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 مقدمه:

مؤثر هستند. این سیستم از بر کارکرد آن  ای از زیرسیستمها آن مجموعه دراقتصاد سیستمی اجتماعی است که 

ای طی نموده است که زمانی که بشر برای تحقق هدفش آن را به خدمت گرفته است مراحل تکامل خود را به گونه

است. این نشان دهنده این « تولید»مکاتب مختلفی بوجود آمدند که هدف مشترک تمامی این مکاتب  ،در این مسیر

ای که تمامی جوامع نقش بسیار زیادی دارد. جامعهن مشکالت مربوط به واقعیت است که تولید برای برطرف کرد

یابد و تبع آن اشتغال، قدرت در آن تولید وجود داشته باشد بیکاری، فقر، شکاف بین افراد جامعه و ... کاهش می

 یابد.خرید مردم و... افزایش می

        ای مربوط به آن وجود داشته باشد. در یکشود که زیرساختهالبته باید توجه کرد که تولید زمانی محقق می

شود. هم اکنون با توجه به تغییرات و تکامل مدیریت تقسیم میبندی کلی عوامل تولید به زمین، کار، سرمایه وتقسیم

علم اقتصاد و طرح موضوعاتی نظیر نقش نهادها در جامعه، سرمایه اجتماعی و فضای کسب و کار در مقوله تولید 

ای به فراهم کردن بسترهای مناسب مربوط به آن نیاز دارد دا کردند. بنابراین تحقق هدف تولید در هر جامعهنقش پی

 که در صورت نبود این بسترها دستیابی به این هدف با مشکل مواجه خواهدشد.

مربوط به آن به طور کلی حرکت جوامع به سمت تولید نیاز به این دارد تا در فضای اقتصادی ملی ساز و کارهای 

. به عبارت دیگر از یک سو در دوجود داشته باشد و دیگر این که جوامع با اقتصاد جهانی پیوند مناسب را داشته باش

این باعث می شود تا ظرفیتهای مناسب  .1درون اقتصاد ملی شرایط و زمینه سازیهای مناسب باید وجود داشته باشد

المللی و هماهنگی با بازارهای گسترده جهانی، شرایط قتصاد بینفراهم گردد. از طرف دیگر مناسبات جدید ا

. بنابراین نقش 2برخورداری از مزیتهای موجود و قابل دسترس در بخش سرمایه و فناوریهای نوین را فراهم می کند

 این دو فضا در تحقق اهداف تولیدی دارای اهمیت است. 

های توسعه دهگانه کشور بود. اما باید به این نکته برنامهاف اکثر تقویت بخش مولد در ایران نیز همواره یکی از اهد

اذعان کرد که این هدف همواره حاصل نشد. این بود که دولت یازدهم پس از تحوالت چند سال اخیر اقتصاد ایران 
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لید فراهم بدنبال این است تا با فراهم کردن چنین بسترهایی به گونه ای مدیریت کند تا فضای مناسب برای بخش تو

را تقدیم مجلس شورای « رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور»شود. برای این منظور اخیراً الیحه 

البته قبل از این که مطالب مربوط به الیحه ارائه شود،  اسالمی کرد که در این گزارش مورد بررسی قرار می گیرد.

تقدیم « 1831و  1838دی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای سیاستهای اقتصا»ابتدا کلیاتی در مورد 

 شود.ی م

 

 «1131و  1131سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای »بررسی کلیات  -1

دولت  ،و پیروزی دکتر حسن روحانی در کارزار انتخاباتی 1832خرداد  22پس از انتخابات ریاست جمهوری 

گیریهایی که در فعالیت خود را آغاز کرد. این دولت با توجه به موضع« دولت تدبیر و امید»یازدهم تحت عنوان 

در عرصه سیاست خارجی آغاز  مثبت انتخابات ریاست جمهوری اعالم کرده بود اصالح امور کشور را با تحرکات

کنترل نقدینگی، ثبات در  ،آن کاهش نرخ تورم کرد و برای بهبود اقتصاد کشور نیز تالشهای بسیاری کرد که حاصل

هرچند تا خارج شدن کامل از این وضعیت  -بازار ارز، خارج شدن اقتصاد کشور از سوداگری و بهبود در این مورد

ترین اقدام دولت یازدهم در فضای اقتصاد کشور ،ارائه به موقع الیحه بودجه کشور و.... شاخص-فاصله وجود دارد

سیاستهای اقتاصدی دولت برای خروج غیر »و ارائه بسته  1832بند در شهریور ماه سال  83به مصوبه معروف 

است. دولت محترم قبل از ارائه این بسته سیاستی گزارش مربوط به « 1831و  1838تورمی از رکود طی سالهای 

 را تهیه نمود.« چرائی بروز رکود تورمی و جهت گیریهای برون رفت از آن»

گذاری و تحریم را به عنوان چهار مانع سته سیاستی تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی، کاهش سرمایهدولت در ب

اقتصاد  ،مربوط به خروج از رکود بیان کرد و بدنبال این است تا از طریق رفع تنگنای مالی و تحریک تقاضای مؤثر

را از حالت رکود خارج کند. باید توجه کرد که برای دستیابی به این هدف الزم است دینامیکهای مربوط به این 

دهد که دولت بدنبال این هدف مورد توجه قرار گیرد. مطالعه بخشهای مختلف این بسته سیاستی دولت نشان می

های خروج از تورم را فراهم کند. اما باید این نکته است تا از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام ساز و کار

مدنظر قرار گیرد که موضوع نقل و انتقال مالی و بانکی بدلیل وضع تحریم در کشور با مشکل بسیار زیادی مواجه 
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است و این وضعیت باعث شد که دهها میلیارد دالر از درآمدهای نفتی کشور در خارج از ایران بلوکه شود. لذا در 

تواند روی اینگونه درآمدها برنامه دولت که برای خروج از رکود به تأمین منابع نیاز دارد چندان نمیشرایطی،  چنین

ریزی الزم را انجام دهد. این نشان دهنده نقش و اهمیت مقوله سیاست خارجی و پیگیری مذاکرات و تعامل ایران با 

 کشورهای غربی در تحقق هدف این سیاست است.

باید مدنظر قرار گیرد که حاکمیت چنین وضعیتی باعث شده است تا آنچه را که دولت بخش نفت، گاز و این نکته 

پتروشیمی را به عنوان بخش پیشران مد نظر قرار داده است، دچار چنین مشکالتی شود. زیرا بخشهای نفت و گاز 

ی نیاز داشت و امروزه شاهد این در تاریخ فعالیت صنعت نفت و صنعت گاز به سرمایه گذاری و تکنولوژی خارج

قضیه هستیم که یکی از دالیل عقب ماندگی کشور در اجرای طرحهای باالدستی صنایع نفت و گاز خروج شرکتهای 

طراز اول نفتی دنیا از کشور و عدم دسترسی به تکنولوژی خارجی است. لذا در این قسمت هم متغیر تحریم و هم 

بسته سیاستی دولت نقش قابل توجه دارد. ضمن این که سرمایه گذاری در  متغیر سرمایه گذاری در تحقق هدف

 صنایع نفت و گاز عموماً در بازه زمانی چهار و پنج سال به بهره برداری می رسد.

در بخش انرژی مباحثی مورد توجه قرار گرفته است که نمی توان اثر چندانی روی ارزش افزوده کشور داشته باشد 

سانی به نقاطی از کشور است که گاز طبیعی در چنین مناطقی فقط در بخش خانوار و یا غیرمولد اهدف گازرکه این 

 مصرف خواهد شد.

دولت یازدهم  ،در مقوله کسب و کار که دولت بدنبال بهبود آن است، با توجه به گستردگی فضای کسب و کار

د. این در حالی است که عموماً بخشی از بند سیاستی به این موضوع مهم برس 111بدنبال این است تا در قالب 

مباحث مربوط به فضای کسب و کار انگاره های ذهنی افراد جامعه است و بخشی دیگر نیز در قوه قضائیه وجود 

دارد که برای تحول در فضای کسب و کار به ایجاد تغییرات در این انگاره ها و همکاری قوه قضائیه نیاز است. این 

ی بتوان این هدف را محقق کرد، باید مشخص شود. یا نقش بخش خصوصی برای تحقق این که با چه ساز و کار

 هدف چگونه است، تبیین نشده است.
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یکی از موضوعاتی که دولت برای تحقق اهداف بسته سیاستی مدنظر قرار داده است افزایش بهره وری است که این 

آن هدف گذاری شد ولی متأسفانه این اهداف محقق دغدغه ای است که در اکثر برنامه های توسعه برای تحقق 

 نگردید.

وری به تغییر برخی از ساختارها نیاز دارد و تا زمانی که این ساختارها وجود نداشته باشد دستیابی عموماً تحقق بهره

ی هدف گذاری نشده به آن مشکل خواهد بود. ضمن این که برای بهر ه وری در این بسته سیاستی به لحاظ کمّ

 است. 

 

 

 بررسی الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور -2

دولت تدبیر و امید که سکان اداره امور کشور را در اختیار گرفت تالش کرد در تر بیان شد، همان طوری که پیش

تصویب رساند، بندی را به  83کشور تغییرات مناسبی را ایجاد کند. برای این منظور مصوبه وضعیت اقتصاد 

شوراهایی که بعضاً در زمان دولت نهم و دهم منحل شده بودند و یا جلسات آنها برگزار نمی شد را برگزار نمود. 

تقدیم مجلس  13/3/1838در حال حاضر نیز الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را در 

 شورای اسالمی نمود.

اشاره شده است و تورم  1832و  1831یحه به وضعیت نامناسب اقتصاد کشور طی سالهای در مقدمه توجیهی این ال

را به عنوان مسئله مزمن اقتصاد کشور مورد توجه قرار داده است. در این مقدمه آمده است که ساختار بلندمدت 

تولید و سرمایه گذاری با اقتصاد ایران با کارآفرینی و تولید رقابت پذیر سازگار نیست. چنین فضایی باعث شد که 

 دادن امتیاز ویژه )رانت( پیگیری می شود.

مورد توجه قرار داده است و معتقد است  در این مقدمه تحریم به عنوان فرصتی برای شناخت بهتر ضعفهای درونی

الیحه تورمی در این که از طریق اعمال اصالحات در ساختارها شرایط بهتری فراهم شود. در ایجاد شرایط رکود 

پذیر شده است، نحوه مدیریت بر قابترگیری انگیزه برای تولید ای که باعث عدم شکلنهیمبرخی عوامل ز

موانع قانونی،  ی نظیر رفع برخیداماتدرآمدهای نفتی و... تحریم اشاره شده است. برای برون رفت از این وضعیت اق
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های مختلف مد نظر قرار داده است. الیحه بدنبال زمینهتغییر رویکرد خارجی کشور و اتخاذ سیاستهای اصالحی در 

قوانین و وضع قوانین جدید را این است که برای خروج از رکود تورمی در کوتاهترین زمان ممکن اصالح برخی 

ماده است که در آن تسویه بدهی  83در دستور کار قرار دهد. بدین منظور الیحه پیش رو ارائه شد. این الیحه دارای 

وصول مطالبات اشخاص حقوقی تا سال  قطعی دولت و شرکتهای دولتی به اشخاص حقوقی، متوقف شدن های

و زمانی که بدهی دولت به اینگونه اشخاص تسویه نشده است، رفع محدودیت خروج مدیران حقوقی  1833

خروج کردن غیردولتی طلبکار از دولت، مکلف شدن سازمان تامین اجتماعی به خودداری کردن از ممنوع ال

، کلیه بانکها و مؤسسات 1833کارفرمایان و توقیف ابزار و ماشین آالت مربوط به تولید و مواد اولیه تا پایان سال 

درصد از اموال و دارایی های مازاد بر حد مجاز اعم  88مدت سه سال موظف شده اند سالیانه حداقل  یاعتباری برا

ر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار واگذارکنند، افزایش سرمایه از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی را ب

باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه های  واگذاری درصد وجوه حاصل از 133بانکهای دولتی از طریق اختصاص 

مشمول واگذاری، افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی از طریق وصول منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی 

به عاملیت بانکهای دولتی به اعطای تسهیالت به بخشهای خصوصی و تعاونی تخصیص داده شد، اعمال معافیتها 

و تمامی اوراق بهادار  صکوک و نهادهای مالی در خصوص اوراق قانون توسعه ابزارها 12و  11، 1مربوط به مواد 

بورس کاال برای پرداخت مطالبات بانک در  ر چارچوب قانون منتشر می شود، در نظر گرفتن راهکار از طریقدکه 

مورد وثیقه هایی که در اختیار بانکهاست، انتشار اوراق مشارکت بدون ضامن پس از استقرار و راه اندازی شرکتهای 

عافیت م مرابحه، بندی اعتباری، انتشار و معامالت ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسالمی از قبیلرتبه

ه ها و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود ژاشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پرو مالیاتی

درصد بخشی از هزینه های تحقیقاتی که  33مشارکتی فراهم می کنند. اجازه دادن به دولت برای کمک به پرداخت 

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش  3و  8ارتقاء محیط زیست واحدهای تولید دارای مجوز، اصالح مواد  به

بهینه سازی، افزایش اجرای برخی از طرحهای نفت و گاز، بنیان، استفاده از برخی از روشهای قراردادی برای 

قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهی بدهکاران  182روگاهها، اصالح ماده یبازدهی ن

 ارزی به دولت و...
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همان مواد طرح حمایت از  الیحهنشان می دهد که بخشی از مواد این  الیحهگانه مندرج در این 83مطالعه مواد 

تولید و الیحه اخیر هست که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید تهیه نموده است، می باشد. 

امه پنجساله پنجم، قانون مالیاتهای مستقیم را مورد بدنبال اصالح برخی از قوانین نظیر قانون برن بعضاً پیش رو حهیال

منابع موردنیاز برای این از  این الیحه ارائه شده است بخشی 83توجه قرار داده است. بر اساس آنچه که در ماده 

قانون برنامه پنجساله پنجم و کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای مدت پنج سال،  31از طریق اصالح ماده  الیحه

ش سرمایه بانکهای دولتی از طریق باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری تأمین می افزای

 شود. این الیحه توسعه بازار سرمایه را نیز مورد توجه قرار داده است.

هدف اصلی این الیحه برطرف کردن برخی از مشکالت گریبانگیر فعاالن اقتصاد کشور اعم از دولت و بخشهای 

دیگر است. در این الیحه دولت تالش می کند تا با اصالح برخی از قوانین به گونه ای اقدام کند تا سرمایه در 

آید به نظر می الب تسهیالت به بخشهای فعال پرداخت گردد.ابد و از این طرق منابع الزم درقاختیار بانکها افزایش ی

پیشنهاد مشخص ندارد. لذا برای برطرف کرده این در خصوص تأمین سرمایه در گردش بنگاههای بخش خصوصی 

البته دولت بدنبال این است تا از طریق افزایش سرمایه بانکها این هدف را  مشکل الزم است ماده ای تعیین شود.

 تأمین کند. 

دولت بدنبال این است تا بخشی از منابع اختصاص به صندوق توسعه ملی را که فلسفه وجودی این  83در ماده 

دوق استفاده از منابع حاصل از ثروتهای بین نسلی برای ایجاد اشتغال مولد و یا پررنگ کردن نقش بخش صن

در این خصوص باید دقیقاً مشخص شود خصوصی در اقتصاد کشور است به افزایش سرمایه بانکها تخصیص دهد.

مطابق آن با عنوان الیحه  بررسی مواد مندرج در الیحه و تا این منابع در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

 1.توضیحات زیر را ضروری می نماید

-وری یک کشور را تعیین میگیرد که سطح بهرهای از نهادها و سیاستها و شرایط را در بر میپذیری مجموعهرقابت

کند. شاخص اصلی بررسی رقابت پذیری هر فعالیت اقتصادی، بهره وری آن است که نشان می دهد فعالیت مزبور 

                                                           
 این مطلب برگرفته از مطالعاتی است که آقای دکتر مسعود نیلی در سالیان اخیر مسئولیت انجام آنها را داشته است. -1
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در بلندمدت به چه میزان قابلیت خلق درآمد و ایجاد بازدهی برای عوامل تولید را داراست. لذا عوامل مؤثر و تعیین 

 کننده هر دو متغیر رقابت پذیری و بهره وری یکسان است.

ستقیم بر عواملی که در رقابت پذیری تأثیر غیرمستقیم دارند معموالً در اختیار دولتها هستند و عواملی که به طور م

میزان بهره وری اثر می گذارند، در اثر تعامل بخش خصوصی، دانشگاهها و سایر نهادها ایجاد می شوند. عوامل 

ز ارکان مختلف رقابت پذیری با یکدیگر ارتباط دارند. بنابراین ارتقاء رقابت پذیری کشورها اتشکیل دهنده هر یک 

رخ نمی دهد. ایجاد شده و با رفع نقاط ضعف به صورت مجزا با بهبود همزمان عوامل مرتبط به هم در اقتصاد 

رقابت پذیری که یکی از شاخصهای مقایسه ای بین المللی در سالیان اخیر برای اندازه گیری قابلیتهای اقتصادی 

 کشورها به شمار می رود، اینگونه تعریف می شود.

ز توانایی یک کشور در تولید کاال و خدمات از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، رقابت پذیری عبارت ا

برای ارائه در بازارهای بین المللی و به طور همزمان حفظ و یا ارتقای سطح درآمد شهروندان در بلندمدت است. از 

پذیری، توانایی کشورها در فروش محصوالت در بازارهای جهانی است. به عقیده دیدگاه آنکتاد مفهوم رقابت

رقابت پذیری ملی به مفهوم اجتماع ساده بنگاه های انفرادی نیست، بلکه نتیجه عوامل  ،عهموسسه مدیریت توس

متعددی نظیر نحوه هدایت اقتصاد توسط دولت، سیاستهای اجتماعی و مکانیزم ایجاد ارزش است. در این تعریف، 

ز طریق مدیریت دارایی ها و رقابت پذیری به مفهوم توانایی کشور در ایجاد ارزش افزوده و افزایش ثروت جامعه ا

 ایجاد جذابیت و... است. 

بر طبق تعریف مجمع جهانی اقتصاد، رقابت پذیری مجموعه ای از نهادها، سیاستها و عواملی است که سطح      

بهره وری یک کشور را تعیین می کنند. سطح بهره وری نیز به نوبه خود سطح رفاه اقتصادی مردم در اقتصاد کشور 

می کند. به عبارت دیگر می توان گفت اقتصادهایی که رقابت پذیر هستند، سطح باالتری از رفاه را برای  را مشخص

شهروندان خود تأمین می کنند. مجمع جهانی اقتصاد با بهره گیری عمده از تفکرات پورتر که رقابت پذیری ملی را 

 بت پذیری کشورها تدوین کرده است.معادل بهره وری می داند، شاخص رقابت پذیری را برای محاسبه رقا
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پذیری قابلیت تولید ثروت وری است و لذا مفهوم رقابتبه طور کلی در تعریف رقابت پذیری، توجه اصلی به بهره

از فعالیتهای اقتصادی مولد است که ارزش نیروی کار و دارایی های طبیعی را افزایش می دهد. رقابت پذیری تحت 

 های اقتصاد خرد و کالن قرار دارد که در قالب نمودار زیر قابل تقسیم هستند.تأثیر دو گروه از متغیر

 رقابت پذیری تحت تأثیر دو گروه از متغیرهای اقتصاد خرد و کالن قرار دارد که به صورت زیر است:

 : عوامل مؤثر بر رقابت پذیری1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با صنایع ایران بر اساس کدهای چهاررقمی در جدول زیر ارائه شده است.  و تمرکز در وضعیت شاخص انحصار

پذیری شامل یک سلسلسله از متغییرهاست که محیط اقتصاد خرد توجه به آنچه که در این نمودار آمده است رقابت

پذیری دارای چنین مفهومی هست، آیا در بخشهای مولد کشور فضای الزم شود. حال که رقابتو کالن را شامل می

ور چنین بستری وجود دارد؟ این موضوع در ادامه به عنوان مثال آیا در بخش صنعت کشبرای رقابت وجود دارد؟ 

  1رقابت و انحصار صنایع بر اساس میزان شاخص هر فیندال انجام شده است.درجه  تعیین گیرد.مورد توجه قرار می

 کل فعالیت رقابتی نسبتاً رقابتی نسبتاً انحصاری انحصاری نوع بازار

 183 1 83 23 83 آیسیکنوع فعالیت بر اساس کد چهار رقمی 

  31/8 31/28 38/21 83/32 درصد از کل

                                                           
    1333بازار نسبتاً انحصاری و باالتر از  1333و  333معرف بازار نسبتاً رقابتی، بین  333کمتر از معرف بازار رقابتی،  133شاخص هر فیندال کمتر از  1 -  

 نشان دهنده بازارهای انحصاری است.

 رقابت پذیری اقتصاد خرد

کیفیت محیط کسب و 

 کار

پیشرفته بودن استراتژی 

 و عملیات بنگاهها

 وضعیت توسعه 

 خوشه ها

کالن رقابت پذیری اقتصاد  

 سیاستهای اقتصاد کالن 
زیرساختهای اجتماعی و 

 نهادهای سیاسی
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 1131معادن و کشاورزی تهران، مرداد ماه یری صنعتی ایران. اتاق بازرگانی،صنایع،افزایش توان رقابت پذان.مسعود و همکارمأخذ: نیلی،

درصد  21درصد انحصاری و  32 ،فعالیت صنعتی در کشوررشته  183رائه شده است از ا این جدول مطابق آنچه در

 درصد از رشته فعالیتها با کد چهار رقمی آیسیک در مقوله انحصار 13نسبتاً انحصاری می باشد. در واقع بیش از 

گنجد. حال سؤال این است که با چنین وضعیتی و حاکمیت انحصار بر فعالیت تولیدات صنعتی، تحقق تولید می

ای فراهم شود تا الزم است ابتدا شرایط به گونه پذیرامکان عملی دارد؟ بنابراین برای تحقق تولید رقابت پذیررقابت

 دستیابی به رقابت فراهم شود.

با توجه به آنچه که در مفهوم رقابت پذیری ارائه شده است و مقایسه آن با مفاد الیحه روشن است که برای تحقق 

برای آن انتخاب شده است فاصله بسیاری وجود دارد. اگر بپذیریم که رقابت باعث  هدف الیحه بر اساس عنوانی که

صنعت نیز بر اساس  رایجاد رفاه برای جامعه می شود، متأسفانه انحصار در بخشهای مختلف کشور پررنگ است. د

کشور به ایجاد  آنچه که در جدول ارائه شده است به وضوح وجود دارد. بنابراین تحقق رقابت پذیری در اقتصاد

دارد و در این رهگذر باید نقش بخش خصوصی پررنگ شود. در اقتصاد ایران قرار  نیاز زیرساختهای مربوط به آن

در این هدف محقق شود که با توجه به گزارشی که در ابتدای سال جاری  11ل صبود در قالب اجرای قانون ا

ذا دولت تدبیر و امید برای رقابت و تولید رقابت پذیر باید . لمجلس شورای اسالمی قرائت شد، اینگونه نبوده است

 را اتخاذ و به اطالع بخش خصوصی برساند.در مورد اجرای این قانون تصمیم روشنی 

این دولت باید به این نکته توجه کند که بدلیل وجود برخی از مشکالت در اقتصاد کشور دستیابی به هدف  رعالوه ب

عیت بسیار نامناسبی دارد به ضمربوط به رقابت امکان پذیر نیست. زیرا اقتصاد ایران به لحاظ فضای کسب و کار و

به صورت مستقیم و غیرمستقیم پرداخت نمایند. نوع مالیات  22گونه ای که در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید 

است. برای محاسبه و پرداخت مالیات در  1/18حدود  OECDو در کشورهای 3/22این رقم در کشورهای منطقه 

بیش  OECDساعت و در کشورهای 8/218ساعت زمان الزم است این رقم در کشورهای منطقه  811ایران بیش از 
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درصد شرکتهای دولتی ناکارا و زیان ده هستند و بدون دریافت  83حاضر بیش از در حال  1.ساعت است 3/213از 

 2.یارانه ورشکسته خواهندبود

-گیری که متشکل از نهادهای تصمیمگیر شرایط مناسبی ندارد. نظام تصمیموضعیت جامعه به لحاظ نهادهای تصمیم

سازی در ایران رو به گیری و تصمیمصمیممورد عمل در ت یهایساز، روشها و رویهگیری، سازمانهای تصمیم

برخی نهادهای تصمیم  شود.می و اتالف منابع گسترش است و این گسترش باعث پراکندگی و از هم گسیختگی

 3:گیر در حوزه مسائل اقتصاد بشرح ذیل است

 مجلس شورای اسالمی -1

 وزیران  هیأت -2

 شورای اقتصاد -8

 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار -1

 اقتصادی دولتستاد  -3

 اقتصادی دولت نکمیسیو -8

 شورایعالی انرژی کشور -1

 شورایعالی اشتغال -3

 شورایعالی اداری -3

نمایند عبارتند گیری میگذاری، تعیین عوارض و تسهیالت اعبتاری تصمیمسایر شوراها که در زمینه قیمت -13

 از:

 شورای پول و اعتبار -

 شورای عالی بانکها -

                                                           
ن توسعه. یاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. الزامات توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ایران با نگاهی به فرآیند جهانی شدن و دکترین نو -1

 1833چاپ دوم. تهران. مهرماه 

 همان -2

 همان-8
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 عتیشورای عالی مناطق آزاد تجاری و صن -

 شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی -

 شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی -

 شورای عالی جوانان -

 شورای عالی عشایر ایران -

 شورای عالی بیمه خدمات درمانی -

 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان -

 کمیسیونهای نظارت بر اصناف و اتحادیه ها -

بهداشت، درمان و وزارت امور اقتصادیی و دارای، ، صنعت، معدن و تجارت ها از جمله وزارتوزارتخانه -

 فرهنگ و ارشاد اسالمی و ارتباطات و فناوری اطالعات، نفت، وآموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، نیر

 شورای عالی هواپیمایی کشوری -

 شورای عالی استاندارد -

 شورای عالی بیمه -

 شورای عالی حفاظت محیط زیست -

 نیشورای عالی ف -

 شورای عالی ورزش و کارمندان دولت -

 شورای عالی انفورماتیک کشور -

 شورای عالی نقشه برداری کشور -

 و کنترل قیمتها ستاد بررسی -11

حال سؤال این است که آیا با سازمان تصمیم گیری به چنین عریض و طویلی آیا پیگیری اهداف اقتصادی امکان 

پذیر است؟ آیا اجرای قانون و یا آنچه که دولت یازدهم در قالب بسته سیاستی خروج از رکود بدنبال آن است، 

ه طور کلی با چنین ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور می توان در فاصله ببسهولت امکان پذیر است؟ 
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؟ آیا بدون تغییر این ساختار تصمیم نمود امکان پذیردستیابی به اهداف بسته سیاستی را  1831و  1838سالهای 

ر اقتصادی نظیر هماهنگی در نظام تصمیم گیری کشور د سازی می توان هماهنگی در حصول به اهداف ایجاد کرد؟

ایران که دولت در آن نقش پررنگ دارد بسیار با اهمیت است و این تعداد در نهاد تصمیم گیری با مقوله تخصیص 

 بهینه منابع همخوانی ندارد.

بدون طی کردن مراحل الزم بدنبال تحقق اهداف رقابت پذیری و در  تآنچه که در این الیحه مدنظر قرار گرفته اس

های نوین توسعه که از طریق مشارکت دولت، بازار پارادایم ریا بهره وری است. به گونه ای که دسطوح مختلف و 

که  شودوری گامهای آخر این پارادایم محسوب میپذیری و تحقق هدف بهرهشود رقابتو دیگر نهادها حاصل می

 نمودار زیر گویای این واقعیت است.
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 پارادایم نوین توسعه
و مشارکت آنها در فرآیند توسعه دولت و بازار  

 تاریخ، فرهنگ، دولت

 کیفیت نهادها

 زیربنای نهادی

 چارچوب حقوقی و قانونی-

 ثبات اقتصادی کالن-

 بازارهای کارآمد-

 محیط رقابتی

 و

 فضای مساعد سرمایه گذاری

 رقابت پذیر ملی

 اقتصاد بازار با عملکرد

 مطلوب

 مسئولیت دولت

 مسئولیت مشترک 

 دولت/بازار

 آموزش

 فن آوری

 زیربنای فیزیکی

 توسعه

= 

ارتقای سطح 

 زندگی

 ثمرات

 اشتغال مولد

 کاهش بیکاری

 کاهش فقر

 بنگاه ها
 مصرف کنندگان:

 تقاضای

 کاالها و خدمات

زنجیره های ارزش 

 جهانی

 

 استراتژی های

 رقابت پذیری

 یادگیری و انطباق-

 نوآوری-

 کارآفرینی و فن آفرینی

 و سرمایه گذاری

 رفع عقب ماندگی

 و رسیدن به مرز 

 فن آوری

 بهره وری ملی

 رشد بلند مدت

 بهره وری 

 سطح بنگاه ها

 رقابت پذیری 

 سطح بنگاه ها
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 مأخذ: همان

سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای » بستهبطور کلی دولت یازدهم در قالب 

بدنبال این است تا هدف مربوط به خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی را با تقویت « 1831و  1838

تقاضا، توجه به عرضه و کنترل تورم را محقق نماید. برای این هدف در بخش تقاضا بدنبال تقویت صادرات 

الیحه مورد توجه قرار گرفته است. در بخش عرضه بدنبال این است تا  21ی است و این هدف در ماده غیر نفت

از طریق افزایش توان مالی)تأمین منابع مالی( هدف مربوط به حمایت از بخشهای پیشران را محقق نماید. البته 

ه نیروگاهها را مد نظر قرار داده در این الیحه فقط بخش پیشران نفت و گاز)تولید و پاالیش( و افزایش بازد

دولت محترم برای تعقیب هدف مربوط به افزایش  الیحه بیان شده است. 18و  13است. این موضوع در مواد 

توان مالی راهکارهای بورس، افزایش سرمایه بانکها و مدیریت بدهی دولت را در دستور کار قرار داده است. 

همچنین مورد توجه قرار گرفته است.  23، 21، 11،22، 12 ،13، 3، 3، 1، 8، 3، 1، 8، 2، 1این اهداف در مواد 

کنترل تورم موضوعاتی نظیر نظم پولی و مالی را در برخی از مواد مورد توجه دولت برای تحقق هدف مربوط 

  قرار داده است.

 

 اتپیشنهادگیری و نتیجه -1

ماده تقدیم مجلس شورای اسالمی شد  83که با « رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور»الیحه 

بعضاً به مواردی اشاره کرده است که بخش تولید کشور با آن مواجه است. همان طوری که در این نوشتار آمده 

یش سرمایه بانکها با استفاده از ساز و است بیشترین تأکید این الیحه بر پرداخت بدهی های دولت و افزا

آن پیشنهاد شده است توجه دارد. اما با توجه به مطالب مندرج در این گزارش، عنوان الیحه و  درکارهایی که 

پذیری در فعالیتهای رقابت گانه قابل تحقق نیست. حصول به83مخصوصاً تأکید به امور رقابت پذیری با موادی 

 آیند مربوط به آن دارد که در صورت نبود آن بسترهای دسترسی به آن ناممکن است.اقتصادی به طی کردن فر

پذیر الزم است که الیحه بدنبال آن است، برای تحقق رقابت ، تولیدتردر بخش صنعت کشور و به صورت عام

 استراتژی بخشها با توجه به اسناد فرادستی کشور تنظیم شود. لذا پیشنهاد زیر تقدیم می شود:
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ه منظور تحقق هدف رقابت پذیری در اقتصاد کشور دولت مکلف است یکسال پس از تاریخ تصویب این ب -

کشاورزی، آب، انرژی، خدمات، بازرگانی ، قانون استراتژی توسعه اقتصاد ملی و بخشهای صنعت و معدن

 تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی ارائه نمائید.

 لی، مشخص شود که این منابع باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.درصد صندوق توسعه م 8در مورد  -

مازاد  که بانکها عمده ترین نگرانی که در این الیحه وجود دارد این است که در این الیحه پیشنهاد شده است -

    دارائیهای خود را به فروش برسانند. این در حالی است که به نظر می آید بانکها برای پرداخت سود 

کردند. حال اگر بانکها به فروش این دارائیها اقدام نمایند، سود از این دارائیها استفاده می های دریافتیپردهس

ها از بانکها خارج شوند؟ شود که سپردهاز چه طریقی تأمین نمایند؟ آیا این باعث نمیگذاران را باید سپرده

عملکرد نامناسب دولت در اقتصاد و تصمیماتی است داری حاصل نگاهبآید رفت بانکها به سمت به نظر می

 که دولت در اقتصاد گرفته است، ریشه دارد. ضمن اینکه آیا بخش خصوصی توان خرید این دارائیها را دارد؟
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