قانون بومی سازی و توانمند سازی اقتصادی زیمبابوه
خالصه  :دولت زیمبابوه در راستای اجرای قانون بومی سازی و توانمند سازی اقتصادی – به رهر ت یهای
خارجی تا پایان ماه مارس  2016مهلت داده تا با مراجع ب سازمان سرمای گذاری طرح پیشنهادی خهود را
برای انطباق موسس خود با مفاد قانون مزبور ارائ نمایند .با توج ب حضور تعداد معهدودی ععهاا اقتصهادی
ایرانی  ،تصمیم مزبور باعث بروز نگرانی یایی رده است.
متن  :در چارچوب قانون بومی سازی

از اوا ژانوی  2016ب مورد اجهرا در ممهده اسهت ،رهر ت یهای

خارجی ععاا در زیمبابوه ملزم ب ارائ طرح پیشنهادی خود ب سهازمان سهرمای گهذاری شهور ) (ZIAبه
منظور انطباق وضعیت رر ت با مقررات بومی سازی تا قبل از پایان ماه مارچ  2016رده اند.
رئیس سازمان سرمای گذاری شور با اعالم اینک تا نون  35رهر ت تتهت مالکیهت اعهراد خهارجی طهرح
پیشنهادی خود را ب این سازمان ا رائ

رده اند ،گفت مجوز ععالیهت رهر تهایی ه تها تهاریم اعهالم رهده

مبادرت ب ارائ طرح پیشنهادی مورد نظر نشوند ،لغو خواید رد .در واقع ایهن اقهدام در چهارچوب تصهمیم
یفت گذرت ییئت وزیران و با یدف تقویت قانون بومی سازی صورت خواید گرعت.
در یمین چارچوب پاتریک ژوائو وزیر جوانان ،بومی سازی و توانمند سازی اقتصادی یفت گذرت اعالم رده
بود

وزرا موظف رده اند ب بخش یای صادر ننده مجوز در وزارتخان یای متبوع خویش دستور دیند تا

نسبت ب لغو مجوز رر تهای خارجی متخلف اقدام نمایند .بنا ب اظههار وی وزارتخانه یها یمننهین ملهزم
رده اند تا لیست و مشخصات امل لی رر تهای ععاا در حوزه خود را برای بررسی وضعیت بومی سهازی
منها طی یک یفت از  22مارچ  2016ب ییئت مدیره بهومی سهازی و توانمنهد سهازی اقتصهادی )(NIEEB
ارائ نمایند.
مالحظات :
 -1موضوع بومی سازی و توانمند سازی اقتصادی از جمل موارد متوری مطرح و پیگیری رده از سوی
حزب حا م و دولتهای زیمبابوه در سالهای گذرت بوده

انتقاا ثروت و مهارت ب ا ثریهت سهیاه

پوست شور و جلب حمایت مراء این گروه و بویژه جوانان را مد نظر دارت و البت خسارتهای زیادی
نیز ب اقتصاد ملی وارد رده است .در واقع در نار تتریم یای اقتصادی و روانی وضع رده از سوی
شوریای غربی  ،ایجاد و دامن زدن ب عضای روانی منفی علی اعراد و رر تهای خهارجی ععهاا در
عرص اقتصادی شور از سوی حا میت

بویژه در مناسبت یایی چون انتخابات و یا بتران یهای

اقتصهادی حههاد اوی بیشههتری مهی گیههرد  ،موجههب گردیهده تهها اقبههاا خهارجی یهها بههرای حضههور و
سرمای گذاری در زیمبابوه روز بروز متر رود و حتی برخی از رر تها زیمبابوه را ترک نمایند.
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 -2برای م ردن مثهار روانهی عهوق  ،سهاا گذرهت و در چهارچوب یهک سهری اصهالحات در قهانون
سرمای گذاری جدید ،دولت تالش نمود تا موضوع مالکیت ( 51 – 49پنجاه و یک – چههل و نه
درصد را با ایجاد ساختار و سازو ار جدید تا حدودی رقیق نماید .براساس ساز و ار مزبور رر تهای
خارجی موظف ردند با مراجع ب ییئت ملی بومی سازی و توانمند سازی اقتصادی ) (NIEEBه
در من متناسب با حوزه ععالیت رر تها  ،وزارتخان یای مربوط نقش و نظر نهایی را خوایند دارت،
نسبت ب عادی سازی وضعیت خود در چارچوب قانون مزبور اقدام نمایند.
 -3از قرائن چنین بر می مید

سازو ار جدید نیز قادر ب الهزام رهر تها بهرای حر هت در چهارچوب

خواست دولت نبوده است.
 -4در پی اظهار یفت گذرت وزیر جوانان و بومی سازی ،یکی از ععاالن اقتصادی ایرانهی مقهیم ضهمن
تماس با اینجانب از تبعات منفی احتمالی قانون و تصمیمات جدید علی خود و سهایر ایرانیهان ابهراز
نگرانی نمود

ضمن تایید اجرایی ردن قرارداد حمایت متقابل از سرمای گهذاری بهین دو شهور،

یرگون اقدام ب دریاعت اطالعات بیشتر ب رورن تر ردن ابعاد قضی مو وا گردید.
 -5جزئیات امر تتت پیگیری است و نتیج و اقدامات پیشنهادی احتمهالی متعاقبها به اطهالع خوایهد
رسید.
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