيروي کار شاغل دهند که اطالعات را درخصوص ویژگیرا ارائه می ییبنگاه نماگرهاهاي پيمایش

ار را يروي ککنند. این مجموعه از نماگرها ترکيب ندر بخش خصوصی غيرکشاورزي اقتصاد توصيف می

. ندکنمایان می (بندي شده به موقت و دائمطبقه)جنسيت و ترکيب نيروي کار  ،برحسب نوع قرارداد

ها دارد و ممكن است اثري متفاوت برحسب مستقيم بر نوع اشتغال موردنظر بنگاه آثاريقوانين کار 

 جنسيت در پی داشته باشد.

 های رسمی کنندة آموزشهای ارائهدرصد بنگاه .5-52-2

هاي آموزشی رسمی ارائه وقت خود برنامهها که به کارکنان دائمی تمامدرصدي از بنگاه توصيف:

 دهند. می

 ساخته شده است.  L.10این نماگر از متغير 

L.10هاي : در سال مالی )سال مالی قبل( آیا این بنگاه براي کارکنان دائمی تمام وقت خود برنامه

 .دانمبله، خير، نمی آموزشی رسمی داشته است؟

 ارجاع داده شده است(. L.30.aدانم به پرسش خير و نمی )در مورد دو پاسخ

 های رسمی ارائه شده است )درصد(از کارگران که به آنها آموزشنسبتی  .2-52-2

 اند. هاي آموزشی رسمی برخوردار شدهوقت که از برنامهدرصدي از کارکنان دائمی تمام توصيف:

 ساخته شده است.  L.11.bو  L.1 ،L.3.a ،L.11.aاین نماگر از متغيرهاي 

L.1 کنند؟ وقت در این بنگاه کار میافراد دائمیِ تمام: در سال مالی )سال مالی قبل( چه تعداد

 لطفاً کليه کارکنان و مدیران را شامل شود.

ر بگير که براي دوره یك سال مالی یا بيشتعنوان کليه کارکنان حقوقوقت به)کارکنان دائمی و تمام

ساعت  8ردارند و در روز شده قرارداد اشتغالشان برخوشود و/یا از تمدید تضمينبا آنها قرارداد منعقد می

 کنند تعریف شده است(.یا بيشتر کار می
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  وقت در پایان سال مالی گذشتهتعداد کارگران دائمیِ تمام

  دانمنمی

 

L.3وقت این بنگاه در هر یك از : در پایان سال مالی )سال مالی قبل( چه تعداد افراد دائمیِ تمام

 اند؟ هاي زیر بودهگروه

 دانمنمی تعداد 

   کارگران توليدي

   فروش( و کارگران غيرتوليدي )مثالً مدیران، بخش اداري

 

L.11هاي آموزشی اجرا شده طی سال مالی )سال مالی قبل( چند درصد از : با در نظر داشتن برنامه

 هاي زیر، آموزش رسمی دریافت کردند؟ وقت گروهکارکنان دائمیِ تمام

 

 
کارمندی تحت چنانچه در يک گروه، هيچ 

 آموزش قرار نگرفته باشد.
 دانمنمی درصد

وقت بخش توليد تحت کارگران دائمیِ تمام

 آموزش قرار گرفتند.

1   

وقت غيرتوليدي تحت کارگران دائمیِ تمام

 آموزش قرار گرفتند.

1   

 

 تعداد کارگران دائمی ماهر در بخش توليد .9-52-2

 .ميانگين تعداد کارگران ماهر بخش توليد توصيف:

 ساخته شده است.  L.4.aاین نماگر از متغير 

L.4وقت شاغل در این بنگاه در : در پایان سال مالی )سال مالی قبل( چه تعداد افراد دائمیِ تمام

 اند؟ هاي زیر بودههر یك از گروه

 دانمنمی تعداد 

   کارگران توليدي ماهر

   توليدي غيرماهرکارگران 

 

 تعداد کارگران غيرماهر در بخش توليد .4-52-2

 .ميانگين تعداد کارگران غيرماهر بخش توليد توصيف:

 ساخته شده است.  L.4.bاین نماگر از متغير 

L.4وقت شاغل در این بنگاه در : در پایان سال مالی )سال مالی قبل( چه تعداد افراد دائمیِ تمام

 اند؟ هاي زیر بودههر یك از گروه
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 دانمنمی تعداد 

   کارگران توليدي ماهر

   کارگران توليدي غيرماهر

 

 تعداد کارگران دائم در بخش توليد  .1-52-2

 .ميانگين تعداد کارگران بخش توليدتوصيف: 

 ساخته شده است.  L.3.aاین نماگر از متغير 

L.3 وقت این بنگاه در هر یك از پایان سال مالی )سال مالی قبل( چه تعداد افراد دائمیِ تمام: در

 اند؟ هاي زیر بودهگروه

 

 دانمنمی تعداد 

   کارگران توليدي 

   فروش( و )مثالً مدیران، بخش اداري کارگران توليدي غيرماهر

 

 تعداد کارگران دائم در بخش غيرتوليدی .6-52-2

 .ميانگين تعداد کارگران بخش غيرتوليد توصيف:

 ساخته شده است.  L.3.bاین نماگر از متغير 

L.3وقت این بنگاه در هر یك از : در پایان سال مالی )سال مالی قبل( چه تعداد افراد دائمیِ تمام

 اند؟ هاي زیر بودهگروه

 دانمنمی تعداد 

   کارگران توليدي 

   فروش( و )مثالً مدیران، بخش اداري کارگران توليدي غيرماهر

 

 رتبه در بخش بنگاهی تجربه کاری مدير عالیهاسال .7-52-2

 .رتبه شاغل در بخشي تجربه مدیر عالیهاسال توصيف:

 ساخته شده است.  B.7این نماگر از متغير 

B.7رتبه این بخش داراي چند سال تجربه کاري است؟ : مدیر عالی 
 

  )سال( بخشتجربه مدیر در 

  کمتر از یك سال

  دانمنمی

 



 

 ___________________________________________________________  
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 دانند.عنوان مانعی اصلی میکه تنظيم مقررات را به يیهادرصد بنگاه .8-52-2

 دانند.می« بسيار جدي»یا « اصلی»عنوان مانعی که قوانين کار را به ییهادرصد بنگاه توصيف:

 ساخته شده است.  L.30.aاین نماگر از متغير 

L.30تا چه حد مانعی در برابر  قوانين کارهاي روي کارت بيان کنيد که : با استفاده از گزینه

 عملكرد فعلی این بنگاه است؟

 

 مانعی نيست مانعی ضعيف مانعی مالیم مانعی اصلی مانعی بسيار جدي دانمنمی کاربردي ندارد

       

 

 دانند عنوان مانعی اصلی میکه نيروی کار با تحصيالت ناکافی را به يیهادرصد بنگاه. 3-52-2

دانند. محاسبه عنوان یك محدودیت اصلی میهایی که سطح مهارت کارگر را بهدرصد بنگاه توصيف:

 عنوان محدودیتی بالقوه در برابر عمليات فعلی بنگاه است.بندي این مانع بهاین نماگر برپایه رتبه

 است. L.30.bمتغير مورد استفاده در ساخت این نماگر، 

L.30ه حد تا چ نيروی کار با آموزش ناکافیهاي روي کارت بيان کنيد که : با استفاده از گزینه

 مانعی در برابر عملكرد فعلی این بنگاه است؟

 

 مانعی نيست مانعی ضعيف مانعی مالیم مانعی اصلی مانعی بسيار جدي دانمنمی کاربردي ندارد

       

 

 تعداد کارگران موقت. 52-52-2

 .ميانگين تعداد کارگران موقت توصيف:

 ساخته شده است.  L.6این نماگر از متغير 

L.6وقت را استخدام : در طول سال مالی )سال مالی قبل( این بنگاه چه تعداد کارمند موقتِ تمام

 کند؟می

 

باشد به  1چنانچه پاسخ به این مورد، 

 رجوع شود. L.9.aپرسش 

وقت فصلی یا موقت استخدام شده در سال مالی کارگران تمام

 گذشته

 

وقت فصلی یا موقت استخدام شده در سال کارگران زن تمام

 مالی گذشته

 

  دانمنمی
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 نسبت کارگران غيرماهر )در کل کارگران بخش توليد( )درصد( .55-52-2

 .درصد کارگران غيرماهر )یا نسبت کارگران ماهر در برابر غيرماهر(توصيف: 

 ساخته شده است.  L.4.bو  L.4.aاین نماگر از متغيرهاي 

L.4وقت شاغل در این بنگاه در : در پایان سال مالی )سال مالی قبل( چه تعداد افراد دائمیِ تمام

 اند؟ هاي زیر بودههر یك از گروه
 

 دانمنمی تعداد  

L.4.a کارگران توليدي ماهر   

L.4.b کارگران توليدي غيرماهر   
 

 های بنگاهويژگی. 55-2

اي نمادین از بخش خصوصی رسمی غيرکشاورزي اقتصاد بنگاه اطالعات را از نمونههاي پيمایش

آوري به جمعها پيمایش، این وکارکسببر گردآوري اطالعات پيرامون محيط کنند. عالوهمیآوري جمع

 پردازند.هاي مورد مصاحبه قرار گرفته نيز میاطالعات در مورد بنگاه

 برداري بودني تحت بهرههاسالها را مطابق با سن آنها که توسط تعداد این نماگرها توزیع بنگاه

تواند بر بخش خصوصی داشته می وکارکسبدهند. اثري که محيط شود نشان میگيري میآنها اندازه

هاي جوان ممكن است در هاي فصلی و بنگاهها بستگی دارد. بنگاهبه تجربه و طول عمر بنگاه ،باشد

 یگر تفاوت داشته باشند.با یكد وکارکسبآميز محيط شان براي هدایت موفقيتییتوانا

 دهند. ایناین نماگرها همچنين تصویري از مشارکت زنان در مدیریت و مالكيت بنگاه را ارائه می

اه دهنده اثر مقررات بر یك بنگتواند یك عامل توضيحتوانند در ارزیابی آن که آیا جنسيت مینماگرها می

قبيل فساد، دسترسی به باشد یا خير، و در ارزشيابی سطح تجربه بنگاه در مواجهه با عوامل خارجی از 

مفيد باشند. در نهایت، این نماگرها مشارکت بخش خصوصی داخلی، دولت، بخش  فناوري و منابع مالی

دهند. این توزیع، درکی درخصوص سطوح نشان میها را در مالكيت یك بنگاه نوعی خارجی و سایر بخش

 آورد.برابري در بخش خصوصی اقتصاد را به ارمغان می

 عمر )سال(. 5-55-2

 عمر بنگاه براساس سالی که در آن، بنگاه آغاز به فعاليت کرده است. توصيف:

 ساخته شده است.  B.5این نماگر از متغير 

B.5 در چه سالی این بنگاه شروع به فعاليت در این کشور کرد؟ : 
 

  برداريِ بنگاهسال آغاز به بهره
 

 .گر براي سال، عددي چهاررقمی را ارائه دهد()مصاحبه
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 نسبت مالکيت خصوصی داخلی در يک بنگاه )درصد( .2-55-2

 هاي داخلی است.ها یا سازمانها که تحت مالكيت افراد، شرکتدرصدي از بنگاه توصيف:

 ساخته شده است.  B.2.aاین نماگر از متغير 

B.2چه درصدي از این بنگاه تحت مالكيت موارد زیر است؟ : 
 

 درصد  

B.2.a هاها یا سازمان)مالكيت( داخلی افراد، شرکت  

B.2.b  ،هاها یا سازمانشرکت)مالكيت( خارجی افراد  

B.2.c دولت/حكومت  

B.2.d سایر  

  111% 

 

 111گر باید اطمينان حاصل کند که جمع کل این موارد مصاحبه 1-11تا  2-11هاي )در پرسش

 دهنده نداند(.درصد شود مگر آنكه پاسخ

 نسبت مالکيت خصوصی خارجی در يک بنگاه )درصد( .9-55-2

  هاي خارجی است.ها یا سازمانها که تحت مالكيت افراد، شرکتبنگاهدرصدي از توصيف: 

 ساخته شده است.  B.2.bاین نماگر از متغير 

 نسبت مالکيت دولت/حکومت در يک بنگاه )درصد( .4-55-2

 هاي دولتی یا حكومت است.ها یا سازمانها که تحت مالكيت افراد، شرکتدرصدي از بنگاه توصيف:

 ساخته شده است.  B.2.Cاین نماگر از متغير 

 ها در يک بنگاه )درصد(نسبت ساير مالکيت .1-55-2

 ها که تحت مالكيت سایر ذینفعان است.درصدي از بنگاهتوصيف: 

 ساخته شده است.  B.2.dاین نماگر از متغير 

 )درصد(شود نسبتی از بنگاه که توسط بزرگترين مالک )مالکان( اداره می .6-55-2

  شود.درصدي )از بنگاه( که توسط بزرگترین مالك )مالكان( اداره می توصيف:

 ساخته شده است.  B.3این نماگر از متغير 

B.3چه درصدي از این بنگاه تحت مالكيت بزرگترین مالك )مالكان( است؟ :  

 

  درصد اداره شده توسط بزرگترین مالك
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  رين مانعتبزرگ. 52-2

و مدیران بنگاه اطالعات غالباً کمّی و حقيقی )تجارت واقعی روز به روز( را از مالكان هاي پيمایش

کنند. در راستاي خاتمه آوري میجمع وکارکسبها درباره طيفی از موضوعات مربوط به محيط وکارکسب

شود که موضوعات میشونده از پرسش 1محور(و  پایه )دیدگاه -، پرسشی نظرپيمایشدادن به مصاحبه 

موردي(  11ها درباره آن که کدام مورد )از بين فهرست کند. بنگاهکاسه میرا با هم یك پيمایشگوناگون 

الصه طور خگيرند. این گروه از نماگرها بهبزرگترین مانع در برابر بنگاه آنان است مورد پرسش قرار می

کنند. این نماگرها قادرند عامل متفاوت را انتخاب می 11ها هریك از دارند که چه تعداد از بنگاهبيان می

هاي هدفگذاري شده براي بهبود محيط توانمندساز ها و سياستهنگام طرح برنامهها بهدر تنظيم اولویت

 به سياستگذاران یاري رسانند. وکارکسب

 دسترسی به منابع تأمين مالی .5-52-2

 که از نظر آنها دسترسی به منابع مالی بزرگترین مانع است. ییهادرصد بنگاه توصيف:

 ساخته شده است.  M.1این نماگر از متغير 

M.1ورتی در ص -موجود در ليست وکارکسبهاي محيط مؤلفهاز توانيد بيان کنيد کدام یك : آیا می

 2ه است؟دهنده بزرگترین مانع پيش روي این بنگادر حال حاضر نشان -که موردي وجود دارد

 

 دسترسی به منابع تأمين مالی. 1

 دسترسی به زمين. 2

 وکارکسبهاي مجوزها و پروانه. 3

 فساد. 4

 هادادگاه. 1

 جرم و جنایت، سرقت و اختالل. 6

 مقررات گمرکی و تجاري. 7

 الكتریسيته. 8

 نيروي کار با آموزش ناکافی. 1

 قوانين کار. 11

 ثباتی سياسیبی. 11

 عملكرد رقبا در بخش غيررسمی. 12

 مدیریت امور مالياتی. 13

 هاي مالياتنرخ. 14

 ونقل. حمل11
 

                                                 
1. Opinion-based question 

منظور جلوگیري از تكرار مطلب تنها يكبار به همراه جدول در مورد هر پانزده نماگر اين بخش پرسیده شده كه به M1ال ؤس .2

 مربوطه آورده شده است.
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  بزرگترین مانع

  دانمنمی

  کاربردي ندارد

 

 دسترسی به زمين .2-52-2

 که از نظر آنها دسترسی به زمين بزرگترین مانع است. ییهادرصد بنگاه توصيف:

 وکارکسبهای مجوزها و پروانه .9-52-2

 بزرگترین مانع است. وکارکسبهاي که از نظر آنها مجوزها و پروانه ییهادرصد بنگاهتوصيف: 

 فساد .4-52-2

 که از نظر آنها فساد بزرگترین مانع است.  ییهادرصد بنگاه توصيف:

 هادادگاه .1-52-2

  ها بزرگترین مانع است.که از نظر آنها دادگاه ییهادرصد بنگاه توصيف:

 جرم و جنايت، سرقت و اختالل .6-52-2

 که از نظر آنها جرم و جنایت، سرقت و اختالل بزرگترین مانع است.  ییهادرصد بنگاه توصيف:

 مقررات گمرکی و تجاری .7-52-2

 که از نظر آنها مقررات گمرکی و تجاري بزرگترین مانع است.  ییهادرصد بنگاهتوصيف: 

 برق .8-52-2

 بزرگترین مانع است.  برقکه از نظر آنها  ییهادرصد بنگاه توصيف:

 نيروی کار با آموزش ناکافی .3-52-2

 که از نظر آنها نيروي کار با آموزش ناکافی بزرگترین مانع است.  ییهادرصد بنگاه توصيف:

 قوانين کار .52-52-2

 که از نظر آنها قوانين کار بزرگترین مانع است.  ییهادرصد بنگاهتوصيف: 

 ثباتی سياسیبی .55-52-2

 ثباتی سياسی بزرگترین مانع است. که از نظر آنها بی ییهادرصد بنگاه توصيف:

 عملکرد رقبا در بخش غيررسمی .52-52-2

 که از نظر آنها عملكرد رقبا در بخش غيررسمی بزرگترین مانع است. ییهادرصد بنگاه توصيف:
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 مديريت امور مالياتی .59-52-2

 که از نظر آنها مدیریت امور مالياتی بزرگترین مانع است. ییهادرصد بنگاه توصيف:

 های مالياتنرخ. 54-52-2

 هاي ماليات بزرگترین مانع است.که از نظر آنها نرخ ییهادرصد بنگاهتوصيف: 

 ونقلحمل .51-52-2

 بزرگترین مانع است. ونقلحملکه از نظر آنها  ییهادرصد بنگاه توصيف:

 

 عملکرد  .59-2

آوري اطالعات به جمع وکارکسبآوري اطالعات پيرامون محيط بر جمعهبنگاه عالوهاي پيمایش

رکنان و تعداد کاساليانه  ها درباره فروشپردازد. بنگاهشونده نيز میهاي مصاحبهدرخصوص عملكرد بنگاه

 گيرند.سال مالی گذشته مورد پرسش قرار می یك یا سه وقت خود در پایاندائم تمام

يه دهند. کليروي کار نشان میوري نها را برحسب رشد فروش، اشتغال و بهرهنماگرها عملكرد بنگاه

اند. در عين حال تبدیل شده 2111پذیر بودن در سطح جهانی به دالر سال هاي فروش براي مقایسهداده

که کشورهاي مختلف از الگوهاي رشد متفاوتی برخوردار خواهند بود، مقایسه عملكرد در داخل یك 

ي بنگاه قادر است بينشی جالب در اختيار هاکشور برحسب اندازه بنگاه یا صنعت یا سایر زیرگروه

 سياستگذاران و پژوهشگران قرار دهد.

 )درصد(ساليانه  رشد فروش واقعی .5-59-2

شود. رشد در قالب درصد بيان می 1(GDPرشد واقعی در فروش )با استفاده از شاخص ضمنی  توصيف:

. شوددوره قبل گزارش می ي نسبت بهواقعی در فروش، تغيير در فروش است که در سال مالی جار

 صورت زیر است:تبدیل شده است که فرمول آن به 2111هاي فروش به دالر سال همچنين کليه داده

(
1

𝑡
) .

𝑑2 − 𝑛3

(𝑑2 + 𝑛3)/2
 

 جاري و قبل است. ي مابين دورههاسالتعداد  tطوري که به

 ساخته شده است.  N.3و D.2این نماگر از متغيرهاي 

D.2الت محصو تماماین بنگاه از ساليانه  مالی گذشته را قرار دهيد( فروش کل : در سال مالی )سال

 و خدمات چقدر بوده است؟

 

                                                 
1. GDP Deflator 
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  کل فروش سال مالی کامل قبلی

  دانمنمی

 (دالر 11111لطفاً تعداد را مرقوم کنيد )یعنی مثالً 

 

N.3)فروش کل -گذشتهیعنی سه سال مالی -: در سال مالی )سه سال مالی گذشته را قرار دهيد 

 این بنگاه چقدر بوده است؟ساليانه 

 

  سه سال قبلساليانه  کل فروش

  .نبوده است وکارکسبچنانچه این بنگاه سه سال قبل در بازار 

  دانمنمی

 

 )درصد(ساليانه  رشد اشتغال .2-59-2

غيير تساليانه  اشتغالشود. رشد وقت در قالب درصد بيان میکارگران دائم تمامساليانه  رشد توصيف:

شود. براي اغلب کشورها در اشتغال تمام وقت است که در سال مالی جاري نسبت به دوره قبل گزارش می

، براي برخی از کشورها این فاصله سه سال است. این اختالف بين دو سال مالی، دو سال است. با وجود

 صورت زیر است:است. فرمول مربوطه بهکار رفته شده بهساليانه  بنابراین یك معيارِ تبدیل به

(
1

𝑡
) .

𝑙1 − 𝑙2

(𝑙1 + 𝑙2)/2
 

 جاري و قبل است. ي مابين دورههاسالتعداد  tطوري که به

 ساخته شده است.  L.2 و L.1این نماگر از متغيرهاي 

L.1اً کنند؟ لطفوقت در این بنگاه کار می: در سال مالی )سال مالی قبل( چه تعداد افراد دائم تمام

 کليه کارکنان و مدیران را شامل شود.

ر بگير که براي دوره یك سال مالی یا بيشتعنوان کليه کارکنان حقوقوقت به)کارکنان دائمی و تمام

شده قرارداد اشتغالشان برخوردارند و یك شيفت کامل شود و/یا از تمدید تضمينبا آنها قرارداد منعقد می

 کنند تعریف شده است(.کار می

 

  وقت در پایان سال مالی گذشتهکارگران دائم تمام تعداد

  دانمنمی

 

L.2 سه سال قبل، در پایان سال مالی )سه سال مالی کامل قبل را قرار دهيد( چه تعداد افراد دائم :

 کردند؟ لطفاً کليه کارکنان و مدیران را شامل شود.وقت در این بنگاه کار میتمام

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _________________________________________________ 
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  در سه سال مالی قبل وقتکارگران دائم تمام

  نبوده است. وکارکسبچنانچه این بنگاه سه سال قبل در بازار 

  دانمنمی

 

 وری نيروی کار )درصد(بهرهساليانه  رشد .9-59-2

تفاده )با اس وري نيروي کار، فروش واقعیکه بهرهطوريوري نيروي کار بهدر بهرهساليانه  رشدتوصيف: 

ي وري نيروبهرهساليانه  وقت دائم باشد. رشدتقسيم بر )تعداد( کارگران تمام( GDPاز شاخص ضمنی 

راي شود. بوري نيروي کار است که در سال مالی جاري نسبت به دوره قبل گزارش میکار تغيير در بهره

، براي برخی از کشورها این فاصله این اغلب کشورها اختالف بين دو سال مالی، دو سال است. با وجود

هاي فروش کار رفته است. همچنين کليه دادهشده بهساليانه  ه سال است. بنابراین یك معيارِ تبدیل بهس

 صورت زیر است:تبدیل شده است. فرمول مربوطه به 2111به دالر سال 

(
1

𝑡
) .

(
𝑑2
𝑙1

) − (
𝑛3
𝑙2

)

{(
𝑑2
𝑙1

) + (
𝑛3
𝑙2

)} /2
 

 جاري و قبل است. ي مابين دورههاسالتعداد  tطوري که به

 ساخته شده است.  L.2 و D.2،N.3  ،L.1این نماگر از متغيرهاي 

 

 گيریبندی و نتيجهجمع

 

 اند و به مرورطراحی و منتشر شده وکارکسبمتنوعی در جهان براي ارزیابی محيط هاي تاکنون شاخص

. ایجاد شده استها شاخصشناسی در روشبا هدف دستيابی به دقت و جامعيت بيشتر تغييراتی زمان 

، دهندرا پوشش نمی وکارکسبمحيط کيفيت از آنجا که آمارهاي رسمی کشورها بسياري از ابعاد مهم 

 روش نظرسنجی از خبرگان خأل با استفاده ازشود تا می تالشی یهادر ساخت چنين شاخص عموماً

ادراکات ذهنی و  زیرات؛ همواره مورد انتقاد بوده اس نيز کمبود اطالعات جبران شود. اما این روش

تخاب ان وکارکسبان و صاحبان گاز جامعه توليدکنند شخصی تعداد محدودي از افراد که غالباًهاي قضاوت

هاي روش ،دهد. براي رفع این نقص درستی نشانرا به وکارکسبمحيط هاي واقعيتتواند نمیاند، نشده

 اند.طراحی شده وکارکسبیا نظرسنجی از صاحبان « پيمایشی»

ي محيط هاپيمایش»و « بنگاههاي پيمایش» دو گزارششناسی ي از روشاگزارش حاضر خالصه

با اتكا و  دهش توسط بانك جهانی و بانك اروپایی بازسازي و توسعه تهيه است که «کار و عملكرد بنگاهوکسب

 وکارکسبکشور جهان در رابطه با کيفيت محيط  121بيش از  هاي سنجی از بنگاهعلمی، به نظرهاي بر روش



 

 ___________________________________________________________  
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اي ي شدهبندصورت طبقهها را بهتوان مشكالت بنگاهمیشناسی جدید با استفاده از این روش. شودپرداخته می

هاي گید. درواقع ویژرهاي اقتصادي اکتفا نكبندي کلی بخشقبلی به تقسيم هايو برخالف روش کردبيان 

(، نوع مالكيت، وجود ISIC)به تفكيك کدهاي  )تعداد شاغلين(، نوع صنعت اندازه بنگاه بنگاه اعم ازمختلف 

تواند مر مید که این انشوصورت مستقل یا جزئی از بنگاهی بزرگتر و... شناسایی میهاي مالی، فعاليت بهصورت

ي اهمچنين ابعاد گسترده منجر شود.ها هاي خاص بنگاههاي متناسب با ویژگیبه ارائه راهكارها و سياست

ها، نوآوري و فناوري، تجارت، نيروي کار، جرم و مقرراتگذاري، ماليات، فساد، تأمين مالی، زیرساخت چون

 شوند.جنایت، بخش غيررسمی، جنسيت و غيره پوشش داده می

 تهفراهم ساخکشورها  وکارکسباند معيار جدید و جامعی براي مقایسه محيط توانستهها این گزارش

جمهوري اسالمی  .سازند ممكناقتصادي کشورها را هاي يسياستگذار تأثير رصددر طول زمان  و نيز

قرار ندارد، اما گردآوري اطالعات با استفاده از ها ایران در شمار کشورهاي مورد بررسی در این گزارش

راهم ورها را فامكان مقایسه ایران با سایر کشتواند می یالمللبينهاي پرسشنامه استاندارد این گزارش

تواند ابزار می بومی،هاي براي طراحی و سنجش شاخصشناسی برداري از این روشآورد. همچنين الگو

محيط هاي مبناي تحليلخارجی که در حال حاضر هاي تري نسبت به شاخصي مطلوبسياستگذار

 نماید.اند، فراهم در ایران قرار گرفته وکارکسب
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