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تدوین قوانین و لوایح مناسب و منطبق با 
استانداردهای بین المللی

ــود، الزم  ــ نــگــریــســتــه ش کــه  ــه ای  ــن ــی در هــر زم
که  مناسبی  و  معقول  حقوقی  ــوب  ــارچ چ اســت 
ــار عمل  ــ آث ــار، عــمــلــکــرد و  ــت ــاخ تــضــمــیــن کــنــنــده س
گـــردد.  ــد، تــرســیــم  ــاش ــا فــعــالــیــت در آن زمــیــنــه ب ی
از این مقوله مستثنا نبوده  سرمایه گذاری خارجی 
بر  روز،  نیاز  بــا  مناسب  قوانین  تــدویــن  ضـــرورت  و 
کسی پوشیده نیست. این قوانین باید به بهترین 
در  تا  باشد  سرمایه گذار  حقوق  حامی  ممکن  وجه 
پرتو آن احساس امنیت و اشتیاق نماید. در ایران 
»قانون  بــاالخــره  فـــراوان  بحث وجدل های  از  پس 
تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی« در تاریخ 
اسامی  شورای  مجلس  تصویب  به   1380/1۲/19
تغییرات  انجام  و  الحاق  و  اصــاح  از  بعد  و  رسید 
تاریخ  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  توسط 
این  در  گــردیــد.  اجــرا  آمــاده  و  نهایی   1381/3/4
قانون سرمایه گذاری خارجی  رهگذر، صرف وجود 
شده  تصویب  و  تــدویــن  وجــه  بهترین  بــه  هرچند 
باشد و از جنبه فنی، حقوقی و اقتصادی مطلوب 
صحبت  وقتی  بلکه  بود  نخواهد  کافی  هرگز  باشد 
اســتــانــداردهــای  ــا  ب منطبق  و  مــنــاســب  قــانــون  از 
بین المللی پیش آید، وجود یا تدوین قوانین الزم 
اقتصادی،  مسائل  بــه  مــربــوط  مــقــوالت  ســایــر  در 
انکارناپذیر  نیز   ... و  اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
مــی نــمــایــد. در قــوانــیــن جــدیــد ســرمــایــه گــذاری در 
مزبور  قوانین  سمت وسوی  درحال توسعه،  جوامع 
نــظــام ســرمــایــه گــذاری  ــازی  ــ آزادسـ بــه ســوی  بیشتر 
آن  بر  سعی  حتی االمکان  نظام ها  ایــن  در  اســت. 
شود  حذف  گیر  دست وپا  و  زائد  مقررات  که  است 
زمینه  در  باال  حد  در  استانداردهای  از  استفاده  و 
ــد. بــه طــور  ــاب گــســتــرش ی ــی  ــارج ــذاری خ ــه گ ــای ســرم
کشورهای آسیای جنوب شرقی  به  مثال می توان 
چشمگیر  موفقیت  و  تــایــوان(  مالزی،  )سنگاپور، 
راستا  ایــن  در  نــمــود.  ــاره  اشـ زمینه  ایــن  در  آن هـــا 
برای  مناسب  قانونی  مکانیسم های  از  برخی  به 

تضمین سرمایه گذاری خارجی اشاره می شود.

ورود سرمایه و استقرار مالکیت. 1
حــمــایــت  و  تـــشـــویـــق  قــــانــــون   5 مـــــــاده  در 
سرمایه گذاران خارجی ایران »سازمان سرمایه گذاری 
نهاد  تنها  ــــران«  ای فنی  و  اقــتــصــادی  کمک های  و 
کشور  رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در 

و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های 
ــت و درخــواســت هــای ســرمــایــه گــذاران  خــارجــی اس
خارجی در خصوص امور ذی ربط از جمله پذیرش، 
آن  ــه  ب ــایــد  ب ــروج ســرمــایــه  خــ و  بــه کــارگــیــری  ورود، 
درخــواســت  تقدیم  از  پــس  گـــردد.  تسلیم  ســازمــان 
به  نسبت  مقدماتی  بــررســی  یــک  ســرمــایــه گــذاران، 
کثر ظرف 15 روز، سازمان  انجام می شود و حدا آن 
در  خویش  نظریه  همراه  را  درخواست  است  مکلف 
این هیئت  نماید.  هیئت مذکور در ماده 6 مطرح 
تقدیم  تاریخ  از  مــاه  یک  مهلت  ظــرف  کثر  حدا نیز 
درخواست مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
تصمیم هیئت قطعی است و در قانون هیچ مرجع 
دیگری برای تجدیدنظر از تصمیمات آن پیش بینی 
یــک نقص محسوب  شــود.  امــر  ایــن  اســت.  نشده 
ماده 11 قانون متضمن مقرراتی در باب نحوه ورود 
اســت،  قــانــون  توسط  آن  پوشش  نحوه  و  سرمایه 
بخشی از موازین ناظر به نحوه ارزیابی سرمایه های 
خارجی و ثبت آن ها در آیین نامه این قانون پیش 
بینی شده است. در ماده 1 قانون و مواد 1 و 7 و 8 و 
9 و 10 آیین نامه قانون جلب و حمایت سرمایه های 
در  الزم  قانونی  مــقــررات   ،1334 مــصــوب  خــارجــی 
کشور  خصوص نحوه ورود سرمایه و تشریفات آن به 

پیش بینی گردیده بود.

کنترل  راستای  در  معمواًل  کشور  یک  پولی  ارزی- 
و  محدودیت ها  بــا  ــوأم  ت معمواًل  و  سرمایه هاست 
کامل دارنده سرمایه  که مانع از آزادی  قیودی است 
گرچه شرکت های  در نقل وانتقال سرمایه اش است. 
فراملیتی به واسطه امتیازات و قابلیت های ویژه خود 
کمتر با مشکل جدی در این زمینه مواجه هستند، 
که در مسیر  کشورهایی  اما باید پذیرفت آن دسته از 
گزیرند تا ابزار سرمایه گذاری  توسعه قدم برمی دارند نا
نیاز  علی رغم  راستا  این  در  کنند.  فراهم  را  خارجی 
کمتر و خفیف تر  کنترل خود را  شدید به ارز خارجی، 
دیــدگــاه  تغییر  نشانه  خـــود  امـــر  ایـــن  و  می نمایند 
مقوله  به  آن هــا  نظر  شدن  مساعد  به  کشورها  این 
سرمایه گذاری خارجی است. حتی در بعضی کشورها 
در  ســود  مجدد  سرمایه گذاری  به  مربوط  مــقــررات 
سایر بخش های اقتصادی و تجاری، شدت وحدت 
سرمایه گذاری  قانون   4 مــاده  در  نــدارنــد.  را  قدیم 
امــکــان خــروج ســود ویــژه  خــارجــی مصوب 1334، 
کار انداختن سرمایه به میزان مقرر در  حاصل از به 
آیین نامه و به ارز واردشده به ایران پیش بینی  شده 
بود. در قانون جدید سرمایه گذاری مصوب 1380، 
در ماده 10 و 13 و 14 و 15 این قانون، امکان انتقال 
و خروج سرمایه و سود آن پیش بینی شده است. با 
که  توجه به فلسفه وجودی سرمایه گذاری خارجی 
اصواًل و عمومًا مبتنی بر سودجویی است با عنایت 
به اینکه سرمایه گذار خارجی تصمیم ندارد تا ابد در 
باید  کم  حا مقررات  بماند.  باقی  سرمایه پذیر  کشور 
متضمن اعطای تسهیاتی از این حیث باشد. ماده 
10 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، 
گــــذاری و انــتــقــال ســرمــایــه خــارجــی به  بــه نــحــوه وا
در  دیگر  خارجی  سرمایه گذار  یا  داخلی  سرمایه گذار 
کشور اختصاص دارد. ماده 13 خروج از اصل  داخل 
و منفعت سرمایه خارجی پیش بینی شده است و 
کیفیت آن مقرر شده  در ماده 14 نیز خروج سود و 
است. به نظر می رسد بهتر بود مقررات ماده 13 و 14 
در باب خروج از اصل و سود سرمایه به پیش بینی 
کتفا می نمود و ترتیب  اساس موضوع و قابلیت آن ا
گذار می گردید. در  خروج و نحوه عمل به آیین نامه وا
قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 
در  آیین نامه،  مــاده 13  و  قانون  مــاده 4  در   ،1334
مـــاده 13  و  قــانــون  مـــاده 5  انتقال ســود و در  ــاب  ب
آیین نامه در خصوص انتقال اصل سرمایه خارجی 
مقررات الزم پیش بینی شده بود. به طورکلی از جنبه 
قانون  بین  تفاوتی  سرمایه  انتقال  بــودن«  »مجاز 

سرمایه گذاری  قانون  وجــود  صرف    
خارجی هرچند به بهترین وجه تدوین 
فنی،  جنبه  از  و  باشد  شــده  تصویب  و 
حقوقی و اقتصادی مطلوب باشد هرگز 
کافی نخواهد بود بلکه وقتی صحبت از 
قانون مناسب و منطبق با استانداردهای 
تدوین  یــا  وجــود  آیــد،  پیش  بین المللی 
به  مربوط  مقوالت  سایر  در  الزم  قوانین 
فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  مسائل 
و سیاسی و ... نیز انکارناپذیر می نماید. 
ــد ســـرمـــایـــه گـــذاری در  ــدی ــیــن ج قــوان در 
جــوامــع درحــال تــوســعــه، ســمــت وســوی 
آزادســازی  به سوی  بیشتر  مزبور  قوانین 

نظام سرمایه گذاری است.  

تسهیل شیوه های انتقال سود و سرمایه به خارج. 2
متناسب  کشور  هر  اینکه  اســت،  مسلم  آنچه 
با سیاست های اصولی خود، نظام پولی مشخص 
سیاست  مــی نــمــایــد.  عــمــل  آن  بـــه  و  طـــراحـــی  را 


