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 گذاری و اهمیت آن در تحقق اهداف اقتصادی سند پیشرفتسرمایه

1حسین محمدی
 

 چکیده

تواند با افزایش توان تولیدی کشور، به بهبود اشتغال و گذاری یکی از عوامل مهم و مؤثر بر رشد اقتصادی است که میسرمایه

ها عواملی چون میزان درامد، نرخ که از میان آنگذاری به عوامل مختلفی بستگی دارد کاهش بیکاری نیز کمک کند. سرمایه

تری بهره، امنیت، فضای کسب و کار مناسب، حضور دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد و حاکمیت نقش مهم

-یهتواند در شرایط حاضر اقتصاد ایران روی سرماترین عاملی که میکنند. شاید بتوان گفت مهمنسبت به سایر عوامل ایفا می

گذاری بخش خصوصی اثر مثبت یا منفی بر جا بگذارد، نحوه کارکرد سیستم بانکی است. یک سیستم بانکی خوب مشوق 

گذاری به حساب می آید. در گذاری است و یک سیستم بانکی غیرکارامد و فاسد، مخل تولید و سرمایهتولید و سرمایه 

ترین موانع افزایش در تحقق اهداف سند پیشرفت، به بررسی مهمگذاری پژوهش حاضر با مروری بر نقش و اهمیت سرمایه

گذاری ارائه گذاری و تولید در اقتصاد ایران پرداخته و از این مسیر راهکارهایی برای خروج از وضعیت بحرانی سرمایهسرمایه

 شده است. 

 

 حکمرانی، انحصار، 44گذاری، رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی، اصل ها: سرمایهکلیدواژه

 

 مقدمه: 

سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم و موثر بر رشد اقتصادی است که می تواند با افزایش توان تولیدی کشور، به بهبود اشتغال 

و کاهش بیکاری نیز کمک کند. سرمایه گذاری به عوامل مختلفی بستگی دارد که از میان آنها عواملی چون میزان درامد، 

ی کسب و کار مناسب، حضور دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد و حاکمیت نقش مهم تری نرخ بهره، امنیت، فضا

نسبت به سایر عوامل ایفا می کنند. اما یکی از متغیرهای بسیار مهمی که روی سرمایه گذاری بخش خصوصی مخصوصا در 

باالی بانکی است که همراستا با گسترش سال اخیر تاثیر منفی قابل توجهی بر جای گذاشته است، نرخ های سود  3طی 

رکود اقتصادی، موجب خروج سرمایه از بخش های مولد اقتصادی و حرکت بخش عمده ای از سرمایه ها به سمت بانک ها 

شده است. عامالن اقتصادی از جمله مردم، در پاسخ به سیاست های اقتصادی و محرک های محیطی، کامال به شیوه عقالیی 

در این شرایط طبیعی است که رکود در سایر بازارها، افراد را به سمت سودهای بانکی تضمین شده و بدون  رفتار کرده و

 ریسک حرکت می دهد. 

درصد را  02الی  02در شرایط حاضر به سختی می توان کسب و کار و یا زمینه سرمایه گذاری را پیدا کرد که سود قطعی 

بدون تحمل هیچ گونه ریسکی به سرمایه گذار ارائه نماید، در حالی که سپرده گذاری در بانک های ایران، این پیشنهاد 

آنها را از تولید و ریسک های مرتبط با آن راحت می کند. پس بیراه نیست  شگفت انگیز را به سپرده گذاران می دهد و خیال
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اگر بگوییم یکی از مهمترین عوامل کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران نظام بانکی و سودهای قطعی 

تصادی بازی می کند پرداختی به سپرده گذارن است. واقعیت آن است که نظام بانکی یک کشور، نقش قلب را در سیستم اق

و همانگونه که قلب با رساندن خون به تمام اندام و سلولها، حیات انها را تضمین می کند، سیستم بانکی نیز باید حیات بخش 

ها و فعاالن اقتصادی کشور را با عملکرد صحیح خود تضمین کند که متاسفانه چنین نمی کند و فقط سود خود را به بهای از 

پود اقتصادی کشور حداکثر می نماید. حتما اتفاق افتاده است که عضوی از بدن مثل دست یا پا که در برخی بین رفتن تار و 

شرایط خون به آن نمی رسد، حالت فلجی پیدا می کند و اگر این شرایط نرسیدن خون به عضو ادامه یابد، به خشکی رگ ها 

فعاالن و بخش های اقتصادی نیز در نظر بگیرید که اگر توسط و فلجی دائم عضو منجر می گردد. حال همین شرایط را برای 

بانکی سالم، حیات سالم  یک نظام بانکی سالم، به درستی تغذیه و پشتیبانی نگردند، به تدریج از بین می روند، ولی یک نظام

 تضمین می کند.آنها را 

ار و مخصوصا شیوه حکمرانی)حاکمیت( و قطعا عوامل دیگری مثل امنیت سرمایه گذاری، شرایط تحریم، فضای کسب و ک

نظایر آن نیز روی سرمایه گذاری موثر است ولی شاید بتوان گفت مهمترین عاملی که می تواند در شرایط حاضر اقتصاد ایران 

روی سرمایه گذاری بخش خصوصی اثر مثبت یا منفی بر جا بگذارد، نحوه کارکرد سیستم بانکی است. یک سیستم بانکی 

تولید و سرمایه گذاری است و یک سیستم بانکی غیرکارامد و فاسد، مخل تولید و سرمایه گذاری به حساب می  خوب مشوق

آید. شاید بیراه نباشد بگوییم در شرایط فعلی اقتصاد کشور، ربا، سود و یا بهره بانکی، از شکل فردی به شکل سیستمی و 

سیستم برای برخی گروهها و افراد، هیچ گاه اراده کافی برای مبارزه  سازمانی پیشرفت کرده است و به دلیل منافع موجود این

با این سیستم وجود نداشته است. در این پژوهش به بررسی مهمترین موانع پیش روی سرمایه گذاری در کشور پرداخته 

ایی تولید و سرمایه شده و اهداف طرح شده در سند پیشرفت از این زاویه مورد نقد قرار گرفته است که به مشکالت زیربن

 گذاری در تدوین اهداف و چشم اندازها توجه چندانی نشده است.

 بیان موضوع: 

سرمایه گذاری یکی از الزامات مهم برای رشد اقتصادی پایدار و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی است. بسیاری از 

ز لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای بخش اقتصاددانان معتقدند یکی از وظایف مهم دولت ها ایجاد شرایط ایمن ا

خصوصی در جهت سرمایه گذاری های مولد می باشد. دولت با ایجاد زیرساختها، کمک به تامین مالی پروژه ها، ایجاد فضایی 

ایمن از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، حذف انحصارت اقتصادی و مواردی از این قبیل می تواند مشوق بخش خصوصی 

ای سرمایه گذاری در اقتصاد باشد. برعکس وجود سیاست های نامتناقض، قوانین و مقررات، وجود انواع انحصارات و بر

رانتهای دولتی و شبه دولتی، کاهش امنیت اقتصادی، وجود تحریم ها، سیاست های مالیاتی دولت و فشار اقتصادی و مالی بر 

یه در گردش، هزینه های باالی تامین سرمایه از بانک ها و باال بودن نرخ شرکت ها، رکود در بازار، کمبود نقدینگی و سرما

بهره بانکی، از جمله مواردی هستند که می توانند در انگیزه های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در اقتصاد تردید جدی 

صوصی در ماشین آالت از ایجاد کنند. مطابق آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران سرمایه گذاری بخش خ
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میلیارد ریال در انتهای سال  222308به رقم  (،2373)به قیمت های ثابت سال 2332میلیارد ریال در سال  018722رقم 

درصد کاهش در سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین  22کاهش یافته است یعنی در طی این مدت بیش از  2330

)به 2332میلیارد ریال سال  022837بخش خصوصی در بخش ساختمان نیز از رقم  آالت را شاهد بوده ایم. سرمایه گذاری

کاهش یافته است، یعنی طی این مدت  2330میلیارد ریال در انتهای سال  008182به رقم  (،2373قیمت های ثابت سال 

 درصد کاهش یافته است.  22حدود 

بازار و عدم امنیت سرمایه گذاری در دوره ذکر شده است،  اگر چه بخش عمده ای از این کاهش مربوط به نوسانات گسترده

اما باید توجه داشت که وجود یکسری مشکالت ساختاری، توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور را در اینده 

ارد و در هاله ای از ابهام فرو برده است. برای گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور، توجه به این مو

اقدامات عملی در جهت رفع آنها ضروری است. برخی از این مشکالت ساختاری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی عبارتند 

 از:

انحصارات: وجود انحصارات مختلف دولتی و شبه دولتی در فعالیت های اقتصادی ایران موجب شده است بخش خصوصی  -2

مجالی برای رقابت با بخش غیرخصوصی قدرتمند را نداشته باشد و از این رو کمتر وارد فعالیت هایی شده است که بخش 

عالیت هایی که در آنها انحصار وجود داشته، بدترین عملکردها را شاهد دولتی و یا شبه دولتی در آن فعالیت دارند. از قضا ف

 بوده اند، در حالی که رقابت در بازارها موجب تنوع تولید، نوآوری و رضایت مصرف کننده شده است. 

خی قوانین قوانین و مقررات دست و پاگیر و متغیر و بوروکراسی های شدید اداری در راه اندازی کسب و کار: اگر چه بر -0

قانون اساسی اصالح شده است اما شاهدیم که تغییر محسوسی در سرمایه گذاری بخش خصوصی اتفاق  22مثل اصل 

نیفتاده است و دلیل این موضوع آن است که موانع عملیاتی سرمایه گذاری و موانع نانوشته برخی موارد قدرتی فراتر از موانع 

 و محدودیت های نوشته شده دارند. 

یاست های مالیاتی دولت و رکود گسترده در بازار: افزایش نرخ های مالیات و کسب انواع عوارض و مالیات ها از شرکت س -3

های تولیدی بخش خصوصی، هزینه های تولید را به شدت باال برده است و رکود گسترده در بازار، تقاضا برای محصوالت را 

ها و توسعه سرمایه گذاری های آتی به شدت تاثیر منفی بر جای کاهش داده است. این موضوع روی سودآوری شرکت 

 گذاشته است. 

تحلیل و از بین رفتن قدرت اقتصادی بخش عمده ای از قشر متوسط جامعه و فقدان توان الزم برای سرمایه گذاری:  -2

به باالی جامعه است که معموال در همه اقتصادها، بخش خصوصی که اقدام به سرمایه گذاری می کند، همان قشر متوسط 

درآمدهای مازاد بر نیاز را صرف سرمایه گذاری و تولید آتی می کند. مشکالت اخیر اقتصاد کشور از جمله تورم شدید، رکود 

گسترده، تحریم ها و نظایر آن باعث افزایش شدید هزینه های زندگی، کاهش پس اندازها و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری 

 است. این بخش مهم شده 
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 2333الی  2332که طی سالهای  افزایش شدید هزینه های سرمایه گذاری و تامین مواد اولیه: تحریمهای اقتصادی -2

به همراه موانع و محدودیت های گمرکی و اداری باعث شده است هزینه های تامین ماشین آالت مخصوصا از  تشدید شد،

 صرفه نباشد. خارج کشور افزایش یافته وسرمایه گذاری مقرون به

و سرمایه گذاری را  درصد، فعالیت های تولیدی 32الی  02ی بانکی در حدود نرخ های باالی بهره بانکی: نرخ بهره باال -1

نظام بانکی ایران در حال حاضر از دو سو به تولید و سرمایه گذاری در کشور  پرخطر و غیرمنطقی ساخته است. هاییفعالیت

با گرفتن سود)و به عبارت بهتر بهره( باالی بانکی، تیشه به ریشه تولید کشور می زند و برای تداوم   -2آسیب وارد می سازد: 

وار کسب تسهیالت و ضمانت های سنگین بقای خود، بقای کسب و کارها را به مخاطره انداخته است. صرفنظر از شرایط دش

و بهره های باال، یکی از عوامل مهم افزایش شاخص قیمت کاالها در بخش تولید نیز سودهای بانکی است که در هزینه تمام 

شده محصوالت شرکت ها به حساب می آید و سبب کاهش قدرت رقابت پذیری انها در بازارهای داخلی و خارجی می گردد. 

درصد از هزینه های تولید کاالها و خدمات به طور مستقیم و غیرمستقیم به  22الی  02ن برآورد می کنند بین برخی محققا

با پرداخت سود قطعی و یا علی الحساب به سپرده ها، جریان سرمایه گذاری و تولید را در  -0بهره های بانکی مرتبط است. 

 با این کار حتی به اشتغال نیز صدمه زیادی وارد ساخته است. کشور به امری غیرمنطقی و پرخطر تبدیل کرده است و 

 برای بهبود روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور، باید به این زیرساختها توجه بیشتری داشت. در ضمن

ایه گذاری دارد. درآمد افراد، شرکت ها و یک کشور از عوامل مهم موثر بر سرمایه گذاری است که ارتباط مثبتی با میزان سرم

به عبارت دیگر هرچه درامد افراد، شرکت ها و یا یک کشور افزایش یابد، سهم سرمایه گذاری نیز در کشور)متناسب با میل 

نهایی به سرمایه گذاری( افزایش خواهد یافت. در سالهای اخیر کاهش درآمدهای دولت در نتیجه کاهش قیمت جهانی نفت 

موجب شده است سهم سرمایه گذاری های دولتی مخصوصا  در پروژه های عمرانی نسبت به  و باالبودن مخارج جاری دولت

قبل، با کاهش مواجه شود. کمبود سرمایه گذاری های دولتی مخصوصا در تهیه و تجهیز زیرساخت های عمرانی کشور یکی 

گذارد. رکود گسترده اقتصادی که از مواردی است که می تواند روی سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز تاثیر منفی بر جا ب

در کشور شروع شده و به تدریج بخشهای مختلف اقتصادی را درگیر کرده است نیز باعث شده  2332تقریبا از انتهای سال 

است شرکت های دولتی و خصوصی نه تنها رغبتی به سرمایه گذاری های جدید از خود نشان ندهند بلکه در تامین سرمایه 

ی فعالیت های جاری نیز با مشکالت متعددی مواجه گردند. گسترده تر شدن رکود مخصوصا در بخش در گردش خود برا

 هایی چون مسکن باعث از بین رفتن برخی کسب و کارها و کاهش قابل مالحظه سرمایه گذاری در این حوزه ها شده است. 

 موانع قانونی سرمایه گذاری

نع سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران متعدد است که یکی از مهمتری همانطور که در قسمت های قبل اشاره شد، موا

 این موانع قوانین و مقررات و همچنین وجود انحصارات دولتی و عمومی در بخش های مختلف اقتصادی کشور است.
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ور از قوانین قوانین و مقررات در حوزه سرمایه گذاری در دو بعد قوانین کالن و قوانین بخشی تقسیم بندی می گردد. منظ

کالن، قوانین باالدستی مثل قانون اساسی و یا قوانین برنامه توسعه پنج ساله است که در آن حوزه فعالیت و سرمایه گذاری 

بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش خصوصی مشخص شده است. اگر چه با اصالحات صورت گرفته در قانون اصل 

ود بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور کاهش پیدا کرد، و لی قانون اساسی یکسری موانع کالن موج 22

شواهد موجود حاکی از آن است که حتی با اصالح این قانون نیز تغییر محسوسسی در سرمایه گذاری واقعی بخش خصوصی 

به عنوان مثال رقم  انجام نشده و حتی رقم سرمایه گذاری واقعی در سالهای اخیر کاهش قابل مالحظه ای پیدا کرده است.

( در سال 2373میلیارد ریال)به قیمت ثابت سال  323222سرمایه گذاری بخش های مختلف اقتصادی در ماشین آالت از 

کاهش یافته است. البته بخش قابل مالحظه ای  2333میلیارد ریال در انتهای سال  278230با کاهشی قابل توجه به  2332

مذکور به علت کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و نیز رکود حاکم بر اقتصاد  از کاهش سرمایه گذاری طی دوره

قانون اساسی و نوشتن یک قانون برای آن،  22کشور بوده است، اما به هر تقدیر نکته مهم آن است که علی رغم اصالح اصل 

 فضای الزم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی هنوز ایجاد نشده است. 

که مطرح می شود آن است که چرا علی رغم اصالحات شکلی و ظاهری در قوانین و مقررات، و همچنین نوشتن سوال مهمی 

قوانین جدید و صرف ساعتهای طوالنی وقت دستگاههای مختلف اجرایی و قانونگذاری و نظارتی برای تصویب یک قانون، اثر 

قانون اساسی، هیچ تغییری در فضای  22مثل قانون اصل گذاری این قانون در جامعه در حد انتظار نیست و برخی اوقات 

: قوانینی که از دل خواست های برای پاسخ به این پرسش به این نکته اشاره می گردد کهاقتصادی کشور ایجاد نمی شود. 

لی اجتماعی جامعه و مردم نشات نگرفته باشند، در حد مرکبی که روی کاغذ نوشته می شود خواهد ماند و هیچ گاه عم

 نخواهند شد.

اگر بخواهیم به موضوع نگاهی منصفانه داشته باشیم، به این نتیجه می رسیم که در کشور قوانین خوب کم نیست، آنچه کم 

تبصره در سال  32ماده و  30در  22است اراده و خواست مردم و مسئولین جامعه برای اجرای این قوانین است. قانون اصل 

سال از ابالغ این قانون بهتر است از دستگاههای ذیربط سوال شود که  8اکنون با گذشت حدود تصویب و ابالغ شد، و  2378

تا چه حد به وظایف خود در این قانون عمل کرده اند؟ و چه تغییری در روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور 

قانونی خود عمل نکرد و یا برخالف آن منجر به طی این دوره انجام شده است؟ یا اصوال اگر دستگاهی در کشور به وظایف 

گسترش انحصارات شد، تکلیف چیست؟ نبود یک نهاد مستقل برای رصد و پیگیری وظایف دستگاههای اجرایی در زمینه 

قوانین مصوب، شفاف نبودن آمار و اطالعات و رانت اطالعاتی دستگاههای اجرایی، منافع اقتصادی و سیاسی گروههای 

انحصارات دولتی و شبه دولتی و ترس از گسترش رقابت و از دست رفتن بازار،  نبود فضای نقد منصفانه  صاحب نفوذ،

دستگاههای مجری قانون اساسی در کشور از جمله مشکالتی است که در سر راه این قانون و قوانین مشابه خودنمایی کرده 

 منافع جامعه را محقق نماید.است و موجب شده هیچ گاه قوانین مذکور، اهداف قانون گذار و 
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واقعیت آن است که بخش های مهمی از اقتصاد ایران انحصاری و یا شبه انحصاری است. صنعت خودرو، مخابرات، حمل و 

نقل، صادرات، واردات، صنایع سنگین و فوالد و ... همگی یا انحصار کامل و یا انحصار چندجانبه می باشند و منافع حاصل از 

به دولت و یا به سایر نهادهای شبه دولتی مثل بنیادها می رسد و طبیعی است که این بخش ها در مقابل  این انحصار یا

رقابتی شدن فضای اقتصادی مقاومت زیادی از خود نشان می دهند. در دولت نیز اراده و عزمی جدی برای واگذاری فعالیت 

در  2317ست که دولت های مختلف در ایران از سال ها به بخش غیردولتی وجود ندارد و شاهد این موضوع، روندی ا

واگذاری شرکت های دولتی به بخش های غیردولتی از خود به نمایش گذاشته اند. عدم شفافیت ها در اقتصاد کشور نیز به 

این موضوع کمک شایانی کرده است. وقتی شما اطالعاتی دقیق از روند واگذاری و عملکرد پس از واگذاری شرکت های 

گذار شده به بخش غیر دولتی ندارید، طبیعی است که اخبار موجود در زمینه ناموفق بودن واگذاری ها و یا مفاسد بروز وا

 یافته در این واگذاری ها را تصدیق کنید. 

اینکه انحصار، انحصار می آورد و رقابت، رقابت. به عبارت دیگر انحصارات اقتصادی در کشور، اگر خوب واکاوی شود، بعد نکته 

ریشه های سیاسی خواهد داشت و انحصارات سیاسی نیز انحصارات اقتصادی را تقویت می کند. بنابراین برای کاهش 

صاد رقابتی و سالم، باید اصالحات در فضای سیاسی کشور نیز انحصارات مختلف اقتصادی در کشور و حرکت به سمت یک اقت

 انجام شده و حرکت به سمت توسعه سیاسی و اقتصادی به شکل همزمان صورت گیرد. 

 تبعات کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد کشور

 گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور عبارتند از: گذاری خصوصا کاهش سرمایه برخی تبعات کاهش سرمایه

دلیل وجود ضریب فزاینده با کاهش بیشتری  گذاری، تولید به کاهش تولید و کاهش رشد اقتصادی؛ با کاهش سرمایه -2

مواجه شده و رشد اقتصادی را به شدت تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد. یکی از دالیل اصلی منفی شدن رشد اقتصادی در 

 گذاری بخش خصوصی جستجو کرد. ی کل و سرمایهگذار توان در کاهش سرمایه را می 30و  32های  سال

گذاری و به تبع آن کاهش  کاهش صادرات، افزایش واردات و بدتر شدن تراز تجاری؛ بدیهی است که با کاهش سرمایه -0

تولید، واردات کاال به کشور بیشتر شده و برعکس صادرات کمتر خواهد شد و نتیجه طبیعی این موضوع بدتر شدن تراز 

 کشور خواهد بود.تجاری 

گذاری و تولید نداشته باشند، ضرورتی به  های جدید در اقتصاد سرمایه کاهش اشتغال و یا افزایش بیکاری؛ وقتی بنگاه -3

کارگیری و تداوم استفاده از نیروی کار را نیز نخواهند داشت و از این رو اشتغال نیز کاهش پیدا خواهد کرد.  استخدام و یا به

های اجتماعی  یز خودش دارای تبعات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی متعددی است که افزایش فساد، ناامنیکاهش اشتغال ن

 و اقتصادی، اعتیاد و نظایر آن از برخی پیامدهای افزایش بیکاری است.

ش گذاری موجب کاه های فیزیکی و انسانی در کشور؛ به دلیل وجود استهالک، کاهش سرمایه افت و تخریب سرمایه -2

شود. بدتر از آن تخریب  های آتی تولید در کشور دچار آسیب می رو ظرفیت های فیزیکی در کشور شده و از این گذاری سرمایه
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گذاری و کاهش تولید اتفاق خواهد افتاد. کاهش  های انسانی کشور است که در شرایط کاهش سرمایه توان و روحیه سرمایه

کرده در کشور که همان  شود انگیزه، انرژی و استعداد نیروی جوان تحصیل عث میگذاری، کاهش تولید و بیکاری با سرمایه

های انسانی است در مسیر صحیح هدایت نشده و به جای آنکه عاملی برای رشد و توسعه باشد، تبدیل به مانعی بزرگ  سرمایه

 شود. بر سر راه توسعه می

ها اقداماتی اساسی در  در کشور بسیار زیاد است و باید دولتگذاری  شود تبعات کاهش سرمایه گونه که مالحظه می همان

آالت( انجام دهند. یکی از عوامل مهمی که  گذاری بخش خصوصی)به ویژه در حوزه ماشین خصوص افزایش روند سرمایه

تی یک رانی است. سیستم حاکمی گذاری و ترکیب آن در کشور اثرگذار باشد، شیوه حاکمیت یا حکم تواند روی سرمایه می

 برای جدی مانعی یا و مشوق تواند می دهد، می نشان را کشور آن اجرایی و  کشور که فضای کلی قانونی، قضایی

 .آید حساب به خصوصی بخش گذاران سرمایه

سیستم حاکمیتی یک کشور با ایجاد فضای امن اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و همچنین احترام به حقوق مالکیت و اعطای 

گذاری و حتی جلب  ساز افزایش سرمایه تواند زمینه امکانات الزم برای بخش خصوصی )به جای توزیع رانت( میتسهیالت و 

 گذاری خصوصی خارجی به کشور باشد. سرمایه

ها با وضع قوانین مناسب، کاهش انحصارات، حمایت و حفظ مالکیت بخش  گذاری بهتر است دولت در زمینه سرمایه

ها و امکانات الزم برای بخش خصوصی، از  جویی و در نهایت تامین زیرساخت انتهای ر خصوصی، کاهش فرصت

 گذاری خصوصی حمایت کنند. سرمایه

 

 و اهمیت آن:  گذاری محیط سرمایه

هاا و اعتمااد الزم بارای     هاا، انگیازه   هاای عماومی اسات کاه فرصات      ای از کاالهاا و سیاسات   گذاری، مجموعه محیط سرمایه

هاا و   هاا از فرصات   هاا و ارزیاابی بنگااه    هاا، اساتراتژی   ها، قابلیات  ها، ایده از نگاه بنگاه2کند. ها را فراهم می بنگاهگذاری  سرمایه

هاا   دهاد. ایان بنگااه    ها را تحت تااثیر قارار مای    گذاری آن های سرمایه گذاری در یک مکان خاص، تصمیم های سرمایه محرک

آالت،  گذاری در ماشاین  های آتی تولید )سرمایه ی خود را صرف تغییر ظرفیتهای کنون گیرند آیا هزینه هستند که تصمیم می

دهد  ها، مخاطرات و موانع رقابتی تحت تاثیر قرار می امکانات و تحقیق و توسعه( کنند یا خیر. سودآوری را آن دسته از هزینه

هاا و   د، تمرکاز بار حاداقل کاردن هزیناه     گذاری قرار دارد. اگر هدف صرفا سودآوری باشا  های سرمایه که در ارتباط با فرصت

هاای   دهاد. تغییار برخای از جنباه     گذاری را افزایش می های سرمایه مخاطره است؛ ضمن آنکه کاهش موانع رقابت هم فرصت

هاا نقاش    ها در تغییر سایر مؤلفه ها دشوار است؛ اما آن گذاری همچون جغرافیا )اقلیم( و اندازه بازار برای دولت محیط سرمایه

ها را تاأمین کناد، ایان     تواند اهداف بنگاه گذاریِ مناسب عالوه بر آنکه می تری دارند. دستاوردهای محیط سرمایه کننده یینتع

                                                      
1 World Development Report (2013), p: 217  
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گاذاری چناد    قابلیت را دارد که برای همه جامعه مفید باشد )بهبود رشد اقتصادی و کاهش فقر(. در ارتباط با محیط سرمایه

 نکته اساسی وجود دارد: 

 گذاری است؛ ها نقطه مرکزی در بهبود محیط سرمایه ی اقتصادی بنگاهبهبود آزاد 

 عنوان یک  ها و رفتارهای مرتبط دولت را به های اقتصادی، سیاست گذاری، فعالیت های سرمایه  ها فرصت بنگاه

 دهد. این امر اهمیت حقوق مالکیت، مقررات تنظیمی، مالیات، تأمین مالی،  مجموعه مورد ارزیابی قرار می

کند و نه  عنوان جزئی از کل تاکید می ها و رفتارهای دولتی را به های سیاست ها، فساد و سایر حوزه زیرساخت

 تنهایی.   به

 نگر دارد و تنها به وضعیت کنونی ارتباط ندارد؛  گذاری ماهیت آینده محیط سرمایه 

 ها یکسان نیست. از این  و دولت در همه زمینهها  کنند؛ اما عالئق بنگاه ها منافع زیادی برای جامعه ایجاد می بنگاه

گذاری کارایِ بخش خصوصی و سایر اهداف  گذاری بر متعادل کردن میان گسترش سرمایه رو، در محیط سرمایه

 شود.  اجتماعی  تاکید می

های بازار )فقدان تقارن اطالعات، بازارهای  صورت سنتی توسط شکست به گذاری دهی محیط سرمایه نقش دولت در شکل

ها و  ها، سیاست ها از طریق تاثیر فعالیت  شود. دولت های هماهنگی( توضیح داده می های بیرونی و محدودیت غیررقابتی، صرفه

ها را با  ها این مؤلفه ازند. دولتس گذاری را متاثر می ، محیط سرمایهها، ریسك و موانع رقابت هزینهرفتارهای خود بر 

 . 0دهند تر حکمرانی تحت تاثیر قرار می های گسترده و ویژگی 2هایی خاص های رسمی خود در حوزه سیاست

 ارتباط موضوع سرمایه گذاری با الگوی پایه پیشرفت

زوده و همچنین کاهش از آنجا که بدون سرمایه گذاری های مولد بخش خصوصی، نمی توان به افزایش تولید و ارزش اف

سایر مشکالت اقتصادی کشور امیدوار بود، لزوم توجه به سرمایه گذاری و مولفه های موثر بر آن در تدوین رفع بیکاری و 

سند پیشرفت بسیار حیاتی است ولی به استثنای یکسری کلیات، راجع به عوامل موثر و راهکارهای افزایش سرمایه گذاری 

الگوی پایه اشاره ای نشده است و از این لحاظ یک نقطه ضعف بزرگ وجود دارد. الزم به ذکر است اصالح بخش خصوصی در 

یکسری عوامل مهم از جمله نرخ بهره و فضای کسب و کار ضمن افزایش سرمایه گذاری می تواند به اصالحات اقتصادی 

 پیش رو و پیش بینی شده در الگوی پایه شتاب بدهد. 

 پیشنهاداتجمع بندی و 

ارائه راهکارهای عملیاتی برای به بعد از مروری بر سرمایه گذاری، عوامل موثر بر آن و مشکالت سرمایه گذاری در کشور 

افزایش سرمایه گذاری پرداخته می شود. الزم به ذکر است در اقتصاد و مباحث مدیریتی راهکارهای حل مشکالت موجود، با 

ی های موضوع،  تقریبا شناخته شده هستند و این عزم و ارداده و عمل تصمیم گیران است استفاده از تجربه جهانی و تئور

                                                      
 وکار(، تأمین مالی، زیرساخت و بازار کار.  ثبات و امنیت، مقررات تنظیمی و مالیات )تسهیل رویه انجام کسب - 2

 . 1131 محیط سرمایه گذاری و ارزیابی مولفه های آن، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،  0
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این گزارش نیز اگر چه به طور مفصل در گزارشات و  که باعث تفاوت در نتایج خواهد شد. از این رو راهکارهای ارائه شده در

به اجرای صادقانه و  و سایر نهادهای حاکمیتی یا تحقیقات داخلی و خارجی مورد اشاره قرار گرفته است، اما تعهد دولت

پیگیرانه این راهکارها می تواند موجب تفاوت اساسی نتایج در طول زمان گردد و مشکالت سرمایه گذاری در کشور را بتدریج 

 کاهش دهد. مهمترین این راهکارها عبارتند از: 

لت صورت گیرد. هیچ دولتی نمی تواند به سرمایه گذاری باید توسط بخش خصوصی  و با هدایت و پشتیبانی دو -2

تنهایی با سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی برای جمعیت جویای کار اشتغال ایجاد کند و باعث افزایش تولید 

ملی گردد. پس دولت باید فقط زمینه های الزم برای حضور موفق و کارامد بخش خصوصی را فراهم نماید و بخش 

الزم برای افزایش اشتغال و افزایش تولید ملی را خواهد داشت. وظیفه دولت ایجاد  خصوصی خودش انگیزه های

زیرساختها، تامین امنیت سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در حوزه هایی است که بخش خصوصی تمایل و انگیزه 

گذاری بخش خصوصی ای برای ورود به آنها را ندارد. دولت باید مقدمات و انگیزه های الزم برای گسترش سرمایه 

را فراهم کند و اگر به هر دلیلی این انگیزه ها از بین برود، سرمایه گذاری و تولید نیز با بحرانی جدی مواجه خواهد 

 شد. 

دولت باید با راهکارهای مختلف، انحصارات اقتصادی ایجاد شده در کشور را با ایجاد یک فضای رقابتی عادالنه، از  -0

ی افزایش یابد و هم هزینه مصرف کنندگان کاهش پیدا کند. سرمایه گذاری بخش خصوصی بین ببرد تا هم بهره ور

در یک فضای انحصاری شبیه یک رویا است و به هیچ صورت امکان پذیر نخواهد بود. وضع قوانین رقابتی عادالنه، 

یه ها و کاهش و حذف انحصارات سیاسی،  ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، شفاف کردن رو

قوانین، اخذ مالیات از شرکت ها و بنگاههای انحصاری، تشویق رقابت و تحدید انحصار ، آزادی اطالعات و رسانه ها 

 و نظایر آن همگی از مورادی هستند که می توانند به بهبود فضای رقابتی منجر شوند. 

دینگی الزم برای تولید است و یکی از مهمترین مشکالت شرکت های بخش خصوصی تامین سرمایه در گردش و نق -3

الزم است دولت با اتخاذ راهکارهایی از جمله حمایت از بازار سرمایه، گسترش بورس های کاالیی، ترویج فرهنگ 

استفاده از بورس و  بکاربردن قراردادهای متنوع و موفق بورس های جهانی از جمله قرارداد اختیار معامله، حرکت 

ی مالی و کاهش نرخ بهره و نظایر آن، تامین سرمایه را برای شرکت های خصوصی تا به سمت رقابتی شدن بازارها

 حد امکان ساده تر کند تا این شرکت ها در مشکالت مربوط به تامین سرمایه درجا نزنند.

بخش خصوصی به دنبال امنیت است. پس دولت باید با گسترش امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای سرمایه  -2

داخلی و خارجی، رتبه امنیت اقتصادی کشور را در دنیا بهبود بخشیده و در ضمن با شفاف سازی قوانین و گذاران 

رویه ها و کاهش بوروکراسی های اداری به گسترش امنیت اقتصادی جامعه کمک کرده و از این مسیر روند سرمایه 

 گذاری را در کشور تسریع بخشد.

است گذاری های بهتر در سطح کالن است. اگر بخواهیم بخش خصوصی رفتارهای خوب در سطح خرد نیازمند سی -2

در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور حرکت کند باید با قوانین صحیح، استانداردهای تعریف شده و شفاف، 
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حمایت های مادی و معنوی، گسترش فضای رقابت و بهبود شرایط کسب و کار رفتارهای بخش خصوصی را به 

 کنیم. سمت صحیح هدایت 

وابستگی اقتصادکشور به نفت باعث شده است شوک های درآمد نفتی به شدت روی مخارج عمرانی دولت و بروز  -1

رکود و بحران عمیق در کشور موثر واقع شود. در این شرایط وضع مالیات های سنگین بر بخش خصوصی نیز به 

غیردولتی مثل بنیادها در فضایی بدون گسترده تر شدن رکود می انجامد در حالی که برخی شرکت های عمومی 

رقیب و معاف از مالیات به فعالیت های اقتصادی خود ادامه می دهند. بنابراین وضع مالیات عادالنه بر همه بخش 

های اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به نفت و درآمدهای آن می تواند بتدریج زمینه های گسترش سرمایه 

 . گذاری را در کشور فراهم سازد

اتخاذ سیاست های الزم برای بهبود تراز تجاری کشور از طریق افزایش صادرات و محدود سازی واردات غیرضروری  -8

که می تواند مشوق سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور باشد. مخصوصا در زمینه کاالهای مصرفی مثل 

ارت آنها وجود دارد، واردات و قاچاق پوشاک، کفش و صنایعی از این قبیل که در کشور مزیت نسبی در تولید و تج

بی رویه ضربه های مهلکی به سرمایه گذاری و تولید وارد ساخته است که ضروری است جلو این رویه خطرناک و 

 مهلک گرفته شود.

مشارکت دادن جمعیت فعال و حتی غیرفعال کشور در تولید ملی و سرمایه گذاری از طریق آموزش های کاربردی،  -7

فرهنگ سازی و تبلیغات و استفاده از ظرفیت های عظیم سرمایه های مادی و انسانی در کشور. گسترش دوره های 

برای گسترش فرهنگ کار و تالش می تواند در  علمی کاربردی سرمایه گذاری و تولید و استفاده مناسب از رسانه ها

 این خصوص راهگشا باشد. 

کاهش فرصت های رانت جویی و فساد با شفاف سازی رویه ها و مقررات، حذف و کاهش تدریجی انحصارات،  -3

 انتخابهای بهتر مدیران و کارگزاران و کنترل فرایندها.

قتصادی کشور می تواند نقش موثری در افزایش و یا افت دقت در انتخاب مدیران و گزینش افراد متخصص در امور ا -22

سرمایه گذاری در کشور داشته باشد. از این رو مدیران باید با یک دید جهانی، رویه ای محلی، منطقه ای و کشوری 

 را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور از طریق بهبود جریان سرمایه گذاری انتخاب نمایند. 
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