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 خالصه مدیریتی

صدی را برای در 01درصد و نرخ بیکاری  32درصد، تورم  0.1صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی 

و روند  که حاکی از ارزیابی مثبت اقدامات انجام شده ه استپیش بینی کرد 3101اقتصاد ایران در سال 

المللی حاکی از به این ترتیب روند شروع شده از نگاه کارشناسان داخلی و نهادهای بین اقتصاد ایران است.

گر اصالحات اقتصادی در بخشهای های کالن اقتصادی در حال بهبود هستند و اآن است که شاخص

های غیر قابل کنترلی به اقتصاد ایران وارد نشود نتایج اقدامات مختلف به طور جدی دنبال شوند و شوک

رو قطعا بروز خواهد کرد. البته باید در نظر داشت که رسیدن به توسعه یافتگی انجام شده در سالهای پیش

های دقیق، ای از سیاستشود و این موضوع نیازمند مجموعهمیهای کالن اقتصادی میسر نبا بهبود شاخص

را تحقق بخشد. یکی  0111انداز منسجم و علمی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که اهداف سند چشم

ریزی یافتگی مورد توجه قرار گیرد اصالح نظام برنامهاز موضوعاتی که باید در راستای رسیدن به   توسعه

های ریزی اقتصادی کشور همواره بین اهداف برنامهت. به طور کلی در نظام برنامهاقتصادی کشور اس

ای و قوانین تصویب شده و عملکرد آنها در دولتهای مختلف شکاف وجود داشته و فقط در برخی توسعه

تر و ای فاصله بین هدف و عملکرد کمتر بوده است و علت آن ریشه در مسائل عمیقهای توسعهبرنامه

بررسی کرد. در این راستا در گزارش حاضر به  یاز دیدگاههای مختلفرا توان آن ناگونی دارد که میگو

( قانون 67قوانین مرتبط با فضای کسب و کار در کشور و کاستن از مقررات و قوانین زائد موضوع ماده )

یت موضوع کسب و کار اهم پرداخته شده است. و فرآیند اجرای آنها برنامه پنجم توسعه و قوانین مرتبط

نظران مورد تاکید قرار گرفته است و کشورهای توسعه یافته نیز این امر بارها توسط کارشناسان و صاحب

اند. اکثر مطالعات اقتصادی حاکی از آن است که مقررات زیاد و مند دنبال کردهرا به طور مستمر و نظام

و یک همبستگی منفی بین این دو مورد ذکر شده دهد دست و پا گیر رشد اقتصادی کشورها را کاهش می

علیت نیز از سوی مقررات دست و پا گیر به سمت رشد اقتصادی  وجود دارد و به احتمال بسیار زیادی

 است. 

 قانونی هایبه لحاظ ظرفیت مباحث مطرح شده در این گزارش گرفته شد این است که ای که ازنتیجه

و مقررات نیز روبرو  قوانینقتصادی وجود ندارد و حتی با تورم خاصی در رابطه با موضوعات ا مشکل

هستیم، مشکل در عدم داشتن نگاه سیستمی به اجرای قوانین است. در کشور با خالص مثبت حذف 

مقررات زائد روبرو هستیم، به عبارت دیگر با حذف قوانین و مقررات زائد قبلی که فرآیندهای کسب و 
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 شود که نتیجه اثربخشی تاکنون نداشته است.و مقرراتی تدوین و تصویب می کند قوانینکار را سخت می

مند و مستند و گردد که به طور نظامقوانین باز می اجرایی بخش زیادی از مشکالت به نحوه همچنین

اجرای  توان گفتمی صورت نگرفته است. اجراییهای دقیق از سوی نهادهای همراه با ارائه شاخص

ط با فضای کسب و کار نهاد متولی مشخصی که اطالعات عملکردی و سیستماتیک دقیق، قوانین مرتب

مکتوب و قابل دسترس برای کارشناسان امر از نحوه اجرای قوانین توسط دستگاههای اجرایی کشور منتشر 

 کند، ندارد. 

ز جمله کاستن از اقتصاد ا ساختاریه بر اینکه اصالحات وبا توجه به مطالب ذکر شده در این گزارش عال

انحصارات دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی، ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد مطابق اهداف قانون اجرای 

قانون اساسی، شفاف ساختن اطالعات در بازارها و اصالح قیمتهای نسبی در  11های کلی اصل سیاست

خصوصی ضا مهیا و آماده حضور بخش های اقتصادی و فاقتصاد بطور پیوسته باید دنبال شود تا زیرساخت

 د.وارائه ش نیز باید در اقتصاد ملی گردد، راهکارهای مشخص در سه بخش قانونی، اجرایی و نظارتی

توان به تدوین قوانین متناسب با ظرفیتهای اجرایی کشور، کاستن از تعداد قوانین، می قانونی راهکارهای از

های کمی و کیفی برای میزان اجرای ات زائد، تعریف شاخصنظارت، بازبینی و اصالح قوانین و مقرر

گذاری، عدم تدوین و تصویب قوانین تکراری قوانین، حذف قوانین مغایر با یکدیگر، اصالح شیوه قانون

توان از مواردی مانند کاهش تعداد مراحل اداری از سوی نهادهای اجرایی، می اجراییاشاره کرد. در بخش 

های الکترونیکی و های الکترونیکی برای انجام امور اداری، تجمیع و اتصال سیستماستفاده از سیستم

های اطالعاتی دستگاههای مختلف اجرایی کشور جهت تسریع در انجام امور، افزایش شفافیت در بخش

مختلف دستگاههای اجرایی کشور، ایجاد یک پایگاه اطالعاتی شفاف، دقیق، کارآمد، بروز و قابل دسترس 

میزان اجرای قوانین مرتبط با دستگاههای اجرایی کشور بخصوص در مورد فضای کسب و کار و قوانین  از

های اجرایی از میزان عملکرد نهادهای مرتبط با فرآیند کسب و کار، آموزش مرتبط با آن، تعریف شاخص

ین به رویکرد دهی اجرای قوانقانونمندی در دستگاههای اجرایی کشور، تغییر رویکرد اداری گزارش

بط با فرآیند کسب و کار نام گیری از نهادهای مرتعملکردی، ایجاد پایگاه اطالعاتی آنالین برای گزارش

توان با کاهش تعدد سازمانهای نظارتی و ایجاد یک ارتباط سیستمی و کشور را نیز می نظارتیبخش  برد.

  .حسن اجرای قوانین تقویت کرد مند میان نهادهای نظارتی موجود در کشور جهت نظارت برنظام
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 مقدمه. 1

تری با فضای کسب و کار کنندگان که به طور ملموسنظران و به خصوص تولیدهمه کارشناسان و صاحب

و قوانین و مقررات زائد و غیر ضروری درگیر هستند اذعان میدارند که با وجود تورم قوانین که اکثرشان 

رسید. فضای کسب و کار به آن دست از تصاد پویا و توسعه یافته توان به یک اقنیز زائد هستند نمی

شود که در مدیریت بنگاهها موثرند ولی خارج از اراده و مدیریت بنگاهها قرار پارامترها و عواملی گفته می

کنندگان قرار ندارد وظیفه دارند. حال چنانچه بهبود عوامل موثر بر کسب و کار در اراده و اختیار تولید

وین قانون و حذف مقررات زائد به عهده قوه مقننه و مجریه است که این کار را به نحو کارآمد و با تد

 .رویکرد اطمینان بخشی به فعاالن اقتصادی و از همه مهمتر نگاه بلندمدت به موضوع ذکر شده انجام دهند

رود که قوانین مصوب ر میقبلی کارآمد نبوده و انتظاتورم قانون در کشور به معنای آن است که قوانین 

( قانون برنامه پنجم توسعه و 67در این راستا در ماده ) .های اداری را تسهیل کنندجدید فرآیندها و رویه

پرداخته شده  موضوع بهبود فضای کسب و کار و زدودن قوانین و مقررات زائدبه  ،سایر قوانین مرتبط

در راستای شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و  این قوانین از جمله ماده ذکر شدهاست. محورهای 

گذار شناسایی مشکالت متعدد حوزه قوانین و مقررات گذاری است. این قانون به لحاظ اینکه قانونسرمایه

گذاری را به نهادی که عمال در فرآیند و جریان امور تولید قرار داده یک قانون مترقی مخل تولید و سرمایه

ما این تنها یک بخش موضوع است بخش دیگر آن رفع مشکالت اجرایی شناسایی شده شود. امحسوب می

ویژه دستگاههای اجرایی است. در ادبیات علمی اقتصادی  نیز به موضوع به از سوی نهادهای مربوطه و 

ه قوانین و مقررات زائد بسیار اشاره شده است. در اکثر کشورها بسته به درجه توسعه یافتگی و نیافتگی ب

لحاظ کمی و کیفی مقررات دست و پا گیر وجود دارد و کشورهای مختلف با توجه به نوع ساختار اقتصاد 

اند. وضعیت اقتصاد ایران در سالهای گذشته به لحاظ کارآمدی نظام اداری و خود به این مهم پرداخته

این موضوع را مقررات موجود چندان مساعد نبوده و نمایندگان بخش خصوصی طی گزارشات متعددی 

المللی منتشره شده از سوی بانک جهانی های بیناند. با این حال شاخصگوشزد و راهکارهایی را ارائه داده

حاکی از آن است که بهبود چندانی در وضعیت کسب و کار ایران صورت نگرفته است. بنابراین قوانین 

ار و تسهیل فرآیندهای کسب و کار اند بهبود چندانی در وضعیت کسب و کمصوب جدید نیز نتوانسته

داشته باشند. تصویب و تدوین قانون بخشی از حل مشکالت اقتصادی است، بخش دیگر آن اجرا و 

ضمانت اجرایی قانون است که بارها از سوی کارشناسان به این مطلب اشاره شده است که نتیجه خاصی 
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اند به لیت اجرای قوانین مصوب را داشتهوئدر پی نداشته است. به عبارت دیگر دولتهای مختلف که مس

اند مشکالت اجرایی را برطرف سازند. این موضوع به نحوه تصویب قانون نیز دالیل مختلفی نتوانسته

گذار در نظر گرفته های اجرایی در تدوین قانون از سوی قانونگردد، به عبارت دیگر شاید ظرفیتبرمی

اق قوانین مربوط به کسب وکار مانند قانون تجارت، بیمه، مالیات، نشده باشد. آشکار است که قریب به اتف

تامین اجتماعی، کار و سایر قوانین مرتبط با حوزه کسب و کار قدیمی و ناکارآمد هستند. به عنوان مثال 

قانون تجارت ایران مربوط به چندین دهه قبل است و هنوز نتوانسته است با تغییرات و تحوالت مسایل 

رسد تغییر رویکرد هم در تصویب قوانین و رایط جدید کسب و کار همگام شود، لذا به نظر میجهانی و ش

مقررات و هم در اجرا باید از الزامات اساسی در این حوزه باشد لذا در این گزارش بدون توجه به خیل 

ردی بیشتر به عظیم قوانین و مقررات مصوب با نگاه به تجربه جهانی، مرور برخی از اقدامات اجرایی مو

توان اصال از ظرفیت قانونی موجود برای تسهیل دنبال این نکته خواهیم بود که آیا با رویکرد موجود می

فضای کسب و کار استفاده کرد. در گزارش پیش رو ابتدا ضرورت تسهیل فرآیندهای کسب و کار و 

( قانون 67ای اصلی ماده )گیرد و در قسمت های بعدی محورهکاهش مقررات زائد مورد توجه قرار می

برنامه پنجم توسعه و قوانین مرتبط و فرآیند اجرای آنها از سوی نهاد مربوطه بررسی شده و سرانجام 

 شود.راهکارهایی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه می

 

 و کاهش مقررات زائد ی کسب و کار. ضروت تسهیل فرآیندها2

ف اداری، مدیریتی اجرائی، حقوقی، اقتصادی، و ... باشد؛ های مختلتواند شامل بخشمقررات زدایی می

دهد بعضی از کشورها از جمله چین ها نشان میهاست. بررسیولی چارچوب کلی آن رفع محدویت

اند از طریق مقررات زدایی به رشد باالیی دست یابند. در قوانین برنامه پنجساله کشور ما نیز توانسته

فع موانع تولید مدنظر قرار گرفته و مطالعه قوانین برنامه اول تا چهارم نشان موضوع مقررات زدایی برای ر

دهنده اختصاص بندهای مختلفی از قوانین به این موضوع است، اما از جمله نکات مهم دیگر این مطالعه 

دن تواند به خنثی کرقوانین برنامه بوده است که وجود آن میزایی در کنار مقررات زدایی وجود مقررات

کند، مثال تغییرات دائمی هایی را به جامعه تحمیل میآثار مفید مقررات زدایی بیانجامد. وضع مقررات هزینه
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هر نهاد منطق درونی خود را داشته و به این ترتیب  0هایی در بر دارد. براساس نظر وبلندر مقررات هزینه

چارچوب موجود به شکل تعدیل و  به همراه فرایند توسعه و تطبیق با شرایط جدید، در درون خود

م را وکند. تغییر این موضوع نیاز به تغییر ساختار و تعدیل مداهای رایج بروز میمقررات زدایی را در قالب

ها، امتیازات و جویی را نیز توسعه دهد. سهمیههای رانتتواند زمینهکند. مقررات گرایی میتوجیه می

گیرد. چنانچه مبالغ انتقالی هنگفت میوههای خاص مورد استفاده قرار ها برای انتقال ثروت به گریارانه

نفع از طریق وارد آوردن فشار به گروهها و سازمانها شود و گاهی افراد ذیباشد؛ زمینه فساد نیز پدیدار می

آیند. هر گونه تالش برای ایجاد فضای رقابتی، کاهش دخالت دولت در صدد افزایش منافع خویش بر می

های رانت جویی را برای ر اقتصاد و گسترش حضور بخش خصوصی، حذف شرایط و مقرراتی که زمینهد

جود آورنده فساد اداری، حذف شرایط دستیابی گروهها و ودهد، حذف شرایط به عده خاصی افزایش می

های تر شدن زمان اجرای طرحسازمانهای خاص به منافع اختصاصی، حذف شرایطی که موجب طوالنی

شود، حذف شرایطی مختلف تولیدی و خدماتی برای بخش خصوصی و گاهی بخش عمومی و دولتی می

ای و داللی سوق های واسطهگذاری را کاهش داده و اقتصاد را به سمت گسترش بخشکه انگیزه سرمایه

به کردند که محاس 3«هان و هیرد»های مقررات زدایی محسوب کرد. توان از جمله فعالیتدهد و ... را میمی

دالر عالوه بر  1762، معادل 0990های اجرا و تبعیت از مقررات برای هر شهروند آمریکایی در سال هزینه

( درباره آثار مقررات بر رشد 0993) 2«مک آوی»های جاری است. همچنین در یک مطالعه دیگر مالیات

به دلیل وضع مقررات بوده  GNPدرصد از کاهش  3الی  0.1بلندمدت انجام داد و مشخص کرد که حدود 

دگی و گستردگی قوانین و مقررات مشوق و محرک یدهد که در اقتصاد ایران پیچها نشان میبررسی 1است.

های های غیر رسمی شده است که جهت گریز از مقررات دست و پا گیر و مزاحمترشد و گسترش بخش

ذاری پرریسک است و نباید فضای اقتصادی گآورند. فضای سرمایهمختلف به اقتصاد غیررسمی روی می

کنندگان و فعاالن اقتصادی احساس ناامنی در فضای کسب و کار پیش ای رقم زد که تولیدکشور را به گونه

روی خود کنند. قوانین و نظام حقوقی کارآمد که به شکلی مناسب فضای اقتصادی کشور را برای امر 

 های اساسی توسعه اقتصادی است.پیش شرط گذاری پیش از پیش تقویت کند ازسرمایه

                                                 
0  . Veblen 

3  . Hahn & Hird 

2. Mac Avoy. 

 13، شماره 02اله، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال .تاری، فتح -1
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یک امر مسلم است و آن اینکه حضور بخش غیر دولتی در اقتصاد عملیاتی نخواهد شد مگر اینکه شرایط 

( 11و بسترهای زیر ساختی الزم مهیا شود. در قوانین مختلفی از جمله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل )

عه و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاراتی مبسوط به نحوه قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توس

ها شده است. اما این موضوع صرفا شرط کافی است گیری یک اقتصاد رقابتی و مبتنی بر نظام قیمتشکل

های غیر دولتی، دولتی و تعاونی دیده شده است، گذار برای توازن بخشی به اندازه بخشکه از سوی قانون

گذار از ایجاد بسترهای رقابتی طبق قوانین پیش را گفته ما این است که مجری هدفی که قانونشرط الزم ا

های غیر داشته است تا چه اندازه عملیاتی کرده است. آیا قوانین و مقررات به نحوی بوده است که بخش

نحوی که مانند اکثر دولتی به راحتی از پس بوروکراسی اداری برآیند؟ کاستن از هزینه مبادله در کشور به 

کشورهای توسعه یافته این هزینه در حداقل مقدار خود قرار گیرد مستلزم اقداماتی به لحاظ قانونی، اجرایی 

و نهادی است. به لحاظ قانونی اقداماتی در راستای کاهش مقررات و بوروکراسی اداری شده است که از 

سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مواد ( قانون اجرای 6توان به ماده )جمله این قوانین می

( قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اشاره 67( و )61(، )73)

داشت. مجری نیز وظیفه عملیاتی کردن قوانین ذکر شده را داشته است که در سالهای اخیر به دالیل 

اند آن طور که شایسته است نهادهای مرتبط و مجری این کار نتوانسته مختلفی این امر محقق نشده است و

ی تولید با سازی فرآیندهای اداری بپردازند و دغدغه فعاالن اقتصادی را فقط به نحوهبه تسهیل و روان

المللی تقلیل دهند. یک وری برای رقابت در سطح داخلی و بینکاراترین مقیاس تولیدی و با حداکثر بهره

دهد عالوه بر اینکه باید زای اقتصادی انجام میلیدکننده و فعال اقتصادی در کشور که امر مولد و اشتغالتو

به بازاریابی، تنوع تولید و افزایش کیفیت محصول خود بپردازد همواره باید در نظر داشته باشد که آیا 

ه در جهت منافع او باشد یا اینکه ساختار داخلی اعم از قانونی، اجرایی و نهادی به شکلی رقم میخورد ک

نظام اداری به کاستن از هزینه مبادله کمک اثر بخشی نخواهد کرد. اطمینان بخشی به اقتصاد کشور در 

سطوح مختلف اعم از مقررات و قوانین، فرآیندهای اجرایی و نهادی از موضوعاتی است که بسیار تاثیر 

تواند واریانس رسیدن به تعادل مینان در فضای کشور میگذار است. همواره باید توجه داشت که عدم اط

توان با کاستن از مقررات اداری و بوروکراسی حداقل در این در اقتصاد ملی را افزایش دهد در حالی که می

ها در کشور در راستای شکوفایی اقتصاد ملی و رقابت پذیری در آن سطح از کار، به کاستن از عدم اطمینان

مدت و بلندمدت هدف ارجحتر همواره رویکرد مدت، میاند. از میان سه رویکرد کوتاهکمک موثری کر
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بلندمدت است و برای رسیدن به اهداف بلندمدت نیز نمیتوان با اقدامات مقطعی و دفعی به آن رسید بلکه 

ین این امر در درجه اول نیازمند ایجاد یک فضای باثبات در اقتصاد کشور در سطوح مختلف و دادن ا

ال ایجاد یک فضای رقابتی در اقتصاد ملی در بستری گذار مبنی بر این که به دنبسیاستعالمت از سوی 

های های اداری غیر ضروری هستیم. اگر نگاهی به شاخصسالم، شفاف و به دور از مقررات و بوروکراسی

خوبی را طی نکرده  شود که اقتصاد ایران در سالهای اخیر وضعیتکالن اقتصادی بیندازیم مشخص می

صندوق بین  رو از وضعیت رکود تورمی خارج شود.شود به تدریج در سالهای پیشاست و پیش بینی می

ا برای اقتصاد ایران در درصدی ر 01درصد و نرخ بیکاری  32درصد، تورم  0.1رشد اقتصادی  المللی پول

انجام شده توسط دولت و روند اقتصاد که حاکی از ارزیابی مثبت اقدامات  ه استپیش بینی کرد 3101سال

 و علمی دقیق های اقتصادی کارآمد،ری با سیاستایران است. به هر حال ارقام ذکر شده برای سال جا

 رسد. چندان دور از واقعیت به نظر نمی

تواند فضای کسب و کار، نظام اداری ناکارآمد، قوانین و مقررات زائد و یکی از دالیل این وضعیت می

تر بیان کرد. یک تولید کننده ساده میتوان این موضوع را کمی شفاف مثالهای اداری باشد. با یک ذبازیکاغ

اندازی یک کسب و کار از مجاری ای ارزیابی کند که برای وی راهاگر فضای نظام اداری کشور را به گونه

شد احتماال به سمت شروع کسب و های مالی در پی داشته باقانونی هزینه زیادی را به لحاظ زمان و هزینه

کار خود از طریق مبانی غیر قانونی خواهد رفت که لزوما جرمی نیز مرتکب نشده است و صرفا به جهت 

پرهیز از هزینه زیاد اقدام از مجاری قانونی و اداری کشور راه دوم را برگزیده است. از این مطلب تحت 

تواند به کاهش درآمد شود که در وهله اول مییاد میگسترش اقتصاد غیر رسمی  عنوان موضوعی به نام

دولت به جهت عدم ثبت وضعیت یک تولیدکننده خاص در نظام اداری کشور و سازمان امور مالیاتی 

بیانجامد. بنابراین موضوعی که به جهت کاستی نظام قانونی و اجرایی به وجود آمده است نهایتا به کاهش 

    گذار به طور مستقیم و سایر تبعات آن به طور غیر مستقیمری و قانونهای مجدرآمد و افزایش هزینه

اندازی یک کسب و کار به جهت اخذ مجوزهای غیر ضروری، شرایط شود. پس افزایش هزینه راهمی

برنده گذاری و... سبب ساز یک سیکل عقبسخت اخذ مجوزها، وجود قوانین مخل تولید و سرمایه

گیری شود. این موضوع به نوعی از مصادیق شکلبخش خصوصی می باخت برای دولت و-باخت

برنده در جریان و فرآیند امر توسعه اقتصادی است. شرایط حاکم بر محیط کسب و کار از مدارهای عقب
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تواند تاثیر چندانی بر آن بگذارد بنابراین این وظیفه قوای مقننه هایی است که یک فعال اقتصادی نمیمولفه

کنندگان بتوانند ای ترتیب و سامان دهند که تولیدست که قواعد بازی و ترتیبات نهادی را به گونهو مجریه ا

در یک محیط مساعد اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهند. رسیدن به اهداف اقتصاد کالن از جمله افزایش 

ودجه دولت، نظام نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ و پایه مالیاتی، تخصیص بهینه ب

گذاری خارجی، عدم وابستگی به بانکی، ارتقای کارکرد بازار سرمایه، افزایش سرمایه -کارآمد پولی

های کسب و کار است. نیازهایی از جمله بهبود مولفهدرآمدهای نفتی و ... منوط به تحقق یکسری پیش

یک رویکرد مسئله محور است. به عبارت های کسب و کار گذار بر فعالیتبازنگری قوانین و مقررات تاثیر

دیگر آنچه که هدف قوانین پیش گفته است این است نظام اداری کشور با حذف مقررات و قوانین زائد 

کارآمدتر شود اگر چه یک نوع چسبندگی در قوانین قبلی وجود دارد که با برخی مالحظات خاص تمایل 

گذاری کرد که فضای ریسک  به فضای عدم اطمینان استای سیبه حذف ندارند. بنابراین نباید به گونه

 کنندگان را بهبود بخشید.بینی و فضای پیش روی تولیدتبدیل شود که نتوان احتمال خطر را پیش

در بانک جهانی تهیه شده،  0997که توسط کوفمن و همکارانش از سال  0های حکمرانی خوبشاخص

های قامات دولتی، توان دولت برای تهیه و اجرای سیاستشامل فرآیند انتخاب، کنترل و جایگزینی م

صحیح و احترام دولت و شهروندان به نهادهایی است که تعامالت اجتماعی و اقتصادی بین آنها را 

کیفیت و شاخص است که یکی از آنها  7های حکمرانی خوب شامل کند. بنابراین شاخصمدیریت می

ها و قوانین و نشان دهنده چگونگی ایجاد و اجرای سیاستاست. این شاخص  چگونگی تنظیم مقررات

شود. این شاخص نشان دهنده مقررات صحیح است که منجر به بهبود و توانمندسازی بخش خصوصی می

بنابراین چگونگی تدوین مقررات و  3میزان دخالت و کنترل دولت در بخشهای مختلف اقتصادی است.

گذار است و ادبیات علمی اقتصادی نیز به این مباحث به طور تاثیرهای اقتصادی بسیار قوانین در شاخص

 اند. جدی پرداخته

این موضوع را به طرز بسیار رساتر و جالبی مطرح کرده است. وی از بازارهای آزاد و  2هرناندو دسوتو

نظور کند و بر کارآفرینی، نوآوری فنی و پویایی ذاتی اقتصاد بدون برنامه )مبخش خصوصی حمایت می

                                                 
0  . Good Governance Indicator 

 . جانی و ندیری 3

2  . Hernando de Soto 
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های پرو هر سال حدود های وی نشان داد که دولتریزی متمرکز( تاکید دارد. بررسیهمان نظام برنامه

کنند. نکته درد آور اینکه این باتالق قانونی رو به گسترش به هیچ نامه جدید تولید میقانون و آیین 36111

حلبی آبادهای حاشیه شهرها زندگی کرده های مردم عادی پرو که اکثریتشان فقیر بوده و در وجه به دغدغه

توجه بود. او متعقد است اکثر مشکالت کشورهای جهان کردند بیو عمدتا در خارج از قانون فعالیت می

ها موضوعاتی حلآید، چرا که راهها برنمیسوم از خارج قابل حل نیست. به بیان دیگر کاری از دست غربی

کند با رهبران کشورهای جهان سوم گفتگو کند، زیرا معتقد ی میمحلی و داخلی هستند. او به شدت سع

های دسوتو که عمدتا در حوزه اقتصاد و است کلیت مشکالت این کشورها شباهت زیادی به هم دارد. ایده

 0انجامد.میسازی زدایی و سادهمقررات زدایی، بوروکراسیمرتبط با سیاست و حقوق است به 

ه آسای ژاپن، به عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که زار بر توسعه معجگذدر بررسی عوامل تاثیر

خوریم، اما آنچه به عنوان یکی از مهمترین دالیل موفقیت ژاپن براساس میدر این امر دخیل بودند بر

. تاسپردازان توسعه مطرح شده است، توانمندی دولت در ایجاد نهادهای موثر در توسعه این کشور نظریه

تاسیس نهادهای اقتصادی موثر و از میان برداشتن نهادها و دستگاههای اداری غیر ضرور و در پیش گرفتن 

های درازمدت به همراه اصالحات ساختاری مهمترین و ریزیهای ریاضتی و تحدیدی و انجام برنامهراه

 3جام گرفته است.هایی بود که توسط دولت در طی مسیر توسعه این کشور انترین فعالیتاساسی

در این قسمت ضرورت و اهمیت ساده سازی و تسهیل فرآیندهای اداری و کاستن از مقررات و قوانین 

( قانون برنامه پنجم 67زائد بحث شد، حال شایسته است که رویکرد قوانین و محتوای محتوای ماده )

 مورد توجه قرار گیرد. توسعه و قوانین مرتبط و اینکه چه اشارات سیاستی دارند در قسمت بعدی

 

 ( قانون برنامه پنجم و سایر قوانین مرتبط 67ماده ) محورهای. 3

شود، ضرورت ثبات های قانون که همواره در نظریه حاکمیت قانون بر آن تاکید میترین ویژگییکی از مهم

وضع قوانین جدید و  گذاران  برای ایجاد تغییرات مستمر در نظام حقوقی، از طریققانون است. اقدام قانون

ترین الزامات قابلیت قانون کند. یکی از مهمرا تضعیف می« قطعیت حقوقی»اصالحات مکرر آنها، اصل 

                                                 
 ن صنایع(، سنجش و بهبود محیط کسب و کار، انجمن مدیرا0266. میدری، احمد و قودجانی، اصالن ) 0

، خرداد 70هایی از ارزیابی عملکرد در دستگاههای اجرایی، سال هفتم، شماره . گزارش پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور، تجربه 3

  0292ماه 
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برای انجام کارکرد راهنمایی شهروندان، ثبات و پایداری نسبی قوانین است. اگر قوانین دائما تغییر یابند و 

شوند و م قانون حکمفرماست دچار مشکل میاصالح شوند، مردم برای اینکه در هر مورد خاص کدا

اند، دستخوش تغییر شده است. در این حالت گونه که آنها فهمیدههمواره نگران خواهند بود که قانون، آن

مدت یا بلندمدت، غیر قابل اتکا خواهد ریزی کوتاهگیری آنان برای برنامهیکی از عناصر اصلی نظام تصمیم

ه قانون به طور مکرر تغییر کند و از ثبات قابل قبول برخوردار نباشد، مردم از بود. از سوی دیگر، چنان ک

وقت و فرصت کافی برای منطبق کردن رفتار خود با تغییرات صورت گرفته برخوردار نخواهند بود. یکی 

ا ترین کارکردهای قانون فراهم آوردن فضایی امن و غیر قابل نقض است تا شهروندان در آن فضا باز مهم

های ریزی و همچنین ایفای تعهدات خود نسبت به دیگران باشند. نگرانیاطمینان خاطر از قادر به برنامه

موجب کاهش شفافیت و کیفیت مقررات شود و از طریق « تورم مقرراتگذاری»شدیدی وجود دارد که 

دازه، نه تنها تهدیدی برای متعددی به نظام اقتصادی انعطاف ناپذیر و راکد بیانجامد. مقرراتگذاری بیش از ان

گیرد؛ چرا که بسیاری از این مقررات با نیز نشانه میشود، بلکه قانونمداری و نظم را رقابت محسوب می

توان گفت که به عبارتی می 0مطالبه سنگین خسارات، افزایش مالیات، جریمه و حتی حبس همراه است.

کند و مال کارآمدی قوانین به مرور زمان کاهش پیدا میکاهد و عوضع قوانین پر شمار از احترام به آن می

 شوند.می ییاجرا فرآیندهای دستگاههای اجرایی نیز در میان قوانین پر شمار دچار ضعف در

انجام کسب »راجع به اثرات نامطلوب کمیت بیش از حد مقررات بر محیط کسب و کار در مقدمه گزارش 

به طور کلی مقررات »آمده است: « پیامدهای ناگواری به همراه دارد مقررات بیشتر،»با عنوان  3111« و کار

های بیشتر... و با تعداد بیشتر بیشتر، با افزایش ناکارآمدی نهادهای عمومی، افزایش تاخیرها و هزینه

گذاری کمتر مرتبط است، در حالی که تاثیری خوشایندی نیز بر کیفیت وری و سرمایهبیکاران، فساد...، بهره

کنند، االهای بخش خصوصی یا عمومی ندارد. حکومت کشورهای فقیر که بیش از همه مقررات وضع میک

کمترین}قابلیت برای اجرا{ و کمترین نظارت و بازرسی را به منظور حصول اطمینان از عدم سوء استفاده 

تاثیری منحرف  دهند.. مقررات بیش از حد،دستگاه قضایی و اخذ رشوه از صاحبان کسب و کار انجام می

شود. افراد ثروتمند و کسانی کننده )فساد برانگیز( بر همان افرادی دارد که به قصد حمایت از آنها وضع می

مندند، توانایی گریز از مقررات دست و پا گیر را دارند و حتی در برخی موارد، تحت که از روابط ویژه بهره

                                                 
.گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تاثیر کمیت و کیفیت مقررات بر محیط کسب و کار، دفتر مطالعات کسب و کار، شماره مسلسل،  0

  0291دماه ، اسفن03202
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 27222س است که طبق نظرسنجی بانک جهانی از بر همین اسا«. گیرندحمایت این قوانین قرار می

که مقررات جز محوری آن « هاسیاست»کشور در حال توسعه، نااطمینانی نسبت به  53شرکت در 

های مصاحبه درصد شرکت 02شود، مهمترین مانع کسب و کار دانسته شده است. حدود محسوب می

در این اند. کسب و کار خود اعالم کردهشده، نااطمینانی نسبت به سیاستهای دولت را مانع اصلی 

-نظرسنجی، موانع کسب و کار به ترتیب اهمیت توسط بنگاهها به این شرح است: عدم اطمینان به سیاست

ثباتی اقتصاد کالن؛ نرخ مالیات؛ فساد؛ هزینه و سهولت دسترسی به منابع مالی؛ گستردگی های دولت؛ بی

ت نیروی انسانی؛ نظام خصوصی و قضایی؛ برق؛ مقررات نیروی جرائم اجتماعی؛ مقررات مالیاتی؛ مهار

مجموع این عوامل تاثیر گذار بر کسب و کار باعث شده  کار؛ حمل و نقل؛ دسترسی به زمین؛ مخابرات

به ترتبیبی باشد که در  3101است که وضعیت ایران به لحاظ رتبه کلی در فضای کسب و کار در سال 

  0شکل زیر آمده است.

 و سایر کشورها 2214سال  در فضای کسب و کار ایران مقایسه رتبه کلی – 1ماره شکل ش

 
Doing Business database :منبع  

شود است و به طور طبیعی نشان از بنابراین شکل فوق برآیند آنچه که فضای کسب و کار ایران نامیده می

ای اخیر با آن روبرو بوده است. دالیل وضعیت نه چندان مساعدی دارد که اقتصاد ایران در طی ساله

                                                 
 همان - 1

کشور  069از بین  013رتبه 

به لحاظ  3101موجود در سال 

جایگاه کلی فضای کسب و کار 

 ای ایرانبر

برا ی خاورمیانه و   016میانگین 

کشور  069از بین  شمال آفریقا

 موجود
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گوناگونی  باعث شده که چنین شرایطی برای فضای کسب و کار ایران پیش آمده است که قوانین و 

 تواند باشد. مقررات بیش از حد، بوروکراسی سخت و نظام اداری نارآمد یکی از دالیل آن می

چهارم توسعه، به تدریج در راستای کاهش نقش  های اول تابا پایان یافتن جنگ تحمیلی و ارائه برنامه

زدایی اقدامات مختلفی ی دولت و گسترش حمایت از بخش خصوصی با استفاده از مقرراتلنظارتی و کنتر

های اول تا سوم توسعه به تدریج به قانون و مقرراتی انجام شد. بخشی از رفتار مقررات زدایی در برنامه

ه چهارم توسعه از آنها نام برده نشد. زیرا عمال به عنوان یک رفتار دائمی در تبدیل شد که سرانجام در برنام

     های قبلی عینا در قوانین و مقررات جدید نهادینه شده بودند، اما برخی از قوانین و مقررات برنامه

 0.های بعدی تکرار شد تا همچنان بتواند سیاست اثرگذار خود را در کاهش مقررات اجرا کندبرنامه

همانطور که مالحظه شد در برنامه های اول تا چهارم توسعه اقداماتی به لحاظ قانونی در خصوص تدوین 

قوانینی که مجری را ملزم به کاهش مقررات و قوانین و تسهیل فرآیندهای کسب و کار کند شده است. در 

و رای سیاستهای کلی اصل چهل، قانون اجبرنامه پنجم توسعهاین راستا و در ادامه قوانین قبلی در قانون 

چهارم قانون اساسی و قانون بهبود مستمر کسب و کار نیز به موضوع ذکر شده پرداخته شده است. در 

جدول شماره یک برخی از مهمترین قوانینی که در خصوص تسهیل فرآیندهای کسب و کار و حذف 

 مقررات زائد وجود دارند آورده شده است. 

 ی قوانین مرتبط با تسهیل فرآیندهای کسب و کارمحورها -1جدول شماره 

 تکالیف قانونی ماده قانونی

های کلی اصل ( قانون اجرای سیاست6.ماده )0

 چهل و چهارم قانون اساسی

حذف مجوزهای غیر ضروری، تسهیل فرآیند 

های دریافت مجوزها، شفاف سازی فعالیت

 اقتصادی

 خصوص تسهیل شرایط دریافت مجوزهادر  ( قانون برنامه پنجم توسعه73.ماده )3

 در خصوص ایجاد یکپارچگی در اخذ مجوزها ( قانون برنامه پنجم توسعه61.ماده )2

در خصوص شناسایی قوانین و مقررات مخل  ( قانون برنامه پنجم توسعه67.ماده )1

 گذاریتولید و سرمایه

شرایط قانونی و به طور کلی اشاره به تسهیل  .قانون بهبود مستمر کسب و کار1

 اجرایی انجام یک فعالیت مولد اقتصادی دارد

                                                 
 .همان 0
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پرویی که سالها به بررسی تطبیقی موانع کسب و کار در اقتصاددان معروف  "هرناندو دسوتو"بنا به گفته 

های مرسوم سیاست را از طریقداخته است، گذار به اقتصاد بازار کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پر

هایی که تاکنون در این خصوص انجام شده بی اثر یا فاجعه آمیز کند و معتقد است تالشاقتصادی رد می

بخش  موانع سخت و جایگاه نظام اداری در کشورهای در حال توسعه،بوده است. براساس نظریه او 

دهد و باعث فرار سرمایه و نیروی انسانی به خصوصی را به اقتصاد زیرزمینی و غیر مولد سوق می

 یسازنمنددر برنامه سوم توسعه ضمن تاکید بر بهبود فضای کسب و کار و توا 0شود.های پیشرفته میکشور

چارچوبی جهت واگذاری  بخش خصوصی با توجه به اصالح ساختار اداری و اقتصادی کشور سعی شد

میل به تجارت خارجی جهت تک های دولتی تبیین شود. در برنامه چهارم توسعه نیز رونق بخشیدنشرکت

توانمند سازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار از اهداف قانون  ،برنامه سوم توسعه نواقص

(  قانون 6و ماده ) قانون برنامه پنجم توسعه( 61و ) (76)تا  (77) (،73) مواددر ادامه قوانین قبلی  بود.

و صدور  سب و کاربه لزوم بهبود فضای ک اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

 چندان رضایت بخش نبوده است.قوانین متقدم نیز پردازند که نتیجه اجرای مجوزها می

 های قانونی مشکلد این است که به لحاظ ظرفیتشوای که از این قسمت گرفته میبنابراین نتیجه

های دیگر شو حتی با تورم قانون و مقررات نیز روبرو هستیم، مشکل اما در بخ خاصی وجود ندارد

به عبارت دیگر با حذف ثبت حذف مقررات زائد روبرو هستیم، رسد در کشور با خالص ماست. به نظر می

کند قوانین و مقرراتی تدوین و قوانین و مقررات زائد قبلی که فرآیندهای کسب و کار را سخت می

تواند این باشد که علیرغم یشود که نتیجه اثربخشی را تاکنون نداشته است. گواه این مدعا متصویب می

ای که خروجی آن در اقتصاد ملی نمایان شود، مشاهده نتیجهای تصویب شده، های توسعهرویکرد برنامه

از فضای کسب و کار حاکم بر  جلسات متعدد و برگزاری نشده است و فعاالن اقتصادی همچنان با تشکیل

تولید و کارآفرینی مولد همچنان دارای دهد که فضای یکنند و آمارها نیز نشان مابراز نارضایتی می کشور

هایی است که نیاز به اصالحات موثر دارد. همواره باید در نظر داشت که گسترش بخش واقعی و پیچ و خم

شود و این امر نیز مولد اقتصاد است که منجر به افزایش اشتغال، رشد اقتصادی باال و کاهش تورم می

های صحیح و علمی اقتصادی به نفع اقتصاد کالن و استفاده و اتخاذ سیاستنیازمند ثبات در فضای 

                                                 
 (0291. فاطمی امین، سید رضا و همکاران ) 0
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مشکالت متعددی از مرحله تصویب قوانین تا مرحله اجرا وجود است. در مجموع  بخشهای مولد اقتصاد

دارد که مانع از این شده است که قوانین مصوب نتایج موثری را داشته باشد. در قسمت بعدی این موضوع 

  الذکر چگونه بوده است.اجرای قوانین فوقروند شود که بررسی می

 

 . روند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با کاهش مقررات زائد4

اند، اما برخی از قوانین ذکر شده در رابطه با فضای کسب و کار در کشور تا حدودی اجرایی شده

 المللی نیز گواه این مدعاست.ی بینهاها و نتایج چندان مثبتی نمایان نشده و آمارها و شاخصخروجی

جزئیات و آخرین اطالعات از میزان اجرای برخی از این احکام و قوانینی که ناظر بر تسهیل فرآیندهای 

 کسب و کار است  عبارتند از: 

ماه از ابالغ قانون برنامه  2های اجرایی موظفند حداکثر تا دستگاه( قانون برنامه پنجم: 72. صدور ماده )1

ها به اخذ مجوز و همچنین شیوه های مربوط و مبانی قانونی موکول بودن فعالیتنجم، نوع مجوز، فعالیتپ

 صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر به آن را به کارگروهی اعالم کنند.

های هها، فقط تعداد معدودی از دستگاهای واصل شده به مرکز پژوهشبراساس گزارشگزارش اجرا: 

اند. پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، به دلیل عدم تصریح ی اطالعات ضروری را ارسال کردهاجرای

ریزی و نظارت راهبردی برنامه( در قانون مذکور معاونت 73مسئولیت اجرا و محل دبیرخانه کارگروه ماده )

ها برای صدور از دستگاه آوری اطالعاتهای اجرایی نسبت به جمعرئیس جمهور با ارسال نامه به دستگاه

مجوزها اقدام کرد و به منظور تسریع در اجرای وظایف محوله در این ماده، گروهی را که اعضای آن 

ریزی را الی آموزش و پژوهش مدیریت برنامهخارج از معاونت مذکور بودند به اتکا و پشتوانه موسسه ع

های اجرایی اطالعات خود را برای از دستگاههای این گروه فقط تعداد کمی تشکیل داد. براساس گزارش

ارسال شده به دلیل نبود استاندارد واحد بر آن، قابل ( ارسال داشتند و اطالعات 73عملیاتی نمودن ماده )

ریزی و راهبردی رئیس جمهور، با انفصال موسسه . براساس گزارش معاونت برنامهاستفاده نبوده است

ریزی رئیس جمهور، و انتقال آن به نهاد ریاست جمهوری در رنامهعالی آموزش و پژوهش مدیریت و ب

  ، فعالیت کارگروه یاد شده نیز عمال معلق رها شده است.0290شهریور ماه 
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نفر از مجلس شورای اسالمی  2نفر از دولت و  6کارگروهی با حضور ( قانون برنامه پنجم: 72. ماده )2

ها را با جم، وجاهت قانونی مجوزهای اعالم شده توسط دستگاهماه پس از ابالغ قانون برنامه پن 9ظرف 

های های صدور و تمدید و مجوز بررسی کرده و دستورالعملرویکرد تسهیل، تسریع و کاهش هزینه

 کنند.های اجرایی لغو یا اصالح شده میها و روشجدیدی جایگزین دستورالعمل

( قانون برنامه پنجم مستقر 73گزارش کارگروه ماده ). در آخرین 0290گزارش شهریور ماه  گزارش اجرا:

 1ظرف حدود »( آمده است: 0290ماه ریزی )شهریور در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

جمع آوری  3، در اجرای فاز 0ماه آینده کلیه اطالعات و گردش کارهای مجوزهای تصویب شده در فاز 

هفته دیگر به طور متوسط در هر هفته بیش از  3این اساس، از حدود  شود و برشده و آماده تصویب می

الزم به یاد آوری است با تفکیک موسسه عالی آموزش و «. خواهد بود. 2مجوز آماده تصویب در فاز  31

جمهوری،  فعالیت کارگروه مذکور مسکوت ریزی و الحاق آن به نهاد ریاستپژوهش مدیریت و برنامه

 ( را از دست داد.73ریزی عمال ابزار الزم برای ادامه روند عملیاتی کردن ماده )رنامهماند و معاونت ب

( موظف است شرایط صدور مجوزهای 73کارگروه ماده )( قانون برنامه پنجم: 72ماده )« 1». تبصره 3

 کسب و کار را شفاف و آنها را در پایگاه اینترنتی و به صورت کتاب سالیانه منتشر کند.

  این حکم اجرا نشده است.اجرا: گزارش 

هایی که برای صدور مجوز یا ارائه خدمات، مبالغی دستگاه( قانون برنامه پنجم: 72ماده )« 3». تبصره 4

  ( قانون مجازات اسالمی خواهند بود.711غیر قانونی مطالبه کنند، مشمول مجازات ماده )

 .از اجرای این حکم، گزارشی در دسترس نیست گزارش اجرا:

های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از در مورد آن دسته از فعالیت( قانون برنامه پنجم: 62. ماده )5

ها، عملیات صدور مجوز باشند، دستگاه اصلی موظف است با هماهنگی سایر دستگاهمتعدد می هایدستگاه

های فرعی واحد، دستگاه را از طریق پنجره واحد مجازی یا حقیقی انجام دهد. در ایجاد فرآیند پنجره

 صدور مجوز موظفند با دستگاه اصلی همکاری الزم را به عمل آورند.

براساس اطالعات واصله، تمهیدات فنی برای اجرای این ماده در برخی دستگاههای دولتی  گزارش اجرا:

 منتشر نشده است. دقیقیآغاز شده است، اما از میزان و نحوه اجرا و اثربخشی آن اطالعات 
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( قانون برنامه 61( قانون بهبود مستمر کسب و کار، حکم ماده )6الزم به یاد آوری است در تبصره ماده )

درسالهای اخیر، قوه مقننه با تصویب چندین قانون، تالش چشمگیری برای بهبود  پنجم، دائمی شده است.

-ر مجوزهای سرمایهمحیط کسب و کار به ویژه تسهیل ورود فعاالن اقتصادی به کسب و کارها و صدو

گذاری به عمل آورده است؛ به طوری که در برخی موارد با پدیده اشباع یا تورم احکام قانونی و تصویب 

قانونی موازی مواجه هستیم. به دالیل مختلف از جمله عدم اهتمام دولت به اجرای برخی از این  احکام

قوانین و نیز نواقصی در تدوین این قوانین، برخی از این احکام به طور ناقص اجرا شده و بازدهی و اثر 

 0اند.گذار و فعاالن اقتصادی را نداشتهبخشی مورد انتظار قانون

این دبیرخانه از ابتدای تشکیل تاکنون به انجام مطالعات زیربنایی و اولیه در  ون برنامه پنجم:( قان67ماده )

های اطالعاتی الزم پرداخته گذاری و تشکیل بانکخصوص قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه

ده ناظر بر شناسایی این ما 3ولی تاکنون گزارشها و راهکارهای قانونی به کمیته مزبور ارائه نکرده است.

مقررات زائد توسط فعاالن بخش خصوصی و پیشنهاد برای حذف و اصالح آنهاست. البته اخیرا تعامل 

شود که در ادامه به این موضوع پرداخته برگزار می یدولت و بخش خصوصی افزایش یافته و جلسات

 خواهد شد.

( قانون اساسی که در راستای روان 11)های کلی اصل ( قانون اجرای سیاست6ماده ) صهمچنین در خصو

عملکرد در خصوص  گزارش دهمین در ،سازی محیط کسب و کار و کاستن از بوروکراسی اداری است

طالع رسانی قانون ا( قانون اساسی که از سوی پورتال 11های کلی اصل )( قانون اجرای سیاست6ماده )

 است: آمده( منتشر شده 11اصل )

 یف و مواد قانونی مرتبط با مجوزها و فرآیندهای ناظر بر کسب و کارهاتکال -2جدول شماره  

 خالصه عملکرد موضوع تکلیف مستند قانونی ردیف

0 

و ( 0تبصره های)

(3) 

 ( 6ماده ) 

 

اصالح، تهیه و تدوین مقررات ناظر بر 

گذاری  ها و مجوزهای سرمایه صدور پروانه

و کار با رویکرد حذف مجوزهای  و کسب 

ری، از سوی دستگاه های دولتی و غیرضرو

در کلیه استان ها  ستادهای سرمایه گذاری

تشکیل و متشکل از اعضای قانونی در 

حال فعالیت و رسیدگی به شکایات 

عملکرد این ستادها و عملکرد  .هستند

                                                 
 "گزارش نظارتی از نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار "مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،  .گزارش 0

  21/1/0293، مورخ 23102162گروه مطالعات کسب و کار، شماره مسلسل 

  1/03/0290پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، مورخ مرکز  گزارش 3
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 خالصه عملکرد موضوع تکلیف مستند قانونی ردیف

مراجع صدور مجوز با هدف ارایه  پاسخ 

به متقاضی حداکثر ظرف مدت ده روز از 

تاریخ ثبت درخواست و انجام کار، صدور 

پروانه، مجوز یا عقد قرار داد حداکثر ظرف 

طرح اعتراض متقاضی در  -مدت یک ماه 

ستاد سرمایه گذاری استان و یا هیات 

فرا استانی حسب مورد و  سرمایه گذاری

در صورت عدم انجام تعهد از سوی مرجع 

 ذیربط

هیات رسیدگی فرااستانی در فصل 

ارایه  "گزارش نهادهای موضوع قانون"

 شده است.

3 
 (2تبصره )

 (6ماده )

انتشار کتاب راهنمای سرمایه گذاری در 

کلیه فعالیتهای اقتصادی و تجدید نظر 

 محتویات کتاب هر شش ماه یک بار

قانون  73براساس حکم مقرر در ماده 

برنامه پنجم توسعه کشور، تکلیف انتشار 

کتاب راهنمای سرمایه گذاری تحت عنوان 

ه عهده کارگروه موضوع ب "کتاب سال"

این ماده گذارده شده است. نظر به اینکه 

کتاب مذکور تنها مستند تعیین تکالیف 

 2متقاضیان سرمایه گذاری است )تبصره 

قانون( و اعمال مقررات مربوط به  6ماده 

انجام فعالیت یا ارایه خدمات موضوع ماده 

قانون برنامه پنجم توسعه خارج از  73

کتاب سال ممنوع است  موارد منتشره در

قانون برنامه پنجم  73ماده  0)تبصره 

توسعه(، امکان انتشار بیش از یک کتاب 

راهنما توسط دو یا چند مرجع قابل تصور 

 93نمی باشد. لذا با در نظر گرفتن ماده 

 11قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 

قانون برنامه  337قانون اساسی و ماده 

اجرای آن دسته پنجم توسعه )عدم امکان 

از مقررات قانون اجرای سیاستهای کلی 

قانون اساسی در طول سالهای  11اصل 

برنامه پنجم توسعه که با مقررات قانون 

برنامه پنجم درتناقض است( ، تکلیف 

انتشار کتاب راهنمای سرمایه گذاری در 
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 خالصه عملکرد موضوع تکلیف مستند قانونی ردیف

طول سالهای برنامه مذکور از وزارت امور 

ه گذاری اقتصادی و دارایی )سازمان سرمای

و کمکهای اقتصادی و فنی ایران( ساقط 

 است. 

بدیهی است تا زمان انتشار کتاب مورد 

اشاره)کتاب سال( توسط کارگروه ماده 

، آخرین کتاب منتشر شده توسط 73

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای 

و 0269در سال   اقتصادی و فنی ایران

نسخه الکترونیکی مندرج در پایگاه 

اینترنتی  

www.doingbusinessiniran.ir 
 مالک عمل خواهد بود.

2 
 (4تبصره )

 (6ماده )

زدایی و تسهیل شرایط  نظارت بر مقررات 

های  فعالیت صدور مجوزها و پروانه

از طریق تشکیل هیات نظارت بر اقتصادی 

 مقررات زدایی

در اجرای این تکلیف طی حکم شماره 

اعضای  32/00/0266مورخ  306266

بر مقررات زدایی و تسهیل هیات نظارت 

شرایط صدور مجوز ها و پروانه فعالیت 

اقتصادی توسط رییس جمهور وقت 

منصوب شدند. متعاقبا با پیشنهاد وزیر 

امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس 

جمهور، با عضویت معاون امور بانکی، 

بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های کلی 

زمان قانون اساسی و رییس کل سا 11اصل

سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و 

فنی ایران ترکیب آن تکمیل و پس از آن 

سازمان سرمایه دبیرخانه هیات نیز به 

گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 

 منتقل شد. ایران

1 
 (6ماده )

 (5ذیل تبصره )
 6تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی ماده 

آیین نامه موضوع این بند طی مصوبه 

 –ک 10227/ت99191 شماره

کمیسیون موضوع اصل 06/1/0266مورخ

قانون اساسی و اصالحیه آن طی  026
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 خالصه عملکرد موضوع تکلیف مستند قانونی ردیف

مورخ  012319/10227مصوبه شماره 

در هفت فصل )شامل  09/6/0266

تعاریف، تسهیل و تسریع صدور مجوز، 

ستاد سرمایه گذاری و هیات رسیدگی، 

کتاب راهنما، هیات نظارت، بهبود فضای 

ت عمومی(، ابالغ کسب و کار و مقررا

 شده است.

الزم به ذکر است هیچگونه اقدامی دراین 

خصوص در دوره مورد نظر از سوی 

 دستگاههای ذیربط، گزارش نشده است.

 ( قانون اساسی44های کلی اصل )گزارش عملکرد قانون اجرای سیاست دهمینمنبع: 

جانبه، فراگیر و مستمر باشد  با توجه به آنچه که در سطور قبلی گذشت اقداماتی که به نحو همه

اند اما آن طور که نتایج آن تاکنون صورت نگرفته است و دستگاههای مربوطه هر چند اقداماتی داشته

به عنوان مثال در ادامه به بررسی عملکرد  در آمارها و شواهد قابل مشاهده باشد اتفاق نیفتاده است.

پردازیم ( قانون ذکر شده است می6مرتبط با اجرای ماده )گذاری استانی که از سازمانهای ستادهای سرمایه

های کلی اصل ( قانون اجرای سیاست6تا مشخص شود این نهاد تا چه اندازه در راستای اهداف ماده )

 ( قانون اساسی گام برداشته است. 11)

نهای صنعت، معدن ماریزی وی و رؤسای ساز گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه ستاد سرمایه

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل حفاظت و تجارت، جهاد کشاورزی، 

دریافت مجوز برای فعالیت های زیست هر استان و به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضیان  محیط

یخ دریافت اعتراض، به این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تار شود.  اقتصادی تشکیل می

ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رییس  موضوع در چارچوب مقررات دستگاه های ذی

کند و فرد یا افراد متخلف را به هیأت  ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر می

مجازاتهای مقرر  اد را تأیید نماید بهگونه افر چنانچه هیأت، تخلف ایننماید.  ربط معرفی  ت اداری ذیتخلفا

( محکوم خواهند شد. 6/9/0263( قانون رسیدگی به تخلفات اداری )مصوب 9به بعد ماده)« د» در بندهای

جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر 
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تگاه های فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در است. در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دس

یی یا معاون وی به و دارا  هیأتی متشکل از معاونین دستگاه های یادشده و به ریاست وزیر امور اقتصادی

 این تبصره رسیدگی خواهد شد.ترتیب مقرر در 

گذاری یا هیات رسیدگی،  ایهبه منظور دریافت، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی و ارایه گزارش به ستاد سرم

دبیرخانه ستاد در سازمان های امور اقتصادی ودارایی استانها و دبیرخانه اجرایی در سازمان سرمایه گذاری 

شود، دبیر هیات رسیدگی، رییس سازمان و دبیر ستاد، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی  تشکیل می

ارایه شده  1322شش ماهه اول سال این ستادها در  استان است. در ادامه، وضعیت عملکرد و جلسات

 است که به طور نمونه به بررسی مشکالت برخی از واحدهای تولیدی پرداخته است.

 

 1322در شش ماهه اول سال  خالصه عملکرد هیأت رسیدگی فرااستانی -3جدول شماره

تاریخ و شماره 

 جلسه

 نتیجه موضوع

 جلسه شانزدهم

 06/1/0293مورخ 

ی به شکایت شرکت آریا پترو باختر از رسیدگ

وزارت صنعت معدن و تجارت بخاطر تأخیر 

 در صدور مجدد جواز تأسیس

به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای هیات 

رسیدگی فرااستانی، جلسه لغو شد و متعاقبا شکایت 

مذکور در جلسه هفدهم بعد از رسیدگی به شکایت 

برز شرکت شهرک صنعتی کیهانی صنعت ال

 )ساوجبالغ( مورد رسیدگی قرار گرفت.

 جلسه هفدهم

 33/1/0293مورخ 

ادامه رسیدگی به شکایت شرکت شهرک  .0

صنعتی کیهانی صنعت البرز )ساوجبالغ( از 

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 

 ایران

رسیدگی به شکایت شرکت آریا پترو باختر از  .3

وزارت صنعت معدن و تجارت بخاطر تأخیر 

 دور مجدد جواز تأسیسدر ص

ماه از زمان ابالغ مصوبه  1با توجه به گذشت حدود  -0

( و  36/00/0293هیأت رسیدگی فرا استانی )مورخ 

مشاهده انحراف فرآیند تصمیم گیری در استانداری 

البرز از نص صریح مصوبه هیأت رسیدگی و عدم 

اقدام موثر مسئولین استان یاد شده نسبت به اجرای 

ت و ارسال پاسخ به نامه های شماره مفاد رأی هیأ

-0-30و شماره  36/0/0293مورخ  30-0-0101

رئیس هیأت رسیدگی فرا  36/3/0293مورخ  2179

 33/1/0293استانی، موضوع مجددا در جلسه مورخ 

هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت و هیأت ضمن انتقاد 

از عملکرد استانداری البرز و سازمان صنایع کوچک 

مقرر  36/00/90لزوم اجرای مصوبه مورخ  و تایید بر
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تاریخ و شماره 

 جلسه

 نتیجه موضوع

نمود مراتب مجددا از استانداری البرز پیگیری و نتایج 

ظرف دو هفته جهت اتخاذ تصمیم مناسب به هیات 

 گزارش شود.

هیأت ضمن وارد دانستن اعتراض شرکت آریا پترو  -3

باختر، دستور تجدید رسیدگی صادر نمود و نماینده 

مینان خاطر داد که وزارت صنعت معدن و تجارت اط

جواز تأسیس شرکت مذکور ظرف مدت یک هفته 

صادر شود. سپس وزارت یاد شده طی نامه مورخ 

اعالم نمود ظرف مهلت تعیین شده مجوز  0/1/93

مربوطه را حسب مصوبه هیات صادر خواهد نمود. 

با توجه به تأخیروزارتخانه مذکور در اجرای 

بت در مورخ تصمیمات هیأت، نامه پیگیری طی دو نو

ارسال و نهایتا با صدور جواز  01/7/93و  30/1/93

توسط  07/7/93تأسیس شرکت یاد شده در تاریخ 

 وزارت مذکور،  پرونده مزبور مختومه شد.

جلسه هجدهم 

 9/1/0293مورخ 

خصوص ادامه رسیدگی و صدور رأی در 

شکایت شرکت شهرک صنعتی کیهانی صنعت 

نایع کوچک و البرز )ساوجبالغ( از سازمان ص

 شهرکهای صنعتی ایران

با توجه به گذشت دو هفته از تصمیم جلسه مورخ 

و عدم اجرای تصمیمات هیأت رسیدگی  33/1/0293

فرا استانی از یک سو و دریافت نامه شماره 

استاندار البرز مبنی  33/1/0293مورخ  33191/0/30

بر اعالم مخالفت با صدور مجوز احداث شهرک 

وسط شرکت کیهانی در شهرستان صنعتی خصوصی ت

ساوجبالغ و اعالم ایراد نسبت به صالحیت هیات 

رسیدگی فرااستانی در رسیدگی به این شکایت، 

جلسه هجدهم هیأت جهت تعیین تکلیف نهایی در 

خصوص موضوع تشکیل شد و ضمن تایید 

صالحیت قانونی هیات برای ورود به این پرونده و 

ونت برنامه ریزی شکایت مقرر شد با مداخله معا

وزارت کشور اجرای مصوبه هیات پیگیری و نتیجه 

ظرف دو هفته جهت اتخاذ تصمیم مناسب گزارش 

 شود.

   منبع: دهمین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل )44( قانون اساسی
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ستند و همراه با ارائه مند و مگردد که به طور نظامی اجرای قوانین باز میبخش زیادی از مشکالت به نحوه

های دقیق از سوی نهادهای مجری قانون صورت نگرفته است. بنابراین نحوه رسیدگی و اجرای شاخص

قانون نیز حائز اهمیت است، به عنوان مثال در رابطه با جدول فوق اگرچه اقداماتی انجام و به مشکل 

و مقررات زائدی حذف شود، نشده است  شده است اما این موضوع منجر به اینکه قوانینشرکتها رسیدگی 

و فقط به یکسری اقدامات اجرایی و موردی بسنده شده است. بنابراین نحوه رسیدگی باید عالوه بر اینکه 

شود باید منجر به زدودن مقررات زائد و کاهش موانع نیز بشود و سرانجام اینکه شامل حل مشکالت می

کسب و کار بوده و حال این ماده قانونی شناسایی شده و ترتیبات  ذکر شود فالن ماده قانونی زائد یا مانع

ای در نظام اداری و اجرایی کشور در اصالح یا حذف آن نیز چنین است، حال آنکه چنین فرآیند و پروسه

قوانین مصوب از سوی  شود. بخش دیگر موضوع این است کهخصوص فضای کسب و کار مشاهده نمی

بسته به نوع سازمان، جایگاه و مسولیت اجرایی تواند می و این امر گرددی نمیمجری به طور کامل اجرای

 آن متفاوت باشد. 

در تحقیقی که در رابطه با فرآیند اخذ مجوزهای مورد نیاز کسب و کار با تاکید بر فرآیند ثبت شرکتها در 

ربوط به نحوه تدوین انجمن مدیران صنایع از سوی نگارنده انجام شد مشخص شد که یکسری نواقصات م

های اجرایی است و بخش دیگر نیز به دستگاه قوانین و عدم بازبینی و نظارت آن با توجه به ظرفیت

داند اما گردد به عبارت دیگر دستگاه اجرایی با وجود اینکه مشکالت اجرایی خود را میمیاجرایی بر

هادهای نظارتی و درخواست گزارشات کند و شاید در اینجا نقش نتالش مستمری برای رفع آنها نمی

یک موضوع دیگر که باعث  0تر شود.بندی شده از سوی نهادهای نظارتی پررنگمکتوب، دقیق و شاخص

آشفتگی، عدم انسجام و عدم هماهنگی در اجرای قوانین شده است تعدد قوانین و تکراری بودن آنهاست 

مثال در رابطه با موضوع فضای کسب و کار به طور گذاری در کشور است. به عنوان که از معضالت قانون

( قانون 6دقیق مشخص نیست که مالک عمل در راستای بهبود فضای کسب و کار کدام قانون است؟ ماده )

( قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بهبود مستمر کسب 67های کلی اصل چهل و چهار، ماده )اجرای سیاست

ی در راستای بهبود فضای کسب و کار هستند و مالک عمل دستگاه و کار و سایر قوانین مرتبط همگ

                                                 
انجمن مدیران صنایع، بررسی فرآیند مجوزهای مورد نیاز برای شروع کسب و کار) با تاکید بر فرآیند ثبت شرکتها و لزوم بهبود  . 0

 69، شماره 0293آنها(، واحد پژوهش، اسفند 
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اجرایی به طور دقیق مشخص نیست و این امر از موضوعاتی است که تبدیل به مشکل دیگری در راستای 

 بهبود وضعیت اقتصاد ملی شده است. 

پردازیم. الزم بوطه میتوسعه و عملکرد اجرایی آن توسط نهاد مر 0( قانون برنامه پنجم67در ادامه به ماده )

( در قالب پیشنهاد، مقاالت، کتب و سایر 67به ذکر است که اتاق بازرگانی ایرانی در خصوص ماده )

های مخل تولید و  برداشته است و قوانین، مقررات و بخشنامهاقدامات الزم گامهای موثری را 

داده است. البته شناسایی تمام قوانین را تا حد امکان به مجریان و نهادهای مرتبط انعکاس  گذاری سرمایه

ها از جمله امور گمرکی، مالیاتی، پولی و بانکی، تامین اجتماعی و .. نیازمند اقدامات زائد در تمام حوزه

تواند از سوی نهاد مربوطه بیشتر مورد توجه قرار گیرد و این پایش باید بصورت مستمری است که می

ربط برگزاری جلسات در خصوص شناسایی قوانین و مقررات مخل سیستماتیک صورت بگیرد. دستگاه ذی

شود که شرط الزم است  اما گذاری را انجام میدهد که در وهله اول گامی مثبت تلقی میتولید و سرمایه

نهادها از ( این است که تعامل دوسویه بین این نهاد و سایر 67کافی نیست. الزمه موفقیت دبیرخانه ماده )

و دولت وجود داشته باشد. متن  شورای اصناف کشور عاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران،جمله اتاق ت

 ( تشکیل داده به شرح زیر است: 67یکی از جلساتی که دبیر خانه ماده )

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در روز دوشنبه به تاریخ 67جلسه کمیته موضوع ماده  شانزدهمین

  ید:گردگزار اتاق ایران بر در 37/2/92

در این جلسه که با حضور نمایندگان سران قوای سه گانه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، گزارش و پیشنهاد دبیرخانه 

                                                 
ان موظف است با همکاری و حضور اتاق تعااون مرکازی جمهاوری اساالمی     اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایر "-67متن ماده   . 0

گذاری در ایران اقدام نمایاد و باا    های مخل تولید و سرمایه ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه

هاای آنهاا بطاور مساتمر      الت و خواساته نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسای و پاردازش مشاک   

ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظاف اسات    گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته

 کارهای قانونی الزم را بررسی و پیگیری نماید. شده راه ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه

های مزاحم، خأل قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قاوانین و   وع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامهگزارشهای موض -0تبصره 

گاذاری و تولیاد و صاادرات و     همچنین پیشنهاد اصالح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سارمایه 

خادمات در ایاران هماراه باا ارتقااء کیفیات و رشاد تولیاد و ماوارد مرباوط باه            شاده کاالهاا و    اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام

 گذاریها و ظرفیتهای موجود است. گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه سرمایه

و  ( قانون اساسی11عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم) کمیته یک نسخه از همة گزارشهای ارسالی را به شورای -3تبصره 

 "نماید. ( این قانون ارسال می61وگو موضوع ماده) شورای گفت
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که ترتیبات و تقسیم  0/2/0290مورخ   د درآمدجدی 01/6مبنی بر قطع اثر نمودن از بخشنامه موسوم به 

بندی های ویژه ایی را در خصوص نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در پروژه ها قائل شده است و 

10 در حال حاضر توسط سازمان تأمین اجتماعی اجرا می شود، و همچنین ملغی االثر کردن بخشنامه 

که بجای مالک قرار دادن  06/2/0262مورخ جدید درآمد  01/1و بخشنامه  7/1/0261جدید درآمد مورخ 

لیست ارسال شده از سوی کارفرما ترتیبات و ضرایبی خاصی را مقرر نموده است مطرح و مورد بررسی 

انون حداکثر استفاده از توان تولیدی و در عین حال، این پیشنهاد، اعمال حکم موضوع ماده ق .واقع شد

را در خصوص قراردادهای پیمانکاری را به عنوان راهکار  0290کشور مصوب خدماتی در تأمین نیازهای 

ترجیحی در برداشت به این معنی که سازمان تأمین اجتماعی ماده مزبور را مرعی نماید. اما، نمایندگان 

، که "قراردادهای اجتماعی"بور بهمز 01سازمان تأمین اجتماعی با ادعای محدودیت حکم موضوع ماده 

ن را معین و مشخص نمی دانند، قائل به تعارض بخشنامه های فوق با مفاد ماده قانونی یادشده مصداق آ

سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان " :نبودند. ماده قانون یادشده مقرر داشته است

ون مصالح را قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بد

 بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید.

فهرست توسط  استاعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع  -تبصره 

مجمع تشخیص مصلحت  39/6/0279( قانون کار مصوب 016، طبق ماده )پیمانکار و عدم انجام تعهدات

های بعدی آن و شکاایت  و اصالحیه2/1/0211( قانون تأمین اجتماعی مصوب 39( و )36نظام و مواد )

. در نهایت "کند نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می

کمیته تصمیم بر این گرفت تا استفسار مقتضی در باره ماده قانونی مذکور از مجلس شورای اسالمی به 

به عمل بیاید و همچنین توأماً پیش نویس آئین نامه  "قراردادهای اجتماعی"ور رفع ابهام از عبارت منظ

ارایه شده از سوی نماینده محترم ریاست جمهوری در کمیته با در نظر گرفتن مالحظات مورد نظر 

ویب ارائه دبیرخانه کمیته با همکاری سازمان تأمین اجتماعی نهائی شده و به مرجع ذی ربط جهت تص

  0گردد.

                                                 
 ( قانون برنامه پنجم توسعه 67.سایت دبیرخانه ماده ) 0
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قانونی مرتبط با  های توجه به شرایط فعلی کشور، در صورت اجرای صحیح و استفاده مناسب از ظرفیت با

با توجه به مواد این . دشد و توسعه اقتصاد ملی ایفا نمایتواند نقش موثری را در ر یم فضای کسب و کار

فرایندهای مربوط باشد.  های تصمیم سازی و بهبودرسد؛ روح حاکم بر آن، ایجاد سازوکار قانون، به نظر می

های زیادی را برای تصمیم سازی و رفع موانع بهبود فضای کسب و کار ایجاد  این قانون، ظرفیت در واقع

 61کند. برای دستیابی به چنین هدفی، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، موضوع ماده  می

ن قانون، دائمی شده و به هسته مرکزی و محور اصلی تبدیل گردیده قانون برنامه پنجم توسعه کشور، در ای

شود،  است. این نهاد عالوه بر آن که محلی برای تبادل نظر و تصمیم سازی در اقتصاد کشور تلقی می

های ملی بهبود محیط کسب و کار و فرایندهای  ای برای پایش دائمی روند پیشرفت کار، شاخص سامانه

گیرد.  ای مرتبط با آن شکل میه مانه، در قالب دبیرخانه شورای گفت و گو و فعالیتمربوط است. این سا

دبیرخانه شورای گفت و گو، نقشی کلیدی در سازوکار آتی بهبود مستمر محیط کسب و کار بر عهده  لذا

آماده تر، تعیین،  گیری تشکیل جلسات، پایش روند انجام امور و از همه مهم اعم از پی شورااداره  .دارد

های مهمی است که بر عهده  سازی و تدقیق موضوعات مختلف برای بحث در شورا، از جمله فعالیت

ها، نهادها و  ای در زمینه ارتباط با تشکل دبیرخانه شورا است. انجام همین وظیفه، نیازمند فعالیت گسترده

و نیز درک باالیی از های بخش خصوصی و تعاونی و نیز تعامل مناسب با بخش حاکمیتی شورا  بنگاه

برقراری سازوکار  اقتصادی و اجتماعی است. در واقعاولویت بندی موضوعات به تناسب ضرورت فضای 

های طرفین گفت و گو  گفت و گوی مناسب، سازنده و منتج به نتیجه مطلوب از طریق تفاهم، که خواسته

افت است که بر عهده دبیرخانه شورای را در نظر داشته باشد، کاری پیچیده و در عین حال دقیق و با ظر

دائمی محیط های قانونی، سامانه مناسبی برای پایش  گفت و گو قرار دارد. در واقع دبیرخانه، از نظر ظرفیت

در حوزه بخش خصوصی و تعاونی است و با توجه به پیچیدگی در روابط اقتصادی در کشور،  کسب و کار

ها و بنگاه های خصوصی،  یازمند همکاری و همدلی تشکلموفقیت آن در بهبود فضای کسب و کار، ن

اساس مواد بر همچنین .تعاونی و نیز اصناف، در طرح منطقی و پی گیری مجدانه مطالبات خود است

دبیرخانه باید پیشنهادهایی برای اصالح، حذف و یا وضع  انون بهبود مستمر محیط کسب و کارمختلف ق
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ار تهیه کرده و در دستور کار شورا قرار دهد و هم سو با آن، به ارتقای قوانین، برای بهبود محیط کسب و ک

  0..فرهنگ اقتصادی، اخالق کسب و کار و مهارت های شغلی و کارآفرینی نیز توجه نماید

-گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یک رویکرد جدید برای شناسایی و حل مشکالت تولید

گذاری کشورهای مختلف مطرح شده است. این در محافل سیاستگذارن، امروزه کنندگان و سرمایه

سازی، مقررات زدایی و میدان و با اقبال سیاستگذاران بخش عمومی به خصوصی 0991رویکرد از دهه 

گذاران بخش خصوصی آغاز شده و در این مدت، تر کارآفرینان و سرمایهدادن به فعالیت گسترده

ی مختلف در طراحی و اجرای آن به دست آمده است. در صورتی که دستاوردها و تجربیاتی در کشورها

های خود را ارتقا دهد و در نتیجه مشروعیت خویش گذاری سیاستدولت بخواهد شفافیت، کیفیت و اثر

کنندگان، کارآفرینان بخش خصوصی، کارمندان، شهروندان و مصرف -را تقویت کند، جامعه مدنی

های دولتی مشارکت داشته باشند. به همین ترتیب، به نفع یاستدر طراحی س -گروههای اجتماعی

واحدهای تجاری خصوصی و جامعه تجاری )که امروزه نقش مهمی در تولید ثروت ملی دارد( خواهد بود 

ای، که اخیرا تاکید بسیاری بر که در اتخاذ تصمیمات اقتصادی دخیل باشند. عالوه بر این شرکای توسعه

های دولتی، به طور روز افزون بر صوصی دارند، به منظور ارتقای سیاسترشد و گسترش بخش خ

های اقتصادی ضرورت حمایت از مذاکرات مقامات دولتی و جامعه تجاری، در خصوص سیاست

آمده است، گفتگو  3«اقتصاد نهادی جدید»کشورهای درحال توسعه تاکید می کنند. همانطور که در کتاب 

ادی غیر دولتی )خصوصی( را باید یک نهاد در نظر گرفت، طبق نظر بین دولت و متصدیان اقتص

کند. این قواعد هم رسمی  گفتگو، قواعد بازی تعامل بخش خصوصی و دولت را تعیین می» 2ویلیامسون:

)تشریفات گفتگو( و هم اساسی )توافقات و تعهدات( هستند. از این نقطه نظر، گفتگو سازوکاری برای 

-یک نظام تبادلی مبتنی بر احتمال سود متقابل تشکیل شده است؛ درست عکس شیوههمکاری است که از 

  1های همکاری مبتنی بر تهدید یا نظام یکپارچه.

                                                 
 همان. 0

3 .New Institutional Economics 

2 .Williamson 3111 

ها و وسعه )فرصت. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، گفتگوی دولت و بخش خصوصی در کشورهای در حال ت 1

 0290، اردیبیهشت ماه 03210تهدیدها(، گروه مطالعات کسب و کار، شماره مسلسل 
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( قانون برنامه پنجم توسعه نشان از این 67موضوع تعامل بین دولت و بخش خصوصی و عملکرد ماده )

رم افزاری و سخت افزاری برای یک تعامل دارد که عزم اجرای این قانون به وجود آمده و اقدامات ن

گذاری نسبت به سازنده بین بخش خصوصی و دولت جهت زدودن مقررات و قوانین مخل تولید و سرمایه

سالهای گذشته پیش از پیش نمایان است. به هر حال نقایصی نیز در اجرا وجود دارد که باید در هنگام 

دیگر قانون و مقررات باید برخاسته از دل مسایل و مشکالت  شد. به عبارتتدوین قانون دیده و منظور می

تواند آن طور که باید و شاید اجرایی و عملیاتی شود. اقتصادی کشور باشد چون در غیر اینصورت نمی

برای اینکه قوانین و مقررات زائد مانعی بر سر راه فعاالن اقتصادی نشود و فضای کسب و کار شفاف و 

های دولتی و غیر دولتی یک پیش شرط اساسی است که در قوانین سویه بین بخش روان باشد تعامل دو

شوند مد نظر قرار گیرد. در تبصره قبلی دیده شده است و باید در قوانینی که احتماال در آینده تصویب می

های  گزارشهای موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه»( ذکر شده است که 67ماده ) یک

زاحم، خأل قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصالح قوانین و مقررات و ارتقاء م

گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی  امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه

و موارد مربوط به  شده کاالها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید کاهش قیمت تمام

-بنابراین شناسایی رویه« گذاریها و ظرفیتهای موجود است. گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه سرمایه

شوند به نوعی بر عهده اتاق بازرگانی، های قانونی و اداری که مانع تسهیل فرآیندهای کسب و کار می

-ر که به نماینده بخش خصوصی واگذار شده است میصنایع و معادن ایران گذاشته شده است و از این نظ

آید، چرا که شناسایی مشکالت و موانع تر باشد. این قانون یک قانون مترقی بحساب میتواند اثربخش

قانونی، اجرایی و نهادی بر عهده نمایندگان بخش خصوصی است که به طور مستقیم در جریان و امر تولید 

کنند. نهاد مربوطه نیز اقدامات الزم را اعم از تری لمس میور محسوسدخالت دارند و مشکالت را به ط

اطالع رسانی از طریق سایت ماده مذکور و تشکیل جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که 

توان انتظار کند. امر تولید یک امر بلندمدت است و نمیشود دنبال میتری برگزار میاخیرا به طور جدی

ی زمانی بلندمدت سریع نتیجه تعامل دولت و بخش خصوصی مشخص شود و در یک بازهداشت به طور 

 بخش خواهد بود. نتیجه

ریزی و نتایج آن در اکثر کشورهای در حال توسعه، بسیار زیاد فاصله بین مزایای اقتصادی نظری برنامه

های  بوده است. سیاستهای اقتصادی حتی بیشتر از این هم ها و واقعیتبوده است. شکاف بین حرف
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گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته، هر چند قرار بوده که به حذف فقر، کاهش نابرابری و کاهش برنامه

بیکاری بیانجامد، در واقع بدون تردید به تداوم آن مشکالت دامن زده است. برخی از توضیحات اصلی را 

ریزی اقتصادی به دالیلی از جمله ها در امر برنامهجستجو کرد. این شکست ریزیفرآیند برنامهباید در 

بینی نشده های ناکافی و نامطمئن، آشفتگی درونی و بیرونی پیشها و اجرای آنها، دادهکاستی در برنامه

 0ها بوده است.برای اجرای برنامه های نهادی و فقدان اراده و تعهد رهبران سیاسیاقتصادی، ضعف

رای قوانین و مقررات در کشورهای در حال توسعه امری است که این کشورها بنابراین موضوعات عدم اج

به دالیلی که در سطور قبلی ذکر شد با آن دست به گریبان هستند و اقتصاد ایران نیز به عنوان یک کشور 

 ای کشور بیندازیم درهای توسعهدر حال توسعه با این مشکالت مواجه است. اگر نگاهی به عملکرد برنامه

ریزی در اند. موضوع دیگر فرآیند برنامهخواهیم یافت که اکثر قوانین و مقررات به طور کامل اجرایی نشده

های پنج ساله توسعه و شکاف بین هدف و عملکرد کشور است که با گذشت چندین سال از تدوین برنامه

ریزی در کشور دارد. در یند برنامهها الزم است مورد بازنگری اساسی قرار گیرد تغییر شیوه و فرآاین برنامه

( قانون برنامه پنجم نیز یکی از مصادیق قوانین و مقررات مختلفی است که علیرغم تاکید 67هر حال ماده )

ای و تاکید مبانی نظری برای رفع و اصالح آن هنوز به طور کامل اجرایی نشده و قوانین های توسعهبرنامه

بازی اداری از مواردی است که به سایر مشکالت اقتصادی رآمد و کاغذو مقررات زائد، نظام اداری ناکا

 کشور افزوده شده است. 

های اقتصادی کاهش یابند که زدودن قوانین و بنابراین آنچه که واضح است این است که هر چقدر ریسک

گردد و ثمرات آن مقررات زائد یکی از مصادیق آن است به همان اندازه فرآیند تولید آسانتر و روانتر می

 تواند گسترش کمی اقتصاد و بزرگ شدن حجم اقتصاد ملی در وهله اول باشد. می

 

 .جمع بندی و پیشنهاد5

های اقتصادی مورد توجه قرار ای از سیاستبرای خروج از رکود تورمی در اقتصاد کشور باید مجموعه

برداری کرد. بهبود بال استفاده کشور بهرههای مدت از ظرفیتتوان با اقدامات دفعی و کوتاهگیرد و نمی

-( قانون اجرای سیاست6( قانون برنامه پنجم توسعه، ماده )67فضای کسب و کار و پیگری اهداف ماده )

                                                 
 (0290. تودارو و اسمیت ) 0
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های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط با فضای کسب و کار از عواملی هستند که 

نقش حضور فعال بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ملی و  در بهبود فضای اقتصادی کشور، تقویت

افزایش رشد اقتصادی کشور موثر هستند. در این راستا در گزارش حاضر ابتدا به ضروت تسهیل فضای 

( قانون برنامه پنجم توسعه اهمیت شایانی 67کسب و کار و اینکه با توجه به شرایط کنونی پیگیری ماده )

های د که آمارها وضعیت چندان خوبی را برای اقتصاد ملی چه در شاخصدارد، پرداخته شد و عنوان ش

دهد و موانع وجود فضای کسب و کار در کالن اقتصادی و چه در رتبه فضای کسب و کار نشان نمی

اند. در قسمت بعدی ذکر شد که به لحاظ کشور همچنان وجود دارند یا حداقل کاهش چندانی نیافته

در خاصی وجود ندارد و حتی با تورم قانون و مقررات نیز روبرو هستیم، مشکل  های قانونی مشکلظرفیت

نگاه سیستماتیک در تصویب قوانین، عدم تبیین رویکرد مشخص در اجرا و نگاه صرفا اداری به اجرای 

به عبارت  ت حذف مقررات زائد روبرو هستیم،در کشور با خالص مثبذکر شد که است.  قوانین و مقررات

کند قوانین و مقرراتی می ترا حذف قوانین و مقررات زائد قبلی که فرآیندهای کسب و کار را سختدیگر ب

اثربخشی را تاکنون نداشته است. به بیان دیگر اگر چه در برنامه پنجم شود که نتیجه تدوین و تصویب می

گذار به بهبود قانونتوسعه و قوانین متقدم در راستای تسهیل فضای کسب و کار و سایر قوانین مرتبط 

فضای کسب و کار توجه الزم را مبذول داشته اما خروجی و اجرای این قوانین تاکنون در راستای  رونق 

اقتصاد ملی موثر واقع نشده است. نحوه اجرای قوانین نیز مشکالت خاص خود را دارد که به صورت 

رد نیست. به عنوان مثال در خصوص مند، مستند، شفاف و همراه با ارائه شاخص از میزان عملکنظام

های کلی اصل چهل عملکرد هیات رسیدگی فرااستانی که در دهمین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاست

توان به و یا می و چهار قانون اساسی ذکر شده رویکرد اداری به نحوه اجرای قانون کامال مشخص است.

گذاران است، اشاره کرد که باید توسط بع راهنمای سرمایهترین مناکه از اصلی گذاریکتاب راهنمای سرمایه

( به طور مرتب بروزرسانی شود در حالی که این امر توسط کارگروه مربوطه تحقق نیافته 73کارگروه ماده )

است. در نتیجه اجرای قوانین نباید به صورت موردی، مقطعی و رفع تکلیف اداری باشد بلکه اقدامات 

توان ه زدودن و شناسایی قوانین و مقررات زائد بشود تا نتیجه خود را نشان دهد. نمیاجرایی باید منجر ب

شوند صرفا با برگزاری جلسات و اقدامات موردی اجرایی که به صورت پراکنده شناسایی یا گزارش می

-شاخصفضای کسب و کار را بهبود بخشید، بلکه سازمانها و نهادهای ذیربط باید بصورت دقیق و با ارائه 

های عملکردی، قوانین و مقررات زائد را شناسایی و با ارائه پیشنهادات عملیاتی و اجرایی به بهبود فضای 



    

 

31  

 

يع
صنا

ن 
يرا

مد
ن 

جم
ان

يع 
صنا

ن 
يرا

مد
ن 

جم
ان

 

مند و در یک پایگاه اطالع ای که نیز صورت گرفته به نحو نظامکسب و کار کمک کنند. اقدامات پراکنده

قوانین مصوب از سوی رسانی که بصورت دقیق، شفاف و مکتوب قید شود که چه میزان اجرای 

اند، نبوده است. عنوان شد که هر چند دستگاههای ذیربط در خصوص زدودن مقررات زائد عملیاتی شده

( قانون برنامه پنجم و همچنین قوانین 67گامهای مثبت و رو به جلو از سوی نهادهای مرتبط با ماده )

های دولتی و غیر دولتی رآمد بین بخشمرتبط برداشته شده است اما ضرورت تحقق این موضوع، تعامل کا

المللی در خصوص فضای کسب و ها و آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای بیناست که باید در شاخص

کار منعکس شود. توجه به گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور امری است که بارها در اسناد 

-های توسعهبرنامه گیریعلیرغم جهتبخش خصوصی  کشور به آن اشاره شده است اماای باالدستی برنامه

 ملی دست یابد. به جایگاه واقعی خود در اقتصاد اندستهای کشور نتوان

توان ذکر کرد این است که پیگری اجرای قوانین مرتبط با کسب و کار نهاد متولی آنچه که در مجموع می 

ل دسترس برای کارشناسان امر از نحوه مشخصی که اطالعات عملکردی و سیستماتیک دقیق، مکتوب و قاب

اجرای قوانین توسط دستگاههای اجرایی کشور منتشر کند، وجود ندارد. فرآیند اجرای قوانین مرتبط با 

تسهیل فضای کسب و کار که زدودن مقررات زائد نیز یکی از مصادیق آن است و علیرغم تصویب قانون 

اقدامات بصورت مقطعی، موردی و با عدم شفافیت  تنقیح قوانین به صورت یک فرهنگ در نیامده و

اجرایی از سوی نهادهای ذیربط همراه بوده و مشخص نیست که برای انجام یک کسب و کار به طور دقیق 

 چند مرحله باید یک فعال اقتصادی سپری و چندتای آنهای حذف و یا تجمیع شده است. 

استن از انحصارات دولتی در بخشهای مختلف کاز جمله  اقتصاد ساختاریاصالحات عاله بر اینکه 

قانون  44های کلی اصل اقتصادی، ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد مطابق اهداف قانون اجرای سیاست

بطور پیوسته باید دنبال  قیمتهای نسبی در اقتصاداساسی، شفاف ساختن اطالعات در بازارها و اصالح 

خصوصی در اقتصاد ملی گردد، و آماده حضور بخش های اقتصادی و فضا مهیا شود تا زیرساخت

 شود:راهکارهای مشخص در سه بخش قانونی، اجرایی و نظارتی ارائه می

به تدوین قوانین متناسب با ظرفیتهای اجرایی کشور، کاستن از تعداد میتوان  قانونی راهکارهایاز  -0

های کمی و کیفی برای میزان یف شاخصنظارت، بازبینی و اصالح قوانین و مقررات زائد، تعر قوانین،
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گذاری، عدم تدوین و تصویب اجرای قوانین، حذف قوانین مغایر با یکدیگر، اصالح شیوه قانون

  اشاره کرد.  قوانین تکراری

کاهش تعداد مراحل اداری از سوی نهادهای اجرایی،  توان از مواردی مانندمی اجراییبخش در  -3

های الکترونیکی و تجمیع و اتصال سیستم ترونیکی برای انجام امور اداری،های الکاستفاده از سیستم

-بخشفزایش شفافیت در اطالعاتی دستگاههای مختلف اجرایی کشور جهت تسریع در انجام امور، ا

مختلف دستگاههای اجرایی کشور، ایجاد یک پایگاه اطالعاتی شفاف، دقیق، کارآمد، بروز و  های

اجرای قوانین مرتبط با دستگاههای اجرایی کشور بخصوص در مورد فضای قابل دسترس از میزان 

های اجرایی از میزان عملکرد نهادهای مرتبط با کسب و کار و قوانین مرتبط با آن، تعریف شاخص

-تغییر رویکرد اداری گزارش فرآیند کسب و کار، آموزش قانونمندی در دستگاههای اجرایی کشور،

گیری از نهادهای ویکرد عملکردی، ایجاد پایگاه اطالعاتی آنالین برای گزارشدهی اجرای قوانین به ر

   نام برد. مرتبط با فرآیند کسب و کار

 توان با کاهش تعدد سازمانهای نظارتی و ایجاد یک ارتباط سیستمی ونیز می کشور را نظارتیبخش  -2

  کرد سن اجرای قوانین تقویتجهت نظارت بر ح موجود در کشور نظارتی نهادهایمیان  مندنظام
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