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نمی شود.  مشاهده  مــورد  این  در  داخلی  کم  محا
کشور ما نیز آن چنان توجهی به حمایت  در قوانین 
نگرفته  صـــورت  خــارجــی  ســرمــایــه گــذار  از  قضایی 
مــی شــود سرمایه گذار  بــاعــث  مــوضــوع  ایــن  اســـت. 
خارجی احساس امنیت الزم را برای سرمایه گذاری 

نداشته باشد.
حمایت  دستورالعمل   1 مــاده   7 بند  مطابق 
قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضائیه، شناسایی 
ــای  ــه ه ــای ــرم ــذب س گــــزارش از مــــوانــــع ج ارائـــــه  و 
در  اخــال  عوامل  کشف  به ویژه  کشور  به  خارجی 
بازرسی  سازمان  وظایف  از  امنیت سرمایه گذاری 
گــزارشــی از  کنون  کــشــور شــمــرده اســـت، امــا تا کــل 
زمینه  این  در  کشور  کل  بازرسی  سازمان  عملکرد 

منتشر نشده است.
که در سایر  همچنین قوه قضائیه همان گونه 
داوری  بــه  مــربــوط  مسائل  در  شــد  ذکــر  بخش ها 
دارای  نیز  مالکیت  حقوق  از  حمایت  و  بین المللی 
می شود  باعث  که  است  کاستی هایی  و  ضعف ها 
سرمایه گذار  از  قضا  دستگاه  حمایتی  عملکرد  در 
باعث  آنچه  مجموع  در  باشد.  تأثیرگذار  خارجی 
کــشــور ما  ــت از ســرمــایــه گــذار خــارجــی در  ــده اس ش
نبود  ندهد،  خ  ر مطلوب  نحو  به  قضایی  حمایت 
و  وظــایــف  آن  در  کــه  اســـت  مشخص  ــاری  ــازوکـ سـ
در  قضایی  دستگاه  مختلف  بخش های  اختیارات 
باشد.  شده  مشخص  خاص  به صورت  حــوزه  این 
از  حمایت  و  جذب  متولی  که  همان گونه  واقــع  در 
سرمایه گذار در حوزه اجرایی سازمان سرمایه گذاری 
کمک های اقتصادی و فنی ایران است، در حوزه  و 
حمایت قضایی از سرمایه گذاران خارجی در صورت 

وجود متولی خاص، عملکرد بهبود خواهد یافت.

سرمایهگذاری قوانین بــه تطبیقی نگاهی
کشورها: خارجیدرسایر

که در زمینه جذب سرمایه  کشورهایی  تمامی 
کشورهای  لــزومــًا  نــمــوده انــد،  عمل  مــوفــق  بسیار 
بیشترین  آمــارهــا  ــد.  ــوده ان ــب ن امــــروزی  پیشرفته 
کشورهای  نفع  به  را  سرمایه گذاری  جــذب  حجم 
نظیر  کــشــورهــایــی  امـــا  مــی دهــد،  نــشــان  صنعتی 
در  که  سنگاپور  و  ترکیه  قزاقستان،  هند،  چین، 
و  اقتصادی  وضعیت  در  دور  نه چندان  زمان هایی 
کشورمان  فعلی  وضعیت  از  نابسامان تری  حقوقی 
نموده اند،  ایجاد  که  اصاحاتی  با  داشته اند،  قرار 
ح در  ــشــور مــطــر ک ــوان یــکــی از چــنــد  ــن ــه ع ــروز ب ــ امـ

می شود.  نامبرده  ــا  آن ه از  ســرمــایــه گــذاری  زمینه 
حــوزه  در  مــوفــق  کــشــورهــای  قوانین  بــه  نگاهی  بــا 
می شود  مشخص  خارجی  سرمایه گذاری  جــذب 
کرده  لحاظ  خــود  قوانین  در  را  عامل  چندین  که 
این  برده اند.  بهره  مطلوب  نحو  به  مــوارد  این  از  و 
برای  اولیه  زیرساخت های  ابتدا  معمواًل  کشورها 
کـــرده انـــد و در  ســرمــایــه گــذاری خــارجــی را فــراهــم 
به  شروع  مختلف  مشوق های  ارائــه  با  بعد  مرحله 
کرده اند. معافیت های مالیاتی،  جذب سرمایه گذار 
و  صادراتی  مشوق های  تابعیت،  اعطای  گمرکی، 
الگوهای  و  نمونه ها  از  یکی  جمله اند.  ایــن  از   ...
مــوفــق در زمــیــنــه جـــذب ســرمــایــه گــذاری خــارجــی 
کشور در اواخر قرن بیستم  کشور چین است. این 
جامع  مقررات  و  قوانین  از  مجموعه ای  تصویب  با 
در حوزه سرمایه گذاری توانست ضمن ساماندهی 
پیشرفت های  خــود،  کشور  در  ســرمــایــه گــذاری  بــه 
چشمگیری را به دست آورد. دولت هند نیز در دهه 
مربوط  مقررات  و  قوانین  تمامی  بیستم  قرن  آخر 
و  تجدیدنظر  را  خــود  کشور  در  ســرمــایــه گــذاری  بــه 
جدیدی  حقوقی  نظام  ایجاد  با  و  قـــرارداد  اصــاح 
کوتاهی  در موضوع سرمایه گذاری، در ظرف مدت 
سرمایه گذاری  حــوزه  در  را  بــرابــری  چندین  رشــد 

کرد. تجربه 
تصویب  بــه  اقـــدام  قزاقستان   ۲003 ســال  در 
از  یکی  به عنوان  که  کــرد  »ســرمــایــه گــذاری«  قانون 
سرمایه گذار  از  حمایت  و  جذب  در  پیشرو  قوانین 
چارچوب های  کشور  ایــن  در  مــی شــود.  شناخته 
معنوی  مــالــکــیــت  از  حــمــایــت  بــــرای  منسجمی 
هدف  همین  با  نیز  مرکزی  و  تعیین   سرمایه گذار 
تأسیس  شده است. همچنین قانون سرمایه گذاری 
کشور از شفافیت باال و سازوکار منسجمی  در این 
است  برخوردار  مشوق ها  و  معافیت ها  با  رابطه  در 
ــه جـــذب و ثبات  کــمــک کــنــنــده ب ــه بــاعــث شـــده  ک

سرمایه گذاری باشد.1
تاش  میادی   90 دهــه  ــل  اوای از  ترکیه  کشور 
حوزه  در  مشخص  قانون  چند  تصویب  با  که  کــرد 
ــذب ســرمــایــه گــذاری خــارجــی و بــه روزرســانــی  جـ
مجدد و مداوم آن ها با توجه به تحوالت جهانی، 
کلی  حمایت از سرمایه گذار و تعیین چارچوب های 

چهل  در  قزاقستان  رسمی  داده هــــای  بــه  توجه  بــا    -1
فقط  دالر  مــیــلــیــارد   150 ــه  ب ــزدیــک  ن گــذشــتــه  ســـال 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.

ترکیه  مشوق های  کند.  تضمین  را  سرمایه گذاری 
توسعهافتگی  سطح  به  توجه  با  سرمایه گذاران  به 
تقسیم شده است.  به شش بخش  کشور  مناطق 
ســرمــایــه گــذاران  ــرای  ب نیز  منطقه  هــر  مشوق های 

متفاوت است.
توسعه ای  اهــداف  به  توجه  با  سنگاپور  کشور 
ــای  ــاوری ه ــن ــوجــه ویـــــژه ای بـــه مـــوضـــوع ف خـــود ت
کرد رویکرد  کرد و در سال های اخیر تاش  ارتباطاتی 
فناوری  حوزه  در  سرمایه گذاران  از  حمایت  را  خود 
را  حــوزه  ایــن  مشوق های  و  دهــد  قــرار  ارتباطات  و 
افزایش داده است و باعث شده سرمایه گذاری در 

کند. این حوزه رشد چند برابری را تجربه 

نتیجه گیری
فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  متعدد  عوامل 
کشورها  و... بر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در 
در  تأثیرگذار  جنبه های  از  یکی  هستند.  تأثیرگذار 
بر  کم  حا حقوقی  نظام  ســرمــایــه گــذاری،  مــوضــوع 
کشورها و قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری 
است. در مجموع کشور ما در موضوع سرمایه گذاری 
نیاز  و  می برد  رنج  جامع  مقرراتی  و  قوانین  نبود  از 
جامع  قوانینی  سرمایه گذاری  زمینه  در  که  است 
که دارای  گردد و برخی از قوانین فعلی نیز  تصویب 
از  حمایت  هدف  با  هستند  اساسی  نارسایی های 

گردند. سرمایه گذار اصاح 
حقوقی  تأثیرگذار  عوامل  و  ایـــرادات  از  برخی 
موضوعاتی  ما  کشور  در  سرمایه گذاری  بر  قانونی 
اســت.  زمــان بــر  نیز  آنـــان  اصـــاح  و  هستند  گیر  فرا
مــــواردی مــانــنــد بــی ثــبــاتــی قــوانــیــن، بــی ثــبــاتــی در 
کــــان، تـــورم  ــتــصــاد  شــاخــص هــای مـــربـــوط بـــه اق
نظام  ایـــرادات  اقــتــصــادی،  اداری  فساد  قوانین، 

کشور و ... از این جمله اند. مالیات ستانی در 
نــظــام حقوقی  در  مــوجــود  ــرادات  ــ ای از  بــرخــی 
کشور است.  که باعث عدم سرمایه گذاری در  کشور 
شــورای  مجلس  و  هستند  حقوقی  فقط  عواملی 
می توانند  ــت  دول هیئت  و  قضائیه  قــوه  اســامــی، 
از  را رفع نمایند. مسائلی  کم آن ها  در مدت زمانی 
سرمایه گذاری  زمینه  در  جامع  قانون  نبود  قبیل 
حمایت  با  رابطه  در  جامع  قانونی  نبود  خارجی، 
جذب  برای  حقوقی  ساختار  نبود  سرمایه گذار،  از 
ایــن  از   ... و  کــشــور  از  ج  ــار خــ ایــرانــیــان  ســرمــایــه 

جمله اند.


