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                                           อิสราเอลถูกลดล าดับดัชนีความยากง่ายในการท าธุรกิจอยู่ที่ 52 ในปี 2016 

 ธนาคารโลก (World Bank) ได้จัดพิมพ์รายงานดัชนีความยากง่ายในการเข้าไปด าเนินธุรกิจใน

ต่างประเทศ (Doing Business Report) ในปี 2016 โดยส ารวจข้อมูลจาก 190 ประเทศทั่วโลก การค านวณดัชนี

ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหลายปัจจัย เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดธุรกิจ การช าระภาษี การ

ขออนุญาตก่อสร้าง การปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน เป็นต้น โดยจากข้อมูลรายงานดัชนีความยากง่ายในการ

เข้าไปด าเนินธุรกิจในต่างประเทศในปี 2016 รัฐอิสราเอลถูกจัดล าดับอยู่ที่ 52 

ในขณะที่ในปี 2015 รัฐอิสราเอลถูกจัดล าดับอยู่ที่ 49 ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งแจ้ง

ในทางลบ ยกตัวอย่างเช่น รัฐอิสราเอลถูกจัดล าดับอยู่ที่ 126 ในเรื่องของ

ระยะเวลาที่ใช้ในการจดทะเบียนทรัพย์สิน และถูกจัดล าดับอยู่ที่ 96 ในเรื่อง

ของการช าระภาษี ซึ่งประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศซึ่งธนาคารโลกจัดล าดับ

ให้เป็นประเทศที่มีความง่ายในเรื่องการจัดการด้านภาษีอยู่ในล าดับที่ 1 ของโลก อย่างไรก็ตาม รัฐอิสราเอลได้ถูก

จัดล าดับอยู่ที่ 9 ในเรื่องของการปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนรายย่อย  

ในระยะสิบปีที่ผ่านมา ประเทศที่อยู่ในระดับต้นๆ ของการจัดล าดับความยากง่ายในการเข้าไป

ด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ เช่น สิงคโปรก์ลับถูกแทนที่ด้วยประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งถูกจัดล าดับมาเป็นที่ 1 ในปี 2016  

ซึ่งจากรายงานดัชนีฯ ระบุว่าสามารถด าเนินธุรกิจโดยเปิดบริษัทได้ภายในครึ่งวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ และ 

สหราชอาณาจักร ถูกจัดล าดับอยู่ที่ 2, 3, 4, และ 5 ตามล าดับ ในส่วนของสหรัฐอเมริกา อยู่ในล าดับที่ 8 และ

ประเทศโซมาเลียอยู่ในล าดับสุดท้ายของดัชนีความยากง่ายในการเข้าไปด าเนินธุรกิจในต่างประเทศในปีนี้  

อย่างไรก็ตาม จากรายงาน Doing Business Report ของธนาคารโลก ในช่วงระยะหลายปีที่ผ่าน

มา ได้มีการพัฒนาในเรื่องการเอื้ออนวยความสะดวกในการเข้ามาลงทุนท าธุรกิจในประเทศก าลังพัฒนาในหลาย 
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ประเทศ เช่น ใช้เวลาในการจดทะเบียนทรัพย์สิน 12 วัน ในประเทศราวันดา เปรียบเทียบกับการใช้เวลาถึง 370 วัน 

ในสิบปีที่แล้ว ในส่วนของประเทศอินเดีย ระยะเวลาในการติดต่อระหว่างนักธุรกิจกับภาครัฐ/ผู้มีอ านาจ ลดลงจาก 

138 วัน ใน 3 ปีที่แล้ว คงเหลือเพียง 45 วัน ในปัจจุบัน เป็นต้น 

แหล่งข้อมูลจาก : Globes newspaper 31/10/2559 / The Jerusalem Post 01/11/259 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

จากรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก ซึ่งเป็นรายงานผลการจัดอันดับความ
ยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการท างานหรือ
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐในการอ านวยความสะดวกต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศ
นั้น และจากรายงาน Doing Business 2016 ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 49 จาก 190 ประเทศ 
และนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงการท างานเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจ
ของภาคเอกชนเกิดความสะดวกและลดอุปสรรคในการติดต่อขอรับบริการจากรัฐ   ซึ่งควรมีการด าเนินการจัด
ประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีหน้าในการปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภ าพและภาคเอกชน
ผู้รับบริการ ตลอดจนการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการอ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจที่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยยึกหลักตามตัวชี้วัด 10 ด้าน ของธนาคารโลก ได้แก่ 1) ด้านการเริ่มต้น
ธุรกิจ 2) ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง 3) ด้านการขอใช้ไฟฟ้า 4) ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน 5) ด้านการได้รับ
สินเชื่อ 6) ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย 7) ด้านการช าระภาษี 8) ด้านการค้าระหว่างประเทศ 9) ด้านการ
บังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง และ10) ด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย รวมไปถึงการปรับปรุงบริการในด้านที่
เอกชนให้ความส าคัญ ได้แก่ การขออนุญาตอาหารและยา การส่งเสริมการลงทุน การพิจารณาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการขออนุญาตท างานของนักธุรกิจต่างชาติด้วย 
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