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سرآغاز
در يك اقتصاد توسعه ی يافته و مبتني بر بازارهای رقابتي ،بخش خصوصي به عنوان محور
توسعه در نظر گرفته ميشود و نقش "بخش پويا" را در اقتصاد به خود ميگيرد و مسئول ايجاد
ارتباط بين بخشهای عقب مانده و پيشرفته ی اقتصاد با ديگر بخشهای اقتصاد ميشود .در
چنين اقتصادی تصدیگری دولت به حداقل كاهش مييابد و در شرايط آرماني ،دولت مسئول
سياستگذاری و نظارت برای فراهم آوردن محيط اقتصادی باثباتي ميشود كه بخش خصوصي
بتواند در آن رشد كند.
دولت با استفاده از سياستهای تثبيتي ميكوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا كه مقدور است
كاهش دهد و بدين وسيله ،بخش خصوصي را در انجام پيشبينيهای قابل اتكا و اجرای
برنامهريزیهای دقيق ياری رساند .اساساً روح اين استراتژی غيرمداخلهگرانه دولت بر مبنای
شرايط مطلوب محيط كسب و كار است و بر نوآوری و كارآفريني برای پيشبرد اقتصاد استوار
است.
از جمله آثاری كه كوچكسازی دولت و واگذاری امور تصدیگری دارد ميتوان به افزايش
مشاركت مردم و سرعت توسعه ی كشور ،كاهش هزينههای دولت (اعم از جاری و عمراني)
ايجاد رقابت در ارائه ی خدمات و امور تصدیگری دولت و ارتقای كيفيت خدمات و باال رفتن
مقبوليت دولت اشاره نمود.
بررسي روند اجرای طرحهای تملك داراييهای سرمايهای در سالهای گذشته نشان ميدهد
كه زايش اين طرحهای نيمه تمام يك معضل ساختاری و معلول نظام اجرايي كشور است و اين
پديده هم در دوران افزايش و هم كاهش درآمدهای نفتي وجود داشته است .سازوكارهای حاكم

بر فرآيند شناسايي ،مطالعات امكانسنجي ،تصويب ،مطالعات تفصيلي و مرحله ی اجرا و
بهرهبرداری و مهمتر از همه ضعف ساختاری پايش و نظارت بر اين طرحها روند معيوب و
ناكارآمدی دارد كه تسريع در به بهرهبرداری رسيدن آن ها را نه تنها تضمين نميكند ،بلكه
زمينهساز و مشوق ذاتي تطويل زمان اجرای آن ها نيز است.
با توجه به تصريح بسياری از قوانين و مقررات موجود در كشور مبني بر كاهش تصدی گری
بخش دولتي ،استفاده از روشهای مشاركت بخش عمومي  -خصوصي در قالب ترتيبات نظام
اجرايي مناسب ،در سالهای اخير مورد استقبال سياستگذاران قرار گرفته است.
ابعاد محيط كسب و كار در قالب هشت محور كلي مقررات زدايي و كيفيت مقرراتگذاری،
افزايش رقابتپذيری ،حقوق مالكيت ،دولت الكترونيك و ايجاد پنجره ی واحد ،مبارزه با فساد
اداری و افزايش شفافيت ،فرآيند تصويب و تدوين و تنقيح قوانين اقتصادی ،شاخصهای سهولت
كسب و كار بانك جهاني و ثبات اقتصادی مورد توجه قرار ميگيرد.
سازمان های مختلف برای ارزيابي فضای كسب و كار نيز تاكنون شاخصهای گوناگوني ارائه
داده اند .در شاخصهای ارائه شده ی بانك جهاني ،تعامالت يك كسب و كار فرضي با نهادهای
قانوني و پشت سرگذاردن كليه ی مراحل مختلف تاسيس و فعاليت از نظر تعداد مراحل ،مدت
زمان و هزينه مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
موانع اصلي فضای كسب و كار در ايران عبارتند :از دسترسي به منابع تامين مالي ،ناپايداری
سياستها ،تورم دورقمي و بوروكراسي اداری كه شكل زير مهمترين موانع كسب و كار در ايران
را نشان ميدهد.
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نمودار  -1اصلی ترین موانع کسب و کار در ایران مطابق گزارش  Doing Businessدر سال
( 5112بانک جهانی)

در كشورهای در حال توسعه به دليل عدم توسعه نهادها و ابزارهای مالي و نفوذ كم بازارهای
سرمايه ،دسترسي به منابع مالي را ميتوان اصليترين مانع كسب و كار طرحهای زيرساختي نيز
در نظر گرفت .در شرايط اقتصادی كشور نيز به دليل پايين بودن هزينه تامين مالي نسبت به
تورم ،تامين مالي طرحها همواره با كمبود منابع تامين اعتبار و تسهيالت بانكي مواجه بوده و
موسسات مالي رغبتي برای اعطای تسهيالت ندارند.
در چنين شرايطي با لحاظ كردن عدم پايداری مقررات و قوانين و عدم پايداری سياسي در
سالهای اخير و ثبات نداشتن نرخهای بهره ،تورم ،نرخ ارز و ساير موارد؛ موسسات مالي
تسهيالت درازمدت را به صورت كلي از سبد تسهيالت خود خارج كردهاند .از اين رو نقشي كه

بانكهای توسعهای و دولت برای تامين مالي طرحهای زيرساختي در كشوری مانند ايران بايستي
ايفا كنند ،بسيار كليدی است.
 -1بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود محیط کسب و کار و توسعه
ی مشارکت بخش خصوصی و تعاونی
-1-1توصیف و تحلیل وضع موجود

در سال  ،4831بيش از  43381ميليارد ريال تسهيالت بانكي در استان به چهار بخش
كشاورزی ،مسكن و ساختمان ،صنعت و معدن و خدمات تخصيص يافته است تا موجب رونق
بخشهای مذكور شود .در اين ميان ،خدمات با  1838ميليارد ريال ،بيشترين ميزان اعتبار را به
خود اختصاص داده كه سهمي معادل  14درصد از كل تسهيالت پرداختي است .در اين سال
بخشهای مسكن و ساختمان با  1183ميليارد ريال ،صنعت و معدن با  8143ميليارد ريال و
كشاورزی با  4351ميليارد ريال ،در رتبههای بعدی برخورداری از تسهيالت قرار دارد .در سال
مذكور ،بخش كشاورزی با دريافت  44درصد از كل تسهيالت ،كمترين سهم را در ميان بخشها
دارد و دو بخش مسكن و ساختمان و صنعت و معدن؛ به ترتيب با برخورداری از سهمهای  43و
 44درصد از كل اعتبارات ،در فاصله كمي از يكديگر ،در وضعيتي بهتر از كشاورزی به سر ميبرد.
در سال  ،4833با اختصاص بيش از  11343ميليارد ريال تسهيالت بانكي به بخشهای
اقتصادی استان ،بخش مسكن و ساختمان با  43353ميليارد ريال ،از بيشترين ميزان اعتبار
برخوردار بوده كه سهمي معادل  18درصد از كل تسهيالت پرداختي را به خود اختصاص داده
است .در اين سال بخشهای خدمات با  48334ميليارد ريال ،صنعت و معدن با  3433ميليارد
ريال و كشاورزی با  8314ميليارد ريال ،در رتبههای بعدی برخورداری از تسهيالت قرار دارد.
همچنين بخش كشاورزی با دريافت  5درصد از كل تسهيالت ،باز هم كمترين سهم را در ميان
بخشها دارد و صنعت و معدن با سهم  44درصد و خدمات با  84درصد دارای موقعيت بهتری
مي باشند.
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در فاصله سالهای  4831تا  ،4833مبلغ تسهيالت پرداختي از سوی بانكها به بخشهای
اقتصادی استان ،با  41درصد رشد متوسط ساليانه ،از  43381ميليارد ريال به  11343ميليارد ريال
افزايش يافته است .در اين بين بيشترين درصد افزايش رقم تسهيالت ،مربوط به بخش مسكن و
ساختمان با  83درصد رشد متوسط ساليانه است .در مقابل ،كمترين درصد افزايش تسهيالت نيز
مربوط به دو بخش خدمات با  45درصد و كشاورزی با  43درصد رشد متوسط ساليانه است .در
مقايسه ی سال  4833با سال  ،4831مالحظه ميشود كه سهم بخش مسكن و ساختمان در كل
تسهيالت از  43درصد به  18درصد افزايش و در مقابل سهم بخش خدمات از  14درصد به 84
درصد كاهش يافته است .اين امر حاكي از توجه به ساختوساز و رونق فعاليتهای ساختماني در
فاصله سالهای  4831تا  4833است .در اين دوران سهم هر يك از دو بخش صنعت و معدن و
كشاورزی ،به ميزان اندكي كاهش يافته ،هر چند كه صنعت و معدن در وضعيت بهتری به -
سربرده ،زيرا سهم آن در مقايسه با كشاورزی ،همواره بيشتر بوده است .بخش كشاورزی در اين
سال ها با كمترين ميزان توجه و تخصيص اعتبار مواجه شده و سهم آن از تسهيالت پرداختي،
هميشه از ديگر بخشها كمتر بوده است .اين امر به وضوح مبين كم توجهي به كشاورزی است و
از وضعيت ناخوشايند اين بخش حكايت ميكند.
در سال  4834بيش از  53311ميليارد ريال تسهيالت بانكي در بين بخشهای كشاورزی،
مسكن و ساختمان ،صنعت و معدن و خدمات ،توزيع شده كه مسكن و ساختمان با 83488
ميليارد ريال بيشترين ميزان برخورداری از اعتبار را به خود اختصاص داده كه سهمي معادل 34
درصد از تسهيالت پرداختي است .در اين سال بخشهای خدمات با  44513ميليارد ريال ،صنعت
و معدن با  5444ميليارد ريال و كشاورزی با  1311ميليارد ريال ،در رتبههای بعدی برخورداری از
تسهيالت قرار دارد .در سال مذكور 84 ،درصد از كل اعتبار به بخش خدمات اختصاص يافته و
بخشهای كشاورزی و صنعت و معدن ،هر يك با دريافت  3درصد از تسهيالت ،كمترين سهم را
داشته اند.

اما در سال  ،4834با اختصاص بيش از  31485ميليارد ريال تسهيالت به اين بخشها ،اين
بار بخش خدمات با  44143ميليارد ريال ،از بيشترين ميزان اعتبار برخوردار بوده كه سهمي
معادل  81درصد از تسهيالت پرداختي است .در اين سال بخشهای مسكن و ساختمان با
 43434ميليارد ريال ،صنعت و معدن با  3144ميليارد ريال و كشاورزی با  5344ميليارد ريال ،در
رتبههای بعدی برخورداری از تسهيالت قرار دارند .در سال مذكور ،مسكن و ساختمان ،با دريافت
 88درصد از اعتبار ،نزديك به خدمات قرار داشته و صنعت و معدن و كشاورزی نيز به ترتيب 45
درصد و  41درصد از تسهيالت را به خود اختصاص داده است .در سال  ،4834بيش از 444835
ميليارد ريال تسهيالت در بين بخشهای كشاورزی ،مسكن و ساختمان ،صنعت و معدن و
خدمات ،توزيع شده كه مسكن و ساختمان با  33438ميليارد ريال بيشترين ميزان برخورداری از
اعتبار را به خود اختصاص داده كه سهمي معادل  34درصد از تسهيالت پرداختي است .در اين
سال بخشهای خدمات با  88113ميليارد ريال ،صنعت و معدن با  48458ميليارد ريال و
كشاورزی با  3844ميليارد ريال ،در رتبههای بعدی برخورداری از تسهيالت قرار دارد .در سال
مذكور نيز همانند سال  ،4834بخش خدمات سهمي معادل  84درصد از اعتبار را به خود
اختصاص داده و بخشهای صنعت و معدن و كشاورزی نيز به ترتيب با دريافت  44درصد و 43
درصد از تسهيالت در رتبههای بعدی قرار دارد.
ولي در سال  ،4838با اختصاص بيش از  31414ميليارد ريال تسهيالت به اين بخشها،
درست به مانند سال  ،4834بخش خدمات با  84338ميليارد ريال از بيشترين ميزان اعتبار
برخوردار بوده كه سهمي معادل  81درصد از تسهيالت پرداختي است .در همين سال بخشهای
مسكن و ساختمان با  48513ميليارد ريال ،كشاورزی با  43311ميليارد ريال و نيز صنعت و
معدن با  43838ميليارد ريال ،در رتبههای بعدی برخورداری از تسهيالت قرار دارد .در سال
مذكور ،مسكن و ساختمان ،با دريافت  43درصد از تسهيالت و كشاورزی و صنعت و معدن هر
يك با سهم  43درصد از اعتبار ،بخشهايي است كه پس از خدمات قرار دارد.
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در فاصله سالهای  4834تا  ،4838مبلغ تسهيالت پرداختي از سوی بانكها به بخشهای
اقتصادی استان ،با  1درصد رشد متوسط ساليانه ،از  53311ميليارد ريال به  31414ميليارد ريال
افزايش يافته است .در اين ميان بيشترين درصد افزايش رقم تسهيالت ،مربوط به دو بخش
كشاورزی با  88درصد و صنعت و معدن با  84درصد رشد متوسط ساليانه است .در مقابل،
كمترين درصد افزايش تسهيالت مربوط به بخش خدمات با  44درصد است .ضمن آن كه در
بخش مسكن و ساختمان با  43درصد كاهش متوسط ساليانه ،بيشترين درصد كاهش رقم
تسهيالت مشاهده ميشود .در اين دوره مالحظه ميشود كه سهم بخش مسكن و ساختمان از
كل تسهيالت در سالهای  4834و  ،4834به ترتيب  34درصد و  34درصد بوده و فقط در سال-
های  4834و  ،4838كاهش محسوسي داشته؛ كه البته باز هم سهم قابل توجهي از تسهيالت را
تشكيل ميداده است .سهم خدمات طي اين دوران ،در حدود  84درصد بوده و اين بخش برای
جذب اعتبارات ،رقابتي نزديك با مسكن و ساختمان داشته است.
در اين فاصله زماني سهم هر يك از دو بخش صنعت و معدن و كشاورزی ،به ميزان اندكي
كاهش يافته ،هر چند كه صنعت و معدن در وضعيت بهتری بهسربرده ،زيرا سهم آن در مقايسه
با كشاورزی ،همواره بيشتر بوده است .بخش كشاورزی در اين سالها با كمترين ميزان توجه و
تخصيص اعتبار مواجه شده و سهم آن از تسهيالت پرداختي ،هميشه از ديگر بخشها كمتر بوده
است .اين امر به وضوح مبين كمتوجهي به كشاورزی است و از وضعيت ناخوشايند اين بخش
حكايت ميكند.
جدول  -1ارزیابی شاخص های توسعه ی مشارکت بخش خصوصی در استان گیالن طی سال
های برنامه چهارم و پنجم
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43،838 48،458 3،144 5،444

45

44

43

-

84،338 88،113 44،143 44،513

-

84

44

44

-

44

سهم بخش خدمات
3

از تسهيالت
پرداختي

خدمات

14

84

84

81

84

81

-

14

84
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تعداد تعاوني ها

تعاوني

مقدار تسهيالت

ميليون

دريافتي تعاوني ها

ريال

4

8

تعداد اشتغال

1

تعاوني ها

نفر

چهارم (درصد)

کمی

1331 1331

رشد /متوسط دوره برنامه

ردیف شاخص/هدف

سنجش

1311 1313 1315 1311 1311

پنجم (درصد)

عنوان

واحد

برنامه چهارم

رشد/متوسط دوره برنامه

سال های

سال های برنامه پنجم

4،341 153

48

4،333 4،334 4،531 4،333 4،484

5

83،314

-

14،834435،814 34،134 84،444 81،344

41

84،814 44،814

3

14،145 14،543 14،481 85،313 81،343

3

4

-1-5تنگناها و چالشها محیط کسب و کار و توسعه مشارکت بخش خصوصی و
تعاونی

 -4عدم شناسايي و معرفي فرصت های بالفعل سرمايه گذاری
 -4فقدان مديريت يكپارچه و هدفمند در خصوص هدايت و جذب سرمايه گذار
 -8فقدان سياست اجرايي فعال و مديريت شده در زمينه جلب ،جذب و نگه داشت سرمايه
گذاری 
 -1عدم آشنايي بخش عمومي و خصوصي با مدل ها ،ضوابط و فرآيندهای تامين مالي و
سرمايه گذاری
 -3سهم پايين استان از منابع صندوق توسعه ملي
 -1ظرفيت ناكافي در سرمايه گذاری مشترک بخش عمومي و خصوصي 
 -5ساختار نامناسب تامين منابع مالي و وابستگي نظام تامين مالي استان به بانكها

 -3مشكالت فضای كسب و كار استان در زمينه های همچون:
 هماهنگي بين دستگاهي در خصوص فرايندهای اشتراكي دستگاه هایاجرايي
 پراكندگي سازمانها و مؤسسات تعيين شده و فرآيند پيچيده و زمانبر صدورمجوزها
 ضعف كاركردی نهاد ها و تشكل های متولي بخش خصوصي ضعف تعامل و حمايت متقابل بين دستگاه ها و ساختارهای تصميم گيریدولتي مرتبط با فضای كسب و كار و نهاد ها و تشكل های متولي بخش
خصوصي
 ضعف اطالع رساني و شفافيت اطالعات و آمار در زمينه های قوانين ومقررات ،مشوقها  ،ظرفيت های موجود اقتصادی و ...

 - 5برنامه راهبردی محیط کسب و کار و توسعه مشارکت بخش خصوصی و
تعاونی
 -5-1اهداف کلی و راهبردهای محیط کسب و کار و توسعه مشارکت بخش خصوصی
و تعاونی
ردیف

4

اهداف کلی

راهبردهای دستیابی به اهداف کلی

تثبيتتت جايگتتاه و بهبتتود مستتتمر فضتتای
كسب و كار استان

بهبود محيط كسب و كار و تقويت توان رقابت پذيری
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 -5-5راهبردهای دستیابی به اهداف کلی  ،سیاست ها و اقداهای اساسی محیط
کسب و کار و توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی
ردیف

راهبرد ها

4
بهبود محيط كسب و

سیاست ها

اقداهای اساسی

افزايش شفافيت و
مطالبه گری عمومي

شناسايي و معرفي قوانين و مقررات مخل فضای كسب و
كار ،توسط دستگاههای اجرايي ذيربط
ايجاد پنجره واحد خدمات رساني به سرمايه گذاران و
فعاالن كسب و كار
پايش مداوم عملكرد دستگاه های اجرايي استان در زمينه
ی بهبود فضای كسب و كار

كار و تقويت توان

ارتقا آگاهي موديان مالياتي از حقوق و تكاليف مالياتي

رقابت پذيری

اطالع رساني به مردم از نحوه ی هزينه درآمدهای وصول
شده
اجرای صحيح قوانين و مقرارت رسيدگي به شكايات و
اعتراضات فعاالن اقتصادی و سرمايه گذاران
انتشار مكتوب و الكترونيك قوانين و مقررات توسط
دستگاهها
اصالح رويههای اخذ مجوز در سازمان ها و نهادهای اجرايي
مطالعه ،ايجاد و توسعه خوشههای صنعتي
نشان تجاری (برند)

4

تقويت و تكميل

بستر سازی جهت ادغام بنگاه های كوچك و متوسط و

زنجيره ارزش

شكلگيری بنگاههای بزرگ رقابت پذير
بستر سازی جهت شكل گيری شركت های مادر تخصصي
(هلدينگ)
توسعه ی نهادهای مشاورهای كسب و كار (كلينيكهای
كسب و كار)
ايجاد و توسعه ی شركت های مديريت صادرات
ايجاد بانك اطالعاتي جامع بنگاههای اقتصادی

