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کشورردیف پیشنهاد برای ایراننظامات قانونی و قضایی مؤثر در سرمایه گذارینام 

تصویب قوانین جامع سرمایه گذاریتصویب قوانین جامع در حوزه سرمایه گذاری باهدف پوشش خألها و نارسایی هاچین1

کشور ترکیه از لحاظ توسعهافتگی به شش بخش با هدف هدایت هدفمند ترکیه۲ تقسیم بندی 
کاهش اختاف طبقاتی سرمایه گذاری و 

حمایت ویژه از سرمایه گذاری در مناطق محروم

توجه بیشتر به حقوق مالکیتتصویب قانون جامع سرمایه گذاری و حمایت ویژه از حقوق مالکیتقزاقستان3

تمرکز هدفمند بر جذب سرمایه در یک حوزه تمرکز هدفمند بر جذب سرمایه در حوزه فناوری بر اساس برنامه های توسعه خودسنگاپور4
خاص

کم بر سرمایه گذاریهند5 کامل در نظام حقوقی حا کم بر بازبینی  کامل در نظام حقوقی حا بازبینی 
سرمایه گذاری

جدول شماره 10: جدول تطبیقی نظامات قانونی و قضایی مؤثر در سرمایه گذاری ایران و جهان

جدول شماره ۲: راهکارها و راهبردهای حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در ایران

دستگاه متولیراهکارمعضل

قانونی

کان خأل قانونی در حمایت از ثبات اقتصاد 

که از سرمایه گذاران در برابر نوسانات اقتصادی  -تأسیس و تقویت صندوق هایی 
کند کان حمایت 

کان )قانون جامع  کمک کننده به ثبات اقتصاد  -تصویب و ساماندهی قوانین 
مالیاتی و مقابله با واسطه گری ها، تصویب قانون مالیات بر مجموع درآمد و اخذ 

مالیات از بازارهای موازی و رقیب تولید(
-ورود مدعی العموم به عوامل بر هم زننده ثبات اقتصادی )افزایش قیمت ارز، 

افزایش قیمت مواد اولیه و ...( به عنوان مصادیق تضییع حقوق عامه
-تشکیل واحدی مشخص در معاونت قضایی پیگیری حقوق عامه با هدف 

کشور کان  شناخت مصادیق تضییع حقوق عامه در اقتصاد 

- معاونت قضایی 
پیگیری حقوق عامه

-دادستانی

نبود قانون جامع در حوزه سرمایه گذاری 
خارجی

- تدوین قوانین و مقررات منسجم و واضح در زمینه حمایت از سرمایه گذاری 
خارجی

قوه مجریه-مجلس 
شورای اسامی

کم بر  جانمایی ناقص نظام مالیاتی حا
کشور سرمایه گذاری خارجی در نظام قانونی 

کشور قوه مقننه-قوه مجریه-تدوین و تصویب قانون جامع مالیاتی 

نبود سازوکار قانونی مشخص جهت جذب 
کشور ج از  سرمایه ایرانیان خار

کشور ج از  ح جامع جذب سرمایه ایرانیان خار -تصویب الیحه یا طر
قوه مقننه-وزارت امور 

اقتصادی و دارایی

قضایی

بی اعتماد سرمایه گذاران خارجی به مراجع 
حل اختاف داخلی

کشور و تطبیق  -بازنگری و اصاح مجدد در قوانین مربوط به داوری بین المللی در 
آنان با تحوالت بین المللی روز

-کارآمد سازی دستگاه قضایی در حوزه حقوق تجارت بین الملل
کنوانسیون و معاهدات بین المللی در تنظیم مقررات مربوط به  -توجه بیشتر به 

داوری

قوه مقننه

عدم برخورد با اعمال و تصمیمات مسئولین 
که منجر به

 ضربه به سرمایه گذار می شود

کشور کذب منجر به تشویش در سرمایه گذاری  -ورود مدعی العموم به ادعاهای 
-جبران خسارت سرمایه گذار در صورت خسارت دیدن از تصمیمات غلط 

مسئولین

هیئت دولت-قوه 
قضائیه

فقدان سازوکار قضایی منسجم
کننده حقوق  -ورود هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مقررات تضییع 

سرمایه گذاران
-تاش برای ایجاد رویه های قضایی منسجم باهدف حمایت از سرمایه گذاران

قوه قضائیه

حقوقی
-بی ثباتی و پیش بینی پذیر نبودن مقررات و 

رویه های اجرایی

- اتخاذ شیوه واحد و قابل پیش بینی در قبال سرمایه گذاران توسط دستگاه های 
اجرایی

-توجه بیشتر به بازنگری و اصاح قوانین به جای تصویب قانون جدید
-الزام دولت به جبران خسارت های وارد شده به سرمایه گذار به دلیل بی ثباتی قانون

-تأسیس نهادی برای بررسی میزان تأثیر قوانین جدید بر بازارها و واحدهای 
تولیدی

-ورود مدعی العموم و ابطال مقررات و تصمیمات خلق الساعه مسئولین

هیئت دولت-وزارت 
اقتصاد- دادستان 

کشور کل 


