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که مقررات  است. قوه قضائیه می تواند در مواردی 
مردم  عامه  حقوق  تضییع  به  منجر  خلق الساعه 

کند. شود، به موضوع ورود 

بی ثباتی اقتصاد کالن
گــی هــایــی  کـــان از طــریــق ویــژ ثــبــات اقــتــصــاد 
آن  نظایر  و  مالی  پــایــداری  قیمت ها،  ثبات  مانند 
بی ثباتی  باال،  تورم  تعریف است. شکل گیری  قابل 
خ ارز، بی ثباتی  قیمت ها، نوسانات و شوک های نر
کسری  بازارهای مالی، بدهی های ناپایدار دولتی و 
کان  اقتصاد  بی ثباتی  عائم  از  فزاینده  بــودجــه 
که منجر به رکود اقتصادی و فرار سرمایه از  هستند 
پژوهش های مجلس  مرکز  کشور می شود.  اقتصاد 
کان  شورای اسامی جهت سنجش ثبات اقتصاد 
اولیه، ثبات شاخص  سه مؤلفه ثبات قیمت مواد 
کرده  خ ارز را پیشنهاد  تورم مصرف کننده و ثبات نر
ثــبــات در اقتصاد  بــر اســـاس آن هـــا مــیــزان  اســت و 
اینکه  دلیل  به  می دهد.  قرار  بررسی  مورد  را  کشور 
دیگر  عامل  دو  با  گسستنی  نا ارتباط  ارز  خ  نر ثبات 
کرده  کید  دارد، قانون گذار نیز بیشتر به این مورد تأ

است.1
ششم  بــرنــامــه   43 مـــاده  »ت«،  بند  مطابق 
ــا رعــایــت تــبــصــره 3  تــوســعــه دولـــت مکلف اســـت ب
و  رقــابــت پــذیــر  تولید  مــوانــع  رفــع  قــانــون  مـــاده ۲0 
کشور مصوب 1394 طی اجرای  ارتقای نظام مالی 
خطرات  پوشش  بــرای  الزم  سازوکار  برنامه  قانون 
در  را  ارز  خ  نــر درصــد   10 از  بیش  سالیانه  افــزایــش 
بنگاه های  برای  و  کند  پیش بینی  سنواتی  بودجه 
و  ارزی طراحی  اقتصادی دریافت کننده تسهیات 

به اجرا درآورد.
همچنین مطابق با ماده ۲0 قانون رفع موانع 
کشور وزارت  تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت  امور 

سرمایه گذار  از  حمایت  هدف  با  باالدستی  اسناد  در    -1
کشور می توان به بندهای 9 و  کان  و ثبات اقتصاد 
همچنین  و  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های   10
ســرمــایــه گــذاری  تشویق  کلی  ســیــاســت هــای   9 بند 
برنامه  کلی  ســیــاســت هــای   ۲1 بند  در  کـــرد.  ــاره  اشـ
با  کــشــور  کــســب وکــار  بــهــبــود فــضــای  تــوســعــه  پنجم 
کان ذکر شده است. در بند  بر ثبات اقتصاد  کید  تأ
و  کــار  از  حمایت  ملی،  تولید  کلی  سیاست های   7
ارزی  منابع  که  است  شده  کید  تأ نیز  ایرانی  سرمایه 
و  کارآفرینی  و  ملی  تولید  نیازهای  تأمین  بر  کید  تأ با 

گردد. ثبات ارزش پول ملی مدیریت 

سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک 
بورس  ســازمــان  ایـــران،  اسامی  جمهوری  مرکزی 
اسامی  جمهوری  مرکزی  بیمه  و  بــهــادار  اوراق  و 
تهیه  را  ارز  خ  نر نوسانات  پوشش  آیین نامه  ایران، 

کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
اقتصاد  ثبات  شاخص های  و  ارز  خ  نــر ثبات 
اولیه  مــواد  قیمت  و  مصرف کننده  تــورم  مثل  کان 
ریشه اقتصادی دارد و بررسی ریشه های آن در این 
می توان  حقوقی  لحاظ  از  اما  نمی گنجد؛  پژوهش 
با توجه بیشتر به بند »ت« ماده 43 برنامه ششم 
توسعه و پیش بینی موارد مشابه در حوزه افزایش 
سرمایه گذار  کمک  به  تورم  و  مصرف کننده  قیمت 
توجهی  به هیچ عنوان  دولــت  متأسفانه  شتافت. 
پوشش  آیین نامه  و  است  نداشته  قوانین  این  به 
شد.  تصویب  زیادی  تأخیر  با  نیز  ارز  خ  نر نوسانات 
خ ارز،  که بارها به دلیل نوسانات نر شاهد بوده ایم 
کرده است و  ارزش پول سرمایه گذار به شدت افت 

کشور وارد شده است. ضربات اساسی به تولید 
کان  اقتصاد  در  بی ثباتی  و  ارز  خ  نــر افــزایــش 
فعل های  ترک  حاصل  مــوارد  از  بسیاری  در  کشور 
کشور  بانکی  و  پولی  نظام  در  مختلف  مسئولین 
و  ــوارد  مـ ایــن گــونــه  بــه  مدعی العموم  ورود  اســـت. 
تا  ــذاران مــی تــوانــد  ــه گ ــای ــرم از مـــردم و س حــمــایــت 
کند. متأسفانه  کمک  حدودی به بهبود وضعیت 
وجود  با  گذشته  سال های  در  که  بوده ایم  شاهد 
جز  مدعی العموم  حوزه،  این  در  مقررات  و  قوانین 
نوسانات  به  مربوط  که  خاص  مصادیق  برخی  در 
مسئولین  فعل های  تــرک  این گونه  به  بــوده  ارزی 

ورود نکرده است.

عدم تعریف و تضمین حقوق مالکیت
این  افـــراد  در  مالکیت  حقوق  از  حفاظت  بــا 
که تصرفی در اموالشان  اطمینان به وجود می آید 
وارد  را  خــود  ــی  دارای نتیجه  در  و  نمی گیرد  صــورت 
سرمایه گذاری  برای  تولیدی  حوزه های  و  اقتصاد 
ــگــران ایــن  گـــر ســرمــایــه گــذار هــمــواره ن مــی کــنــنــد. ا
توقیف  او  امـــوال  اســت  ممکن  کــه  باشد  مــوضــوع 
فعالیت های  برخی  کند،  تغییر  مالیات  خ  نر شود، 
سرمایه گذاری  قاعدتًا   ... و  شود  جرم انگاری  وی 
برای  نمی تواند  قطعیت  با  و  داده  کاهش  را  خود 
در  کند.۲  سرمایه گذاری  خــود  بلندمدت  ــداف  اه
حقوق  تضمین  هــدف  بــا  مــا  کشور  حقوقی  نظام 
که  است  وضع  شده  مقرراتی  و  تکلیف ها  مالکیت 
با عمل به آنان می توان تا حدودی این موضوع را 

کرد. برای سرمایه گذار تضمین 
در ماده 117 برنامه ششم توسعه، قوه قضائیه 
برنامه  ــرای  اجــ اول  ســـال  در  اســـت  شـــده  مکلف 
سامانه ای  مالکیت  حقوق  تضمین  راســتــای  در 
که امکان پاسخگویی فوری  کند  الکترونیک ایجاد 
قضایی  مراجع  نیاز  مــورد  استعامات  به  برخط  و 
ذی صاح در خصوص اموال اشخاص، الکترونیک 
کردن فرایندهای اجرای مفاد اسناد رسمی وجود 
از  جامع  گــزارشــی  کنون  تا هرچند  بــاشــد.  داشــتــه 
منتشر  قضائیه  قوه  سوی  از  سامانه  این  وضعیت 
نشده است؛ اما رشد و افزایش چنین سامانه هایی 
تضمین  به  مربوط  که  نظام  مختلف  نهادهای  در 
حقوق مالکیت است، نقشی اساسی در حمایت از 
سرمایه گذاری خواهد داشت. به خصوص اینکه در 

از سال  مالکیت  بین المللی حقوق  گزارش شاخص    -۲
تهیه  مالکیت  حقوق  اتحادیه  مؤسسه  توسط   ۲007
تضمین  لحاظ  از  کشورها  گــزارش  این  در  می شود. 
هر  به  می شوند.  مقایسه  یکدیگر  با  مالکیت  حقوق 
که  می شود  داده  اختصاص   10 تا   0 از  نمره ای  کشور 
حد  باالترین  و  حالت  بهترین  نشان دهنده   10 نمره 
تأمین حقوق مالکیت است. امتیاز ایران در شاخص 
معادل   ۲019 ســال  در  مالکیت  حقوق  بین المللی 
کشور   1۲9 بین  در  آن  رتبه  و  تعیین  شــده   4٫578
جهان 103 است. ایران از حیث امتیاز، 0٫171 واحد و 
از حیث رتبه، 1۲ رتبه، نسبت به سال ۲018، تضعیف 
 شده است. شایان  ذکر است؛ رتبه ایران در میان 15 
شمال  و  خاورمیانه  منطقه  در  بررسی  مــورد  کشور 
آفریقا، 1۲ است. ایران در زیر شاخص ثبت دارایی ها، 
باالترین امتیاز )8٫9( را نسبت به سایر زیرشاخص ها 
کمترین امتیاز )3٫05( را در  به خود اختصاص داده و 

زیرشاخص سهولت دسترسی به وام داشته است.

ــا حــفــاظــت از حــقــوق مــالــکــیــت در    ب
که  می آید  وجــود  به  اطمینان  ایــن  افـــراد 
و  نمی گیرد  صــورت  اموالشان  در  تصرفی 
و  اقتصاد  وارد  را  خــود  دارایــی  نتیجه  در 
سرمایه گذاری  برای  تولیدی  حوزه های 
نگران  همواره  سرمایه گذار  اگر  می کنند. 
که ممکن است اموال  ع باشد  این موضو
کند،  تغییر  مالیات  نــرخ  شــود،  توقیف  او 
برخی فعالیت های وی جرم انگاری شود 
و ... قاعدتًا سرمایه گذاری خود را کاهش 
اهداف  برای  نمی تواند  با قطعیت  و  داده 

بلندمدت خود سرمایه گذاری کند. 


