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چکيده
گذر از اقتصاد دولتی و نفتی به اقتصاد مردم پایه ،نیازمند بسترسازي ،اصالح و بهبود محیط کسبوکاراست  .ایتن
راهبردِ آزمون شدهي ِبینالمللی ،کانون تدابیر الزم و نقطه ثقل اجترا و پیتادهستازي سیاست هتاي اصتالحی در بخت
اقتصاد بهشمار متیرود .در ایتن پتهوه ِ کتاربردي ،هتدل اصتلی ارااته ستناریوهاي محتیط کستبوکتار جمهتوري
تتا

اسالمی ایران اس ؛ بنابراین ضمن تحلیلِ همهجانیه محیط کسبوکار در جمهوري اسالمیایران ،تالش شتده است

آینده آن به روش سناریو نویسی  GBNتوصیف شود 65 .نفر از صاحب نظران ،خبرگان ،کارگزاران و متصدیان فعال
در حوزه کسبوکار ،جامعه آماري تحقیق را بهصورت هدفمند تشکیل دادهاند.
دادهها به کمک بررسیهاي اسنادي ،کتابخانهاي وگروههاي کانونی و نیز به کمک مصاحبه و پرسشتنامه گتردآوري
شدهاند .دادههاي پرسشنامه مورد استفاده که منبع تشخیص پیشرانها ،عوامل کلیتدي تیییتر و عتدم قطعیت هاست
کمک روشهاي کمیاولوی

بندي شدهاند  .نتایج مستخرج از پرسشنامه بر استا

چهارسناریوي زیر اس  )1 :عدم جدی
از مقام و موقعی
عدم جدی

و بی ارادگی دول

عتدم قطعیت هتاي کلیتدي ،شتامل

در بهبود محیط کسبوکار همراه با فساد و سوء استتفاده

اداري در دستگاههاي اجرایی (وقتی همه خواب بودند)؛  )2مبارزه با فستاد و کتاه

واراده دول

بر بهبود محیط کسبوکار (قرنطینه)؛  )3عتزم و اراده دولت

باوجود فساد و سوء استفاده از مقام وموقعی

بته

آن بتهمتوازات

بتر بهبتود محتیط کستبوکتار

اداري در دستگاههاي اجرایی (عبور ازمیدان مین)؛ )4عزم و اراده دولت

بر بهبود محیط کسبوکار بهموازات مبارزه همهجانبه بافساد و سوءاستفاده از مقام و موقعی

اداري (قلعه گنج).

کليد واژهها :محیط کسبوکارج.ا.ا ،آيندهپژوهي ،سناريو
 . 1استاد دانشگاه تهران.
 . 2استادیار دانشگاه و پهوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردي.
 . 3استادیاردانشگاه تهران.
. 4دکتري آینده پهوهتی دانشتگاه و پهوهشتگاه عتالی دفتاع ملتی و تحقیقتات راهبتردي؛ نویستنده مستاول؛ رایانامته:
j_safaeimazid@yahoo.com

مقدمه
اقتصاد ایران ،بهعنوان یکی از اقتصادهاي در حال توسعه ،از مشکالت اقتصادي زیتادي
رنج میبرد .نرخ تورم و بیکاري دو رقمی ،درآمد سرانه پایین ،پسانداز واقعی منفی ،کسري
بودجه ساختاري و مساال صادرات اندك کاالها وختدمات ،از جملته برختی از مشتکالت
اقتصادي کشور هستند .از سوي دیگر ،اقتصاد ایران باچال هاي گوناگونی مواجه اس

که

فصلنامه علمی مطالعات مدیری

در این برهه بهخصوص با ناامیدي اردوگاه دشمن از تاثیر نقشههاي قبلی در سایر حوزههتا،
به نتیجه آن امید بسته و بنابراین ،به تعبیر رهبتر معظتم انقتالب (حفظته ا )...مستاله اصتلی
انقالب و نظام بهشمار میرود.
مالحظه سیاس هاي دول

در خصوص محیط کسبوکار ،بیانگر آن اس

کته دولت

راهبردي دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1441

مشکالت این حوزه را بیشتر کمبود اقدامات اجرایی و سیاستی میبیند که میشود با تدوین
بخشنامهها و آایننامههاي اجرایی و الزام دستگاهها به اجراي آن و نیز اتخاذ چندسیاست ،
(خضري.)1311،

محیط کسبوکار را بهبود بخشید و از دامنه مشکالت در کشور کاس

مشکل مهم دیگر در برنامهریزي براي بهبود محیط کسبوکار این اس
مساوالن کشور تصور میکنند بهبود محیط کسب وکار ،یعنی کاه
بانک جهانی

(مرکز پهوه

که بستیاري از

رتبه ایران در گتزارش

هاي مجلس،گتزارش  .)17443خالصه رویکرد بهبود محیط کستبوکتار

براي تحقق رشد و توسعه اقتصادي این اس

کته تنهتا خصوصتیستازي ،اعطتاي وام بته

طرحهاي تولیدي و زیرساخ ها وحتی اتکاء به رتبهبندي بانک جهانی براي رشد مستتمر
سرمایهگذاري کافی نیس

و به عامل اساسی دیگري به نام محتیط مستاعد کستبوکتار و

فضاي مناستب و جتذاب سترمایهگتذاري نیتاز است  .عتالوه بتراین ،مهتمتترین نکتته در
مساله شناسی مشکالت اقتصادي کشور (و بسیاري ازحوزههاي دیگر) نوع نگتاه و رویکترد
دول  ،محققین و متخصصین مربوط به مساله اس
نیز تح

که بهطور قطع راهحتلهتاي مربتوط را

تاثیر قرار میدهد .با تکیه بر همین خالء مهم ،توجه تحقیق حاضر به مساله محیط

کسبوکار در جمهوري اسالمیایران و کشف راهحلهاي بهبودآن ،بر استا
آیندهپهوهی و استفاده از روش سناریو ،مدخل و مسیر متمایزي اس .
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آمتوزههتاي

مباني نظری
گزارشهاي مختلف (داخلی و خارجی) و شواهد و قراان حاکی از آن اس
کسبوکار در ایران وضعی

که محیط

نامطلوبی دارد .در بسترسازي و برنامهریزي محیط کسبوکار،

عوامل مختلف نهادي ،سیاستی و اجرایی مؤثرند و معموال سیاس هاي معطول به بهبودي
ناکارآمد یک طرفه ناشی از حضور گسترده دول

در اقتصتاد ،بتی ثبتاتی در سیاست هتاي

دول  ،تیییرات ناگهانی در قوانین و آیین نامههتاي دولتتی ،گستتردگی قتوانین و مقتررات
دس

پتایین قتوانین و مقتررات و تفستیربردار بتودن آنهتا ،اقتتدار

وپاگیر دولتی ،شفافی

دیوانساالري اداري ،تداخل وظایف قواي سه گانته ،ناکارآمتدي و معضتالت نظتام بتانکی،
نامشخص بودن محدوده بخ
نرخ تورم باال ،کیفی

عمومی کشور ،قانون گذاريهاي اقتصتادي متعتدد دولت ،

پایین زیرساخ ها ،فساد اداري ،گستردگی بسترهاي رانت

تحریمهاي اقتصادي ،واردات کاالهاي قاچاق به کشور،گستردگی بخ

جتویی،

غیررسمیدر کشور

و جز اینها .بنابراین ،براي بهبود محیط سرمایهگذاري و کسبوکار باید به اصتالح ریشتهاي
و تعدیل نارساییهاي پی گفته پرداخ  .چنین مشکالتی ،فضاي کسبوکار براي فعتاالن
اقتصادي را معنتادار نمتیکنتد و انگیتزه اي بتراي فعالیت

اقتصتادي و زمتینگیتر کتردن

سرمایههایشان باقی نمیگذارد.
طی سالیان گذشته ،به استناد آمار بانک مرکزي ،تسهیالت مالی زیتادي بته فعتاالن اقتصتادي
پرداخ
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آن نیز باید این عوامل را در نظر بگیرند .برخی از این عوامل عبارتند از :برنامتهریتزيهتاي

شده اس  ،اما نه تنها مشکل کم رشدي و رکود اقتصادي در کشتور حتل نشتده ،بلکته

نامطلوبترین مولفه سنج

فضاي کسبوکار در کشور ،طی  11دوره ارزیابی از ستوي فعتاالن

اقتصادي حوزههتاي مختلتف «دریافت

تستهیالت از بانتکهتا »عنتوان شتده است  .از ستوي

دیگرحجم گسترده مطالبات معوق بانکها نیز نشان از آن دارد که مشکل رکود اقتصتادي و کتم
رشدي اقتصاد کشور را نمیتوان تنها با تزریق پول به اقتصاد تعدیل کرد (سیاح.)1316،
بر مبناي اجماع نظر فعاالن اقتصتادي وکارشناستان وهمینتین گتزارش بانتک جهتانی،
وضعی

محیط کسب وکار کشتور در ستالیان اخیتر (حتداقل  12ستال گذشتته) نتامطلوب

ارزیابی میشود و تردیدي در ضرورت اصالح و فوری

آن وجود ندارد.
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 .بر اسا

گزارش وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی ،سهم درآمتد خانوارهتا از مشتاغل

خود در سال  1311به  37درصد کاه
کار و فعالی

نبوده ،بلکه از خرید وفروش مستیالت ،سود حساب بانکی وخرید وفتروش

ارز وسکه بوده که سهم این دس

از فعالی هتاي غیتر شتیلی از درآمتد خانوارهتا بته 53

درصد رسیده اس ؛ این در حالی اس
فصلنامه علمی مطالعات مدیری

اس

پیدا کرده اس ؛ بهعبارتی درآمد خانوارها از محتل

که این رقم در سال  1315معادل با  41درصد بتوده

(ساتا.)1311،
گزارشهاي بانک جهانی و تحقیقات گسترده در مورد محیط کسبوکار نشان متیدهتد

عملکرد متییرهاي اقتصادي در کشورهاي داراي محیط مناسب کسبوکار ،بهتر بوده است ؛
به این مفهوم که در کشورهایی که محیط سرمایهگذاري و کسبوکار مناستبی دارنتد فقتر،
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بیکاري ،تورم ،فساد اقتصادي ،اقتصاد غیررسمیو جز اینها کمتر است
استاندارد زندگی باالتري
مجموعه حاکمی

برخوردارند (دیانکول و مکلی

.)1315 ،

شامل قوه مجریه درمقام مجري قانون ،قوه مقننه در مقتام قانونگتذار و

قوه قضاایه در مقام تأمین کننده امنی

در کشور بهعنتوان اصتلیتترین عناصتر تأثیرگتذار در

شاخصهاي کسبوکار هستند .به همینمنظور میتوان اذعان کرد کته اصتلیتترین متتولی و
کارگزار اصالح و بهبود محیط کسبوکار ،اقتصاد و سرمایهگذاري در کشور ،بیشک دولت
بهمفهوم عام آن و در مقام حاکمی

اس  .مصداق بارز این نکته در شاخصهتاي یتازدهگانته

محیط کسبوکار بانک جهانی ارااه شده اس

که هر کدام از این شاخصها بهطور مستقیم و

غیرمستقیم به یک یا چند نهاد و دستگاه اجرایی در مجموعه حاکمی
بر این اسا

فعتال و پویتاي

تا در این خصوص نقت آفرینتی ختود را

داشته باشند .بیگمان بهبود محیط کسبوکار ،بازي برد برد بین دول
اس

اشاره دارد.

و دول

اصالح محیط کسبوکار تحقق نمییابد مگر با مشارک

همه ذینفعان وکنشگران در کنار و همپاي دول

و بخ

خصوصتی

که هر دو طرل از اصالح آن نفع میبرند.
با عنای

به مراتب پی گفته ،مساله این پهوه  ،آینده محیط کستبوکتار کشوراست .

بهبود محیط کسب وکار یک طرح ضربتی نیست
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و متردم از ستطوح

و متاهیتی ذوابعتاد و فراینتدي دارد و در

بستر زمان قابل تحقق اس ؛ بنابراین ،با تیییترات ستریع وپیییتدگی محتیط وتتداوم نگتاه

یکسویه وخطی موجود به مولفههاي تاثیرگذار بر محیط کسبوکار وعدم توجه بته عوامتل
بنیادین و روش هاي جامع نگر ،اقدامات اصالحی در رابطته بتا بهبتود محتیط کستبوکتار
کماکان بینتیجه خواهد بود و مشکالت موجود بهویهه نااطمینانی و پی بینیناپذیري محیط
که مانع اصلی اقدامات اصالحی اس  ،تشدید خواهدشد .بنابراین سوال اصلی ایتن تحقیتق
سناریوهاس .
پيشينه شناسي تحقيق
نسرین کریمیدر پهوهشی با عنوان «سناریوي بهبود محیط کستبوکتار و رشتد تولیتد
بخ هاي اقتصادي کشور در شرایط پسا تحریم» در ستال  ،1311نتیجته گرفتته است

در

صورتی که بتوان در یک دوره کوتاه مدت به میزان  ،%14در میان مدت به میزان  %26و در
بلند مدت  %64درصد بهبود در محیط کسبوکار ایجاد کرد ،میتوان شاهد رشد چشتمگیر
اقتصادي و برون رف

از شرایط رشداقتصادي پایین فعلی بود .در نتیجه جه

دستیابی بته

چشماندازهاي رشد اقتصادي و استفاده از فرص هاي ایجاد شده پتس از لیتو تحتریمهتا،
مدیری

محیط کسبوکار و سالم

مقررات نظارتی ضروري اس  .در این تحقیتق کمتی،

از روش دادههاي تابلویی استفاده شده و بتاوجود استتفاده از عبتارت «ستناریو» در عنتوان،
ارتباطی با موضوع آیندهپهوهی ندارد.
محمتتد حستتن اکبتتري در ستتال  1312بتته بررستتی وضتتعی
کسبوکارتح
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چیستتتی ستتناریوهاي محتتیط کستتبوکتتار کشتتور در افتتق  1444و هتتدل آن ارااتته ایتتن

پتتهوه هتتاي محتتیط

عنوان «فرا تحلیل بهبود محیط کسبوکار در ایران» پرداختته است  .نتیجته

این تحقیق حاکی از این اس

که از تمامی مطالعات انجام شده میتوان نتیجته گرفت

کته

جایگاه ایران از منظر محیط کسبوکار طی سالهاي گذشته بدتر شده اس  .هیچ مطالعهاي
در خصوص موانع موجود بر سر راه بهبود محیط کسبوکار انجام نشده اس

.مهتمتترین

عواملی که در مطالعات بهعنوان عامل موثر بر بهبود محیط کسبوکار شناخته شدهاند ،نظام
مالیاتی ،نظام حقوقی و قضایی ،دسترسی به تسهیالت مالی ،ثبات سیاسی ،حاکمی

قتانون،

نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم ،بازار سرمایه ،فناوري اطالعات و ارتباطات و ایجتاد بانتک
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اطالعات ملکی بوده اس

و از سایر عوامل مانند اندازه دول  ،نظام دیوانساالري ،سترمایه

اجتماعی ،نهادهاي مالی و ...غفل

شده اس .

حسنعلی آقاجانی ومحمدمهدي احمدیان دیوکتی ،در مقاله «رویکردي آینده پهوهانه بته
فضاي کسبوکار ایران در راستاي افق  »1444چهار سناریوي معجزه ،خوش بینانته ،بتدون
شگفتی و بدبینانه را بر اسا

برآورد رتبه ایران در شاخصهتاي کستبوکتار (رتبتهبنتدي

فصلنامه علمی مطالعات مدیری

انجام کسبوکاربانک جهانی) ارااه دادهانتد و اقتدمات اصتالحی و تمهیتدات دولت

را در

بروز هریک از این سناریوها موثردانستهاند .این تحقیتق بته لحتام جمتعآوري اطالعتات و
دادهها و روش تدوین سناریوها وتبعاً نتایج ،تفاوت اساسی بتا روشهتاي متتداول طراحتی
سناریو در آیندهپهوهی و تحقیق حاضر دارد.
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روششناسي تحقيق
با توجه به شرحی که در مسالهشناسی پهوه
روش سناریو براي پهوه

ارااه شد از بین روشهاي آیندهپهوهتی،

حاضر انتخاب شد .بهطور کلی هدل از تدوین سناریوها ،ارااة

یک پی بینی دقیق از آینده نیس  ،بلکه سناریوها ابتزاري بتراي تفکتر بهتتر و منستجمتتر
دربارۀ آینده هستند .سناریوها وسیلهاي براي ایجاد بصیرت و بین

کافی در مدیران نستب

به هستند؛ ابزاري که با استفاده از آن ،مدیران به بهترین شکل ممکتن ،عتدم قطعیت هتاي
محیطی را شناخته و براي روبه رو شدن با آنها برنامهریزي و در واقتع عتدم قطعیت هتا را
مدیری

میکنند .با توجه به هدل این پهوه

ایران اس ) الزم اس

(که طراحی سناریوهاي محیط کستبوکتار

تا سناریوهاي کالن در خصوص آینتده محتیط کستبوکتار تصتویر

شده و طرح آینده محیط کسبوکار تنظیمی در ابعاد اقتصتادي سیاستی قتانونی فناورانته و
فرهنگی اجتماعی و ویهگیهاي آنها تحلیل شود.
روش «،»GBN1یا رویکرد «عدم قطعی هاي بحرانی»2یکی ازستبکهتاي طراحتی ستناریو و
حاصل کاربس

فناوري سناریو از سوي شرک

شِل بود .این روش از هش

گتام کلتی شتامل:

تشخیص و شناسایی موضوع یا تصمیم اصلی؛ شناسایی عوامل و نیروهتاي کلیتدي و متوثر در
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1. Global Business Network
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محیط؛ شناسایی نیروهاي پیشران؛ رتبهبندي عوامل کلیدي و نیروهاي پیشتران کلیتدي براستا
درجهي اهمی

و عدم قطعی ؛ انتخاب منطق حاکم بر سناریوها (ستاخ

متاتریس ستناریو بتا

استفاده ازعدم قطعی هاي کلیدي)؛ پربارکردن محتواي سناریوها؛ کنتدوکاو مضتامینستناریوها و
انتخاب شاخصهاي راهنما ،تشکیل یافته اس

سناریونویسی به لحام رویکرد ،ازنوع آمیختته اکتشتافی است

که در خالل آن دادهها در هر مرحله بهصورت کیفی جمعآوري وسپس به کمک روشهاي
کمی ،تجزیه و تحلیل ،اولوی بنتدي ووزندهتی شتده و سترانجام اعتبارستنجی و نمتای
دادهها ،ارااه شده اس .
جامعه آماري تحقیق  65نفتراز متدیران ،کارشناستان ارشتد وخبرگتان مترتبط در مرکتز
پهوه هاي مجلس شوراي اسالمی ،اتاق بازرگانی ،صنایع معادن و کشاورزي ایران ،مرکتز
بهبود محیط کسبوکار وزارت امتور اقتصتادي ودارایتی و همینتین

ملی مطالعات و پای

اعضاي هیات مدیره اصنال را شامل میشود که تعتداد آنهتا در مراحتل ابتتدایی بته شتیوه
«نمونه گیري غیرتصادفی هدفمند» انتخاب شده و به شیوه همتاگزینی و گلولهبرفی گسترش
یافته اس  .براي گردآوري دادهها بهویهه شناسایی پیشرانهتا وعتدم قطعیت هتاي کلیتدي،
ازمصاحبه و پرسشنامههاي محقق ساخته استفاده شده که مشخصتات و وضتعی

پایتایی و

روایی آنها به شرح زیر اس :
جدول شماره  -1پايايي و روايي پرسشنامهها
ردیف

نوع پرسشنامه

1

اهمی

2

عدم قطعی

پیشرانها
پیشرانها

تعداد

مقدار آلفای کرونباخ

64

11/2

41

11/3
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تحقیق پی رو در بخ

(علیزاده و دیگران به نقل از شوارتز .)141:1317،

براي باورپذیري دادههاي کیفی نیز از راهبردهاي زیر استفاده شده اس :
 سابقه طوالنی مدت در مشاهده و بررسی اسناد ،مقاالت و .... مشاهده طوالنی مدت و مصرانه براي همگرایتی میتان مأختذهاي اطالعتاتی مختلتفبراي شکل دهی دقیق محورها یا طبقهها
 -زاویهبندي
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همینتتین بتتهمنظتتور اطمینتتانپتتذیري در ایتتن پتتهوه

از دادههتتاي کتتتب ،مقتتاالت و

پهوهشکدههاي معتبر و مرجع مرتبط با محیط کسبوکار استفاده شده اس .
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
پس از تکمیل مطالعات در خصوص شناسایی موضوع پتهوه

در گتام اول ،عوامتل و

موانع کلیدي محیط کستبوکتار از ادبیتات تحقیتق و واکتاوي مطالعتات موجتود بتهویتهه
فصلنامه علمی مطالعات مدیری

یافتههاي سیزده دوره طرح ملتی پتای

کستبوکتار 1شناستایی شتد و پتس از دو مرحلته

نظرسنجی از خبرگان ،نتایج پرسشنامه نهایی در خصتوص عوامتل وپیشترانهتاي  21گانته
کلیدي احصاء شده به شرح زیر استخراج شد:
جدول شماره  -2رتبهبندي پیشرانهاي کلیدي
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.1مولفه هاي پیمایشی گزارشات سیزده دوره پای

ملی محیط کسب وکار.

ـ رتبهبندي عوامل کلیدي وپیشرانها بر اساس اهمیت وعدم قطعیت :
اهمی

دو معیار اصلیاند که پیشرانها و عوامل کلیدي بر استا

و عدم قطعی

پایه میزان تاثیرآنها طبق جدول باال دستهبندي شدهاند و وضعی
براي تعیین دو عدم قطعی

و بتر

کلی آنهتا در نمتودار زیتر

بحرانی یا کلیدي ،مشخصتر اس :

بهطوري که مالحظه میشتود دو عامتل «عتدم جتدی

و بتیارادگتی دولت

محیتتتط کسبوکار» و «فساد و سوءاستفاده از مقام و موقعیت
بهعنوان دو عدم قطعی

در دستتگاههتاي اجرایتی»

کلیدي مشخص شدهاند .نکته دیگري که حااز اهمی

تمام شاخصهاي مورد بررسی در پای

در بهبتود

نهایی ،داراي میانگین اهمی

اس  ،اینکته

باال هستند.
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نمودار شماره  – 1موقعیت و اهمیت عدم قطعیتها

ـ انتخاب منطق سناريو
پس از بررسی عدم قطعی هاي بحرانی ،بر استا

جمتع بنتدي نتتایج و نظتر تکمیلتی

خبرگان ،چهار سناریو در دو محور سازمان داده شده و حاالت اصتلی متورد نیتاز را خلتق
کردهاند .این دو محور نتیجه دستهبنتدي عتدم قطعیت هتا عبارتنتد از -1 :عتدم جتدی
بیارادگی دول

و

در بهبود محیتتتط کسبوکار  -2فساد و سوءاستتفاده از مقتام و موقعیت

در دستگاههاي اجرایی
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نمودار شماره  -2سناريوهاي چهارگانه

سناريوهاي محیط کسبوکار
با توجه به مراتب پی گفته سناریوهاي محیط کسبوکار جمهتوري استالمتیایتران بتا
رویکرد تقوی

عوامل و پیشرانهاي بهبود محیط کسبوکار و کنتترل و رفتع موانتع آن در

وضعی هاي مختلف ،با محوری

عدم قطعی هاي بحرانی به شرح زیر اس :

سناريوي اول :وقتي همه خواب بودند؛ (عدم جتدی

و بتیارادگتی دولت

محیط کسب وکار همراه با فساد وسوء استتفاده از مقتام و موقعیت

در بهبتود

اداري در دستتگاههتاي

اجرایی)
اتکاء صرل و موکول کردن تمام برنامهها وتالشها به رفع تحریم یا تیییر قابتل توجته
سیاس هاي آمریکا وعدم حصول نتیجته از آن ،منجتر بته بتنبست

در اتختاذ تصتمیماتِ

مناسب و پویایی و تحركِ حداقلی در عرصه سیاسی،ا قتصادي شده و نتیجه آن ،زایل شدن
112

فرص ها و بیارادگی و بی تحرکی در حمای
در را

از ظرفی هاي داخلی براي رفع مشکالت و

آن «محیط کسبوکار» و در نتیجه تشدید بی ثباتی اقتصادي شتده است  .در ادامته

روال برنامههاي دستوري از جمله نرخ ستود ستپردههتاي بتانکی ،قیمت گتذاري کاالهتا و
خدمات و موارد مشابه ،موجب تشت

و ناهمتاهنگی بتازار و فضتاي روانتی جامعته شتده

وامکان هدل گذاري و تصمیم گیري مناسب را از تصمیم گیران سلب کرده اس  .درآمدهاي
نفتی کشور با انسداد حداکثريِ مجاري فروش نف  ،بهطور میتانگین بته زیتر یکصتد هتزار
شکنی قوه قضاایه ،با عدم نظارت بانک مرکزي و عزم جدي مدیران بانکهتا ،نظتام بتانکی
همینان راه وصول مطالبات را در تملک واحدهاي تولیدي میجوید و این موضوع تعطیلی
واحدها و افزای

بیکاري و هدر رف

سوءاستفاده از مقام و موقعی

سرمایههتاي ملتی را در پتی داشتته است  .فستاد و

در دستگاه هاي اجرایی گسترش یافته و تدابیر و برنامتههتاي

موجود در رفع مشکالت و ضتعفهتاي ستاختاري و رویتههتاي جتاري ،در ارکتان نظتام
اقتصادي از جمله کسر بودجه ،نظام مالیاتی ،نظام بانکی ،گمرك و ...به روز مرگتی دچتار و
بالاثر شده و نارضایتی مضاعفی براي فعاالن اقتصادي و صاحبان کستبوکتار ایجتاد کترده
اس .
عرضه کاالها و محصوالت قاچاق ،موجب اف
مالیاتی دول
اس

و اشتیال ،افزای

بیشتتر تولیتد ملتی ،کتاه

بیکاري و نابسامانی بی

از پی

درآمتدهاي

محیط کستبوکتار شتده

و با موکول کردن آن به ستاد مبارزه با قاچاق کاال وارز و نیروي انتظامی ،اراده جتدي

مبنی بر مبارزه با آن وجود ندارد .ضعف نظام توزیع و دخال هتاي غیتر منطقتی نهادهتاي
حاکمیتی در تعیین قیم
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بشکه در روز به حداقلِ ممکن رسیده اس  .بتاوجود تصتویب قتوانین جدیتد و بتنبست

ادامه داشته و با بیتوجهی دول  ،رقاب ِ نابرابر موسسات دولتتی

و شبه دولتی در بازار ،بُنیه فعاالن اقتصادي ضعیف شده و موجب افزای

سفتهبازي و رونق

فعالی هايِ غیرمولد سوداگرانه شده اس .
بخ

خصوصی و فعالین کسبوکار و نمایندگان بخ

خصوصی در پیگیري درخواس

اعضاء و پیشنهادهاي اساسی براي رفع مشکالت محیط کسبوکار ،در بنبس
گرفتارند و راه به جایی نمیبرند .شوراي گفتگويِ دول

و بخ

روال موجتود

خصوصی ،بهعنتوان متتولی

اصلی پیگیري رفع معضالتِ محیط کسبوکار (به نماینتدگی از بخت

خصوصتی) از جملته

ساماندهی قوانین ومقررات ،همینان به مکاتبات دبیرخانه اکتفا میکنتد وحتتی ابتزاري بتراي
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اجبارِ شرک

وزراي ذیربط در جلسات و جدي گرفتن موضوعات مهم مطرح شده در اختیار

ندارد .امیدهاي تازه به تحولِ قوه قضاایه در مبارزه با فساد و ساماندهی تشتکیالت قضتایی بتا
مراجعات آحاد مردم به حل مشکالت حتی غیرمرتبط به مرورو با عدم حمای
قوا و ارکان ذیربط ،کمرنگ شتده و بتا افتزای

مناستب ستایر

دعتاوي و شتکایات و ضتعف دادگتاههتا در

رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزین به حقوق دیگتران ،موجتب آستیب بته حقتوق
فصلنامه علمی مطالعات مدیری

مالکی

اعتماد به قوه قضاایه شده اس .

و منافع شاغلین و فعالین اقتصادي و کاه

موانعی که قوانین و مقررات نامطلوب و بیکیفی
به وجود آورده ،آنها را مجبور کرده تا به سم
طبعا نیروي کار و سرمایهدارانی که در بخ
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مزایاي بخ

اقتصاد غیررسمی و غیرقتانونی رويآورنتد.
غیررسمی فعالی

میکنند ،از انواع امکانتات و

رسمی محروم خواهند شد؛ اما عدم استفاده از ظرفی

توسعه و رشد کشور ،بزرگترین زیانی اس
افزای

بر سر راه کارآفرینان بخ خصوصی

هزینه ها و افزای

که جامعه از این حیت

لزوم کاه

متحمتل شتده است .

نرخ ارز ،موجب تشدید مشکالت زیر ساختی براي آغاز و رونق

فعالی هاي اقتصادي ،وقفه و کنتدي اجتراي طترحهتاي دولت
جلوگیري از شفافی

بالقوه این نیروها بتراي

الکترونیتک و بته تبتع آن

اقدامات و تراکن ها شده اس .

رتبه ایران در رتبهبندي «سهول

انجام کسبوکتار» بانتک جهتانی کماکتان

محور اقدامات و چشمانداز مطلوب تلقی میشود و به مطالعات و پهوه هاي بهعمل آمده
و نظرات خبرگان و حتی ارکان کارشناستی متتولی در دولت  ،1تتوجهی نمتیشتود .رونتق
فعالی هاي سفته بازي و سوداگرانه و عدم تحرك جدي نهادهتاي فرهنگتی و اجتمتاعی و
رسانه ملی در این خصوص موجب اشاعه روحیه کارگریزي و راح طلبی در بین جوانتان
ونیروي کار شده اس  .پایین آمدن رانتدمان تولیتد و کیفیت
هماهنگ فرهنگی براي نهادینه سازي و حمای
خارجی بهتر اس » ،موجب افزای

محصتوالت و فقتدان برنامته

از تولید داخلی ،بتا تقویت

انگتاره «جتنس

تمایل عمومی به خرید و استفاده از کتاالي ختارجی و

بیرغبتی به محصوالت ایرانی شده اس .
114
 .1نتایج مصاحبه محقق با مساولین و کارشناسان مرکز ملی مطالعات و پای

محیط کسب وکار

نشانگرهاي اصلي سناريوي «وقتي همه خواب بودند» :نشانگرهاي ستناریوي «وقتتی
همه خواب بودند»
 فقدان برنامه جامع دول

براي بهبود محیط کسبوکار

(گزارش  15271مرکتز پتهوه هتاي

مجلس ،ديماه )1317

از عدد ( 5از ده که نامطلوب ارزیابی میشود) پایینتر نرفته اس .
 بهترین رتبه کشور در رتبهبندي «انجام کسبوکار بانک جهتانی» در ده ستال اخیتر،
 111در بین  144کشور جهان بتوده و در آخترین ارزیتابی  127اعتالم شتده است
(گزارش انجام کسبوکار بانک جهانی).
 طبق آمار دبیرخانه شوراي گفتگو ،غیر از وزیر اقتصاد ،بقیه وزراء و رییس کل بانک
مرکزي در اغلب جلسات شوراي گفتگو حاضر نمیشوند.

1

جدول شماره  :1عملکرد شوراي گفتگو در اجراي حکم ماده  11قانون بهبود محیط کسبوکار

منبع :گزارش شماره  15114مرکز پهوه هاي مجلس
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 روند شاخص محیط کسب وکار که هرساله اوضاع نامناسب دارد و در سالهاي اخیر

جدول شماره . :0ضعیت اجراي احکام قانون بهبود محیط کسب و کار

منبع :گزارش شماره  16523مرکز پهوه هاي مجلس
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سناريوي دوم :قرنطینه؛ (مبارزه با فستاد وکتاه
دول

آن بتهمتوازات عتدم جتدی

و اراده

بر بهبود محیط کسبوکار)
در این سناریو برنامههاي مبارزه با فساد از ستوي قتوه قضتاایه پیگیتري شتده و باعت

کاه

نسبی ارباب رجوع از دستگاههاي اجرایی شده اس .

سوء جریانات مالی و رضای

در این میان فضاي مناسب به وجودآمده با حمای
فصلنامه علمی مطالعات مدیری

بهبود محیط کسب وکار همینان در کشاک
در عدم اراده و عزم دول

برنامههاي ناقص و رویه ناموفق قبلی که ریشه

در موضوع دارد ،گرفتار اس  .بهموازات توفیق برنامه مبتارزه بتا

فساد وهمراهی با آن ،چنانیه برنامههاي دول
اقتصادي به آرام شدن فضا وکاه
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اثرات مثب

مجلتس و دولت

همتراه شتده و لتیکن

ومجموعههتاي ذیتربط بتراي ایجتاد ثبتات

التهابات ونوستانات شتاخصهتاي کتالن منجتر شتود،

و البته کم دامنهاي بر محیط کسبوکار خواهد داش .

باتوجهبه بیبرنامگی وعدم عزم جدي بر اصالح ریشهاي مشکالت کستبوکتار و رفتع
موانع ،اثرات مثب

پتی

گفتته ،بته لحتام کتاه

موانتع ناشتی از فستاد منجتر بته رشتد

شاخص هاي مورد ارزیابی بانک جهانی در خصوص محتیط کستب وکتار خواهتد شتد .در
صورت ادامه بی ثباتی اقتصادي و تداوم نوسانات شدیدِ شاخصهاي کالن ،برنامه مبارزه بتا
فساد وکاه

آن ،به لحام تاثیري که بهویهه از مولفههایی چتون تتورم و رکتود متیگیترد،

دامنه دار و بلندمدت نخواهد بود و چرخه سناریوي اول قابل تکترار است  .بتا روان شتدن
وتسریع فرایندهاي ناشی از کاه

و دفع مداخالت و انتظارات ناصحیح ،هزینههاي شتروع

و توسعه فعالی هاي تولیدي ،تجاري و خدماتی و در مجموع ،سرمایهگذار در بخت هتاي
مختلف اقتصادي کاه

و سرع

آن افزای

خواهد یاف  .نتیجته ایتن وضتعی

بتاوجود

عدم پشتیبانی مناسب دول  ،تحرك و پویایی محیط کسبوکار البته بهطور نسبی اس .
نشانگرهاي سناريوي «قرنطینه»:
 طرح و پیگیري منسجم و پردامنته پرونتدههتاي فستاد و ستوء جریانتات متالی در
دستگاه هاي اجرایی بانک مرکزي و شبکه بانکی ،شرک هاي خودروستازي و غیتره
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فارغ از مالحظات معمول و جایگاه متهمین که نمونه بارز آن محاکمه معاون اجرایی
سابق قوه قضاایه اس .

 طرح حمای

از افشاء کنندگان فساد (سوت زنی) در مجلس شوراي اسالمی.

 رفتارهاي اختصاصی نهاد دول

–به معناي عام آن -در ایران نسب

کشورها ،براي فعاالن عرصه کار و تولید نه تنها آرام بخ

به میانگین سایر

و امنی زا نیس  ،بلکه

امنی زُدا بوده و منشأ نگرانی اس  .این موضتوع در رابطته بتا متییرهتایی همیتون
(بحرینی.)1314،

 رتبه شاخص فساد و سوءاستفاده افتراد از مقتام و موقعیت

اداري در دستتگاههتاي

اجرایی در بین  21مولفه موجود از دهمین عامل تاثیرگذار بر محیط کستبوکتار بته
هشتمین عامل تاثیرگذار بر محیط کسبوکارها تبدیل شده اس

(گزارش دوازدهم پتای

ملی محیط کسبوکار ،بهمن .)1311
سناريوي سوم :عبور از میدان مین؛ (عزم واراده دول
باوجود فساد و سوء استفاده از مقام و موقعی

بتر بهبتود محتیط کستبوکتار

اداري در دستگاههاي اجرایی)

پیگیري جدي و اصالح رویههاي دستگاههتاي پرشتکای

بتهویتهه ادارات مالیتات و تتامین

اجتماعی بانکها و گمرکات در ارااه خدمات ،منجر به کاه

زمان و هزینه متقاضیان و ترغیتب

سرمایهگذاران به شروع فعالی هاي اقتصادي شده اس  .پیگیتريِ پیتادهستازي و اجتراي طترح
دول

الکترونیک ،در برنامته دولتتی کته بتر بهبتود محتیط کستبوکتار کمتر همت

اولوی هاس
شفافی  ،کاه

بستته در

و این موضوع ،عالوه بر رونق وگسترش کسبوکارها ،کمک شایانی بته افتزای
سوء جریانهاي مالی و کاه

فساد کرده اس  .امتزاج اراده جتدي دولت

مقاله پهوهشی :تدوین سناریوهاي محیط کسبوکار جمهوري اسالمیایران با رویکردي راهبردي

فساد اداري که برآیند رفتار مشترك دول
برخوردار اس

و شتهروندان است  ،از شتدت کتمتتري

بتر

بهبود محتیط کستبوکتار بتاهمراهی مجلتس و قتوه قضتاایه و ارکتان ذیتربط ،بتاوجود فستاد
دستگاههاي اداري واجرایی ،کاه

مشکالت و تسهیل نسبی فعالیت هتاي اقتصتادي را در پتی

داشته و چشمانداز امیدبخشی از مقابله بهتر با فساد را ایجاد کرده اس .
نشانگرهاي سناريوي «عبور ازمیدان مین»:
 طراحی سامانههاي دادور ،یاور ،سام و نما بتراي تستهیل فراینتد صتدور مجتوز و
رسیدگی به شکایات فعالین کسبوکار.
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 روند میانگین نمره فعاالن اقتصادي به مولفه فستاد و سوءاستتفاده افتراد از مقتام و
موقعی

اداري در دستگاههاي اجرایی از بهار  15تا زمستان  17همتواره صتعودي

بوده و در این مدت نمره این مولفته از  5۱15بته  7۱74افتزای
کاه
پای

نسبی تا پاییز  ،1311هنوز با وضعی

یافتته و بتاوجود

سال  1315فاصله دارد

(گزارش دوازدهم

ملی محیط کسبوکار ،بهمن .)1311

فصلنامه علمی مطالعات مدیری

سناريوي چهارم :قلــعه گنج؛
بر اسا

راهبرد درون زایی و برونگرایی ،با بتاور و تکیته بتر امکانتات و توانتاییهتاي

داخلی ،به متوازات دیپلماستی فعتال اقتصتادي ،برقتراري تعامتل و ارتباطتات اقتصتادي بتا
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کشورهاي مختلفی که به دالیل گوناگون از جمله قدرت اقتصادي یا غیر همسویی با غرب،
در پیوندهاي اقتصادياشان تح
تحریم وکاه

ههمونی آمریکا عمل نمیکننتد ،ظرفیت هتاي مقابلته بتا

اثرات وخیم آن ،در ابعاد مختلف فعال شده اس  .تجربیات مختلف ناشتی

از فشار حداکثري در خصوص ایجاد ساختارهاي مناسب ،تنوع مسیرها و تکثتر فراینتدهاي
قابل تبدیل و جایگزین براي دور زدن تحریم ها ،با جتدی

دنبتال و تقویت

شتده و ورود

کاالهاي راهبردي مورد نیاز ،ولو با هزینه باالتر و حتی در قبال تهاتر نف  ،بته روال تمترین
شده ممکن تبدیل شده اس .
با تامین کاالها و قطعات زیر ساختی ،ظرفی هاي معطل تولید فعال شتده و طترحهتاي
ملی نیمهتمام به ویهه در بخ هاي داراي مزی

رقابتی راهبردي همیون پتروشیمی ،حلقته

مضر خام فروشی را به چرخه فعال شدن واحدهاي کوچک و بزرگ تولیدي مبدل کترده و
منجر به پویایی کسب وکارها شده اس  .رشد بتازار سترمایه پتس از اصتالح قیمتتی و بتا
اقدامات هماهنگ و مدیری
سم

شده ادامه دارد و با هدای

طرحهاي نیمهتمام و افزای

راندمان شرک ها ،ضمن کاه

بانکی ،موجب ارزش افزوده و رشد متناسب و مثب
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مناسب و با برنامه نقتدینگی از بته
اقتصادي شده اس  .با همگرایی قواي

سه گانه ،در بررسی ،تصویب و اجراي طرحهاي مناسب بتا اولویت
کالن و کنترل سرع

فشتار تقاضتا بتر نظتام
کنتترل شتاخصهتاي

نقدینگی در بازارهاي موازي (ارز ،زمین و مسکن ،طال و )...و کاه

انگیزههاي سوداگرانه ،هدای

نقدینگی به سم

تولید تسهیل شده و چرخههاي کسبوکار

در بخ هاي مولد اقتصادي رونق گرفته اس .
هماهنگی و همکاري که مردم در سطح مساولین ارشد مالحظه و اثترات اولیته آن را در
زندگی لمس کرده اند ،ضمن افزای

همگرایی و وفاق ملی و ارتقاء سرمایه اجتماعی نظتام،

این طرحها را باال برده اس .

ضریب موفقی

با کنترل نوستانات نترخ ارز و تبعتات آن و کتاه
سیاس هاي میان مدت و بلندمدت بر اسا
جه

دغدغته بانتک مرکتزي ،بتا اتختاذ

راهبردهاي کالن از جمله مانعزدایی از تولید و

آن و بهبود محیط کسب وکار و ابالغ آن به شبکه بانکی (در کنار اقدامات قوه قضاایه

و پیگیري مجلس شوراي اسالمی) تامین مالی واحدهاي اقتصادي و بهویهه تولیدي ،تسهیل
شده و از سوي دیگر بتا پیگیتري اجتراي قتانون تستهیل و رفتع موانتع تولیتد و همینتین
واقعیترشدن محاسبات و البته کاه
بخ هاي اقتصادي) امکان فعالی
همراهی جدي دول

قابل توجه مطالبات مدیونین به شبکه بانکی (فعتالین
مناسب و افزای

ظرفی

براي آنها ممکن گشتته است .

با برنامه مبارزه بافساد مجلس شوراي اسالمی و قوه قضاایه (از جمله

طرح گزارشگري فساد موسوم به سوتزنی) گسترش یافته و تدابیر و برنامههتاي موجتود،
موجب انگیزش و تحریک مردم براي همراهی با آن شده اس  .اختیتارات و دامنته فعالیت
ارکان موجود از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و شوراي گفتگو بازبینی و بر استا
نتایج کارشناسی تقوی
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زمینهساز پذیرش و اجراي سیاس ها و برنامههاي بعدي با مشارک

عمومتیشتده و طبعتا

شده و ضمن رفع جدي و کارآمد موانتع مقرراتتی بتا همتاهنگی و

همکاري مجلس ،تنقیح قوانین مربوط را در پی داشته اس .
با توسعه مناسب دول

الکترونیک ،پایگاه دادهها و بانک اطالعات شبکه ملتی اصتنال

تکمیل شده و چرخه نظام توزیع از مواد اولیه تا ختردهفروشتی شتفال و ستاماندهی شتده
اس

و فعالی

سوداگران به حداقل ممکن کاه

بازار موضوعی

یافته و تالطم شدید و دستتوري قیمتتی

ندارد.

اتاق بازرگانی ،شوراي اصتنال ،اتتاق تعتاون و ستایر نماینتدگان بخت
پیگیري درخواس

خصوصتی در

اعضاء و پیشنهادهاي اساسی براي رفع مشتکالت محتیط کستبوکتار،
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مرجع و ملجا مشخص و قابل اتکایی به نام شوراي گفتگو با اختیتارات و قتدرت اجرایتی
کافی و وافی و نظارت شده دارند.
با اراده و عزم جزم دول

براي رفع مشکل فعالین اقتصادي و کسبه و هماهنگی بهعمل

آمده با قوه قضاایه و مجلس شوراي استالمی ،حجتم شتکایات از رویته و رفتتار ستلیقهاي
ادارات و دستگاههاي اجرایی بهویهه ادارات مالیات و تامین اجتماعی کاه
فصلنامه علمی مطالعات مدیری

دارد و موارد معدود در سلسله مراتب به نحو و سرع
شاخصهاي پای
کامل شده و پیشرف
ریاس

محیط کسبوکار با مشارک

قابتل تتوجهی

مناسبی رفع میشود.
فعالین کسب وکار ،بتازبینی ،اصتالح و

واقعی آن به طور منظم و مرتب توستط کمیتته یتا شتوراي عتالی بته

رییس جمهور یا معاون اول ایشان رصد و تصمیات مقتضی اتخاذ شده و به اطتالع
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عموم می رسد .این جلسات و تصمیمات منحصر به شاخصها نیس

و موارد مهمی را کته

ازسوي شوراي گفتگو جمع آوري شده و مورد اشاره و تاکید قرار میگیرد ،در بردارد .مالک
فرایند بهبودِ محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادي و دارایتی است

ولتی فراینتد مناستب

ومشخصی براي تصمیمسازي و ارااه آن به شوراي عالی و تتدوین بتازخورد و پیگیتريهتا
تاحصول نتیجه ،ترسیم شده اس  .همینین رتبه کشور در رتبهبندي بانک جهانی به زیر 54
رسیده اس  .کاه

سفته بازي و حرکات سوداگرانه و تحرك جتدي نهادهتاي فرهنگتی و

اجتماعی و رسانه ملی در این خصوص ،موجب اشاعه روحیه کار بین جوانان و نیروي کار
شده اس  .افزای

راندمان و کیفی

تولید موجتب افتزای

تمایتل عمتومتی بته خریتد و

استفاده از کاال و محصوالت ایرانی شده اس .
نشانگرهاي سناريوي «قلعه گنج»:
 جمهوري اسالمی ایران ،در دهه پتنجم انقتالب استالمی ،سته دهته بعتد از جنتگ
تحمیلی و سالها مواجهه با انواع و اقسام محدودی ها بهویهه تحتریم همتهجانبته
که در سال هتاي اخیتر بته اوج ختود رستیده است  ،در عرصته دانت

هستتهاي،

ستتلولهتتاي بنیتتادي ،تتتوان موشتتکی و پدافنتتدي ،خودکفتتایی در تولیتتد کاالهتتاي
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راهبردي ،صادرات خدمات فنی و مهندسی و در تراز منطقهاي و بینالمللی جتزو
کشورهاي پیشرو و شاخص قلمداد و معرفی میشود.

 ناکامیآمریکا در تصویب قطعنامه تمدیتد تحتریم تستلیحاتی ایتران در مترداد متاه
1311
 انزواي آمریکا در شوراي امنی

سازمان ملل متحد براي فعالسازي مکانیسم ماشته

در شهریور 1311
درخصوص آمره بودن نرخ سود بر اسا
اعتبار ( بی

مصوبات بانک مرکزي و شوراي پول و

از آن قابل ترتیب اثر در محتاکم قضتایی نیست ) و تاکیتد بته عتدم

توقیف محل فعالی

واحدهاي تولیدي توسط بانکها که عموما منجر بته تعطیلتی

آنها میشود.
نتيجهگيری و پيشنهاد
بهبود محیط کسبوکار با توجه به وضعی
اشتیال ،افزای

اقتصاد کشور وتتاثیر مستلمیکته بتر ایجتاد

جذب سرمایهگذاري داخلی و خارجی و رشد تولید ناختالص داخلتی دارد

به یکی از مهمترین چال ها و در عین حال ضرورتهاي اساسی کشور تبدیل شده است .
با چشماندازي که از طراحی سناریوها بهدس

آمد ،اهم توصیههاي راهبردي در بخ هتاي

اقتصادي ،سیاسی ،قانونی ،فناورانه و فرهنگی بهشرح زیر پیشنهاد میشود:
توصیههاي راهبردي و راهکارهاي پیشنهادي بخش اقتصادي
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 بخشتتنامه شتتماره  144/57741/1444متتورخ  1311/4/21ریتتیس قتتوه قضتتاییه

 ایجاد ثبات اقتصادي و پرهیز اکید از تیییترات ناگهتانی و غافلگیرکننتده قتوانین ومقررات؛
 -سادهسازي رویهها و برنامههتا ،افتزای

پاستخگویی و بتازآرایی ،ادغتام و حتذل

برنامههاي زااد؛
 -اولویتت

تخصتتیص بودجتته ملتتی بتته تقویتت

نهادهتتاي تضتتمینکننتتده امنیتت

سرمایهگذاري نظیر دادگاهها و پاسگاههاي نیروي انتظامی؛
 اجراي قانون مالیات بر مجموع درآمد و عایدي سرمایه بهعنوان پی درآمتد طترحمتناسبسازي و کاه

بار مالیاتی بنگاههاي تولیدي؛
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 پرداخ هاي خزانه بهصورت مستقیم به ذينفعان نهایی؛ -بازنگري سیاس

تخصیص ارز ترجیحی (بخشی از منابع ریالی آزاد شده در حلقه

نهایی مصرل در اختیار مصرلکننده نهایی و بخشی نیز جهت

حمایت

از تولیتد

در قالب مواردي مانند سرمایه در گردش در اختیار بنگتاههتاي رستمی و شتناخته
شده و ترجیحا صادراتی قرار گیرد)؛
فصلنامه علمی مطالعات مدیری

 -تیییر نام شوراي گفتگوي دول

و بخ

خصوصی بهعنوانی جديتر که حاکی از

اختیارات مناسب اجرایی اس ؛
 تشویق مستقیم دستگاهها و نهادهاي موثر بر بهبود محیط کسبوکار؛ -ترتیب آرای

ضد فساد ساختار نهادي براي مبارزه ریشهاي با فساد (تنبیه افراد بته
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تنهایی آثار و پیامدهاي مورد انتظار را نخواهد داش ).
آمای

ترتیبات و ماتریس نهادي در راستاي ضد فساد و محورهاي آن در بعد اقتصتادي

شامل موارد ذیل اس :
 .1پیادهسازي اقداماتی که دسترسی عموم به اطالعات مناسب را فراهم آورده و زمینه
سودهاي نامشروع منبع

از ران هاي اطالعاتی وارتباطی را ازبین ببرد.

 .2شکل دهی تامین رقابتی و رویههاي شفال مناسب براي خرید عمومی کته رقابت
عادالنه ایجاد کرده و فعالی هاي فاسد را مانع شود.
 .3کارآمدسازي نظام هاي دریاف

شکای ها که از ارتباطتات مناستب بتین دولت

و

کارکنان خدمات کسبوکار ،اطمینان یابد.
توصیههاي راهبردي وراهکارهاي پیشنهادي بخش سیاسي
 -باورمندي دول

به توانمنديهاي داخلی و تقوی

دیپلماسی اقتصتادي در جهت

خنثیسازي تحریم؛
 تهیه شاخصهاي مناسب و رصد بهبود محیط کسبوکار در نهادهاي موثر؛112

 مرتبط کردن بخشی از درآمد کارمندان در بخت هتاي اثرگتذار بتر شتاخصهتايکسبوکار.

توصیههاي راهبردي وراهکارهاي پیشنهادي بخش قوانین و مقررات
 شناسایی جامع و تنقیح دقیق مجموعه احکتام قتانونی متعتدد مترتبط بتا موضتوعمحیط کسبوکار و کشف مراد نهایی قانونگذار یتا حکتم نهتایی حاصتل از ایتن
مجموعه مواد متعدد قانونی
یک مساله و جلوگیري از رخداد بعدي صورت میگیردو به هر نوع حادثه مشابه
دیگري نیز تعمیم پذیر اس ).
توصیههاي راهبردي و راهکارهاي پیشنهادي بخش فناورانه
 ایجاد و تکمیل زیرساخ هاي اطالعاتی ،قتوانین و قواعتد در نظتامهتاي بتانکی،مالیاتی و مبارزه با پولشویی در راستاي تقوی
برپای

طرح «حکمرانی ریتال» بتا تاکیتد

و رصد تراکن هاي مالی؛

 ایجاد نظامهاای براي ارتقاء شفافیو  ...و نیز ممنوعی

از طریق افشا و یا نظارت بر دارااتی و بتدهی

یا محدود کردن تعارض منافع؛

 -پیگیري پیاده سازي و اجراي سامانه جامع نظام توزیع بتر استا

بانتک اطالعتات

کامل براي دسترسی به اطالعات مربوط و ایجاد زنجیره ارتباطی با عوامل تولیتد و
اتصال آن به سامانههاي موجود از جمله صدور مجوز و رسیدگی به شکایات؛
 توجه جدي به فناوري نانو در قالب حمایبخ
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 -راه اندازي سامانه کد ایمنی )Safty code( 1در رویههاي قضایی (که دقیقا براي حل

از تحقیقات دانشگاهی و فعال کتردن

خصوصی با چشمانداز انتقال ،پیادهسازي ،بومیسازي و ترویج آن؛

ترویج و حمای

از الگوهاي کسبوکار نوین تولیدي و تجاري.

بهعنوان مثال اگر اختالسی در یک بانک صورت گیرد ،با دستگیري متهم یا متهمان این رخداد ریشهکن نمیشود ،بلکه با
 .1
شهیابی دقیق اینکه چطور و چگونه این اتفاق رخ داد ،میتوان با در نظر گرفتن تمامی اقدامات احتیاطی قانونی با باالترین
ری 
منسازي حقوقی از تکرار حوادثی مشابه جلوگیري بهعمل آورد .در این فرایند مساولی
درجه ای 

تیمهاي بازرسی ارااه

دستورالعملها بهمنظور پیشگیري از اقداماتی مشابه اس  .اگراین مورد کاوي بهتدریج و براي مساالی که شمول و دایره

اثرگذاري آن در اولوی

بررسی قرار میگیرند ،صورت پذیرد ،میتوان امید داش

تدریجی نظامی که از فقدان قانون رنج میبرد ،مورد عمل قرار گیرد.

که مهمترین رویه قضایی براي اصالح
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توصیههاي راهبردي و راهکارهاي پیشنهادي بخش فرهنگي اجتماعي
 -ایجاد نظامی مجزا براي پای

ویهۀ کیفی

محصوالت و خدمات داخلتی جهت

امکان کسب نتایج عملکتردي بتاالتر و انتشتار عمتومتی آن بتا امکتان مقایسته و
برندسازي محصوالت ایرانی؛
 تشویق مشارکفصلنامه علمی مطالعات مدیری
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خصوصی  -دولتی (بهعنوان گتروههتاي نتاظر) در کیفتیستازي

خدمات و محصوالت با هدل ترغیب هرچه بیشتر خرید کاالي ایرانی؛
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