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حقوقی  مفاهیم  و  مشخص  تعاریف  از  تعابیر 
دقیقی برخوردار نیست و دادگاه ها را در تبیین 
جدی  چالش های  و  مشکات  با  مسایل  این 

مواجه می کند.

نبود یا عدم اجرای صحیح نظارت بر حسن اجرای 
قوانین:

ــنــاســب در رشــد  ــون م ــانـ قـ ــه  کـ هــمــان گــونــه 
اجرا  می گذارد،  جای  بر  مطلوب  اثر  سرمایه گذاری 
می تواند  هــم  قوانین  ــرای  اجـ حسن  بــر  نــظــارت  و 
برخی  کند.  ایفا  مــؤثــری  نقش  ســرمــایــه  گــذاری  در 
بـــه  خــوبــی  ــامــه هــا  آیــیــن ن ــررات و  ــقـ قــوانــیــن،  مـ از 
تدوین شده، اما به دلیل عدم تعبیه سیستم های 
نظارتی در متن قوانین به وسیله قانون گذار یا نبود 
آیین نامه های  در  عملیاتی  نظارتی  مکانیسم های 
به  و  نمی شود  اجـــرا  بــه درســتــی  قوانین  اجــرایــی، 
متعددی  مـــوارد  نمی پیوندد.  نظر  ــورد  م اهـــداف 
اختیارات  و  حــدود  از  را  پا  مجریان  که  دارد  وجــود 
گذاشته و خود حتی به وضع قوانین  فراتر  قانونی 
فشار  عاملین  صـــورت  بــه   یــا  پــرداخــتــه  مــقــررات  و 
درآمده اند و این به علت عدم تعبیه سیستم های 
نظارت بر اجرای قوانین است. برای مثال می توان 
به رفتار مأموران مالیاتی با صاحبان صنایع کوچک 
کردن، سهمیه بندی  و متوسط در امور علی الرأس 
ــار به  ک ــازرســان  ب کـــردن مــالــیــات و ...، مــراجــعــات 
کردن، برخورد  کارگاه های صنعتی با نگرش جریمه 
با  اجتماعی  تأمین  سازمان  کارمندان  سلیقه ای 

کرد. کارفرمایان و ... اشاره 
گر همین  که ا برخی از صاحب نظران معتقدند 
برخورد  شــود،  اجــرا  درستی  به   نیز  موجود  قوانین 
نــظــارتــی پویا  ســلــیــقــه ای حـــذف و ســیــســتــم هــای 
سرمایه گذاری  معضات  از  بسیاری  شــود،  اعمال 
برطرف خواهد شد و حداقل حسن آن این است 
که سرمایه گذار می داند، چه قانونی قرار است اجرا 
کمیت  حا کند.  تصمیم گیری  آن  اساس  بر  تا  شود 
قانون افراد را مجاب می سازد تا فعالیت های خود 
و  تخطئه  کنند.  تنظیم  قوانین،  چــارچــوب  در  را 
بخشنامه ها،   وسیله  بــه   قــانــون  گــذاشــتــن  پــا  زیــر 
اجــرا،  مرحله  در  یا  آیین نامه ها  دستورالعمل ها، 
عاوه بر ترویج فرهنگ قانون گریزی، سرمایه گذار را 

نسبت به آینده خود بدبین می کند.

تصمیمات  و  قوانین  میان  تضاد  و  ناهماهنگی 
دستگاه های دولتی:

آیین نامه ها  و  مقررات  قوانین،  از  دیگر  برخی 
بــه خــوبــی تــدویــن شـــده،  امــا بــه دلــیــل تــعــارض با 
کارآمد  نا فعالیت،  همان  به  مربوط  قوانین  دیگر 
مــواردی مشاهده می شود یک دستگاه  است. در 
را  دیگری  دستگاه   ضوابط  و  تصمیمات  دولــتــی، 
کرده یا نسبت به تصمیمات یا قوانین  نقض و نفی 
به  موجب  مثال  بــرای  بی اعتناست.  دستگاه  آن 
از  ج  خـــار صنایع  مستقیم،  مــالــیــات هــای  قــانــون 
معافیت  مشمول  تهران،  کیلومتری   1۲0 محدوده 
مالیاتی می شوند. وزارت راه فاصله شهرک صنعتی 
 1۲0 از  را  تــهــران(  ج-  ــر ک جــاده  در  )واقـــع  هشتگرد 
کرده است؛ در نتیجه صنایع  کیلومتر بیشتر اعام 
مستقر در این شهرک، مشمول برخی معافیت های 
گفته یکی از صاحب نظران،  مالیاتی شده اند. اما به 
معاونت مالیاتی وزارت دارایی به  تازگی اعام داشته 
این  بــه  و  اســت  کمتر  کیلومتر   1۲0 از  فاصله  ایــن 
ترتیب صاحیت وزارت راه را به  عنوان صاحب نظر 
در این  باره زیر سؤال برده است. مورد دیگر اینکه 
به  موجب ماده 138 قانون مالیات های مستقیم، 
ســرمــایــه گــذاری  انــدوخــتــه هــای  مالیاتی  معافیت 
گواهی از وزارت صنایع موکول شده  صنایع به اخذ 
که ممیزان و  کارفرمایان معتقدند  است؛ حال آنکه 
گواهی  کارکنان مالیاتی وزارت دارایی، تشخیص و 
نوع  این  و  داده  قــرار  تردید  مــورد  را  صنایع  وزارت 

اندوخته ها را مشمول مالیات می دانند.

کارگران قراردادی  قانون بعدی درباره مالیات 
کارگران  است. وزارت دارایی معافیت حق سنوات 
مطالبه  مالیات  آنــان  از  و  کــرده  لغو  را  ــراردادی  ــ ق
مالیات های  قانون  موجب  به   درحالی که  می کند؛ 
کارگران  اخــراج  خسارت  یا  سنوات  حق  مستقیم، 
)یک سال یا چند سال(  از پرداخت مالیات معاف 
قوانینی  وجود  خأل  میان،  این  در  بنابراین  است؛ 
بخش  مالکیت  حــقــوق  رعــایــت  قــوانــیــن  جمله  از 
قانونی  مکانیسم های  ضعف  یا  نبود  و  خصوصی 
قوانینی  وجــود  و  ســرمــایــه گــذاری  ریسک  کاهنده 
مالکیت  سلب  موجب  قضایی  رسیدگی  بدون  که 
ناامنی  احــســاس  باعث  مــی شــود؛  تولید  توقف  یــا 
برای  سرمایه گذاری در بخش صنعت شده است. 
دلیلی  هر  به  تولیدی  بنگاه  مدیرعامل  گــر  ا مثال 
وی- تولیدی  شــد،  بنگاه  جرمی  یا  خطا  مرتکب 
شود.  تعطیل  نباید  شاغل اند-  آن  در  افــرادی  که 
نباید  کامیون  اســت؛  متخلف  کامیون  راننده  گر  ا
کد بماند؛ زیرا  متوقف شود و سرمایه صاحب آن را
کامیون  صاحب  خانواده  به  عمل  این  منفی  آثــار 

سرایت می کند و ... .
قوانین و مقررات هر بخش، باید ساده و برای 
چارچوبی  از  و  بـــوده  قابل فهم  مخاطبین  همه 
نظر  مــورد  اهــداف  با  همسو  و  هماهنگ  منسجم، 
باید  قوانین  باشد.  بــرخــوردار  فعالیت ها  همه  در 
با  هیچ کس  کــه  شــونــد  تــدویــن  و  تهیه  نــحــوی  بــه 
آن  از  نتواند  سلیقه ای  برداشت های  از  استفاده 
ج  ج ومر کسب وکار را دچار هر سوءاستفاده و محیط 
به  قوانین  اجــرای  در  سلیقه ای  برخوردهای  کند. 
ایجاد رانت  برای عده خاصی می انجامد. به  طوری  
بخش های  در  فساد  ــروز  ب باعث  خــود  قوانین  کــه 

مختلف خواهد شد.
یکی از موانع مهم موجود برای سرمایه گذاری 
اجرای  نحوه  و  قانون گذاری  نظام  بخش،  این  در 
نتوانسته  ایــران،  در  قانون گذاری  نظام  اســت.  آن 
انگیزه سرمایه گذاری در  بستر مناسبی برای ایجاد 
مانند  قوانین  از  برخی  کند.  فراهم  تولید،  بخش 
برای  اجتماعی،  تأمین  و  بیمه  قانون  و  کار  قانون 
بــه اصــاحــات نیاز دارنـــد و  رفــع مشکات مــوجــود 
خأل  مالکیت،  حقوق  قانون  مانند  دیگر  برخی  در 
قانونی وجود دارد. برخی دیگر از قوانین نیز وجود 
کرد و  که باید بر اجرای صحیح آن ها نظارت  دارند 

کرد. بسترهای برخورد را با متخلفین فراهم 

  یــکــی از مــوانــع مــهــم مــوجــود بــرای 
نظام  بــخــش،  ایـــن  در  ــذاری  ــه گ ــای ــرم س
است.  آن  اجــرای  نحوه  و  قــانــون گــذاری 
نتوانسته  ــران،  ای در  قانون گذاری  نظام 
بــســتــر مــنــاســبــی بـــــرای ایـــجـــاد انــگــیــزه 
فراهم  تولید،  بخش  در  سرمایه گذاری 
و  کار  قانون  مانند  قوانین  از  برخی  کند. 
قانون بیمه و تأمین اجتماعی، برای رفع 
مشکات موجود به اصاحات نیاز دارند 
حقوق  قــانــون  مانند  دیــگــر  بــرخــی  در  و 

مالکیت، خأل قانونی وجود دارد.  


