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پرداخت  از  خارجی  سرمایه گذار  آنکه  اســت،  ایــن 
ــرای مـــدت مشخص  ــ کــامــل یــا ب ــیــات بــه طــور  مــال
حقوق  و  گمرکی  مسائل  زمینه  در  یا  شــود  معاف 
اعطا  وی  به  امتیازاتی  مربوطه،  قانونی  عــوارض  و 
باشد،  سنگین  مالیات  گر  ا که  است  مسلم  شــود. 
کشور  انتقال سرمایه اش به  از  سرمایه گذار خارجی 
گر سرمایه گذاری  سرمایه پذیر امتناع می کند؛ حتی ا
روشن  امر  این  دلیل  باشد.  زیادی  بازدهی  دارای 
از  حاصل  درآمــد  به  بیشتر  ســرمــایــه گــذاران  اســت: 
می کنند  توجه  مالیات  کسر  از  بعد  سرمایه گذاری 
سطح  در  اخــتــاف  بنابراین  مطلق،  درآمـــد  بــه  تــا 
کشوری  مالیات بر درآمد ممکن است از انتقال به 
که در آن بازدهی و سود سرمایه گذاری بیشتر است 

کند. جلوگیری 
حــمــایــت  و  تـــشـــویـــق  ــون  ــ ــان ــ ق  3 مــــــاده  در 
و  حمایت   ،1380 مصوب  خارجی  سرمایه گذاری 
تسهیاتی از این حیث برای سرمایه گذاران خارجی 
گرفته  شده است، اما بر طبق بررسی متن  در نظر 
استنباط  قابل  ویژه ای  تسهیات  با  امتیاز  قانون، 
چنین  مرقوم  قانون   8 مــاده  در  نمی رسد.  نظر  به 
مشمول  خارجی  »سرمایه گذاری های  است:  آمده 
کلیه حقوق، حمایت ها و تسهیاتی  این قانون، از 
است،  موجود  داخلی  سرمایه گذاری های  برای  که 
این  مشابه  می باشند«.  برخوردار  یکسان  به طور 
حکم در ماده ۲ قانون سال 1334 پیش بینی شده 

بود.
در ماده 3 قانون جدید سرمایه گذاری خارجی 
ایران، چنین مقرر شده است: »سرمایه گذاری های 
قــانــون پذیرفته  ایــن  بــر اســاس مفاد  کــه  خــارجــی 
قانون  ایــن  حمایت های  و  تسهیات  از  می شوند 
برخوردارند«. در مناطق آزاد تجاری سرمایه گذاران 
خارجی از پرداخت مالیات به مدت 15 سال معاف 

شده اند.
که هر قانونی منطبق با شرایط همان  از آنجا 
تــفــاوت  ــدویــن مـــی شـــود، ممکن اســـت  ت جــامــعــه 
نوعی  ایجاد  باعث  موجود  حقوقی  سیستم های 
خارجی  ســرمــایــه گــذاران  ــرای  ب تعارض  و  دوگانگی 
را  انگیزه الزم  قانونی موجود،  احیانًا خأل  و  گردیده 
شود  سعی  باید  ایــن رو،  از  ننماید،  ایجاد  آن ها  در 
متمدن،  ملل  شــده  پذیرفته  اصــول  با  قوانین  که 
ایران  در  موجود  جزایی  قوانین  باشد.  هماهنگ 
ایــران  جامعه  بر  کم  حا مبانی  و  اصــول  با  منطبق 
با  مــوارد  از  بسیاری  در  است  ممکن  یافته  تنظیم 

تمایات و سلیقه های خارجیان ناسازگار باشد.
از  نارسایی قوانین و مقررات موجود در ایران 
تجارت  بر  کم  حا قواعد  و  قوانین  فقدان  و  سویی 
بین المللی از دیگر سو و باالخره تفاسیر متفاوت از 
برخی اصول قانون اساسی و وجود اختاف عقیده 
ازجمله  روشن  اقتصادی  سیاسی-  مشی  اختاف 

کشور است. موانع سرمایه گذاری در 
که به منزله نور خورشید  از طرفی مقوله امنیت 
کافی  امکانات  ــدارک  ت مستلزم  اســت،  گیاه  بــرای 
قانونی، پلیسی، قضایی و اجتماعی است. برقراری 
نظم فقط در سایه وجود این ابزارها حاصل خواهد 
که در  آمد و وجود قانون و اراده سیاسی نامناسب 
فقدان  به اندازه  می شود،  متبلور  قانونمند  قالبی 

قانون، می تواند عامل بی نظمی باشد.
قوانین الزم و مناسب باید در زمینه اقتصادی 
اساسی  قــانــون  بــرابــر  بــاشــد.  پاسخگو  و  کــافــی  نیز 
کشور مشتمل بر  جمهوری اسامی ایران، اقتصاد 
سه جزء دولتی، تعاونی و خصوصی است. فعالیت 
مهم،  اقتصادی  زمینه های  و  صنایع  از  پاره ای  در 
به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. 
بدیهی است این انحصار قانونی در عمل مشکات 
در  خارجی  سرمایه گذاری  خصوص  در  عدیده ای 
آن زمینه ها ایجاد می نماید. وجود قوانین مناسب 
کمیت بر عملکرد تجار و  تجاری، مدنی به دلیل حا
اعمال تجاری از قبیل حمل ونقل، بیمه، انواع بیع 
مسائل  با  تنگاتنگ  ارتباط  در  و  شرکت  و  اجــاره  و 
باید  قوانین  ایــن  اســت  طبیعی  اســت.  اقتصادی 
جهت  در  و  ــوده  ب نیازها  بــا  هماهنگ  و  متناسب 
تأمین مقتضیات روز امور اقتصادی و تجاری باشد. 
گر این قوانین همگام با تحوالت و پیشرفت های  ا
به منظور  را  الزم  انعطاف  و  نشوند  متحول  فنی 
سرمایه گذاری  ضرورت های  و  شرایط  با  هماهنگی 
توسعه  فرایند  عمل  در  نباشند،  برخوردار  خارجی 
اقتصادی را با مانع جدی روبه رو خواهند ساخت. 
از دیگر سو ایجاد مؤسسات تجاری و مکانیسم های 
پرداخت سریع و شیوه های مناسبت تضمین این 
جامعه  نیاز  با  انطباق  در  مؤثر  کتور  فا پرداخت ها، 

تجاری و اقتصادی است.
باید  ابــتــدا  ــه ای  مــقــول اســـت در هــر  بــدیــهــی 
فرهنگ سازی صحیح و مطلوب به عمل آید وگرنه 
مطلوب،  چند  هر  مقررات  و  قوانین  وجــود  صــرف 
کافی نیست، بلکه در زمینه سرمایه گذاری خارجی 
نیز با عنایت به سایر مؤلفه های مؤثر در این مقوله، 

در ابتدا باید فرهنگ سازی مناسب انجام شود.
با توجه به عدم رعایت بسیاری استانداردهای 
مـــوانـــع  از  یـــکـــی  آن  تـــصـــویـــب  در  ــی  ــل ــل ــم ــن ال ــی ب
می رود.  شمار  به  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری 
اصلی  چارچوب  امــروزه   ،1369 مصوب  کار  قانون 
در  اســت.  کشور  در  کارفرما  و  کارگر  ــط  رواب تعیین 
کارگران در هفته 44 ساعت،  کار  این قانون میزان 
کارگران حدود ۲6 روز،  مرخصی استحقاقی ساالنه 
رسمی  تعطیات  و  روز   5۲ هفته  پایان  تعطیات 
ترتیب  این  به  تعیین شده است.  روز در سال   ۲5
کار در سال به زحمت به ۲60 روز می رسد،  روزهای 
از مدت مشابه  کمتر  به طوری که این مدت خیلی 
شرقی  جنوب  آسیای  جمله  از  دنیا  کشورهای  در 
قانون  اســت. در  کــره، مالزی و چین  ژاپــن،  مانند 
و   81 و  ایران اصول 44  اساسی جمهوری اسامی 
واقع  در  موضوعات  بحث انگیزترین  جمله  از   139
قــانــون جدید  تــدویــن  زمــان  کــه در  اســت  موانعی 
سرمایه گذاری خارجی، به لحاظ تعارض و برخورد 
گسترده ای را  با مبانی مقرر در این اصول، مباحث 

کرده است. ایجاد 

در  متخصص  و  توانمند  قضایی  دســتــگــاه 
مطلوب  و  منطقی  پروسه  یک  ارائــه  جهت 

رسیدگی به اختالفات
قــراردادی  روابط  بر  کم  که فضای حا زمانی  تا 
طرف  دو  هــر  و  ــت  اس صمیمانه  ــرف  ط فی مابین 
گــام  قــــــراردادی  خــواســتــه هــای  تحقق  جــهــت  در 
تعهدات  اجـــرای  در  خاصی  مشکل  بــرمــی دارنــد، 
طرفین وجود ندارد اما یکی از دغدغه های طبیعی 
ــه طـــرف مقابل  ک ــر طـــرف قــــــرارداد، ایـــن اســـت  ه
رابطه  بر  کم  را نقض و »قانون حا تعهدات خویش 

خویش« را زیر پا نهد.

با  قــانــونــی منطبق  کــه هــر  آنــجــا  از    
می شود،  تدوین  جامعه  همان  شرایط 
ممکن است تفاوت سیستم های حقوقی 
و  دوگانگی  نوعی  ایجاد  باعث  موجود 
بـــرای ســرمــایــه گــذاران خارجی  تــعــارض 
موجود،  قانونی  خأل  احیانًا  و  گــردیــده 
ننماید،  ایــجــاد  ــا  آن هـ در  را  الزم  انــگــیــزه 
قوانین  کــه  شــود  سعی  بــایــد  ــن رو،  ــ ای از 
ــول پــذیــرفــتــه شـــده مــلــل متمدن،  بــا اصـ

هماهنگ باشد. 


