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روابط ميان كشورها از طريق ثبات در مقررات و ايجاد اعتماد ميان فعاالن اقتصادی طرفين است كه موجب ايجاد
زمينههای الزم برای تقويت همكاریها و جلب اعتماد سرمايهگذاران داخلي و خارجي ميشود.
اليحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاری بين دولت جمهوری اسالمي ايران و دولت جمهوری
كرواسي نيز يكي از توافقنامههای دوجانبه است كه در اهداف آن به مواردی ازجمله ايجاد و حفظ شرايط مساعد برای

شماره چاپ:
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سرمايهگذاریها در جهت ارتقا و تحكيم همكاریهای اقتصادی و تأمين منافع هر دو دولت اشاره شده است.
بدونشك جذب سرمايهگذاری خارجي ميتواند از طريق آثار مثبتي مانند كسب دارايي ،انتقال فناوری ،گسترش
اندازه بازار و فوايد صادراتي ،ايجاد صنايع فرعي ،معرفي فرايندهای جديد ،تقويت توان مديريتي ،آموزش نيروی انساني
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اقتصادی
مشخصات گزارش

شماره مسلسل:
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تاریخ انتشار:
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و دسترسي به بازارهای خارجي ،باعث تسريع در روند رشد و توسعه اقتصادی در كشورهای ميزبان شود.
مقدار و ميزان ورود سرمايه خارجي به ايران در مقايسه با بسياری از كشورهای دنيا اندک است ،بهگونهای كه
طبق گزارش آنكتاد سهم جمهوری اسالمي ايران از جذب سرمايه خارجي ورودی در سال  ،۲۰۱۸تنها در حدود
 ۰/3درصد جريان ورودی سرمايه خارجي جهان است.
براساس آخرين گزارش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) ،سرمايهگذاری خارجي جذب شده توسط
ايران در سالهای  ۲۰۱6تا  ۲۰۱9بهترتيب بالغبر  3ميليارد و  37۲ميليون دالر 5 ،ميليارد و  ۱9ميليون دالر 3 ،ميليارد
و  4۸۰ميليون دالر و  ۱ميليارد و  5۰۰ميليون دالر بوده است .جذب سرمايه خارجي در ايران بهندرت وارد توليد شده
بهنحویكه به لحاظ توزيع بخشي ،عمده سرمايه خارجي در منابع اوليه و درحقيقت بخش نفت خام وارد شده و به لحاظ
روش سرمايهگذاری غالب ًا به شكل ترتيبات قراردادی (شامل بيع متقابل BOT ،و  )...است.
پروتكل اصالحي برای انجام تشريفات قانون با عنايت به موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاری
ميان دولت جمهوری اسالمي ايران و دولت جمهوری كرواسي در سال  ۱3۸۲هجری شمسي (۲۰۰3ميالدی)
بهمنظور ايجاد و حفظ شرايط مساعد برای سرمايهگذاریهای ياد شده در جهت ارتقا و تحكيم همكاریهای اقتصادی
و تأمين منافع هر دو دولت تقديم شده است.
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 .۱موضوع مصوبه کمیسیون
بررسي مفاد اين پروتكل حاكي از آن است كه بيشتر به محتوای متن موافقتنامه سرمايهگذاری بين دو كشور ميپردازد ،غالباً حقوقي
است ،كما اينكه عمده اصالحات پيشنهادی در قالب اليحه اصالحي نيز چنين ويژگي را دارند.
پروتكل اصالحي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاری بين دولت جمهوری اسالمي ايران و دولت جمهوری
كرواسي مشتمل بر يك مقدمه و ( )6ماده تنظيم شده است.
 طبق ماده ( )۱پروتكل اصالحي ،دو بند به موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاری مصوب سال  ۱3۸۲اضافه
شده كه با اين دو بند ،مرجع اعالم ارز آزادانه قابل تبديل ،صندوق بينالمللي پول در نظر گرفته شده و همچنين درخصوص
اصطالح «بدون تأخير» رفع ابهام شده است.
 در ماده ( )۲پروتكل بهمنظور ارائه تفصيل بيشتر و رفع ابهام ،بند « »3ماده ( )4حذف شده و بهجای آن دو بند جايگزين
شده است .شايان ذكر است در اين بند به عدم الزام يك طرف اين سند به تأمين منافع سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر كه در
اين بندها بيان شده ،اشاره شده است.
 ماده ( )3پروتكل در خصوص « اعمال عادالنه و غيرتبعيض آميز قوانين هر دو طرف اين موافقت نامه» نسبت به موارد بيان
شده در ذيل اين بند مي باشد .اين ماده بيان مي دارد هيچ يك از مفاد ماده  ۸موافقت نامه به نحوی تفسير نخواهد شد كه
خللي به عادالنه و غيرتبعيض آميز بودن در خصوص مواردی كه در ذيل اين بند بيان شده است وارد نمايد.
 طبق ماده ( )4پروتكل ،دو ماده ( )۱۰و ( )۱۱بهكلي تغيير پيدا كرده است .ماده  ۱۰در خصوص «منافع امنيتي اضطراری»
و ماده  ۱۱عدم لطمه به عضويت طرفين در اتحاديههای منطقهای يا موافقتنامههای بينالمللي است .تغييرات بهنحوی است
كه با توجه به عضويت كرواسي در اتحاديه اروپا ،محتوای اين موافقتنامه لطمهای به عضويت طرفين در اتحاديههای منطقهای
يا موافقتنامههای بينالمللي وارد نكند.
 با اضافه شدن دو ماده ( )۱۰و ( )۱۱بعد از ماده ( )9طبق پروتكل اصالحي مواد ( )۱۰تا ( )۱4به مواد ( )۱۲تا ( )۱6تغيير يافته است.
 .۲پیشینه قانوني موافقتنامههای حمایت متقابل از سرمایهگذاری
بررسي سابقه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاری بين جمهوری اسالمي ايران و ساير كشورها بيانگر تعدد اين قبيل
موافقتنامههاست كه در جدول ذيل به سابقه اين قوانين اشاره شده است .البته در سالهای گذشته بهمنظور اصالح تيپ قراردادی
و شرايط بينالمللي ،موافقتنامههای كمتری منعقد شده است.
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جدول پیشینه موافقتنامههای تشویق و حمایت متقابل از
سرمایهگذاری جمهوری اسالمي ایران با سایر کشورها از سال  ۱3۷5تاکنون

مأخذ :سازمان سرمايهگذاری خارجي و كمكهای فني و اقتصادی ايران.

مطابق با جدول فوق از سال  ۱375تاكنون بيش از  5۸موافقتنامه سرمايهگذاری تاكنون منعقد شده كه متأسفانه هيچگونه
گزارشي مبنيبر ارائه عملكرد و اثربخشي اين موافقتنامهها ازطرف وزارت امور خارجه و ديگر وزارتخانههای تخصصي به مجلس
ارائه نشده است.
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 .3نگاهي به روابط تجاری ایران و جمهوری کرواسي
بررسيها نشان ميدهند كه روابط تجاری ايران و جمهوری كرواسي طي سالهای گذشته محدود به موافقتنامه جاری نبوده
بهطوریكه ميتوان در سالهای گذشته به قانون موافقتنامه همكاریهای اقتصادی بين دولت جمهوری اسالمي ايران و دولت
جمهوری كرواسي مصوب سال  ،۱395قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاری بين دولت جمهوری اسالمي
ايران و دولت جمهوری كرواسي مصوب سال  ،۱3۸۲قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوری اسالمي ايران و دولت جمهوری
كرواسي مصوب سال  ۱375و  ...اشاره كرد.
 .۴میزان واردات و صادرات بین ایران و جمهوری کرواسي
كرواسي يكي از بيستوهشت عضو اتحاديه اروپاست 4۱ .درصد از اقتصاد اين كشور  4ميليون نفری را گردشگری شامل ميشود
و در رتبههای بعدی حملونقل با  5درصد و فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ITCبا  3درصد قرار دارند.
صادرات اين كشور عمدتاً به مقصد كشورهای آلمان ،ايتاليا ،اسلووني و بوسني و هرزگوين است و متناسب با آن واردات اين
كشور نيز از آلمان ،ايتاليا ،اسلووني و مجارستان است.
اقالم عمده وارداتي اين كشور شامل مواد نفتي ،زغالسنگ و فراوردههای پتروشيمي بوده و سهم حدود  ۱3درصدی را در
اقتصاد اين كشور دارند.
حجم تجارت خارجي ايران و جمهوری كرواسي طي سالهای اخير نشان ميدهد ميزان صادرات ايران به جمهوری كرواسي
از  474هزار دالر در سال  ۱3۸۲به رقم  ۱/۱ميليون دالر در سال  ۱399رسيده كه نسبت به سال  ۱3۸۲حدود  ۱3۲درصد رشد
داشته است.
همچنين ميزان واردات ايران از جمهوری كرواسي از  ۱4/7ميليون دالر در سال  ۱3۸۲به رقم  5/9ميليون دالر در سال
 ۱399رسيده كه نسبت به سال  ۱3۸۲حدود  6۰درصد رشد منفي داشته است.
اقالم عمده وارداتي از اين كشور شامل اجزا و قطعات توربوجت ،واكسن مشابه توليد داخل ،پره توربين تجهيزات برقي و
افزودنيهای خوراک دام و طيور ،اقالم پزشكي و دارويي نظير واكسن بوده است.
بررسيها نشان ميدهد سهم كرواسي در سبد وارداتي كشور از  ۰/۰56درصد در سال ( ۱3۸۲با رتبه  67از بين  ۱۱۱كشور)
به حدود  ۰/۰۱5درصد در سال ( ۱399با رتبه  74از بين  ۱۲7كشور) كاهش يافته است.
همچنين بررسيها نشان ميدهد عمده اقالم صادراتي ايران به كرواسي ،شامل پسته ،كشمش ،پلي استيرن ،خرما ،شيشه و
روده بوده است.
سهم اين كشور در سبد صادراتي ايران از  ۰/۰۰۸درصد در سال ( ۱3۸۲با رتبه  ۱۰5از بين  ۱6۲كشور) به  ۰/۰۰3درصد
در سال ( ۱399با رتبه  ۸9از بين  ۱44كشور) كاهش يافته است.
شايان ذكر است هر دو كشور جزء كشورهای سرمايهپذير هستند بهگونهای كه نسبت سرمايهگذاری خارجي كرواسي در خارج
به سرمايهگذاری خارجي انجام شده در اين كشور بين يكپنجم تا يكدهم در نوسان است .اين روند در ايران در برخي از سالها
تا يك پانزدهم نيز ميرسد.
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 .5نكاتي پیرامون موافقتنامههای چندجانبه
الف) لوايح قانوني مربوط به موافقتنامههای دو يا چندجانبه مانند موافقتنامههای تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاری بعد از
انجام هماهنگيهای اوليه ميان دولتهای موضوع موافقتنامه ،تهيه شده و برای تصويب به مجلس ارائه ميشوند .توافقات اوليه
دولتها موجب ميشود كه اصالح و تكميل موافقتنامهها در مجلس با مشكل روبهرو شود ،زيرا برای هرگونه حك و اصالح آنها در
مجلس بايد مجدد ًا اليحه مذكور به دولت عودت داده و اصالحات پيشنهادی با كشورهای طرف قرارداد مطرح شده و در صورت
توافق مجدداً بهصورت اليحه به مجلس بازگردد ،البته محتمل است كه تغييرات ازسوی دولت طرف مذاكره پذيرفته نشده و تصويب
موافقتنامه با بنبست مواجه شود .به همين دليل معموالً در بررسي لوايح مرتبط با موافقتنامهها از پرداختن به مسائل فني كوچك
و جزئي پرهيز شده و تنها درصورتيكه موافقتنامه از ابهامات اساسي برخوردار باشد و به چالش احتمالي در مناسبات تجاری يا
مقررات داخلي منجر شود ،مجلس به اصالح يا رد آن اقدام ميكند .البته برای انجام مذاكرات اين موافقتنامهها تيپهای مشخصي
از سال  ۱37۱تدوين شده و بهصورت دورهای و معموالً دهساله بازبيني ميشوند.
ب) با عنايت به روند به سرانجام رسيدن اين موافقتنامهها ،به نظر نميرسد در عمل مجلس در اغلب موارد بتواند نظارت استصوابي
بنمايد ،البته در اين خصوص بحثهای حقوقي مفصلي در زمينه حقوق اساسي در جريان است .شايان ذكر است تاكنون دهها
موافقتنامه در قالبهای متفاوت ميان ايران و كشورهای مختلف منعقد و مجلس محترم تصويب كرده است ،ولي هيچگونه گزارشي
مبنيبر ارائه عملكرد و اثربخشي اين موافقتنامهها از طرف وزارت امور خارجه و ديگر وزارتخانههای تخصصي به مجلس ارائه نشده
است.
ج) با وجود آنكه در كشورهای بزرگ معمو ًال سالها برای حصول توافقات و اجرای آنها زمان صرف ميشود در حال حاضر دانش موجود
در كشور برای طراحي قراردادها و موافقتنامهها مطلوب نميباشد ،بهنحویكه تيپهای قراردادی كشور معموالً براساس تيپهای جهاني
مانند آمريكا و اتحاديه اروپا تنظيم ميشود .اين در حالي است كه تيپهای قراردادی اين كشورها بهعنوان كشورهای سرمايهگذار تنظيم
ميشود و ايران كشوری سرمايهپذير است.
د) بررسي موافقتنامههای مشابه ولو با كشورهای با ساختار اقتصادی متفاوت ،حاكي از آن است كه تفاوت زيادی بين متن
موافقتنامههای سرمايهگذاری با ساير كشورها وجود ندارد .ازسویديگر اصالحات پيشنهادی هم آنچنان تحولي در ماهيت اين
موافقتنامه ايجاد نكرده است.
هـ) چشمانداز كمي همكاریهای اقتصادی و  ...نيز عمدت ًا در اين موافقتنامه چندان مشخص نيست.
نتیجهگیری
 .۱با توجه به اينكه حوزه ورود مجلس در زمينه قانونگذاری در زمان تصويب اينگونه موافقتنامهها و در زمينه نظارت بعد از تصويب
پيرامون عملكرد موافقتنامهها  ،علي رغم وجود اختيارات قانوني الزم ،در زمان اجرا به علت مواجه شدن با چالشهای عملكردی
دولت و  ...محدود و با موانعي جدی روبهرو ميشود ،پيشنهاد ميگردد برای تصويب اين موافقتنامهها فرايند به شكلي تنظيم شود
كه زمان كمتری را از كميسيونهای تخصصي بهويژه كميسيون اقتصادی كه با بيشترين حجم لوايح موافقتنامه روبهرو است به
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خود اختصاص دهند و بهعالوه دستگاههای مسئول مكلف باشند گزارش عملكرد مكتوبي از اثربخشي موافقتنامههای مشابه ارائه
دهند تا نمايندگان در فضايي شفاف و كارشناسي درخصوص رد ،اصالح يا تصويب اينگونه لوايح تصميمگيری كنند.
 .۲شايسته است قبل از امضای پيشنويس موافقتنامههای دو يا چندجانبه توسط دولت ،تيپهای مختلف اين موافقتنامهها به
مجلس ارائه و تأييد شود تا امكان اثربخشي قانونگذار ،در فرايند تصويب و امضا در راستای اصل هفتادوهفتم قانون اساسي فراهم
شود .در اين زمينه دولت موظف است بازبينيهای الزم در تيپهای قراردادی را متناسب با شرايط كشور تنظيم كند.
 .3در متن تقديمي ،سال امضای قرارداد اوليه بهاشتباه درج شده كه شايسته است اصالح شود ،همچنين در ماده ( )6پروتكل
مشخص نيست اين پروتكل به سه زبان ترجمه شده است يا دو زبان كه الزم است تصريح شود.
 .۴ضرورت توجه به نیازهای سرمایهگذاری کشور هدف :مناسب است در پيوست موافقتنامه به نيازهای وارداتي و
سرمايهگذاری كشور هدف و همچنين توانمندیهای كشور ايران توجه شود .در اين صورت در تنظيم مفاد موافقتنامه به تسهيل
حضور سرمايهگذاران و صادركنندگان ايراني در زمينههای موردنظر توجه شده و اثرگذاری موافقتنامه بر حمايت از سرمايهگذاریها
و توسعه تجارت را افزايش خواهد داد .بهعنوان مثال مهمترين نيازهای وارداتي كشور كرواسي در كاالها و محصوالتي مانند خودرو و
قطعات ،نفت و فراوردههای نفتي ،انواع دارو ،برق ،گوشيهای تلفن و موبايل و خون انساني و  ...است؛ طبيعت ًا حضور سرمايهگذاران
ايراني در بازار كرواسي در حوزه نيازهای آن كشور موفقيتآميز خواهد بود .بنابراين بايد در موافقتنامه سرمايهگذاری با مطالعه كامل
به اين جزئيات توجه شود و مواد قانوني متناسب با شرايط و فضای موردنياز برای عملياتي شدن سرمايهگذاریها تنظيم شود.
 .5توجه به نیازمندی سرمایهگذاری ایران :توجه به نيازهای داخلي ايران در زمينه سرمايهگذاری و واردات كاال متناسب با
توان بنگاههای موفق كشور كرواسي بسيار حائز اهميت است .بهعنوان مثال مهمترين زمينههای صادراتي كشور كرواسي در
محصوالت و كاالهايي مانند روغن موتور ،انواع دارو ،محصوالت چوبي و موتور خودرو است .بنابراين بسترهای حضور سرمايهگذاران
كرواسي در ايران يا فراهمسازی زمينههای سرمايهگذاری مشترک نيز بايستي متناسب با توانمندیهای آن كشور و نيازهای ايران
در جذب سرمايهگذاری و مشاركت در پروژههای موردنظر در برنامههای كالن كشور باشد تا جذابيت الزم برای حضور در ايران
فراهم شود.
 .6در کنار متن اصلي موافقت نامه که اصالح آن نیازمند مذاکره مجدد و طي تشریفات قانوني است  ،شایسته است
اهداف ،تقسیم کار بیندستگاهي ،چشمانداز و تأثیرات کمي و کیفي امضای چنین موافقتنامهای ،پیوست الیحه باشد
تا مجلس شورای اسالمي امكان نظارت بر عملكرد دولت را داشته باشد .در این صورت ،با اجرایي شدن موافقتنامه،
سند مزبور ميتواند به عنوان یك عامل در تقویت روابط با جمهوری کرواسي قلمداد شده و ازاینرو تصویب آن با
ارائه پیوست قابل نظارت ازسوی دولت ،قابل توصیه است.
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موافق به
شماره ماده

موافق

ماده واحده



تبصره



شرط

مخالف

اصالح

ماده  -تبصره

موافق

ماده واحده :سند الحاقي (پروتكل) اصالحي
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از
سرمايهگذاری بين دولت جمهوری اسالمي ايران
و دولت جمهوری كرواسي مشتمل بر يك
مقدمه و ( )6ماده به شرح پيوست تصويب و به
دولت اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.



تبصره :رعايت اصول هفتاد و هفتم ( ،)77يكصد
و بيست و پنجم ( )۱۲5و يكصد و سي و نهم
( )۱39قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران در
اجرای اين موافقتنامه الزامي است.



مخالف

موافق به

ارجاع به

شرط اصالح

کمیسیون

ارجاع به
کمیسیون

اظهار نظر کارشناسي
در كنار متن اصلي موافقتنامه كه امكان اصالح آن
وجود ندارد ،بايد اهداف ،تقسيم كار بيندستگاهي،
چشمانداز و تأثيرات كمي و كيفي امضای چنين
موافقتنامهای ،پيوست اليحه باشد تا مجلس شورای
اسالمي امكان نظارت بر عملكرد دولت را داشته باشد.
در اين صورت ،با اجرايي شدن موافقتنامه ،سند مزبور
ميتواند به تقويت روابط با جمهوری كرواسي منجر
شده و ازاينرو تصويب آن با ارائه پيوست قابل نظارت
ازسوی دولت ،قابل توصيه است.
اين تبصره به طور معمول برای رعايت اصول اشاره
شده قانون اساسي در خصوص كليه موافقتنامه ها
تصويب ميگردد.
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متن
اصالحي

