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موانع توليد از منظر فضاي کسب و کار در کشور

سيد وحيد احمدي

چکيده

اين مقاله درصدد ترسيم وضعيت شاخصهاي فضاي کسب و کاار اياراو و تيياين اهميات و التامااه سااد
.سازي فرآيند شکلگيري و ادامه حياه يک فعاليت اقتصادي به عنواو پديد اي رو به گسترش در جهاو است
با توجه به اينکه چند سالي است در کشور به شاخص هاي فضاي کسب و کار منتشر شد توسط نهادهااي باين
المللي استناد مي شود و همين موضوع حساسيت هايي را در خصوص ميتاو اعتماد به اين شاخص ها بوجود آورد و
نقدهاي متعددي در اين خصوص در محافل علمي مطرح شد است در اين پژوهش در کنار استناد به شااخص هااي
 ابهاماه و ايراداه احتمالي مترتب بر شاخص هاي ارائاه شاد نيات باا هادآ آشانايي،  نقاط قوه و ضعف، ارائه شد
.خوانند با حد و مرز اعتماد به شاخص هاي منتشر شد توسط نهادهاي بين المللي ارائه مي شود
Abstract
This article aims at illustrating the Doing Business Indicators (the Ease of Doing Business Index) in
Iran and explaining the significance of and requirements for the facilitation of starting a business as
well as continuing an economic activity as a globally developing phenomenon. In recent years, the
Doing Business Indicators used for statistical purposes in Iran have been the ones released by the
international financial institutions. This has led to various controversies and criticisms regarding the
reliability of the data collected on these indices. The present study, while referring to the statistics
drawn by the international institutions, tries to clarify the pros and cons, ambiguities, and probable
disadvantages related to the mentioned indices, so that the readers could identify the limits of their
trust on the indices published by the international institutions.

 کارشناس ارشد اقتصاد و معارآ اسالمي-
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 -1مقدمه

يكي از ويژگيهاي كشورهاي درحال توسعه نرخ باالي بيكاري است .اين كشورها به رغم دسترسي به منابع
نيروي انساني غني و ارزاو به خوبي قادر به بهر برداري از اين منابع نيستند .به گونه اي كه هموار خيل عظيمي از
نيروي كار بيكار بود و يا در شغلهاي كاذب وغير مولد فعاليت مي کنند .كشور ما نيت از اين قاعد مستثني نيست .به
گونه اي که براساس گتارش مرکت آمار ايراو ،تعداد بيکاراو در کشور در تابستاو  1659 ،1931هتار نفر و نرخ
بيکاري  11/4درصد بود است .اين نرخ در مناطق شهري به ويژ در مياو اقشار جواو بيشتر است .هرچند بخشي
از شرايط موجود در بازار کار به عوامل ناشي از جانب عرضه نيروي کار از جمله رشد باالي جمعيت در دهه  51وعدم
تطابق تخصصهاي نيروي کار با نيازهاي بازار بازمي گردد ،ليکن بخش مهمي از اين چالش معطوآ به طرآ تقاضاي
نيروي کار است .موضوعي که انتظار مي رود با توجه به پتانسيل هاي گراو سنگ اقتصاد کشور ،از طريق از بين بردو
جو سنگين حاكم بر بخش توليد و بهيود فضاي کسب و كار در كشور تا حد قابل قيولي قابل رفع باشد .به تعيير
ديگر مديريت موفق اقتصاد کالو و توفيق در اجراي سياستهاي کلي اصل  44قانوو اساسي مستلتم توانمندسازي
بخش خصوصي از طريق کاستن از هتينهها و ريسکهاي عامالو خصوصي و برداشتن موانع رقابت و اصالح نظام
کسب و کار است.
خوشيختانه از اوايل دهه  1391ميالدي و به دنيال مطالعاه "دسوتو" اقتصادداو پرويي که رابطه مياو بهيود
فضاي کسب و کار و توسعه اقتصادي را مورد مطالعه قرار داد ،کشورهاي مختلف جهاو و مجامع بين المللي بيش از
پيش به اهميت آماد بودو شرايط و فضاي کسب و کار براي شکوفايي توليد واقف گشته و به اين ترتيب فصل نويني
در ادبياه اين عرصه و گسترش آو گشود شد و گتارش هاي ارزشمندي در حوز بهيود فضاي کسب و کار تهيه
شد و مي شود.
در يک تقسيم بندي کلي ،گتارش هاي تهيه شد درحوز ترسيم شاخص هاي کسب و کار به دو دسته
"گتارش هاي با ميناي "مقايسه کشوري" و "گزارش هاي کشوري" قابل تفکيک است .هرچند نتايج ارائه شد در
گتارش مقايسه کشوري (تطييقي) با گتارش اختصاصي تهيه شد براي يک کشور به لحاظ ترسيم شرايط سهولت
کسب و کار تفاوه قابل مالحظه اي ندارند ،اما از آنجايي که از گتارش مقايسه کشوري صرفا مي تواو به جايگا هر
کشور در فضاي کسب و کار جهاني دست يافت اما از آو نمي تواو به برخي از مشکاله فضاي کسب وکار که
مختص به کشوري خاص مي باشد رسيد و در نقطه مقابل از گتارش هاي کشوري نيت نمي تواو به تصوير عملکردي

در گتارش متبور اين نرخ براي مناطق شهري  11/1درصد و براي افراد 16-14و 16-13ساله به ترتيب  13/1و  14/6درصد گتارش شد است. مسائل داخلي و ملي محيط کسب و کار ايراو فراتر از مولفههاي گتارش انجام کسب و کار بانک جهاني است .براي مثال در ساال هااي اخيار در پاياعمال تحريم ها عليه کشورماو مشکالتي براي صاحياو کسب و کار بوجود آمد است و به اين ترتيب فضااي کساب و کاار در کشاور باا چاالش هاايي
مواجه شد است يا اينکه تورم ساختاري در ايراو-به جهت ايجاد نوساو مستمر در قيمت مواد اوليه مورد نياز براي توليد -مشکالتي را براي بنگاا هااي
اقتصادي به وجود آورد است ،بديهي است مشکالتي از اين سنخ در همه کشورهاي جهاو شاايع نيسات و نياياد انتظاار داشات ايان ناوع مشاکاله ،از
گتارش هاي تهيه شد توسط نهاده اي بين المللي که اقدام به تهيه گاتارش هااي مقايساه کشاوري ماي نمايناد قابال حصاول باشاد .تعطاياله زيااد،
فرهنگکاري متمايل به استراحت بيشتر ،تعداد زياد چکهاي برگشتي ،دشواري دسترسي به تسهياله بانکي و … از جمله مولفههاي محايط کساب و
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اقتصاد کسب و کار يک کشور در مقايسه با ديگر کشورهاي جهاو دست يافت ،بنابراين در تحليل فضاي کسب و کار

يک کشور ،شايسته است دو نوع گزارش مقايسه اي و خاص يک کشور معيار بررسي ها قرار گيرد.
با اين رويکرد در اين پژوهش در تحليل و تييين موانع موجود بر سر کسب و کار در ايراو ،به دو نوع
گتارش ،يکي گتارش اختصاصي کشوري و ديگري گتارش مقايسه کشوري که توسط سازماو هاي بين المللي تهيه
مي شود استناد مي شود .
 -1تبيين جايگاه ايران در شاخص سهولت فضاي کسب و کار (بر اساس تحليل مقايسه کشوري)
 -2-1موسسات مختلفي در سراسر جهان شاخص هاي کسب و کار را رصد مي کنند:

موسساه گوناگوني در جهاو،وضعيت شاخص هاي سهولت محيط کسب و کار را براي کشورهاي مختلف
رصد و گتارش مي کنند که از مهمترين آوها ميتواو به گتارش بانک جهاني ،مجمع جهاني اقتصاد ،بنياد هريتيج و
ادار اطالعاه موسسه اکونوميست اشار کرد.
طيق تعريف منظور از محيط کسب و کار "عواملي است که به طور مستقيم و غير مستقيم بر عملکرد بنگا
اقتصادي موثرند و مديراو يا مالکاو بنگا ها نمي توانند آنها را تغيير داد يا بهيود بخشند"  ،بر اين اساس در تحليل
عوامل تاثيرگذار بر فعاليت بنگا مواردي که انتخاب و يا تغيير آنها در تواو صاحب بنگا است از جمله انتخاب نيروي
کار ماهر و متخصص ،انتخاب مديراو شايسته ،مکاو يابي مناسب براي بنگا و  ...که به صالحيت هاي صاحب بنگا
در مديريت بنگا باز مي گردد ،از داير بررسي خارج است.
در انتخاب عوامل موثر بر عملکرد بنگا اقتصادي که صاحياو بنگا ها در تغيير آنها ناتوانند نيت عوامل
متعدي در اين تعريف مي گنجند .عوامل تاثيرگذار بر عملکرد بنگا در يک تقسيم بندي کلي به عوامل منيعث از
سياست هاي کالو اقتصادي و در تقسيم بندي ديگر به عوامل اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،حقوقي ،زيست
محيطي ،زيرساختي و نوآورانه تقسيم شد است .با اين نگرش و دسته بندي کمتر گتارشي را مي تواو يافت که در
مروري بر عوامل موثر بر کسب و کار همه اين عوامل را يکجا ديد باشد .آنچه مسلم است موسساتي که اقدام به
سنجش شاخص هاي محيط کسب و کار مي کنند ،معموال بسته به هدفي که از تهيه گتارش دنيال مي کنند و با
توجه به تعريفي که براي فضاي کسب و کار عنواو شد است اقدام به انتخاب شاخص هاي مهم تر از مياو مجموعه
شاخص ها مي نمايند و به اين ترتيب در بررسي آنها تنها بخشي از زواياي نهاو و آشکار سد را توليد و سرمايه
گذاري گتارش مي شود.
کار در ايراو هستند که در گتارش انجام کسب و کار بانک جهاني به آنها اشار اي نميشود .به اين ترتيب ،محدودکاردو بررساي شااخص هااي ساهولت
کسب و کار به مولفههاي محيط کسب و کار بانک جهاني ،باعث بيتوجهي به برخي مشکاله اساسي توليدکنندگاو و سرمايهگذاراو در ايراو ميشود.
 در اين مقاله از گتارش فضاي کسب و کار بانک جهاني براي بررسي مقايسه کشوري و از گتارش هاي مرکت پژوهش هاي مجلس به عنواو گتارش اختصاصيکشوري استفاد مي شود.
 بر اساس بند ج ماد ( )1قانوو بهيود مستمر فضاي کسب و کار مصوب  " 1931/11/5محيط كسب و كار عياره است از مجموعه عوامل مؤثر در ادار يا عملكردبنگاههاي توليدي كه خارج از كنترل مديراو آنها ميباشند".
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براي نمونه در گتارش بنياد هريتيج که از سال  1394تهيه آو کليد خورد است شاخص هاي د گانه ذيل
به عنواو شاخص هاي تاثيرگذار بر توليد مورد بررسي قرار مي گيرند.
-1آزادي کسب و کار -1آزادي تجاري -9آزادي مالياتي -4آزادي پولي -6آزادي مالي -5آزادي سرمايه گذاري
-7انداز دولت -9حقوق مالکيت 3-شاخص فساد اداري -11آزادي نيروي کار

هرچند شاخص هاي متبور از منظري مهمترين عوامل تاثيرگذار بر فعاليت اقتصادي يک بنگا تلقي مي
شوند اما با شاخص هاي مورد استناد بانک جهاني در تييين فضاي کسب و کار همساني کامل ندارند .به عنواو نمونه
در اين بررسي براي محاسيه آزادي سرمايه گذاري نسيت سرمايه گذاري خارجي به توليد ناخالص داخلي ،وضعيت
قوانين موجود در رابطه با سرمايه گذاري خارجي و حدود تملک بنگا ها توسط خارجياو مالک رد بندي و مقايسه
کشورهاست در حاليکه اين شاخص در فضاي کسب و کار بانک جهاني محاسيه نمي شود.
گتارش موسسه واحد اطالعاه اکونوميست نيت که از سال  1354به صوره ساالنه تهيه مي شود به ارائه
شرايط کسب و کار از منظر ريسک کشوري مي پردازد  .در اين بررسي ريسک ملي (شامل ريسک سياسي-ريسک
سياستگذاري اقتصادي -ريسک ساختار سياسي و ريسک نقدينگي) و ريسک خاص سرمايه گذاري (شامل ريسک
کاهش ارزش پول ،ريسک بدهي کشوري و ريسک نظام بانکي) ارائه مي شود .آنچه مسلم است نمي تواو مدعي شد
که ريسک هاي ملي و يا آزادي تجاري و انداز دولت و يا آزادي مالي مقوله اي جدا از توليد و سرمايه گذاري هستند
و بر محيط کسب و کار تاثير نمي گذارند و در عين حال نمي تواو انتظار داشت در هر يک از گتارش ها به صوره
جداگانه به تمامي اين جوانب توجه شود.
در مياو گتارش هاي کسب و کار ،استناد به شاخص سهولت کسب و کار بانک جهاني موسوم به
 ،Ease Of Doing Businessدر ايراو با استقيال بيشتري همرا بود است و خوشيختانه رسانه اي شدو اين
شاخص در داخل کشور باعث شد که مسئولين با حساسيت هرچه بيشتر در جهت بهيود آو و ارتقاء جايگا ايراو در
عرصه جهاني تالش نمايند و به اين ترتيب سنگ بناي اقداماه بعدي دولتمرداو و دستگا هاي اجرايي به منظور

شناسايي موانع کسب و کار در کشور بنا نهاد شد .با اين تفسير در اين گتارش و در بخش مقايسه کشوري به
گتارش فضاي کسب و کار بانک جهاني استناد مي شود .اليته در استفاد از نتايج گتارش بانک جهاني در اين حوز
بايد به چند نکته توجه داشت:

 به همين ترتيب شاخص آزادي مالي به سهم بخش خصوصي از دارايي هاي سيستم بانکي  ،ميتاو دستوري بودو نارخ بهار باانکي و رقاابتي باودوبانک ها  ،ميتاو دخالت دولت در سيستم بانکي و حجم بازار سرم ايه اشار دارد و نامناسب بودو وضعيت اين شااخص باه طاور قطاع گاواهي بار فضااي
نامناسب فعاليت اقتصادي در کشور است با اين وجود در گتارش بانک جهاني با توجه به نگاهي که به بررساي مواناع کساب و کاار و مااهيتي کاه باراي
جنس مشکاله ديد شد است ( معرفي مشکالتي از جنس متغيرهاي خرد و نه کالو) اين شاخص ها مورد ارزيابي قرار نگرفته اند.
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-

گتارش هاي بررسي سهولت کسب و کار بانک جهاني به مانند ديگر گاتارش هااي تهياه شاد در

حوز کسب و کار رويکرد خود را دنيال مي کند و همانگونه که قيال نيت بياو شد قرار نيست همه موانع کسب و کاار
هر کشوري از آو قابل استنتاج باشد.
-

نتايج هر گتارش تنها چراغ راهي براي مسئولين براي شناخت مشکاله موجود محسوب مي شاود

و از وضعيت شاخص هاي ارائه شد جت ترغيب مسئولين به تالش بيشتر براي رفع کاستي هاا انتظاار ديگاري نماي
رود .به بياو ديگر تمامي پيشنهادهاي بانک جهاني در گتارش مورد اشار حالت ارشادي دارند و در واقع اين دولتهاا
هستند که مي توانند با مروري بر مستنداه ارائه شد در پايگا اينترنتي فضااي کساب و کاار باناک جهااني تصاميم
بگيرند که چگونه با الهام گرفتن از ساز و کار حاکم بر کسب و کار ساير کشورها در جهت بهيود محيط کساب و کاار
کشور خود با التفاه به مالحظاه فرهنگي-سياسي-اقتصادي مختص خود اقدام نمايند.
وضعيت شاخص هاي سهولت کسب و کار در ايران بر اساس گزارش فضاي کسب و کار بانک جهاني:

پروژ بررسي سهولت فضاي کسب و کار در کشورهاي جهاو درسال  1114در بانک جهااني کلياد خاورد.
موسسه مالي بين المللي ( )IFCبه عنواو مجري اين پــــروژه نقش بازوي توساعه بخاش خصوصاي را باراي بانا
جهاااني ايفاا مي كند و به دليال اعتيار بااليي كه آمارهاي اعالم شد توسط ايان موسااسه باراي سارمايه گاذاراو
دارد ،احراز جايگا مناسب در رتيه بندي هاي اين موسسه ،از اهميت راهيردي و فوق العاد اي برخوردار است ،ضمن
اينكه رتيه بندي ها و آمارهاي اعالم شد از سوي اين موسسه ،براي سرمايه گذاراو خارجي راهنمايي مطمائن باراي
انتخاب كشور ميتباو تلقي مي شود.

 بر اساس مطالعاه بانک جهاني در بيشتر کشورها براي را اندازي يک کسب وکار هرچند کوچک بايد بنگا براي شروع فعاليات در دفااتر رساميثيت شود .پس از آو نيروي کار بايد استخدام شود .هنگامي که مقدماه فراهم شد شرکت توليد خود را آغاز مي کند .پس از ورود به باازار و کساب
سود شرکت موظف به پرداخت مالياه و عوارض خواهد بود .ممکن است شرکت براي صادراه کاال و وارداه مواد اوليه ي خود نيت برنامه رياتي کارد
باشد ،در اين صوره فرآيندهاي ديگري نيت به فعاليت شرکت افتود مي شود .در تمامي اين مراحل نياز به مراجعه به نهاد قانوني وجود دارد حتي در
صورتي که فعاليت تعطيل شد و يا شرکت نخواهد به فعاليت خود ادامه دهد و حتي در صوره ورشکستگي ،باراي تعطيلاي کساب و کاار و تقسايم
دارايي هاي آو بين صاحياو و سهامداراو الزم است مراحلي را وفق مقرراه انجام دهد.به اين ترتيب هر کسب و کار از زماو شکل گيري تاا انحاالل
کامل چرخه اي را طي مي کند و در هر مرحله بر اساس قوانين و مقرراه موجود براي شروع و تداوم فعاليت خود متحمال هتيناه هااي گونااگوو و
صرآ زماو مي شود .بديهي است هر چه اين مراحل مشکلتر و پيچيد تر و پرهتينه تر باشند ،انگيت افراد و اشخاص حقيقي وحقوقي باراي انجاام و
گسترش فعاليتها کمتر مي گردد .در گتارش هاي بانک جهاني مراحل گفته شد مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آنهاا شاخصاهايي باراي سانجش
سهولت آغاز و تداوم کسب و کار در تعامل با محيط شکل گرفته اند .

-Ease Of Doing Business
- International Financial Corporation
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نواقص و مزايا شاخص هاي ارائه شده توسط بانک جهاني:

الف)نواقص
در روششناسي Doing Businessبه جهت آساو سازي و امکاو پذير ساختن برخي محاسياه ،مفروضاتي در مطالعه وارد
شد است که تاحدودي از دقت محاسياه کاسته است .براي مثال
-

برخي امور مهم در يک کسب و کار شامل کيفيت خدماه زيربنايي ،مجاوره کشور با بازارهاي بترگ ،ثياه

اقتصاد کالو ،عامل فساد اداري ،ميتاو مهاره نيروي کار و قوانين مربوط به سرم ايه گذاري خارجي در اين مطالعه مورد توجه قرارنمي
گيرد.
-

در تکميل فرم هاي نظر سنجي به يکسري حقوقداو مراجعه مي شود ،در حالي که بسياري از مشکاله غير

آشکار سد را توليد ،با نظرخواهي از صاحياو بنگا ها قابل دريافت است.
-

انتخاب برخي از شاخصهاي د گانه بانک جهاني با اين پيش فرض صوره گرفته است که مدل قانوني

پيشنهادي براي تغيير در قوانين ،مدل مطلوب است ،در حالي که اين فرض با توجه به تفاوههاي ساختاري بين کشورهاي جهاو بسيار
ساد انگارانه است.
-

اصالحاه قانوني که مد نظر شاخص سهولت کسب و کار است و باعث بهيود رتيه در رتيهبندي ميشود ،عياره از

کاهش بار مقرراه و قوانين است بدوو اينکه به منافع و التاماه وجود اين نوع قوانين توجه کافي شد باشد .براي فهم بهتر اين نکته،
همانگونه که از جدول شمار  1مشخص است کشور گرجستاو در شاخص سهولت ثيت مالکيت حايت رتيه نخست در جهاو گرديد است
و يا در شاخص سهولت تاسيس و را اندازي يک شرکت کشور رواندا و ليتواني به ترتيب حايت جايگا  3و  11ام در جهاو مي باشند.
اگرچه حايت رتيه نخست و يا رتيه برتر بودو در هيچ شاخصي براي هيچ کشوري بعيد نيست اما حداقل سوالي را که به ذهن متيادر مي
نمايد اين است که آيا ساختار ثيت مالکيت و يا را اندازي يک شرکت در کشور هاي مورد بحث که به لحاظ موقعيت اقتصادي در دنيا
صاحب نام نيستند ،اگرچه با حداقل بروکراسي اداري انجام مي شود آيا تامين کنند منافع کالو اقتصادي اين کشورها مي باشد يا نه؟ و
آيا اين سيستم مي تواند به عنواو الگو براي ساير کشورها مورد استفاد قرار گيرد؟
-

در بررسي قوانين و مقرراه تنها به بررسي قوانين و مقرراه مکتوب اکتفا شد است .انتقاد وارد به اين روش اين

است که بررسي تاثير قوانين و مقرراه بر عملکرد بنگا هاي اقتصادي عالو بر قوانين مکتوب به نحو ي اجراي اين قوانين در کشورهاي
مختلف نيت بستگي اساسي دارد که تهيه کنندگاو اين شاخص اين مورد را ناديد گرفتهاند.
-

تفاوه ارقام با واقعيت :ارونادا در مقاله خود به برخي از موارد به عنواو انتقاد به گتارش سهولت کسب و کار بانک

جهاني اشار ميکند يکي از موارد تفاوه بين واقعياه با اعداد و ارقام مورد ادعاي گتارش است .او به عنواو نمونه ثيت مالکيت و فروش
در ايااله متحد را مثال ميزند که در عمل  11روز طول ميکشد ،اما در گتارش کسب و کار تنها يک روز ذکر شد است .به عقيد وي
در صورتي که اطالعاه ارائه شد در گتارش بر ميناي واقعيت تنظيم شود ،جايگا واقعي ايااله متحد از رتيه سوم به  67تا  51تنتل
پيداميکند.
ب)متايا
-

اصالح فضاي کسب و کار و بهيود شاخص هاي متبور در عرصه جهاني نه تنها گامي مهم در جهت تقويت جنيه مشاارکت بخاش

خصوصي در عرصه ارتقاء سطح اشتغال و توليد در کشور محسوب مي شود بلکاه باه طاور قطاع از منظرسارمايهگاذاراو خاارجي از جملاه ي مهمتارين
نماگرها براي ورود به کشور ميتباو و شرط الزم براي ارتقا و تسهيل جرياو ورود فناوري به کشور مي باشد.
 احمدي ،سيد وحيد" ،بررسي مقايسه اي شاخص هاي فضاي کسب وکار در ايراو و جهاو" بر اساس گتارش  1111بانک جهانيwww.doingbusinessiniran.ir ، معرفي و ارزيا بي شاخص هاي انجام کسب و کار ،گتارش بنگا و پايش محيط کسب و کار  ،دفتر مطالعاه گرو کسب و کار  ،مرکت پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي ،اسفند ما.1993
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-

تغيير در رتيه بندي هاي کشوري در هر سال ،ميتاو اهتمام کشورهاي مختلف جهاو در اصالح قوانين به منظاور بهياود فضااي

کسب و کار را نشاو مي دهد .اين تحواله راهنمايي مناسب براي تييين ميتاو تالش کشورهاي مختلف بويژ کشورهاي رقياب در منطقاه باراي اصاالح
فضاي کسب و کار است و در ترسيم نحو تحقق اهداآ ترسيم شد براي اقتصاد کشور به عنواو کشور اول منطقه در افق  1414بسيار راهگشا است.
-

متن کامل پرسشنامه و سواالتي که پاسخ به آنها باعث کسب رتيه هر کشور شد به همرا پاسخ مرباوط باه هار ساوال بار روي

پايگا اينترنتي فضاي کسب و کار بانک جهاني قابل استفاد عموم است .وجود متن کامل سوال ها و پاسخ هاي ارائه شد براي محاسايه هار شااخص دو
پيامد مثيت دارد اول آنکه دولت ها چنانچه هر گونه اعتراضي نسيت به پاسخ هاي درج شد براي هر سوال مطرح شد از سوي گرو کاري بانک جهااني
داشته باشند ،مي توانند به همرا مستنداه الزم به منظور اصالح نتايج ارائه نمايند .دوم آنکاه متوليااو اقتصاادي هار کشاور ماي توانناد باا ماروري بار
پرسشنامه و پاسخ هاي ارائه شد و الهام گرفتن از تجربه ساير کشورهاي حايت رتيه هاي برتر در هر شاخص ،پس از بررسي هاي الزم و در صوره صاالح
ديد نسيت به اصالح وضعيت موجود اقدام نمايند.

گتارش  1114فضاي کسب و کار ياازدهمين گاتارش سااالنه گارو باناک جهااني اسات کاه باه کنکااش
درخصوص چارچوب بهيود فضاي کسب و کاار و شناساايي چاالش هااي موجاود جهات ارتقاا وضاعيت کساب وکاار
ميپردازد .در اين گتارش شاخصهاي کمي مربوط به مقرراه کسب و کار و حمايت از حقوق مالکيت باه شارح ذيال
در مياو  193کشور جهاو مورد مقايسه قرار گرفته است.
 -1شروع کسب و کار (فرآيند ثيت شرکت)  -1اخذ جواز ساخت -9سهولت دسترسي به برق
 -4ثيت مالکيت (فرآيند الزم جهت ثيت دارايي در دفتر اسناد رسمي ميباشد)  -6اخذ اعتيار
 -5حمايت قضايي از سهامداراو جتء  -7پرداخت مالياه -9تجاره فرامرزي -3انحالل يک فعاليت
 -11التامآور بودو قراردادها
درگتارش متبور ،بانک جهاني با استناد به  11شاخص فوق ،رتبه سهولت کسب و کار را محاسيه و به صاوره
مقايسهاي براي تمامي کشورهاي مورد بررسي گتارش نمود است،

 بانک جهاني در شاخص هاي مربوط به سهولت کسب و کار شاخص سهولت استخدام و اخراج نيروي کار را از زماو تهيه اولين گتارش(گتارش  )1114تا گتارش  1111در زمر شاخصهاي مورد بررسي قرار مي داد که با انتقاد سازماو بينالمللي کار مواجه شد .سازماو بين المللي کار در انتقاد نسيت به اين مسئله ،اظهار کرد در رتيهبندي بانک جهااني کشاورهايي کاه در
آوها اخراج کارگر راحتتر صوره ميگيرد داراي نمر باالتري در شاخص استخدام کارگراو هستند .به بياو ديگر چنانچه کشورها قوانين کار خود را به نحوي تغيير دهند که اخراج کارگراو
ساد تر اتفاق بيافتد ،موجب ارتقاي رتيه آو کشور در رتيه بندي شاخص استخدام کارگراو خواهد شد .بديهي است اين رويکرد موجب به خطر افتادو امنيت شغلي کارگراو و تضييع حقاوق
ايشاو ميشود .عالو بر اين ،شاخص مذکور با پيماو و قراردادهاي بين المللي کار مغايره دارد .انتقاداه از اين شاخص باعث شد گرو مطالعاه کسب و کار بانک جهااني باا هادآ بررساي
بيشتر اين شاخص ارائه شاخص را از گتارش  1111به بعد به حالت تعليق در آورد و در عوض شاخص سهولت دسترسي به برق که بررسي هاي بانک جهاني نشاو مي داد از جمله مشاکاله
ميتال به کشورها در فضاي کسب و کار است به مجموعه شاخص هاي مورد بررسي اضافه شود.
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جدول شمار  -1رتيه ايراو در جهاو در شاخص سهولت انجام کسب و کار
به استناد

2002

2002

2002

2000

2002

2010

2011

2012 2012 2012

گزارش DB
رتبه

119

113

191

196

141

197

141

144

146

161

تعداد

199

166

176

179

191

199

199

199

196

193

کشورهاي
مورد بررسي
ماخذ :بخش گتارش کشوري پايگا اينترنتي www.doingbusiness.org

همانگونه که از جدول ( )1مشخص است در سال هاي مورد گتارش از يکسو به جهت عدم اجراي اصالحاه در قوانين
مربوط به فضاي کسب وکار از سوي ايراو و از سوي ديگر به جهت انجام اقداماه اصالحي توسط کشورهاي رقيب ,رتيه
ايراو تا رضايت بخش نيست .هرچند با انجام اقداماه اصالحي مناسب در جهت بهيود فضاي کسب و کار رتيه کشور در
گتارش  1111پنج رتيه بهيود يافت .لکن در گتارش هاي بعدي اين سازماو ،به جهت بيشتر بودو اقداماه اصالحي
کشورهاي رقيب در مقايسه با ايراو و با توجه به اينکه در چهار گتارش اخير شاخص سهولت دسترسي به برق جايگتين
شاخص سهولت استخدام و اخراج نيروي کار شد است و وضعيت ايراو در اين شاخص از رتيه عمومي کشور در شاخص
سهولت کسب و کار بدتر بود است ،رتيه ايراو در گتارش هاي متبور ،کماکاو نامطلوب است.
جدول شماره  -2بررسي مقايسهاي رتبه کسب و کار ايران در ميان کشورهاي جهان بر اساس گزارش 2012
کشورهاي داراي
بدترين جايگاه در
جهان

شاخص

کشورهاي حايز
بهترين جايگاه در
جهان

رتبه سهولت کسب و کار

سنگاپور/هنگ کنگ

چاد /آفريقاي مرکتي

سهولت تاسيس و راهاندازي يک شرکت

نيوزلند/کانادا

ميانمار /اريتر

سهولت اخذ مجوز تاسيس و راهاندازي کارگاه

هنگ کنگ/گرجستاو

لييي /اريتر

سهولت دسترسي به برق

ايسلند  /کر جنوبي

سهولت ثبت مالکيت

گرجستاو  /نيوزلند

بنگالدش  /گينه
بيسائو
جتاير مارشال  /لييي

سهولت اخذ اعتبار

انگليس  /مالتي

اريتر  /لييي

سهولت حمايت قضايي از سهامداران جزء

نيوزلند  /سنگاپور

افغانستاو  /لييي

اماراه  /قطر

چاد  /آفريقاي مرکتي

سنگاپور  /هنگ کنگ

ازبکستاو /
تاجيکستاو
تيمور  /ميانمار

سهولت پرداخت ماليات
سهولت تجارت برون مرزي
سهولت اجراي قراردادها (التام آور بودو قراردادها)
سهولت انحالل يک فعاليت

لوگتاميورگ  /کر
جنوبي
ژاپن  /نروژ

عراق-لييي  /چاد

رتبه ايران در
جهان

رتبه کشور
اول منطقه
منا(امارات
متحده عربي)
در جهان

122
117
153
153

22
97
6
4

159
95
147
193
169

4
95
39
1
4

61

11

113

111

مأخذ  :بخش گتارش کشوري پايگا اينترنتي www.doingbusiness.org

براساس آخرين گتارش  Doing Businessمنتشر شد در زماو تهيه اين گاتارش (گاتارش  )1114مرتياه و جايگاا
فضاي کسب و کار در مياو  193کشور بررسي و جايگا ايراو به شرح جدول ذيل بود است.
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شاخص

جدول شماره  -2بررسي مقايسهاي رتبه کسب و کار ايران در ميان کشورهاي جهان
رتبه کشور در گزارش2012
رتبه کشور در گزارش 2012

رتبه سهولت کسب و کار
سهولت تاسيس و راهاندازي يک شرکت
سهولت اخذ مجوز تاسيس و راهاندازي کارگاه
سهولت دسترسي به برق
سهولت ثبت مالکيت
سهولت اخذ اعتبار
سهولت حمايت قضايي از سهامداران جزء
سهولت پرداخت ماليات
سهولت تجارت برون مرزي
سهولت اجراي قراردادها (التام آور بودو قراردادها)
سهولت انحالل يک فعاليت

بانک جهاني

بانک جهاني

122
111
171
155
159
91
147
199
164
61
113

122
117
153
153
159
95
147
193
169
61
113

تغيير در رتبه
بدوو تغيير

-5
+1
-9
بدوو تغيير

-4
بدوو تغيير

-1
+1
+1
بدوو تغيير

بخش گتارش کشوري پايگا اينترنتي www.doingbusiness.org

همانگونه که از جدول ( )9مشخص است بر اساس گتارش  1114فضاي کسب و کار ،رتيه ايراو تنها در  3مولفه از
مجموع د مولفه مورد ارزيابي در فضاي کسب و کار در مقايسه با گتارش 1119بهيود يافته و  3مولفه وضعيت بدوو
تغيير بود و در  4مولفه ديگر شاخص بدتر شد است .بر اساس جداول  1، 1و  9بايستي اعتراآ نمود که شاخص هاي
سهولت کسب و کار در ايراو در سال هاي مورد بررسي اميدوار کنند نيود و همچناو شاخص ها مويد جايگا نامناسب
فضاي کسب و کار در ايراو در عرصه مقايسه کشوري در مياو کشورهاي جهاو است.
متاسفانه شاخص هاي متبور در مقام مقايسه با کشورهاي منطقه منا نيت رضايت بخش نيست و همانگونه که
از جدول  4مشخص است تنها در دو شاخص "سهولت اجراي قراردادها" و "سهولت اخذ اعتيار" رتيه ايراو در مياو 11
کشور مورد بررسي در منطقه منا در خور شاو کشور است و در ساير شاخص ها رتيه کشور رضايت بخش نيست .بديهي
است شاخص هاي متبور التاماه مربوط به تالش براي تحقق آرماو کسب رتيه نخست منطقه در افق  1414را دوچنداو
مي نمايد.
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جدول شماره  -2بررسي مقايسه اي رتبه کسب و کار ايران در ميان کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بر اساس گزارش 2012
کشور هاي حايز
بدترين جايگاه در
منطقه MENA

شاخص

کشور هاي حايز
بهترين جايگاه در
منطقه MENA

رتبه سهولت کسب و کار

اماراه  /عربستاو

لييي  /سوريه

سهولت تاسيس و راهاندازي يک شرکت

اماراه  /مراکش

لييي  /عراق

سهولت اخذ مجوز تاسيس و راهاندازي کارگاه

بحرين  /اماراه

لييي  /سوريه

سهولت دسترسي به برق

اماراه  /عربستاو

ايراو  /الجتاير

سهولت ثبت مالکيت

اماراه  /عربستاو

لييي  /الجتاير

سهولت اخذ اعتبار

عربستاو  /ايراو

لييي  /سوريه

سهولت حمايت قضايي از سهامداران جزء

عربستاو  /تونس

لييي  /جييوتي

سهولت پرداخت ماليات

اماراه  /قطر

الجتاير  /مصر

سهولت تجارت برون مرزي

اماراه  /تونس

عراق  /ج .ا .ايراو

سهولت اجراي قراردادها (التام آور بودو قراردادها)

ايراو  /تونس

سوريه  /جييوتي

سهولت انحالل يک فعاليت

بحرين  /قطر

لييي  -عراق

رتبه
ايران در
منطقه
MENA

12
9
17
11
19
1
15
19
13
1
16

بخش گتارش کشوري پايگا اينترنتي www.doingbusiness.org

دستاوردهاي حساس شدن دستگاه ها به اهميت محيط کسب و کار و پايش مستمر آن:

خوشيختانه انتشار گتارش  DB2008و تحليل هاي متعددي که از سوي کارشناساو اقتصادي و مطيوعاه بار جايگاا
ضعيف ايراو در اين گتارش ارائه شد ،نهادهاي ذي ربط را بر آو داشت تاا موضاوع بهياود فضااي کساب و کاار را در اولويات
کاري خود قرار دهند .در اين راستا دولت تکاپوي جدي اي را براي بهيود فضااي کساب و کاار کشاور ،آسااو ساازي و شافاآ
سازي گردش کار بنگاهاي اقتصادي کشور آغاز کرد .اين همت دستاوردهاي ارزشمندي داشات باه گوناه اي کاه در گاتارش
 DB2010رتيه کشور در مقايسه با رتيه سال گذشته  6پله بهيود يافت.
در وصف اقداماه صوره گرفته که با مديريت سازماو سرمايه گذاري خارجي و با عضاويت نهادهااي ذي مادخل در
فضاي کسب و کار کشور به بار نشست به اختصار مي تواو به موارد ذيل اشار نمود.


را اندازي تارنماي (وب سايت) بهياود فضااي کساب و کاار باا عناواو www.doingbusinessiniran.ir
توسط سازماو سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايراو



برگتاري بيش از  111نشست و  1همايش ملي براي بهيود فضاي کسب و کار تنها در سال 1997



تشکيل دبيرخانه اجرايي پروژ بهيود فضاي کسب و کار در سازماو سرمايه گاذاري و کماک هااي اقتصاادي و
فني ايراو



فراخواو پيشنهادها براي تسهيل فعاليت هاي اقتصادي
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ماد  7قانوو اجراي سياستهاي كلي اصل 44قانوو اساسي به تسهيل و تسريع در امر سارمايهگاذاري و صادور
مجوز فعاليتهاي اقتصادي براي بخشهاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز ،مي پردازد .آيين نامه اجراياي ايان
ماد تهيه و طي تصويب نامه شمار /33636ه41995ك مورخ  1999/6/17ابالغ گرديد .فصال چهاارم
اين تصويب نامه به كتاب راهنما سرمايه گذاري اشار دارد .کتااب متباور تهياه شاد و بار روي تارنمااي
سازماو سرمايه گذاري خارجي قرار گرفته است .نظر به مفاد مندرج در تيصر  9ماد  7قانوو متباور ،ايان
کتاب تنها مستند تعيين تکاليف متقاضياو سرمايهگذاري است و هايچ نهااد و مرجعاي حاق نادارد باراي
اعطاء مجوز يا پروانه ،مدارک يا شرايطي بيشتر از موارد مطرح در آو را مطاليه نمايد.

در کنار اقداماه ارزشمند فوق ،از آنجايي که نتايج ارائه شد توسط بانک جهاني نمي توانست منعکس کنناد
تمامي شرايط حاکم بر محيط کسب و کار ايراو باشد و خالء گاتارش هااي فضااي کساب و کااري کاه متناساب باا
زيرساخت ها و محيط سياسي فرهنگي اجتماعي بود و به صوره مستمر تهيه شود در کشور احساس ماي شاد ،ماي
تواو به اهتمام به دسترسي شاخص هاي بومي و متناسب با فضاي اقتصادي کشور اشار نمود .بر اين اساس در ساال
 1999گرو مطالعاه محيط کسب و کار مرکت پژوهش هاي مجلس رسالت تهيه اين گتارش متبور را به عهد گرفات
تا به اين ترتيب در کنار گتارش هاي بين المللي ،گتارشي بومي نيت مالک تشخيص وضعيت عمومي حاکم بر کسب و
کار در کشور قرار گيرد.
شاخص هاي کسب وکار بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي:

گرو مطالعاه محيط کسب و کار مرکت پژوهش هاي مجلس در ابتداي تشکيل در زمستاو  1999با توجه
به تجربه بانک جهاني در تهيه دو شاخص «سهولت کسب و کار» و شاخص «پيمايش بنگا ها» و بررسي نقاط قوه و
ضعف و ظرفيتهاي اين شاخصها ،و بر اساس تعريف محيط کسب و کار از حدود  91تشکل اقتصادي سراسر کشور
شامل اتاق هاي بازرگاني صنايع و معادو ،انجمن هاي مديراو صنايع ،شوراهاي اصناآ  ،خانه هاي صنعت و معدو و
کانوو هاي عالي کارفرماياو درخواست کرد تا عواملي که بر عملکرد و ادار بنگا هاي زيرمجموعه خود موثرند اما
خارج از کنترل مديراو بنگا ها هستند را معرفي نمايند که طي سه مرحله نظرخواهي مکرر با روش دلفي از جامعه
آماري يادشد در طول بهمن ما  1999تا خرداد ما  1993مجموعا  11عامل موثر بر فضاي کسب و کار ايراو
شناسايي شد.

و بدين ترتيب از اردييهشت ما سال  1993گتارشي بومي و متناسب با محيط سياسي اقتصادي

فرهنگي کشور "تحت عنواو شاخص پايش محيط کسب و کار در ايراو" ارائه شد .گتارشهاي متبور که به صوره
مستمرتهيه مي شوند در خرداد،تير و مرداد  1993به صوره ماهانه تهيه شد و از آو پس (از پاييت  )1993به صوره

 -پايش محيط کسب و کار ايراو در تابستاو ،1931دفتر مطالعاه محيط کسب و کار  ،مرکت پژوهش هاي مجلس ،دي ما .1931

11

فصلي تهيه مي شود .از ويژگي هاي اين گتارش استخراج شاخص ها به صوره استاني و کشوري و همچنين به
تفکيک سه حوز کشاورزي ،صنعت و معدو و خدماه است.
جداول ذيل شاخص هاي  22گانه مخل سالمت فضاي کسب و کار در کشور را بر اساس پنج پيمايش انجام شده
توسط مرکز پژوهش هاي مجلس را به نمايش مي گذارند.

جدول  -6نتايج پنج دور پيمايش مولفههاي محيط کسب و کار ايراو توسط مرکت پژوهشهاي مجلس شوراي
اسالمي
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تابستان

پاييز

زمستان

بهار

تابستان متوسط پنج انحراف معيار

رديف

عنوان چالش

نمره مکتسبه

1389

1389

1389

1390

1390

پيمايش

براي هر چالش

 1مشکل دريافت تسهياله از بانکها

6.40

8.73

8.38

7.44 7.56

7.70

0.908

 2بيتعهدي شرکتها و موسساه دولتي به پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانکاراو

8.47

7.36

7.11

6.74 6.91

7.32

0.684

 3ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ باالي تامين سرمايه از بازار غيررسمي

7.67

7.79

7.40

6.25 6.99

7.22

0.623

 4بيثياتي در قيمت مواد اوليه

7.39

7.26

6.98

7.21 6.56

7.08

0.326

 5نرخ باالي بيمه اجياري نيروي انساني

5.71

7.93

7.80

6.66 6.81

6.98

0.911

 6زياد بودو تعطياله رسمي

6.18

7.47

6.66

6.32 6.39

6.60

0.515

 7قيمتگذاري غيرمنطقي محصواله توليدي توسط دولت و نهادهاي حکومتي

7.15

6.73

6.51

6.19 6.24

6.56

0.393

 8بيثياتي قوانين و مقرراه مربوط به توليد و سرمايهگذاري

7.66

6.88

6.36

5.92 5.83

6.53

0.757

 9محدوديت قانوو کار در تعديل و جابجايي نيروي کار

6.35

6.94

6.70

6.26 5.85

6.42

0.420

 10برگشت چکهاي مشترياو و همکاراو

7.98

6.53

6.58

5.36 5.58

6.41

1.037

 11توليد کاالهاي غيراستاندارد ،تقليي و عرضه نسيتاً بدوو محدوديت آو به بازار

7.17

6.58

6.40

5.87 5.98

6.40

0.520

 12اعمال تحريمهاي بينالمللي عليه کشور

8.45

6.59

6.18

4.80 5.98

6.40

1.325

 13وجود مفاسد اقتصادي در دستگا هاي حکومتي

5.92

6.96

6.51

6.05 6.40

6.37

0.410

6.82

6.75

6.45

5.23 6.29

6.31

0.640

 15تثييت نرخ ارز با وجود تورم در داخل و ثياه قيمتها در بازارهاي هدآ

7.86

6.10

5.85

5.32 5.75

6.18

0.983

 16عرضه کاالهاي خارجي قاچاق در بازار داخلي

7.31

6.33

6.07

5.03 5.58

6.06

0.855

6.89

6.04

5.83

5.78 5.07

5.92

0.653

7.36

5.63

5.56

4.29 4.74

5.52

1.175

 19تمايل مردم به خريد کاالهاي خارجي و تقاضاي کم براي محصواله ايراني مشابه 6.06

5.63

5.36

5.04 5.14

5.45

0.411

 20ضعف نظام توزيع و مشکل رساندو محصول به دست مصرآکنند

6.82

5.47

5.34

4.93 4.38

5.39

0.906

 21موانع تعرفهاي صادراه محصواله و وارداه مواد اوليه

6.23

5.73

5.41

4.40 4.82

5.32

0.725

 22ضعف زيرساختهاي تامين برق

7.25

4.81

4.47

3.76 4.27

4.91

1.361

7.05

6.65

5.68 5.87 6.36

6.32

0.560

14

17

ضعف دادسراها در رسيدگي موثر به شکايتها و اجيار طرآهاي قرارداد به انجام تعهداه خود

تعرفه پايين کاالهاي وارداتي و رقابت غيرمنصفانه محصواله رقيب خارجي در بازار داخلي

 18ضعف زيرساختهاي حمل و نقل

ميانگين مولفه ها

امتياز از هر شاخص از صفر تا د مي باشد و عدد بترگتر به مفهوم بدتر بودو شرايط است.
جدول بر اساس ستوو متوسط پنج پيمايش و به صوره نتولي مرتب شد است.
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جدول  -5د چالش اول در محيط کسب و کار بر اساس پيمايش هاي صوره گرفته
درجه اهميت

تابستان 1389
بيتعهدي شرکتها و موسساه دولتي به

1

پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانکاراو

2

اعمال تحريمهاي بينالمللي عليه کشور

3

برگشت چکهاي مشترياو و همکاراو

مشکل دريافت تسهياله از بانکها

مشکل دريافت تسهياله از بانکها

مشکل دريافت تسهياله از بانکها

مشکل دريافت تسهياله از بانکها

نرخ باالي بيمه اجياري نيروي انساني

نرخ باالي بيمه اجياري نيروي انساني

قيمتها در بازارهاي هدآ

5

ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بيتعهدي شرکتها و موسساه دولتي به
پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانکاراو
نرخ باالي بيمه اجياري نيروي انساني

نرخ باالي بيمه اجياري نيروي انساني

بيثياتي در قيمت مواد اوليه

بيثياتي در قيمت مواد اوليه

زياد بودو تعطياله رسمي

محدوديت قانوو کار در تعديل و جابجايي

وجود مفاسد اقتصادي در دستگا هاي

محدوديت قانوو کار در تعديل و جابجايي

نيروي کار

حکومتي

نيروي کار

زياد بودو تعطياله رسمي

زياد بودو تعطياله رسمي

باالي تامين سرمايه از بازار غيررسمي
بيتعهدي شرکتها و موسساه دولتي به

زياد بودو تعطياله رسمي

پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانکاراو

پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانکاراو

بيثياتي قوانين و مقرراه مربوط به توليد و

6

بيثياتي در قيمت مواد اوليه

سرمايهگذاري

وجود مفاسد اقتصادي در دستگا هاي

7

بيثياتي در قيمت مواد اوليه

8

ضعف زيرساختهاي حمل و نقل

9

عرضه کاالهاي خارجي قاچاق در بازار داخلي

10

ضعف زيرساختهاي تامين برق

باالي تامين سرمايه از بازار غيررسمي

بيتعهدي شرکتها و موسساه دولتي به

ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بيتعهدي شرکتها و موسساه دولتي به
باالي تامين سرمايه از بازار غيررسمي

ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ

بيثياتي در قيمت مواد اوليه

پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانکاراو

باالي تامين سرمايه از بازار غيررسمي

تثييت نرخ ارز با وجود تورم در داخل و ثياه

4

پاييز 1389

زمستان 1389

بهار1390

تابستان1390

حکومتي
محدوديت قانوو کار در تعديل و جابجايي

باالي تامين سرمايه از بازار غيررسمي

ضعف دادسراها در رسيدگي موثر به شکايتها قيمتگذاري غيرمنطقي محصواله توليدي

برگشت چکهاي مشترياو و همکاراو

نيروي کار

ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ

و اجيار طرآهاي قرارداد به انجام تعهداه خود توسط دولت و نهادهاي حکومتي

بيثياتي قوانين و مقرراه مربوط به توليد و

وجود مفاسد اقتصادي در دستگا هاي

قيمتگذاري غيرمنطقي محصواله توليدي

وجود مفاسد اقتصادي در دستگا هاي

سرمايهگذاري

حکومتي

توسط دولت و نهادهاي حکومتي

حکومتي

ضعف دادسراها در رسيدگي موثر به شکايتها قيمتگذاري غيرمنطقي محصواله توليدي

توليد کاالهاي غيراستاندارد ،تقليي و عرضه

بيثياتي قوانين و مقرراه مربوط به توليد و

و اجيار طرآهاي قرارداد به انجام تعهداه خود توسط دولت و نهادهاي حکومتي

نسيتاً بدوو محدوديت آو به بازار

سرمايهگذاري

ماخذ :پايگا اينترنتي مرکت پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي ،گتارش پايش محيط کسب و کار ايراو ،شمارگاو مختلف.

جدول  -7پنج چالش آخر از مجموع  11مورد بر اساس پيمايش هاي صوره گرفته
رديف

تابستان 1389

پاييز 1389

زمستان 1389

بهار1390

1

موانع تعرفهاي صادراه محصواله و

موانع تعرفهاي صادراه محصواله و

ضعف زيرساختهاي حمل و نقل

تعرفه پايين کاالهاي وارداتي و رقابت

وارداه مواد اوليه

وارداه مواد اوليه

زياد بودو تعطياله رسمي

ضعف زيرساختهاي حمل و نقل

2

غيرمنصفانه محصواله رقيب خارجي در
موانع تعرفهاي صادراه محصواله و
وارداه مواد اوليه

3

تمايل مردم به خريد کاالهاي خارجي و تمايل مردم به خريد کاالهاي خارجي و تمايل مردم به خريد کاالهاي خارجي و

4
5

وجود مفاسد اقتصادي در دستگا هاي

ضعف نظام توزيع و مشکل رساندو

ضعف نظام توزيع و مشکل رساندو
محصول به دست مصرآکنند

بازار داخلي
موانع تعرفهاي صادراه محصواله و

اعمال تحريمهاي بينالمللي عليه کشور

ضعف زيرساختهاي حمل و نقل

موانع تعرفهاي صادراه محصواله و

وارداه مواد اوليه

تقاضاي کم براي محصواله ايراني مشابه تقاضاي کم براي محصواله ايراني مشابه تقاضاي کم براي محصواله ايراني مشابه
ضعف نظام توزيع و مشکل رساندو

تابستان1390

وارداه مواد اوليه
ضعف نظام توزيع و مشکل رساندو

ضعف زيرساختهاي حمل و نقل

حکومتي

محصول به دست مصرآکنند

محصول به دست مصرآکنند

محصول به دست مصرآکنند

نرخ باالي بيمه اجياري نيروي انساني

ضعف زيرساختهاي تامين برق

ضعف زيرساختهاي تامين برق

ضعف زيرساختهاي تامين برق

ضعف زيرساختهاي تامين برق
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ماخذ :پايگا اينترنتي مرکت پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي ،گتارش پايش محيط کسب و کار ايراو ،شمارگاو مختلف.
جدول  -9دو چالش پر اهميت تر و دو چالش کم اهميت تر براي برخي استاو هاي کشور بر اساس پيمايش تابستاو 1931
کهگيلو

رديف

خراسان

يه و

شمالي

بوير

بودن
تعطيالت
رسمي

وجود
مفاسد

مفاسد

اقتصادي اقتصادي

دريافت

دستگاهها دستگاهها

تعرفه
کاالهاي
وارداتي
و رقابت
غيرمنصفا
نه
محصوال
وجود
مفاسد
اقتصادي
در
دستگاهها
ي

21

حکومتي
محدوديت
قانون
کار در
تعديل و
جابجايي
نيروي

22

کار

در تسهيالت
از

ي بانکها

زياد
بودن
تعطيالت
رسمي

مشکل
دريافت
تسهيالت
از
بانکها

حکومتي
قيمتگذار

نرخ

ي

ن

اردبيل

کردستان قزوين

پايين
کاالهاي

با وجود

وارداتي

تورم در

و رقابت

داخل و

غيرمنصفا

ثبات

نه

قيمتها

محصوال

در

کشوري

قم

بيتعهدي

شرکتها
و
موسسات
دولتي به
پرداخت

مشکل
بيثباتي

دريافت

در قيمت تسهيالت
از

مواد اوليه
بانکها

به موقع

نرخ
باالي
بيمه
اجباري
نيروي
انساني

مشکل
دريافت
تسهيالت

مشکل
بيثباتي

اعمال

دريافت تحري مهاي

بيثباتي

بينالمللي

در قيمت

در قيمت تسهيالت

از مواد اوليه
بانکها

شرکتها

از
بانکها

عليه مواد اوليه
کشور

وجود
مفاسد

مفاسد

مشکل

ضعف

ضعف
زيرساخ ت

ضعف

ضعف
زيرساخ ت

موسسات
دولتي به
پرداخت
به موقع

بدهي
وجود

و

مشکل

مشکل

دريافت

دريافت

تسهيالت تسهيالت
از
بانکها

از
بانکها

بدهي
برگشت

نرخ

باالي غيرمنطقي
اقتصادي بيثباتي اقتصادي دريافت چکهاي
بيمه
بيمه
در تسهيالت مشتريان
در در قيمت
اجباري
اجباري محصوال
و
از
دستگاهها مواد اوليه دستگاهها
نيروي
نيروي
ت
ي بانکها همکاران
ي
انساني
انساني
توليدي
حکومتي
حکومتي
توسط
تعرفه
ضعف
موانع
عرضه
پايين
نظام
تعرفهاي
برگشت
ضعف
کاالهاي
زياد توزيع و کاالهاي
صادرات
چکهاي بيثباتي
زيرساخ ت
خارجي
بودن
مشکل وارداتي
محصوال
مشتريان در قيمت
هاي
قاچاق در
تعطيالت رساندن و رقابت
تو
و مواد اوليه
تامين برق
بازار
رسمي
محصول غيرمنصفا
واردات
همکاران
داخلي
نه
به دست
مواد اوليه
مصرفک محصوال
بيتعهدي
تثبيت
تعرفه
نرخ ارز

اصفهان کرمانشاه گلستان

يزد

رضوي

بلوچستا

بيتعهدي

وجود

در

خوزستا

خراسان

و
ن

مشکل

حکومتي

پايين

زنجان

البرز

هرمزگان

بختياري

ي

1

2

چهارمحا
لو

احمد

زياد

سيستان

باالي

شرکتها
زياد

و

مشکل
دريافت
تسهيالت
از
بانکها

نرخ
باالي
بيمه
اجباري
نيروي
انساني

برگشت

مشکل

مشکل

دريافت چکهاي

دريافت

تسهيالت

مشتريان تسهيالت

از

از

بانکها

و
همکاران بانکها

وجود

نرخ
باالي
بيمه
اجباري
نيروي

مفاسد

بيثباتي اقتصادي تحري مهاي
در

بينالمللي

در قيمت

مواد اوليه دستگاهها

عليه

ي کشور

انساني

حکومتي
تمايل

موانع
زياد

ضعف

ضعف

بودن زيرساخ ت زيرساخ ت
تعطيالت
رسمي

هاي

هاي

تامين برق تامين برق

اعمال

تعرفهاي

تحري مهاي صادرات
بينالمللي

محصوال

عليه

تو

کشور

واردات

مردم به
ضعف

خريد

ضعف

زيرساخ ت زيرساخ ت زيرساخ ت

کاالهاي

هاي

خارجي

تامين برق تامين برق تامين برق

و

هاي

ضعف
هاي

تقاضاي

مواد اوليه
وجود
مفاسد

اعمال

موانع

موانع

تعرفهاي

تعرفهاي

اقتصادي تحري مهاي صادرات صادرات

کم براي
تثبيت
نرخ ارز

ضعف

با وجود

موانع
تعرفهاي
صادرات

تثبيت
نرخ ارز
با وجود

ضعف

زيرساخ 
ت
زيرساخ ت
بودن موسسات
هاي
هاي
هاي
هاي
هاي داخل و
تعطيالت دولتي به
تو
تو
تو
عليه
دستگاهها
حمل و
حمل و
ثبات تامين برق
برق
تامين
رسمي
برق
تامين
تامين برق
ثبات
پرداخت
واردات
واردات واردات
ي کشور
نقل
نقل
قيمتها
قيمتها
به موقع
مواد اوليه
مواد اوليه مواد اوليه
حکومتي
در
در
بدهي
در

بينالمللي

محصوال

محصوال

زيرساخ ت

اعمال

تورم در

محصوال

تورم در زيرساخ ت
هاي
داخل و

ماخذ :پايگا اينترنتي مرکت پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي ،گتارش پايش محيط کسب و کار ايراو ،شمارگاو مختلف.

همانگونه که از جداول فوق مشخص است:
 -1از مجموع  11عامل برشمرد شد به عنواو موانع توليد و سرمايه گذاري در کشور" ،مشکل دريافات تساهياله از باناک
ها" و "بي تعهدي شرکت ها و موسساه دولتي به پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانکاراو" دو عامل مهام تار محادود
کنند فضاي کسب و کار و "موانع تعرفه اي صادراه محصواله و وارداه مواد اوليه" و "ضعف زير سااخت هااي تاامين
برق"به عنواو دو عامل کم اهميت تر در ايجاد چالش براي توليد معرفي شد اند.

15

 -1مشکل دريافت تسهياله از بانک ها در صدر موانع کسب و کار در کشاور معرفاي شاد اسات .هار چناد ايان جايگاا
وظيفه متولياو سيستم بانکي را براي رفع موانع موجود و جلب رضايت توليدکننادگاو مضااعف ماي کناد اماا مقايساه
شاخص ارائه شد و وضعيت رتيه سهولت اخذ اعتيار منتشر شد توسط بانک جهاني يک نکته مهم را آشکار ماي ساازد
و آو اين است که شاخص سهولت اخذ اعتيار در بين کشاورهاي جهااو و منطقاه باا توجاه باه رتياه اياراو در ديگار
شاخص ها ي د گانه در منطقه و جهاو اگر نگوييم رضايت بخش تر است حداقل آو است که نگراو کنند نيسات .باه
بياو ديگر ايراو در منطقه در اين شاخص حايت جايگا دوم است و در مقايسه با  9شاخص ديگار جايگاا مناساب تاري
داريم و همين موضوع اين نکته را روشن مي کند که وضعيت شاخص اخذ اعتيار آنگونه کاه در ذهان فعااالو اقتصاادي
داخلي به عنواو مهمترين مشکل منعکس شد است (در مقايسه با ديگر کشورهاي منطقه و در مقايسه باا سااير مواناع
کسب و کار منتشر شد در گتارش بانک جهاني) نگراو کنند نيست .به عيااره ديگار در برخاورد باا نتيجاه مانعکس
شد توسط فعاالو اقتصادي ميني بر اعالم مشکل دريافت تسهياله به عنواو مهمتارين عامال ساد را تولياد باياد باا
احتياط برخورد کرد و اين گونه به نظر مي رسد که در نظرسنجي مربوطه نوعي پيش ذهنيت در نگارش عماوم فعااالو
ميني بر اينکه مهمترين مشکل توليد به عدم همکاري بانک ها بازمي گردد ،دخالت داشته است.
مخلص کالم آنکه توليد عالوه بر نيازهاي اعتباري با موانع حقوقي  -مقرراتي -نهادي و فنـي قابـل مالحظـه اي
روبه رو است و تا زمان عدم رفع اين موانع سخت گيري اعتباري موجب کاهش توليد مي شـود ولـي سـهل گيـري
اعتباري کمکي به ارتقاء توليد نمي کند.

 -9بررسي انحراآ معيار شاخص هاي  11گانه در پنج پيمايش مورد بررساي (منتشار شاد توساط مرکات پاژوهش هااي
مجلس) مويد آو است که بي ثياتي در قيمت مواد اوليه که به عنواو چهارمين چالش مهم بازدارند توليد معرفاي شاد
داراي حداقل انحراآ معيار در مياو شاخص هاي  11گاناه اسات .باا ايان وجاود در پيماايش هااي "تابساتاو "1993و
"تابستاو  ،"1931اين شاخص به ترتيب در رديف هفتم و رديف دوم اهميت از مياو  11شاخص مورد بررسي است.
شاخص هاي "ضعف زير ساخت هاي تامين برق" و "اعمال تحريمهاي بينالمللي علياه کشاور" باا بيشاترين انحاراآ
معيار در مياو شاخص هاي  11گانه همرا بود اند .به بياو ديگر در حالي کاه اعماال تحاريم هااي باين المللاي علياه
کشور در پيمايش تابستاو  1993به عنواو دومين عامل مخل توليد و سرمايه گذاري معرفي مي شاود در هايچ ياک از
پيمايش هاي بعدي مورد بررسي در زمر د چالش اول جاي نگرفته است.
به همين ترتيب شاخص "برگشت چک هااي مشاترياو و همکااراو" در شارايطي در پيماايش تابساتاو  1993باه
عنواو سومين چالش مهم در محيط کسب و کار معرفي شد است که به جت در مورد پيمايش زمستاو  1993کاه ايان
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چالش در جايگا هشتم اهميت قرار مي گيرد در ديگر پيمايش ها ايان شااخص در زمار  11شااخص اول قارار نماي
گيرد .هرچند اين تغييراه در رتيه از يک سو مي تواند نشاو از اتفاقاتي داشته باشد که بر اهميات ايان شااخص هاا در
ذهن پرسش شوند افتود و يا از نقش آنها کاسته است اما از سويي ديگر باه نظار ماي رساد مهمتارين رهيافات ايان
مقايسه آو است که تغيير در رتيه ها التاما القاکنند خط مشي صحيح براي سياست گذار نيست .در سطح کاالو آنچاه
مهم است آو که  11عامل بر شمرد شد به عنواو مهمترين مشکاله ساد را تولياد در کشاور حاصال اتفااق نظار
اصناآ مختلف و نظرسنجي از فعاالو اقتصادي در کشور است و در هر درجه اهميتي مي بايسات در دساتور کاار باراي
رفع قرار گيرند .در تاييد اين ادعا ،همانگونه که از جدول شمار  9مشخص است در استاو اليرز و خراساو شامالي زيااد
بودو تعطياله رسمي به عنواو مهمترين چالش توليد (رتيه ياک) معرفاي شاد اناد در حاالي کاه در اساتاو هااي "
کهگيلويه و بوير احمد" و " اردبيل" اين عامل در رتيه بيست ويکم و در استاو کردستاو در رتيه بيسات و دوم باه لحااظ
اهميت قرار مي گيرد ،در اين ارتياط وظيفه مسئولين اجرايي در سطح کشوري آو است که فاارغ از درجاه اهميات هار
شاخص تالش نمايند باراي تماامي مشاکاله  11گاناه فاارغ از آنکاه درپاايش هااي مختلاف از چاه درجاه اهميتاي
برخوردارند چار انديشي نمايند و در جهت رفع آنها گام بردارند .در عين حال وظيفاه مسائولين اساتاني آو اسات کاه
نتايج استاو تحت نظاره خود را با نتايج کشوري و نتايج نظر سنجي از ديگر استاو ها مقايسه نمايناد و ايان موضاوع را
که با وجود آنکه قوانين فضاي کسب و کار در کشور يکساو است درجه اهميت ذکر شاد در ميااو شااخص هااي 11
گانه با متوسط کشوري متفاوه است را علت شناسي نمايند .براي نمونه در حالي که بر اسااس جادول  9باراي فعااالو
اقتصادي در استاو هاي "کهگيلويه و بوير احمد" و "چهارمحاال و بختيااري" وجاود مفاساد اقتصاادي در دساتگا هااي
حکومتي به عنواو مهمترين عامل سد را توليد و کسب و کار (رتيه يک) معرفي مي شود ،همين چاالش باراي فعااالو
اقتصادي در استاو هاي خراساو شمالي و اردبيل به ترتيب در رتياه بيسات و يکام و بيسات و دوم اهميات قارار ماي
گيرد.
علت چينش گتارش هاي متبور در کنار يکديگر استنتاجاتي است که در باال اشاار شاد  .باراي آگااهي خواننادگاو
محترم از آخرين وضعيت شاخص هاي گتارش شد توسط مرکت پاژوهش هااي مجلاس (در زمااو تهياه ايان مقالاه)
وضعيت شاخص هاي گتارش شد به قرار جدول ذيل ارائه مي شود:
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نتايج پيمايش مولفههاي محيط کسب و کار ايران توسط مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي در زمستان
رديف

عنوان چالش

عدد شاخص()2

بيثياتي در قيمت مواد اوليه

1,

مشکل دريافت تسهياله از بانکها

,

اعمال تحريمهاي بينالمللي عليه کشور

,1

ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ باالي تامين سرمايه از بازار غيررسمي

,1

بيثياتي قوانين و مقرراه مربوط به توليد و سرمايهگذاري

1

, 1

بيتعهدي شرکتها و موسساه دولتي به پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانکاراو

,

نرخ باالي بيمه اجياري نيروي انساني

,

قيمتگذاري غيرمنطقي محصواله توليدي توسط دولت و نهادهاي حکومتي

,

وجود مفاسد اقتصادي در دستگا هاي حکومتي

,

زياد بودو تعطياله رسمي

,

محدوديت قانوو کار در تعديل و جابجايي نيروي کار

,

ضعف دادسراها در رسيدگي موثر به شکايتها و اجيار طرآهاي قرارداد به انجام تعهداه خود

,

توليد کاالهاي غيراستاندارد ،تقليي و عرضه نسيتاً بدوو محدوديت آو به بازار

,

برگشت چکهاي مشترياو و همکاراو

,

عرضه کاالهاي خارجي قاچاق در بازار داخلي

,

موانع تعرفهاي صادراه محصواله و وارداه مواد اوليه

1

)1(1931

,1

تعرفه پايين کاالهاي وارداتي و رقابت غيرمنصفانه محصواله رقيب خارجي در بازار داخلي

,

ضعف نظام توزيع و مشکل رساندو محصول به دست مصرآکنند

,

تمايل مردم به خريد کاالهاي خارجي و تقاضاي کم براي محصواله ايراني مشابه

,

ضعف زيرساختهاي حمل و نقل

,

ضعف زيرساختهاي تامين برق

, 1

ميانگين مولفه ها

5.6

 در اين گتارش با توجه به تحواله قيمتي نرخ ارز در سال مورد گتارش عامل (تثييت نرخ ارز باوجود تورم در داخل و ثياه قيمتها در بازارهاي هدآ) که در گتارش هاي قيلي به عنواو مانع
توليد شناخته مي شد فاقد موضوعيت گرديد و توسط فعاالو اقتصادي مطرح نشد است بر اين
اساس در گتارش مورد نظر عامل سد را توليد شناسايي و گتارش شد است.
 -امتياز هر شاخص از صفر تا د مي باشد و عدد بترگتر به مفهوم بدتر بودو شرايط است.
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دستاوردهاي جديد تالش مسئولين براي رفع موانع توليد در کشور:

تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار

از آنجايي که بهيود محيط کسب و کار اقدامي نيست که در يک مقطع آغاز شود و طي چند مرحله باه اتماام برساد
بلکه ماهيتي پويا دارد و براي عملياتي شدو نيازمند يک سامانه پايش مستمر است ،بر اين اساس قانوو بهياود مساتمر محايط
كسب و كار در  13ماد و  11تيصر در  1931/11 /15تصويب شد.
تشکيل سامانه پايش و بهبود محيط کسب و کار

مرکتيت اصلي اين سامانه ،شوراي گفتگوي بخش خصوصي (موضوع ماد ( )76قانوو برنامه پنجم توسعه) است.
سامانه پايش و بهيود محط کسب و کار در چارچوب شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي ،وزرا و مسئوالو ارشد
تصميمگير دربار مسائل اقتصاد ايراو را ملتم ميکند تا مطالياه توليدکنندگاو کاال و خدماه را در بخشهاي تعاوني و
خصوصي استماع کنند و سپس دربار هر مطاليه ،يا دستور مساعد صادر کنند يا آو را مطابق اختياراه خود رد کنند.

تشکيل كارگروه حمايت از توليد و تشکيل نهاد ويژه رفع موانع قانوني بهبود فضاي کسب و کار
قرار گرفتن تکليف اصالح فضاي کسب و کار در زمره الزمات مصرح در قانون برنامه پنجم توسعه

در قانوو برنامه پنجم مواد  53تا  79به موضوع اصالح فضاي کسب و کار مي پردازد.
مواد  51،71و  75قانوو برنامه پنجم به التاماه مقرراه زدايي مي پردازند.
در ماد  76قانوو برنامه پنجم در راستاي رفع موانع کسب و کار و به منظور تيادل دولت ،بخش خصوصي و تعاوني ها به
سازوکار تشکيل شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي و ترکيب اعضاي آو اشار مي نمايد.
تشکيل هيات نظارت بر مقررات زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوز ها و پروانه فعاليتهاي اقتصادي

هياه نظاره بر مقرراه زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليت اقتصادي به استناد تيصر ( )4ماد ( )7قانوو
اصالح موادي از قانوو برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايراو و اجراي سياستهاي كلي
اصل( ) 44قانوو اساسي از طرآ رئيس محترم جمهور مامور به انجام وظيفه شد است .اين هياه مكلف است براي مواردي
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كه تحقق اين اهداآ محتاج به تغيير قوانين است ،لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هياه وزيراو نمايد .برخي از اقداماه
صوره گرقته توسط هياه متبور به شرح ذيل است:
بررسي و مرور محتوي كتاب راهنماي سرمايه گذاري در دو نوبت
 پي گيري از برخي دستگا هاي مشمول براي اعالم فرآيندهاي مجوزهاي صادر به منظور درج در كتاب ياد شد و تكميلآو
 تهيه و تصويب فرمت استاندارد براي درج اطالعاه مجوزها توسط دستگاههاي اجرايي درخواست از دست اندركاراو و فعاالو اقتصادي ،صاحينظراو ،اساتيد دانشگا ها ،دستگاههاي اجرايي و عموم مردم برايارايه پيشنهاد به منظوركم

در امر تصميم گيري هاي هياه

 درخواست از روساي اتاق هاي تعاوو و بازرگاني به عنواو نمايندگاو بخش هاي غيردولتي براي تعامل بيشتر با هياه ودعوه از آنها براي حضور در جلساه -دعوه از برخي دستگا هاي اجرايي صادر كنند مجوز به منظور رسيدگي فرآيند
صدور مجوزها در انطياق با مقرراه قانوني و ارايه پيشنهاداه اصالحي به آناو
 تدوين و پيشنهاد مصوبه اي براي واگذاري تمام يا بخشي از وظايف قابل واگذاري دستگا هاي مشمول در زمينه صدورمجوز
 بررسي شاخص هاي د گانه كسب و كار و شناخت نقاط آسيب شاخص ها در كشور و مكاتيه با دستگا هاي موثر در هرشاخص براي رفع موانع و نقاط آسيب به منظور بهيود رتيه بين المللي كشور

جمع بندي و نتيجه گيري
 -1نرخ باالي بيکاري از مشکاله جدي و چالشي اقتصاد کشور است .اين نرخ در مناطق شهري به ويژ در
مياو اقشار جواو ،تحصيلکرد ها و زناو بيشاتر اسات .در ساالهااي اخيار فاصاله نارخ بيکااري باين
استاوهاي کشور افتايش داشته و در برخي استاوها اين نرخ در حد نگراوکنند اي باال است.
بيترديد يکي از چالشهاي بازار کار ،فضاي بسته ،بدوو تغيير و آزادسازي نشد قوانين و مقرراه ناظر بر ايان باازار
ميباشد ،که تقاضاي بازار را غيرمنعطف و با مشکل مواجه ساخته اسات .هماين موضاوع سايب شاد اسات تاا کشاور در
شاخص هاي فضاي کسب و کار چه به لحاظ محاسياه انجام شد توسط مرکت پژوهش هاي مجلس و همچنين محاساياه
بانک جهاني از شرايط قابل قيولي برخوردار نياشد .به طور قطع با رفع موانع تولياد و سارمايهگاذاري (از طرياق سااماندهي
فضاي کسب وکار در کشور)،کاهش ريسک سرمايه گذاري از طريق فراهم نمودو امنيت اقتصاادي و سياساي و ايجااد
هماهنگي بين نظام آموزشي و نيازهاي بازار کار ميتواو وضعيت بازار کار و اشتغال را ساماندهي و بهيود بخشيد.
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 -1بايستي اعتراآ نمود که شاخص هاي سهولت کسب و کار در ايراو در سال هاي مورد بررساي اميادوار
کنند نيود و با وجود اقداماه صوره گرفته براي تسهيل فضاي کسب و کار همچناو جايگا اياراو در
شاخص متبور (و عمد زير شاخص هاي آو) در عرصه مقايسه کشاوري در دنياا و در ميااو کشاورهاي
منطقه نامناسب است .خوشيختانه بر اساس گتارش پايش فضاي کسب و کار که توسط مرکات پاژوهش
هاي مجلس تهيه مي شود طي نظرسانجي از فعااالو عرصاه تولياد اهام مشاکاله پايش روي تولياد
شناسايي شد است ،بر اين اساس ضروره دارد رفع اين مشکاله بي درنگ در اولويت کااري متوليااو
امر قرار گيرد.
 -9خصوصي سازي بدوو آزادسازي ابتر است .انتقال مالکيت بنگا هاي اقتصاادي باه بخاش
خصوصي در صورتي به بهيود شرايط اقتصاادي کشاور ماي انجاماد کاه همارا باا آزادي عمال بخاش
خصوصي در انجام فعاليتهاي اقتصادي باشد .رقابتي کردو بازار منوط به رفع موانع کسب و کار اسات.
شکلگيري تشکل هاي مديراو ،کاهش فساد اداري ،ايجاد صنوآ و اتحاديههاي صنفي ،افاتايش امنيات
سرمايهگذاري براي توليد و  ...همه بايد در کاليد ايجاد فضاي مناسب کسب و کار صوره پاذيرد .باراين
اساس از ملتوماه سياستهاي اصال  44قاانوو اساساي ايجااد فضااي مناساب باراي فعاليات بخاش
خصوصي است در غيراينصوره به فرض عملي شدو اصل  ،44نتيجه آو جت واگذاري ثاروه دولات باه
غير دولت نخواهد بود و بدوو ترديد اين واگذاري به رونق و رقابت ختم نخواهد شد.
 -4يکي از ارکاو مهم آزادسازي ،ساد سازي و پاااليش قاوانين و مقارراه در جهات بهياود
فضاي کسب و کار است .در اين راستا ،بازنگري در قوانين و مقرراه موجود در جهت کاهش ماداخاله
غيرموجه حاکميت اکيداً توصيه ميشود .به نظر ميرسد بازنگري قواعد بازي (اعام از قاوانين ،مقارراه،
دستورالعملها ،آيين نامهها و رويههاي کاري) از ضرورههاي مهم براي بهيود فضاي کسب و کار اسات.
به تعيير ديگر در اين مقطع لتوم تنقيح قوانين به جانب تسهيل مشارکت بخاش خصوصاي باه وضاوح
احساس ميگردد.
 -6آنچه مسلم است توانمند سازي از جمله سياستهاي اقتصاادي توساعهاي اسات کاه در
تمام دنيا مورد استفاد است .توانمند سازي از جمله سياستهاي اجتماعي و اشتراک مادار اسات کاه
سه ضلع آو دولت ،نهادهاي مدني و باازار مايباشاند .ايان مهام جات باا ايجااد فضااي مناساب باراي
شکلگيري صنوآ و تشکلها ميسر نيست .تجربه چين در زمينه رشد بخش خصوصي در اقتصااد ايان
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موضوع را به اثياه رسانيد است که محيط کسب و کار مناسب شرط الزم براي رشد بخاش خصوصاي
است و خصوصيسازي به تنهايي و بدوو توجه به التاماه محيط کسب و کار نميتواند از انتقال اقتصااد
از بخش دولتي به بخش خصوصي کفايت کند .به عيارتي بخاش خصوصاي کاه قارار اسات مطاابق باا
سياستهاي کلاي اصال  44وظيفاه تصادي در ماديريتهااي اقتصاادي را عهاد دار شاود الزم اسات
جايگا اش به رسميت شناخته شد وفضا براي فعاليت آو از حيث حقوقي و اقتصادي فاراهم شاود.ايان
به رسميت شناخته شدو در سه نقش قابل تييين است .اول آنکه بخش خصوصي و تشکلي کاه بخاش
خصوصي را نمايندگي ميکند بايد در فرآيندهاي تصميم سااز حضاور داشاته باشاد .باه عيااره ديگار
تصميمي در اقتصاد گرفته نشود مگر آنکه نظر فعاالو بخش خصوصي اخاذ و اساتماع شاود .دوم آنکاه
برخي وظايف مدني که تاکنوو دستگا هاي دولتي آو ها را برعهد داشاتهاناد باه جايگاا اصالي خاود
بازگردد،به تعيير ديگر وظيفه توسعه کسب و کار را به خود اهل کسب و کار بساپاريم .عامال ساوم باه
رسميت شناختن بخش خصوصي در يک تعامل منظم و مستمر بين دولت و بخش خصوصي و تساهيل
فضاي کسب و کار است .به نظر مي رسد با تصويب قانوو بهيود مساتمر محايط كساب و كاار و همچناين
تشکيل شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي بستر قانوني الزم براي تحقق اين مهم تا حدودي فاراهم شاد
است.
 -5تا زماني که فضاي کسب و کار کشور اصالح نشود ،فشار اجتماعي-سياسي باراي ايجااد اشاتغال
منجر به اعمال سياستهاي پولي و مالي انيساطي ميشوند که آثار تاورمي گريتناپاذيري دارد .باه بيااو ديگار
توليد عالو بر نيازهاي اعتياري با موانع حقوقي ،مقرراتي ،نهادي و فناي قابال مالحظاه اي روباه رو اسات و تاا
زماو عدم رفع اين موانع سهل گيري اعتياري کمکي به ارتقاء توليد نمي کند.
 -7شاخص کسب و کار از جمله نشانه هاي سالمت اقتصاد کشورهاست اما همه آو نيسات .باراي
شناخت کامل فضاي کسب و کار بايد اين شاخص را در کنار شاخصاهاي باين المللاي ديگار از قييال شااخص
آزادي اقتصادي ،ريسک اقتصادي و ...قرار داد .اليته هميستگي باالي شاخص ها نشاو مي دهند کاه کشاورهايي
که در اين شاخص رتيه باال کسب مي کنند غاليا از نظر ديگر شاخص هاي اقتصادي هم وضعيت مطلاوبي دارناد
به طوري که 11کشور اول در رتيه بندي از بهترين شرايط رفا اقتصادي برخوردارند.
 براساس چشمانداز  11ساله ،ايراو بايد قدره اول اقتصادي منطقه باشد اين هدآ جت باافراهم نمودو شرايط مطلوب اقتصادي براي مشارکت فعاالنه و رقابتي بخش خصوصي در عرصه داخلاي
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و خارجي اقتصاد ميسر نخواهد بود .پرواضح است که خصوصي سازي واقعي به مفهوم رهاسازي امکاناه
و مديريت دولتي است و ماداميکه مديريت کماکاو در دست دولت باشد خصوصي سازي ابتر و نااموفق
خواهد ماند.
 -9شفاآ سازي و تسهيل قوانين در تمامي عرصه هااي کساب و کاار شاامل کلياه مراحال
فعاليت اقتصادي از مرحله شکلگيري توليد تا انحالل فعاليت ،شارط الزم باراي ترغياب باه مشاارکت
آحاد اقتصادي بويژ سرمايهگذار خارجي است .قطعا" ماداميکه شاخص هاي کساب و کاار در کشاور در
مقايسه با شاخصهاي ساير کشاورها اعام ازعرصاه جهااني و منطقاهاي نااميدکنناد و چشامانادازي
غيرروشن داشته باشد نيايد انتظار تحولي نو در مشارکت جدي سرمايهگذاراو خارجي داشت.
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