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مقدمه
در  خــود  انحصاری  حق  از  استفاده  با  دولــت 
فعالیت های  و  روابـــط  بــر  مــقــررات  و  قوانین  وضــع 
کارگران و بازیگران عرصه اقتصادی بسیار تأثیرگذار 
است. قوانین و مقررات وضع شده می توانند نقشی 
گر این قوانین  ا کنند.  ایفا  به  مثابه شمشیر دولبه 
را  و شــرایــط  گرفته شــونــد، بسترها  کــار  بــه  درســت 
و  مهیا  اقتصادی  عرصه  در  رقابت  و  فعالیت  برای 
گرفته نشوند،  کار  گر درست به  تسهیل می کنند و ا
بــازیــگــران  راه  بــر ســر  عــنــوان مانعی  بــه   مــی تــوانــنــد 
دربــاره  بررسی ها  و  شواهد  کنند.  عمل  اقتصادی 
که قوانین و مقررات  اقتصاد ایران، بیانگر این است 
نه  اقتصاد  عرصه  در  دولــت  به  وسیله  وضــع شــده 
فعالیت های  ــرای  بـ را  مناسبی  بــســتــرهــای   فــقــط 
اجــرای  بلکه  نــکــرده،  فــراهــم  تولیدی  و  کارآفرینی 
کوچک و  آن ها مانع رشد سرمایه گذاری در صنایع 

متوسط اقتصاد ایران است.
روند نظام قانون گذاری در اقتصاد ایران، چه 
تحت  اسامی،  انقاب  پیروزی  از  بعد  چه  و  قبل 
دولتمردان  بر  کم  حا گون  گونا نظرات  و  آرا  تأثیر 
و  تغییر  ــن  ایـ مــعــمــواًل  اســــت.  ــوده  ــ ب دوران  ــن  ایـ
و  داده  خ  ر میان مدت  و  کوتاه مدت  در  تحوالت 
اطمینان  عدم  پدیده  با  بلندمدت  در  سرمایه گذار 
سلب   وی  از  تصمیم گیری  قــدرت  و  ــوده  ب مــواجــه 
قوانین،  در  تحوالت  و  تغییر  این  آثــار  اســت.  شده 
و  بخشنامه ها  اجــرایــی،  آیین نامه های  مــقــررات، 
تحوالت  سیر  اســت.  تجلی  یافته  دستورالعمل ها 
قوانین  شده  باعث  ایــران،  جامعه  بر  کم  حا فکری 
و  متفاوت  نگرش های  و  پیش زمینه ها  با  متعدد 
با  قبلی  قوانین  بدون  آنکه  شود؛  ایجاد  متضادی 
شود  داده  تطبیق  نهایی  قوانین  فکری  ساختار 
نهایی، اصاح  قوانین  با  تطابق  تا در صورت عدم 
که حاصل  قوانین  ایــن  اســاس  بر  یا حــذف شــود. 
ــا اســـت، نــهــادهــای  ــت ه ــر دول کــم ب از تــفــکــرات حــا
این  آثــار  شده اند.  ادغــام  یا  گرفته  شکل  متفاوتی 
تغییر و تحوالت در تعارف واژه ها،  ارایه تسهیات، 
روابط و داوری های میان عوامل تولید و ... به طور 
کلی  مستقیم و غیرمستقیم دیده می شود. به  طور 
از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران، سرمایه گذاران 
با یک سری قوانین منسجم، هماهنگ و هدف دار 
یک  به  قوانین  تمامی  بنابراین  نیستند،  مواجه 
ــن وسیله قــوانــیــن و  بــازنــگــری نــیــاز دارنـــد تــا بــه ای
متضاد،  مقررات  و  قوانین  و  حذف  زایــد،  مقررات 

اصاح شود.
به  قوانین،  بیشتر  صاحب نظران،  اعتقاد  به 
معمواًل  و  نشده  مــدون  منسجم  و  سیستمی   طور 
روزمــرگــی،  و  نگرش بخشی  مشکل  یک  حل  بــرای 
معضات  ایجاد  باعث  خــود  ایــن  که  گرفته  کــار  به 
دیگری در سایر بخش های اقتصادی شده است. 
برای مثال تصویب قانون چک در سال 1381، در 
که  تــعــداد زنــدانــیــان چــک-  کــه  عمل باعث شــده 
خود معضلی برای جامعه و دستگاه قضایی بود- 
کاهش یابد؛ اما ارزش چک نزد عامان  تا حدودی 
کمبود  اقتصادی از بین رفت. در حالی  که به دلیل 
بیشتر  نامناسب،  درآمدهای  و  ایران  در  نقدینگی 
کشور به  وسیله چک انجام می شد. به  معامات در 
گردش مالی انجام می گرفت؛  که با چک  این معنا 
گیرنده چک  بنابراین ماهیت قانون قبلی، به نفع 
بود و ماهیت قانون فعلی به نفع صادرکننده چک 

است.

کــشــور در  نــظــام حقوقی  اشــکــاالت عــمــده 
حمایت از سرمایه گذاری و تولید

کلی بر اساس مصاحبه ها و مطالعات  به  طور 
موجود  اقتصادی  قوانین  وضعیت  انجام گرفته، 
ح ذیــل  ــر بـــه شــ مـــی تـــوانـــد  را  بــخــش صــنــعــت  در 

کرد: تقسیم بندی 

بازدارندگی برخی از قوانین موجود:
و  مــقــررات  قــوانــیــن،  از  بــرخــی  ماهیت وجـــود 
تأمین  و  بیمه  قانون  کار،  قانون  مثل  آیین نامه ها 
اجتماعی، قانون مالیات ها، قوانین گمرکی، قوانین 
صادرات و واردات و ... بسیار ضروری بوده و باید 
کارفرمایان،  میان  روابـــط  معینی،  چــارچــوب  در 
کارگران و دولت در امور مختلف، مشخص شود. اما 
برخی از این قوانین، به  جای اینکه در عمل میان 
منطقی  ارتباط  یک  دولت،  و  کارگران  کارفرمایان، 
فعالیت های  توسعه  راســتــای  در  مسالمت آمیز  و 
حد  از  بیش  دخالت  موجب  کنند؛  برقرار  تولیدی 
ــده و  دولـــت و حتی ایــجــاد رقــابــت مــیــان آن هـــا ش
کرده  گیر را پیدا  ماهیت قوانین و مقررات دست و پا
تقویت  جای  به   قوانین  این  به  بیان  دیگر  اســت. 
سرمایه انسانی و اجتماعی، خود باعث تضعیف و 
امنیت  و  شده  سرمایه ها  این  رفتن  میان  از  حتی 
برخی  می دهد.  کاهش  را  تولید  عوامل  اقتصادی 
این  از  حکایت  آیین نامه ها  و  مقررات  قوانین،  از 

که ایجاد محدودیت های غیرضروری موجب  دارد 
عدم تمایل سرمایه گذار برای ورود به بخش تولید 
شده است. در ایران بسیاری از قوانین و مقررات، 
امر  در  دولــت  غیرالزم  و  نامعقول  دخالت  موجب 
کــه بــه اصـــاح و  تولید و ســرمــایــه گــذاری مــی شــود 
کار-که  قانون  برای مثال،  نیازمند است.  بازنگری 
خواهد  بحث  آن  ــاره  دربـ آتــی  فصل  در  به تفصیل 
از  یکی  مدیریت-که  اختیارات  سلب  باعث  شد- 
نیروی  تنظیم  مــورد  در  اســت-  تولید  مؤثر  عوامل 
محدودیت،  این  به  توجه  با  اســت.  شده  انسانی 
هیچ سرمایه گذاری تمایل ندارد سرمایه خود را در 
که نتواند خود مدیریت آن را  کار بندد  فعالیتی به 

گیرد. بر عهده 
ــریـــات شـــفـــاهـــی و  ــظـ ــر اســــــاس مـــجـــمـــوع نـ ــ ب
ــران، ازجـــمـــلـــه مــهــم تــریــن  ــوب صـــاحـــب نـــظـ ــت ــک م
ایران  در  سرمایه گذاری  برای  گیر  دست وپا قوانین 
کار، بیمه و تأمین اجتماعی.  عبارت اند از: قوانین 
خواستار  قوانین،  ماهیت  حفظ  به  اعتقاد  با  آنان 
اصاح فوری این دو قانون هستند. در برنامه های 
ارایه  شده هیأت دولت در ادوار مختلف بر این امر 
ایــن مسأله  اهمیت  از  که خــود  اســت  کید شــده  تأ
کشور  حکایت دارد.1 در استراتژی توسعه صنعتی 

کید شده است. نیز بر اصاح این قوانین تأ

مقطع نگری و عدم شفافیت در قانون گذاری:
برخی دیگر از قوانین، مقررات و آیین نامه ها  وجود 
که هر  که نحوه نگارش آن ها، باعث شده  دارد 
آن ها  به  خــود  سلیقه  و  نگرش  اســاس  بر  کس 
قوانین  حقیقی  اهـــداف  ــن رو  ــ ازای کــنــد.  عمل 
بــــرآورده نــمــی شــود. بــه  بــیــان  دیــگــر قــوانــیــن از 
داشته  فرار  راه  نبوده،  برخوردار  الزم  شفافیت 
قوانین  است.  برخوردار  گون  گونا تفاسیر  از  یا 
ــوارض«،  عـ تجمیع  »قــانــون  مانند  مــقــرراتــی  و 
ــا بــاعــث  ــ ــوده و عـــدم شــفــافــیــت آن ه ــ مــبــهــم ب
ایجاد  همچنین  و  متفاوت  تفاسیر  پیدایش 
مورد  اســت.  شده  جامعه  در  ناامنی  و  نگرانی 
نظام  در  اخــال  بحث  پیرامون  قوانین  دیگر 
که در آن تعابیر  اقتصادی، مصوب 1369 است 
مثل تروریست های اقتصادی وجود دارد. این 

قانونی،  نوین  نظم  در  معدن  و  صنعت  جاللی،  سعید    -1
مورخ  ه،  از مصوبه شماره 1925/ ت 25524  بند ششم 
1381/2/31،  موضوع بازسازی و نوسازی صنایع، تهران، 

انتشارات دانشگاه امیرکبیر، ص 24.


