70

ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت ها و
اجبار طرف های قرارداد به انجام تعهدات

4.61

4.81

-4

ضعف نظام توزیع و مشکالت رساندن محصول به
دست مصرف کننده

4.7

5.53
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میانگین

6.13

5.11
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با مالحظه جدول فوق مش��اهده میش��ود تغییراتی که در ارزیابی و اس��تخراج
دادههای پرسشنامهای که توسط تشکلهای پنج گانه استان کرمان تکمیل شده
و بر اساس آن رتبه کسب و کار استان تغییر قابل مالحظهای داشته است متاثر از
مولفههایی بوده که این شاخصها مانند بیثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید
و سرمایهگذاری تعرفه پایین کاالی وارداتی و رقابت غیر منصفانه محصوالت رقابت
خارجی در بازار و ...ش��اخصهایی در سطح ملی هستند .که ضمن آنکه تغییرات
محسوسی هم اتفاق نیفتاده اس��ت و در حالی که در شاخصهایی که تا حدودی
می توان به استان نسبت داد مانند مشکل دریافت تسهیالت از بانکها ،برگشت
چکهای مشتریان ،ضعف دادسراها ،تغییر چندانی نکرده و در مواردی منفی هم
بودهاند .لذا به نظر میرسد این ارزیابی محیط کسب و کار که به موجب آن ارتقاء
قابل توجهی در رتبه اس��تان کرمان اتفاق افتاده از دقت قاب��ل قبولی برخوردار
نیست .گر چه اس��تان با جدیت مدیریت عالی و توجه ویژه به پارامتر های پایش
محیط کسب و کار تالشهای بسیار زیادی در بهبود محیط کسب و کار و تسهیل
فرایندهای پیچیده اداری انجام شده و شخصا استاندار محترم به موضوع اشراف
دارند و به طور محسوسی پیشرفت کارها تسهیل شده است اما به دلیل اینکه این
حساسیتها و دقت نظرها در س��طح مدیریت عالی انجام میشود ،هنوز در بدنه
اجرایی استان هماهنگی الزم را به وجود نیاورده است.
فضای کسب و کار با آنکه بسیار بهتر شده اما هنوز با وضع مطلوب فاصله زیادی
دارد و نمی توان به رتبه بندی اعالم شده اکتفا نمود و باید تالشهای در حال انجام
را وسعت و عمق بخشیده و فضای کسب و کار استان باز تعریف و معیارهای خاص
استان را تدوین کرد چرا که چون در تحلیل فوق دریافتیم که نه شاخصهای بانک
جهانی و نه شاخص های مرکز پژوهشهای مجلس نمیتواند معیارهای دقیقی
برای پایش محیط کسب و کار استان باشد و در این راستا باید توجه نماییم .
اوالً:محیط کسب و کار تقریباً عملکرد همه دستگا هها و نهادهای کشور از نیروی
انتظامی و دادگستری گرفته تا شورای فرهنگی عمومی و نمایندگی های سیاسی
کشور در خارج را در بر میگیرد لذا بهبود محیط کسب و کار به یک حرکت جدی و
جمعی و اراده قوی مسئوالن اجرائی ،قضایی وتقنینی نیاز دارد که قبل از هر اقدام
باید این اجماع در استان کرمان به وجود آید.
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی چون با عضویت مدیران عالی هر سه
قوه و مدیران تشکل ها و شرکت های بخش خصوصی تشکیل می شود لذا میتواند
نهادی موثر در هم افزایی همه فعالیت های استان برای بهبود شاخص های محیط
کسب و کار باشد .
ثانیاً  :تا زمانی که محیط کسب و کار بهبود نیابد بهبود عملکرد بنگاهها و به طور
کلی رشد بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود .
ثالثاً :باید بدانیم تنها خصوصی سازی ،اعطای وام به طرحهای تولیدی و زیر ساخت
ها برای رشد مستمر سرمایه گذاری کافی نیست و نیاز به عامل اساسی دیگری به
نام محیط کسب و کار و فضای مساعد سرمایه گذار است.
رابعاً  :بهبود مستمر محیط کس��ب و کار ارتباط مستقیمی به باال رفتن شفافیت
اقتصادی دارد و محیط کسب و کار در شرایطی که فساد اداری همه گیر بشود و
هزینه های رسمی بودن اقتصاد باال باشد بهبودی نخواهد یافت.
لذا برای تعریف و تحلیل دقیق و جامع محیط کسب و کار ،تعیین معیارهای بومی
برای سنجش این محیط تدوین روش هایی برای پایش دقیق این سنجش  ،راههای
بهبود این شاخص ها و ایجاد محیط کسب و کار پیش برنده و فعال و نشاط آور باید
مطالعات کامل انجام شود که اتاق کرمان این مهم را به عهده گرفته و در حال انجام
آن است و از طرف اتاق ایران  ،اتاق کرمان به عنوان پایلوت این موضوع انتخاب شده
است که با توجه به اهمیت مطلب ونقش بسیار بسزایی که یک محیط کسب و کار
مطلوب در توسعه پایدار اس��تان دارد ،مدیریت اتاق کرمان با جدیت اقدام و همه
حمایتهای الزم را انجام خواهد داد .
* نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمان

ضرورت تغییر بنیادی در رابطه مردم و دولت

توسعه اقتصادی
نیازمند جراحی ساختارها
توس��عۀ اقتص��ادی ( Economic
 )Developmentچیس��ت و تغیی��رات
س��اختاری ب��ه چ��ه مفهوم��ی اس��ت؟ چه
ارتباطی بین تغییرات س��اختاری و توس��عۀ
اقتصادی وج��ود دارد؟ توس��عۀ اقتصادی از
جمله واژههایی که همواره در محافل علمی
*
بهروز جعفرزاده
و سیاسی شنیده میشود .توسعۀ اقتصادی را
میتوان یکسری تغییرات و تحوالت بنیادی
در س��اختارهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاس��ی و  ،...که منجر به
تبدیل یک جامعۀ س��نتی به یک جامعۀ صنعتی و مدرن میشود ،تعریف
کرد .فرآیند توسعۀ اقتصادی در چارچوب تحلیل تاریخی از توسعه ،حکایت
از تغییرات س��اختاری در ارزشها و نهادهایی دارد که زمینهساز تحوالت
اقتصادی بودند؛ تحوالت ارزشی در دوران رنسانس و شکلگیری و تکامل
نهادهای حقوق مالکیت و پایهریزی حاکمیت قانون برای مش��ارکتهای
فراگیر مردمی در نیل به آرمانهای ملی ،رواج تفکر علمی و سلطۀ عقالنیت
بر رفتار اقتصادی بشر از جمله تحوالت ساختاری غیراقتصادی هستند که
دگرگونیهای ساختاری اقتصاد را موجب شدند.
واژۀ ساختار ( )Structureدر مباحث توس��عه و تاریخ اقتصادی به سهم
نس��بی بخشها در اقتصاد ،در خصوص تولید و عوامل مورد اس��تفادۀ آنها
اطالق میش��ود .از دیدگاه چنری ( ،)1986 ,Cheneryانباشت سرمایه
فیزیکی و انس��انی و تغیی��ر در ترکیب تقاض��ا ،تجارت ،تولید و اش��تغال،
محورهای ب��ار ِز اقتصادیِ دگرگون��ی و انتقال س��اختاری (Structural
 )Transformationاست .تغییر ساختاریِ ()Structural Change
اقتصاد را میتوان تغییر توازن تولید ،تجارت ،درآمد و اش��تغال بخشهای
مختلف اقتص��ادی ،از بخشهای اولیه (کش��اورزی ،مع��دن و  )...به ثانویه
(صنایع تولیدی و ساخت و ساز) ،و به بخشهای سوم و چهارم (گردشگری،
صنایع بانکی ،نرم افزار و  ،)...تعریف کرد.
در یک سطح ظریف ،تغییر ساختاری به تغییر در ساختار اقتصاد اشاره دارد،
اما در سطحی وسیعتر ،تغییر ساختاری شامل تغییرات اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی و دیگر تغییرات است .بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،در حال
گذار از اقتصاد برنامهریزی متمرکز به اقتصاد بازارمحور هستند ،حال آنکه
این گذار به وضوح پیامدهای اقتصادی گستردهای دارد که بسیار بیشتر از
یک تغییر اقتصادی ،و مستلزم تغییر بنیادی در رابطه میان مردم و دولت،
و در واقع در نگرش و طرز تفکر و جهانبینی افراد است .ساختار خانواده نیز
دستخوش تغییری عمده در این کشورهاس��ت .بهعنوان مثال ،مهاجرت
بخش بزرگی از کارگران روستایی به مناطق شهری به تغییر ساختار خانواده
از خانوادۀ گسترده به خانوادۀ هستهای میانجامد که در عین حال این پدیده
به تسریع روند شهرنشینی و گسترش تولید و بخش خدمات منجر میشود.
طبق تعریفی که از توسعۀ اقتصادی ارائه شد ،فرآیند توسعه نیازمند تغییر
ساختار اقتصادی ،از سمت کشاورزی به سوی صنعت و خدمات است .ترکیب
سه بخش فوق در هر کشوری نسبت به کشورهای دیگر متفاوت است .هرچه
کشور در جهت تغییر ساختار تحولپذیرتر باشد سریعتر فرآیند توسعه را طی
خواهد کرد .باید توجه کرد که تغییر ساختار از کشاورزی به صنعت موجب
کاهش تولید بخش کشاورزی نمیشود ،بلکه بازدهی نیروی کار و سرمایه را
در این بخش افزایش میدهد و در واقع صنعتی شدن موجب میشود تا بخش
کشاورزی با همان امکانات قبلی ،تولید بیشتری داشته باشد و یا همان تولید
قبلی را با امکانات کمتری ایجاد نماید .بنابراین اختالف کشورها از نظر سطح
توسعهیافتگی به تغییرات ساختاری اقتصاد آنها بازمیگردد.

