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چکيده
تحقیق حاضر با هدف دستیابي به راهبردهای بهبود محیط كسب و كار موثر بر توسعه سرمایه گذاری باا تككیاد
بر اقتصاد مقاومتي انجام شد و برمبنای هدف از نوع تحقیقات كااربردی -توساعهای و از حیا

رویرارد در زمار

تحقیقات آمیخته اكتشافي ميباشد .جامعه آماری تحقیق دو دسته است :جامعه آماری كیفي ،مشتمل بر كلیه اساناد و
مدارک باالدستي ،و جامعه آماری كمي را  33نفر از خبرگان با اساتفاد رو

خبرگاي ،تشاریل مايدهناد .جهات

شناسایي عوامل راهبردی تكثیرگذار بر بهبود فضای كسابوكاار ،از رو هاای تحلیال كیفاي الخه اه بارداری و
جدولسازی) و رو های آمار كمي النظیر آمار تو یفي) استفاد شد .همچنین جهت تعیین نقاط قاوت ،ضاعف و
فر ت ،تهدید موثر بر بهبود فضای كسبوكار ،از تحلیل محتوای مصاحبهها و آمار تو یفي استفاد گردید .ارزیابي
محیط داخلي و محیط خارجي به كمک ترنیک ماتریس ارزیابي عوامل داخلاي ال)IFEو مااتریس ارزیاابي عوامال
خارجي ال )EFEانجام پذیرفت .تدوین راهبردهای تكثیرگذار بر بهبود فضای كسابوكاار باا اساتفاد از رو هاای
كیفي نظیر ماتریس نقاط قوت ،ضعف ،فر تها و تهدیدها ال ،)SWOTتحلیل خبرگاي انجاام گرفات و اولویات
راهبردها به رو

استفاد از میانگین نظرات تعیین گردید .نتایج حا ل از تحقیق نشان داد ،با اولویتتارین راهبارد

عبارتست از :ا هح ساختار اداری متناسب با تغییرات محیط كسبوكار در راستای بهبود فضای كسبوكاار و رفا
فساد و رانت .همچنین  9راهبرد كهن و تعدادی اقدام اجرایي متناظر با هر راهبرد ،ارائه شد.
کليد واژهها :راهبرد ،فضاي کسبوکار ،توسعه سرمايهگذاري ،اقتصادمقاومتي

 .1دانشیار دانشگا جام امام حسین الع)
 .2دانشیار دانشرد اقتصاد دانشگا عهمه طباطبایي
 .3دانشجوی دكتری مدیریت راهبردی دانشگا عالي دفاع ملي ،نویسند مسئول ،ایمیل:

mahmoudrashidiaghdam@gmail.com

مقدمه
از مهمترین اهداف سیاست گذاران اقتصادی دستیابي به رفا و حل مشارهت اقتصاادی
جامعه بود و برای تحقق این امر ارتقاء رشد اقتصادی را مد نظر قرار مايدهناد .از طرفاي
ا ليترین عامل و محرک رشد اقتصادی را ميتوان سرمایهگذاری عنوان كارد عااملي كاه
برای كشورهای در حال توسعه به دلیل كمبود سرمایه و محدودیتهای فناوری ،نسابت باه
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كشورهای توسعهیافته از اهمیت بیشتری برخوردار بود و بارای حال ایان معضال توساعه
بخش خصو ي و جذب سرمایهگذاری خارجي را دنبال ميكند .اما هماین امار نیام زمیناه
گسترد رقابت در سطح بین الملل را بوجود آورد و كشورها با اعمال ا اهحات مختلاف
ساختاری و سیاسي و فرهنگي و ....ذیل یاک مفهاوم كلیادی تحات عناوان بهباود محایط
كسبوكار دسترسي به اهداف مذكور را محقق ميكنند .این محایط كسابوكاار اسات كاه
ميتواند برای سرمایه گذاران ایجاد انگیام كارد و یاا مخااطراتي بارای آنهاا رقام بمناد و
حضورشانرا تحت تاثیر قرار دهد.
یري از دغدغههای مقاممعظمرهبریالمدظلهالعالي) موضوع بهباود محایط كسابوكااربود و
آنرا بهعنوان راهراری اثربخش برای تحقق اهداف جمهوریاسهمي ایران مطرح كرد و بار
آن تاكید ویژ داشتهاند

المقاممعظمرهبری ،1389 ،دیدار كارآفرینان تولیدی،

نعتي و كشاورزی).

این پژوهش ،راهبردهای بهبود محیط كسبوكار موثر بر توسعه سرمایهگذاری برای نیل
به بخشي از آرمانهای جمهوریاسهميایران را ارائه ميكند.
بررسي محیط كسبوكار و اثرات آن برسرمایهگذاری نشان ميدهاد ،بااوجود تاكیاد در
اسناد باالدستي و سیاست های ابهغي مبني بر بهبود محیط كسبوكار ،ارزیابيهای اورت
پذیرفته توسط مراج داخلي و بینالمللي حاكي از نامناسب بودن محیط كسبوكار كشاور
بود و رتبه شاخصهای كسبو كار كشاور در باین ساایر كشاورها براساام اعاهم باناک
جهاني بیانگر این موضوع مي باشد .از طرفي عدم تحقق رشد اقتصادی پیش بیناي شاد در
برنامههای توسعهای موید نامناسب بودن میمان سرمایهگذاری باهعناوان ا اليتارین عامال
دستیابي به رشد كشور بود كه گمارشات بانک مركمی وسازمان برنامه و بودجه كشاور باه
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شرح ذیل این معضل را تصریح ميكند .وضعیت كنوني كشور بهگونهای است كه با وجاود

ظرفیتهای بالقو و موقعیت ویژ راهباردی و نعماتهاای خادادادی تااكنون راهبردهاای
مناسب براسام مقتضیات حال و آیناد جمهاوریاساهميایاران در جهات بهباود محایط
كسبو كار وجود نداشته و یا قابلیت اجرا ندارند و این موضوع موجب وضاعیت نامناساب
در سرمایه گذاران خارجي و حتي منجر به فرار سرمایه گذاران داخلي شد اسات .همچناین
وجود تهدیدها منطقهای و تحریمهای ظالمانه نیم به اورت كاامه برناماهریامی شاد  ،در
دد ضربه به اقتصاد ملي و نهایتا اقتدار ملي مايباشاد .در واقا باا توجاه باه تغییارات و
پیچیدگي های باالی محایط داخلاي و خاارجي و همچناین اثراتاي كاه محایط ناا مناساب
كسب و كار بر انگیم سرمایهگذاری و نتایجي چون كاهش رشد اقتصادی ،افمایش بیراری و
نرخ تورم و ...دارد  ،در ورت عدم تدوین راهبردهای بهبود محیط كسابوكاار و اجارای
حیح آن در سطوح مختلف ،عدم حصول نتایج مطلوب ،متصور است .این نتایج نامطلوب
ممرن است در بسیاری از ابعاد اقتصادی ،سیاسي ،فرهنگي و ...رخ داد و نه تنها كشاور را
دچار مشرهت زیادی كند ،بلره دستیابي به اهداف میانمدت را نیام دچاار تردیاد خواهاد
كرد .پس با وجود تحریمهای دشمنان ایاران اساهمي ،هجماههاای بسایار برعلیاه نظاام و
تهدیدهای موجود ،قابل پیشبیني است كه فقدان راهبردهای مناسب علميو ماوثر در ابعااد
مختلف با چالش های زیادی نظیر :ناكارآمدی نظام مالیاتي ،نرخ مالیات ،مقاررات مالیااتي و
نظام دریافت مالیات و عوارض و گستردگي جرایم اجتماعي ،وجود فساد مالي و اقتصاادی
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تولید و اشتغال و كاهش انگیم در مشاركت بخش خصو ي گردید و نوعي عدم اطمیناان

گسترد  ،توسعه اقتصاد زیرزمیني و اقتصاد غیر رسمي ،ناكارآمدی نهادهاای ماالي و پاولي،
ضعف شفافیت و رقابت در بازارهای اقتصادی البازار نیروی كار ،بازار تولیادات ،بازارهاای
مالي و پولي) ،ناكارآمدی نظام حقوقي و قضایي ،ناكارآمدی قوانین و مقاررات اقتصاادی و
تشریفات قانوني مربوط دشواری اخذ مجوزهای كسابوكاار ،مقاررات پیچیاد تجااری و
گمركي ،عدم شفافیت حقوق مالریت ،ضعف نهادهای عمومي و حرمراني خوب ،همچنین
چالش ها و موان محیط اقتصاد كهن كه شامل :ضعف و بي ثبااتي در سیاساتگذاری كاهن
اقتصادی ،ضعف در انضباط مالي دولت ،تورم و ركود فراگیر و تحریم اقتصادی را به دنباال
دارد .بيشک همه این عوامل ميتواند اقتصاد كشور را هموار با چالش مواجه كرد و آنرا
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به ورطه سقوط برشاند .و همچنین یري دیگر از چالشها و موان زیرساختهای كشور از
جمله زیرساختهای فیمیري ،اطهعاات وارتباطاات و علمايو فنااوری اسات .براساام
مسائل مطرح شد و پاسخگویي به آنها سوال ا لي این است كه :راهبردهای بهباود محایط
كساابوكااار مااوثر باار توسااعه ساارمایهگااذاری باارای نیاال بااه بخشااي از آرمااانهااای
جمهوریاسهميایران كدام است؟
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مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
اقتصادمقاومتي
نااامگااذاری سااالهااای اخیاار توسااط مقاااممعظاامرهبااری ،قراباات بساایاری بااا مفهااوم
اقتصادمقاومتي دارد ،بهگونهای كه ميتوان تبلور مفهوم اقتصادمقاومتي را در شعارهای چناد
سال اخیر مشاهد كرد .برای مفهوم اقتصادمقااومتي در هماین مادت زماان كام ،تعااریف
متفاوتي ارائه شد است كه هر كدام از جنبهای بهاین موضوع نگا كرد اناد .در ایان میاان،
جام ترین و كاملترین تعریف از اقتصادمقاومتي را خود رهباری در دیادار باا دانشاجویان
ارائه داد اند« :اقتصادمقاومتي ،اقتصادی است كه برای یک ملات ،حتاي در شارایط فشاار و
تحریم ،زمینه رشد و شروفایي را فراهم مايكناد» .ایشاان در جلساه تبیاین سیاساتهاای
اقتصااادمقاااومتي ال ،)1392/12/23در معرفااي و تبیااین نقااش اساسااي سیاسااته اای كلااي
اقتصادمقاومتي ميفرمایند« :مجموعه سیاستهاای اقتصاادمقااومتي ،در واقا یاک الگاوی
بوميو علمياست كه برآمد از فرهنگ انقهبي و اسهميما است متناسب با وضعیت امروز
و فردای ما است .این مربوط به وض كنوني و شرایط كنوني كشور نیست ،این یاک تادبیر
بلندمدت برای اقتصاد كشور است ميتواند اهاداف نظاام جمهاوری اساهمي را در زمیناه
مسائل اقتصادی برآورد كند ميتواند مشرهت را برطرف كند درعینحال پویا هم هست
یعني ما این سیاستها را به ورت یک چارچوب بسته و متحجر ندید ایام قابال ترمیال
است قابل انطباق با شرایط گوناگوني است كه ممرن است در هر برهاهای از زماان پایش
بیاید و عمهً اقتصاد كشور را به حالت «انعطافپذیری» ميرساند یعني شرنندگي اقتصاد را
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در مقابل ترانههای گوناگون  -كه اشار خواهم كرد -برطرف ميكند .این الگو با تاه

و

همفرری افراد احبنظر و با بح

در مجم تشخیص مصلحت و حضور رؤسای قاوا و

مسئوالن تهیه شد از كمک احبنظران اقتصادی برای تهیهاین الگو بهطور كامل اساتفاد
شد در واق یري از محسنات این الگو این است كه مورد وفااق اسات یعناي در مجما
مجم تشخیص حضور دارند مسئوالن گوناگون هم در آنجاا هساتند بحا

كردناد كاار

مهحظهشد و دقتشد و مستحرمشد ای اسات» .ایشاان در ابهغیاه سیاساتهاای كلاي
اقتصادمقاومتي ،اقتصاد متري به دانش و فناوری ،عدالتبنیان ،درونزا و بارونگارا ،پویاا و
پیشرو را ا ليترین شاخصه اقتصادمقاومتي دانستهاند اقتصادی كه با نگا تولیدمحاور ،باه
پیشبرد اهداف ملي و حفظ دستاوردها ميانجامد المقاممعظمرهبری ،حرم مطهر رضوی.)1391 ،
سرمايهگذاري
اقتصاددانان كهسیک و كینم ،معموال فرض را بر این ماي گذاشاتند كاه سارمایه گاذاری،
تابعي از نرخ بهر است .اما از سال هاای پاس از جناگ جهااني دوم اقتصااددانان باه طاور
فمآیند ای اهمیت نرخ بهر را به عنوان یک تعیین كنند سرمایه داری مورد تردید قرار دادناد.
به ویژ  ،مطالعات تجربي اولیه حاكي از آن است كه سرمایه گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهار
تقریبا غیر حسّام است .در نتیجهی این مطالعات ،تئوریهای مختلف سرمایهگاذاری ارائاه
شد الفرجي و یوسف.)1331،
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تشخیص وَرز پیدا كرد است و چرشكاری شد جوانب آن دیاد شاد رؤساای قاوا در

نظريه شتاب ساده سرمايهگذاري
نظریه شتاب ساد در سال  1913توسط كهرک مطرح شاد .كاهرک بارای بیاان نظریاه
خود فرض هایي را در نظر گرفت :نسبت سرمایه به تولید مقدار ثابتي است .بنگا ها سرمایه
راكد و بیرار در اختیار ندارناد.سارمایه موردنیااز بارای تولیاد بهفا اله تهیاه ماي شاوند.
به عبارت دیگر اگر برای تولید كاال نیاز به افمایش موجودی سرمایه ای باشد ،فاراهم سااختن
كاالهای سرمایهای بدون نیاز به زمان و بدون افمایش قیمت ،میسر است.
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این نظریه بیان مي دارد كه سرمایه گذاری خالص ،به سطح تغییرات تقاضای كال الساطح
تغییرات درآمد) و سرمایه گذاری جایگمیني باه موجاودی سارمایه دور هاای قبال بساتگي
داردالرحماني ،تیمور.)1381 ،
نظریه شتاب انعطافپذیری 1كه گاهي اوقات به نظریه تعدیل جمیاي 2نامیاد مايشاود،
همانند نظریه شتاب است با این تفاوت كه بنگا ها به محض پي بردن و اطهع از موجاودی
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بهینه سرمایه به آن دست نمي یابند بلره مدت زماني طاول ماي كشاد تاا موجاودی واقعاي
سرمایه به سمت حد مطلوب آن تغییر كند و تعدیل ورت گیرد .با این فرض مي توان یک
تفاوت اساسي بین نظریه شتاب ساد و انعطاف پاذیر قائال شاد .در نظریاه شاتاب سااد ،
سرمایهگذاری خالص تابعي مستقیم و متناسب از تغییرات تقاضای كل اسات اماا در نظریاه
شتاب انعطاف پذیر یا مدل تعدیل جمیي ،سرمایه گاذاری خاالص تاابعي مساتقیم از ساطح
تقاضای كل است نه تغییرات آن .ازطرف دیگر در هار دو مادل سارمایه گاذاری جاایگمیني
تابعي از موجودی سرمایههای دور قبل خواهد بود الرحماني.)1381 ،
نظريه نئو کالسیک سرمايهگذاري
این نظریه توسط یورگنسون دردهه  1993مطرح شد .ایشان اوالً به دنبال آن بود كه
رفتار سرمایه گذاری را با استفاد از نظریه بهینه سازی متعارف و بر پایه های اقتصاد خرد
توضیح دهد و ثانیا نظریه كامل تری نسبت به نظریه ها شتاب ساد و نظریاه كینام ارائاه
دهد.
براسام نظریه نئو كهسیک سرمایهگذاری ،تعیین موجودی مطلوب سارمایه نیااز باه در
نظر گرفتن فروض غیر واقعي مانناد ثابات باودن نسابت سارمایه باه تولیاد نیسات بلراه
موجودی مطلوب سرمایه با استفاد از فرمول بهینه سازی تولیاد در اقتصااد قابال اساتخرا
است الرحماني.)1381 ،
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1. Flexible acceleration theory
2. partial adjustment mechanism

مكتب نهاد گرايي
پس از گذشت بیش از یک قرن از ظهور مرتاب اقتصاادی كهسایک هاا و ا اهح
نرات ضعف این مرتب كه به پیدایش مرتب اقتصادی نئو كهسیک ها در اواساط قارن
ویژ آمریرا با اقتصاد نئو كهسیري ،این جوام با رشد اقتصادی بسیاری مواجه شدند.
در این دوران كه همممان با پایان قرن نوزدهم میهدی تحوالت اقتصااد سارمایه داری و
اقتصاد نئو كهسیک موجب افمایش رشد اقتصادی ش د و با توجه به افامایش تولیاد و
نبود نظام مناسب توزی عادالنه درآمدها و توجاه ناكاافي باه اقتصااد ارزشاي موجاب
افمایش فا له طبقاتي شد بود ،عهو بر مرتب سوسیالیسم ،مرتب اقتصاادی دیگاری
به عنوان مرتب اقتصادی نهادگرایي ،دیدگا های انتقادی مهیم تاری نسابت باه مرتاب
اقتص ادی نئو كهسیک ها داشت.مهم ترین انتقادهای این مرتب به اقتصاد نئو كهسیک به
آثار منفي به ویژ افمایش فا له طبقاتي حا ل از توزی نامناسب درآمادها همارا باا
افمایش تولید ناخالص داخلي و درآمد ملي معطوف بود .به عبارت دیگر از دیادگا ایان
گرو در شرایطي كه طي آن تول ید ناخالص داخلي افمایش پیدا كند و موجاب افامایش
رشد اقتصادی جامعه شود ،عادالنه و منطقي نیست كه قشر پایین جامعه به ویاژ طبقاه
كارگری كه از اركان ا لي فرآیند تولید اسات ساهم عادالناه خاود را از ایان افامایش
درآمد دریافت نرند و بنابراین از این دیدگا دخالت نداشتن دولت در نظاام اقتصاادی

مقاله پژوهشي :راهبردهای بهبود محیط كسبوكار موثر بر توسعه سرمایهگذاری با تاكید بر اقتصادمقاومتي

نوزدهم میهدی منته ي شد و تطبیق شرایط اقتصادی سارمایه داری جواما پیشارفته باه

منطقي و مورد قبول نیست.
درچنین شرایطي برای دستیابي به اهداف ارزشي و عدالت طلبانه توأم با رشد اقتصادی،
عهو بار دیادگا سوسیالیساتي كاه در واقا باه ناوعي در برابار مرتاب نئوكهسایري و
سرمایه داری بود است و در نهایت مي توانست موجب از بین رفاتن نتاایج مثبات مرتاب
سرمایه داری و نئوكهسیري شود دیدگا متعادلتر و ا هحطلبان به نام مرتب نهادی پدیاد
آمد الدهقان و محنت فر.)1381 ،
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مكتب اقتصادي نهادي – انتقاد به نئو کالسیکها
همممان با رشد قابل توجه اقتصاد سرمایه داری آمریرا در پایان قرن نوزدهم میهدی كاه
براسا م نظریه نئوكهسیک بنا شد باود ،ساطح درآماد و در نتیجاه رفاا عماومي طبقاات
متوسط و باالی جامعه  ،افمایش یافته و در نهایت موجب افمایش درخواستهای طبقاات كام
درآمد و كارگری جامعه شد .ته های طبقات كم درآمد و كارگری جامعه بارای دساتیابي
فصلنامه علمي مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملي ،سال چهارم ،شمار  ،11تابستان 1399

به سطح درآمد و رفا بیشتر با ناكامي مواجه شد .موفاق نباودن طبقاه كاارگری جامعاه در
دستیابي به سهم كامل خود از فرآیند تولید و افمایش درآمد ملي و در نهایت رفاا عماومي
جامعه  ،به دلیل دخالت نداشتن دولت در اقتصاد و نبود نهادها وسازمانهای ماداف حقاوق
طبقات كم درآمد جامعه بود .این پیش زمینه و شرایط حاكم موجب توجه ویاژ عاد ای از
اقتصاددانان به ضرورت توسعه سازمان و نهادهای اجتماعي برای دستیابي به اهداف ارزشاي
و عدالت طلبانه اقتصادی شد .برخهف اقتصاد نئو كهسیري بازار كه باه موضاوعاتي مانناد
تخصیص بهینه مناب  ،تعیین سطح درآمد ،تعیین قیمت و نظایر آن توجه دارد ،مرتب اقتصاد
نهادی معتقد است كه نظام بازار به تنهایي قادر به ایجاد تعاادل و باه ویاژ توزیا عادالناه
درآمد نیست و تعادلي كه معرفي مي كند بیش از یاک نظریاه علماي نباود اسات و بارای
تحقق این تعادل در جامعه باید به مباح

ارزشي اقتصاد نیم توجه شاود ،بناابراین بایاد باه

اولویت موضوع سازمان و كنترل نظام اقتصادی یعني سااختار قادرت آن ،توجاه ویاژ ای
كرد .درحالي كه اقتصاددانان متعارف بسیار تمایل دارند كه بازار را بهعناوان كال مجموعاه
اقتصاد تلقي كنند ،اقتصاددانان نهادی ،بازار را بهعنوان نهاادی كاه باا دیگار مجموعاههاای
نهادی در جامعه تعامل دارد ،مطرح ميكنند .بهطور خه ه ،اقتصاد بیش ازسازو كاار باازار
است .اقتصاد ،نهادهایي است كه ساختار را شرل ميدهند و از طریق آن عمل مايكنناد یاا
مجرای عملیات بازار هستند الدهقان و محنت فر.)1381 ،
نئونهاديون
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نسل دوم اقتصااددانان مرتاب نهاادگرایي باه نئونهاادیون معاروف هساتند .تعادادی از
معروفترین اقتصاددانان این نسل كه دور فعالیت علمي آنهاا بهفا اله پاس از نسال اول

البنیانگذاران مرتب نهادی) یعني پس از جنگ جهااني دوم اسات ،عبارتناد از :جاان كنات
گالبرایت ،گونارمیردال ،كهرنس آیرز و گرهارد كولم .این گرو از اقتصاددانان باه تااثیرات
نهادهای دولتي بر فرآیند سیاستگذاران توجه ویژ ای داشتند .از ماوارد مهام توجاه مرتاب
است و شناخت فمایند نیاز به تحلیلهای تاریخي روند ترااملي و جمیاي نهادهاا دارد .در
مورد مرتب نئونهادی به دو موضوع بسیار مهم باید توجه كرد .اول اینره نهادهاا باهعناوان
بخش مركمی و ا لي نظریههای سیاسي مطرح هستند و دیگر اینره باید به نهادها بهعناوان
سازند و شرل دهند سیاستها توجه كرد الدهقان ومحنت فر.)1381 ،
محیط کسبوکار
از اواخر دهه  1993بهبود محایط كسابوكاار موضاوع كاانوني محافال نظریاه پاردازی و
سیاستگذاری اقتصاد بود است .ایان تغییار در پاارادایم سیاساتگاذاری ،محصاول تحاوالت
اقتصادی ازیکسو و طرح نظریهها جدید اقتصادی ازسویدیگر است المیدری و قودجاني.)1383 ،
تاملي در توجه برخي كشورها بهاین مفاهیم نشان ميدهاد كاه چگوناه ایان رویرردهاا
مبنای سیاستگذاری در این كشورها شد است .بهعنوان نمونه در دهه  1983كشاور چاین
و تا حدودی ویتنام ،مجارستان و لهستان این رویررد را بهطور جدی در دساتور كاار خاود
قرار دادند.

مقاله پژوهشي :راهبردهای بهبود محیط كسبوكار موثر بر توسعه سرمایهگذاری با تاكید بر اقتصادمقاومتي

نئونهادی مطالعه سیاستهایي است كه از اید های جامعه نهاادی وساازماني نشائت گرفتاه

از جمله مهمترین نظریههای جدیدی كه انقهب بمرگاي در اقتصااد كشاورهای توساعه
نیافته به پا كرد ،نظریه هرناندو دسوتو اقتصاددان پرویي بود كاه در ساال  1989و  2333در
قالب دو كتاب «را دیگر »1و «راز سرمایه »2بهبود فضاای كساب وكاار را بارای را انادازی
فعالیتها حتي با تریه بر سرمایههای كوچک مورد توجه جدی قرار داد .دریافتن تاریخچاه
و ریشه شرلگیری مفهوم محیط كسبوكار و طرح راهرار بهبود كسبوكار دو روند بایاد
بررسي شوند:
1. The other path
2. The Mystery of Capital
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اول) نظریه ها و مراتبي كه نحو رشد تولید و افمایش سارمایه را بررساي كردناد و باه
عوامل محیطي بنگا ها نمدیک شدند.
دوم) نظریهها و مراتبي كه به ساماندهي موانا محیطاي روناق فعالیاتهاای اقتصاادی
بنگا ها پرداختند و راهرار بهبود محیط كسب وكار را سامان دادند

الاتاق بازرگاني و نای معاادن

تهران.)1393 ،
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«ارزیابي فضای كسبوكار» از طریق سااختن و اناداز گیاری مجموعاه شااخصهاای
اقتصادی ،اجتماعي و سیاسي ورت ميگیرد كه موقعیت و شرایط پیشرو بارای ایجااد و
توسعه بخش خصو ي را مورد بررسي قرار ميدهد و یک نظام انداز گیری عوامال كاهن
اقتصادی كارآمد را در ابعاد مختلف نشان ميدهد .پروژ انجام تجاارت یاا كسابوكاار دو
نوع داد را در نظر مي گیرد ،گونه اول مطالعه قوانین و مقررات حاكم بار محایط اقتصاادی
كشور كه در گمار های بانک جهاني منتشر ميشود و گونه دیگر شاخصهای كار و زمان
برای پشت سر گذاردن مراحل مختلف مورد نیاز برای ایجاد و تاداوم فعالیات اقتصاادی را
بررسي مي كند كه در سنجش و رتبه بندی مورد استفاد قرار مي گیرد .در ایان شااخصهاا
اعم از همینههای زماني و پولي از گمار های رسميادارات مربوط استخرا مايشاوند تاا
امران بررسي و ارزیابي آنان فراهم گردد الدسوتو.)1381 ،
بانک جهاني برای بررسي و ارزیاابي فضاای كسابوكاار در كشاورهای مختلاف از د
شاخص ا لي استفاد ميكند كه هریک از آنان دارای چند شااخص فرعاي مايباشاند .باا
جم بندی گمار ها و اطهعات مربوط بهاین شاخصها وضعیت فضای اقتصادی كشور را
نمر داد و سپس به رتبهبندی آنها ميپردازد .این د شاخص به شارح زیار مايباشاند-1 :
شاخص شروع كسبوكار -2 ،اخذ مجوزها -3 ،استخدام و اخارا نیاروی كاار -1 ،ثبات
مالریت -1 ،اخذ اعتبار -9 ،حمایات از سارمایه گاذاران الساهامداران جامء) -3 ،پرداخات
مالیات -8 ،تجارت فرامرزی -9 ،انحهل یک فعالیات -13 ،الامام آور باودن قراردادهاا .در
ادامه جایگا كشور در خصوص شاخص كل محیط كسبوكاار ایاران براساام گمارشاات
اخیر بانک جهاني به شرح جدول شمار  1ميباشد.
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منویات امام راحلالر ) و مقاممعظمرهبری ،قانون اساسي جمهوری اساهمي ایاران ،ساند
جمهوری اسهمي ایران در افق  ،1131برنامههای توسعه ،سیاستهای كلي ابهغي از ساوی
مقام معظم رهبری و قانون بودجه ساالنه كشور ،از مهمتارین اساناد باالدساتي مشاترک در
همه حوز ها بهشمار ميرود .در این میاان ،عاهو بار لاموم درک مشاترک تصامیمساازان
وتصمیمگیران از اسناد باالدستي ،برای تادوین مناساب و كارآماد برناماههاای راهباردی و
مدیریت همینهها و جلوگیری از موازیكاریها در مرحله پیاد سازی و اجرای سیاستهاا و
برنامههای اجرایي ،شناسایي ارتبااط متقابال و جنباههاای هامپیونادی اساناد باالدساتي باا
یردیگر ،از المامات اجرای موفقیتآمیم آنها قلمداد ميشود.
روششناسي تحقيق
این تحقیق براسام دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع تحقیقات كااربردی -توساعه ای
اساات و از حیاا

رویراارد رو

مقاله پژوهشي :راهبردهای بهبود محیط كسبوكار موثر بر توسعه سرمایهگذاری با تاكید بر اقتصادمقاومتي

بهبود محیط کسبوکار در اسناد باالدستي

شناسااي ،از رویراارد آمیختااه اكتشااافيالتركیبي از

رویرردهای كیفي و كمي) تبعیت مي كند .بدین ورت كه محقق تركیبي از رو هاای
كیفي و كمي را به كار مي گیرد.
در رویررد كیفي از رو های مرور نظام مند ادبیات ،اسنادی ،تحلیل محتوای كیفاي
و رو

تركیبي استفاد كرد و جهت اعتبار سنجي عوامل راهبردی تكثیرگذار بر بهباود

فضای كسب و كار الموثر بر توسعه سرمایه گذاری) از رو
است .با رو

پیمایشي خبرگي بهر گرفته

اسنادی و تحلیل محتوای تلخیصي نسبت به بررساي اساناد باالدساتي و

مطالعه تطبیقي اقدام كرد است .به عهو باا رو

تحلیال محتاوای كیفاي التلخیصاي)
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دیدگا خبرگان پیرامون عوامل راهبردی تكثیرگذار بر بهبود فضای كسب و كار الموثر بار
توسعه سرمایه گذاری) را احصاء كرد است .همچناین در رویرارد كماي باا اساتفاد از
پیمایشي خبرگي جهت اعتبار سنجي عوامل راهبردی تكثیرگذار بر بهباود فضاای

رو

كسب و كار الموثر بر توسعه سرمایه گذاری) و نیم تدوین راهبردهای مربوط استفاد كرد
است.
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تحقیق دار ای دو نوع جامعه آماری است :جامعه آماری كیفي و جامعه آماری كماي.
جامعه آماری كیفي این تحقیق مشتمل بر كلیه اسناد و مدارک باالدساتي مارتبط ،نظیار
سیاست های كلي اقتصاد مقاومتي و تدابیر مقام معظم رهبری

المدظله العالي)

در ایان خصاوص

مي باشد .به منظور اعتبار سنجي عوامل راهبردی تكثیرگذار بر بهبود فضاای كساب و كاار
الموثر بر توسعه سرمایه گذاری) و نیم تدوین ،ارائه و اولویت بندی راهبردهای مربوط از
نقطه نظرات  33نفر از خبرگان با استفاد رو
رو

نمونه گیری به ورت هدفمند و رو

خبرگي استفاد شاد در جامعاه كیفاي،
نمونه گیری در جامعاه كماي باه اورت

گلوله برفي و هدفمند مي باشد.
در جامعه كیفي ،حجم نمونه ،اسناد و مدارک مرتبط باا موضاوع تحقیاق تاا اشاباع
نظری نمونه گیری شد است .داد های كتابخاناه ای از طریاق مطالعاه اساناد و مادارک
كتابخانه ای و متون علمي و مستند مرتبط با م وضوع تحقیق و نظریه های مربوط از طریق
كتب ،گمارشات رسمي و سایت های اینترنتي و سایر اسناد معتبر گردآوری شاد اسات.
ابمار جم آوری این داد ها و اطهعات فیش بارداری اسات .همچناین از كتااب هاای
تخصصي ،اسناد و مدارک ،مقاله های علمي  -پژوهشي ،بایگااني ساازمان هاای معتبار و
وبگا های منتشر نیم برای گردآوری داد ها و اطهعات این تحقیق ،بهر برداری شاد
است .در رو

میداني با مصاحبه ساختار یافته و نظرسنجي از خبرگان و احب نظران

حوز تحقیق و نیم پرسشنامه های مختلف جم آوری شد .جهت روایي اساناد از منااب
چندگانه و مختلف النظیر گفتما ن رهبری در حوز اقتصاد مقاومتي ،اسناد باالدستي نظیر
سیاست های كلي اقتصاد مقااومتي و نیام مطالعاه تطبیقاي مارتبط باا عوامال راهباردی
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تكثیرگذار بر بهبود فضای كسب و كار الموثر بر توسعه سارمایه گاذاری) ،ایجااد زنجیار

داد های اطهعاتي در تحقیق  ،بهر گیری از نظر متخصصین و خبرگان الدر تعیین عوامل
راهبردی تكثیرگذار بر بهبود فضای كساب و كاار الماوثر بار توساعه سارمایه گاذاری) و
نظریه های علمي البهبود فضای كسب و كار و سرمایه گذاری) استفاد شد.
پایگا داد از اسناد و مدارک اقدام گردید .جهت تعیین نقاط قوت و ضعف مارتبط باا
بهبود فضای كسب و كار الموثر بر توسعه سرمایه گذاری) ،از تحلیل محتوای مصاحبه ها و
آمار تو یفي استفاد شد است .جهت ارزیابي محیط داخلي ماثثر بار ارتقاای بهباود
فضای كسب و كار الموثر بر توسعه سرمایه گذاری) از ت رنیاک مااتریس ارزیاابي عوامال
داخلي ال )IFEو جهت ارزیابي محیط خارجي مثثر بر بهبود فضای كسب و كار الموثر بار
توسعه سرمایه گذاری) ،از ت رنیک ماتریس ارزیابي عوامل خاارجيال )EFEاساتفاد شاد.
جهت تدوین راهبردهای تكثیرگاذار بار بهباود فضاای كساب و كاار الماوثر بار توساعه
های كیفي نظیار مااتریس نقااط قاوت ،ضاعف ،فر ات هاا و

سرمایه گذاری ) از رو

تهدیدهاال  ، )SWOTتحلیل خبرگي استفاد شد.
تجزیه وتحليل دادهها و یافتههای تحقيق
جهت بررسي و ارزیابي محیط خارجي مرتبط با بهبود فضای كسبوكار موثر بر توسعه
سرمایه گذاری از ماتریس ارزیابي عوامل خارجي ال )EFEاستفاد شد كه نتاایج آن باه شارح

مقاله پژوهشي :راهبردهای بهبود محیط كسبوكار موثر بر توسعه سرمایهگذاری با تاكید بر اقتصادمقاومتي

همچنین ،جهت باال بردن پایایي القابلیت اعتماد) اسناد و مدارک نسبت باه تشاریل

جدول شمار  2ميباشد.
جدول شماره  .1عوامل خارجي ( )EFEمرتبط با بهبود فضاي کسبوکار موثر بر توسعه
سرمايهگذاري
فرصتها
امنیت كشور در منطقه
بمرگي بازار داخلي و فراواني زمینههای سرمایهگذاری در
عر ههای مختلف

ضريب اهمیت

رتبه

امتیاز

0.1066

3.36

0.358176

0.1016

3.32

0.337312
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موقعیت ژئوپلیتیري و دسترسي به بازار كشورهای منطقه و
حاشیه البا همسایگي  11كشور با جمعیت حدود 133 - 333

0.0996

3.36

0.334656

میلیون نفر)
تهديدها
تحریمهای بینالمللي و عدم تمایل نظام بانري بینالمللي بر
فصلنامه علمي مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملي ،سال چهارم ،شمار  ،11تابستان 1399

تعامل با نظام بانري داخلي
ضعف در فرهنگ عموميكشور نظیر رشد فرهنگ مصرفگرایي،
ارجحیت مناف فردی و حمبي بر مناف ملي و...
اقتصاد دولتي و وابستگي آن به نفت و فرو

ضريب اهمیت

رتبه

امتیاز

0.1016

1.29

0.131064

0.1006

1.36

0.136816

مواد اولیه معدني و

در نتیجه عدم تعهد و انگیم كافي برای بهبود فضای كسبوكار

0.1006

1.32

0.132792

موثر بر توسعه سرمایهگذاری
وجود رانت و فساد در حوز های مختلف نظام اداری كشور
مشرهت كهن اقتصادی النظیر تورم ،باال بودن نرخ ارز ،ركود
فراگیر و ...و در نتیجه كاهش سطح درآمدها و قدرت خرید مردم

0.0986

1.32

0.130152

0.0976

1.32

0.128832

امنیتي بودن فضای اقتصادی كشور و باال بودن خطر سیاسي
كشور در گمار های جهاني و در نتیجه پائین بودن درجه

0.0966

1.25

0.12075

رقابتپذیری اقتصاد ملي
مداخله دولت در كلیه امور و عدم مشاركت دادن بخش
خصو ي در تصمیمسازی و تصمیمگیریهای كهن
جم امتیاز

0.0966

1.43

0.138138

1.948688

جهت بررسي و ارزیابي محیط داخلي موثر بر بهبود فضای كسبوكار ماوثر بار توساعه
سرمایه گذاری از ماتریس ارزیابي عوامل داخلي ال )IFEاستفاد گردید كه نتایج آن باه شارح
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شمار  3ميباشد.

جدول شماره  .9عوامل داخلي ( )IFEمرتبط با بهبود فضاي کسبوکار موثر بر توسعه سرمايهگذاري
قوتها
فراواني جمعیت جوان و تحصیل كرد

0.1044

3.21

0.335124

مناب ارزان و فراوان الكمیت مناب تولید در كشور)

0.1022

3.57

0.364854

كیفیت مناسب زیرساختهای علميو فناوری

0.098

3.29

0.32242

0.098

3.25

0.3185

ضريب اهمیت

رتبه

امتیاز

رویررد مثبت نسبت به ا هحات اقتصادی و سیاسي و اجتماعي
در سطح حاكمیت
ضعفها
ضعف در نظامات مختلف تاثیرگذار بر بهبود فضای كسبوكار
موثر بر سرمایهگذاری نظیر نظامات حقوقي الاز قبیل تعدد و بي

0.103

1.18

0.12154

ثباتي مقررات ،) ،گمركي ،مالیاتي ،بیمه ،بانري ،اطهعاتي و...
نبود نظام انگیمشي مناسب برای جذب سرمایهگذاری و ضعف
در نظامات و نهادهای ترویج تجارت و نعت

0.1001

1.32

0.132132

ضعف نظام برنامهریمی اقتصادی كشور النظیر عدم برنامهریمی
بلندمدت ،ساختار بودجه بندی كشور ،سیاستهای آزادسازی و
خصو يسازی ،غلبه سیاست بر اقتصاد ،عدم مشاركت بخش

0.099

1.21

0.11979

خصو ي و)...
كیفیت نه چندان مناسب زیرساختهای فیمیري نظیر نظام
ارتباطي ،را  ،بندر و فرودگا به خصوص در مناطق آزاد

0.098

1.18

0.11564

ضعف در نظام اداری و مشرهت ساختاری كشورالتناسب انداز
دولت و بخش خصو ي و تعاوني ،عدم متولي برای
سرمایه گذاری داخلي و )...و عدم هماهنگي در سطح كهن و

0.097

1.14

مقاله پژوهشي :راهبردهای بهبود محیط كسبوكار موثر بر توسعه سرمایهگذاری با تاكید بر اقتصادمقاومتي

ضريب اهمیت

رتبه

امتیاز

0.11058

دستگا های اجرایي
ضعف در نظام مدیریتي كشور نظیر عدم شایستهساالری و سپردن
كارها به مدیران توانمند و آیند نگر ،عدم شجاعت كافي و
جرأت الزم در تصمیمگیری و قبول خطر الخطر) در نظامهای
تصمیم گیری كشور ،عدم آموز

0.096

1.18

0.11328

كافي مدیران ،عدم بهر گیری از

تجارب موفق دنیا...،
جم امتیاز

2.05386
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برای ارزیابي موقعیت راهبردی بهبود فضای كسبوكار موثر بر توسعه سرمایهگذاری از
ماتریس موقعیت راهبردی چهارخانهای ال )IEاستفاد گردیاد كاه وضاعیت موجاود در ربا
تدافعي ارزیابي گردید .جهت تدوین و احصاء راهبردهای بهبود فضای كسبوكار موثر بار
توسعه سرمایهگذاری از ماتریس قوتها ،ضعفها ،فر تها و تهدیادها ال )SWOTاساتفاد
شد .براسام این ماتریس حدود  93راهبرد استخرا گردید كه تعادادی از آنهاا در جادول
فصلنامه علمي مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملي ،سال چهارم ،شمار  ،11تابستان 1399

شمار  1نمایش داد شد است.
جدول شماره  .1تدوين راهبردهاي بهبود فضاي کسبوکار موثر بر توسعه سرمايهگذاري ماتريس
SWOT
ماتریس
SWOT

ضعفها (:)W

قوتها ()S
راهبردهاي :SO
.1

راهبردهاي :WO

استفاد از ظرفیت بارون مارزی ادا و

.1

سیما در معرفي برنادها و پتانسایلهاای
سرمایه گذاری كشور
.2
فرصتها
()O
.3

نخبگان جوان
.2

تمركم بر جاذب سارمایهگاذار مساتقیم

جراحي در خصوص بخاشهاای تخصصاي و
خصو يسازی به معنای واقعي

خارجي با ایجاد مشوق هایي نظیر اقامت

.3

برای سرمایهگاذاران باهویاژ مسالمانان

.1

تكمین امنیت شغلي و سرمایه
ته

بهمنظور ایجاد نشااط و امیاد دوباار در

شیعه

بخااش خصو ااي باارای مشاااركت در توسااعه

توسااعه و تقویاات مناااطق آزاد و ویااژ

اقتصادی كشور

اقتصادی كشور
.1

حل معضهت سیاسي با بهر گیاری از ظرفیات

.1

بهر گیری از دیپلماسي اقتصادی جهات
تقویت و گستر

همرارهاای دوجانباه

بهاار گیااری از ظرفیااتهااا و مناااب ماادیریت
بینالمللي

.9

افمایش دانش عموميو فرهنگسازی.

و چندجانبه.
راهبردهاي :ST
.1
تهدیدها
() T
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.2
.3

بااازنگری و ا ااهح قااوانین متضاااد و

راهبردهاي :WT
.1

تقویت سیاست تنش زدایاي و اعتمادساازی در

تدوین قاوانین همساو و تساهیل كنناد

حوز های مختلف بینالمللي باهمنظاور رفا و

كسبوكار

دف تهدید تحریمهای بینالمللي

كوچک سازی دولت به طور برنامه ریامی

.2

توسااعه و گسااتر

زیرساااختهااای توسااعه

شد با تغییر در رویررد تنظیم بودجه

كساابوكااار در كشااور بااا بهاار گیااری از

توانمندسازی بخش خصو ي و فعااالن

ظرفیتهای ملي و بینالمللي

اقتصادی برای ادار كسبوكار

.3

هماهنااگسااازی سیاسااتهااای پااولي ،بااانري،

.1

تدوین نقشه را توسعه سرمایه گذاری و
تعیااین اولویااتهااای ساارمایهگااذاری
براسااااام مطالعااااات كارشناسااااي و

اقتصادی ،كار و ...با این موضوع
.1

باثبات سازی محیط اقتصاد كهن و تاه

در

جهت مهار تورم و تغییرات نرخ ارز.

بهر گیری از تجربیات جهاني.

متناسب با موقعیات راهباردی و براساام ساه معیاار مقبولیات ،تناساب باا سیاساتهاای
اقتصادمقاومتي و امران پذیری در اجرا ،راهبردها اولویتبنادی گردیدناد كاه نتاایج آن باه
شرح جدول زیر ميباشد.
جدول شماره  .1اولويتبندي راهبردهاي بهبود فضاي کسبوکار موثر بر توسعه سرمايهگذاري
راهبردهاي بهبود فضاي کسبوکار موثر بر توسعه سرمايهگذاري
ا هح ساختار اداری متناسب با تغییرات محیط كسبوكار در راستای بهبود
فضای كسبوكار و رف فساد و رانت

امتیار

اولويت

2.92

اول

ظرفیتسازی و فرهنگسازی بهمنظور تربیت عنا ر ملي كارآمد و مبترر و
متعهد در حوز های تجاری و سرمایهگذاری از طریق تقویت و ایجاد مراكم و

2.9

دوم

نهادهای مستقل آموزشي ،پژوهشي و مطالعاتي
تدوین بستههای حمایتي و تشویقي برای سرمایه گذاران نظیر معافیتها ،رف
موان تعرفهای و غیر تعرفهای ،تسهیل ورود و خرو سرمایه و سرمایهگذار

2.87

سوم

مقاله پژوهشي :راهبردهای بهبود محیط كسبوكار موثر بر توسعه سرمایهگذاری با تاكید بر اقتصادمقاومتي

پس از احصاء راهبردهای بهبود فضاای كسابوكاار ماوثر بار توساعه سارمایهگاذاری

و...
توسعه و گستر

شركتهای دانشبنیان از طریق ایجاد شركتهای خدمات

پشتیباني از آنها در جهت شرلگیری خوشههای نعتي
تقویت و توسعه بازار سرمایه در راستای ایفای نقش در تامین مالي بنگا های
اقتصادی و تصویب قوانین مورد نیاز آن
تقویت جذب سرمایهگذار مستقیم خارجي  FDIهدفمند و در راستای زنجیر
ارز

جهاني و اعطای مشوقهای الزم و با بهر گیری از ظرفیت مناطق آزاد و

2.8

چهارم

2.77

پنجم

2.75

ششم
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ویژ اقتصادی كشور
بهر گیری از دیپلماسي اقتصادی از طریق رایمنان و هیكتهای تجاری در راستای
تقویت سیاست تنش زدایي و اعتمادسازی در حوز های مختلف بینالمللي
بهمنظور كاهش ،خنثيسازی و دف تهدیدها ناشي از تحریمهای بینالمللي و

2.73

هفتم

توسعه روابط تجاری
فصلنامه علمي مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملي ،سال چهارم ،شمار  ،11تابستان 1399

بازنگری و ا هح نظامات مختلف تاثیرگذار بر بهبود فضای كسب كار موثر بر
سرمایهگذاری نظیر نظامات تجاری ،حقوقي ،گمركي ،مالیاتي ،بیمه ،بانري،

2.7

هشتم

اطهعاتي و...
بازتعریف حقوقي بخشهای اقتصادی كشور با محوریت بخشهای خصو ي
واقعي و تعاوني ،توانمندسازی و بهر گیری از آنها در تصمیم گیری اقتصادی

2.67

نهم

بهمنظور تسهیل فضای كسبوكار و توسعه سرمایهگذاری

نتيجهگيری و پيشنهادات
براسام نتایج حا له ،بهبود محیط كسبوكار با ایجااد شارایط مناساب بارای توساعه
سرمایهگذاری و زمینه ساازی بارای ایجااد و گساتر

هرچاه بیشاتر فعالیاتهاای بخاش

خصو ي در افمایش سهم آن در كل اقتصاد و رونق تولید و اشتغال اهمیت فاوق العااد ای
در تحقق اهداف كهن كشور ایفاء مي كند .بنابراین تدوین و ارائه راهبردهای حیح در این
زمینه نه تنها گاميمثبت در جهت تقویت بخش خصو ي در عر ه اقتصاد و ارتقاء ساطح
سرمایه گذاری ،اشتغال و تولید داخلي بهشمارميرود ،بلره بهطور قطا عااملي مهام بارای
استقبال سرمایه گذاران خارجي و ارتقاء تسهیل جریاان ورود فنااوری باه كشاور باهشامار
مي آید .بنابراین در این تحقیق ،باا انجاام مطالعاات محایط شناساي و تحلیال محایط ملاي
فر تها ،تهدیدها ،قوتها و ضاعف هاا شناساایي شاد و طاي چناد مرحلاه از خبرگاان
راهبردی كشور نظرخواهي شد .سپس با كالیبر سازی عوامل راهبردی فهرستي از مهمتارین
عوامل بهعنوان داد های ورودی فرایند تادوین راهبارد انتخااب شاد .بعاد از آن اقادام باه
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ارزیابي موقعیت بهبود فضای كسبوكار موثر بر توسعه سرمایهگاذاری كشاور گردیاد كاه

براسام نتایج حا له وضعیت فعلي یک حالات تادافعي باود كاه نشاانگر فموناي یاافتن
تهدیدها محیطي بر فر تها و ضعفهای ملي بر قوتها است برایناسام جهات عباور
از این وضعیت  9راهبرد پیشنهاد شد و متناسب با هر كادام از ایان راهبردهاا ،راهرارهاای
 .1ا هح ساختار اداری متناسب با تغییرات محیط كسبوكار در راستای بهبود فضای
كسبوكار و رف فساد و رانت:

 توسعه و گستر

دولت الرترونیک بهمنظور شفافیت و مقابله با فساد اداری

 كاستن از بوروكراسيهای عریض و طویل اداری و دولتي از طریق بهر گیاری
از ظرفیتهای فناوری اطهعات و ارتباطات نظیر پنجر واحد

 ایجاد هماهنگي بین دستگا های اجرایي از طریق اساناد باالدساتي ،آماوز

و

سمینارهای مشترک

 كوچکسازی دولت بهطور برنامهریمی شد با تغییر در رویررد تنظیم بودجه
 ا هح ساختار بودجهای ،آموز

و تشریهتسازماني

 حذف دخالتهای دولت در بخش تخصصاي و ارجااع باه انف تخصصاي
التشرل).
 .2ظرفیتسازی و فرهنگسازی بهمنظور تربیت عنا ر ملي كارآمد و مبترر و متعهاد
در حوز های تجاری و سرمایهگذاری از طریق تقویت و ایجااد مراكام و نهادهاای
مستقل آموزشي ،پژوهشي و مطالعاتي:

 آموز
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اجرایي پیشنهاد گردید:

مدیران و كارشناسان با دانشهای مورد نیاز كسابوكاار نظیار قاوانین

مالیاتي ،بیمه ،سرمایهگذاری ،تجارت الرترونیک و...

 توانمندسازی و پرور

مدیران اقتصادی كشور بهویژ حوز سرمایهگاذاری و

انتصاب آنان در دستگا های حاكمیتي

 تقویت و ایجاد مراكم و نهادهای مساتقل آموزشاي ،پژوهشاي و مطالعااتي در
حوز های تجاری و سرمایهگذاری.
 .3تدوین بستههای حمایتي و تشویقي برای سرمایهگذاران نظیر معافیتها ،رف موانا
تعرفهای و غیر تعرفهای ،تسهیل ورود و خرو سرمایه و سرمایهگذار:
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 ایفای به موق تعهدات دولتي در مشاركت با بخش خصو ي

 اعطای معافیت مالیاتي ،خرید تضمیني  ،مابه التفااوت عاوارض و نارخ ارز باه
سرمایهگذاران

 ایجاد رقابت حیح بین شركتهای دولتاي و خصو اي در راساتای تقویات
سرمایهگذاری و افمایش تولید
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 ایجاد شفافیت در معامهت دولتاي المناقصاههاا و ممایاد هاا) و ا اهح نظاام
تعرفهای

 پوشش خطرهای تجاری سرمایه گذاران و ادركنندگان در بازارهای هادف از


طریق تقویت ندوق ضمانت ادرات
دور پاسپورت دیپلماتیک برای تجار

 حمایت مادی و معنوی از حضاور سارمایهگاذاران در هیاكتهاای تجااری و
نمایشگا های بینالمللي

 تاادوینساااز و كارهااای شاافاف و سااری رساایدگي بااه مشاارهت حقااوقي
ادركنندگان.
 .1توسعه و گستر

شركتهای دانشبنیاان از طریاق ایجااد شاركتهاای خادمات

پشتیباني از آنها در جهت شرلگیری خوشههای نعتي:

 توسعه و گستر

زیرساختهای توسعه كسب و كار در كشور با بهر گیاری از

ظرفیتهای ملي و بینالمللي

 ایجاد سازمانهای تخصصي سرمایهگذاری و توساعهای در حاوز هاای جدیاد
نظیر حوز فناوری

 ایجاد شركتهای خدمات پشتیباني از آنها در جهت شرلگیاری خوشاههاای
نعتي

 تسهیل تامین مالي شركتهای دانشبنیان از طریق پیش بیني منابعي مخااطر پاذیر
از منابعي نظیر ندوق توسعه ملي و تشویق ندوقهای سرمایهگذار خصو ي
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 ایجاد شركتهای خدمات پشتیباني از آنها در جهت شرلگیاری خوشاههاای
نعتي

 ایجاد مراكم رشد یا پارکهای علم و فناوری در دانشگا ها

 معرفي ظرفیتهای جذب سرمایهگذاری در نای دانشبنیان.
 .1تقویت و توسعه بازار سرمایه در راستای ایفاای نقاش در تاامین ماالي بنگاا هاای
 برنامه ریمی و اجرای سیاستهای مناسب برای توسعه بدهي باهمنظاور تاكمین
مالي واحدهای تولیدی بمرگ

 تشریل ندوق خطر پذیر

 افمایش شفافیت در بازار بورم و كاهش سهم بخش دولتي از معامهت
 زمینهسازی برای حضور سرمایه خارجي در بازار سرمایه كشور.

 .9تقویت جذب سرمایهگاذار مساتقیم خاارجي  FDIهدفمناد و در راساتای زنجیار
ارز

جهاني و اعطای مشوقهای الزم و با بهار گیاری از ظرفیات منااطق آزاد و

ویژ اقتصادی كشور:

 هاادایت ساارمایهگااذاران خااارجي باارای ساارمایهگااذاری مشااترک براسااام
اولویتهای تعیین شد و انتقال فناوریهای مناسب با ظرفیت كشور

 حمایت از سرمایهگذاران داخلي جهت جلوگیری از خرو از گردونه رقابت

 حفظ حقوق مالریت و جلوگیری از تعرض به آن و تضامین الامام آور باودن
قراردادها

 تدوین نقشه را كشور در جذب سرمایهگذاری خارجي مبتني بر مناف ملاي و
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اقتصادی و تصویب قوانین مورد نیاز آن:

اسناد باالدستي

 معرفي فر تهای سرمایهگذاری مولد در كشور به شركای خاارجي از طریاق
ظرفیت بینالمللي دا و سیما

 اعطای مشوقهای الزم و با بهر گیری از ظرفیت مناطق آزاد و ویاژ اقتصاادی
كشور.
 .3بهر گیری از دیپلماسي اقتصادی از طریق رایمنان و هیكتهای تجااری در راساتای
تقویت سیاست تانش زدایاي و اعتمادساازی در حاوز هاای مختلاف باینالمللاي
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بهمنظور كاهش ،خنثيسازی و دف تهدیادها ناشاي از تحاریمهاای باینالمللاي و
توسعه روابط تجاری:

 توسعه ارتباطات خارجي و بهر گیری از دیپلماسي اقتصادی جهات تقویات و
گستر

همرارهای دوجانبه و چندجانبه

 توسعه بازارهای ادراتي و ته

جهت ماندگاری در این بازارها
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 توسعه اتحادیهها و بازار و منطقهای در راستای افمایش قادرت چاناهساازی و
برخورداری از سرمایهگذاریهای منطقهای و جهاني

 تعامل با شركتهای چند ملیتي و شركتهای كوچک و متوسط دنیا

 اتخاذ سیاست خارجي تعامل گرای فعاالنه جهت تعامل با دنیاا و فعاالساازی
ظرفیتهای كشور در بازارهای جهاني

 تسهیل و تقویت وابستگي متقابل بین ایاران و همساایگان از طریاق اتصااالت
زیربنایي و بلندمدت

 ته

جدی و مستمر برای انعقاد موافقتنامههای ترجیحي و آزاد با كشاورهای

مختلف و بهویژ كشورهای آسیای مركمی قفقاز ،خاورمیانه و شمال آفریقا

 اتخاذ رویررد منطقهای و بینالمللي مناسب جهت اساتفاد از ممیات ترانمیتاي
كشور در تبدیل ایران به مركم ارتباطي ،اطهعاتي و مسیر ترانمیتي منطقه

 ایجاد همگرایي و یرپارچگي اقتصادی منطقاهای از طریاق حركات آزاد كااال،
خدمات سرمایه ،فناوری و نیروی انساني در بخشهای مختلف اقتصادی

 ایجاد و تقویت موسسات مردمي و خصو ي وسازمانهاای غیردولتاي جهات
تعامل با موسسات وسازمانهای مشابه بینالمللي بهمنظور تقویات و گساتر
همراریهای دوجانبه ،چندجانبه و بینالمللي
 .8بازنگری و ا هح نظامات مختلف تاثیرگذار بر بهبود فضای كساب كاار ماوثر بار
سرمایهگذاری نظیر نظاماات تجااری ،حقاوقي ،گمركاي ،مالیااتي ،بیماه ،باانري و
اطهعاتي:
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 بازنگری و ا هح نظام حقوقي با رویررد بهبود فضاای كساب كاار ماوثر بار
سرمایهگذاری نظیر بازنگری و ا هح قوانین متضاد و تدوین قوانین همساو و
تسهیل كنند كسبوكار و پرهیم از تصویب هر گونه قانون مخل كسبوكار
سرمایهگذاری

 بازنگری و ا هح نظام مالیاتي كشور با رویررد بهبود فضای كسب كاار ماوثر
بر سرمایهگذاری

 بازنگری و ا هح نظام بیمهای كشور با رویررد بهبود فضای كسب كاار ماوثر
بر سرمایهگذاری

 بازنگری و ا هح نظام بانري كشور با رویررد بهبود فضای كسب كار موثر بر
سرمایهگذاری

 تقویت و ایجاد نظام اطهعات كشور با رویررد بهبود فضای كساب كاار ماوثر
بر سرمایهگذاری.
 .9بازتعریف حقوقي بخشهای اقتصادی كشور باا محوریات بخاشهاای خصو اي
واقعي و تعاوني ،توانمندسازی و بهار گیاری از آنهاا در تصامیم گیاری اقتصاادی
بهمنظور تسهیل فضای كسبوكار و توسعه سرمایهگذاری:

 اجرای سیاستهای آزادسازی و خصو يسازی به ورت برنامهریامی شاد ،
كامهً تدریجي و با حضور سرمایهگذاران خارجي
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 بازنگری و ا هح نظام گمركي با رویررد بهبود فضاای كساب كاار ماوثر بار

 حمایت همه جانبه دولت از بخش خصو ي و تقویت اتاق بازرگاني

 حضااور بخااش خصو ااي در نهادهااای تصاامیم گیااری كشااور ماننااد سااران
قوا،سازمان حمایت ،بانک مركمی و...

 توانمندسازی بخش خصو ي از طریق تعامل برنامه ریمی شد و اثاربخش باا
دانشگا هاا و مراكام آموزشاي و پژوهشاي داخال و خاار از كشاور جهات
مشاركت كارآمد در اقتصاد ملي و بینالمللي

 ا هح قوانین معطوف به قوانین دولت و بخش خصو ي و با تاكید بر ترجیح
بخش خصو ي.
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