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افزایش  به  کمکی  این موضوعات هیچ  قضایی در 
باشد.  نداشته  کشور  در  ســرمــایــه گــذاری  و  تولید 
پشتیبانی  و  تخصصی  نهادهای  کارآمدی  فقدان 
چون اتاق های بازرگانی و ... همگی موجبات بروز 

مشکات جدی در این حوزه شده است.
نظام ــردی: ــبـ راهـ تحقیقات پــژوهــشــکــده
کشوروبهطورخاصمعافیتهای حقوقمالی
قانون در سرمایهگذاران بــرای موجود مالیاتی
)143 و 141 ،138 )مــواد مستقیم مالیاتهای
مؤثر رشدسرمایهگذاری در توانسته تاچهحد
باشد؟بهنظرشمانارساییهاینظاممالیاتی
مــواردی چــه ســرمــایــهگــذار از حمایت در کشور

است؟
ــه گــذاری بــه قــدری  مــوضــوع مــشــکــات ســرمــای
نمی تواند  مالیاتی  معافیت های  کــه  اســت  جــدی 
ایجاد  سرمایه گذاری  به  اقــدام  بــرای  جــدی  انگیزه 
نماید. چالش های سرمایه گذاری بیشتر در مراحل 
سرمایه گذاری تا شروع فعالیت است و نه مرحله بعد 
کسب درآمــد اســت. به همین  که شامل فعالیت و 
پیش بینی  مراحل  چالش های  باید  ابتدا  در  دلیل 
را حل نمود، در ضمن معافیت ها به علت اختاف 
رویه و ابهامات در قوانین دارای ابهامات و اشکاالت 
شود؛  تلقی  مثبت  می تواند  گرچه  ا و  است  فراوانی 
کشور و شفاف سازی  ولی باید با رویه واحد در سطح 
کرد.  آن ها موجبات تشویق سرمایه گذاران را ایجاد 
از  مالیاتی  ممیزان  شخصی  برداشت های  موضوع 
تمامی  کــه  اســت  جــدی  چالش  مــقــررات  و  قوانین 
ایــجــاد  و  روبــــه رو هستند  آن  ــا  ب مــالــیــاتــی  مــؤدیــان 
اغــراض شخصی  اعمال  امکان  رویه و عدم  وحدت 
و برداشت های فردی از قوانین و مقررات موضوعی 

که باید به نحو جدی تدبیر شود. است 
بیثباتی راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
تــورم ارز، نــرخ مانند اقــتــصــادی شــاخــصهــای
گرانیمواداولیهو...باعثشده مصرفکننده،
آسیبجدی کشور در امنیتسرمایهگذاری به
»ت« بند مطابق اینکه به توجه با شــود. وارد
قانون 20 وماده توسعه برنامهششم ماده43
رفعموانعتولیدرقابتپذیروارتقاینظاممالی
ــارالزم بــهتعیینســازوک کــشــور،دولـــتمــوظــف
بیش افــزایــشسالیانه خــطــرات پــوشــش بـــرای
و بــوده بودجهسنواتی در ارز نــرخ درصــد 10 از
ایــنمــوضــوعوبیتوجهیدولــت نــشــدن اجـــرا
بیثباتی مــوجــب ســرمــایــهگــذار از حــمــایــت ــه ب

ــرای ب شــمــا پیشنهاد اســـت، شـــده اقــتــصــادی
آیا حقوقیچیست؟ لحاظ از موضوع این حل
ورودمدعیالعمومبهاینترکفعلهامیتواند

کمککنندهباشد؟
تحت  برنامه  قوانین  در  هم  قبًا  موضوع  این 
این  مشکل  ــود.  ب ح  مطر ارز«  خ  نــر »بیمه  عــنــوان 
مــوضــوع چند مـــورد اســـت، ابــتــدا بــه دلــیــل اینکه 
موضوع ارز به سیاست های متشتت بانک مرکزی و 
نامعلوم بودن آن بازمی گردد، باید از منظر بی ثباتی 
سیاست های بانک مرکزی با آن مواجه شد. بانک 
مرکزی در این موارد باید زیان های وارد به افراد را 
جبران  دولــت  مسئولیت  عمومی  قواعد  اســاس  بر 

نماید.
ارز  خ  نر و ریسک نوسانات  بیمه  دوم پوشش 
که  به دالیل تحریم و دالیل سیاسی است  بیشتر 
نمی گیرد.  ــرار  ق تــجــاری  بیمه های  پوشش  تحت 
یکی از دالیل عدم توفیق شرکت های بیمه در این 
پوشش هایی  چنین  نبود  قبل،  سنوات  در  مــورد 
خ ارز و  ــرآورد نــوســانــات نــر بــه دلیل عــدم امــکــان بـ
امکان  طبیعی  بــه طــور  پــس  اســـت،  خطر  مــیــزان 
در  بــازرگــانــی  بیمه های  پــوشــش هــای  از  اســتــفــاده 
باید  این موارد وجود ندارد. در این صورت دولت 
طریق  از  اعتبارات  تضمین  چون  مکانیسم هایی 
بانک توسعه صادرات یا صندوق ضمانت صادرات 
مــوارد هم  این  مــوارد مشابه وجود دارد؛ در  که در 
کند و این موارد در عمل جبران خسارت بر  اعمال 
عهده خود دولت قرار می گیرد. موضوع عدم امکان 
چنین پوشش هایی به عوامل سیاسی و بی ثباتی 
سیاست های دولت ناشی از تحریم ها و مداخات 
که  برمی گردد  سرمایه  و  ارز  بــازار  فعاالن  فسادآمیز 
کًا  را  ارز  خ  نــر افزایش  محاسبه  امکان  متأسفانه 
بیشتر  و  می کند  ــوار  دشـ هــم  اقــتــصــاددانــان  بـــرای 
نظر  به  اســاس  این  بر  اســت.  سیاسی  عوامل  تابع 
ناتوانی دولت در  تابع مسئله  می رسد این مشکل 
که  است  ارز  بــازار  در  ثبات  ایجاد  یا  ارز  خ  نر تعیین 
و  است  نشده  شناسایی  راه حلی  آن  برای  کنون  تا
خواهد  ادامــه  همچنان  مشکل  ایــن  قاعده  طبق 
یافت. فعال سازی دولت در این بخش هم منوط 
به  که  است  بی ثباتی  در  دولت  مداخات  عدم  به 
نظر می رسد متأسفانه سیاست های دولت خود در 

بروز این مشکل بی تأثیر نبوده است.
بهعنوان راهبردی: تحقیقات پژوهشکده
ــکــتــهایمــدنــظــرشما گـــرن جــمــعبــنــدیبــحــثا

هست،بفرمایید.
موضوع سرمایه گذاری و حمایت از آن در نظام 
حقوقی - اقتصادی ما تابع عوامل متعددی است 
که باید در یک بسته توأمان دیده شود در غیر این 
به نظر  نــدارد.  امکان حل وفصل آن وجود  صورت 
که  مــی رســد مـــوارد زیــر اصلی ترین مـــواردی اســت 

به صورت هماهنگ و توأمان باید دیده شود:
سیاست های تولید و صنعت و برنامه ریزی های . 1

اقتصادی؛
شفافیت در قوانین و مقررات؛. ۲
قطع ارتباط منافع اقتصادی شخصی با حوزه . 3

افراد  ذی نفعی  مواردی  در  که  سیاست گذاری 
مانع اتخاذ تصمیمات صحیح می شود؛

و . 4 پول شویی  و  فساد  عوامل  بر  جدی  نظارت 
منافع ناسالم؛

و . 5 سیاست گذاری  برای  ملی  واحد  ستاد  ایجاد 
تصمیم گیری و مقرره گذاری؛

برای وضع . 6 ملی  به ستاد  کامل  اختیار  اعطای 
لغو  و  نقض  و  آن  اجـــرای  و  مــقــررات  و  قوانین 

مصوبات قبلی؛
در . 7 تسهیل  بـــرای  ســیــاســت هــا  ــازی  ــاف س ــف ش

کــســب وکــار و صـــدور مــجــوزهــای  فــرایــنــدهــای 
فعالیت؛

حمایت از حقوق مالکانه درباره سرمایه گذاران؛. 8
اعمال حمایت های قانونی و قضایی نسبت به . 9

سرمایه گذاران؛
بـــرای . 10 ــد  ــ ــارآم ــ ک و  الزم  ــای  ــوق هـ ــشـ مـ ایـــجـــاد 

سرمایه گذاران؛
ایجاد ثبات در قوانین و مقررات؛. 11

اقتصادی . 1۲ کمک های مشاوره ای و فنی و  ارائه 
از ســـوی دولــــت بــــرای فـــعـــاالن اقــتــصــادی و 

سرمایه گذاران؛
مقامات . 13 سایر  اظهارنظر  حتی  یا  مداخله  منع 

و  موضوعات  در  مذهبی  و  حکومتی  و  دولتی 
برنامه های اقتصادی؛

وجود ثبات در سیاست های پولی و ارزی و بازار . 14
سرمایه؛

در . 15 مقامات  توسط  خــســارات  جــبــران  بــر  الـــزام 
خصوص تمامی موارد نقض در بندهای قبل؛

تولید . 16 برنامه های  در  کشور  ملی  منافع  تعریف 
و صنعتی و تجاری و اقتصادی و الزام همگان 
بر پایبندی به آن بر اساس ایجاد یک وحدت 

ملی و وفاق و باور واحد بر آن.


