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فرناز قلعهدار

يكي از مهمترين شاخصههاي جهاني شدن اقتصاد در هر كشوري پديده سرمايهگذاري
خارجي اســت .بيترديد اين امر براي كشورهاي جهان ســوم يا در حال توسعه اهميت
بيشتري دارد به همين منظور نيز دســتاندركاران اجرايي و قانونگذاران با وضع قوانين
كارآمد و تا حدودي مشــابه كشورهاي پيشرفته ســعي در جلب و جذب سرمايهگذاران
خارجي ميكنند .در اين ميان ،كشور ما در سالهاي گذشته بنا به داليل مشخص شرايط
اقتصادي سختي را پشت ســر گذاشته و در امر جذب سرمايهگذاري خارجي نيز چندان
موفق عمل نكرده است .البته بخشي از اين امر به سياستهاي كلي كشور و بخشي ديگر
نيز به قوانين موجود مرتبط بوده است اما از سال  81و همزمان با تصويب قانون تشويق و
حمايت از سرمايهگذاري خارجي گامهاي مثبتي در اين راه برداشته شده است همچنين

در شرايط فعلي كه ايران وارد دوران پســا برجام شده و رفع تحريمها چهره ديگري به
اقتصاد كشور بخشيده است و توسعه روابط سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي با ساير
كشورهاي دنيا بخصوص كشــورهاي پيشرفته و صنعتي از اولويتهاي اصلي دولت دكتر
روحاني است ،بيشك انتظار بروز تحولي نوين در بخش سرمايهگذاري خارجي نيز دور از
ذهن نيست .هر چند چنين تحولي نيازمند تغيير در برخي قوانين ،نگرشها و البته گسترش
خصوصي سازي در كشور خواهد بود .براي بررسي بيشتر اين موضوع و ارزيابي قوانين و
مقررات موجود در زمينه سرمايهگذاري در ايران با دكتر محمد جعفر قنبري جهرمي – مدير
گروه حقوق بينالملل دانشگاه شهيد بهشتي و قائم مقام مركز حقوقی بينالمللی رياست
جمهوري – به گفتوگو نشستيم.

گفتوگو با دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی ،مدير گروه حقوق بينالملل دانشگاه شهيد بهشتي

سرمایهگذاری خارجی
در پیچ و خم موانع حقوقی

ëëقوانيــن و مقــررات اساســي حاكم بر
ســرمايهگذاري خارجي در ايران را چگونه
ارزيابي مي كنيد؟
موضــوع ســرمايهگذاري خارجــي بيترديد از
بحثهاي كالسيك حقوق بينالملل است و تا قبل
از جنگ جهاني دوم تحت عنوان «حقوق بيگانگان»
و تا حدودی در چارچوب «معاهدات مودت ،بازرگاني
و دريانوردي» مورد توجه كشــورها بوده اســت .اما
بحث سرمايهگذاري خارجي براي كشورهاي در حال
توسعه بعد از جنگ جهاني دوم اهميت زيادي پيدا
كرد و يكي از محورهاي مهمي بود كه اين كشورها
بتوانند با آن وضعيت اقتصادي شان را بهبود ببخشند.
در ايــن زمينــه تحركاتي از قبيل ســلب مالكيت
داراییهای سرمایهگذاران خارجی همانندمليسازی
نفــت در ايــران ،موجبات تکامل و ظهــور قواعد و
مقــررات حاکم بر ســرمایهگذاری خارجی را فراهم
ســاختند .بطوریکه امروزه می توان از شکلگیری
«حقوق بینالملل ســرمایهگذاری» سخن گفت .اما
به موازات تحــوالت رخ داده در حقوق بینالملل که
از اســاس ،حقوق و تکالیف دولت میزبان از یک سو
و ســرمایهگذار ودولت متبوع او از سوی دیگر را در
سطح بینالمللی تعیین میکند ،اغلب كشورها بویژه
کشورهای درحال توسعه ،در مورد چگونگي برخورد
و رويكردشان نسبت به سرمايهگذاري خارجي داراي
يك نظام ویژه هســتند .البته به طور معمول ضمن
پیروی از حداقــل اســتانداردهای حمایتی حقوق
بینالملل با اعطای امتیازات و تضمینات ویژه تالش
دارند ســرمایهگذاران را تشویق به سرمایهگذاری در
کشور كنند .همچنین از لحاظ حقوقی نیز وضعیت
ســرمایهگذاران را در چارچوب نظام حقوقی داخلی
دولت میزبان تعیین میکنند.
ëëدر متون حقوقی کشــور ما این وضعیت
چگونه تبیین شده است؟
در کشــور ما هم میتوان با بررسی قانون اساسی
و قوانیــن عادی وجود چنین نظــام ویژه حقوقی را
مالحظه کرد که آن را به طور کلی شرح می دهم:
نخســتين قانونگــذاري خــاص در زمينــه
سرمايهگذاري خارجي درايران متعلق به سال 1334
است كه «قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي»
نام داشت .اين قانون تا سال 1381كه قانون «تشويق
و حمايت از سرمايهگذاري خارجي» و آيين نامههاي
آن به تصويب رسيد كاربرد داشت .اما با تصويب آن،
قانون سال  34به شكل كامل ملغي شد.
نكتهاي كه در مورد قانون سال  1334بايد گفت:
اين اســت كه در فضاي آن ســال ها كــه به نوعي
هجوم شــركتهاي خارجي به ايران بود ،اين قانون
تضمينات الزم را براي ســرمايهگذار خارجي فراهم
كرده بود و يك رژيم باز و مطابق ميل ســرمايهگذار
خارجي در ايران فراهم بود كه تا حدودی در افزایش
سطح سرمايهگذار خارجي و تنوع آن نقش بسزایی
داشتهاند.
اما بعد از انقالب شاهد رويكردهاي متفاوتي نسبت
به موضوع سرمايهگذاري خارجي بوديم كه مي توان
آن را به دورههاي حدود  10ساله تقسيم كرد .از سال
 58تا  69يك دوره ،سپس سال 70تا  81دوره دوم
و بعد از آن تا کنــون؛ اگرچه توافق برجام می تواند
آغازگر دوره جدیدی باشد.
ëëمهمترین تفاوتهای این دورهها چه بود؟
در دهه نخســت پــس از انقالب ،شــاهد يك

سياست دولت  -محور و رويكرد محدود و انتقادي
نسبت به سرمايهگذاري خارجي بوديم .در این سالها،
ملیسازی جامع صنایع به شكل تقريبي انجام شد و
گريز کامل شركتهاي چند مليتي اتفاق افتاد .اصل
 81قانون اساســي نيز اعطاي امتياز تشكيل شركت
به خارجيها را به طور مطلق ممنوع كرد .همچنين
اصل  44قانون اساسي حوزه فعاليتهاي اقتصادي را
به طور عمده دولتــي كرده بود و بخش خصوصي و
ســرمايهگذاري خارجي نيز مشمول اين محدوديت
شــده بود .پس از پايان جنگ كه دهــه دوم بعد از
انقالب محسوب مي شود شاهد بازگشايي تدريجي
درهای کشور ،تأسيس مناطق آزاد تجاري و پذيرش
محتاطانه ســرمايهگذاري خارجي بوديم .اما در دهه
ســوم كه با تصويب قانون جديد تشويق و حمايت
از سرمايهگذاري شــروع شد ،شاهد انعقاد معاهدات
دوجانبه تشويق و حمايت از سرمايهگذاري متعدد با
سایر کشورها و سياست جلب سرمايهگذار خارجي و
بسط جغرافيايي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بوديم
كه نخست  3منطقه آزاد داشتيم .اما با افزايش آنها در
حال حاضر  7منطقه آزاد و قریب به  30منطقه ويژه
اقتصادي داريم .همچنين از ديگر اتفاقهاي مهم اين
دوره كه در پايان دهه سوم شاهدش بوديم تصویب
قانون اجراي سياســتهاي اصل  44قانون اساسي
اســت .بررسي اين روند نشان مي دهد كه ما از يك
رويكرد بسته در جلب و جذب سرمايهگذار خارجي به
رويكردي باز و متعارف رسيده ايم.
قوانین حاکم بر مناطق آزاد و ويژه اقتصادي خاص
و فقط در همان مناطق اعمال می شوند .بنابراين باید
آنها را از رژیم سرزمين اصلي كشور که مشمول قانون
 81میشــود ،متمایز كرد .قوانين و مقررات مربوط
به مناطق آزاد از ســال  72شروع شده به طور دائم
نيز اصالحيه به آن وارد شــده است .مناطق آزاد به
منظور صادرات و واردات در حکم سرزمين خارجي
تلقي مي شود .در این مناطق مقررات خاصی مربوط
به ســرمایهگذاری ،کار ،بیمه و تأمیــن اجتماعی،
عملیات پولی و بانکی ،ماليات ،روادید ،امور گمرکی،
ثبت شرکتها و مالکیتهای معنوی وجود دارند که
رویکرد باز و مثبت نسبت به سرمایهگذاران خارجی
دارند.
مناطق ويــژه اقتصادي طبق بند «د» تبصره 25
قانون پنجساله دوم توسعه  73به طور عمده به منظور
امور بازرگانی تشکیل شده و از نظر سرمایهگذاري -
برخالف مناطق آزاد  -تابع رژیم سرزمين اصلي كشور
و مشمول قانون سال  81میباشند .كه قانون تشكيل
و اداره مناطق ويژه اقتصادي سال  84به شكل مفصل
تری وضعیت این مناطق را تبیین کرده است.
در مجموع می تــوان گفت که قوانين و مقررات
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در واقع زمينهساز حركت
قوانين داخلي كشــور به سوي بازگشايي درها براي
سرمايهگذار خارجي بودهاند.
ëëقوانيــن موجــود درخصــوص ورود
سرمايهگذاران خارجی چگونه است؟
در قانون اساســي ايران دو محور محدود كننده
در مورد سرمايهگذاري خارجي وجود داشت .نخست
تفســيري بود كه از اصل  81قانون اساسي مي شد
و مربوط به حضور و تشــكيل شركتهاي خارجي
در ايــران بود كه مي گوید «اعطاي امتياز تشــكيل
شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و ....به
خارجيان مطلقاً ممنوع است» .طبق نخستين تفاسیر،

این اصل بيان كننده نوعی ممنوعيت مطلق است و
هيچ شركت خارجي نمي تواند در ايران ثبت شود و
به فعاليت بپردازد.
در همان سالهاي نخست پيروزي انقالب ،دولت
وقت در اين باره از شــوراي نگهبان اســتعالم كرد.
پاسخ شــورا اين بود كه « شرکتهاي خارجی که با
دســتگاههاي دولتی قرارداد قانونی منعقد كردهاند،
میتوانند براي انجام امور قانونی ...در حدود قراردادهاي
منعقده به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند»
با اين تفسير شاهد ظهور تفاسير گسترده تري بوديم
كه ممنوعيت مطلق حضور شركت خارجي در ايران را
شكست .به نحوي كه در مراحل بعدي نظرات شوراي
نگهبان نيز به ســمتي رفت كه گفته شد اگر كمتر
از  50درصد ســهام متعلق به خارجيها باشد امكان
تشكيل شركت و ثبت وجود دارد .البته در حال حاضر
اين ممنوعيت نيز در چارچوب قوانین بعدی و تفاسیر
جدیدتر منتفي شــده و يك شــركت با سهام 100
درصد خارجي نيز در كشور قابل ثبت و تشكيل است.
البته همانطور که اشاره شد ،قوانین مناطق آزاد از
همان ابتدا رویکردي مثبت به حضور سرمایهگذاران
خارجی داشت و از سال  72نيز امکان تشکیل و ثبت
شــرکت در این مناطق با سهام 100درصد خارجي
فراهم بود.
موضوع بعدي اصل  82قانون اساسي بود كه می
گوید :اســتخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت
ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس،
كه اين هم محدوديت تلقي مي شد اما بعدها چنين
تفسير شد كه منظور استخدام دائمي در دستگاههاي
دولتي بوده نه به عنوان پيمانكار و مشــاوره بنابراين
برای دســتگاههای دولتی این امکان فراهم است که
براي هرگونــه خدماتی كارشناســان خارجي را به
صورت قراردادی بدون تصويب مجلس به استخدام
در آورند.
ëëاصل  44قانون اساسي چه سرنوشتي پيدا
كرد؟
ســال  87و در راســتاي روند بازگشايي درهاي
كشــور به روي فعاالن اقتصــادي خارجي و بخش
داخلــي ،قانون اجراي سياســتهاي كلي اصل 44
به تصويب رسيد كه فعاليتهاي اقتصادي را در سه
گــروه تفكيك كرد .طبق ماده یک این قانون ،گروه
 1شــامل تماميفعاليتهاي اقتصادي به جز موارد
مذكور در گروه  2و  3می باشد .گروه  2فعاليتهايي
است كه در صدر اصل  44قانون اساسي آمده به جز
آنهایی كــه در گروه  3قرار دارد و اما گروه ( 3حوزه
انحصاری بخش دولتی) فعاليتهايي اســت كه ذكر
شــده اســت .به عبارتي به جز فعاليتهاي گروه 3
مابقي فعاليتهــا براي بخش خصوصي و تعاوني باز
شــده اســت .فعاليتهاي گروه  3شامل شبكههاي
مادر مخابراتي ،فعاليتهاي پايه اي پستي؛ توليدات
محرمانه يا ضروري نظامــي ،انتظاميو امنيتي و...
ميشــود .در واقع بخشی از حوزهها از انحصار دولت
خارج شــدند به نحوي كه دولت ديگر حق دخالت
ندارد و طرح خصوصي سازي در حال انجام است .اين
تحول باعث شد كه در حوزههای خصوصی شده درها
به روي بنگاههای داخلی و خارجي باز شود.
ëëآيا به نظر شــما قوانين موجود پاسخگوي
نيازها و متضمن ايجــاد فضاي ايمن حقوقي
براي سرمايهگذاران خارجي هست یا نه؟
قانون سال  81سعي كرده چند محور را پوشش

درست است كه فضاي
پسابرجام براي جلب
سرمايهگذار مناسب شده است
و چارچوب حقوقي مناسبي هم
داريــم اما بايد ريســكهاي
تجاري را نيز كم كنيم .به عنوان
مثال وجود يك صندوق تضمين
سرمايهگذاري خارجي ميتواند
كمك مؤثري باشد تا بتوانيم در
عرصه بينالمللي به شــرايط
عادي برسيم

دهد و نگراني ســرمايهگذاران را در عرصه بينالملل
برطرف كنــد .در اين قانون تعاريــف خاصي براي
سرمايهگذار ،سرمايهگذاري خارجي و سرمايه خارجي
آمده اســت .طبق اين قانون سرمايهگذاري خارجي
يــك فرآيند پذيرش دارد كه بايد رعايت شــود تا
مشــمول اين قانون شــود.به عنوان نمونه اگر يك
خارجــي چمدانش را پر از پول كرده و به ايران بيايد
تا زمين و كارخانه بخرد بــدون اينكه مجوز بگيرد،
مشمول حمايتهاي اين قانون نمي شود .همچنين
سرمايهگذار خارجي طبق اين قانون شامل ايرانيهايي
هم مي شــود كه از سرمايه با منشأ خارجي استفاده
مي كنند .همچنيــن انواع وجوه نقدي و غيرنقدي،
سود سهامي كه تحصيل ميشود و ...همگی سرمايه
خارجي محســوب و مشــمول اين قانون مي شود.
از جملــه نوآوريهــاي اين قانــون پذيرش حقوق
مالکیتهای صنعتی و معنــوی (مانند حق اختراع،
دانــش فني و اســامي و عالئم تجــاري) به عنوان
سرمايههايي است كه مورد حمايت قانون در كشور
قرار مي گيرد .بنابراين سرمايهگذاران خارجي نبايد
نگران باشند كه حقوق مالكيت فكري آنها در ايران
خدشهدار خواهد شد .در اين قانون براي تسهيل در
كار و به جاي آنكه سرمايهگذار خارجي بيشتر وقت
خــود را براي دريافت مجوز از مراجع مختلف صرف
كند ،همه اين خدمات از طريق سازمان سرمايهگذاري
و كمكهاي اقتصادي كه تنها نهاد رســمي در اين
زمينه است ارائه ميشود .رئيس اين سازمان ،معاون
وزيــر امور اقتصادي و دارايي اســت و مجوزي كه از
ســوي اين سازمان صادر ميشــود با درنظر گرفتن
همه اطالعات الزم است .البته در كنار اين سازمان،
مركزي به نام «مركز خدمات سرمايهگذاري خارجي»
تأسيس شده كه كار آن ارائه مشورت به سرمايهگذار،

اطالعرساني و ...براي دريافت مجوز است.
در همين جا بايد به نكته مهمي اشــاره كرد كه
شــايد يكي از نقاط ضعف قانون سال  81هم تلقي
مي شــود .اين ماده اشــاره دارد به قانون مربوط به
تملك اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 1310
كه به قوت خود باقي اســت و ميگويد« :تملك هر
نوع زمين به هر ميزان به نام سرمايهگذار خارجي در
چارچوب اين قانون مجاز نميباشد ».البته قانون سال
 1310به طور عمده تملک امالک زراعی را توســط
اتباع خارجي ممنوع اعالم میکرد نه «تملك هر نوع
زمين».
ëëچرا فکر میکنید کــه این ماده قانونی در
رونق ســرمایهگذاری خارجــی مانع ایجاد
میکند؟
اين يك نگرش منفي و محتاطانه نسبت به فعاليت
سرمايهگذاران خارجي اســت چرا كه براي هر نوع
فعاليت ،سرمايهگذار نياز به ملك و مكاني دارد و نبايد
رويكرد و نگاه صد سال پيش را به اين موضوع داشت
و اين يك انتقاد مهم به قانون موجود است ،يعني به
عنوان مثال يك هتلدار چگونه ميتواند بدون اينكه
زمینی را تملک کند براي ساخت هتل سرمايهگذاري
كند؟ براساس قواعد حقوق بينالملل ،كشورها اجازه
دارند سرمايه سرمايهگذار خارجي را مليسازي كنند
و خسارتش را بپردازند .بنابراين نيازي نبوده قانونگذار
به ممنوعيت تملك اموال توسط خارجيها حساسيت
نشان دهد .البته آيين نامه اجرايي قانون سال  81تا
حدي مشكل را حل كرده و خريد ملك به نام شركتي
را كه در ايران تشكيل شده ميسر دانسته است .البته
به نظر ميرسد تصويب قانوني جديد براي تسهيل اين
امر كه يك خارجي بتواند در ايران صاحب ملك شود
میتواند به رونق اقتصادي كشور كمك کند.
ëëسؤال مشخصی که وجود دارد این است که
در قوانین ما ،چه تمهیداتی برای جلب سرمایه
خارجی اندیشیده شده است؟
قانون تشــويق و حمايت ســال  81سه روش را
براي ســرمايهگذاري خارجي تعريف كرده است .در
روش مستقيم ،خارجيها پول ،دانش فني ،سرمايه،
مديريــت و ...را همراه ميآورند .قانون ســال 1334
فقط همين نوع ســرمايهگذاري را پوشــش ميداد
اما قانون جديد روش غيرمستقيم را كه همانا خريد
سهام و اوراق قرضه ،اعطاي وام به بنگاههاي موجود
در كشــور است را نيز پوشش داده و خريد سهام در
بورس هم مشمول حمايتهاي قانون قرار ميگيرد.
از سوي ديگر ســرمايهگذار خارجي در مقابل سلب
مالكيت تضمين ميشــود و در صورت وقوع چنين
مشــكلي مســتحق دريافت غرامت خواهد بود .در
اين قانون اســتانداردي كه در مورد سلب مالكيت و
پرداخت غرامت پيش بيني شــده ،مشابه استاندارد
كشورهاي ديگر و حقوق بينالملل است .اين قانون
در مــورد مكانيزم حل اختالف كــه همواره موجب
نگراني ســرمايهگذاران بوده است پيش بيني كرده
كه اختــاف بين دولت و ســرمايهگذار خارجي در
دادگاههاي داخلي كشور رسيدگي شود مگر اينكه در
موافقتنامههای دوجانبه سرمايهگذاري با دولت متبوع
سرمايهگذار خارجي با شيوه ديگري توافق شده باشد.
در اينجا به معاهدات تشــويق و حمايت متقابل
از سرمايهگذاري مي رســيم كه از دهه  80تاكنون
با  63كشور منعقد شــده است .در اين معاهدات به
طور کلی همان تضمینات و امتیازات قانون سال 81
برای سرمایهگذاران دو کشور در نظر گرفته شدهاند.
با این تفاوت که امتیازات ،حمایتها و تضمینات در
شــمول حقوق بینالملل قرار گرفته و دولت میزبان
را در چارچوب حقوق بینالملل در برابر دولت طرف
معاهده و ســرمایهگذار متعهد میکند .امتیاز بسیار
مهم برای سرمایهگذارانی که دولت متبوعشان با ایران
این نوع از معاهدات را منعقد کردهاند ،این است كه
طرفین میپذیرند شيوههاي حل اختالف براساس
داوري باشــد .بنابراین آنها همــواره میتوانند برای
استیفای حقوق خود از طریق داوري بینالمللی اقدام
کنند .اما نكتهاي كه وجود دارد تفاسيري است كه از
اصل  139قانون اساسي ميشود .اين اصل ميگويد:
صلح دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع
آن بــه داوري ...در مواردي كه طرف دعوي خارجي
باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس
نيز برسد.
یک تفســیر از این اصل آن است که ميگويد:
تا زمانی که اختالف حادث نشده نمیتوان دعاوي
راجع به اموال عمومي و دولتي را به داوري ارجاع
کرد .اما نظر دیگر این اســت که در تفســير اين
اصــل باید بين مواردي كه دولت اعمال حاكميت
كرده و مواردي كه اعمال تصدي ميكند ،تفكيك
قائل شد .به هر حال تفاسیر متعدد دیگری از این
اصل مطرح شــدهاند که تا حــدودی میتوانند از
نگرانی سرمایهگذاران خارجی بکاهند .يكي ديگر از
مشكالت موجود در زمينه سرمايهگذاري چگونگي
پوشش تغييرات جهشــي در قيمت ارز است .به
عنوان نمونه سرمايهگذاري كه  10سال قبل 100
هــزار دالر وارد ايران كرده و بابت آن ريال دريافت
كرده اســت امروز در واقع مالک يك چهارم ارزش
ســرمايه اولیهاش خواهد بود .ايــن وضعيت براي
سرمايهگذار خارجي جذابيتي ندارد.
پس به عنــوان یک راهکار ،دولــت میتواند به
ســرمايهگذار خارجي بگويد که ساالنه تا 10درصد
تغييرات قيمت ارز را خودش متقبل شد و مابقي را من
تضمين ميكنم تا حداقل در دوران پسابرجام بتوان
به جذب ســرمايههاي خارجي امیدوار شد چرا كه
نخستين معيار سرمايهگذار خارجي منفعت اقتصادي
است و وجود ريســكهای تجاري مانع جدی برای
ورود آنها ميشود .درست است كه فضاي پسابرجام
براي جلب سرمايهگذار مناسب شده است و چارچوب
حقوقي مناسبي هم داريم اما بايد ريسكهاي تجاري
را نيز كم كنيم .بــه عنوان مثال وجود يك صندوق
تضمين سرمايهگذاري خارجي ميتواند كمك مؤثري
باشد تا بتوانيم در عرصه بينالمللي به شرايط عادي
برسيم .البته طبيعي است كه هزينهاي براي كشور
ايجاد ميكند اما هزينهاش بســيار كمتر از نيامدن
سرمايهگذار خارجي است.
در مجموع میتوان گفت تا حدود زیادی قوانين
موجود با اســتانداردهای بینالمللــی و مورد انتظار
ســرمايهگذاران خارجي همخوانی و انطباق دارند و
فضاي به نســبت ايمن حقوقي براي سرمايهگذاران
خارجي فراهم است .اگرچه رفع اشکاالتی که شرح
آن رفت حائز اهمیت هستند و الزم است اقدامهاي
فوری براي رفع موانع و خألهاي حقوقی و غیرحقوقی
توسط دولت و مجلس در اين راستا صورت گيرد.
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یادداشت

ضرورت تصویب قوانین شفاف برای جذب
سرمايهگذار خارجي پس از اجراي برجام

كشــورهاي در حال توسعه
براي به حركت در آوردن موتور
محركه اقتصادشان نيازمند جذب
سرمايهگذاري خارجي هستند .در
صورتي كه اين كشورها بهدنبال
يافتــن جايگاه خــود در اقتصاد
جهاني و درصدد ارتقاي وضعيت
موجودشان باشــند چارهاي جز
جذب ســرمايه خارجي ندارند.
دکتر صادق قاسمي
بــه عبارتي اين رويــه يك الزام
كارشناس سرمايهگذاري
براي چنين كشورهايي به شمار
ميرود .البته جمهوري اسالمي
ايران نيز از اين مقوله مستثني نيست .متأسفانه اقتصاد ايران با
وجود ظرفيتهاي بااليي كه براي رشد دارد ،بهدليل مشكالت
مختلف اعــم از داخلي و خارجي تاكنون نتوانســته جايگاه
شايســته و مناســب خود را در اقتصاد دنيا به دست آورد اما
مشكل اصلي ايران ،ضعف و كمبود منابع داخلي براي تأمين
منابع مالي مورد نياز براي اجــراي برنامههاي اقتصادي خود
است .بتازگي و با امضاي برجام و امكان استقرار فضاي جديدي
از تعامل با كشورهاي صاحب ســرمايه و تكنولوژي ،همگان
چشم انتظار بيداري جديتر اقتصاد ايران و جهش آن بهسمت
جايگاه درخور شأن ايران اسالمي هستند.
امــا فارغ از فرجــام برجام و با نگاهي صــرف به مجموعه
قوانين و مقررات داخلي اين ســؤال مطرح ميشود كه تا چه
اندازه كشــور ما آمادگي جذب ســرمايه خارجي را دارد؟ آيا
مجموعــه قوانين و مقرراتي كه در حال حاضر در مورد تعامل
با سرمايهگذار خارجي در كشور تدوين شدهاند ميتواند فضاي
رقابتي با كشورهاي ديگر را براي جذب سرمايه خارجي فراهم
ســازند يا اينكه نياز به تغيير و اصالح دارند؟ به طور كلي آيا
تحت شرايط جديد لزومي براي تغيير قوانين و مقررات جاري
مرتبط با جذب ســرمايهگذار خارجي وجــود دارد يا قوانين
موجود كفايت الزم را در اين راستا دارند؟
شايد بتوان مهمترين گام قانوني كه جمهوري اسالمي در
راستاي جذب سرمايهگذار خارجي برداشته را تصويب قانون
تشــويق و حمايت از سرمايهگذار خارجي مصوب سال 1381
مجمع تشخيص مصلحت نظام دانست كه منجر به رفع پارهاي
از سختگيريهاي مقرراتي قبلي در رابطه با جذب سرمايهگذار
خارجي شده است .از ديد بســياري از كارشناسان اين قانون
از نظر نوشــتاري و مواردي كه به آن پرداخته ،قانوني خوب و
مترقي است .شايد اصليترين نقطه قوت اين قانون را نيز بتوان
نقشــه راه بودن آن و كاناليزه كردن روابط سرمايهگذار براي
ورود به كشور و همچنين تعريف مسير مشخصي تحت عنوان
«سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني» برشمرد.
اين قانون كمك بسياري در خروج سرمايهگذار از سردرگمي
در بدو ورود به كشور ارائه ميكند .البته عدهاي از كارشناسان
نيــز ايراداتي را بر قانون مذكور وارد ميدانند كه به طور عمده
پيرامون تعهداتي است كه كشور در قبال سرمايهگذار دارد .در
اين راستا ابهاماتي پيرامون چند نرخي بودن ارز و محدوديت
منابع ارزي و وابستگي آن به عوامل ديگري همانند بازار نفت
مطرح ميشود كه اين عده از كارشناسان اعتقاد دارند ميتواند
تعهدات دولت به سرمايهگذار را به چالش بكشاند.
با ورود ســرمايهگذار به هر كشــوري و ورود به حاكميت
كشــوري ديگر ،وي در معرض مجموعهاي از قوانين مختلف
از جمله قوانين مدني آن كشــور ،قوانين كار ،قوانين تجارت،
مجموعــه قوانين و مقررات بيمه ،ماليات ،مقررات گمركي و...
قرار ميگيرد .ســرمايهگذار بهدنبال امنيت ســرمايه خويش
اســت ،بنابراين مجموعه قوانين و مقررات كشور سرمايهپذير
ميتواند بر تصميمگيري سرمايهگذار تأثيرگذار باشد .قوانين
مدني كشور جمهوري اســامي ايران ،با وجود انسجامي كه
دارد ،بهدليل نبود وجود رويه قضايي منتشر شده و ابهامي كه
در تفســير قوانين وجود دارد ميتواند بر تصميم سرمايهگذار
تأثير منفي بگذارد.
يكي از مهمترين عوامل ناكارآمدي و ناامني سرمايه گذاري،
قانون كار است .اين قانون با اين پيش فرض كه كارفرما ميخواهد
كارگر و كارمند را اســتثمار كند و قانون كار مانع از اين عمل
ميشود ،شكل گرفته است .اين مسأله باعث بياعتمادي ميان
كارگر و كارفرما و ناامني سرمايهگذاري و توليد را موجب شده
است .قانون كار بايد بر مبناي همسويي منافع كارگر و كارفرما
و نه در جهت تضاد منافع آنها تنظيم شود .سرمايهگذاري براي
ايجاد هر نوع شــركت يا صنعت ،نيازمند قوانين ساده كارگري
براساس عرضه و تقاضا است .قانون فعلي كار جمهوري اسالمي
ايران به طور مصنوعي كارگــر را در كارخانجات با حقوقهاي
تضمين شده تثبيت ميكند و يكي از مشكالت اصلي كارفرمايان
ايراني نيز محسوب ميشود .به گونهاي كه برخي از كارفرمايان
توفيق نداشــتن خــود را به اين قانون مربــوط ميدانند .پس
طبيعي است كه سرمايهگذار داخلي نزديكترين مشاور ايراني
ســرمايهگذار خارجي است و اينگونه مسائل در تصميمگيري
ســرمايهگذار خارجي بيتأثير نيست .از ســوي ديگر قوانين
بيمهاي و تأمين اجتماعي را ميتوان يكي ديگر از موانع موجود
بر سر راه جذب سرمايهگذار بر شمرد .سيستم بيمهاي و تأمين
اجتماعي كشور بايد بهنحوي طراحي شوند كه بتوانند خدماتي
متناسب با وجوهي كه از سرمايهگذار دريافت ميكنند ارائه دهد.
امروزه ما شــاهد خالف اين موضوع هستيم .هماكنون عدهاي
دريافت حق بيمــه از طرف نهادهاي تأمين اجتماعي را هزينه
اضافي بر دوش سرمايهگذار تلقي ميكنند .قوانين مالياتي نيز
بايد شفاف و ســاده و ميزان ماليات هم بايد منصفانه باشد .به
نســبت اقدامهاي مناسبي كه در اين راستا طي سالهاي اخير
توسط ارگانهاي ذيربط صورت پذيرفته ،اما همچنان نياز به
انجام پارهاي اصالحات در اين زمينه وجود دارد.
آنچه مســلم است ،طي سالهاي گذشــته و اخير ،تالش
زيادي براي اصالح قوانين و مقررات كشــور به منظور تسهيل
فضاي كســب و كار و همچنين جذب ســرمايهگذار خارجي
صورت پذيرفته اســت .بايد بدانيم متغير بودن شرايط اقتصاد
جهانــي و وجود فضــاي رقابتي در جذب ســرمايهگذار بين
كشــورهاي جهان ،اصالح قوانين را معمول ميسازد .منتهي
اصالح قوانين بايد بهگونهاي صورت گيرد كه تعارض قوانين رخ
نداده و ســرمايهگذار دچار سر در گمي نشود .فراموش نكنيم
كه هر چه قوانين و مقررات سادهتر باشند احتمال اجراي آنها
نيز بيشتر است.
در پايان با اذعــان به وجود نياز به اصالح پارهاي از قوانين
و مقررات جاري كشــور براي جذب سرمايهگذار ،خاطرنشان
ميشــود كه اصالح مقررات يكي از راههاي ارتقاي سيســتم
جذب ســرمايهگذار خارجي است .با توجه به نياز مبرم كشور
به جذب سرمايهگذار خارجي و تأمين منابع مالي براي اجراي
طرحهاي توسعه كشور توصيه ميشــود روابط با كشورهاي
جهان تعميق و تا حد ممكن تالش شــود ديوانســاالري و
بروكراسي موجود در كشور كاهش يابد .همچنين تالش جدي
براي تغيير ديدگاه قديمي و ســنتي نســبت به سرمايهگذار
خارجي نيز بايد با سرعت بيشتري صورت پذيرد.

