نشستماه
فرصتها و موانع سرمایهگذاری خارجی در
ایران پس از اجرای برجام
با سخنرانی آقای حمید افتخاری

*

اشاره:

نظر به اهمیت بحث نقش سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد کشور و در شرایطی که پس از اجراییشدن برجام ،این انتظار
وجود دارد که کش�ور بتواند حجم قابل توجهی از س�رمایههای خارجی را جذب کند ،نشس�ت ماه این ش�ماره دیدهبان به
«بررس�ی فرصتها و موانع س�رمایهگذاری خارجی در ایران پس از اجرای برجام» اختصاص داش�ت .در این نشست که با
حضور آقای حمید افتخاری از کارشناسان باسابقه مسائل اقتصادی برگزار شد ،مؤلفههای مختلف این موضوع مورد بررسی
قرار گرفت .متن حاضر نسخه تدوینشده این نشست است.

آق�ای افتخاری :در ابتدای بحث برای ارتباط بهتر با سرمايهگذاري مستقيم خارجي مركب از سه جزء ميباشد:
 سرمايه سهميموضوع ،برخی کلیات را در رابطه با سرمایهگذاری خارجی
 سرمايهگذاري مجدد درآمد کسبشدهمطرح میکنم که به شرح ذیل است:
 وام درونشركتي (وام شركت مادر به شركت وابسته .1سرمايهگذاري خارجي چيست؟
خود يا وام س��رمايهگذار خارجي ب��ه بنگاه اقتصادي
 .2وضعيت سرمايهگذاري خارجي در جهان
سرمايهپذير).
 .3وضعيت س��رمايهگذاري خارجی در ايران در مقایسه
با سایر کشورها
 .2وضعيت سرمايهگذاري خارجي در جهان
 .4مباني قانوني سرمايهگذاري خارجي در ايران
 .5نظام اداري جذب و حمايت سرمايهگذاري خارجي به دنبال چند دهه س��ير صعودي ،اكنون س��رمايهگذاري
مستقيم خارجي از پارامترهاي مهم اقتصاد كالن به شمار
ميآيد .در نتيجه اين سير صعودي ،ميزان سرمايهگذاري
 .1سرمايهگذاري خارجي چيست؟
تعری��ف جامعی درب��اره س��رمایهگذاری خارج��ی وجود مس��تقيم خارجي وارده به كشورها از  13ميليارد دالر در
ندارد .بر اس��اس تعریف آنکتاد ،س��رمايهگذاري مس��تقيم س��ال  1970به بيشترين مقدار خود  1400ميليارد دالر در
خارج��ي عبارت اس��ت از يك س��رمايهگذاري كه درگير س��ال  2000و به دنبال حوادث  11سپتامبر  2001با سيري
رابطه بلندم��دت و بازتابکننده نفع و كنترل طوالنیمدت نزولي به رقم  710ميليارد دالر در س��ال  2003رسيد .در
س��رمايهگذار (ش��خصيت حقيقي يا حقوقي) مقيم كش��ور چند سال گذش��ته باز هم اين روند مثبت بوده ،به نحوي
در بن��گاه اقتص��ادي كش��ور ديگر اس��ت .از نظ��ر آنكتاد كه طبق گزارش اخیر آنکتاد ميزان سرمايهگذاري مستقيم
* مدیر امور سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران
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خارجي جهان در س��ال  2014بالغ ب��ر  1.2تریلیون دالر
بوده است.
 .3وضعيت س�رمايهگذاري خارج�ی در ايران در
مقایسه با سایر کشورها
رتبه ایران در طبقهبندی کش��ورها بر اساس شاخص پتانسيل
جذب س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی  58بین  141کشور
میباش��د .ش��اخص پتانس��يل كه مقدار آن بين يك و صفر
محاس��به ميش��ود ،بيانگر پتانس��يل كش��ورها براي جذب
س��رمايهگذاري خارجي است كه بر اساس دوازده عامل كه
انتظار ميرود در جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي مؤثر
باش��ند ،تعیين ميگردد .رتبه ایران در طبقهبندی کش��ورها
بر اساس ش��اخص عملکرد جذب س��رمايهگذاري مستقيم
خارجي  133بین  141کش��ور میباش��د .ش��اخص عملکرد
س��رمايهگذاري مستقيم خارجي ،كش��ورهاي مختلف را بر
اساس نسبت دريافت سرمايهگذاري مستقيم خارجي به توليد
ناخالص داخلي آنها رتبهبندي ميكند .اين عوامل عبارتند از:
 .1توليد ناخالص داخلي سرانه
 .2نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در ده سال گذشته
 .3سهم صادرات در توليد ناخالص داخلي
 .4متوسط تعداد خطوط تلفن ثابت و موبايل در هر هزار
نفر
 .5سرانه مصرف انرژي تجاري
 .6سهم هزينه تحقيق و توسعه در توليد ناخالص داخلي
 .7سهم جمعيت داراي تحصيالت عالي در كل جمعيت
 .8ريسك كشور
 .9سهم كشور در بازار جهاني صادرات منابع طبيعي
 .10س��هم كشور در بازار جهاني واردات قطعات صنايع
اتومبيل و الكترونيك
 .11سهم كشور در صادرات جهاني خدمات
 .12سهم كشور در انباشته جهاني سرمايهگذاري مستقيم
خارجي
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 .4مباني قانوني سرمايهگذاري خارجي در ايران
 -قانون و مقررات سرمايهگذاري خارجي

 قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي آییننامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاريخارجي
روشهای سرمايهگذاري در ایران:
 مستقيم (مشاركت سهمي):در كليه زمينههاي مجاز براي بخش خصوصي ايراني
ترتيبات قراردادي (مشاركت غير سهمي) به صورت:
 بيع متقابل (باي بك) مشاركت مدني روشهاي ساخت -بهرهبرداري -واگذاري ()B.O.Tزمينههاي مجاز سرمايهگذاري در ایران:
در كلي��ه زمينهها در بخشهای زیر ،امکان س��رمایهگذاری
خارجی وجود دارد:
صنعت
معدن
كشاورزي
خدمات
ريس�كهاي تحـت پـوش�ش س�رمایهگذاری در
ایران:
ريسكهاي غير تجاري شامل:
 سلب مالكيت و مليشدن انتقاالت ارزي دخالت يا نقض قرارداد توسط دولتپوشش بيمهاي ميگا شامل:
 انتقال ارز سلب مالكيت و اقدامات مشابه نقض قرارداد جنگ و اغتشاشات داخلیعدم محدوديتهای س�رمایهگذاری خارجی در
ایران شامل:
 درصد مشاركت سهمي -ميزان سرمايهگذاري خارجي
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 ميزان سود قابل انتقال سرمايه قابل انتقال به خارج نوع سرمايه قابلپذيرش امكان سرمايهگذاري اتباع ايراني در مقام سرمايهگذارخارجي
 تسهيل ورود و اقامت سرمايهگذاران خارجي امكان برقراري حمايت نس��بت به سرمایهگذاریهایقبلي خارجيان
 پیشگیری از تسلط سرمايهگذاران خارجي بر اقتصادكشور
 كوتاهنم��ودن رون��د پذي��رش و ص��دور مج��وزسرمايهگذاري خارجي
 پذيرش سرمايهگذاري شركتهاي دولتي خارجي جبران خس��ارت ناشي از س��لب مالكيت و مليشدنسرمايهگذاري خارجي

 گردشگري  %50به طور نامحدود -صادراتي  %100به طور نامحدود

معافيهاي مالياتي
 80درصد درآم��د واحدهای تولیدی و معدنی مس��تقر در
مناطق توسعهيافته به مدت  4سال
 100درصد درآمد واحدهای توليدی و معدنی مستقر
در مناطق کمتر توسعهیافته به مدت  10سال
 50درص��د درآم��د س��اليانه تأسیس��ات ایرانگردی و
جهانگردی به صورت ساليانه
 100درصد درآمد ناشی از صادرات کاالهای صنعتی و
کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل آن
 50درصد درآمد ناش��ی از ص��دور کاالهایی که با
هدف توسعه صادرات غیر نفتی به خارج صادر میشوند
 100درصد درآمد حاصل از صدور کاالهای ترانزیت
وارده به کشور از شمول مالیات معاف است
حل و فصل اختالفات سرمايهگذاري:
 50درصد ماليات س��رمایهگذاری مجدد ش��رکتهای
ميان سرمايهگذار خارجي و طرفهاي داخلي :حسب توافق تعاون��ی و خصوصی با هدف توس��عه ،بازس��ازی و تکمیل
بدون محدوديت.
واحد صنعتی و معدنی موجود
ميان دولت و سرمايهگذار خارجي:
 به روش مسالمتآميزمـوافقتنامهه�اي بينالملل�ي تش�ويق و حمايت
 ارجاع به دادگاههاي داخليسرمايهگذاري خارجي
 ارجاع به داوري بينالمللي موافقتنامهه��اي منطقهاي و چندجانبه با كش��ورهايعضو
مشوقهاي مالي سرمایهگذاری خارجی در ایران:
ّ
 سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو)نظام اس��ترداد كامل حقوق گمركي در خصوص كاالهاي
 سازمان كنفرانس اسالمي ()OICصادراتي
معافي��ت گمرك��ي ب��راي ماش��ينآالت خ��ط تولي��د
موافقتنامهه�اي تش�ويق و حماي�ت متقاب�ل از
(واحدهاي توليدي و مصرفي)
سرمايهگذاري با كشورها
معافيتهاي مالياتي
 برخورداري از رفتار ملي و رفتار كامله الودادطرحهای:
 اعطاي پوش��ش حمايتي وس��يعتر به س��رمايهگذاران کشاورزی  %100به طور نامحدودخارجي
 صنعتي و معدني  %80به مدت  4سال پرداخت مؤثر و س��ريع خسارت ،س��رمايهگذاران به صنعتي و معدني (مناطق مح��روم)  %100به مدت 10مأخ��ذ ارزش س��رمايهگذاري بي��ش از وقوع س��لب
سال
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مالكيت يا تدابير مشابه
 امكان ارجاع اختالفات س��رمايهگذاري ميان دولت وسرمايهگذار به داوري بينالمللي
 .5نظ�ام اداري ج�ذب و حماي�ت س�رمايهگذاري
خارجي
مراجع ذيصالح

 س��ازمان س��رمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي فنيايران
 مركز خدمات سرمايهگذاري خارجي هيئت س��رمايهگذاري خارجي (رئیس کل س��ازمانسرمایهگذاری ،معاون اقتصادی وزارت امور خارجه،
مع��اون ارزی بانک مرکزی ،معاون اقتصادی معاونت
برنامهریزی ریاس��ت جمهوری و معاون وزارتخانه
تخصصی ذیربط)
 -ستادهاي تشويق و حمايت سرمايهگذاري در استانها

م�روری کوت�اه ب�ر برنامه جام�ع اقدام مش�ترک
(برجام)
 پ��س از اج��رای برجام دس��تاوردهای زی��ر در حوزهاقتصادی حاصل خواهد شد:
 تحریمهای اقتصادی و مال��ی در حوزههای بانکی،مالی ،نفتی ،گازی ،پتروشیمی ،تجاری ،بیمه ،حمل
و نقل وضعشده توس��ط اتحادیه اروپایی و آمریکا
که به بهانه برنامه هس��تهای ایران وضع ش��ده است،
در ابتدای اجرای توافق به طور یکجا لغو میشوند.
 ب��رای اولین بار پس از س��ه دهه تحری��م غیر عادالنه،ممنوعیت خرید هواپیمای مس��افربری مرتفع و امکان
بازسازی ناوگان هوایی کشور و ارتقای ایمنی پروازها
فراهم خواهد گشت.
 دهها میلیارد دالر از درآمدهای ایران که طی چند سالگذشته به دلیل تحریمهای ظالمانه در خارج از کشور
مسدود شده است آزاد خواهد شد.
دستاوردهای اجرای برجام در حوزه اقتصادی به
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شرح ذیل خواهد بود:
 بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران ،کش��تیرانیجمهوری اسالمی ،ش��رکت ملی نفت ایران ،شرکت
ملی نفتکش و شرکتهای تابعه ،ایران ایر و بسیاری
از دیگر نهادها ،بانکها و مؤسس��ات کش��ورمان (در
مجم��وع حدود  800ش��خص حقیق��ی و حقوقی) از
شمول تحریمها خارج میشوند.
 دسترسی بیش��تر ایران به حوزههای تجاری ،فناوری،مالی و انرژی تسهیل خواهد شد.
 ممنوعیت یا محدودیت همکاریهای اقتصادی با ایراندر تمامی عرصهها از جمله س��رمایهگذاری در صنایع
نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینهها مرتفع خواهد
شد.
 کلیه اموال و وجوه متعلق به دولت ایران ،بانک مرکزیو سایر اش��خاص حقیقی و حقوقی که نزد مؤسسات
مالی خارجی مسدود گردیده ،از تاریخ اجرای برجام
آزاد و بدون هیچ قید و شرطی میتواند مورد استفاده
صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.
ب ه طور مشخص از تاریخ اجرای برجام دولت جمهوری
اسالمی ایران ،بانک مرکزی و سایر مؤسسات دولتی
و خصوصی میتوانند فعالیتهای زیر را انجام دهند:
 انتشار و فروش اوراق قرضه انتش��ار و فروش اوراق قرضهای که با ضمانت دولتایران صادر گردیده است.
 دریاف��ت وامهای خارجی از مؤسس��ات بینالمللی ازقبیل بانک جهانی و یا سایر بانکهای خصوصی
تهاتر معامالت دالری از طریق بانکهای غیر آمریکائی
ب ه طور مشخص از تاریخ اجرای برجام دولت جمهوری
اسالمی ایران ،بانک مرکزی و سایر مؤسسات دولتی
و خصوصی میتوانند فعالیتهای زیر را انجام دهند:
 دریافت ضمانتهای صادراتی از مؤسس��ات مربوطه؛بانکها و مؤسس��ات مالی ایرانی میتوانند بدون هیچ
محدودیت��ی اقدام به معام�لات و فعالیتهای تجاری
زیر با بانکها و مؤسسات مالی خارجی نمایند:
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 سرمایهگذاری در سهام مؤسسات بینالمللی بیمهای وایجاد مشارکت با آنها
 سایر عملیات بیمهای مرتبط با هر یک از موارد فوق ف��روش ،ص��ادرات ،س��وآپ و حم��ل نف��ت خ��ام،محصوالت نفتی ،گاز طبیعی و محصوالت پتروشیمی
 خری��د ،تأمی��ن و حم��ل تجهیزات عم��ده و کلیدی،تکنول��وژی ،کمکه��ای فن��ی ،آموزش م��ورد نیاز
بخش نفت ،گاز و پتروش��یمی شامل اکتشاف ،تولید
و پاالیش نفت و گاز طبیعی یا مایع
 دریافت وام و تس��هیالت اعتباری جهت تأمین وجوهمورد نیاز این بخش

 ایجاد روابط کارگزاری استفاده از خدمات پیامرسانی شامل سوئیفتبهطور مشخص از تاریخ اجرای برجام ،دولت جمهوری
اسالمی ایران ،بانک مرکزی و سایر مؤسسات دولتی
و خصوصی میتوانند فعالیتهای زیر را انجام دهند:
 تأسیس نمایندگی ،شعبه و یا شرکتهای تابعه افتت��اح اعتب��ارات اس��ناد و بروات اس��نادی و صدورضمانتنامههای بانکی
 س��رمایهگذاری در س��هام مؤسس��ات مال��ی و بانکیخارجی و ایجاد مشارکت با آنها
 فروش و واگذاری سهام به مؤسسات مالی و بانکهایخارجی با توجه به قوانین داخلی
 نقل و انتقال ارز به داخل و خارج کش��ور یا به حساب سرمایهگذاری و مشارکت افراد و اشخاص حقوقیایرانی در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
خود بانک
 خرید یا فروش کش��تی و س��ایر وس��ایل حمل و نقلب ه طور مشخص از تاریخ اجرای برجام ،دولت جمهوری
دریایی
اسالمی ایران ،بانک مرکزی و سایر مؤسسات دولتی
 خری��د و فروش لوازم یدکی و تجهیزات کش��تیها وو خصوصی میتوانند فعالیتهای زیر را انجام دهند:
سایر وسایل حمل و نقل دریایی
 انتشار و فروش اوراق قرضه خرید و فروش ،حمل تجهیزات کلیدی و تکنولوژی انتش��ار و فروش اوراق قرضهای که با ضمانت دولتبرای تعمیر و نگهداری ،طراحی و س��اخت کشتی و
ایران صادر گردیده است.
سایر وسایل حمل و نقل دریایی
 دریاف��ت وامهای خارجی از مؤسس��ات بینالمللی از تعمیر و نگهداری یا بازس��ازی کش��تی و سایر وسایلقبیل بانک جهانی و یا سایر بانکهای خصوصی
حمل و نقل دریایی
 تهات��ر معام�لات دالری از طری��ق بانکه��ای غی��ر ه��ر گون��ه عملی��ات مربوطه ب��ه طراحی و س��اختآمریکایی
کشتیهای باری یا تانکرهای نفتی
 خرید و فروش اوراق قرضه بینالمللی یا س��ایر اوراق تأمین کش��تی جهت ذخیرهس��ازی یا انتقال نفت خام،تجاری بینالمللی به حساب خود یا به حساب مشتریان
مش��تقات نفت��ی ،گاز ی��ا مش��تقات آن ،محصوالت
بانکها
پتروشیمی
 دریافت وامها و تسهیالت اعتباری خارجی ارائه کلیه خدمات مرتبط با ثبت پرچم ،تعیین وضعیت، انجام س��ایر عملیات مالی و بانک��ی و عملیات مرتبطتعیین مشخصات فنی ،ثبت و شماره شناسایی در رابطه
بانکی با هر یک از موارد فوق
با تانکرهای نفتی و کشتیهای باری
 انعق��اد ان��واع قراردادهای بیمه و بیمهه��ای اتکائی به ارائه خدمات سوخترس��انی ،ت��دارکات یا هر گونهحساب خود و یا به حساب مشتریان خود
خدم��ات بن��دری دیگر مربوط به کش��تیهای تحت
 فروش و واگذاری س��هام خود به مؤسسات بینالمللیمالکی��ت یا تجاری که حام��ل کاالهای غیر تحریمی
بیمهای با توجه به قوانین داخلی
77

نشست ماه

78

زمانی که نتوان سامان مناسبی برای این وضعیت ایجاد کرد،
میباشند.
 از تاری��خ اج��رای «برج��ام» کلیه عملی��ات مربوط به جذب سرمایهگذاری خارجی دشوار خواهد بود.هزینههای تولید :ایران از جمله کش��ورهایی است که
بازرس��ی ،توقیف یا انه��دام کاالهای غی��ر تحریمی
هزینههای تولید در آن بس��یار گران است و این مانع مهمی
متوقف خواهد شد.
است که سرمایهگذاران خارجی را با مشکل مواجه میکند.
 تجارت و حمل و نقل طال و فلزات گرانبها س��ایر خدمات از قبیل حمل و نقل ،خدمات امنیتی و یکی از مهمترین مش��کالت در این زمینه گرانبودن نیرویکار در ایران در مقایسه با کش��ورهای سرمایهپذیری چون
غیره
چین است.
 دریافت تسهیالت جهت انجام معامالت مربوطه تجارت (واردات و صادرات) ،حمل و نقل کلیه فلزاتحاکمی�ت قانون :ش��فافیتهای قانون��ی در خصوص
س��رمایهگذاری خارج��ی ،از جمل��ه مهمتری��ن الزام��ات
از جمله گرافیت و فلزات خام یا نیمهساخته
 تجارت (واردات و صادرات) مس��تقیم یا غیر مستقیم س��رمایهگذاری خارجی اس��ت .تا زمانی که س��رمایهگذارنرمافزار و بهروزرس��انی نرمافزارهای یکپارچهسازی خارج��ی اطمینان نکند ک��ه نظام حقوقی و قانونی کش��ور
س��رمایهپذیر فعالی��ت وی را پش��تیبانی میکند ،ریس��ک
فرآیندهای صنعتی
همچنین ،بر اس��اس تفاهم صورتگرفت��ه طبق برجام ،س��رمایهگذاری را نخواهد پذیرفت .این مشکل در ایران از
شرکتهای خارجی تابعه شرکتهای آمریکایی بر اساس جمله موضوعاتی است که برای جذب سرمایههای خارجی
مجوز کلی صادره از سوی دولت آمریکا مجاز به همکاری باید مورد توجه قرار گیرد.
اوضاع سیاس�ی منطقه و روابط سیاس�ی با کشورهای
با ایران در زمینههای مختلف اقتصادی خواهند شد .البته ،منع
کلی مراوده اقتصادی اتباع ایرانی و آمریکایی باقی خواهد منطق�ه :سرمایهگذاری خارجی در صورتی که تمام عوامل
اقتصادی و زیرس��اختهای الزم برای جذب سرمایه فراهم
ماند.
باش��د ،در ش��رایطی مقدور خواهد بود که کشور به لحاظ
 .7فرصته�ا و موانع س�رمایهگذاری خارجی در سیاس��ی در س��طح منطقهای و بینالمللی با دیگر کشورها
مش��کالتی نداش��ته باش��د .با توجه به اینکه بخش مهمی از
ایران پس از اجراییشدن برجام
سرمایهگذاری خارجی در جهان توسط چند کشور بزرگ
فرصتهای س��رمایهگذاری را میتوان برای بخشهای زیر
انجام میشود ،اگر کشوری با این کشورها یا متحدین آنها
برشمرد:
روابط مطلوبی نداشته باشد ،طبیعتاً از جذب سرمایهگذاری
 تجارت الکترونیکآنها محروم خواهد شد.
 خدمات – هتلتفس�یرهای غی�ر صحی�ح از اقتصاد مقاومت�ی :از جمله
 خدمات مالیموانعی که بحث س��رمایهگذاری خارجی در شرایط کنونی
 صنعت خردهفروشیبا آن مواجه است ،این اس��ت که سرمایهگذاری خارجی بر
 سرمایهگذاریهای مخاطرهآمیزخالف اقتصاد مقاومتی است؛ در صورتی که چنین تفسیری
 اینترنت و مخابراتاز اقتصاد مقاومتی درست نیست .یکی از مسائلی که در اقتصاد
 صنعت نرمافزارمقاومتی باید لحاظ قرار گیرد این اس��ت که ما از درآمدها و
موانع سرمایهگذاری خارجی در ایران:
منابع��ی که از محل س��رمایهگذاریهای خارجی به دس��ت
محیط کسب و کار :از جمله موانع مهمی که در اقتصاد میآید ،نه برای تأمین هزینههای جاری نظیر تقسیم سود بین
ایران وجود دارد ،وضعیت کس��ب و کار است .در ایران تا سهامداران بلکه برای سرمایهگذاریهای مجدد استفاده کنیم.
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نقد و نظر
در درون اقتصاد مقاومتی نکاتی است که بعد از این دوره
ه��م قابلیت اجرا دارد و باید در موردش فکر کرد؛ از جمله
اقتصاد باید تمرکز در درون و برونگرا باش��د؛ یعنی ش��ما
ه��م باید قدرت ملی را تقویت کنی��د و در عین حال این به
این معنا نباش��د که مرزهای مل��ی را آنقدر قوی بکنید که
هیچ رف��ت و آمد و تبادل اقتصادی صورت نگیرد و قاعدتاً
برونگرابودن اقتصاد مقاومتی نش��ان از آن دارد که ما باید
به بازارهای جهانی ،جذب س��رمایه و یا فروش کاال توجه و
در مقی��اس جهانی عمل کنیم .قاعدتاً اگر در مقیاس جهانی
عم��ل کنیم ،در اقتصاد ام��روز میتوانیم حرفی برای گفتن
داشته باشیم.
نکته دیگ��ر در خصوص س��رمایهگذاری مخاطرهآمیز
اس��ت .در واقع ،موارد ی��ا موضوعاتی در ایران اس��ت که
س��رمایهگذاری در آنها پرمخاطره اس��ت ،ولی س��ودهای
باالی��ی هم دارد .نکته آخر اینک��ه چرا فکر میکنید نیروی
کار در ایران گران است؟ با توجه به دستمزدهای پایینی که
داریم آیا به خاطر بهرهوری اس��ت یا عوامل دیگری هم در
این برداشت شما از گرانبودن نیروی کار وجود دارد؟
آق�ای افتخاری :س��رمایهگذاری مخاطرهآمیزیعنی
ای��ن که افرادی ک��ه ایدههای جدیدی دارن��د ،میتوانند با
یکسری سرمایهگذارها وارد مذاکره شوند و اگر تشخیص
بدهند که از قابلیت تجاریس��ازی برخوردار است .احتماالً
کل هزینههای تجاریس��ازی را تأمین میکنند و ش��ریک
میشوند و سهمشان از ایجادکننده بیشتر هم میشود.
اینکه چرا نیروی کار در ایران گران است؟ من ایران را
با افغانستان مقایسه نمیکنم ،ولی اگر ایران را با چین مقایسه
کنیم کارگران با ده یا سه دالر کار میکنند .در ایران هزینه
تمامش��ده کارگر عادی برای کارفرما کمت��ر از دو میلیون
تومان نیس��ت .این ارق��ام برای آن مقاص��دی که بخواهند
س��رمایهگذاری کاربر انجام بدهند ،خیلی جاذب نیس��ت  .
ی خود را در جهت توسعه صادرات
کشورها ارزش پول مل 
کاهش میدهند .سالهاست بین ژاپن و آمریکا و همینطور
چین و آمریکا این مسئله وجود دارد که آمریکا هم معترض
اس��ت چرا ارزش پول را پایین میآورد؟ در حالی که چین

میخواهد افزایش صادرات داشته باشد منتهی جهت اینکه
کاهش ارزش پول ملی به توس��عه صادرات تبدیل بش��ود،
بر اس��اس تئوریهای اقتصادی مانند تئوری مارش��ال لرنر،
مجموع کش��ش قیمتی و عرضه و تقاضا بای��د بزرگتر از
یک باش��د .به این مفهوم که کارکنان شما باید این ظرفیت
و آمادگی را داشته باشند که اگر تقاضا برای صادرات زیاد
شد ،بتوانند تولید بکنند ،اگر نتوانند این کاهش ارزش پولی
به تورم تبدیل میشود .چین این ظرفیت را دارد که این کار
را انجام بدهد .علتش این اس��ت که نیروی کار ارزان دارد.
در چین یک کارگر با دو یا سه دالر یا ده دالر کار میکند.
اخی��را ً نرخ رش��د اقتصاد چین از  7ی��ا  8درصد به  6درصد
رسیده است .صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که به 4
یا  3درصد نیز میرسد ،ولی هرگز نمیگویند صفر یا منفی
میش��ود .هنوز همان اقتصاد بزرگ است با نرخ رشد  3یا 4
درصدی ولی به تدریج هزینههای کارگر باال میرود ،هرچه
مرفهتر میشوند ،انتظارات کارگرها باال میرود و قیمتها
ب��اال میرود .ایران از آن ردهها خیلی وقت پیش گذر کرده
اس��ت .در ایران ش��ما کارگری پیدا نمیکنید که با درآمد
س��طحی مث ً
ال  100هزار تومان یا  200هزار تومان قانع باشد.
حقوق بیمه و مس��ائل رفاهی باید تأمین بشود یا در انگلستان
س��رمایهگذاریها که عموماً در بازار سرمایه ،اتفاق میافتد
یا در مس��ائل بانکی یا در بخش  ITEیا داروسازی است که
کارگر الزم نیست.
ما بر اس��اس تئوری جذب سرمایهگذاری خارجی بر
اس��اس برنامههای چهارم و پنجم توسعه آمدیم مناطق آزاد
اقتصادی ایجاد کردیم .در چین همین مناطق آزاد اقتصادی
و تج��اری را ایجاد کردند ک��ه بزرگترینش هنگکنگ
است ،اما در ایران درست بر خالف نتیجهای که مد نظر بود،
مناطق آزاد ایران به سکوی واردات از خارج تبدیل شد ،در
حالی که تصمیمگیرندگان و سیاس��تگذاران هدفشان این
بود که اینجا تبدیل به س��کوی صادرات کاالهای ایرانی به
خارج شود .چرا این اتفاق نیفتاد؟
آقای افتخاری :سیاس��تهای اقتصادی مجموعهای
اس��ت که کن��ار هم تعریف میش��ود .در هم��ه معادالت،
عالوه بر سیاس��ت پولی و مالی ،سیاستهای ارزی و مسائل
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زیرس��اختی و کارگر صادرات همه چیز باید تعریف بشود.
اینکه از یک طرف سیاس��تگذاری بکنیم و کار را درست
بکنیم ،از یک طرف دیگر مش��کل درس��ت میشود .شما
ص��ادرات را میخواهید افزایش بدهید از یک طرف دیگر
میبینید مشکالت دیگری ایجاد شد .مناطق آزاد ما از مناطق
آزاد چین و دیگر کش��ورها الگو گرفته شده است .آنها به
معن��ی واقعی کلمه منطقه آزاد تجاری درس��ت کردند ،در
حالی که ما در چند منطقه آزاد و اس��تانهایی که همجوار
دریا هس��تند ،یک س��ری مقررات��ی را آزاد میکنیم که به
تدریج به داخل کش��ور س��رایت پیدا بکند و در آن مناطق
سرمایهگذاری خارجی ایجاد بکند و از مزایای آن بهرهمند
بشود و برای آن مش ّوقهای صادراتی ارائه کردهاند ،اما مسئله
اینجاست که ما در حال حاضر در منطقه آزاد کیش و قشم
یا منطقه آزاد ارس چه چیز خاصی به سرمایهگذار خارجی
یا داخلی میدهیم که در س��ایر مناطق نیس��ت؟ تنها تفاوتی
که دارد این اس��ت که اگر اینج��ا کاال و مواد اولیه آوردید
اگر داخل کش��ور نبرید ،فع ً
ال هزینه گمرکی نمیدهید ولی
اگر داخل کشور بردید شما باید عوارض را پرداخت بکنید.
دوم اینکه منطقه آزاد وقتی میتواند نقش س��ازنده داش��ته
باشد که مسائل کشور حل شده باشد و شرایط عادی حاکم
باشد .در آنجا اگر امتیاز ویژهای برای سرمایهگذار خارجی
بدهید تازه به این موضوع فکر میکند که آیا در این کشور
سرمایهگذاری بکند یا نه؟
امکانس��نجی به عن��وان نکته مهم در م��ورد مناطق
آزاد تجاری و صنعتی در نظر گرفته نش��د .یعنی در اقتصاد
هر فعالی��ت اقتصادی میخواهید انج��ام بدهید آیا فعالیت
اقتصادی در آنجا امکانپذیر اس��ت .تمام این مناطق را که
عنوان مناطق آزاد تجاری است ،صرفاً نامگذاری بود؛ مث ً
ال
قش��م را منطقه آزاد تجاری اع�لام کردیم ،در حالی که از
امکانات اولیه مانند برق و آب و مدیر و بندرگاه و ...محروم
بود .بر همین منوال مواد اولی��ه ،ارزانی یا گرانی آن ،آنچه
باید تولید میشد ،آن کسی که باید تولید کند ،کارآفرین
و ...همه در ابهام بود.
نکته بعد اینکه سرمایهگذاری در اقتصاد بینالملل ابزار
سیاست خارجی اس��ت .ک ً
ال اقتصاد ابزار سیاست خارجی

است .به نظر شما اگر ما به لحاظ داخلی هم فضای کسب
و کار که مهمترین ش��اخص اس��ت را مهی��ا کنیم و زمینه
را فراه��م کنیم ،آیا واقعاً غرب ای��ن اجازه را به جمهوری
اس�لامی ایران میدهد که در دامنه وسیع ،سرمایهگذاری
خارج��ی جذب کند که یک تح��ول راهبردی در اقتصاد
ایران ایجاد ش��ود؟ نظرم این است که هر کاری هم بکنیم،
باالخره این مسائل سیاسی مانعتراشی میکنند .لذا مقداری
از فضای کس��ب و کارمان که تیره و تار میشود به خاطر
عوامل سیاس��ی اس��ت .در موضوع آی سیتی تکنولوژی
ارتباطات و مخابرات و اطالعات که گفتید من هم با ش��ما
موافق هس��تم .در صورتی که در این زمینه سرمایهگذاری
جذب ش��ود ،در واقع به کشوری تبدیل میشویم که کل
منطقه آسیای مرکزی و قفقاز ،خلیج فارس و حتی پاکستان
را با توجه به زیرس��اختهایی که داری��م میتوانیم تأمین
کنیم ول��ی این را با بحث نفوذ اقتصادی چطور میتوان به
پیش برد؟
موضوع دیگر در بحث سرمایهگذاری در بخش قرارداد
نفتی و انرژی که اآلن قرارداد آی پی س��ی است و در واقع
بی.او.تی نیس��ت و به سمت مشارکت در مخزن رفته است.
گفته میش��ود الگوی قراردادهای نفت��ی ایران کپی الگوی
قراردادهای عراق است؛ ضمن اینکه باز هم قطعی نیست که
شرکتهای نفتی با وجود همین امتیازاتی که در این الگوی
قراردادی هم داده شده بیایند سرمایهگذاری بکنند.
آق�ای افتخ�اری :مش��ارکت در قراردادهای نفتی،
چون در حوزه اصل  44قانون اساس��ی به صورت مشارکت
اس��ت ،اگر در زیربخشها اتفاق بیافتد ،عملی نخواهد بود
مگ��ر اینکه ب��ا روشهای صرفاً بی.او.تی باش��د .از س��وی
دیگر ،آنها تا زمانی که شریک نشوند انگیزه کافی ندارند.
اگ��ر اآلن ب��ه ص��ورت پنه��انکاری انج��ام میدهند یک
قراردادهای محدودی است .در واقع ،اگر بتوانند مشارکت
کنند آن موقع انگیزه جهت س��رمایهگذاریها بیش��تر است
و س��رمایهگذاریهای چن��د ده میلی��ارد دالری ک��ه تأثیر
معنیداری در اقتصاد دارد میتواند اتفاق بیفتد.
اینک��ه آی��ا اص� ً
لا آنه��ا اج��ازه میدهن��د در ای��ران
س��رمایهگذاری کالن اتفاق بیافتد؟ طبیعتاً اگر در ایران مث ً
ال
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 2ه��زار میلیارد دالر س��رمایهگذاری خارج��ی اتفاق بیافتد
مفهومش این اس��ت ک��ه کل اقتصاد ایران متحول ش��ده و
کشورهای متعددی اینجا منافعی پیدا کردند و اقتصاد ایران
در اقتصاد جهان ادغام میش��ود و این امنیت ملی ما را بسیار
ب��اال میبرد .اینکه آیا اینها اجازه میدهند که ایران به عنوان
کش��وری که دنبال برخی از آرمانهاس��ت از چنین امنیتی
برخوردار باش��د ،مالحظه درستی است .مث ً
ال در همین خط
لوله گاز پاکس��تان و هندوستان که عملیاتی نشد ،هر عاقلی
در هندوستان پاکستان و ایران میداند به نفع همه است این
خط لوله عملیاتی شود ،ولی تا به حال اتفاق نیفتاده است.
راجع به آی تی سی اشاره کردید .اتفاقاً این بحثی است
که بیشتر ارتباط به مسائل بینالمللی دارد ،چون آی.تی.سی
ی آن بسیار زیاد است و با
حوزهای اس��ت که جنبه بینالملل 
نظام امنیتی دنیا ارتباط دارد .این از جمله اقداماتی است که
در سایه تدابیر دولت اتفاق افتاد و انشاءاهلل اجرایی شود و به
تدریج بتوانیم از مزایای آن و سرمایهگذاری چه خارجی و
چه داخلی آن ،بهرهمند شویم .واقعاً جزء ضروریات کشور
است و بسیار هم شفاف است.
در بح��ث س��رمایهگذار خارجی باید ب��ه یک نکته
اساسی توجه کنیم .در توافق هستهای بحثی که وجود دارد،
مکانیزم ماشه است .اگر توافق نقض شد به اصطالح تحریمها
به صورت خودکار برمیگردد .این یعنی اینکه از این به بعد
ما باید تمام تالش��مان این باشد که هیچ تنشی ایجاد نکنیم.
هر تنشی ایجاد ش��ود به ضرر ماست ،چون اگر تنش ایجاد
شود ،س��رمایهگذار خارجی مطمئناً به دنبال سرمایهگذاری
نخواهد بود  .
آیا هر نوع س��رمایهگذاری برای ما مثبت اس��ت و ما
باید از هر نوع س��رمایهگذاری اس��تقبال کنی��م یا بعضی از
سرمایهگذاریها میتواند برای اقتصاد ما مخرب باشد .وقتی
بحث سرمایهگذاری خارجی مطرح میشود ،بیشتر چه نوع
سرمایهگذاری متناسب با اقتصاد و وضعیت کنونی که داریم
میتواند مؤثر باشد.
در بح��ث تحریمه��ا ،یک��ی از آس��یبپذیریهای ما،
خروج شرکتهای خارجی از ایران بود یا شرکتهایی که
به نوعی با صنایع خودروسازی یا دیگر صنایع همکار بودند.

مث ً
ال پژو یا رنو همکاریش��ان را به حالت تعلیق درآوردند.
آقای دکتر روحانی از جملهنظراتی که برای پس از برجام
مط��رح میکردند ای��ن بود که ما میخواهیم ش��رکتهای
خارج��ی که میخواهند از این به بعد ب��ا ایران کار کنند را
در ایران درگیر بکنیم و این تضمین را بگیریم که در آینده
در چنی��ن وضعیتی قرار نگیریم .اج��رای این موضوع تا چه
حد قابل تحقق اس��ت؟  نکت ه دیگ��ر اینکه در بحث جذب
سرمایهگذاری خارجی ،استفاده از سرمایههای ایرانیان مقیم
خارج از کشور تا چه حد میتواند گرهگشا باشد؟
آقای افتخاری :راجع به این موضوع که آیا هر نوع
سرمایهگذاری میتواند خوب باشد یا نه؟ سرمایهگذاری در
کل مفید است منتهی مالحظاتی هست که باید طبیعتاً در نظر
گرفته شود .یکی از این مالحظات در ایران مسائل اجتماعی
است .جامعه ایران به صورت سنتی حساسیتهایی نسبت به
سرمایهگذاری اشخاص خارجی و خارجیها دارد.
نکته دوم که اشاره کردید خروج شرکتهای خارجی
از ایران و این را ه حلی که اینها اگر ش��ریک بشوند ،امنیت
ما تضمین خواهد شد ،درست میفرمایند اگر در اوایل دهه
هش��تاد ،پژو س��ی درصد مالک ایران خودرو میشد به این
سادگیها نمیتوانس��ت برود و مجبور بود بماند وکار کند
و توس��عه بدهد .در اصل ،تعریف س��رمایهگذاری خارجی
همین اس��ت .اگ��ر این امر اتف��اق بیافتد ،منافع بیش��تری را
میتواند داشته باش��د و امنیت ما و امنیت نظام صنعتی ما را
تضمین میکند و آثار ماندگارتری خواهد داشت.
در بحث اس��تراتژي جذب س��رمای ه ایرانی��ان خارج از
کشور ،با توجه به حجم اقتصاد ایران ،اگر بخواهیم تحولی
در اقتص��اد ایران ایجاد ش��ود ،باید با ش��رکتهای بزرگ
بینالمللی کار بکنیم که سرمایهگذاریهای چند دهمیلیارد
دالری داشته باشد .در آمار سرمایهگذاری ،ما از افغانستان،
ترکی��ه ،عراق و حتی از پاکس��تان س��رمایهگذار داریم ،اما
حجم آنها از  700هزار دالر تا یک و نیم میلیون دالر فراتر
نمیرود و عموم��اً در پروژههایی که جنب��ه خردهپا دارند،
مشغولاند .اینها موجب اشتغالزایی نیست و آثار قابل قبولی
نیز نخواهد داشت .زمانی سرمایهگذاری خارجی تأثیرگذار
است که به عنوان نمونه شرکت چینی یا ژاپنی در پتروشیمی
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ما  50درصد ش��ریک شود و س��رمایهگذاری چند میلیارد
دالری انجام بدهد یا ش��رکتی بیاید آزادراه فالن جا را چند
میلیارد دالر سرمایهگذاری کند.
مش��کل را کجا میبینی��د آیا م��ا میخواهیم جذب
س��رمایهگذاری خارجی داشته باش��یم یا نه؟ با توجه به این
هدفگذاریهایی که ما کردیم ،بر اساس نظر اقتصاددانها
به غیر از جذب سرمایهگذاری خارجی نمیتوان این کار را
پیش ببرد.
من فکر میکنم مش��کل در هر دوست؛ یعنی هم در
داخل توافق نیست؛ یک طیف گسترده وجود دارد که اص ً
ال
به س��رمایهگذاری خارجی فکر نمیکند .حاال ممکن است
دالیل سیاس��ی یا دالیل دیگری داش��ته باشد .یک مشکل
هم این اس��ت که در زمینه س��رمایهگذاری خارجی ما کار
کارشناس��ی اساس��ی نکردیم؛ یعنی هنوز دنیا ،ظرفیتها و
موانع دیوانس��االری خودمان را نمیشناس��یم؛ ضمن اینکه
ب��ه لحاظ اقتصادی هم خودم��ان در داخل ضعف داریم .به
عن��وان نمونه ،حدود  70درص��د کارفرمایان ما تحصیالت
دیپلم دارند.
در بحث س��رمایهگذاری خارجی یک موضوع مهم
بحث نفوذ اس��ت که به صورت وابستگی اقتصادی و غیره
مطرح میش��ود .سؤال این است که چطور میشد با ادبیات
اقتصادی ب��ا نظریه اقتصادی با تجربهای ک��ه در دنیا وجود
دارد ی��ک تعام��ل و تعادلی بین این دو ایج��اد کرد که هم
کارشناس��ی و علمی باشد هم منافع جمهوری اسالمی ایران
را تأمین کند.
آقای افتخاری :س��ؤال این است که سرمایهگذاری
چگونه اتفاق میافتد که منافع جمهوری اس�لامی را تأمین
بکند؟ بر اس��اس ی��ک ضربالمثل چینی ک��ه مورد تأکید
دوس��تان هم قرار گرف��ت ،ما میتوانیم پنج��ره را باز کنیم
ت��ا تنفس کنیم و با حش��راتی که وارد میش��ود هم مبارزه
میکنی��م .انتظار هم نداری��م که از این پنج��ره اژدها وارد
ش��ود ،تازه اگر وارد هم ش��د باز دست خودمان است و آن
را میبندیم .باید بپذیریم که خودمان به اندازه کافی سرمایه
نداریم ،حتی اگر داشته باشیم تعامل با دنیا چیز خوبی است.
حتی آمریکا هم که بزرگترین کش��ور اس��ت و بیشتر منابع
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دنیا را در دس��ت دارد ،هیچوقت ش��عار خودکفایی نداده
و خودش را وابس��ته ب��ه دنیا میداند و به این معتقد اس��ت.
مرحله دوم این اس��ت که بر اساس تجربیات و تعالیمی که
داریم بایستی محیط کس��ب و کار را فراهم کنیم و در این
مسیر نظام بانکی بسیار تعیینکننده است ،حقوق شهروندی
که در داخل آن حاکمیت قانون اس��ت ،تعیینکننده است.
تبعیت از اس��تانداردهای پذیرفتهشده بینالمللی خیلی مهم
اس��ت .چیزهای متعارفی در صنعت تجارت اس��ت که باید
اتفاق بیافتد .ما نمیتوانیم س��وئیفت نداش��ته باش��یم و بعد
انتظار س��رمایهگذاری خارجی داشته باش��یم .نمیتوانیم با
ش��رکت بیمه س��اچر با بیمه رتبهبندی مولیز ارتباط نداشته
باش��یم و نتوانیم از خدمات آنها بهرهمند ش��ویم .اینها جزء
الینفک نظام اقتصادی اس��ت که باید شکل بگیرد .ما باید
امتیاز خاصی داشته باش��یم که سرمایهگذار آلمانی ایران را
به پاکس��تان ترجیح دهد .بعضی از کش��ورها توانستند این
کار را انجام بدهند .ایرلند در سال  1960جزء مفلوکترین
کش��ورها بود و مردمش حتی کفش هم نداشتند ،در حالی
که اآلن جزء ثروتمندترینهای اروپاست .روسها اسمش را
گذاشتهاند چیپس تو چیپس ،یعنی از سیبزمینی به چیپس
الکترونیک .آنها رفتند سراغ آمریکا و بر پروژه داروسازی
و الکترونیک تمرکز کردند و توانس��تند با اتصال به آمریکا
کشورش��ان را درست کنند .البته ما نمیگوییم تنها را ه حل
اتصال به آمریکاس��ت ،نه اتفاقاً بح��ث اقتصاد مقاومتی این
است که تنها راه توسعه این نیست .من فکر میکنم در ایران
بیشترین چیزی که ما میتوانیم روی آن مانور دهیم ،نفت و
گاز اس��ت و اینکه ایران انرژی ارزان دارد که ما باید روی
آن تمرکز کنیم .متأس��فانه ما در هی��چ کدام از این حوزهها
نتوانستیم تصویرسازی درس��تی برای سرمایهگذار خارجی
انجام دهیم.

