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يادداشت اختصاصی

اقتـصـاد
فـردا

سایه انتخابات
برسر فضای کسب و کار
ابوالفضل روغنی
گلپایگانی

رئیس کمیسیون صنایع
اتاق بازرگانی ایران

تمام��ی کش��ورهای دنی��ا در تالش هس��تند با
انج��ام اقدامات مختل��ف وضعیت کس��ب و کار
خ��ود را بهب��ود بخش��ند و جایگاه مناس��بی را
در رتبهبندیه��ای مختلف جه��ان بهخصوص
رتبهبندی بانک جهانی پیدا کنند.
در واقع این قانون اس��ت و هرکدام از کشورها که

10
ديدگاه

محیط کسبوکار ،تولید و
صادرات را نامرغوب کرد
ایس�نا :رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح
کرد :محیط کس��بوکار ،محیط سالمی برای
تولید ،رونق و س��رمایهگذاری نیست .پس در
نتیجه انتظار افزایش صادرات و تولید مرغوبی
که امکان رقابت داشته باشد ،نمیتوان داشت.
محمد الهوتی یادآوری کرد :موضوع صادرات
دقیقا به س��رمایهگذاریهایی که در دهههای
گذشته باید اتفاق میافتاده ،مربوط میشود که
بتواند افزایش صادرات و جذب میزان بیشتری
از اقتص��اد جهانی را که بای��د در اختیار ما قرار
میگرفته ،تسهیل میکرده است.
او گفت :معتقد نیستم که در سه دهه گذشته
در صادرات موفقیت نداش��تیم ،چ��را که اگر
به صادرات کش��ور بعد از جنگ تحمیلی نگاه
کنیم ،میبینیم که صادرات کمتر از سه میلیارد
دالر کاالهای س��نتی ما مثل فرش خشکبار و
ساالمبور بوده اس��ت ،ولی امروزه این روند به
دلیل سرمایهگذارهای صنعتی و حمایتهای
صادراتی که از اوایل دهه  ۸۰از صادرات صورت
گرفت و مش��وقهایی که پرداخت ش��د ،بروز
خالقیت ایرانیان در خدمات فنی  -مهندسی و
غیره ضمن تنوع کاالیی سبد صادرات ،میزان
صادرات در اوایل دهه  ٩٠به میزان چشمگیری
افزایش یافت.
رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد :در ادامه
بهدلیل سرمایهگذاریهایی که در اوایل دهه۸۰
در بخش پتروشیمی اتفاق افتاد و بهرهبرداری
طرحها شروع ش��د و همچنین بهرهبرداری از
آنها در اواخر دهه  ٨٠باعت ش��د که روند رشد
صادرات غیرنفت��ی نزدیک به  ۵۰میلیارد دالر
برسد که این باعث شد رکورد صادرات غیرنفتی
شکسته شود.
الهوت��ی ادام��ه داد :این نش��ان میدهد که از
دهه  ۷۰که جنگ تمام شد و دولت سازندگی
کار را ش��روع کرد تا انته��ای دولت اصالحات
س��رمایهگذاریهایی در زیرس��اختها اتفاق
افتاد و صادرات با رشد مواجه شد و بهرهبرداری
س��رمایهگذاریهای در دولتهای سازندگی
و دول��ت هفت��م و هش��تم منج��ر ب��ه درآمد
 ۵۰میلیارد دالری در دولت نهم ش��د .هر کجا
که سرمایهگذاری کردیم ،توانستیم از آن بهره
ببریم و اگر زیر ساختی ایجاد کردیم ،توانستیم
از آن بهره ببریم .خوشبختانه این اتفاق افتاد و
کش��ور ما از صادرات حدود سه میلیارد دالری
بعد از جنگ به  ۵۰صادرات میلیارد دالر رسید.
او تصریح کرد :اگر سرمایهگذاری شود ،ظرفیت
ارزآوری وجود دارد؛ اما اتفاقی که افتاد این بود
که روند سرمایهگذاریهایی که صورت گرفته
بوددربخشصنایعپاییندستیپتروشیمیکه
قرار بود در مراحل بعدی زنجیره تولید را تکمیل
کند ،متأسفانه به دلیل تحریمها و سوء مدیریت
در شرایطی که کش��ور درآمد ارزی بینظیری
را کس��ب کرده بود ،نتوانس��تیم از این شرایط
استفاده کنیم و چون سرمایهگذاری در بخش
پاییندستی صنایع پتروشیمی صورت نگرفت؛
در نتیج��ه میزان ص��ادرات ما در هفت س��ال
گذش��ته بین  ۴۰تا  ۵۰میلیارد دالر ثابت ماند
دلیل آن هم این اس��ت که  ۵۰درصد صادرات
غیرنفتی ما شامل پتروشیمی و میعانات گازی
میش��ود؛ بنابراین افزایش ی��ا کاهش قیمت
نفت به سرعت میتواند تأثیر خود را بر میزان
صادرات کشور نشان دهد.
او گفت :ب��رای همین در کمترین میزان حدود
 ۴۰میلی��ارد دالر و در بهترین ش��رایط فروش
نف��ت ،ح��دود  ۵۰میلی��ارد دالر ص��ادرات را
شاهد بودیم ،ولی در موضوع صنایع دیگر مثل
کشاورزی ،معدن و صنعت اگر سرمایهگذاری
اتفاق افتاده توسط بخش خصوصی بوده ،ولی
حمایتی از آن صورت نگرفته اس��ت .در نتیجه
عوامل متعددی باعث شده بخشهای صنعتی،
معدنی و کشاورزی که دقیقا بخشهایی است
ک��ه در اختیار بخش خصوصی اس��ت و کمتر
به موضوع��ات نفتی وابس��تگی دارد و در واقع
صادرات غیرنفتی را به این حوزه میتوان اطالق
کرد ،نتواند به جایگاه واقعی خود برسد.
این عضو ش��ورای گفتوگ��وی دولت و بخش
خصوصی اظهار کرد :گرچه ممکن است شرایط
تحریم نیز مشکالت را بیشتر کرده باشد ،ولی
عمده مشکالت به سیاستگذاریها و اجرای
قوانین به صورت سلیقهای برمیگردد .بهعنوان
نمونه در موضوع مهم نرخ ارز و با وجود قوانین
تکلیفی در مورد ش��یوه محاسبه نرخ ارز ،ولی
متأسفانه در تمام دولتها با سرکوب نرخ ارز و
چند نرخی بودن ارز مواجه هستیم .یعنی هم
نرخ ارز سرکوب شده ،هم تورم وجود داشته و
هم نرخ تسهیالت متناس��ب با تورم سالهای
اخیر کاه��ش پیدا نک��رده در نتیجه همه این
عوامل باعث شده اس��ت که قیمت تمامشده
محص��والت افزایش پیدا کند و ش��رکتهای
تولیدی قادر به صادرات محصول نباشند.

تالش بیش��تری کنند وضعی��ت بهتری خواهند
داش��ت و کش��ورهایی هم که به نوع��ی کاهلی و
کمکاری کنند نمیتوانند از جایگاه مناسبی بین
کشورهای دیگر برخوردار باشند.
اینکه ایران در تازهترین گزارش منتش��ر شده از
س��وی بانک جهانی با  4پله سقوط جایگاه قبلی
خود رتبه  120را از دست داده موضوعی است که
وقوع آن علل و عوامل مختلفی را دربرمیگیرد.
این مسئله که مسئوالن دولتی ایران از حدود 10
ماه گذش��ته تحت تاثیر فضای انتخابات ریاست
جمهوری کش��ور بودند یکی از عواملی است که

موجب شد تا آنچنان که باید و شاید تالش جدی
و تاثیرگذاری برای بهبود فضای کسب و کار کشور
انجام ندهند به همین خاطر قرار گرفتن ایران در
جایگاه فعلیاش در گزارش بانک جهانی چندان
دور از تصور نبود.
از طرفی ای��ن موضوع را باید در نظر داش��ت که
بهب��ود فض��ای کس��ب و کار کش��ور و کمک به
تولیدکنندگان داخلی و جذب س��رمایهگذاران
خارجی همیش��ه از اهداف اقتصادی کشور بوده
و تمامی دولتها نیز برای دستیابی به این هدف
اقدامات مختلفی انجام دادهاند.
در دول��ت یازدهم نیز الزم اس��ت مس��ئوالن در
بخشهای مختل��ف بهخصوص در وزارت اقتصاد
اقدامات موثرت��ری را برای بهبود وضعیت فضای
کسب و کار کشور انجام دهند.
ام��ا فعالی��ت وزارت اقتص��اد بهتنهای��ی کافی
نب��وده و س��ایر س��ازمانها و دس��تگاهها که در

نگاه

عکس :آمنه طاهرزاده
ایرنا

تیغ کمکاری بر گلوی کسبوکار

قوانین متعدد ،فراموشی سرمایهگذاران خرد و مشکالت تجارت فرامرزی فضای
بوکار را بی رمق کرد
کس 
جامعهفردا:تالشناکافیایران،خالصهایازگزارش
بوکار کشورهاست.
جدید بانک جهانی از فضای کس 
گزارش��ی که نش��ان میدهد ایران ،ب��ا وجود بهبود
 0.26درصدی امتیاز س��قوط چهار پلهای را تجربه
کرده و جایگاه پایی��ن و ناامیدکننده خود را بیش از
پیش از دست داده است .اتفاقی که از سوی محمدرضا
بوکار
نجفیمنش؛ رئیس کمیس��یون تسهیل کس 
اتاق بازرگانی تهران به تالش بیش��تر سایر کشورها
بوکار معنا میشود تا نشانی
برای بهبود فضای کس 
باشد از تالش ناکافی و بسیارکم کشور در این بخش.
بوکار افزایش پیدا
«نمره کشور در بهبود فضای کس 
کرده؛ اما به دلیل اینکه س��ایر کشورها در این عرصه
بهتر عمل کردهاند ،توانستهاند جایگاههای بهتری را
نسبت به ایران به خود اختصاص دهند .بهطورمثال
در مقابل رشد 0.26نمره کشور ،برونئی 5نمره فضای
بوکار خود را ارتقا داده است و به تبع توانسته
کس�� 
جایگاه بهتری را به دست بیاورد».
تالش ناکافی که ایران در س��ال ج��اری برای بهبود
بوکار از خود نشان داد ،درحالی رقم خورد
فضای کس 
و جایگاه کشور را چهار پله پایین کشید که کشور این

در گزارش
بانک جهانی
از فضای
کسب و کار،
رتبه کشور
در قانون
ورشکستگی
پایین است
و در بخش
حقوق
سهامداران
خرد و
تجارت
فرامرزی هم
کمترین نمره
را داشتهایم

روزها در حال عقد قرارداد با سرمایهگذاران خارجی
برای حضور در بخشهای مختلف اقتصادی است و
این نزول برای سرمایهگذاران چندان جذاب نیست.
آنطور که نجفی منش میگوید« :هر  10نمره بهبود
میتواند  30یا حتی  40رتبه ،جایگاه کشور را بهبود
ببخشد؛ اما این منوط به این است که تالشهای همه
جانبهای را آغاز کنیم تا بتوانیم جایگاه کشور را بهبود
بوکار را ارتقا دهیم.
ببخشیم و جذابیت فضای کس 
بوکار
اینکه ما با سرعتی کم برای بهبود فضای کس 
کشور قدم برداریم ،با س��رعت و اقدامات بهتر سایر
کش��ورها روبهرو میش��ویم و به تبع هر سال ،نزول
جایگاه را شاهد خواهیم بود».
او درباره اینکه در چه بخشهایی نیازمند کار بیشتر
هس��تیم ،یادآوری میکند« :در قانون ورشکستگی
رتبهمان پایین اس��ت .در بخش حقوق سهامداران
خرد و تجارت فرامرزی هم کمترین نمره را داشتهایم
کهبایدبیشتربهاینبخشهاتوجهکنیم.ضمناینکه
بهتریننمرهراهممجوزهایساختبهخوداختصاص
دادهاند و در ش��فافیت اطالعات اعتباری هم بهبود
خوبی داشتهایم».

بوکار اتاق تهران ،در
رئیس کمیسیون تسهیل کس 
پاسخ به این پرسش که آیا فعاالن اقتصادی در داخل
بوکار را حس میکنند یا
کشور بهبود فضای کس�� 
خیر؟ میگوید« :بهبود بسیار جزئی است؛ اما همین
میزان بهبود هم نش��ان میدهد ک��ه تالشها برای
بهبود فضا به حرکت درآمده و این موضوع میتواند
امیدوارکننده باشد؛ اما باید بسیار بیشتر از این تالش
کنیم ،این میزان تالش و تغییر کافی نیست».
تالش ناکافی ایران

فعاالناقتصادیبهبودمحسوسیرادروضعیتفضای
بوکار کشور احساس نمیکنند ،همچنان اخذ
کس 
مجوزهای فعالیت با گرههای بس��یاری روبهروست
و فرآین��د اخذ مجوز طوالنی .در کنار آن مش��کالت
پرداخت مالیات و عدم حمایت کافی از سرمایهگذاران
خرد ،فضا را برای ورود سرمایهگذاران جدید و کوچک
ناام��ن و به قولی غیرجذاب کرده اس��ت .در این باره
جمشید عدالتیان شهریاری عضو هیات نمایندگان
اتاق بازرگانی ایران به «جامعه فردا» میگوید« :باید در
بوکار ایران
نظر داشت برای بهبود جایگاه فضای کس 

کس��ب و کار کش��ور تاثیرگ��ذار هس��تند بای��د
بتوانند ب��ا هماهنگی یکدیگ��ر اقدامات موثری
را ب��رای بهب��ود فض��ای کس��ب و کار کش��ور
انجام دهند.
البته این مس��ئله را نیز نباید فراموش کرد که در
ایران تورم قوانین وجود دارد و همین امر موجب
ش��ده بس��یاری از قوانین و مقررات بهجای آنکه
تسهیلکننده باش��ند ،دس��توپاگیر شدهاند و
بههمین خاطر الزم اس��ت اقداماتی در خصوص
حل این مشکل انجام شود.
درس��ت اس��ت که مس��ئوالن در دولت یازدهم
اقدامات بس��یاری را برای کاهش قوانین دس��ت
و پاگی��ر و در واق��ع مقرراتزدایی انج��ام دادند
(بهعنوان مث��ال کاهش تع��داد قوانین در جهاد
س��ازندگی و تا حدی در وزارت صنعت) اما با این
حال همچن��ان از نظر تعدد قوانی��ن به وضعیت
مناسبی نرسیدهایم.

از طرف��ی ای��ن نکته را نی��ز باید در نظر داش��ت
ک��ه همچن��ان کش��ور درگی��ر محدودیتهای
مختل��ف ایجاد ش��ده در دوران تحریم اس��ت و
آثار تحریم در کش��ور بهطور جدی وجود دارد و
همین امر موجب ش��ده مشکالت مختلفی برای
تولیدکنندگان داخلی و سرمایهگذاران خارجی به
وجود آید.
همچنین وجود مس��ائلی مانن��د مباحث مربوط
به ن��رخ ارز نیز ب��ه یک��ی از اصلیترین معضالت
پیشروی س��رمایهگذاران خارجی تبدیل شده
بهطوری که س��رمایهگذاران خارجی نمیدانند
چ��ه میزان ب��ه ای��ران ارز وارد ک��رده و در ایران
سرمایهگذاری کنند.
در واق��ع در مورد برخی قوانی��ن از جمله قوانین
و مق��ررات تعیینکنن��ده ن��رخ ارز و مانن��د آن
شفافسازی نش��ده و حتی این قوانین در برخی
موارد نیاز به بازنگری دارند.

در گزارشهای جهانی نیاز به یک تحول همه جانبه در
تمامی بخشهای اقتصادی است .البته درست است
که در بخشهایی مانند ثبت شرکتها و مسائل بانکی
تا حدودی وضعیت بهبود یافته اس��ت اما این میزان
تحول به تنهایی کافی نیست».
او یادآوری میکند که «بس��یاری از کارشناس��ان و
فع��االن اقتصادی معتقدند تالش ناکاف��ی ایران در
مقایس��ه با سایر کش��ورها دلیل اصلی افزایش رتبه
ای��ران در گزارش بانک جهانی اس��ت؛ موضوعی که
بسیار به واقعیت نزدیک است و الزم به نظر میرسد تا
با بهرهگیری از تجربه کشورهای اطراف خود در جهت
بهبود وضعیت کشور خود تالش کنیم .تجربه کشور
گرجستان یکی از بهترین نمونههایی است که ایران
میتواند بهعنوان الگ��و از آن بهره ببرد .بهطوریکه
بوکار کشور گرجستان در
س��الها رتبه فضای کس 
گزارشهای بانک جهانی باالی 100بود؛ اما این کشور
توانس��ت با چند اقدام و تغییر در امور اقتصادی خود
رتبه فضای کسب و کارش را به رتبه ششم برساند».
تالشهای مستمر و چند س��اله موضوعی است که
فع��االن اقتصادی بر آن تأکی��د دارند و معتقدند که
بوکار امری نیست که
بهبود وضعیت فضای کس�� 
بتوان آن را به سرعت و آنی انجام داد .درواقع اجرای
اینکاردرطوالنیمدتوباگذشتزمانمیسرخواهد
ش��د و این طور نیس��ت که بتوان بهسرعت وضعیت
بوکار ایران را بهبود و رتب��ه ایران را در
فضای کس�� 
گزارش بانک جهانی ارتق��ا داد .آنطور که عدالتیان
میگوید« :این مس��ئله را باید مد نظر ق��رار داد که
محدودیتهای موجود در کشور برای سرمایهگذار
بوکار
یا به قولی دس��ت و پاگیر بودن فضای کس�� 
ایران برای سرمایهگذاران ،موضوعی است که نباید
توپاگیر بودن
به سادگی از کنار آن گذشت .این دس 
بوکاردرایرانبیشازهمهتولیدکنندگان
فضایکس 
را تحتتأثیر خود قرار داده اس��ت .هنگامیکه یک
تولیدکننده برای دریافت مجوزهای موردنیاز خود،
از سازمانهای مختلف مانند بانکها ،وزارت صنعت،
تأمیناجتماعی ،س��ازمان استاندارد و  ...با مشکالت
مختلفی روبهروس��ت ،مطمئنا بهراحتی نمیتواند
فعالیت کند».

بخشهای مربوط به قوانین و مقررات و بحث اجرایی
نیز در کشور با مشکل روبهرو هستند .در توضیح این
مسئله باید گفت ،درست است که در بخش قوانین
برخی مقررات دس��ت و پاگیر حذف شده و مشکل
تا حدی حل شده اس��ت؛ اما در بخش اجرایی هنوز
با مش��کالت مختلفی روبهرو هس��تیم .بهطوریکه
سازمانها و مجریان دولتی از چابکی الزم برخوردار
نیستند که البته علت اصلی این عدم چابکی ،بزرگی
دولت و گسترده بودن آن است».
یکی از راهکارهایی که برای حل مشکالت حال حاضر
بوکار توصیه میشود ،کاهش قوانین و
در بخش کس 
مقررات حاکم بر بخشهای مختلف اقتصادی است.
این عضو ات��اق بازرگانی ایران با ی��ادآوری این نکته
توضیح میدهد که «در واقع اگ��ر قوانین و مقررات
پاالیش شوند از تعداد قوانین کاسته خواهد شد .در
کنار این موضوع ،باید گفت در حال حاضر ما با تورم
و تعدد قوانین در کش��ور روبهرو هس��تیم که همین
مس��ئله موجب ش��ده تا امور اقتصادی در کشور با
کندی انجام شوند».
او ادام��ه میدهد« :از س��وی دیگر برخ��ی از قوانین
اقتصادی کش��ور هم نیاز به بازنگری دارند .به عنوان
مثالقوانینمربوطبهسیستمبانکیبایدباردیگرمورد
پاالیش قرار بگیرند ،قوانین مربوط به ورشکستگی،
مق��ررات کارگ��ری و مانند آنها نیز بای��د بازنگری و
پاالیش ش��وند تا بتوان از آن طریق ش��رایط را برای
بوکار کشور بهتر کرد .همچنین
فعاالن حوزه کس 
الزم است تا مش��کالت مربوط به روابط بینالمللی
کشور و بانکها را نیز به فهرست عوامل مؤثر بر فضای
بوکار ایران اضافه کرد».
کس 
عدالتیان در پاس��خ به اینکه چرا تا امروز نتوانستیم
اقدام مؤثری در این بخش انج��ام دهیم؟ میگوید:
«پاسخ نبود اراده کافی برای اجرای این راهکارهاست.
در واقع از آنجایی که اجرای راهکارهای مطرح شده
مانند ایجاد تغییر در نظام بانک و مؤسسات اعتباری
هزینهبر خواهد بود مسئوالن عالیرتبه دولتی مانند
رؤس��ایجمهور این ریس��ک را نمیپذیرن��د تا این
راهکاره��ا را اجرایی کنند .به ج��رأت میتوان گفت
هزینهبر بودن اجرای اقدامات مربوط به بهبود فضای
بوکار کشور ،اراده قوی طلب میکند که البته
کس 
هنوز چنین ارادهای در کشور ما وجود ندارد».
بوکار
آخرین گ��زارش بانک جهانی از فضای کس�� 
بوکار
کش��ورها از نزول چه��ار پلهای فضای کس�� 
کش��ور با وجود بهبود امتیاز  0.26نمرهای حکایت
کرد ،حکایتی که به نظر میرسد زیر سایه کمکاری
مسئوالن ایرانی در کاهش تعداد قوانین زائد و حمایت
از س��رمایهگذاران خرد ،غفلت از تج��ارت فرامرزی
و مشکالت قوانین ورشکس��تگی رخ داد ،اتفاقی که
بوکار اتاق
به گفته رئیس کمیس��یون تسهیل کس 
بازرگانی تهران ،به دلیل اینکه سایر کشورها اقدامات
بهتری داشتند ،ایران جا ماند و سقوطی چهار پلهای
را ثبت کرد.

گره کور مقررات

سالهاست که صدای فعاالن اقتصادی برای قوانین
توپاگیری که روند س��رمایهگذاری یا توسعه
دس�� 
صادرات را با چالشهای متعددی روبهرو کرده ،بلند
اس��ت .صدایی که به نظر میرسد هیچگاه به خوبی
شنیده نشده ،زیرا همچنان وقتی صحبت از مشکالت
بوکار در کشور میشود ،فعاالن
و گرههای فضای کس 
اقتصادی و کارشناسان ،از قوانین و مقررات متعددی
یاد میکنند که در بخشه��ای مختلفی وجود دارد
و مش��کالت بس��یاری به وجود آوردهاست .به گفته
عدالتی��ان« ،عالوه بر وجود مش��کالت متعدد برای
دریافت مجوز ،تولیدکنندگان و س��رمایهگذاران در

