دفتر امور اقتصادی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت بررسی کرد:
بهبود فضای کسب و کار پیش نیاز کلیدی تحقق اهداف سال رونق تولید

رشد بخشهای اقتصادی و بهتبع آن رشد اقتصادی كشور همبستگي باالیي با ایجاد و بهبود زیرساختهای اقتصادی و فضای
كسب و كار دارد .روندهای كند و بطئي رشدهای اقتصادی و سرمایهگذاری طي سالهای اخیر ضرورت توجه بیش از پیش نسبت
به مقوله تولید را ضروری ساخته؛ بگونهای كه لزوم برنامهریزی برای جلوگیری از ركود ،بکارگیری ظرفیتهای خالي و گسترش
ظرفیتهای جدید را دو چندان ساخته است .در این خصوص یکي از موضوعات كلیدی برای ترغیب سرمایهگذاران و فعاالن
اقتصادی جهت افزایش تولید را باید در بهبود فضای كسبوكار جستجو كرد؛ بدان دلیل كه از مهمترین عوامل تعیینكننده
وضعیت اقتصادی و جذب سرمایه و تصمیمگیری سرمایهگذاران محسوب ميشود .از این منظر بهبود فضای كسب و كار به عنوان
یکي از پیش نیازهای كلیدی و اساسي در تحقق اهداف سال رونق تولید مطرح مي باشد و ضروری است كه این موضوع مورد
توجه ویژه در سیاستگذاری كالن كشور قرار گیرد.
الف) وضعیت شاخص سهولت کسبوکار 1و زیرشاخصهای آن
رتبه شاخص سهولت كسبوكار ایران در سال  7102با  4رتبه كاهش نسبت به سال قبل ،جایگاه  074ام و در سال  7102نیز باا 4
رتبه نزول نسبت به سال  ،7102جایگاه  072ام را در بین  091كشور قرار گرفته است .همچنین رتبه كشاور در میاان  72كشاور
منطقه مورد اشاره سند چشم انداز حائز رتبه  02ام گردیده است ،كه بازگو كننده جایگاه مناسب كشور از این حیث در سطح بین
المللي و منطقه ای نیست .در میان كشورهای منطقه ،كشورهای گرجستان ،امارات متحاده عرباي و قزاقساتان ،حاائز بهتارین
شرایط هستند.
در سال  7102زیرشاخص های تجارت فرامرزی ،ورشکستگي و انحالل واحدها و پرداخت مالیاات باه ترتیاب باا  79 ،44و  0پلاه
صعود ،تأثیر مثبتي بر جایگاه ایران در شاخص داشتهاند .ارتقای سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی از طریق كاهش مولفاههاای
زمان و هزینه صادرات و واردات ،سبب تسهیل انجام تجارت در ایران شده است (كااهش مولفاههاای زماان مطابقات اسانادی
صادرات به میزان  22ساعت ،هزینه مطابقت مرزی صادرات به میزان  041دالر ،هزینه مطابقت اسانادی صاادرات باه میازان 54
دالر ،زمان مطابقت اسنادی واردات به میزان  047ساعت ،و هزینه مطابقت اسنادی واردات به میزان  012دالر) .پذیرش اصاالحات
در خصوص این نماگر توسط بانک جهاني باعث شده كه این نماگر با بهبود امتیاز از  45.00به  55.71و ارتقاا رتباه از  055باه 070
مواجه شود.
كاهش زمان موردنیاز فرآیند ورشکستگي از  4.4به  0.4سال و افزایش نرخ بازستاني (نرخ احیا و تجدید بنگاه اقتصادی) از 04.4
به  22.0سنت در ایران ،موجب افزایش امتیاز كشور از 72.92به  24.42و ارتقای رتبه آن از  051به  020گردید .بعاالوه پاذیرش
اصالحات آنالین كردن پرداخت سهم تامین اجتماعي ،درخواست استرداد مالیات بر ارزش افزوده و اظهارنامه اصالحي مالیات بار

- Ease of doing business index
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درآمد شركتها ،سبب كاهش مولفه مدت زمان صرف شده برای پرداخت مالیات از  244به  705ساعت و افزایش امتیااز نمااگر از
 45.42به  45.22شده و ارتقای رتبه آن از  041به  049را به دنبال داشته است.
در مقابل زیرشاخصهای راه اندازی كسب و كار ( 25پله نزول) و دریافت مجوزهای ساخت و ساز ( 50پلاه نازول) بیشاترین اثار
منفي را بر رتبه این شاخص داشتند .در گزارش اخیر بانک جهاني ،امتیاز سهولت شروع كسابوكاار ایاران از  24.4باه 52.29
كاهش یافته و رتبه ایران در این نماگر سقوط  25پله ای را تجربه كرده است.در این گزارش ركورد افزایش مدت زماان در نمااگر
شروع كسب وكار ایران ،با ثبت عدد افزایش  42روز ،زده شد و تعداد مراحل شروع كسب وكار نیز از  2.4به  01.4مرحله افازایش
یافت .همچنین اخذ مجوزهای ساخت ایران با كاهش امتیاز از  22.12به  59.00و تنزل  50پلهای رتبه روبارو شاده اسات .اضاافه
شدن مرحله اخذ مجوز ایمني از آتش سوزی ،مولفه مدت زمان اخذ مجوزهای ساخت ایران را باه مادت  20روز افازایش داده و
مولفه هزینه نیز از  7دالر به  5.5دالر (بیش از  2برابر) افزایش یافته است .براساس آخرین رتبهبنادی صاورت گرفتاه ،بهتارین
عملکرد ایران مربوط به شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» و بدترین عملکرد نیز مربوط به شاخص «حمایت از سارمایه گاذاران
خرد» است.
جدول :رتبه ایران در شاخص کسبوکار و زیرشاخص های آن
سال

سا ل

میزان تغییر

7102

7102

7102-02

شاخص سهولت کسبوکار

121

121

-1

دریافت مجوزهای ساختوساز

22

18

-81

تسهیل دریافت اشتراک برق

99

101

-9

الزام قراردادها

10

19

-9

حمایت از سرمایهگذاران خرد

170

171

-1

تجارت فرامرزی

188

121

12

پرداخت مالیات

120

119

1

ثبت مالکیت

17

90

-1

ورشکستگی و انحالل واحدها

180

111

29

راهاندازی کسبوکار

97

171

-78

اخذ اعتبار

90

99

-9

Source: Doing Business Report 2018

ب) اقدامات مورد نیاز جهت ارتقای شاخص سهولت کسب و کار
كاهش رتبه كشور در این شاخص علیرغم افزایش اندک در امتیاز كسب شده سال گذشته ،نشان از رقابت تنگاتنگ جهاني در
بهبود وضعیت كسب و كار دارد .علیرغم تالش هایي كه در سطح دولت ،مجلس و قوه قضاییه در خصوص ارتقای شاخص كسب و
كار و توجهات بیشتری كه در گفتار و ادبیات مسئوالن نسب به این شاخص صورت گرفته ،اما این وضعیت نشان مي دهد كه
تحول ساختاری مد نظر در خصوص بهبود این شاخص رخ نداده و نیاز است كه تغییر رویکرد جدی در سطوح مختلف در این
خصوص مورد توجه قرار گیرد.
در این راستا ضروری است كه نگاه های بخشي و دستگاهي میان دستگاه های اجرایي و خادمات رساان در ساطح دولات ،قاوه
مقننه ،دستگاههای انتظامي و  ..كنار گذاشته شود و همراهي و به اشتراک گذاردن اطالعات و ارایه خدمات در قالب پنجره واحاد
با جدیت بیشتری دنبال شود .بعالوه ایجاد یک نظام هماهنگ كننده ملي در سطح دستگاههای اجرای و حتي فرا قاوه ای ،ماورد
نیاز است تا همراهي و همراستایي مناسب میان سازمانهای ذیربط در جهت بهبود كسب و كار پي گیری گردیده تا كشور شااهد،
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تقویت تالش های صورت گرفته در مسیر بهبود رتبه در این شاخص باشد .باه منظاور تبیاین اهمیات مسائله همااهنگي باین
دستگاهي ،مسئولیت مرتبط با هر كدام از زیرشاخص های محیط كسب و كار به شرح زیر اشاره شده است:
 راه اندازی كسب وكار شامل مراحل ،زمان ،هزینه ،حداقل سرمایه پرداخت شده برای شاروع باه كاار یاک شاركت باا
مسئولیت محدود مرتبط با "سازمان ثبت اسناد و امالک كشور"
 دریافت مجوزهای ساخت شامل مراحل ،زمان ،هزینه تکمیل تمام فرآیندهای ساخت یک انبار و سازوكار كنترل كیفیت
و ایمني در سیستم مجوزدهي ساخت و ساز با مسئولیت "شهرداری تهران"
 تسهیل دریافت اشتراک برق شامل مراحل ،زمان و هزینه اتصال به شبکه برق ،قابلیت اطمینان عرضه بارق و شافافیت
تعرفه ها در حوزه مسئولیت "وزارت نیرو"
 ثبت مالکیت شامل مراحل ،زمان و هزینه انتقال مالکیت و كیفیت سیستم مدیریت زمین ،عمدتا مارتبط باا "ساازمان
ثبت اسناد و امالک كشور"
 اخذ اعتبار ،شامل قوانین وثایق منقول و سیستم های اطالعات اعتباری با مسئولیت اصلي "بانک مركزی"
 حمایت از سرمایه گذاران خرد شامل حقوق سهامداران خرد در معامالت با اشخاص وابسته و در حاكمیت شاركتي و باا
مسئولیت "وزارت امور اقتصادی و دارایي و سازمان بورس و اوراق بهادار"
 پرداخت مالیات شامل پرداختها ،زمان ،نرخ مالیات كل و سهمهای اجباری برای مطابقت شركت با تمام مقررات مالیااتي
و همچنین فرایندهای پس از مالیات با مسئولیت اصلي "سازمان امور مالیاتي"
 تجارت فرامرزی شامل زمان و هزینه صادرات محصول دارای مزیت نسبي و واردات قطعات خودرو با مسئولیت "گمارک
جمهوری اسالمي ایران" و "سازمان توسعه تجارت ایران"
 الزام قراردادها شامل زمان و هزینه برای حل اختالف تجاری و كیفیت فرآیندهای قضاایي باا مسائولیت اصالي "قاوه
قضائیه" و "قوه مقننه"
 ورشکستگي و انحالل واحدها شامل مراحل ،هزینه ،نتیجه و نرخ بازیابي ورشکستگي تجاری و قدرت چارچوب قاانوني
ورشکستگي در حوزه "سازمان ثبت اسناد و امالک كشور" و "قوه مقننه"
همانطور كه از مسئولیت دستگاهها در خصوص زیرشاخص های محیط كسب و كار ،قابل مشااهده اسات ،در كناار دساتگاههای
مختلف در دولت ،سازمانهای دیگری در قوه قضائیه از جمله سازمان ثبت اسناد و امالک و همچنین عملکرد قوه مقنناه و سااز و
كار تدوین قوانین در مجلس شورای اسالمي نقش مهمي در این خصوص دارند و در این راستا ضارورت ایجااد همااهنگي میاان
سطوح مختلف تصمیم گیری و اجرایي در بهبود شاخص كسب و كار مورد تاكید قرار دارد.
از طرف دیگر بهبود فضای كسب و كار زماني محقق مي شود كه مداخالت دولات در مادیریت فعالیاتهاای اقتصاادی از قالاب
دستوری و متکي به ارایه مجوزهای دست و پاگیر دور شده و با رویکرد تسهیل امور به سمت مداخالت هوشمند و كارآمد تقلیال
یابد .همچنین توان دستگاههای خدمات رسان به سمت تامین زیر ساخت ها و رفع مشکالت اقتصاادی باا سارعت و دقات الزم
متمركز شود .در این راستا اقداماتي به شرح زیر پیشنهاد مي گردد:
 -0اولویت قرار گرفتن موضوع بهبود كسب و كار به عنوان اصلیترین محور تصمیمات شواری اقتصاد و یا تشکیل یک شورا
و نهاد در سطح ملي و با مدیریت معاون اول رییس جمهور در جهت هماهنگي در این موضوع
 -7پي گیری مسائل بهبود كسب و كار در شورایعالي هماهنگي اقتصادی سران قوا به عنوان موضوع محوری
 -2بازنگری در فرآیند تصویب قوانین و مقررات در سطح مجلس مبتني بر مالحظات بهبود كسب و كار
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 -4در نظر گرفتن سقف زماني برای قوانین جاری كشور به غیر از قوانین اصلي و مادر و حذف قوانین جاری قبلي در راستای
تقنیح قوانین و مقررات و كاهش مقررات مرتبط با فعالیت های اقتصادی
 -4بازنگری و تنقیح قوانین مرتبط با فعالیت های اقتصادی و كسب و كار
 -5عملیاتي و اجرایي سازی الگوی ملي ایجاد پنجره های كسب و كار در راستای تسریع و تساهیل در فرآینادهای صادور
مجوزهای كسب و كار
 -2حذف مجوزهای غیر ضرور و تغییر رویکرد مدیریت فعالیت های اقتصاد از اخذ مجوز در مرحله خاص به سمت مادیریت
هوشمند و فرآیندی
 -2تغییر رویکرد از مدیریت دستوری اقتصادی به سمت آزاد سازی تدریجي بازارهای اساسي و تقلیل مداخالت ناركارآماد
دولت در عملکرد بازارها كه به نامتعادل ساختن آنها مي انجامد
 -9حداقل ساختن سیاست های قیمت گذاری و تقویت نظارت بر اصالت و كیفیت عرضه كاال و ارایاه خادمات در باازار باا
استفاده از نهادهای تخصصي و مدني
 -01مدیریت بي ثباتي سیاست ها و مقررات تنظیمي و عدم تعادل های ایجاد شده در بازارهای اساسي نظیر باازار ارز ،باازار
پول ،بازار كاال و  ...و ضرورت پي گیری ثبات بخشي در اقتصاد ملي(تدوین و اجرای برنامه ثبات اقتصاد ملي)
شایان ذكر است اگر این مهم در اولویت برنامه ریزی و اقدامات اجرایي كشور قرار نگیارد ،وضاعیت بهباود توساعه اقتصاادی،
گسترش سرمایه گذاری ،حل مشکالت معیشتي و اشتغال در كشور و سایر معضالت ساختاری دچار وقفه خواهاد شاد و تحقاق
اهداف چشم انداز دور از دسترس خواهد بود.
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