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نقش بهبود فضای کسب و کار در کشور در ساماندهی شهر تهران

چکیده
فضای کسب و کار به آن دسته از عوامل موثر بر عملكرد بنگاههای اقتصادی گفته ميشود که مدیران بنگاهها نميتوانند
آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند .فضای کسب و کار از جمله شاخصهای تعیینکننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با
استناد به آن ميتوان به بررسي و تجزیه و تحلیل شرایط اقتص ادی هر کشور پرداخت .محیط فضای کسب و کار در کشورها
هرچه شفافتر و رقابتيتری باشد ،منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها ،ورود سرمایههای داخلي و خارجي به بخش تولید
و رونق فعالیتهای مولد و کاهش انواع فعالیتهای کاذب و واسطهگریها ميشود .بخش زیادی از وضعیت رکودی حاکم بر فضای
کسب و کار کشور که سالهاست ادامه دارد ،نتیجه عدم اعتماد سرمایهگذاران برای ورود به بخش تولید بهدلیل پایین بودن وضعیت
شاخصهای فضای کسب و کار در کشور است .این امر نه تنها موجب سوق پیدا کردن سرمایهها به بخشهای غیرتولیدی ميشود،
بلكه اشتغال در همه مناطق کشور را نیز بشدت تحت تأثیر قرار ميدهد و سیل بیكاران نیز به فعالیتهای غیرمولد روی ميآورند
که تمرکز فعالیت های غیرمولد هم در شهرهای بزرگ بویژه تهران است .ظرفیت جذب مهاجران در تهران از طریق ورود
سرمایههایي که بجای تولید در جای جای کشور به دلیل عملكرد و سود بیشتر سر از تهران در ميآورند ،ناشي ميشود .این
وضعیت بهطور مستقیم و غیرمستقیم تهران را تحت تأثیر قرار داده و بیشتر تلاشهایي که برای ساماندهي این شهر انجام ميشود
را خنثي ميکند.
مقاله حاضر با روش توصیفي  -تحلیلي به دنبال بررسي و تحلیل نقش بهبود شاخصهای فضای کسب و کار کشور در رونق
فعالیتهای تولیدی در همه مناطق کشور و پایین آمدن میزان فعالیتهای واسطهای و غیرتولیدی که عمدتاً در شهرهای بزرگ
و بویژه تهران سودآوری دارند و موجب جذب مهاجران بیشتر به تهران ميشود ،در ساماندهي شهر تهران ميباشد .به نظر ميرسد
توجه به این امر نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال و کاهش بسیاری از مسایل سوء در کشور ميشود ،بلكه ميتواند در
ساماندهي شهر تهران و کاهش فشار به این شهر نیز مؤثر واقع شود.
واژگان کلیدی :فضای کسب و کار ،امنیت اقتصادی ،ساماندهي ،تهران.
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مقدمه
تولید نیروی محرکه هر اقتصادی است و بدون آن چرخ اقتصاد دیر یا زود لنگ خواهد ماند ،زیرا تكیه بر هرمنبع دیگری
غیر از تولید همیشگي نخواهد بود و سرانجام روزی آن منبع به انتها خواهد رسید .بنابراین مهمترین اصل در اقتصاد توجه به تولید
داخل است که خود نیازمند تأمل ،تعقل و تدبیر و داشتن فرهنگ تولید است .کسب و کار و سرمایهگذاری در هر کشور مستلزم
فراهم بودن محیط نهادی مناسب و امنیتبخش در آن است .صاحبان سرمایه ،سرمایههای خود را در جایي به کار خواهند انداخت
که علائم و نشانههای امنیت اقتصادی بهخوبي در آن قابل مشاهده باشد .سیاستگذاران و برنامهریزان هر کشور باید بهطور مستمر
وضعیت امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری در آن کشور را اندازهگیری و کنترل نمایند و براساس نتایج حاصل از این اندازهگیریها،
تمهیدات لازم را برای جذب سرمایههای خارجي و جلوگیری از فرار سرمایههای داخلي به عمل آورند .حذف و یا اصلاح برخي
قوانین دست و پاگیر که سم مهلک و ضربه آخر به بدنه تولید است ،تسریع و تسهیل نحوه تزریق اعتبارات و تسهیلات به
بخشهای تولیدی ،کاهش بروکراسيهای اداری و اصلاح نظام مدیریتي ناکارآمد که در بسیاری مواقع بیش از تحریمهای خارجي
برای تولید داخلي خطرناک است ،از جمله اقداماتي است که باید در این راستا صورت گیرد.
تاثیر فضای کسب و کار مساعد ،بر افزایش جذب سرمایه گذاری داخلي و خارجي ،ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلي
مشهود است .اصلاح فضای کس ب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهاني نه تنها گامي مثبت و اساسي در جهت
تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب ميشود ،بلكه به طور
قطع از منظر سرمایه گذاران خارجي از جمله مهمترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل
جریان ورود فناوری به کشور ميباشد .آسان سازی فضای کسب و کار از جمله الزامات و پیش زمینههای رشد اقتصادی است.
در هر کشوری که مقررات کسب و کار بنگاهها ،پرهزینه و دردسرزا است ،بنگاهها تمایل بیشتری به فعالیت در بخش غیررسمي
دارند .با توجه به آنکه امكان سرمایه گذاریهای بزرگ و گسترش فعالیتهای بنگاهها در بخش غیررسمي میسر نیست ،مقیاس
این بنگاهها معمولاً کوچک باقي مي ماند و آنها به شرایط تولید انبوه و بازدهي نسبت به مقیاس نخواهند رسید و در نتیجه رشد
اقتصادی اندکي را بهوجود ميآورند و مشاغل کمتری تولید ميکنند .با آسانسازی انجام کسب و کار ،مشاغل بیشتری ایجاد
ميشود و نرخ رشد اقتصادی نیز افزایش ميیابد .کشورهایي که بهترین شرایط را در آسانسازی انجام کسب و کار دارند ،با
بیكاری بسیار محدودی مواجه هستند .کشورهایي که به اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شرایط تجاری ،اعتباری ،قضایي،
قراردادها و مانند اینها پرداختهاند نیز به رشد اقتصادی بالاتری در قیاس با قبل دست ميیابند.
بهبود فضای کسب و کار در کل کشور زمینهساز عدالت جغرافیایي و فضایي در کشور بوده و تقریباً شرایط فعالیت بنگاههای
اقتصادی و تولید اشتغال را از جنبههای زیادی برابر مي کند .در صورت عدم تلاش کافي در بهبود فضای کسب و کار کشور،
سرمایه ها عمدتاً به سمت نقاطي که به دلایل گوناگون بازده سرمایه در آنها بیشتر است سوق پیدا ميکنند و بخشهای عظیمي از
کشور از این سرمایههای توسعه بخش محروم ميمانند و به ناچار نیروی کار نیز به دنبال سرمایه به نقاط معدودی تغییر مكان
مي دهد که این امر موجب انباشت نیروی کار در برخي نقاط و تخلیه از نقاط دیگر مي باشد .تداوم این امر به مهاجرت دایم نیروی
کار خواهد انجامید .این امر نیز به نوبه خود مشكل ات دیگری در نقاط مهاجرپذیر را دامن خواهد زد .پژوهش حاضر به بررسي
نقش بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی در کل کشور در شكل گیری فعالیتهای اقتصادی و اشتغال در همه بخشهای
سرزمین و کاهش فشار ناشي از مهاجرت به برخي نقاط کشور با تاکید بر شهر تهران ميپردازد ،که چگونه این امر ميتواند به
ساماندهي شهر تهران کمک کند.
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روش تحقیق
روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفي – تحلیلي بوده و گردآوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانهای و اسنادی صورت
گرفته است .تحلیل اطلاعات و یافتههای پژوهش نیز به صورت کیفي انجام شده است.

مبانی نظری
ساماندهی شهر و مؤلفههای آن
قرائت واژه ساماندهي در زمینه مداخلات شهری دارای تفاسیر متفاوت و گاه متناقض است .از این رو کاربرد این واژه در
عناوین طرحهای شهری با برداشتهای متفاوتي ،در حوزه نظری و اجرایي همراه شده است .ساماندهي در عرصه قوانین و مقررات
داخلي به صورت یک عنوان مطرح شده است و منظور از آن ،بهبود وضع موجود در جهت ارتقای شرایط مناسب زندگي در
محدودههای شهری و روستایي است (عرفاني و دیزاني .)3133 ،تا پیش از انقلاب صنعتي "سامانیابي" شهرها به فراخور نقش و
موقعیت اقتصادی ،سیاسي و محیطي شهر تحت تاثیر نظامها و روابط میان آنها تقریبا به صورت خودبه خود صورت ميگرفت.
افزایش جمعیت شهر و نیازهای شهروندان محدود بود و فرآیندهای "خود تنظیمي و خود تصحیحي" سیستم شهر ،پایداری سیستم
را موجب ميشدند .پس از انقلاب صنعتي ،روابط و نظامها به شدت دستخوش تغییر و تحول گردیدند .افزایش جمعیت شهر ناشي
از مهاجرت روستاییان و کاهش مرگ و میر طبیعي ،شتاب گرفت .گسترش صنایع و آلودگيهای زیست محیطي ناشي از آنها
روند سازگاری مستمر شهر با شرایط طبیعي را مخدوش ساخت .به تدریج تفوق نسبي طبیعت بر شهر به دلیل توسعه تكنولوژی و
کاربرد "معماری بولدوزر" به نفع شهر تغییر یافت .شهرها توسعه لجام گسیختهای یافتند و پس از تخریب دیوار پیرامون خود،
همه مظاهر و سرمایه های طبیعي اطراف را ویران ساختند .با این وجود ،هر چند که امروزه سازوکار "ساماندهي" به شهرها،
اجتنابناپذیر شده است ولي هنوز این روند به دلیل برخي تنگناها به معنای کامل جایگزین سازوکار "سامانیابي" (سازوکار
انفعالي سیستم شهر) نشده است و احتمالاً هیچگاه این جایگزیني به صورت مطلق مقدور نميگردد .این حقیقت به نوع و ماهیت
مسائل شهری باز ميگردد که خصلت "پوزتیوسیتي" ندارند و بعضاً تغییرات را غیرقابل پیشبیني ميسازند .امروزه ساماندهي
شهری در مقابله با روند نابه هنجار توسعه شهری ،ضروری و اجتنابناپذیر تلقي ميشود .این ضرورت در مقابله با فشار نظامهای
اقتصادی ،اجتماعي – فرهنگي و غیره ،به توان کافي نیاز دارد .نظام شهرسازی کشور در فرآیند ساماندهي شهرها به شدت تحت
تاثیر و فشار (خارج از کنترل) نظامهای اجتماعي – فرهنگي ،اقتصادی و محیطي قرار دارد و درنتیجه پیچیدگي مسائل شهری
همچنان رو به افزایش است .ولي در صورتي که روابط عناصر داخلي نظام شهرسازی کامل شود و انسجام لازم را بیابد ،در پیشبرد
امور و حل مسائل شهری موفق تر خواهد بود ،درواقع توان بیشتری برای سازگاری و مقابله با تغییرات و شرایط غیرقابل پیشبیني
ناشي از سایر نظامها خواهد یافت (صالحي)3143 ،

نقش بهبود فضای کسب و کار در کشور در ساماندهی شهر تهران 77 /
جدول  -0مؤلفههای مؤثر در ساماندهی پایتخت

مؤلفههای مؤثر در ساماندهي پایتخت
-3عدم تمرکز قدرت اقتصادی

 -30هدایت پتانسیلها و ظرفیتهای تولیدی به سایر نقاط کشور

-4عدم تمرکز ثروت

 -33توجه به اصلاح و بازبیني قوانین و مقررات

 -1عدم تمرکز امور تجاری

 -34تهیه ضوابط و مقررات تسهیل کننده برای سرمایه گذاری در

 -7عدم تمرکز بخش خصوصي

مناطق محروم کشور

 -3خروج کارگاهها و صنایع کوچک

 -31اعطای مشوقهای اقتصادی به سرمایه گذاران

 -6مشارکت دادن مردم در امور اقتصادی در سایر نقاط کشور

 -37بهبود و فراهم آوردن شرایط اقتصادی مطلوب در روستاها و

 -4انتقال دفاتر و دستگاههای اجرایي مربوط به فعالیت اقتصادی از شهرهای کوچک با هدف جلوگیری از مهاجرت
تهران به سایر نقاط کشور

 -33بهبود شرایط تولید و سرمایه گذاری در سایر نقاط کشور با

 -3مشارکت بخش خصوصي در عرصه فعالیت های اقتصادی

هدف اشتغالزایي

-3اعطای امتیاز به فعالین عرصه اقتصادی در اجرای طرحها و  -36بهبود روند اعطای تسهیلات بانكي و غیربانكي به فعالان
پروژههای استاني

اقتصادی
 -34استفاده از پتانسیلهای داخلي شهرها در زمینههای اقتصادی
 -33توجه به گسترش فعالیتهای توسعه ملي و استاني

فضای کسب و کار و شاخصهای آن
از جمله مهمترین نظریههای جدیدی که انقلاب بزرگي در اقتصاد کشورهای توسعهنیافته به پا کرد نظریه هرناندو دسوتو
اقتصاددان پرویي بود که در سال  3336و  4000در قالب دو کتاب "راه دیگر" و "راز سرمایه" بهبود فضای کسب و کار را
برای راه اندازی فعالیتها حتي با تكیه بر سرمایههای کوچک مورد توجه جدی قرار داد .دسوتو در کتاب راز سرمایه به تشریح
وضع فقرا و ارائه راه حل برای بیرون آمدن از فقر مي پردازد .او معتقد است در کشورهای توسعه نیافته پس انداز داخلي به وفور
یافت ميشود و بخش عمده این پسانداز در دست فقراست اما این کشورها نمي توانند از پس انداز خود استفاده کنند .فقرا خود
راهكار بیرون آمدن از فقر را اشتغال مي دانند .آنها دارایي دارند اما فرایندهایي ندارند که مالكیت آنها را نشان داده و سرمایه ایجاد
کند بنابراین دسوتو تقویت نظام حقوق مالكیت خصوصي را از اولین گامها برای بهبود فضای کسب و کار و به دنبال آن اشتغال
و خلق ثروت مورد توجه قرار ميدهد" .از نظر دسوتو مقررات کمتر و سادهتر از جانب دولت و اتكای بیشتر بر حكومت قانون
مي تواند شرایط زندگي را برای فقرا آسان کند .اگر فقرا امكان دسترسي به نظام کارآمد رسمي مالكیت داشته باشند ،ميتوانند
ظرفیت بالقوه سرمایه راکد خود را در جهت تقویت استعداد ک ارآفریني خود به کار گیرند .موانع سخت در کشورهای در
حالتوسعه بخش خصوصي را به اقتصاد زیرزمیني ،اقتصاد غیررسمي و غیرمولد سوق ميدهد .سرمایهها در باتلاق نظام اداری غرق
ميشوند یا به کشورهای پیشرفته فرار ميکنند" (میدری و قودجاني .)3134 ،دسوتو در تدوین نظری و طرح دیدگاه یاد شده سهم
بسزایي دارد .او نشان داد که مجموعه شرایط اداری و حقوقي کشورهای در حال توسعه ،امكان انباشت سرمایه و بكارگیری آن
در فعالیتهای مولد را بسیار محدود ساخته است .فضای نامناسب سرمایه گذاری و کسب و کار در این کشورها از یک سو بخش
عمدهای از کارگزاران اقتصادی را به سوی بخش غیر رسمي سوق داده و از سوی دیگر امكان رشد فعالان بخش رسمي را بسیار
محدود ساخته است .در این میان بنگاههای کوچک و فقرا بیش از سایرین متضرر شدهاند .نكته بدیع دسوتو در معرفي اهمیت
وجود نظام اداری و حقوقي مناسب نبوده است ،بلك ه سهم او در دنیای نظریه پردازی طرح این فرضیه بوده است که آزادسازی
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قیمتها و خصوصيسازی (که نظام بازار آزاد سرمایهداری از آن دفاع مي کند) در فقدان شرایط اداری و به طور کلي محیط
مناسب کسب و کار ،ممكن است به فروپاشي نظام اقتصادی و اجتماعي بیانجامد ،پدیدهای که کشورهای اروپای شرقي و روسیه
در دهه گذشته و آمریكای لاتین در دورههای مختلف با آن مواجه شدند(دسوتو.)3137 ،
هرچند واژه فضای کسب و کار در دهههای اخیر به عنوان یكي از کلید واژههای مهم در مباحث اقتصاد کلان مطرح شده
است ،با تأملي در مباحث انجام شده پیرامون توسعه اقتصادی و پیش نیازهای یک اقتصاد شكوفا و رو به رشد خواهیم دید که این
مفهوم همواره مورد توجه صاحبنظران و اندیشمندان بوده است .در سالهای اخیر این مفهوم با دقت و ظرافت بیشتری مورد
توجه اقتصاددانان قرار گرفته است و صاحبنظران کوشیدهاند این مفهوم را با دقت و حساسیت بیشتری مورد توجه قرار دهند.
منظور از فضای کسب و کار عوامل موثر بر عملكرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاههای حاکمیت ،ثبات قوانین و
مقررات ،کیفیت زیرساختها و ...است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاههای اقتصادی است(میدری و
قودجاني .) 3134 ،به عبارت دیگر ،فضای کسب و کار متغیرهای موثر بر کسب و کار بنگاههای اقتصادی است که خارج از
تسلط و قدرت آن بنگاه ها است اما بر نتیجه تلاش آنها بسیار موثر است .یک بنگاه برای کسب و حفظ مزیت رقابتي همواره
ميبایست نسبت به تغییرات فضای کسب و کار هوشیار بوده و آن را رصد نماید تا بتواند استراتژیهای خود را به درستي تغییر
داده و در صورت لزوم برنامهریزی جدید انجام دهد .در این راستا روشهایي برای بررسي فضای کسب و کار توسط بنگاه وجود
دارد (سالاری.)3130 ،
جدول  -7شاخصهای فضای کسب و کار

شاخصهای سنجش*

مولفههای فضای

نهاد ذیربط**

فرایند**

کسب و کار *
 -3شروع کسب و
کار

شامل تعداد مراحل ،زمان مورد نیاز ،هزینه (درصد ثبت شرکت

قوه قضاییه (اداره ثبت

از درآمد سرانه) و سرمایه (درصد از درآمد سرانه)

شرکتها ،سازمان ثبت اسناد

مورد نیاز

و املاک کشور) و سازمان
بورس و اوراق بهادار

 -4سهولت اخذ
مجوز

شامل تعداد مراحل ،زمان مورد نیاز و هزینه (درصد فرایند لازمالرعایه از اخذ وزارت
از درآمد سرانه) کسب مجوز

مجوز تا تاسیس و راهاندازی بهداشت،
یک کارگاه

 -1اشتغال نیروی
کار

صنایع،

وزارت

شهرداریها

و

اصناف و اتحادیهها و....

شامل شاخص سختي استخدام ( ،)3-300عدم آگهي های دعوت به کار

سازمان تامین اجتماعي و

انعطاف ساعات کاری ( ،)3-300شاخص سختي

وزرت کار

اخراج ( ،)3-300عدم انعطاف اشتغال (،)3-300
هزینه استخدام (درصد از حقوق) و هزینه اخراج
(درصد از حقوق)
 -7ثبت مالكیت

شامل تعداد مراحل ،زمان مورد نیاز ،هزینه (درصد فرایند لازم جهت ثبت دارایي سازمان ثبت اسناد و املاک
از درآمد سرانه) ثبت اموال

 -3اخذ اعتبارات

در دفتر اسناد رسمي

شامل شاخص توانمندی قانون ( ،)0-30شاخص فرایند لازم برای تامین مالي
اطلاعات اعتباری ( ،)0-6پوشش اطلاعات
اعتبارسنجي در بخش دولتي (درصد) و پوشش
اطلاعات اعتبار سنجي در بخش خصوصي (درصد)

کشور
بانکها
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ادامه جدول  -7شاخصهای فضای کسب و کار

مولفههای فضای

فرایند**

شاخصهای سنجش*

نهاد ذیربط**

کسب و کار *
نهاد ناظر سرمایه (سازمان

 -6حمایت از

شامل سطح افشاگری ،اندازه مسئولیت مدیران ( -30فرایندی که فراهم آورندگان

سرمایه گذاران

 ،)3پوشش آسان اطلاعات مورد نیاز سهامداران نیازهای مالي و فني طرح ،از بورس و اوراق بهادار با
( )3-30و توانایي حمایت از سرمایه گذاران ( -30حفظ حقوق خود اطمیینان مشارکت نهادهای جزایي و
)3

 -4تجارت
فرامرزی

حاصل نمایند

کیفری قوه قضایئه

شمال تعداد اسناد مورد نیاز برای صادرات ،زمان مقررات و تسهیلاتي که در وزارت بازرگاني به ویژه
مورد نیاز برای صادرات (روز) ،هزینه صادرات صورت نیاز به واردات یا گمرک
(دلار) ،تعداد اسناد مورد نیاز برای واردات ،زمان صادرات محصول تولیدی به
مورد نیاز برای واردات (روز) و هزینه واردات آن اتكا ميشود
(دلار)

 -3سهولت اجرای
قراردادها

شامل تعداد مراحل ،زمان مورد نیاز و هزینه (درصد شناسایي بنگاه به عنوان یک قوه
از بدهي)

قضاییه،

قوه

مقننه

شخصیت حقوقي و دارای (اصلاحات پویا در قوانین و
شناسه فعالیت در بازارها که مقررات موجود در کشور از
مقررات موجود در اقتصاد بر جمله قوانین تجارت کار و
آنها نیز مصداق یابد

مالیات که مرتبط با سیستم
اقتصادی کشور هستند

 -3سهولت
پرداخت مالیات

شامل تعداد مراحل ،زمان مورد نیاز ،مالیات بر سود فرایندی که پرداخت عوارض سازمان مالیاتي
(درصد) ،مالیات بر حقوق و دستمزد (درصد) ،و حقوق دولتي بر آن اساس
مالیات بر حقوق و دستمزد (درصد) و نرخ کل صورت ميگیرد
مالیات (درصد)

خاتمه کسب و
کار

شامل زمان (سال) ،هزینه (درصد از دارایي) و نرخ ضوابطي که در صورت اداره ثبت شرکت ها (سازمان
ورشكستگي یا قبضه شرکت ثبت اسناد) و سازمان امور

وصول (سنت)

توسط شرکت دیگر و یا مالیاتي
تغییر موضوع فعالیت بنگاه یا
شرکت باید رعایت شود
منبع *( :بانک جهانی ** ،صالح آبادی)9377 ،

نقش بهبود فضای کسب و کار در رونق اقتصادی و تولید
بهبود فضای کسب و کار به معنای بهبود و رونق فضای تولیدی و در نتیجه سنگبنا و محرک رشد اقتصادی است .بهگونهای
که اصلاح و بهبود فضای کسب وکار زمینه مشارکت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد ،ارتقاء سطح اشتغال و تولید را فراهم
ميسازد .در دهه  3330بسیاری از اقتصاددانان به ضرورت کاهش تصدیگری دولت در فعالیتهای اقتصادی برای حضور فعال
بخش خصوصي و بهرغم خود خصوصيسازی روی آوردند و از اواخر دهه  3330بهبود فضای کسب و کار موضوع اصلي
سیاستگذاران اقتصادی بوده است (اشرفي یكتا و فهیميفر )3130 ،بنابراین تحقق اهداف مهم توسعه همچون رشد اقتصادی و
اشتغال ،ریشه در تغییر فضای کسب و کار ،کاهش هزینهها و گسترش فعالیتهای اقتصادی دارد (قریب .)3133 ،محیط فضای
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کسب و کار در کشورها هرچه شفافتر و رقابتيتری باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاستهای مطلوب
شده و روند بهبودی شاخصهای اقتصادی را درپيخواهد داشت .در این راستا بررسي وضعیت شاخصهای کسب و کار چه از
نظر خرد و چه از نظر کلان و تبیین چالشهای موجود مي تواند در ایجاد و توسعه فضای کسب و کار در کشور مثمر ثمر باشد
(ولي بیگي و پناهي .)3133 ،به این مفهوم که در کشورهایي که محیط سرمایهگذاری و کسب و کار مناسبي دارند فقر ،بیكاری،
تورم ،فساد اقتصادی ،اقتصاد غیر رسمي و جزء اینها کمتر است و مردم از سطوح استاندارد زندگي بالاتری برخوردارند(دیانكوک
و مكلیش.) 33 :3136 ،از سوی دیگر بهبود فضای کسب و کار با افزایش کارآفریني ،افزایش سرمایهگذاری ،کاهش بخش
غیررسمي ،کاهش هزینه تولید و قیمت کالای داخلي ،تقویت حقوق مالكیت ،کاهش فساد مالي و کاهش قاچاق کالا سبب افزایش
رشد اقتصادی ميشود(شهنازی و دهقان شباني.)3130 ،

شکلگیری اقتصاد واسطهگری و غیر مولد در شرایط عدم رونق اقتصادی
شرایط نامناسب حاکم برفضای کسبو کار اقتصاد ،زمینه فساد اقتصادی ،توسعه بخش غیررسمي و اقتصاد پنهان و همچنین
کوچک و محدود شدن فعالیت بنگاه های اقتصادی در بخش رسمي که گسترش و ادامه این روند اقتصاد کشور را با معضلاتي
جدی مواجه ميسازد و به نقش دولت در جامعه آسیب ميزند ،قدرت و برنامهریزی و پیشبیني را از جامعه ميگیرد و با بسط
محدودیت بر بخشهای مختلف ،رشد اقتصادی کشور را محدود ميکند .این پدیده را ميتوان علت و معلول شرایط نامناسب حاکم
بر فضای کسب و کار بنگاههای اقتصادی دانست زیرا در فضایي که فعالیت بنگاهها در بخش رسمي ،دربردارنده مراحل اداری
پیچیده و دست و پاگیر باشد ،انجام این مراحل هزینههای فراواني را به بنگاه تحمیل ميکند و زماني طولاني برای پیمودن آنها
تلف ميشود .تشدید این شرایط بنگاه را از بخش رسمي خارج ميسازد و بنگاه ترجیح ميدهد که فعالیت خود را در بخش
غیررسمي ادامه دهد .اصلاح فضای نامساعد تحمیلي به بنگاههای اقتصادی در قالب اصلاح شاخصهای کسب و کار ميتواند موجب
ایجاد مزیت برای فعالیت در بخش رسمي شود و در کاهش اقتصاد پنهان و بخش غیررسمي در اقتصاد موثر باشد .یكي از
راهكارهای تاثیرگذار در گسترش بخش رسمي اقتصاد و جلوگیری از فساد ،آسیبشناسي فضای انجام کسب و کار در بخشهای
مختلف کشور است .اقتصاد پنهان به طور کلي به بخشي از فعالیتهای اقتصادی اطلاق ميشود که یا به دلیل فقدان اطلاعات کافي
محاسبه شدني نیست ،یا اینكه به دلیل غیرقانوني بودن در حسابهای ملي در نظر گرفته نميشود .بنابراین ميتوان فعالیتهای
اقتصادی خارج از اقتصاد رسمي را در زمره اقتصاد زیرزمیني یا اقتصاد پنهان به شمار آورد .فعالیتهای مخفیانه اقتصادی ،یا به
دلیل غیرقانوني بودن موضوع فعالیت است که به طور مستقیم در زمره فساد قانوني قرار ميگیرد و یا به دلیل اجتناب تنظیمي و
فرار از قوانین و مقررات اقتصادی حاکم بر بخش رسمي است که فساد اقتصادی قلمداد ميشود.یكي از بخشهای مهم اقتصاد
پنهان و بخش زیرزمیني اقتصاد ،تجارت و بازرگاني و داد و ستد کالا در بخش غیر رسمي است که به آن قاچاق کالا نیز ميگویند.
بوروکراسي بالا و مقررات دست و پاگیر گمرکي و مشكلات مرتبط با سیاستهای تجاری از قبیل موانع تعرفهای و غیرتعرفهای
موجب شده است در بخشي از تجارت کشور در صادرات و واردات ،از مبادی غیررسمي استفاده شود و یا کالا از مبادی رسمي
ولي به صورت غیرقانوني عبور داده شود .در هر کشوری که مقررات کسب و کار بنگاهها پرهزینه و دردسرزا است ،بنگاهها
تمایل بیشتری به فعالیت در بخش غیررسمي دارند .باتوجه به آنكه امكان سرمایهگذاریهای بزرگ و گسترش فعالیتهای بنگاهها
در بخش غیررسمي میسر نیست ،مقیاس این بنگاه ها معمولا کوچک باقي ميمانند و آنها به شرایط تولید انبوه و بازدهي نسبت به
مقیاس نخواهند رسید و در نتیجه رشد اقتصادی اندکي را به وجود ميآورند و مشاغل کمتری تولید ميکنند .اصلاح فضای کسب
و کار و اعمال محدودیت برای اقتصاد پنهان به طور مستقیم با کاهش ریشهای و پایدار مفاسد اقتصادی رابطه دارد ،زیرا کلیه
فعالیتهای غیرقانوني و مجرمانه به دلیل تمایل به مخفي ماندن از نظارت ضابطان قضایي؛ در بخش اقتصادی پنهان فعالیت ميکنند.
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بسیاری دیگر از فعالان اقتصادی نیز به دلایل مختلف مانند فرار مالیاتي ،استفاده غیرمجاز از نیروی کار ،عدم دریافت مجوزهای
قانوني و نظایر اینها به فعالیت دربخش غیر رسمي ميپردازند .بنابراین انجام هرگونه اصلاحاتي در فضای کسب و کار که برای
فعالیت در بخش رسمي مطلوبیت ایجاد کند و باعث محدودیت فعالیت در اقتصاد پنهان شود ،به کاهش مفاسد اقتصادی ميانجامد
(تاری  ،غلامي باغي.)3133 ،

یافتههای تحقیق
وضعیت فضای کسب و کار در ایران
اقتصاد ایران نیز ،به عنوان یكي از اقتصادهای درحالتوسعه ،از مشكلات اقتصادی عدیدهای رنج ميبرد و با چالشهای گوناگون
مواجه است .نرخ تورم و بیكاری دو رقمي ،درآمد سرانه پایین ،پس انداز واقعي منفي ،کسری بودجه ساختاری و صادرات اندک
کالاها و خدمات ،از جمله برخي از مشكلات اقتصادی کشور هستند .از سوی دیگر ،اقتصاد ایران با چالشهای گوناگوني مواجه
است که برخي از آنها عبارتند از ورود به سازمان تجارت جهاني ،تحریمهای اقتصادی ،کاهش درآمد نفتي ،رشد اقتصاد غیررسمي،
سطح پایین سرمایه گذاری خارجي ،افزایش روزافزون جمعیت آماده به کار ،تشدید رقابت از جانب کشورهای منطقه ،بیكاری
گسترده جمعیت تحصیل کرده و مانند آنها .اکثر صاحبنظران اقتصادی کشور ،ریشه مشكلات مزبور را در اقتصاد دولتي و سیطره
بیش از حد دولت بر فعالیت های اقتصادی و راه حل تعدیل آن را نیز در گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار ميدانند (غني نژاد،
 3134و نیلي .)3136 ،در این میان ،با ارائه توصیههای سیاستي به دولت مبني بر واگذاری شرکتهای دولتي به بخش خصوصي،
کوشش مي شود از دامنه مداخله دولت در اقتصاد کاسته شده و بخش خصوصي در کشور تقویت گردد .در عین حال ،بسیاری از
صاحب نظران اقتصادی ،از جمله استیگلیتز ،بر این باورندکه صرف راهبرد خصوصي سازی برای گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد
بازار و تقویت بخش خصوصي کافي نیست .درواقع ،لازم است در ابتدا موانع توسعه بخش خصوصي بر طرف و رقابت در فضای
اقتصاد در هر دو بخش های خصوصي و عمومي تقویت شود (استیگیتز .)3131 ،تنها در این صورت است که ميتوان به
دستاوردهای این گذار امیدوار شد .به عبارت دیگر ،برای موفقیت آمیز بودن گذار از اقتصاد دولتي بازار لازم است محیط کسب و
کار بهبود یابد.بنابراین ،در اقتصاد ایران نیز راهبرد بهبود محیط کسب و کار برای گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار اهمیت
اساسي دارد .در سایه این راهبرد است که ميتوان به رشد بخش خصوصي واقعي در کشور و رقابتيتر شدن محیط کسب و کار
و شفاف شدن آن امید بست(خضری.)3133 ،
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جدول  -1رتبه فضای کسب و کار کشور ،رشد اقتصادی ،بیکاری و جمعیت تهران و نرخ رشد آن

رتبه جهاني فضای

رشد

نرخ

جمعیت شهر

نرخ رشد

سال

کسب و کار*

اقتصادی

بیكاری

تهران

***

کشور**

کشور**

***

4003

303

6.1

33.3

4636000

3.73

4006

333

6.3

33.1

4434300

3.73

4004

313

4.4

30.3

4303300

3.77

4003

313

0.6

30.7

3033400

3.13

4003

374

3.1

33.3

3146000

1.34

4030

313

6.3

31.3

3433000

3.33

4033

343

7.1

34.1

3073000

4.31

4034

377

-6.3

34.4

3137000

4.31

4031

314

-3.3

33.4

3336000

4.31

4037

310

1

30.6

3336000

4.31

4033

333

3

30.7

30343000

4.31

منبع ** ،http://www.doingbusiness.org *( :بانک مرکزی به نقل از خبرگزاری تسنیم 07 ،تیر ،9356
شناسه خبر  *** ،722535مرکز آمار ایران و محاسبات نگارندگان برای سالهای بعد از )9352

ارتباط فضای کسب و کار کشور با شاخصهای اقتصادی و رشد جمعیت تهران
وضعیت فضای کسب و کار ک شور در سالهای مختلف بر روی شاخصهای اقتصادی کشور تأثیر دارد و با بهبود این شاخص
همچنانكه در نمودارهای شماره  3تا  1مشخص ميباشد ،رشد اقتصادی نیز بیشتر ميشود و حتي اثر آن بر بیكاری نیز تقریباً
محسوس مي باشد .به عنوان مثال با بدتر شدن رتبه شاخص فضای کسب و کار کشور در سال  4034که  377ميباشد ،رشد اقتصادی
نیز در آن سال بدتر شده و به ( -6.3منفي) ميرسد.
ارتباط وضعیت فضای کسب و کار کشور با افزایش جمعیت تهران نیز از طریق شاخصهای واسطه به روشني مشخص ميباشد.
همچنانكه از مقایسه در نمودارهای شماره ( 1نرخ بیكاری) و شماره ( 7رشد جمعیت تهران) مشخص ميباشد ،با بالا رفتن نرخ
بیكاری در کشور ،که آن هم ناشي از بدتر شدن وضعیت شاخصهای کسب و کار است ،میزان نرخ رشد جمعیت تهران افزایش
یافته است و این امر به خصوص در سالهای  4003و  4030بسیار مشهود است.
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تأثیر مؤلفههای کسب و کار بر مؤلفههای ساماندهی شهر تهران
آسانتر شدن فرایندهای کسب و کار در همه نقاط کشور موجب سامان گرفتن فعالیتهای تولید و اشتغال در همه مناطق کشور
شده و از مهاجرت نیروی کار به شهرهای بزرگ بویزه تهران و اشتغال به مشاغل کاذب تا حدود زیادی جلوگیری ميکند .جدول
شماره  7چگونگي تأثیر مؤلفههای کسب و کار بر مؤلفههای ساماندهي شهر تهران را به صورت مصداقي نشان ميدهد.
جدول -4تأثیر مؤلفههای کسب و کار بر مؤلفههای ساماندهی شهر تهران

مؤلفههای

اثرات مؤلفههای کسب و کار

مؤلفههای ساماندهي شهر تهران

کسب و کار
شروع کسب
و کار

 -افزایش تعداد بنگاههای تاسیس شده

 -عدم انحصار قدرت اقتصادی

 -افزایش سطح سرمایه گذاری در بنگاههای

 -عدم تمرکز ثروت

اقتصادی

 -عدم تمرکز امور تجاری

 -ایجاد مشاغل جدید

 -عدم تمرکز بخش خصوصي

 -انتقال بنگاه از بخش غیررسمي به رسمي

 -خروج کارگاهها و صنایع کوچک از تهران

 پایه مالیاتي دولت گسترش مي یابد و دولت مي تواند بار مالیاتي شرکتها را کاهش دهد
 -انگیزه به بخش خصوصي برای فعالیت اقتصادی

 هدایت پتانسلها و ظرفیتهای تولیدی به سایر نقاط کشور بهبود و فراهم آوردن شرایط اقتصادی مطلوب در روستاها وشهرهای کوچک با هدف جلوگیری از مهاجرت
 مشارکت دادن مردم در امور اقتصادی در سایر نقاط کشور بهبود شرایط تولید و سرمایه گذاری در سایر نقاط کشور باهدف اشتغالزایي
 مشارکت بخش خصوصي در عرصه فعالیتهای اقتصادی -توجه به گسترش فعالیتهای توسعه ملي و استاني

دریافت مجوز

 -گسترش فعالیت اقتصادی با سادهسازی و کاهش

 -عدم تمرکز اداری

هزینههای اداری
 -کاهش قیمت تمام شده زیرساختهای مورد نیاز

 توجه به اصلاح و بازبیني قوانین و مقررات -انتقال دفاتر و دستگاههای اجرایي مربوط به فعالیت اقتصادی

بنگاههای اقتصادی

از تهران به سایر نقاط کشور

 گسترش اقتصاد رسمي گسترش سطح ایمني جامعه و صرفه جویي درهزینه دولت برای اعطای مجوزها و بازرسي
محدودتر
استخدام
نیروی کار

 رفع تبعیضهای جنسیتي ،نژادی و سني برخورداری نیروی کار از مواهب بیمه تامیناجتماعي ،مستمری بازنشستگي ،بیمه درمان ،بیمه
کار و...
 حمایت قضایي در مواقع سوءاستفاده کارفرما تشدید مقررات بازار کار ،به گسترش اشتغال دراقتصاد غیررسمي و عدم بهره مندی از بیمه،
مستمری بازنشستگي ،حمایت قضایي و...ميشود
 عدم انعطاف در مقررات اشتغال باعث استفادهنیروی کار به صورت رسمي و جلوگیری از ورود
به بخش غیر رسمي ميشود

 -مشارکت بخش خصوصي در عرصه فعالیت های اقتصادی
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ادامه جدول -4تأثیر مؤلفههای کسب و کار بر مؤلفههای ساماندهی شهر تهران

مؤلفههای
کسب و کار
ثبت دارایي

مؤلفههای ساماندهي شهر تهران

اثرات مؤلفههای کسب و کار
-

دریافت
تسهیلات
بانكي

-

گسترش فرهنگ ورود به اقتصاد رسمي و درنتیجه
گسترش فعالیت اقتصادی
گسترش حقوق مالكیت
بنگاههای اقتصادی که اموال و دارایيهای خود را
ثبت ميکنند ،دسترسي آسان تری به منابع و
تسهیلات بانكي دارند.
توسعه گسترش فعالیت بنگاههای اقتصادی
اصلاح نظام بانكي با هدف افزایش وام و کاهش
تعداد درخواستهای بدون پاسخ ،باعث توسعه
سرمایه گذاری بنگاه ها در بخش خصوصي و رشد
اقتصادی ميشود.

-

حمایت از
سرمایه
گذاران

-

افزایش حجم سرمایه گذاری
نقدینگي لازم برای کارآفرینان
افزایش رشد اقتصادی
گسترش بازر سهام

-

پرداخت
مالیات

-

تجارت
خارجي

-

گسترش منافع بخش خصوصي و دولت
کاهش بار مالیاتي بنگاهها منجر به افزایش سرمایه
گذاری و رشد اقتصادی ميشود
تنظیم بازار
برقراری ارتباط با خارج از قلمرو گمرکي و
استفاده از عرضه و تقاضا بازارهای خارجي منجر
به بهبود زیرساخت های تجاری ميشود.
تسهیل تشریفات گمرکي منجر به کاهش قاچاق
ميشود.
جلوگیری از قاچاق ،درآمدهای پیش بیني شده از
راه مالیات بر واردات نیز حاصل ميشود
کسب تسهیلات و اعتبارت از موسسات اعتباری
ورود بنگاههای جدید به اقتصاد
ایجاد فرصت های شغلي جدید
رفع مشكلات پایان کسب و کار منجر به افزایش
انگیزه برای سرمایهگذاری و شروعي تازه ميشود
مطالبات وصولي افزایش ميیابد.
ایجاد سطح بهینهای از اشتغال و سرمایه گذاری
کاهش ریسک مالي

-

اجرای
قراردادها
پایان کسب و -
کار
-

 عدم تمرکز قدرت اقتصادی توجه به اصلاح و بازبیني قوانین و مقررات بهبود روند اعطای تسهیلات بانكي و غیر بانكي به فعالاناقتصادی

-

-

بهبود روند تسهیلات بانكي به فعالان اقتصادی
عدم تمرکز قدرت اقتصادی
عدم تمرکز امور تجاری
توجه به اصلاح و بازبیني قوانین و مقررات
تهیه ضوابط و مقررات تسهیل کننده برای سرمایه گذاری در
مناطق محروم کشور
کاهش سرمایه گذاری در تهران
مشارکت دادن مردم در امور اقتصادی در سایر نقاط کشور
عدم تمرکز قدرت اقتصادی
عدم تمرکز امور تجاری
عدم تمرکز بخش خصوصي
بهبود شرایط تولید و سرمایه گذاری در سایر نقاط کشور با
هدف اشتغال زایي
توجه به گسترش فعالیتهای توسعه ملي و استاني
وضع مالیات بیشتر به واحدهای اقتصادی مستقر در شهر و
اطراف تهران
معافیت مالیاتي در مناطق توسعه نیافته کشور
عدم تمرکز قدرت اقتصادی
عدم تمرکز ثروت
کاهش سرمایه گذاری در تهران

مشارکت بخش خصوصي در عرصه فعالیت های اقتصادی
بهبود شرایط تولید و سرمایه گذاری در سایر نقاط کشور با
هدف اشتغالزایي
عدم تمرکز قدرت اقتصادی
توجه به اصلاح و بازبیني قوانین و مقررات
اعطای مشوق های اقتصادی به سرمایه گذاران
پرهیز از طولاني شدن فرایند اعلام ورشكستگي کسب و کار
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نتیجهگیری
تهران به عنوان پایتخت کشور از مشكلات عدیدهای رنج مي برد که بخش زیادی از این مشكلات در حقیقت از نقاط مختلف
کشور و در طي فرایندهای خاصي به این شهر منتقل شدهاند .عدم سرمایه گذاری و رونق اقتصادی در همه بخشهای سرزمین کشور،
به هر دلیلي اعم از جنگ یا سوء مدیریت و  ...صورت گرفته باشد ،موجب انتقال مشكلات این مناطق عمدتاً در قالب مهاجرت و
آن هم برای یافتن شغل به سمت تهران شده و موجب انباشت مشكلات در این شهر گردیده و به مشكلات عدیده دیگری نیز دامن
زده است .ساماندهي مشكلات شهر تهران بدون ساماندهي مشكلات همه مناطق کشور ،بهنحو شایستهای صورت نخواهد گرفت و
هرگونه تلاش و کوشش در این زمینه بدون توجه به مسایل کلان ملي به سرانجام مطلوب منجر نخواهد شد .پژوهش حاضر با به
بررسي نقش بهبود فضای کسب و کار در کشور در کمک به ساماندهي شهر تهران پرداخته است .بهبود فضای کسب و کار در
کشور موجب رونق گرفتن فعالیتهای تولیدی و ایجاد اشتغال در همه مناطق کشور ميشود و از هجوم بیكاران جویای کار از همه
بخشهای کشور به شهر تهران و انباشت بیشتر مشكلات در این شهر جلوگیری ميکند .یافتههای پژوهش نشان ميدهد که بین
رتبه جهاني فضای کسب و کار کشور در سالهای مختلف با وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور ارتباط وجود دارد و این
شاخص ها نیز به نوبه خود بر میزان مهاجرت به شهر تهران و نرخ رشد جمعیت این شهر تأثیر گذاشته است .علاوه بر آن بهبود
هریک از مؤلفههای دهگانه فضای کسب و کار کشور بر روی مؤلفههای ساماندهي شهر تهران تأثیر دارد و موجب بهبود وضعیت
ساماندهي شهر تهران ميشود .در نهایت مي توان گفت که بخشي از تلاشهای ساماندهي شهر تهران باید از طریق توجه به ساماندهي
و بهبود وضعیت شاخص های کلان کشور انجام شود و بدون در نظر گرفتن این امر ،هزینه ایجاد جزیره امن در دریای متلاطم و
ناامن به طور سرسامآوری افزایش ميیابد و نتیجه مطلوب نیز هیچگاه حاصل نميگردد.

منابع و مآخذ
 استیگلیتز ،جوزف ( ،)3131اصلاحات به کجا ميرود؟ ده سال تجربه گذار .ترجمه :جعفر خیرخواهان ،تهران ،دفتر بررسيهای اقتصادی
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامي.
 اشرفي ،یكتا ،فهیمي فر ،فاطمه ( ،)3130بررسي شاخصهای بهبود فضای کسبوکار با تأکید بر جایگاه ایران ،ماهنامه بررسي مسائل و
سیاستهای اقتصادی .سال  ،33شماره.33
 بانک مرکزی به نقل از خبرگزاری تسنیم 43 ،تیر  ،3137تورم ،رشد اقتصادی و بیكاری در  4دولت ،شناسه خبر .300313
 تاری ،فتح الله ،غلامي باغي ،سعید ( ،)3133اصلاح شاخص فضای کسبوکار ،عاملي مؤثر بر کاهش اقتصاد و گسترش بخش رسمي،
کار و جامعه ،شماره .333
 خضری ،محمد ( ،)3133دورنمای محیط کسبوکار در لاحیه برنامه پنجم توسعه کشور ،مطالعات راهبردی ،شماره .73
 دسوتو ،هرناندو ( ،)3137چرا اقتصاد غیررسمي اهمیت دارد؟ ترجمه :جعفر خیرخواهان ،تأمین اجتماعي ،شماره.40
 دیانكوف ،سیمون ،مكلیش ،کارالي ( ،)3136فضای کسبوکار در سال  ،4006ترجمه :جعفرخیرخواهان ،تهران :انتشارات مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسلامي.
 سالاری ،ابوذر ( ،)3130بررسي تأثیر نظام مالیاتي بر فضای کسبوکار ،ماهنامه بررسي و سیاستهای اقتصادی ،شماره  3و .30
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