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 چکیده
شود  می و تالش جهت بهبود آن به عنوان یک راهبرد اقتصادی برای دولت ها  شناخته آگاهی از وضعیت فضای کسب و کار

شد. منظور از فضای زیرا بین بهبود این فضا ورشد تولید ملی و جذب سرمایه گذار خارجی همواره رابطه مستقیمی موجودمی با

کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیت،ثبات قوانین و مقررات، کیفیت 

ل وضعیت کنتر رایب.است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است ... زیرساخت ها و

انتخاب این می باشد که تعریف و  ) شاخص (کنترلی  ، نیاز به ابزارداز جهت توسعه، حفظ و بهبو ریفضای کسب و کار هر کشو

اهگشای بهبود وضعیت تواند ری بهبود و اجرای آن برنامه ها میهاای آن و بدنبال آن تعریف برنامه گیری دورهشاخص و اندازه

نرم افزار تاپسیس و استفاده  ترکیبی ازگزارشات بانک جهانی و  این پژوهش با ارائه الگویی جدید به کمک .اقتصادی باشد

 ، به مقایسه فضای کسب و کار ایران با چهارده کشور منطقه  پرداخته است. موسسه اکونومیست

کشور در  اقتصادی محیط همچنین و وکار کسب فضای این موضوع است که جایگاه  نتایج بدست آمده در این پژوهش گویای

. برخوردار نیست  مطلوبی گردد ازوضعیت محاسبه که پارامتری هر اساس بر و زاویه از هر سایرکشورها ی منطقه امقایسه ب

 رتبه دوازده را در بین پانزده کشور دیگر منطقه کسب نمود.،کشور ایران با استناد به مدل ترکیبی سنجش فضای کسب کار
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 مقدمه 
ود جلب کرده است. بلند مدت در کشورها موضوعی است که در سالهای اخیر توجه اکثر کشور ها را به خ 1چشم اندازتهیه 

 های قانون اساسی،جمهوری اسالمی ایران با توجه به عواملی همچون :ضرورت ها و الزام های ناشی از آرمانمراجع ذیصالح 

شناخت امکانات  نظرات علمی، های نو،والت علمی و فناوریتح حاکمیت فضای نوین اقتصادی در جهان، تحوالت بین المللی و

سیاسی  همچنین واقعیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و و گیری از تجارب خود و دیگران،بهره ،های محیطیو محدودیت

سال برنامه ریزی و اجرا  24اند تا کشور ایران در طی میالدی(را بر گزیده2422) 1141از درافق موجود کشور، سند چشم اند

درست، به کشوری توسعه یافته و دارای جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، توام با حفظ هویت اسال می و 

 ( 1831موثر در روابط بین المللی تبدیل گردد .)ابراهیمی،همراه باتعامل سازنده و بی و الهام بخش در جهان اسالم، انقال

سند چشم انداز بیست ساله است و به همین دلیل بسیار مهم است  نامه پنجم توسعه دومین برنامه پنج ساله کشور در مسیربر

تمر و پایدار ،تحقق رشد مس از جمله سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه که اهداف این برنامه به درستی محقق گردد.

بهبود شاخص های فضای کسب و کار، عوامل  اقتصادی است. بی شک تحقق این امر مستلزم ارتقای درجه رقابت پذیری ایران،

تولید و ...است که همگی این موارد در اهداف سیاست های کلی برنامه پنجم مورد تاکید قرار گرفته است. )خلعت بری و حیدر 

 (1831پور،

اقتصادی بر خصوصی سازی تاکید  فراوانی داشتند اما از اواخر دهه   ، نظریه پردازان و سیاست گذاران1134در ابتدای دهه 

این تغییر در .بهبود محیط کسب و کار موضوع کانونی محافل نظریه پردازان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفت1114

 و )میدری است.رح نظریات جدید اقتصادی از سوی دیگرپارادایم سیاست گذاری، محصول تحوالت اقتصادی از یک سو و ط

 (1833قودجانی،

اقتصاد دان بانک جهانی در مقاله ای با عنوان) اصالحات به کجا میرود؟ ده سال تجربه گذار( با مقایسه رویکرد  جوزف استیگیتز

که وا گذاری شرکتهای دو لتی متفاوت کشور های چین و روسیه در افزایش نقش بخش خصو صی در اقتصاد نشان داد روسیه 

به بخش خصوصی را برگزید دراین مسیر با کاهش رشد اقتصادی و افزایش نا برابری رو برو شد اما چین به جای این کار محیط 

را برای سرمایه گذاری و کسب و کار مناسب کرد و با این کار نه تنها سهم بخش خصوصی دراقتصاد چین به شدت افزایش 

 (1814)سیاح ، .میلیون چینی از فقر نجات یافتند 244یافت بلکه 

بهبود محیط کسب کسب و کار هر چند مفهومی بدیع در ادبیات اقتصاد و مدیریت است ، اما در سالهای اخیر در کشور ما مورد 

بهبود محیط توجه زیادی واقع شده است به طوری که به عنوان یکی از سیاست های کلی مورد تا کید قرار گرفته است. موضوع 

کسب و کار این روزها از چنان اهمیتی برخوردار است که گاهی از آن به عنوان مقدمه و یا حتی راهبرد جانشین خصوصی 

 سازی یاد می شود.

 الزم بستر که است آن مستلزم و هاست زمینه کلیه در اقتصادی فعالیتهای گسترش به وابسته کشور هر در اقتصادی پیشرفت

 تدارك منظور این به مناسب هایزمینه و برود ازمیان فعالیتها راه سر در موجود موانع دیگر بعبارت و شود راهمف امر این برای

 طیف آمدن بوجود و کارآفرینان گرایش افزایش باعث ، کار و کسب ایجاد برای کارآفرینی مناسب بسترهای شود. دانستن دیده

 دیدگاهی با ریسکها شناخت و موجود بسترهای و شرایط از اطالع با ینانکارآفر و می گردد نوظهور کارآفرینان از وسیعی

                                                 
1- Vision 
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 .شد خواهد موجودشناسایی نواقص و موانع ، بسترها این وضعیت بررسی با همچنین و زده کار و کسب ایجاد به دست روشن،

 .(1833قزلباش،)

اقتصادی برای دولت ها شناخته میشود . آگاهی از وضعیت فضای کسب و کار و تالش جهت بهبود آن به عنوان یک راهبرد 

بانک جهانی،بهبود محیط کسب وکار را یکی از چالشهای اساسی توسعه کشورهای در حال توسعه معرفی کرده و آن را برای 

 (1814ایجاد فرصت های شغلی، کاهش فقر، کار آفرینی و بهبود فضای استاندارد زندگی مردم اساسی می داند.)سلطانی 

 مورد در جهانی بانک های گزارشبوده است. او در کسب و کار در بانک جهانی  رزیابیمسئول پروژه ااولین کوف سایمون یان

به  .است بوده بهتر کار، و کسب مناسب فضای دارای کشورهای در اقتصادی متغیرهای که عملکرد داد نشان کار و کسب فضای

 اقتصاد اقتصادی،دفسا بیکاری،تورم، فقر، دارند مناسبی کار و بکس و گذاری سرمایه محیط که درکشورهایی که مفهوم این

 (2411.)دوالر و همکاران  ، . برخوردارند باالتری استاندارد زندگی سطوح از ومردم است کمتر اینها جز و غیررسمی

 با سرفصلها  وضعیت دهد. می قرار بررسی مورد کشوررا138برای  کار و کسب فضای مختلف سرفصل14سالیانه  جهانیبانک 

 Doing Business ).شود می تعیین آن اساس بر کشورها رتبه نهایت در و شود می اندازهگیری شاخصهایی از استفاده
،3102) 

 میزان به توجه با و شده تبدیل کشورها اقتصاد سنجش برای معتبر شاخصی به تدریج به بندی رتبه این حاضر حال در

 بین های رسانه در انتشارآن ،میزان ساالنه گزارشهای نتایج از گذاران سرمایه همچنین و مختلف کشورهای استقبال روزافزون

 حضور استمرار یا و گذاری سرمایه تغییرمحل در گزارش این یساالنه انتشار آنکه ضمن .کند می طی را صعودی روندی المللی

 .است بوده مؤثر اقتصاد یک در گذاران سرمایه

 آنها در که هستند مناسب قوانین حمایت مورد اقتصادی فعالیتهای که است این ارشات بانک جهانیگز اساسی فرضیات از یکی

 از قرارداد طرفین و بینی پیش قابل اقتصادی تعامالت پایین، اختالف حل به رسیدگی زمان و ها هزینه شفاف، مالکیت حقوق

 همان منبع(.( باشند محفوظ متجاسرین تجاوز و استفاده سوء

  به گزارشات موسسه اکونومیست های بین المللی برای ارزیابی فضای کسب وکار کشورها در کنار گزارشات بانک جهانیشرکت 

. این اندازی شده گرد آوری اطالعات برای شرکتها رابا هدف  1191در سال  هم توجه می کنند .مرکز اطالع رسانی اکونومیست

ای و بین المللی ر امور منطقهمتخصص د المللی که متشکل از تعدادیمرکز بر اساس همکاری و مشارکت یک شبکه بین 

  ،فعالیت دارند کار میکند و گزارش های متنوعی را  در خصوص پیش بینی وضعیت اقتصادی و سیاسی و نرخ ریسک کشورها

ها و سازمان های بین المللی وضعیت مالی و بازر گانی و سیاست های دولتی و قوانین بازارهای مالی را در اختیار تجار ، دولت 

 قرار می دهد.

این موسسه در قالب گزارش های سالیانه و بر اساس آخرین تحوالت اقتصادی و سیاسی کشور ها  رتبه ریسک کشوری را اعالم 

ه می نمایدکه با توجه به این رتبه می توان تخمین زد که تا چه حد می توان دریک کشور نسبت به بازگشت اصل و سودسرمای

 (1831،)حسینی اعتماد داشت

مقایسه فضای کسب و کارکشورها با گزارشات سالیانه بانک جهانی کاری معمول در فضای بین الملل می باشد .اما این گزارشات 

بدون توجه به  همواره با فرضهای محدود کننده ای همراه بوده به عنوان مثال در خود گزارشها بیان می شود که ارزیابی ها

( بسیاری از منابع دولتی یا نیم Doing Business ،2418 )سیاسی و تنها بر اساس قوانین حاکم بر کشور هاست . تغیرات

همان طور که پیشتر  گفته شد، یکی از  ورهای مختلف را بر آورد می کننددولتی به صورت منظم ریسکهای سیاسی کش
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وسسه اکونومیست می باشد )اسماعیل موسسه هایی که ریسک های کشورها را مشخص و گزارش می کند م

 (.بنگاهای تجاری و کشور ها از این گزارشات جهت تحلیل محیط کسب و کاردر هر کشور استفاده می کنند. 1814پور،

این پژوهش با استفاده از الگویی جدید که ترکیبی از معیارهای هر دو موسسه است به ارزیابی جامعتری از فضای کسب و کار 

قه  پرداخته است. میتوان ادعا کرد این تحقیق درمقایسه فضای کسب و کار ایران با کشورهای منطقه با کشورهای منط

دارای نوآوری  1141معیارهای ترکیبی گزارش شده توسط بانک جهانی  و موسسه اکنومیست درراستای تحقق سند چشم انداز 

 می باشد.

 
 

  شرح مقاله

 فضای  رتبه کردن مشخص و منطقه کشورهای با ایران کار و کسب ضایف مطلوبیت مقایسه پژوهش این اصلی هدف

 موسسه و جهانی بانک مدلهای به نسبت جامعتری ترکیبی مدل از استفاده با منطقه، کشورهای بین در ایران وکار کسب

 .است بوده اکونومیست

 فرضیه تحقیق 
جمهوری اسالمی ایران در بین کشورهای منطقه در چه  ستاکونومیوکار بانک جهانی و موسسه  با ترکیب معییارهای فضای کسب

 ؟جایگاهی قرار خواهد گرفت 

 روش تحقیق

 ،در این پژوهش روش تحقیق توصیفی وتاریخی بوده است. در جهت گرد آوری اطالعات که به شکل کتابخانه ای انجام پذیرفته

 گرفته شده است.مدارك  بانک جانی و اکونومیست کمک   از ابزار مراکز پخش اسناد و
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 مدل مفهومی تحقیق

 
کار،اقتصاد ملی و   تواند در در بهبود فضای کسب و روش این تحقیق بر مبنای هدف از آن لحاظ که نتایج حاصل از آن می

  .، کاربردی است رسیدن به اهداف سند چشم انداز به خدمت گرفت

هانی وموسسه اکونومیست  بدست آمده وبه روش شناسی این از آنجا که اطالعات این پژوهش با استناد به گزارشات بانک ج

بنابر این ابزارهای اندازه گیری و جمع آوری اطالعات در این تحقیق دارای اعتبار مناسب بوده  ،پایگاه داده استناد گردیده است

 و در واقع اعتبار آن به طریق محتوایی حاصل شده است.

قرار گرفته اند از نظر تقسیم بندی های بین المللی در گروهای جغرافیایی متفاوتی کشورهایی که در این پژوهش مورد مطالعه 

 1قرار میگیرند .ترکیب منطقه ای و فراوانی  تعدادی کشورهای هر منطقه که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند در جدول

از جمهوری اسالمی ایران با تقسیم بندی  بانک ال زم به ذکر است تعریف کشورهای منطقه  در سند چشم اند .آورده شده است 

 جهانی  متفاوت است .

 فراوانی کشورهای مورد مطالعه از هر منطقه.0ل جدو

 درصد فراوانی تقسیم بندی منطقه ای کشورهای  مورد مطالعه

 94 1 کشور های خاور میانه

93/29 1 کشورهای آسیای مرکزی و منطقه قفقاز  
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88/81 2 منطقه جنوب آسیا  

 144 12 جمع

 

روش کار در در این پژوهش به این شکل بوده است که ابتدا اطالعات  مربوط به هر یک از فاکتورهای  مطلوبیت فضای کسب 

ه شکل امتیاز از گزارشات بانک جهانی و موسسه اکونومیست  استخراج گردید.سپس اطالعات ب منطقه و ایران کشور 11وکار 

 بندی شده به ماتریس تاپسیس انتقال یافته است.

فاکتور سنجش مطلوبیت فضای کسب و کار و ستون  24در واقع در این مرحله  به تشکیل ماتریس تاپسیسی که سطر آن را  

یت فضای کسب . در پایان با استفاده از نرم افزار تاپسیس رتبه مطلوبکند پرداختیمپر می آن را نام کشورهای منطقه

 وکارکشورها ی منطقه نسبت به هم  مشخص گردید.

 تدوین گردید .2جدول شماره ،برای فاکتورها باکمک نرم افزار تاپسیسس واستفاده ازوزن های مساوی

 

 پیشنهاد نتیجه گیری و

 نتایج پژوهش

 زده کشور دیگر منطقه کسب نمود.رتبه دوازده را در بین پان،کشور ایران با استناد به مدل ترکیبی سنجش فضای کسب کار

 نشان دهنده رتبه کشورهای منطقه بر اساس مطلوبیت فضای کسب و کار می باشد 3جدول شماره

 Ci رتبه  کشور

 12 0.303117 ایران

 13 0.280769 عراق

 8 0.509092 ترکیه

 7 0.549326 کویت

 1 0.724232 امارات

 15 0.224247 افغانستان

 11 0.388264 پاکستان

 2 0.696419 قطر

 3 0.69076 گرجستان

 4 0.682502 عمان

 5 0.643109 عربستان

 14 0.262496 ازبکستان

 10 0.484487 آذربایجان

 9 0.500431 قزاقستان

 6 0.638328 بحرین
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جهانی و ترکیبی   ت، بانکنشان دهنده رتبه فضای کسب و کار کشورهای منطقه بر اساس مدلهای  موسسه اکونومیس 1 نمودار

 .فضای کسب و کار کشورها و آمار موسسات گوناگون به شکل هم زمان کمک شایانی می کندمقایس . این کار به باشد می

 

 رتبه فضای کسب و کار کشورهای منطقه بر اساس مدلهای  موسسه اکونومیست ، بانک جهانی و ترکیبی0نمودار

 
 

 

نشان 2ها صورت گرفته رتبه ایران در هر یک از فاکتورهای موثر بر فضای کسب و کار استخراج گردید. نموداررسیپس از بر

دهنده رتبه ایران در هر یک از فاکتورهای فضای کسب وکار در بین کشورهای مورد مطالعه می باشد. این نمودار به وضوح 

شان میدهد. نمودار ارائه شده در زیر از اهمیت بسزایی برخوردار می نقاط ضعف قدرت ایران نسبت به کشورهای منطقه  را ن

 زیرا  شناخت نقاط قدرت و ضعف از اولین گامهای برنامه ریزی جهت بهبود به حساب می آید. ،باشد 
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 رتبه ایران در هر یک از فاکتورهای فضای کسب وکار در بین کشورهای مورد مطالعه 3نمودار

 
 

 

کیبیه رتبه مطلوبیت فضای کسب کار  ایران از دیدگاه موسسه اکونومیست، بانک جهانی و مدل ترمقایس2جدول شماره   

 

 

 

 گزارش

 بانک جهانی

 مقایسه

کشور 082  

 

 گزارش

تموسسه اکونومیس  

 

 

01مقایسه   

هکشور منطق  

 با معیارهای

 بانک جهانی

 

 

01مقایسه   

هکشور منطق  

 با معیارهای

 اکونومیست

 

 

01مقایسه   

قهکشور منط  

بیبا استفاده از مدل ترکی  

 0 3 2 22 32 امارات

 3 0 0 32 01 قطر

 2 2 0 02 9 گرجستان

 0 2 2 22 02 عمان

 1 1 3 03 33 عربستان

 2 0 1 29 03 بحرین

 2 0 01 29 83 کویت
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 8 2 9 02 20 ترکیه

 9 9 2 20 09 قزاقستان

 01 8 8 18 22 آذربایجان

 00 01 00 21 012 پاکستان

انایر  001 21 03 00 03 

 02 03 00 23 021 عراق

انازبکست  010 21 02 02 00 

انافغانست  028 23 01 03 01 

 

 تفسیر نتایج  
 

نتایج این پژو هش به روشنی گویای این واقعیت است که ایران در بین کشور های منطقه از نظر مطلوبیت فضای کسب و کار 

  .باشد .این موضوع  بی تردید اثار نامناسبی بر بازار کارو اقتصاد خواهد داشتنمی به هیچ عنوان از شرایط مطلوبی برخوردار

 به رو مطلوب ایران کشور در» کار و کسب فضای «وضعیت  اخیر سالهای طی مو سسات بین المللی در گزارشهای اساس بر

 رفع برای الزم اقتصادی شرایط های ریزی برنامه و سیاستها در جدی نظر تجدید با است الزم اساس این بر .باشد نمی بهبود

 گردد. فراهم موانع

اول   ،  ایران بخواهد به رتبه اول اقتصادی در منطقه دست یابد باید این نمودار نشان میدهد که اگر طبق سند چشم انداز

.پلکان فضای کسب و کار چه کشورهایی را در نوردد  
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 های منطقهرتبه مطلوبیت فضای کسب و کار  کشور 2نمودار  

 
 

 تقاضای که باشد می بازار این ناظربر مقررات و قوانین نشده آزادسازی و تغییر بدون بسته، فضای کار، بازار چالشهای از یکی

 الهس همه جهانی رقابت عرصه در کشور تا شده است سبب موضوع همین .است ساخته مواجه مشکل با و غیرمنعطف را بازار

 رفع با توان می که است حالی در این . باشد مواجه رتبه تنزل با و داده دست از را کار و کسب فضای در خود قبلی جایگاه

 فراهم طریق از گذاری سرمایه ریسک کشور،کاهش در وکار کسب فضای ساماندهی یق طر از گذاری سرمایه و تولید موانع

 را اشتغال و کار بازار وضعیت کار بازار نیازهای و آموزشی نظام بین ماهنگیه ایجاد و سیاسی و اقتصادی امنیت نمودن

 بخشید. بهبود و ساماندهی

 کار نیروی کل از درصد34 حدود که خصوصی بخش عملکرد بر وضوح به ایران در کار بازار مقررات که شیم با داشته نظر در

 و کار بازار مقررات و قوانین در موجود ازاختالالت ناشی بیکاری نرخ نحویکه به ، است تاثیرگذار دارد استخدام تحت را کشور در

 کشور در اشتغال وضعیت بهبود برای الزم شرط مزبور درمقررات اصالحات انجام تردید بی. است انکار غیرقابل  بازارها سایر

 سرمایه از حمایت مجوز، اخذ شاخص جپن در اصالحات انجام با تنها بانک جهانی کارشناسان اذعان به یکه نحو به. بود خواهد

 نحو به فعلی وضعیت از را خود جایگاه بود خواهد قادر ایران ، فعالت انحالل و ثبت مالکیت کار، نیروی استخدام گذاران،

 .دهد ارتقا مطلوبی

 و مرحله چند پاسخگوینفر یک فرآیندهای به توسل جمله از ساده ظاهر به اقدامات برخی با تنها شد اشاره درباال که همانگونه

 جهان کشورهای میان در را خود جایگاه چشمگیری نحو به توان می مجوز صدور و بررسی فرآیندهای کردن الکترونیکی یا

 هرگونه تا است شده سبب وکار کسب فضای نامساعد وضعیت ، ضر حا شرایط در که باشیم داشته نظر در . بخشید ارتقاء
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 سطح رشد به غیرتولیدی و گری واسطه امور به نشت جهت به اشتغال سطح بر ملموس تاثیر ایج به بازار به نقدینگی تزریق

 به توان می را بالقوه تولید از بالفعل تولید بودن باالتر .منجرگردد بالقوه تولید از بالفعل تولید گرفتن پیشی یا و قیمتها عمومی

 اقتصاد با کالن متغیرهای آزادسازی سرعت ناهمگونی و صاداقت زیرساختی شرایط با کشور تولیدی ظرفیتهای تناسب عدم

 کمک برای اقدام مهمترین اساس این بر . داد نسبت زیرساختی تحوالت و مقررات و قوانین بخش در گرفته صورت اصالحات

 جهت جهانی نکبا فنی های کمک از استفاده و موفق کشورهای تجربه از الهام با کار و کسب اصالح فضای ساختاربازارکار به

 است. جامعه در تولیدی های بخش فعالیت وامکان بقا برای مطمئن شرایط بروز مانع و زا بحران نقاط شناسایی

 در بایست می کشور وکار کسب فضای اصالح رسد می نظر به ایران نامناسب رتبه گرفتن نظر در با فوق و مطالب به توجه با

 نابرابر شرایط و تولید در اقتصاد صورت این غیر در .گیرد قرار اجرایی قوانین ختارسا اصالح های اولویت زمره در وقت اسرع

 عرصه در مزبور های شاخص بهبود و وکار کسب فضای اصالح است مسلم گیرد. آنچه نمی رونق خصوصی بخش با دولت رقابت

 و اشتغال سطح ارتقا اقتصاد، عرصه در خصوصی بخش مشارکت جنبه تقویت جهت در اساسی و مثبت گامی تنها نه جهانی

 و کشور به ورود برای خارجی گذاران سرمایه استقبال برای مهم سیگنالی قطع بطور بلکه شود می محسوب کشور در تولید

 ساله24 انداز چشم مهم هدف تحقق برای بستری اینها تمامی و .رود می شمار به کشور به فناوری ورود جریان تسهیل و ارتقا

سازمانهایی همچون بنیاد .آید می شمار به است، علمی و فنی اقتصادی، لحاظ به منطقه اول قدرت به نشد تبدیل که

و بانک جهانی به  ،اطالعات اعتباری موسسه اکونومیست  1گروه فیچ اداره  ، 8موسسه فریزر  ، 2مجمع جهانی اقتصاد ،1هریتیج

این تحقیق تنها به آمار موسسسه اکونومیست و بانک جهانی  بررسی مطلوبیت فضای کسب و کار کشور ها می پردازند . در

پارامترهای دیگرموسسات موجود را نیز   ،استناد شده است. به محقق بعدی پیشنهاد می گردد برای سنجش فضای کسب و کار

لو بیت فضای مد نظر قرارداده تا به مدل ترکیبی جامعتری دست پیدا کند و سپس بر مبنای مدل جدید به سنجش میزا ن مط

 .بپردازد ی منطقهکسب و کار کشورها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1The Hertage Foundution  
2- World Economic Forum 
3-The Fraser Insitute 
4- Fitch Group 
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