است و این امر آنطور که باید تاکنون انجام نشده است.
هر کدام از مشکالت ذکرشده به نحوی تاکنون از حضور
پررنگ و ادامه موفق شرکتهای نوپای دانشبنیان در
بازار جلوگیری کرده است؛ اما امروزه کشورهای توسعه
یافتهای که ب��ا مدیریت کارآمد یادگی��ری ،پژوهش و
نوآوری طی نگرشی نظاممند به اقتصادهای دانشمحور
دستیافتهاند ،عم ً
ال با اس��تفاده از توسعه فناوریها و
افزایش بهرهوری توانستهاند تولید کاال و خدمات خود
را بهبود و ارزش افزوده اقتصادی خود را فزونی بخشند.
لذا در ایران نیز با فرهنگسازی عمومی در مورد ماهیت
شرکتهای دانشبنیان و همچنین هموارسازی مسیر
پیش��رفت این ش��رکتها میتوان به آینده اقتصادی
روش��نی فکر کرد .بنابراین ،تحوالت پیچیده و سریع
چند ده��ه اخیر و نیز ش��تابگیری روند جهانیش��دن
موجب ش��ده اس��ت تا جوامع گوناگون تالش کنند تا
بیشازپیش خود را برای پذیرش تح��ول آماده کنند.
در طی پنجاه س��ال اخیر ،اقتصادهای در حال توسعه
دچار نوعی تغییر تدریجی شدهاند؛ بهگونهای که دانش
در رأس این تغییرات قرار داشته اس��ت .لذا در دنياي
امروز ،اين محصوالتِ خام نيستند كه رقابت ميكنند
بلكه کس��بوکارها هستند كه با اس��تفاده از ابزارهاي
متعددي نظير محصوالتشان ،در عرصه ارزشآفرینی
به رقابت ميپردازند .لذا بديهي است اين کسبوکارها
چيزي جز ش��ركتهاي دانشبنیان نيستند .از این رو
بسیاری از کشورهای در حال توس��عه برای دستیابی
به اینگونه اقتصادهای نوی��ن ،مبتنی بر دانایی در قرن
بیس��ت و یکم به تکاپو افتاده و تالش دارند تا بسترها
و زیرس��اختهای الزم را برای طراحی و اس��تقرار این
گونه نظامها پدید آورند .در عين حال بايد توجه داشت
كه غالباً خطر باالي��ي ش��ركتهاي دانشبنیان را در
مرحلهي شروع فعاليت و يا توسعه ،تهديد ميكند لذا
تعديل ريسك ش��ركتهاي دانشبنیان در جهت طي
مسير رشد ،امری الزم و ضروری است که بایستی به آن
توجه بیشتری شود .تأسیس پاركها و مراكز رشد در
تعدیل این ریس��ک کمک می کند و این مراکز مزایای
دیگری از قبیل ايجاد اش��تغال مولد و توس��عه اقتصاد
محلي نیز دارند .اشتغال مولد وقتی رخ میدهد كه یک
فرد كارآفرين به جاي استخدام در يك شركت ،اقدام به
راهاندازي کسبوکار خود كند و از تراوش ذهني خود
و همراهانش ظرفيت كاري جدي��دي پديد آورد .يكي
ديگر از مزاياي پاركها و مراكز رش��د توس��عه اقتصاد
محلي است .جلوگيري از مهاجرتهاي بيمورد و غير
ضروري تنها با هدف يافتن ظرفيتهاي كاري بهتر ،كه
با حمايت از کس��بوکارهاي محلي در پارك و مراكز
رشد بومي محقق ميشود .اين مزايا توجه بيش از پيش
به اين زيرساختها را يادآور ميشود و همه این موارد
نشاندهنده این مهم است که بهترین راه و شاید تنها
راه برای غلبه بر مشکالت اقتصادی و اجتماعی داخلی
تأکید بیش از گذشته بر دانش و فناوری و به خصوص
بعد اقتصادی آن یعنی اقتصاد دانشبنیان با شکلگیری
و گسترش شرکتهای دانشبنیان است و اتخاذ تدابير
الزم از س��وي سياس��تگذاران و برنامه ريزان نوآوري و
فناوري از ضرورتهاي انكارناپذير در توسعه و پیشرفت
این شرکتها است.
*استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرمان

برداشتی متفاوت از اصل  81قانون اساسی

ریشهیابی قانون سرمایهگذاری
خارجی  49به  51درصد

اولین بند قانونی مرتبط با فعالیت ش��رکتهای خارج��ی در ایران پس از
انقالب در اصل  81قانون اساسی به ش��رح زیر تدوین شد« :دادن امتیاز
تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجاری ،صنعتی ،کشاورزی و معادن
به خارجیان مطلقاً ممنوع است»! .حال این سؤال مطرح است که آیا این
اصل ،ثبت شرکت با سرمایهگذاری  100درصد خارجی را ممنوع کرده یا
هدف قانونگذار چیز دیگری است؟
*
بتول علیزاده
از اصل  81قانون اساسی تفاسیر زیادی انجا م شده؛ برخي اعتقاد دارند بايد
قائل به ممنوعيت مطلق ثبت شرکتهای خارجي شد ،برخي نيز معتقدند اصل بر ممنوعيت است ،مگر
در موارد معين .تفسير سوم اين است كه اگر ميزان س��هام خارجي در يك شركت مشترك  49درصد
يا كمتر از آن باشد ،امتياز محقق نميش��ود .قاعدتاً در بین همه تفاسیر مطرحشده ،آنچه مورد استناد
خواهد بود ،تفاسیر شورای محترم نگهبان است.
به دنبال سؤال وزیر سابق نیرو در سال  59از ش��ورای نگهبان مبنی بر اینکه ،هرگاه ثبت شعبه شركت
يا مؤسسه خارجي در ايران و يا مشاركت و تحصيل مالكيت سهام ش��رکتهای ايراني در حد كمتر از
پنجاهدرصد سهام باشد؛ مش��روط بر آنکه در اساسنامه ش��ركت و موافقتنامههای فیمابین قدرت
تصميمگيري مديران و سهامداران ايراني در مجامع عمومي محدود نگرديده باشد؛ بازهم مورد ،ازنظر
ثبت شرکتها مشمول اصل هشتاد و يكم قانون اساس��ي است يا خير؟ این شورا اعالم داشت :که ثبت
ي كه مرقو م شده ،مغاير با قانون اساسي شناخته نمیشود.
شرکت با توجه به قيود 
در تفسیر دیگری از شورای نگهبان که در پی پاسخ نخستوزير وقت در سال  1360بیانشده بود اعالم
شد که شرکتهای خارجي كه با دستگاههای دولتي ايران ،قرارداد قانوني منعقد نمودهاند ،ميتوانند
جهت انجام امور قانون��ي و فعالیتهای خود در حدود قراردادهاي منعق��د ه طبق ماده ( )3قانون ثبت
شركت ها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت نمايند و اين امر بهمثابه اعطای امتیاز شرکت به شرکای
خارجی و مغایر با اصل  81قانون اساسي نیست.
همچنین در تفسیر دیگری از این شورا آمده است که ثبت شرکتهای خارجي بدون نياز به يك قرارداد
با دولت و ايجاد بانكهاي خارجي و شرکتهای بيمه در مناطق آزاد تجاري مجاز شمرده میشود.
مجموعه این تفاسیر ،محدودیت  49درصدی سهم مش��ارکت خارجی در بخش خصوصی را بنا نهاد.
مؤید این موضوع هم در نشريهاي با عنوان حقوق سرمایهگذاری خارجی در ایران آورده شد که در سال
 1373از سوي سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران چاپ شد و در اختيار متقاضيان
سرمايهگذاري قرار گرفت.
پسازآن ،در مهرم��اه  1378قانونی تحت عن��وان «ضوابط پذی��رش س��رمایهگذاری خارجی تحت
پوشش قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی» به تصویب رسید که در ماده  4آن ،حداکثر سهام
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در طرحهای تولیدی و خدماتی و مجتمعهای صنعتی و معدنی را 80
درصد و در طرحهای اکتشافی و بهرهبرداری از منابع زیرزمینی و معادن 49 ،درصد تعیین کرده بود.
قانون ضوابط پذیرش ،ادامه داشت
عدم امکان ثبت شرکت با سهام خارجی بیش از مقدار تعیینشده در
ِ
تا اینکه سرانجام قانون جذب و تشویق سرمایهگذاری خارجی با برداشت دقیقتری از اصل  81قانون
اساس��ی این رویه را اصالح کرد .طبق ماده  4آئین نامه قانون یادشده ،سرمایهگذاران خارجی مجاز به
ثبت شرکت با مالکیت  ۱۰۰درصدی هستند .اما بهمنظور رعایت اصل  81قانون اساسی و جلوگیری از
ایجاد انحصار ،شرایطی برای پذیرش سرمایه های خارجی تعیینشده است :اول آنکه دربند (ج) ماده
 2این قانون ،دولت از پذیرش سرمایههایی که متضمن اعطای حقوق ویژهای هستند و سرمایهگذاران
خارجی را در موقعیت انحصاری قرارمی دهد منع شده است ،دوم آنکه بند (د) همین ماده حداکثر سهم
ارزش کاال و خدمات تولیدی حاصل از سرمایهگذاری خارجی نسبت به ارزش کاال و خدمات عرضهشده
در بازار داخلی را در هر بخش اقتصادی  25درصد و در هر رشته  35درصد تعیین کرده است.
سخن آخر آنکه ،درواقع مفهوم «امتياز» بیانشده در اصل  81قانون اساسی «انحصار» است و ثبت،
به رسميت شناختن و اجازه كار معنای اعطای امتیاز را نمیرساند .بهعبارتدیگر ممنوعيت مطلق در
اصل  81قانون اساسی صرفاً مربوط به «دادن امتياز» در معناي خاص آن ميباشد و تشكيل شركتها
و مؤسسات در امور تجاري ،صنعتي ،كشاورزي ،معدن و خدمات تنها از طريق اعطاي امتياز و انحصار
ممنوع است .رفع محدودیت س��هام س��رمایهگذاران خارجی در قانون جذب و تشویق سرمایهگذاری
خارجی نیز مبتنی بر همین تفس��یر بود .ضمن اینکه تفس��یر اخیر با متن قان��ون تجارت؛ که مطابق
آنهمه حقدارند براي تأسيس شركت اقدام كنند و در اين زمينه هيچ فرقي بين اتباع ايراني و خارجي
نيست؛ نیز همراستا است.
* کارشناس ارشد مهندسی صنایع و مدرس دانشگاه
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