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چکیده
بوروکراســی نقــش بســزایی در رفتــار سیاســت مداران وکارگــزاران دولتــی دارد. بوروکراســی،   
می توانــد همــواره امنیتــی بــرای شــاخص های آزادســازی و در عیــن حــال تهدیــدی بــرای هــر یــک از 
متغیرهــای آن در بــروز فســاد باشــد. شــاخص های آزادســازی مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش برگرفتــه 
از مــدل  اعالمــی از ســوی بنیــاد هریتیــج اســت کــه تحــت عناویــن دهگانــه: سیاســت های تجــاری، بــار 
مالــی دولــت، دخالــت دولــت در اقتصــاد،  سیاســت پولــی، جریــان ســرمایه و ســرمایه گذاری خارجــی،  
ــه اضافــه یارانه هــا(، حمایــت از حقــوق  قوانیــن بانکــداری و قوانیــن مالیــه، دســتمزدها و قیمت هــا )ب
مالکیــت، قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه راه انــدازی کســب و کار و فعالیــت بــازار غیــر رســمی معرفی 
شــده اســت. هــدف از پژوهــش حاضــر، تحلیــل تبعــات بوروکراســی در نظــام آزادســازی نظــام اقتصــادی 
ــن  ــه تبیی ــی، ب ــی تحلیل ــی توصیف ــا نگرش ــه ب ــت ک ــور اس ــاخص های مذک ــر ش ــد ب ــا تاکی ــران ب ای
چالش هــای موجــود می پــردازد. یافته هــای ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه رشــد اقتصــادی کشــور 
و کاهــش فســاد، بــدواً مســتلزم اصــالح ســاختار اداری- ســازمانی و ضوابــط و مقــررات مربوطه می باشــد.
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مقدمه
ــر کاهــش  ــر ب ــروز فســاد در اقتصــاد، تاثیــری انکارناپذی ــه عنــوان یکــی از دالیــل ب بوروکراســی ب
ــازی و در  ــاخص های آزادس ــرای ش ــی ب ــواره امنیت ــد هم ــی، می توان ــادی دارد. بوروکراس ــد اقتص رش
عیــن حــال تهدیــدی بــرای هــر یــک از متغیرهــای آن در بــروز فســاد باشــد. بررســی مســائل مربــوط 
ــه  ــای نظری ــات مهــم در کاربرده ــت، یکــی از موضوع ــر ســاختار دول ــرات آن ب ــه بوروکراســی و تأثی ب
انتخــاب عمومی بشــمار می آیــد و اساســًا در تــالش بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال اســت کــه تخصیــص 
منابــع در بخــش دولتــی و ابعــاد ایــن بخــش تــا چــه انــدازه منعکــس کننــده خواســت و ترجیحــات 
ــع  ــای ذینف ــا گروه ه ــتمداران ی ــردم، سیاس ــته از اراده م ــد برخاس ــه ح ــا چ ــت و ت ــا اس بوروکرات ه
ــرای  ــتر ب ــاب عمومی بیش ــه انتخ ــش از نظری ــن بخ ــه ای ــوط ب ــات مرب ــع مطالع ــود؟ در واق ــد ب خواه
ــد؟1 از  ــه می خواهن ــا چ ــه بوروکرات ه ــت ک ــش اس ــن پرس ــف ای ــای مختل ــه جنبه ه ــخگویی ب پاس
اینــرو، تحلیــل تبعــات بوروکراســی در موضــوع مــورد پژوهــش، بــدواً مســتلزم تبییــن رابطــه نظریــه 

ــرد بوروکراســی اســت.  انتخــاب عمومــی و کارب

ــار  ــزایی در رفت ــش بس ــت، نق ــی اس ــاب عموم ــران انتخ ــی از بازیگ ــتقاًل یک ــه مس ــی ک بوروکراس
سیاســت مداران وکارگــزاران دولتــی دارد. بــرای فهــم بیشــتر از بوروکراســی، مطالعــه نظریــه انتخــاب 
ــا  ــاط آن ب ــی و ارتب ــت. از بوروکراس ــروری اس ــت ض ــاختار دول ــده در س ــکالت عم ــی و مش عموم
ــر مســتقیم در برخــی  ــران، شــاید بطــور پراکنــده و غی چالش هــای آزادســازی در نظــام اقتصــادی ای
بحث هــا و یــا ســخنرانی ها ســخن بــه میــان آمــده باشــد، لیکــن آنچــه مــد نظــر ایــن پژوهــش اســت، 
ــل در شــاخص های  ــه از تحلی ــد اقتصــادی کشــور اســت ک ــای رش ــر آن در محدودیت ه ــش و تاثی نق

ــرار خواهنــد گرفــت.  آزادســازی و متغیرهــای هــر یــک از آن مــورد بحــث ق

ســوال اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه هــر یــک از بازیگــران بوروکراســی، اعــم از سیاســتمداران، 
ــی  ــی و حت ــات دولت ــتفاده کنندگان از خدم ــا اس ــدگان و ی ــزاران و گردانن ــی، کارگ ــات دولت موسس
مشــتریانی کــه بــه دنبــال حداکثــر نمــودن ســود و منفعــت خــود هســتند؛ چــه میــزان می تواننــد در 
آزادســازی و عملکــرد اقتصــادی کشــور تاثیرگــذار باشــند؟ فرضیــه متناظــر بــا ســوال اصلــی پژوهــش 
حاضــر ایــن اســت کــه در حــال حاضــر »قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه آزادســازی بــا محــور اجــرای 
عدالــت اقتصــادی بــه دور از تاثیرپذیــری از تصمیمــات ســلیقه ای و شــخصی مقامــات، نیازمنــد بازنگــری 

واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراســی
 در نظام آزادســازی اقتصادی ایران

1. الوانــی، ســیدمهدی، نظریــه انتخــاب عمومــی و ضــرورت تحــول در ســاختار اداری، مجلــه مطالعــات مدیریــت 

)بهبــود و تحــول(، شــماره 23-24، 1378، ص5
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اساســی اســت«. مــا در ایــن پژوهــش بــه جوانــب مرتبــط بــا ســوال فــوق خواهیــم پرداخــت. از اینــرو 
بــدواً یــک چارچــوب مفهومــی از بوروکراســی و آزادســازی اقتصــادی ارائــه خواهیــم داد و ســپس بــا بیان 
ــک از شــاخص ها،  ــر ی ــه ه ــوط ب ــای مرب ــم متغیره ــر اه ــی ب ــه آزادســازی، تحلیل شــاخص های دهگان
ایــرادات قانونــی و ضــرورت اصــالح ضوابــط و مقــررات مربوطــه خواهیــم داشــت. روش پژوهــش حاضــر 

توصیفــی- تحلیلــی اســت و اطالعــات الزم از طریــق کتابخانــه ای گــردآوری شــده اســت.

گفتار اول: مفاهیم بوروکراسی و آزادسازی اقتصادی

بند اول: بوروکراسی

لغــت بوروکراســی نخســتین بــار توســط وینســنت گرومــی1 در ســال 1765 وضــع شــد. این لغــت امروز 
بــار معنایــی منفــی پیــدا کــرده اســت. وقتــی ســخن از بوروکراســی بــه میــان می آیــد، تصــور کاغذبــازی، 
معطلی هــا و ســرگردانی ها در ادارات، مراحــل زایــد و بی فایــده اداری بــه ذهــن تداعــی می شــود در حالــی 
ــزار تحقــق خواســت های  ــع امــر بوروکراســی جــزء الزم زندگــی مــدرن اســت. بوروکرات هــا اب کــه در واق

مــردم به شــمار می رونــد و فعالیــت ســازمان های دولتــی بــدون آن هــا غیرممکــن اســت.2

بــه اعتقــاد برخــی اندیشــمندان، آغــاز چنیــن بحثــی را بایــد ســال 1745 قــرار داد کــه دوگورنــی3  
بــا ترکیــب دو کلمــه Bureau و Cracy آن را ابــداع کــرد. بــه عقیــده گیدنــز4 ، دوگورنــی از ایــن مفهــوم 
بــرای تشــریح ویژگی هــای افــرادی اســتفاده کــرد کــه در قالــب کارگــزاران حکومــت در معــرض ابتــال 
بــه نوعــی بیمــاری بودنــد کــه وی بــه آن، عنــوان »جنــون اداری« داده بــود. دوگورنــی بــا طــرح ایــن 
مســئله در واقــع اشــاره بــه سیســتمی اداری داشــت کــه در عیــن تقبــل مســئولیت سرنوشــت زندگــی 
ــان در  ــوت وار چن ــررات، عنکب ــاب حاصــل از مق ــچ و ت ــزاران آن را در پی ــه، کارگ ــک جامع ــردم در ی م
تارهــای خــود اســیر بودنــد کــه بــی  آن  کــه نســبت بــه احــوال خــود آگاه باشــند، تــوان پاســخگویی 
ــه در  ــالب فرانس ــپس در دوره انق ــی س ــت از بوروکراس ــن برداش ــتند. ای ــکلی را نداش ــچ مش ــه هی ب
ــرای  ــوم ب ــن مفه ــان از ای ــت و آزاداندیش ــی رواج یاف ــورهای اروپای ــیاری از کش ــم در بس ــده نوزده س
ــتفاده  ــتی اس ــه نادرس ــه و آمران ــار تنگ نظران ــیوه های زیان ب ــح ش ــوری و تقبی ــای دیکتات ــد رژیم ه نق

1-Vincent de Gourmay

2-Mueller, Dennis C.,Public Choice lll, Cambridge University Press,2003. P361 . 

3-De Gournay.  

4-Giddens, Anthony . 
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ــنت  ــن س ــت. ای ــه اس ــای مطلق ــزاران حکومت ه ــاری کارگ ــای رفت ــواًل از ویژگی ه ــه اص ــد ک می کردن
ــری  ــای فک ــه زمینه ه ــه ب ــا توج ــی ب ــت، ول ــا گرف ــم پ ــال، اگرچــه در ســده نوزده ــر ح ــری در ه فک
ــی  ــرد و جایگاه ــاز ک ــم راه ب ــتم ه ــده بیس ــه س ــود، ب ــب می ش ــخ را موج ــداوم تاری ــه ت ــترکی ک مش
ــر  ــه در اکث ــه طــوری ک ــرد، ب ــدا ک ــه پی ــات جامع ــن دوره از حی ــری ای ــن در خــط فک ــًا مطمئ تقریب
جوامــع، ایــن طــرز فکــر نســبت بــه بوروکراســی، بخشــی از »حکمیــت عامیانــه« شــده اســت؛ یعنــی، 
هــم مــردم عــادی، هــم اهــل سیاســت و هــم بعضــی از اهالــی قلــم، همــه در نقــد هرنــوع ســازمانی کــه 
در انجــام دادن مســئولیت خویــش بــا مشــکل مواجــه اســت، مثــاًل مبتــال بــه ســوء مدیریت اســت، یــا 
دســتخوش الابالی گــری اداری اســت، یــا در آن از قــدرت سوء اســتفاده می شــود، همــه را بــه گونــه ای 

ــد.1 ــبت می دهن ــی نس ــه بوروکراس ب

امــا نخســتین بــار ماکس وبــر2 جامعه شــناس بــزرگ، اوایــل قــرن بیســت متوجــه اهمیــت 
ــه  ــود، ناچــار ب ــه و عقالنیــت مــدرن ب ــر، مدرنیت ــن مســئله وب بوروکراســی شــد. از آنجــا کــه مهم تری
عطــف توجــه بــه ســمت ســازمان های مــدرن گردیــد. وبــر دریافــت کــه مدرنیتــه از خــالل نهادهــای 
مــدرن هســتند کــه عقالنیــت مــدرن را متجلــی می کننــد. از دیــد وبــر ایــن امــر جــز بــا کمــک عاملــی 
بنــام بوروکراســی غیــر ممکــن اســت. نــگاه وبــر بــه بوروکراســی و نهادهــای مــدرن مثبــت بــود گرچــه 
مخاطراتــی را هــم بــرای آن برمی شــمرد امــا در مجمــوع نــگاه مثبتــی در ایــن مقولــه وجــود داشــت.3

در همیــن راســتا آنتونــی داونــز4 ، در کتــاب معــروف خــود تحــت عنــوان »درون بوروکراســی« نیــز 
نظــر تعدیــل شــده تری را نســبت بــه انگیزه هــای کارگــزاران بوروکراســی اظهــار مــی دارد. وی معتقــد 
اســت افــراد چــه در بخــش خصوصــی و چــه در بخــش عمومــی، چــه در مناصــب دولتــی و چــه در 
ــی  ــا منفعت طلب ــی آن ه ــزه ی اصل ــند و انگی ــع خــود می باش ــی مناف ــواره در پ مشــاغل خصوصــی هم
ــه  ــاداری ب ــغل، وف ــربلندی در ش ــار و س ــاس افتخ ــون احس ــی چ ــز، انگیزه های ــدگاه داون ــت. از دی اس
ــی  ــش دولت ــزاران بخ ــردان و کارگ ــه دولتم ــود ک ــث می ش ــی، باع ــت اجتماع ــأن و مرتب ــت و ش دول

ــه صــور گوناگــون جلوه گــر ســازند .5 ــح عمومــی را در عملکردهــای خــود ب ــع و مصال مناف

1. پاشــا، ابراهیــم. از ســازمان رســمی تا بوروکراســی، فصلنامــه علــوم اجتماعــی، شــماره 13و14، )بهــار و تابســتان1380(، 
صص83-82

2-Max Weber.  

3. سرزعیم، علی، تحلیل اقتصادی سیاست )درآمدی برانتخاب عمومی(، تهران: آثار اندیشه، 1389، صص95-94
4-Anthony Downs

5. الوانی، پیشین، صص 7-5
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بند دوم: آزادسازی اقتصادی

آزادســازی اقتصــادی1 اصطــالح نســبتًا جدیــدی در ادبیــات اقتصادی اســت و ســابقه آن بــه دهه های 
میانــی ســده بیســتم میــالدی یعنــی زمانــی برمی گــردد کــه رونــد مداخــالت روزافــزون دولت هــا در 
ــالدی،  ــال های1970 می ــر س ــد. در اواخ ــه رو ش ــدی روب ــت ناکارآم ــا بن بس ــادی ب ــای اقتص فعالیت ه
ــعه یافته های  ــا، از توس ــورهای دنی ــب کش ــادی در اغل ــت گذاری های اقتص ــی در سیاس ــش مهم چرخ
صنعتــی گرفتــه تــا جوامــع جهــان ســومی، صــورت گرفــت کــه بعدهــا بــه آزادســازی اقتصــادی معــروف 
شــد. ایــن چرخــش در کشــورهای پیشــرفته صنعتــی در واقــع عکس العملــی بــود بــه نتایــج ناخواســته 
ــری در  ــی ماننــد فقــر، نابراب ــا اهــداف خیــر برطــرف کــردن معضالت ــاه کــه ب ــار دولت هــای رف و زیانب
توزیــع درآمــد و فقــدان پوشــش های بیمــه ای مناســب موجــب گســترش بــی ســابقه دخالــت دولــت 
در عرصــه اقتصــادی شــده بودنــد. وضعیــت در اقتصادهــای جهــان ســومی بدتر بــود. کشــورهای تــازه 
اســتقالل یافته، پــس از جنــگ جهانــی دوم، بــه شــدت تحــت تاثیــر ایدئولــوژی سوسیالیســتی بودنــد 
و اقتصــاد متمرکــز دولتــی را ابــزاری بــرای توســعه اقتصــادی و مبــارزه بــا نفــوذ اســتعمارگران خارجــی 
می دانســتند. امــا واقعیــت تاریخــی نشــان داد کــه اقتصادهــای بســته دولتــی و سیاســت های حمایتــی 

نتیجــه ای جــز عملکــرد ضعیــف اقتصــادی و تــداوم فقــر و بیــکاری نــدارد.2

از ســال 1995، شــاخص های متعــددی بــرای آزادســازی تعریــف شــده اند و بــا اســتفاده از 
مدل هــای تجربــی مــورد آزمــون قــرار گرفته انــد، کــه در ایــن رابطــه بــه »شــاخص بنیــاد هریتیــج«3 
می تــوان اشــاره کــرد. بــه طــور کلــی، بنیــاد هریتیــج ده شــاخص را بــرای آزادســازی معرفــی کــرده 
ــت در  ــت دول ــت5 ، 3( دخال ــی دول ــار مال ــاری4 ، 2( ب ــت های تج ــد از: 1( سیاس ــه عبارتن ــت ک اس
اقتصــاد6 ، 4( سیاســت پولــی7 ، 5( جریــان ســرمایه و ســرمایه گذاری خارجــی8 ، 6( قوانیــن بانکــداری9 

1-economic liberalization

 2. غنی نژاد، موسی، آزادسازی و عملکرد اقتصادی، انتشارات دنیای اقتصاد، چاپ دوم، 1391، ص13

3-Heritage Foundation

4-trade policies.  

5-fiscal burden.  

6-government intervention in the economy.  

7-monetary policy.  

8-capital flows and foreign investment regulations.  

9-banking regulations
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ــت3  ــوق مالکی ــت از حق ــا(2، 8( حمای ــه یارانه ه ــه اضاف ــا )ب ــه1 7( دســتمزدها و قیمت ه ــن مالی و قوانی
ــده قوانیــن کار و زیســت  ــدازی کســب و کار، کــه در برگیرن ــه راه ان ــوط ب ، 9( قوانیــن و مقــررات مرب
محیطــی نیــز می شــود4 و 10( فعالیــت بــازار غیــر رســمی5 . همچنیــن می تــوان از شــاخص های یــاد 

شــده در مطالعــات کاربــردی آزادســازی نیــز بهــره جســت.6

ــه  ــادی را ب ــران اقتص ــون تصمیم گی ــه تاکن ــه ک ــد، آنچ ــر می رس ــوق، بنظ ــه ف ــان تاریخچ ــا بی ب
انحــراف کشــانده، احتمــااًل ایــن تصــور نادرســت بــوده کــه نظــام بــازار آزاد رقابتــی در جهــت مصلحــت 
ــازی  ــرد. آزادس ــار بگی ــاد را در اختی ــت کل اقتص ــد مدیری ــت بای ــذا دول ــد، فل ــی کار نمی کن عموم
ــد  ــا گاهــی در فرآین ــن تصــور نادرســت اســت. ام ــال اصــالح ای ــه دنب ــای دقیــق ب ــه معن اقتصــادی ب
ایــن اصالحــات، متغیرهایــی پدیــد می آینــد کــه نــه تنهــا دولــت را در شــاخص های آزادســازی یــاری 
ــا  ــرو م ــردد. از این ــث می گ ــور باع ــاخص های مذک ــر را در ش ــاد همه گی ــات فس ــه موجب ــد بلک نمی کن
در ایــن مبحــث از پژوهــش، بیــش از آن کــه بــه دنبــال اصالحــات اقتصــادی مفیــد و کارآمــد باشــیم، 
در پــی شــناخت متغیرهــای مذکــور و علــل و راهکارهــای پیشــگیری از وقــوع آن در نظــام آزادســازی 
ــی نظــری آزادســازی  ــا ایــن توضیــح پــس از بیــان مختصــری از مبان ــران هســتیم. ب اقتصــاد کالن ای
ــی  ــای ذهن ــالمی، گره ه ــالب اس ــس از انق ــران پ ــررات ای ــن و مق ــد آن در قوانی ــادی و فرآین اقتص
ــت از آن را در جهــت پیشــگیری از  ــرون رف ــی ب ــای عمل ــو و راهکاره ــران اقتصــادی را بازگ تصمیم گی

فســاد بیــان خواهیــم کــرد.

گفتار دوم: آزادسازی در نظام اقتصادی ایران

ــت  ــش دخال ــت افزای ــال 1357در جه ــالب اسالمی س ــه انق ــی ب ــه منته ــران در دو ده ــاد ای اقتص
ــه  ــول وارد مرحل ــن تح ــالب ای ــوع انق ــا وق ــود و ب ــه ب ــول یافت ــادی تح ــای اقتص ــت در فعالیت ه دول
ــال های 1340  ــادی از س ــای اقتص ــه فعالیت ه ــت ب ــتقیم دول ــد. ورود مس ــترده تری ش ــد و گس جدی
ــر  ــت را در ب ــاورزی و صنع ــم از کش ــادی اع ــای اقتص ــه بخش ه ــًا هم ــاد و تقریب ــی نه ــه فزون رو ب

1-finance regulations

2-wages and prices regulations )including subsidies. ( 

3-protection of property rights.  

4-regulations to start a business, including labor and environmental regulations.  

5-informal market activity.  

6. رحیمی بروجردی، علیرضا، آزادسازی اقتصادی از تئوری تا عمل، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، 1395، صص 
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گرفــت. بــا آغــاز انقــالب اســالمی در ســال 1357رونــد دولتــی شــدن اقتصــاد ایــران شــتاب بیشــتری 
ــار مداخلــه  گرفــت؛ گرچــه بایــد تاکیــد کــرد کــه چگونگــی ایــن رونــد متفــاوت از قبــل بــود. ایــن ب
ــت بلکــه بیشــتر از  ــق افزایــش هزینه هــا در بودجــه عمومــی دول ــًا از طری ــه صرف ــت در اقتصــاد ن دول
طریــق گســترش مالکیــت دولتــی بــر واحدهــای اقتصــادی و مداخلــه مســتقیم در بازارهــای مختلــف 
ــاورزی  ــت کش ــیعی از صنع ــالمی بخش های وس ــالب اس ــال های انق ــتین س ــت. در نخس ــورت گرف ص
و خدمــات تحــت مالکیــت، تصــدی و کنتــرل دولــت و نهادهــای وابســته بــه قــدرت سیاســی انقالبــی 
در آمــد. فضــای بدبینــی و عــدم اعتمــاد نســبت بــه بخــش خصوصــی کــه در دوران انقــالب بــه علــت 
ــود، نقــش اساســی در تضعیــف بخــش خصوصــی و  ــر اندیشــه ها حاکــم ب ــوژی چــپ ب ســیطره ایدئول
دولتــی کــردن اقتصــاد داشــت. در فاصلــه زمانــی میــان پیــروزی انقــالب اســالمی در 22 بهمــن 1357 
ــای(  ــن )مصوبه ه ــب قوانی ــدار تصوی ــالب اقت ــورای انق ــد، ش ــذاری جدی ــس قانون گ ــکیل مجل ــا تش ت
ــون را داشــتند،  ــم قان ــذاری حک ــس قانون گ ــاب مجل ــه در غی ــا ک ــن مصوبه ه ــود. طــی ای ــی ب حکومت
بخــش گســترده ای از مالکیت هــای بخــش خصوصــی، حقــوق و اختیــارات بنگاه هــا و موسســات فعــال 
در ایــن بخــش بــه دولــت و موسســات وابســته بــه دولــت یــا نهادهــای تــازه تاســیس وابســته بــه قــدرت 

سیاســی انتقــال یافــت.1

ــا ملــی شــدن کلیــه بانک هــای کشــور، دولــت کل نظــام اعتبــارات کشــور را در اختیــار گرفــت  ب
ــپرده ها از  ــه س ــی ب ــره پرداخت ــرخ به ــو و ن ــک  س ــی از ی ــارات اعطای ــرخ اعتب ــن حجــم و ن ــا تعیی و ب
ســوی دیگــر، بــه تخصیــص دســتوری منابــع پولــی در اقتصــاد ملــی روی آورد. تخصیــص وام بــا نــرخ 
ــا  ــت در ســال های پیــش از انقــالب رواج داشــت امــا مقــدار آن در مجمــوع ت ــه ای دول بهره هــای یاران
آغــاز دهــه 1350 کــه مصــادف اســت بــا افزایــش چشــم گیر درآمدهــای مالــی دولــت، چنــدان قابــل 
مالحظــه نبــود. بــا افزایــش تــوان مالــی دولــت و گســترش مداخــالت در تخصیــص اعتبــارات بانکــی 
ــه خــود  ــرخ بهــره ابعــاد بی ســابقه ای ب ــژه پــس از انقــالب اســالمی حجم یارانه هــای ناشــی از ن ــه وی ب

گرفــت.2

ــورم  ــی و ت ــش نقدینگ ــه افزای ــن ب ــای مزم ــری بودجه ه ــاد کالن، کس ــه اقتص ــن در عرص همچنی
ــت  ــت تثبی ــد، سیاس ــار کم درآم ــت از اقش ــورم و حمای ــل ت ــا معض ــه ب ــرای مقابل ــت ب ــن زد. دول دام

1. رشیدی، علی، اقتصاد مردم ساالر، انتشارات آوای نور، 1377، صص62-58

ــران، در  ــی در ای ــت های مال ــه و سیاس ــارج از بودج ــارج خ ــرزاد، مخ ــور، ف 2. صالحــی اصفهانی، هــادی و طاهری پ

ــزی و توســعه، 1378، ص289 ــی پژوهــش در برنامه ری ــران، موسســه عال مجموعــه اقتصــاد ای
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ــی  ــد مل ــر تولی ــری ب ــه دیگ ــود لطم ــه خ ــه نوب ــه ب ــت ک ــش گرف ــرل اداری را در پی ــا و کنت قیمت ه
ــه  ــای دوگان ــان قیمت ه ــکاف می ــت و ش ــق گرف ــیاه رون ــای س ــت ها بازاره ــن سیاس ــه ای زد. در نتیج
ــاله  ــج س ــه پن ــتین برنام ــه نخس ــود ک ــی ب ــن وضعیت ــن زد.1 در چنی ــاد دام ــی در اقتص ــه رانت جوی ب
توســعه اقتصــادی پــس از انقــالب در ســال 1368 تدویــن شــد و بــه تصویــب رســید. اجــرای سیاســت 
یکسان ســازی نــرخ ارز از ســوی بانــک مرکــزی، کــه در آغــاز ســال 1372 یعنــی ســال پایانــی برنامــه 
پنج ســاله اول، صــورت گرفــت، نتوانســت رونــد افزایشــی نــرخ ارز را متوقــف کنــد و علیرغــم ناکامــی در 
ــه و  ــردی خوش بینان ــفانه رویک ــت، متاس ــای ارزی دول ــش درآمده ــازار ارز و کاه ــانات ب ــرل نوس کنت

نادرســت بــود.

ــزرگ در  ــالت ب ــی از معض ــه یک ــاز ب ــان آغ ــه از هم ــازی، ک ــرای خصوصی س ــر؛ اج ــوی دیگ از س
ــا  ــری آن ه ــوه تصمیم گی ــر و نح ــن ام ــی ای ــای متول ــر از نهاده ــت، متاث ــده اس ــل ش ــا تبدی ــور م کش
ــازی  ــاره خصوصی س ــس درب ــای مجل ــت و مصوبه ه ــای دول ــوع تصویب نامه ه ــفانه از مجم ــود.2 متاس ب
می تــوان چنیــن اســتنباط نمــود کــه ایــن واگذاری هــا نوعــی توزیــع امتیــاز بــوده و بیشــترین توجــه 
ــوده اســت.  ــرای برخــی گروه هــا و اقشــار ب ــه انصــاف در توزیــع و رعایــت اولویــت ب آن هــا معطــوف ب
ایــن اقــدام بــا اهــداف خصوصی ســازی کــه همانــا جلوگیــری از اتــالف منابــع، حیــف و میــل و فســاد 

ــوده اســت. اقتصــادی توســط بنگاه هــای دولتــی اســت، همــواره در تعــارض ب

ــده  ــرای آین ــه ب ــز ک ــی نی ــون اساس ــل 44 قان ــی اص ــت های کل ــه سیاس ــتا، ابالغی ــن راس در همی
اصــالح ســاختاری اقتصــاد ایــران بســیار امیدبخــش بــود، انتظــارات را بــرآورده نکــرد. متاســفانه قانــون 
اجرایــی کــردن سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی بیــش از انــدازه الزم مطــول و متضمــن 
ــر  ــت از تفک ــی اســت و جــای جــای آن حکای ــی ابالغ ــداف اصل ــا اه ــازگار ب ــض و ناس ــواردی متناق م

دیوان ســاالرانه و دولت مدارانــه نویســندگان آن دارد.3

ــوان  ــران را نمی ت ــا بنظــر می رســد، تمامی چالش هــای آزادســازی اقتصــادی ای ــه ام ــن مقدم ــا ای ب
ــل و  ــوارد، عوام ــیاری از م ــرا در بس ــاخت، زی ــوف س ــذاری معط ــام قانونگ ــرادات نظ ــص و ای ــه نقائ ب
متغیرهایــی وجــود دارنــد کــه از نظــام اجــرا و  بخصــوص بوروکراســی حاکــم بــر ســازمان ها و ادارات 
ــه  ــاخص های ده گان ــرار دادن ش ــا ق ــا مبن ــل، ب ــن عوام ــی ای ــرای بررس ــرو ب ــود. از این ــی می ش ناش

1. غنی نژاد، پیشین، ص185

2. غنی نژاد، همان منبع، ص192

3. غنی نژاد، همان منبع، ص197

واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراســی
 در نظام آزادســازی اقتصادی ایران
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آزادســازی اقتصــادی بنیــاد هریتیــج، مهم تریــن چالش هــای ایــن نهــاد از دیــدگاه نظــام اداری مــورد 
ــه  ــای الزم ارائ ــنهادات و راهکاره ــود، پیش ــکالت موج ــع مش ــرای رف ــه و ب ــرار گرفت ــل ق ــد و تحلی نق

گردیــده اســت.   

ــازی  ــش رو در آزادس ــای پی ــی و چالش ه ــوم: بوروکراس ــار س گفت
ــران ــادی ای اقتص

ــود  ــی وج ــل و متغیرهای ــادی، عوام ــازی اقتص ــرای آزادس ــه ب ــاخص های ده گان ــک از ش ــر ی در ه
دارد کــه می تواننــد در ســطح آزادســازی موثــر باشــند. ایــن عوامــل بنــا بــه سیاســت های اتخــاذی در 
قوانیــن و مقــررات اقتصــادی هــر کشــور متفــاوت اســت. متغیرهــای شــاخص های مذکــور می تواننــد 
در بــروز فســاد مالــی، فســاد دســتگاه قضایــی، فســاد در خدمــات عمومــی و ســایر زمینه هــای فســاد 

موثــر باشــند. 

ــژه  ــه وی ــازار ب ــوع دســتکاری در ســاز و کار ب ــت از هــر ن ــاع دول ــن وجــه آزادســازی، امتن مهم تری
قیمت گــذاری دســتوری و سیاســت های حمایتــی اســت از اینــرو در هــر یــک از متغیرهــای شــاخص ها 

بایــد سیاســت قابــل قبولــی بــرای دوری از ناکارآمدی هــا اتخــاذ شــود. 

عوامــل و متغیرهایــی کــه در ســطح آزادســازی نظــام اقتصــادی ایــران موثرنــد، لیکــن بــا اعمــال 
ــه  ــوان ب ــد را می ت ــه بوده ان ــیاری مواج ــکالت بس ــا مش ــواره ب ــاختاری، هم ــای س ــع و محدویت ه موان

ــان نمــود: ــن شــرح بی ــه بدی ــک از شــاخص های ده گان ــر ی تفکیــک ه

بند اول: »سیاست های تجاری«

ــاالی  ــرخ  تعرفه هــای ب ــورد توجــه در شــاخص سیاســت های تجــاری؛ ن ــل مهــم و م یکــی از عوام
گمرکــی، موانــع گمرکــی غیرتعرفــه ای و فســاد در خدمــات گمرکــی اســت. بــر اســاس مــاده 2 قانــون 
امــور گمرکــی، گمــرک جمهــوری اســالمی ایران ســازمانی دولتــی تابــع وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
اســت کــه بــه عنــوان مرزبــان اقتصــادی کشــور نقــش محــوری و هماهنــگ کننــده را در مبــادی ورودی 
ــون امــور گمرکــی و ســایر  و خروجــی کشــور دارد و مســؤول اعمــال حاکمیــت دولــت در اجــرای قان
ــوق ورودی و  ــت( کاال و وصــول حق ــور )ترانزی ــه صــادرات و واردات و عب ــوط ب ــررات مرب ــن و مق قوانی

عــوارض گمرکــی و مالیات هــای مربوطــه و الزامــات فنــی و تســهیل تجــارت اســت. 
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ــرکات  ــای گم ــف و ماموریت ه ــیاری در وظای ــوالت بس ــر، تح ــه اخی ــی دو ده ــه ط ــم اینک علیرغ
کشــور ایجــاد شــده اســت کــه منجملــه می تــوان از اســتقرار ســامانه جامــع گمــرک و پنجــره واحــد 
ــران همــواره از برخــی ســاختارهای ســنتی و  ــرد، لیکــن ســاختار گمــرک ای ــام ب تجــارت فرامــرزی ن
کثــرت ضوابــط رنــج می بــرد کــه از یکســو وظیفــه اعمــال کنترل هــا، محدودیت هــا و ممنوعیت هــای 
ــی و تســریع در  ــر آن تحمیــل می کنــد و از ســوی دیگــر، وظیفــه ایجــاد تســهیالت قانون ــی را ب قانون

ترخیــص کاال از آن انتظــار مــی رود. 

بــه عقیــده بســیاری از کارشناســان1، منشــأ ایــن تعــارض، کــه همــواره ایــن ســازمان را از جانــب 
ــود  ــد، در وج ــرار می ده ــاد ق ــار و انتق ــت فش ــان( تح ــدگان )ذی نفع ــف خدمت گیرن ــای مختل طیف ه

عوامــل ذیــل اســت: 

ــف  ــا وظای ــط ب ــررات مرتب ــون و مق ــش از 28 قان ــی) بی ــده بین الملل ــا کنوانســیون و معاه 1- ده ه
ــاد و  ــور ایج ــی2 ( به منظ ــی گمرک ــای بین الملل ــیون و موافقت نامه ه ــش از 22 کنوانس ــی و بی گمرک
ــای  ــازی رویه ه ــاده و هماهنگ س ــاص، س ــای خ ــر کااله ــرل ب ــال کنت ــهیالت، اعم ــازی تس یکسان س
ــی  ــه ســازمان جهان ــی از جمل ــایر ســازمان های بین الملل ــل متحــد و س ــی، توســط ســازمان مل گمرک

گمــرک تدویــن و بــه مرحلــه اجــرا در آمــده اســت. 

2- بیــش از 25 وزارت خانــه و دســتگاه دولتــی یــا وابســته بــه دولــت، از طریــق نظــارت و اعمــال 
کنتــرل و صــدور مجــوز و یــا همــکاری، مســتقیمًا بــا گمــرک )صــادرات، واردات، ترانزیــت( در ارتبــاط 
و تعامــل قــرار دارنــد. وجــود قوانیــن متضــاد و صــدور دســتورالعمل و بخشــنامه های متعــدد و متضــاد 
و خلق الســاعه توســط ســازمان های متولــی و لــزوم اجــرای آن توســط گمــرک بــدون توجــه بــه مفــاد 
قانــون مدنــی، آیین نامــه داخلــی دولــت و قانــون مقــررات صــادرات و واردات در خصــوص نحــوه اجــرا و 
ابــالغ و... یکــی از مهم تریــن علــل و عوامــل کنــدی انجــام تشــریفات گمرکــی و طوالنــی شــدن زمــان 

ترخیــص اســت. 

1. 70 خان گمرک چیست؟ نگاهی به تشریفات گمرکی بعد از نقد جدی رییس جمهور به روند ترخیص کاال:

70/2230650/07/01/1399/www.tasnimnews.com/fa/news

2. . قانــون امــور گمرکــی مصــوب 1390، قانــون مقــررات صــادرات و واردات مصــوب 1372، قانــون حمــل و نقــل و عبــور 

ــت ســرمایه گذاری خارجــی  ــون تشــویق و حمای ــی قان ــه اجرای ــرو ج.ا.ا مصــوب 1374 و آیین نام ــای خارجــی از قلم کااله

مصــوب 1381 در مصوبــات داخلــی و کنوانســیون گمرکــی TIR )تســریع حمــل و نقــل بین المللــی( اجــرا شــده در ســال 

ــو )هماهنگ ســازی رویه هــای گمرکــی( اجــرا شــده در ســال 1974 در امــور بین المللــی از اهــم  1949، کنوانســیون کیوت

ایــن قوانیــن و مقــررات بشــمار می آینــد.

مفهوم و مصادیق سوءاستفاده از مقام و موقعیت
 اداری در رویه شــعب دیوان عدالت اداری
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3- واگــذاری برخــی از وظایــف گمــرک بــه ســایر ســازمان ها در طــی ســالیان گذشــته، از جملــه 
ــی  ــرک و برخ ــی گم ــگاه های تخصص ــاق، آزمایش ــف قاچ ــیدگی و کش ــی، رس ــوال تملیک ــروش ام ف
ــر شــدن گمــرک و کاهــش  ــن، موجــب ضعیف ت ــر اســاس برخــی قوانی ــف حاکمیتــی گمــرک ب وظای

ــارات آن شــده اســت. اختی

ــدار در  ــزاری( مناســب و پای ــرم اف ــزاری و ن ــر ســاخت های ارتباطی)ســخت اف ــدم وجــود زی 4- ع
گمــرکات اجرایــی کشــور کــه در دورتریــن نقــاط ممکــن و در مرزهــا مســتقر هســتند.

ــات  ــداوم و ورود اطالع ــای م ــازمان ها و دوباره کاری ه ــایر س ــوازی در س ــامانه های م ــود س 5- وج
ــع از تســریع در امــور گمرکــی محســوب می شــوند.  متعــدد، همــواره مان

بدیهــی اســت در ایــن مولفــه، دســتیابی بــه ســطوح بــاالی آزادســازی تجــاری در نظــام اقتصــادی 
ــرخ   ــه ن ــی و منصفان ــن منطق ــژه در تعیی ــی به وی ــررات گمرک ــن و مق ــالح قوانی ــتلزم اص ــران، مس ای
ــات  ــره ای خدم ــاد زنجی ــگیری از فس ــارت در پیش ــتگاه نظ ــت دس ــز تقوی ــی و نی ــای گمرک تعرفه ه

ــه نفــع گروهــی خــاص اســت. گمرکــی ب

بند دوم. »بار مالی دولت«

ــات  ــی مالی ــای نهای ــوان در نرخ ه ــت« را می ت ــی دول ــار مال ــاخص »ب ــذار در ش ــای تاثیرگ متغیره
ــر شــرکت ها جســتجو نمــود. یــک برنامــه جامــع مالیــات  ــاال و متوســط و مالیــات ب ــر درآمدهــای ب ب
بــر درآمــد می توانــد ســهم مالیــات از درآمدهــای دولــت را افزایــش دهــد بــدون آنکــه فشــار مضاعفــی 
بــر تنهــا گروهــی از شــهروندان داشــته باشــد. بنابرایــن الزم اســت تــا نظــام مالیاتــی ایــران، اهــداف و 
وظایفــی کــه بانــک جهانــی بــرای اصــالح نظــام مالیاتــی مــورد تاکیــد قــرار داده اســت را بخصــوص در 
ــار مالیــات از دوش خانوارهــای کم درآمــد و تقویــت مدیریــت مالیاتــی و  مــواردی همچــون: کاهــش ب

ــرار دهــد .1 ــورد توجــه ق ــی م ــی و نظام هــای اطالعات ساده ســازی قوانیــن مالیات

از ســوی دیگــر، الزم اســت تــا معافیت هــای مالیاتــی کــه اغلــب بــه فســاد اجتماعــی، اقتصــادی و 
سیاســی منجــر می شــود، بیــش از پیــش مــورد نظــارت قــرار گیــرد زیــرا ایــن امتیــاز کــه اساســًا بــا 
ــرمایه گذاری در  ــریع س ــعه س ــرای توس ــه ب ــاد زمین ــه ایج ــه بهان ــع و ب ــای ذی نف ــزی گروه ه برنامه ری

1. رحیمی بروجردی، پیشین، ص 20
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بخش هــای مختلــف و بــه منظــور حمایــت از صنایــع داخلــی و اقشــار آســیب پذیر و یــا رشــد تولیــدات 
و گســترش فرهنــگ و آمــوزش عمومــی و جلــب مشــارکت مــردم در فعالیت هــای مختلــف و بســیاری 
از دالیــل زیبنــده، و بــا اعمــال قوانیــن خــاص بوجــود می آیــد، باعــث ایجــاد فشــار مالیاتــی ســنگین 

ــر دیگــر گروه هــای جامعــه خواهــد شــد. ب

بند سوم. »دخالت دولت در اقتصاد« 

ــی  ــا دولت ــودن ی ــی ب ــران در دولت ــده برخــی صاحبنظــران اقتصــادی؛ اشــکال اقتصــاد ای ــه عقی ب
نبــودن آن نیســت؛ بلکــه قبــل از آن، اشــکال اقتصــاد ایــران در ایــن اســت کــه دولــت در حوزه هایــی 
کــه نبایــد حضــور داشــته باشــد، حضــور پررنــگ دارد و در حوزه هایــی کــه بایــد حضــور داشــته باشــد، 
ــی همچــون: ســالمت و بهداشــت و دارو  ــت در حوزه های ــال دول ــوان مث ــه عن ــگ دارد. ب حضــور کمرن
ــازی گســترده در بخــش بهداشــت،  ــازی و آزادس ــق خصوصی س ــون اساســی از طری اقدامی خــالف قان
ــون اساســی، بهداشــت و ســالمت از حوزه هایــی  ــی اســت کــه طبــق قان انجــام می دهــد، ایــن در حال
اســت کــه دولــت بایــد نقــش گســترده در آن داشــته باشــد و ایــن بــه معنــای اقتصــاد دولتــی نیســت. 
ــت اســت؛  ــون اساســی تامیــن ســرپناه جــزو وظایــف دول همچنیــن در حــوزه مســکن کــه طبــق قان
امــا شــاهد آنیــم کــه دولــت ایــن حــوزه را رهــا کــرده و در اقداماتــی مقطعــی در بعضــی از دوره هــا 
ــت  ــل دخال ــد. در مقاب ــل کن ــکن را ح ــکل مس ــر مش ــکن مه ــص مس ــرح ناق ــا ط ــت ب ــته اس نتوانس
دولــت در تولیــد محصــوالت و یــا مالکیــت آن بــر مشــاغل و صنایــع بخصــوص در خودروســازی محــل 
ــا منشــأ  ــران از آنج ــری و سیاســت گذاری اقتصــادی در ای ــام تصمیم گی ــراد اســت.1 انحــراف در نظ ای
ــی  ــا گروه ــع خــود و ی ــه نف ــای شــخصی خــود را ب ــا، ســالیق و ایده ه ــات؛ باوره ــه مقام ــرد ک می گی

ــد. ــرار می دهن ــری ق ــاس تصمیم گی ــاص، اس خ

بند چهارم. »سیاست پولی«

ــازمان  ــک س ــه وجــود ی ــاًل نشــان داده اســت ک ــه بســیاری از کشــورها عم ــه تجرب ــم اینک علیرغ
ــی آن را در  ــمگیری کارای ــو چش ــه نح ــد ب ــی، می توان ــت مال ــت سیاس ــری و مدیری ــتقل در راهب مس
ــران، شــاهد تشــتت ســاختاری و تصمیم گیــری در سیاســت های  اقتصــاد افزایــش دهــد، لیکــن در ای
ــی و  ــادی و دارای ــور اقتص ــه وزارت ام ــی ب ــت مال ــت سیاس ــه مدیری ــتیم، چنانک ــی هس ــی و مال پول
ــت های  ــی سیاس ــده و متول ــول ش ــزی مح ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــه س ــدی ب ــی و بودجه بن طراح

1. خوش چهره، محمد، دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد، اقتصاد آنالین، 1392

واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراســی
 در نظام آزادســازی اقتصادی ایران
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ــان  ــد. اقتصاددان ــت می کن ــور فعالی ــر نظــر رئیس جمه ــه مســتقیمًا زی ــزی اســت ک ــک مرک ــی، بان پول
بــرای اصــالح ســاختار اقتصــادی کشــور، مدیریــت واحــد هزینه هــا را پیشــنهاد می کننــد بنحــوی کــه 
اعتقــاد دارنــد خزانــه هــر کجــا کــه باشــد، بودجــه مملکــت نیــز بایــد همان جــا تنظیــم شــود. از اینــرو 
معتقدنــد کــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در مقــام متولــی سیاســت مالــی کشــور، بایــد مســئولیت 
بودجه بنــدی را نیــز تقبــل کنــد. بــر ایــن اســاس الزم اســت تــا سیاســت های پولــی کشــور بــه عهــده 
بانــک مرکــزی بــا ســاختاری مســتقل باشــد، زیــرا تاثیــر و نفــوذ رئیس جمهــور بنــا بــه تجربــه نشــان 
ــا و رشــد  ــع از تثبیــت قیمت ه ــع مان ــد و بالتب ــی می افتن ــی از کارای داده اســت کــه سیاســت های پول
ــری از فشــارهای  ــه منظــور جلوگی ــا ب ــن الزم اســت ت ــد.1 بنابرای ــد ش ــار خواه ــورد انتظ اقتصــادی م
ــا اســتقالل کامــل بــه حیــات خــود ادامــه دهــد  بیرونــی و تاثیــر گروه هــای ذینفــع، بانــک مرکــزی ب
ــارغ از تاثیــر و نفــوذ اشــخاص و  ــی ایجــاب می کنــد کــه آن مرجــع ف ــرا ماهیــت سیاســت های پول زی

یــا گروهــی خــاص باشــد.

بند پنجم.»جریان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی«

مطالعــه در اقتصــاد کشــورهای درحــال توســعه نشــان می دهــد کــه نمی تــوان نقــش موثــر منابــع 
و ســرمایه های خارجــی را در افزایــش تولیــد، تامیــن اشــتغال و حفــظ و تــداوم رشــد اقتصــادی، نادیــده 
ــروز فســاد نشــود، مســتلزم  ــا ب ــه انحصــار و ی ــرای آنکــه منجــر ب ــوع ســرمایه گذاری، ب گرفــت. ایــن ن
ــه برخــی ویژگی هــای  ــط سیاســی و اقتصــادی و توجــه ب اتخــاذ سیاســت های مناســب در حــوزه رواب
ــدت در  ــا بلند م ــدت ی ــداف کوتاه م ــن اه ــت.2 تبیی ــه اس ــررات مربوط ــن و مق ــع قوانی ــاص در وض خ
نحــوه انجــام ســرمایه گذاری، توجــه بــه عــدم وابســتگی سیاســی- اقتصــادی، تخمیــن بازدهــی ســرمایه 
بیــش از نــرخ بهــره، توجــه بــه انتقــال تکنولــوژی، مدیریــت، مهــارت و تخصــص بــه عنــوان اولویــت در 
ــد از  ــی؛ می توانن ــرکت های داخل ــهام ش ــد س ــق خری ــارکت از طری ــی و مش ــرمایه گذاری های خارج س
جملــه عوامــل قابــل قبــول در کاهــش زیان هــای احتمالــی در جریــان ورود ســرمایه از خــارج کشــور 

بــه داخــل باشــند.

بند ششم: »قوانین بانکداری و امور مالیه«

در ایــران و در راســتای تقویــت نظــام مالــی و ایجــاد زمینه هــای آزادســازی مالــی، قانــون برنامــه 

1. رحیمی بروجردی، پیشین، ص 20

2. رحیمی بروجردی، همان منبع، ص 21
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ســوم توســعه اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی در نخســتین گام، بــا محوریــت ســاماندهی بــازار مالــی 
ــون: 1-  ــری همچ ــی تدابی ــا پیش بین ــود را ب ــای موج ــی از خاله ــی، بخش ــتم بانک ــًا سیس و خصوص
ــران کســری بودجــه 2-  ــرای جب ــزی و سیســتم بانکــی ب ــک مرک ــت از بان ــت اســتقراض دول ممنوعی
ایجــاد حســاب ذخیــره ارزی و 3- صــدور مجــوز انتشــار اوراق مشــارکت توســط بانــک مرکــزی جهــت 

کنتــرل نقدینگــی؛ رفــع نمــوده اســت.

 بــه دنبــال ایــن تصمیمــات، همچنیــن الیحــه قانــون بانکــداری در ســال 1392 تدویــن و پــس از 
چنــد مرحلــه ویرایــش نهایتــًا در ســال 1395 نهایــی شــد. براســاس ایــن الیحــه برخــی کاســتی ها و 
موانــع اجــرای صحیــح عملیــات بانکــی بــدون ربــا، کــه منطبــق بــا موازیــن شــرع مقــدس اســالم اســت، 
از ســوی برخــی صاحب نظــران حقــوق بانکــی و کارشناســان بانکــداری بــه شــرح ذیــل شناســایی شــده 

اســت :1

ــر  ــد ب ــر و کارآم ــارت مؤث ــه نظ ــژه در زمین ــه وی ــود ب ــن موج ــتی های قوانی ــا و کاس 1. ضعف ه
بانک هــا و ســایر مؤسســات اعتبــاری تــا حــد امــکان مرتفــع گردیــده اســت، قوانیــن و اســناد باالدســتی 
و مرجــع از جملــه ســند چشــم انداز جمهــوری اســالمی ایران و سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی 
ــی و بانکــی تجمیــع و  ــرار گرفتــه و قوانیــن و مقــررات متعــدد موجــود در زمینــه پول مــورد توجــه ق

ــت. ــده اس ــازی ش یکپارچه س

2. اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز به نحو بازدارنده و مؤثری، جرم انگاری گردیده است.

ــه  ــوی ک ــه نح ــاری ب ــات اعتب ــرکتی در مؤسس ــت ش ــات حاکمی ــا و الزام ــد و حداقل ه 3. قواع
ــت. ــده اس ــن ش ــد، تبیی ــتقل باش ــرا مس ــارت از اج ــدا و نظ ــت ج ــت از مدیری مالکی

4. بــا توجــه بــه تجربیــات حاصلــه از اجــرای بیــش از ســه دهــه قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا، 
روش هــای تجهیــز و تخصیــص منابــع دســتخوش تغییــرات عمــده ای شــده اســت.

5. امــکان اعمــال نظــارت مؤثــر و کارآمــد توســط بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایران بــر نظــام 
پولــی و بانکــی کشــور بــا بهره گیــری از منابــع مختلــف بین المللــی چــون اســتانداردها و رهنمودهــای 

نظارتــی مراجــع بین المللــی نظــارت بانکــی فراهــم شــده اســت.

1. لوایح قوانین بانک مرکزی و بانکداری رونمایی شد:

www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/50914/18/5/1395

واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراســی
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ــه نحــو مبســوطی  ــه تخلفــات مؤسســات اعتبــاری ب ــه مقــررات انتظامــی و آییــن رســیدگی ب 6. ب
پرداختــه شــده اســت.

ــه فــوری وجــوه ســپرده گذاران  ــا هــدف تأدی ــت ســپرده ها ب ــه صنــدوق ضمان ــوط ب 7. احــکام مرب
خــرد در مواقــع توقــف و انحــالل مؤسســات اعتبــاری بــا جزییــات بیشــتری مقــرر گردیــده اســت.

ــه مؤسســات  ــف، بازســازی، ورشکســتگی، انحــالل و تصفی ــه توق ــوط ب ــی مرب 8. چارچــوب مقررات
ــای  ــایر شــرکت ها باشــد و در حــال حاضــر، خأله ــررات س ــاوت از مق ــاًل متف ــد کام ــه بای ــاری ک اعتب

ــت شــده اســت. ــن رابطــه وجــود دارد، تقوی بســیاری در ای

9. تأســیس نهادهــای پشــتیبان نظــام بانکــی همچــون کانــون بانک هــا،  مؤسســات اعتبارســنجی و 
ــده اســت. ــی ش ــه پیش بین ــرمایه گذاری در الیح ــاور س ــرکت های مش ش

در ایــن طــرح همچنیــن، مجمــع عمومــی و شــورای پــول و اعتبــار حــذف شــده و هیــات عالــی بــه 
عنــوان باالتریــن رکــن بانــک مرکــزی شــناخته شــده اســت. شــکل و ماهیــت حقوقــی )رابطــه دایــن و 
مدیــون و وکیــل و مــوکل( ســپرده های بانکــی و نحــوه دریافــت و پرداخــت تغییــر کــرده اســت و بحــث 
ــی یافتــه اســت. همچنیــن در ایــن طــرح  چالــش برانگیــز جریمــه تاخیــر و وجــه التــزام جنبــه قانون
ــف  ــزی تعری ــک مرک ــا و بان ــع در بانک ه ــارض مناف ــاب از تع ــفافیت و اجتن ــاد ش ــرای ایج ــی ب الزامات
شــده اســت. شناســایی بــازار پــول، نقــش شــورای فقهــی، تاســیس بانــک توســعه، تحــوالت در هیــات 

انتظامــی از دیگــر ویژگی  هــای ایــن طــرح اســت.

علیرغــم تدابیــر فــوق امــا بنظــر می رســد، نظــام بانکــداری ایــران کمــاکان دارای چالش هــای بزرگــی 
ــص  ــا در نق ــب آن ه ــأ اغل ــه منش ــر ک ــال ها ی اخی ــای کالن س ــتفاده ها و اختالس ه ــرا سوء اس ــت، زی اس
قوانیــن و روابــط غیرقانونــی و رانت هــای میــان برخــی از مقامــات بــا مدیــران ارشــد بانکــی بــوده اســت، 
کمــاکان نیــز می توانــد وجــود داشــته باشــد. بــه عنــوان مثــال، در الیحــه قانــون بانکــداری، هیــات عالــی 
باالتریــن مرجــع سیاســت گذاری، وضــع مقــررات و نظــارت بــر حســن اجــرای قوانیــن در بانــک مرکــزی 
بــوده و هیچگونــه تناســبی بیــن ســخت گیری  ها و محدودیت هــای شــدید قانونــی در مــورد اعضــای ایــن 
هیــات و جبــران خدمــت آنــان وجــود نــدارد. همیــن عامــل می توانــد ضربه هــای غیرقابــل جبــران کــه 
تاکنــون از منافــذ مشــابه بــر پیکــر نظــام بانکــداری ایــران وارد شــده اســت را مجــدداً بــر آن وارد ســازد. 
همچنیــن شــیوه انتخــاب و عــزل رییــس کل در هیــات عالــی کــه در عمــل در اختیــار کامــل قــوه مجریــه 
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ــا قــوه مجریــه ماننــد ســایر دســتگاه های  ــا همچنــان رابطــه بانــک مرکــزی ب اســت، باعــث می شــود ت
دولتــی باشــد؛ نقــدی کــه پیــش از ایــن بــر اســتقالل کامــل بانــک مرکــزی مطــرح شــد.

ــس  ــار ریی ــی، اختی ــق بانک ــی وثای ــرح در جایگزین ــکوت ط ــناور آزاد، س ــرخ ش ــی ن ــدم پیش بین ع
جمهــور در تغییــر یــک عضــو اجرایــی، ابهــام در مصوبــات شــورای فقهــی از حیــث الزم الرعایــه بــودن آن، 
بــه حداقــل رســاندن عقــود مشــارکتی و افزایــش عقــود مبادلــه ای کــه احتمــال شــدت گرفتن تســهیالت 
صــوری را باعــث می شــود، از دیگــر ایــرادات وارده بــه ایــن طرح  انــد کــه هــر یــک می تواننــد بــه نوبــه 

خــود، بــار بوروکراســی و فســاد سیســتماتیک را بــر دوش نظــام بانکــداری ایــران تحمیــل کننــد.

بند هفتم. »دستمزدها و قیمت ها«

ــه  ــی ک ــت یارانه های ــذاری و پرداخ ــن قیمت گ ــن قوانی ــا و همچنی ــرل قیمت ه ــازی و کنت آزادس
قیمت هــا را تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد، از متغیرهــای تعیین کننــده شــاخص »دســتمزدها و 

قیمت هــا« هســتند.

در مبحــث یارانه هــا؛ در ایــران طرفــداران بــازار، در برنامه هــای اول، دوم و ســوم توســعه اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی، آزادســازی قیمت هــا را دنبــال کرده انــد. ایــن گــروه از اقتصاددانــان بــه تأســی 
ــد اگــر قیمت هــا آزاد شــود، الگــوی مصــرف تغییــر کــرده، بهــره وری  ــی، معتقدن از تئوری هــای لیبرال
ــر  ــاال رفتــه و سیســتم اقتصــادی در فرآینــدی تدریجــی و البتــه خــودکار، اصــالح می شــود. در براب ب
ــر  ــاس تفک ــد. براس ــازی می دهن ــه خصوصی س ــدم را ب ــان، تق ــر از اقتصاددان ــی دیگ ــروه، طیف ــن گ ای
ــان، مشــکل، ســاختار دولتــی اقتصــاد اســت کــه حتــی اگــر قیمت هــا هــم آزاد شــود،  نهادگرایانــه آن
ــد  ــه مــردم، نتیجــه ای دیگــر عای ــار قیمتــی ب ــداده و جــز انتقــال ب انحصــار دولتــی، اجــازه اصــالح ن

نمی شــود.

برخــالف آنچــه کــه دولت هــای نهــم و دهــم از آن بــه عنــوان »گســترش عدالــت« یــاد می کردنــد 
و آن را در اولویت هــای اصلــی خــود قــرار می دادنــد، بــه تبعیــت از طرفــداران بــازار، قانــون هدفمنــدی 
ــز  ــی نی ــای کنون ــا در دولت ه ــازی قیمت ه ــد آزادس ــیب تن ــد و ش ــرا ش ــال 1389 اج ــا از س یارانه ه
بــا ســه برابــر کــردن قیمــت بنزیــن کــه بــه تاســی از افزایــش بــی حــد و حصــر قیمــت دالر صــورت 
گرفــت، تــالش بــرای آزادســازی قیمت هــا را بــه باالتریــن انــدازه خــود رســاند و بــدون آن کــه تحلیلــی 
ــه ای دیگــر تحــت  ــه اختصــاص یاران ــا ســطح درآمدهــای مــردم داشــته باشــد، تصمیــم ب متناســب ب
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عنــوان »یارانــه ناشــی از افزایــش قیمــت بنزیــن« بــه بیــش از دو ســوم جمعیــت کشــور گرفــت تــا از 
دســت رفتــن بخشــی از قــدرت خریــد را بتوانــد جبــران کنــد. بــه اعتقــاد برخــی صاحب نظــران، اینکــه 
ــران،  ــا ســالیان قبــل، روی داده کــه تصمیم گی ــی، در مقایســه ب چــه تغییــری در اوضــاع جامعــه ایران
برخــالف گذشــته، راه را بــرای اصــالح نظــام یارانــه ای همــوار دیده انــد؟ آیــا محیــط کســب وکار بــرای 
ــری  ــی کارات ــت های حمایت ــه سیاس ــا ک ــده؟ ی ــل ش ــر از قب ــادی، مهیات ــالم اقتص ــای س فعالیت ه
ــا  ــد. ام ــدان پاســخ دهن ــد ب ــت بای ــان دول اندیشــیده شــده اســت؟ پرســش هایی اســت کــه اقتصاددان
ــب  ــه ای و جل ــت یاران ــرای اصــالح نظــام عدال ــات پاســخی ب ــز اهمیــت اســت، اینکــه مقام آنچــه حائ
اعتمــاد و افــکار عمومــی در اجــرای ایــن طــرح ندارنــد و ایــن تصمیــم متاســفانه منجــر بــه بحران هایــی 
شــده اســت کــه در نتیجــه فســاد سیســتماتیک دولتــی بــرای فــرار از شــرایط بــد اقتصــادی ناشــی از 

ــده اســت. ــرای اقشــار آســیب پذیر و محــروم بوجــود آم ــژه ب ــا بوی تحریم ه
بند هشتم.»حمایت از حقوق مالکیت«

ــون اساســی جمهــوری  ــه حقــوق مالکیــت در قان در ایــن خصــوص، بحــث در موضــوع »احتــرام ب
ــی از  ــت ناش ــلب مالکی ــوارد س ــق و م ــن ح ــن ای ــم بنیادی ــه مفاهی ــا را ب ــد م ــالمی ایران« می توان اس
عوامــل فــوق رهنمــون ســازد. در اصــول 22و 47 قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایران بــه موضــوع 

احتــرام بــه مالکیــت پرداختــه شــده اســت. 

ــال، حقــوق، مســکن و شــغل اشــخاص از تعــرض مصــون  ــق اصــل 22، »حیثیــت، جــان، م مطاب
اســت مگــر در مــواردی کــه قانــون تجویــز کنــد«. در ایــن اصــل، برخــالف عــرف نــگارش اصــول قانــون 
ــد. در خصــوص  ــرار گرفته ان اساســی، حیثیــت، جــان، مــال، حقــوق، مســکن و شــغل در کنــار هــم ق
حیثیــت، جــان و شــغل، ایــن قیــد ناظــر بــه مــواردی اســت کــه شــخصی بعــد از رســیدگی قضایــی 
ــن  ــز ای ــورد مســکن نی ــا انفصــال از شــغل و... می شــود. در م ــدام ی ــی چــون اع مشــمول مجازات های
قیــد ناظــر بــه مــوردی اســت کــه دادســتان بــرای کشــف جــرم یــا اهــداف قانونــی دیگــر، دســتور ورود 
و تفتیــش منــزل مظنــون را صــادر می کنــد. امــا در مــواردی کــه قانــون اجــازه تعــرض بــه مــال افــراد 

ــد موجــب ســوء برداشــت شــود.1 ــن اصــل می توان ــد ای را می ده

برخــی حقوقدانــان ایــن اصــل را مبنــای تضمیــن مطلــق حــق مالکیــت در حقــوق ایــران دانســته و 
آن را تضمیــن کننــده حقــوق تمــام ایرانیــان اعــم از مســلمان و غیــر مســلمان و حتــی شــهروندانی کــه 

ــات  ــه تحقیق ــی، فصلنام ــوق اساس ــت در حق ــق مالکی ــه ح ــرام ب ــیدصادق، احت ــانی، س ــی، منصــور و کاش 1. امین

حقوقــی، شــماره 79، 1396، ص181
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ــیر  ــران تفس ــر از صاحب نظ ــی دیگ ــمرده اند1 و برخ ــده اند، ش ــناخته نش ــت رسمی ش ــوان اقلی ــه عن ب
اســتثنای اصــل 22 را بــه عنــوان اختیــار مطلــق مجلــس شــورای اســالمی در تصویــب هرگونــه قانــون 
مصادره آمیــز برخــالف فلســفه نــگارش قانــون اساســی می داننــد و بــه دلیــل مغایــرت ایــن اســتثنا بــا 
اصــل احتــرام بــه مالکیــت معتقدنــد کــه بایــد آن را تفســیر مضیــق نمــود زیــرا قانونگــذار نمی توانــد 
بــه اســتناد ایــن اســتثناء تعــرض بــه حــق مالکیــت را تجویــز کنــد، چــرا کــه در ایــن صــورت صــدر 
ــد  ــه همیــن دلیــل اســت کــه قانونگــذار نمی توان ــون اساســی لغــو و بیهــوده می شــود. ب اصــل 22 قان
ــه جــان، مــال  ــرا احتــرام ب ــرای هــر جرمی مجــازات اعــدام تعییــن کنــد؛2 زی ــه اســتناد اصــل 22 ب ب
و آزادی مســتلزم تصریــح در قانــون اساســی اســت. بــه همیــن دلیــل، انتهــای اصــل 22، در احتــرام 
بــه حقــوق مالکیــت، تفســیر بــردار و در مصادیقــی همچــون مصــادره امــوال و یــا تملــک بــه عنــوان 
ــه  ــز باشــد. ب ــط مخاطره آمی ــایر مراجــع ذیرب ــی و س ــتگاه قضای ــد از ســوی دس ــع عمومی می توان مناف
نحــوی کــه مطابــق الیحــه قانونــی نحــوه خریــد و تملــک اراضــی و امــالک بــرای اجــرای برنامه هــای 
عمومــی، عمرانــی و نظامی دولــت مصــوب 1358/11/7 و قانــون نحــوه تقویــم ابنیــه، امــالک و اراضــی 
مــورد نیــاز شــهرداری ها مصــوب 1370، هــرگاه وزارتخانه هــا یــا مؤسســات و شــرکت های دولتــی یــا 
وابســته بــه دولــت همچنیــن شــهرداری ها، بانک هــا و دانشــگاه های دولتــی یــا وابســته بــه دولــت بــه 
منظــور اجــرای برنامه هــای عمومــی، عمرانــی و نظامــی، بــه اراضــی، ابنیــه، مســتحدثات، تأسیســات و 
ســایر حقــوق مربــوط بــه اراضــی مذکــور متعلــق بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی نیــاز داشــته باشــند، 
می تواننــد ملــک مــورد نیــاز را مطابــق مقــررات ایــن قوانیــن خریــداری و تملــک نماینــد. گرچــه در 
ایــن قوانیــن بــرای حفــظ حقــوق مالکیــن تشــریفات خاصــی پیش بینــی شــده اســت، امــا متأســفانه 
ــه  ــادرت ب ــون مب ــن قان ــه ای ــتناد ب ــا اس ــررات ب ــن مق ــت ای ــدون رعای ــهرداری ها ب ــا و ش وزارتخانه ه

تصــرف امــالک مــردم حتــی بــدون اذن و اجــازه آن هــا می نماینــد.

در کنــار اصــل 22، اصــل 47 نیــز از جملــه اصــول تضمین کننــده حــق مالکیــت در قانــون اساســی 
ایــران اســت. اصــل 47 بیــان مــی دارد: » مالکیــت شــخصی کــه از راه مشــروع باشــد، محتــرم اســت. 

ــون معیــن می کنــد«. ــط آن را قان ضواب

 بــه عقیــده برخــی حقوقدانــان، مهمتریــن انتقــاد وارد بــر ایــن اصــل بــه کار بــردن قیــد »کــه از راه 
مشــروع باشــد« در آن اســت. قانــون مدنــی در مــاده 140 بــه روشــنی اســباب تملــک را بیــان کــرده 
اســت. بدیهــی اســت کــه حــق مالکیــت تنهــا در صورتــی ایجــاد می شــود کــه از طــرق چهارگانــه مقــرر 

ــران: نشــر دادگســتر،  ــاپ پنجــم، ته ــامی ایران، چ ــوری اس ــی جمه ــوق اساس ــر حق ــور، حســین، مختص 1. مهرپ

ص56  ،1393

2. امینی، منصور و کاشانی، سیدصادق، پیشین، ص 182
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ــت قانونگــذار  ــرام و حمای ــن حــق ایجــاد شــد مــورد احت ــاده حاصــل شــود. هنگامی کــه ای ــن م در ای
خواهــد بــود و کاربــرد وصــف »مشــروع« یــا »نامشــروع« بــرای آن وجهــی نــدارد. بــه همیــن جهــت 
ــالوه  ــر را »حشــو« دانســته اند. ع ــن اث ــارت »نامشــروع« در ای ــد عب ــان قی ــه برخــی حقوقدان اســت ک
بــر ایــن اشــکال، محــدود کــردن احتــرام، بــه »مالکیــت شــخصی« موجــب بــروز ابهــام اســت چــرا کــه 
ــرای مالکیــت چیســت؟ عبــارت »ضوابــط آن را  مشــخص نیســت کــه منظــور از وصــف »شــخصی« ب
قانــون معیــن می کنــد« در انتهــای ایــن اصــل بــر ابهامــات آن می افزایــد چــرا کــه مشــخص نیســت 
ــز  ــون اساســی نی ــب قان ــس از تصوی ــد؟ در طــول ســالیان پ ــن کن ــد معی ــون چــه ضوابطــی را بای قان
هیــچ قانونــی بــرای تعییــن ضوابــط مقــرر در اصــل 47 تصویــب نشــده اســت. گذشــته از ایــن ایــرادات 
ــر اصــل 22 حــاوی چــه حکمی اســت؟ پذیرفتــه  و ابهامــات مشــخص نیســت کــه اصــل 47 افــزون ب
نیســت کــه در قانــون اساســی حکــم واحــد یــک بــار در فصــل حقــوق ملــت )اصــل 22( و بــار دیگــر در 
فصــل اقتصــاد و امــور مالــی )اصــل (47 آمــده باشــد. برخــی از نویســندگان چنیــن اســتدالل کرده انــد 

کــه اصــل 22 بیانگــر تضمیــن ســلبی و اصــول 46 و 47 بیانگــر تضمیــن ایجابــی مالکیــت هســتند.1

ــا گســترش  ــه ب ــه وجــود برخــی واقعیت هــای اجتماعــی ک ــن تفاســیر، و نظــر ب ــه ای ــا توجــه ب ب
ــر  ــد، بنظ ــت می یاب ــه، اهمی ــاختمان عام المنفع ــداث س ــر و اح ــعه معاب ــرورت توس ــینی و ض شهرنش
می رســد اواًل: بایــد از موضــوع ســلب مالکیــت در قانــون اساســی، رفــع ابهــام شــود، ثانیــًا: در همیــن 
راســتا، قوانیــن مرتبــط بــا اصــل 49 قانــون اساســی2 کــه مصــادره را در زمــره مجــازات و نــه اســترداد 
امــوال دانســته اند، اصــالح شــوند، ثالثــًا: احتــرام بــه حقــوق ذاتــی همچــون امــوال در قانــون اساســی 
تصریــح شــود تــا مــورد تجــاوز از طریــق تصمیمــات مقامــات یــا حتــی قانونگــذار عــادی قــرار نگیــرد، 
ــًا:  ــرد، خامس ــورت نگی ــع عمومی ص ــرای مناف ــی ب ــع حت ــیر موس ــل 22 تفس ــتثنای اص ــًا: از اس رابع
اســتثنای اصــل 22، ســریعًا مــورد بازبینــی و اصــالح قــرار گیــرد زیــرا تاکنــون بی رحمانــه بــر حقــوق 
ملــت در موضوعاتــی همچــون مصــادره امــوال و تملــک اراضــی بــه عنــوان منافــع عمومی تاختــه اســت.  

بند نهم. »قوانین و مقررات کسب و کار«

نخســت، در افزایــش دســتمزد ســالیانه؛ و در تحقــق ســه جانبه گرایی، علیرغــم تاکیــدات ســازمان 
ــق  ــدم تحق ــخ گذشــته در ع ــات تل ــه تجربی ــا توجــه ب ــه، و ب ــن موضوع ــن قوانی ــی کار و همچنی جهان
ــت اصــول کار  ــدم رعای ــارم توســعه و ع ــه چه ــارز آن را در برنام ــه ب ــه نمون ســه جانبه گرایی واقعــی ک

1. ویــژه، محمدرضــا، مراجــع صیانــت از قانــون اساســی و حمایــت از مالکیــت: نگرشــی تطبیقــی بر عملکــرد مراجع 
صیانــت از قانــون اساســی ایران و فرانســه، فصلنامــه پژوهــش حقــوق، ســال دوازدهــم، شــماره 29، 1389، ص450

2.  در مــاده 214 قانــون مجــازات اســالمی مصوب 1392 و در قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب 1392 مصــادره بــه عنــوان 
یــک مجــازات پیش بینــی شــده اســت.
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شایســته شــاهد بودیــم و مضافــًا نادیــده انگاشــتن ایــن اصــل در ســازمان تامیــن اجتماعــی علیرغــم 
تعلــق بیــش از نــود درصــد ســرمایه ســازمان بــه کارگــران و کارفرمایــان؛ بنظــر می رســد، بازنگــری و 
اصــالح قانــون کار بــا رعایــت مســتندات قانونــی ضــروری باشــد. ایــن ضــرورت در مــاده 101 قانــون 
ــر اصــالح و  ــاده ب ــن م ــد )ه( ای ــارم کشــور پیشــنهادی منعکــس شــده اســت: بن ــه توســعه چه برنام
بازنگــری قوانیــن و مقــررات روابــط کار بــر اســاس ســاز و کار ســه جانبه بــه منظــور تعامــل و انعطــاف 
ــر اصــالح قوانیــن و مقــررات در جهــت  ــاده ب ــد )ز( همــان م ــد نمــوده و بن ــازار کار تأکی بیشــتر در ب
انطبــاق قوانیــن و مقــررات ملــی بــا اســتانداردها و مقاوله نامه هــای بین المللــی و تحــوالت جهانــی کار 
ــا رای گیــری بــدون نظــر  تصریــح می نمایــد. در همیــن راســتا، تصویــب دســتمزد و حقــوق ســالیانه ب
ــق مــاده 5 دســتورالعمل چگونگــی  ــه ســال 1399(، اگرچــه مطاب موافــق نماینــدگان کارگــران )تجرب
تشــکیل و نحــوه اداره شــورای عالــی کار موضــوع مــاده )170( قانــون کار دارای وجهــه قانونــی اســت 
امــا ایــن مصوبــه دارای ویژگی هــای ســه جانبــه گرایــی نیســت. از اینــرو شــایان توجــه جــدی اســت 
کــه تحقــق ســه جانبه گرایی واقعــی در بازنگــری و اصــالح قانــون کار و نیــز افزایــش ســالیانه دســتمزد 
ــی در  ــه جانبه گرای ــرد س ــه رویک ــه ب ــی و توج ــروج از دولت گرای ــه خ ــت ب ــف دول ــوق، اوالً تکلی و حق
شــورای عالــی کار اســت و ثانیــًا مشــارکت نماینــدگان کارگــر در تنظیــم الیحــه اصــالح قانــون کار و 

موافقــت آنــان در میــزان افزایــش دســتمزد، ضرورتــی انکارناپذیــر اســت. 

از ســوی دیگــر، در تبییــن و تحلیــل جایــگاه قانونــی و ماهیــت مقــام ناظــر بــر بــازار بویــژه شــورای 
رقابــت ایــران، چنــد نکتــه حائــز اهمیــت وجــود دارد: نخســت اینکــه در ترکیــب اعضــای ایــن شــورا بــه نظر 
می رســد قانونگــذار در تدویــن بنــد الــف مــاده 53 قانــون اصــل 44، کمی بی دقتــی بــه خــرج داده اســت 
زیــرا در بســیاری نهادهــای ناظــر بــرای رقابــت در نظام هــای برجســته ی رقابــت جهــان، وجــود نمایندگانــی 
ــده  ــک نماین ــود ی ــه وج ــت ک ــده اس ــی ش ــز پیش بین ــدگان نی ــاد حامی مصرف کنن ــکیالت مردم نه از تش
ــد  ــر حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان می توان ــت مضــاف ب از ایــن تشــکیالت در ترکیــب شــورای رقاب
از ســایه ســنگین دولــت بــر ســر ایــن شــورا نیــز اندکــی بکاهــد.1 دیگــر آنکــه در تشــکیالت ایــن شــورا 
غلبــه ی متخصصــان اقتصــادی بــر متخصصــان حقوقــی بــه چشــم می خــورد. در واقــع غیــر از ســه عضــوی 
کــه مســتقیمًا اقتصــاددان هســتند، شــش عضــو نیــز متخصصیــن گرایش هــای اقتصــادی ماننــد: صنعــت، 
تجــارت و تعــاون، یــا متخصصیــن گرایش هــای نزدیــک بــه اقتصــاد ماننــد خدمــات زیربنایــی هســتند و 
ســهم حقوقدانــان از دوازده عضــو شــورای رقابــت، تنهــا ســه عضــو اســت.2 ضمــن آنکــه در ماهیت ایــن نهاد 

رقابتــی، اســتدالل های مبنــی بــر اداری بــودن شــورای رقابــت بــر قضایــی بــودن آن برتــری دارد.

ــران: انتشــارات مجــد،  ــت، ته ــورای رقاب ــات ش ــاختار و تصمیم ــه س ــت در آیین ــوق رقاب ــا؛ حق 1. حســینی، مین

161 1396، ص 

2. همان منبع، ص171
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بند دهم: »بازار غیررسمی«

اقتصــاد غیررســمی، یــک اقتصــاد نامنظــم اســت. بــه تعبیــر دیگــر، از نقطــه نظــر دنیــای مــدرن، 
هــر آن چیــزی کــه نمی توانــد کنتــرل شــود و یــا نمی تــوان آن را درک کــرد، غیررسمی اســت؛ یعنــی 

ــی.1 ــر و نامرئ ــل پیش بینــی، متغی ــز بی قاعــده، غیرقاب یــک چی

بــا توجــه بــه مفهــوم وســیع اقتصــاد غیررســمی، واژه هــای مختلفــی بــرای تبییــن ایــن نــوع اقتصــاد 
ــیاه4 ؛  ــی3 ؛ س ــازاری2 ؛ غیرقانون ــد: ناب ــی مانن ــه شــده اســت: واژه های ــه کار گرفت ــا بخشــی از آن ب و ی
ــن  ــرای ای ــمی11 ب ــی 10 و غیررس ــوازی9 ؛ زیرزمین ــم8 ؛ م ــایه ای7 ؛ نامنظ ــان6 ؛ س ــده5 ؛ پنه گزارش نش

اقتصــاد وجــود دارد.

1. صادقی، حسین و مخزن موسوی، سیدهادی، بررسی جایگاه اقتصاد غیررسمی در اقتصاد اسامی، مجله راهبرد یاس، 
شماره 25، 1390، ص99

 2-No Market: Dixon H.(1999), Controversy: On the Use of the “Hidden economy”Estimates, The Economic Journal,
109 (June), p: 335
 3-Illegal: Chaudhuri , K. et al.(2006), The Size and Development of the Shadow Economy, An Empirical Investigation. 
from States of India, Journal of Development Economics, 80, p: 429
 4-Black: Bagachwa, M.S.D., Naho, A.(1995), Estimating the Second Economy in Tanzania, World Development, 23,. 
 p: 1387 & Dixon H.(1999), Ibid, p: 335
Unrecorded or Unreported:  Frey, B.S, Weck-Hanneman, H.(1984), The Hidden Economy as an ‘Unobserved’ Vari-  .
able, European Economic Review; Volume 26,Issues 1-2, p: 33 & Frey B.S., Schneider, F.(2004), Informal and Un-
 derground Economics, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, p:7441 & Thomas, j.j (1990),
Measuring the Underground Economy, American Behavioral Scientist, Vol. 33, No. 5, p: 621
6-Hidden: Smith, J.D.(1985); Market Motives in the Informal Economy in Gaertner,  W., Wenig, A. (Eds.), The Eco-  .
 nomics of the Shadow Economy, Springer Publishing Company, Heidelberg; p: 161 & Bhattacharyya, D.K.(1999), On the
Economic Rationale of Estimating the Hidden Economy, Economic Journal, 109, p: 348 & Dixon H.(1999), Ibid, p: 335
 7-Shadow: Tanzi, V.(1999), Uses and Abuses of Estimates of the Underground Economy Economic Journal, 109, p:. 
 338 & Schneider, F; Enste, D.H.(2000), Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences; Journal of Economic
 8-Literature, Vol. 38, No. 1, p: 77 & Orviska, M. et al. (2006), A Cross-Section Approach to Measuring the Shadow
 Economy, Journal of Policy Modeling, 28; p: 713 & Katsios, S (2006), The Shadow Economy and Corruption in
Greece, South-Eastern Europe Journal of Economics 1, p:61
9-Irregular: Thomas, j.j (1990), Measuring the Underground Economy, American Behavioral Scientist, Vol. 33, No. 5, p: 621. 
10-Parallel: Bagachwa, M.S.D., Naho, A.(1995), Ibid, p 1387.  
 Underground: & Schneider, F; Enste, D.H.(2000), Ibid, 643 & Thomas, j.j (1990), Ibid, 621 & Fugazza, M., Jacques,.  
J.F. (2003), Labor Market Institutions, Taxation and the Underground Economy, Journal of Public Economics, 88; p: 395
11-Unformal: Bagachwa, M.S.D., Naho, A.(1995), Ibid, 1387.  
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بــا توجــه بــه مفاهیــم فــوق، فایــگ1 در یــک تعریــف جامــع، ایــن نــوع فعالیت هــای اقتصــادی را 
بــه چهــار نــوع: غیرقانونــی، گــزارش نشــده، ثبــت نشــده و غیــر رســمی طبقه بندی می کنــد و بــا ایــن 
ــن فعالیت هــا، درآمــد کل ایجــاد شــده توســط  ــوع از ای ــار اندازه گیــری ابعــاد هــر ن توضیــح کــه معی

ــه می کنــد.2 ــرای آن هــا ارائ هــر یــک از آن هــا می باشــد، تعاریفــی را ب

ــر  ــال های اخی ــان در س ــاد پنه ــه اقتص ــت ک ــی از آن اس ــران، حاک ــده در ای ــام ش ــات انج تحقیق
ــودن ســهم  ــاال ب ــاه و قــدرت خریــد مــردم، ب ــوده اســت. کاهــش شــدید رف همــواره در حــال رشــد ب
درآمدهــای گــزارش نشــده، فــرار مالیاتــی گســترده، معافیت هــای قانونــی امــا تبعیض آمیــز، باالرفتــن 
ــی  ــد نرخ ــی از چن ــم ناش ــگ و تحری ــایه جن ــی در س ــاد زیرزمین ــش اقتص ــی، افزای ــای مالیات نرخ ه
شــدن نــرخ ارز، قوانیــن قیمت گــذاری و ســهمیه بندی ها و ... از اهــم دالیــل ایجــاد بازارهــای 
ــوع  ــران بشــمار می آینــد. امــا آنچــه کــه بیــش از ســایر عوامــل در افزایــش ایــن ن غیــر رســمی در ای
ــوده  ــت ب ــز اهمی ــل حائ ــد عام ــی، در چن ــران بوروکراس ــش بازیگ ــت نق ــر اس ــران موث ــاد در ای اقتص
ــع و نقــص  ــوذ گروه-هــای ذی نف ــی کشــور اســت. نف ــزرگ مالیات اســت: نخســت؛ معضــل فرارهــای ب
ــای اقتصــادی کالن کشــور توســط  ــی بخصــوص در فعالیت ه ــای مالیات ــه معافیت ه ــوط ب ــن مرب قوانی
برخــی نهادهــا و ســازمان ها، فشــار مالیاتــی را بــر دیگــر مودیــان افزایــش و باعــث تشــدید بازارهــای 
ــن  ــأل چنی ــا خ ــد ت ــدد آنن ــا در ص ــه تبعیض ه ــا اینگون ــه ب ــردم در مقابل ــرا م ــود. زی غیررسمی می ش
ــر ایــن اســاس، می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت  ــا فعالیت هــای غیررســمی پر کننــد. ب فاصله هایــی را ب
ــمت  ــه س ــاد ب ــت اقتص ــزایی در حرک ــش بس ــه، نق ــت و جامع ــان دول ــادی می ــه اقتص ــوع رابط ــه ن ک
ــن  ــی و تامی ــص ارز دولت ــارت تخصی ــدون نظ ــازار ب ــمی دارد. دوم؛ ب ــمی یا غیررس ــای رس فعالیت ه
ــمی تفریغ  ــات رس ــق گزارش ــه مطاب ــت ک ــور اس ــی کش ــای اساس ــفارش کااله ــت س ــرای ثب ــار ب اعتب
بودجــه، یــا اصــاًل وارداتــی صــورت نمی گیــرد و یــا منجــر بــه ورود کاالهــای غیــر اساســی می شــود.     

1-Feige.

2. عرب مازار، علی، اقتصاد سیاه در ایران، رساله دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه عالمه طباطبایی، 1380، صص21-19

واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراســی
 در نظام آزادســازی اقتصادی ایران



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســــال سوم / شمـــــاره هشتم / پاییز 1400

157

نتیجه:
ــرار  ــورد واکاوی ق ــران م ــات بوروکراســی در نظــام آزادســازی اقتصــادی ای ــن پژوهــش، تبع در ای
گرفتــه و عوامــل و متغیرهایــی کــه در ســطح آزادســازی ایــن نظــام موثــر بوده انــد، بــا اعمــال موانــع 
ــه تبییــن و  ــه تفکیــک هــر یــک از شــاخص های ده گان ــی، ب و محدویت هــای ســاختاری و بعضــًا قانون
تحلیــل شــده اند. بــا وجــود اینکــه در هــر یــک از شــاخص های دهگانــه هریتیــج، مســائل و مشــکالت 
ــک را  ــه اســت، لیکــن خاســتگاه و منشــأ هــر ی ــرار گرفت ــل ق ــورد تحلی ــن و م ــران تبیی اقتصــادی ای
می تــوان در بوروکراســی حاکــم بــر ســاختار و عملکــرد اداره جســتجو کــرد. ضعــف دســتگاه نظــارت 
ــر اعمــال معافیت هــای مالیاتــی، وجــود ســالیق و ایده هــای  در گمــرک، فقــدان نظــارت حداکثــری ب
ــری و  ــام تصمیم گی ــازی نظ ــاص در قاعده مندس ــی خ ــا گروه ــود و ی ــع خ ــه نف ــات ب ــخصی مقام ش
سیاســت گذاری اقتصــادی، وجــود تشــتت ســاختاری و تصمیم-گیــری در سیاســت های پولــی، مالــی و 
بودجه بنــدی، عــدم توجــه بــه مدیریــت، مهــارت و تخصــص بــه عنــوان اولویــت در ســرمایه گذاری های 
ــه اصــالح نظــام  ــات ب خارجــی، وجــود ســاختار معیــوب در نظــام بانکــداری، عــدم پاســخگویی مقام
عدالــت یارانــه ای، عــدم حمایــت از حقــوق مالکیــت افــراد، تــک روی  ســازمان های تنظیم گــر همچــون 
شــورای رقابــت و شــورای عالــی کار و نفــوذ بــدون نظــارت بورکرات هــا و گروه هــای ذینفــع بــه بــازار 
غیــر رســمی ایران؛ قابــل تامــل و جملگــی نشــان از بوروکراســی حاکــم بــر نظــام اقتصــادی ایــران دارد.

ــاخص های  ــک ش ــر ی ــای ه ــل متغیره ــل از تحلی ــنهادات ذی ــج و پیش ــوع، نتای ــن حیث المجم م
فــوق، بدســت آمــد:

ــرخ   ــه ن ــی و منصفان ــن منطق ــژه در تعیی ــی به وی ــررات گمرک ــن و مق ــالح قوانی ــرورت اص 1- ض
ــات  ــره ای خدم ــاد زنجی ــگیری از فس ــارت در پیش ــتگاه نظ ــت دس ــن تقوی ــای آن و همچنی تعرفه ه

ــود. ــال می ش ــاص اعم ــی خ ــع گروه ــه نف ــب ب ــه اغل ــی ک گمرک
ــه فســاد اجتماعــی،  ــی کــه اساســًا ب ــر اعمــال معافیت هــای مالیات ــری ب ــزوم نظــارت حداکث 2- ل

ــود. ــر می ش ــی منج ــادی و سیاس اقتص
ــگیری از  ــران و پیش ــادی در ای ــت گذاری اقتص ــری و سیاس ــام تصمیم گی ــازی نظ 3- قاعده مندس
انحــراف باورهــا، ســالیق و ایده هــای شــخصی مقامــات کــه بــه نفــع خــود و یــا گروهــی خــاص، اســاس 

ــرد. ــرار می گی ــری ق تصمیم گی
4- ایجــاد مدیریــت واحــد هزینه هــا و اصــالح تشــتت ســاختاری و تصمیم گیــری در سیاســت های 
پولــی، مالــی و بودجه بنــدی کــه اکنــون از ســوی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، ســازمان مدیریــت 

ــک مرکــزی اعمــال می شــود. ــزی و بان و برنامه ری
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5- ضــرورت کاهــش زیان هــای احتمالــی در جریــان ورود ســرمایه از خــارج کشــور بــه داخــل بــا 
تاکیــد بــر عواملــی همچــون: عــدم وابســتگی سیاســی- اقتصــادی، تخمیــن بازدهــی ســرمایه بیــش از 
ــوان  ــه عن ــت، مهــارت و تخصــص کــه ب ــوژی، مدیری ــه انتقــال تکنول ــرخ بهــره و همچنیــن توجــه ب ن

ــد نظــر اســت. ــت در ســرمایه-گذاری های خارجــی م اولوی
6- رفــع کاســتی ها و موانــع اجــرای صحیــح عملیــات بانکــی بــدون ربــا، کــه در نتیجــه 

میســر می گــردد. اصــالح ســاختار  و  مطلــوب  سیاســتگذاری 
7- الــزام مقامــات بــه پاســخگویی در جهــت اصــالح نظــام عدالــت یارانــه ای و جلــب اعتمــاد و افــکار 

عمومی کــه متاســفانه منجــر بــی اعتمــادی اجتماعــی شــده اســت.
8- در موضــوع حمایــت از حقــوق مالکیــت، الزم اســت تــا مولفه هایــی همچــون: الــزام وزارتخانه هــا 
ــون  ــع ابهــام از موضــوع ســلب مالکیــت در قان ــی مالکیــن، رف ــه حفــظ حقــوق قانون و شــهرداری ها ب
اساســی، اصــالح قوانیــن مرتبــط بــا اصــل 49 قانــون اساســی کــه مصــادره را در زمــره مجــازات و نــه 
اســترداد امــوال دانســته  اســت، ضــرورت احتــرام بــه حقــوق ذاتــی )همچــون امــوال( در قانــون اساســی 
ــون  ــرا تاکن ــد زی ــرار گیرن ــر ق ــان نظ ــورد امع ــون، م ــل22 آن قان ــتثنای اص ــالح اس ــی و اص و بازبین

ــد. ــت تاخته ان ــوق مل ــر حق ــه ب بی رحمان
9- ضــرورت انکارناپذیــر تحقــق ســه جانبه گرایی واقعــی و نــه صــوری، در بازنگــری و اصــالح قانــون 
کار و افزایــش ســالیانه دســتمزد و حقــوق کــه از مســیر عدالــت دســتمزدی خــارج شــده اســت. ضمــن 
آنکــه  اصــالح ســاختار و جایــگاه قانونــی و ماهیــت مقــام ناظــر بــر بــازار بویــژه شــورای رقابــت ایــران 

بیــش از پیــش احســاس می گــردد.  
ــتفاده از  ــع در اس ــای ذی نف ــوذ گروه ه ــری از نف ــمی و جلوگی ــای غیررس ــاماندهی بازاره 10- س
معافیت هــای مالیاتــی بخصــوص در فعالیت هــای اقتصــادی کالن کشــور و همچنیــن نظــارت بــر بــازار 
در نــوع و میــزان تخصیــص ارز دولتــی و تامیــن اعتبــار بــرای ثبــت ســفارش کاالهــای اساســی کشــور 

کــه بعضــًا بــه نفــع شــخص یــا گروهــی خــاص مــورد ســوء اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراســی
 در نظام آزادســازی اقتصادی ایران
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Abstract:
Bureaucracy plays a significant role in the behavior of politicians, government offi-
cials and agents. Bureaucracy can always be a security for liberalization indicators 
and at the same time a threat to any of its variables in the event of corruption. The 
indicators of liberalization studied in this study are taken from the model announced 
by the Heritage Foundation under ten headings: trade policies, government financial 
burden, government intervention in the economy, monetary policy, capital flow and 
foreign investment, banking laws and Tax laws, wages and prices (plus subsidies), 
property rights protection, business rules and regulations, and informal market ac-
tivity are introduced. The purpose of the present study is to analyze the consequenc-
es of bureaucracy in the liberalization system of the Iranian economic system with 
emphasis on these indicators, which explains the existing challenges with a descrip-
tive-analytical approach. The findings of this study show that the economic growth 
of the country and the reduction of corruption, initially requires the reform of the 
administrative-organizational structure and the relevant rules and regulations.
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