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آسیبشناسی قوانین و مقررات «حوزه تولید» در نظام اداری ایران
ماریه یدالهی1؛ سجاد غریبی
چکیده

دستیابی به مقوله مهم رشد اقتصادی و حفظ و ارتقا تولید
ملی ،نیاز به پشتیبانی و حمایت از سوی تمامی ساختارهای
یک جامعه از جمله ساختارهای حاکمیتی ،اجتماعی ،اداری
و اقتصادی دارد و در این میان نقش نظام اداری با توجه به
ظرفیتهای موجود و جایگاه و نقش دولت در آن انکارناپذیر
است .از طرفی نقش حاکمیت اثربخش قانون برای رفاه و
توسعه مطلوب ،بر همگان اثبات شده است؛ ولی بررسیها
نشان میدهد امروزه انباشت قوانین و مقررات به چالشی جدی
و یکی از موانع پیشرفت اقتصادی و ارتقا تولید ،تبدیل شده
است .با توجه به اهمیت نقش و تاثیر نظام اداری در پیشرفت و
توسعه کشور در زمینههای گوناگون بهویژه از لحاظ اقتصادی-
اجتماعی ،بخشهای مختلف این مقاله که به روش مروری
و بر اساس مطالعه و تحلیل پژوهشهای حوزه موانع تولید
توسط محققان مدیریت و اقتصاد صورت پذیرفته است ،به
بررسی ،ارزیابی و آسیبشناسی قوانین و مقررات نظام اداری
کشور در زمینه مانعزدایی تولید پرداخته و راهکارهای بعد
تقنینی نظیر اصالح و بازبینی قوانین مالیاتی ،اصالحساز و کار
بانکی ،اجرای دستورالعملهای مقرراتزدایی و راهکارهای
بعد نظارتی همانند نظارت و کنترل دولت ،ضمانت اجرایی
کیفری ،تنظیم مقررات الزامآور برای اجرای قوانین و غیره؛
ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی :تولید ملی ،مانعزدایی تولید ،اقتصاد ،نظام
اداری ،دولت.
مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف مهم و کالن در هر کشوری
به شمار میرود ،زیرا برای افزایش سطح زندگی افراد ،باید
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شاخصهای اقتصادی و اجتماعی بهبود یابد و این مهم جز
در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میسر نیست .از طرفی
در دنیای امروز که شکاف بین کشورهای توسعهیافته و در
حال توسعه کام ً
ال قابل درك است ،جنبش عظیمی در بین
کشورهای جهان برای از بین بردن این شکاف بوجود آمده
و توجه به مقوله رشد و توسعه اقتصادی به سرعت در حال
افزایش است )کریمی و همکاران.(1396،
بالﻎ بر یک دهه است که رهبر معظم انقالب )مدظله( شعارهای
هر ساله را با موضوع تولید و اقتصاد و رویکردهای اقتصاد
مقاومتی انتخاب مینمایند که حکایت از نگاه دقیق ایشان به
پیششرطهای تولید و حمایت از تولید دارد .با نامگذاری سال
 1400با عنوان "تولید؛ پشتیبانی ،مانعزداییها" از سوی رهبر
معظم انقالب ،سنت نامگذاری سالها از سوی ایشان به بیش
از  20سال رسید.
اما از دهه 90عناوین انتخاب شده رهبر معظم انقالب دارای
وجه اقتصادی بوده است :1390) :جهاد اقتصادی:1391 ،
تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی :1392 ،حماسه
سیاسی و حماسه اقتصادی :1393،اقتصاد و فرهنگ ،با
عزم ملی و مدیریت جهادی :1394 ،دولت و ملت ،همدلی
و همزبانی :1395 ،اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل:1396 ،
اقتصاد مقاومتی ،تولید– اشتغال :1397 ،حمایت از کاالی
ایرانی :1398 ،رونق تولید :1399 ،جهش تولید(.
به باور برخی کارشناسان اقتصاد ،شعار سال ) 1400تولید؛
پشتیبانیها ،مانعزداییها( با شعار سال ) 98رونق تولید( و سال
) 99جهش تولید( یکی است؛ با این تفاوت که مقام معظم
رهبری تقویت پشتیبانی تولید که همان نقطه ضعف سالهای
گذشته است را خواستار شدند .به عقیده این کارشناسان ،تولید
در کشوری رشد میکند که جذابیت اقتصادی داشته باشد ،لذا
باید بازارهای موازی تولید کنترل شود و ابزاری به نام مالیات
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دستمایه مناسبی برای حفظ تولید داخلی محقق شود .از سوی
دیگر ،مهمترین موضوع در رشد تولید؛ نقش مردم ،اعتماد
عمومی و سرمایه اجتماعی است که قدرت اقتصادی بر پایه
حضور مردمی و تعامل اقتصادی ارتقا مییابد )خبرگزاری صدا
و سیما(.
اهداف پژوهش

براساس سند چشمانداز بیست ساله کشور ،جذب سرمایهگذاری
داخلی و خارجی تا سال  1404به میزان حداقل 450میلیارد
دالر پیشبینی شده است ،اما تا سال  2004تنها دو میلیارد دالر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب شده است که در زمان
خود عددی کمتر از 17درصد کل سرمایهگذاریهای خارجی
انجام شده در جهان است )فرجیها و همکاران .(1397،اخیرا
نیز آنکتاد )کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل( اعالم کرد
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران در سال  2019با افت
 36,4درصدی به  2,373میلیارد دالر رسیده است.
این گزارش و گزارشات مشابه دیگر اهمیت مباحثی چون ارتقای
تولید ملی ،سرمایهگذاری و پیشبرد اهداف کالن اقتصادی را
نشان میدهد .از طرفی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور به
ابزاری قدرتمند و با پشتوانه قانونی نیازمندیم .نظام اداری کشور
به عنوان ابزار مدیریت و اداره امور کشور بسترساز دستیابی به
رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور است و با وجود مقررات
و قوانین موجود که بیش از یک دهه با محوریت رفع موانع تولید
مصوب و ابالغ شدهاند ،پتانسیل بسیار باال و مطلوبی جهت گذر
از محدودیتها و رفع موانع تولید در کشور را فراهم مینماید.
با وجود انبوهی از قوانین و مقررات و دستورالعملها که در
سیستم قانونگذاری کشور تعریف و تدوین میشوند کمبودی از
لحاظ قوانین و مقررات حامی تولید ،مشاهده نمیشود و لذا هدف
این مقاله ،آسیبشناسی قوانین و مقررات موجود در نظام اداری
کشور میباشد که با محوریت رفع موانع تولید تصویب و اجرایی
شدهاند و در پایان مجموعه راهکارهای مرتبط در این زمینه که
براساس تحلیل مطالعات پژوهشگران جمعبندی شده است و
پیشنهادات کاربردی ،ارائه میگردد.
روششناسی پژوهش

مقاله حاضر از نوع مروری روایتی )توصیفی( میباشد .روش
جمعآوری داده و محتوا از طریق روش کتابخانهای شامل
جستجوي الکترونیکي مقاالت با استفاده از پایگاهها و سایتهای
معتبر نمایه مقاالت ایران بوده است .دادههای مربوط به این
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پژوهش از مرور مطالعات و مقاالت با موضوعات رفع موانع
تولید ،رشد اقتصادی ،ساختار نظام اداری و نظایر آن گردآوری
شده است که قلمرو زمانی آن فاصله سالهای  1391تاکنون
میباشد.
برای یافتن مستندات مرتبط در پایگاه داده گوگل با استفاده از
کلیدواژه »موانع تولید« جستجو شد .در پایگاهها و سایتهای
معتبر نمایه مقاالت ایران نظیر جهاد دانشگاهی ،سیویلیکا،1
امرالد 2و نظایر آن نیز با استفاده از کلمات کلیدی »موانع
تولید  «3و »اقتصاد «4مطالب مرتبط مورد جستجو قرار گرفت
و در مجموع تعداد  51مقاله به دست آمد .سرانجام بر اساس
معیارهای مورد نظر و پس از مطالعه و بررسی چکیده ،حذف
موارد تکراری و غیرمرتبط ،تعداد  14مقاله انتخاب و در نگارش
مقاله حاضر مورد استفاده قرار گرفت .برای انتخاب مستندات،
معیارهایی نظیر ارتباط موضوعی عناوین ،معتبر بودن و ارتباط
چکیده با هدف مورد نظر بهعنوان معیار انتخاب مورد استفاده
قرار گرفت.
پیشینه پژوهش

تمرکز بر وجه اقتصادی و توجه به بحث تولید ملی در کشور
بیش از یک دهه است که در راس تاکیدات و منویات مقام
معظم رهبری)مدظله( به عنوان عالیترین مقام حاکمیتی کشور
است .اهمیت تولید ملی در استقالل اقتصادی کشور بر هیچکس
پوشیده نیست و نظام اداری کشور پتانسیل الزم به منظور
پیشبرد اهداف اقتصادی از جمله رفع موانع و محدودیتهای
تولید ملی را دارا میباشد .از دهه  90تاکنون که بیشتر شعارهای
سال و تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری با محوریت اقتصاد
و تولید ملی بوده است ،پژوهشهای متعددی صورت پذیرفته
است که به برخی از آنها اشاره میشود.
احراری رودی) (1391در مقاله خود با عنوان"موانع تحقق تولید
ملی و راهکارهاي رفع آنها در جهت حمایت از سرمایه و کار
ملی" به برخی راهکارها از جمله آسیبشناسی صنعت کشور و
شناسایی موانع فراروي صنعتگران و سرمایهگذاران براي ایجاد
صنایع جدید ،افزایش تولید واحدهاي موجود و بهبود کیفیت
محصوالت تولیدي ،به عنوان راهحل رفع مشکالت تولید و
تسهیل سرمایهگذاري اشاره نموده است.
خداپرست مشهدی و همکاران) (1391در پژوهشی تحت
عنوان "بررسی انتظارات متقابل برای مشارکت دولت و بخش
خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی" اذعان داشته است که ضعف درك متقابل و توام با
3. Barriers to production
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همکاری بین بنگاههای کشاورزی و دولت باعث شده است که
در کلیه استراتژیهای کلیدی رفع موانع تولید و سرمایهگذاری
و برنامههای عملیاتی آنها ،بخش خصوصی بیش از حد
تعادلی از دولت انتظار کمک داشته باشد.
اصغری و همکاران) (1393در مقالهای با عنوان "نقش دولت
در تحول نظام اداری" به نقش نظام اداری در ابعاد مختلف
توسعه کشور از جمله توسعه اقتصادی پرداخته است و نتایج
نشان داد نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای
کالن جامعه به قدری حائز اهمیت است که بدون داشتن
نظام اداری کارامد و اثربخش دستیابی به اهداف مدنظر عملی
نیست.
خاندوری) (1394در مقاله خود تحت عنوان»سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی« از ضعف حرفهگرایی و مشارکتجویی،
تمرکزمحوری و فرصتهای نابرابر ،فساد در دیوانساالری،
ضعف مدیریت منابع انسانی و نظام ارزیابی عملکرد و
پاسخگویی به عنوان آسیبهای محوری نظام اداری یاد
کرده است و استدالل نموده است در صورت عدم چارهجویی
برای این آسیبها ،تدوین اسناد باالدستی و تصویب قوانین
و مقررات مناسب نخواهد توانست به تحقق اقتصاد مقاومتی
کمک شایانی کند و رفتارهای عامالن اقتصادی را متحول
سازد.
نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش کریمی و همکاران)(1396
با عنوان"بررسی نقش و اثرات حکمرانی خوب در رشد
اقتصادی ایران" نشان میدهد که حکمرانی دارای تأثیرگذاری
مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی است .نتایج سایر متغیرها
نیز دال بر وجود رابطه مثبت بین نرخ اشتغال ،سرمایهگذاری،
درآمدهای مالیاتی ،مخارج واقعی دولت و نرخ تورم با رشد
اقتصادی است .همچنین باز بودن تجاری تأثیر منفی بر رشد
اقتصادی ایران داشته است.
نتایج مقاله محمدی و همکاران) (1397با عنوان "پویاییهاي
کالن اقتصادي مقرراتزدایی در بازارهاي محصول و کار
در کشورهاي منا" نشان میدهد مقرراتزدایی در بازارهاي
محصول و کار در کوتاهمدت باعث کاهش رشد اقتصادي و
افزایش بیکاري میشود و آثار رکودي دارد ،اما در بلندمدت
افزایش رشد اقتصادي و کاهش بیکاري را به همراه خواهد
داشت .برخالف مقرراتزدایی در بازار محصول ،مقرراتزدایی
در بازار کار منجر به پویاییهاي بزرگ در رشد اقتصادي و
اشتغال نمیشود.
تیموری و همکاران) (1399در یافتههای پژوهش خود تحت

عنوان "درآمدی بر نقش مقرراتزدایی در بهبود کیفیت اجرای
حق توسعه اقتصادی :با تاکید بر قانون برنامه ششم توسعه
ایران" اعالم داشتند مقرراتزدایی به عنوان یک مکانیزم موثر
مورد توجه برای این منظور با حذف یا کاهش مقررات مانع در
حوزههای تولیدات داخلی و فضای کسبوکار ،سرمایهگذاری
خارجی ،اشتغال ،دسترسی به بازار آزاد و خصوصیسازی
اجرای مطلوب حق توسعه اقتصادی را تضمین مینماید.
جلیلیان و همکاران) (2007در مقاله خود با استفاده از یک
مدل اقتصادسنجی به بررسی اثر قوانین و مقررات حکومتی
بر رشد اقتصادی در بین کشورهای در حال توسعه میپردازند.
براساس این مقاله قوانین و مقررات یک کشور میتواند به
عنوان یکی از معیارهای حکمرانی خوب درنظر گرفته شود.
در این مقاله این فرضیه که کیفیت و کارایی قوانین ،عملکرد
اقتصادی یک کشور را تحتتأثیر قرار میدهد ،در قالب دو
مدل دادههای مقطعی و پانل مورد بررسی قرار گرفته است
روبرج و جسویت) (2012در پژوهش خود تحت عنوان»معرفی
مدیریت دولتی در اقتصاد جهانی« به تاثیر دوسویه میان نظام
اداری و ویژگیهای نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جامعه
اشاره مینماید .به عقیده ایشان نظامهای اقتصادی و ساخت
اقتصاد بخش عمومی از عناصر تاثیرگذار بر نظام اداری است.
تولید ملی

تولید ملی یا محصول ملی در علم اقتصاد به ارزش پولی همه
کاالها و خدماتی که در دوره معینی  -معمو ً
ال یک سال -در
کشوري تولید شده ،گفته میشود .به این اعتبار تولید ملی یک
جریان در واحد زمان است و معمو ً
ال بر حسب دالر در سال ،پوند
در سال ،ریال در سال و مانند اینها بیان میشود .درآمد ملی به
ارزش پولی تمامی درآمدهایی که در دوره معینی در کشوري،
در جریان تولید ،کسب شده گفته میشود .ارزش پولی تمام
هزینههایی است که در دوره معینی در کشوري پرداخت شده
است .بنابراین تولید ملی را بسته به اینکه هزینههاي تولید
هزینه ملی از آن کم شده یا نه ،میتوان به دو زیرشاخه تقسیم
نمود .تولید خالص ملی و تولید ناخالص ملی در تعریف تولید
)محصول( یا درآمد یا هزینه ملی) ،احراری رودی.(1391،
نظام اداری

نظام اداری به عنوان رکنی مهم در تعیین آثار قوانین و مقررات
و واسطه اصلی میان سیاستگذاران و فعاالن اقتصادی و
اجتماعی به شمار میرود و اهداف اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی بدون وجود ابزاری به نام نظام اداری تحققپذیر نیست
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نظام اداری و اجرایی حاکم برای هر کشور ،یک سیستم و نظام
چندوجهی است که تشکیالت و سازمان کار آن تنها یک جزء
از آن است .تغییر و تحول ساختاری همواره در نظام اداری به
عنوان راه حل اساسی مورد توجه بوده و دولتها در دورههای
مختلف کوشیدهاند تا از این طریق نظام اداری را متحول
و اصالح کنند .تغییرات تشکیالتی متعدد و متنوع ،نشانگر
گرایش متولیان ساختار کالن دولت است ،اما نکتهای که باید
به آن توجه شود ،نحوه عملکرد و کارکرد ساختار دولت است.
مشکل سازمانهای اداری کشور ضمن آنکه ناشی از نقص
ساختاری است ،حاصل ضعف سبکها ،نظامها و روشهای
مدیریتی مدیران دستگاههای اجرایی ،نامشخص بودن یا ابهام
در اهداف و راهبردها ،بیانگیزگی نیروی کار و مسائل مدیریت
منابع انسانی ،فناوریها و شیوههای ناکارآمد انجام امور ،ضعف
مدیریت منابع ،فرهنگ سازمانی ضعیف و نظایر اینهاست که
اصالح آنها تا حدودی دشوارتر و از نظر زمانی دیربازده است.
بر این اساس چنانچه هدف ،سرآمدی و تعالیبخشی به نظام
اداری مدنظر باشد ،اصالح نظام اداری و تغییرات ساختاری باید
در نظر گرفته شود .ساختار سازمانی نظام اداری یکی از عوامل
توانمندساز برای تحقق اهداف توسعهای و در نهایت تحقق
چشمانداز بیستساله کشور است )سلیمانی و چراغی.(1396 ،
تولید

نقش نظام اداری در توسعه اقتصادی و رفع موانع

توسعه هر کشور در ارتباط تنگاتنگ با نظام اداری ،اثربخشی
آن و مدل توسعهای که نظام اداری تابع آن است قرار دارد.
نقش تعیینکننده نظام اداری در ساختارهای اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کالن
جامعه به قدری حائز اهمیت است که در برنامههای پنجساله
توسعه و نیز چشمانداز بیست ساله )افق  1404شمسی( ترجمان
یافته است .به طور کلی نظام اداری هر حکومتی نشاندهنده
نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت آن کشور میباشد؛ به
طوریکه بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثر بخش دستیابی
به اهداف مدنظر عملی نیست و کیفیت و اثربخشی مدیریت
نظام اجرایی به عنوان عامل حیاتی و مهم در تحقق برنامههای
توسعه و کامیابی و رفاه ملتها ضروری به نظر میرسد )اصغری
و زنوزی.(1393،
ارتباط نظام اداری با نظام اقتصادی کشور

بررسیها نشان میدهد برخالف اقتصادهای تک محصولی
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مانند اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی که دولت و نظامهای اداری
آن ،خود را در برابر شهروندان مسئول نمیدانند؛ در اقتصادهای
آزاد ،دولتها حداقل دخالت را در امور اقتصادی دارند و نظامهای
اداری را تنها در جهت تسهیل فعالیت سایر بخشها طراحی
میکنند و چون منابع درآمدی خود را از محل مالیات و عوارض
تامین میکنند ،به جامعه و مالیاتدهندگان پاسخگوتر هستند.
دولتهایی که در عرصههای اقتصادی فعال هستند و نقش
حداکثری در این عرصه ایفا میکنند ،چون مسئول حوزههایی که
فعالیت میکنند با بخش خصوصی مشترك است ،خود را رقیب
آنها میدانند و از این منظر نظام اداری در خدمتدهی به این
بخش حداکثر محدودیت را اعمال میکنند .از این رو نظامهای
اداری به پدیده رانتی دچار میشوند و فساد از چالشهای بارز
این گونه نظامها خواهد بود )خاندوزی(1394،
موانع تولید ملی

براساس پژوهشی که )احراری رودی (1391،تحت عنوان »موانع
تحقق تولید ملی و راهکارهاي رفع آنها در جهت حمایت از
سرمایه و کار ملی« انجام داده است موانع تولید میتواند به
صورت زیر دستهبندي شود:
 .1موانع ناشی از قوانین و مقررات موجود
بخشی از قوانین مبتالبه بخش صنعت کشور عبارت است از:
قانون کار ،قانون تأمین اجتماعی ،قانون مالیاتهاي مستقیم و
قانون مالیات بر ارزش افزوده ،قانون رفع برخی از موانع تولید و
سرمایهگذاری صنعتی ،تصویبنامه هیات وزیران در خصوص
ایجاد تحرك اقتصادی ،رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و بهبود
فضای کسبوکار ،قانون مجازات اخاللگران در صنایع ،قانون
حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستائی و نظایر این قوانین.
شکی نیست که اهداف موردنظر در اجراي این قوانین ،از سوي
جامعه تولیدي کشور پذیرفته هستند ،ولی نگرش غیرجامعگرایانه
در تدوین این قوانین و ارائه روشهاي دستوپا گیر براي رسیدن
به این اهداف ،بخشهایی از این قوانین را به صورت موانعی در
راه تولیدکنندگان درآورده است ،بهگونهاي که عوارض ناشی از
آنها ،دقیق ًا خالف مقصود تدوینکنندگان و تصویبکنندگان این
قوانین هستند؛ براي نمونه ،میتوان به اثر منفی آنها در ایجاد
اشتغال اشاره نمود.
 .2موانع ناشی از ناهماهنگی نهادهاي مالی و اعتباري
با وجودي که هدف از ساخت نهادهاي مالی و اعتباري گردش
پول و ایجاد زمینه الزم براي سوددهی بیشتر فعالیتهاي
اقتصادي است و این امر جز با تسهیل دسترسی تجار و صنعتگران
به منابع مالی مطمئن و کم هزینه امکانپذیر نیست ،عملکرد
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کنونی مؤسسات بانکی ،موجب کشاندن قاطبه جامعه و فعاالن
اقتصادي خرد و کالن به سمت فعالیتهاي مجازي اقتصادي
با بازده فوري شده و این موضوع باعث شده است تا متخصصین
و صنعتگران داراي خالقیت و نوآوري که سرمایهاي جز فکر
و اندیشه خود ندارند ،از دستیابی به منابع مالی محروم شوند
و فعاالن درستکار عرصه تولید نیز از تسهیالت بازار سرمایه
بهرهمند نشوند )احراری رودی.(1391،
به نظر میرسد علت این امر ریسکهای مختلف پیشروی
سرمایهگذاران باشد .از جمله ریسک مالی ،ریسک تورم ،ریسک
نرخ ارز و غیره .چنانچه با هماهنگی نهادهای مالی و اعتباری
ریسکها از جمله ریسک نوسانات ارز به خوبی پوشش داده
شود و همچنین اخذ تسهیالت بانکی برای واحدهای تولیدی
و فعاالن اقتصادی تسهیل و زمینه برای رشد اقتصادی فراهم
گردد و شاهد تمرکز سرمایهگذاری روی بخش تولید و پویایی
اقتصاد کشور باشیم.
 .3موانع ناشی از نبود اطمینان نسبت به سرمایهگذاري
بیثباتی قوانین و روشهاي اجرایی آنها و نیز برخوردهاي
چندگانه با فعاالن اقتصادي که بدون درنظر گرفتن پیامدهاي
سوء این گونه رفتارها و به ویژه تأثیر آنها بر صاحبان سرمایه
درستکار صورت میپذیرد ،موجب آن میشود که اطمینان از
سرمایهگذاري در فعالیتهاي اقتصادي درازمدت )که ایجاد و
راهبري صنایع تولیدي بخشی از این فعالیتها است( گرفته
شود .از آنجا که کشور ما از تالطمهاي سالهاي آغازین تثبیت
نظام جمهوري اسالمی گذر کرده و قوانین ناظر به حمایت از
سرمایهگذاري و تولید داخلی در دهههاي اخیر به حد کفایت
مصوب شدهاند ،شایسته نیست که این نظام اسالمی که هم
نفی نظام سرمایهداري لجامگسیخته لیبرال و هم نفی نظام
اشتراکی محدودکننده کمونیسم را کرده ،هنوز به ثبات کافی
براي ایجاد اطمینان در سرمایهگذاران مشروع داخلی نرسیده
باشد.
 .4موانع ناشی از شرایط خارجی
در سالهاي اخیر ،کشور ما شاهد اعمال محدودیتهاي
منبعث از فشارهاي برخی کشورها به جامعه بینالمللی براي
جلوگیري از رشد علمی و صنعتی جمهوري اسالمی ایران
بوده است؛ صرفنظر از اینکه چنین محدودیتهایی ،اعم از
اینکه توسط دولتهاي خاص یا توسط نهادهاي بینالمللی
اعمال شده باشند ،قانونی هستند یا خیر ،بایستی به میزان تأثیر
واقعی آنها جدي گرفته شده و آثار آنها بررسی شوند .بدیهی
است ،چنین مطالعهاي براي یافتن راهکارهاي رویارویی با این
محدودیتها و تصمیمهاي مناسب اقتصادي براي باال بردن

میزان فعالیتهاي صنعتی و افزایش تولیدات داخلی است.

 .5موانع ناشی از قاچاق و واردات بیرویه
نبود نظارت دقیق بر ورود کاالهاي قاچاق و رشد بیرویه
واردات کاالهاي خارجی از راههاي ورودي کشور و عدم توان
رقابت سالم براي تولیدکنندگان ایرانی ،نه تنها انگیزه تولید و
خالقیت را از این تولیدکنندگان میگیرد ،بلکه کاالي تولیدي
ایرانی در شرایط کیفی مساوي با عدم استقبال در بازارهاي
عرضه و تقاضاي داخلی روبهرو میشود .امر نظارت دقیق بر
ورود کاالهاي خارجی بهویژه در شرایطی که اعمال فشارهاي
خارجی براي جلوگیري از رشد علمی و صنعتی کشور در
سالهاي اخیر شدت یافته است ،ضروري بوده و حمایت جدي
از تولید و سرمایه ایرانی را میطلبد.
 .6موانع صادرات تولیدات داخلی
همه صاحبنظران اذعان دارند که رشد تولیدات داخلی در
صورت یافتن بازارهاي ملی و فراملی محقق میشود .به طور
کلی ،بسنده کردن به مصرف داخلی و غفلت از بازارهاي
خارجی موجب رونق کامل صنایع کشور نمیشود .از آنجا که
صدور محصوالت داخلی به دیگر کشورها از یک سو درآمد
ملی ایجاد میکند و از سوي دیگر ،ارتباطات اقتصادي موجبات
تنظیم روابط خارجی و آثار مثبت در امنیت ملی را به دنبال
دارد ،صادرات محصوالت بنگاههاي تولیدي باید از راههاي
گوناگون تشویق شوند؛ به حداقل رساندن عملیات بانکی و
گمرکی ،تداوم جوایز صادراتی ،ایجاد تسهیالت جدید از جمله
این مشوقها هستند و الزم است تمهیدات نوینی که با جهانی
شدن اقتصاد همخوانی دارند ،در راستاي افزایش صادرات
غیرنفتی اندیشیده شود که در این زمینه ،توجه به روش دیگر
کشورها در حمایت از صادرکنندگان خود مفید خواهد بود تا
جاي خالی حمایتهاي دیپلماتیک به خوبی پر شود )احراری
رودی.(1391،
مروری بر ظرفیتهای نظام اداری (از منظر

قوانین و مقررات) مرتبط با تولید ملی و رفع موانع
تولید

از منظر تقنینی ،به نظر میرسد با وجود قوانین و مقررات متعدد
موجود ،نظام اداری ایران در حوزه نگارش و تدوین قوانین
مرتبط با حوزه اقتصاد ،تولید و سرمایهگذاری ،با کمبودی
مواجه نباشد .برخی از قوانین در خصوص حمایت از تولید که
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این مهم پرداختهاند در
ادامه بیان میگردد:
 .1قانون ثبت شرکتها ) (1310به عنوان قدیمیترین قانون
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 .20قانون تشکیل صندوق توسعه ملی؛
مرتبط با اقتصاد و سرمایهگذاری؛
 .2قانون جلب و حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی) .21 (1334قانون ارتقا کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی؛
 .22قانون ممنوعیت خرید کاالهای خارجی برای نمونه یا
و اصالحیه آن در سال 1381؛
مشابه تولید داخلی ؛
 .3قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362؛
 .23قانون هدفمندی یارانه ها؛
 .4اصل  110قانون اساسی 1؛
 .24قوانین جدید گمرکی؛
 .5قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی؛
 .25قانون حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان؛
 .6قانون کار جمهوری اسالمی ایران؛
 .7قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی  .26قانون تشکیل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی؛
مصوب سال  1386و قانون اصالح ماده  1آن.
آسیبشناسی و تحلیل برخی از قوانین و مقررات
 .8قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار که در سال1390
با تمرکز بر اصالح مقررات در قالب مقرراتزدایی تصویب همانطور که در بخشهای مختلف این مقاله آمده است،
گردید.
کشور ما از لحاظ قوانین و مقررات حوزه تولید و اقتصاد دارای
 .9ابالغ سیاستهای کلی اشتغال در سال 1390با رویکرد کمبود نمیباشد و نظام اداری کشور در این خصوص دارای
حمایت از تولید و آموزش نیروی متخصص ،ایجاد فرصتهای بیشترین و متنوعترین قوانین مربوط به این بخش است .اما
شغلی پایدار ،بهبود محیط کسبوکار و اشتغال مولد در مطالعه و تحلیل پژوهشهای صورتپذیرفته نشان میدهد
بخشهای خصوصی.
که عدم موفقیت تالشهای انجام شده در خصوص ارتقای
 .10سیاستهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه تولید ملی و نیز رفع موانع موجود ،حاصل برخی نقاط ضعف
2
ایرانی که بر مبنای اصل  110قانون اساسی در سال  1391موجود در نظام اداری است که اکنون به چالشی در حوزه تولید
در  23بند تصویب و ابالغ گردید.
و اقتصاد کشور بدل شده است.
 .11قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی در یک بررسی علل ناکامی در ارتقا تولید ملی را در قوانین اخیر
کشور مصوب سال  1394در  60ماده؛
کشور جستجو کردیم که به برخی از آنها اشاره میگردد:
 .12قوانین برنامه پنجساله از جمله قانون برنامه ششم توسعه3؛
الف -سیاستهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی
) (1395-1399با هدف تحقق اهداف مندرج در سند چشمانداز
بیست ساله و سیاستهای پیشبینی شده در سند اقتصاد مقاومتی .ابالغی مقام معظم رهبری (مدظله) :با مرور سریع بر مفاد این
 .13قانون حداکثر استفاده ) (1398؛ از جمله سیاستهای اتخاذ سیاستها ،نقش پررنگ قوانین و مقررات و نظامهای مختلف
پولی ،مالی ،اداری ،توزیع و غیره به وضوح مشخص میگردد.
شده به منظور اصالح قوانین در قالب مقرراتزدایی به منظور
بهبود تولیدات داخلی در قانون حداکثر استفاده و الزامبخش اشاره صریح به مواردی نظیر؛ اصالح و بازسازی ساختار حمایت
عمومی به ارجاع کار به شرکتهای ایرانی چه به صورت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی ،بهبود فضای
شرکت صرفا ایرانی یا شرکت ایرانی -خارجی که حداقل باید کسبوکار با هدف افزایش تولید ملّی و اصالح زمینههای
 51درصد ارزش انجام کار به دست شرکت ایرانی باشد ،است .فرهنگی ،قانونی ،اجرایی و اداری ،تنقیح و اصالح قوانین و
مقررات )از جمله اصالح قانون پولی و بانکی ،تأمین اجتماعی
 .14قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی؛
و مالیاتها( برای تسهیل فعالیت در بخشهای تولیدی و
 .15قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛
رفع موانع سرمایهگذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی
 .16قانون تجارت الکترونیک؛
در قوانین و مواردی از این قبیل ،همگی ضرورت و اهمیت
 .17قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن؛
نقش نظامهای کالن کشور از جمله نظام اداری و نیز قوانین و
 .18مصوبه تشکیل کارگروه حمایت از تولید
مقررات مرتبط با آن را یادآور میشود.
 .19قانون تشکیل شورای رقابت؛
 .1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 .2سیاستهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابالغی مقام معظم رهبری(مدظله)
 .3قانون برنامه ششم توسعه برای اجرا در سالهای  1399-1395تدوین گردیده است که با توجه به نتایج نامطلوب برنامههای پیشین ،شاهد ابالغ سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی با در نظر گرفتن سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی و سند چشمانداز بیست ساله هستیم.
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ب -قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی كشور:

شرایط بازار از طریق کاهش مداخله دولت باشد ،نیستیم .اگر
چه اقداماتی به منظور رشد و توسعه اقتصادی در زمینه افزایش
رقابتپذیری ،توسعه بازار سرمایه ،اجازه حضور و مشارکت
مؤسسات مالی و اعتباری اتخاذ گردیده است ،اما نه تنها کافی
نبوده بلکه اتخاذ تصمیمات عجوالنه برای کنترل بازار نتیجه
معکوس نیز به همراه داشته است .ایجاد ستاد تنظیم بازار و
رویکرد مجازاتمحور در خصوص قیمتها از طریق سازمان
تعزیرات حکومتی ،حکایت از بازاری کنترل شده و محدود در
قالب مقررات دارد که با این شرایط اصالح مقررات کمکی به
بهبود آن نخواهد کرد )تیموری و همکاران.(1399،
نتایج بررسیها در مقاله)حیدری اوصالو (1397،با عنوان
»بررسی موانع حمایت از تولید ملی و چرایی عدم کارایی آن
در بهبود اقتصاد« نشان داد مهمترین عواملی که عدم کارایی
رویکردهای حامی تولید ملی را ناکارآمد میسازد ،رویکردهای
نامناسب به برنامههای توسعه ،فقدان استراتژیهای توسعه
صنعتی و مانع ذهنی میباشد.

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای
سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی از عملکرد قانون رفع
موانع تولید در حوزه بازارهای مالی در سال  1398حاکی از آن
است که این قانون در راستای تحقق اهداف خود موفق نبوده
و دلیل آن هم رکود نسبی در اقتصاد کشور و اثرات آن بر بازار
مالی و بخش حقیقی اقتصاد ،نبود عزم جدی در دستگاهها و
نهادهای دارای مسئولیت ،عدم پیشبینی ضمانتهای اجرایی
در تکالیف دستگاهها ،پراکندگی ،نبود انسجام و برخی ابهامات
در احکام قانون ،احاله کردن برخی تصمیمات اساسی به
آییننامههای اجرایی و اثرگذاری آن بر طوالنی شدن اتخاذ
تصمیم در دولت و فشار گروههای ذینفع نسبت به تغییر مفاد
آییننامهها و تصمیمات دولت بیان گردیده است )تیموری و
همکاران.(1399،
در بخشی از گزارش دیوان محاسبات کشور )(dmk.ir-1400.3.9
آمده است تنها  36/5درصد از قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و ارتقا نظام مالی کشور )مصوب سال  (1394اثربخش بوده
راهکارها
است و  45/9درصد عملکرد فاقد اثربخشی داشتهاند .همچنین
 14/5درصد نیز کال فاقد عملکرد بوده و 3/1درصد عملکرد نظام اداری کشور به عنوان ابزار اجرایی در اداره کشور و راه
ناکارا داشتهاند.
تحقق اهداف توسعه و پیشرفت کشور به نوعی به ساختارهای
ج -قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار:گزارش نظارتي مجلس حاکمیتی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی کشور وابسته است
درباره اجراي قانون بهبود مستمر کسبوکار نشان میدهد و سالمت و تحول آن الزمه تحقق اهداف برنامههای توسعه
عمده موارد بیان شده در قانون با اجرای ناقص یا عدم اجرا بوده و یکی از مولفههای اساسی در مقوله رشد از جمله رشد
مواجه بوده است .از جمله عوامل اصلي عدم ثبات قوانین و اقتصادی کشور است .در ادامه جمعبندی مجموعه راهکارهای
مقررات در کشور و اصالحیه و الحاقیههاي مکرر و زودهنگام مرتبط با مانعزدایی از تولید ،در دو بعد تقنینی و نظارتی ارائه
میگردد.
هر یک از قوانین و مقررات و همچنین تورم قوانین و مقررات،
عدم دریافت نظرات بخش خصوصي بیان شده ،ابهام در نهاد
مسئول ایجاد و اداره پنجره واحد و عدم ارائه پیشنهاد وضع،
اصالح یا حذف مقررات از طریق دبیرخانه شورای گفتگو و
اساسا نداشتن ضمانت اجرای کافی در مورد پیشنهادات
شورای گفتگو در فرآیند مقررات زدایی می باشد )تیموری و
همکاران.(1399،

د -قانون برنامه ششم توسعه؛ گزارش سازمان برنامه و بودجه
از عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال  1397نشان
میدهد که سیاستهای اعمال شده در بهبود فضای تولیدات
داخلی و کسبوکار با موفقیت مواجه نبوده است .قانون برنامه
ششم توسعه با آنکه با سیاست بهبود شرایط بازار و افزایش
رقابتپذیری و مشارکت بخش خصوصی تنظیم گردید اما در
عمل شاهد اقدام جدی در اصالح قوانینی که موجب بهبود

راهکارهای مرتبط با بعد تقنینی:

هدف از ارائه راهکارهای تقنینی ،تعریف یا تدوین قانون جدید
نمیباشد ،چراکه نظام اداری کشور از نظر قوانین و مقررات
ناظر بر حوزه تولید و اقتصاد بسیار غنی بوده و آنچه به عنوان
حلقه مفقوده میتوان از آن یاد نمود ،حاکمیت اثربخش قانون
از طریق ضمانت اجرایی ،اصالح یا بازپیرایی آن قوانین است.
• مجوززدایی

صدور مجوزها یکی از موانع اصلی کسبوکار مطرح شده است
به طوری که یکی از گالیههای بخش خصوصی و فعاالن
اقتصادی در ایران ،فرایند غیرشفاف ،طوالنی و پرهزینه اخذ
مجوز برای شروع کسبوکار میباشد» .مجوززدایی« به عنوان
پیششرط و پیشنیاز »مقرراتزدایی« محسوب میشود
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که خود مستلزم اصالح رویهها و ترتیبات نظام اداری است
)مرکزمالمیری.(1399،
•

مقرراتزدایی

•

قوانین مالیاتی

یکی از موانع اجرای مطلوب حق توسعه اقتصادی ،انباشت
مقرراتی است که از یک سو امکان دخالت دولت در اقتصاد را
فراهم میکند و از سوی دیگر مانعی برای مشارکت مردم در
بازار اقتصادی است .دولتها از طریق وضع مقررات ،امکان
مداخله خود در بازار و فعالیتهای اقتصادی را فراهم میکنند
و این امر منجر به آن میگردد که هرچه اندازه دخالت دولت
بیشتر شود ،حدود فعالیت بخش خصوصی کاهش یابد .در
حقیقت تحتتاثیر اندیشههای حاکمیتمحور دولتها دخالت
در امور اقتصاد را حق خود میدانند.
به عقیده پژوهشگران به منظور اعمال موثر مقرراتزدایی،
اقداماتی چون افزایش اختیارات هیات مقرراتزدایی ،استفاده از
نظرات اساتید و خبرگان دانشگاهی در فرآیند شناسایی و حذف
یا اصالح مقررات ،مشارکت جدی فعاالن اقتصادی در فرآیند
مقرراتزدایی ،عدم ارجاع تصمیمات اساسی به آییننامههای
اجرایی و در صورت ارجاع؛ سادهسازی آییننامههای اجرایی
پیشنهاد میگردد .ضمنا مقرراتزدایی از قوانینی منظر میباشد
که مانعی مهم برای اجرای مطلوب حق توسعه اقتصادی
میباشند )تیموری و همکاران.(1399،
با توجه به ظرفیتهای موجود کنونی و وجود قانون رفع موانع
تولید مصوب سال 1394؛ و از طرفی کفایت مجموعه قوانین
و مقررات تدوین شده؛ دستیابی به اهداف گفته شده در این
راهکار دور از انتظار نمیباشد.
حوزه قوانین مالیاتی یکی از حساسترین موارد از منظر سرمایه
گذاران و کارآفرینان به ویژه سرمایه گذاران خارجی می باشد
که وضعیت مطلوبی ندارد به گونه ای که با اینکه صادرکنندگان
از پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند
متاسفانه از عدم استرداد وجوه مالیات پرداختی ایشان برابر
قانون گلهمندند)فرجیها و همکاران (1397،لذا بازبینی قوانین
مالیاتی  ،اصالح و تمهید ضمانت اجرایی برای آن از جمله
راهکارهای حل مشکالت پیشنهاد می گردد.
• حمایت از بخش خصوصی در متن قوانین
است«

استفاده مکرر و انبوه از عبارات »کارفرما مکلف
در قانون کار» ،مودی مکلف است« در قانون مالیاتها،
»تسهیالتگیرنده مکلف است« در بخشنامهها و قراردادهای
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بانکی» ،بیمهگذار مکلف است« در قوانین بیمه» ،صادرکننده
مکلف است« در قوانین گمرکی و غیره در قوانین ما بسیار
مشهود است )فرجیها و همکاران.(1397،
جهت پررنگ نمودن بعد حمایتگر قوانین و مقررات و
در راستای حمایت از بخش خصوصی و با در نظر گرفتن
سایر ضوابط قانونی و سهم هر دو طرف در قوانین جاری،
میتوان بخشی از مفاد قانونی را بازنگری و به صورت
عباراتینظیر»دولت /بانک /سازمان /گمرك /دستگاههای
اجرایی مکلف است« با بار حمایتی مثبت از بخش خصوصی و
فعاالن سرمایهگذاری و کارآفرینان در قانون پیشبینی نمود.
•

اصالح قوانین و مقررات در حوزه تولیدات داخلی

در قانون برنامه ششم توسعه اصالح قوانین و مقررات برای
تسهیل فعالیت در بخشهای تولیدی و رفع موانع آن با هدف
تحقق اهداف مندرج در سند چشمانداز بیست ساله و همچنین
با لحاظ سیاستهای پیشبینیشده در سند اقتصاد مقاومتی
همراه بوده است.
برخی از اقدامات صورتگرفته در این قانون از طریق اصالح
قوانین و مقررات با هدف بهبود در حوزه تولیدات داخلی است.
یکی از این موارد تجهیز منابع مالی مورد نیاز از خطوط اعتباری
بانکهای خارجی )فاینانس( و سرمایهگذاری خارجی است
)تیموری و همکاران.(1399،
•

اصالح ساز و کار بانکی

ساز و کار فعلی نظام بانکی به منزله مرجع اصلی تامین مالی
در فرآیند تولید و سرمایهگذاری ،مناسب نیست .هیچ گونه
تفکیک و تخصصگرایی در قانون دیده نمیشود و بانک در
پذیرش انواع سپردهها ،حتی با ماهیت غیرتجاری و اعطای
انواع تسهیالت بانکی آزاد است )نوری و طباطبائی.(1397،
همچنین براساس نتایج به دست آمده در مقالهای با عنوان »موانع
تولید بنگاههای صنعتی استان تهران از نظر تولیدکنندگان و
سرمایهگذاران« 5 ،عامل به عنوان موانع عمده و مهم تولید
صنایع مورد تحقیق استخراج شد که یکی از آنها مشکالت
مربوط به سیستم بانکی ،می باشد )بختیاری.(1396،
به نظر میرسد تفکیک بانکها از لحاظ اعطای تسهیالت و
اعتبارات براساس نوع فعالیت فعاالن اقتصادی و غیراقتصادی
و تخصصگرایی در این زمینه ،راهکار مناسبی باشد .از طرفی
موارد پیشبینی شده در مفاد ماده  19قانون رفع موانع تولید
را که اذعان میدارد بانکهای متولی امر مکلفند متناسب
با بازپرداخت هر بخش از تسهیالت ،نسبت به آزادسازی
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وثیقههای مازاد یا تبدیل وثیقه مناسب با میزان باقی مانده دستگاههای اجرائی موظف به همکاری با کمیته یاد شده و
تسهیالت اقدام نمایند؛ نباید از نظر دور داشت.
اجرای تصمیمات و دستورالعملهای آن میباشند .همچنین
• اولویت قراردادن موضوع کاهش بوروکراسی و سادهسازی اداری ماده ) (70قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری
اسالمی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به
از طریق تحقق دولت الکترونیک
جهت سادهسازی اداری در نظام اداری به منظور تسهیل در شکل پنجره واحد ،پس از پایان مدت آن قانون استمرار می
یابد.
اجرای فرآیندهای اداری و اجرایی از ابزارهای متعددی بهره
میگیرند .از جمله این ابزارها که از قضا نقش بسیار مهمی در
راهکارهای مرتبط با بعد نظارتی:
چابکسازی فرآیندها دارد میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 .1استفاده از بستر دولت الکترونیک از طریق الکترونیکی کلیه قوانین و مقررات هرچند راهگشا و مفید ،بدون پیشبینی
نمودن همه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و طراحی ابعاد کیفری و حقوقی در صورت عدم ایفای تعهدات متقابل،
و تکمیل بانکهای اطالعاتی ،سامانههای الکترونیکی و دارای ضمانت اجرایی کافی نخواهند بود .بعد نظارت و کنترل
به همان اندازه مهم است که بعد قانونگذاری .نبود امکان
پلتفرمهای تعاملی.
 .2میز خدمت الکترونیکی که در برخی از متون از آن به نظارت دقیق به دلیل قلمرو گسترده قوانین و از طرفی فقدان
عنوان »پنجره واحد« یاد میشود که به معنای سازوکاری ضمانت اجرایی الزم از سوی دستگاههای اجرایی به چالش
برای شفافیت ،تسهیل و سرعت بخشیدن به همه امور در جدی حوزه تولید و اقتصاد از منظر نظارتی تبدیل شده است.
موارد نظارتی را از میان قوانینی نظیر قانون اجرای سیاستهای
کسبوکارها و فرآیندهای اداری و اجرایی میباشد.
تاکید بر مقوله پنجره واحد در جز )ج( تبصره ذیل ماده  20کلی اصل 44؛ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار؛ قانون
و تبصره  5ماده  57قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از
کشور به صراحت ذکر و ساز و کار آن مشخص شده است .کاالی ایرانی و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای
از طرفی اهمیت نیاز به بستر الکترونیکی جهت شفافیت و نظام مالی کشور نیز میتوان جستجو نمود .در ادامه به برخی
اطالعرسانی انجام امور و نیز دولت الکترونیک در مفاد ماده  7راهکارهای پیشبینی شده در بعد نظارتی که جهت تحقق
و ماده  19قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مشهود است؛ اهداف ارتقا تولید و مانعزدایی از تولید مفید میباشند ،اشاره
مطابق با ماده  19قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار ،به میگردد:
منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذینفعان در انجام  .1ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و
معامله با دستگاههای اجرایی» ،پایگاه ملی اطالعرسانی لزوم اجرای مقررات قیمتگذاری و ضوابط توزیع اشاره شده
مناقصات موضوع ماده  23قانون برگزاری مناقصات« به و مجازات متخلفین از اجرای مقررات )ماده  1قانون تعزیرات
»پایگاه اطالعرسانی جامع معامالت بخش عمومی شامل حکومتی(؛
اطالعات کلیه معامالت متوسط و بزرگ بخش عمومی نظیر  .2پیشبینی ضمانت اجرایی کیفری در بند الف ماده  21قانون
خرید ،فروش و اجاره به تفکیک دستگاه و موضوع و همچنین حداکثر استفاده مصوب سال  1398مبنی بر جرمانگاری رفتار
در صورت عدم رعایت مفاد قانون مذکور؛
به تفکیک شهرستان ،استان و ملی« توسعه و ارتقا یابد.
مطابق متن ماده  7همین قانون؛ به منظور ساماندهی و  .3پیشبینی »ستاد تسهیل و رفع موانع تولید« به منظور حل
کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای و فصل مشکالت واحدهای تولیدی در زمینه حل مشکالت
تولیدی ،افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و تامین منابع مالی با ایجاد هیأتی متشکل از خبرگان ،تا در
در راستای تحقق دولت الکترونیک ،معاونت توسعه مدیریت صورتی که دالیل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیالت
و سرمایه انسانی رئیسجمهور موظف است با تشکیل مورد نظر ،مورد تأیید هیأت مذکور واقع نشود ،بانک موظف
»کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به به پرداخت تسهیالت مورد نظر به متقاضی شود )تیموری و
واحدهای تولیدی« ضمن دعوت از نمایندگان دستگاههای همکاران(1399،؛
ذیربط و اتاقها ،پیشنویس آییننامه هرگونه بازدید و  .4تنظیم مقررات و آییننامههای مناسب که به طور شفاف
مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی دربردارنده اقدامات تنبیهی برای افراد فاسد باشد و نظارت
را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند .کلیه دقیق بر افراد مجری به وسیله قانونهای الزامآور؛
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 .5تقویت کنترلهای داخلی در سازمانها شامل حسابرسان
داخلی و ترویج خودارزیابی شرکتها و سازمانها و پاسخگویی
با عنایت به اهم موانع پیشروی تولید و سرمایهگذاری و
بیشتر )خاندوزی.(1394،
الزامات تحققبخشی به شعار سال ،برخی از پیشنهادات در
این خصوص به شرح ذیل ارائه میگردد:
نتیجهگیری
 .1مطالعه و بررسی راهکارهای بهبود محیط کسبوکار و
نظام اداری کشور عالوه بر اینکه دارای ظرفیتهای باالیی
ثبات بخشی به اقتصاد با استفاده از نظرات خبرگان حوزه
از نظر قوانین و مقررات در حوزه اشتغال ،تولید و اقتصاد است
اقتصادی و فعاالن این بخش.
پیش از هر گونه اقدام جهت تدوین قانون جدید دیگری،
 .2تحلیل و ارزیابی و ارائه راه حل برای بهبود محیط مقرراتی
نیازمند پاالیش قوانین قبلی ،اصالحات الزم و تغییرات
کشور از طریق اجرای دقیق قوانین و مقررات ،استفاده از
اثربخش در این زمینه میباشد .چرا که عدم حاکمیت قانون
ظرفیتهای بالاستفاده قوانینی که علیرغم تصویب به دالیل
و عدم اجرای صحیح ضوابطی که به منظور تسهیل تولید و
مختلفی نظیر حاکمیت سلیقهها اجرایی نشده است .بسیاری از
پیشرفت اقتصاد تدوین شدهاند و از طرفی تدوین بیحاصل و
مشکالت حال حاضر اقتصاد کشور نیاز به تصویب یا تعریف
بدون برنامه قوانین و مقررات نه تنها راهگشای حل مشکالت
قوانین و مقررات جدیدی ندارد و با اجرای درست و دقیق قوانین
ذکر شده نمیباشد؛ بلکه انباشت و تورم قوانین و مقررات،
مصوب بخش اعظمی از مشکالت حل خواهد شد.
مانع بزرگتری در این راه پدید خواهد آورد .در یک جمعبندی
 .3حل مشکالت فعاالن اقتصادی و سرمایهگذاران و کارآفرینان
و به طور خالصه برخی دالیلی که باعث شده است نظام
به صورت اولویت قراردادن بخش تولید جهت اخذ تسهیالت،
اداری کشور در حوزه مانعزدایی از تولید موفق عمل نکند به
کاهش فشارهای مالیاتی و بانکی و غیره.
شرح ذیل میباشد:
 .4پوشش ریسکهای پیشبینی نشده نظیر ریسک مالی،
 .1موانع ناشی از قاچاق و واردات بیرویه؛
ریسک نرخ ارز ،ریسک تورم تا حدامکان توسط سیستم بانکی.
 .2موانع صادرات تولیدات داخلی ؛
 .5تامین و تزریق تجهیزات و فناوری مناسب برای تولیدکنندگان
 .3موانع ناشی از قوانین و مقررات موجود؛
و فعاالن بخش تولید کشور )در صورت ضرورت با استفاده از
 .4موانع ناشی از ناهماهنگی نهادهاي مالی و اعتباري؛
مناسبات بینالمللی( و متعاقب آن ایجاد راه دسترسی تولیدکننده
 .5موانع ناشی از نبود اطمینان نسبت به سرمایهگذاري؛
به بازارهای خارجی و بینالمللی برای کسب درآمد صادراتی.
 .6موانع ناشی از شرایط خارجی.
 .6حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان داخلی؛ طبق ماده 43
ضمنا از موارد ذیل نیز میتوان به عنوان علل زمینهساز عدم
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور کلیه
موفقیت ساختار نظام اداری در خصوص رفع موانع تولید نام برد:
دستگاههای موضوع ماده ) (5قانون مدیریت خدمات کشوری
 .1حاکمیت سلیقهها و ضعف در حاکمیت قانون در بخش اقتصاد؛
و ماده ) (5قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  1366/6/1و
 .2ارائه و تکرار قوانین و دستورالعملهای پیشین در قالب
اصالحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی
دستورالعملهای جدید بدون ضمانت اجرایی؛
مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی
 .3مشارکتپذیری ضعیف )مشارکت ندادن ذینفعان در
در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح
مراحل تهیه و تدوین قوانین و دستورالعملها(؛
ماده ) (104قانون مالیات های مستقیم مصوب  ،1391/5/1در
 .4فرآیندهای غیرشفاف ،طوالنی و پرهزینه اخذ مجوزهای
برگزاری مناقصهها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با
کسبوکار؛
اولویت محصوالت مذکور دعوت و در شرایط مساوی به لحاظ
 .5سازوکارهای نامناسب اداری و اجرایی )از جمله سازوکارهای
قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به
بانکی(.
خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی هستند.
در نهایت براساس تحلیل ،مطالعه و بررسی حاصل پژوهشهای
محققان و علمای اقتصاد و مدیریت مجموعه راهکارهای مفید
در دو بعد تقنینی و نظارتی جهت موفقیت نظام اداری و نیز
کاهش اصطکاك بین دولت و فعاالن اقتصادی ،ارتقا تولید ملی
و مانع زدایی از تولید؛ ارائه گردید.
پیشنهادات
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