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که در نظام حقوقی  مهم ترین سند باالدستی 
شــده،  تصویب  ســرمــایــه گــذاری  بــا  رابــطــه  در  کشور 
در تشویق سرمایه گذاری  نظام  کلی  سیاست های 

مصوب 1389 است.

معضالت و آسیب های سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی در نظام حقوقی کشور

بخش  دو  بـــه  مـــی تـــوان  را  ــه گـــذاری  ــایـ ــرمـ سـ
ســرمــایــه گــذاری داخــلــی و ســرمــایــه گــذاری خارجی 
و  مــعــضــات  ــتــدا  اب ــه  ــ ادام در  ــرد.  کـ تقسیم بندی 
رابطه  در  کشور  حقوقی  نظام  در  که  آسیب هایی 
بررسی  مورد  دارد،  وجود  داخلی  سرمایه گذاری  با 
ــه بــررســی  ــرفــت. در مــرحــلــه بــعــد ب گ ــد  ــواه قـــرار خ
کم بر آن  سرمایه گذاری خارجی و نظام حقوقی حا

خواهیم پرداخت.

سرمایه گذاری داخلی. 1
سیستم  یک  در  سرمایه گذار  هر  اولیه  حقوق 
دریافت  حق  اطاع،  حق  از  برخورداری  اقتصادی 
و حق مدیریت  دارایی ها  سود، حق خریدوفروش 
کشور نتواند  که نظام حقوقی یک  است. در صورتی 
کند سرمایه گذاری در آن  این حقوق اولیه را تأمین 
کشور با اختال مواجه خواهد شد. در ادامه تاش 
که باعث شده این حقوق به نحو  می کنیم عواملی 
کشور ما رعایت نگردد، مورد بررسی قرار  مطلوب در 

گیرد.

رویه های  و  مــقــررات  پذیری  پیش بینی  و  بی ثباتی 
اجرایی

و  هدف گذاری  به خوبی  گر  ا مقررات  و  قوانین 
بازار  کاستی های  می توانند  باشند،  شده  طراحی  
فعالیت های  توسعه  مــشــوق  و  دهــنــد  پــوشــش  را 
ثـــبـــات در قـــانـــون گـــذاری و  بــاشــنــد.  اقـــتـــصـــادی 
به  شایانی  کمک  مقررات  بــودن  پذیر  پیش بینی 
گسترش سرمایه گذاری  کسب وکار و  تسهیل فضای 

می کند.

ــقـــاب؟دم؟ در مـــوارد  ــر انـ ــب ــاوه بـــر ایــنــکــه ره ــ ع
ــد.1 در  ــرده انـ کـ کــیــد  تــأ قــوانــیــن  ثــبــات  ــر  ب مختلفی 
بر  نیز  کشور  موضوعه  قوانین  و  باالدستی  اسناد 
کلی  سیاست های   10 بند  اســت.  شــده  کید  تأ آن 
در  مقررات  و  رویــه  ثبات  ایجاد  مقاومتی،  اقتصاد 
گسترش پایدار سهم ایران  مورد صادرات با هدف 
سازوکارهای  از  یکی  به عنوان  هدف،  بازارهای  در 
و  کاالها  صــادرات  از  هدفمند  همه جانبه  حمایت 
سیاست های   3 بند  در  اســت.  شده  ذکر  خدمات 
که قوانین  کید شده است  کلی امنیت اقتصادی تأ
دارای  بــایــد  مــقــررات،  و  اجــرایــی  سیاست های  و 
باشند. در  و هماهنگی  ثبات، شفافیت  سازگاری، 
از  حمایت  ملی،  تولید  کلی  سیاست های   ۲0 بند 
ایرانی رویکرد ثبات نسبی در قوانین  کار و سرمایه 
بــرای   … مــقــررات  و  قوانین  اصــاح  و  تنقیح  بــرای 
رفع  و  تــولــیــدی  بــخــش هــای  در  فعالیت  تسهیل 
موانع سرمایه گذاری در سطح ملی به عنوان یکی از 

کلی تولید ملی ذکر شده است. سیاست های 
فعاالن  انطباق  قابلیت  قــانــون،  مکرر  تغییر 
و  مــی دهــد  کاهش  را  بــا شــرایــط جدید  اقــتــصــادی 
برای  بتوانند  تا  نمی دهد  آن هــا  به  کافی  فرصت 
این  کنند.  برنامه ریزی  خــود  سرمایه های  آینده 
ــاعــث مـــی شـــود ســـرمـــایـــه گـــذاران بـــر اثــر  مـــوضـــوع ب
که دائم تغییر می کنند، دچار  تصمیمات و مقرراتی 
کانی  گاه خسارت های  آسیب های جدی شوند و 

به آنان وارد شود.
نبود  بــه دلــیــل  قــوانــیــن مــصــوب  از  بــرخــی  در 
کافی، قانون ناقص بوده و نیاز مربوطه  کارشناسی 
قوانین  بــه  توجه  ــدون  ب بنابراین  نمی کند  رفــع  را 
قانون جدید وضع می شود.  آن ها،  و اصاح  قبلی 
مقررات  و  آیین نامه ها  بــا  رابــطــه  در  مــوضــوع  ایــن 
سرمایه گذاری  حــوزه  در  غیرمستقیم  یا  مستقیم 
سرمایه گذار  نمونه  به عنوان  اســت.  زیــاد  به شدت 
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که بعد از تولید  چندین ماه برنامه ریزی انجام داده 
گهان بخشنامه ای  نا اما  کند  را صادر  آن  محصول 
بــازار  ابــاغ مــی گــردد و صـــادرات را با هــدف تنظیم 

ممنوع اعام می کند.
پیامدها  ارزیابی هزینه ها،  به  ابتدا  الزم است 
و تأثیرات جانبی احتمالی مصوبات پرداخته شود 
تأثیرات  به  مقرره  یا  قانون  هر  تصویب  از  پیش  و 
بر حوزه های مختلف توجه شود. به طور مثال  آن 
ــر جــریــان  تــأثــیــرات احــتــمــالــی هــر مــصــوبــه جــدیــد ب
ــازار داخــلــی، حقوق  بـ ســرمــایــه گــذاری، رقــابــت در 
ارزیابی  کان  مالکیت، روابط بین المللی و اقتصاد 
خ  شود. متأسفانه در نظام حقوقی ما این اتفاق ر
نمی دهد و در برخی موارد امنیت سرمایه گذاری با 

خطر جدی مواجه می شود.
کشور  حقوقی  نظام  در  اساسی  اشکال  ایــن 
حدودی  تا  خسارت  جبران  به  الــزام  با  می توان  را 
گــر در اثــر بی ثباتی  کــه ا کــرد. بــه ایــن صــورت  رفــع 
سرمایه گذار  آن،  پذیری  پیش بینی  عدم  و  قانون 
یا  و  از دســت داد  را  فــرصــت ســرمــایــه گــذاری خــود 
شد،  زیــان  و  خسارت  متحمل  نوسانات  ایجاد  با 
یا وزارتخانه  از مجلس، دولت  نهاد قانون گذار اعم 
ــرداخــت جریمه و  بــه پ و ســازمــان مــربــوطــه مــلــزم 

خسارت به فعال اقتصادی شوند.
که با توجه به ماده 3  این نکته قابل ذکر است 
دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه۲ 
کسب وکار3  و ماده ۲4 قانون بهبود مستمر محیط 
و  تصمیمات  از  جلوگیری  و  ورود  در  مدعی العموم 
که  گسترده ای دارد  مقررات خلق الساعه اختیارات 
که بایدوشاید از آن استفاده نکرده  کنون آن گونه  تا

۲-  ماده 3 دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق 
سراسر  ــای  ــان ه ــت دادس از  یــک  هــر  چنانچه  عــامــه: 
دولــت،  هیئت  مصوبات  که  دهند  تشخیص  کشور 
آیین نامه ها یا بخشنامه ها و به طورکلی هر مصوبه ای 
 )5( ماده  در  مقرر  اجرایی  دستگاه های  سوی  از  که 
گــردیــده،  کــشــوری صــادر  قــانــون مدیریت خــدمــات 
است،  نموده  فراهم  را  عامه  حقوق  نقض  موجبات 
پس از جمع آوری مستندات قانونی مراتب را به طور 
کشور  کل  مستدل جهت اقدام مقتضی به دادستان 

منعکس می نماید.
شــده انــد  مکلف  اجــرایــی  دســتــگــاه هــای  و  دولـــت    -3
برنامه های  و  سیاست ها  شــفــاف ســازی  به منظور 
ــتــصــادی و  ــبــات و امــنــیــت اق ــتــصــادی و ایــجــاد ث اق
و  مقررات  سیاست ها،  تغییر  هرگونه  سرمایه گذاری، 
رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، 
گروهی به اطاع عموم برسانند. از طریق رسانه های 

شده  طراحی   و  هدف گذاری  به خوبی  اگر  مقررات  و  قوانین    
مشوق  و  دهند  پوشش  را  بــازار  کاستی های  می توانند  باشند، 
و  قانون گذاری  در  ثبات  باشند.  اقتصادی  فعالیت های  توسعه 
فضای  تسهیل  به  شایانی  کمک  مقررات  بــودن  پذیر  پیش بینی 

کسب وکار و گسترش سرمایه گذاری می کند.  


