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1اقدامات ابتكاري براي سنجشو كاهش بار مقررات

 تعريف بار مقررات: مقدمه

و كاهش بار مقررات، به اولويت اصالح نظام متعهد به اجراي،طوري كه امروزهبه.در جهان تبديل شده استها بسياري از دولتهاي مقرراتگذاري

از هاي اصالح مقرراتگذاري شده طرح و همچنين بار رعايت مقررات برعهده شركت اند تا و اجراي مقررات بكاهند و بار وضع مقررات هاي كوچك

.را تعديل كنند يا كاهش دهند)هاSME(متوسط 

به بار ناشي از مقرراتگذاري حكومت را مي و مزاحمت دولت در عمليات كسب توان الزامات كار، هزينه مربوط به رعايتو ويژه مالي دخالت

و پاسخ به تقاضاهاي اطالعاتي ازسوي حكومت تعريف كردالز مي. امات قانوني به از مصاديق بار مقررات توان به موانع اداري، عدم ارائه خدمات

و ناكامي مشتري، تأخيرها، نااطميناني »ريابتكار كاهش بار تشريفات ادا«عنوان نمونه،به. ساالري دولتي اشاره كرد ها در مواجهه با ديوان ها

)PBRI(2مي در كانادا به اين منظور طراحي شده است تا وظايفي را كه مقررات برعهده كسب بارهاي اداري. گذارد را سبك كند وكارهاي كوچك

مي» ابتكار كاهش بار تشريفات اداري«توسط  و هزينه«: شود اينچنين تعريف و مقرراو هايي كه كسب منابع و رعايت قواعد ت كارها براي آگاهي

.»كنند صرف مي

و هزينه برخي نمونه.1 از بار  هاي مقرراتگذاري ها

مي. بار مقرراتگذاري انجام شده است از كشورها، مطالعاتي براي برآورد هزينهيدر تعداد هاي بار دهد كه هزينه برآوردهاي صورت گرفته نشان

:گير هستندگونه كه در نمونه مطالعات زير نشان داده شده است، چشم اداري، آن

و همكاريـ نظرسنجي انهيهاي رعايت امور اداري براي هر شركت، سال نشان داد كه ميانگين هزينه) 2001(هاي اقتصادي سازمان توسعه

به 27,500 به. دالر آمريكاست 4,100ازاي هر كارگر دالر آمريكا يا  51,100از: ازاي هر شركت در بين كشورها تفاوت چشمگيري دارد برآوردها

به بنگاه. دالر در نيوزلند 8,900دالر در كشور پرتغال تا ازيطور متوسط سال هاي كوچك، تا 4,600انه به 5,500دالر ازاي هر كارگر، در مقابل دالر

با بنگاه به 900هاي بزرگ مي دالر مي. كنند ازاي هر كارگر هزينه دالر 17,000زان يك بررسي همچنين برآوردهاي بار مالي مقرراتگذاري را به

شده) درصد35(و اشتغال) درصد46(هاي رعايت امور اداري، صرف رعايت مقررات مالياتي اكثريت هزينه.ه استازاي هر كارگر نشان داد به

و سهم مقررات زيست .تر است پايين) درصد19(محيطي است

و دولت و محلي در كانادا، تي، منطقههاي ايالـ در يك پژوهش چنين برآورد شده است كه دولت فدرال ميليارد دالر بابت اجراي2/5اي

به آنها همچنين برآورد كرده. اند هزينه كرده 1998-1997هاي مقرراتگذاري خود در سال فعاليت ازاي هريك دالري كه دولت صرف اجراي اند

مي20كند، بخش خصوصي مقررات مي در دالر براي رعايت آن مقررات هزينه و ميكند ميليارد 103شود كه بخش خصوصي هزينه نتيجه برآورد

.دالري را متحمل شده است

و هلند، بين) 2005(اي در بانك جهانيـ مطالعه درصد كل مخارج دولت را صرف11تا8چنين نتيجه گرفت كه سوئد، انگلستان، نروژ، بلژيك

ميو اجراي مقررات كسب اد هزينه. كنند كار و متوسط متحمل شده اري كه بنگاههاي رعايت امور به هاي كوچك درصد از توليد4طور متوسط اند،

ميو ناخالص داخلي بخش كسب از(دهد كار در كشورهاي مورد بررسي توسط بانك جهاني را نشان درصد7درصد در فنالند تا حدود2از كمتر

در8/1تا2/1باعث كاهش3وپاگير، مقررات دستدرصدي15بانك جهاني، كاهش براساس اين مطالعه). در اسپانيا درصدي در كل مخارج دولت

و هلند مي .شود سوئد، انگلستان، نروژ، بلژيك

 هاي آموخته شدهدرس.2

به حال، تعداد اندكي از آنها بارهاي با اين. اند يي مقرراتگذاري تالش كردهآها در سراسر جهان، به مدت چندين دهه براي بهبود كار دولت طور مالي اداري را

 

و در دست انتشار استشهوكار مركز پژو متن كامل اين گزارش توسط گروه مطالعات محيط كسب.1 .ها ترجمه شده
2. Paperwork Burden Reduction  Initiative 
3. Red Tape 
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و همچنين تأثيرات آن بر كاهش بار اين ارزيابي، با موانع متعدد. گيري كردند تا چگونگي تأثير اين اصالحات را ارزيابي كنند مند اندازه نظام ي مواجه است

و مكرري انجام داده در معدود كشورهايي كه ارزيابي.مقررات آنچنان ملموس نيست ك هاي سازگار عنوان نمونه، هلندبه. قابل توجه نيست بار مقررات اهشاند،

تا، بارهاي مالي اداري براي شركت2002تا 1994تالش كرد تا در طي دوره  تا اما در كاهش اين هزينه،درصد كاهش دهد25ها را درصد موفق بوده7ها تنها

هاي صورت گرفته با تعداد اين كشور براساس بررسي. درصدي كاهش بارهاي اداري را تعيين كرده است25هدف 2010همچنين، دانمارك در سال. است

به زيادي از شركت مي هاي نمونه، بارهاي مقررات را .بوده است 1999تقريباً مشابه با سال 2002بارهاي مالي اداري در سال. كند طور ساليانه پايش

و كاهش بار مقررات، جمع و مالحظات اصلي درخصوص ارزيابي و طبقه در ادامه، برخي از اقدامات ابتكاري به. بندي شده است بندي همچنين

. كشورهايي اشاره شده كه اين اقدامات ابتكاري را اجرا كرده يا درحال انجام آن هستند

و.1-2  مدت راهكارهاي كوتاهتجربيات

: نمونه مناطق شامل: بكاهد2»تورم مقرراتگذاري«از تواند تا حدي اين راهكار مي1:»حذف يك مقرره در قبال تصويب يك مقرره«هاي مدل.1-1-2

و بريتيش كلمبيا .هلند، انگلستان

دوبه: اند، عامل ايجاد تغيير است بودههاي دولتي كه كامالً موفق اعطاي پاداش به اداره:دهي به موفقيت پاداش.2-1-2 عنوان نمونه، سنگاپور هر

مي بار به وزارتخانه سال يك .دهد هاي فعال در حذف يا اصالح مقررات، پاداش

و بلندمدت راهكارهاي ميان.2-2  مدت

تا:هاي جامع بازنگري.1-2-2 و يا سادهبسياري از كشورها درحال بازنگري تمامي مقررات موجود خود هستند، سازي آن مقررات نياز به لغو

و انجام شود :شناسايي

و اطمينان يافتن از اينكه محدوديت .قانون را مورد بازنگري قرار داده است 1,200ها قابل توجيه است،ـ استراليا براي بررسي اثربخشي

مي 1950 سالـ اتريش تمام قوانيني را كه تاريخ آنها به پيش از و درحال بررسي قوانين مشابه بين ساللغو گردد باز تا 1950هاي كرده است

.است 1970

و نروژ تعدادي از مقررات را .اند سازي كردهو سادهلغوـ فرانسه، يونان

و سنگاپور، يك برنامه دوره .اند اي براي بازنگري مقررات ايجاد كردهـ انگلستان

مصيـ دانمارك، سال مي احبه با تعداد زيادي از شركتانه بارهاي مقررات را براساس .كند هاي نمونه، پايش

ميو هاي كامالً روشن، در عمل، راهي طوالني در كاهش بار بر دوش كسب دستورالعمل.2-2-2 .كنند كارها را طي

منظوربه. آلمان، هلند، نروژ، الزامي استاستراليا، اتريش، كانادا، فرانسه، دانمارك،: در بسياري از كشورها ازجملهRIA(3(تحليل تأثيرات مقرراتگذاري

.ي تأثيرات مقرراتگذاري باشدارزيابيي مقررات، توجه به بارهاي اداري، بر حسب اندازه شركت، بايد يك خصيصه مهمآاطمينان از كار

و كنترلي.3-2-2 و آموزش كاركنان، به همراه از قبيل كمك،» ابزارهاي حمايتي«تعادلي بين اقدامات ابتكاري، شامل:ابزارهاي حمايتي راهنمايي

و ارزيابي كه مستلزم كنترل» رويكرد كنترلي« به ها .كار برده شود هاي رسمي است بايد

.ها تهيه شده است تا به تأثيرات اداري توجه داشته باشند عنوان نمونه، در دانمارك ابزارهايي براي كمك به وزارتخانه به

 يرات كارآمد، بسيار مهم استي تغيتعيين اهداف برا.4-2-2

و توجيهات كاهش مقررات است و بيانگر پذيرش داليل و اين كاهش همچنين به آساني اندازه.ـ كاهش مقررات نشانه تعهد سياسي بوده گيري

.شود رديابي مي

و اندازـ در بلژيك، دولت به اين نتيجه رسيد كه اهداف كمي به و مقرراتي، نامناسبهدليل مشكالت در محاسبه نقطه شروع گيري دقيق بارهاي اداري

وزير اين كشور با اتخاذ رويكردي متفاوت، اهداف عملكردي ملموس، از قبيل مجوز تأسيس يك بنگاه جديد در سه روز، را تعيين نخست. بوده است

. كرد

و دشوار است، اما براي ارزيابي اينـ نظرسنجي يا گفتگو با بنگاه هاي اداري مقررات را كاهش كه آيا اقدامات ابتكاري عمالً هزينهها اگرچه پرهزينه

.اند، بسيار مهم است داده

1. “One-in – One-out” 
و دامنه مقررات دولتي.2 و بين(تعداد و همكاري) المللي داخلي و. هاي اقتصادي به سرعت رو به افزايش است تقريباً در تمام كشورهاي عضو سازمان توسعه سازمان توسعه

.ع كردابدا 1990 را در اوايل دهه) Regulatory Inflation(» تورم مقررات«، اصطالح (OECD) هاي اقتصادي همكاري
3. Regulatory Impact Analysis (RIA) 


