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بوروکراســی نقــش بســزایی در رفتــار سیاس ـتمداران وکارگــزاران دولتــی دارد .بوروکراســی،
میتوانــد همــواره امنیتــی بــرای شــاخصهای آزادســازی و در عیــن حــال تهدیــدی بــرای هــر یــک از
متغیرهــای آن در بــروز فســاد باشــد .شــاخصهای آزادســازی مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش برگرفتــه
از مــدل اعالمـیاز ســوی بنیــاد هریتیــج اســت کــه تحــت عناویــن دهگانــه :سیاسـتهای تجــاری ،بــار
مالــی دولــت ،دخالــت دولــت در اقتصــاد ،سیاســت پولــی ،جریــان ســرمایه و ســرمایهگذاری خارجــی،
قوانیــن بانکــداری و قوانیــن مالیــه ،دســتمزدها و قیمتهــا (بــه اضافــه یارانههــا) ،حمایــت از حقــوق
مالکیــت ،قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه راه انــدازی کســب و کار و فعالیــت بــازار غیــر رســمیمعرفی
شــده اســت .هــدف از پژوهــش حاضــر ،تحلیــل تبعــات بوروکراســی در نظــام آزادســازی نظــام اقتصــادی
ایــران بــا تاکیــد بــر شــاخصهای مذکــور اســت کــه بــا نگرشــی توصیفــی تحلیلــی ،بــه تبییــن
چالشهــای موجــود میپــردازد .یافتههــای ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه رشــد اقتصــادی کشــور
و کاهــش فســاد ،بــدواً مســتلزم اصــاح ســاختار اداری -ســازمانی و ضوابــط و مقــررات مربوطه میباشــد.
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مقدمه
بوروکراســی بــه عنــوان یکــی از دالیــل بــروز فســاد در اقتصــاد ،تاثیــری انکارناپذیــر بــر کاهــش
رشــد اقتصــادی دارد .بوروکراســی ،میتوانــد همــواره امنیتــی بــرای شــاخصهای آزادســازی و در
عیــن حــال تهدیــدی بــرای هــر یــک از متغیرهــای آن در بــروز فســاد باشــد .بررســی مســائل مربــوط
بــه بوروکراســی و تأثیــرات آن بــر ســاختار دولــت ،یکــی از موضوعــات مهــم در کاربردهــای نظریــه
انتخــاب عمومیبشــمار میآیــد و اساس ـاً در تــاش بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال اســت کــه تخصیــص
منابــع در بخــش دولتــی و ابعــاد ایــن بخــش تــا چــه انــدازه منعکــس کننــده خواســت و ترجیحــات
بوروکراتهــا اســت و تــا چــه حــد برخاســته از اراده مــردم ،سیاســتمداران یــا گروههــای ذینفــع
خواهــد بــود؟ در واقــع مطالعــات مربــوط بــه ایــن بخــش از نظریــه انتخــاب عمومیبیشــتر بــرای
پاســخگویی بــه جنبههــای مختلــف ایــن پرســش اســت کــه بوروکراتهــا چــه میخواهنــد؟ 1از
اینــرو ،تحلیــل تبعــات بوروکراســی در موضــوع مــورد پژوهــش ،بــدواً مســتلزم تبییــن رابطــه نظریــه
انتخــاب عمومــی و کاربــرد بوروکراســی اســت.
بوروکراســی کــه مســتق ً
ال یکــی از بازیگــران انتخــاب عمومــی اســت ،نقــش بســزایی در رفتــار
سیاس ـتمداران وکارگــزاران دولتــی دارد .بــرای فهــم بیشــتر از بوروکراســی ،مطالعــه نظریــه انتخــاب
عمومــی و مشــکالت عمــده در ســاختار دولــت ضــروری اســت .از بوروکراســی و ارتبــاط آن بــا
چالشهــای آزادســازی در نظــام اقتصــادی ایــران ،شــاید بطــور پراکنــده و غیــر مســتقیم در برخــی
بحثهــا و یــا ســخنرانیها ســخن بــه میــان آمــده باشــد ،لیکــن آنچــه مــد نظــر ایــن پژوهــش اســت،
نقــش و تاثیــر آن در محدودیتهــای رشــد اقتصــادی کشــور اســت کــه از تحلیــل در شــاخصهای
آزادســازی و متغیرهــای هــر یــک از آن مــورد بحــث قــرار خواهنــد گرفــت.
ســوال اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه هــر یــک از بازیگــران بوروکراســی ،اعــم از سیاســتمداران،
موسســات دولتــی ،کارگــزاران و گرداننــدگان و یــا اســتفادهکنندگان از خدمــات دولتــی و حتــی
مشــتریانی کــه بــه دنبــال حداکثــر نمــودن ســود و منفعــت خــود هســتند؛ چــه میــزان میتواننــد 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 ســلیقهای و شــخصی مقامــات ،نیازمنــد بازنگــری
 .1الوانــی ،ســیدمهدی ،نظریــه انتخــاب عمومــی و ضــرورت تحــول در ســاختار اداری ،مجلــه مطالعــات مدیریــت
(بهبــود و تحــول) ،شــماره  ،1378 ،24-23ص5
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اساســی اســت» .مــا در ایــن پژوهــش بــه جوانــب مرتبــط بــا ســوال فــوق خواهیــم پرداخــت .از اینــرو
بــدواً یــک چارچــوب مفهومـیاز بوروکراســی و آزادســازی اقتصــادی ارائــه خواهیــم داد و ســپس بــا بیان
شــاخصهای دهگانــه آزادســازی ،تحلیلــی بــر اهــم متغیرهــای مربــوط بــه هــر یــک از شــاخصها،
ایــرادات قانونــی و ضــرورت اصــاح ضوابــط و مقــررات مربوطــه خواهیــم داشــت .روش پژوهــش حاضــر
توصیفــی -تحلیلــی اســت و اطالعــات الزم از طریــق کتابخانـهای گــردآوری شــده اســت.

گفتار اول :مفاهیم بوروکراسی و آزادسازی اقتصادی
بند اول :بوروکراسی
لغــت بوروکراســی نخســتین بــار توســط وینســنت گرومــی 1در ســال  1765وضــع شــد .این لغــت امروز
بــار معنایــی منفــی پیــدا کــرده اســت .وقتــی ســخن از بوروکراســی بــه میــان میآیــد ،تصــور کاغذبــازی،
معطلیهــا و ســرگردانیها در ادارات ،مراحــل زایــد و بیفایــده اداری بــه ذهــن تداعــی میشــود در حالــی
کــه در واقــع امــر بوروکراســی جــزء الزم زندگــی مــدرن اســت .بوروکراتهــا ابــزار تحقــق خواس ـتهای
2
مــردم بهشــمار میرونــد و فعالیــت ســازمانهای دولتــی بــدون آنهــا غیرممکــن اســت.
بــه اعتقــاد برخــی اندیشــمندان ،آغــاز چنیــن بحثــی را بایــد ســال  1745قــرار داد کــه دوگورنــی
بــا ترکیــب دو کلمــه  Bureauو  Cracyآن را ابــداع کــرد .بــه عقیــده گیدنــز ، 4دوگورنــی از ایــن مفهــوم
بــرای تشــریح ویژگیهــای افــرادی اســتفاده کــرد کــه در قالــب کارگــزاران حکومــت در معــرض ابتــا
بــه نوعــی بیمــاری بودنــد کــه وی بــه آن ،عنــوان «جنــون اداری» داده بــود .دوگورنــی بــا طــرح ایــن
مســئله در واقــع اشــاره بــه سیســتمیاداری داشــت کــه در عیــن تقبــل مســئولیت سرنوشــت زندگــی
مــردم در یــک جامعــه ،کارگــزاران آن را در پیــچ و تــاب حاصــل از مقــررات ،عنکبــوتوار چنــان در
ن کــه نســبت بــه احــوال خــود آگاه باشــند ،تــوان پاســخگویی
تارهــای خــود اســیر بودنــد کــه بــیآ 
بــه هیــچ مشــکلی را نداشــتند .ایــن برداشــت از بوروکراســی ســپس در دوره انقــاب فرانســه در
ســده نوزدهــم در بســیاری از کشــورهای اروپایــی رواج یافــت و آزاداندیشــان از ایــن مفهــوم بــرای
نقــد رژیمهــای دیکتاتــوری و تقبیــح شــیوههای زیانبــار تنگنظرانــه و آمرانــه نادرســتی اســتفاده
3

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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میکردنــد کــه اصــوالً از ویژگیهــای رفتــاری کارگــزاران حکومتهــای مطلقــه اســت .ایــن ســنت
فکــری در هــر حــال ،اگرچــه در ســده نوزدهــم پــا گرفــت ،ولــی بــا توجــه بــه زمینههــای فکــری
مشــترکی کــه تــداوم تاریــخ را موجــب میشــود ،بــه ســده بیســتم هــم راه بــاز کــرد و جایگاهــی
تقریبــاً مطمئــن در خــط فکــری ایــن دوره از حیــات جامعــه پیــدا کــرد ،بــه طــوری کــه در اکثــر
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 ،مثـ ً
ا مبتــا بــه ســوءمدیریت اســت ،یــا
دســتخوش الابالیگــری اداری اســت ،یــا در آن از قــدرت سوءاســتفاده میشــود ،همــه را بــه گون ـهای
1
بــه بوروکراســی نســبت میدهنــد.
امــا نخســتین بــار ماکسوبــر 2جامعهشــناس بــزرگ ،اوایــل قــرن بیســت متوجــه اهمیــت
بوروکراســی شــد .از آنجــا کــه مهمتریــن مســئله وبــر ،مدرنیتــه و عقالنیــت مــدرن بــود ،ناچــار بــه
عطــف توجــه بــه ســمت ســازمانهای مــدرن گردیــد .وبــر دریافــت کــه مدرنیتــه از خــال نهادهــای
مــدرن هســتند کــه عقالنیــت مــدرن را متجلــی میکننــد .از دیــد وبــر ایــن امــر جــز بــا کمــک عاملــی
بنــام بوروکراســی غیــر ممکــن اســت .نــگاه وبــر بــه بوروکراســی و نهادهــای مــدرن مثبــت بــود گرچــه
3
مخاطراتــی را هــم بــرای آن برمیشــمرد امــا در مجمــوع نــگاه مثبتــی در ایــن مقولــه وجــود داشــت.
در همیــن راســتا آنتونــی داونــز ، 4در کتــاب معــروف خــود تحــت عنــوان «درون بوروکراســی» نیــز
نظــر تعدیــل شــدهتری را نســبت بــه انگیزههــای کارگــزاران بوروکراســی اظهــار م ـیدارد .وی معتقــد
اســت افــراد چــه در بخــش خصوصــی و چــه در بخــش عمومــی ،چــه در مناصــب دولتــی و چــه در
مشــاغل خصوصــی همــواره در پــی منافــع خــود میباشــند و انگیــزهی اصلــی آنهــا منفعتطلبــی
اســت .از دیــدگاه داونــز ،انگیزههایــی چــون احســاس افتخــار و ســربلندی در شــغل ،وفــاداری بــه
دولــت و شــأن و مرتبــت اجتماعــی ،باعــث میشــود کــه دولتمــردان و کارگــزاران بخــش دولتــی
5
منافــع و مصالــح عموم ـیرا در عملکردهــای خــود بــه صــور گوناگــون جلوهگــر ســازند .

 .1پاشــا ،ابراهیــم .از ســازمان رســمیتا بوروکراســی ،فصلنامــه علــوم اجتماعــی ،شــماره 13و( ،14بهــار و تابســتان،)1380
صص83-82
2-Max Weber.

 .3سرزعیم ،علی ،تحلیل اقتصادی سیاست (درآمدی برانتخاب عمومی) ،تهران :آثار اندیشه ،1389 ،صص95-94
4-Anthony Downs
 .5الوانی ،پیشین ،صص 7-5
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بند دوم :آزادسازی اقتصادی
آزادســازی اقتصــادی 1اصطــاح نســبتاً جدیــدی در ادبیــات اقتصادی اســت و ســابقه آن بــه دهههای
میانــی ســده بیســتم میــادی یعنــی زمانــی برمیگــردد کــه رونــد مداخــات روزافــزون دولتهــا در
فعالیتهــای اقتصــادی بــا بنبســت ناکارآمــدی روبــهرو شــد .در اواخــر ســالهای ۱۹۷۰میــادی،
چرخــش مهمــیدر سیاســتگذاریهای اقتصــادی در اغلــب کشــورهای دنیــا ،از توســعهیافتههای
صنعتــی گرفتــه تــا جوامــع جهــان ســومی ،صــورت گرفــت کــه بعدهــا بــه آزادســازی اقتصــادی معــروف
شــد .ایــن چرخــش در کشــورهای پیشــرفته صنعتــی در واقــع عکسالعملــی بــود بــه نتایــج ناخواســته
و زیانبــار دولتهــای رفــاه کــه بــا اهــداف خیــر برطــرف کــردن معضالتــی ماننــد فقــر ،نابرابــری در
توزیــع درآمــد و فقــدان پوش ـشهای بیم ـهای مناســب موجــب گســترش بــی ســابقه دخالــت دولــت
در عرصــه اقتصــادی شــده بودنــد .وضعیــت در اقتصادهــای جهــان ســومیبدتر بــود .کشــورهای تــازه
اســتقاللیافته ،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
میدانســتند .امــا واقعیــت تاریخــی نشــان داد کــه اقتصادهــای بســته دولتــی و سیاسـتهای حمایتــی
2
نتیجـهای جــز عملکــرد ضعیــف اقتصــادی و تــداوم فقــر و بیــکاری نــدارد.
از ســال  ،۱۹۹۵شــاخصهای متعــددی بــرای آزادســازی تعریــف شــدهاند و بــا اســتفاده از
3
مدلهــای تجربــی مــورد آزمــون قــرار گرفتهانــد ،کــه در ایــن رابطــه بــه «شــاخص بنیــاد هریتیــج»
میتــوان اشــاره کــرد .بــه طــور کلــی ،بنیــاد هریتیــج ده شــاخص را بــرای آزادســازی معرفــی کــرده
اســت کــه عبارتنــد از )1 :سیاســتهای تجــاری )2 ، 4بــار مالــی دولــت )3 ، 5دخالــت دولــت در
9
اقتصــاد )4 ، 6سیاســت پولــی )۵ ، 7جریــان ســرمایه و ســرمایهگذاری خارجــی )۶ ، 8قوانیــن بانکــداری
1-economic liberalization

 .2غنینژاد ،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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و قوانیــن مالیــه )۷ 1دســتمزدها و قیمتهــا (بــه اضافــه یارانههــا) )۸ ،2حمایــت از حقــوق مالکیــت
 )9 ،قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه راه انــدازی کســب و کار ،کــه در برگیرنــده قوانیــن کار و زیســت
محیطــی نیــز میشــود 4و  )10فعالیــت بــازار غیــر رســمی . 5همچنیــن میتــوان از شــاخصهای یــاد
6
شــده در مطالعــات کاربــردی آزادســازی نیــز بهــره جســت.
3

بــا بیــان تاریخچــه فــوق ،بنظــر میرســد ،آنچــه کــه تاکنــون تصمیمگیــران اقتصــادی را بــه
انحــراف کشــانده ،احتمــاالً ایــن تصــور نادرســت بــوده کــه نظــام بــازار آزاد رقابتــی در جهــت مصلحــت
عمومــیکار نمیکنــد ،فلــذا دولــت بایــد مدیریــت کل اقتصــاد را در اختیــار بگیــرد .آزادســازی
اقتصــادی بــه معنــای دقیــق بــه دنبــال اصــاح ایــن تصــور نادرســت اســت .امــا گاهــی در فرآینــد
ایــن اصالحــات ،متغیرهایــی پدیــد میآینــد کــه نــه تنهــا دولــت را در شــاخصهای آزادســازی یــاری
نمیکنــد بلکــه موجبــات فســاد همهگیــر را در شــاخصهای مذکــور باعــث میگــردد .از اینــرو مــا
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
اقتصــاد کالن ایــران هســتیم .بــا ایــن توضیــح پــس از بیــان مختصــری از مبانــی نظــری آزادســازی
اقتصــادی و فرآینــد آن در قوانیــن و مقــررات ایــران پــس از انقــاب اســامی ،گرههــای ذهنــی
تصمیمگیــران اقتصــادی را بازگــو و راهکارهــای عملــی بــرون رفــت از آن را در جهــت پیشــگیری از
فســاد بیــان خواهیــم کــرد.

گفتار دوم :آزادسازی در نظام اقتصادی ایران
اقتصــاد ایــران در دو دهــه منتهــی بــه انقــاب اسالمیســال 1357در جهــت افزایــش دخالــت
دولــت در فعالیتهــای اقتصــادی تحــول یافتــه بــود و بــا وقــوع انقــاب ایــن تحــول وارد مرحلــه
جدیــد و گســتردهتری شــد .ورود مســتقیم دولــت بــه فعالیتهــای اقتصــادی از ســالهای ۱۳۴۰
رو بــه فزونــی نهــاد و تقریبــاً همــه بخشهــای اقتصــادی اعــم از کشــاورزی و صنعــت را در بــر
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.

 .6رحیمیبروجردی ،علیرضا ،آزادسازی اقتصادی از تئوری تا عمل ،تهران :انتشارات سمت ،چاپ دوم ،1395 ،صص
19 -18
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گرفــت .بــا آغــاز انقــاب اســامیدر ســال ۱۳۵۷رونــد دولتــی شــدن اقتصــاد ایــران شــتاب بیشــتری
گرفــت؛ گرچــه بایــد تاکیــد کــرد کــه چگونگــی ایــن رونــد متفــاوت از قبــل بــود .ایــن بــار مداخلــه
دولــت در اقتصــاد نــه صرف ـاً از طریــق افزایــش هزینههــا در بودجــه عمومــی دولــت بلکــه بیشــتر از
طریــق گســترش مالکیــت دولتــی بــر واحدهــای اقتصــادی و مداخلــه مســتقیم در بازارهــای مختلــف
صــورت گرفــت .در نخســتین ســالهای انقــاب اســامیبخشهای وســیعی از صنعــت کشــاورزی
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 انقــاب بــه علــت
ســیطره ایدئولــوژی چــپ بــر اندیش ـهها حاکــم بــود ،نقــش اساســی در تضعیــف بخــش خصوصــی و
دولتــی کــردن اقتصــاد داشــت .در فاصلــه زمانــی میــان پیــروزی انقــاب اســامیدر  ۲۲بهمــن ۱۳۵۷
تــا تشــکیل مجلــس قانونگــذاری جدیــد ،شــورای انقــاب اقتــدار تصویــب قوانیــن (مصوبههــای)
حکومتــی بــود .طــی ایــن مصوبههــا کــه در غیــاب مجلــس قانونگــذاری حکــم قانــون را داشــتند،
بخــش گســتردهای از مالکیتهــای بخــش خصوصــی ،حقــوق و اختیــارات بنگاههــا و موسســات فعــال
در ایــن بخــش بــه دولــت و موسســات وابســته بــه دولــت یــا نهادهــای تــازه تاســیس وابســته بــه قــدرت
1
سیاســی انتقــال یافــت.
بــا ملــی شــدن کلیــه بانکهــای کشــور ،دولــت کل نظــام اعتبــارات کشــور را در اختیــار گرفــت
و بــا تعییــن حجــم و نــرخ اعتبــارات اعطایــی از یــکســو و نــرخ بهــره پرداختــی بــه ســپردهها از
ســوی دیگــر ،بــه تخصیــص دســتوری منابــع پولــی در اقتصــاد ملــی روی آورد .تخصیــص وام بــا نــرخ
بهرههــای یاران ـهای دولــت در ســالهای پیــش از انقــاب رواج داشــت امــا مقــدار آن در مجمــوع تــا
آغــاز دهــه  ۱۳۵۰کــه مصــادف اســت بــا افزایــش چش ـمگیر درآمدهــای مالــی دولــت ،چنــدان قابــل
مالحظــه نبــود .بــا افزایــش تــوان مالــی دولــت و گســترش مداخــات در تخصیــص اعتبــارات بانکــی
بــه ویــژه پــس از انقــاب اســامیحجم یارانههــای ناشــی از نــرخ بهــره ابعــاد بیســابقهای بــه خــود
2
گرفــت.
همچنیــن در عرصــه اقتصــاد کالن ،کســری بودجههــای مزمــن بــه افزایــش نقدینگــی و تــورم
دامــن زد .دولــت بــرای مقابلــه بــا معضــل تــورم و حمایــت از اقشــار کمدرآمــد ،سیاســت تثبیــت
 .1رشیدی ،علی ،اقتصاد مردمساالر ،انتشارات آوای نور ،1377 ،صص62-58

 .2صالحــی اصفهانی،هــادی و طاهریپــور ،فــرزاد ،مخــارج خــارج از بودجــه و سیاســتهای مالــی در ایــران ،در
مجموعــه اقتصــاد ایــران ،موسســه عالــی پژوهــش در برنامهریــزی و توســعه ،1378 ،ص289
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قیمتهــا و کنتــرل اداری را در پیــش گرفــت کــه بــه نوبــه خــود لطمــه دیگــری بــر تولیــد ملــی
زد .در نتیجــه ایــن سیاســتها بازارهــای ســیاه رونــق گرفــت و شــکاف میــان قیمتهــای دوگانــه
بــه رانتجویــی در اقتصــاد دامــن زد 1.در چنیــن وضعیتــی بــود کــه نخســتین برنامــه پنــج ســاله
توســعه اقتصــادی پــس از انقــاب در ســال  ۱۳۶۸تدویــن شــد و بــه تصویــب رســید .اجــرای سیاســت
یکسانســازی نــرخ ارز از ســوی بانــک مرکــزی ،کــه در آغــاز ســال  ۱۳۷۲یعنــی ســال پایانــی برنامــه
پنجســاله اول ،صــورت گرفــت ،نتوانســت رونــد افزایشــی نــرخ ارز را متوقــف کنــد و علیرغــم ناکامـیدر
کنتــرل نوســانات بــازار ارز و کاهــش درآمدهــای ارزی دولــت ،متاســفانه رویکــردی خوشبینانــه و
نادرســت بــود.
از ســوی دیگــر؛ اجــرای خصوصیســازی ،کــه از همــان آغــاز بــه یکــی از معضــات بــزرگ در
کشــور مــا تبدیــل شــده اســت ،متاثــر از نهادهــای متولــی ایــن امــر و نحــوه تصمیمگیــری آنهــا
بــود 2.متاســفانه از مجمــوع تصویبنامههــای دولــت و مصوبههــای مجلــس دربــاره خصوصیســازی
میتــوان چنیــن اســتنباط نمــود کــه ایــن واگذاریهــا نوعــی توزیــع امتیــاز بــوده و بیشــترین توجــه
آنهــا معطــوف بــه انصــاف در توزیــع و رعایــت اولویــت بــرای برخــی گروههــا و اقشــار بــوده اســت.
ایــن اقــدام بــا اهــداف خصوصیســازی کــه همانــا جلوگیــری از اتــاف منابــع ،حیــف و میــل و فســاد
اقتصــادی توســط بنگاههــای دولتــی اســت ،همــواره در تعــارض بــوده اســت.
در همیــن راســتا ،ابالغیــه سیاســتهای کلــی اصــل  ۴۴قانــون اساســی نیــز کــه بــرای آینــده
اصــاح ســاختاری اقتصــاد ایــران بســیار امیدبخــش بــود ،انتظــارات را بــرآورده نکــرد .متاســفانه قانــون
اجرایــی کــردن سیاس ـتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی بیــش از انــدازه الزم مطــول و متضمــن
مــواردی متناقــض و ناســازگار بــا اهــداف اصلــی ابالغــی اســت و جــای جــای آن حکایــت از تفکــر
3
دیوانســاالرانه و دولتمدارانــه نویســندگان آن دارد.
بــا ایــن مقدمــه امــا بنظــر میرســد ،تمامیچالشهــای آزادســازی اقتصــادی ایــران را نمیتــوان
بــه نقائــص و ایــرادات نظــام قانونگــذاری معطــوف ســاخت ،زیــرا در بســیاری از مــوارد ،عوامــل و
متغیرهایــی وجــود دارنــد کــه از نظــام اجــرا و بخصــوص بوروکراســی حاکــم بــر ســازمانها و ادارات
ناشــی میشــود .از اینــرو بــرای بررســی ایــن عوامــل ،بــا مبنــا قــرار دادن شــاخصهای دهگانــه
 .1غنینژاد ،پیشین ،ص185
 .2غنی نژاد ،همان منبع ،ص192
 .3غنی نژاد ،همان منبع ،ص197
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آزادســازی اقتصــادی بنیــاد هریتیــج ،مهمتریــن چالشهــای ایــن نهــاد از دیــدگاه نظــام اداری مــورد
نقــد و تحلیــل قــرار گرفتــه و بــرای رفــع مشــکالت موجــود ،پیشــنهادات و راهکارهــای الزم ارائــه
گردیــده اســت.

گفتــار ســوم :بوروکراســی و چالشهــای پیــشرو در آزادســازی
اقتصــادی ایــران
در هــر یــک از شــاخصهای دهگانــه بــرای آزادســازی اقتصــادی ،عوامــل و متغیرهایــی وجــود
دارد کــه میتواننــد در ســطح آزادســازی موثــر باشــند .ایــن عوامــل بنــا بــه سیاس ـتهای اتخــاذی در
قوانیــن و مقــررات اقتصــادی هــر کشــور متفــاوت اســت .متغیرهــای شــاخصهای مذکــور میتواننــد
در بــروز فســاد مالــی ،فســاد دســتگاه قضایــی ،فســاد در خدمــات عمومــی و ســایر زمینههــای فســاد
موثــر باشــند.
مهمتریــن وجــه آزادســازی ،امتنــاع دولــت از هــر نــوع دســتکاری در ســاز و کار بــازار بــه ویــژه
قیمتگــذاری دســتوری و سیاسـتهای حمایتــی اســت از اینــرو در هــر یــک از متغیرهــای شــاخصها
بایــد سیاســت قابــل قبولــی بــرای دوری از ناکارآمدیهــا اتخــاذ شــود.
عوامــل و متغیرهایــی کــه در ســطح آزادســازی نظــام اقتصــادی ایــران موثرنــد ،لیکــن بــا اعمــال
موانــع و محدویتهــای ســاختاری ،همــواره بــا مشــکالت بســیاری مواجــه بودهانــد را میتــوان بــه
تفکیــک هــر یــک از شــاخصهای دهگانــه بدیــن شــرح بیــان نمــود:

بند اول« :سیاستهای تجاری»
یکــی از عوامــل مهــم و مــورد توجــه در شــاخص سیاس ـتهای تجــاری؛ نــرخ تعرفههــای بــاالی
گمرکــی ،موانــع گمرکــی غیرتعرفـهای و فســاد در خدمــات گمرکــی اســت .بــر اســاس مــاده  2قانــون
امــور گمرکــی ،گمــرک جمهــوری اســامیایران ســازمانی دولتــی تابــع وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
اســت کــه بــه عنــوان مرزبــان اقتصــادی کشــور نقــش محــوری و هماهنــگ کننــده را در مبــادی ورودی
و خروجــی کشــور دارد و مســؤول اعمــال حاکمیــت دولــت در اجــرای قانــون امــور گمرکــی و ســایر
قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه صــادرات و واردات و عبــور (ترانزیــت) کاال و وصــول حقــوق ورودی و
عــوارض گمرکــی و مالیاتهــای مربوطــه و الزامــات فنــی و تســهیل تجــارت اســت.
143

مفهوم و مصادیق سوءاستفاده از مقام و موقعیت
اداری در رویه شــعب دیوان عدالت اداری

علیرغــم اینکــه طــی دو دهــه اخیــر ،تحــوالت بســیاری در وظایــف و ماموریتهــای گمــرکات
کشــور ایجــاد شــده اســت کــه منجملــه میتــوان از اســتقرار ســامانه جامــع گمــرک و پنجــره واحــد
تجــارت فرامــرزی نــام بــرد ،لیکــن ســاختار گمــرک ایــران همــواره از برخــی ســاختارهای ســنتی و
کثــرت ضوابــط رنــج میبــرد کــه از یکســو وظیفــه اعمــال کنترلهــا ،محدودیتهــا و ممنوعیتهــای
قانونــی را بــر آن تحمیــل میکنــد و از ســوی دیگــر ،وظیفــه ایجــاد تســهیالت قانونــی و تســریع در
ترخیــص کاال از آن انتظــار م ـیرود.
بــه عقیــده بســیاری از کارشناســان ،1منشــأ ایــن تعــارض ،کــه همــواره ایــن ســازمان را از جانــب
طیفهــای مختلــف خدمتگیرنــدگان (ذینفعــان) تحــت فشــار و انتقــاد قــرار میدهــد ،در وجــود
عوامــل ذیــل اســت:
 -1دههــا کنوانســیون و معاهــده بینالمللــی( بیــش از  28قانــون و مقــررات مرتبــط بــا وظایــف
گمرکــی و بیــش از  22کنوانســیون و موافقتنامههــای بینالمللــی گمرکــی ) 2بهمنظــور ایجــاد و
یکسانســازی تســهیالت ،اعمــال کنتــرل بــر کاالهــای خــاص ،ســاده و هماهنگســازی رویههــای
گمرکــی ،توســط ســازمان ملــل متحــد و ســایر ســازمانهای بینالمللــی از جملــه ســازمان جهانــی
گمــرک تدویــن و بــه مرحلــه اجــرا در آمــده اســت.
 -2بیــش از  25وزارتخانــه و دســتگاه دولتــی یــا وابســته بــه دولــت ،از طریــق نظــارت و اعمــال
کنتــرل و صــدور مجــوز و یــا همــکاری ،مســتقیماً بــا گمــرک (صــادرات ،واردات ،ترانزیــت) در ارتبــاط
و تعامــل قــرار دارنــد .وجــود قوانیــن متضــاد و صــدور دســتورالعمل و بخشــنامههای متعــدد و متضــاد
و خلقالســاعه توســط ســازمانهای متولــی و لــزوم اجــرای آن توســط گمــرک بــدون توجــه بــه مفــاد
قانــون مدنــی ،آییننامــه داخلــی دولــت و قانــون مقــررات صــادرات و واردات در خصــوص نحــوه اجــرا و
ابــاغ و ...یکــی از مهمتریــن علــل و عوامــل کنــدی انجــام تشــریفات گمرکــی و طوالنــی شــدن زمــان
ترخیــص اســت.
 70 .1خان 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
 . .2قانــون امــور گمرکــی مصــوب  ،1390قانــون مقــررات صــادرات و واردات مصــوب  ،1372قانــون حمــل و نقــل و عبــور
کاالهــای خارجــی از قلمــرو ج.ا.ا مصــوب  1374و آییننامــه اجرایــی قانــون تشــویق و حمایــت ســرمایهگذاری خارجــی
مصــوب  1381در مصوبــات داخلــی و کنوانســیون گمرکــی ( TIRتســریع حمــل و نقــل بینالمللــی) اجــرا شــده در ســال
 ،1949کنوانســیون کیوتــو (هماهنگســازی رویههــای گمرکــی) اجــرا شــده در ســال  1974در امــور بینالمللــی از اهــم
ایــن قوانیــن و مقــررات بشــمار میآینــد.
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 -3واگــذاری برخــی از وظایــف گمــرک بــه ســایر ســازمانها در طــی ســالیان گذشــته ،از جملــه
فــروش امــوال تملیکــی ،رســیدگی و کشــف قاچــاق ،آزمایشــگاههای تخصصــی گمــرک و برخــی
وظایــف حاکمیتــی گمــرک بــر اســاس برخــی قوانیــن ،موجــب ضعیفتــر شــدن گمــرک و کاهــش
اختیــارات آن شــده اســت.
 -4عــدم وجــود زیــر ســاختهای ارتباطی(ســخت افــزاری و نــرم افــزاری) مناســب و پایــدار در
گمــرکات اجرایــی کشــور کــه در دورتریــن نقــاط ممکــن و در مرزهــا مســتقر هســتند.
 -5وجــود ســامانههای مــوازی در ســایر ســازمانها و دوبارهکاریهــای مــداوم و ورود اطالعــات
متعــدد ،همــواره مانــع از تســریع در امــور گمرکــی محســوب میشــوند.
بدیهــی اســت در ایــن مولفــه ،دســتیابی بــه ســطوح بــاالی آزادســازی تجــاری در نظــام اقتصــادی
ایــران ،مســتلزم اصــاح قوانیــن و مقــررات گمرکــی بهویــژه در تعییــن منطقــی و منصفانــه نــرخ
تعرفههــای گمرکــی و نیــز تقویــت دســتگاه نظــارت در پیشــگیری از فســاد زنجیــرهای خدمــات
گمرکــی بــه نفــع گروهــی خــاص اســت.

بند دوم« .بار مالی دولت»
متغیرهــای تاثیرگــذار در شــاخص «بــار مالــی دولــت» را میتــوان در نرخهــای نهایــی مالیــات
بــر درآمدهــای بــاال و متوســط و مالیــات بــر شــرکتها جســتجو نمــود .یــک برنامــه جامــع مالیــات
بــر درآمــد میتوانــد 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 اصــاح نظــام مالیاتــی مــورد تاکیــد قــرار داده اســت را بخصــوص در
مــواردی همچــون :کاهــش بــار مالیــات از دوش خانوارهــای کمدرآمــد و تقویــت مدیریــت مالیاتــی و
1
سادهســازی قوانیــن مالیاتــی و نظامهــای اطالعاتــی مــورد توجــه قــرار دهــد .
از ســوی دیگــر ،الزم اســت تــا معافیتهــای مالیاتــی کــه اغلــب بــه فســاد اجتماعــی ،اقتصــادی و
سیاســی منجــر میشــود ،بیــش از پیــش مــورد نظــارت قــرار گیــرد زیــرا ایــن امتیــاز کــه اساس ـاً بــا
برنامهریــزی گروههــای ذینفــع و بــه بهانــه ایجــاد زمینــه بــرای توســعه ســریع ســرمایهگذاری در
 .1رحیمیبروجردی ،پیشین ،ص 20
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بخشهــای مختلــف و بــه منظــور حمایــت از صنایــع داخلــی و اقشــار آســیبپذیر و یــا رشــد تولیــدات
و گســترش فرهنــگ و آمــوزش عمومــی و جلــب مشــارکت مــردم در فعالیتهــای مختلــف و بســیاری
از دالیــل زیبنــده ،و بــا اعمــال قوانیــن خــاص بوجــود میآیــد ،باعــث ایجــاد فشــار مالیاتــی ســنگین
بــر دیگــر گروههــای جامعــه خواهــد شــد.

بند سوم« .دخالت دولت در اقتصاد»
بــه عقیــده برخــی صاحبنظــران اقتصــادی؛ اشــکال اقتصــاد ایــران در دولتــی بــودن یــا دولتــی
نبــودن آن نیســت؛ بلکــه قبــل از آن ،اشــکال اقتصــاد ایــران در ایــن اســت کــه دولــت در حوزههایــی
کــه نبایــد حضــور داشــته باشــد ،حضــور پررنــگ دارد و در حوزههایــی کــه بایــد حضــور داشــته باشــد،
حضــور کمرنــگ دارد .بــه عنــوان مثــال دولــت در حوزههایــی همچــون :ســامت و بهداشــت و دارو
اقدامیخــاف قانــون اساســی از طریــق خصوصیســازی و آزادســازی گســترده در بخــش بهداشــت،
انجــام میدهــد ،ایــن در حالــی اســت کــه طبــق قانــون اساســی ،بهداشــت و ســامت از حوزههایــی
اســت کــه دولــت بایــد نقــش گســترده در آن داشــته باشــد و ایــن بــه معنــای اقتصــاد دولتــی نیســت.
همچنیــن در حــوزه مســکن کــه طبــق قانــون اساســی تامیــن ســرپناه جــزو وظایــف دولــت اســت؛
امــا شــاهد آنیــم کــه دولــت ایــن حــوزه را رهــا کــرده و در اقداماتــی مقطعــی در بعضــی از دورههــا
نتوانســته اســت بــا طــرح ناقــص مســکن مهــر مشــکل مســکن را حــل کنــد .در مقابــل دخالــت
دولــت در تولیــد محصــوالت و یــا مالکیــت آن بــر مشــاغل و صنایــع بخصــوص در خودروســازی محــل
ایــراد اســت 1.انحــراف در نظــام تصمیمگیــری و سیاســتگذاری اقتصــادی در ایــران از آنجــا منشــأ
میگیــرد کــه مقامــات؛ باورهــا ،ســایق و ایدههــای شــخصی خــود را بــه نفــع خــود و یــا گروهــی
خــاص ،اســاس تصمیمگیــری قــرار میدهنــد.

بند چهارم« .سیاست پولی»
علیرغــم اینکــه تجربــه بســیاری از کشــورها عمــ ً
ا نشــان داده اســت کــه وجــود یــک ســازمان
مســتقل در راهبــری و مدیریــت سیاســت مالــی ،میتوانــد بــه نحــو چشــمگیری کارایــی آن را در
اقتصــاد افزایــش دهــد ،لیکــن در ایــران ،شــاهد تشــتت ســاختاری و تصمیمگیــری در سیاس ـتهای
پولــی و مالــی هســتیم ،چنانکــه مدیریــت سیاســت مالــی بــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و
طراحــی و بودجهبنــدی بــه ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی محــول شــده و متولــی سیاســتهای
 .1خوشچهره ،محمد ،دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد ،اقتصاد آنالین1392 ،
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پولــی ،بانــک مرکــزی اســت کــه مســتقیماً زیــر نظــر رئیسجمهــور فعالیــت میکنــد .اقتصاددانــان
بــرای اصــاح ســاختار اقتصــادی کشــور ،مدیریــت واحــد هزینههــا را پیشــنهاد میکننــد بنحــوی کــه
اعتقــاد دارنــد خزانــه هــر کجــا کــه باشــد ،بودجــه مملکــت نیــز بایــد همانجــا تنظیــم شــود .از اینــرو
معتقدنــد کــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در مقــام متولــی سیاســت مالــی کشــور ،بایــد مســئولیت
بودجهبنــدی را نیــز تقبــل کنــد .بــر ایــن اســاس الزم اســت تــا سیاسـتهای پولــی کشــور بــه عهــده
بانــک مرکــزی بــا ســاختاری مســتقل باشــد ،زیــرا تاثیــر و نفــوذ رئیسجمهــور بنــا بــه تجربــه نشــان
داده اســت کــه سیاس ـتهای پولــی از کارایــی میافتنــد و بالتبــع مانــع از تثبیــت قیمتهــا و رشــد
اقتصــادی مــورد انتظــار خواهــد شــد 1.بنابرایــن الزم اســت تــا بــه منظــور جلوگیــری از فشــارهای
بیرونــی و تاثیــر گروههــای ذینفــع ،بانــک مرکــزی بــا اســتقالل کامــل بــه حیــات خــود ادامــه دهــد
زیــرا ماهیــت سیاس ـتهای پولــی ایجــاب میکنــد کــه آن مرجــع فــارغ از تاثیــر و نفــوذ اشــخاص و
یــا گروهــی خــاص باشــد.

بند پنجم«.جریان سرمایه و سرمایهگذاری خارجی»
مطالعــه در اقتصــاد کشــورهای درحــال توســعه نشــان میدهــد کــه نمیتــوان نقــش موثــر منابــع
و ســرمایههای خارجــی را در افزایــش تولیــد ،تامیــن اشــتغال و حفــظ و تــداوم رشــد اقتصــادی ،نادیــده
گرفــت .ایــن نــوع ســرمایهگذاری ،بــرای آنکــه منجــر بــه انحصــار و یــا بــروز فســاد نشــود ،مســتلزم
اتخــاذ سیاس ـتهای مناســب در حــوزه روابــط سیاســی و اقتصــادی و توجــه بــه برخــی ویژگیهــای
خــاص در وضــع قوانیــن و مقــررات مربوطــه اســت 2.تبییــن اهــداف کوتاهمــدت یــا بلندمــدت در
نحــوه انجــام ســرمایهگذاری ،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
ســرمایهگذاریهای خارجــی و مشــارکت از طریــق خریــد ســهام شــرکتهای داخلــی؛ میتواننــد از
جملــه عوامــل قابــل قبــول در کاهــش زیانهــای 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 زمینههــای آزادســازی مالــی ،قانــون برنامــه
 .1رحیمیبروجردی ،پیشین ،ص 20
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ســوم توســعه اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی در نخســتین گام ،بــا محوریــت ســاماندهی بــازار مالــی
و خصوصــاً سیســتم بانکــی ،بخشــی از خالهــای موجــود را بــا پیشبینــی تدابیــری همچــون-1 :
ممنوعیــت اســتقراض دولــت از بانــک مرکــزی و سیســتم بانکــی بــرای جبــران کســری بودجــه -2
ایجــاد حســاب ذخیــره ارزی و  -3صــدور مجــوز انتشــار اوراق مشــارکت توســط بانــک مرکــزی جهــت
کنتــرل نقدینگــی؛ رفــع نمــوده اســت.
بــه دنبــال ایــن تصمیمــات ،همچنیــن الیحــه قانــون بانکــداری در ســال  1392تدویــن و پــس از
چنــد مرحلــه ویرایــش نهایت ـاً در ســال  1395نهایــی شــد .براســاس ایــن الیحــه برخــی کاســتیها و
موانــع اجــرای صحیــح عملیــات بانکــی بــدون ربــا ،کــه منطبــق بــا موازیــن شــرع مقــدس اســام اســت،
از ســوی برخــی صاحبنظــران حقــوق بانکــی و کارشناســان بانکــداری بــه شــرح ذیــل شناســایی شــده
1
اســت :
 .1ضعفهــا و کاســتیهای قوانیــن موجــود بــه ویــژه در زمینــه نظــارت مؤثــر و کارآمــد بــر
بانکهــا و ســایر مؤسســات اعتبــاری تــا حــد امــکان مرتفــع گردیــده اســت ،قوانیــن و اســناد باالدســتی
و مرجــع از جملــه ســند چش ـمانداز جمهــوری اســامیایران و سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و قوانیــن و مقــررات متعــدد موجــود در زمینــه پولــی و بانکــی تجمیــع و
یکپارچهســازی شــده اســت.
 .2اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز به نحو بازدارنده و مؤثری ،جرمانگاری گردیده است.
 .3قواعــد و حداقلهــا و الزامــات حاکمیــت شــرکتی در مؤسســات اعتبــاری بــه نحــوی کــه
مالکیــت از مدیریــت جــدا و نظــارت از اجــرا مســتقل باشــد ،تبییــن شــده اســت.
 .4بــا توجــه بــه تجربیــات حاصلــه از اجــرای بیــش از ســه دهــه قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا،
روشهــای تجهیــز و تخصیــص منابــع دســتخوش تغییــرات عمــدهای شــده اســت.
 .5امــکان اعمــال نظــارت مؤثــر و کارآمــد توســط بانــک مرکــزی جمهــوری اســامیایران بــر نظــام
پولــی و بانکــی کشــور بــا بهرهگیــری از منابــع مختلــف بینالمللــی چــون اســتانداردها و رهنمودهــای
نظارتــی مراجــع بینالمللــی نظــارت بانکــی فراهــم شــده اســت.
 .1لوایح قوانین بانک مرکزی و بانکداری رونمایی شد:
www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/50914/18/5/1395
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 .6بــه مقــررات انتظام ـیو آییــن رســیدگی بــه تخلفــات مؤسســات اعتبــاری بــه نحــو مبســوطی
پرداختــه شــده اســت.
 .7احــکام مربــوط بــه صنــدوق ضمانــت ســپردهها بــا هــدف تأدیــه فــوری وجــوه ســپردهگذاران
خــرد در مواقــع توقــف و انحــال مؤسســات اعتبــاری بــا جزییــات بیشــتری مقــرر گردیــده اســت.
 .8چارچــوب مقرراتــی مربــوط بــه توقــف ،بازســازی ،ورشکســتگی ،انحــال و تصفیــه مؤسســات
اعتبــاری کــه بایــد کامــ ً
ا متفــاوت از مقــررات ســایر شــرکتها باشــد و در حــال حاضــر ،خألهــای
بســیاری در ایــن رابطــه وجــود دارد ،تقویــت شــده اســت.
 .9تأســیس نهادهــای پشــتیبان نظــام بانکــی همچــون کانــون بانکهــا ،مؤسســات اعتبارســنجی و
شــرکتهای مشــاور ســرمایهگذاری در الیحــه پیشبینــی شــده اســت.
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) ســپردههای بانکــی و نحــوه دریافــت و پرداخــت تغییــر کــرده اســت و بحــث
چالــش برانگیــز جریمــه تاخیــر و وجــه التــزام جنبــه قانونــی یافتــه اســت .همچنیــن در ایــن طــرح
الزاماتــی بــرای ایجــاد شــفافیت و اجتنــاب از تعــارض منافــع در بانکهــا و بانــک مرکــزی تعریــف
شــده اســت .شناســایی بــازار پــول ،نقــش شــورای فقهــی ،تاســیس بانــک توســعه ،تحــوالت در هیــات
انتظام ـیاز دیگــر ویژگیهــای ایــن طــرح اســت.
علیرغــم تدابیــر فــوق امــا بنظــر میرســد ،نظــام بانکــداری ایــران کمــاکان دارای چالشهــای بزرگــی
اســت ،زیــرا سوءاســتفادهها و اختالسهــای کالن ســالهای اخیــر کــه منشــأ اغلــب آنهــا در نقــص
قوانیــن و روابــط غیرقانونــی و رانتهــای میــان برخــی از مقامــات بــا مدیــران ارشــد بانکــی بــوده اســت،
کمــاکان نیــز میتوانــد وجــود داشــته باشــد .بــه عنــوان مثــال ،در الیحــه قانــون بانکــداری ،هیــات عالــی
باالتریــن مرجــع سیاسـتگذاری ،وضــع مقــررات و نظــارت بــر حســن اجــرای قوانیــن در بانــک مرکــزی
بــوده و هیچگونــه تناســبی بیــن ســختگیریها و محدودیتهــای شــدید قانونــی در مــورد اعضــای ایــن
هیــات و جبــران خدمــت آنــان وجــود نــدارد .همیــن عامــل میتوانــد ضربههــای 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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اســت ،باعــث میشــود تــا همچنــان رابطــه بانــک مرکــزی بــا قــوه مجریــه ماننــد ســایر دســتگاههای
دولتــی باشــد؛ نقــدی کــه پیــش از ایــن بــر اســتقالل کامــل بانــک مرکــزی مطــرح شــد.
عــدم پیشبینــی نــرخ شــناور آزاد ،ســکوت طــرح در جایگزینــی وثایــق بانکــی ،اختیــار رییــس
جمهــور در تغییــر یــک عضــو اجرایــی ،ابهــام در مصوبــات شــورای فقهــی از حیــث الزمالرعایــه بــودن آن،
بــه حداقــل رســاندن عقــود مشــارکتی و افزایــش عقــود مبادلـهای کــه احتمــال شــدت گرفتن تســهیالت
صــوری را باعــث میشــود ،از دیگــر ایــرادات وارده بــه ایــن طرحانــد کــه هــر یــک میتواننــد بــه نوبــه
خــود ،بــار بوروکراســی و فســاد سیســتماتیک را بــر دوش نظــام بانکــداری ایــران تحمیــل کننــد.

بند هفتم« .دستمزدها و قیمتها»
آزادســازی و کنتــرل قیمتهــا و همچنیــن قوانیــن قیمتگــذاری و پرداخــت یارانههایــی کــه
قیمتهــا را تحــت تاثیــر قــرار میدهنــد ،از متغیرهــای تعیینکننــده شــاخص «دســتمزدها و
قیمتهــا» هســتند.
در مبحــث یارانههــا؛ در ایــران طرفــداران بــازار ،در برنامههــای اول ،دوم و ســوم توســعه اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی ،آزادســازی قیمتهــا را دنبــال كردهانــد .ایــن گــروه از اقتصاددانــان بــه تأســی
از تئوریهــای لیبرالــی ،معتقدنــد اگــر قیمتهــا آزاد شــود ،الگــوی مصــرف تغییــر كــرده ،بهــرهوری
بــاال رفتــه و سیســتم اقتصــادی در فرآینــدی تدریجــی و البتــه خــودكار ،اصــاح میشــود .در برابــر
ایــن گــروه ،طیفــی دیگــر از اقتصاددانــان ،تقــدم را بــه خصوصیســازی میدهنــد .براســاس تفكــر
نهادگرایانــه آنــان ،مشــكل ،ســاختار دولتــی اقتصــاد اســت كــه حتــی اگــر قیمتهــا هــم آزاد شــود،
انحصــار دولتــی ،اجــازه اصــاح نــداده و جــز انتقــال بــار قیمتــی بــه مــردم ،نتیج ـهای دیگــر عایــد
نمیشــود.
برخــاف آنچــه کــه دولتهــای نهــم و دهــم از آن بــه عنــوان «گســترش عدالــت» یــاد میکردنــد
و آن را در اولویتهــای اصلــی خــود قــرار میدادنــد ،بــه تبعیــت از طرفــداران بــازار ،قانــون هدفمنــدی
یارانههــا از ســال  1389اجــرا شــد و شــیب تنــد آزادســازی قیمتهــا در دولتهــای کنونــی نیــز
بــا ســه برابــر کــردن قیمــت بنزیــن کــه بــه تاســی از افزایــش بــی حــد و حصــر قیمــت دالر صــورت
گرفــت ،تــاش بــرای آزادســازی قیمتهــا را بــه باالتریــن انــدازه خــود رســاند و بــدون آن کــه تحلیلــی
متناســب بــا ســطح درآمدهــای مــردم داشــته باشــد ،تصمیــم بــه اختصــاص یاران ـهای دیگــر تحــت
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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 صاحبنظــران ،اینکــه
چــه تغییــری در اوضــاع جامعــه ایرانــی ،در مقایســه بــا ســالیان قبــل ،روی داده كــه تصمیمگیــران،
برخــاف گذشــته ،راه را بــرای اصــاح نظــام یاران ـهای همــوار دیدهانــد؟ آیــا محیــط كس ـبوكار بــرای
فعالیتهــای ســالم اقتصــادی ،مهیاتــر از قبــل شــده؟ یــا کــه سیاســتهای حمایتــی كاراتــری
اندیشــیده شــده اســت؟ پرس ـشهایی اســت کــه اقتصاددانــان دولــت بایــد بــدان پاســخ دهنــد .امــا
آنچــه حائــز اهمیــت اســت ،اینکــه مقامــات پاســخی بــرای اصــاح نظــام عدالــت یاران ـهای و جلــب
اعتمــاد و افــکار عمومــی در اجــرای ایــن طــرح ندارنــد و ایــن تصمیــم متاســفانه منجــر بــه بحرانهایــی
شــده اســت کــه در نتیجــه فســاد سیســتماتیک دولتــی بــرای فــرار از شــرایط بــد اقتصــادی ناشــی از
تحریمهــا بویــژه بــرای اقشــار آســیبپذیر و محــروم بوجــود آمــده اســت.

بند هشتم«.حمایت از حقوق مالکیت»

در ایــن خصــوص ،بحــث در موضــوع «احتــرام بــه حقــوق مالکیــت در قانــون اساســی جمهــوری
اســامیایران» میتوانــد مــا را بــه مفاهیــم بنیادیــن ایــن حــق و مــوارد ســلب مالکیــت ناشــی از
عوامــل فــوق رهنمــون ســازد .در اصــول 22و  47قانــون اساســی جمهــوری اســامیایران بــه موضــوع
احتــرام بــه مالکیــت پرداختــه شــده اســت.
مطابــق اصــل « ،۲۲حیثیــت ،جــان ،مــال ،حقــوق ،مســکن و شــغل اشــخاص از تعــرض مصــون
اســت مگــر در مــواردی کــه قانــون تجویــز کنــد» .در ایــن اصــل ،برخــاف عــرف نــگارش اصــول قانــون
اساســی ،حیثیــت ،جــان ،مــال ،حقــوق ،مســکن و شــغل در کنــار هــم قــرار گرفتهانــد .در خصــوص
حیثیــت ،جــان و شــغل ،ایــن قیــد ناظــر بــه مــواردی اســت کــه شــخصی بعــد از رســیدگی قضایــی
مشــمول مجازاتهایــی چــون اعــدام یــا انفصــال از شــغل و ...میشــود .در مــورد مســکن نیــز ایــن
قیــد ناظــر بــه مــوردی اســت کــه دادســتان بــرای کشــف جــرم یــا اهــداف قانونــی دیگــر ،دســتور ورود
و تفتیــش منــزل مظنــون را صــادر میکنــد .امــا در مــواردی کــه قانــون اجــازه تعــرض بــه مــال افــراد
1
را میدهــد ایــن اصــل میتوانــد موجــب ســوء برداشــت شــود.
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
 .1امینــی ،منصــور و کاشــانی ،ســیدصادق ،احتــرام بــه حــق مالکیــت در حقــوق اساســی ،فصلنامــه تحقیقــات
حقوقــی ،شــماره  ،1396 ،79ص181
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بــه عنــوان اقلیــت رسمیشــناخته نشــدهاند ،شــمردهاند 1و برخــی دیگــر از صاحبنظــران تفســیر
اســتثنای اصــل  ۲۲را بــه عنــوان اختیــار مطلــق مجلــس شــورای اســامیدر تصویــب هرگونــه قانــون
مصادرهآمیــز برخــاف فلســفه نــگارش قانــون اساســی میداننــد و بــه دلیــل مغایــرت ایــن اســتثنا بــا
اصــل احتــرام بــه مالکیــت معتقدنــد کــه بایــد آن را تفســیر مضیــق نمــود زیــرا قانونگــذار نمیتوانــد
بــه اســتناد ایــن اســتثناء تعــرض بــه حــق مالکیــت را تجویــز کنــد ،چــرا کــه در ایــن صــورت صــدر
اصــل  22قانــون اساســی لغــو و بیهــوده میشــود .بــه همیــن دلیــل اســت کــه قانونگــذار نمیتوانــد
بــه اســتناد اصــل  22بــرای هــر جرمیمجــازات اعــدام تعییــن کنــد؛ 2زیــرا احتــرام بــه جــان ،مــال
و آزادی مســتلزم تصریــح در قانــون اساســی اســت .بــه همیــن دلیــل ،انتهــای اصــل  ،22در احتــرام
بــه حقــوق مالکیــت ،تفســیر بــردار و در مصادیقــی همچــون مصــادره امــوال و یــا تملــک بــه عنــوان
منافــع عمومیمیتوانــد از ســوی دســتگاه قضایــی و ســایر مراجــع ذیربــط مخاطرهآمیــز باشــد .بــه
نحــوی کــه مطابــق الیحــه قانونــی نحــوه خریــد و تملــک اراضــی و امــاک بــرای اجــرای برنامههــای
عمومــی ،عمرانــی و نظامیدولــت مصــوب  1358/11/7و قانــون نحــوه تقویــم ابنیــه ،امــاک و اراضــی
مــورد نیــاز شــهرداریها مصــوب  ،1370هــرگاه وزارتخانههــا یــا مؤسســات و شــرکتهای دولتــی یــا
وابســته بــه دولــت همچنیــن شــهرداریها ،بانکهــا و دانشــگاههای دولتــی یــا وابســته بــه دولــت بــه
منظــور اجــرای برنامههــای 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،
میتواننــد ملــک مــورد نیــاز را مطابــق مقــررات ایــن قوانیــن خریــداری و تملــک نماینــد .گرچــه در
ایــن قوانیــن بــرای حفــظ حقــوق مالکیــن تشــریفات خاصــی پیشبینــی شــده اســت ،امــا متأســفانه
وزارتخانههــا و شــهرداریها بــدون رعایــت ایــن مقــررات بــا اســتناد بــه ایــن قانــون مبــادرت بــه
تصــرف امــاک مــردم حتــی بــدون اذن و اجــازه آنهــا مینماینــد.
در کنــار اصــل  ،22اصــل  47نیــز از جملــه اصــول تضمینکننــده حــق مالکیــت در قانــون اساســی
ایــران اســت .اصــل  47بیــان م ـیدارد « :مالکیــت شــخصی کــه از راه مشــروع باشــد ،محتــرم اســت.
ضوابــط آن را قانــون معیــن میکنــد».
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  ۱۴۰بــه روشــنی اســباب تملــک را بیــان کــرده
اســت .بدیهــی اســت کــه حــق مالکیــت تنهــا در صورتــی ایجــاد میشــود کــه از طــرق چهارگانــه مقــرر
 .1مهرپــور ،حســین ،مختصــر حقــوق اساســی جمهــوری اســامیایران ،چــاپ پنجــم ،تهــران :نشــر دادگســتر،
 ،1393ص56
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در ایــن مــاده حاصــل شــود .هنگامیکــه ایــن حــق ایجــاد شــد مــورد احتــرام و حمایــت قانونگــذار
خواهــد بــود و کاربــرد وصــف «مشــروع» یــا «نامشــروع» بــرای آن وجهــی نــدارد .بــه همیــن جهــت
اســت کــه برخــی حقوقدانــان قیــد عبــارت «نامشــروع» در ایــن اثــر را «حشــو» دانســتهاند .عــاوه
بــر ایــن اشــکال ،محــدود کــردن احتــرام ،بــه «مالکیــت شــخصی» موجــب بــروز ابهــام اســت چــرا کــه
مشــخص نیســت کــه منظــور از وصــف «شــخصی» بــرای مالکیــت چیســت؟ عبــارت «ضوابــط آن را
قانــون معیــن میکنــد» در انتهــای ایــن اصــل بــر ابهامــات آن میافزایــد چــرا کــه مشــخص نیســت
قانــون چــه ضوابطــی را بایــد معیــن کنــد؟ در طــول ســالیان پــس از تصویــب قانــون اساســی نیــز
هیــچ قانونــی بــرای تعییــن ضوابــط مقــرر در اصــل  47تصویــب نشــده اســت .گذشــته از ایــن ایــرادات
و ابهامــات مشــخص نیســت کــه اصــل  47افــزون بــر اصــل  ۲۲حــاوی چــه حکمیاســت؟ پذیرفتــه
نیســت کــه در قانــون اساســی حکــم واحــد یــک بــار در فصــل حقــوق ملــت (اصــل  )۲۲و بــار دیگــر در
فصــل اقتصــاد و امــور مالــی (اصــل ) ۴۷آمــده باشــد .برخــی از نویســندگان چنیــن اســتدالل کردهانــد
1
کــه اصــل  ۲۲بیانگــر تضمیــن ســلبی و اصــول  ۴۶و  ۴۷بیانگــر تضمیــن ایجابــی مالکیــت هســتند.
بــا توجــه بــه ایــن تفاســیر ،و نظــر بــه وجــود برخــی واقعیتهــای اجتماعــی کــه بــا گســترش
شهرنشــینی و ضــرورت توســعه معابــر و احــداث ســاختمان عامالمنفعــه ،اهمیــت مییابــد ،بنظــر
میرســد اوالً :بایــد از موضــوع ســلب مالکیــت در قانــون اساســی ،رفــع ابهــام شــود ،ثانی ـاً :در همیــن
راســتا ،قوانیــن مرتبــط بــا اصــل  49قانــون اساســی 2کــه مصــادره را در زمــره مجــازات و نــه اســترداد
امــوال دانســتهاند ،اصــاح شــوند ،ثالث ـاً :احتــرام بــه حقــوق ذاتــی همچــون امــوال در قانــون اساســی
تصریــح شــود تــا مــورد تجــاوز از طریــق تصمیمــات مقامــات یــا حتــی قانونگــذار عــادی قــرار نگیــرد،
رابعــاً :از اســتثنای اصــل  22تفســیر موســع حتــی بــرای منافــع عمومیصــورت نگیــرد ،خامســاً:
اســتثنای اصــل  ،22ســریعاً مــورد بازبینــی و اصــاح قــرار گیــرد زیــرا تاکنــون بیرحمانــه بــر حقــوق
ملــت در موضوعاتــی همچــون مصــادره امــوال و تملــک اراضــی بــه عنــوان منافــع عمومیتاختــه اســت.

بند نهم« .قوانین و مقررات کسب و کار»
نخســت ،در افزایــش دســتمزد ســالیانه؛ و در تحقــق س ـهجانبهگرایی ،علیرغــم تاکیــدات ســازمان
جهانــی کار و همچنیــن قوانیــن موضوعــه ،و بــا توجــه بــه تجربیــات تلــخ گذشــته در عــدم تحقــق
س ـهجانبهگرایی واقعــی کــه نمونــه بــارز آن را در برنامــه چهــارم توســعه و عــدم رعایــت اصــول کار
 .1ویــژه ،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  ،1389 ،29ص450
 .2در مــاده  214قانــون مجــازات اســامیمصوب  1392و در قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب  1392مصــادره بــه عنــوان
یــک مجــازات پیشبینــی شــده اســت.
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شایســته شــاهد بودیــم و مضاف ـاً نادیــده انگاشــتن ایــن اصــل در ســازمان تامیــن اجتماعــی علیرغــم
تعلــق بیــش از نــود درصــد ســرمایه ســازمان بــه کارگــران و کارفرمایــان؛ بنظــر میرســد ،بازنگــری و
اصــاح قانــون کار بــا رعایــت مســتندات قانونــی ضــروری باشــد .ایــن ضــرورت در مــاده  ۱۰۱قانــون
برنامــه توســعه چهــارم کشــور پیشــنهادی منعکــس شــده اســت :بنــد (ه) ایــن مــاده بــر اصــاح و
بازنگــری قوانیــن و مقــررات روابــط کار بــر اســاس ســاز و کار سـهجانبه بــه منظــور تعامــل و انعطــاف
بیشــتر در بــازار کار تأکیــد نمــوده و بنــد (ز) همــان مــاده بــر اصــاح قوانیــن و مقــررات در جهــت
انطبــاق قوانیــن و مقــررات ملــی بــا اســتانداردها و مقاولهنامههــای بینالمللــی و تحــوالت جهانــی کار
تصریــح مینمایــد .در همیــن راســتا ،تصویــب دســتمزد و حقــوق ســالیانه بــا رایگیــری بــدون نظــر
موافــق نماینــدگان کارگــران (تجربــه ســال  ،)1399اگرچــه مطابــق مــاده  5دســتورالعمل چگونگــی
تشــکیل و نحــوه اداره شــورای عالــی کار موضــوع مــاده ( )170قانــون کار دارای وجهــه قانونــی اســت
امــا ایــن مصوبــه دارای ویژگیهــای ســه جانبــه گرایــی نیســت .از اینــرو شــایان توجــه جــدی اســت
کــه تحقــق سـهجانبهگرایی واقعــی در بازنگــری و اصــاح قانــون کار و نیــز افزایــش ســالیانه دســتمزد
و حقــوق ،اوال ًتکلیــف دولــت بــه خــروج از دولتگرایــی و توجــه بــه رویکــرد ســه جانبهگرایــی در
شــورای عالــی کار اســت و ثانی ـاً مشــارکت نماینــدگان کارگــر در تنظیــم الیحــه اصــاح 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
میرســد قانونگــذار در تدویــن بنــد الــف مــاده  ۵۳قانــون اصــل  ،۴۴کمیبیدقتــی بــه خــرج داده اســت
زیــرا در بســیاری نهادهــای ناظــر بــرای رقابــت در نظامهــای برجســتهی رقابــت جهــان ،وجــود نمایندگانــی
از تشــکیالت مردمنهــاد حامیمصرفکننــدگان نیــز پیشبینــی شــده اســت کــه وجــود یــک نماینــده
از ایــن تشــکیالت در ترکیــب شــورای رقابــت مضــاف بــر حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان میتوانــد
از ســایه ســنگین دولــت بــر ســر ایــن شــورا نیــز اندکــی بکاهــد 1.دیگــر آنکــه در تشــکیالت ایــن شــورا
غلبـهی متخصصــان اقتصــادی بــر متخصصــان حقوقــی بــه چشــم میخــورد .در واقــع غیــر از ســه عضــوی
کــه مســتقیماً اقتصــاددان هســتند ،شــش عضــو نیــز متخصصیــن گرایشهــای اقتصــادی ماننــد :صنعــت،
تجــارت و تعــاون ،یــا متخصصیــن گرایشهــای 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 ،اســتداللهای مبنــی بــر اداری بــودن شــورای رقابــت بــر قضایــی بــودن آن برتــری دارد.
 .1حســینی ،مینــا؛ حقــوق رقابــت در آیینــه ســاختار و تصمیمــات شــورای رقابــت ،تهــران :انتشــارات مجــد،
 ،1396ص 161
 .2همان منبع ،ص171
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» «بازار غیررسمی:بند دهم
، از نقطــه نظــر دنیــای مــدرن، بــه تعبیــر دیگــر. یــک اقتصــاد نامنظــم اســت،اقتصــاد غیررســمی
 غیررسمیاســت؛ یعنــی،هــر آن چیــزی کــه نمیتوانــد کنتــرل شــود و یــا نمیتــوان آن را درک کــرد
1
. متغیــر و نامرئــی، غیرقابــل پیشبینــی،یــک چیــز بیقاعــده
 واژههــای مختلفــی بــرای تبییــن ایــن نــوع اقتصــاد،بــا توجــه بــه مفهــوم وســیع اقتصــاد غیررســمی
 ؛4 ؛ ســیاه3 ؛ غیرقانونــی2 نابــازاری: واژههایــی ماننــد:و یــا بخشــی از آن بــه کار گرفتــه شــده اســت
 بــرای ایــن11 و غیررســمی10  ؛ زیرزمینــی9 ؛ مــوازی8 ؛ نامنظــم7 ؛ ســایهای6 ؛ پنهــان5گزارشنشــده
.اقتصــاد وجــود دارد
، مجله راهبرد یاس، بررسی جایگاه اقتصاد غیررسمیدر اقتصاد اسالمی، سیدهادی، حسین و مخزن موسوی، صادقی.1
99 ص،1390 ،25 شماره

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 Underground 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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واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراســی
در نظام آزادســازی اقتصادی ایران

بــا توجــه بــه مفاهیــم فــوق ،فایــگ 1در یــک تعریــف جامــع ،ایــن نــوع فعالیتهــای اقتصــادی را
بــه چهــار نــوع :غیرقانونــی ،گــزارش نشــده ،ثبــت نشــده و غیــر رســمیطبقهبندی میکنــد و بــا ایــن
توضیــح کــه معیــار اندازهگیــری ابعــاد هــر نــوع از ایــن فعالیتهــا ،درآمــد کل ایجــاد شــده توســط
2
هــر یــک از آنهــا میباشــد ،تعاریفــی را بــرای آنهــا ارائــه میکنــد.
تحقیقــات انجــام شــده در ایــران ،حاکــی از آن اســت کــه اقتصــاد پنهــان در ســالهای اخیــر
همــواره در حــال رشــد بــوده اســت .کاهــش شــدید رفــاه و قــدرت خریــد مــردم ،بــاال بــودن ســهم
درآمدهــای گــزارش نشــده ،فــرار مالیاتــی گســترده ،معافیتهــای قانونــی امــا تبعیضآمیــز ،باالرفتــن
نرخهــای مالیاتــی ،افزایــش اقتصــاد زیرزمینــی در ســایه جنــگ و تحریــم ناشــی از چنــد نرخــی
شــدن نــرخ ارز ،قوانیــن قیمتگــذاری و ســهمیهبندیها و  ...از اهــم دالیــل ایجــاد بازارهــای
غیــر رســمیدر ایــران بشــمار میآینــد .امــا آنچــه کــه بیــش از ســایر عوامــل در افزایــش ایــن نــوع
اقتصــاد در ایــران موثــر اســت نقــش بازیگــران بوروکراســی ،در چنــد عامــل حائــز اهمیــت بــوده
اســت :نخســت؛ معضــل فرارهــای بــزرگ مالیاتــی کشــور اســت .نفــوذ گروه-هــای ذینفــع و نقــص
قوانیــن مربــوط بــه معافیتهــای مالیاتــی بخصــوص در فعالیتهــای اقتصــادی کالن کشــور توســط
برخــی نهادهــا و ســازمانها ،فشــار مالیاتــی را بــر دیگــر مودیــان افزایــش و باعــث تشــدید بازارهــای
غیررسمیمیشــود .زیــرا مــردم در مقابلــه بــا اینگونــه تبعیضهــا در صــدد آننــد تــا خــأ چنیــن
فاصلههایــی را بــا فعالیتهــای غیررســمیپر کننــد .بــر ایــن اســاس ،میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت
کــه نــوع رابطــه اقتصــادی میــان دولــت و جامعــه ،نقــش بســزایی در حرکــت اقتصــاد بــه ســمت
فعالیتهــای رســمییا غیررســمیدارد .دوم؛ بــازار بــدون نظــارت تخصیــص ارز دولتــی و تامیــن
اعتبــار بــرای ثبــت ســفارش کاالهــای اساســی کشــور اســت کــه مطابــق گزارشــات رســمیتفریغ
بودجــه ،یــا اص ـ ً
ا وارداتــی صــورت نمیگیــرد و یــا منجــر بــه ورود کاالهــای غیــر اساســی میشــود.

1-Feige.
 .2عربمازار ،علی ،اقتصاد سیاه در ایران ،رساله دکتری علوم اقتصادی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،1380 ،صص21-19
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نتیجه:
در ایــن پژوهــش ،تبعــات بوروکراســی در نظــام آزادســازی اقتصــادی ایــران مــورد واکاوی قــرار
گرفتــه و عوامــل و متغیرهایــی کــه در ســطح آزادســازی ایــن نظــام موثــر بودهانــد ،بــا اعمــال موانــع
و محدویتهــای ســاختاری و بعض ـاً قانونــی ،بــه تفکیــک هــر یــک از شــاخصهای دهگانــه تبییــن و
تحلیــل شــدهاند .بــا وجــود اینکــه در هــر یــک از شــاخصهای دهگانــه هریتیــج ،مســائل و مشــکالت
اقتصــادی ایــران تبییــن و مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت ،لیکــن خاســتگاه و منشــأ هــر یــک را
میتــوان در بوروکراســی حاکــم بــر ســاختار و عملکــرد اداره جســتجو کــرد .ضعــف دســتگاه نظــارت
در گمــرک ،فقــدان نظــارت حداکثــری بــر اعمــال معافیتهــای مالیاتــی ،وجــود ســایق و ایدههــای
شــخصی مقامــات بــه نفــع خــود و یــا گروهــی خــاص در قاعدهمندســازی نظــام تصمیمگیــری و
سیاسـتگذاری اقتصــادی ،وجــود تشــتت ســاختاری و تصمیم-گیــری در سیاسـتهای پولــی ،مالــی و
بودجهبنــدی ،عــدم توجــه بــه مدیریــت ،مهــارت و تخصــص بــه عنــوان اولویــت در ســرمایهگذاریهای
خارجــی ،وجــود ســاختار معیــوب در نظــام بانکــداری ،عــدم پاســخگویی مقامــات بــه اصــاح نظــام
عدالــت یارانـهای ،عــدم حمایــت از حقــوق مالکیــت افــراد ،تـکروی ســازمانهای تنظیمگــر همچــون
شــورای رقابــت و شــورای عالــی کار و نفــوذ بــدون نظــارت بورکراتهــا و گروههــای ذینفــع بــه بــازار
غیــر رســمیایران؛ قابــل تامــل و جملگــی نشــان از بوروکراســی حاکــم بــر نظــام اقتصــادی ایــران دارد.
مــن حیثالمجمــوع ،نتایــج و پیشــنهادات ذیــل از تحلیــل متغیرهــای هــر یــک شــاخصهای
فــوق ،بدســت آمــد:
 -1ضــرورت اصــاح قوانیــن و مقــررات گمرکــی بهویــژه در تعییــن منطقــی و منصفانــه نــر 
خ
تعرفههــای آن و همچنیــن تقویــت دســتگاه نظــارت در پیشــگیری از فســاد زنجیــرهای خدمــات
گمرکــی کــه اغلــب بــه نفــع گروهــی خــاص اعمــال میشــود.
ً
 -2لــزوم نظــارت حداکثــری بــر اعمــال معافیتهــای مالیاتــی کــه اساس ـا بــه فســاد اجتماعــی،
اقتصــادی و سیاســی منجــر میشــود.
 -3قاعدهمندســازی نظــام تصمیمگیــری و سیاســتگذاری اقتصــادی در ایــران و پیشــگیری از
انحــراف باورهــا ،ســایق و ایدههــای شــخصی مقامــات کــه بــه نفــع خــود و یــا گروهــی خــاص ،اســاس
تصمیمگیــری قــرار میگیــرد.
 -4ایجــاد مدیریــت واحــد هزینههــا و اصــاح تشــتت ســاختاری و تصمیمگیــری در سیاس ـتهای
پولــی ،مالــی و بودجهبنــدی کــه اکنــون از ســوی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ،ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی و بانــک مرکــزی اعمــال میشــود.
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 -5ضــرورت کاهــش زیانهــای احتمالــی در جریــان ورود ســرمایه از خــارج کشــور بــه داخــل بــا
تاکیــد بــر عواملــی همچــون :عــدم وابســتگی سیاســی -اقتصــادی ،تخمیــن بازدهــی ســرمایه بیــش از
نــرخ بهــره و همچنیــن توجــه بــه انتقــال تکنولــوژی ،مدیریــت ،مهــارت و تخصــص کــه بــه عنــوان
اولویــت در ســرمایه-گذاریهای خارجــی مــد نظــر اســت.
 -6رفــع کاســتیها و موانــع اجــرای صحیــح عملیــات بانکــی بــدون ربــا ،کــه در نتیجــه
سیاســتگذاری مطلــوب و اصــاح ســاختار میســر میگــردد.
 -7الــزام مقامــات بــه پاســخگویی در جهــت اصــاح نظــام عدالــت یارانـهای و جلــب اعتمــاد و افــکار
عمومیکــه متاســفانه منجــر بــی اعتمــادی اجتماعــی شــده اســت.
 -8در موضــوع حمایــت از حقــوق مالکیــت ،الزم اســت تــا مولفههایــی همچــون :الــزام وزارتخانههــا
و شــهرداریها بــه حفــظ حقــوق قانونــی مالکیــن ،رفــع ابهــام از موضــوع ســلب مالکیــت در قانــون
اساســی ،اصــاح قوانیــن مرتبــط بــا اصــل  49قانــون اساســی کــه مصــادره را در زمــره مجــازات و نــه
اســترداد امــوال دانســته اســت ،ضــرورت احتــرام بــه حقــوق ذاتــی (همچــون امــوال) در قانــون اساســی
و بازبینــی و اصــاح اســتثنای اصــل 22آن قانــون ،مــورد امعــان نظــر قــرار گیرنــد زیــرا تاکنــون
بیرحمانــه بــر حقــوق ملــت تاختهانــد.
 -9ضــرورت انکارناپذیــر تحقــق سـهجانبهگرایی واقعــی و نــه صــوری ،در بازنگــری و اصــاح قانــون
کار و افزایــش ســالیانه دســتمزد و حقــوق کــه از مســیر عدالــت دســتمزدی خــارج شــده اســت .ضمــن
آنکــه اصــاح ســاختار و جایــگاه قانونــی و ماهیــت مقــام ناظــر بــر بــازار بویــژه شــورای رقابــت ایــران
بیــش از پیــش احســاس میگــردد.
 -10ســاماندهی بازارهــای غیررســمی و جلوگیــری از نفــوذ گروههــای ذینفــع در اســتفاده از
معافیتهــای مالیاتــی بخصــوص در فعالیتهــای 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 بعضـاً بــه نفــع شــخص یــا گروهــی خــاص مــورد ســوء اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
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Bureaucracy plays a significant role in the behavior of politicians, government officials 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 activity are introduced. The purpose of the present study is to analyze the consequences of bureaucracy in the liberalization system of the Iranian economic system with
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