
 

  
 گزارش اخير پيشبرد تجارت: تسريع فعاليت ھای اصالحی تجارت در کشورھای جنوب آسيا

 
 تالش ھايافته ھای گزارش تحقيقاتی ساالنه گروپ بانک جھانی در مورد ارزيابی پيشبرد تجارت نشان می دھد که  - ٢٠١۵ برواکت ٢٧ واشنگتن،
 جريان سال گذشته، تسريع گرديده است. در آسيا کشورھای جنوب در تجارت فضای بھبود به منظور

 
، که امروز نشر گرديد، نشان می دھد که شش کشور از ھشت کشور : گزارش ارزيابی کيفيت و موثريت مقررات٢٠١۶تجارت سال  پيشبرد گزارش

  چھار کشور منطقه در سال قبلی، تطبيق کرده اند. منطقه، ُنه مقرره اصالحی را در جريان سال گذشته، در مقايسه با شش مقرره اصالحی در
 

اصالحی را تطبيق کرده مقرره دو  جريان سال گذشته، در جھان قرار داد، ١٣٠ در رتبه جھانی بندی در رتبه که منطقه، اقتصاد بزرگترين ھند،
فعاليت ھای تجارتی را  شروع برای تصديقنامه کسب وسپرده شده  سرمايه ابتدايی حداقل شرايط تجارت، قسمت شروع کشور ھند در مثال،. است

 .تجارت را ساده و آسان ساخته است يک شروع روند مالحظه يی، قابل طور به حذف کرده است، که اين مسايل

ئله به اين مس ، شرايط حداقل سرمايه ابتدايی سپرده شده را حذف کرده اند، کهتمام کشورھای منطقه جنوب آسياھم اکنون به استثنای کشور مالديف، 
 طور قابل مالحظه يی موجب کاھش ھزينه ھا برای تاسيس يک تجارت جديد شده است.

ف ھر گالديش و مالديکشورھای بوتان و سريالنکا، ھر کدام دو مقرره اصالحی را در جريان سال گذشته تطبيق کرده اند، اين در حالی است که کشور افغانستان، بن
 ا تطبيق کرده اند.کدام فقط يک مقرره اصالحی ر

شروع تجارت، پرداخت ماليات و کسب سھولت برق بوده است، که نشان دھنده دو اصالح در ھر ساحه می باشد. ھيچ نوع  اتبيشترين اصالحات در ساح
(ورشکستگی) ثبت افالس  فصل و حل و اجرای قراردادھا، گذاران اقليت، سرمايه حفاظت از ،اصالحاتی در ساحات تجارت فرامرزی (بين المللی)

 .نگرديده است
 

آسيا در سال ھای اخير در قسمت بھبود محيط سرمايه گذاری از طريق  جنوبکشورھای  اقتصاد " :ميگويد تجارت پيشبرد ريتا رامالھو، مدير پروژه
ابی برای دستي. است پيشرفت حال،  بطور پايدار در ی برای سرمايه گذاران داخلی و خارجیفضای تجارت مساعد ساختناصالح قوانين و مقررات و 

 می توانند برنامه ھای کارآفرينی و ايجاد شغل را برای جمعيت جوان خويش تسريع نمايند." کشورھای منطقه به اين اھداف،
 
 از حفاظت و) می باشد ٩۶منطقه در جھان،  رده بندی اوسط کشورھای(منطقه در ساحه شروع يک تجارت  اقتصاد کشورھای اوسط، طور به

 ميان در ھند دوم، شاخص مورد در. بھترين جايگاه قرار دارند در )می باشد ٨٣ در جھان، منطقه کشورھای بندی اوسط رده(اقليت  گذاران سرمايه
 .قرار دارد ھشتم که در اين رده بندی جھانی، ھند در رتبه قرار دارد، جھان اقتصاد برتر ١٠

  
روز طول می کشد تا يک نزاع تجارتی از  ١٠٧٧عملکرد ضعيف کشورھای منطقه در ساحه اجرای قراردادھا و ثبت ملکيت ھا می باشد. مثالَ، بطور اوسط 

روز  ١٠٠٠اقتصاد در سطح جھان را که در آن، زمان حل و فصل منازعه بيش از  ٢٢، فھرست گزارش پيشبرد تجارتطريق محاکم تجارتی حل و فصل گردد. 
، باشد. عالوه بر اين طول می کشد را ثبت کرده است، که چھار کشور از آنھا در منطقه جنوب آسيا قرار دارند که شامل افغانستان، بنگالديش، ھند و سريالنکا می

 روز طول می کشد تا متشبثين منطقه بتوانند دارايی ھای خويش را ثبت نمايند، که اين مسئله دو چند اوسط جھانی است. ٩٨بطور اوسط 
  

، يک تالش دو ساله را در راستای توسعه معيارھای ارزيابی کيفيت مقررات، و ھمچنان موثريت چارچوب تنظيمی تجارت، تکميل پيشبرد تجارت امسالگزارش 
 به اين ترتيب واقعيت ھای موجود در زمينه تجارت در کشورھای منطقه را بھتر درک نمايد.  کرده است، تا

  
 اجرای برق، کسب سھولت ساختمانی، ھمچو طرزالعمل اعطای جواز -تغييراتی در آنھا ھستيم در اين گزارش، شاھد که شاخص ديگر مورد پنج در

در قسمت کسب  مثالَ،. اصالحات دارند برای آوردن را ظرفيت الزمجنوب آسيا  کشورھایاقتصاد  – فرامرزی تجارت و ملکيت ثبت قراردادھا،
تعداد قطعی  که اين مسئله بيشترين -مرتبه قطعی برق (پرچوی) می باشند ٢٠٠ از شاھد بيش منطقه بطور اوسط در يک سال متشبثين برق، سھولت

 .جھان نشان می دھد سطح در برق (پرچوی) را
 

قرار دارد؛ به تعقيب آن، کشور نيپال قرار دارد (که در سطح جھانی در رده   ٧١، کشور بوتان می باشد که در سطح جھانی در رده  جنوب آسيا ر منطقه اقتصاد برت
 ١٠٧در سطح جھانی) و سريالنکا ( ١٣٨در سطح جھانی)، پاکستان ( ١٧۴قرار دارد). رده بندی ساير اقتصاد ھای بزرگ منطقه عبارتند از: بنگالديش (رتبه  ٩٩

 در سطح جھانی).
 قابل دسترس می باشد. www.doingbusiness.orgگزارش کامل و اسناد حمايوی آن در ويب سايت 
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