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کان  که این موضوع در برنامه ریزی های  می شویم 
ــدی نــبــوده اســـت. وضعیت  کــشــور مـــورد تــوجــه ج
ظرفیت ها  بــا  مــا  کــشــور  در  ســرمــایــه گــذاری  فعلی 
این  ــدارد.  ــ ن همخوانی  مــوجــود  پتانسیل های  و 
عوامل  هم  و  خارجی  عوامل  از  ناشی  هم  موضوع 
تأثیر  داخــلــی  نــقــص هــای  هرچند  اســـت.  داخــلــی 

بیشتری بر این موضوع دارند.
ریشه  کشور  در  سرمایه گذاری  موانع  از  برخی 
مشکات  از  ــرخــی  ب ــشــه  ری ــا  امـ دارد؛  ــتــصــادی  اق
از  نـــاشـــی  ــذاری  ــه گـ ــایـ ــرمـ ــوع سـ ــوضـ مـ ــود در  ــوجـ مـ
و ماهیتی  ــت  اس قــانــونــی  نــارســایــی هــای  و  خــألهــا 
موضوع  در  کشور  حقوقی  نظام  گر  ا دارد.  حقوقی 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی آسیب شناسی 
داشت  انتظار  مــی تــوان  شــود،  رفــع  آن  خألهای  و 

قابل توجهی  پیشرفت  کــشــور  در  ســرمــایــه گــذاری 
داشته باشد.

کلی نظام  در قوانین موضوعه و سیاست های 
سیاست های  و  کید  تأ سرمایه گذاری  از  حمایت  بر 
اباغ  سرمایه گذاری«  »تشویق  امــور  در  نظام  کلی 
کلی نظام نیز، بر   شده است. در سایر سیاست های 
کید  این موضوع و ابعاد و جنبه های مختلف آن تأ
کلی تولید ملی و حمایت از  می شود. سیاست های 
کلی اشتغال۲،  ایرانی1، سیاست های  کار و سرمایه 
کلی  سیاست های  و  صنعت3  کلی  سیاست های 
از  که حمایت  اســت  مــواردی  از جمله  کــشــاورزی4 
در  است.  بوده  توجه  مورد  آنان  در  سرمایه گذاری 
موضوع  نیز  توسعه6  ششم  و  پنجم5  برنامه های 
شده  تلقی  خاصی  اهمیت  واجــد  سرمایه گذاری 
اهمیت موضوع سرمایه گذاری،  به  توجه  با  است. 
که نظام سرمایه گذاری  در ادامه تاش بر آن است 
و  ــا  ــألهـ خـ و  ــی  ــررســ ــ ب حـــقـــوقـــی  ــه  ــب ــن ج از  ــور  ــشـ کـ

نارسایی های آن شناسایی شود.

در  سرمایه گذاری  مقررات  و  قوانین  سابقه 
ایران

قــانــون جــامــعــی در رابــطــه بــا ســرمــایــه گــذاری 
در  اما  نــدارد؛  وجود  ما  کشور  در  خارجی  و  داخلی 
به  کــنــده  پــرا بــه صــورت  بیشتر  و  مختلف  قــوانــیــن 

موضوع سرمایه گذاری پرداخته شده است.
خارجی  سرمایه های  و  حمایت  جلب  قانون   
مصوب  آن  ــی  ــرای اج آیــیــن نــامــه  و   1334 مــصــوب 
ســرمــایــه گــذاری  ــاریــخ  ت در  عطفی  نقطه   ،1335
ما محسوب می شود.  کشور  در  خصوصی خارجی 
از ســرمــایــه هــای  بــخــشــی  قـــانـــون  ایـــن  در  ــت  ــ دول
پوشش  تــحــت  را  ــی  ــارج خ تــولــیــدی  و  خــصــوصــی 
قرارداد و حمایت ها و تسهیات خاصی برای آن در 
گرفت. بعد از اجرای این قانون سرمایه گذاری  نظر 
خصوصی و ثبت شرکت ها افزایش یافت و در شهریور 
1341 مرکز جلب حمایت و سرمایه های خارجی نیز 
قانون   1381 سال  در  سال   48 از  بعد  شد.  ایجاد 
ســرمــایــه گــذاری هــای  از  حمایت  و  تشویق  جــدیــد 

1-  بند 17، 18 و ۲0
۲-  بند 8
3-  بند 1
4-  بند 6

5-  بند 5،1-۲1 و 3-۲5 برنامه پنجم توسعه
6-  بندد 5،7،8، 19 و 66 برنامه ششم توسعه

گرفت؛ البته قبل از این  خارجی مورد تصویب قرار 
شرکت  تشکیل  »قــانــون   1371 ســال  در  و  موضوع 
قرارگرفته  تصویب  مــورد  خــارجــی«  سرمایه گذاری 
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  همچنین  بود. 
در  که  ایــران  اسامی  جمهوری  صنعتی  ـ  تجاری 
سال 137۲ تصویب شد به موضوع سرمایه گذاری 
پرداخته است. آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در 
از بورس مصوب 1389  ج  بازارهای خار بورس ها و 
معاهدات  همچنین  است.  موارد  این  ازجمله  نیز 
از دهه  از سرمایه گذاری  تشویق و حمایت متقابل 
کنون با  گرفته است و تا کنون مورد توجه قرار  80 تا
کشور این معاهدات منعقد شده است. بیش از 60 
جامعی  قانون  داخلی  سرمایه گذاری  ــاره  درب
مختلف  قوانین  در  و  است  نشده  تصویب  اآلن  تا 
مربوط به هر حوزه به بررسی موضوع سرمایه گذاری 
مربوط  قوانین  مهم ترین  پرداخته اند.  نیز  داخلی 
بـــه ســـرمـــایـــه گـــذاری داخـــلـــی در ســـال هـــای اخــیــر 
تولید  موانع  از  برخی  رفع  قانون  شده اند.  تصویب 
قانون   ،1389 مصوب  صنعتی  ســرمــایــه گــذاری  و 
قانون اساسی  کلی اصل 44  اجرای سیاست های 
مصوب 1389، قانون اصاح مواد 1 و 6 و 7 قانون 
کلی اصل 44 قانون اساسی،  اجرای سیاست های 
قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت مصوب 1393، قانون بهبود 
کسب وکار و قانون رفع موانع تولید و  مستمر محیط 
رقابت پذیر مصوب 1394 از جمله قوانین مربوط به 
کشور است.  سرمایه گذاری داخلی در نظام حقوقی 
در  سرمایه گذاری  از  قضایی  حمایت  دستورالعمل 
قوه قضائیه مصوب 1386 و همچنین بخش هایی 
کلی  از دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مصوب 1396 نیز 

به موضوع سرمایه گذاری پرداخته است.

  قانون جلب حمایت و سرمایه های 
آیــیــن نــامــه  و   ۱۳۳4 مــصــوب  خـــارجـــی 
اجرایی آن مصوب ۱۳۳۵، نقطه عطفی 
خصوصی  ســـرمـــایـــه گـــذاری  تـــاریـــخ  در 
مــحــســوب  ــا  ــ مـ کــــشــــور  در  ــی  ــ ــارجـ ــ خـ
مــی شــود. دولــت در ایــن قــانــون بخشی 
تولیدی  و  خــصــوصــی  ســرمــایــه هــای  از 
خـــارجـــی را تــحــت پـــوشـــش قـــــــرارداد و 
آن  برای  خاصی  تسهیات  و  حمایت ها 

در نظر گرفت. 


