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چکیده
سرمایه گذاری خارجی یکی از گسترده ترین و پرمناقشه ترین مباحث حقوق می باشد ،بسیاری از مبانی
حقوقی سرمایه گذاری خارجی دچار تغییرات اساسی شده است به طوری که سرمایه گذاری خارجی باالخص
برای کشور ما ایران یک ضرورت بین المللی محسوب میشود و حتی کشورهایی که با انباشت سرمایه مواجه
هستند و از لحاظ علم و صنعت و تکنولوژی از ثروت باالیی برخوردار هستند درصدد آن به خارج از مرزهای
خویش برآمده اند امروزه دالیل مختلف و بیشماری به جذب سرمایه خارجی احساس می شود و در مقابل نمی
توان موانع و محدودیت هایی ایجاد نمود که از آن جهت مهیا نمودن بستر سرمایه گذاری خارجی استفاده نمود به
عبارت دیگر اگر کشوری که دارای مناطق آزاد تجاری است و از اهمیت جغرافیایی و منطقه ای ویژه ای نیز
برخوردار می باشد درصدد ایجاد مانع و محدودیت های خواسته یا ناخواسته برآید و صرفاً نظام حقوقی ملی را
مالک قرار دهد از این سفره و خان مهیا شده بی نصیب خواهد ماند ،منظور از موانع جذب سرمایه گذاری در
مناطق آزاد هر عاملی است که روند تشکیل و توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تحت تاثیر منفی خود قرار
دهد ،واضح است که اقدام سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در گرو پیدایش وجود زمینه ها و پیش فرض هایی
می باشد و تا زمانی این زمینه های الزم فراهم نگردد ،سرمایه گذاری شکل نمی گیرد ،شاخص عضویت ایران
اسالمی در سازمان تجارت جهانی از عوامل ترغیب و مثبت است ولی در قبال آن تغییرات پی در پی و عدم
وضوح قوانین و مقررات اثر منفی داشته و به عالوه عدم معرفی مناسب مزایای سرمایه گذاری خارجی و ضعف
تاسیسات زیربنایی و خدمات و همچنین پیش شرطهای اولیه و حل و فصل اختالفات هر کدام به نوبه خود می
تواند از عوامل محدودیت و مانع س رمایه گذاری محسوب شود در این تحقیق که از روش توصیفی تحلیلی
استفاده شده به اهم موانع و محدودیتهای حقوقی پرداخته می شود.
واژگان کلیدی :سرمایه گذاری ،موانع حقوقی ،مناطق آزاد ،حل اختالف ،مالیات.
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مقدمه
از آن جایی که رشد و توسعه هر کشوری به میزان توسعه فنی و علمیی هیر کشیور
وابسته است لذا رشد اقتصادی به عنوان پایه و اساس توسیعه علمیی و فنیی هیر ملتیی
محسوب می گردد بنابراین اهمیت موضوع سرمایه گیذاری خارجییان در منیاطق آزاد و
تالش برای رفع موانع حقوقی از مهمترین موارد در جهت رشید و اعیتالی اقتصیادی و
علمی کشور به حساب می آید و به تبع آن در این تحقیق اهمییت ککیر موانیع حقیوقی
سرمایه گذاری می تواند تالشی برای نقد و بررسی رفیع موانیع جنبیه کیاربردی داشیته
باشد .توسعه اقتصادی کشور می تواند دالیل متفیاوتی و راهکارهیای گونیاگونی داشیته
باشد ،یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی کشورها جیذب سیرمایه هیای خیارجی
است و به تبع آن رفع موانع حقوقی و قانونی سرمایه گذاران خارجی باعث می شود که
کشورهای در حال توسعه از سرمایه های کشیورهای توسیعه یافتیه بهیره منید گردنید،
سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن عوامل مختلفی که مهمترین این عوامل حمایت
قضایی و قانونی است مبادرت به سرمایه گذاری در سایر کشورها می نمایند به عبیارت
دیگر سرمایه گذاری خارجیان در مناطق آزاد مستلزم اطمینان بخشی به آنان در دو زمینه
است اول نهادها و قوانین و مقررات داخلی کشیور را بیرای پیذیرش سیرمایه خیارجی
زیرساخت را فراهم نموده باشند و به عالوه گیرایش هیا و باورهیای فعیاالن اقتصیادی
خارجی نوعی تضمین برای تداوم و ثبات اقتصادی فیراهم نمایید .بنیابراین چنیان چیه
مالحظه می گردد مهمترین مساله در جذب سیرمایه گیذاری خارجییان در منیاطق آزاد
عامل قانون و تضمینات حقوقی است که در کنار عوامل اقتصادی سیبب ایجیاد سیرمایه
می شود به عنوان مثال دو قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی در میاده دوم
در بند «ج» هرگونه اعطای امتیاز توسط دولت بیه سیرمایه گیذاران خیارجی را ممنیوع
ساخته است که می تواند خالء قانونی محسوب شود و یا در فصل ششم از ایین قیانون
در موردحل و فصل اختالفات در میاده  19آمیده اسیت کیه «اخیتالالت بیین دولیت و
سرمایه گذاران خارجی درخصوص سرمایه گذاری موضیوع ایین قیانون چنیان چیه از
طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قیرار میی گییرد
مگر این که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولیت متبیوع سیرمایه گیذار
خارجی در مورد شیوه دیگیری از حیل و فصیل اختالفیات توافیق شیده باشید» چنیان
مالحظه می شود این امر نیز می تواند یکی از دیگر خالءهای قانونی باشد سرمایه گذار
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خارجی را دچار تزلزل می نماید که چگونه به قضاوت دسیتگاه هیای قضیاوتی داخیل
کشور اعتماد نماید و لذا دولت بایستی براساس استانداردهای جهانی قوانین و مقیررات
حمایتی و خالءهای قانونی را برای اطمینان بخشی به سرمایه گذاران خارجی پر نمایید
چرا که در سال های اخیر قوانین بسیار زیادی وجود دارد که حاکی از عیدم موافقیت و
کمبود سرمایه گذاران خارجی بوده است و عالوه بر خالءهای قانونی که مثال زده شید
می توان از افزایش مالیات و عدم تخفیف مالیاتی نیام بیرد کیه خیود از موانیع حقیوقی
جذب سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد محسوب می شود.
به عالوه یکی از مهمترین موانع و خالهای قانونی جذب سرمایه گذاران خارجی در
ایران مربوط به اصل  81قانون اساسی است که براساس این اصیل دادن امتییاز تشیکیل
شرکت ها و موسسات در امور تجاری صنعتی کشاورزی ،معادن و خدمات به خارجیان
مطلقاً ممنوع است .که این اصل جذب سرمایه گیذاران خارجییان را بیا چیالش مواجیه
ساخته است هر چند که در بند « د » ماده  2قیانون جدیید تشیویق و حماییت سیرمایه
گذاری خارجی ابهامات این اصل را تا حدودی برطرف سیاخته اسیت و سیهم سیرمایه
گذاری خارجی در بخش های اقتصادی را تا  25و  35درصد تعیین نموده ولی این امیر
مورد رضایت سرمایه گذاران خارجی قرار نگرفته است.
ی به نظر می رسد مهمترین خالء قانونی جذب سرمایه گذاری خارجی با التفات بیه
اصل  81و  139ق .اساسی و ماده  19و بنید ج و د میاده دو قیانون تشیویق و حماییت
سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کدامند؟
به نظر می رسد که مهمترین خالء قانونی جذب سرمایه گذاری خیارجی در قیوانین
موضوعه ایران عدم اجرای صحیح و کامل قوانین و هم چنین تضاد بین قیوانین و آییین
نامه های جذب سرمایه گذاری است.
 .1موانع حقوقی موجود در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
برخی از موانع حقوقی برای ایجاد سرمایه گذاری خارجیان ناشی از قانون می باشید
که مهمترین آن ها در قانون اساسی جمهوری اسالمی ککر شده انید از جملیه آنهیا میی
توان از اصل  81قانون اساسی و اصل  44قانون اساسی و هیم چنیین اصیل  139قیانون
اساسی نام برد .شایان ککر است که سه اصل از اصول قانون اساسی کشور ایران مربیوط
به سرمایه گذاری خارجی می باشد که به شرح و تفسیر آن ها می پردازیم.
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الف) اصل  81قانون اساسی
در این اصل از قانون اساسی تصریح می شود که «دادن امتیاز تشکیل شیرکت هیا و
موسسات در امور تجاری ،صنعتی ،کشاورزی ،معیدنی و خیدمات بیه خارجییان مطلقیاً
ممنوع است ،بسیار از اقتصاددانان و صاحب نظران در این زمینه از این اصل بیه عنیوان
مهمترین مانع در راه سرمایه گذاری خارجی در ایران یاد می کنند و تفاسیر متعددی کیه
شورای نگهبان قان ون اساسی از این اصل ارائه نموده خود بیانگر میزان تاثیر این اصل در
این زمینه است به عنوان مثال یکی از نظریات این شورا در این زمینیه عبیارت اسیت از
این که آن دسته از شرکت های خارجی درگیر در فعالیت های در فعالیت های تجیاری
با دولت ایران ،متاثر از این اصل نبوده و به آن ها اجیازه فعالییت در اییران داده خواهید
شد .و یا عنوان شده است که مشارکت خارجی در بخش خصوصی می توانید صیورت
بگیرد مشروط به این که سهم آن بیش از  49درصد کل سرمایه نباشد و ییا عنیوان میی
گردد که ثبت شرکت های خارجی بدون نیاز به یک قرارداد با دولت و ایجاد بانک های
خارجی و شرکت های بیمه را در مناطق آزاد تجاری مجاز شیمرده اسیت (جهیانگیری،
.)177 :1377
بنابراین نکته اساسی این است که آیا مفهوم «امتیاز» همان انحصار است یا ثبت و بیه
رسمیت شناختن و اجازه کار و فعالیت ،اصوالً قراردادهای اداری دولت بر دو نیوع میی
باشد ،یکی قراردا د مقاطعه و دیگری قرارداد امتیاز که قراردادی است که بیه موجیب آن
دولت اداره یک خدمت عمومی یا بهره برداری از منبیع درآمید عمیومی را بیه شیخص
حقیقی یا حقوقی واگذار می کند که در این مدت معین طبیق شیرایط معیین آن امیر را
اداره کند یا از آن منبع درآمد به حساب خود بهره برداری نماید و در مقابیل مخیارج و
کار خود وجوهی را از مصرف کنندگان یا دولت دریافت کند یا سهمی از منیافع دولیت
را بپردازد.
در تفسیر این اصل هم باید اینگونه اظهار نمود که ممنوعیت مطلق صرفاً مربوط بیه
«دادن امتیاز» در معنای خاصاش می باشد ،یعنی بیه عبیارت دیگیر تشیکیل شیرکتها و
موسسات در امور تجاری و صینعتی وکشیاورزی و معیادن و خیدمات فقیط از طرییق
اعطای امتیاز و انحصار ممنوع است.
از اصل مذکور چند تفسیر به عمل میآید ،برخی اعتقاد دارند باید قائل به ممنوعیت
مطلق ثبت شرکتهای خارجی شد ،برخی دیگر معتقد بر اصل ممنوعییت هسیتند ولیی
در موارد معین میتوان از این ممنوعیت عدول نمود .بنابراین تفسیر منطقی این است که
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بگویم باید درصد خاصی در سهام رعایت گردد تا امتییاز محقیق نشیود ،چیرا کیه ایین
تفسیر بیانگر این است که اگر میزان سهام خارجی در یک شرکت مشترک  49درصد ییا
کمتر از آن باشد ،امتیاز محقق نمی شود و در واقع چنین برداشیتی بیه طیور ضیمنی در
نشریه ای از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمیک اقتصیادی و فنیی اییران ،در اختییار
متقاضیان سرمایه گذاری قرار گرفته آورده شده بود دلیل دیگر در اثبیات ایین اسیتدالل
این است که طبق قانون تجارت ،همه حق دارند برای تاسیس شرکت اقیدام کننید و در
این زمینه هیچ فرقی بین اتباع ایرانی و خارجی نیست (جهانگیری.)177 :1377 ،
در زمینه مانع بودن این اصل در سرمایه گذاری خارجی در منیاطق آزاد تجیاری کیه
موضوع این تحقیق می باشد بایستی عنوان نمود که این اصل به صورت کلی به سیرمایه
گذاری خارجی در کشور ایران نگریسته است و لذا مناطق آزاد تجاری نیز که از لحیاظ
جغرافیایی جزو قلمرو کشور ایران می باشند مشمول این ممنوعییت و محیدودیت میی
باشند و در این بین قانون اساسی و یا سایر قوانین استثنایی بر این اصیل ایجیاد ننمیوده
اند.
ب) اصل  44قانون اساسی
براساس اصل  44قانون اساسی ،نظام اقتصادی جمهوری اسیالمی اییران برپاییه سیه
بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار گردییده اسیت،
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ،منیابع میادر ،بازرگیانی خیارجی ،معیادن بیزرگ،
بانکداری ،بیمه ،تامین نیرو ،سدها و شبکه های بزرگ آب رسیانی ،رادییو و تلویزییون،
پست و تلگراف و تلفن ،هواپیمایی ،کشتیرانی ،راه و راه آهن ،و مانند این ها اسیت کیه
به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است .این اصل در توضیح بخش خصوصی
نیز این گونه آورده است که شامل آن قسمت از کشاورزی ،دامداری ،صنعت ،تجارت و
خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است برخیی بیر ایین
اعتقادند که این اصل ،عامل رکود اقتصادی و بن بست نظیام سیرمایه گیذاری در اییران
است و یک دولت انحصاری را تشکیل داده و برای فعالیت بازرگانیان و بسیتر سیرمایه
گذاران متکی به بخش مردمی را فراهم نماید و در واقع این اصل بخش خصوصی را از
فعالیت در رشته های مختلف اقتصادی بازمی دارد (جهانگیری.)236 :1377 ،
از طرف دیگر قانون تشویق و حمایت سیرمایه گیذاری خیارجی ،سیرمایه گیذاری
مستقیم خارجی تنها در صنایعی جایز است که امکان فعالیت بخیش خصوصیی وجیود
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داشته باشد ،هم چنین ابهامی که با وجود این اصل در کهن شکل می گیرد این است که
وقتی صنعتی توسط بخش خصوصی ایرانی و خارجی ایجیاد شید و در اثیر توسیعه بیه
صنایع بزرگ تبدیل شود ،در معرض دولتی شدن قرار می گیرد.
ج) اصل  139قانون اساسی
اصل  139قانون اساسی ،صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتیی و ارجیاع آن
به داوری را در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد ،منوط به تصویب هیات وزییران
و مجلس می داند ،ایراد و مانعیت این اصل از آن جا ناشیی میی شیود کیه بازرگانیان و
سرمایه گذاران خارجی با دادگاه ها و قوانین ملی میانه خوب و مناسبی ندارند و بیشیتر
تمایل به رفع اختالف از طریق مراجع بین المللی هستند و از آن جا کیه داوری تجیاری
بین المللی هم اکنون با صرف وقت و هزینه کمتر و سرعت عمل بیشتر پیروی از قواعد
بین المللی و اصول و مقررات تجارت بین الملل ،به حل اختالف بین سرمایه گیذاران و
دولت ها می پردازند .سرمایه گذاران خارجی به این نهاد رغبت بیشتری نشان می دهنید
ولی با توجه به این اصل قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در واقع مانعی بزرگ بیر
سر راه انعقاد این گونه قراردادها است.
جهل تجار خارجی نسبت به اعمال قوانین ملی ولو در منیاطق آزاد تجیاری ،وجیود
قوانین و مقررات کند پیچیده و دسیت و پیاگیر آییین دادرسیی میدنی در هیر کشیوری
گردیده است تا سرمایه گذاران خارجی از پذیرش حکومت قوانین ملی بیر قراردادهیا و
روابط تجاری و ارجاع اختالفات احتمالی و یا موجود بیه دادگیاه هیای محلیی و ملیی
گریزان باشد (جهانگیری.)161 :1377 ،
از نظر علمی ،هنگامی که طرفین مبادرت به درج شرط داوری و درج آن در قرارداد
می نمایند ،نیازی به تصویب هیات وزیران یا مجلس نیست بلکه هنگیامی کیه اختالفیی
محقق می شود و طرف خارجی آن را به داوری ارجاع دهد .آن چه موردنظر اصل 139
قانون اساسی جمهوری اسالمی بوده است از سیوی طیرف خیارجی صیورت پذیرفتیه.
بدین معنا که ارجاع کننده ی دعوی به داوری طرف خارجی است نه طرف ایرانی ،پس
اصوالً تصویب مجلس ضرورتی ندارد (جهانگیری.)174 :1377 ،
آن چه باعث اختالف شده این بحث است کیه طیرف ایرانیی بخواهید دعیوا را بیه
داوری ارجاع دهد ،در این جا بنا بر تفسیر شورای نگهبان چنان چه موضوع دعوا راجع
به اصول عمومی دولتی باشد باید به تصویب مجلس برسد ،آن چیه بیه نظیر میی رسید
جالب توجه باشد این است که اصوالً وضع و قاعده با میاده ییا اصیلی از سیوی قیانون
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گذار باید مبنایی عقالیی داشته باشد ،حال آن که اگر در مسیاله ای میورد بحیث طیرف
خارجی به داوری متوسل شود و در پی آن طرف ایرانی به مجلس مراجعیه کنید ،حیال
اگر مجلس شورای اسالمی تصویب نکند در واقع حیداقل دفیاعی را کیه شیخص میی
توانست به عمل آورد از او سلب کرده است ،در نتیجه چاره ای جز تصویب ارجیاع بیه
داوری را نخواهد داشت ،و این یعنی نظر مخالفان سرمایه گذاری خارجی ،تحمیل شده
است و جز این مفهومی دیگر نمی توان یافت.
عالوه بر ابهامات قانونی در رابطه با حل و فصل اختالفات ،عدم عضویت اییران در
کنوانسیون بین المللی ( )ICSIdنیز موجب عدم اعتماد خارجیان نسبت به حل و فصیل
اختالفات شان در ایران شده است .به عالوه این که عضویت اییران در ایین کنوانسییون
به ضرر کشور نمی باشد و هیچ مورد تحمیلی در آن وجود ندارد (فرهاد.)259 :1386 ،
د) موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجیان در قوانین و آیین نامه ها
عالوه بر موانع حقوقی موجود در قانون اساسی برخی از موانع حقوقی برای سرمایه
گذاری خارجیان در مناطق آزاد تجاری در قوانین و آیین نامه ها وجیود دارنید کیه هیر
کدام از آن ها به نوعی مانعی اساسیی در ترغییب و تشیویق سیرمایه گیذاران خیارجی
قلمداد می شوند .به طور کلی باید عنوان نمیود کیه در دوران معاصیر نقیش و اهمییت
سرمایه گذاری خارجی طی دو موج افزایش یافتیه اسیت .میوج اول تیا سیال  1914در
سطح بین المللی وجود داشت که نقل و انتقاالت مالی بین المللی اهمیتی بسیار یافت و
منجر به افزایش سرمایه گذاری خارجی شد (علی دوستی شهرکی.)117 :1392 ،
از دیدگاه حقوقی باید گفت که این امر از رهگذر قوانین ملی صورت پذیرفت زییرا
در این دوران به علت فقدان قراردادها و موافقت نامه های بین المللی بیشیتر توجیه بیه
قوانین ملی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار گشت .با وقیوع جنیج جهیانی اول در
سال  1914و مشکالت ایجاد شده در روابط اقتصادی در دهه  1920کیه در پیی جنیج
ایجاد شد و هم چنین از سال  1945در دوران بازسازی ویرانیی هیای ناشیی از جنیج،
موج سرمایه گذاری جدیدی آغاز شد و سرعت گرفت ،این امر در اثیر پیشیرفت هیای
فنی و کاهش هزینه های حمل و نقل بود این موج جدید سیرمایه گیذاری خیارجی بیه
وسیله معاهدات دوجانبه متعددی بین کشورها صیورت گرفیت .بیه میرور زمیان و بیه
موازات افزایش سرمایه گذاری خارجی اصول حیاکم بیر سیرمایه گیذاری بیه صیورت
قواعدی مستقل و متمایز در قلمرو وسیع حقوق ظهور یافتند.
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بنابراین برای بررسی حقوق سرمایه گذاری خارجی باید چند دسته از قواعیدی کیه
تشکیل دهنده روابط بین کشورها می باشند مورد توجه خاص قرار می گیرند و بنیا بیه
ضرورت ،جنبه هایی از حقوق ملی کشور میزبان نیز مورد خاص میی باشید ،و در ایین
بین نه تنها تمایز بین حقوق بین المللی و حقیوق داخلیی توسیط رژییم نیوین حقیوقی
سرمایه گذاری خارجی با ابهام روبرو گردیده چرا که اکثریت کشورها سعی بر این امیر
دارند که با تطابق حقوق سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور ،قوانین و آییین نامیه-
های داخلی خود را با ق وانین سرمایه گیذاری خیارجی ،هیر چیه بیشیتر زمینیه تشیویق
سرمایه گذاران را در داخل کشور خود فراهم سازند.
 .2قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
عالوه بر قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجییان کیه بیه نیوعی میانع
حقوقی محسوب می شوند در مقابل برخی از آیین نامه ها و قوانین در چند سیال اخییر
جنبه تشویقی داشته و سبب می شوند که سرمایه گذاران خارجی با عالقه بیشیتر اقیدام
به ایجاد سرمایه گذاری نمایند .قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصیوب
سال  1381می باشد ،در واقع چارچوب حمیایتی در راسیتای بهبیود وضیعیت سیرمایه
گذاری خارجی در ایران می باشد و با توجه به این نکته که در قانون بازار اوراق بهیادار
مصوب سال  1384حکمی در مورد چگونگی حماییت از سیرمایه هیای خیارجی وارد
شده به بازار سرمایه داده نشده است ،می تیوان چنیین نتیجیه گرفیت کیه قیانون گیذار
حمایت از سرمایه گذاران خارجی در حوزه سرمایه گذاری غیرمستقیم را برعهده قیانون
تشویق مصوب سال  1381قرار داده است .قانون قبلی که مصوب سیال  1334بیوده ،بیا
وجود اصالحاتی که به وسیله قانون  1381پیدا کرده و نکات مثبیت بسییاری کیه در آن
وجود دارد( ،عزیز )927 :1390 ،هنوز هم دارای برخی نکات مهم است.
براساس بند (الف) ماده سه قانون فوق الذکر «سرمایه گیذاری مسیتقیم خیارجی در
کلیه بخش هایی که بخش خصوصی قادر به فعالیت است مجاز شمرده شده است».
در بند (ب) نیز آمده ،سرمایه گذاری خارجی در کلیه بخش ها در چیارچوب روش
های مشارکت مدنی ،بیع متقابل و ساخت و بهره برداری و واگذاری مجاز می باشید ،و
این در حالی است که سرمایه گذاری خارجی به صورت مستقیم نیز می توانید بیه ایین
اشکال صورت بگیرد ،لذا تفکیکی که در این ماده به عمل آمده واضح نیسیت ،چیرا کیه
شکل های مذکور اشاره به روش و شکل های سرمایه گذاری خیارجی دارد ،در حیالی
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که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کنار سرمایه گیذاری غیرمسیتقیم خیارجی ،انیواع
سرمایه گذاری خارجی را شکل می دهد (هژیرکیانی.)155 :1385 ،
نکته دیگری که در مورد این قانون باید به آن اشاره کرد ،این اسیت کیه میاده  8بیه
گونه ای تنظیم شیده کیه سیرمایه گیذاری خیارجی را از کلییه حقیوق ،حماییت هیا و
تسهیالتی که برای سرمایه گذار داخلی موجود است ،برخوردار می کند که همیان اصیل
رفتار ملی در حوزه سرمایه گذاری خارجی است ولی ابهام در این است که مثالً مدیران
واحدهای تولیدی داخلی مجاز هستند که تقاضیای پیذیرش در بیورس اوراق بهیادار را
نمایند و در صورت پذیرفته شدن سهام آن ها مورد معامله قرار می گییرد ولیی از ییک
جهت در صورتی این حق به سرمایه گذار خارجی داده می شود کیه فعالییت آن هیا در
بورس اوراق بهادار را آزاد تلقی نماییم (که این گونه نیسیت) (قنبیری جعفیری:1390 ،
 ) 107و این امر در مورد سرمایه گذاری در داخل کشور به طور عیام اسیت کیه شیامل
مناطق آزاد تجاری نیز خواهد شد.
از طرف دیگر انتقال سهام سرمایه گذار خارجی براساس میاده  10قیانون تشیویق و
حمایت سرمایه گذاری خارجی منوط به تصویب هیات عالی سرمایه گذاری خیارجی و
تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی است .در حالی که در مورد سیرمایه گیذاری داخلیی
چنین بحثی وجود ندارد.
نکته دیگری که مهم و قابل ککر می باشد این است که این ماده بیا قییوداتی همیراه
است و استثناء خورده ،از جمله قید عدم امکان تملک هرگونه زمین به هر میزان بیه نیام
سرمایه گذار خارجی که براساس قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتبیاع خیارجی
مصوب سال  1310مقرر شده و تبصره ماده  2قانون تشویق نیز آن را تایید کیرده اسیت
(فاضل.)65 :1371 ،
مطلب قابل بحث و قابل تاملی و حتی مبهمی که در این قانون به چشم میی خیورد
این است که در ماده  17آن نحوه تأمین ارز برای خروج سرمایه و سود متعلقیه تشیریح
شده است ،ولی سرمایه گذار خارجی اصالً نمی داند کیه طبیق کیدامیک از بنیدهای آن
ماده با وی رفتار خواهد شد و در نتیجه انگیزه او برای سرمایه گیذاری کیاهش خواهید
یافت .ماده  17این قانون به این شرح است «در تامین ارز برای انتقیاالت موضیوع میواد
 13و  14و  15به روش های کیل میسر می باشد.
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الف) خرید از از نظام بانکی
ب) از محل ارز حاصل از صدور محصوالت تولییدی و ییا ارز حاصیل از خیدمات
بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است.
ج) صادرات کاالهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بنید بیه تصیویب هییات
وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه میی رسید .براسیاس شیماره  2از بنید الیف
« ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایه گذاری انجام میی
گیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست».
در پروژه های زیربنایی که امکان خرید محصوالت پروژه توسیط بخیش خصوصیی
وجود ندارد و یا این امکان به دلییل مقیررات خیاص دولیت درخصیوص نظیارت بیر
چگونگی توزیع محصول یا خدمت منتفی می باشد و یا این که توزیع محصول تولییدی
توسط بخش خصوصی فقط با قیمت باالیی ممکن است که موجبات نارضایتی میردم را
فراهم می نماید و محصول تولیدی در گذشته همواره با یارانه دولتی توزییع میی شیده
این تضمین انگیزه مناسبی برای سرمایه گذار ایجاد می نماید و با خیال آسوده نسبت به
درآمد پروژه مبادرت به سرمایه گذاری می نماید ،البته دولت نییز بایید بیا حسین نییت
مبادرت به خرید محصول به قیمت عادله روز نماید و هنگام برقراری تضمین ،با توسیل
به عباراتی چون «در چارچوب مقررات قانونی» به کمترین قیمت ممکن خریید کیاال بیا
خدمات را تضمین ننماید (درگیاهی .)159 :1385 ،چیرا کیه در ایین صیورت موجیب
کمرنج شدن اثر حمایتی این مقرره و کاهش اعتماد سرمایه گذاران می شود.
در این راستا آیین نامه ای با عنوان آیین نامه اجرایی شرایط و تضیمین خریید بیرق
موضوع بند (ب) ماده  25قانون برنامه چهیارم توسیعه اقتصیادی ،اجتمیاعی و فرهنگیی
جمهوری اسالمی ایران به تصویب رسیده است.
 .3مناطق آزاد در برابر چالش های حقوقی و اقتصادی جهانی
از جمله مهمترین چالش های عمده مربیوط بیه منیاطق آزاد ،یکیی تغیییر و تحیول
شتابان و دائمی شرایط و مقررات و آیین نامه های دولت است و به عالوه این تغیییرات
در ساختار موقعیت ها و روند حقوقی و اقتصادی نیز کشیده شده اسیت ،ایین تغیییرات
در سطح ملی و جهانی است که به طور روزافزون مزیت هیا و برتیری هیای اقتصیادی
مربوط به مناطق آزاد را به مبارزه می طلبد و هم چنین اجبار مناطق آزاد به اتخاک قوانین
و سیاست های برون گرا و همراهی با بازار جهانی و کوشش برای حفظ ارتباط بیا ایین
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بازارها است که مناطق آزاد را ملزم می سازد که خود را هر چه بیشتر و سریعتر به ابیزار
موردنیاز که همانا قوانین حقوقی می باشد برای حضور در بازارهای جهانی مجهز کننید
(کریمی.)33 :1376 ،
استراتژی های جدید ضرورت های حضور مناطق آزاد در جایگاه مناسب مربوط بیه
بازارهای بین المللی ،دو انتخیاب را پییش روی ایین منیاطق قیرار داده اسیت ،ایین دو
انتخاب یکی تعیین نوع فعالیت هایی است که باید در این منیاطق میورد پیگییری قیرار
دهند و انتخاب دیگر به کارگیری فرآیند رقابت در راه کارهای توسعه ای آن هیا اسیت
به نحوی که بتوانند از امکان هم آوردی یا تغییر و تحول اقتصاد جهیانی را بیرای خیود
فراهم نمایید.
در واقع استراتژی رقابت ،اصلی ترین مایه خود را از پدیده ای می گیرد کیه امیروزه
از آن با عنوان جهانی شدن تولید نام می برند ،به کیارگیری اسیتراتژی رقابیت در واقیع
همان پاسخی است که مناطق آزاد باید به تحوالت اقتصاد جهانی ،تغییر در سیلیقه هیای
مصرف کاال ،جایگزین شدن کاالهای جدید به جای کاالهای قدیمی و یا تبدیل فرهنیج
ها در سطح جهانی بدهند و لذا برای این که سرمایه گذاران خارجی تشیویق شیوند کیه
در مناطق آزاد سرمایه گذاری نمایند بایستی قوانین و مقررات سرمایه گذاری در منیاطق
آزاد مطابق با تغییرات جهانی پویا و متحول باشد و مدیران مناطق آزاد و دولتمیردان در
کهن خود این تغییرات و کهنیّات را داشته باشند (حسین زاده بحرینی.)63 :1383 ،
الف) تاثیر موانع حقوقی در جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد
در رابطه با جذب و موانع جذب سرمایه های خارجی بیه منیاطق آزاد کشیور بایید
عنوان داشت که به طور معمول دو تنگنای اساسی در کشور میزبان منیاطق آزاد موجیب
می گردد که سرمایه خارجی به جای خاک اصلی کشور امکان فعالیت خود را در مناطق
آزاد این کشورها قرار دهند این دو تنگنا عبارتند از:
الف) عدم وجود امنیت کافی یا قانونی ،سیاسی ،اقتصیادی اجتمیاعی بیرای سیرمایه
های خارجی است.
ب) وجود بحرانی پیچیده و قوانین دست و پاگیر و سردکننده در ارتباط بیا فعالییت
این سرمایه ها است.
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وجود تنگناهای مورد اشاره موجب می گردد سرمایه گذاری های خارجی در کشور
دارای ریسک پذیری باالیی باشند و به همیین دلییل کمتیر میورد اسیتقبال قیرار گیرنید
(سرمایه گذاری خارجی یک گام و چندین هدف.)12 :1374 ،
در برابر تنگناهای موجود بر سر این سرمایه گذاری هیا در خیاک اصیلی کشیورها،
متقابالً در مناطق آزاد مزیت ها و برتری هایی نیز وجود دارد کیه خیود انگییزه مسیتقل
برای جذب سرمایه ها شناخته می شود این برتری ها که ممکن است برتری تکنولوژی.
برتری طبیعی ،برتری جغرافیایی و با برتری های قیانونی ،حقیوقی ،سیاسیی و فرهنگیی
باشد .هر کدام به نوبه خود برای جاکبه ای سرمایه گذاری خیارجی فیراهم میی کننید و
فرآیند ورود سرمایه خارجی را تسهیل می نمایند.
برتری تکنولوژی موجب خواهد شد کاالها با کیفیت بهتر و قیمت تمام شیده پیایین
تر و در ابعاد وسیع تر عرضه گردد که حاصل آن بازگشت سریع سرمایه بیرای سیرمایه
گذاری ها انجام شده است .سرمایه گذاری های خارجی در مناطقی که از این وضیعیت
برخوردار هستند نیازی به انتقال تاسیسات و امکانات سخت افزاری نیدارد و بیه لحیاظ
این که منطقه از سطح تکنولوژی باالیی برخوردار باشد این نیازها را بیا هزینیه کمتیر از
منطقه تامین می کنند و به این ترتیب وجود این مزیت باعث میی گیردد بیا راه انیدازی
یک صنعت تنها تامین مالی آن به انجام برسد .برتیری طبیعیی ییک منطقیه کیه بعضیی
سرمایه گذاری ها در پی برخورداری از آن هستند شامل وجود منابع و معادن غنی و ییا
به عنوان مثال قرار داشتن منطقه در شرایط مطلوب آب و هوایی است (سرمایه گیذاری
خارجی یک گام و چندین هدف)14 :1374 ،
نزدیکی منطقه به بازارهای مصرف که موجب سرعت در انتقال و جابجیایی کیاال از
این مناطق به بازارها و نیز متقابالً تسهیل در ورود مواد اولییه بیرای مصیرف واحیدهای
موردنظر می گردد هر چند که یک مزیت محسوب می شود ولی اساس اسیتفاده از ایین
گونه مزیت ها تسهیل قوانین است و تا زمانی سرمایه گذاری های خارجی راغب بیرای
سرمایه گذاری هستند که در کنار مزایای ککر شده قوانین دست و پاگیر نیز وضع نشیود
و سرمایه گذاران خارجی نیه تنهیا از وجیود قیوانین انحصیاری گرییزان هسیتند بلکیه
خواستار امنیت حقوقی و قراردادی می باشند که بتوانند بیه وسییله ایین قیوانین میال و
ثروت خویش را حافظ باشند.
برخی از امتیازات وجود دارنید کیه از مزاییای بیارز بسییاری از منیاطق آزاد جهیان
محسوب می شوند مانند نزدیکی بیه بازارهیای جهیانی از آن جیایی کیه فیراهم کیردن
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بسیاری مزییت هیا در منیاطق آزاد عملیی اسیت امیا قیرار دادن ایین منیاطق در نقیاط
استراتژیک و نزدیک به بازارهای جهانی امر غیرممکن و غیرعملی است .از ایین جهیت
این چنین مزیت هایی در مکان یابی مناطق آزاد به عنیوان عامیل تعییین کننیده و امتییاز
خاص محسوب می گردند که بر بسیاری مزیت های دیگری ارجحیت دارد ولی شیرط
استفاده از چنین مزیت هایی عدم ایجاد قوانین سخت گیرانه اسیت تیا سیرمایه گیذاران
خارجی از این مزیت ها استفاده نمایند(رهبر.)14 :1376 ،
عالوه بر مزیت های طبیعی می توان از اصطالحی نام برد که به عنوان مزییت هیای
قانونی شناخته می شوند و این گونه مزیت های قیانونی شیامل آن دسیته از مزییت هیا
است که بر تسهیالت قانونی ،تخفییف هیای مالییاتی و معافییت از مقیررات گمرکیی و
سهولت فعالیت های مالی و پولی تاکید دارد و این مقررات هر انیدازه سیاده و انعطیاف
پذیر تر باشد امکان بیشتری برای جذب سرمایه های خارجی فیراهم میی کنید( .رهبیر،
.)16 :1376
ب) موانع و جنبه های فرهنگی و اجتماعی در سرمایه گذاری خارجی در مناطق
آزاد
آثار فرهنگی و اجتماعی سرمایه گذاری خارجی در کشور و به ویژه در منیاطق آزاد
که مورد توجه این تحقیق است را می توانیم از دو بعد آثار مثبت و منفی مورد بررسیی
قرار دهیم و به تبع بررسی این آثار موانع سرمایه گذاری از طریق جنبه های اجتماعی و
فرهنگی که به نوعی پایه گذار عرف می باشند نیز مورد شناسایی قرار خواهد گرفت،
الف) آثار مثبت:
حضور صنایع و مؤسسیات فنیی و سیرمایه گیذاری در منیاطق آزاد از نظیر انتقیال
فرهنگی صنعتی به جامعه به ویژه در مناطق آزاد پردازش صادرات نقش میوثری را ایفیا
می کند(رضایی .)22 :1392 ،و از طرف دیگر یکی از عناصیر اصیلی موفقییت صینعتی
کشورهای توسعه یافته یعنی انضباط و پیشرفت صنعتی نیز به لحیاظ میدیریت صینعتی
واحدهای تولیدی منتقل شده به مناطق آزاد یا کشور نیز در باال رفتن روحیه و تالش در
واحدهای صن عتی موثر خواهد بود .اگر این عوامیل را بیه عنیوان اصیلی تیرین ،آثیار و
تبعات مثبت سرمایه گذاری قلمداد کنیم ،دستیابی به ایجاد قوانین و مقیررات حقیوقی و
نیز ایجاد مدیریت منطقی برای تبادل و دانش فنی و ارتقاء روحیه و احترام بیه قواعید و
مقررات را نیز به دنبال خواهد داشت.
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به عالوه گسترش رقابت بین واحدهای تولیدی خارجی و داخلیی منجیر بیه بیروز
خالقیت ها و ابداعات در بین نیروهای متخصص داخلی خواهد شد .حتی این وضعیت
از گذشته های بسیار دور هم وجود داشته که ارتباطات و میراوده بیا فرهنیج و تمیدن
جوامع مختلف به رشد و توسعه اجتماعی ،حقوقی کشورها کمک می کرده اسیت ولیی
مهمترین مانع در اجرای چنین عملکردی اعتقادات و آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی
است که در کشور و مناطق آزاد جزو سرشت زندگی و مذهب کشیور قیرار دارد ،البتیه
این امر را نمی توان مانع قملداد نمود چرا که در برخورد بیا سیرمایه گیذاری خیارجی
بالتبع عوامل مذهبی و فرهنگی سبب خواهد شد که آن دسته از عقایید و پوشیش و بیه
طور کلی آداب و رسوم خارجیان سرمایه گذار که وفق مذهب و شیرح اسیالمی اسیت
مورد توجه و آن دسته که از نظر فرهنج و میذهب میا ضید ارزش میی باشید را کنیار
گذاشته و حتی مانع بروز چنین آدابی از طرف عوامل سرمایه گذار خارجی میی باشییم
(رضایی.)27 :1392 ،
ب) آثار منفی
شکی نیست که موسسات و شرکت های خارجی با نییت سیودآوری و نیه از روی
خیرخواهی پا به عرصه کشورهای دیگر می گذارند و این تنها با ایین فیرض اسیت کیه
تنها انگیزه اقتصادی است در حالی که بسیاری با مطالب و نظرات سوءسیاسیی گیام بیه
چنین راهی می گذارند که نیاز به هوشیاری بسیار از جانب کشورهای پذیرنیده سیرمایه
های خارجی دارد.
از دیگر جنبه های منفی ،تناقضات و تفاوت هایی است که در ارزش های اجتمیاعی
فرهنگی ،مذهبی و سنتی کشورهایی مانند ایران و کشورهای پیشیرفته وجیود دارد ،کیه
روی ارزش های اجتماعی ما تاثیر سوءمی گذارد و تنش های اجتماعی و فرهنگی را به
دنبال می آورد.
ابتذال فرهنگی که از مقتضیات و ویژگی های اصلی جوامع غربی است ،نیز از دیگر
جنبه های منفی آن می باشد ،روحیه رفاه کیه بیا روحییات وشیرایط خیاص میا کیه در
مراحل اولیه توسعه هستیم و نیاز داریم منابع و درآمد و تولیدات کشور را بیا توجیه بیه
محدودیت ها و تنگناهای موجود ،به شیوه ای عادالنه در جامعه تقسییم کنییم ،منافیات
دارد.
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 . 4امتیازات و محدودیت های قانونی برای افراد سرمایه گذار در مناطق آزاد
در سال های اخیر به جهت تشویق و ترغیب سرمایه گذاران خارجی در منیاطق آزاد
برخی قوانین و آیین نامه های تشویقی مورد تصویب قرار گرفته است در این گفتار بیه
اهم آنها پرداخته می شود و تأسیس مناطق آزاد تجاری ،صنعتی با هدف جذب سیرمایه
های خارجی ،قبل از هر چیز نیازمند ارائه قوانین مناسب برای حمایت از حقوق سرمایه
گذاران و تامین امنیت سرمایه گذاری است ،و لذا در صورت نبیودن قیوانین مناسیب و
دست و پاگیر موانعی اساسی در ایجاد سرمایه گذاری در مناطق ازاد ایجاد خواهید شید
که سرمایه گذار به راحتی زیر بار سرمایه گذاری نخواهد رفت .پس از این مرحله است
که سرمایه گذار به موارد دیگر حتی موا رد زیربنیایی فکیر خواهید نمیود چیرا کیه اگیر
مقررات و قوانین دست و پای او را ببندد قطعاً نمی تواند با فیرا بیال و امنییت خیاطر
سرمایه گذاری نماید.
الف) امتیازات
امتیازات قیانونی جهیت سیرمایه گیذاران ،طبیق قیانون چگیونگی اداره منیاطق آزاد
تجاری ،صنعتی جمهوری اسالمی ایران که در شهریور  1372به تصویب مجلس شورای
اسالمی و شورای نگهبان رسید مهمترین این امتیازات عبارتند از:
الف) ماده  13قانون چگونگی اداره مناطق آزاد :اشخاص حقیقیی اشیخاص حقیوقی
که از منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارنید ،نسیبت بیه هیر نیوع فعالییت
اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز فعالیت ،به میدت پیانزده
سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف خواهند بود (مجموعه مقررات منیاطق
آزاد تجاری.)5 :1383 ،
ب) ماده  14قانون چگیونگی اداره منیاطق آزاد :مبیادالت بازرگیانی منیاطق آزاد بیا
خارج از کشور پس از ثبیت گمرکیی از شیمول مقیررات صیادرات و واردات مسیتثنی
هستند (مجموعه مقررات مناطق آزاد تجاری.)5 :1383 ،
ج) ماده  15قانون چگونگی اداره مناطق آزاد :واردات کاالهای تولید شده در منطقیه
آزاد با سایر نقاط کشور ،تا حد ارزش افزوده آن در منطقه با تصویب هییات وزییران از
پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند.
د) ماده  12مقررات سرمایه گذاری :خروج سود وییژه و مبیالم مربیوط بیه اصیل و
منافع حاصل از فعالیت های اقتصادی سرمایه های خارجی و سرمایه های ارزی ایرانیان
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و هم چنین مبالم ناشی از فروش و یا واگذاری این گونه سرمایه ها از منطقه آزاد اسیت
(مجموعه مقررات مناطق آزاد تجاری.)35 :1383 ،
ه) ماده  10مقررات سرمایه گذاری :سرمایه سرمایه گذاران خارجی که طبیق میاده 6
این مقررات به مناطق محروم وارد می شود مورد حمایت این مقررات بوده و از مزایا و
تسهیالت آن برخوردار می شود (مجموعه مقررات مناطق آزاد تجاری.)37 :1383 ،
و) ماده  2مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی :اتباع خارجی برای ورود مستقیم بیه
مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق ،نییاز بیه تحصییل قبلیی روادیید
نخواهد داشت.
ن) ماده  2مقررات سرمایه گذاری :اشخاص حقیقیی و حقیوقی ،موسسیات اعیم از
ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی می توانند مستقیماً و یا با مشارکت سیازمان
و شرکت های تابعه آن و یا با مشارکت یکدیگر در منطقه آزاد سرمایه گذاری نمایند.
ی) ماده  5مقررات صادرات و واردات :ورود هر نوع کاال از مناطق آزاد ،به اسیتثنای
کاالهایی که به موجب شرع مقدس اسالم با قیوانین مربیوط (کاالهیای خیاص) ممنیوع
است ،مجاز می باشد.
ت) ماده  5مقررات صادرات و واردات :کاالهایی که از خارج یا سایر نقاط کشور و
یا دیگر مناطق آزاد وارد منطقه می شوند چنان چه از نوع مصالح ،ابزار ،لوازم ساختمانی
برای احداث واحد تولیدی ،تجاری خدماتی ،ماشین آالت ،مواد اولییه ،اجیزا و قطعیات
موردنیاز تولید ،تجهیزات و ابزارآالت تولیدی و وسیایل نقلییه سیرمایه ای از پرداخیت
عوارض بندری و فرودگاهی معاف ،ولی مشمول پرداخیت هزینیه هیای خیدماتی میی
باشند.
پ) ماده  5مقررات صادرات و واردات :کاالهایی که از خارج کشور جهیت صیدور
مجدد ،وارد منطقه آزاد میی شیوند از پرداخیت عیوارض بنیدری و فرودگیاهی معیاف
هستند.
ب) محدودیت ها و موانع
مهمترین محدودیت ها و موانع قانونی سرمایه گذاری در مناطق آزاد عبارتند از:
الف) عدم تضمین سرمایه گذاری ها نزد موسسات بین المللی و شرکت هیای بیمیه
معتبر بین المللی آژانس سرمایه گذاری چندملیتی (عباسی.)14 :1389 ،
ب) ماده  2و  5مقررات صادرات و واردات (عباسی .)18 :1389 ،اختیار به سیازمان
مناطق آزاد ،جهت اخذ عوارض بندری و گمرکی از کاالهیای مصیرفی ،اخیذ عیوارض
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بندری تا  %50ارزش کاالهای وارده می باشد ،این مساله موجب بیاال رفیتن بهیای ایین
کاالها شده و توان رقابتی منطقه آزاد را با سایر مناطق آزاد کشورهای دیگر مانند منطقیه
آزاد جبل علی در کشور امارات متحده عربی کاهش می دهد (همتی.)61 :1371 ،
ج) ماده  9مقررات صیادرات و واردات :ورود کاالهیای خیارجی از منطقیه آزاد بیه
سایر نقاط کشور موکول بیه رعاییت مقیررات عمیومی صیادرات و واردات و مقیررات
گمرکی خواهد بود.
د) ماده  9مقررات صادرات و واردات  :صدور کاالهای داخلی از منطقیه بیه خیارج
کشور که عیناً صادر می شوند ،موکول به رعایت مقیررات عمیومی صیادرات و واردات
کشور است.
ه) ماده  11مقررات کاالهای همراه مسافر :مقررات کاالی همراه مسافر ،شامل:
ی مسافرانی که مستقیماً از طریق منطقه آزاد کشور خارج میی شیوند ،مجازنید کلییه
کاالها (به استثنای کاالی ممنوعه شرعی و قانونی) را مشروط بر این کیه جنبیه تجیاری
نداشته باشد ،بدون نیاز به اخذ مجوز با خیود خیارج کننید .هیم چنیین کیاالی همیراه
مسافرانی که قصد دارند از منطقه خارج و به سایر نقیاط کشیور سیفر نماینید .مشیمول
مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
نهایت ًا یکی از مهم ترین موانع رشید منیاطق آزاد فقیدان منیابع کیافی بیرای سیرمایه
گذاری در امور زیربنایی است که منجر به گرایش مناطق آزاد بیه سیمت واردات بیرای
تامین منابع شان شده است و توسعه این مناطق تا زمانی که در سلطه دولیت باشیند بیه
هیچ وجه امکان پذیر نمی باشید و بیی ثبیاتی هیای سیاسیی ی مکیان ییابی نادرسیت ی
فضاهای نامناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی ی ضعف دولت در تصیمیم هیای
مهم و اساسی در برابر راندخواران و سرمایه داران که قصد سوءاستفاده از منیابع منیاطق
آزاد را برای اهداف شخصی خود دارند ی فامیل بازی های سیاسیی ی فسیادهای میالی و
رشوه ی تورم کارمند و گرانی نیروی کار ی دخالتهای بی مورد عوامیل خیارج از منیاطق
آزاد ی وجود قوانین و مقررات دست و پا گییر و  ...جیزء اهیم موانیع رشید و سیرمایه
گذاری خارجی به حساب می آیند.
ج) قابلیت ها و امکانات مناطق آزاد برای سرمایه گذاری
مناطق آزاد کشور دارای قابلیت های متفاوتی اسیت کیه مهمتیرین ایین قابلییت هیا
عبارتند از:
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الف) دستیابی سریع ،آسان و ارزان به بازارهای منطقه ای و جهانی از طرییق جیاده،
ریل ،دریا و هوا.
ب) دستیابی به انرژی ارزان
ج) امکان دستیابی به نیروی انسانی ماهر ،بهره ور و ارزان
د) امکانات و تاسیسات زیربنایی صنعتی و شهری.
ه) ایجاد فرودگاه های بین المللی مانند منطقه آزاد کیش و آبادان.
ن) ایجاد بنادر کانتینری با امکانات و تجهییزات بنیدری بیرای کاالهیای کیانتینری و
غیرکانتینری مانند بندر خرمشهر و بندرکیش.
و) تسهیالت بندر خشک و مانند آبادان و ایجاد بازارچه های مرزی بیرای صیادرات
به عراق و یا جزیره کیش برای صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس.
ی) وجود زیرساخت شبکه راهی و ارتباطی هوایی و ریلی در منیاطق آزاد کشیور و
برخورداری از پتانسیل گسترش شبکه راه ها.
ف) مهاجرپذیر بودن مناطق آزاد و آشنایی ساکنان مناطق آزاد به زبان هیای دیگیر و
در نتیجه تسهیل قوانین و مقررات عبور و مرور سبب ایجاد تعامیل بیا سیرمایه گیذاران
خارجی خواهد شد.
ق) وجود دانشکده ها و مراکز آموزش عالی و مناطق آزاد سبب جذب سرمایه هیای
انسانی و به تبع آن جذب سرمایه های مادی خواهد شد.
بنابراین می توان در مجموع عوامل حقوقی و اقتصادی برای جذب سیرمایه گیذاری
خارجی عواملی را ککر نمود که هر کدام از قوانین و مقررات و حتی آییین نامیه هیا بیه
نوعی با هدف و یا بدون هدف و یا در پیچیدگی قوانین و تسهیل جذب سیرمایه نقیش
داشته باشد ،از موانع محسوب خواهد شد به عنوان مثال می توان از اندازه بیازار کشیور
میزبان نام برد ،چرا که اندازه بازار یکی از عمده ترین عوامیل میوثر بیر جیذب سیرمایه
گذاری خارجی است .به طوری که اقتصاد با مقیاس بزرگتر و شیرایط بهتیری را بیرای
سرمایه گذاری خارجی فراهم می کند.
در این صورت از فن آوری خود با بهره وری بیشتری استفاده میی کنید ،سیه نکتیه
مهم و اساسی در رابطه با اهمیت اندازه بازار برای جذب مطرح می باشد.
د) سرمایه انسانی و قوانین کشور میزبان در جذب سرمایه
دالیل تاثیر درجه توسعه اقتصادی در جذب سرمایه خارجی ،بیا توجیه بیه سیرمایه
انسانی کشور میزبان ،عبارت است از:
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اوالً :عرضه کارآفرینان داخلی در اقتصاد عمومیاً نمیادی از درجیه توسیعه کشیورها
است .این مسأله در جریان جذب سرمایه خارجی و به وییژه در سیرمایه گیذاری هیای
مشترک با بخش های داخلی و تکنولوژی باال که نیاز به نیروی کار ماهر دارنید اهمییت
بیشتری دارد.
ثانیاً :درجه توسعه اقتصادی باالتر ،منیابع زیربنیایی بهتیری را بیرای جیذب سیرمایه
گذاری خارجی فراهم می آورد شرایط مساعد برای سرمایه گذاری ،در تعامل با سرمایه
انسانی ،شرایط را برای جذب سرمایه خارجی فراهم می آورد.
هم چنین باید توجه داشت که دستمزدهای کم در کشور میزبان نمیی توانید چنیدان
تعیین کننده باشد چرا که دستمزد کم ممکن است با کارایی پایین نیز همراه باشید و اثیر
مثبتی بر جذب سرمایه خارجی نداشته باشید (درگیاهی .)34 :1385 ،کیارگران میاهر و
کارمندان کار آزموده از کارایی باالیی برخوردار خواهند بود ،که امکیان اسیتفاده از ایین
امکانات بالقوه در منطقه آزاد ییک عامیل انگیزشیی جهیت جیذب سیرمایه میی باشید
(جعفرپور.)18 :1389 ،
قوانین کشور میزبان نیز مهمترین تأثیر در جذب و ییا دفیع سیرمایه گیذار خیارجی
محسوب می شود ،وجود تصویری روشن و واضح از سیاست ها و مقررات مربیوط بیه
سرمایه گذاری خارجی یک پیش فرض مهم دیگر برای حضور یک سرمایه گیذاری در
منطقه آزاد و یا بخش کالن یک کشور به حساب می آید .وضعیت موجیود منیاطق آزاد
کشور ما در این زمینه ،شاید مثال خوبی باشد ،چرا که مناطق آزاد کشور میا و همچنیین
مناطق ویژه اقتصادی تالش زیادی را به کار می برند تا بتوانند سهمی از سرمایه گیذاری
های خارجی را به خود اختصاص دهند ،اما عمالً این تالش ها به نحو مطلیوب نتیجیه
نمی دهد و علت آن هم این است که مقررات سرمایه گذاری منیاطق آزاد و فرآینیدهای
مرتبط با آن نظیر چگونگی نقل و انتقال ارز ،شناور بودن و کنترلی بودن نرخ ارز ،نحیوه
عملیات بانکی برون مرزی (خارج از مقررات و سیاست های پولی و بیانکی کشیور) و
بسیاری از مسائل دیگر هنوز برای خود ما روشن نیست و بالطبع وقتی عنوان میی کنییم
وجود تصویری واضح از سیاست ها و مقررات یک پیش فرض بیرای سیرمایه گیذاری
خارجی است ،بالطبع این وضعیت به عنوان عامل نارسایی فعالیت های جیذب سیرمایه
خارجی جایگاه ویژه می یابد (کاویانی.)73 :1375 ،
البته در این بین سیاست های مالی نیز که برگرفته از قواعد و مقررات قانونی اسیت،
معافیت مالیاتی روشی است برای ترویج سرمایه گیذاری خیارجی کشیورهای در حیال
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رشد و توسعه که مایل هستند انگیزه های مالی قوی برای سرمایه گذاران خارجی فراهم
آورند تا رشد اقتصادی خود را تحریک کنند بعضی از این انگیزه ها عبارتند از:
معافیت های مالیاتی ،قراردادهای مالیاتی مطلوب برای سرمایه گذاری های جدیید و
تخفیف مالیات در سرمایه گذاری در جهت ساخت راه ها ،آمیوزش کارکنیان و تیدارک
دیگر عوامل پایه ای .انگیزه های مالیاتی قادر به تحرک میؤثر سیرمایه گیذاری خیارجی
است( .درگاهی.)32 :1385 ،
از دیگر موانع سرمایه گذاری خارجیان که می تواند عاملی در جهت عدم تشیویق و
ترغیب خارجیان از سرمایه گذاری در مناطق آزاد یک کشور باشد نیرخ ارز اسیت ،کیه
نقش ارز بر جریانات سرمایه گذاری را تأکیید میی کنید (عمیاد زاده ،عبیادزاده:1389 ،
.)159
عالوه بر ارز صادرات نیز ممکن است جانشیین ییا تکمییل کننیده سیرمایه گیذاری
خارجی باشد ،منطقی است که سرمایه گذاری خارجی شامل صادرات نیز باشد ،نییروی
انسانی نیز کارآمدتر و در کنار استفاده از مواد اولیه بیا قیمیت مناسیب زمینیه صیادرات
برخی از محصوالت مناطق آزاد رونق یابید ،لیذا ایین تیوان بیالقوه ییک عامیل جیذب
محسوب می شود و عدم وجود قوانین و مقررات به جهت تسهیل صادرات ییک عامیل
منع و محدودیت حقوقی برای جذب سرمایه گذاری خارجیان در مناطق آزاد می باشید
(جعفرپور.)31 :1375 ،
 .5محدودیت فرهنگی و سرمایه گذاری خارجی در ایران
سرمایه گذاری خارجی یکی از مهمترین پدیده هیای اقتصیادی قیرن حاضیر اسیت
گسترش این پدیده از شتاب بی سابقه ای برخیوردار اسیت ،بخیش اعظمیی از سیرمایه
گذاری های خارجی از کشورهای صنعتی پیشرفته انجیام میی گیردد .ولیی بیا افیزایش
جذابیت درکشورهای در حال توسعه روز به روز به میزان سرمایه گذاری های خیارجی
افزوده می شود در دهه هیای گذشیته کشیورهای در حیال توسیعه و علیی الخصیوص
جمهوری اسالمی ایران آزاد سازی های بیشتری را در سیاست های ملی اعمال نمودنید
تا زمینه های و مقرراتی مساعدی را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خیارجی ایجیاد
نمایند این اقدامات شامل حذف قواعد مربوط به ورود و مالکیت خارجی اسیت امیا در
این بین موانع فرهنگی بسیاری مانع از جذب سیرمایه خیارجی گردییده اسیت ،پیس از
پیروزی انقالب در سال  1357با عنایت به اصل  81قیانون اساسیی جمهیوری اسیالمی
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ایران مبنی بر مطلق بودن ممنوعیت اعطای هرگونه امتیاز تشکیل شرکت و موسسات در
امور تجاری و صنفی و کشاورزی و معادن و خدمات خارجیان تا سیال  1386نیه تنهیا
سرمایه گذاری مستقیم خارجی جدی در ایران صورت نگرفت بلکه بسیاری از سیرمایه
گذاری های انجام شده در سال های قبل از انقالب نیز ملغی و اصل سیرمایه بیه کشیور
مادر برگشت داده شد.
از دیگر دالیل تنزل و توقف سرمایه گذاری خارجی در ایران میی تیوان بیه تفیاوت
فرهنگی بین جمهوری اسالمی با کشورهای سرمایه گیذار اشیاره نمودبیه گونیه ای کیه
فرهنج حاکم بر جمهور ی اسالمی ایران و فرهنگی اسالمی است و لیذا سیرمایه گیذار
سعی بر این مساله دارد که در کشوری سرمایه گذاری نماید که از نظر ثبیات سیاسیی و
فرهنگی تشابهاتی بین عملکرد وی با کشور میزبان وجود داشته باشد .بدین توضیح کیه
هر اندازه سرمایه گذاراز نظر فرهنگی با کشور سرمایه پذیر تشابهات بیشتر داشته باشید
زمینه پذیرش و انتقال سرمایه راحت تر فراهم می گردد بنیابراین بیا توجیه بیه فرهنیج
اسالمی باز بودن اقتصادو ورود کاالها به ایران امیری اسیت کیه میانع سیرمایه گیذاری
خارجی می گردد عامل فرهنگیی و بیازبودن اقتصیاد عامیل میوثری اسیت در تصیمیم
گیرهای شرکت های چند ملیتی و غالباً کشورهایی که میورد پیذیرش سیرمایه خیارجی
قرار می گیرند در این زمینه تشابهات زیادی از نظر فرهنگی با سرمایه گذار دارند.
یکی از مهمترین عوامل بازدارنده سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسالمی ایران
عامل مذهبی است .چرا که مذهب و دین مبین اسالم دارای معیارهای خاصی است کیه
رعایت این گونه معیارها در فرهنج غنی اسالمی ارزش قلمیداد میی شیوند و هرگونیه
تعرضی به این ارزش ها از طرف جامعه ترد و مورد نکوهش قرار می گییرد بیه عنیوان
مثال شرکت سرمایه گذاری که از کشورهای غربی حاضر به سیرمایه گیذاری در اییران
گردیده است باید مراعات فرهنگی و امور مذهبی داخیل در کشیور جمهیوری اسیالمی
ایران را بنماید به طوری که در پوش و رعایت حجاب اسالمی عدم استعمال مشیروبات
الکلی در داخل کشور ایران هر چند که از نظر عضو و یا شرکت سرمایه گیذاری عیرف
و جز و امورعادی قلمداد می گردد ولی از نظر فرهنج اسالمی ضد ارزش قلمیداد میی
شود بنابراین شرکت خارجی سرمایه گذاری در مدت اقامت خود در جمهوری اسیالمی
ایییران باییید قواعیید و فرهنییج ایرانییی را مراعییات نمییوده و از اییین جهییت خییودرا در
محدودیت می داند و عامل مذهب و یا فرهنج می تواند به عنوان مانع سرمایه گیذاری
تلقی گردد.
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عالوه بر فرهنج اسالمی برخی از عرف ها و رویه های فرهنگی در مناطق مختلیف
ایران از جمله بنادر طوری در زندگی مردم نفوک یافته که جزئی از آداب و رسوم زندگی
آنان گردیده است و هر شرکت خارجی که تصمیم به سرمایه گذاری دارد باید با مطالعه
فرهنج و آداب بومیان و با اعتقاد به ارزش گیذاری بیه آن فرهنیج موفیق بیه سیرمایه
گذاری است و هرگونه تخطئی از فرهنج باعث تضرر در کار سرمایه گیذاری و میانعی
برای این امر تلقی می گردد.
 .6راهکارهای مدیریتی تشویق سرمایه گذاری خارجی در بنادر ایران
عوامل مدیریتی که باعث تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران می گردد عبارتنید
از:
 -1ثبات سیاسی و اقتصادی :برای این که کشوری بتواند سرمایه خیارجی را جیذب
کند باید در درجه اول مدیران کشور سعی براین موضوع داشته باشند که اوضاع سیاسی
و اقتصادی کشور دارای ثبات گردد .و بی شک سرمایه گذاران در صورت عدم اطمینیان
از جان و مال خود با وجود هرگونه جاکبه و امتیازی در کشور سیرمایه پیذیر اقیدام بیه
ایجاد سرمایه پذیر اقدام به ایجاد سرمایه گذاری نخواهند کرد .
 -2عامل دوم در راهکارهیای میدیریتی بیاز بیودن اقتصیاد اسیت ،کشیورهایی کیه
بیشترین مهم را در جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند غالباً آنهایی هسیتند کیه
سیاست های مدیریتی آنان در جهت آزاد سازی تجاری و اقتصادی است رابط مثبیت و
معنادار میان حجم سرمایه گذاری خارجی جذب شده با باز بودن اقتصاد از نظیر علمیی
ثابت شده است.
 -3تاسیسات زیر بنایی :وجود زیرساخت های اقتصیادی و میدیریتی شیامل راههیا،
بنادر ،سیستمهای ارتباطی و صنایع عمومی عامل مهمی در تصمیم گییری هیای سیرمایه
گذاری خارجی است.
 -4کارایی کشور میزبان :عملکرد ضعیف مدیریتی یک کشور سبب تضعیف اقتصیاد
می گردد و عامل بازدارنده مهمی است که در تعیین مهم هر کشیور در جیذب سیرمایه
های خارجی نقش موثری دارد امروزه شرکت های چندملیتی عالوه بر توجه به مردم به
وجود مدیران و وجود منابع و نیروی کار فراوان در یک کشور و هزینیه هیای انجیام و
برخورداری از امکانات زیربنایی نیز توجه دارند.
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 -5آموزش و توسعه منابع انسانی یکی دیگر از راهکارهای مدیریتی جذب سیرمایه
گذاری خارجی است با با پیچیده تر شدن فرآیندهای تولیید دیگیر داشیتن نییروی کیار
غیرماهر از بازدهی کمی برخوردار است مزیت به شمار نمی رود بلکیه کشیورها بیرای
جلب سرمایه گذاری خارجی به بخش صنعت باید به آموزش نییروی کیار و گسیترش
مهارت های کارگران و اهمیت نهادهای مدیریتی به این مهم توجه نمایند.
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نتیجه گیری
با توجه به مباحثی که در این پیژوهش عنیوان گردیید و اصیوالً هیدف از تجزییه و
تحلیل در یک پژوهش علمی رسیدن به راه هایی است که بیرای عبیور از موانیع ایجیاد
شده در مسیر تحقق با هدف جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری فراهم آید .آن
چه که می توان به عنوان نتیجه گیری بیان نمیود مطیالبی اسیت کیه در پیذیرش ییا رد
فرضیات تحقیق است لذا مطالب کیل به عنوان نتیجه گیری بیان می گردد.
 -1سخت گیری در سیستم های مالی (بانک و بیمه) در مناطق آزاد تجاری به عنوان
یکی از دالیل عدم جذب و مانع سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود ،نکتیه مهیم
در این مسیر نقش بازارهای مالی است و اصوالً وجود بازارهای مالی توسعه یافته راه را
برای استفاده بهتر از سرمایه گذاری های خارجی و جذب آن هموار می سیازد ،عمومیاً
نرخ های باالی بازده سرمایه گذاری همراه بیا ثبیات در قیوانین و مقیررات مربیوط بیه
مالیات ،بیمه ،تجارت می تواند عامل انگیزشی سیرمایه گیذار خیارجی باشید و واضیح
است که تمامی شرکت های خارجی سرمایه گذار برای در تجزیه و تحلیل برنامیه هیای
سرمایه گذاری ،توسعه سیستم های مالی و تسهیل قوانین را مدنظر قیرار خواهنید داد و
در صورتی که قوانین تضمینی مناسب را برای آنان در نظر گرفته باشد اقدام بیه سیرمایه
گذاری می نمایند.
 -2در مورد اهمیت مناطق آزاد تجاری می توان عنوان نمود کیه عضیویت اییران در
سازمان تجارت جهانی به عنیوان یکیی از مهمتیرین موضیوعات و تضیامین الزم بیرای
جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد است ،سازمان هیای بیین المللیی دییدگاه
های گوناگونی را درباره مناطق آزاد مطرح می کنند ،سازمان تجارت جهانی که در حیال
بیش از  152کشور به عضویت آن درآمده اند منطقه آزاد تجاری را ابزار توسعه تجارت
جهانی می داند چنان چه عنوان می شود که مناطق آزاد تجاری اهرمی در دست تجارت
جهانی هستند و این تصور وجود دارد که تاسییس منیاطق آزاد میی توانید گیره گشیای
مشکالت اقتصادی و غیراقتصادی باشد در بین منیاطق آزاد کشیور اییران ،تنهیا و فقیط
منطقه آزاد کیش است که بیشتر امکانات و تاسیسات زیربنایی آن آماده شده اسیت .ایین
پ ایتخت مناطق آزاد ایران با جلوه های پراکنده تمدنی خود هنوز دارای مشکالت چندی
در جذب سرمایه مستقیم خارجی می باشد در حیال حاضیر کیه حیدود چنید سیال از
پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ( )WTOمی گذرد ،موجیب شیده تیا
بسیاری از کشورهای منطقه و شرکای تجاری ایران با عضویت در این سیازمان جهیانی،
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مزیتی را برای خود فراهم کنند و سودهای کالنی را از تبیادالت تجیاری بیا کشیورهای
دیگر از جمله ایران نصیب خود نمایند.
 -3نارسایی و نامشخص بودن پاره ایی از قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد به
عنوان یکی از موانع جذب سرمایه گذاری در این مناطق می باشد .وجود قوانین صریح،
روشن و دارای توان اجرایی کافی که در آن همیه شیرایط مربیوط بیه سیرمایه گیذاری
داخلی و خارجی ،نحوه امتیازات شرایط بازگشت و تضمین سرمایه هیا ،مجیامع داوری
مربوط به بروز اختالفات ،اولویت ها و امتیازات قانونی تماماً از موانیع سیرمایه گیذاری
خارجی محسوب می گردد ،سرمایه گذاران بالقوه ،قبل از اقدام بیه سیرمایه گیذاری در
کشور ،مطالعاتی درخصوص مسایل سیاسی ،اقتصادی و حقوقی کشور انجام می دهنید،
این مطالعات در واقع اساس تصمیم گیری نهایی آن ها را تشکیل می دهد .طبیعی است
که پیش از هر چیز باید قوانین جاری مورد مطالعه قرار گیرد که به نحوی از انحاء میوثر
در موضوع است مهمترین موانع که در قانون اساسی بر سر راه جذب سیرمایه خیارجی
وجود دارد عبارتند از:
الف) منع امتیاز دادن به خارجیان وفق اصل  81قانون اساسی
ب) منع استخدام بیگانگان وفق اصل  82قانون اساسی
ج) محدودیت سازش نسبت به دعاوی یا ارجاع آن هیا بیه داوری وفیق اصیل 139
قانون اساسی
عالوه بر آن آیین نامه ها و مقررات مناطق آزاد تجاری هنوز آن طور کیه الزم اسیت
تدوین نشده و روش های اجرایی مقررات بیه طیور کامیل پییاده نشیده و بیرای تولیید
تولیدکنندگان و بازرگانان تسهیالت الزم را منظور نکرده است به عنوان مثال مطابق ماده
 10مقررات سرمایه گذاری مناطق آزاد ،حقوق قیانونی سیرمایه گیذاران خیارجی میورد
تضمین و حمایت سازمان مناطق آزاد می باشد با این وجود در قیوانین و مقیررات اداره
مناطق آزاد هیچ گونه اشاره ای به تضمین سرمایه گذاری خارجی نزد شرکت های بیمیه
و مؤسسات تضمین کننده بین المللی مانند آژانس تضمین سرمایه گذاری چند ملیتی که
ضمانت نامه اعطا می کند ،مرکز بین المللی تصفیه اختالفیات سیرمایه گیذاری و غییره
نشده است.
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