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   محمد خضري

  چکیده

ثیر اجـراي آنهـا بـر    أهاي الیحه برنامه پنجم توسعه را از منظر ت         این مقاله سیاست  

ي کلی ناظر بر برنامـه پـنجم،        ها در سیاست . کند فضاي کسب و کار کشور بررسی می      

بهبود محیط کسب و کار به عنوان راهبـرد اساسـی تحقـق رشـد مـستمر و پرشـتاب                    

اقتصادي، گسترش عدالت اجتماعی و ارتقاي اسـتاندارد زنـدگی مـردم قلمـداد شـده             

هاي کلـی و   در الیحه برنامه پنجم توسعه، که قاعدتاً باید در چارچوب سیاست        . است

 تنظیم شده باشد، نیز بر بهبـود فـضاي کـسب و کـار بـه مثابـه                  معطوف به اهداف آن   

ثر براي توانمندسازي مـردم در برابـر فقـر، بیکـاري و تـورم و نیـز بـراي            ؤراهبردي م 

تـرین    برخـی از عمـده  ،در ایـن مقالـه  . کید شده است أشکوفایی بیشتر اقتصاد کشور ت    

ب و کـار بررسـی و       هاي الیحه برنامه پنجم از منظر راهبرد بهبـود محـیط کـس             آسیب

  .تحلیل شده است

  

   برنامه پنجم توسعه، توسعه اقتصادي گذاري، سرمایهمحیط کار،  و فضاي کسب :ها واژه کلید

                                                                                                               
 صاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب گروه اقتاستادیار  
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  مقدمه

هـاي   بودن سطح فعالیت   هاي اساسی کشورهاي فقیر و در حال توسعه، پایین         یکی از چالش  

قتصادي همچون فقـر گـسترده و    اهاي عارضه خود به     این کاستی به نوبه   . اقتصادي در آنهاست  

 در ایـن کـشورها   ، بیکاري و تورم بـاال سطح پایین استاندارد زندگی مردم، رشد اقتصادي پایین   

 تـابعی از کـم و   ،شکوفایی اقتصادي و سطح استاندارد زندگی در هر کـشوري       . دامن زده است  

هاي مولـد   تولید ملی نیز چیزي نیست جز حاصل جمع تالش    . کیف تولید ملی آن کشور است     

هاي اقتصادي افراد بیشتر باشـد،       ها و فعالیت   بنابراین، هرچه کوشش  .  کشور هرتک ساکنان    تک

هاي شغلی، شکوفایی اقتصادي و اسـتاندارد زنـدگی مـردم نیـز        فرصت ،تولید ملی و به تبع آن     

  .باالتر خواهد بود

هاي مولد  وشش کورود به عرصه کشور به هر، براي تشویق و تحریک ساکنان در عین حال  

است بسترسازي و فرایندسازي شـود و محـیط بـازي اقتـصادي و        آفرینی، الزم    اقتصادي و هنر  

هنرآفرینـی  و هاي اقتصادي مولـد    فعالیت،اي فراهم گردد که در آن       به گونه  ،قواعد حاکم بر آن   

هاي  الیتتوان ورود فعاالن اقتصادي را به عرصه فع اینکه چگونه می . ساکنان کشور معنادار شود   

 ،هـاي اخیـر    طی سـال   ، بحثی است که به ویژه     ، معنادار کرد  ، کارآفرینی صهاقتصادي مولد و عر   

المللی از جمله بانک جهانی      اي پیرامون آن سامان گرفته و توجه نهادهاي بین         تحقیقات گسترده 

 بهبـود محـیط   ، بانک جهـانی 2005به عنوان مثال، گزارش توسعه . را به خود جلب کرده است   

هاي اساسی توسعه کشورهاي در حال توسعه معرفی کـرده و آن   کسب و کار را یکی از چالش      

هـاي شـغلی، کـاهش فقـر و بهبـود اسـتاندارد زنـدگی مـردم اساسـی           را براي ایجـاد فرصـت     

 نیز محیط کسب و کـار  1 سازمان همکاریهاي اقتصادي و توسعه.)World Bank, 2005(داند می

شان در برابر فقـر و بیکـاري         صادي کشورها و توانمندسازي مردم    مناسب را براي شکوفایی اقت    

هاي موردي نیز که گروههاي پژوهشی بانـک جهـانی     در بررسی.)OECD, 2006(داند الزم می

بـودن محـیط کـسب و کـار و           اند، مناسب  راجع به توسعه کشورهاي در حال توسعه انجام داده        

 ،عملکـرد خـوب اقتـصاد کـالن و همچنـین           شرط الزم و اساسی بـراي        ،هاي اقتصادي  فعالیت

  .)Dollar, Hallward and Mengistae, 2003(عملکرد بنگاههاي اقتصادي برشمرده شده است

                                                                                                               
1 . Organization for Economic Cooperation and Development 
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ثرترین ؤترین و مـ  به عنوان مهم» بهبود محیط کسب و کار«خوشبختانه، امروزه در ایران نیز     

 اجمـاع نـسبی   نوعی ، واقعدر. راهبرد مبارزه با فقر و افزایش رشد اقتصادي پذیرفته شده است    

در میان کارشناسان، سیاستمداران و سیاستگذاران وجود دارد مبنـی بـر اینکـه بـراي غلبـه بـر                   

هاي اقتصادي و  بودن سطح فعالیت رشدي اقتصاد و پایین هایی چون فقر و بیکاري، کم     نامطلوب

بـود فـضاي   گذار از اقتصاد دولتی بـه اقتـصاد بـازار و تقویـت بخـش خـصوصی، به               نیز براي   

هـاي سـوم و چهـارم     هاي برنامه گیري مالحظه جهت. ثرترین راهبرد است ؤ م ،کار کشور و  کسب

 به ویژه در برنامه چهارم      ،گیري این جهت . دهد  به وضوح این اجماع را نشان می       ،توسعه کشور 

  .تر است توسعه کشور برجسته

سـازان و   ، تـصمیم هاي توسعه کشور را حاصـل اجمـاع نـسبی کارشناسـان         حال اگر برنامه  

 که قاعدتاً باید در راستاي هم بـوده و نتـایج      ،گیران و چه بسا جامعه مدنی کشور بدانیم        تصمیم

بهبـود  «افزایی داشته باشند، باید بپذیریم که برنامه پنجم توسعه کشور نیز بایـد راهبـرد      هم ،آنها

داز فضاي کسب و کـار  ان شود چشم  کوشش می،در این مقاله. را دنبال کند  » محیط کسب و کار   

بر ایـن اسـاس، در ابتـدا    . گیري آن در این زمینه ارزیابی و تحلیل شود       در برنامه پنجم و جهت    

 سعی سپس،. شود ثیر آن بر عملکرد اقتصادي ارائه میأ از چیستی فضاي کسب و کار و ت       یتبیین

ـ               می در . دسـت داده شـود  ه شود تصویري از فضاي کسب و کار در کشور و کـم و کیـف آن ب

 هاي الیحه برنامه پـنجم     گیري، راهبردها و سیاست    نهایت نیز با بررسی و تحلیل اهداف، جهت       

  .شود ، دورنماي محیط کسب و کار در کشور بررسی میتوسعه

  

  فضاي کسب و کارو چارچوب چیستی . الف

 فـضاي  ، سودمند و مفیددر بیان  اما   ،ارائه تعریف دقیقی از فضاي کسب و کار دشوار است         

کـه بـازدهی و   اسـت   اي گذاري به مثابه محیط سیاستی، نهادي و رفتاري   سب و کار و سرمایه    ک

 ,Stern(دهد ثیر قرار میأها را تحت ت گذاري هاي اقتصادي و سرمایه مخاطرات مرتبط با فعالیت

گذاري نوعی محیط نهادي، سیاستی و تنظیمی است که فعـاالن         در واقع، فضاي سرمایه    .)2010

 Dollar, Hallward and( کننـد   بـر آن فعالیـت مـی   مبتنـی  بنگاهها در چارچوب و اقتصادي و

Mengistae, 2003(.  
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مفهوم فضاي کسب و کار خیلی نزدیک به چیزي است که در ادبیات اقتصادي از آن تحت           

ــت   ــاي پرکیفی ــوان نهاده یــا زیرســاخت  ) Knack and Keefer, 1995: 207-227( 1عن

  .شود یاد می) Hall and Jones, 1999: 83-116(2اجتماعی

هـاي    ورود فعـاالن اقتـصادي بـه عرصـه فعالیـت         ،هـاي اجتمـاعی    این نهادها و زیرساخت   

دهـد   مـی را کند و به آنها انگیزه و فرصت الزم  ه هنرآفرینی را معنادار میصاقتصادي مولد و عر   

ان را توسـعه  هایـش  گذاري کنند، فرصت شغلی بیافریننـد و فعالیـت   که به طور کارآمدي سرمایه   

  .دهند

 53 هزار بنگـاه اقتـصادي در   26   خود، که بر اساس مطالعه 2005 در گزارش    ،بانک جهانی 

ثرکننده فضاي کسب و کـار را شـامل   أکشور دنیا صورت گرفته است، عوامل محدودکننده و مت     

لیـاتی،  هـاي ما  ثباتی در اقتصاد کـالن، نـرخ   ها، بی نااطمینانی در سیاست: این موارد دانسته است  

فساد اقتصادي و سیاسی، هزینه دستیابی به اعتبارات و منابع مالی، جـرم و جنایـت، مقـررات،                 

هاي نیروي انسانی، نظام قضایی، مقررات کار، بـرق، حمـل و نقـل،         امور مالیاتی، سطح مهارت   

 در مطالعـات دیگـر بـه عوامـل     .)World Bank, 2005(دستیابی به زمـین و ارتباطـات راه دور  

ثباتی سیاسی، تورم، نرخ ارز، جرائم خیابانی، جنایت         بی:  نیز اشاره شده است، از جمله      دیگري

 World (رقابتی، کاغذبازي و کیفیت خـدمات عمـومی   هاي ضد یافته، اقدامات و رویه سازمان

Bank, 2003.(  

 مفهوم جدیدي با عنوان چارچوب سیاستی بـراي       ،توسعهو  هاي اقتصادي    سازمان همکاري 

 معرفی کرده و هدف کلی آن این است که محیط عمومی کسب و کار را بهبـود       3گذاري سرمایه

گـذاران فـراهم     سـطح را بـراي کلیـه فعـاالن اقتـصادي و سـرمایه              بخشد و عرصـه بـازي هـم       

   سـازد  ده قلمرو را برجـسته مـی   ،گذاري  سیاستی براي سرمایهچارچوب   .)OECD, 2006(کند

گذاري و کـسب و   اي بر محیط سرمایه ثیر قابل مالحظهأ کالن، تکه فراتر از شرایط ثبات اقتصاد  

                                                                                                               
1 . high - quality 

هاي دولت است که محیط اقتصادي   و سیاست، نهادهاsocial infrastructureمنظور از زیرساخت اجتماعی . 2

کننـد   کننـد، افـراد انگیـزه پیـدا مـی      دهند و فعاالن اقتـصادي در چـارچوب آن انباشـت سـرمایه مـی       را شکل می  

  .شود هایشان را افزایش دهند و دستاوردهاي مثبت اجتماعی تولید می مهارت

3 . policy framework for investment 



 93  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...دورنماي محیط کسب و کار در الیحه 

توسعه و تسهیل   ) 2گذاري،   هاي مربوط به سرمایه    سیاست) 1: این قلمروها عبارتند از   . کار دارد 

) 6هـاي مالیـاتی،      سیاسـت ) 5هاي رقابتی،    سیاست) 4هاي تجاري،    سیاست) 3گذاري،   سرمایه

توسـعه  ) 9توسـعه منـابع انـسانی،    ) 8 کـسب و کـار،   النهؤهدایت مـسو ) 7حکمرانی شرکتی،   

  .حکمرانی عمومی) 10ها و خدمات مالی و  زیرساخت

گـذاري   چارچوب مزبور در پی ایجاد محیط سیاستی و نهادي مناسب براي تشویق سـرمایه    

هاي اقتصادي  هاي خصوصی و فعالیت گذاري بخش خصوصی است و هدف آن است تا سرمایه

رشد و شکوفایی اقتصادي کشورها، توسعه پایدار و توانمندسازي مـردم در         مولد را در راستاي     

تواننـد ایـن چـارچوب را بـه       کشورهاي مختلف مـی   ،بنابراین. برابر فقر و بیکاري هدایت کند     

گذاري  هایشان در جهت تشویق سرمایه   دادن اقدامات و سیاست    عنوان پایه و مبنایی براي جهت     

ـ           فعالیتخصوصی و معنادارترکردن عرصه      کـار  ه هاي مولد اقتصادي بـراي فعـاالن اقتـصادي ب

مشکالتی چـون فقـر و بیکـاري گـسترده و     دهد بر    این چارچوب به کشورها امکان می     . گیرند

شان بـه   هاي شغلی و سطح استاندارد زندگی باالتري براي ساکنان    تورم باال غلبه کنند و فرصت     

  .ارمغان بیاورند

مواره اقتصاددانان با آن مواجه هستند، این است کـه چـرا            هاي اساسی که ه    یکی از پرسش  

برخی کشورها از استاندارد زندگی باالیی برخوردارند و فقر و بیکاري در آنها کمتـر اسـت، در    

اي براي ایـن سـؤال     وضعیت برعکس است؟ بدون شک، تبیین یگانه    ،حالی که در برخی دیگر    

تاریخی، شرایط  جغرافیایی، کمبود منابع طبیعی، ماندگی  ها از عقب    طیفی از پاسخ   .وجود ندارد 

گذاري، کمبود سرمایه انسانی تا ساختار دولت، کیفیت مدیریت، ساختار اقتصادي  کمبود سرمایه

  .توان ارائه کرد و کم و کیف نهادها و غیره را می

 کـشور،  هـر دهد میزان منابع در دسترس ساکنان  بررسی تجربه کشورهاي مختلف نشان می   

دیت چندان اساسی روي شکوفایی اقتصادي و آبـادانی کـشور و رفـاه سـاکنانش ایجـاد            محدو

هلنـد از  و یافته از جملـه سـوئیس، ژاپـن          به عنوان مثال، بسیاري از کشورهاي توسعه      . کند نمی

نیستند، ولی اقتصادهاي شکوفایی دارند و سـاکنان آنهـا   اي برخوردار   منابع طبیعی قابل مالحظه   

که بـسیاري از کـشورهاي   است در حالی این . اندارد زندگی باالیی برخوردارند  نیز از سطح است   

ماننـد نفـت،   (رغم برخورداري از منابع طبیعی هنگفـت   به  آسیایی، آفریقایی و آمریکاي التین،      
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. شان پایین است  عملکرد اقتصادي ضعیفی دارند و استاندارد زندگی ساکنان،)معادن، و جز اینها

شان تبدیل شـده   هاي طبیعی در این کشورها به بالي جان ساکنان       ارد، موهبت حتی در بیشتر مو   

 و جز اینهـا کـه   3»بیماري هلندي«، 2»دولت رانتی«، 1»بالي منابع طبیعی «هایی نظیر    پدیده. است

رود، گویاي این مهم است که صرف حضور  کار میه تبیین شرایط حاکم در این کشورها ببراي 

  .)1384خضري، (کننده آبادانی و رفاه ساکنان آن نیست مینأ ت،منابع در یک کشور

تحقیقات گسترده و تجربه کشورهاي پیشرفته و مرفه بیانگر آن است که آبادانی یک کشور              

هـاي   کننـده فعالیـت    و کیفیت نهادهاي هـدایت یو بهروزي ساکنان آن تابعی از ساختار انگیزش 

ــار اســت  ــضاي کــسب و ک ــصادي و ف ــه  .)Brunner, 1985(اقت ــشورهایی ک ــابراین، در ک  بن

سیاستمداران در پی کاهش فقر و بیکاري و افـزایش سـطح اسـتاندارد زنـدگی مـردم هـستند،              

این اهمیت به ویژه در شـرایط کنـونی کـه    . بهبودي در فضاي کسب و کار اهمیت اساسی دارد   

انـد، دو   اجـه اي از جهانی شدن اقتـصاد مو  کشورهاي فقیر و در حال توسعه با فشارهاي فزاینده  

  .شود چندان می

  

  محیط کسب و کار در اقتصاد ایران. ب

اقتصاد ایران نیز، به عنـوان یکـی از اقتـصادهاي در حـال توسـعه، از مـشکالت اقتـصادي             

نـرخ تـورم و بیکـاري دورقمـی،      . ن مواجه اسـت   گوهاي گونا  برد و با چالش    اي رنج می   عدیده

صادرات انـدك کاالهـا و      و  کسري بودجه ساختاري    انداز واقعی منفی،     درآمد سرانه پایین، پس   

 دیگر، اقتـصاد ایـران بـا        سوياز  .  از جمله برخی از مشکالت اقتصادي کشور هستند        ،خدمات

هاي گوناگونی مواجه است که برخی از آنها عبارتند از ورود به سازمان تجارت جهـانی،    چالش

ــایین هــاي اقتــصادي، کــاهش درآمــدهاي نفتــی، رشــد اقتــصاد غی  تحــریم ررســمی، ســطح پ

رقابـت از جانـب   تـشدید  گذاري خارجی، افزایش روزافزون جمعیـت آمـاده بـه کـار،              سرمایه

  .مانند آنهاکرده و  کشورهاي منطقه، بیکاري گسترده جمعیت تحصیل

                                                                                                               
1 . natural resource curse 
2 . rentier state 
3 . Dutch Disease 
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نظران اقتصادي کشور، ریشه مشکالت مزبـور را در اقتـصاد دولتـی و سـیطره                اکثر صاحب 

 حـل تعـدیل آنهـا را نیـز در گـذار از اقتـصاد          اقتصادي و راههاي بیش از حد دولت بر فعالیت    

هـاي    در این میان، با ارائه توصـیه ).1386نیلی، ()1387نژاد،  غنی(دانند دولتی به اقتصاد بازار می   

شـود از     کوشش می  ،هاي دولتی به بخش خصوصی     سیاستی به دولت مبنی بر واگذاري شرکت      

در عـین  . تقویت گـردد  شده و بخش خصوصی در کشور    دامنه مداخله دولت در اقتصاد کاسته     

 کـه صـرف     ندنظران اقتصادي، از جمله جوزف استیگلیتز، بر این باور          بسیاري از صاحب   حال،

سازي براي گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و تقویت بخـش خـصوصی             راهبرد خصوصی 

خـصوصی برطـرف و رقابـت در     الزم است در ابتدا موانع توسعه بخش        ، واقع در. کافی نیست 

 تنهـا  .)1383اسـتیگیتز،  (هاي خصوصی و عمومی تقویت شود فضاي اقتصاد در هر دوي بخش   

 بـراي  ،به عبارت دیگـر . توان به دستاوردهاي این گذار امیدوار شد   در این صورت است که می     

ار بهبـود  بودن گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار الزم است محـیط کـسب و کـ       آمیز موفقیت

  .دیاب

تجربه کشورهاي مختلف از جمله چـین، روسـیه و کـشورهاي اروپـایی شـرقی نیـز ایـن                 

دهد گذار به اقتصاد بازار به دو روش  تجربه این کشورها نشان می  . کند یید می أبندي را ت   اولویت

 در روش نخست، که در کـشورهاي روسـیه و بعـضاً          .)1387جانی،  دمیدري و قو  (ممکن است 

هاي دولتی به بخش خصوصی واگذار گردید، بدون  ها و شرکت رقی دنبال شد، داراییاروپاي ش

بـه  . آن که رقابت در اقتصاد تقویت و موانع بر سر راه فعالیت بخش خـصوصی برداشـته شـود    

ها از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داده و انحـصار   عبارت دیگر، صرفاً مالکیت دارایی    

 ها در ابتدا محیط اقتـصادي را رقـابتی   در عوض، چینی. ولتی شدخصوصی جایگزین انحصار د  

رقابت در اقتصاد چین را      این سیاست،  .کردند و موانع فعالیت بخش خصوصی را کاهش دادند         

بـه   .هاي دولتی، خصوصی و تعاونی افزایش یافـت        وري بخش   بهره ،افزایش داد و در نتیجه آن     

 سـهم  ،انجامید و از این طریق در اقتصاد  ولتخصوصی به کاهش سهم د  این ترتیب،رشد بخش  

  .)Jefferson and Wenyi, 1994( هاي دولتی از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت شرکت
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بنابراین، در اقتصاد ایران نیز راهبرد بهبود محیط کسب و کار براي گذار از اقتصاد دولتی به         

توان به رشد بخش خصوصی  ست که میدر سایه این راهبرد ا. اقتصاد بازار اهمیت اساسی دارد    

  .شدن آن امید بست ترشدن محیط کسب و کار و شفاف واقعی در کشور و رقابتی

دهـد   هاي بانک جهانی و تحقیقات گسترده در مورد فضاي کسب و کار نـشان مـی          گزارش

به . عملکرد متغیرهاي اقتصادي در کشورهاي داراي فضاي مناسب کسب و کار بهتر بوده است          

گذاري و کسب و کار مناسبی دارند فقر، بیکاري،  مفهوم که در کشورهایی که محیط سرمایهاین 

صادي، اقتصاد غیررسمی و  جز اینها کمتر اسـت و مـردم از سـطوح اسـتاندارد              تتورم، فساد اق  

  .)1386دیانکوف و مکلیش، (زندگی باالتري برخوردارند

شواهد و قرائن حـاکی از آن اسـت   و ) داخلی و خارجی(هاي مختلف  با این همه، گزارش   

  .بخش نیست  چندان رضایتایرانکه فضاي کسب و کار در 

   

  1هاي فضاي کسب و کار بانک جهانی  رتبه ایران در گزارش:)1(جدول 

  2009  2008  2007  2006  2005  سال

  137  135  131  119  108  رتبه

  183  178  175  155  133  تعدادکشورها

Doing Business 2010 (Islamic Republic of Iran), World Bank, 2009,  
www.doingbusiness.org 

  

 در مورد شاخص خدمات پشتیبانی ایرانرتبه  هاي بانک جهانی، گزارشاساس همچنین، بر

این شاخص شـامل مـواردي   .  است بوده103 کشور جهان 155 از میان ،2009در سال  تجاري  

فناوري ) آهن مانند بنادر، راه(هاي حمل و نقلی  همچون کارایی فرایند ترخیص کاال، زیرساخت    

                                                                                                               
ثر بر مقررات ؤهاي م هاي فضاي کسب و کار بانک جهانی تنها برخی شاخص الزم به توضیح است که شاخص. 1

 از جمله فـساد  (هاي اقتصادي ها و فعالیت گذاري ثر بر سرمایهؤهاي م کند و سایر جنبه   کسب و کار را بررسی می     

را ) هـا و جـز اینهـا     د کالن، امنیت، مهارت نیروي کار، قدرت نهادهـا، کیفیـت زیرسـاخت            اقتصادي، ثبات اقتصا  

 .)World Bank, 2008(گیرد دربرنمی
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اطالعات، کفایت و کیفیت خدمات پشتیبانی، توانایی پیگیري محموالت، به هنگامی و تناسـب         

  .)5: 1388دنیاي اقتصاد، ( شود حمل و نقل در رسیدن به مقصد و جز اینها می

سب و کار در کـشور  پذیري نیز بیانگر نامساعدبودن فضاي ک    ثباتی و آسیب   هاي بی  شاخص

بـا اسـتفاده از    ( کـشور جهـان      119ثبـاتی اقتـصادي را بـراي         اي که مقادیر بی    در مطالعه . است

ثبـاتی   محاسبه کرده، وضعیت نسبتاً بی    ) 1960 – 2007هاي بانک جهانی و در دوره زمانی         داده

ورد کـرده  بـرآ ) 47 و 77رتبه ثبـات سـتانده و قیمـت بـه ترتیـب برابـر       (را براي اقتصاد ایران     

 نیز بیـانگر نامـساعدبودن فـضاي    1 مطالعات در مورد شاخص فرار سرمایه .)1387براتی،  (است

  .)1387نوبخت، المعی و معنوي، (کسب و کار در کشور است

نیـز بیـانگر محـیط      ) هزار میلیـارد ریـال    480به میزان   (ها   حجم باالي مطالبات معوقه بانک    

قـع، هنگـامی کـه بـه دلیـل نامـساعدبودن فـضاي             در وا . نامناسب کسب و کار در کشور است      

کند، بنگاههـا و فعـاالن اقتـصادي قـادر بـه       هاي اقتصادي کاهش پیدا می  فعالیت ،گذاري سرمایه

به عبارت دیگر، به دلیل شرایط رکودي حاکم بر کشور که . ها نخواهند بود   پرداخت طلب بانک  

هـا از فعـاالن اقتـصادي وصـول      ریشه در فضاي نامناسب کـسب و کـار دارد، مطالبـات بانـک       

هـاي    عالوه بر تحقیقات و مطالعات داخلی و خارجی، شـاخص  .)1388جبل عاملی،   (شود نمی

 درصـد کـل اقتـصاد     50که بعضاً تا    (اقتصادي نظیر سهم اشتغال غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی         

ی و  گـذاري داخلـ    ، حجم پایین سـرمایه    )1387هاي مجلس،    مرکز پژوهش (شود تخمین زده می  

هاي تورم و بیکاري دورقمی، واردات گسترده، سهم اندك درآمـدهاي مالیـاتی از           خارجی، نرخ 

بـودن   دهنـده نامناسـب    همگی نشان،و جز اینها )  درصد 7در حدود   (کل تولید ناخالص داخلی     

  .محیط کسب و کار در کشور هستند

  

  

  

                                                                                                               
ثباتی در نرخ مالیات، فساد اقتصادي، باالبودن هزینه  ها، بی  عواملی نظیر نااطمینانی سیاست،شاخص فرار سرمایه. 1

  .شود ور مالیاتی، نظام قضایی و جز اینها را شامل میمنابع مالی، مقررات نیروي کار، مقررات، ام
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   محیط کسب و کار در برنامه پنجماهمیت. ج

 امـا مـشکل   ،سهیالت مالی زیادي به فعـاالن اقتـصادي ارائـه شـده      ت ،طی چند سال گذشته   

حجم گسترده مطالبات معوقه نیـز نـشان   . ه استرشدي و رکود اقتصادي در کشور حل نشد  کم

توان تنها با تزریق پول به  رشدي اقتصاد کشور را نمی از آن دارد که مشکل رکود اقتصادي و کم       

ر بـه اهمیـت   وگیـران کـش   سازان و تصمیم تصمیم است ، چند سالی  واقعدر  . اقتصاد تعدیل کرد  

ثر ؤو نیز به عنوان راهبـردي مـ  کشور بهبود محیط کسب و کار براي تعدیل مشکالت اقتصادي      

 سـند  41 و 37بـه عنـوان مثـال، در مـواد     . اند براي گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار واقف    

 از برنامه چهارم توسعه و نیـز قـانون اجـراي          قانون اصالح موادي   7برنامه چهارم توسعه، ماده     

 به طور صریح و مشخص بر بهبود فضاي      ،هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی        سیاست

) هـا و اقـدامات اجرایـی مناسـب         از طریق اتخاذ سیاست   (گذاري و کسب و کار کشور        سرمایه

  .کید شده استأت

م نیز بیانگر اهمیت بهبود فضاي کسب و ها و مواد الیحه برنامه پنج      مطالعه اهداف، سیاست  

بـه مثابـه چـارچوب      ( هاي کلی برنامه پنجم توسـعه      ستدر سیا . کار در کشور نزد دولت است     

به . کید شده استأبه صراحت بر بهبود فضاي کسب و کار کشور ت )سیاستی الیحه برنامه پنجم

تحقـق رشـد مـستمر و    عبارت دیگر، بهبود محیط کسب و کار کشور به عنوان راهبردي بـراي    

مـردم قلمـداد شـده     زندگی  دپرشتاب اقتصادي و گسترش عدالت اجتماعی و افزایش استاندار        

ـ اقداماتی همچون ثبات محـیط اق     . است هـاي ارتبـاطی،     آوردن زیرسـاخت   صاد کـالن، فـراهم    ت

هـاي کـالن اقتـصادي، ارائـه       فناوري مورد نیاز، کاهش خطرپذیري  واطالعاتی، حقوقی، علمی    

 آمار و اطالعات شفاف و منظم به جامعه، تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی، حمایت              مستمر

کـه  (هاي جاري دولت به درآمدهاي نفتـی    گیري بازارهاي رقابتی، قطع وابستگی هزینه      از شکل 

در ( اصـالح نظـام اداري و قـضایی    ،)ثر استؤپذیري اقتصاد ملی م   ثباتی و آسیب   در کاهش بی  

 از جملـه    ،و جـز اینهـا    ) داري و افزایش کارایی تدارك خـدمات عمـومی        جهت کاهش فساد ا   

هاي کالن ابالغی برنامه پنجم در راستاي بهبود محیط کـسب    هایی است که در سیاست     سیاست

  .اند و کار اتخاذ شده



 99  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...دورنماي محیط کسب و کار در الیحه 

 بـه  ،»هاي کلی ابالغی مقام معظـم رهبـري   تحقق کامل سیاست «،در الیحه پیشنهادي دولت 

بر این اساس، قاعدتاً باید آن را سـندي در راسـتاي     .  برشمرده شده است   عنوان یکی از اهداف   

ایجاد فـضاي مناسـب   «افزون بر این، مواردي همچون . بهبود فضاي کسب و کار کشور دانست 

شده بـراي کـشور در      دستیابی به جایگاه ترسیم   «،  »براي تحقق جهش بلند اقتصادي و اجتماعی      

هـاي کلـی     اجراي کامل و کارآمد قانون اجراي سیاست      «،  »ساله در منطقه   انداز بیست  سند چشم 

، و جز اینها کـه  »زدایی مقررات«، »هاي اقتصادي عرصهرفع موانع مشارکت مردم در   «،  »44اصل  

، معطوف به بهبودي محیط کـسب و کـار        است  عنوان شده  توسعهدر مقدمه الیحه برنامه پنجم      

گیري اصلی سند برنامه را  هادي دولت که جهتدر واقع، در مقدمه الیحه پیشن  . در کشور هستند  

ثر تعـدیل مـشکالت   ؤراهبـرد مـ     کند، بر بهبودي محیط کسب و کار بـه مثابـه           نیز مشخص می  

  .کید شده استأت» عدالت«و » پیشرفت«اقتصادي و دستیابی به 

 به طور صریح یا ضمنی به ،گانه هاي نه هاي بسیاري ذیل فصل  عالوه بر این، احکام و گزاره     

 الـی  66 در مواد   ،به عنوان نمونه  . محیط کسب و کار کشور و ضرورت بهبودي آن اشاره دارند          

هایی در خصوص محیط کسب و کار         به طور مشخص احکام و سیاست      ، از فصل اقتصادي   68

وري، اشتغال، ارز،    هاي بهره  از جمله زیرفصل  (هاي اقتصادي    در سایر زیرفصل  . ارائه شده است  

 وجود دارد که به طور مستقیم یهای نیز احکام و گزاره) تی، تجارت و جز اینها    اصالح نظام مالیا  

  .شوند یا غیرمستقیم به محیط کسب و کار کشور مربوط می

 همچـون  هـایی  عارضـه رسد دولت به درستی تشخیص داده کـه ریـشه    در واقع، به نظر می    

 هـاي  نارسـایی ا دیگـر  و چـه بـس  رشدي اقتصاد، نرخ باالي بیکاري و تورم، فقـر اقتـصادي        کم

ثر تعدیل آنهـا نیـز     ؤ در نامساعدبودن فضاي کسب و کار قرار دارد و قاعدتاً راهبرد م            ،اقتصادي

  .گذاري و کسب و کار است بهبودي در محیط سرمایه

  

   الیحه برنامه پنجم از منظر فضاي کار و کسبارزیابی. د

هـایی در    یز احکـام و سیاسـت     در الیحه پیشنهادي دولت ن    تر اشاره شد،      طور که پیش   همان

رسد درك ناقصی از   به نظر می، با این همه.راستاي بهبود فضاي کسب و کار کشور وجود دارد  

هـایی کـه بـراي بهبـود آن       و سیاستپنجم وجود دارد  چارچوب فضاي کسب و کار در برنامه      
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 انتظـار  ،دلیـل  بـه همـین   . کافی نبوده و از ضمانت اجرایی الزم برخوردار نیـست ،پیشنهاد شده 

گذاري کشور کارگر شود و چه بسا به نـاامنی      رود اجراي آن در جهت بهبود محیط سرمایه        نمی

  . گسترش دامنه مشکالت کشور بینجامد،بیشتر آن و در نتیجه

پـنجم از منظـر     هاي الیحه برنامه ترین آسیب شود برخی از عمده    کوشش می  ،مقالهدر ادامه   

  . بررسی و تحلیل شود،ار کشورراهبرد بهبود فضاي کسب و ک

  

  کار و فضاي کسبگرایی   تقلیل.1

ثرنـد و  ؤ م کشورعوامل مختلف نهادي، سیاستی و اجرایی بر چگونگی محیط کسب و کار         

برخـی از ایـن   . هاي معطوف به بهبودي آن نیز باید این عوامل را در نظر بگیرند   قاعدتاً سیاست 

هـاي   ثباتی در سیاست حضور گسترده دولت در اقتصاد، بیاي و  اقتصاد برنامه: عوامل عبارتند از  

ـ دولت، تغییرات ناگهـانی در قـوانین و آ         هـاي دولتـی، گـستردگی قـوانین و مقـررات            نامـه  نیئ

ربردار بــودن آنهــا، اقتــدار فــسیمقــررات و تو وپــاگیر دولتــی، شــفافیت پــایین قــوانین  دســت

 محـدوده بخـش عمـومی کـشور،         بـودن  گانه، نامشخص  بوروکراتیک، تداخل وظایف قواي سه    

از جملـه نـرخ ارز،     (ها توسط دولـت      هاي اقتصادي متعدد دولت، دستکاري قیمت      گذاري قانون

هـا، فـساد    ، نرخ تورم بـاال، کیفیـت پـایین زیرسـاخت    )نرخ بهره و نرخ دیگر کاالها و خدمات 

ها به کـشور،  هاي اقتصادي، واردات قاچاقی کاال جویی، تحریم اداري، گستردگی بسترهاي رانت 

  .گستردگی بخش غیررسمی در کشور و جز اینها

ـ    ثر از کـم و کیـف   أعوامل مزبور داللت بر آن دارد که چگونگی محیط کسب و کار قویاً مت

گذاري و کسب و کـار بایـد بـه     بنابراین، براي بهبود محیط سرمایه. استدولت در هر کشوري    

 ،چنـین مـشکالتی   . گفتـه پرداخـت    شهاي پـی   اصالح دولت و بخش عمومی و تعدیل نارسایی       

اي براي فعالیت اقتـصادي    و انگیزهکند نمیمعنادار را  فضاي کسب و کار براي فعاالن اقتصادي        

  .گذارد باقی نمیهایشان  گیرکردن سرمایه و زمین

 بیـانگر آن اسـت   ، پنجم در خصوص فضاي کسب و کار  برنامه  هاي الیحه   سیاست  مالحظه

شود بـا   بیند که می وزه را بیشتر کمبود اقدامات اجرایی و سیاستی میکه دولت مشکالت این ح   
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 هاي اجرایی و الزام دسـتگاهها بـه اجـراي آن و نیـز اتخـاذ چنـد           نامه ها و آئین   تدوین بخشنامه 

  . مشکالت در کشور کاست  فضاي کسب و کار را بهبود بخشید و از دامنه،سیاست

از فصل اقتصادي » بهبود فضاي کسب و کار    «ذیل  هایی که    به عنوان مثال، احکام و سیاست     

 کمک چندانی به بهبود محیط کسب و ،) آن هم نه به طور شفاف      67به غیر از ماده     (آمده است   

در واقع، اقداماتی نظیر تولید، عرضه و صدور محصوالت بـا نـام و نـشان             . کنند کار کشور نمی  

ولتی در چارچوب قـانون تجـارت و   هاي دولتی واگذارشده به بخش غیرد   تجاري، اداره شرکت  

از کفایت و ضـمانت اجرایـی الزم    ،قانون کار و نیز قوانین ناظر بر بخش خصوصی و جز اینها 

کردن آن براي بخش ر فضاي کسب و کار و نیز معنادا       ترکردن   و رقابتی  یت بیشتر در جهت شفاف  

 ، یکپارچه آنهـا  مبنی بر  تجمیع صدور مجوزها و مدیریت     67ماده  .  نیست  برخوردار خصوصی

اقدام مناسبی در خصوص بهبودي فضاي کسب و کار اسـت، امـا از شـفافیت الزم برخـوردار                  

افزون بر این، ضمانت اجراي این حکم با توجه به اقتدار بوروکراتیک . نبوده و حکم کلی است 

  . محل تردید است،و ساختار بوروکراسی کشور

 ایجـاد سـازمان     ،)69مـاده   (وري    جامع بهـره   افزون بر این، اقداماتی همچون تدوین برنامه      

بودن ایجاد موانع    ، ممنوع )76ماده  (، تشکیل صندوق توسعه ملی      )70ماده  (استاندارد ملی ایران    

، حمایـت از    )95ماده  (ها   ، کاهش میانگین تعرفه   )96ماده  (اي و غیرفنی براي واردات       غیرتعرفه

سـازي اطالعـات    ، الزام سازمان بورس و اوراق بهادار به شـفاف )97ماده (هاي صادراتی    تشکل

عـالوه بـر   . تند براي بهبودي محیط کسب و کار کشور کافی نیـس ،بازار اوراق بهادار و جز اینها   

هـر دوي  (هاي اجرایی و تنظیم اقتصاد  نامه  دولت اقدام به تدوین آئین،این، در تمامی این موارد   

 فضاي کسب و کار را ،کند و در صدد است از این طریق می) بخش عمومی و بخش خصوصی    

ودن فضاي ب له نامناسبأدر واقع، دولت مس . گذاران و فعاالن اقتصادي معنادار سازد      براي سرمایه 

داند که چـه بـسا     کمبود اقدامات اجرایی و سیاستی میناشی ازکسب و کار در کشور را بیشتر     

بـر ایـن اسـاس، در    . اند  اقدامات اجرایی مناسبی در این خصوص انجام نداده       ،هاي سابق  دولت

 تنظـیم   هاي اجرایی و   ها و بخشنامه   نامه بینی تدوین آئین    پنجم کوشش شده با پیش       برنامه  الیحه

دولتی اقتصاد و نیـز تعیـین تکلیـف بـراي بخـش خـصوصی و در کنتـرل درآوردن و دسـتور                 
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 فضاي کسب و کار را بـراي فعـاالن بخـش         ،)خواهد گونه که دولت می    آن(کارگذاري براي آن    

  .خصوصی بهبود بخشد

  

  کسب و کارفضاي هاي بهبود  محوري سیاست  دولت.2

کید بیش از حد أ ت، پنجم از منظر فضاي کسب و کار مه برنا هاي اساسی الیحه یکی از آسیب

این در حالی است کـه  .  بهبود محیط کسب و کار در کشور است       رايهاي دولتی ب   حل آن بر راه  

 حضور گسترده دولت در اقتصاد است کـه بـه   ،ترین عامل ناامنی محیط کسب و کار کشور      مهم

قوانین و مقررات و شفافیت پـایین  هاي نسبی، گسترش بوروکراسی، تعدد     شدن قیمت  مخدوش

هاي اقتصادي و تعدد مراحل مختلف اخذ مجوز براي فعالیت اقتصادي و جز            گذاري آنها، قانون 

  .اینها انجامیده است

 قوانین متعدد ، ابعاد کسب و کار  در همه،ها حاکی از آن است که در کشورهاي فقیر      بررسی

 قـوانین انـدکی در   ،ورهاي پیـشرفته و مرفـه  و دست و پاگیر وضع شده است، در حالی که کش      

میـدري و قودجـانی،   (انـد  مورد کسب و کار و تعیین تکلیف براي فعاالن خصوصی وضع کرده        

هـاي متعـدد در مـورد کـسب و کـار موجـب سـرکوب               گـذاري  گمـان، قـانون     بی .)29: 1387

به ویژه،  . شدهاي تولیدي و کشاندن فعاالن اقتصادي به بخش غیررسمی اقتصاد خواهد             فعالیت

استفاده و فساد  گذاري در کشورهایی که ضمانت اجرا در آنها در معرض سوء        هاي قانون  مداخله

  .)27: همان( تر است قرار دارد، مخرب

 نـوعی بودن فضاي کسب و کـار کـشور را بیـشتر             گونه که اشاره شد، دولت نامناسب      همان

دسـتگاههاي اجرایـی بـه انجـام اقـدامات      شود با الـزام   بیند که می  له اجرایی و سیاستی می    أمس

هـا و احکـام     حتـی سیاسـت   .  آن را بهبـود  بخـشید       ،هایی تنظیمی  مشخص و یا اتخاذ سیاست    

 و تـوان اجرایـی و     پنجم براي بهبود محیط کسب و کار فارغ از ظرفیت     برنامه  پیشنهادي الیحه 

تار اقتـصاد و دولـت و نیـز    مدیریتی نظام اداري، اقتدار بوروکراتیک و ساخت نظام اداري، ساخ 

  . تدوین شده است،گریزي و جز اینها پدیده قانون

ذیل بخش بهروري،  نوعی نگرش متمرکز و دولتی  به ارتقاي بهـره              ) 70(و  ) 69(در مواد   

هـاي دولتـی از جملـه سـازمان      ست تا بـا ایجـاد سـازمان    اوري وجود دارد و دولت در پی آن 
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 بـه رقـابتی     ،هـاي اداري   عملی ایران و در چارچوب دسـتورال      استاندارد ملی ایران و سازمان مل     

 از فـصل  71در مـاده  افـزون بـر ایـن،       . وري اقـدام نماینـد     کردن فضاي اقتصاد و افزایش بهره     

اي و   هاي منطقه  اقتصادي، در راستاي ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل          

تـر آن در اقتـصاد و    ی شده است که به حضور گـسترده  دولت ملزم به اقدامات،توسعه مشاغل نو 

رفع مشکالت و موانع رشد     «هایی همچون    سیاست. انجامد هاي بیشتر اقتصادي می    گذاري قانون

و توسعه بنگاههاي کوچک و متوسط و کمک به بلـوغ و تبـدیل آنهـا بـه بنگاههـاي بـزرگ و            

زاي بخـش   هاي اشتغال ور و طرحگسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه د «،  »پذیر رقابت

، » به ویژه در مناطق با نرخ بیکاري باالتر از نرخ بیکـاري متوسـط کـشور                ،ونیخصوصی و تعا  

هاي غیرمتشکل   هاي تشویقی در جهت تبدیل فعالیت      حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست      «

تی به منظـور  حمایت مالی از بخش غیردول   «،  »ها و واحدهاي حقوقی    اقتصادي خانوار به تشکل   

و »  کاربردي–اي و علمی  هاي کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه      توسعه و گسترش آموزش   

  .اند جز اینها از این جمله

 از فصل اقتصادي نیز دولت به منظور تنظیم مناسب بازار،       »تجارت«عنوان   ذیل   ،93در ماده   

 ، فرایند توزیع کاال و خدماتسازي وري شبکه توزیع و شفاف      بهره ءافزایش سطح رقابت، ارتقا   

هـاي   گـذاري  که به حضور بیشتر دولت در اقتـصاد و قـانون   اقداماتی را در دستور کار قرار داده   

ضـابطه و   ایـن مـاده بـه وزارت بازرگـانی اختیـارات بـی         » الف« بند   .انجامد اقتصادي بیشتر می  

  .انجامد کار می و دهد که به ناامنی بیشتر فضاي کسب گسترده می

ساالري و مداخله بیشتر    از بخش صنعت و معدن نیز دولت       141و  140،  138،139هاي    دهما

 بـه تـداخل   138مـاده  . کننـد  تحریک میدولت در اقتصاد را   هاي آشکار و پنهان     گري  و تصدي 

 کـاهش شـفافیت و تحریـک         در امـور بـانکی،      دولت  بیشتر هاي پولی و مالی، دخالت      سیاست

 و مقـررات    به دولت اختیار دسـتکاري اساسـنامه      139ماده  . انجامد جویانه می   هاي رانت   فعالیت

هـاي    نحوه تـشکیل و سـاماندهی تـشکل        نامه   اختیار تعیین آئین   140 ماده   .دهد  ها را می    سازمان

 نیـز زمینـه مداخلـه    141 مـاده  .سـپارد   غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن را به دولت می 

ـ ب اختیـارات   ،در واقع، چنین احکـامی     .آورد   را فراهم می   ها  ها و بنگاه    دولت در امور بانک    شتر ی

  .دهند ضابطه به دولت می بیاقتصادي و چه بسا 
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   دستورهاي کاري متعدد.3

 پنجم آن است که کشور با انبوهی از مشکالت ریز و درشت    برنامه  رویکرد حاکم بر الیحه   

را و اقداماتی درصدد است آنهـا  ها  هاي مختلف مواجه است و دولت با اتخاذ سیاست     در حوزه 

مین اجتماعی، توزیع مناسب درآمـد بـه        أایجاد عدالت اجتماعی بیشتر، ت    . تعدیل یا مرتفع سازد   

وري، ایجاد اشتغال، کاهش نرخ تورم و بیکاري، توازن  دور از فقر، فساد و تبعیض، افزایش بهره

یش رقابـت در اقتـصاد، توسـعه        اي، تنظیم بازار، حمایت از تولید و مصرف داخلی، افـزا           منطقه

خواهـد از طریـق     از جمله اهدافی است که دولت می      ،مشاغل نو، توسعه کارآفرینی و جز اینها      

  .هایی آنها را تحقق بخشد اقدامات و اتخاذ سیاست

 نه تنها شـفافیت  ، پنجم  برنامه بدون شک، تعریف چنین دستورهاي کاري گسترده در الیحه      

ها  ها و سیاست آورد، بلکه انسجام و هماهنگی در برنامه لت را پایین میاقدامات و ر فتارهاي دو

که بعضاً بـا یکـدیگر تنـاقض        (افزون بر این، پیگیري این اهداف متعدد        . سازد را نیز دشوار می   

انجامد که کنترل آثار و تبعات       هاي اقتصادي بیشتر می    گذاري به اقدامات گسترده و قانون    ) دارند

  . سخت و چه بسا ناممکن است،یط کسب و کارمحمنفی آنها بر 

  

  ها  شفافیت پایین احکام و سیاست.4

 یکی از شرایط الزم براي بهبود محیط کسب و کار         ،هاي دولت  شفافیت اقدامات و سیاست   

شفافیت کم و ابهام در رفتارهـا و        . و معنادارشدن فعالیت اقتصادي براي بخش خصوصی است       

 تـصویر  ، پـنجم   برنامـه  الیحـه . زنـد  گذاري دامن می اي سرمایههاي دولت به ناامنی فض    سیاست

  در واقـع، در الیحـه  . دهـد  روشن و شفافی از وضعیت کنـونی و آتـی کـشور بـه دسـت نمـی             

هـایی   خواهـد آنهـا را در چـه زمینـه      پیشنهادي معلوم نیست دولت چقدر منابع مالی دارد و می         

هـاي برنامـه چـه مقـدار منـابع،       ذاريگـ   روشن نیست دولت بـراي هـدف  ،همچنین. هزینه کند 

ـ               گذاري اعتبارات و سرمایه    مین خواهـد کـرد    أها را سامان خواهد داد و آنها را از چـه محلـی ت

  .)11: 1389قاسمی، (

 پنجم فاقد اطالعات و جداول آماري است و اطالعاتی در مورد           برنامه  افزون بر این، الیحه   

گذاري و جز اینهـا بـه دسـت     کاري، تورم، سرمایههایی نظیر رشد اقتصادي، اشتغال، بی    شاخص
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 متغیرهـاي کـالن اقتـصادي      ،عالوه بر این، مشخص نیست در نتیجـه اجـراي برنامـه           . دهد نمی

تورم و بیکاري، توزیع درآمـد و  گذاري، رشد اقتصادي، نرخ    انداز، سرمایه  همچون مصرف، پس  

  .)10: همان(  چه وضعیتی پیدا خواهند کرد،جز اینها

هایی که براي دستیابی   پنجم عنوان شده و نیز سیاست  برنامه ي از اهدافی که در الیحهبسیار

 ذیـل عنـوان   71بـه عنـوان مثـال، در مـاده     . به آنها اتخاذ شده، مبهم، کلی و غیرشـفاف اسـت       

اي و  هاي منطقه   دولت در راستاي ایجاد اشتغال، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل          ،»اشتغال«

از مالحظه ایـن اقـدامات      .  اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار داده است         ،غل نو توسعه مشا 

 بنگاههـاي    دولت چگونه مشکالت و موانع رشد و توسعه      ،شود که به عنوان مثال     مشخص نمی 

شـدن آنهـا بـه بنگاههـاي بـزرگ و       سـازد و بـه بلـوغ و تبـدیل     کوچک و متوسط را مرتفع می   

هـاي مـالی و تـشویقی دولـت از           نین، روشـن نیـست حمایـت      همچ. کند پذیر کمک می   رقابت

گیرد، چه بنگاههایی واجد شرایط این  بنگاههاي اقتصادي و بخش غیردولتی چگونه صورت می 

 71 همچنـین، در مـاده   .ها چگونه است  ها و تشویق   وکیف حمایت  ها خواهند بود و کم     حمایت

علوم نیست دولـت بـه چـه میـزان     به عنوان مثال، م . حدود اقدامات دولت مشخص نشده است     

  .هاي دولت چقدر خواهد بود یا میزان حمایتدهد،  هاي منطقه اي را کاهش می عدم تعادل

 به وزارت بازرگانی اجازه داده شده از طریق سازوکاري به تنظـیم           ،)93(ماده  » الف«در بند   

ین، دسـتگاه  بنـابرا . بازار بپردازد، ولی چارچوب و ماهیت این سازوکار مـشخص نـشده اسـت       

  .نظر این ماده توجیه کند  هدف مدادر خواهد بود هر اقدامی را بر اساسمزبور ق

 سهم بخش تعـاون   ءبینی کرده است براي ارتقا      دولت پیش  ، ذیل بخش تعاون   ،116در ماده   

 15ها در بازار پولی کشور را تا سال چهـارم برنامـه بـه          ، سهم تعاونی   درصد اقتصاد ملی   25به  

کـه در حـال    (مشخص نیست دولت چگونه سهم بخش تعـاونی را          . ش خواهد داد  درصد افزای 

ها حاکی  بررسی. دهد به رقم قابل مالحظه ارتقا می ) صفر است  حاضر بسیار ناچیز و نزدیک به     

 درصدي ایـن بخـش و   47 مستلزم رشد سالیانه حداقل ،از آن است که دستیابی به چنین هدفی  

دفتـر  (اري سالیانه کـل کـشور بـه بخـش تعـاون اسـت          گذ  درصد سرمایه  52اختصاص حداقل   

  . رسد که بسیار بلندپروازانه به نظر می) 49: 1389مطالعات اقتصادي، 
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الیحه، کلیه فعاالن اقتصادي دولتی و خصوصی ملزم به ارائه اطالعات          ) 66(در تبصره ماده    

در جهـت   سازي اطالعـات گـامی مثبـت          هرچند شفاف . اند  شفاف در مورد عملکرد خود شده     

 اطالعـاتی کـه    اي بـه نـوع و محـدوده       کار است، اما این تبصره هیچ اشاره        و  بهبود فضاي کسب  

دولتـی از  اسـتفاده   این ابهام امکـان سـوء  . فعاالن اقتصادي باید به دولت ارائه کنند، نکرده است      

م جویانه و فساد اداري را فراه هاي رانت  تحریک فعالیت ،اطالعات بخش خصوصی و در نتیجه     

   .آورد می

 دولـت معلـوم نکـرده اسـت چگونـه           ،»کاهش وابستگی به نفت   « ذیل عنوان    ،110در ماده   

 6/6که اکنون حدود (  پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را      خواهد در پایان برنامه    می

هـا    اینکه آیا دولت این کار را از طریق حذف معافیت.درصد برساند10حداقل به  )درصد است 

  .هاي مالیاتی، مشخص نیست ا از راه افزایش نرخدهد ی توسعه پایه مالیاتی انجام میو 

 پنجم تعریف روشن و دقیقی از مفهوم توسعه و سایر مفاهیم   برنامه در الیحه عالوه بر این،    

هـا و احکـام نیـز معنـاي           ارائه نشده و محتـواي سیاسـت      ) نظیر عدالت اجتماعی  (مرتبط با آن    

گیـري و   ایـن کاسـتی بـه سـردرگمی در نظـام تـصمیم            . کنـد  را متبادر نمی  مشخص و روشنی    

هایی در مورد دیگر مفـاهیم و اصـطالحات         ها و آشفتگی   چنین ابهام . انجامد تخصیص منابع می  

خطـوط راهنمـاي   «، » ایرانی توسعه–الگوي اسالمی «به عنوان نمونه، منظور از     . نیز وجود دارد  

جهـش بلنـد    «،  »هاي اقتصادي و اجتماعی    کردن حوزه  مردمی«،  » ایرانی توسعه  –الگوي اسالمی   

 مـشخص نیـست و ابعـاد و    ،و جـز اینهـا  » مهندسی فرهنگـی کـشور  «و » اقتصادي و اجتماعی  

  .هاي آنها معلوم نشده است شاخص

  

   اقتصاديهاي مشی خطابهام در  .5

و دولـت بـه ثبـات در محـیط کـسب و کـار       اقتـصادي  هـاي    ثبات در رفتارهـا و سیاسـت      

 احکـام و    ، پـنجم    برنامـه   هرچنـد در الیحـه    . انجامـد  هـاي اقتـصادي مـی      معنادارشدن فعالیـت  

دادن و اعتمادبخشی به بخـش خـصوصی در خـصوص محـیط         اطمینانجهت  هایی در    سیاست

به عنوان .  رفتارها و اقدامات است   ابهام در  حاکی از    موجود تجربه   اماکسب و کار وجود دارد،      

گـذاري   دولت بارها اعـالم کـرده کـه در بخـش خـصوصی و امـر قیمـت                 مثال، با وجود آنکه     
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کند، اما به مجرد اینکه تورم در جامعـه افـزایش پیـدا کـرده یـا        هاي اقتصادي دخالت نمی    بنگاه

هـاي نـسبی را     به سرعت قیمـت ،وجود آمدهه هایی در مورد بیکاري و توزیع درآمدها ب      نگرانی

  .ستدستکاري و به تنظیم بازار پرداخته ا

آمـده  )  پـنجم  هاي کلی برنامـه    و نیز طبق سیاست   ( پیشنهادي دولت     به رغم اینکه در الیحه    

 صـندوق درصد از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازي را بـه       20است که   

هـاي خـصوصی، تعـاونی و      ملی واریز و آن را تنها صرف پرداخت تسهیالت به بخـش        توسعه

 و بند 89، ماده 77از جمله در بند ب ماده ( پنجم   برنامه دولت در الیحه، عمومی غیردولتی کند 

هایی را براي تعیین تکلیف و برداشـت از صـندوق توسـعه ملـی                احکام و سیاست  ) 93د ماده   

هـاي   شـده در سیاسـت    نیز دولت مصارفی غیر از موارد تصریح      76در ماده   . تعریف کرده است  

نیز  1389 بودجه پیشنهادي   الیحهافزون بر این، در     . رده است کلی براي صندوق مزبور تعیین ک     

  . استشده محسوب دولت عمومی درآمدهاي در ردیفکل این منابع 

هـاي    وزارت بازرگانی مجاز شده است امور اجرایی تنظیم بازار را به تـشکل    ،)94(در ماده   

هـاي   حتمـالی و فعالیـت  هـاي ا    استفاده   این اقدام در معرض سوء     .صنفی و مردمی واگذار نماید    

 مشخص نیست مکانیسم این واگذاري کـدام اسـت و چـه             ،در این ماده  . جویان قرار دارد    رانت

 مشخص نیست نهادهاي مزبور چگونه اقدام به  ،همچنین. هایی واجد شرایط خواهند بود      تشکل

ده بـراي   شـ انـسته وزارت بازرگانی مجاز د نیز  ) 94( ماده   2 تبصره   در. تنظیم بازار خواهند کرد   

فعالیت اقتصادي فعاالن   تواند   میاین اقدام   . تنظیم بازار اقدام به اعطاي مجوزهاي واردات نماید       

براي جبـران نیازهـاي   « عبارت ،همچنین، در این تبصره. بخش خصوصی را به مخاطره بیاندازد 

ار جویانـه قـر   هاي رانت   مبهم و غیر شفاف است و در معرض فساد اقتصادي و فعالیت           » داخلی

  .دارد

هـاي دیگـري    گونه که خاطر نشان شد، دولت اقـدامات و برنامـه   همانافزون بر این موارد،   

در واقـع، بـیم آن   . و حتی با اولویت باالتري را نیـز در دسـتور کـار دارد            ) غیر از برنامه پنجم   (

ـ  ،هاي سـوم و چهـارم    وجود دارد که برنامه پنجم نیز همچون برنامه        ثیر طـرح تحـول   أ تحـت ت

براي بخش خصوصی کشور هنوز مشخص      . ها قرار گیرد   کردن یارانه   نقدي ،صادي و به ویژه   اقت
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نیست دولت این طرح را چگونه و با چه کیفیتی اجرا خواهـد کـرد و اینکـه اگـر در صـورت              

  .  نرخ تورم در کشور افزایش پیدا کرد، دولت چه اقداماتی انجام خواهد داد،اجراي طرح

  

  خصوصیاعتمادي به بخش   بی.6

 کشور بر ضرورت تقویت و توسعه بخـش خـصوصی           هاي توسعه  با اینکه در تمامی برنامه    

کید شده، در عمل شاهد گسترش حجـم دولـت و تـضعیف بخـش خـصوصی در              أدر کشور ت  

نظران اقتصادي بر این باورند که بخش خصوصی در کـشور          بسیاري از صاحب  . ایم اقتصاد بوده 

هـا در حـال    حت عنوان بخش خصوصی در کنار وزارتخانهمنفعل است و اگر هویت جدیدي ت   

 بدون ، صرفاً روشی براي فرار از قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی است ،گیري است  شکل

  .)1388نیلی، (هاي بخش خصوصی برخوردار باشد آنکه بتواند از کارایی و مزیت

ه اسـت و قاعـدتاً      گمان، بخش خصوصی در هر کشوري عامل اصلی تولید ثروت و رفا            بی

تر و قدرتمندتر باشد، به همان اندازه بر ثروت و رفاه مردم    هرچه بخش خصوصی کشور بزرگ    

 .شـود  شود و بخش خصوصی در محیط مناسب کسب و کار توانمنـد و بـزرگ مـی                 افزوده می 

وکـار و سـنگینی     نامساعدبودن فضاي کـسب     نشانه ،بنابراین، ضعف بخش خصوصی در کشور     

  .بادله استهاي م هزینه

هاي  ضعف و نابالغی بخش خصوصی در کشور و ماهیت رانتی آن، که بیانگر سنگینی هزینه

مبادله و نامساعدبودن فضاي کسب و کار در کشور است، به میزان زیادي ریشه در اعتماد پایین 

  نگاه دولـت بـه بخـش خـصوصی در الیحـه     . دولت به آن و نوع نگاه دولت به این بخش دارد    

 پیـشنهادي   هاي الیحه در سیاست .  نوعی نگاه پدرساالرانه و نه همکارانه و مکملی است         ،برنامه

بخـش خـصوصی   .  و به بازي گرفته نـشده اسـت     دارددولت، بخش خصوصی هویت مستقل ن     

بیشتر به عنوان ابزاري در راستاي نیل به اهداف دولت دیده شده نه به عنوان تولیدکننده ثـروت        

هـاي رفـاهی آن در اختیـار     رکرد صحیح آن بسترسازي کنـد تـا ظرفیـت   که دولت باید براي کا  

  .جامعه قرار گیرد
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 نقــش منفعلــی بــه بخـش خــصوصی داده شــده کــه بایــد پیــرو  ، پــنجم  برنامــه در الیحـه 

هاي دولتی و  هاي اقتصادي دولت و در کنترل آن باشد و در چارچوب دستورالعمل   گذاري قانون

  . ل کندخواهد، عم آن گونه که دولت می

  

  گیري نتیجه

این . اقتصاد ایران با مشکالت گوناگونی همچون فقر، بیکاري و تورم دورقمی مواجه است            

در واقـع، نامـساعد   . بودن فضاي کسب و کار دارند  مشکالت به میزان زیادي ریشه در نامناسب      

ـ   بودن سطح فعالیت بودن فضاي کسب و کار در کشور به پایین        ل بـه  هاي اقتصادي و کمبـود می

 بـا وجـود آنکـه    ،بـه عبـارت دیگـر     . گذاري از طرف فعاالن اقتصادي دامـن زده اسـت          سرمایه

گـذاري یعنـی نـرخ       مین مالی سرمایه  أهاي ت  از جمله دستمزدها و هزینه    (هاي مرئی تولید     هزینه

ثبـاتی در    ناشـی از بـی    (هاي نـامرئی     در اقتصاد ایران به طور نسبی پایین است، اما هزینه         ) بهره

، پیچیده و دائم در حال تغییر، دسـتکاري گـسترده          دهاي دولت، قوانین و مقررات متعد      ستسیا

 فضاي پرمخاطره ،)ها، تشریفات مختلف اداري براي کسب مجوزهاي فعالیت و جز اینها          قیمت

  .و دشواري را براي فعاالن اقتصادي ایجاد کرده است

ی بیـشتر  اقتـصاد کـشور و         بنابراین، راهبـرد بهبـود محـیط کـسب و کـار بـراي شـکوفای               

 به ویژه در شرایط     ،این اهمیت .  اهمیت اساسی دارد   ،توانمندسازي مردم در برابر فقر و بیکاري      

شـدن   المللی ناشی از جهانی اي و بین عرض فشارهاي فزاینده منطقه  کنونی که اقتصاد ایران در م     

  .باشد ، بیشتر میقرار دارداقتصاد 

توان فهمید دولت بر این موضوع واقف است         امه پنجم می  هاي الیحه برن   از بررسی سیاست  

هاي احتمالی اقتصادي کشور، بهبود فضاي کـسب و   که براي تعدیل مشکالت و غلبه بر چالش     

هـایی در راسـتاي      بـر ایـن اسـاس، احکـام و سیاسـت          . ثرترین راهبـرد ممکـن اسـت      ؤکار مـ  

ي در کـشور در الیحـه برنامـه    هاي اقتصاد گذاري و تسهیل فعالیت مساعدترکردن محیط سرمایه 

توان برداشـت کـرد    شده می بینی با این همه، از بررسی اقدامات پیش  . بینی شده است   پنجم پیش 

بـه  .  پیـشنهادي دولـت وجـود دارد       که درك ناقصی از چارچوب فضاي کسب و کار در الیحه          
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بـوده و بـه   هاي الیحه در مورد بهبود محیط کسب و کـار کـافی ن    احکام و سیاست   ،همین دلیل 

  .گذاري نشده است درستی در راستاي این مهم هدف

بودن فضاي کسب و کار کشور نه در مسائلی همچون   ریشه نامناسب  ،در الیحه برنامه پنجم   

هـاي دولـت در اقتـصاد و دسـتکاري           هاي دولت، گستردگی مداخله    ثباتی رفتارها و سیاست    بی

در  کمبود اقدامات اجرایی و سیاستی دیده شـده   بلکه ،ها، اقتدار بوروکراتیک و جز اینها    قیمت

 بـه  ،رود  که اجراي الیحه برنامـه پـنجم بـه سـبک و سـیاق کنـونی               بنابراین، بیم آن می   . است

هـاي دولـت در     مداخلـه گسترش بوروکراسی و اقتدار بوروکراتیـک و نیـز بـه افـزایش دامنـه                

  . شور افزوده شودهاي اقتصادي بینجامد و بر ناامنی محیط کسب و کار ک فعالیت

بـود  در الیحه برنامه پـنجم  ها و اقداماتی  سیاستبرخی تمرکز این مقاله بیشتر بر شناسایی      

هـا و اقـدامات     سیاسـت ،با این همـه  .زنند کار کشور دامن می  و  که به ناامنی بیشتر فضاي کسب     

ــ   93(ي هـا  ماده.  ور استکار کش و زیادي نیز وجود دارد که در جهت بهترکردن فضاي کسب

   .ستآنها از جمله ،و جز اینها)  ـ بند ج97(،)96(،)بند ج
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