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عرصه سیاس��ت های کالن اقتصادی کش��ور بوده است. همچنین 
در دو دهه گذش��ته موضوع س��رمایه گذاری خارج��ی در ایران 
همواره یکی از موضوعات مطرح در محافل اقتصادی - سیاس��ی 
و دانش��گاهی کش��ور بوده و در خصوص ض��رورت و نقش آن 
در توسعه اقتصادی کش��ور مباحث بسیار زیادی صورت پذیرفته 
اس��ت. با این وجود علی رغم اینکه هر دو موضوع به اندازه کافی 
مورد توج��ه و بحث و گفتگو بوده و م��ورد تأیید صاحبنظران و 
دس��تگاه های سیاس��ت گذاری، اجرای��ی و نظارتی بوده اس��ت و 
همچنین الزامات قانونی آنها فراهم ش��ده ول��ی در عمل در هیچ 
یک از دو عرصه یاد ش��ده توفیقات قابل توجهی به دست نیامده 
اس��ت. در این نوشته سعی بر این نیس��ت که دالیل عدم موفقیت  
در موارد یاد ش��ده مورد تحلیل قرار گیرد بلکه هدف این اس��ت 
که این موضوع در کنار هم مرور و به این س��ؤال پاسخ داده شود 
که آیا اقتصاد مقاومتی مغایرتی با جذب س��رمایه گذاری خارجی 

سیاست گذاری خارجی در بستر 
اقتصاد مقاومتی

واژه اقتصاد مقاومتی از اواس�ط س�ال 1389 مطرح شد و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 
29 بهمن 1392 ابالغ گردید. برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی در آبان ماه س�ال جاری توس�ط دولت 
تهیه ش�د ولی تاکنون پیش�رفت عملی خاصی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی بدست نیامده است و در 
ای�ن ارتب�اط مقام معظ�م رهبری مراتب نارضایتی خود از روند پیش�رفت اقتص�اد مقاومتی را اعالم 
نموده اند. در این نوش�ته به دالیل عدم پیش�رفت اقتصاد مقاومتی پرداخته نش�ده اس�ت بلکه ضمن 
مروری بر مفهوم اقتصاد مقاومتی و همچنین مفهوم س�رمایه گذاری خارجی، تش�ریح ش�ده است که 
اقتصاد مقاومتی نه تنها مانعی در مس�یر بهره گیری از س�رمایه گذاری خارجی نیس�ت بلکه زمینه ساز 

بهره برداری از سرمایه گذاری خارجی در روند توسعه اقتصادی کشور نیز هست.

تحلیل

:اشاره

حمید افتخاری*

* کارشناس سرمایه گذاری و تجارت خارجی

مقدمه
ش��فاف بودن سیاس��ت های کل��ی، قوانین 
و مق��ررات و عدم وج��ود تناقض بین آنها 
یکی از شروط الزم برای اجرایی بودن و از 
الزامات مهم در فرآیند بهبود محیط کسب 
و کار می باشد. از جمله سیاست های کلی 
و قوانی��ن و مقررات تأثیرگ��ذار بر محیط 
کس��ب و کار، سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومت��ی و همچنی��ن قوانی��ن و مقررات 
ناظ��ر بر جذب و حمایت س��رمایه گذاری 

خارجی است. 
در ط��ول پن��ج س��ال گذش��ته اقتصاد 
مقاومت��ی یکی از اصلی ترین گفتمان ها در 
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دارد یا برعکس می توان شاهد تأثیر مثبت آن بر جذب سرمایه های 
خارجی جهت توسعه کشور بود. 

مروری بر تاریخچه اقتصاد مقاومتی
ای��ن واژه اولین بار در دی��دار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در 
شهریور سال 1389 مطرح شد و پس از آن از دیدگاه های متفاوتی 
مورد نقد و بررس��ی قرارگرفت و نهایتا سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومت��ی در تاریخ 29 بهمن 1392 در 24 بند توس��ط مقام معظم 
رهبری به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت 

نظام ابالغ شد.
پس از بیس��ت ماه از ابالغ سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی 
برنامه های ملی یازده گانه دولت برای اجرای سیاست های مذکور 
طی نامه ای در تاریخ 4 آبان ماه 94 توسط معاون اول رئیس جمهور 
جهت اخذ رهنمود به مقام معظم رهبری ارس��ال ش��د. معاون اول 
رئیس جمهور پس ار ارس��ال نامه اظهار داشتند که در صورتی که 
ای��ن برنامه ها مورد تأیید رهبر معظم انقالب قرار گیرد، به صورت 
جدی در دس��تور کار دس��تگاه های اجرایی ق��رار خواهد گرفت 
و انتظار این اس��ت که همه دس��تگاه ها این برنامه ه��ا را با جدیت 

عملیاتی کنند.
در پاس��خ به نامه دولت، مقام رهبری ضمن قدردانی از اهتمام 
دولت نسبت به این موضوع و با تأکید بر اینکه ایشان اصوال بنائی 
بر تایید یا عدم تایی��د برنامه هایی که تنظیم و اجرای آنها بر عهده 
دولت ها اس��ت، ندارند، جه��ت اجرای موفق و مؤث��ر برنامه های 

مذکور چهار مورد توصیه به شرح زیر ارائه فرمودند:
- رویکرده��ای اقتصاد مقاومتی )عدالت بنیانی، مردمی بودن، 
دانش بنیانی، درون زایی و برونگرای��ی( در همه برنامه ها )از جمله 
برنامه شش��م توسعه و بودجه س��نواتی( و فعالیت های دستگاه های 
اجرای��ی حاکم گردی��ده و اجرای اقتصاد مقاومت��ی تنها منوط به 
ای��ن برنامه ها نگردد. باید اطمینان حاصل ش��ود که کلیه اقدامات 

دستگاه ها منطبق با این سیاست ها است.
- برنام��ه اقتصاد مقاومتی نباید برنامه ای مجزا از برنامه شش��م 
توس��عه باش��د. برنامه اقتصاد مقاومتی باید در قالب برنامه شش��م 
توسعه تدوین و پیگیری گردد. در ابالغیه سیاست های کلی برنامه 

ششم توسعه بر این موضوع تأکید شده است.
- تعیی��ن نق��ش دس��تگاه های اجرای��ی و مناط��ق جغرافیایی، 

زمان بن��دی اج��رای پروژه ه��ا و اه��داف 
کوتاه م��دت )تا پای��ان دول��ت یازدهم(، 
و  شش��م(  برنام��ه  میان مدت)پای��ان 
ساله(  بیست  چش��م انداز  بلندمدت)انتهای 
ص��ورت پذیرفت��ه و کلی��ه دس��تگاه های 

اجرایی نسبت به آن پاسخگو شوند.
تعیی��ن  و  درآوردن  حرک��ت  ب��ه   -
نق��ش آح��اد جامعه جهت مش��ارکت در 
فعالیت های اقتصادی و توانمندسازی آنها 
و ب��ه کارگیری کلیه ظرفیت های کش��ور 
ب��ه ویژه جوان��ان مورد توجه ق��رار گرفته 
و برنامه ه��ا تنها ناظر ب��ر بخش های دولتی 

نباشد.

مفهوم اقتصاد مقاومتی
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف 
تأمی��ن رش��د پوی��ا و بهبود ش��اخص های 
مقاوم��ت اقتصادی و دس��تیابی به اهداف 
سند چش��م انداز بیس��ت س��اله تبیین شده 
اس��ت ک��ه دارای رویک��ردی جه��ادی، 
انعطاف پذیر، فرصت س��از، مولد، درون زا، 

پیش رو و برون گرا است.
با م��روری بر سیاس��ت کل��ی اقتصاد 
مقاومتی می توان اظهار داش��ت که اصوال 
اقتص��اد مقاومتی نظام ی��ا مکتب اقتصادی 
جدیدی ک��ه تفاوت های ماه��وی با نظام 
اقتصادی جاری کش��ورمان داش��ته باشد، 
نیس��ت. نظ��ام اقتصادی حاکم در کش��ور 
آمیخت��ه ای از نظام س��رمایه داری متداول 
در جه��ان و برخی از آموزه های اس��المی 
اس��ت که در چارچوب این نظام و به دلیل 
ش��رایط خاص کش��ور در ده ه��ای اخیر، 
مش��کالت و ضعف های متع��دد اقتصادی 
روی هم انباشته شده است. با این تشخیص 
که این مش��کالت و ضعف ها با رویه های 

سیاست گذاری خارجی در بستر 
اقتصاد مقاومتی
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ل
حلی

ت

متعارف قابل حل نیست، سیاست های کلی 
اقتصادی تبیین شده تا در یک دوره زمانی 
معقول ضمن جبران گذش��ته، س��از و کار 
اقتصادی به گونه ای تنظیم و تقویت ش��ود 
که کش��ور برای یک جهش اقتصادی مهیا 
گ��ردد. بنابراین می توان چنی��ن بیان نمود 
که سیاست های اقتصاد مقاومتی تنظیماتی 
در نظام فعلی اقتصادی کش��ور اس��ت که 
مجموع��ه نظ��ام اقتصادی را برای توس��عه 
اقتصادی در ش��رایط خاص آماده می کند. 
به عب��ارت دیگر اقتص��اد مقاومتی ناظر بر 
ش��رایطی اس��ت که باید در آن نس��بت به 
حداکثرس��ازی تولید تحت شرایط خاصی 
که ب��ا قید های محدود کننده بیش��تری در 
مقایس��ه با ش��رایط متعارف روبرو هستیم، 

اقدام نمود.
از ویژگی ه��ا و یا اه��داف خاص این 
ش��رایط می ت��وان به تجهی��ز منابع بیش��تر 
از طری��ق مدیری��ت بهین��ه مص��رف برای 
س��رمایه گذاری های بیش��تر و مقاوم سازی 
نظ��ام اقتصادی در برابر فش��ار های بیرونی 
اشاره نمود. در چارچوب اقتصاد مقاومتی، 
اس��تراتژی جایگزینی واردات مورد توجه 
خاص می باش��د ولی نمی ت��وان گفت که 
اقتصاد مقاومتی همان استراتژی جایگزینی 
واردات اس��ت. به همین س��یاق در مفهوم 
اقتصاد مقاومتی استراتژی توسعه صادرات 
نی��ز جای��گاه وی��ژه ای دارد ول��ی اقتصاد 
مقاومتی برابر با استراتژی توسعه صادرات 
نیست. برنامه های ریاضت اقتصادی نیز در 
دل اقتص��اد مقاومت��ی از اهمیت و جایگاه 
ب��وده ول��ی نمی توان  خاصی برخ��وردار 
مفهوم وسیع و بلندمدت اقتصاد مقاومتی را 
در برنامه های کوتاه مدت و موقتی ریاضت 

اقتصادی خالصه نمود.

 از ویژگی های دیگر اقتصاد مقاومتی درجه باز یا بس��ته بودن 
اقتصاد مقاومتی است.کش��ور های مختلف بر اس��اس سیاست های 
کلی خود از درجه باز بودن اقتصادی متفاوتی برخوردار هس��تند. 
در حالی که کش��ور های ژاپن و آلمان هر دو از اقتصاد هایی بسیار 
مترقی و بالنده برخوردار بوده اما نس��بت تجارت خارجی به تولید 
ناخالص ملی این دو کشور در ده های اخیر به ترتیب در حدود 35 

درصد و 85 درصد بوده است.

ب��ه عبارتی ژاپن به طور نس��بی اقتصادی بس��ته و آلمان بطور 
نس��بی اقتصادی باز داشته است. بنابراین نمی توان بسته یا باز بودن 
نظام اقتصادی را الزاما به مفهوم کارآمد بودن آن دانس��ت. با این 
مقدمه و با توجه به اینکه از ظاهر اقتصاد مقاومتی، بیشتر یک نظام 
اقتصادی بس��ته استنباط می ش��ود، الزم به تأکید است که نخست؛ 
در سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی هم جنبه های��ی از اصول اقتصاد 
باز مش��اهده می ش��ود و هم ویژگی هایی از نظام اقتصادی بسته و 
دوم؛ حتی اگر این سیاست ها نهایتا منجر به شکل گیری یک نظام 
اقتصادی بسته شود، این الزاما به مفهوم ناکارآمدی نظام اقتصادی 

نخواهد بود.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
با هدف تأمین رشد پویا و بهبود 
شاخص های مقاومت اقتصادی و 
دستیابی به اهداف سند چشم انداز 

بیست ساله تبیین شده است که دارای 
رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، 

فرصت ساز، مولد، درون زا، پیش رو و 
برون گرا است.
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وضعیت پیش�رفت سیاس�ت های اقتص�اد مقاومتی در دو 
سال گذشته

به اس��تناد شواهد موجود می توان اظهار داشت که در طی دو سال 
گذشته در بعد گفتمان سازی تالش های زیادی برای نهادینه کردن 
این مقوله انجام ش��ده اس��ت. البته این تالش ها بیش��تر جنبه کمی 
داش��ته و شاید از لحاظ کیفیت هنوز اقدامات بسیاری تا رسیدن به 
انتظارات مطلوب وجود دارد. هنوز ابهامات زیادی در مورد نحوه 
عملیاتی نمودن سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی وجود دارد و بعضاً 
مغایرت هایی بین سیاست های اقتصاد مقاومتی با سایر سیاست های 
کلی کشور مشاهده می شود که جا دارد اقدامات گفتمان سازی را 

بیشتر به این حوزه متمرکز نمود.

از مهم ترین اقدامات انجام شده در بعد وضع قوانین و مقررات 
می توان به برنامه های ملی یازده گانه دولت اش��اره نمود که اخیرا 
تهیه و ابالغ شده اند. اما در خصوص اقدامات عملی دستاورد قابل 

توجهی شکل نگرفته است.

اقتصاد مقاومتی و محیط کسب وکار
در س��ال های اخی��ر مفاهی��م دیگ��ری که 
همواره در کنار اقتصاد مقاومتی در محافل 
اقتصادی کشور مطرح بوده است، ضرورت 
بهب��ود محی��ط کس��ب و کار و همچنی��ن 
سرمایه گذاری خارجی و ضرورت استفاده 
از آن در رون��د توس��عه اقتصادی کش��ور 
بوده است. توضیح ادبیات محیط کسب و 
کار و تش��ریح وضعیت کشورمان از حیث 
ه��ر ی��ک از پارامتره��ای تعیین کننده در 
مقایسه با اس��تاندارد های بین المللی خارج 
از حوصل��ه این نوش��ته می باش��د اما بطور 
خالصه می توان اظهار داشت که وضعیت 
کلی محیط کسب و کار کشورمان مطلوب 
نیس��ت و از ای��ن حیث کش��ورمان فاصله 
بس��یاری با کشور های توس��عه یافته دارد. 
در همین راس��تا در س��ال های اخیر دولت 
اقداماتی  با تش��کیل س��تاد های تخصصی 
را ب��رای بهبود محیط کس��ب و کار آغاز 
نموده است. بدون شک هر اقدامی که در 
راستای بهبود محیط کسب و کار صورت 
گی��رد، تأثیری مثب��ت و مس��تقیم بر روند 
پیش��رفت امور اقتصاد مقاومتی و موفقیت 
س��رمایه گذاری  ج��ذب  برنامه ه��ای  در 
خارج��ی خواه��د داش��ت و برعکس. از 
این رو الزم اس��ت اقدام��ات اصالحی در 
محیط کسب و کار کش��ور اولویت بندی 
ش��ده و اصالح عوامل کالن و تأثیرگذار 
بر کل محیط اقتصادی کش��ور انجام شود. 
دو مورد از عوامل مؤثر در نابس��امانی های 
اقتصادی کش��ور، نطام بانک��ی ناکارامد و 
ن��رخ بهره های دو رقم��ی و همچنین نظام 
ناکارامد مالیاتی و فرار مالیاتی هستند که به 
نوعی ریشه همه مشکالت اقتصادی کشور 

به رغ��م اینکه بطن سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومت��ی در راس��تای حمای��ت از ج��ذب و 
بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی می باشد 
ولی با این وجود ظاهر این سیاس��ت ها حاکی 
از تمایل به ش��کل گیری یک اقتصاد بس��ته با 
حداقل تعامل با جهان خارج اس��ت. از این رو 
الزم اس��ت اقدامات مؤث��ری در جهت ایجاد 
تصویر مثبت از اقتصاد مقاومتی صورت گیرد 
به گونه ای که نه تنها برداش��ت اقتصاد منزوی 
و بسته از آن نشود بلکه تعامل و ادغام سازنده 

با اقتصاد جهانی را الزامی نماید.

سیاست گذاری خارجی در بستر 
اقتصاد مقاومتی
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به شمار می آیند. در حال حاضر تقریباً هیچ 
کش��ور توسعه یافته و یا درحال توسعه ای را 
نمی توان یافت که نرخ بهره دورقمی داشته 
باش��د و به اندازه ایران فرار مالیاتی در آن 
رواج داشته باش��د. بنابراین مهمترین پیش 
ش��رط های بهب��ود محیط کس��ب و کار و 
اقتص��اد مقاومتی را  اجرای سیاس��ت های 

می توان در موارد زیر خالصه نمود.
در اولویت قرار دادن اصالح نظام 	•

بانکی و کاهش نرخ بهره 
اصالح و ترمیم نظام مالیاتی کشور 	•

نه با افزایش ن��رخ مالیات، بلکه به 
گونه ای ک��ه درآمد ه��ای مالیاتی 
دول��ت از مح��ل اخذ مالی��ات از 
بیشترین تعداد از مؤدیان مالیاتی و 
جلوگی��ری از هرگونه فرار مالیاتی 

افزایش یابد. 
از  نی��ز  زی��ر  اقدام��ات  همچنی��ن 
اولویت ه��ای اصلی اصالح محیط 
کس��ب و کار و آماده س��ازی بستر 
مناس��ب برای اجرای سیاست های 

اقتصاد مقاومتی به شمار می رود:
حمای��ت از صنایع داخلی از طریق 	•

فراهم سازی ش��رایط برای استفاده 
از ش��قوق مختل��ف س��رمایه های 
خارجی شامل دانش فنی، خدمات 
س��رمایه  تکنول��وژی،  مدیری��ت 

نقدی، مواد اولیه، تجهیزات و ....
پرهی��ز از حمایت  صنایع داخلی از 	•

طریق تعرفه های غیرمتعارف و ....
تروی��ج و ارتق��اء نظ��ام حاکمیت 	•

شرکتی برای ارتقای بهبود عملکرد 
خش��کاندن  و  اقتصادی  بنگاه های 

ریشه مفاسد اقتصادی.

اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری خارجی
به رغم اینکه بطن سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی در راس��تای 
حمای��ت از ج��ذب و بهره گی��ری از س��رمایه گذاری خارج��ی 
می باش��د ولی ب��ا این وجود ظاهر این سیاس��ت ها حاکی از تمایل 
به ش��کل گیری یک اقتصاد بس��ته با حداقل تعامل با جهان خارج 
است. لذا به منظور رفع چنین ابهاماتی، الزم است اقدامات مؤثری 
در جهت ایج��اد تصویر مثبت از اقتصاد مقاومتی صورت گیرد به 
گونه ای که نه تنها برداشت اقتصاد منزوی و بسته از آن نشود بلکه 
تعامل و ادغام س��ازنده با اقتصاد جهان��ی را الزامی نماید. اهمیت 
این عامل به گونه ای اس��ت که در سند »سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی« که به تأیید مقام معظم رهبری رس��یده اس��ت، به نگارش 
درآمده است. مهم ترین بندهای مربوط به سرمایه گذاری خارجی 
در این س��ند که می تواند اصول اقتص��اد مقاومتی را در این رابطه 
ش��فاف نموده و سیاس��ت گذاری بهینه در این عرصه را گسترش 

دهد، عبارتند از:
بند 10- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات:گرچه 
این بند از سیاست های اقتصاد مقاومتی به وضوح در راستای جذب 
سرمایه گذاری خارجی اس��ت ولی قید »صادرات« می تواند محل 
بحث و احتماال ش��کل گیری برخی موانع باشد. در هر صورت هر 
س��رمایه گذاری فارغ از داخلی و خارجی ب��ودن آن می تواند هم 
بازار هایی در داخل و هم خارج کش��ور داش��ته باش��د و در طول 
زمان و با توجه به ش��رایط مختلف، نس��بت مقدار صادرات به کل 
تولی��د متغیر خواهد بود. نکته حائ��ز اهمیت در پذیرش طرح های 
س��رمایه گذاری خارجی با رویکرد صادرات��ی بودن محصوالت، 
این اس��ت که از اخذ هرگونه تعهد از س��رمایه گذاری بالقوه برای 
صادرات محصول باید پرهیز ش��ود و به ج��ای آن باید به ماهیت 
صادراتی بودن محصوالت و سیاست گذاری های صادرات گرایانه 
تمرکز نمود. درغیر این  صورت، هرگونه الزام مستقیم به صادرات 
محص��ول به عنوان مانعی بر جذب س��رمایه گذاری خارجی عمل 

خواهد کرد.
بند 11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور 
به منظور انتقال فناوری های پیش��رفته، گس��ترش و تس��هیل تولید، 
صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از 
خارج: اصوال یکی از اهداف اصلی از تشکیل مناطق آزاد و ویژه 
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اقتصادی، فراهم س��ازی بستر مناس��ب برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی است لذا می توان اظهار داشت که این بند از سیاست های 
اقتص��اد مقاومتی به وضوح در راس��تای تش��ویق س��رمایه گذاری 
خارجی بوده و باید از این ظرفیت ایجادش��ده، حداکثر اس��تفاده 

به عمل آید.
بند 12- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد 
کش��ور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و 
مش��ارکت با کش��ورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان: یکی 
از مزایای س��رمایه گذاری خارجی تقویت امنیت ملی و اقتصادی 
کشور اس��ت. بدیهی اس��ت وجود س��رمایه گذاری های خارجی 
بزرگ در کشور به معنی وجود منافع بزرگ خارجی ها در کشور 
بوده و لذا هرگونه آس��یب به کش��ور به مفهوم ضرر و زیان برای 
آن ه��ا خواهد بود. اگ��ر قبل از اعمال تحریم ه��ای اقتصادی علیه 
ایران، انباشته سرمایه گذاری خارجی در ایران بالغ بر صد ها میلیارد 
دالر می بود در این ص��ورت به دلیل هزینه هنگفت تحریم ها برای 
خارجی ها، ش��اید ش��دت تحریم ها به اندازه ای نبود که کشور در 

چند سال اخیر با آن مواجه بوده است.
بن��د 13- مقابله با ضربه پذی��ری درآمد حاص��ل از صادرات 
نفت و گاز از طریق انتخاب مش��تریان راهب��ردی، ایجاد تنوع در 
روش های فروش: یکی از ش��یوه های اجتناب ناپذیر برای انتخاب 
مش��تریان راهبردی و ایج��اد تنوع در روش های فروش، ش��قوق 
مختلف س��رمایه گذاری خارجی اس��ت. در واقع س��رمایه گذاری 
خارجی شکل نوینی از تجارت خارجی است که نه به عنوان یک 
انتخاب بلکه به عنوان یک الزام برای بنگاه های اقتصادی در مسیر 
توس��عه تجارت آن ها مطرح اس��ت. با این رویکرد می توان اظهار 
داش��ت که این بند از سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی نیز دقیقاً در 
راستای تشویق س��رمایه گذاری خارجی تبیین شده است و باید از 

این ظرفیت استفاده بهینه به عمل آید.
بند 18- شفاف س��ازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری 
از اقدام��ات، فعالیت ها و زمینه های فس��اد زا در حوزه های پولی، 
تج��اری، ارزی: ش��رکت های خارجی به خصوص ش��رکت های 
کش��ور های توسعه یافته در مقایسه با ش��رکت های داخلی به دلیل 
رعایت اصول و اس��تاندارد های راهبری شرکتی1 از سطح باالتری 
از ش��فافیت و سالمت معامالت برخوردار هس��تند. انتظار می رود 

1. Corporate Governance

فعالیت شرکت های معتبر خارجی در ایران 
آثار مثبتی بر تس��ری و توسعه این ویژگی 
بس��یار مهم به محیط کس��ب و کار داخلی 

داشته باشد. 
اهمی��ت س��رمایه گذاری خارج��ی در 
عملیاتی ش��دن اقتصاد مقاومتی، در حالی 
اس��ت که مف��ادی از آن در صورت عدم 
شفاف س��ازی، می تواند تفس��یر هایی علیه 
س��رمایه گذاری خارج��ی را بازتاب دهد. 

مهمترین این بندها عبارتند از:
بن��د 8- مدیریت مصرف ب��ا تأکید بر 
اجرای سیاس��ت های کلی اصالح الگوی 
مصرف و ترویج مصرف کاالهای داخلی 
همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و 
رقابت پذیری در تولید: در ارتباط با اهداف 
مطرح ش��ده در ای��ن بند از سیاس��ت های 
اقتص��اد مقاومت��ی باید توجه داش��ت که 
تروی��ج مصرف کااله��ای داخل��ی نباید 
مغایر با مصرف کاالها و خدمات تولیدی 
بنگاه های س��رمایه گذاری خارجی تصور 
شود. شرکتی که در ایران با سرمایه گذاری 
خارج��ی راه ان��داری می ش��ود، حتی اگر 
صددرص��د س��هام آن متعلق به اش��خاص 
حقیقی و یا حقوقی خارجی باش��د، باز هم 
ش��رکتی ایرانی محسوب می ش��ود و تابع 
قوانین و مق��ررات ایران خواهد بود. منافع 
ناش��ی از فعالیت چنین ش��رکتی در درجه 
اول متوج��ه عوام��ل ایران��ی و رونق بازار 
داخلی و س��پس س��رمایه گذاران خارجی 

است. 
بن��د 17- اصالح نظام درآمدی دولت 
با افزایش س��هم درآمدهای مالیاتی: یکی 
از راه ه��ای افرای��ش درآمد ه��ای مالیاتی 
افزایش نرخ ه��ای مالیاتی بوده و راه دیگر 
تالش برای پیشگری از فرار مالیاتی است. 

سیاست گذاری خارجی در بستر 
اقتصاد مقاومتی
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در حال حاضر نرخ های مالیاتی کشورمان 
در حد نرخ های متوسط جهانی بوده و هر 
گونه افزایش در نرخ های مالیاتی می تواند 
تأثی��ر منف��ی ب��ر جذابیت محیط کس��ب 
و کار ب��رای س��رمایه گذاری های بیش��تر 
چه در داخ��ل و چه در خارج از کش��ور 
داشته باش��د. واقعیت این است که مشکل 
مالیاتی کش��ور در عدم وجود اراده کافی 
و همچنین توانایی نظ��ام اداری در اعمال 
کام��ل قوانی��ن می باش��د. در حالی که در 
ص��ورت اجرای کامل قوانی��ن و مقررات 
و جلو گیری از ف��رار مالیاتی، درآمد های 
دول��ت از این راه، به س��طح م��ورد انتظار 
نزدیک خواهد ش��د. عدم اج��رای کامل 
قوانی��ن مالیات��ی و وج��ود ف��رار مالیاتی 
عالوه بر اینکه موج��ب ازبین رفتن بخش 
قابل توجهی از درآمد های دولت اس��ت، 
موجب ناکارامدی دولت در توزیع عادالنه 
درآمد ها، ایجاد رانت، فساد اداری، تداوم 
فعالیت بنگاه ه��ای غیراقتصادی و کاهش 
بهره وری، کاهش انگی��ره و کاهش توان 
رقابتی بنگاه های پرداخت کننده مالیات و 

هزاران مفسده دیگر خواهد شد. 
بند 22- مدیریت مخاطرات اقتصادی 
از طریق تهیه طرح های واکنش هوشمند، 
فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات 
و اختالل ه��ای داخل��ی و خارجی: تجربه 
نش��ان داده اس��ت که معم��والً طرح های 
»واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام 
در برابر مخاطرات و اختالل های داخلی و 
خارجی« می تواند در مرحله عمل به دلیل 
عدم آگاه��ی عوامل اجرای��ی به صورت 
دخال��ت در امور و فعالیت ه��ای متعارف 
بنگاه های اقتصادی تجلی پیدا کند و عاملی 
بازدارنده برای توس��عه س��رمایه گذاری ها 

باش��د. دقت در تبیین جرئیات این بند از سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی و شفاف س��ازی ام��ور مربوطه از الزام��ات اجرای موفق 
این سیاس��ت می باشد. در غیر این صورت س��وءتعبیر ها و احتماالً 
سوءاستفاده ها از این موضوع می تواند آسیب های جدی بر محیط 
کس��ب و کار و به تبع آن بر روند سرمایه گذاری های خارجی در 

کشور داشته باشد.
بند 23- ش��فاف و روان س��ازی نظام توزیع و قیمت گذاری 
و روزآمدس��ازی ش��یوه های نظارت بر بازار: یکی از مالحظات 
مهمی که س��رمایه گذاران خارجی در روند انتخاب کش��ور های 
هدف برای س��رمایه گذاری های خود مدنظر قرار می دهند نظام 

قیمت گذاری نهاده های تولید و قیمت محصول است.

 ش��رط الزم برای اعم��ال هرگونه دخالت دول��ت در تعیین 
قیمت محصول این است که همزمان سیاست گذاری های مناسبی 
در حوزه تعیین و ثبات قیمت نهاده های تولید نیز صورت پذیرد. 
از طرف دیگر تجارب گذش��ته جوامع مختلف نشان داده است 
ک��ه اصوالً یک نظام اقتص��ادی کارآمد و توس��عه پایدار منوط 
ب��ه حداقل دخالت های دولت در نط��ام قیمت گذاری و پرهیز از 
نظارت های مداخله جویانه در امور بنگاه های اقتصادی اس��ت. بر 

مشکل مالیاتی کشور در عدم 
وجود اراده کافی و همچنین 
توانایی نظام اداری در اعمال 

کامل قوانین می باشد. در حالی که 
در صورت اجرای کامل قوانین 
و مقررات و جلو گیری از فرار 

مالیاتی، درآمد های دولت از این 
راه، به سطح مورد انتظار نزدیک 

خواهد شد.
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این اس��اس چنانچه این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
به درس��تی اجرا نش��ود، مانعی جدی برای جذب سرمایه گذاری 

خارجی خواهد بود.

نتیجه گیری
اگرچه در چند س��ال اخیر گام های مهمی برای عملیاتی کردن 
اصول اقتصاد مقاومتی در کش��ور انجام گرفته اس��ت اما به رغم 
گذشت بیش از پنج سال از گفتمان اقتصاد مقاومتی و دو سال از 
ابالغ سیاست های کلی آن، دستاورد های عملی قابل توجهی در 
عرصه اقتصاد مقاومتی حاصل نش��ده است لذا الزم است ضمن 
آسیب شناس��ی، راهکار های جدیدی برای عملیاتی نمودن این 
سیاس��ت ها و کس��ب موفقیت ها طراحی گردد. به نظر می رسد 
مهمترین مانعی که موجب شده است تا کنون این روند در کشور 
ب��ا موفقیت مورد انتظار همراه نباش��د، ابهام در اصول و پایه های 
اقتصاد مقاومتی اس��ت. این در حالی است که اقتصاد مقاومتی، 
نظام یا مکتب اقتصادی جدیدی نیس��ت بلکه سیاست های کلی 
نظام در جه��ت تقویت و پایداری بلندمدت اقتصاد کش��ور در 
چارچوب نظام اقتصادی جاری کش��ور است. بر اساس شناخت 
دقی��ق ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی که م��ورد تأیید مقام معظم 
رهبری قرار گرفته اس��ت، سرمایه گذاری خارجی بخش مهم و 

بنیادینی از رویکرد اقتصاد مقاومتی به شمار می آید.
بهره گی��ری از س��رمایه گذاری خارج��ی در روند توس��عه 
اقتص��ادی کش��ور اجتناب ناپذیر و جزء الینفک آن می باش��د. 
اگرچ��ه در ای��ن ح��وزه تاکن��ون دس��تاورد های قابل توجهی 
وجود نداش��ته اس��ت ولی اجرای برجام افق های جدیدی برای 
بهره گیری از س��رمایه گذاری خارجی در روند توسعه اقتصادی 
کش��ور ترس��یم خواهد نمود. با این وجود، بی��م آن می رود که 
برداشت های غیر صحیح از اقتصاد مقاومتی مسیر بهره گیری از 
س��رمایه گذاری خارجی را ناهموار کند. این در حالی است که 
اقتصاد مقاومتی نه تنها مانعی برای سرمایه گذاری خارجی نیست 
بلکه در اجرای اقتصاد مقاومتی، جذب و حمایت س��رمایه  های 
خارج��ی از الزامات می باش��د. بهبود محیط کس��ب و کار هم 
موجب فراهم س��ازی بستر مناسب برای اجرای اقتصاد مقاومتی 
و ه��م از الزام��ات موفقی��ت در جذب و حمایت س��رمایه های 
خارجی اس��ت. از این رو الزم اس��ت در خص��وص مفادی از 

اقتصاد مقاومتی که ممکن اس��ت به نفع 
تضعیف سرمایه گذاری خارجی تفسیر و 
تعبیر شوند، شفاف سازی شده و قوانین و 
مقررات الزم االجرا تدوین شود زیرا در 
غیر ای��ن صورت اقتصاد مقاومتی در حد 

گفتمان باقی خواهد ماند.


