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 دهيچك

شود که متغيرهاي اقتصاد کالن )از قبيل نرخ طور کامل برقرار ميگذاري در شرايطي بهامنيت سرمايه

ها و بيني باشند، قوانين و مقررات و رويهخ ارز و...( باثبات يا قابل پيشرشد، نرخ بيكاري، نرخ تورم، نر

طور سهل و مؤثري اجرا شوند و در صورت باثبات، براي همه شفاف و قابل فهم و به اجرايي تصميمات

برسد، سالمت اداري برقرار  نفعانذيضرورت تغيير، تغييراتشان در زمان معقولي پيش از اجرا، به اطالع 

طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان هاي اقتصادي بهاشد و اطالعات مؤثر بر فعاليتب

طور دقيقي تعريف و تضمين و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالكيت براي همه به

ض حقوق مالكيت سالم و کارآمد باشند که هرگونه نق ،شده باشد، نهادهاي قضايي و انتظامي چنان مجهز

يا استفاده بدون اجازه از دارايي فيزيكي يا معنوي ديگران، براي کسي مقرون به صرفه نباشد و شهروندان 

همراه خسارت مربوط رفته خود را بهدستبه آنها، در کمترين زمان، مال ازمالباخته بتوانند با مراجعه 

 راکز اقتصادي رايج باشد. صداقت و درستي در م ،دريافت کنند و فرهنگ وفاي به عهد

گذاري در ايران امروز امنيت سرمايه بپردازد کهمهم به اين پرسش  هدف تحقيق حاضر اين است که

طوري که نتايج آن به تفكيك استاني و به ،طور مستمر سنجيدتوان بههايي ميرا چگونه و با چه مؤلفه

 دست آمده و روند آن قابل مطالعه باشد.ههاي مختلف اقتصادي ايران در فواصل معين زماني ببخش

گذاري در مؤلفه براي سنجش امنيت سرمايه 38نماگر و هفت شده، شناسايي حاصل تحقيق انجام

 :زير است شرحبهايران 

 

 آماري(چهار پيمايشي و سه ، مؤلفه هفت). تعريف و تضمين حقوق مالكيت 1نماگر 

 ق بموقع و منصفانه حق در دعاوي تجاري و ماليگاه قضايي براي احقادست به. اعتماد 1-1

 . سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامي )پليس( در رسيدگي به شكايت فعاالن اقتصادي2-1

 . تخصصي بودن رسيدگي به دعاوي تجاري در مراجع قضايي3-1

 HD –. اجراي کامل و بموقع احكام مراجع قضايي 4-1

 HD –داوري  . رسيدگي به اختالفات تجاري از طريق5-1
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 HD –هاي قضايي )درصد از ورودي( . نرخ رسيدگي به پرونده6-1

 HD –. ميانگين زمان رسيدگي به هر پرونده ورودي )روز( 7-1

 

 آماري( دوپيمايشي و  يك، مؤلفهسه ). ثبات اقتصاد كالن 2نماگر 

 . ثبات قيمت مواد اوليه 1-2

 HD –کننده. عدم نوسان شاخص تورم مصرف2-2

 HD –. ثبات نرخ ارز3-2

 

 آماري( يكپيمايشي و سه ، مؤلفه چهار) اجرايي هايپذيري مقررات و رويهبيني. ثبات و پيش3نماگر 

 ت دولت يا وزرا(ئپذيري قوانين و مقررات )مصوبه مجلس يا هيبينيثبات يا پيش .1-3

 ()تصميمات مسئوالن استاني يا محلي اجرايي هايپذيري رويهبينيثبات يا پيش .2-3

 آنها اجراييهاي نامهوکار و آيينروشن و غيرقابل تفسير بودن قوانين و مقررات ناظر به کسب .3-3

 HD –ثبات مسئوالن استاني .4-3

 

 پيمايشي( چهار، مؤلفه چهار). شفافيت و سالمت اداري 4نماگر 

 دسترسي به کاالي قاچاق به ضرر بخشي از فعاالن اقتصادي در بازار .1-4

 هاي مسئوالناطالعات و تصميمدسترسي آزاد و عمومي به  .2-4

 ميزان شيوع رشوه در ادارات  .3-4

 ياعمال نفوذ و تباني در معامالت حكومت .4-4

 

 آماري( چهارپيمايشي و  پنج، مؤلفه 9)صداقت و درستي  ،. فرهنگ وفاي به عهد5نماگر 

 وجود کالهبرداري يا تقلب در بازار .1-5

 بازار اجراي قرارداد کتبي يا شفاهي دروفاي به عهد در ميزان  .2-5

  در اجراي قراردادهادولت به عهد  وفاي .3-5

 شده هاي دادهعمل مسئوالن ملي به وعده .4-5

 شده هاي دادهعمل مسئوالن محلي به وعده .5-5

 HD –هزار نفر جمعيت( 100 رازاي ههاي خيانت در امانت )بهتعداد پرونده .6-5

 HD –هزار نفر جمعيت( 100ازاي هر هاي مطالبه طلب )بهتعداد پرونده .7-5

 HD –هاي برگشتيدرصد چك .8-5

 HD –هزار نفر جمعيت( 100ازاي هر هاي کالهبرداري )بهتعداد پرونده .9-5
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 آماري( 6پيمايشي و  دو، مؤلفه هشت). مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض 6نماگر 

 آالت(سرقت مالي )پول نقد، کاال، تجهيزات و ماشين .1-6

 مالكيت معنوي سرقت يا استفاده غيرمجاز از عالئم تجاري يا .2-6

 HD –هزار نفر جمعيت(  100ازاي هر سرقت مستوجب تعزير )به .3-6

 HD –هزار نفر جمعيت(  100ازاي هر تصرف عدواني )به .4-6

 HD –هزار نفر جمعيت(  100ازاي هر مزاحمت ملكي )به .5-6

 HD –هزار نفر جمعيت(  100ازاي هر ضرب و جرح عمدي )به .6-6

 HD –هزار نفر جمعيت(  100اي هر ازتعداد تصادف منجر به فوت يا جرح )به .7-6

 HD –ضريب نفوذ بيمه  .8-6

 

 پيمايشي( سه، هر مؤلفه سه). عملكرد دولت 7نماگر 

 سهولت احقاق حقوق قانوني شهروندان در ادارات .1-7

 هاي جديد خارجيوکار بر اثر تحريماختالل در کسب .2-7

 گذارحمايت و همراهي مقامات استاني از داوطلبان سرمايه .3-7

شود، به جلب توجه و حساسيت عموم ود راهي که با تهيه و انتشار اين گزارش آغاز ميرانتظار مي 

سازي در جهت مسئوالن کشور نسبت به اين مغفول کليدي در سياستگذاري اقتصاد ايران، گفتمان

حقوق مالكيت فعاالن اقتصادي ايران و نيز بهبود  اجرايي هايگذاري و ضمانتافزايش امنيت سرمايه

اينها، اميد است با  برعالوه. بينجامدگذاري در ايران و واقعي امنيت اقتصادي و فضاي سرمايهعيني 

در قبال فعاالن اقتصادي، متعهدتر،  اجرايي انجام مستمر اين ارزيابي و انتشار نتايج آن، مسئوالن

بر اجراي  هاي مؤثري در اجراي وظيفه نظارتي قوه مقننهپذيرتر و پاسخگوتر شده و گاممسئوليت

 .دارندصحيح و مؤثر قوانين و مقررات بر

 

 مقدمه

گذاري است که هاي اصلي در رشد اقتصادي کشورهاست. با افزايش سرمايهگذاري يكي از مؤلفهسرمايه

شود، صادرات تقويت شده و شود، سرمايه انساني تشكيل ميوري محقق ميانتقال فناوري و رشد بهره

 ابد. يپذيري بهبود ميرقابت

طور به 1385-1350دهد در دوره گذاري و توليد ناخالص داخلي ايران نشان ميآمارهاي سرمايه 

گذاري شده است. درصد از توليد ناخالص داخلي در ايران به نرخ جاري صرف سرمايه 7/6متوسط فقط 

ين نسبت کيه، اانداز، يعني تراين درحالي است که در کشور رقيب اقتصادي ايران در منطقه سند چشم
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گذاري از توليد ناخالص داخلي در ايران نسبت به تر سرمايهبر نسبت پاييندرصد بوده است. عالوه 20

ترکيه، روند اين نسبت در ايران با نوسانات بسيار شديد همراه بوده است، اما در ترکيه بجز يك جهش 

 .(12 :1387مي و اختياري، برخوردار بوده است )صمي باثبات، اين نسبت از روندي 1987سال 

 1376گذاري خالص سرانه به قيمت ثابت سال ازسوي ديگر، روند تغييرات درآمد سرانه و سرمايه 

گذاري خالص سرانه با همان روند ، حاکي است که تغييرات سرمايه1384 - 1350در بيش از سه دهه 

نه از درآمد سرانه در پنج سال گذاري سرانحوي که سهم متوسط سرمايهبه ،منفي همراه بوده است

 تري قرار دارد.هاي قبل از انقالب، هنوز در سطح پاييناخير در مقايسه با سال

انباشت سرمايه در سه دهه اخير، از فرآيند  و کاستي در بنابراين رشد منفي درآمد سرانه و خأل 

ديگر، ازسوي  شود وب ميسو نشانگر پديده منفي در مسير تحوالت توسعه در اقتصاد ايران محسويك

گذاري و يابي موانع رشد سرمايهگذاري در کشور و ضرورت ريشههاي خالي سرمايهوجود ظرفيت

 .(39 :1389سازد )کميجاني و شالچيان، دگرگوني اين متغير کالن را در اقتصاد ملي آشكار مي

دهد يد اين نسبت، نشان ميگذاري از توليد ملي و نيز نوسان بسيار شدسهم نسبتاً پايين سرمايه 

گذاري وکار و سرمايهکسبگذاري در ايران قطعاً اختالالتي وجود داشته است. در عوامل مؤثر بر سرمايه

بخش در آن کشور است. صاحبان در هر کشور مستلزم فراهم بودن محيط نهادي مناسب و امنيت

هاي امنيت اقتصادي ئم و نشانهکه عال کار خواهند انداختهاي خود را در کشوري بهسرمايه، سرمايه

 .(27 :1390الساداتي، بحريني و ملك زادهخوبي در آن قابل مشاهده باشد )حسينبه

هاي ملي محيط وکار در مجلس شوراي اسالمي با تعريف مؤلفهگروه مطالعات محيط کسب

ده است. اين مجموعه وکار در ايران را آغاز کر، سنجش مستمر محيط کسب1389وکار از سال کسب

کار ايران ارزيابي وپايش محيط کسب»تحت عنوان  1389مطالعات ميداني و مستمر که از پاييز 

 1«وکار در ايرانهاي ملي محيط کسبتشكل اقتصادي سراسر کشور از مؤلفه 900مجموعاً حدود 

قانون  (4)اساس ماده گزارش فصلي، پايان يافت و بر 26با انتشار  1395شد و در زمستان منتشر مي

وکار، ادامه آن به اتاق بازرگاني صنايع معادن و کشاورزي ايران محول شد. بهبود مستمر محيط کسب

وکار اين بود که مشكل هاي پايش محيط کسبسال تدوين گزارش 6يكي از مهمترين دستاوردهاي 

افزاري توليد و هاي نرمر، که جنبههايي نظير جاده و برق و بنداصلي اداره بنگاه در ايران نه زيرساخت

پذيري اقتصاد، فقدان بينييعني عواملي نظير ثبات اقتصاد کالن، شفافيت و پيش ،گذاري استسرمايه

عنوان به هايي که از آنها( مؤلفه27-26 :1395)سياح،  ،جانبه حقوق مالكيتفساد و تضمين همه

 شود.ياد مي« گذاريامنيت سرمايه»

                                                 
 كرده است.كننده در فصول مختلف تغيير ميهاي مشاركت. تعداد تشكل1
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محيط »سازان اقتصاد کشور به موضوع س و با جلب توجه سياستگذاران و تصميمبر اين اسا

تدريج به اين نتيجه هاي مجلس شوراي اسالمي بهمرکز پژوهش 1395بود که از سال « وکارکسب

سازان اقتصاد ايران به ، الزم است توجه سياستگذاران و تصميم«وکارمحيط کسب»بر رسيد که عالوه

 ،نيز جلب و متمرکز شود« آن اجرايي هايحقوق مالكيت و ضمانت»و « گذاريسرمايهامنيت »موضوع 

دار در کشور است و اي ريشهلهئدهد مسها و مطالبات فعاالن اقتصادي نشان ميموضوعي که شكايت

 در ايران را بهبود بخشد. 1«گذاريفضاي سرمايه»تواند گذاري ميتوجه به آن و برقراري امنيت سرمايه

 

 كليات تحقيق ـ اول فصل

 لهئ. بيان مس1-1

، حقوق مردم ايران در اموال، «قانون مدني»هفتمين دوره مجلس شوراي ملي  1307 ماهدر ارديبهشت

قراردادها و عقود )مختصات و شرايط صحت(، مسئوليت مدني و حقوق تعهدات را تصويب کرد و 

تواند اش مورد تعدي ديگري قرار بگيرد، ميداراييمال يا  کهدر صورتيبراساس آن، هر شهروند ايراني 

با مراجعه به کالنتري و دستگاه قضايي، با کمك و حمايت حكومت، مال خود را بازپس بگيرد و 

گذاري مردم ايران . از آن زمان تاکنون گويي تضمين امنيت سرمايهکندخسارت وارده بر خود را جبران 

و نيروي ها )دادسراها، دادگاهازجمله  اي اجراي آن تأسيس شدندتوسط قانون مدني و نهادهايي که بر

شود اگر مال يكي از فعاالن انتظامي فعلي(، همواره مفروض مسئوالن ارشد کشور بوده است و تصور مي

قانوني پاسگاه و دادگاه، فرآيند  تواند با مراجعه بهاقتصادي ايراني مورد تعدي قرار بگيرد، او مي

مطالبه اين حق، فرآيند  دهد درود را وصول کند. اما مشاهدات عيني نشان ميحق خ راحتيبه

 هايي وجود دارد که مفروض مورد اشاره زير سؤال است.پيچيدگي

مندي حق شهروندان براي بهره»به معناي کلي « حقوق مالكيت»دهد شواهد و قرائن نشان مي

، در «اندهاي قانوني يا هنجاري تصرف کردهبا روشرا انحصاري از منافع کار يا کاالها و خدماتي که آنها 

شده نيست و مالكيت فيزيكي و فكري شهروندان ايراني، کشور ما از طرف حكومت به حد کافي تضمين

امكان استيفاي مؤثر، اينكه  گيرد بدونتوسط ديگر شهروندان و نيز حكومت مورد تجاوز قرار مي

 د داشته باشد.هزينه و سريع حق مورد تعدي وجوکم

                                                 
گذاری ( و فضای سرمایهBusiness Environmentر )وکاهاي محيط کسب. قابل توجه آنكه در ادبيات تخصصی، عبارت1

(Investment Climateتقریباً به یک مفهوم اشاره دارند؛ با این تفاوت که فضای سرمایه ) گذاری )به مفهوم عوامل مؤثر بر

فرین برای گذاري در يك منطقه( مربوط به قبل از تأسيس بنگاه و تصميم کارآگذار بالقوه براي سرمايهتصميم يك سرمايه
هاي يک منطقه يا حوزه کاری که وكار )مجموعه عوامل مؤثر بر اداره و عملکرد بنگاهشود، اما محيط كسبشروع کار می

قانون بهبود مستمر محيط »شود. در ها هستند( به بعد از تأسيس بنگاه مربوط ميتقریباً خارج از کنترل مديران بنگاه
مجموعه عوامل مؤثر در »... به همين ترتيب تعريف شده است: « وكاركسبمحيط » ( نيز16/11/1390)مصوب « وکارکسب

 «.باشندهای توليدی که خارج از کنترل مدیران آنها میاداره یا عملکرد بنگاه
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عنوان به هاي اخير مرتباًکه در سال« گذاريامنيت سرمايه»تعدي به  هشد مصاديق مشاهده

هاي مجلس شوراي اسالمي فعاالن اقتصادي به نمايندگان و نيز مرکز پژوهشازسوي  شكايت و مطالبه

 :عبارتند از 1شود،ارسال مي

و ديگر شهروندان نظير  اجرايي هايطرف دستگاه وکار ازعدم تعهد به اجراي قراردادهاي کسب - 

پرداخت وجه چك يا تحويل مورد اجاره در موعد مقرر، ارسال کاال مطابق نمونه مورد توافق، اجراي 

 ،تعهدات خدمات پس از فروش

 ،نقض شدهگير و پرهزينه دادرسي و پيگيري حقوق تضييع يا طوالني، پيچيده، وقتفرآيند  - 

شده در قوانين، مقررات، هاي دادهسئوالن سياسي ـ اقتصادي کشور به اجراي وعدهتعهدي مبي - 

 ،ها و...سخنراني

 ،هاي تجاريهاي اجرايي، نظير تعرفهبيني بودن تغييرات قوانين، مقررات و رويهغيرقابل پيش - 

 ،نكيکالن نظير نرخ ارز، ارزش پول ملي، نرخ سود با صادتثباتي متغيرهاي اصلي اقبي - 

 ،هاي فساد در روابط مأموران حكومت و فعاالن اقتصاديوجود زمينه - 

 ،هاهاي قانوني و غيرقانوني مأموران حكومتي در اداره بنگاهدخالت - 

قابل تفسير بودن قوانين و مقررات و دقيق نبودن حقوق فعاالن اقتصادي و نحوه و هزينه  - 

 استيفاي آنها.

گذاري به توليد ناخالص داخلي طي نسبت سرمايه»ته، عجيب نيست که گفبا توجه به موارد پيش 

درصد بوده است که اين نسبت کمتر از ارقام مشابه در کشورهاي  12قرن بيستم ميالدي در ايران تنها 

در ويژه به دهد دارندگان سرمايه، ايران را ـترکيه، پاکستان و کره جنوبي بوده است و نشان مي

اند... دليل کار انداختن سرمايه خود تشخيص ندادهانقالب ـ بستر مناسبي براي بههاي بعد از سال

ها و تا حدي به اطمينان کم از عدم گذاري کم در ايران تا حدي به سودآوري پايين پروژهسرمايه

آالت، ساختمان و...( گذار )ماشينتعرض سياسي، نظامي، حقوقي، فرهنگي و به اصل سرمايه سرمايه

گذاري در يك کشور يا صنعت خاص، به سرمايه شود. درواقع، عدم اقبال دارندگان سرمايهط ميمربو

گذاري هايي است که دو متغير سودآوري و امنيت سرمايهبندي آنان از مجموعه مؤلفهدهنده جمعنشان

                                                 
ها با مشخصات زير راجع به نقض حقوق مالكيت تدوين و منتشر هاي موردي توسط مركز پژوهش. براي نمونه، گزارش1

 شده است:

هاي حقوق مالكيت در ايران؛ مطالعه موردي قرارداد راهكارهاي افزايش ضمانت» ميكائيل عظيمي و اميد عبدالهيان، -
 ماه، آبان13960شماره مسلسل  هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(،مركز پژوهش ،«خريد خودروپيش

1393. 
هاي كوچك و متوسط )بررسي موردي كارخانه لوله و مالي بنگاه شناسي فرآيند تأمينآسيب» .يعقوبيمحسن  -

 ماه، اسفند14196شماره مسلسل  هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(،پروفيل زاگرس(، مركز پژوهش
1393. 

جربه گروه هاي توليدي در ايران )مطالعه موردي تهاي تأمين مالي بنگاهچالش»عزيرنژاد و خديجه مهدوي، صمد  -
، 14206شماره مسلسل  هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(،، مركز پژوهش«پسند(صنايع گيتي

 .1393 ماهاسفند
سازي: بررسي شناسي فرآيند خصوصيآسيب»زاده، معمار و احمد مركزمالميري و حسن عبدهللاآقاجانياحسان  -

 .1393 ماه، مرداد13802شماره مسلسل  اي مجلس شوراي اسالمي،ه، مركز پژوهش«واگذاري طرح فوالد بافق
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است که گذاران داخلي و خارجي بهترين عالمت براي اين واقعيت دهند. رفتار سرمايهرا شكل مي

بحريني، زاده)حسين« دانندگذاري نميدارندگان سرمايه ايران را بستري امن و مناسب براي سرمايه

1382: 133). 

اقتصاد کالن )نرخ ، شرايطي است که در آن، «گذاريامنيت سرمايه»در اين تحقيق، منظور از  

برقرار باشد و اِعمال شود )يعني براي  بيني باشد، حاکميت قانونيا قابل پيش باثباتتورم، نرخ ارز و...( 

کشور،  اجرايي هايهاي مسئوالن و رويهطور مؤثري اجرا شود(، قوانين و مقررات، تصميمهمه و به

طور سهل و مؤثري اجرا شوند و در صورت ضرورت داشتن تغيير در هريك از آنها، باثبات باشند و به

طور شفاف و هاي اقتصادي بهنين اطالعات مؤثر بر فعاليتهمچ ،برسد نفعانذيتغييرات قبالً به اطالع 

سالم و کارآمد باشند  ،برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهاي قضايي و انتظامي چنان مجهز

شهروندان، يا استفاده بدون اجازه از دارايي فيزيكي يا معنوي ديگران،  نقض حقوق مالكيت که هرگونه

ص حقيقي و حقوقي ازجمله مسئوالن کشور، مقرون به صرفه نباشد و کس اعم از شخبراي هيچ

شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهاي ذيصالح، در کمترين زمان، مال از دست رفته خود را 

 به همراه خسارت مربوطه، دريافت کنند.

گذاري در سرمايهاز آنجا که هدف اين تحقيق، تدوين مباني نظري و روشي براي سنجش امنيت  

معرفي  :ست ازا له اين تحقيق هم عبارتئباشد، مسوکار ميهاي کسبها و حوزهايران به تفكيك استان

وکارهاي سراسر ها و کسبدر استان« گذاريامنيت سرمايه»ها و روشي براي سنجش مستمر مؤلفه

ني و بخشي )بخش اقتصادي نظير کشور جمهوري اسالمي ايران و ارائه نتايج مستمر آن به تفكيك استا

 وري نوين و...(.اکشاورزي، صنعت، فن

هاي مجلس شوراي اسالمي مطالعات اوليه براي سنجش و تدوين که مرکز پژوهش 1388در سال  

در ايران را شروع کرد، اين عبارت در محافل دانشگاهي « وکارمحيط کسب»هاي پايش سلسله گزارش

سازان اقتصاد ايران کمتر کسي از ه بود و از ميان سياستگذاران و تصميمو اقتصادي تقريباً مطرح نشد

اما امروزه اين عبارت و مفهوم آن در متون درسي وارد شده و لوايح  ،مفهوم آن اطالعات روشني داشت

 خود اختصاص داده است و تقريباً همه سياستمداران،ساله فصلي مستقل بههاي پنجو قوانين برنامه

 کنند. طور مكرر به آن اشاره ميجمهوري، بهنامزدهاي انتخابات رياستازجمله 

شود، به جلب توجه و حساسيت رود راهي که با تهيه و انتشار اين گزارش شروع ميانتظار مي 

سازي در جهت عموم مسئوالن کشور به اين مغفول کليدي در سياستگذاري اقتصاد ايران، گفتمان

حقوق مالكيت فعاالن اقتصادي ايران و نيز بهبود  اجرايي هايذاري و ضمانتگافزايش امنيت سرمايه

 .بينجامدگذاري در ايران عيني و واقعي امنيت اقتصادي و فضاي سرمايه
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 . سؤاالت اصلي و فرعي2-1

هايي گذاري در ايران امروز را چگونه و با چه مؤلفهسؤال اصلي تحقيق اين است که امنيت سرمايه

هاي مختلف اقتصادي طوري که نتايج آن به تفكيك استاني و بخشبه ،طور مستمر سنجيدن بهتوامي

 دست آمده و روند آن قابل مطالعه باشد.ايران به

 :سؤاالت فرعي تحقيق نيز عبارتند از 

 گذاري چيست؟. تعريف و مصاديق امنيت سرمايه1 

 ؟گذاري چيست. اهميت و ضرورت بهبود امنيت سرمايه2 

 گذاري کدام است؟. تجربيات ديگر کشورها در سنجش امنيت سرمايه3 

هايي هاي اقتصاد ايران، از چه مؤلفهها و بخشگذاري در استان. براي سنجش امنيت سرمايه4 

 توان استفاده کرد؟مي

 گذاري در ايران چيست؟. مدل مفهومي امنيت سرمايه5 

گذاري در اي امنيت سرمايهگيري براي اجراي سنجش دورههنمون . ابزار، جامعه آماري و روش6 

 بايد چگونه باشد؟ ايران،

 

 . اهميت و ضرورت تحقيق3-1

گذاري و ارتباط و تأثير مستقيم و غيرمستقيم آن بر اشتغال با وجود اينكه امروزه ارتقاي امنيت سرمايه

شود و حتي هميت مناسب داده نميو رشد اقتصادي ثابت شده است، در کشور ما به اين موضوع ا

گذاري و کمّيت و کيفيت تعدي به ها و اطالعات روشني درباره ميزان و پراکندگي امنيت سرمايهداده

 حقوق مالكيت فعاالن اقتصادي و کيفيت تضمين حقوق مالكيت آنها نيز وجود ندارد.

گذاري پايين را بسيار متنوع رمايهساقتصادي و در نتيجه، امنيت هاي عدم امنيت محققان، هزينه 

ها، حقوق هاي مستقيم ناشي از وقوع ناامني نظير زيان و خسارت به داراييشامل هزينه ،دانندمي

هاي غيرمستقيم ناشي از واکنش افراد به تهديد و ناامني نظير مالكيت، توليد، درآمد و سالمت، هزينه

وجود اين طيف  .(28 :1387يم ثانويه )عزتي و دهقاني، هاي غيرمستقها و هزينهريسك اعتباري بانك

ها، آثار و پيامدهاي ناامني اقتصادي، اهميت توجه به موضوع امنيت اقتصادي متنوع و مؤثر از هزينه

 دهد.طور خاص نشان ميبه را گذاريطور کلي و امنيت سرمايهبه

 گذاري، مسئوالننيت سرمايههاي امهاي مستمر مؤلفههاي منظم و سنجشدر فقدان گزارش 

دهند به تعهداتشان در قرارداد با فعاالن اقتصادي پايبند نباشند، مقررات و به خود حق مي اجرايي

صويب اندك ت اجرايي هايي با ضمانتتغيير دهند، مصوبهاي کنندهطور غافلگيررا به اجرايي هايرويه
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امرشان از فعاالن اقتصادي، واکنش جدي و بازدارنده قانوني مأموران تحت کنند، در برابر مطالبات فرا

 سازي حقوق فعاالن اقتصادي تعلل کنند.نشان ندهند و در پاسخگويي و شفاف

زيادي براي فعاليت اقتصادي حد گذاران تا گذاري در ايران، سرمايهبا درجه پايين امنيت سرمايه 

 اقتصادي و اشتغال نيز به ميزان تعيين رشدکالن يعني  انگيزه خواهند شد و اهداف اصلي اقتصادبي

تضمين »گذاري مانند شده در قوانين برنامه توسعه محقق نخواهد شد. برخي از اجزاي امنيت سرمايه

آنقدر اهميت دارد که برخي از اقتصاددانان، آن را زيربنا و عامل اصلي رشد اقتصادي « حقوق مالكيت

فرآيند  گذاري( درعنوان جزئي از امنيت سرمايهكيت )بهحقوق مال»دانند و معتقدند در غرب مي

معتقدند غرب زماني از مرز رسيدن به  صاحبنظرانقدر اهميت دارد که  موفقيت اقتصادي غرب آن

تبديل فرآيند  گسترده مالكيت را تدوين کرد و داري موفق عبور کرد که قوانين رسمي وسرمايه

 .(35 :1386تو، )دسو« مالكيت به سرمايه را آغاز کرد

گذاري و سنجش و هاي امنيت سرمايهبا اجراي اين تحقيق و ارزيابي فعاالن اقتصادي از مؤلفه 

از  اجرايي رود مسئوالنها، انتظار ميها و بخشهاي مربوط به تفكيك استاناعالم مستمر شاخص

هاي اين بندييين در رتبههاي پاهاي مختلف، حداقل براي قرار نگرفتن در رتبهها و دستگاهاستان

تر برخورد کنند و تر و منصفانهاي، در مواجهه با فعاالن اقتصادي، پاسخگوتر، شفافهاي دورهگزارش

و عملكرد خود را دائم در معرض  کنندهاي خود، بيشتر دقت هنگام تصويب مصوبات يا اعالم وعده

 سنجش و ارزيابي ببينند.

گذاري در هاي مستمر پايش امنيت سرمايهه و انتشار گزارششود تهيبيني ميپيش در مجموع 

را در قبال فعاالن اقتصادي متعهدتر و  اجرايي ايران، توسط مجلس شوراي اسالمي، مسئوالن

پذيرتر کرده و گام مؤثري در اجراي وظيفه نظارتي قوه مقننه بر اجراي صحيح و مؤثر قوانين مسئوليت

 کشور باشد.

 

 . روش تحقيق 4-1

و نيز مصاحبه و  4تا  1اي براي سؤاالت فرعي هاي کتابخانهبراي اجراي تحقيق حاضر ترکيبي از روش

ها شامل مطالعه اسنادي در شود. اين روشکار گرفته ميبه 6 و 5جلسه کارشناسي براي سؤاالت فرعي 

افته با خبرگان يساختاريافته يا نيمههاي ساختارمتون داخلي و خارجي و طراحي و انجام مصاحبه

 شود.موضوع مي

نرخ  :گذاري معموالً چند راهكار محدود دارداز منظر جريان غالب اقتصادي، براي تشويق سرمايه 

کنيد و تقاضا  گذاري خارجي جذبانداز را افزايش دهيد، سرمايهنهايي مصرف را کم و نرخ نهايي پس

گذاري مؤثرند، اما عوامل ديگري نيز در سرمايهچند اين عوامل احتماالً براي رشد را تقويت کنيد. هر

شوند، مربوط مي« عوامل نهادي»گذاري تأثير دارد که به اقدام به سرمايه گذاران برايتصميم سرمايه
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وکار، سهولت تأمين مالي، نظير شفافيت و سهولت اجراي قوانين و مقررات، سهولت دريافت مجوز کسب

ها، کيفيت نيروي انساني و مواد اوليه در دسترس و سهولت رساختميزان فساد اداري، مهيا بودن زي

 شود.ناميده مي 1«گذاريفضاي سرمايه»عوامل  در مجموع اين تجارت خارجي.

ها، آثار اي، مطالعات پيشين درباره تعريف، اجزا و مؤلفهدر اين تحقيق ابتدا با روش کتابخانه 

هاي مذکور، گردآوري شد و فته پيشين براي محاسبه مؤلفهکار رهاي بهو روش« گذاريامنيت سرمايه»

، «گذاريامنيت سرمايه»هاي براساس تجربيات داخلي و خارجي در تبيين تعريف ماهيت، اجزا و مؤلفه

 پيشنهاد شد. 3و پيمايشي 2هاي آماريمؤلفه ،تعدادي نماگر

 40نماگر و  10و اصالح و تأييد  نظرخواهي از خبرگان، براي حك بادر گام بعد با روش ميداني و  

هاي پيشنهادي نظرخواهي شد و براساس نتيجه اين تحقيق ميداني، شاخص ملي امنيت مؤلفه

پيمايشي( نهايي  مؤلفه 21آماري و  مؤلفه 17) مؤلفه 38و  هفت نماگرگذاري در ايران شامل سرمايه

أييد رسيد که جزئيات آن در فصل پاياني اين شد در گام پاياني، روايي و پايايي آن با روش علمي به ت

 توضيح داده شده است. گزارش

 

 . تعاريف5-1

گذاري را با تعاريف عملياتي زير در اين تحقيق، چند اصطالح پرکاربرد در موضوع امنيت سرمايه

 :شناسيممي

 6ي در مجموع داراکه دارد گذاري اي امنيت سرمايهکشور يا جامعه :گذاريامنيت سرمايه 

  :باشدزير شرح ويژگي به

  ،هاي اقتصاد کالن و قوانين و مقررات آن باثبات باشندمؤلفه .1

هاي اجرايي، شفاف و و رويهمقررات  ،قوانيننيز هاي اقتصاد کالن و تغييرات احتمالي مؤلفه .2

  ،بيني باشدقابل پيش

  ،مگان باشداطالعات مورد نياز فعاالن اقتصادي آن شفاف و در دسترس ه .3

اي توسط مقررات و نهادهاي قضايي و انتظامي تضمين شده جانبهطور همهحقوق مالكيت به .4

  ،صرفه نباشد طوري که تجاوز به حقوق مادي و معنوي ديگران يا نقض آنها، مقرون بهبه ،باشد

 ،فساد مالي در روابط بخش عمومي و بخش خصوصي، وجود نداشته باشد .5

  اي به عهد، صداقت و درستي رواج داشته باشد. . فرهنگ وف6

                                                 
1. Investment Climate 

2. Hard Data 

3. Survey Data 
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امنيت اقتصادي نوعي خدمت يا کاالي عمومي است که توسط نهادهاي مالي،  :امنيت اقتصادي 

شود و با فقدان يا کاهش آن، شهروندان اعم از قضايي، انتظامي، اداري و مقرراتگذار حكومتي توليد مي

 سازد.خاطرات جاني، مالي و رواني مواجه ميکننده را با انواع متوليدکننده و مصرف

گذاري، پيش از اقدام به مجموعه عوامل مؤثر بر تصميم داوطلبان سرمايه :گذاريفضاي سرمايه 

ها و نيروي انساني نظير شفافيت و سالمت اقتصادي، وجود زيرساخت ،گذاري و تأسيس بنگاهسرمايه

 مناسب، سهولت تأمين مالي و دريافت مجوزها.

مندي انحصاري از منافع کار يا کاالها و خدماتي که حق شهروندان براي بهره :حقوق مالكيت 

 اند.هاي قانوني يا هنجاري تصاحب کردهبا روشآنها را 

 

 ادبيات موضوع ـ دومفصل 

هاي اخير و با روشن شدن نقاط ضعف جريان اقتصاد متعارف در توضيح روندهاي در سال

گذاري گذاري و امنيت سرمايهاقتصادي، موضوع امنيت اقتصادي، فضاي سرمايه گذاري و رشدسرمايه

 مورد توجه محافل پژوهشي و سياستگذار قرار گرفته است. 

در ايران توليد « گذاريامنيت سرمايه»جديد بودن موضوع، ادبيات زيادي درباره  لحاظبههرچند  

 کنيم.باره را مرور ميدر اين در اين بخش، ادبيات موجودحال، نشده است، با اين

 :گذاري به دو اطمينان نياز داردمشهور است که دارنده سرمايه هنگام اخذ تصميم براي سرمايه 

شود و دوم وسيله سرمايه او تأمين مالي مياي که بهنخست اطمينان از سودآوري قابل قبول پروژه

فرهنگي و... به سرمايه او که اکنون اطمينان از عدم تعرض اقتصادي، سياسي، نظامي، حقوقي، 

 .(47 :1393آالت و ... درآمده است )کاظمي و همكاران، ساختمان، ماشين صورتبه

اقتصاددانان نهادگراي جديد بر اين باورند که نهاد مالكيت همگام با رشد و توسعه جوامع  

کمتر  مانده،و در جوامع عقب است و بازارهاي اِعمال مالكيت در جوامع پيشرفته، بيشتريافته تكامل

اند. در اقتصادهايي که حق مالكيت توضيح داده« هزينه مبادله»اساس مفهوم است. آنها اين پديده را بر

بحريني،  زادهتر و قابل استيفاتر است، هزينه مبادله نيز به همان نسبت کمتر است )حسينتضمين شده

عوامل بازار » :کنندميچنين تعريف  صاحبنظرانبرخي  راذکر است هزينه مبادله  شايان .(134 :1382

هايي هستند تا بفهمند مجبور به تقبل هزينه اي با امنيت شوند،به انجام دادن مبادله قادركه براي آن

« هاي احتمالي کدام استدهد و مخاطرات و نااطمينانيهاي مبادله چگونه و کجا رخ ميفرصت

 (.41 :1391)گروينوگن، اسپيتهوون و برگ، 
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 گذاري. امنيت اقتصادي و امنيت سرمايه1-2

گذار اطمينان داشته باشد که اصل سرمايه و شود که سرمايهگذاري به وضعيتي گفته ميامنيت سرمايه

زا و خارج از کنترل او ايمن باشد و از ارزش آن کاسته نشود. عوامل خارج سود او در مقابل عوامل برون

سطح عمومي  :گذار عبارتند ازار و مؤثر بر سودآوري و ارزش سرمايه سرمايهگذاز کنترل سرمايه

ها، عملكرد مديريت دولتي، نظام پولي، ارزي، مالي، تجارت خارجي، مناطق آزاد، قوانين کار، قيمت

 .(59 :1386تأمين اجتماعي و... )مظفري و رهبر، 

اي با امنيت اقتصادي دارد. امنيت گذاري، همپوشاني و همبستگي قابل مالحظهامنيت سرمايه 

اعي(، قوانين و چارچوبي متشكل از نهادهاي کارآمد )مالي، قضايي، اداري و اجتمعنوان به اقتصادي

ثبات و سياستگذاري مناسب دولت، بستر الزم را براي رشد پايدار اقتصادي، توسعه مقررات شفاف و با

سازد قابل تحمل براي فعاالن اقتصادي فراهم ميگذاري و اطمينان نسبت به آينده تا سطح سرمايه

 .(7 :1387)عزتي و دهقاني، 

هاي امنيت را در تمامي ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي امروزه کارشناسان، مؤلفه 

گذاري، عباراتي همچون امنيت در رسانه، امنيت در کنند و حتي بيش از امنيت سرمايهپيگيري مي

 .(1392اند )اسدلو و همكاران، وجود آمدهها، امنيت در گردشگري و ... بهمنيت دادهفضاي مجازي، ا

با  ،ي عمومي است که برخورداري از آن همانند هر کاال مستلزم صرف هزينه استيامنيت کاال 

هاي جذب سرمايه از دست دادن فرصت دليلبههاي ناشي از عدم امنيت که دليل زيانوجود اين، به

شود، کشورها معموالً براي دستيابي به آن حداقل تا زمان دستيابي به سطحي ها مياقتصادمتوجه 

صميمي و اختياري، کنند )جعفريفايده نمي ـ معقول از امنيت اقتصادي، خود را درگير تحليل هزينه

1387: 6). 

ي ارائه تعريف متعددي برا صاحبنظراندرباره مفهوم امنيت اقتصادي، ادبيات بيشتري توليدشده و  

 مختصري از آنها خواهيم پرداخت. شرحبهاند که در ادامه اين اصطالح تالش کرده

توان نوعي خدمت يا کاالي عمومي دانست که توليد آن از عهده امنيت اقتصادي را مي 

آيد. اين شكست بازار، زمينه را براي فعاليت بخش عمومي هاي بخش خصوصي در بازار برنميفعاليت

ها موفق به انجام وظايف خود در زمينه حال، هميشه دولتسازد. با اينت توليد مثبت مهيا ميجه

قواعد حاکم بر نظام کشور و  کارآييدليل عدم ها بهشوند گاهي مواقع دولتنمي استقرار امنيت

امنيت تنها کمكي به برقراري شوند که نهنامحدود بودن اختيارات آنها، خود دچار رفتارهايي مي

 .(248 :1394وش، شوند )رسولي و فرزينکند، بلكه مخل آن نيز مينمي

از شرايط و ساختار فعلي و افق معلوم و روشني از  باثباتيبرومند، امنيت اقتصادي را وضعيت  

طور کنند و بهآينده تعريف کرده که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت، احساس رهايي از خطر مي
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توان از لحاظ ديگر، يك جامعه را زماني مي عبارتبهپردازند. ليد، توزيع و مصرف ثروت ميبهينه به تو

مهمترين عنوان به هااقتصادي ايمن دانست که ثبات در آن جامعه وجود داشته و خانوارها و بنگاه

سازي رفتار هنهادهاي اقتصاد و بازار بتوانند در محيط رقابتي سالم و با ميزان اطالعات يكسان به بهين

 .(25 :1386خود بپردازند )برومند و همكاران، 

ميزان حفظ و ارتقاي شيوه زندگي مردم يك جامعه از طريق تأمين »سيف، امنيت اقتصادي را  

تعريف کرده است « الملليکاالها و خدمات، هم از مجراي عملكرد داخلي و هم حضور در بازارهاي بين

 .(10 :1389 :)سيف

دليل کمبود امنيت احساس نگراني به» :اندکرده ريفقاني، ناامني اقتصادي را چنين تععزتي و ده 

هاي بالقوه اقتصادي مهم و در اقتصادي ناشي از عدم توانايي در جلب حمايت و تأمين در مقابل زيان

ود بر اين اساس در شرايط ناامني، احساس نگراني نسبت به وقوع زيان اقتصادي وج«. عين حال ذهني

دارد، نگراني ذهني نيز وجود دارد، زيان اقتصادي محتمل است و امكان تأمين يا پوشش زيان وجود 

 .(26 :1387ندارد )عزتي و دهقاني، 

 «داندقتصادي ميمناسب براي انجام فعاليت ا يايجاد و تثبيت بستر»بيدآباد، امنيت اقتصادي را  

 (.1377)بيدآباد، 

ورند که امنيت اقتصادي همان رسيدن به شرايط الزم براي نيل به محيط گرجي و هاشميان، بر اين با 

گذاري داخلي و خارجي است و با ارتقاي مساعد فعاليت اقتصادي پويا، امن و مناسب براي نوآوري و سرمايه

 .(56 :1386بخشد )گرجي و هاشميان، استاندارد زندگي جامعه، رشد اقتصادي پايدار را تداوم مي

هاي نهادي يك هاي نهادي محدود، به مجموع ويژگينيت اقتصادي برخالف مجموعهمفهوم ام 

طور مثال، فابرسييوس گيرد. بهمي برها را درها و ايدئولوژيين، سنتها، قواناقتصاد اشاره دارد و سازمان

نبع از دو م بيشترمؤلفه نهادي مهم را جاي داده است که  12در شاخص عمومي امنيت اقتصادي خود، 

صميمي و گرفته است )جعفري 2«خانه آزادي»و  1«المللي کشوريراهنماي ريسك بين»المللي بين

 .(17 :1378اختياري، 

امنيت اقتصادي با ديگر ابعاد امنيت مانند امنيت انتظامي، امنيت قضايي و امنيت اجتماعي،  

جه جدي به ديگر ابعاد امنيت ارتباط علت و معلولي متقابل دارد و الزمه حصول امنيت اقتصادي، تو

آنجا که بازار، فضاي مناسبي براي انعكاس ابعاد اقتصادي روابط اجتماعي است، امنيت  است. از

زيرا  ،دارداي کند. اين نكته اهميت ويژهاجتماعي رابطه بسيار نزديكي با امنيت اقتصادي برقرار مي

ت خريد و فروش در بازار را دارند، بلكه ماهيت اي قابليتنها منابع اقتصادي در سطح بسيار گستردهنه

 .(249 :1394وش، روابط بازار پيچيدگي خاصي يافته است )رسولي و فرزين

                                                 
1. ICRG  

2. Freedom House 
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امنيت »جزئي از « گذاريامنيت سرمايه»توان چنين برداشت کرد که از ادبيات موضوع مي 

 صاحبنظرانگذاري دارد. ايهترتيب، امنيت اقتصادي ابعادي فراتر از امنيت سرماست و بدين« اقتصادي

هاي اخير از اهميت روزافزوني برخوردار شده بُعد اقتصادي امنيت ملي در سالعلوم سياسي معتقدند 

توان ، ولي ميتوان امنيت ملي را صرفاً در امنيت اقتصادي خالصه نمودنمي» :است. عزتي معتقد است

ت ملي در امنيت اقتصادي متبلور است. از لحاظ هاي امنيصراحت عنوان کرد که برآيند تمامي مؤلفهبه

گرايي اقتصادي از طريق وابستگي متقابل ديدگاه جهاني نسبت به امنيت اقتصادي، توسعه منطقه

هاي توليد انبوه، اهداف امنيتي را گسترش داده است و شامل کارکردهاي جويياي و صرفهمنطقه

رسد که گرايش نظر ميد. در حوزه اقتصادي بهشوهاي رسمي و غيررسمي ميمكمل در درون بلوك

ديدگاه جهاني در جريان است، ولي مطلوبيت اين جريان مورد ترديد  سويبهآرام و ثابت از ديدگاه ملي 

اي، باعث هاي منطقهبرخي اعضاي بلوكازسوي  به اين دليل که درخواست براي رشد اقتصادي ،است

 .(35 :1392)عزتي و نامي، « است ها شدههاي بين بلوكدامن زدن به تنش

هايي نظير ثبات سياسي، اطمينان از جريان غذا و ديگر ترتيب، امنيت اقتصادي واجد مؤلفهبدين 

اي و نيازهاي اساسي به بازار، اطمينان از امنيت مواصالت تجاري، وابستگي متقابل منطقه

 گذاري دانست.را تقريباً خارج از امنيت سرمايهها توان اين مؤلفهو مي استهاي توليد انبوه جوييصرفه

است. مطابق « امنيت انساني»تري به نام امنيت اقتصادي از جهتي زيرمجموعه مفهوم جامع 

مرجع امنيت عنوان به ، ايده امنيت انساني افراد را1994گزارش توسعه انساني سازمان ملل در سال 

امل امنيت اقتصادي، امنيت غذايي، امنيت بهداشتي، دهد و هفت زيرمجموعه شمورد تأکيد قرار مي

کند. امنيت محيطي، امنيت شخصي، امنيت جمعي و امنيت سياسي را با هم ترکيب ميامنيت زيست

آوري که در الگوهاي هاي ناگهاني و زيانبر حمايت در برابر شكستتر، مشتملطور دقيقانساني به

دهد و نيز در امان بودن از تهديدهاي مزمن مانند تماع رخ ميزندگي روزمره در منازل، مشاغل يا اج

 .(10 :1389گرسنگي، بيماري و رکود است )سيف، 

 

 و ريسك نااطميناني. امنيت، 2-2

گذاري استفاده المللي امنيت اقتصادي، معموالً از تعبير ريسك اقتصادي يا سرمايهدر ادبيات بين

نشده در طول دوران بينيزينه اتفاق هر واقعه پيشتوان متوسط هشود. نرخ ريسك را ميمي

 .(230 :1379گذاري تعريف کرد )زارعشاهي، سرمايه

ي امكان يا احتمال بروز خطر يا روبرو شدن با خطر، صدمه ديدن، خسارت امعنريسك در لغت به 

آينده  بينيهر عاملي که موجب محقق نشدن پيش درواقعباشد. ديدن و درنتيجه، کاهش درآمد مي
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گيري ديگر، زيان بالقوه قابل اندازهازسوي  شود.در نظر گرفته مي «عامل ريسك»، تحت عنوان شود

 .(91 :1395نامند )زمرديان و نريمان، گذاري را ريسك مييك سرمايه

ل شدن ئيز قايدانش مربوط به وقوع يا عدم وقوع يك رويداد تعريف کرده و با تم عبيري، ريسك را 

داند که در آن حالت براي هر تصميم پيش از يك ريسك را حالتي مي ياطمينانناو  ميان ريسك

را حالتي دانسته که نااطميناني رويداد وجود دارد، اما احتمال وقوع رويداد براي ما مشخص است، اما 

 .(10 :1374باشد )عبيري،  امعناحتمال وقوع رويداد روشن نبوده يا حتي بي

اين فرض مباحث روانشناسي  أدانند که مبدگريز ميگذار را ريسكافراد سرمايه موماًدر مباحث مالي ع 

که بتوانند با کمترين کنند ميگذاري گفته، افراد در جايي سرمايهو اقتصاد خرد است. براساس فرض پيش

بازده اين دست آورند. بنابراين آنها در بازارهاي مختلف وارد شده و ريسك و ريسك بيشترين بازده را به

گذار کنند و هر بازاري که بتواند بازده بيشتري به ريسك تحميلي به سرمايهبازارها را با يكديگر مقايسه مي

 (.88 :1395بدهد، آن بازار داراي جذابيت بيشتري خواهد بود )زمرديان و نريمان، 

رفتن  بر اثر باال 1970و  1960 هاياقتصادي در دهه نااطمينانيديويد زالسكي با اشاره به دوران  

گيري براي افزايش فاصله بين تصميم علتبهاز آنجا که نااطميناني » :نويسدهاي تورم مينرخ

دنبال کاهش ها[ به]شرکت دارانسهامت رئيسه و ئيابد، هيگذاري و نتيجه نهايي افزايش ميسرمايه

گذاري، تمايل ، کاهش امنيت سرمايهدر نتيجه .(23 :1388)زالسكي، « اين وقفه و فاصله زماني هستند

 دهد.هاي بزرگ کاهش ميدر پروژهرا به سرمايه 

دسته اول که  :کندگذاري را به دو دسته تقسيم ميهاي سرمايهبيدآباد، انواع مخاطرات و ريسك 

اندازد شامل حوادث طبيعي، اغتشاشات داخلي و جنگ، مصادره اموال و اصل سرمايه را به مخاطره مي

کند که اين ها و تغيير نظام حكومتي و دسته دوم که نااطميناني را متوجه بازدهي سرمايه ميمايهسر

ها، مصادره توليدات بنگاه، اعتصابات نظير تغيير در قيمت ،شودنوع باعث افزايش هزينه توليد مي

کننده يا صرفاي، ضايعات، تغيير فناوري و تغيير در سليقه مکارگري، تغيير قيمت کاالهاي واسطه

هاي ارزي و تغيير ارزش وپاگير جديد، کنترلالگوي مصرف، اشتباهات مديريتي، وضع قوانين دست

 .(10 :1377پول ملي )بيدآباد، 

طور عدي و خاص خود، بهبُواسطه ماهيت چندبهگذاري گذاري يا امنيت سرمايهريسك سرمايه 

هاي عيني و ها و جانشينبرآورد آن بايد از شاخصگيري نيست و براي مستقيم قابل مشاهده و اندازه

الساداتي بحريني و ملكزادهباره حسيندر اين .(61 :1386ذهني مناسب کمك گرفت )مظفري و رهبر، 

اند المللي نشان دادههاي بينوکار در ايران و مقايسه آن با گزارشهاي محيط نهادي کسببا ارزيابي مؤلفه

شود، در وکار که از ماهيت و رفتار دولت ناشي ميگذاران و اصحاب کسبني سرمايهاحساس ناامني و نگرا

 .(44 :1390الساداتي، بحريني و ملكزادهايران از ساير کشورهاي جهان بيشتر است )حسين
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 گذاريهاي امنيت سرمايههاي داخلي در تعيين اجزا و مؤلفه. تجربه3-2

طوري که با مرور به ،گذاري، مطالعات زيادي صورت گرفته استسرمايههاي امنيت درباره اجزا و مؤلفه

هاي سنجش امنيت اقتصادي را در زمان و شرايط حاضر پيشنهاد داد و توان نماگرها و مؤلفهآنها مي

براي تأييد خبرگان ارائه کرد. در اين بخش، مطالعات و تجربيات داخلي در تعريف امنيت اقتصادي به 

 کنيم. در بخش ديگر، تجربيات خارجي را در اين زمينه مرور ميها و مؤلفه

گذاري در ايران و برآورد مدلي جديد نتيجه هاي سرمايهکميجاني و شالچيان با بررسي مدل 

گذاري دولتي مثبت و زياد گذاري خصوصي نسبت به تغييرات سرمايهاند که حساسيت سرمايهگرفته

گذاري دولت بيشتر در امور زيربنايي و ن واقعيت است که سرمايهاست. همگرايي مزبور حاکي از اي

گذاري، گيرد که آثار القايي آن بيش از اثر ازدحامي و جايگزيني است. سرمايهسازي صورت ميظرفيت

ها در ايجاد شود و هم يكي از مؤثرترين عاملترين جزء توليد ناخالص داخلي محسوب ميثباتهم بي

دهد که در کشورهاي شرق آسيا افزايش المللي نشان ميرود. تجربيات بينمي شماربهرشد اقتصادي 

سال  25درصد در طي  30درصد به باالي  25گذاري در توليد ناخالص داخلي از زير سهم سرمايه

سابقه کشورهاي اين منطقه همراه بوده است )کميجاني و ( با رشد اقتصادي کم1990تا  1965)

 .(36 :1389شالچيان، 

گذاري به توليد ناخالص داخلي برخالف کشورهايي نظير ترکيه و در ايران، سهم سرمايه 

 55به باالي  1355طوري که سهم مذکور در سال جنوبي نوسان بسيار شديدي داشته است بهکره

 يابد.درصد کاهش مي 25به حدود  1370و نيز دهه  1360رسد و در ميانه دهه درصد مي

 :اندگذاري را به اين شرح استخراج کردهوش، خالصه عوامل مؤثر بر سرمايهزينرسولي و فر 

امنيت اقتصادي )با تأثير مثبت(، آزادي اقتصادي )با تأثير مثبت(، نرخ بهره حقيقي )با تأثير  

گذاري دولتي به توليد ناخالص منفي(، نرخ رشد توليد حقيقي سرانه )با تأثير مثبت(، نسبت سرمايه

داري سطح درآمد سرانه، نسبت ا)با تأثير مثبت(، نرخ تورم داخلي )با تأثير منفي(، عدم معنداخل 

بدهي خارجي به صادرات )با تأثير منفي(، توليد ناخالص داخلي بخش خصوصي )با تأثير مثبت(، درجه 

تأثير منفي(،  بودن اقتصاد )با تأثير مثبت(، نسبت هزينه استفاده سرمايه به نرخ دستمزد نسبي )با باز

انداز ناخالص منابع قابل دستيابي )با تأثير مثبت(، موجودي سرمايه بخش دولتي )با تأثير مثبت(، پس

 .(252 :1394وش، گذاري ثابت دولت با تأثير مثبت )رسولي و فرزينملي )با تأثير مثبت( و سرمايه

بندي دسته ن را در پنج عامل زيرگذاري در ايراخامنه و رهبر، عوامل مؤثر بر عدم سرمايهمظفري 

  :اندکرده

 ،. موانع مربوط به قوانين و مقررات و حاکميت نظم و قانون1 

 ،گيري مشخص در عرصه اقتصاداستراتژي معين و ستاد تصميم نبود. 2 
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 ،. مناسب بودن شرايط خروج سرمايه از کشور3 

 ،المللي[هاي بين]ارزيابيگذاران خارجي در ايران . باال بودن ريسك براي سرمايه4 

اقتصادي شامل موانع سياسي، اجتماعي، فرهنگي، بزرگ بودن دولت، عدم تعريف نع غير. موا5 

مناسب قانون و امنيت در توليد و توزيع، ضعف بازارهاي سرمايه و دسترسي به اطالعات درست 

بخش خصوصي و دولتي )مظفري و  ها و رقابت نابرابر ميانبازرگاني، مالي، پولي و اقتصادي، وجود رانت

 .(125 -118 :1386ديگران، 

ثبات اقتصاد کالن از طريق کاهش نااطميناني و پيشبرد اينكه  عراقي و رمضانپور، با فرضخليلي 

، ثبات اقتصاد کالن را با چهار کندميريزي بلندمدت کمك زيادي به رشد اقتصادي در بلندمدت برنامه

توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم، تغييرات درصدي نرخ واقعي ارز و  شاخص نسبت کسري بودجه به

 - 1342هاي هاي سالاند. آنها با استفاده از دادهانحراف معيار رشد پيشنهاد داده و مدلسازي کرده

ثباتي اقتصاد کالن در ايران مانع جدي رشد واقعي اقتصاد بوده است اند که بينتيجه گرفته 1377

 .(23 :1380و رمضانپور، عراقي )خليلي

هاي گذاري و ساختن شاخص براي آن، مؤلفهکردن امنيت سرمايهيمظفري و رهبر براي کمّ

اي به قضاوت سياستگذاران خبره گذاري را طي پرسشنامهکننده امنيت سرمايهالمللي ارزيابيبين

ساد در دولت، شكاف ميان ثبات دولت، ميزان ف مؤلفه 10اقتصادي کشور گذاشته و نشان دادند که 

ت مردم، کيفيت دستگاه اداري، ميزان پاسخگويي دولت در برابر مردم، ميزان اعملكرد دولت و انتظار

هاي قومي، خطر ها، خطر تنشاعتنايي به قراردادها و مصادره سرمايهحاکميت نظم و قانون، خطر بي

هاي مورد گذاري در ايران طي سالمايهداري بر سراطور معندرگيري داخلي، خطر درگيري خارجي به

 .(81تا  70 :1386( مؤثر بوده است )مظفري و رهبري، 1380بررسي )اوايل دهه 

اري بخش خصوصي گذدهد کيفيت نهادي تأثير مستقيمي بر نرخ سرمايهمطالعه ديگري نشان مي 

گذاري از توليد ناخالص دارد و در کشورهايي که از کيفيت نهادي باالتري برخوردارند، سهم سرمايه

است که کيفيت نهادي آنها کمتر از عدد مشخصي بوده است  يدرصد بيشتر از کشورهاي 75داخلي 

 .(2004 ،به نقل از وارنتي و همكاران 18 :1387)صميمي و اختياري 

دهد و را تشكيل مي« امنيت اقتصادي»بحريني معتقد است حقوق مالكيت رکن اصلي زادهحسين 

سازوکارهاي اعمال حق حاکميت مالك براي تصرفات مالكانه )مصرف، فروش، بخشش و اتالف( آن را 

کند و بر اين باور است که نهاد مالكيت در طول تاريخ همگام با رشد و توسعه در مملوك تعريف مي

 .(82 :1382،بحرينيزادهجوامع تكامل يافته است )حسين

، امنيت «گذاري در ايرانهبردي امنيت سرمايههاي راالزام»( در تبيين 1393چغازري ) 

ثبات اقتصادي )نرخ ارز، تورم، رشد  :شرط دانسته است هفتگذاري را در سايه فراهم شدن سرمايه

يي قانون عوامل اجتماعي و آهاي اقتصادي، ثبات سياسي، ثبات و کاريي سياستآو...(، ثبات و کار
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ها يا عوامل طبيعي نظير خشكسالي، زا نظير تحريمرونفرهنگي، کارآمدي بازارهاي مالي و عوامل ب

گذاري تواند سرمايهکدام از اين عوامل ميمالي جهاني. وي معتقد است که هر هايسيل، زلزله و بحران

 .(42 :1393را به خطر بيندازد )چغازري، 

نند گذاري[ را حوادث غيرمترقبه ماعبيري، عوامل ايجادکننده ريسك ]و ناامني سرمايه 

هاي سازمان، عوامل دروني سوزي، ماهيت تكنولوژي و ميزان اعتماد به کيفيت نتايج، ناهنجاريآتش

ها(، عوامل بيروني )نظير جاسوسي صنعتي( و عوامل فيزيكي نظير خسارت )مانند کارکنان و ساختمان

 .(10 :1374داند )عبيري، ها ميگاهدست بهوارده 

گذاري در ايران، کمبود اطالعات و ترين مشكل سرمايهاساسيعبيري بر اين باور است که  

گذاري خود را ساماندهي داري بخواهد با آشنايي به بازار، روند سرمايههاي الزم است. اگر سرمايهداده

سازد و ريسك گيري وي را مسدود ميهايي از اطالعات ناقص، مسير تصميم، مطمئناً حوزهکند

(. رکود اقتصادي، پيامدهاي تحريم، ورود به سطح 58 :1385دهد )عبيري، يگيري را افزايش متصميم

کننده جمله ديگر عوامل نگرانبه بازارهاي پولي کارآمد نيز از باالتر تكنولوژي و عدم دسترسي

 .(60 :1385شوند )عبيري، گذاران بخش خصوصي محسوب ميسرمايه

هاي کمّي شاخص» :نويسدمي« ن هرمزگانوکار استااهم موانع محيط کسب»ميدري در گزارش  

ها، در کيفيت زيرساخت ترتيببهگذاري در استان هرمزگان ترين موانع سرمايهدهد عمدهنشان مي

هاي حاصل از است. شاخص اجرايي هايکيفيت نيروي انساني، دسترسي به بازار و کيفيت دستگاه

گذاري و اشتغال در استان نيازمند کاهش فساد ترين موانع سرمايهدهد که عمدهپيمايش نيز نشان مي

هاي تر، بهبود کيفيت دستگاهدر قراردادهاي دولتي، بهبود امنيت اجتماعي، تأمين مالي بهتر و ارزان

)ميدري، « وکار استهاي مرتبط با کسبهاي صدور مجوزويژه سازمان امور مالياتي و دستگاهاجرايي، به

1392: 16). 

به سفارش وزارت فرهنگ و  1379ها در سال ها و ارزشنوان پيمايش ملي نگرشتحقيقي که با ع 

ترين ميزان اعتماد داران، تجار، بازاريان و کسبه از پاييندهد بنگاهارشاد اسالمي انجام شده، نشان مي

اري گذاري در ساختار اقتصاد ايران به سازگمردم ايران برخوردارند. به اين ترتيب، حل بحران سرمايه

توان گذاري را نميهاي اجتماعي بستگي دارد و بنابراين سرمايههاي اقتصادي و تغيير کنشسياست

محدود به ساختار اقتصادي و امنيت دانست و به ابعاد اجتماعي امنيت شامل تحقق جامعه مدني، 

اعتنا عمومي بي محوري، تحول در ساختار قدرت آمرانه و امنيت اجتماعي ياگرايي در جامعه، قانونعلم

 .(61 :1385بود )عبيري، 

مهمترين شرط امنيت اقتصادي که فعاالن اقتصادي انتظار دارند، وجود قوانين جامع در کشور  

گذاري، توليد و صادرات خود را نحوي که بتوانند براساس محاسبات بلندمدت نتيجه سرمايهاست به
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ترين اثر قانونگذاري غيراصولي ترين و عينيفوري، درواقع(. 1382صادقي،  بيني کنند )ميرمحمدپيش

و بدون مالحظه و تأمل کارشناسي، اصالح مكرر و زودهنگام قوانين پيشين است. براي نمونه در 

ترين حوزه مورد ها، اصليدر بسياري از نظرسنجي اي نشان داده شده است حوزه ماليات،مطالعه

ر بودن است و يكي از داليل اصلي آن، اصالح زودهنگام وپاگيوکار از حيث دستشكايت صاحبان کسب

 :1395قوانين و مقررات پيشين و تصويب قوانين و مقررات جديد در حوزه مذکور است )مرکزمالميري، 

188-196). 

هاي استبدادي در طول تاريخ ايران، تهديدهاي وجود عوامل مختلفي نظير وجود حكومت سزاوار، 

اقتصادي پس از پيروزي انقالب اسالمي، وجود قوانين ناقص و غيرشفاف و المللي عليه امنيت بين

مهمترين عوامل اثرگذار بر امنيت اقتصادي  هاي قانوني براي برقراري امنيت اقتصادي رافقدان ضمانت

 .(96 :1382دانسته است )سزاوار، 

گذاري خارجي، عوامل هاي مؤثر بر امنيت سرمايهعنوان بررسي مؤلفه بااي عبداللهي در مطالعه 

گذاري خارجي مؤثر ي ملي را بر سرمايهقانونگذارگوناگوني مانند عوامل اقتصادي، سياسي، طبيعي، 

گذاري قابل بررسي است. وي دانسته و بر اين باور است که برآيند اين عوامل در دو مؤلفه براي سرمايه

گذاري وضعيتي است که ريسك سرمايه گذاري و امنيت ياگيري کرده است که بازدهي سرمايهنتيجه

و به  کردهريزي هاي گوناگون برنامهدر آن واحدهاي اقتصادي بتوانند بدون نگراني از خطرها و ريسك

هاي جامع نسبت به مؤلفه يهاي اقتصادي خود بپردازند. وي در مطالعه خود با داشتن نگرشفعاليت

ري مستقيم خارجي در ايران را برشمرده است گذاگذاري، عوامل مؤثر بر جذب سرمايهسرمايه

 .(1392هي، ل)عبدال

رد کننده آرامش فآستانه و ديگران، در تحقيق خود، ترس از وقوع جرم را عامل رواني مختلدربان 

وري و حضور مؤثر او در بر کاهش کيفيت زندگي فرد، باعث کاهش بهرهاند که عالوهدر جامعه دانسته

گذاري در تواند باعث کاهش تمايل فرد به زندگي، فعاليت يا سرمايهرخي موارد مياجتماع شده و در ب

 .(20 :1394آستانه و ديگران، جامعه شود )دربان

سيف عوامل امنيت اقتصادي را به سه دسته کالن، مياني و خرد تقسيم کرده و براي هر دسته  

 :ستزير معرفي کرده ا شرحبهاي کنندهبازيگران عوامل تعيين

ثبات بازارهاي دولتي،  :المللي(عوامل امنيت اقتصادي در سطح کالن، )بازيگران دولت و بين 

هاي پايين تورم، ثبات وري، نرختجارت آزاد، رقابت، توسعه پايدار، رشد توليد ناخالص ملي، بهره

)نفت و گاز و...(،  هاي پايدار عوامل توليد،ها، نداشتن بدهي، موهبتهاي ارز، تعادل ترازپرداختنرخ

 اجتناب و مقابله با حمالت سوداگرانه به بازار، حل مسائل مرتبط با مواد مخدر.

ثبات محيط اقتصاد کالن، ابداع و  :ها(، )بازيگران شرکتميانيعوامل امنيت اقتصادي در سطح  

دار، عوامل توليد، هاي پايپذيري موهبتاختراع جديد، بازاريابي، انضباط مالي و پرداخت ديون، انعطاف
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سازي هزينه مسائل اخالقي، دانش حداقلهاي باثبات ارز، توليد کمانتشار تكنولوژي، انعطاف اداري نرخ

 توليدات بازار سياه.

ثبات محيط اقتصاد کالن،  :عوامل امنيت اقتصادي در سطح خرد، )بازيگران اشخاص و جوامع( 

ثبات و امنيت شغل، دستمزدهاي منصفانه و باثبات، اي، دولت، ثبات غذا، آب، مسكن، مسكن اجاره

سازي محروميت اجتماعي )حداکثر کردن سازي فقر مطلق و نسبي، حداقلاعتماد در مؤسسات، حداقل

سازي ترس و هراس، انتقال آزادانه افراد، کنار گذاشتن دور اعتبار افراد(، آموزش و پرورش، حداقل

 .(15 :1389يف، باطل زندگي، استاندارد و اشتغال )س

چهار نوع ريسك غيرتجاري را شناسايي کرده که خارج  1گذاري چندجانبه،آژانس تضمين سرمايه 

ريسك انتقال ارز، ريسك سلب  :گذار خارجي است و نياز به پوشش بيمه دارداز کنترل يك سرمايه

داخلي )صبور، هاي مالكيت و اقدامات مشابه، ريسك نقض تعهدات قراردادي و ريسك جنگ و آشوب

1384: 82). 

گذاري بر رشد اقتصادي، فرضيه خامنه، در رساله خود با عنوان بررسي تأثير امنيت سرمايهمظفري 

گذاري بر رشد اقتصادي را تأييد کرده و نتيجه گرفته براي افزايش امنيت اثر مثبت سرمايه

يت نظم و قانون، کاهش فساد، ثبات دولت، حاکم :گذاري در ايران، اين موارد ضرورت داردسرمايه

هاي داخلي و خارجي و نقشه جامع هاي اداري، دولت پاسخگو، پرهيز از درگيريکيفيت دستگاه

 .(244 :1388خامنه، گذاري کشور )مظفريسرمايه

هاي گذاري در بخش صنعت ايران را با استفاده از روش دادهعبدي و متفكرآزاد، تأثير امنيت بر سرمايه 

داري ادهد که شاخص ريسك مرکب، تأثير منفي و معن. نتايج اين مطالعه نشان مياندکردهبررسي  تابلويي

 .(123 :1392آزاد، صنعتي ايران دارد )عبدي و متفكر گذاري در بخش محصوالتبر سرمايه

عدم پاسخگويي دولت »، «عدم حاکميت نظم و قانون»، «فساد در دولت»عامل  10مهر، سعادت 

هاي گذاريمصادره سرمايه»، «اعتنايي به قراردادهاخطر بي»، «ر مردم و نهادهاي دمكراتيكدر براب

خطر بروز »، «شكاف ميان انتظارات مردم و عملكرد اقتصادي دولت»، «بخش خصوصي توسط دولت

فقدان »و « هاي خارجيخطر بروز درگيري»، «هاي داخليخطر بروز درگيري»، «هاي قوميتنش

مهر، زننده امنيت سرمايه معرفي کرده است )سعادتکننده و برهمعوامل ناامن را« ري قويدستگاه ادا

1390: 180). 

اي از را شبكه بسيار پيچيده« وکارمحيط نهادي کسب»الساداتي، بحريني و ملكزادهحسين 

دانند . ميها، مؤسسات و نهادهاي دولتي و..کنندگان، بنگاهارتباطات رسمي و غيررسمي ميان مصرف

گذاري ـ مثابه بستري است که کليه رفتارهاي اقتصادي ـ ازجمله سرمايهگذاري و بهسرمايه« ظرفِ»که 

                                                 
1. Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 
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عنوان به الساداتيگذاري که بحريني و رئيسمحيط نهادي سرمايه مؤلفه 14يابد. در درون آن تحقق مي

وکار معرفي و آزمون و اصحاب کسبگذاران ها يا منابع نگراني و احساس ناامني توسط سرمايهريشه

 :اند، عبارتند ازکرده

 ،هاناپذيري تغييرات در قوانين و سياستبيني. پيش1 

 ،شده هاي اعالم. متعهد و پايبند نبودن دولت به سياست2 

هاي جديد وضع قوانين و سياستفرآيند  وکار ازگذاران و اصحاب کسبخبر ماندن سرمايه. بي3 

 ،ته شغلي آنانمرتبط با رش

وضع قوانين و فرآيند  وکار درگذاران و اصحاب کسبنظرات صنفي سرمايهتوجهي به . بي4 

 ،هاي جديدسياست

 ،. لغو دفعي و بدون مقدمه قوانين و مقررات جاري توسط دولت5 

 ،دولت( ها پس از هر انتخابات )در صورت تغيير. بروز تغييرات اساسي در قوانين و سياست6 

 ،هايي مانند کودتا و...(. احتمال تغيير غيرقانونمند دولت )از روش7 

 ،هاتوسط دادگاه شده بيني بودن احكام صادراي و غيرقابل پيش. سليقه8 

 ،. ترس از دشمني و رقابت دولت با بخش خصوصي9 

 ،. شيوع فساد اداري در کشور 10 

در نتيجه، عدم امكان شكايت از کارمندان  هاي باالي مديريتي و. گسترش فساد اداري به اليه11 

 ،خاطر مطالبه رشوهتر بهسطوح پايين

هزينه معلوم و ». نهادينه شدن فساد اداري در کشور و در نتيجه، تبديل شدن رشوه به نوعي 12 

  ،«ناپذيراجتناب

داشته و کننده روابط اداري را ن. ناکارآمدي فساد )به اين معني که فساد اداري نقش تسهيل13 

 ،يك مانع عمل کند(عنوان به صرفاً

. عدم شفافيت و وضوح قوانين و در نتيجه، بروز اختالف نظر مستمر ميان آنان و مسئوالن 14 

 .(29 :1390الساداتي، بحريني و ملكزادهدولتي بر سر تفسير قوانين )حسين

پذيرد. منظور از اثر مي «شاخص کيفيت نهادي»گذاري از اند سرمايهنشان داده 1ناك و کيفر 

هاي فساد، حاکميت قانون، کيفيت ديوانساالري، ريسك انكار شاخص شاخص کيفيت نهادي، ترکيبي از

 .(29 :1387وسيله دولت است )عزتي و دهقاني، قراردادها، ريسك مصادره اموال به

اگر قابليت نم پنجصورت ترکيبي از به« شاخص اعتمادپذيري»در بررسي ديگري روشن شده که  

ها، قابليت بيني وضع مقررات، ادراك ذهني نسبت به عدم ثبات سياسي، امنيت اشخاص و داراييپيش

                                                 
1.Knack & Keefer 
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گذاري مؤثر دانسته شده است )عزتي و دهقاني، بيني اجراي قوانين قضايي فساد، بر سرمايهپيش

1387: 30). 

مؤثر دانسته است که شامل گذاري متغير کليدي را به امنيت اقتصادي و سرمايه 12پويرسون،  

هاي قومي و نژادي، هاي خارجي، فساد، حاکميت قانون، کشمكشقدرت رهبري دولت، ريسك درگيري

تروريسم )سياسي(، خطر جنگ داخلي، کيفيت ديوانساالري، ريسك انكار قراردادها، ريسك مصادره 

 .(Poirson, 1998: 19) استهاي مدني اموال حقوق سياسي و آزادي

گذاري در ايران کننده امنيت سرمايهالمللي ارزيابيبحريني با معرفي پنج مؤسسه بينزادهنحسي 

و  3مؤسسه خانه آزادي، خدمات ريسك سياسي 2بنياد هريتيج، 1شامل واحد اطالعات اکونوميست،

توان زدا در اقتصاد ايران را ميبانك جهاني ]شاخص حكمراني جهاني[، نتيجه گرفته است عوامل امنيت

 :بندي کردحوزه اصلي طبقه 6در 

ها شامل مداخالت غيرمنطقي دولت در اقتصاد )مقررات اضافي، تعرفه :. حوزه مسائل اقتصادي1 

هاي پرداختهاي ناکارآمد، ترازبه نفت، بانكهاي اضافي و...( و ساختار اقتصاد کشور )وابستگي و دخالت

زينه بودن دولت، نظام مالياتي ناکارآمد، ناکافي بودن نامطلوب، تورم مزمن، کسر بودجه مستمر، پره

 ،ها، فراهم بودن زمينه قاچاق، خدمات عمومي نامناسب(زيرساخت

شامل محدوديت احزاب، انتخابات غيردمكراتيك، آزادي بيان و  :. حوزه مسائل سياسي2 

 ،هاي محدود، نارضايتي، تبيعض و...رسانه

نبودن قراردادها، کيفيت پايين مقررات و ضمانت اجراي  شامل شفاف :. حوزه مسائل حقوقي3 

 ،آنها، ضعف حمايت از حقوق مالكيت و...

ها، فساد و عدم استقالل قضايي، بيني نبودن داوريشامل قابل پيش :. حوزه مسائل قضايي4 

 ،بر بودن دادرسيزمان

هاي غيرمنطقي، تاعتباري و پاسخگو نبودن دولت، سياسشامل بي :. حوزه عملكرد دولت5 

 فساد اداري و...،

هاي زدا، درگيريشامل سياست خارجي امنيت :الملليحوزه مسائل امنيت داخلي و بين. 6 

 .(173-170 :1382بحريني، زادهقومي، خطر خارجي و رويارويي با اياالت متحده آمريكا )حسين

گذاري پيشنهاد هاي امنيت سرمايهدر ادامه اين مطالعه و براساس اين تجربيات، نماگرها و مؤلفه 

 شود.داده مي
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 گذاري. آثار امنيت سرمايه4-2

گذاري و رشد اقتصادي گذاري چه آثاري در افزايش سرمايهتوان حدس زد افزايش امنيت سرمايهمي

زمان انتشار، مرور  ترتيببهشده پيشين در اين موضوع را داشته باشد. در اين بخش مطالعات انجام

 نيم.کمي

ريزي بلندمدت، ميرمحمدي، امنيت اقتصادي را نتيجه تجارت، رفاه، رشد پايدار، برنامه 

گذاري، مالكيت، تعادل، ابزار، تأمين آينده و ريسك و مخاطره بيني، سرمايهاي، پيشرشتهبين

 .(1382بندي کرده است )ميرمحمدي، تقسيم

گذاري خصوصي را نشان داده و نتيجه گرفته هگذاري و سرمايپويرسون ارتباط بين امنيت سرمايه 

 :پذيرندصورت زير از امنيت اقتصادي تأثير ميگذاري بخش خصوصي و رشد بهاست سرمايه

 گذاري خصوصي مؤثرند.روکراسي و ريسك سلب مالكيت بر سرمايهوهاي مدني، کيفيت ب. آزادي1 

 مدت بر رشد مؤثرند.. ريسك سلب مالكيت و تروريسم سياسي در کوتاه تا ميان2 

اعتنايي به قراردادها توسط دولت، در بلندمدت بر رشد مؤثر هستند. نتيجه . فساد و خطر بي3 

طور عميقي از امنيت گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي بهدهد سرمايهپويرسون نشان مي آنكه 

 (Poirson, 1998: 16).پذيرند اقتصادي تأثير مي

و تثبيت افتد، حاکي از امنيت سرمايه گذاري اتفاق ميکه در آن سرمايه چنانچه بستر اقتصادي 

 کندميگيري هاي فيزيكي و بلندمدت جهتگذاريگذاري طبعاً به سمت سرمايهاقتصادي باشد، سرمايه

ها به خارج هم اتفاق نيفتد، عمالً و در حالت عكس اين وضعيت، حتي در شرايطي که فرار سرمايه

شود تا بتواند در زمان هاي خدماتي، احتكار و معامالتي )غيرمولد( هدايت ميي در فعاليتگذارسرمايه

ي مجلس شوراي هاهاي نقدي باشند )مرکز پژوهشکوتاه، اصل و سود سرمايه قابل تبديل به دارايي

 .(4 :1379اسالمي، 

داقل در ايران يك شود. حگذاري نميالبته افزايش نااطميناني هميشه هم باعث کاهش سرمايه 

گذاري هم افزايش يابد. داروغه و مطالعه نشان داده است که امكان دارد با افزايش نااطميناني، سرمايه

متغيرهاي مرسوم )نرخ بهره(، تابعي از  برعالوهگذاري در ايران اند نرخ بهينه سرمايهمحمدي نشان داده

را همبستگي قيمت يك نهاده با ميانگين وزني متغيرهاي مختلف نااطميناني است. آنها نااطميناني 

هاي موجود در پاسخ به اند. نتيجه تحقيق آنها اين بوده است که بنگاهها در نظر گرفتهساير قيمت

هايي پذير و بنگاههاي ريسكاما با ورود بنگاه ،اندگذاري کمتري کردهافزايش نااطميناني کلي، سرمايه

گذاري حتي با کنند، مجموعاً سطح سرمايهبينانه رفتار ميي خوشکه نسبت به افزايش نااطمينان

 .(68 :1384تواند افزايش يابد )داروغه و محمدي، ها( ميافزايش نااطميناني )نوسان در قيمت
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فقدان  :اندکرمي و پورمند از مهمترين موانع رشد و توسعه را نبود امنيت اقتصادي دانسته و نوشته 

گذاري هر کشوري داشته باشد )کرمي و تواند آثار نامطلوبي روي سرمايهيامنيت اقتصادي که م

 .(32 :1384پورمند، 

هاي ، مؤلفه1380 - 1360هاي اند در دهههاي کمّي نشان دادهخامنه با روشرهبر و مظفري 

( 132 :1386خامنه، گذاري به رشد اقتصادي ايران تأثير داشته است )رهبر و مظفريامنيت سرمايه

 :اندگذاري براي ارتقاي آن، سه توصيه اصلي ارائه دادههاي امنيت سرمايهآنها با ارزيابي مؤلفه

 . ثبات دولت، قوانين، مقررات و حاکميت نظم و قانون،1  

 بازي، واگذاري مشاغل به آشنايان و..(. کاهش فساد )رشوه، پارتي2 

 (134 :مانه. بازنگري در عملكرد سياسي و اقتصادي دولت )3 

رشد اقتصادي در ايران را  گذاري و تأثير آن برخامنه، رهبر و محمدي، موانع سرمايهمظفري 

گذاري )هـم از برآوردهـاي مؤسسه اند و با استفاده از شاخص ترکيب امنيت سـرمايهبررسي کرده

ـي امـن اند کـه ايجـاد محيطصان داخلي(، نشان دادهصو هم نظرات متخ 1خدمات ريسك سياسي

گذاري داخلي و خارجي به رشد اقتصادي منجر خواهد تبع آن افزايش سرمايهگذاري و بهبـراي سرمايه

 .(33 :1386خامنه و رهبر و محمدي، مظفريشد )

گذاري تحت عنوان راهنماي ( با استفاده از شاخص امنيت سرمايه1387مهر )آهنگري و سعادت 

که  2المللي ريسك کشوريشده توسط شوراي راهنماي بينهگذاري کشورها، محاسبريسك سرمايه

اند رابطه معنادار منفي بين شود، نشان دادهآمريكا محاسبه مي 3الملليتوسط شوراي تجارت بين

طوري که يك واحد گذاري در کشور وجود دارد، بهگذاري بخـش خـصوصي و ريسك سرمايهسرمايه

گذاري بخش خصوصي واحدي سرمايه 22/0کاهش حدود  گذاري بـهافـزايش در ريـسك سـرمايه

 خواهد انجاميد.

هاي مختلف امنيت اقتصادي را نشان مطالعات تجربي زيادي رابطه ميان عملكرد اقتصادي و جنبه 

گذاري تحت تأثير فساد، نظام قضايي و موانع اداري در بررسي خود نشان داده سرمايه 4اند. مانوروداده

 .(29 :1387و دهقاني،  قرار دارد )عزتي

تواند زيربناي توسعه اقتصادي باشد. به باور بسياري از نظام قضايي با عملكرد خوب مي 

 ،شود، امروزه اصالحات حقوقي و قضايي، جزء ضروري دستيابي به توسعه محسوب ميصاحبنظران

ست و براي انسجام توسعه افرآيند  توسعه حقوقي، بخش اصلي در»براي نمونه، از نظر آمارتيا سن، 

                                                 
1.PRS 

2.ICRG  

3.IBC 

4.Mauro 
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توسعه قلمداد فرآيند  عنوان بخشي حياتي از خودمفهومي داشتن، ضروري است توسعه حقوقي را به

 (.144 :1395)سن، « کنيم

وکار براي بخش ريزي کسبتواند فضاي قابليت اطمينان ايجاد و برنامهکارآمدي نظام قضايي، مي 

کميسيون ارزيابي کارآمدي نظام »هاي از گزارش براي نمونه، در يكي خصوصي پررونق ايجاد کند.

ها در قالب انواع تعامالت بين نهادهاي قضايـي و )وابسته به کميسيون اروپا(، يكي از توصيه 1«قضايي

بيني را نحوي باشد که فضايي قابل پيشعملكرد نظام قضايي بايد به» اينكه ست ازا اقتصادي عبارت

توان چنين استنباط کرد که هاي گزارش مذکور ميها و گزارهتوصيه از«. وکار فراهم کندبراي کسب

پذير کند و بالعكس، بينيوکار را امن و پيشتواند محيط کسبکارآمدي و اقتدار نظام قضايي مي»

فقدان کارآمدي و اقتدار نظام قضايي، باعث افول حاکميت قانون و کاهش امنيت اقتصادي و ميزان 

 .(30-29 :1396)مرکزمالميري، « و رشد اقتصادي شود گذاريواقعي سرمايه

ضرورت کارآمدي نظام قضايي در تضمين حقوق مالكيت، توسعه اقتصادي و...، يكي از اجزاي  

رسميت شناخته شده باشد،  در نظامي که حاکميت قانون به رود.مي شماربه 2«حاکميت قانون»نظريه 

فراهم خواهد شد.  نحو برابر براي همگانو رقابت به هاي اقتصاديهاي جذاب براي فعاليتفرصت

هاي خاص، مغاير همچنين تبعيض ناروا در ارائه اطالعات يا جانبداري يا تخصيص منابع به افراد يا گروه

 .(217 :1394 رود )مرکزمالميري،شمار ميبا اصول حاکميت قانون به

گذاري بخش مي براي تقويت سرمايهحال توسعه عامل مهمحيط امن اقتصادي در کشورهاي در 

شود )عزتي و دهقاني، مندي از مزاياي آن در جهت بهبود رشد اقتصادي محسوب ميخصوصي و بهره

1387: 22). 

 :گذاردگذاري اثر ميزير بر سرمايه شرحبهمسير  6عزتي و دهقاني بر اين باروند که امنيت از  

 ،گذاريي سرمايههااطميناني نسبت به بازده طرح. کاهش نا1 

 ،آوري امكان عملكرد صحيح نهادهاي اقتصادي. فراهم2 

 ،هاي جانبي توليد نظير هزينه پوشش ريسك و نگهداري. کاهش بسياري از هزينه3 

 ،. فراهم آوردن امكان تخصيص بهينه منابع با کاهش نااطميناني به آينده4 

 ،گذارييد و سرمايههاي انجام شده در تولريزي. افزايش تحقق برنامه5 

 .(23 :همانها ). بهبود عملكرد نهادهاي مالي و افزايش توان آنها در تأمين مالي پروژه6 

گذاري خصوصي در ايران با کننده سرمايهاي به بررسي عوامل تعيينيوسفي و عزيزنژاد در مطالعه 

ها ناخالص داخلي و زيرساخت دهد که توليدبرداري پرداختند. نتايج مطالعه نشان ميروش خود توضيح

گذاري، فساد، رانت، مسائل حقوقي و گذاري خصوصي دارند و نبود امنيت سرمايهتأثير مثبتي بر سرمايه

                                                 
1. Commission for the Evaluation of the Efficiency of Justice (CEPEJ) 

2. Rule of Law 
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شوند گذاري در کشور محسوب ميقضايي و حقوق مالكيت از مهمترين عوامل بازدارنده سرمايه

 .(97 :1388)يوسفي و عزيزنژاد، 

اند گذاري و رشد اقتصادي نتيجه گرفتهي اثر متقابل تورم، رشد سرمايهکميجاني و غالمي با بررس 

گذاري را کاهش داده است. آنها تورمي در ايران، رشد سرمايه نااطميناني 1387 - 1367که طي دوره 

گذاري و تواند به افزايش رشد سرمايهمي يگذاري و کاهش نااطمينانامنيت سرمايه»اند نتيجه گرفته

 .(22 :1389شود )غالمي و کميجاني، منجر ادي رشد اقتص

هاي سنگيني تواند هزينهها ميبيني دولتدهند که رفتار غيرقابل پيشمطالعات ميداني نشان مي 

را در مسير توسعه اقتصادي کشورها ايجاد کند. اگر به روشني معلوم نباشد که در آينده نزديك چه 

ارده شود، کدام قراردادها حتماً ـ و نه به دلخواه دولت ـ اجرا قوانين و مقرراتي قرار است به اجرا گذ

ها در خواهد شد و باالخره، اگر معلوم نباشد که آيا از حقوق مالكيت محافظت خواهد شد يا نه، بنگاه

بحريني زادهگذاري بلندمدت خود اقدام خواهند کرد )حسينبخش خصوصي، نوعاً به کاستن از سرمايه

 .(41 :1390، الساداتيو ملك

هاي اقتصادسنجي، به اين نتيجه رسيدند که امنيت کياني و ناهيدي با استفاده از تكنيك 

گذاري مستقيم خارجي داشته است )کياني و ناهيدي، گذاري تأثير مثبت بر جذب سرمايهسرمايه

1390: 213). 

مدت، هم در کوتاهگذاري هم در بلندمدت و مهر نشان داده است که نرخ ريسك سرمايهسعادت 

مدت گذاري خصوصي در ايران دارد و اين تأثير در بلندمدت بيشتر از کوتاهتأثير معناداري بر سرمايه

گذاري گذاري کمتر باشد، سرمايهگذاري بيشتر يا نرخ ريسك سرمايهاست. لذا هرچه امنيت سرمايه

 .(184 :1390مهر، بيشتر خواهد بود )سعادت

اند امنيت اقتصادي و مقوالت مرتبط با آن در تحقيق خود نتيجه گرفته وش،رسولي و فرزين 

وکار و درآمد ملي تأثيرگذار بوده و از اين طريق درآمدهاي مالياتي را تحت تواند بر فضاي کسبمي

 .(142 :1391وش، تأثير قرار دهد )رسولي و فرزين

گذاري ثابت خصوصي رم بر سرمايهترکي و احمدي نيز در پژوهشي با بررسي اثر نااطميناني تو 

گذاري اند که در ايران، مخارج عمراني دولت به تحريك سرمايهواقعي در بخش صنعت ايران نشان داده

گذاري بخش خصوصي مدت بر سرمايهاقتصاد کالن در بلند يخصوصي منتهي شده است و نااطمينان

 .(108 :1393اثر منفي داشته است )ترکي و احمدي، 

که در گزارش سال  افزايي داخلي دارد. چنانرسد ناامني اقتصادي، يك نوع ضريب همر مينظبه 

از حوادث طبيعي  ،نشده شامل طيف وسيعي استبينيها آمده است، وقايع پيشمرکز پژوهش 1379

ها و مقررات و قوانين دولت، اغتشاشات داخلي و تحوالت ها و تصميمها، نرخگرفته تا تغييرات قيمت
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گذاري پايين نشده در اقتصاد زياد باشد )امنيت سرمايهبينيخارجي. چنانچه احتمال وقوع وقايع پيش

کند که نرخ بازدهي بسيار بااليي داشته مياقدام گذاري هايي به سرمايهگذاري در حوزهباشد(، سرمايه

د و سود هم ببرد )مرکز باشد تا بتواند هزينه وقوع اين وقايع را از محل بازدهي باالي خود بپرداز

افزا و طور همبه اين ترتيب، عدم امنيت بيشتر به .(4 :1379هاي مجلس شوراي اسالمي، پژوهش

گذاري کند و به ناامني بيشتر سرمايهثباتي در اقتصاد کالن را تشديد ميمند )سيستماتيك(، بينظام

 شود.منجر مي

 

 بندي ادبيات موضوع. جمع5-2

ترتيب نماگر اصلي شناخت )به 10گذاري را با توان مفهوم امنيت سرمايهمرور شده، ميبراساس ادبيات 

 :ف الفبا(وحر

 امنيت عمومي،  .1 

 ثبات در بازار،  .2 

 حاکميت قانون و ثبات مقررات،  .3 

 حقوق مالكيت،  .4 

 رقابت و شفافيت،  .5 

 سالمت اقتصادي،  .6 

 عملكرد دولت،  .7 

 اي قضايي و انتظامي، يي نهادهآکار .8 

 کالهبرداري و تقلب،  .9 

 وفاي به عهد.  .10 

شود که اقتصاد کالن )نرخ طور کامل برقرار ميگذاري در شرايطي بهبر اين اساس، امنيت سرمايه 

طور باثبات و به اجرايي هايبيني باشد، قوانين و مقررات و رويهيا قابل پيش باثباتتورم، نرخ ارز و...( 

برسد، اطالعات مؤثر بر  نفعانذيو مؤثري اجرا شوند و درصورت ضرورت تغيير، قبالً به اطالع  سهل

طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهاي قضايي و هاي اقتصادي بهفعاليت

ه از يا استفاده بدون اجاز نقض حقوق مالكيت سالم و کارآمد باشند که هرگونه ،انتظامي چنان مجهز

دارايي فيزيكي يا معنوي ديگران، براي کسي مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با 

صالح، در کمترين زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، مراجعه به نهادهاي ذي

 دريافت کنند.
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 ام هاي كلي نظگذاري در قوانين و سياستامنيت سرمايه سوم ـ فصل

هاي کلي نظام، گذاري در قوانين و سياستهاي اخير، موضوع امنيت اقتصادي و امنيت سرمايهدر سال

گذاري و مفاهيم مترادف و هاي مرتبط با امنيت سرمايهمثال، واژهعنوان به اند.طور روشني وارد شدهبه

 :ند ازاند عبارتگرفته شده کاربهکه در قوانين برنامه توسعه  1مرتبط با آن

امنيت غذايي، امنيت توليد، امنيت پايدار، امنيت عمومي، امنيت اطالعات، امنيت فناوري، ضريب  

گذاري، امنيت رايانيكي )سايبري( و امنيت امنيت، امنيت تبادل اطالعات، امنيت مردم، امنيت سرمايه

 قضايي.

، در اين فصل «لي و قوانينهاي کگذاري در سياستامنيت سرمايه»براي استخراج مفاد مربوط به  

هاي زير اشاره شده، واژهعنوان يا متن آن به يكي از کليد هاي کلي و قوانيني که درآن دسته از سياست

 ثبات مقررات، قوانين و»، «پذيريبينيپيش»، «ثبات اقتصاد کالن» :شوددر دو جدول ارائه مي

يي نهادهاي انتظامي آکار»، «حقوق مالكيتحاکميت قانون و تضمين »، «شفافيت»، «اجراييهاي رويه

  2.«نرخ ارز»و « حقوق مالكيت»، «انحصار»، «گذاريسرمايه»، «تقلب و کالهبرداري»، «و قضايي

 

 گذاري در قوانين. امنيت سرمايه1-3

بر  ،گذاري و مفاهيم مرتبط با آن اشاره شده استدر قوانين موضوعه، بارها به موضوع امنيت سرمايه

هاي گفته، متناسب با جدول نماگرها و مؤلفههاي پيشاس، با توجه به مجموعه کليدواژهاين اس

ها شناسايي شده است. اين مطالعه نشان شده، احكام قوانين مرتبط با هر يك از مؤلفه استخراج

 دهد که از منظر مجموعه قوانين موضوعه کشور و برخي از مهمترين مقررات، چه تعداد از احكام ومي

براي  توضيح آنكههاي ذيل آن پرداخته است. گذاري و مؤلفهامنيت سرمايهمسئله  يك از آنها بهکدام

شده در ابتداي فصل اقدام شده است که هاي ارائهواژهدر قوانين کشور براساس همان کليدجستجو 

 آمده است. 1نتايج به تفصيل در جدول 

 

                                                 
، و «ثبات اقتصادی»، «خطرپذیری»، «امنيت اقتصادی»گذاری، . در این گزارش مراد از مفاهيم نزدیک به سرمایه1

 است.« پذیریبينیپيش»

گذاري و طبعاً بر محيط نوسانات نرخ ارز در ميزان تمايل افراد در سرمايه به اين دليل انتخاب شده كه . اين عبارت2

 وكار، تأثيرگذار است. كسب
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 1گذاريسرمايه. قوانين مرتبط با نماگرهاي امنيت 1جدول 

 متن حكم قانوني
عنوان قانون و 

 مادهشماره 

 . تعريف و تضمين حقوق مالكيت1نماگر 

ها در راستاي تضمين حقوق مالكيت و استحكام قراردادها، کاهش اطاله دادرسي و کاهش اطاله در اجراي احكام صادر شده دادگاه قضائيهقوه انجام اقدامات ذکر شده توسط 

 ،خصوص اموال اشخاصصالح دراي الكترونيك که امكان پاسخگويي فوري و برخط به استعالمات مورد نياز مراجع قضايي ذيسامانه)ايجاد  االجرارسمي الزم و مفاد اسناد

هاي الكترونيك که با اتصال به سامانهتا پايان سال اول اجراي قانون برنامه جهت ايجاد درگاه  قضائيهقوه يندهاي اجراي مفاد اسناد رسمي، تكليف آالكترونيك کردن فر

 ...(يك قابل انجام و پاسخگويي باشد وصورت الكترونعالمات مورد نياز مراجع قضايي به، کليه استاجراييهاي الكترونيك دستگاه

  برنامه ششم توسعه

 (117)ماده 

 نمايد، نسبت به توقف فعاليت يا تعطيل نمودن آنها اقدام کند.قد مجوز اعالم مينيروي انتظامي موظف است در مواردي که بانك مرکزي رأساً شعبه يا مؤسسات را فا
 برنامه ششم توسعه 

 (14)ماده 

اقدام کند. دولت نيز مكلف است  16جدول  شرحبههاي توسعه حقوقي و قضايي در طول اجراي قانون برنامه حداقل مكلف است نسبت به ارتقاي شاخص قضائيهقوه 

هاي در بودجه 17ازجمله موارد مندرج در جدول  قضائيهقوه ها و وظايف تأمين بودجه متناسب با مأموريت برمبنيهاي کلي قضايي سياست براساسرد نياز را اعتبارات مو

 .کندبيني و تأمين سنواتي پيش

 برنامه ششم توسعه

 «د»بند  (113)ماده 

به واحدهاي توليدي، افزايش اعتماد متقابل ميان دولت و کارآفرينان و در راستاي تحقق دولت  اجرايي هايهمنظور ساماندهي و کاهش مراجعات نمايندگان دستگابه

« به واحدهاي توليدي اجرايي هايکميته ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاه»جمهور موظف است با تشكيل الكترونيك، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس

به واحدهاي توليدي را تدوين نمايد و  اجرايي هاينامه هرگونه بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاهنويس آيينها، پيشو اتاق ربطذيهاي نمايندگان دستگاهضمن دعوت از 

 وزيران برساند.هيئت  به تصويب

بهبود مستمر محيط 

  وکارکسب

 (7)ماده 

نحوه رسيدگي به »و « نحوه رسيدگي به اعتراض مؤديان مالياتي»شدن اين قانون اقدامات قانوني الزم را براي تعيين  جرااالماه پس از الزم 6ها ظرف دولت با همكاري اتاق

 آورد.عمل ميبه« کنندگان حق بيمه تأمين اجتماعياعتراض پرداخت

بهبود مستمر محيط 

 وکارکسب

 (28)ماده 

 آورند.عمل ميهاي تجاري بهدادرسي تجاري و تشكيل دادگاه نظيم آيينو دولت اقدامات قانوني الزم را براي ت قضائيهقوه 

بهبود مستمر محيط 

 وکارکسب

 (29)ماده 

                                                 
 اند.اي از متن قانون است به اين جهت در داخل گيومه ذكر نشده. موارد ذكر شده در اين قسمت، خالصه1
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 متن حكم قانوني
عنوان قانون و 

 مادهشماره 

 :مكلف است اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات انجام دهد قضائيهقوه منظور افزايش سرعت و کارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضايي، به

، اجرا و قضائيهقوه هاي اندازي مرکز ملي دادههاي قضايي، راهويژه سامانه مديريت پروندههاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات بهسامانه .1

ري ارتباط بين مراجع قضايي و ساير نهادهاي تابعه تكميل سامانه مديريت امنيت اطالعات، عرضه خدمات حقوقي الكترونيك به مردم، استفاده از فناوري اطالعات در برقرا

 گسترش و ارتقا يابد. اندازي،ها، سازمان پزشكي قانوني راهيا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، سازمان زندان

هاي مرتبط با اسناد در محاکم قضايي، رقومي نمودن اقالم پروندهضريب امنيت در اسناد مالكيت، کاهش  يمنظور ارتقاسازمان ثبت اسناد و امالك کشور مكلف است به .2

 نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطالعات، نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام کند. اجرايي اطالعاتي سند و

ول برنامه پنجم، ضمن شناسايي و ارائه مستندات کليه اراضي هاي جهاد کشاورزي و مسكن و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه، مكلفند در طوزارتخانه -تبصره

 نمايند.ملكي و تحت توليت خويش، با سازمان ثبت اسناد و امالك کشور براي تهيه نقشه امالك مذکور براساس استاندارد حدنگاري )کاداستر( همكاري 

کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران دادگستري با همكاري دادستاني کل اي که توسط وزيرنامهشود براساس آييناجازه داده مي قضائيهقوه به  .3

هاي اطالعاتي روز، به اسناد باشد را با استفاده از فناوريهاي قضايي که نگهداري سوابق آنها ضروري ميرسد، اسناد و اوراق پروندهمي قضائيهقوه تهيه و به تأييد رئيس 

سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطالعات و اسناد تبديلي در کليه  30كه حداقل کند مشروط بر آنآنها اقدام  يتبديل و سپس نسبت به امحا الكترونيكي

کتابخانه ملي جمهوري  ان اسناد وهاي مهم و ملي که جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازماصل پرونده مراجع قضايي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.

 اسالمي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.

 هاي حبس و قرارهاي تأميني، اقدام نمايد.هاي الكترونيكي براي اجراي محكوميتها و اقدامات تأميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانهسازمان زندان .4

 برنامه پنجم توسعه 

 «ح»بند  (211)ماده 

 )امنيت گواه( 

تواند گواهي گواه را در منزل يا محل کار او يا در محل دعوا توسط يكي از در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردي که دادگاه مقتضي بداند مي

 قضات دادگاه استماع کند.

 مدني  دادرسيآيين 

 (244)ماده 

 )امنيت مالي خواهان( 

تواند با درخواست اعسار و اثبات اعسار او در محكمه از حق رسيدگي و اين است کسي که توان مالي پرداخت هزينه دادرسي محاکم را ندارد، ميبه واد مربوط خالصه اين م

 حق مراجعه به دادگستري که در اصول متعدد قانون اساسي آمده است، برخوردار شود.

 مدني  دادرسيآيين 

 به بعد (504)مواد 

 يژه بودن دعاوي تصرف عدواني و خارج از نوبت بودن()و

صورت ويژه و اين است که تصرف اشخاص در اموال غيرمنقول محترم است و اگر کسي مال مورد تصرف کسي را از سلطه او خارج کند، دادگاه بهبه خالصه مواد مربوط 

 کند.خارج از نوبت بدان رسيدگي کرده و رفع تصرف مي

 يآيين دادرسي مدن

 (158)ماده 
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 متن حكم قانوني
عنوان قانون و 

 مادهشماره 

 هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد.
  مدني دادرسيآيين 

 (30)ماده 

 اقتصاد كالن . ثبات در2 نماگر

طي اجراي قانون برنامه سازوکار الزم براي  1/2/1394قاي نظام مالي کشور مصوب پذير و ارت( قانون رفع موانع توليد رقابت20ماده ) «3»دولت مكلف است با رعايت تبصره 

تسهيالت ارزي طراحي و به کننده هاي اقتصادي دريافتبيني کند و براي بنگاه( نرخ ارز را در بودجه سنواتي پيش% 10درصد ) انه بيش از دهيسالپوشش خطرات افزايش 

 درآورد. اجرا

 برنامه ششم توسعه 

 «ت»بند  (46)ماده 

رس و اوراق بهادار و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران، سازمان بو

 .وزيران برساندهيئت  نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه کند و به تصويبمرکزي جمهوري اسالمي ايران، آيين

رفع موانع توليد 

پذير و ارتقاي رقابت

 نظام مالي کشور 

  (20) ماده

 «3»تبصره 

 هاي اجراييپذيري مقررات و رويهبيني. ثبات و پيش3 نماگر

 يكپارچه کشور  اجرايي تهيه و اجراي نظام فني و

( 44چهارم )وهاي کلي اصل چهلحوه اجراي سياستاي با رعايت قانون نهاي سرمايهراييهاي تملك دامنظور افزايش کارآمدي و اثربخشي طرحدولت موظف است به -

 :درآورد ون اساسي اقدامات زير را به اجراقان

ه و اجرا کند. ضوابط را تهي« کشور اجرايي سند نظام فني و»سال از تاريخ ابالغ اين قانون سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زير ظرف مدت يك (الف

 :شودوساز در چارچوب اين نظام ابالغ ميو مقررات ساخت

ها( مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و يندها و اسناد )مقررات، ضوابط و دستورالعملآها و فريكپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه اجرايي نظام فني و .1

 ساز باشد.وهاي ساختپروژهگذاري و ي سرمايههابرداري طرحبهره

کنند، در هايي که از وجوه عمومي کشور استفاده ميها و پروژهکنندگان همه طرحقواعد اساسي حاکم بر کارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمين .2

 اين سند لحاظ شود.

 صورت مستمر بهبود يابد.شده و بهبينيتبط بخش خصوصي پيشهاي صنفي مرو تشكل اجرايي هايها، دستگاههاي بخشويژگي .3

 

احكام دائمي 

هاي توسعه برنامه

بند  (34) کشور ماده

 «الف»
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 متن حكم قانوني
عنوان قانون و 

 مادهشماره 

اجراي  اي امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پايان سال چهارمگونهوکار را بهها، محيط کسبدولت مكلف است با اقدام قانوني در جهت اصالح قوانين، مقررات و رويه

انداز به رتبه سوم ارتقا يابد و المللي حقوق مالكيت در ميان کشورهاي منطقه سند چشمهاي بينالمللي و شاخصپذيري بينقانون برنامه، رتبه ايران در دو شاخص رقابت

 تر از هفتاد در پايان اجراي قانون برنامه برسد. وکار هر سال ده رتبه ارتقايافته و به کم( از اين هدف محقق شود. در شاخص کسب% 20درصد )هرسال بيست 

 برنامه ششم توسعه 

 «الف»بند  (3) ماده

ها، مقررات گذاري، هرگونه تغيير سياستهاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سرمايهها و برنامهسازي سياستمنظور شفافمكلفند به اجرايي هايدولت و دستگاه

 هاي گروهي به اطالع عموم برسانند.ادي را در زمان مقتضي قبل از اجرا، از طريق رسانههاي اقتصو رويه

بهبود مستمر محيط 

 وکار کسب

 (24ماده )

ده يا که قوانين موضوعه کامل يا صريح نبوو يا فصل خصومت نمايند. در صورتيها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي کرده، حكم مقتضي صادر قضات دادگاه

غاير با موازين شرعي نباشد، حكم متعارض باشند يا اصالً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر واصول حقوقي که م

اال مستنكف از احقاق حق شناخته شده وا و صدور حكم امتناع ورزند ودع توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي بهقضيه را صادر نمايند و نمي

 .و به مجازات آن محكوم خواهند شد

 مدني  دادرسيآيين 

 (3ماده )

 .عام و کلي حكم صادر کنند صورتبهطور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد ها مكلفند در مورد هر دعوا بهدادگاه
 مدني  دادرسيآيين 

 (4ماده )

 ها بايد مستند و مستدل به مواد قانوني و اصولي باشد که براساس آن حكم صادر شده است.احكام دادگاه
قانون اساسي اصل 

 وششميكصدوشصت

تواند به ا صادر نمايد و نميقضيه رقاضي موظف است کوشش کند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاواي معتبر، حكم 

 بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

قانون اساسي اصل 

 وهفتميكصدوشصت

م دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هرگونه صدمه حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و کيفيتي که در قانون يا در حك

صورت، خسارت ت کيفري و مدني است و در غير اينکه از روي عمد يا تقصير باشد، حسب مورد موجب مسئوليو خسارتي که از اين جهت حاصل شود، در صورتي

 شود.المال جبران ميبيت

مجازات اسالمي 

 جديد 

 (13ماده )

 

ريزي و معاونت برنامه» منوط است به تأييد -کنندکه از بودجه عمومي استفاده مي-هاي وابسته دولتي ها و شرکتها، سازماني فاينانس براي وزارتخانهر اسنادگشايش اعتبا

 ت در سررسيدهاي مقررمنظور بازپرداخبهبيني معادل ريالي اصل و فرع اقساط تسهيالت در بودجه سنواتي کشور بر پيشمبني« جمهورنظارت راهبردي رئيس
 

قانون محاسبات 

 عمومي 

 (62ماده )
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 متن حكم قانوني
عنوان قانون و 

 مادهشماره 

 . شفافيت و سالمت اداري4 نماگر

  گوي دولت و بخش خصوصي با ترکيب اعضاي ذکر شدهوکار درخصوص تشكيل شوراي گفت( قانون بهبود مستمر محيط کسب11اصالح صدر ماده )

هاي احكام دائمي برنامه

 توسعه کشور

 (12ماده )

 :ش شفافيت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانكي در جهت کاهش هزينه خدمات بانكي از طرق ذيلافزاي (د

رساني مبادالت مشكوك به نسبت شاخص کفايت سرمايه و اطالع هاي مالي و بهبودشده توسط بانك مرکزي در ارائه گزارش ها به رعايت استانداردهاي تعيينالزام بانك .1

 بانك مرکزي

 هاي خاصها و تسهيالت به روشهاي سود سپردهها هنگام دستكاري نرخمتعارف بانكهاي غيرقوي جهت شناسايي فعاليت ندازي سامانه نظارتياراه .2

 برنامه پنجم توسعه 

 «د»بند ( 97ماده )

 الملليگذاري خارجي و تأمين مالي بينبندي... براي جذب سرمايههاندازي مؤسسات رتبهاي الزم براي ارتقاي شفافيت اطالعات در بازار سرمايه و راهو سياست گيريجهت
 برنامه ششم توسعه 

 «خ»بند ( 4ماده )

سالمت و کاهش نسبت  نظارت کامل و فراگير بانك مرکزي بر مؤسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي جهت ارتقاي شفافيت و

 ي به تسهيالت با انجام اقدامات ذکر شدهمطالبات غيرجار

 برنامه ششم توسعه 

 (14ماده )

هاي کنترل خودرويي بارگنجي روزرساني سامانهاندازي و بهود نسبت به نصب، راهشمنظور کنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق کاال به نيروي انتظامي و گمرك اجازه داده ميبه

 .هاي بازرسي و کنترلي ناجا از طريق اشخاص و مؤسسات حقوقي غيردولتي اقدام نمايندکي، ورودي و خروجي مرزها و ايستگاهري( در مبادي گمر)کانتينري( )ايكس

 برنامه ششم توسعه 

 «ب»بند ( 118ماده )

مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون هاي صادراتي حمايت کند و ظرف هاي تجاري داخلي محصوالت صنعتي و خوشهان )برند(دولت موظف است از ايجاد و تقويت نش

هاي جهاد وسيماي جمهوري اسالمي ايران، وزارتخانهنامه ساماندهي تبليغات کاالها و خدمات را با همكاري سازمان صداوزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است آيين

 :وزيران برساندهيئت  زير تهيه کند و به تصويبکشاورزي، ارتباطات و فناوري اطالعات، فرهنگ و ارشاد اسالمي و کشور با اهداف 

 پذيري کاالهاي داخليافزايش رقابت .1

 ترويج فرهنگ مصرف کاالهاي داخلي .2

 ترويج تغذيه سالم .3

 گرايي. جلوگيري از تجمل4

 هاي برترتشويق توليدکنندگان، صادرکنندگان و نشان .5

 محدودسازي تبليغ کاالهاي خارجي .6

يد رفع موانع تول

 پذير رقابت

 و ارتقاي نظام 

 مالي کشور

 (8ماده )
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 متن حكم قانوني
عنوان قانون و 

 مادهشماره 

ها و فعاالن اقتصادي پاسخ ها موظفند به سؤاالت نمايندگان تشكلها و ادارات کل آنها در مراکز استانوکار همچنين سازمانمرتبط با محيط کسب اجرايي هايکليه دستگاه

 دهند و مطالبات و شكايات آنها را بررسي نمايند.

 مستمر  بهبود

 وکار محيط کسب

 (15ماده )

جمهور موظف است با استفاده از ريزي و نظارت راهبردي رئيسرنامه، معاونت باجراييهاي در انجام معامله با دستگاه نفعانذيمنظور ايجاد شفافيت و امكان رقابت همه به

رساني جامع معامالت بخش عمومي ( قانون برگزاري مناقصات را به پايگاه اطالع23وضوع ماده )رساني مناقصات مامكانات و نيروي انساني موجود خود، پايگاه ملي اطالع

 .توسعه و ارتقا دهد

بهبود مستمر محيط 

 وکار کسب

 (19ماده )

ميز به يك يا چند بنگاه يا شرکت که موجب آصورت تبعيضترجيح، اطالعات يا مشابه آن(، بهامتياز دولتي )ريالي، ارزي، اعتباري، معافيت، تخفيف،  يهرگونه کمك و اعطا

 تسلط در بازار يا اخالل در رقابت شود، ممنوع است.

هاي اجراي سياست

کلي اصل 

 وچهارم چهل

 (52ماده )

شوراي رقابت  مرکز ملي رقابت، تشكيل تأسيس وسيلهبهاعمال دولت بر اين مبنا  شود.اقتصادي ياد مي کارآييعنوان يكي از عوامل مؤثر در ارتقاي رفاه و به حقوق رقابت از

وچهارم چهلهاي کلي اصل ( قانون اجراي سياست53ماده )« الف»بند  «1»جمهوري، حضور نماينده ناظر مجلس شوراي اسالمي با استناد به مفاد جزء زير نظر نهاد رياست

 (43)به بحث تسهيل رقابت و منع انحصار )مواد  (44وچهارم )چهلهاي اصل ياستدر شوراي رقابت، اختصاص فصل نهم قانون اجراي س 1386قانون اساسي مصوب ( 44)

 .باشدمي 13942پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در سال و تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت 13861به بعد( در سال 

هاي اجراي سياست

 وچهارمچهلاصل 

 به بعد( 53ماده )از 

انه اطالعات عمومي يطور سالکم بهباشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دستبندي مييد جز در مواردي که اطالعات داراي طبقههر يك از مؤسسات عمومي با

ير باشد منتشر سازد و در صورت تواند شامل موارد زميازجمله  االمكان در يك کتاب راهنما کهاي و حتيشامل عملكرد و ترازنامه )بيالن( خود را با استفاده از امكانات رايانه

 درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد.

انتشار و دسترسي 

 آزاد به اطالعات 

 (10ماده )

                                                 
 شخاص ثالث یا تحميل کردن شروط قرارداد به آنها، ممنوع شده است.ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با ا (44)ماده  «4»در بند  1.

ها و برگزاري مناقصه عمومی براي فروشندگان کاالها و خدمات ناشی از اجراي ها و فعاليتها، پروژه( اين قانون، رعایت شرایط رقابتی و برگزاري مزایده عمومی براي خریداران طرح7ماده )« 3»بند  موجببه. 2

 ها الزامی است.ها و فعاليتها، پروژهطرح

هاي صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت ( اين قانون دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان )برند(هاي تجاري داخلی محصوالت صنعتی و خوشه8موجب ماده )به 
هاي جهاد کشاورزي، ارتباطات و فناوري اطالعات، فرهنگ و ندهی تبليغات کاالها و خدمات را با همکاري سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمی ایران، وزارتخانهنامه ساماصنعت، معدن و تجارت مکلف است آیين

. جلوگيري از 4. ترویج تغذیه سالم، 3رویج فرهنگ مصرف کاالهاي داخلی، . ت2پذیري کاالهاي داخلی، . افزایش رقابت1 :ارشاد اسالمی و کشور با اهداف زیر تهيه کند و به تصویب هيئت وزیران برساند

 . محدودسازي تبليغ کاالهاي خارجی.6هاي برتر، . تشویق توليدکنندگان، صادرکنندگان و نشان5گرایی، تجمل

 .سهيل و تسریع نمایندهاي متولی ثبت سفارش مکلفند فرآیند ثبت سفارش را تاين قانون دستگاه (38)ماده  «الف»مطابق بند  
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از  هاي بازنشستگي اعمهاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوقمنظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش کارآمدي بيمهبه

ق مربوطه حداقل به شدگان و بازنشستگان صندوهاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمهشود صندوقخصوصي، عمومي، تعاوني و يا دولتي، اجازه داده مي

 ايجاد گردد. ،رسدوزيران مي تئتصويب هي اي که بهنامهاساس آيينسال بر 10مدت 

 برنامه پنجم توسعه 

 «الف» بند( 28ماده )

اي و کاهش تدريجي حق بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني، نسبت به تدوين و استقرار نظام يكپارچه شود ضمن اصالح نظام نظارت تعرفهبه دولت اجازه داده مي

 بيمه حداکثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.بندي مؤسسات نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات نظارت مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه

 برنامه پنجم توسعه 

 (114ماده )

 يافته ضدامنيتي، اقدامات تروريستي و تهديدات نرم امنيتي در مقام ضابط دادگستريپيشگيري و مقابله با فساد و اختالل در امنيت اقتصادي، جرائم سازمان
 برنامه ششم توسعه 

 «ب»بند ( 205ماده )

افزوده، وزارت بازرگاني مكلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي کشور و منظور شفافيت در مبادالت اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزشبه

 اي صندوق فروش )مكانيزه فروش( نمايد.هشوراي اصناف کشور تا پايان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانه

 برنامه پنجم توسعه 

 (121ماده )

 :افزايش شفافيت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانكي در جهت کاهش هزينه خدمات بانكي از طرق ذيل

رساني مبادالت مشكوك به بت شاخص کفايت سرمايه و اطالعهاي مالي و بهبود نسشده توسط بانك مرکزي در ارائه گزارشها به رعايت استانداردهاي تعيينالزام بانك .1

 بانك مرکزي

 هاي خاصها و تسهيالت به روشهاي سود سپردهکاري نرخها هنگام دستمتعارف بانكهاي غيرقوي جهت شناسايي فعاليت اندازي سامانه نظارتيراه .2

 برنامه پنجم توسعه 

 «د»بند ( 97ماده )

 :مبارزه با فساد مقرر شده است. فصول اين قانون به اين شرح استدرخصوص  هاماده، تكاليف متعددي براي دستگاه 35 در اين قانون، در قالب

 فصل اول ـ تعاريف و اشخاص مشمول

 ها در پيشگيري از مفاسد اداريفصل دوم ـ تكاليف دستگاه

 فصل سوم ـ تكاليف عمومي

قانون ارتقاء سالمت 

اداري و مبارزه با 

 1387صوب فساد م

 :ماده است که در قالب فصول زير به تصويب رسيده است 77اين قانون، متشكل از 

 تعاريف، مصاديق و تشكيالت -فصل اول

 پيشگيري از قاچاق -فصل دوم

 اي و ارزقاچاق کاالهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه -فصل سوم

 قاچاق کاالهاي ممنوع –فصل چهارم

 ايته و حرفهيافقاچاق سازمان -فصل پنجم

قانون مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز مصوب 

1392 

www.irpublicpolicy.ir



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________________________________________________ 

 

36 

 متن حكم قانوني
عنوان قانون و 

 مادهشماره 

 جرائم مرتبط -فصل ششم

 مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق -فصل هشتم

 اموال ناشي از قاچاق -فصل نهم

 مقررات عمومي -فصل دهم

 :( اين قانون مقرر شده است2در ماده )

 :جرم پولشويي عبارت است از»

 .دست آمده باشدطور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم بهكه بههاي غيرقانوني با علم به اينليتملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاتحصيل، ت (الف

مرتكب  رمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا کمك بهطور مستقيم يا غيكه بهيرقانوني آن با علم به اينکردن منشأ غ پنهانمنظور به تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي (ب

 .نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگرددبه

شده  ه جرم تحصيلطور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجکردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجايي يا مالكيت عوايدي که به اخفاء يا پنهان يا کتمان (ج

 «.باشد

قانون مبارزه با 

پولشويي مصوب 

1386 

 . فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي5 نماگر

ه نتيجه نحوي کدنبال داشته باشد بهههرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم )اعم از کتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي( بين اشخاص که يك يا چند اثر زير را ب

 :آن بتواند اخالل در رقابت باشد ممنوع است

 طور مستقيم يا غيرمستقيم.هاي خريد يا فروش کاال يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار بهمشخص کردن قيمت .1

 محدود کردن يا تحت کنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش کاال يا خدمت در بازار. .2

 هاي تجاريميز در معامالت همسان به طرفآتحميل شرايط تبعيض .3

 ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل کردن شروط قرارداد به آنها. .4

 هاي ديگر که بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد.موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرف .5

 يا تسهيم بازار کاال يا خدمت بين دو يا چند شخص. تقسيم .6

 محدود کردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار. .7

 منظور تعيين دستمزد و مزايا، تابع قانون کار است.هاي کارگري و کارفرمايي بهقراردادهاي ميان تشكل -تبصره 

هاي اجراي سياست

کلي اصل 

 وچهارمچهل
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 (3) هماد «1» هو تبصر (2) هانگاري براي آن در مادو جرم 27/12/13201الزام بر فروش اموال )ارزاق عمومي( احتكار شده در قانون راجع به جلوگيري از احتكار مصوب 

از قانونگذار در اين بخش است. از آخرين  2و قرار گرفتن رسيدگي به آن در صالحيت دادگاه انقالب 23/1/6713فروشان مصوب قانون تشديد مجازات محتكران و گران

 3به تصويب رسيد. 1382مقرراتي که در مورد احتكار به تصويب رسيد، قانون نظام صنفي بود که در سال 

قوانين راجع به 

و مقررات  احتكار

 صنفي

در برخورد با آن جرم کفايت « معمول»اي است که اقدامات اندازه معه بهرا در عنوان خود دارد، به اين معناست که رواج آن جرم در جا« تشديد»هنگامي که قانوني، واژه 

اند، يعني صورت جداگانه ذکر شدهکرد و به همين دليل قوانيني براي تشديد مبارزه با آن به تصويب رسيده است.کالهبرداري و دو جرم ديگري که ذيل اين قانون بهنمي

 شود. بندي ميشود، مفاسد اقتصادي دستهکه امروز گفته مي يا چناناقتصادي  جرائمارتشا و اختالس، همه جزء 

قانون تشديد مجازات 

 ،مرتكبين ارتشا

اختالس و 

  –کالهبرداري 

 همه موارد

 .داي که دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآيد، محكوم به تأديه خسارت نخواهد بوحادثه واسطهبهاگر متعهد 
 مدني

 (229ماده )

تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه که ملزم شده است خسارت تأديه نمايد، حاکم نميعنوان به اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغي

 .محكوم کند

 مدني

 (230ماده )

 نمايد.ن اختالفي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهارنظر ميهرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفي
 آيين دادرسي

 (461ماده )

 .بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي
 آيين دادرسي

 (472ماده )

نام( که محصول توافق دو اراده مستقل است صحيح و نافذ تلقي شده دادهاي نامعين )بيشود، قراره ميقانون مدني ايران استفاد (10)در پرتو اصل وفاي به عهد، از ماده 

، مالكيت زماني، قرارداد نشر، اقامت در هتل و بيمارستان، جوينت ونچرها )گروه اقتصادي با (BOT) برداري و انتقالقرارداد ساخت بهره 4بك،از قبيل قرارداد باي .است

 ... . 2و1(منافع مشترك

  (10) مواد -مدني

 (229ماده )و 

                                                 
ها ممنوع کرده و واسطگی و داللی ها و داللکسبه جزء را از معامله با واسطه فروشان و. اين قانون كماكان حاكم است و از نکات قابل توجه این قانون این است که بازرگانان و صاحبان کارخانه و عمده1

 (.(8)و ( 7)بازی موجب گرانی یا کميابی کاال شود، مستوجب مجازات شناخته است )ماده در خرید و فروش و خواربار و دارو را که از راه سفته

 هيئت عمومی دیوان عالی کشور(. 20/9/1365مورخ  36)رأی وحدت رویه به شماره  های انقالب اسالمی استار ارزاق عمومی در صالحيت دادگاهفروشی و احتکم گرانئرسيدگی به جرا 2.

 شورای انقالب و کليه اصالحات و الحاقات و قوانين مغایر و بالاثر گردید. 1359قانون، قانون نظام صنفی سال . با تصویب این 3

4. Buy back  
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اشاره  (44وچهارم )چهلهاي اصل قانون نحوه اجراي سياست (44)ماده  «4»تواند به بند اي از اين همين اصل است. از نتايج اين اصل ميقانون مدني نيز جلوه (219)ده ما

 اعالم داشته است. را ممنوع « ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل کردن شروط قرارداد به آنها»کرد که 

اين ماده مبناي وفاي به عهد «. هرگونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است» :دارداين ماده مقرر مي

 در تجارت الكترونيك است. 

 -تجارت الكترونيك 

 (5ماده )

عنوان به 3همان قانون، محاکم را موظف دانسته است تا از اجراي قراردادهاي مخالف نظم عمومي و اخالق حسنه جلوگيري نمايد. (975) هاستثناي وفاي به عهد در ماد

  4مثال رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه نيز منوط بر اين است که با نظم عمومي مخالف نباشد.

علت ديگر مخالف با نظم دار کردن احساسات جامعه يا بهواسطه جريحهند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را که برخالف اخالق حسنه بوده و يا بهتوامحكمه نمي

 .چه اجراي قوانين مزبور اصوالً مجاز باشدموقع اجرا گذارد اگرشود بهب ميعمومي محسو

 مدني

 (975ماده )

 .پيشه يا تجارت براي مستأجرشناسايي حقوق کسب يا 

و  مؤجرقوانين روابط 

ماده  -56جر أمست

(15) 

 . مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض6نماگر

 :است بند بيان شده 6انجام اقدامات گوناگون جهت تأمين نظم و امنيت پايدار در کشور در قالب 

 :عمل آورداقدامات زير را بهدولت موظف است در جهت تأمين نظم و امنيت پايدار در کشور  (ب

 هاي مرزي و تخصصيافزاري، تجهيزات و تأسيسات در پاسگاههاي نرمتأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت .1

دادن توان اطالعاتي واجا براساس  هاي رهگير هوشمند و در اختيار قرارهاي انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرايط اقليمي مناطق با استفاده از سامانهاجراي طرح .2

 هاي مصوب ستاد کل نيروهاي مسلحطرح

احكام دائمي 

هاي توسعه برنامه

  -کشور

 «ب»بند ( 46ماده )

                                                                                                                                                                                                                        
طراف در نظر گرفت چيزي كه در توانند سود مشخص )نه سهم مشاعي از منافع( براي يكي از ااساس يك نظر در گروه اقتصادي با منافع مشترك براساس آزادي قراردادي ميعنوان نمونه، بر. به1

 ق.م آمده است. (548)مضاربه ممنوع است و در ماده 

از قواعد عمومی  اند و صرفاً ات نيز همان است که طرفين خواستهاز آنها تحت عنوان قرارداد خصوصی یاد شده است تابع تراضی طرفين است و آثار حقوقی این تعهد (10). این قراردادها که در ماده 2

 کنند. مفاد این قراردادها باید شرایط اساسی صحت معامالت را واجد بوده و مخالف با قوانين آمره، نظم عمومی و اخالق حسنه نباشد.ردادها تبعيت میقرا

و كاتوزيان  205، 202، 132؛ ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، شهاي آن ر.ك.هللا الفت، نظم عمومي و الزام به انعقاد قرارداد. براي مطالعه توضيحاتي راجع به مفهوم نظم عمومي و شاخه. نعمت3

 به بعد. 95 ، ش1 و كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج 57 ناصر، اعمال حقوقي، ش

 .202 ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ش .4
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ها و تأمين نيروي انساني مورد نياز نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران متناسب با تقسيمات ها، پاسگاههاي انتظامي، کالنترياندازي ردهامنيت عمومي از طريق راه .3

 ها و بنادر کشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، راه

سازي رفتارهاي سازي و نهادينهبر ايفاي نقش فعال در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي با فرهنگ ربطذيهاي سازي دستگاهها براساس ملزمانضباط اجتماعي و ايمني راه .4

 رسد.زيران ميوهيئت  شود و به تصويبکه توسط وزارت کشور تدوين مي اجرايي نامهاجتماعي قانونمند برابر آيين

هاي و افزايش قابليت ربطذيهاي منظور توسعه مشارکت مرزنشينان در تأمين امنيت مرزها با هماهنگي سازماننهاد بههاي مردمامنيت مرز با ايجاد واحدها و تشكل .5

 تعامالت فراملي با توسعه ديپلماسي مرزي

)ژنتيكي، اثر  هاي هويتيرجي در حوادث، سوانح و افزايش سرعت و توان کشف علمي جرائم، با ارتقاي بانكتسريع در شناسايي و تشخيص هويت ايرانيان و اتباع خا .6

 ايران اسالمي انتظامي جمهوري انگشت، چهره و عنبيه( نيروي

گذاري و کارآفريني در کشور، جذب متخصصان، صيانت، حفاظت و مقابله با اخالل در امنيت ن امنيت سرمايهوزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هدف تضمي

وکار، با همكاري سازمان، سازمان اداري و استخدامي کشور، معاونت علمي و فناوري ها و کاهش خطرپذيري )ريسك( اجتماعي در محيط کسباشخاص و بنگاه

وکار را تهيه و به تصويب شوراي عالي خارجه، اطالعات، دادگستري و کشور الزامات ارتقاي امنيت فضاي کسب تعاون، کار و رفاه اجتماعي، امور هايجمهور، وزارتخانهرئيس

 امنيت ملي برساند.

 برنامه ششم توسعه 

 «ب»بند ( 22ماده )

گيري فعاالن اقتصادي و هاي قانوني و مشروع و عدم مداخله در تصميمآفريني از راهروتو ث کاربهمحترم شمردن و حمايت از حقوق مالكيت و توليد ثروت و نگاه ارزشي 

هايي که بخش خصوصي در رقابت سالم با هزينه کمتر و گذاري جديد براي بخش دولتي در فعاليتتدوين نظام بنگاهداري نوين در بخش دولتي همراه با ممنوعيت سرمايه

 .باشدن مييي بيشتر قادر به انجام آآکار

 برنامه ششم توسعه

 «ب»بند ( 4ماده )

سرمايه با استفاده از بردن امكان دسترسي توليدکنندگان کوچك و متوسط ايراني به بازار مصرف و ايجاد امنيت براي فروشندگان کم منظور باالها موظفند بهشهرداري

صورت روزانه، هفتگي و قيمت تمام شده به يمبنااي توليد داخل آماده نمايند و برسبي براي عرضه کاالههاي مناهاي متعلق به خود و يا وزارت راه و شهرسازي، مكانزمين

 انه به متقاضيان عرضه کاالهاي ايراني اجاره دهند.يماه

بهبود مستمر محيط 

 وکار کسب

 (16ماده )

 .پايان برنامه صدور سند مالكيت کليه اراضي کشاورزي توسط سازمان ثبت اسناد و امالك کشور تا
 توسعهپنجم  برنامه

 (143ماده )

تاريخي منقول در جهت حفظ، صيانت و کاربرد مناسب آنها و اقدامات الزم جهت بيمه آثار  يدولت مكلف است از مالكيت و حقوق قانوني مالكين بناها و آثار و اشيا

 فرهنگي، هنري و تاريخي حمايت مالي و معنوي نمايد.

 وسعه برنامه پنجم ت

 «د»بند ( 12ماده )

ها، مؤسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري موظفند توسعه شبكه علمي کشور اقدام نمايد. دانشگاهمنظور به هاي الزموزارت ارتباطات و فناوري اطالعات نسبت به ايجاد زيرساخت  برنامه پنجم توسعه 
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 «ح»بند ( 46ماده ) را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي الزم بر روي اين شبكه قرار دهند.افزاري خود افزاري و سختضمن اتصال به شبكه مزبور، محتواي علمي و امكانات نرم

ديگران  شود نيز منحصراً برخوردار است.کند، مالك آن است و از حقوق مادي و معنوي که از آن ناشي ميخالصه قانون اين است که هر کس اثري هنري يا ادبي خلق مي

 آورنده اثر.آن را ندارند مگر با اجازه پديد حق استفاده از حقوق مادي

از قانون حمايت 

حقوق مؤلفان و 

مصنفان و هنرمندان 

 1348مصوب 

ه مالك اثر است و ديگران هاي صنعتي و عالئم و نام تجاري، متعلق بخالصه اين قانون اين است که حق منحصر به فرد استفاده از حقوق مادي و معنوي اختراعات و طرح

 توانند بدون اجازه آنها استفاده نمايند.نمي

قانون حمايت از 

 مالكيت صنعتي قانون

ثبت اختراعات، 

و  هاي صنعتيطرح

 - عالئم تجاري

 - 1386مصوب 

 اجرايي نامهآيين

ثبت اختراعات،  قانون

و  صنعتي هايطرح

 عمومات عالئم تجاري

 . عملكرد دولت7نماگر 

 هاي زاينده اقتصادين مصاديق مصرف تبديل بخشي از عوايد حاصل از فروش نفت و گاز به سرمايهتعيي

هاي احكام دائمي برنامه

 توسعه کشور 

 (15ماده )

 هاي الزم توسط دولتپذيري توليدات صنعتي و معدني و انجام کمكها و نواحي صنعتي و رقابتدر راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهرك

احكام دائمي 

هاي توسعه برنامه

 کشور 

 (54ماده )
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 يافته(توسعهذاري در سواحل جنوب و مناطق کمترگايجاد سازمان توسعه سواحل مكران )حمايت دولت از سرمايه

احكام دائمي 

هاي توسعه برنامه

 کشور 

 (68ماده )

  و پايدار در منطقه باثباتاد محيط سياسي و امنيتي هاي ديپلماسي رسمي در سطوح دو و چندجانبه براي ايجکارگيري ظرفيتبه
 برنامه ششم توسعه

 «ج»بند ( 105ماده )

گذاري و کارآفريني در کشور، جذب متخصصان، صيانت، حفاظت و مقابله با اخالل در امنيت وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هدف تضمين امنيت سرمايه

وکار، با همكاري سازمان، سازمان اداري و استخدامي کشور، معاونت علمي و فناوري رپذيري )ريسك( اجتماعي در محيط کسبها و کاهش خطاشخاص و بنگاه

اي عالي وکار را تهيه و به تصويب شورهاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، امور خارجه، اطالعات، دادگستري و کشور الزامات ارتقاي امنيت فضاي کسبجمهور، وزارتخانهرئيس

 امنيت ملي برساند.

 برنامه ششم توسعه

 «ب»بند ( 3ماده )

 دولت مكلف است خسارات وارد به بخش خصوصي را جبران کند.
 ششم توسعه برنامه

 (10ماده )

گذاري در مناطق نرخ صفر حسب مورد، سرمايهبر دوره حمايت از طريق ماليات با در واحدهاي موضوع اين ماده عالوههاي اقتصادي گذاريمنظور تشويق و افزايش سرمايهبه

 گيرد... .زير مورد حمايت قرار مي شرحبهيافته و ساير مناطق کمترتوسعه

رفع موانع توليد 

پذير و ارتقاي رقابت

 نظام مالي کشور 

 «ث»بند ( 32ماده )

 آن يو اجزا

 شود را نداشته و مالك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود. يد و عرضه ميدولت اجازه قيمتگذاري مواد معدني غيرانحصاري که در بازار رقابتي تول

رفع موانع توليد 

پذير و ارتقاي رقابت

 نظام مالي کشور 

 «الف»بند ( 35ماده )

هاي خابرات قرار داشته باشند و شرکتدر زمان کمبود برق، گاز يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و کشاورزي نبايد در اولويت قطع برق يا گاز يا خدمات م

يا گاز يا خدمات مخابرات کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهاي توليدي اعم از صنعتي، کشاورزي و خدماتي، وجه التزام قطع برق عرضه

ود مستمر محيط بهب

 وکار کسب
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کننده برق يا گاز يا مخابرات دستور دهد موقتاً جريان برق يا گاز يا خدمات هاي عرضهبه شرکتدليل کمبودهاي مقطعي بيني کنند. هرگاه دولت بهرا در متن قرارداد پيش

ها ناشي از تصميم فوق را نيز هاي وارده به اين شرکتهاي خصوصي و تعاوني را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتمخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شرکت

 تعيين و اعالم کند.

 (25ماده )

است و در غير اين موارد، اعالم تعطيلي روزهاي کاري سال توسط دولت، فقط در شرايط وقوع حوادث غيرمترقبه يا بروز خطري که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز 

هاي تخصصي نظير هواشناسي و محيط زيست و مرجع تشخيص شرايطي ترقبه سازماندولت مجاز نيست روزهاي کاري سال را تعطيل اعالم کند. مرجع تعيين شرايط غيرم

 اندازد، شوراي تأمين استان محل ايجاد اضطرار است.که جان شهروندان را به خطر مي

بهبود مستمر محيط 

 وکار کسب

 (26ماده )

موجب ورود باشد که هده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي ميعکننده بها تشخيص مرجع رسيدگيکننده بئوليت جبران خسارات وارده به مصرفمس

 .ول خواهد بودئبر شرکت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسهاي خارجي عالوهت. در مورد شرکتکننده شده اسخسارت و اضرار به مصرف

قانون حمايت از 

حقوق 

 کنندگان مصرف

مواد  1388مصوب 

ه مادمتعدد ازجمله 

(16) 

کنندگان کاال و خدمات، منفرداً يا کند و مقرر داشته است کليه عرضهاين قانون در جهت حمايت از هر شخص حقيقي و يا حقوقي است که کاال يا خدمتي را خريداري مي

قرارداد مربوطه يا عرف در معامالت هستند. اگر  ول صحت و سالمت کاال و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجاتئمشترکاً مس

وشنده بايد آن را تأمين کند موضوع معامله کلي باشد در صورت وجود عيب يا عدم انطباق کاال با شرايط تعيين شده، مشتري حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فر

له را فسخ کند يا ارش کاالي معيوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در تواند معامو اگر موضوع معامله جزئي )عين معين( باشد مشتري مي

 .کننده منتفي استعرضهازسوي  مشتري پرداخت خسارتازسوي  صورت فسخ معامله

قانون حمايت از 

 کنندگانمصرف

 خودرو 

 -1386مصوب  -

 مواد متعدد

ظرف يك  اجرايي هايد و فروش آنها در بورس انرژي يا کاال وجود دارد بجز کاالهاي اساسي و انحصاري، ممنوع است. دستگاهقيمتگذاري کاالهايي که امكان پذيرش و خري

 نسبت به پذيرش کاالهاي مذکور در بورس مربوط اقدام نمايند. تصويبنامهسال از تاريخ ابالغ اين 

بسته ضد رکودي 

دولت مصوب 

هيئت  19/5/1393

 وزيران

سازي ابزارهاي حمايت از بخش کشاورزي، تأمين و تجهيز منابع، منظور متنوعهاي کلي اقتصاد مقاومتي و بهاست در اجراي بندهاي سوم و ششم سياست دولت مكلف

 :به انجام برساند افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصوالت کشاورزي اقدامات ذيل راکشاورزي و ارزش گذاري، افزايش صادرات محصوالتتوسعه و امنيت سرمايه

 برنامه ششم توسعه 

 (33ماده )
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هاي توليدي، سردخانه و انبارهاي فني اساسي کشاورزي در قطبتبديلي، تكميلي و نگهداري محصوالت  هاي ارزش، صنايعايجاد زمينه گسترش و تكميل زنجيره (الف

 چندمنظوره

 اي صادرات اين بخشهاي حمايت از بخش کشاورزي جهت تسهيالت بر( منابع صندوق%20درصد ) تخصيص حداقل بيست (ب

 يافته ضدامنيتي، اقدامات تروريستي و تهديدات نرم امنيتي در مقام ضابط دادگستريپيشگيري و مقابله با فساد و اختالل در امنيت اقتصادي، جرائم سازمان (ب
 برنامه پنجم توسعه 

 «ب»بند ( 205ماده )

 هاگذاريها و بيمه سرمايهگذاريونقل کشور و مشارکت در سرمايهبع مالي پايدار براي توسعه زيرساخت و ناوگان حملايجاد سازوکارهاي تأمين منا

احكام دائمي 

هاي توسعه برنامه

 کشور 

 (48ماده )

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ____________________________________________________  

 

44 

 هاي كلي نظامگذاري در سياست. امنيت سرمايه2-3

ري و مفاهيم نزديك به آن اشاره شده گذاهاي کلي نظام، بارها به موضوع امنيت سرمايهدر سياست

هاي منتخب، سعي شده متناسب با جدول نماگرها و واژهين اساس، با توجه به مجموعه کليدبر ا ،است

يك از نماگرها شناسايي شود. اين هاي کلي مرتبط با هرندهاي سياستهاي انتخابي، احكام و بمؤلفه

گذاري و امنيت سرمايهمسئله  هاي کلي نظام بهستيك از بندهاي سيادهد که کداممطالعه نشان مي

توان بندهاي گانه پيشنهادي، ميهفتديگر، براي نماگرهاي  عبارتبههاي ذيل آن پرداخته است. مؤلفه

به آنها اشاره شده است. 2هاي کلي نظام احصا کرد که در جدول متناظر و مرتبط با آنها را در سياست
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 گذاريام مرتبط با نماگرهاي امنيت سرمايههاي كلي نظ. سياست2جدول 

 عنوان و بند (گانههفتمتن سياست كلي )به تفكيك نماگرهاي 

 . تعريف و تضمين حقوق مالكيت1نماگر 

 1 -قضايي  کارآمدسازي ساختار قضايي و اداري

 4 -قضايي  هاي روزنديسطح گزينش و آموزش و نيز توسعه منابع انساني )قضايي و اداري( متناسب با نيازم يارتقا

 6 -قضايي  دادرسي و خدمات ثبتيفرآيند  هاي اطالعات، ارتباطات،هاي نوين خصوصاً در زمينهبرداري از فناوريتوسعه، تكميل و روزآمد کردن بهره

 11 -قضايي  ق شهروندي در مراجع قضاييمندي از حقودادرسي و دستيابي سريع و آسان مردم به حقوق خود و بهرهفرآيند  اتخاذ تدابير الزم جهت کاهش

 14 -قضايي  ايجاد سازوکار مناسب براي تقريب آرا و احكام قضايي

ور در بندهاي هاي مذکاصالح ساختار نظام قضايي کشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست .1

 :بعدي که شامل

 هااده از بينه و يمين در دادگاهمند کردن استفمنظا .2

 هاي مهماز تعدد قضات در پرونده استفاده .3

 يدگي به دعاوي در سطوح مورد نيازتخصصي کردن رس .4

ايي به رسيدگي ماهوي قض اساس آن وح قوانين و مقررات مربوط بربا تعريف ماهيت قضايي و اصال قضائيهقوه تمرکز دادن کليه امور داراي ماهيت قضايي در  .5

 ها و تظلماتهمه دادخواهي

 بي به قطعيت احكام در زمان مناسبدستيامنظور به کاستن مراحل دادرسي .6

 قضايي کشور با رعايت قانون اساسيسازي آيين دادرسي در نظام يكسان .7

 ضايي و نهادهاو ق اجرايي هايبر دستگاه قضائيهقوه اصالح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي  .8

 فصل دعاويفاده از روش داوري و حكميت در است .9

و توجه بيشتر به  قضائيهقوه باال بردن سطح علمي مراکز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي کشور، باال بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي  .10

 هاي قضاييشرايط مادي و معنوي متصديان سمت

 طح علمي و شايستگي اخالقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظاميباال بردن س .11

قانون وهشتم يكصدوپنجاهو وهفتم يكصدوپنجاه، وششميكصدوپنجاههاي مالي، تشكيالتي و استخدامي با توجه به اصول در زمينه قضائيهقوه تأمين نيازهاي  .12

 ي.اساس

 بر حسن اجراي آنها قضائيهقوه تعيين ضوابط اسالمي مناسب براي کليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وکالت، کارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري  .13

 –امنيت قضايي 

 17تا  1
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 عنوان و بند (گانههفتمتن سياست كلي )به تفكيك نماگرهاي 

 م و کاهش استفاده از مجازات زندانئبازنگري در قوانين در جهت کاهش عناوين جرا .14

 تنقيح قوانين قضايي .15

 دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه گسترش .16

 گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي .17

کارگيرى مديران و قضات اليق و رسانى به مردم، تأمين کرامت و معيشت کارکنان، بهافزايش تحرك و کارآيى، بهبود خدمت :اصالح نظام ادارى و قضايى در جهت

 غلى آنان...امين و تأمين ش
 14 -برنامه پنجم توسعه 

 اقتصاد كالن . ثبات در2نماگر 

 9 -اقتصاد مقاومتي  نظام مالي کشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي. جانبهاصالح و تقويت همه

ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با  :افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريقالها و خدمات به تناسب ارزشهدفمند از صادرات کا جانبهحمايت همه

 هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.
 10 -اقتصاد مقاومتي 

 ملي.مديريت منابع ارزي با تأکيد بر تأمين نيازهاي توليد ملي و کارآفريني و ثبات ارزش پول 
توليد ملي، حمايت از کار و 

 7 -سرمايه ايراني

 9-گذاريتشويق سرمايه نحوي که ثبات و تعادل بازارهاي مالي و ارزي حفظ شود. گذاري خارجي در بورس سهام بهتنظيم فعاليت سرمايه

رکت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و افزايش سهم مؤثر ها( با مشاتعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن )بازار پول، سرمايه و بيمه گسترش و

شفافيت و سالمت نظام  يهاي تجاري و اقتصادي کشور با تأکيد بر ارتقاگذاري و ثبات و پايداري و کاهش خطرپذيري فعاليتسرمايه بازار سرمايه در جهت توسعه

 .مالي

 5 -برنامه ششم توسعه 

منظور اتكايي و...( با مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي به صنعت بيمه و ابزارهاي آن )بازارهاي رقابتي، بيمه کمّي نظام جامعوکيفي يارتقا

 .هاي تجاري و اقتصادي کشورگذاري و ثبات و پايداري و کاهش خطرپذيري فعاليتسرمايه توسعه
 7 -برنامه ششم توسعه 

هاى ارتباطى، اطالعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مورد نياز، کاهش د بر ثبات محيط اقتصاد کالن، فراهم آوردن زيرساختوکار کشور با تأکيبهبود فضاى کسب

 .شفاف و منظم به جامعه صورتبههاى کالن اقتصادى، ارائه مستمر آمار و اطالعات خطرپذيرى
 21-3 -برنامه پنجم توسعه

 هاي اجراييرويه پذيري مقررات وبيني. ثبات و پيش3نماگر 

 گذاري در سطح ملي با رويكرد ثبات نسبي در قوانينهاي توليدي و رفع موانع سرمايهتنقيح و اصالح قوانين و مقررات براي تسهيل فعاليت در بخش
 و توليد ملي، حمايت از کار

 20-سرمايه ايراني
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 عنوان و بند (گانههفتمتن سياست كلي )به تفكيك نماگرهاي 

 20 -نظام اداري  هااي و فردي در کليه فعاليترجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقهي و تكريم ارباباجتماعي، پاسخگويقانونگرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت پذيرش اداري و 

 23 -نظام اداري  ر اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خالف قانون و مقررات در نظام اداريبهاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي حفظ حقوق مردم و جبران خسارت

 15 -قضايي  هاي کلي نظام، مذکور در قانون اساسي و سياستقضائيهقوه هاي اهتمام در ايجاد سازوکار مناسب براي استفاده از تمام ظرفيت

ايت از ها( و حمساختو زيرها بازار کار، مالياتهاي آن )محيط سياسي، فرهنگي و قضايي و محيط اقتصاد کالن، شاخص يوکار و ارتقابهبود محيط کسب

 ربطذيهاي هاي خصوصي و تعاوني و رقابت از راه اصالح قوانين، مقررات و رويهبخش
 5 -اشتغال 

 7 -امنيت قضايي  در نظام قضايي کشور با رعايت قانون اساسي دادرسيآيين سازي يكسان

 3-گذاريتشويق سرمايه هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوساناتتنظيم سياست

 . شفافيت و سالمت اداري4نماگر 

 1د –آمايش سرزمين  هاي برابر و رفع تبعيض ناروا در مناطق کشورايجاد امكانات عادالنه و فرصت

 13 -نظام اداري  محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداريعدالت

 18 -نظام اداري  مند مردم به اطالعات صحيحسازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأکيد بر دسترسي آسان و ضابطهشفاف

 رت پذيردرساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشارکت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطالعاتي صوفراخوان عمومي با اطالع
قانون  وچهارمچهلاصل 

 «ب»و  «ج» هاياساسي بند

 2 -صنعت  و لغو امتيازات خاص و انحصارات غيرضرور هاپذيري صنعت ملي، براساس گسترش مالكيت و مديريت بخش غيردولتي، رعايت اندازه اقتصادي بنگاهافزايش توان رقابت

 19 -اقتصاد مقاومتي  هاي پولي، تجاري، ارزي و...هاي فسادزا در حوزهها و زمينهقدامات، فعاليتسازي آن و جلوگيري از اسازي اقتصاد و سالمشفاف

هاي گذاري در رشتهگذاران و سرمايههاي سرمايهرساني در مورد ابعاد و فرصتات و تسهيل دسترسي به آن و اطالعسازي آمار و اطالعهنگامسازي و بهشفاف

 گونه دسترسي اطالعاتي ويژهبا استفاده از هرف و مقابله جدي مختل

توليد ملي، حمايت از کار و 

 11 -سرمايه ايراني 

 ضرور و ناکارآمد.هاي غيررساني و کاهش واسطهالعسازي و اطکارآمد کردن نظام توزيع کاالها و خدمات با استفاده از سازوکار شفاف
توليد ملي، حمايت از کار و 

 21-سرمايه ايراني

 .وگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرفجل
 توليد ملي، حمايت از کار و

 23-سرمايه ايراني

 هاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقرراتجلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاه

قانون  وچهارمچهلاصل 

 «3» جزء «ـه»بند  -اساسي 
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 عنوان و بند (گانههفتمتن سياست كلي )به تفكيك نماگرهاي 

هاي دولتي، تعاوني و هاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني( براي بخشاشخاص در فعاليت هتصادي )دسترسي به اطالعات، مشارکت آزادانشرايط فعاليت اق

 خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادالنه باشد.

 –اقتصادي  امنيت

 متن اصلي

 يهاي ملي و حمايت از ارتقاضرور و تقويت ساختار رقابتي و زيرساختللي از طريق لغو انحصارات غيرالمهاي بينافزايش توان رقابت اقتصادي در داخل و صحنه

 .خالقيت و نوآوري
 5 -گذاري تشويق سرمايه

 6 -گذاري تشويق سرمايه .هاافيتها، شفافيت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقي کردن معثبات ماليات :گذاري از طريقگيري از نظام مالياتي در جهت تقويت سرمايهبهره

 2 -مالي  .افزودهافيت با تأکيد بر ماليات بر ارزشسازي و شفگذاري و... سادهتوسعه رفاه عمومي، رونق توليد و سرمايهمنظور به اصالح نظام مالياتي

سازي، قابليت نظارت و ساله و تأکيد بر شفافپنجهاي نامهساله و بربيستانداز ريزي عملياتي هماهنگ با سند چشممبناي بودجهريزي کشور برتدوين نظام بودجه

 .هاي دولتمنطقي کردن هزينه
 3 -مالي 

هاي نوين، همچنين ايجاد اعتماد و مندي از فناورييي، شفافيت سالمت، با بهرهآبازار مالي ايران )سرمايه، پول و بيمه( با تأکيد بر کار يساماندهي، گسترش و ارتقا

 .گذاران و مؤسسات فعال ايت از سرمايهحم
 4 -مالي 

 2-ششم توسعه برنامه .پذيري بازارهاوکار و تقويت ساختار رقابتي و رقابتبهبود مستمر فضاي کسب

خارجي و افزايش سهم مؤثر بازار ها( با مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن )بازار پول، سرمايه و بيمه

 .شفافيت و سالمت نظام مالي يهاي تجاري و اقتصادي کشور با تأکيد بر ارتقاگذاري و ثبات و پايداري و کاهش خطرپذيري فعاليتسرمايه در جهت توسعه سرمايه
 5-ششم توسعه  برنامه

بانكي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي و مالي در جهت ارتقاء اعمال نظارت کامل و فراگير بانك مرکزي بر بازار و مؤسسات پولي، 

 . شفافيت و سالمت و...
 9-ششم توسعه  برنامه

 31-ششم توسعه برنامه .استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطالعات کشور

 24-پنجم توسعه برنامه .بر کارايى، شفافيت و سالمتوکيفى بازارهاى مالى )سرمايه، پول و بيمه( با تأکيد کمّى يارتقا

 33-پنجم توسعه برنامه .انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارتهاى ساليانه با سند چشمساله و بودجهکيفى ميان برنامه پنجوبرقرارى ارتباط کمّى

کارگيري نظام مؤثر هگيري از امكانات فرهنگي و بيندهاي قانوني و اداري، بهرهآرهاي اخالقي در آن از طريق اصالح فارتقاي سالمت نظام اداري و رشد ارزش

 .پيشگيري و برخورد با تخلفات
 24 -نظام اداري 

 39 -برنامه ششم توسعه  .سالمت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد در اين عرصه با تدوين راهبرد ملي مبارزه با فساد و تصويب قوانين مربوطي ارتقا

 . فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي5نماگر 

 21 -نظام اداري  .المالزيستي و حفظ بيتجويي، سادهکاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خودکنترلي، امانتداري، صرفهسازي وجداننهادينه
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 . مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض6نماگر 

 2-قضايي .قضائيهه قوتمرکز کليه امور داراي ماهيت قضايي در 

 3-قضايي .در اين زمينه قضائيهقوه ها با اهتمام به پيشگيري از وقوع جرم و لزوم همكاري ساير دستگاه

 .هاي اطالعاتي و ارتباطي در کشورهاي الكترونيكي و سامانهمداوم امنيت شبكه يارتقا
امنيت فضاي توليد و تبادل 

 1-اطالعات

شناسي جهت افزايش ضريب ستقرار جمعيت در کشور با توجه به مديريت سوانح طبيعي، حوادث و منابع آب و رعايت شرايط زمينساماندهي سطوح خدمات و ا

 .ايمني تأسيسات زيربنايي و حياتي و ابنيه مراکز جمعيتي و شهرها و روستاها

 –آمايش سرزمين 

 «3»جزء  «و»بند 

منظور اتكايي و...( با مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي به ارهاي آن )بازارهاي رقابتي، بيمهوکمّي نظام جامع صنعت بيمه و ابزکيفي يارتقا

 .هاي تجاري و اقتصادي کشورگذاري و ثبات و پايداري و کاهش خطرپذيري فعاليتتوسعه سرمايه
 7 -برنامه ششم توسعه 

 56-برنامه ششم توسعه .مصاديق مهم آن رصدي ساالنهد 10ريزي براي کاهش جرم و جنايت با هدف کاهش برنامه

 20-2- برنامه پنجم توسعه .هاى عمومى ناشى از آننشين و پيشگيرى و کنترل ناهنجارىبخشى مناطق حاشيهسامان

 :کننده اهداف و منافع ملى با تأکيد برامنيت پايدار، فراگير و تضمين يتحكيم و ارتقا

هاى اطالعاتى، انتظامى و قضايى و هماهنگى بين آنها براى امنيتى، تقويت و تعامل مؤثر دستگاهدمردمى در پيشگيرى از تحرکات ض تقويت نقش مردم و اطالعات

 .تأمين اشراف اطالعاتى و مقابله با هر نوع اخالل در امنيت عمومى، اقتصادى و اجتماعى و مقابله با تهديدهاى نرم

هاى اطالعاتى و هاى مرتبط با حفظ امنيت سامانهاى، توسعه علوم و فناورىسطح حفاظت از اطالعات رايانه ياطالعاتى، ارتقاافزارى ايجاد سامانه يكپارچه نرم

 .اى و صيانت از حريم فردى و عمومىصيانت از فضاى تبادل اطالعات، تقويت فنى براى مقابله با تخلفات در فضاهاى رايانهمنظور به ارتباطى

 44-سعهبرنامه پنجم تو

 22 -نظام اداري .تنظيم روابط و مناسبات اداري براساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه

 45-4- برنامه پنجم توسعه .امنيت پايدار مناطق مرزى و کنترل مؤثر مرزها

 23 -نظام اداري  .ر اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خالف قانون و مقررات در نظام اداريبو حقوقي هاي وارده بر اشخاص حقيقي حفظ حقوق مردم و جبران خسارت

 9 -قضايي  .هاي تخصصياهتمام به تشكيل دادگاه

 1-گذاريتشويق سرمايه .مالكيت معنويازجمله  حمايت از مالكيت و کليه حقوق ناشي از آن

 66-برنامه ششم توسعه .گذاري خارجيگذاري بخش خصوصي و سرمايهسرمايه منظور توسعهقوق مالكيت و استحكام قراردادها بهحمايت قضايي مؤثر در تضمين ح

هاي هاي دولت و مردم بر امالك و اراضي کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوريهاي معنوي و ثبت رسمي مالكيتثبت رسمي اسناد و امالك و مالكيت توسعه

 .خدمات ثبتي ن در ارائهنوي
 67 -برنامه ششم توسعه 
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 عنوان و بند (گانههفتمتن سياست كلي )به تفكيك نماگرهاي 

 . عملكرد دولت7نماگر 

 ح -آمايش سرزمين .هاي توسعهيست در طرحز ها، منابع طبيعي تجديدشونده و حفظ محيطوري بهينه از سرمايهحفظ، احيا و بهره

وري عوامل توليد و بهره ياي اقتصادي در جهت کاهش نرخ بيكاري توأم با ارتقاهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري و تنظيم بازارهسازي و پايداري سياستهماهنگ

 .افزايش توليد
 7 -اشتغال 

 10 -اشتغال  .هاي نوپا، کوچك و نوآورها و پشتيباني از شرکتسازي ايدههاي شراکت در سرمايه براي تجاريحمايت از تأسيس و توسعه صندوق

هاي گذاري در بخش کشاورزي با پوشش مناسب بيمه، کاهش احتمال زيان توليد، اجراي سياستزه براي جذب و توسعه سرمايهها و ايجاد انگيگسترش زيرساخت

 .هاي اقتصاديحمايتي و متعادل کردن سطح سودآوري کشاورزي با ساير بخش
 6 -کشاورزي 

محيطي، قابليت انعطاف در شرايط ت زيربناها، مراعات معيارهاي زيستتخصيص يارانه هدفمند به بخش کشاورزي در جهت تحقق خودکفايي، حمايت از ساخ

 .الملليقدرت رقابت در بازارهاي داخلي و بين يمحيطي مختلف و ارتقا
 8 -کشاورزي 

يندهاي صنعتي آفر گذاري صنعتي، انتخابدستيابي به رشد مطلوب سرمايه :افزوده بخش صنعت باافزايش سهم بخش صنعت در توليد داخلي و افزايش ارزش

 .منزلت کار، تالش و کارآفريني يمحور، ارتقادانش
 1 -صنعت 

 8 -اشتغال .هاي خصوصي و تعاونيگذاري، توليد و اشتغال مولد در بخشها به حمايت از سرمايهتوجه بيشتر در پرداخت يارانه

وچهارم چهلهاي کلي اصل زه و عزم ملي و تأکيد و تسريع در اجراي کامل سياستتقويت انگي :هاي تعاوني و خصوصي در توليد ملي از طريقافزايش سهم بخش

 .هاي کوچك و متوسط در جهت کارآمدسازي آنها... و ساماندهي و حمايت از بنگاه( 44)

 ملي، حمايت از کار و توليد

 9سرمايه ايراني، 

 .در تصميمات اقتصادي صاحبنظرانفاده از نظرات متخصصان و توسعه فرهنگ حمايت از سرمايه، کار، کاالها و خدمات ايراني و است
 ملي، حمايت از کار و توليد

 15-سرمايه ايراني

گذاران داخلي و هاي تشويقي براي حضور عموم مردم و سرمايهگذاري در بازار سرمايه و تكميل ساختارهاي آن و اعمال سياستگسترش تنوع ابزارهاي سرمايه

 .اي در بازار سرمايهمنطقه ويژهبهالمللي بين

توليد ملي، حمايت از کار و 

 17-سرمايه ايراني

هاي شراکت گذاري خطرپذير متضمن تحقيق و توسعه با تأسيس صندوقهاي سرمايههاي ايراني به حوزهگذاران و تشويق ورود سرمايهحمايت از محققان و سرمايه

 .گذاري در اين حوزهيا ضمانت براي سرمايه

 ليد ملي، حمايت از کار وتو

 18-سرمايه ايراني

 

 .کيفي کار و سرمايه ايراني يهاي توليدي و ارتقاافزايي ظرفيتسازي و همکارآمدسازي مديريت منابع موجود در صندوق توسعه ملي در جهت بهينه

 

توليد ملي، حمايت از کار و 

 19-سرمايه ايراني
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 عنوان و بند (گانههفتمتن سياست كلي )به تفكيك نماگرهاي 

 .رساني جامع و عادالنه به اين بخشازار نهايي و اطالعها به بحمايت دولت از دستيابي تعاوني
قانون وچهارم چهلاصل 

 «6»جزء  «ب»بند  -اساسي

هاي اقتصادي کشور و اولويت دادن به بخش خصوصي و تعاوني در غيرمواردي گذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليتتقويت و حمايت دولت از توسعه سرمايه

 لت واگذار شده است.که در قانون اساسي به دو
 2 -گذاري تشويق سرمايه

 6 -مالي  .گذاري، اشتغال و توليدبا هدف رونق سرمايهها ... رقابتي کردن فعاليت

ع و درصد و جذب مناب 40انداز به توليد ناخالص داخلى حداقل در سطح گذارى با حفظ نسبت پسانداز ـ سرمايهگذارى از طريق کاهش شكاف پستوسعه سرمايه

 .هاى خارجىسرمايه
 21-1 -برنامه پنجم توسعه 

 8 -ششم توسعه  برنامه .هاي الزمگذاران خارجي با ايجاد انگيزه و مشوقايرانيان خارج از کشور و سرمايه جذب سرمايه

منظور افزايش هاي کلي مربوط، بهچارچوب سياستها، نواحي و سواحل و جزاير کشور با رعايت الزامات آن در تقسيم کار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان

 .يافته و روستاييتوسعهگذاري در مناطق کمترتوليد ثروت ملي و حمايت دولت از سرمايه
 19 -ششم توسعه  برنامه
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 گذاريالمللي سنجش امنيت سرمايهتجربيات بين چهارم ـ فصل

سرمايه اجتماعي غني  لحاظبهاست. در جوامعي که  وکار، قرين مخاطره و نگرانيگذاري و کسبسرمايه

اند، بخش قابل هستند و درزمينه اعتمادسازي ميان کارگزاران اقتصادي با يكديگر و با دولت موفق بوده

همين سرمايه اجتماعي مديريت  وسيلهبهوکار، و کسب گذاريتوجهي از مخاطره و نگراني ذاتي سرمايه

هايي از اين دست در دستور کار اقتصاددانان ـ به بعد، پاسخ به پرسش 1990ه شود. از دهو کنترل مي

  :و نيز، جامعه شناسان ـ قرار گرفت

آميز گذاري را اقدامي مخاطرهکند و اقدام به سرمايهگذار احساس ناامني مياصوالً چرا سرمايه -

 ؟کندميتلقي 

 شود؟راي مثال دو کشور مختلف ـ متفاوت ارزيابي ميچرا ريسك موجود در يك پروژه در دو مكان ـ ب -

 ند؟گذاري کدامسرمايهفرآيند  در« زداامنيت»و « زاامنيت»عوامل  -

 وکار را اندازه گرفت؟توان ميزان مخاطره موجود در محيط کسبچگونه مي -

محيط »دن و اقتصاددانان با مطرح کر« سرمايه اجتماعي»دانشمندان علوم اجتماعي با طرح ايده 

 .(33 :1390الساداتي، بحريني و ملكزادهبه اين عرصه وارد شدند )حسين« وکارنهادي کسب

معموالً از تعبير ريسك « گذاريامنيت سرمايه»المللي، براي اشاره به مفهوم در ادبيات بين

ترين عشناسيِ دو نمونه از مشهورترين و جامکنند. لذا در اين بخش، روشکشوري استفاده مي

 لحاظبهکه « حقوق مالكيت»و « حكمراني جهاني»هاي ريسك کشوري و نيز دو شاخص شاخص

ذکر است تجربيات  شايانشوند. دارند بررسي مي« گذاريامنيت سرمايه»مفهومي ارتباط نزديكي با 

ن خارجي گذاراگذاري، بيشتر با رويكرد ارائه اطالعات براي سرمايهالمللي سنجش امنيت سرمايهبين

هاي مربوط به تجارت خارجي، نرخ ارز و شرايط تبادل ارز و کاال شود و به همين دليل مؤلفهتهيه مي

المللي مذکور نقش پررنگي گزارش بين چهارشوند، در گذاران خارجي مهم تلقي ميسرمايه برايکه 

گذاري که خاص امنيت سرمايه هاي مربوط بهدارند. اين نكته نيز قابل توجه است که آن دسته از مؤلفه

المللي مورد توجه و هاي بينهر کشور هستند )مانند احتمال تحريم خارجي براي ايران(، در شاخص

کنند و هايي را بررسي ميالمللي، نماگرها و مؤلفههاي بينگزارش زيرا ،گيرندمحاسبه قرار نمي

قه باشد و بتوانند براي همه کشورها آنها را سنجند که در همه کشورها قابل مشاهده و داراي سابمي

 ارزيابي يا محاسبه کنند.

 1گردد. آورامويك،ميالدي باز مي 1960هاي ريسك کشوري به اواخر دهه پيشينه تحليل

هاي يك کشور و مند عوامل مؤثر بر ترازپرداخت، آزمون نظام1968کارشناس بانك جهاني در سال 

                                                 
1. Avramovic 
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گرهاي وي و همكارانش ترکيبي از نما بدهي خارجي آن کشور را آغاز کرد.بنابراين توانايي بازپرداخت 

گرهاي مدت را براي ارزيابي ظرفيت بازپرداخت بدهي کشورها پيشنهاد کردند. نمامدت و بلندکوتاه

 :هستند، شامل مواد زير است مدت که مرتبط با توانايي نقدينگي کشورها براي بازپرداخت بدهيکوتاه

 ،د صادرات. نرخ رش1

 ،. نسبت بازپرداخت بدهي به صادرات2

 . نسبت ذخاير ارز خارجي به واردات.3

مدت که براي تعيين شرايط بازپرداخت مستمر بدهي خارجي در نظر گرفته گرهاي بلندنما

  :شوند نيز شامل اين موارد هستندمي

 ،. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي1

 ،خالص داخليگذاري به توليد نا. نسبت سرمايه2

 ،. نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي3

 ،(Nath, 2008: 6) . نرخ افزايش قيمت4

(، اکثر کشورهاي درحال توسعه از منابع رسمي خارجي، 1974-1973پيش از اولين شوك نفتي )

مدت دريافت کردند. بعد از اولين شوك نفتي، ثابت شد منابع نهادها و مؤسسات رسمي هاي بلندوام

هاي درحال توسعه، ناکافي بوده و براي مواجهه هاي بزرگ پيش روي کشوربراي مواجهه با عدم تعادل

آمدند. پس از دومين شوك نفتي هاي تجاري بايد به ميان ميبا اين نيازهاي رو به افزايش، بانك

جربه پرداخت بدهي را تهاي با بدهي خارجي قابل توجه، مشكالت باز( اکثر کشور1979-1980)

هاي ها و نهاداي کانون توجهِ نه فقط بانكيندهاطور فزبه« ريسك کشوري»کردند. پس از آن، تحليل 

المللي و هاي بينها و مجامع عمومي قرار گرفته است. درحال حاضر اکثر بانكالمللي، بلكه دولتبين

گروه »توان به مله ميج از آن ،اندهاي ريسك کشوري شدهدار تحليلچندين آژانس مستقل، عهده

واحد »(، CRIS) 2«خدمات اطالعات کنترل ريسك»(، S&P) 1«بندي استاندارد اند پورزرتبه

( وابسته به ICRG« )المللي ريسك کشوريراهنماي بين»(، EIU) 3«اطالعات نشريه اکونوميست

ؤسسه م»و  (BERI) 4«کارواطالعات ريسك محيط کسب»، (PRS)« گروه خدمات ريسك سياسي»

 .Nath, 2008): (6 ( اشاره کردEII) 5«گذاري نهادي پول اروپاييسرمايه

شود. در حالت کلي، ريسك گيري ميهاي متفاوتي تعريف و اندازهريسك کشوري به روش

گيرنده کشوري به ريسك مرتبط با آن عواملي اشاره دارد که بر توانايي و تمايل يك کشور، يا يك وام

                                                 
1. Standard & Poor's Rating Group 

2. Control Risks Information Service 

3. The Economist Intelligence Unit 

4. Business Environment Risk Intelligence 
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گذار تأثير دهنده يا سرمايهكميل تعهداتشان نسبت به يك يا بيشتر از يك وامکشوري خاص، براي ت

سياسي و اقتصادي در يك  نااطميناني( ريسك کشوري را سطح عمومي 1999) 1گذارد. شاپيرومي

کند. بنابراين تحليل گذارد، تعريف ميها در آن کشور تأثير ميگذاريها يا سرمايهکشور که بر ارزش وام

گيرنده يا کشور پذيراي کشوري شامل ارزيابي عوامل سياسي، اقتصادي و مالي کشور وام ريسك

موقع اصل و سود وام وقفه ايجاد شود که ممكن است در پرداخت بمي گذاري مستقيم خارجيسرمايه

 (Ibid).گذاري خارجي تأثير منفي بگذارد کند و يا بر بازدهي سرمايه

عنوان ريسكي است که به 2«ريسك حاکميت»ريسك کشوري، هاي مهم تحليل يكي از مؤلفه

شود که ناشي از حوادث تحت کنترل يك حكومت خارجي است و به دو بخش ريسك تعريف مي

شود. زماني که يك دولت خارجي در تكميل تعهدات بدهي بندي ميمستقيم و غيرمستقيم تقسيم

مستقيم و زماني که دولت خارجي بر توانايي ميل يا ناتوان است، ريسك حاکميت، اش بيسررسيد شده

گذاران دهندگان و سرمايهگيرندگان خصوصي در قلمرو حاکميت در تكميل تعهدات بدهي به واموام

گذاران و گذارد، ريسك حاکميت، غيرمستقيم است. در هر دو حالت سرمايهخارجي تأثير مي

 شوند. دهندگان خارجي از ريسك حاکميت متأثر ميوام

تجاري، از است. اين ريسك غير« ريسك سياسي»مؤلفه مهم ديگر در تحليل ريسك کشوري، 

آيد. المللي شود، پديد ميتواند باعث زيان تجارت بينحوادث و اوضاع سياسي در يك کشور که مي

هاي تروريستي، حوادث و اوضاع سياسي مانند جنگ، درگيري داخلي و خارجي، تغيير دولت و حمله

المللي تأثير بگذارد. ريسك سياسي با ريسك طور جدي بر سودآوري تجارت بينست بهممكن ا

 جانبه و وثيق دارد. حاکميت، نسبتي همه

هستند که به شرايط و عملكرد کلي نظام « ريسك مالي»و « ريسك اقتصادي»هاي ديگر، مؤلفه

سياسي فرآيند  امل از نظام سياسي ياطور کتوانند بهها نميشوند. اين مؤلفهاقتصادي و مالي مربوط مي

هاي گذارند، نتايج سياستها اثر ميکشور مجزا باشند. عوامل اقتصادي و مالي که بر اين ريسك

هاي پولي و مالي که منجر به تورم پايين، بيكاري کم و اقتصادي دولت هستند. براي مثال سياست

کنند، تأثيري مثبت بر نظام مالي کمك ميهايي که به ثبات شود و سياستکسري بودجه پايين مي

  .(Ibid: 3-4)ارزيابي ريسك کشوري دارند 

کار دهي بهگيري پيش از وامعنوان ابزار تصميمنتايج تحليل ريسك کشوري به همان اندازه که به

داده دهي، تصميماتي مانند اينكه وام شوند. پيش از وامدهي نيز استفاده ميروند، براي پس از واممي

شده متكي هستند. پس  گيريشود يا نه، چقدر وام داده شود و چقدر سود گرفته شود، بر ريسك اندازه
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از پيش  يرود و سيستمکار ميعنوان ابزار پايش بهاي ريسك کشوري بههاي دورهدهي، تحليلاز وام

ر کشورهاي درحال توسعه، ويژه دکند. با افزايش تحرك سرمايه در جهان، بههشداردهنده را فراهم مي

گذاري مستقيم خارجي نيز بسيار مهم بوده است. هاي ريسك کشوري براي سرمايهنتايج تحليل

الملل، بر نياز به ( با توجه به سرعت رو به افزايش تحرك سرمايه و گسترش تجارت بين1998) 1هايس

 .(Ibid: 4)کند هاي ريسك کشوري تأکيد ميگسترش حوزه تحليل

 

 المللي ريسك كشوريشاخص راهنماي بين .1-4

ترين و ساله، يكي از جامع 38( با سابقه ICRGالمللي ريسك کشوري )شاخص راهنماي بين

متغير در  22شود. اين شاخص شامل گذاري محسوب ميمعتبرترين معيارهاي ارزيابي امنيت سرمايه

جداگانه  ايبراي هر زيرگروه، مؤلفهشود. گروه( ريسك سياسي، مالي و اقتصادي ميسه نماگر )زير

هريك  امتياز و ريسك مالي و ريسك اقتصادي 100پايه اد شده است. نماگر ريسك سياسي برايج

اند. امتياز اين سه نماگر بر عدد دو تقسيم شده تا وزن آنها در شاخص امتياز طراحي شده 50برمبناي 

هايي از ريسك بسيار است که در گروه 100 تا 0دست آيد. امتياز شاخص مرکب از ريسك مرکب به

 گيرد.امتياز( قرار مي 9/49تا  0امتياز( تا ريسك بسيار باال ) 100تا  80پايين )

سياسي و اجتماعي است. الگوي شاخص راهنماي  مؤلفه 12بندي ريسك سياسي شامل رتبه

کند. آينده کشور نيز ارائه مي ساله ازساله و يك ارزيابي پنجبيني يكالمللي ريسك کشوري، پيشبين

گيرد. اين حالت قرار مي« بدترين»حالت و « بهترين»هاي تصوير شرايط آينده کشور در سناريو

هاي شاخص کند. تحليلاي را براي مديران فراهم ميها امكان مديريت ريسك و نيازهاي بيمهبينيپيش

بندي براي شود. رتبههاي اقتصادي ميو داده المللي ريسك کشوري شامل ارزيابي توصيفيراهنماي بين

 شود. مبناي ساليانه و تحت عنواني متفاوت ارائه ميکشور ديگر بر 26ماهيانه و براي  صورتکشور به 140

يك از ي و ريسك مالي و ريسك اقتصادي هرمؤلفه فرع 15مؤلفه اصلي و  12ريسك سياسي از 

يسك سياسي براساس تحليل ذهني )پيمايشي( اطالعات در هاي راند. ارزيابيمؤلفه تشكيل شده پنج

 داده عيني )آماري( هستند. براساسهاي ريسك مالي و ريسك اقتصادي دسترس و ارزيابي

بيني ريسك مالي، سياسي و المللي ريسك کشوري براي پيشالگوي شاخص راهنماي بين

اد و تأمين مالي با عنوان ، توسط ويراستاران يك بولتن تخصصي اقتص1980اقتصادي در سال 

هاي عميق و ايجاد شد. ويراستاران در مواجهه با نيازهاي مشتريان به تحليل« الملليهاي بينگزارش»

الملل، يك الگوي آماري براي محاسبه ريسك طراحي کار بينوهاي بالقوه کسبجامع راجع به ريسك

 هاي کمّي پشتيباني کردند.کردند و آن را با تحليل

 

                                                 
1. Hayes 
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 المللي ريسك كشوري. نماگرهاي شاخص راهنماي بين3دول ج

 نماگر ريسك سياسي نماگر ريسك اقتصادي

 وزن مؤلفه وزن مؤلفه

 12 ثبات حاکميت 5 توليد ناخالص داخلي سرانه

 12 شرايط اقتصادي ـ اجتماعي 10 رشد توليد ناخالص داخلي واقعي

 12 هاي خارجيسود سرمايهريسك مصادره و عدم برگشت  10 نرخ تورم ساليانه

 12 درگيري داخلي GDP 10کسري بودجه دولت نسبت به 

 12 درگيري خارجي GDP 15تراز حساب جاري نسبت به 

 6 فساد 50 کل شاخص

 6 دخالت نظامي در سياست نماگر ريسك مالي

 6 هاي مذهبيتنش GDP 10بدهي خارجي نسبت به 

 6 حاکميت نظم و قانون 10 دماتبدهي خارجي نسبت به صادرات کاال و خ

 6 هاي نژاديتنش 15 تراز حساب جاري نسبت به صادرات کاال و خدمات

 6 پاسخگويي دولت در برابر مردم 5 نقدينگي خالص در ماه

 4 کيفيت بوروکراسي 10 ثبات نرخ ارز

 100 کل شاخص 50 کل شاخص

 

 ICRGهاي نماگر ريسك سياسي . مؤلفه4جدول 

 هاي نماگر ريسك سياسيمؤلفه فرعيهاي مؤلفه

 يكپارچگي حكومت

 قدرت پارلمان ثبات حكومت

 پشتيباني مردمي

 بيكاري

 کنندهاعتماد مصرف شرايط اقتصادي ـ اجتماعي

 فقر

 سلب مالكيت / پايداري قرارداد

 برگشت سود هاي خارجيريسك مصادره و عدم برگشت سود سرمايه

 تأخيرهاي پرداخت

 جنگ داخلي / تهديد کودتا

 خشونت سياسي / تروريسم درگيري داخلي

 اغتشاش شهري

 جنگ

 مرزيدرگيري بين درگيري خارجي

 فشارهاي خارجي
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 وكار اكونوميست. شاخص ريسك محيط كسب2-4

کشور  82وکار را در (، کيفيت و جذابيت محيط کسبEIUوکار اکونوميست )بندي کسبمدل رتبه

بيني ي و پيشگيرکشور( با استفاده از يك چارچوب تحليلي استاندارد اندازه 60)در شروع  جهان

تنها برمبناي شرايط گذشته، بلكه براساس انتظارات نسبت به شرايط حاکم در پنج کند. اين مدل نهمي

 سال آينده طراحي شده است. 

دهد که شامل محيط ررسي قرار مينماگر يا گروه مجزا را مورد ب 10وکار، بندي کسبمدل رتبه

هاي نزديك به آزادي اقتصادي و شرايط رقابتي، هاي بازار، سياستسياسي، محيط اقتصاد کالن، فرصت

ها، تأمين مرزي و کنترل بازار ارز، مالياتگذاري خارجي، تجارت برونهاي مرتبط با سرمايهسياست

است  شود. هر نماگر خود شامل تعدادي مؤلفهها ميتمالي، بازار کار و در نهايت، زيربناها و زيرساخ

شود. تعداد که براي پنج سال گذشته و پنج سال آينده توسط واحد اطالعات اکونوميست ارزيابي مي

ها و زيربناها( متغير )زيرساخت 16مرزي و نظام ارزي( تا )تجارت برون 5ها در هر گروه بين مؤلفه

 است. ؤلفهم 91است و تعداد کل آنها 

هاي کمّي يا آماري )همچون نرخ رشد توليد ناخالص داخلي( بر دادهها مبتنيتقريباً نيمي از مؤلفه

المللي براي يك دوره گذشته فراهم شده است. امتيازات و هستند که اغلب از منابع آماري ملي و بين

باشد. حد اطالعات اکونوميست ميهاي وابينيبيني نيز براساس پيششده در دوره پيش نمرات داده

ها که ماهيتاً کيفي هستند )مانند کيفيت نظام قانوني و نظارتي تأمين مالي( از طيف وسيعي بقيه مؤلفه

شوند که توسط واحد اطالعات اکونوميست بارها وکار حاصل ميهاي کسباز منابع آماري و پيمايش

 مورد تعديل و بازنگري قرار گرفته است. 

وکار( تا )بسيار بد براي کسب 1از  مؤلفه 91از هريك  بندي داراي مراحل متعددي است. ابتدابهرت 

شوند. سپس نمرات کلي هر نماگر براساس ميانگين ساده دهي ميوکار( نمره)بسيار خوب براي کسب 5

ا با يك تبديل خطي هشوند. بعد، اين ميانگينهاي موجود در نماگر محاسبه مييا وزني از نمرات مؤلفه

توليد کنند. در نهايت يك ميانگين حسابي از  10تا  1شوند تا مقادير شاخص را با مقياس تعديل مي

وکار براي هر شود تا نمره کلي محيط کسبگروه محاسبه مي 10مقادير شاخص توليد شده براي 

 دست آيد.به 10تا  1کشور در مقياس 

عدم قطعيت نظري  هکنندمنظور محاسبه نمره کلي بيانها، بههاستفاده از اوزان مساوي براي گرو

گذاران مستقيم خارجي در بسياري گذاري است. نظرسنجي از سرمايهدرخصوص اهميت نسبي عوامل سرمايه

دهد. در هر حال، اگر وزن نمره هر دست مياز موارد نتايج متفاوتي را درباره اهميت نسبي عوامل گوناگون به

گذاري مستقيم خارجي اخير هاي ورودي سرمايهصورت مجزا و برمبناي ضريب همبستگي جرياننماگر به

 هاي مساوي نخواهد داشت.محاسبه شود، نتايج کلي کار تفاوت معناداري با نتايج حاصل از وزن
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دسته مساوي  پنجصورت صعودي يا نزولي مرتب شده و به ها بهبراي اغلب نماگرهاي کمّي، داده

 پنجگيرد داراي نمره پنجم اوليه )پنجك اول( قرار مياند. کشوري که در يكشده تقسيم )پنجك(

شوند و الي آخر. نقطه مي چهارگيرند داراي نمره شود، کشورهايي که در پنجك دوم قرار ميمي

متعلق به کشورهاي صدر و ذيل در  ها از يكديگر بر پايه ميانگين مقادير خام مؤلفهتفكيك دسته

 10وزني نمرات واقع ميانگين غيروکار درشود. نمره نهايي محيط کسبهاي مجاور تعيين ميدسته

 گروه است.

بوك جهان از سازمان سيا، فكت :منابع اصلي مورد استفاده براي نمرات دوره گذشته عبارتند از 

يست، سالنامه خدمات ريسك کشوري، تأمين مالي کشوري و تجارت کشوري از واحد اطالعات اکونوم

هاي مدني از خانه آزادي، شاخص آزادي دانشنامه بريتانيكا، پيمايش ساليانه حقوق سياسي و آزادي

المللي پول، سالنامه هاي تبادل ارز از صندوق بيناقتصادي از بنياد هريتيج، گزارش ساليانه محدوديت

المللي از سازمان مار نيروي کار بينالمللي توسعه مديريت، سالنامه آپذيري جهان از مؤسسه بينرقابت

المللي کار، گزارش توسعه انساني از برنامه توسعه ملل متحد، بولتن ماهيانه آمار از سازمان ملل، بين

هاي امنيت اجتماعي در جهان از اداره امنيت اجتماعي، سالنامه آمار انرژي از سازمان ملل، برنامه

وکار از بانك جهاني و گزارش هان و سهولت انجام کسبهاي توسعه جگزارش توسعه جهان و شاخص

 پذيري جهاني از مجمع جهاني اقتصاد.رقابت

 :زير است شرحبهوکار اکونوميست شاخص ريسك محيط کسب هاي پرسشنامهنماگرها و مؤلفه 

 

 محيط سياسي (الف

 ثبات سياسي (1-الف 

 بيني چقدر است؟دوره پيش. خطر وقوع درگيري مسلحانه )شهري يا خارجي( در طول 1

 چقدر است؟ بيني. خطر بروز ناآرامي اجتماعي قابل توجه در طول دوره پيش2

 . سازوکار قانون اساسي براي انتقال منظم قدرت از يك دولت به دولت بعدي، چقدر شفاف، پذيرفته3

 ثبات است؟شده و با

 .وکار. ارزيابي تأثير روابط بين دولت و مخالفان بر کسب4

وکار را چگونه ارزيابي هاي سياسي )تروريسم( براي هدايت دولت و کسب. تهديد به خشونت با انگيزه5

 کنيد؟مي

ضد اقتصاد و يا حكومت را در طول دوره  المللي برهاي بين. تهديد ناشي از اختالفات و تنش6

 کنيد؟ بيني چگونه ارزيابي ميپيش
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 اثربخشي سياسي (2ـ  الف

وکار شهروندان هاي باز، ليبرال و سودمند براي کسبت فعلي يا آينده ممكن است سياست. آيا دول7

 خود و اتباع خارجي را اجرا کند؟

 کنيد؟. اثربخشي نظام سياسي در تدوين و اجراي سياست را چگونه ارزيابي مي8

چگونه ارزيابي  هاي دولت راساالري( و توانايي آن براي اجراي سياست. کيفيت بوروکراسي )ديوان9

 کنيد؟مي

 کنيد؟( را چگونه ارزيابي ميقضائيهقوه . درجه شفافيت و عادالنه بودن نظام سياسي )ازجمله 10

 کنيد؟نظام حقوقي را چگونه ارزيابي مي کارآيي. 11

 کنيد؟. گسترش فساد در ميان مقامات دولتي را چگونه ارزيابي مي12

 وکار است؟کسب. آيا جرم، يك مشكل براي دولت و 13

 

 محيط اقتصاد كالن  (ب

 . متوسط تورم ساليانه1

 . ميانگين نسبت تراز بودجه به توليد ناخالص داخلي2

 هاي دولت به توليد ناخالص ملي. ميانگين نسبت بدهي3

شده توسط ضريب تغييرات  گيرينوسانات اندازه 1هاي حق برداشت مخصوص،ثباتي نرخ ارز، نرخ. بي4

 ساليانه 

 شده توسط نسبت تراز حساب جاري به توليد ناخالص داخلي  گيريمرزي، اندازه. ثبات برون5

 کنيد؟. کيفيت سياستگذاري اقتصاد کالن را چگونه ارزيابي مي6

 کنيد؟. وسعت و عمق پشتوانه نهادي براي ثبات اقتصاد کالن را چگونه ارزيابي مي7

 کنيد؟، سهام و اوراق قرضه( را چگونه ارزيابي ميها )ملك. خطر کاهش شديد در قيمت دارايي8

 

 هاي بازارفرصت (ج

 . توليد ناخالص ملي براساس شاخص برابري قدرت خريد1

، 2000سال هاي ثابت. توليد ناخالص ملي سرانه براساس شاخص برابري قدرت خريد، براساس قيمت2

 طور متوسط در طول دورهبه

 اخالص داخلي. ميانگين ساليانه رشد توليد ن3

 . سهم از تجارت جهاني کاال4

                                                 
1. SDR 
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 کاريالعمل. متوسط ساليانه نرخ رشد صادرات کاالها و خدمات غيرحق5

 کاريالعمل. متوسط ساليانه نرخ رشد واردات کاالها و خدمات غيرحق6

ت سال . وجود منابع طبيعي )براساس برآورد بانك جهاني از ارزش پولي )ميليارد دالر آمريكا، به قيم7

 ( منابع طبيعي کشورها(1990

برابر رشد متوسط توليد ناخالص  ،. سودآوري )متغير مجازي معكوس نسبت سرمايه افزايشي خروجي8

گذاري ثابت در توليد ناخالص داخلي به داخلي واقعي در طول دوره تقسيم بر متوسط نسبت سرمايه

 (100هاي جاري ضربدر قيمت

 اي. ميزان همگرايي منطقه9

 . نزديكي به بازارهاي بزرگ جهان )فاصله هوايي تا اياالت متحده، اتحاديه اروپا يا ژاپن به کيلومتر(10

 

 هاي مربوط به بخش خصوصي و رقابتسياست (د

 شوداي که حقوق مالكيت خصوصي، تضمين و حفاظت مي. درجه1

 وکار جديد خصوصيي کسباندازمنظور راه. سطح مقررات )عمدتاً رويه و مراحل صدور مجوز( به2

 هاي موجود وکار. آزادي براي رقابت کسب3

 وکارهاي ناعادالنه کسب. سياست دولت در ترويج فعاالنه رقابت و محدود کردن شيوه4

 . حمايت از مالكيت معنوي5

 . کنترل قيمت6

 نفع خاصهاي ذيوکار ناشي از البي دولتي گروه. انحراف در محيط کسب7

 کند وکار را منحرف ميها، محيط کسبکه کنترل و مالكيت دولت بر بنگاهاي . درجه8

 خرد دارانسهام. درجه حمايت از حقوق 9

 

 گذاري خارجيسياست و نگرش نسبت به سرمايه ـ(ه

 هاي خارجي. سياست دولت نسبت به سرمايه1

 . استقبال فرهنگ ملي از ورود سرمايه خارجي2

 هاي خارجيي. خطر سلب مالكيت از داراي3

 گذاريهاي حمايت از سرمايه. در دسترس بودن برنامه4

هاي خارجي را . درجه همراهي و تمايل مقامات داخلي نسبت به منافع داخلي در مقابل منافع شرکت5

 کنيد؟چگونه ارزيابي مي
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 تجارت خارجي و رژيم مبادالت (و

 . آزادي حساب سرمايه1

طور متوسط، اگر موانع ها بهشده توسط سطح تعرفهگيرياي )اندازهفهاي و غيرتعرهاي تعرفه. حمايت2

 1اي مانند سهميه تجارت، صدور مجوز و بازرسي واردات قابل توجه هستند، نمره حداقل غيرتعرفه

 يابد(امتياز کاهش مي

 « ريانتظا»عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي در مقابل تجارت تجارت واقعي به :. آزادسازي3

 کنيد؟. سرعت و پيچيدگي قراردادهاي تجارت فرامرزي را چگونه ارزيابي مي4

 . معامالت درخصوص حساب جاري5

 

 رژيم مالياتي (ز

 ها. بار مالياتي شرکت1

 . باالترين نرخ نهايي ماليات بر درآمد شخصي2

 افزوده . ماليات بر ارزش3

 عي. پرداختي اجباري کارفرمايان جهت تأمين اجتما4

 کنيد؟ هاي جديد توسط نظام مالي را چگونه ارزيابي ميگذاري. درجه تشويق سرمايه5

 کنيد؟. انسجام و عادالنه بودن نظام مالياتي را چگونه ارزيابي مي6

 کنيد؟. پيچيدگي نظام مالياتي را چگونه ارزيابي مي7

 

 تأمين مالي (ح

 . درجه باز بودن بخش بانكداري1

 ايه )ارزش سرانه بازار سهام برحسب دالر آمريكا(. عمق بازار سرم2

 . درجه نوسان و اختالل در بازارهاي مالي3

 . کيفيت سازوکارهاي مقرراتگذاري مالي 4

 . دسترسي خارجيان به بازار سرمايه محلي5

 گذاريمدت براي سرمايه. دسترسي به تأمين مالي ميان6

 

 بازار كار و مهارت (ط

 نفر جمعيت در هر سال  1000ز کاري از دست رفته در هر . بروز اعتصابات، رو1

 وري شده نيروي کار، براساس بهره هاي تعديل. هزينه2

 هاي تحصيالت . در دسترس بودن نيروي کار ماهر، متوسط سال3
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 سازگاري و ابتكار عمل( پذيري،. کيفيت نيروي کار )انعطاف4

 هاي استخدام و اخراجي شيوه. درجه محدوديت ناشي از قوانين کار بر رو5

 . دامنه مقررات تعيين دستمزد6

 . استخدام اتباع خارجي7

 . هزينه زندگي8

 کنيد؟. در دسترس بودن و کيفيت ستاد مديريتي محلي را چگونه ارزيابي مي9

 کنيد؟وکار را چگونه ارزيابي ميهاي زباني نيروي کار در برآورده کردن نيازهاي کسب. درجه مهارت10

 ميانگين طول عمر و اميد به زندگي( براساس. سالمت نيروي کار )11

 هاي فني نيروي کار. مهارت12

 

 هازيرساخت (ي

 هاي فناوري اطالعات و ارتباطات زيرساخت (1 –ي 

 نفر جمعيت 1000ازاي هر خطوط تلفن به :. درجه نفوذ خط تلفن ثابت1

 خط تلفن در هر سال 100ازاي هر بهخرابي  :. قابليت اطمينان از شبكه مخابراتي2

 المللي هاي تلفني بين. هزينه تماس3

 سكنه 100ازاي هر . نفوذ تلفن همراه براساس تعداد مشترکين به4

 سكنه 100ازاي هر . تعداد کاربران اينترنت، به5

 نفر سكنه 100ازاي هر . تعداد مشترکان پهن باند، به6

 سكنه( 1000زاي هر اهاي شخصي موجود )به. رايانه7

 )تحقيق و توسعه( از توليد ناخالص داخلي R&Dهاي فناورانه، سهم مخارج . زيرساخت8

 هاي تحقيقاتي داخلي. در دسترس بودن و کيفيت زيرساخت9

  هاونقل و ساير زيرساختحمل (2 – ي

 يك ميليون نفر جمعيت ازاي هرشده به هاي آسفالتجاده :. تراکم و حجم جاده10

 ازاي هر نفر )کيلووات ساعت(. توليد ساليانه برق به11

 فروشيفروشي و عمدههاي الزم براي خرده. زيرساخت12

 يك ميليون نفر جمعيت ازاي هرآهن، کيلومتر به. وسعت و کيفيت شبكه راه13

 کنيد؟هاي بنادر را چگونه ارزيابي مي. کيفيت زيرساخت14

 کنيد؟هوايي را چگونه ارزيابي مي ونقلهاي حمل. کيفيت زيرساخت15

 ازاي هر مترمربع در هر ماه(بهاي فضاي اداري )دالر آمريكا به. اجاره16
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 . شاخص حكمراني جهاني 3-4

نماگر ترکيبي تشكيل  6را که از  1(WGI، نماگرهاي حكمراني جهاني )1996بانك جهاني از سال 

کند. اين نماگرها براساس چند صد ي و منتشر ميگيرکشور جهان اندازه 200اند، براي بيش از شده

آيند. نماگرهاي شاخص مذکور و تعريف هر يك از آنها به دست ميمنبع داده مختلف به 31متغير از 

 :اين شرح است

حق مشارکت شهروندان در انتخاب دولت، آزادي مطبوعات،  2:حق اظهارنظر و پاسخگويي .1

 ها.رسانه و انجمن

ثباتي و يا سقوط دولت توسط احتمال بي 3:د خشونت و تروريسمثبات سياسي و نبو .2

 ابزاري غيرقانوني و خشن مانند اغتشاشات سياسي يا تروريسم.

کيفيت خدمات عمومي، کيفيت خدمات مدني، درجه استقالل از فشارهاي  4:اثربخشي دولت .3

 ها توسط دولت.سياسي، کيفيت اجرا و اعتماد به حسن اجراي سياست

ها و مقررات مناسب دهي و اجراي سياستتوانايي دولت در شكل 5:رراتگذاريكيفيت مق .4

 خصوصي. براي توسعه بخش

احترام شهروندان و دولت به نهادهايي که تعامالت اقتصادي اجتماعي ميان  6:حاكميت قانون .5

طاعت از آنها را اين نماگر، ميزان اعتماد عامالن )کنشگران( به قوانين جامعه و ا کنند.آنها را کنترل مي

ها و ميزان احتمال گيرد و تأکيد اصلي آن، بر کيفيت اجراي قراردادها، عملكرد پليس، دادگاهاندازه مي

دادرسي ]حقوقي و  :در نماگر حاکميت قانون، چند شاخص را ازجمله 7وقوع جرم و خشونت است.

قضايي، حمايت از حقوق مالكيت هزينه بودن نظام کيفري[، سالمت ]قضايي، اداري[، اجرا، سرعت، کم

نماگر استقالل قضايي در  هکنندکند. اين نماگر، تكميلو مجريه، ترکيب مييه ئو پاسخگويي قواي قضا

 المللي حقوق مالكيت است.شاخص بين

استفاده قدرت بخش عمومي از منافع بخش خصوصي به شكل کوچك يا سوء 8:فساد كنترل .6

 ن و بخش خصوصي از قدرت دولت.بزرگ و نيز سوءاستفاده نخبگا

هستند. از آنجا که  9هاي پيمايشيهاي مورد استفاده در ساخت شاخص از نوع دادهکليه داده 

ج، يها از منابع مختلف مانند نشريه اکونوميست، خانه آزادي، مجمع جهاني اقتصاد، بنياد هريتداده

                                                 
1. Worldwide Governance Indicators  

2. Voice and Accountability 

3. Political Instability and Absence Violence/ Terrorism 

4. Government Effectiveness 

5. Regulatory Quality 

6. Rule of Law 

7. World Governance Indicators, http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/rl.pdf 

8. Control of Corruption 

9.Perception Data 
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ك توسعه آفريقا و بانك جهاني گردآوري اس، مؤسسه گالوپ، بانك توسعه آسيا، بانآرمؤسسه پي

شوند و سپس با ميانگين وزني تجميع ايجاد قابليت مقايسه ابتدا استاندارد ميمنظور به شوند،مي

 .شودمي

 

 . شاخص حقوق مالكيت 4-4

توسط مؤسسه اتحاديه حقوق  2007از سال  1(IPRIالمللي حقوق مالكيت )گزارش شاخص بين

در اين گزارش کشورها از لحاظ تضمين حقوق مالكيت با يكديگر مقايسه  شود.تهيه مي 2مالكيت

دهنده بهترين حالت نشان 10شود که نمره اختصاص داده مي 10تا  0اي از شوند. به هر کشور نمرهمي

، تعداد 2017و باالترين حد تأمين حقوق مالكيت است. طبق آخرين گزارش منتشر شده در سال 

گيري شاخص کلي حقوق مالكيت ابتدا آن را کشور بوده است. براي اندازه 127 کشورهاي مورد بررسي

محاسبه « حقوق مالكيت فكري»و« حقوق مالكيت فيزيكي»، «محيط حقوقي و سياسي»در سه نماگر 

هاي مورد شود. جدول بعد، مؤلفهو از تلفيق اين سه نماگر، شاخص حقوق مالكيت استخراج مي

 دهنده شاخص، به روش ذهنيهاي تشكيلدهد. تمامي امتيازات مؤلفهنشان ميسنجش در هر نماگر را 

 آيند.دست ميو از طريق پرسشنامه به سنجي()ادراك

 

 هاي شاخص حقوق مالكيت. نماگرها و مؤلفه5جدول 
 مؤلفه نماگر

 محيط حقوقي و سياسي

 قضائيهقوه استقالل 

 هااعتماد به دادگاه

 ثبات سياسي 

 نترل فساد ماليک

 حقوق مالكيت فيزيكي

 حمايت از حقوق مالكيت

 ثبت مالكيت

 دسترسي ساده به اعتبار

 حقوق مالكيت فكري

 احترام به حقوق مالكيت فكري

 حمايت از حق اختراع 

 برداري غيرمجاز از آثار ديگرانبهره

 

                                                 
1. International Property Rights Index (IPRI) 

2.Property Rights Alliance 

www.irpublicpolicy.ir



 

 ____________________________________________________________  

 

65 

 ها و روش سنجشنماگرها، مؤلفه :نتايج تحقيق پنجم ـ فصل

ها هاي اقتصادي سراسري عضو فعال هستند ـ معموالً گاليهاالن اقتصادي ايران ـ حتي آنها که در تشكلفع

گونه بيان مطالبات، معموالً کنند. اينميهاي کلي و مبهم بيان و مطالبات خود را با استفاده از گزاره

و قابل تحليل و بررسي کردن بيان  درستي و با کارآمدي، قابل تحليل و پيگيري نيستند. براي سازماندهيبه

شود. در اين فصل، براساس نتايج فصول مطالبات فعاالن اقتصادي، معموالً از ابزار پرسشنامه استفاده مي

شاخص »ها و نماگرهاي سنجش پيشين، به سؤاالت اصلي تحقيق پاسخ داده و مدل مفهومي شامل مؤلفه

شده از اين تحقيق، جامعه آماري و نين پرسشنامه حاصلشود. همچارائه مي« گذاريملي امنيت سرمايه

 گيري براي ارزيابي شاخص مورد بحث، در اين فصل ارائه خواهد شد.هاي نمونهروش

 

 ها. مدل مفهومي اوليه، نماگرها و مؤلفه1-5

 شده آن در فصل اول، ابتدا با در اين تحقيق، براي سنجش امنيت اقتصادي با تعريف عملياتي ارائه

شده  المللي ارائهاي، شامل تجربيات داخلي و بينشده و مطالعات کتابخانههاي انجامبندي مصاحبهجمع

 1درج در شكل نم شرحبهدر فصول پيشين اين گزارش، مدل مفهومي اوليه براي هدف اين تحقيق 

 :پيشنهاد شد

 

 در ايرانگذاري . مدل مفهومي اوليه )پيشنهادي( شاخص ملي امنيت سرمايه1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گذاري در ايرانامنيت سرمايه

 حقوق مالكيت

 امنيت عمومي

 عملكرد دولت

 امييي نهادهاي قضايي و انتظآكار

 ثبات در بازار

 سالمت اقتصادي

 رقابت و شفافيت

  كالهبرداري و تقلب

 وفاي به عهد

 حاكميت قانون و ثبات مقررات
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براي سنجش شاخص امنيت اقتصادي در  مؤلفه 40نماگر و  10براساس مدل پيشنهادي فوق، 

بودند.  (SD) 2پيمايشي مؤلفه 25و  (HD) 1آماري مؤلفه 15 ،مؤلفه 40ايران پيشنهاد شد. از اين 

انه( توسط يحداقل سالطور مستمر )هاي موجود و در دسترس که بههاي آماري براساس دادهمؤلفه

 :زير هستند شرحبهنماگر پيشنهادي  10مؤلفه و  40اند. اين شوند، انتخاب شدهمراجع رسمي توليد مي

 

 پيمايشي( مؤلفه 25آماري و  مؤلفه 15پيشنهادي )شامل  مؤلفه 40نماگر و  10

 «گذاري در ايرانشاخص ملي امنيت سرمايه»براي سنجش 

 آماري( مؤلفه سهي ). امنيت عموم1نماگر 

 HD –هزارنفر جمعيت( 100ازاي هر ضرب و جرح عمدي )به -

 HD –نفر جمعيت(  هزار 100ازاي هر تعداد تصادف منجر به فوت يا جرح )به -

 HD –ضريب نفوذ بيمه  -

 

 آماري( مؤلفه دوپيمايشي و  مؤلفه يك. ثبات در بازار )2نماگر 

 (SD -فعاالن اقتصادي ثبات قيمت مواد اوليه )ادراك  -

 HD –کنندهشاخص تورم مصرف -

 HD –ثبات نرخ ارز -

 

يك پيمايشي و  مؤلفهچهار ) اجرايي هاي. حاكميت قانون و ثبات مقررات و رويه3نماگر 

 آماري( مؤلفه

 دولت يا وزرا(هيئت  پذيري قوانين و مقررات )مصوبه مجلس يابينيثبات يا پيش -

 )تصميمات مسئوالن استاني يا محلي( اجرايي هايپذيري رويهبينيثبات يا پيش -

 سهولت احقاق حقوق قانوني شهروندان در ادارات بدون اِعمال سليقه شخصي مأموران دولتي -

 آنها اجرايي هاينامهوکار و آيينروشن و غيرقابل تفسير بودن قوانين و مقررات ناظر به کسب -

 HD –تغيير نكردن مسئوالن استاني -

 

 

                                                 
1. Hard Data  

2. Survey Data 
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 آماري( سه مؤلفهپيمايشي و  مؤلفهسه . حقوق مالكيت )4نماگر 

 آالت(سرقت مالي )پول نقد، کاال، تجهيزات و ماشين -

 سرقت يا استفاده غيرمجاز از عالئم تجاري يا مالكيت معنوي -

 HD –هزار نفر جمعيت( 100ازاي هز سرقت مستوجب تعزير )به -

 HD –هزار نفر جمعيت( 100ازاي هز تصرف عدواني )به -

 HD –هزار نفر جمعيت( 100ازاي هز مزاحمت ملكي )به -

 

 پيمايشي( سه مؤلفه. رقابت و شفافيت )5نماگر 

 انحصار به نفع بخشي از بازار -

 رانت و عدم شفافيت به نفع بخشي از بازار -

 واردات و توزيع کاالي قاچاق به ضرر بخشي از فعاالن اقتصادي در بازار -

 

 پيمايشي( مؤلفه دو. سالمت اقتصادي )6نماگر 

 ميزان شيوع رشوه در ادارات  -

 بازي در اداراتميزان شيوع پارتي -

 

 پيمايشي( سه مؤلفه. عملكرد دولت )7نماگر 

 هاي خارجياثر اعمال تحريم وکار و درآمد براختالل در کسب -

 دخالت غيرمنطقي دولت در قيمتگذاري کاال -

 وکاريرقانوني دولت در اداره کسبدخالت غ -

 

 آماري( مؤلفه دوپيمايشي و  مؤلفه يكي نهادهاي قضايي و انتظامي )آي. كار8نماگر 

 گاه قضايي براي اعاده سريع و منصفانه حق در دعاوي تجاري و ماليدست بهاعتماد  -

 HD –هاي قضايي )درصد از ورودي( نرخ رسيدگي به پرونده -

 HD –رسيدگي به هر پرونده ورودي )روز(  ميانگين زمان -
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 آماري( مؤلفه يكپيمايشي و  مؤلفه چهار. كالهبرداري و تقلب )9نماگر 

 فروش کاالي تقلبي -

 فروش مال غير -

 دروغ يا مخفي کردن عيب کاال -

 تحويل کاال برخالف شرح فاکتور يا نمونه -

 HD –هزار نفر جمعيت( 100ازاي هز کالهبرداري )به -

 

 آماري( سه مؤلفهپيمايشي و  مؤلفه پنج. وفاي به عهد )10نماگر 

 وفاي به عهد در قرارداد کتبي يا شفاهي توسط همكار -

 وفاي به عهد در قرارداد کتبي يا شفاهي توسط مشتري -

 وفاي به عهد در قرارداد کتبي يا شفاهي توسط دولت  -

 هاعمل مسئوالن ملي به وعده -

 هان محلي به وعدهعمل مسئوال -

 HD –هزار نفر جمعيت( 100ازاي هز خيانت در امانت )به -

 HD –هزار نفر جمعيت( 100ازاي هر هاي مطالبه طلب )بهتعداد پرونده -

 HD –هاي برگشتيدرصد چك -

 

 هاي نهاييهاي استخراج مؤلفه. روش2-5

سنجش شاخص امنيت اقتصادي، در گام  براي 2پيمايشي مؤلفه 25و  1آماري مؤلفه 15 پس از ارائه

 پيشنهادي به خبرگان موضوع امنيت اقتصادي عرضه شد. مؤلفه 40نماگر و  10بعدي اين 

خبرگان براي اظهارنظر و ارزيابي مدل و نماگرهاي پيشنهادي عبارت بودند از  هشد جامعه تعريف 

در  1396ساله منتهي به سال هي اقتصاد يا حقوق که طي داعلمي دانشگاه با دکترهيئت  اعضاي»

هيئت  موضوع حقوق مالكيت فيزيكي يا امنيت اقتصادي مقاله يا کتاب تأليف کرده باشند و نيز اعضاي

در رشته اقتصاد يا حقوق داشته  اکه دکتر 3هاي اقتصادي سراسريرئيسه حال يا گذشته تشكل

ها و نماگرهاي ك و اصالح مؤلفهفهرست اين افراد که در دسترس بودند و در تأييد و ح«. باشند

                                                 
1. Hard Data 

2. Survey Data 

تعريف شده است: به اين شرح « وكارقانون بهبود مستمر محيط كسب( »1ماده )« ب»تشكل اقتصادي سراسري در بند  3.

اعضا  و ساماندهی فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادی حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضامنظور به هایی کهتشکل»
صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات موجب قانون و یا بهاعم از حقيقی و حقوقی، به
 «.شوندها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا مییا حرفه و تجارت نزد اتاقو نيز صاحبان کسب یا پيشه 
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ترتيب گذاري مورد مصاحبه يا مشورت قرار گرفتند و مشارکت کردند، بهشاخص ملي امنيت سرمايه

 :الفبا عبارتند از

 ،علمي دانشكده کارآفريني دانشگاه تهرانهيئت  عضو :احمدپور دارياني، محمود 

 ،ه طباطباييعلمي بازنشسته دانشگاه عالمهيئت  عضو :بخشي، لطفعلي 

 ،وکارر حقوق مالكيت و محيط کسبژوهشگاقتصاد و پدکتراي  :پاداش، حميد 

 ،علمي جهاد دانشگاهيهيئت  اقتصاد و عضودکتراي  :پاسباني، ابوالفضل 

 ،قضائيهقوه مقام پژوهشگاه حقوق و قائمدکتراي  :پورسيد، بهزاد 

 ،ه فردوسي مشهدعلمي دانشگاهيئت  عضو :بحريني، محمدحسينزادهحسين 

 اق بازرگاني صنايع و معادن ايران،نمايندگان اتهيئت  حقوق و عضودکتراي  :ضياءالدينخرمشاهي، سيد 

 ،وکاروهشگر در حقوق مالكيت و محيط کسبژاقتصاد و نويسنده و پدکتراي  :خيرخواهان، جعفر 

 ،علمي دانشگاه اصفهانهيئت  عضو :رناني، محسن 

 ،دانشكده اقتصاد دانشگاه تهراناستاد  :سبحاني، حسن 

 صنعت، و فر، سيدياسر، عضو هيئت علمي دانشگاه علمسبحاني 

نمايندگان اتاق بازرگاني صنايع معادن و هيئت  اقتصاد و عضودکتراي  :اردکاني، عليشمس 

 ،کشاورزي ايران

 ،ژوهشكده آمارعلمي پهيئت  عضو :زاده تمر، سعيدقاسمي 

 ،قضائيهقوه اقتصاد و معاون اداري و مالي اي دکتر :کهزادي، نوروز 

 علمي سازمان مديريت صنعت،هيئت  مرعشي، سيدجعفر، عضو 

 ،اقتصاد و دبيرکل سابق اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايراندکتراي  :کار شيرازي، حسيننقره 

مرحله عمليات دلفي  هاي پيشنهادي، طي سهمؤلفه 40نماگر و  10براي حك و اصالح و تأييد  

صورت کتبي نظرخواهي شد و اين شده به، از جامعه آماري تعيين1396در بازه زماني مرداد تا مهرماه 

عنوان به مؤلفه 38و  هفت نماگرکرد که همه نخبگان موردنظر بر  ها تا جايي ادامه پيدانظرخواهي

 17شامل  مؤلفه 38و  هفت نماگر گذاري در ايران به اجماع رسيدند وشاخص ملي امنيت سرمايه

گذاري در ( براي سنجش شاخص ملي امنيت سرمايهSDپيمايشي ) مؤلفه 21( و HDآماري ) مؤلفه

 ايران نهايي شدند.

اي گونهاي تهيه گرديده و سؤاالت پرسشنامه ـ بهچند درجه هپرسشنامه نظرسنجي با سؤاالت بست 

مؤلفه ذيل آنها که بر  40نماگر و  10گيري اهميت و تأثير ههاي مناسب و معرف براي اندازکه پرسش

 .شدگذار است ـ طراحي وکار اثرگذاري براي فعاالن کسبامنيت سرمايه

سؤال بسته چند  40شده که نمونه آن در پايان گزارش ارائه شده است، شامل  پرسشنامه تهيه 

ن کردن سه سؤال تكميلي طبق نظر اي بوده که در پايان پرسشنامه نيز محلي براي عنوادرجه
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کنندگان نظر شرکت هاي پرسشنامه، موارد ديگري بهبر پرسشدهنده تعبيه شده تا چنانچه عالوهپاسخ

 در نظرسنجي داراي اهميت و تأثير باشد، ذکر گرديده و پاسخ داده شود.

يين شده و در نفره از جامعه آماري خبرگاني تع 37شده، جمعي از اين فهرست جامعه تعيين 

شمار براي همه اين فهرست ارسال شد. از صورت تمامنماگر به 10و  مؤلفه 40دسترس، احصا شدند و 

پاسخ در مرحله اول دريافت شد و مورد تحليل محتوا قرار گرفت و با توجه به تجميع  17اين جمع 

مجدداً  مؤلفه 38و  هفت نماگربازنگري و در  مؤلفه 40نماگر و  10شده،  نظرات و پيشنهادهاي دريافت

 تدوين شد.

مجدداً به خبرگان منتخب ارائه شدند و با حك اصالحاتي  مؤلفه 38و  هفت نماگردر مرحله بعد،  

 جزئي به تأييد رسيدند.

 

 هاعمل آمده براي اعتماد به نماگرها و مؤلفههاي به. آزمون3-5

نظرات نخبگاني برخوردار باشد، تصميم گرفته شد تا براي آنكه اين تحقيق از جامعيت الزم و مقبوليت 

ها و دار بودن نماگرها و مؤلفهنوع پرسشنامه )يكي براي سنجش ميزان اهميت و اولويتدو در قالب 

ها بر دريافت وزن و ميزان تأثير هر کدام از نماگرها و مؤلفهمنظور به 1ديگري پرسشنامه ديماتل

 فته شود.يكديگر( و از روش دلفي بهره گر

و استخراج رابطه علّي و معلولي مابين آنها،  هفت نماگردهي به درخصوص تشخيص ميزان وزن 

 1976 ـ 1972هاي در سال ديماتل تل استفاده شود. روش ديماتل يا رويكرداالزم بود تا از تكنيك ديم

وزه در و امر  (Gabus and Fontela, 1972)در جنوا ارائه شد 2بتل مموريال توسط مؤسسه

معلولي مابين و ي گيرند. اين روش، روابط علّهره ميبسياري از مقاالت علمي و دانشگاهي از اين روش ب

 ,Tzeng et al) کندگيري به يك مدل ساختاري ملموس تبديل ميها را در مسائل تصميمشاخص

ه نمايش روابط ها قادر بکند و اين گرافدار عمل ميهاي جهتاساس گرافبر روش ديماتل. (2007

ها هستند. نتيجه روش ديماتل، تقسيم عوامل موجود به دو گروه علت و دار ميان زيرسيستمجهت

هاي روش ديماتل و دريافت نظرات خبرگاني، رابطه علت و بنابراين براساس فرمول .معلول است

 :آمد دستبهصورت زير به هفت نماگردهي معلولي و وزن

اجرا شده در روش ديماتل بر روي نظرات نخبگاني که در مرحله سوم  براساس محاسبات ماتريس 

نماگرها و ميزان وزن آنها بر روي شاخص  بندي تأثيرپيوست دريافت شد، رتبه 2کار در قالب جدول 

 :شدصورت جدول زير استخراج گذاري، بهامنيت سرمايه

                                                 
1. Dematel 

2. Battle Memorial   
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 گذاريرمايهدهي نماگرهاي مؤثر بر شاخص امنيت سبندي و وزن. رتبه6جدول 

  )درصد( نظرات خبرگان تحقيق براساس 

 وزن رند شده تأثيرگذار نماگرها عنوان نماگرها بندي نماگرهارتبه

 عملكرد دولت 1

 شناسايي و تضمين حقوق مالكيت 2

 شفافيت و سالمت اداري 3

 هاي اجراييپذيري مقررات و رويهبينيثبات و پيش 4

 ثبات اقتصاد کالن 5

 فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي 6

 مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض 7

 

گذاري مؤثرترين نماگر بر شاخص امنيت سرمايه آمده، نماگر عملكرد دولت دستبهبراساس نتايج 

ترتيب، نماگر ست. پس از آن، بهدست آمده ابه 177/0شناسايي شد که وزن تأثير آن نيز به ميزان 

 ، نماگر147/0، نماگر شفافيت و سالمت اداري با وزن 167/0شناسايي و تضمين حقوق مالكيت با وزن 

ثبات اقتصاد کالن با وزن  ، نماگر145/0با وزن  اجرايي هايپذيري مقررات و رويهبينيثبات و پيش

و در انتها نماگر مصونيت جان و  121/0با وزن  ، نماگر فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي141/0

 دست آمده است.به 102/0مال شهروندان از تعرض با وزن 

گذاري از منظر جامعه نخبگاني تحقيق، نماگر بنابراين مؤثرترين نماگر بر شاخص امنيت سرمايه 

 شده است.اثرترين نماگر، مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض شناسايي عملكرد دولت و کم

تر تر و منطقيها و امكان تحليل دقيقپرسشنامه ماهيت کار و نوع تهيه دليلبهدر اين تحقيق  

شوندگان انجام شده توسط پرسش ها و مفاهيم کيفي ادراكشاخصدرخصوص  هاي کمِي کهداده

فني است که  ها بهره گرفته شد. تحليل محتويدر تجزيه و تحليل داده 1گرديده از روش تحليل محتوا

ها و يا ادراکات ضمني قابل استخراج از بيانات و هاي ادراکي و احساس پيامدر جستجوي دريافت جنبه

اطالعات الزم جهت تحليل و  ،شود که از متن يك پيامتالش مي ،اصطالحات است. براساس اين فن

 .شود بررسي فرضيات پژوهش، استخراج

 . سنجش روايي1-3-5

ذار بر شده، همه جوانب افتراق و اثرگ روايي الزم در اين تحقيق، سؤاالت انتخاببراي تأمين وجود 

نظر خبرگان  هايي که بايد بهبر آن، امكان افزودن مؤلفهبرگرفته و عالوهگذاري را درامنيت سرمايه

ي دنبال کسب روايي محتوايديگر، در اين پرسشنامه به عبارتبهاست.  شدهافزوده شود نيز تعبيه 

 ايم.هاي ديگر را نيز مورد توجه قرار دادهلكن روايي ،ايمبوده

                                                 
1. Content Analysis 
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اصطالحي است که به هدفي که آزمون براي تحقق بخشيدن به آن طراحي شده است،  1روايي، 

نظر است گيري آنچه موردت که براي اندازهديگر، آزموني داراي روايي اس عبارتبهکند. اشاره مي

منظور به اي کهگيري خصيصهآن براي اندازه کارآييعبارت است از ميزان مناسب باشد. روايي آزمون، 

 .(1381گيري آن خصيصه ساخته شده است )سيف، اندازه

از روايي  مهمترين عاملي که در ارزشيابي آزمون بايد به آن توجه کرد، روايي آزمون است. مقصود 

هاي آزمون است که از روي نمرهاي خاصي همعنا بودن و مفيد بودن استنباطآزمون، مناسب بودن، با

آوري شود که در فرهنگ ها، الزم است شواهدي جمعگونه استنباطآيد. براي تأييد اينعمل ميبه

(. براي گردآوري شواهد روايي ابزار 1380شود )هومن، گفته مي« رواسازي آزمون»سنجي، روان

صوري، روايي مالکي روايي محتوايي، روايي  :هاي مختلفي وجود دارد که عبارتند ازپژوهش، راه

زمان( و روايي سازه )شواهد همگرا، واگرا و همساني دروني و روايي عاملي( و تمايز بين و هم)پيش

 .(1382هاي گروهي )کرمي، سني، تغييرهاي تحولي، تفاوت

حليل منطقي اولين گام در تعيين روايي آزمون، بررسي روايي محتوايي است. روايي محتوايي به ت 

محتواي يك آزمون بستگي داشته و تعيين آن براساس قضاوت ذهني و فردي است. در اين روش، 

خواهند که شود و از آنها ميها گذاشته ميهاي آزمون در اختيار متخصصان يا برخي از آزمودنيسؤال

ها کل ا سؤالكه آيينکند يا خير و اگيري مياندازهمشخص کنند آيا سؤاالت آزمون صفت مورد نظر را 

که بين افراد مختلف در زمينه روايي آزمون توافق گيرد يا خير. در صورتيبرميمحتواي آزمون را در

وجود داشته باشد، آن آزمون داراي روايي محتوايي است. روايي محتوايي دو نوع است روايي صوري و 

 .(1382منطقي )کرمي، 

 پردازيم.گيرد که در ادامه به توضيح آنها ميه صورت ميبررسي روايي محتوايي آزمون به دو شيو 

اين شاخص توسط الوشه طراحي شده است.  :(CVR) 2الف( شاخص نسبت روايي محتوايي 

نظر استفاده تخصص در زمينه محتواي آزمون موردجهت محاسبه اين شاخص از نظرات کارشناسان م

تعاريف عملياتي مربوط به محتواي سؤاالت به آنها،  شود و با توضيح اهداف آزمون براي آنها و ارائهمي

، «گويه ضروري است»از سؤاالت را براساس طيف سه بخشي ليكرت هريك  شود تااز آنها خواسته مي

بندي کنند. سپس براساس طبقه« گويه ضرورتي ندارد»و « گويه مفيد است ولي ضروري نيست»

 :دشوفرمول زير، نسبت روايي محتوايي محاسبه مي

 

 

                                                 
1. Validity 

2. Content Validity Ratio 
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يد قابل قبول، با CVR، حداقل مقدار کنندميکه سؤاالت را ارزيابي  متخصصانياساس تعداد بر

شده براي آنها کمتر از ميزان مورد نظر با محاسبه CVRاساس جدول زير باشد. سؤاالتي مقدار بر

اينكه  علتبه ،کننده سؤال باشد، بايد از آزمون کنار گذاشته شوندن ارزيابياتوجه به تعداد متخصص

 براساس شاخص روايي محتوايي، روايي محتوايي قابل قبولي ندارند.

 

 ن نمره گذاراتعداد متخصص براساسقابل قبول  CVR. حداقل مقدار 7جدول 

 CVRمقدار  متخصصانتعداد  CVRمقدار  متخصصانتعداد  CVRمقدار  متخصصانتعداد 

5 99/0 11 59/0 25 37/0 

6 99/0 12 56/0 30 33/0 

7 99/0 13 54/0 35 31/0 

8 75/0 14 51/0 40 29/0 

9 78/0 15 49/0   

10 62/0 20 42/0   

 

ها نفري که گويه 12متخصصي که در دلفي مرحله اول مشارکت داشتند و نسبت  17با توجه به  

 باشد.را ضروري تشخيص دادند، اين روايي محتوايي برقرار مي

براي بررسي شاخص روايي محتوايي، از روش والتز و  :(ICV) 1ب( شاخص روايي محتوايي 

هر « ساده بودن»و « واضح بودن»، «مربوط بودن»صورت که متخصصان شود. بديناستفاده مي 2باسل

کنند. متخصصان مربوط بودن هر گويه را قسمتي مشخص مي چهارگويه را براساس يك طيف ليكرتي 

کامالً » چهار، تا «مربوط است»سه ، «نسبتاً مربوط است» دو، «مربوط نيست» يكاز نظر خودشان از 

نسبتاً ساده » دو، «ساده نيست» يكاز  ترتيببهکنند. ساده بودن گويه نيز مشخص مي« مربوط است

واضح » يكاز  ترتيببهو واضح بودن گويه نيز « کامالً ساده است»چهار ، تا «ساده است»سه، «است

 شود. مشخص مي« کامالً واضح است»  چهار، تا «واضح است» سه، «نسبتاً واضح است» دو، «نيست

 

 

 

 

اي کمتر گويه CVIاست و اگر شاخص  79/0برابر با  CVIحداقل مقدار قابل قبول براي شاخص 

 باشد آن گويه بايد حذف شود. 79/0از 

                                                 
1. Content Validity Index 

2. Waltz & Bausell 

CVI= 

 اندداده 4و  3ني که به گويه نمره اتعداد متخصص

 ناتعداد کل متخصص
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د شده است. بدين ترتيب که تعداطيف ليكرتي انجام  براساس CVIدر اين تحقيق، سنجش  

متخصصاني که ميزان اولويت و اهميت را خيلي زياد و زياد انتخاب کرده بودند، مورد شمارش واقع شد 

اي که از روايي محتوايي دهنده تقسيم و سعي شد تا در مرحله دوم، مؤلفهپاسخ متخصصانو بر کل 

 حذف و اصالح شوند. دالزم برخوردار نبودن

هاي ظاهري آزمون جاي توجه به آزمون، به ويژگي، بهدراين روش: ج( بررسي روايي صوري آزمون

اين آزمون،  شود که فردي آزمون را بررسي کند و نتيجه بگيرد کهشود و هنگامي برقرار ميتوجه مي

کند. اين فرد ممكن است يك آزمودني يا يك متخصص باشد. اگرچه گيري مينظر را اندازهصفت مورد

يري دقيق نيست، ولي با انگيزش آزمودني به پاسخگويي بر روايي نمرات گاين نوع از روايي ضامن اندازه

 1(. براي بررسي روايي صوري آزمون، از نمرات تأثير آيتم1375حاصل از آزمون تأثير دارد )سيف، 

 شود. استفاده مي

کنندگان طور که گفته شد، براي بررسي روايي صوري از نظرات گروه نمونه هدف يا شرکتهمان 

نظرات کارشناسان متخصص ندارد. براي  شود و اين قسمت از روايي آزمون نيازي بهيق استفاده ميتحق

هاي شود تا ميزان اهميت هريك از گويهکنندگان خواسته ميبررسي نمرات تأثير ابتدا از شرکت

ست( )کامالً مهم اپنج )اصالً مهم نيست( تا  يكقسمتي از  پنجپرسشنامه را در يك طيف ليكرتي 

طور متوسطي مهم است (، بهچهار(، مهم است )امتياز پنجمشخص نمايند. کامالً مهم است )امتياز 

(. سپس نمرات تأثير از طريق يك ( و اصالً مهم نيست )امتيازدو(، اندکي مهم است )امتياز سه)امتياز 

 :شودفرمول زير محاسبه مي

 فراواني )به درصد(= نمره تأثير× اهميت  

باشد و فقط سؤاالتي از  5/1يرش روايي صوري هر گويه، نمره تأثير آن نبايد کمتر از براي پذ 

 باشد. 5/1لحاظ روايي صوري قابل قبول هستند که نمره آنها باالتر از 

ه دوم دلفي، مواردي که نمره اين مرحله نيز در پرسشنامه مورد سنجش واقع شد و براي مرحل 

 الح شد.نظر را کسب نكردند حذف و اصمورد

دهد که نمرات حاصل از يك آزمون با نمرات حاصل از يك روايي مالکي نشان مي: د( روايي مالكي

خواني و ارتباط دارد. هرقدر اين شود، چقدر هممي گيري ديگر که مالك ناميدهاندازهآزمون يا وسيله 

ه و نمره مالك( کنندبينيهمبستگي بين نمره آزمون پيشصورت ضريب همبستگي )ارتباط که به

(. البته در اين تحقيق اين روايي مورد 1379بيشتر باشد، ضريب روايي نيز بيشتر خواهد بود )دالور، 

 سنجش قرار نگرفت.

                                                 
1. Item Impact Score 
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رسد کاري که انجام شده است، از روايي مناسبي نظر ميعمل آمده، بههاي بهبا توجه به بررسي 

 برخوردار است.

 . سنجش پايايي2-3-5

يايي يك آزمون، حصول اطمينان از اين نكته است که اگر آن را در يك فاصله زماني کوتاه منظور از پا

چندين بار به گروه واحدي از افراد ارائه دهيم، نمرات حاصل از اين چندين بار اجرا نزديك به هم 

خواهد بود و بياورد، آن آزمون يك آزمون پايا ن دستبهباشند. اگر آزموني در هر بار اجرا نتايج مختلفي 

درستي اندازه نخواهد گرفت. ارزيابي عيني هر چيز را به درواقعاعتبار آن زير سؤال خواهد بود. 

هاي معين است هاي روايي، قبل از هر چيز مستلزم بررسي درجه پايايي و اعتبار آنها در موقعيتآزمون

کند. يك آزمون در صورتي داراي يگيري به دقت آن اشاره م(. پايايي، يك وسيله اندازه1379)براهني، 

گيري نكند، هيچ اطالعات مفيدي به ما نخواهد داد. بنابراين پايايي است که اگر آزمون چيزي را اندازه

 .(1375براي آن که آزموني روا باشد، اول بايد پايا باشد، پس پايايي شرط روايي است )سيف، 

هاي آزمون در طول زمان که به دو روش يي نمرهيكي پايا :هاي تعيين پايايي دو مفهوم داردروش 

معناي دوم پايايي به همساني دروني آزمون اشاره  ،هاي همتاآزمايي و آزمونباز :گيري استقابل اندازه

دارد و مفهوم آن اين است که سؤاالت آزمون تا چه اندازه با يكديگر همبستگي متقابل دارند و به چهار 

يچاردسون، آلفاي کرانباخ و پايايي مصححان قابل محاسبه است )دالور، روش دو نيمه کردن، کودر ر

 :شوندصورت مختصر در زير توضيح داده ميها بهاز اين روشهريك  (.1379

 هاي بررسي ثبات زماني الف( روش

شود و ضريب همبستگي در اين روش آزمون واحدي دو بار روي يك گروه اجرا مي :روش بازآزمايي

آيد، دست ميشود. همبستگي که از اين روش بهحاصل از دو بار اجراي آزمون محاسبه ميبين نمرات 

گفته « پايايي آزمون»يا « ضريب ثبات»حالت خاصي از ضريب روايي است که در اصطالح به آن 

آيند. اين روش فقط در مورد حساب نميروش خطاي ناشي از منابع دروني بهشود. در اين مي

بر شرايط يكسان اجرا، تكرار آزمون اثر قابل توجهي در نتايج آن اسب است که عالوههايي منآزمون

 .(1381نداشته باشد )شريفي، 

کنند. دو فرم عرض تهيه مياز يك آزمون دو فرم موازي يا هم در اين روش :هاي همتاروش آزمون

اشد. در اين روش، دو فرم وقتي معادل و موازي يكديگر هستند که ميانگين و واريانس آنها برابر ب

کنند و ضريب همبستگي بين يا با فاصله زماني کوتاهي روي يك گروه واحد اجرا ميهمزمان  آزمون

آمده، همان ضريب پايايي آزمون  دستبه. ضريب کنندآزمون را محاسبه مي نمرات حاصل از دو فرم

عرض وجود ت زياد و همتعداد سؤاال آيد. استفاده از اين روش در مواردي که امكان تهيهحساب ميبه

 .(1382پذير است )کرمي، دارد، امكان
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 هاي بررسي همساني دروني آزمون ب( روش

گذاري عيني نيست و هاي تشريحي، خالقيت و فرافكن که نمرهدر آزمون :روش پايايي مصححان

سي پايايي آزمون استفاده گذاران است، از اين روش براي بررزيادي وابسته به قضاوت نمره نتايج تا حد

اي که معرف است انتخاب . از جامعه موردنظر نمونه1 :پذير استشده که اين امر در سه مرحله انجام

  ،شودگذاري ميگذار مجرب نمرههاي آزمون توسط دو يا چند نمره. پاسخنامه2 ،شودمي

پايايي مصححان نام دارد گذاران محاسبه شده که ضريب حاصل ضريب . ضريب همبستگي بين نمره3

 .(1379)دالور، 

در اين روش آزمون يك بار روي گروهي اجرا و سپس آزمون به دو نيمه  :روش دو نيمه كردن آزمون

نيمه کردن آزمون آن است که سؤاالت فرد در يك گروه و سؤاالت  شود. بهترين روش دوتقسيم مي

 اصل از نمرات دو نيمه آزمون ضريب پاياييزوج در گروه ديگر قرار داده شوند. ضريب همبستگي ح

براي محاسبه ضريب پايايي کل آزمون از فرمول پيشنهادي  ،از دو نيمه آزمون خواهد بودهريك 

هاي دو نيمه آزمون است. شود که مشروط به يكسان بودن واريانس نمرهاستفاده مي 1براون -اسپيرمن

قعي آزمون از اکند و احتمال دارد که ضريب پايايي واين ضريب هميشه حد پايين آزمون را برآورد مي

 .(1382آن بيشتر باشد )کرمي، 

فاصله زماني  آثارشود، بار اجرا مي دليل اينكه آزمون فقط يكدر اين روش به :روش ضريب آلفا

جاي ثبات نتايج آزمون بر رسد. روش همساني بهآزمايي از قبيل حافظه و تمرين به حداقل ميباز

دهنده يك آزمون تأکيد دارد. اين روش در صورتي ها يا اجزاي تشكيلتي و هماهنگي مادهيكنواخ

اي و پاسخ درست يا غلط نيست، بلكه گزينهدو صورتبههاي آزمون شود که پاسخبرده مي کاربه

کند. اگر با ها روي پيوستاري قرار دارد که آزمودني نظر خود را روي اين پيوستار مشخص ميپاسخ

دهنده آن است که سؤال مزبور سهم مثبتي در پايايي آزمون ذف سؤال ميزان آلفا کاهش يابد، نشانح

داشته است و اگر با حذف سؤال ميزان پايايي افزايش پيدا کند، در اين صورت سؤال داراي همساني 

 .(1382 هاي ديگر بوده و در پايايي سهمي ندارد )کرمي،کمتري با سؤال

هاي آن از همگن نيستند يا سؤالکه سؤاالت آنها با هم هاييبراي آزمون 2:دسونريچار -روش كودر

گذاري سؤاالت با هم يكسان نيست، از روش کودر ـ اند و يا نمرههاي مختلف تشكيل شدهگروه

هاي آزمون شود اما همه مادهدر اين روش نيز آزمون يك بار اجرا مي ،شودريچاردسون استفاده مي

 صورتبهرود که سؤاالت کار ميهاي کودر ـ ريچاردسون زماني بهترين روششوند. معروفتحليل مي

                                                 
1. Spearman-brown 

2. Kuder-Richardson 
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گذاري صفر و يك سؤاالت، شرط يكسان بودن درجه نمره برعالوهشود، يا گذاري ميصفر و يك نمره

 .(1381ها نيز وجود داشته باشد )دالور، دشواري سؤال

دليل تعداد محدود خبرگان قابل ر اين تحقيق بهسازي دروش آلفاي کرونباخ و روش دو نيم 

هاي متفاوت منظور دريافت نظريات طبقات مختلف خبرگان جامعه و گروهلكن به ،باشدسنجش نمي

 گذاري نيز، در بين سه گروه عمده اساتيد دانشگاهي و نيز مديرانصاحبنظر در مقوله امنيت سرمايه

وکار در سطوح مختلف تصادي و برخي از فعاالن حوزه کسبهاي اقرئيسه تشكلهيئت و اعضاي اجرايي

بر داشته باشد. لذا ا درخوبي بتواند نظرات نخبگان در اين حوزه رها انتخاب شده تا بهجامعه، نمونه

هايي که سنجش امنيت براساس روش کفايت نظري در بين جامعه نخبگاني سعي شد تا بر روي مؤلفه

ديگر،  عبارتبهدهند، اجماع کارشناسي و تأييدي حاصل شود. يه نشان ميگذاري را بهتر از بقسرمايه

هاي نظر و يا زيرشاخصها و نماگرها مورددر دو مرحله دلفي انجام شده از منظر جامعه نخبگاني مؤلفه

 دارند.گذاري را بيان ميمورد سنجش کفايت الزم براي سنجش امنيت سرمايه

 

 هاي نهايي. مؤلفه4-5

شده، براساس نتايج اين مطالعه و نظرات خبرگان اقتصادي و حقوقي، مدل  ه به توضيحات ارائهبا توج

 :شوندهاي نهايي اين مطالعه به اين ترتيب نهايي ميمفهومي و مؤلفه

 

 گذاري در ايران. مدل مفهومي نهايي شاخص ملي امنيت سرمايه2شكل 
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 گذاري در ايرانبراي سنجش شاخص ملي امنيت سرمايهپيشنهادي  مؤلفه 38و  هفت نماگر

 (SDادراك فعاالن اقتصادي  -پيمايشي  مؤلفه 21و  HD آماري مؤلفه 17شامل  مؤلفه 38)

شود که اقتصاد کالن )نرخ تورم، نرخ طور کامل برقرار ميگذاري در شرايطي بهامنيت سرمايه :يادآوري

باثبات، براي همه  اجرايي ها و تصميماتباشد، قوانين و مقررات و رويه بينييا قابل پيش باثباتارز و...( 

طور سهل و مؤثري اجرا شوند و درصورت ضرورت تغيير، تغييراتشان در زمان شفاف و مفهوم و به

برسد، سالمت اداري برقرار باشد و اطالعات مؤثر بر  نفعانذيمعقولي قبل از اجرا، قبالً به اطالع 

طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان قتصادي بههاي افعاليت

از تعرض مصون باشد، حقوق مالكيت براي همه دقيق تعريق و تضمين شده باشد، نهادهاي قضايي و 

يا استفاده بدون اجازه از  نقض حقوق مالكيت سالم و کارآمد باشند که هرگونه ،انتظامي چنان مجهز

ايي فيزيكي يا معنوي ديگران، براي کسي مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با دار

مراجعه به آنها، در کمترين زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دريافت کنند و 

 فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي در مراکز اقتصادي رايج باشد. 

 

 آماري( چهارپيمايشي و  سه، مؤلفه هفت)ف و تضمين حقوق مالكيت . تعري1نماگر 

 گاه قضايي براي احقاق بموقع و منصفانه حق در دعاوي تجاري و ماليدست به. اعتماد 1-1

 . سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامي )پليس( در رسيدگي به شكايت فعاالن اقتصادي2-1

 ر مراجع قضايي. تخصصي بودن رسيدگي به دعاوي تجاري د3-1

 HD –. اجراي کامل و بموقع احكام مراجع قضايي 4-1

 HD –. رسيدگي به اختالفات تجاري از طريق داوري 5-1

 HD –هاي قضايي )درصد از ورودي( . نرخ رسيدگي به پرونده6-1

 HD –. ميانگين زمان رسيدگي به هر پرونده ورودي )روز( 7-1

 

 آماري( دوپيمايشي و  يك، فهسه مؤل). ثبات اقتصاد كالن 2نماگر 

 . ثبات قيمت مواد اوليه 1-2

 HD –کننده. عدم نوسان شاخص تورم مصرف2-2

 HD –. ثبات نرخ ارز3-2

 

 يكپيمايشي و  سه، مؤلفه چهار) اجرايي هايپذيري مقررات و رويهبيني. ثبات و پيش3نماگر 

 دولت يا وزرا(هيئت  مجلس يا پذيري قوانين و مقررات )مصوبهبينيثبات يا پيش آماري(
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 )تصميمات مسئوالن استاني يا محلي( اجرايي هايپذيري رويهبينيثبات يا پيش. 1-3

 آنها اجرايي هاينامهوکار و آيينروشن و غيرقابل تفسير بودن قوانين و مقررات ناظر به کسب. 2-3

  HD–1ثبات مسئوالن استاني. 3-3

 

 پيمايشي( چهار، مؤلفهچهار )ي . شفافيت و سالمت ادار4نماگر 

 دسترسي به کاالي قاچاق به ضرر بخشي از فعاالن اقتصادي در بازار. 1-4

 هاي مسئوالندسترسي آزاد و عمومي به اطالعات و تصميم. 2-4

 ميزان شيوع رشوه در ادارات . 3-4

 اعمال نفوذ و تباني در معامالت حكومتي. 5-4
 

 آماري( چهارپيمايشي و  پنج، مؤلفه 9)صداقت و درستي . فرهنگ وفاي به عهد و 5نماگر 

 وجود کالهبرداري يا تقلب در بازار. 1-5

 ميزان وفاي به عهد در اجراي قرارداد کتبي يا شفاهي در بازار. 2-5

 وفاي به عهد در اجراي قراردادها توسط دولت . 3-5

 شده هاي دادهعمل مسئوالن ملي به وعده. 4-5

 شده هاي دادهن محلي به وعدهعمل مسئوال. 5-5

 HD –هزار نفر جمعيت(  100 ره ازايبههاي خيانت در امانت )تعداد پرونده. 6-5

 HD –هزار نفر جمعيت(  100هر  ازايبههاي مطالبه طلب )تعداد پرونده. 7-5

 HD –هاي برگشتيدرصد چك. 8-5

 HD –نفر جمعيت( هزار  100هر  ازايبههاي کالهبرداري )تعداد پرونده. 9-5

 

 آماري( 6پيمايشي و  دو، مؤلفه هشت). مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض 6نماگر 

 آالت(سرقت مالي )پول نقد، کاال، تجهيزات و ماشين. 1-6

 سرقت يا استفاده غيرمجاز از عالئم تجاري يا مالكيت معنوي. 2-6

 HD –جمعيت( هزار نفر  100ازاي هر سرقت مستوجب تعزير )به. 3-6

 HD –هزار نفر جمعيت(  100ازاي هر تصرف عدواني )به. 4-6

 HD –هزار نفر جمعيت(  100ازاي هر مزاحمت ملكي )به. 5-6

 HD –هزار نفر جمعيت(  100ازاي هر ضرب و جرح عمدي )به. 6-6

                                                 
، عوض نشدن غيرمترقبه مسئوالني به اين شرح در بازه زماني سه ماهه پايش «ثبات مسئوالن استاني». منظور از 1

يس سازمان جهاد كشاورزي، مديركل سازمان امور اقتصاد و دارايي، مديركل تعاون، كار و رفاه ئاست: استاندار، شهردار، ر
 ارت.يس سازمان صنعت، معدن و تجئاجتماعي و ر
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 HD –هزار نفر جمعيت(  100ازاي هر تعداد تصادف منجر به فوت يا جرح )به. 7-6

 HD –ريب نفوذ بيمه ض. 7-7

 

 پيمايشي( سه، هر سه مؤلفه). عملكرد دولت 7نماگر 

 سهولت احقاق حقوق قانوني شهروندان در ادارات. 1-7

 هاي جديد خارجيوکار بر اثر تحريماختالل در کسب. 2-7

 گذارحمايت و همراهي مقامات استاني از داوطلبان سرمايه. 3-7

اي و آنچه در تاريخ تدوين اين تحقيق در دسترس ت کتابخانههاي آماري براساس مطالعامؤلفه

هاي آماري در دسترس اند، پيشنهاد شده است و ممكن است در زمان اجرا آمار برخي مؤلفهبوده

به همين دليل  ،هاي آماري جديدي تهيه و منتشر شوندنباشند. همچنين ممكن است در آينده داده

 شود.ساله پيشنهاد ميچهار هاي تقريباً مطالعه در دورهروزرساني اين نيز تكرار و به

 

 گيري و پرسشنامه. جامعه آماري، روش نمونه5-5

 . جامعه آماري تحقيق1-5-5

هاي نماگرهاي شاخص ملي امنيت اقتصادي، چنانچه در فصول پيشين يادآوري شد، برخي از مؤلفه

 هاي پيمايشي هستند.صورت مؤلفهآماري و بخشي به

هاي پيمايشي اين شاخص را آيد که چه کساني صالحيت ارزيابي مؤلفهاکنون اين سؤال پيش مي 

 دارند؟

گفته اين است پاسخ محققان اين تحقيق پس از مشورت مشاوران علمي اين طرح به سؤال پيش 

گذاري ت سرمايهروزترين ارزيابي را از امنيترين و بهتوانند با ادراکشان، دقيقکه بهترين کساني که مي

يعني مديران واحدهاي توليدي از سراسر کشور در همه  ،در ايران ارائه دهند، فعاالن اقتصادي هستند

دهد تحقيق ميداني از هاي صنعتي، کشاورزي و خدمات. تجربيات داخلي و خارجي نشان ميبخش

ه بخش بزرگ ولي ويژه در کشوري کبه ،توليدکنندگان، هم بسيار گران است و هم بسيار دشوار

 طور متعارف به بهانه درگيرنامعلومي از اقتصاد آن غيرشفاف زيرزميني است و فعاالن اقتصادي آن به

 روند.نشدن با مأموران مالياتي، بيمه و... از همكاري با پرسشگران طفره مي

هاي فصلي پايش محيط هاي مجلس در تدوين و ارائه گزارشتجربه پيشين مرکز پژوهش 

هاي اقتصادي سراسر کشور بود. يعني بر تشكلهايي، صرفاً مبتنيچنين محدوديت لحاظبهوکار، کسب

هاي ارائه شد، تشكل 1395تا زمستان  1389ها که طي تابستان جامعه آماري آن سلسله گزارش

 شده در يكي از مراجع حكومتي بود.  اقتصادي رسمي ثبت
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وکار هاي فصلي پايش محيط کسبگزارش 1396كه از بهار يننكته قابل توجه در اين مورد، االبته  

ها توسط مرکز آمار و اطالعات اقتصادي اتاق بازرگاني صنايع معادن و با تغييراتي در نماگرها مؤلفه

هاي شود و با وجودي که جامعه آماري اين گزارش اعضاي اتاقکشاورزي ايران، سنجيده و منتشر مي

تقريباً اکثر توليدکنندگان کشور( هستند، اما نتايج اين بخش با نتايج ايران، اصناف و تعاون )

هاي مجلس شوراي اسالمي )با جامعه آماري وکار در مرکز پژوهشهاي پايش محيط کسبگزارش

هاي اقتصادي( شباهت و همبستگي بااليي دارد. هرچند نبايد فراموش کرد که مرکز آمار و تشكل

ها نيز شده حتي از اعضاي خود اتاقهاي تكميلان براي دريافت پرسشنامهاطالعات اقتصادي اتاق اير

 1دچار مشكل است.

گيري و ساختن ابزار هاي مالي و نيز تجربيات قبلي داخلي و خارجي، در نمونهدليل محدوديتبه 

چه هاي حاصله هرسنجش و پردازش دادهشود تا بخش پيمايشي اين تحقيق، مالحظاتي اِعمال مي

 تر انجام شود.تر و دقيقملکا

گذاري به سنجش دقيق رسانده شود و بتوان براساس براي آنكه شاخص ملي امنيت سرمايه 

اي آسان، در دسترس و قابل فهم ، الزم است تا پرسشنامهکردهاي متناوب مشخص آن را پايش دوره

جامعه آماري ما اينكه  جه بهوکار هستند، طراحي شود. با توبراي جامعه آماري که همان فعاالن کسب

هاي مختلف اقتصادي هستند، در مرحله اول الزم است تا براساس تمامي افراد فعال در حوزه

هاي مختلف هدفي را انتخاب کرده و در هر يك از شود، گروههاي مختلفي که در ادامه بيان ميخوشه

نمونه يا نفر )فعال  181ان، حداقل باشند، براساس فرمول کوکرهاي همگوني ميها که گروهآن خوشه

هاي مرحله آخر انتخاب شوند. لذا الزم است تا يك اقتصادي( در پايش و پاسخگويي به پرسشنامه

وکار در کشور در اين پايش مورد سنجش قرار گيرند. جامعه آماري فراگير از فعاالن اقتصادي و کسب

شده جهت ارائه به  هاي نهاييِ طراحي، پرسشنامهاستان کشور 31البته با توجه به لزوم پايش براساس 

خوشه  9ها و اطالعات فعاالني که در دسترس بود، سعي شد هر وکار و با توجه به دادهفعاالن کسب

هاي انتخابي براساس جدول مورگان، مورد سنجش استان کشور و با حجم نمونه 31انتخابي براي 

 جامعه نمونه قرار گيرد.

                                                 
ها از جامعه آماري اعضاي اتاق در پايش . به گفته مدير مركز آمار و اطالعات اقتصادي اتاق ايران، نرخ بازگشت پرسشنامه1

كه در آخرين  درصد بوده است. چنان 30، كمتر از 1396وكار توسط اتاق ايران در دو پيمايش اوليه سال ملي محيط كسب
گيري بوده كننده در اين طرح به روش نمونهنجا كه انتخاب فعاالن اقتصادي مشاركتاز آ»گزارش مركز مذكور آمده است: 

نياز به تكميل اطالعات توسط حجم قابل قبولي  ها به كل كشور،آوري و پردازش دادهبراي تعميم نتايج حاصل از جمع است،
نمونه )فعال  2011، 1396پايش در بهار از فعاالن اقتصادي ضرورت داشته است؛ لكن تعداد پاسخگويان در اجراي طرح 

شده  آورياقتصادي( بوده است كه كمتر از حد نصاب قابل قبول موردنظر است... لذا نتايج اين طرح در سطح تعداد داده جمع
، پايش معادن و كشاورزي ايران )مركز آمار و اطالعات اقتصادي( صنايع، ؛ ر.ك.: معاونت اقتصادي اتاق بازرگاني،«معتبر است

 . 1396 ماه، )دوره چهارم(، آذر1396تابستان  وكار ايران،ملي محيط كسب
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 گيرينه. روش نمو2-5-5

گيري، يك . در اين روش نمونهاستو تصادفي  1ايگيري خوشهگيري در اين تحقيق، نمونهروش نمونه 

ديگر،  عبارتبهشود. هايي از افراد و نه واحدهاي منفرد گرفته ميها يا خوشهنمونه تصادفي از گروه

هاي شهري، ها، بلوكستانها، مدارس، بيمارهايي هستند نظير خانوادهگيري خوشهواحدهاي نمونه

ها تهيه کرده و به روش تصادفي از بين آنها نمونه را ها و غيره. در اينجا فهرستي از خوشهدهكده

کنيم. قطعاً با توجه به ها قرار دارند مطالعه مياز خوشههريك  سپس افرادي را که در ،کنيمانتخاب مي

هاي اقتصادي در حيح و مشارکت فعال همه گروهوسعت جامعه آماري در اين تحقيق و لزوم دريافت ص

تري انجام شود که روش الوصولها با هزينه کمتر و سهلآوري دادهاين کار، لذا الزم است تا جمع

 باشد.اي اين مزيت را دارا ميگيري خوشهنمونه

د و هاي مناسب است. انتخاب مناسب تعدااي انتخاب خوشهگيري خوشهاولين مسئله در نمونه 

اعضاي درون يك خوشه اغلب از نظر فيزيكي به يكديگر دارد. حجم نمونه در هر خوشه اهميت بااليي 

ديگر ميزان اطالعات در  عبارتبهاند و در نتيجه تمايل به داشتن خصوصيات مشابهي دارند. نزديك

 .شته باشدگيري مجدد از يك خوشه تفاوت چشمگيري ندامورد پارامتر جامعه ممكن است با نمونه

يا گروه زير جهت انتخاب و ارسال پرسشنامه به اين شرح  2خوشه 9در اين تحقيق در مرحله اول،  

 :انتخاب شد

 . صنعت )شامل كليت صنعت و موارد مرتبط با ساختمان( 1

 45قسمت « ج»و بخش  38تا  15از قسمت « ت»بخش  :هاي آيسيكشده براساس بخش تشكيل

 نگلداري. زراعت، باغداري و ج2

 02( و 011،014،015)01هاي ، قسمتي از بخش«الف»بخش  :هاي آيسيكتشكيل شده براساس بخش

 . دامداري، مرغداري، پرورش كرم ابريشم و زنبور عسل، شكار و ماهيگيري3

  014و  013هاي قسمت« الف»و از بخش 05قسمت « ب»بخش  :هاي آيسيكشده براساس بخش تشكيل

هاي خدماتي جنبي استخراج نفت و نفت خام و گاز طبيعي و فعاليت . معدن )بدون بخش4

 هاي اكتشافي( استثناي بررسيگاز به

 14و  10،12،13هاي قسمت« پ»بخش  :(ICIC) هاي آيسيكشده براساس بخش تشكيل

 . نفت خام و گاز طبيعي، تأمين آب و برق و گاز 5

با عنوان اصلي تأمين « ث»و بخش  11ت قسم« پ»بخش  :هاي آيسيكبراساس بخش شدهتشكيل 

 41و  40هاي برق و گاز و آب قسمت

                                                 
1. Cluster Sampling  

سنجي، هاي مورد نياز از فعاالن اقتصادي، در اولين اجراي اين شاخصاطالعات و داده نبودهاي مالي و دليل محدوديت. به2

 اورزي و خدمات مورد استفاده قرار گرفت.خوشه صنعت و معدن، كش سهگفته، خوشه پيش 9جاي به
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 هتل و رستوران( . خدمات شخصي )6

 55قسمت  «ح»بخش  :هاي آيسيكبراساس بخش شدهتشكيل 

 فروشي(فروشي و خردهنقل، انبارداري، ارتباطات و عمدهو. خدمات توزيعي )حمل7

« چ»بخش  و 64و 61،62،63، 60هاي قسمت «خ»ش بخ :هاي آيسيكبراساس بخش شدهتشكيل 

 52و  51، 50هاي قسمت

 وكار( هاي كسببانك، بيمه، مستغالت اجاره و فعاليت گري مالي،. خدمات توليدي )واسطه8

هاي قسمت« ذ»و بخش  67و 66، 65هاي قسمت« د»بخش  :هاي آيسيكبراساس بخش شدهتشكيل 

 74و  73،72،71،70

هاي ت اجتماعي )آموزش، بهداشت و مددكاري اجتماعي و ساير فعاليت. ساير خدما9

 خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي(

« س»و بخش  85قسمت « ژ»و بخش  80قسمت « ز»بخش  :هاي آيسيكبراساس بخش شدهتشكيل 

 93و  90،91،92هاي قسمت

بخش با توجه به ينانها سعي شد براي رعايت يك استاندارد قابل قبول و اطمدر انتخاب خوشه 

ها و صنايع و ها و قسمتگانه از تلفيق بخش 9اي هاي ملي، مجموعهو حساب ICICبندي طبقه

ها و اطالعات در دسترس بر افزايش دقت کار، متناسب با دادهخدمات و کشاورزي انتخاب شود تا عالوه

 ريم.عمل آوانيم سنجش قابل قبولي از آنها بهوکار بتواز فعاالن کسب

 . پرسشنامه3-5-5

 هاي انتخابها و مؤلفهوکار، سعي شد ويژگيدر طراحي و انتخاب پرسشنامه نهايي براي فعاالن کسب

داده پيمايشي ارائه شده، با ادبياتي صريح، شفاف و ساده مورد پرسش واقع شوند  21صورت شده که به

ت، مفاهمه و برداشت يكساني داشته وکار از سطوح متفاوت تحصيالت از سؤاالتا همه فعاالن کسب

 باشند.

هاي وکار که طي سالهاي فصلي پايش کسبها در گزارشپژوهش با توجه به تجربيات مرکز 

عمليات ميداني با روش ارسال دورنگار و پيگيري تلفني و کنترل و تأييد  26طي  1395 - 1389

ها در آوري و وارد کردن دادهشد و جمعم ميهويت پرکننده پرسشنامه با استفاده از نظرکارشناسي انجا

گرفت، تيم تحقيق پيشنهاد کرد صورت دستي از روي کاغذهاي رسيده انجام ميهاي اکسل، بهفايل

ها، هزينه آوري پرسشنامهبراي پرهيز از خطاي انساني و نيز افزايش دقت و سرعت در توزيع و جمع

گذاري با ابزار يات ميداني سنجش شاخص امنيت سرمايهکمتر و دريافت تعداد بيشتر پرسشنامه، عمل

 هاي تلفن همراه انجام شود.رساناينترنت و پيام
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هاي تلگرام رسانيك سايت و يك ربات در پيام 1396براي تحقق اين هدف طي تابستان تا پاييز  

در اين  نظرره همراه افراد جامعه آماري موردتالش شد شماهمزمان  و سروش سفارش داده شد و

 تحقيق گردآوري شود.

 :زير اجرا شد ترتيببه 1396عمليات ميداني اين تحقيق در زمستان 

 . تعريف و تعيين جامعه و حجم نمونه.1 

 هاي همراه فعاالن اقتصادي منتخب.. گردآوري شماره2 

ها و ربات مخصوص اين مطالعه پژوهش سازي پرسشنامه در سايت مرکز. سفارش و آماده3 

 هاي وارده از هر دو مسير در فايل اکسل يكساني تحميع شوند.نحوي که دادهبه

هاي منتخب و دعوت به پرکردن پرسشنامه اين تحقيق . ارسال پيامك براي شماره همراه نمونه4 

 ها يا ربات تلگرامي.پژوهش در سايت مرکز

 1شده. تعيين هايپرسشنامه با وجود سهم الزم از خوشه 181. پيگيري حصول حداقل 5 

 بات مخصوص اين مطالعه.رآوري شده در خروجي مشترك سايت و هاي جمع. پردازش داده6 

                                                 
با توجه به محدوديت بودجه و آزمايش سامانه طراحي شده، مقرر شد  1396. در اولين عمليات ميداني در زمستان 1

هاي اقتصادي معدن و خدمات باشند و ارزيابي رؤساي تشكل ،صورت استاني و نيز سه حوزه كشاورزي، صنعتها بهخوشه
 ابر فعاالن اقتصادي عادي مؤثر. با ضريب دو بر
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 رسان و سايتمتن پرسشنامه الكترونيك موجود در ربات پيام

 سالم.

هاي مجلس خوش آمديد. هدف اين سامانه، دريافت ارزيابي فعاالن به سامانه نظرخواهي مرکز پژوهش

گذاري در ايران براي انتقال به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ت امنيت سرمايهاقتصادي از وضعي

 است.

دار پيوست، نمايندگان مجلس را از وضعيت سؤال گزينه 23لطفاً با پاسخ صادقانه و منصفانه به  

 هاي شما کامالً محرمانه و امانت خواهد ماند.ماه اخير مطلع فرماييد. پاسخ سهامنيت اقتصادي طي 

 با تشكر فراوان از مشارکت شما

 دکتر احسان خاندوزي 

 هاي مجلس شوراي اسالميمديرکل دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش

 

 *کم *تا حدودي *زياد هاي *خيلي زيادبا انتخاب يكي از گزينه ترتيببهسؤال زير  21در 

 بفرماييد. 1396شما طي پاييز گذاري در استان *خيلي کم، ارزيابي خود را از وضعيت امنيت سرمايه

 

 ثبات اقتصاد كالن در استان شما :زيرشاخص امنيت اقتصادي

 وکار شما چقدر ثبات داشته است؟ماه اخير قيمت مواد اوليه در کسب سه. در 1

 *خيلي کم  *کم  *تا حدودي  *زياد  *خيلي زياد

 

 هاي اجراييپذيري مقررات و رويهبينيثبات و پيش :زيرشاخص امنيت اقتصادي

 وکار شما چقدر ثبات دارند؟. قوانين و مقررات مربوط به کسب2

 *خيلي کم  *کم  *تا حدودي  *زياد  *خيلي زياد

 

بيني وکار شما چقدر ثبات دارد يا قابل پيش. تصميمات مسئوالن استاني يا محلي مؤثر بر کسب3

 است؟

 *خيلي کم  *کم  *تا حدودي  *زياد  *خيلي زياد

 

 وکار، براي شما و همكارانتان چقدر روشن و قابل فهم است؟وانين و مقررات مربوط به کسب. ق4

 *خيلي کم  *کم  *تا حدودي  *زياد  *خيلي زياد
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 تعريف و تضمين حقوق مالكيت :زيرشاخص امنيت اقتصادي

ان اعتماد هاي استموقع و منصفانه حق در دعاوي تجاري و مالي، چقدر به دادگاه. براي احقاق به5

 داريد؟

 *خيلي کم  *کم  *تا حدودي  *زياد  *خيلي زياد

 

. مراجع انتظامي )پليس( استان در رسيدگي به شكايت فعاالن اقتصادي چقدر سرعت عمل و تعهد 6

 دارند؟

 *خيلي کم  *کم  *تا حدودي  *زياد  *خيلي زياد

 

 صصي است؟. رسيدگي به دعاوي تجاري در مراجع قضايي استان شما چقدر تخ7

 *خيلي کم  *کم  *تا حدودي  *زياد  *خيلي زياد

 

 شفافيت و سالمت اداري  :زيرشاخص امنيت اقتصادي

 وکار شما، توزيع کاالي قاچاق چقدر رواج دارد؟. در کسب8

 *خيلي کم  *کم  *تا حدودي  *زياد  *خيلي زياد

 

 اران شما قرار دارد؟وکار، چقدر در دسترس عموم همك. اطالعات مورد نياز براي کسب9

 *خيلي کم  *کم  *تا حدودي  *زياد  *خيلي زياد

 

 کنيد در ادارات، رشوه چقدر رواج دارد؟. فكر مي10

 *خيلي کم  *کم  *تا حدودي  *زياد  *خيلي زياد

 

 کنيد در ادارات، اِعمال نفوذ و تباني در معامالت چقدر رواج دارد؟. فكر مي11

 *خيلي کم  *کم  دودي*تا ح  *زياد  *خيلي زياد

 

 فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي :زيرشاخص امنيت اقتصادي

 کالهبرداري يا تقلب در بازار و ميان همكاران شما چقدر رواج داشته است؟ . در سه ماه اخير12

 *خيلي کم  *کم  *تا حدودي  *زياد  *خيلي زياد
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 ي( در بازار شما چقدر رواج داشته است؟. وفاي به عهد در اجراي قرارداد )کتبي يا شفاه13

 *خيلي کم  *کم  *تا حدودي  *زياد  *خيلي زياد

 

 اند؟هاي دولتي در قرارداد با فعاالن اقتصادي چقدر به عهد خود وفا کرده. دولت و شرکت14

 *خيلي کم  *کم  *تا حدودي  *زياد  *خيلي زياد

 

 اند؟ههاي خود عمل کرد. مسئوالن ملي چقدر به وعده15

 *خيلي کم  *کم  *تا حدودي  *زياد  *خيلي زياد

 

 اند؟هاي اقتصادي خود عمل کرده. مسئوالن استاني و محلي چقدر به وعده16

 *خيلي کم  *کم  *تا حدودي  *زياد  *خيلي زياد

 

 مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض :زيرشاخص امنيت اقتصادي

 هيزات( در بازار شما چقدر رواج دارد؟ . سرقت اموال )پول نقد، کاال، تج17

 *خيلي کم  *کم  *تا حدودي  *زياد  *خيلي زياد

 

 . استفاده غيرمجاز از نام و عالئم تجاري در بازار شما چقدر رواج دارد؟18

 *خيلي کم  *کم  *تا حدودي  *زياد  *خيلي زياد

 

 عملكرد دولت :زيرشاخص امنيت اقتصادي

 ادارات دولتي چقدر راحت است؟ . احقاق حقوق قانوني در19

 *خيلي کم  *کم  *تا حدودي  *زياد  *خيلي زياد

 

 وکار و بازار شما اختالل ايجاد کرده است؟هاي خارجي چقدر در کسب. تحريم20

 *خيلي کم  *کم  *تا حدودي  *زياد  *خيلي زياد

 

 کنند؟مي گذاري حمايت. مسئوالن استان شما مجموعاً چقدر از داوطلبان سرمايه21

 *خيلي کم  *کم  *تا حدودي  *زياد  *خيلي زياد
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 دو سؤال نهايي

 دارد؟ )فقط يكي را عالمت بزنيد( هاي اقتصادي قراريك از بخش. حوزه کاري شما در کدام22

o  صنعت 

o زراعت يا باغداري 

o دامداري يا شيالت 

o معدن و صنايع مربوطه 

o   نفت، گاز، آب و برق 

o  و...( گردشگري )هتل، رستوران 

o فروشيبارداري، ارتباطات، عمده يا خردهونقل، انحمل 

o  بانك، بيمه، مسكن 

o آموزش، بهداشت يا ساير خدمات اجتماعي 

 

 وکار اصلي شما در کدام استان قرار دارد؟ )فقط يكي را عالمت بزنيد(. کسب23

 استان 31نام 

 

 ان مجلس شوراي اسالمي.هاي بازار به نمايندگبا تشكر از همكاري شما در اعالم واقعيت

 

 بنديجمع. 6-5

گذاري قابل قبول، الزم دنبال آن بوديم که براي داشتن يك اقتصاد با امنيت سرمايهدر اين تحقيق به

 شده در اين تحقيق، در شرايط قابل قبولي باشند. مؤلفه شناسايي 38و  هفت نماگراست 

گذاري، ت که با ارزيابي شاخص ملي امنيت سرمايهگذاري در ايران اين اسسنجش امنيت سرمايه هدف از 

کشور، هاي اجرايي و دستگاههاي اقتصادي يك از بخشسازان نشان دهيم که کدامبه سياستمداران و تصميم

 تر با فعاالن اقتصادي هستند. براي رفتار مناسب بيشترنيازمند کار بيشتر، اصالح و دقت نظر 

گذاري در ايران است و نيز با انجام و وليه در حوزه سنجش امنيت سرمايهبا انتشار اين گزارش که گام ا 

ساز و سياستگذار به موضوع امنيت رود توجه محافل تصميمهاي فصلي منتج از آن، انتظار ميانتشار تحقيق

گذاري، سياستگذاران و مسئوالن توسعه ادبيات و گفتمان امنيت سرمايهبا گذاري جلب شود و سرمايه

امنيت  رهاي خود برفتار و تصميمو آثار گيري به عواقب نيز هنگام تصميم هاي اجراييگاهدست

تدريج با سنجش مستمر اين به تاکشور توجه بيشتري نمايند و کل استان خود  و گذاري منطقهسرمايه

 گذاري در ايران، بهبود يابد. ها و نماگرهاي امنيت سرمايهمجموعاً مؤلفه ،شاخص
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 هاتپيوس

 پرسشنامه ديماتل

 گذاري در ايران بر نماگرها(هاي سنجش امنيت سرمايهكننده ميزان تأثير مؤلفه)بررسي

 مقابل هر رديف، با زدن عالمت تعيين کنيد آن رديف چقدر بر نماگر مربوط تأثير دارد؟  لطفاً

 

 ها بر نماگرها. ميزان تأثير مؤلفه1جدول 

 نظروردميزان تأثير مؤلفه بر نماگر م

 خيلي زياد زياد متوسط كم اهميتبي ها و نماگرهامؤلفه

0 1 2 3 4 

 . تعريف و تضمين حقوق مالكيت1نماگر 

موقع و منصفانه حق گاه قضايي براي احقاق بهدست بهميزان اعتماد      

 در دعاوي تجاري 

رسيدگي به شكايت  سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامي )پليس( در     

 عاالن اقتصاديف

 ميزان تخصصي بودن رسيدگي به دعاوي تجاري در مراجع قضايي     

 موقع احكام مراجع قضايي اجراي کامل و ب     

 ميزان رسيدگي به اختالفات تجاري از طريق داوري      

 هااهتمام دادسراها به رسيدگي کامل به شكايت     

 هابه شكايتاهتمام دادسراها به رسيدگي سريع      

 . ثبات اقتصاد كالن2نماگر 

 ثبات قيمت مواد اوليه      

 ثبات نرخ تورم     

  ثبات نرخ ارز     

 هاي اجراييپذيري مقررات و رويهبيني. ثبات و پيش3نماگر 

هيئت  پذيري قوانين و مقررات )مصوبه مجلس يابينيثبات يا پيش     

 دولت يا وزرا(

و تصميمات مسئوالن  اجرايي هايپذيري رويهبينيپيش ثبات يا     

 استاني 

 وکار روشن و غيرقابل تفسير بودن قوانين و مقررات ناظر به کسب     

 ثبات مسئوالن استاني     

 . شفافيت و سالمت اداري4نماگر 

 توزيع کاالي قاچاق به ضرر بخشي از فعاالن اقتصادي در بازار     

 والنئهاي مسآزاد و عمومي به اطالعات و تصميم دسترسي     

 ميزان شيوع رشوه در ادارات حكومتي     

 ميزان شيوع اِعمال نفوذ و تباني در معامالت حكومتي     
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 نظروردميزان تأثير مؤلفه بر نماگر م

 خيلي زياد زياد متوسط كم اهميتبي ها و نماگرهامؤلفه

0 1 2 3 4 

 . فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي5نماگر 

 وجود کالهبرداري يا تقلب در بازار     

 قرارداد کتبي يا شفاهي در بازارميزان وفاي به عهد در اجراي      

 وفاي به عهد در اجراي قراردادها توسط دولت     

 شده هاي دادهعمل مسئوالن ملي به وعده     

 شدههاي دادهعمل مسئوالن محلي به وعده     

 هزار نفر جمعيت(  100 رازاي ههاي خيانت در امانت )بهد پروندهتعدا     

 هزار نفر جمعيت(  100ازاي هر هاي مطالبه طلب )بهروندهتعداد پ     

 هاي برگشتيدرصد چك     

 هزار نفر جمعيت( 100ازاي هر هاي کالهبرداري )بهتعداد پرونده     

 مال شهروندان از تعرض . مصونيت جان و6نماگر 

 آالت()پول نقد، کاال، تجهيزات و ماشينسرقت مالي      

 ده غيرمجاز از عالئم تجاري يا مالكيت معنويسرقت يا استفا     

هزار  100ازاي هر با موضوع سرقت مستوجب تعزير )به هايشكايت     

  نفر جمعيت(

 هزار نفر جمعيت(  100 رازاي ههاي با موضوع تصرف عدواني )بهيتشكا     

  هزار نفر جمعيت( 100 رازاي ههاي با موضوع مزاحمت ملكي )بهشكايت     

 هزار 100ازاي هر هاي با موضوع ضرب و جرح عمدي )بهشكايت     

 نفر جمعيت( 

 هزارنفر جمعيت(  100ازاي هر تعداد تصادف منجر به فوت يا جرح )به     

 ضريب نفوذ بيمه      

 . عملكرد دولت7نماگر 

 هاي خارجياثر اعمال تحريم وکار و درآمد براختالل در کسب     

 سهولت احقاق حقوقي قانوني شهروندان در ادارات     

 گذاريحمايت و همراهي مقامات استاني از داوطلبان سرمايه     

 

طراحي  2هاي ذکر شده در باال، پرسشنامه ديماتل ذيل در جدول براساس نماگرها و مؤلفه

واهيم بدانيم که براساس اثر خهستيم و مي هادهي به نماگرها و مؤلفهدنبال وزنشود. در اين کار بهمي

يك از موارد بر روي کل سيستم، اثرگذار از بقيه است. يعني ميزان اثرگذاري نماگرها بر ، کدامعلي

 کنيمپر مي 4تا  0هاي س اين ارزيابي، جدول پيوست را براساس نمرهسنجيم. براسايكديگر را مي

 .ميت(اه= بي0= کم، 1= متوسط،  2= زياد ،3= خيلي زياد، 4)

بر مؤلفه ثبات  بار ميزان تأثيرگذاري مؤلفه تعريف و تضمين حقوق مالكيتعنوان مثال يكبه

شود و بار ديگر گذاشته مي 4تا  0، نمره از 2ستون  1شود و در سلول رديف گذاري مياقتصادي نمره
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صورت برعكس( ميزان تأثيرگذاري مؤلفه ثبات اقتصادي بر مؤلفه تعريف و تضمين حقوق مالكيت )به

 شود.گذاشته مي 4تا  0، نمره از 1ستون  2شود و در سلول رديف گذاري مينمره

ها از منظر جامعه نخبگاني مذکور، ميزان سنجش تأثيرگذاري مؤلفهفرآيند  تر، طيعبارت روشنبه

 بر هم، آشكار خواهد شد. Aبر Bو مؤلفه  Bبر Aدر هر دو حالت اثرگذاري مؤلفه

 

 ان تأثير نماگرها بر نماگرها. ميز2جدول 

7 6 5 4 3 2 1 

عملكرد  رديف مؤلفه

 دولت

مصونيت 

جان و مال 

شهروندان 

 از تعرض

فرهنگ وفاي 

به عهد و 

صداقت و 

 درستي

شفافيت 

و سالمت 

 اداري

ثبات و 

پذيري بينيپيش

مقررات و 

 هاي اجراييرويه

ثبات 

اقتصاد 

 كالن

تعريف و 

تضمين 

حقوق 

 مالكيت

      
0 

تعريف و تضمين 

 حقوق مالكيت
1 

     
0 

 
 2 ثبات اقتصاد کالن

    
0 

  

ثبات و 

پذيري بينيپيش

هاي مقررات و رويه

 اجرايي

3 

   
0 

   

شفافيت و سالمت 

 اداري
4 

  
0 

    

فرهنگ وفاي به عهد 

 و صداقت و درستي
5 

 
0 

     

مصونيت جان و مال 

 شهروندان از تعرض
6 

0 
      

 7 عملكرد دولت
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 منابع و مآخذ

شناسي. ترجمه براهني و ، ال. و ريچارد، اس اتكينسون و ارنست، آر هيلگارد، زمينه رواناتكينسون، ريتا .1

 .1380، ديگران، جلد دوم، تهران، انتشارات رشد

هاي مجلس پژوهش ، مرکز«المللي ريسك کشوريمعرفي و نقد شاخص راهنماي بين» .احمديان، مريم .2

 .1390 ماه، دي12182، شماره مسلسل شوراي اسالمي
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 .1387، 30علوم اقتصادي، سال هشتم، ش
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 .1393ماه دي، 14110مسلسل  مارهش، «2013مالكيت 
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 .1394، پاييز  68ش  فصلنامه مطالعات راهبردي بسيج، سال هجدهم،
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 .1390، 2ش  و توسعه اقتصادي، سال اول،
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 .1390، 16ش  ،4دوره  ،وري )فراسوي مديريت(مديريت بهره .54

شماره مسلسل  ،«عدم امنيت اقتصادي و فرار سرمايه از ايران»هاي مجلس شوراي اسالمي، مرکز پژوهش .55

 .1379 ماه، ارديبهشت2405543

www.irpublicpolicy.ir



 

 ____________________________________________________________  

 

 

95 
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 15852 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
 ، شاخص و نماگرهاچارچوب مفهومي، روش گذاري در ايرانسنجش امنيت سرمايه :عنوان گزارش

 )ويرايش اول(

 

 

 (وکارمطالعات محيط کسبگروه ) اقتصاديمطالعات  :نام دفتر

 امير سياح، ايمان تهراني، مريم احمديان، احمد مرکزمالميريسيد :كنندگانتهيه و تدوين

 جعفر خيرخواهان :علمي ناظر

راد، محمد بحرينيان، محمود احمدپور دارياني، علي اسداللهي، مرتضي ايماني :مشاوران علمي

 صومعه، سيدبهزاد پورسيد، جمشيد تقسيمي،الفضل پاسبانيلطفعلي بخشي، حميد پاداش، ابو

احسان آرمان خالقي، سيد محمدرضا حسيني،سيد بحريني،زادهمحمدحسين حسين، سيدرضا حجازي

بهروز زمردپوش،  رضا زعفريان، رناني،ضياءالدين خرمشاهي، محمد خطيبي، محسن سيدخاندوزي، 

تمر، زادهپور، سعيد قاسمياردکاني، رحيم فرضيفر، علي شمسياسر سبحانيسيد  حسن سبحاني،

 کار شيرازي، حسين نقرهمينا مهرنوش،  نوروز کهزادي، سيدجعفر مرعشي، هادي مظاهري،

 کرمانشاهيساالر معيني

 شهرکي )دفتر مطالعات حقوقي(رضا نيازي :همكار

 هاي اقتصاديمعاونت پژوهش :يمتقاض

 محسن مقيسه :ويراستار تخصصي

 ـــــــ :ير ادبراستايو

 

 

 :هاي كليديواژه
 امنيت اقتصادي .1

 گذاريامنيت سرمايه .2

 حقوق مالكيت .3

 شاخص ملي .4

 وکارمحيط کسب .5
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