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چکیده:
حمايت همگانی از سرمايه گذاري خارجی ،ابزاري براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي در برنامههاي مدون کشورها ،به ويژه
ممالک در حال توسعه است .از اين رو بررسی معيارها و عوامل جذب سرمايه گذاري از مهمترين زمينههاي مطالعاتی اقتصاددانان
است .قرارداد فاينانس با بانکهاي خارجی میتواند پاسخگوي مشکالت اقتصادي و بر طرف کننده نيازها باشد؛ يکی از مسايلی
که در حال حاضر اقتصاد ايران با آن روبرو است کمبود منابع مالی براي اهداف بلند مدت پنج ساله میباشد.در حال حاضر بيشتر
بنگاههاي توليدي کشور با اين معضل بزرگ مالی دست و پنجه نرم میکنند .سرمايهگذاري خارجی در قراردادهاي فاينانس از
مزيتهاي فراوانی برخوردار است .اولين معضل انعقاد قرارداد سرمايهگذاري حل مسايل مالی اينگونه پيمانها میباشد .عقد
قرارداد فاينانس يک طرف مسئله و تکميل پروژه و بازگرداندن وام طرف ديگر ماجرا است ،بايد توجه داشت که منابع مالی حاصل
از فاينانس به پروژههايی اختصاص يابند که بازده مناسبی داشته تا بتوان اقساط وام را بموقع پرداخت کرد .مبادا مواردي مشابه
اتفاقات دهه هفتاد ميالدي تکرار شده در ضمن موجب نشود در آينده بدهی ارزي براي کشور به بار آورد ،هرگاه مديريت پروژه
کارا باشد میتوان از اين منابع درست استفاده کرده ،ساختار اقتصاد را بهبود بخشيد .اين مقاله به روش توصيفی تحليلی با
بهرهگيري از منابع کتابخانهاي به بررسی رابطه فاينانس با سرمايهگذاري خارجی و تاثير آن بر اقتصاد ايران پرداخته است.
کلید واژه :اقتصاد ،تأمين مالی ،سرمايهگذاري خارجی ،فاينانس ،موانع حقوق

مقدمه
در شرايط کنونی با گسترش روزافزون گردش مالی بينالمللی با انواع سرمايهگذاري از جمله وامهاي بلند مدت ،کمکهاي
بالعوض ،سرمايهگذاري داخلی و خارجی روبرو هستيم  .سير تحول و نوسانهاي شکل گرفته در ورود سرمايههاي خارجی
بيشتر متاثر از تحوالت سياسی و اوضاع و احوال خاص اين کشورها از جمله ايران در مقاطع گوناگون بوده است.
با توجه به شاخصهاي اقتصادي اين نتيجه به دست میآيد که بعد از انقالب اسالمی ،ايران در جذب سرمايه گذاري
خارجی توفيق چشمگيري نداشته است .چرا که شرايط الزم براي جذب سرمايه گذاري خارجی ،از قبيل تأمين امنيت،
تثبيت اقتصادي و شرايط ثبات سياسی وجود نداشته شاهد نوسانات ارزي بوده و هستيم .فقر عمومی و عدم پس انداز
مشخصه غالب کشورهاي در حال توسعه میباشد،کمبود امکانات و تجهيزات در اين کشورها منجر به عدم تحقق نرخ
ثابت شاخصهاي اقتصادي شده و کمبود سرمايه آنان را ناچار به استقراض منابع خارجی نموده است .اختالف کشورهاي
آمريکاي التين و اروپايی با آمريکا بر سر معيار حمايت از سرمايهگذاري خارجی ،ضرورت همدلی و هماهنگی دولتها را
بيش از پيش نمايان میکند ( )kuijper.2014: 9از اين رو تأمين منابع مالی خارجی و تنوع روشهاي اجرايی ،پيش
نياز اقتصاد کشورهاي در حال توسعه میباشد.
ضرورت و پیشینه تحقیق
پديده فاينانس در پروژههاي سرمايهگذاري روي عرضه اقتصادي اثر میگذارد .اين رشد اشتغال و رفاه را به دنبال دارد.
ترفيع صنايع بزرگ و عوامل رشد درمعيشت آحاد جامعه تاثير گذاشته که قابل احساس است .چالش اساسی تامين منابع
مالی کشور ،اتکا به فاينانس است که به دليل سهل و ممتنع بودن آن ،مديران دولتی را کمرغبت به استفاده از اين روش
نموده است.
از اوايل دهه  80ميالدي اقبال دول مختلف به روشهاي سرمايهگذاري خارجی افزايش يافت تا جائی که نمودار اوليه آن
در سال  2007به باالترين مقدار خود رسيد .مراکز اقتصادي به بررسی اثرات ريسک سرمايه و وام بانکهاي آمريکايی
پرداختند .نتايج اين تحقيق نشان میدهد با سياست مبتنی براستراتژي معين ،بانک میتواند با کنترل ريسک و ايجاد
تنوع در دارائیها درآمد بيشتري حاصل نمايد .يوسفی کشکا )1390(،مقاله "بررسی روشهاي تامين مالی پروژههاي
زيربنائی در شرايط تحريم و جذب سرمايه"؛ با توجه به شرايط سياسی کشور و مشکالت اقتصادي ريسک سرمايه گذاري
در ايران را باال میداند .از سوي ديگر با توجه به وابستگی زياد ايران به درآمدهاي نفتی ،اگر قيمت نفت خام به شدت
کاهش يابد کشور با بحران بدهی مواجه خواهد شد .از اينرو شرکتهاي اقتصادي بر تحقيق و بررسی و ارزيابی تکنيکهاي
مالی درشرايط تحريم خواهند افزود .در سال ( )1390فراهانی و فرجی در پژوهشی به ابزارهاي جديد تأمين مالی از شيوه
انتفاعی اجاره و سفارش توليد و ساخت و تحويل در موعد مقرر و غيرانتفاعی قرض الحسنه اشاره کرده و به بررسی آنها
پرداختند .نتايج بيانگر فوايد بسيار مالیدر توليد و تقويت منابع ،کاهش ريسک و جبران نقدينگی ،و ايجاد تنوع در
پرتفليوي سهامداران بود( .اسماعيل زاده و اميري )8 :1394،عليشيري و شمس عراقی( )1392در مقالهاي با عنوان
"تأمين منابع مالی و سرمايه گذاري"  ،با نگاهی بر روند ورود و جذب سرمايه گذار خارجی در ايران،با رشد مستمر و
پيوسته آن طی سالهاي اخير مشخص میکنند که ايران در سياستها و برنامه کالن کشور بلکه سازمان سرمايهگذاري
و کمک هاي اقتصادي و فنی اقدامات گسترده و متنوعی را انجام داده است تا بتوانند ضمن ايجاد جهش در حجم
سرمايههاي خارجی روند رو به رشد آن را نيز حفظ و تقويت نماي د .ايشان تالش نمودند تا ضمن معرفی ظرفيت هاي
اقتصادي و سرمايه گذاري ،فعاليتهاي انجام شده را به تصوير بکشند .علمدار و شاکري ( )1393به بررسی مديريت در
انتخاب روش تأمين مالی پروژههاي زيربنايی پرداخته وجود چالشها و موانع بسيار در مسير تخصيص فاينانس مصوب

شده به بدنه دستگاههاي اجرائی را دليل مانع در هر دو روش تأمين مالی میدانند .آنان پژوهش خود را بصورت مطالعه
ميدانی ،و مراجعه حضوري انجام دادهاند .ميزان حمايت قانون از سرمايه گذار توسط کريشنا مورتی ( )2016بررسی شده
که طبق نظر وي پيشنهادي مطرح گرديد مبنی بر اين که در کشورهايی که از نظر ساختارهاي حقوقی و قانونی در
وضعيت ضعيفی به سر می برند الزم است عالوه بر تضامين ارائه شده توسط دولت ،مجري پروژه نيز تضامينی به سرمايه
گذار ارائه نمايد .مسالهاي که در اين سالها ،همواره مانع ورود سرم ايه خارجی به ايران شده ،نه نرخ پايين سود دهی
پروژه ها و نه عدد پائين حجم سرمايه گذاري مورد نيازکه مکرر مورد تاکيد مسئولين قرار میگيرد بوده بلکه مخاطرات
گوناگون موجود در فضاي کاري ايران است .حال سوال اصلی اين است که آيا فاينانس و سرمايه گذاري میتواند بر اقتصاد
ايران تاثير چشمگير داشته باشد؟ آيا بين فاينانس و سرمايه گذاري خارجی ارتباط منطقی وجود دارد؟ امروزه بيشتر
کشورها سعی بر سوق قوانين سرمايه گذاري به سمت عدم تبعيض بين سرمايهگذاري خارجی و داخلی مینمايند تا
بتوانند بر نحوه تصميمگيري سرمايهگذاران خارجی جهت وارد کردن سرمايه اثرگذار باشند و آثاري چون تزلزل در حقوق
مالکيت ،محدوديت و آزادي ورود و خروج ارز ،بروکراسی اداري جهت کسب مجوزهاي الزم و تصميم ناگهانی سياسی که
منجر به ناامنی محيط سرمايهپذير میباشد را کمرنگ نمايند .سرمايهگذاري خارجی عالوه بر مواجهه با مشکالت حقوقی
و قانونی در کشور با موانع ديگري چون معضالت کسب و کار حاکم بر اقتصاد داخلی روبرو است .در اين مقاله به معرفی
انواع سرمايهگذاري خارجی و عوامل موثر بر جذب سرمايه در ايران و معرفی نياز حمايت حقوقی ورفع موانع و رسيدن به
اهداف رشد سرمايه خارجی میپردازيم.
تعریف فاینانس و سرمایهگذاری:
با تامين مالی در فضاي امن است که کشور ميزبان میتواند از سرمايه خارجی براي توسعه و رونق اقتصادي بهرهمند
شود .لذا سرمايهگذاري خارجی يکی از جديدترين و موثرترين ابزارهاي اقتصادي محسوب میشود اين پديده زمانی اتفاق
میافتد که يک فرد يا يک کسبوکار ،مالک ده درصد يا بيشتر از سهام يک شرکت خارجی باشد .اگر سرمايهگذار کمتر
از ده درصد از سهام يک شرکت خارجی را در اختيار داشته باشد ،طبق تعريف صندوق بينالمللی پول ،بخشی از پرتفوليو
سهام وي محسوب شده و سرمايه گذاري مستقيم خارجی شمرده نمیشود .راه رسيدن به اهداف مالی؛ افـزايش حجـم
دارايیها و سـرمايههاي موجـود در يـک مجموعه در طـی يـک دوره مالی مشخص میباشد .در حقيقت ،سرمايهگذاري
تحقق تجميع سرمايه و دارائی است .در حقوق بينالمللی ،نتيجه جا به جايی ارز،تجهيزات،تکنولوژي يا مواد از کشور
خارجی سرمايهگذار به کشور پذيرنده سرمايه از خارج،را سرمايهگذاري بينالمللی میدانند .اين فرآيند براي انتفاع پروژهها
و مراکز بزرگ اقتصادي که به صورت مشارکتی و يا غير مستقيم در عوايد ناشی از فعاليت سرمايهگذاري به عمل آمده
حاصل میشود .نحوه بهرهبرداري از تکنولوژي ،تجهيزات و وجوه وارده ،مهمترين علت تفاوت در سرمايهگذاري خارجی و
تجارت آزاد میباشد.
شیوه تامین مالی خارجی وچگونگی روشهای استقراض:
کشورهاي سرمايه پذير بعد از دريافت وام از موسسات مالی يا کشورهاي قرض دهنده ،موظف به بازپرداخت اقساط آن
هستند .عمدتا در ايران تأمين مالی به دو صورت شکل میگيرد(:فيضی و همکاران)9 :1394،
 -1اخذ تسهيالت اعتباري از موسسات مالی و بانکهاي خارجی
-2اخذ تسهيالت از بانکهاي توسعه (بانک توسعه اسالمی ،بانک جهانی)

بانکهاي ايرانی تحت نظر و مشاوره بانک مرکزي با برخی از بانکهاي دول صنعتی تفاهمنامه و موافقتنامه رسمی منعقد
مینمايند (موافقتنامه پايه) که اين بانکهاي خارجی تا سقف و ميزان معينی تسهيالت ارزي به بانکهاي ايرانی اعطاء
می کنند .البته قابل ذکر است در ايران بيشترين بهره از تسهيالت تامين شده از منابع خارجی را دولت خواهد برد چرا
که اکثر طرحهاي عمرانی و زيربنايی کشور در اختيار دولت قراردارد.
روشهای تأمین مالی پروژهای:
فاینانس :روشی اعتباري و کوتاه مدت است که براي تامين مالی طرحهاي سرمايهاي ،خريد تجهيزات ،ماشينآالت و
ادوات خطوط توليد و اجراي پروژههاي بزرگ عمرانی و کالن کشور استفاده میشود .تسهيالت اعطا شده در اين روش
توسط شرکتهاي بيمه مورد ضمانت و تأمين اعتبار میشوند .قردادهاي اين نوع ،با وجود خط اعتباري فعال زير نظر
بانک مرکزي منعقد می گردد .در حقيقت اين نوع تسهيالت بلند مدت هستند و موسسات و بانکهاي خارجی هيچگونه
کنترل و نظارتی در نحوه اجرا و هزينههاي آن ندارند و فقط در سررسيدهاي مشخص شده اصل و سود را از تسهيالت
گيرنده و يا بانکهاي تضمين کننده دريافت میکنند.
یوزانس :روشی براي تامين استقراض کوتاه مدت از طريق ورود کاال و خدمات ،دانش فنی و فناوري است که به صورت
نسيه میباشد و فروشنده طی توافقی اصل قيمت کاال را در زمان مشخص بعد از تحويل دريافت میکند ،در اين توافق
مبلغی را که به عنوان سود درنظر گرفتهاند هنگام سررسيد مطالبه میکنند.
وامهای بینالمللی :روشی که در آن بانکها و موسسات خارجی اعطا تسهيالت ،بعد از انجام اقتصادسنجی و امکانسنجی
و برآورد توجيهپذيري طرح اقتصادي ،اقدام به واگذاري وام بصورت مشروط با نظارت خود مینمايند.
روشهای سرمایهگذاری :شيوه سرمايه گذاري غير قرضی روشی است که در آن هيچ گونه تضمينی نسبت به ريسک
سرمايهگذار در آن وجود ندارد .صاحب سرمايه نسبت به ريسک برگشت منابع و اصل سرمايه ،تمام مسئوليت را متقبل
میشود.
سرمایهگذاری خارجی :تامين مالی غيرقرضی داراي متدهاي مختلفی است از جمله؛ سرمايهگذاري مستقيم خارجی و
غيرسهمی ،سرمايهگذاري در اوراق بهادار و قردادي.
سرمايه گذاري مستقيم خارجی از نظر آنکتاد (( (UNCTADکنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTA
))United Nations Conference on Trade and Development؛ نوعی از سرمايهگذاري بلند مدت است که
سود حاصل از آن توسط شخص حقيقی يا شرکت حقوقی به عنوان سرمايهگذار خارجی در کشور سرمايهپذير؛ رصد
نموده و کنترل آن را به عهده میگيرد .از ديــدگاه ســازمان تجارت جهانی )World Trade Organization(w.t.o
زمـانی کـه يـک سـرمايهگـذار ساکن در يـک سرزمين(کشور مبدا) دارايی را در کشور ديگري (کشور ميزبان) با قصد
مديريت خريـداري کرده ،سـرمايهگـذاري مسـتقيم خـارجی اتفـاق مـیافتـد.
هر دو نـوع سـرمايهگـذاري مسـتقيم خـارجی و سهام پرتفوليو میتواند از طريـق مشـارکت در سـرمايه سـهام بنگـاههـا،
بخشی را در کشـور ميزبـان در زمينه سـرمايهگـذاري خـارجی توسـعه دهـد.
سرمايهگذاري غيرسهمی نوعی از سرمايهگذاري خارجی است که بدون حضور سرمايهگذار کليه هماهنگی و نظارت بر
نحوه اجراي طرح سرمايهگذاري شده و کنترل برنامه همکاران سرمايهگذار خود را در کشور سرمايهپذير مديريت میکند.

در اين شيوه از طرق مختلف همچون قرداد ليسانس(واگذاري اجازه مالکيت فکري به ديگران) ،مديريت،اعطا حق امتياز
به شرکتی جهت فروش توليدات به غير و برون سپاري خدمات را انجام میدهد( .عليشـيري ،شـمس عراقی)55 :1392،
سرمایهگذاری قراردادی:
در اين نوع از سرمايهگذاري ترتيب قراردادي ،که صرفا نه با هدف تامين منابع مالی ،بلکه براي برخورداري از منافعی از
قبيل؛ اولويتدهی به طرحهاي داراي توجيه اقتصادي  ،پرهيز از طرحهاي غيرموجه  ،برخورداري از توان فنی و مديريتی
بخش خصوصی داخلی يا خارجی ،توزيع ريسک ميان دولت و بخش خصوصی ،سرمايهگذاري با کيفيت باال براي بهرهمند
شدن از منافع طرح و منطقی بودن زمان و هزينه اجراي طرح ،نيازمند مشارکت بخش خصوصی و سرمايه گذاري خارجی
میباشد.
سرمایهگذاری خارجی و مشکالت فاینانس در ایران:
سرمايهگذاري خارجی عالوه بر تامين سرمايه عامل تعيين کننده نرخ رشد اقتصادي براي آينده نيز میباشد .از مهمترين
مزيتهاي اين فرآيند می توان به مواردي از قبيل؛ نفوذ به بازارهاي جهانی و توسعه صادرات کشور ،انتقال نسبی دانش،
دستيابی به تکنولوژي پيشرفته و ارتقاي توانايی سازمانی و آشنايی با شيوههاي نوين مديريت اشاره کرد .جريان سرمايه
در سرتاسر جهان به سوي کسبوکارهايی که داراي پتانسيل رشد باال هستند ،سرازير میگردد .سرمايهگذاران به دنبال
بهترين نرخ بازگشت سرمايه به همراه کمترين ريسک تحميلی بوده .اين انگيزۀ سود ،فارغ از رنگ پوست ساکنان يک
سرزمين ،عقايد مذهبی و يا ديدگاههاي سياسی میباشد .سرمايهگذاري خارجی باعث میشود که شرکتها ،شعبات خود
را خارج از يک کشور،يا صنعت معين و يا سيستم اقتصادي خاص ،تنوع بخشند .اين تغييرات ،همواره موجب افزايش
بازگشت درآمد میشود ،بدون آنکه ريسک تحميلشده را افزايش دهد.
نبود سيستم موثر جهت عزل و نصب مديران با محوريت شايسته ساالري منجر به انتصابهاي شتاب زده و بعضا نااليق
میشود .از ديگر ابهامهاي مهم موجود براي سرمايهگذاران خارجی در سازمانهاي اقتصادي ايران ،فقدان اطالعات شفاف
و قابل اتکا براي تصميمگيري است .تامين کننده مالی براي تصميمگيري جهت مشارکت يا اهداي وام ،نيازمند دسترسی
به گزارش و مجموعه دادههاي شفاف در خصوص عملکرد شرکت يا پروژه مورد بحث است .فقدان ساز و کارهاي الزم
براي تهيه و راستی آزمايی اين اطالعات ،خطر سرمايهگذاري بر اساس داده نادرست را باال برده و تامين کننده مالی را از
مشارکت و مخاطره کردن بر حذر میدارد .در کنار اين ،بسياري از شرکتهاي فعال در صنايع مختلف ،از بی انضباطی
مالی و نبود فرايندهاي موثر و کارا در زمينه مديريت ريسک رنج میبرند .وجود سيستمها و فرآيندهاي حاکميت شرکتی
مدرن ،از منافع سرمايهگذاران شرکت از جمله تامين کننده مالی خارجی حفاظت میکند و طبعا نبود آن زنگ خطري
است در خصوص تضاد منافع ميان مديران سازمان و سرمايهگذاران که میتواند به قيمت از دست دادن ثروت براي تامين
کننده مالی تمام شود .عوامل متعددي به عنوان مانع اصلی بر سر راه جذب سرمايهگذاري خارجی وجود دارد که به
اختصار به اين موارد اشاره خواهيم کرد:
 -1عوامل اقتصادی:
از عمده موانع جذب سرمايهگذاري خارجی می توان به عدم ثبات اقتصادي،گسترش نامتعارف پيکره دولت ،سياستهاي
نادرست و ناکارآمد تجاري،نبود زيرساختهاي سخت افزاري و فيزيکی مناسب ،ضعيف بودن مديريت بنادر و گمرکات
کشور و عدم تدوين قوانين حقوقی کارآمد و کنترلی و بازدارنده ،همچنين نبود سياست هاي تشويقی مناسب نام برد که
در ذيل به بخشی از اين عوامل اشاره میشود :گرفتن ماليات مضاعف از سرمايهگذاران خارجی و عدم هماهنگی و تناسب

قانونهاي جذب سرمايه گذاري خارجی با قوانين کشورهاي صاحب سرمايه از موانع مهم اقتصادي محسوب میشود.
همچنين از آنجائی که تغييرات بیرويه مقررات و بخشنامهها ثبات محيط سرمايهگذاري را مختل میکند و ريسک
سرمايهگذاري را باال خواهد برد که منتج به کاهش تمايل صاحبان سرمايه به سرمايهگذاري خواهد شد.
نظر به دولتی بودن نظام بانکی و همچنين انحصاري بودن و يکهتازي بدون رقيب ،بانکهاي ايران تاکنون نتوانسته قوانين
و مقررات خود را با نظامهاي بانکی روز دنيا تطبيق دهند و از تحوالت نوين بانکی ،توسعه خدمات پولی و اعتباري،
تکنولوژي ارتباطات بانکی،و سياستگذاري هاي نوين حوزه ارزي و ديجيتالی عقب مانده که خود مانع مهمی بر سر راه
سرمايهگذاري خارجی محسوب میشود.
در نظامهاي مالی و اقتصادي دنيا اطالعرسانی و معرفی کانونهاي سرمايهپذير سود محور و استفاده از فن مذاکرات قوي
جزء ارکان پيشرفت ،موفقيت و سودآور محسوب میشود ،در صورتی که در نظام مالی کشور عواملی همچون عدم شناسايی
کانونهاي سرمايهگذار و عدم معرفی مناسب محيطهاي سرمايهپذير سودآور و عدم آشنايی با فنون مذاکره و ضعف در
اطالعات مناسب از رويه و قوانين روز دنيا از موانع مهم جذب سرمايهگذاري خارجی محسوب میشوند.
بعد از اتمام دوران سرمايهگذاري ،چنان چه صاحب سرمايه بخواهد سرمايه غير نقدي و دارائیهاي خود را بفروشد به
دليل افزايش نرخ تورم و کسب درآمد اضافی مربوط به مابه التفاوت ارزش ثبت سرمايه اوليه غير نقدي و قيمت کنونی،
امکان تبديل اين مبلغ به ارز را ندارد و بايد مبادرت به صادرات کاالي ايرانی برابر ارزش ريالی آن نمايد.
با توجه به محدوديت زمانی که در آئين نامهها و مقررات قانون سرمايهگذاري خارجی در ايران مبنی بر منع حمايتهاي
قانونی از سرمايهگذار خارجی لحاظ گرديده در صورتی که بعد از اتمام زمان قانونی مجوز سرمايهگذاري؛ سرمايه و سود
حاصله را به خارج از کشور منتقل و مجوز مجدد اخذ ننمايد از هرگونه حمايت قانونی منع خواهد شد و اين مسأله براي
سرمايهگذاران خارجی نگران کننده میباشد.
 -2مشکالت قانونی و حقوقی:
چنان چه قوانين و مقررات و آيين نامهها؛ خصوصا در حوزه مالياتی و گمرکی ،شفاف ،روشن و تسهيل کننده باشند منتج
به جذب سرمايهگذاري خارجی مناسب و حداکثري در کشور میشوند .البته بايد بپذيريم برخی از قوانين ما محدوديتها
و موانعی بر سر راه سرمايهگذاران خارجی محسوب میشود .برخی از اين قوانين دست و پاگير اصول  81 ،139و 44
قانون اساسی هستند .همچنين قابل ذکر است که قوانين اداره کار و تأمين اجتماعی از قبيل پرداخت حقوق و مزايا و
ماليات فعاليت سرمايهگذاري را براي سرمايهگذاران خارجی غير قابل صرفه مینمايد و طرح توجيه اقتصادي به خود
نمیگيرد.
الف) اصل  81قانون اساسی :اصلی که هرگونه ثبت شرکت و تأسيس موسسات تجاري ،خدماتی،صنعت و معدن توسط
خارجی را اکيداَ ممنوع کرده است .از اساسیترين موانع سرمايهگذاري خارجی است .شوراي نگهبان قانون اساسی تفاسير
متعددي از اين ارائه نموده تا به تعديل هرچه بيشتر آن کمک کند .انحصار اصل  81قانون اساسی با تصويب قانون تشويق
و حمايت از سرمايهگذاري خارجی ،شکسته شد .اخيرا نيز انحصار اين اصل در حوزه نفت برطرف شد و با نهايی شدن
قرارداد  IPCامکان حضور و سرمايهگذاري خارجی در حوزه نفت بيشتر فراهم شده است.
ب) اصل  44قانون اساسی :اين اصل نظام اقتصادي ايران را بر پايه سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی با برنامه ريزي
منظم و صحيح استوار کرده است .مانعيت اصل  44قانون اساسی تا حدودي با ابالغ سياستهاي کلی اصل  44برطرف
شده است اما همچنان در مورد صنايع بزرگ انحصار دولتی مانع ورود سرمايهگذار خارجی است .قانون حمايت و تشويق

سرمايهگذاري خارجی نيز صرفا جواز سرمايهگذاري مستقيم خارجی را در بخشهايی امکانپذير دانسته که بخش
خصوصی امکان سرمايهگذاري در آن دارد.
ج) اصل  139قانون اساسی :طبق اين اصل زمانی که يکی از طرفين دعوا سرمايهگذار خارجی باشد و موضوع محل
اختالف مربوط به اموال دولتی و عمومی ،حل اختالف فقط با مصوبه مجلس و هيئت وزيران امکانپذير است .مانعيت اين
اصل در سرمايهگذاري خارجی ازآنجا ناشی میشود که سرمايهگذار خارجی معموال با دادگاه ها و قوانين ملی ميانه خوبی
ندارند و ترجيح میدهند حل اختالف و دعاوي ناشی از اجراي قراردادهاي تجاري بينالمللی از طريق قواعد تجاري
بينالمللی و اصول و مقررات تجارت بينالملل که کمهزينه و سريعتر صورت میگيرد انجام شود.
-3وجود موانع برآمده از سیاست:
در جهان کنونی براي جذب سرمايهگذاري خارجی توسط شرکت هاي چند مليتی رقابت تنگاتنگی وجود دارد که باعث
اخذ تصميم و سياستهاي ويژه خواهد شد به طوري که عالوه بر دولتها ،مردم عادي نيز نتايج چشمگير اين مقبوليت
سياسی و جذابيت اقتصادي را حس میکنند .هرگونه افراط و تفريط در سياست کالن و اجرائی کشور مستقيما امنيت
سرمايهگذاران خارجی را جهت اجراي طرحها و سرمايهگذاري خارجی به مخاطره خواهد انداخت .در کشور ما نيز با توجه
به سياست کالن و ايدئولوژي حاکم ،محدوديت سياسی و امنيتی فراوانی بر سر راه جذب سرمايهگذاران خارجی وجود
دارد که اميد ا ست با توجه به اخذتصميم و تصويب قوانين حمايتی و کاهش تنش منطقه و فرامنطقهاي حاشيه امنی
براي سرمايهگذاران خارجی فراهم آيد.
جذب سرمايهگذاري خارجی در ايران معيارهايی دارد همچون؛ جذاب بودن محيط سرمايهگذاري و تامين منابع طرفين،
سياستهاي اقتصادي ،هزينههاي توليد در کشور ميزبان ،وجود زيرساختهاي مناسب براي حمل و نقل و ارتباط ،تسهيل
رقابت و منع انحصار بهبود فضاي کسب و کار که از عوامل اقتصادي محسوب میشوند و میتوان عمده ترين عوامل
اقتصادي مربوطه را به پارامترهاي زير تقسيم بندي نمود :اول؛ عوامل حقوقی که منتج به وجود ثبات در قوانين و مقررات
مرتبط با موضوع سرمايهگذاري در کشور ،مقررات زدايی ،کاهش پيچيدگی در سيستمهاي مالی يا کاهش بار اداري
میشوند ،دوم؛ عوامل سياسی که کاهش ريسک حکمرانی ،عوامل سياسی ،آزادسازي اقتصادي را در پیدارد.
نکات موثر جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران:
مثبت انديشی نسبت به سرمايهگذاري خارجی با وجود تجربههاي تاريخی ناموفق عاملی مهم جهت ايجاد ديدگاهی منفی
نسبت به اين مقوله شده که توصيه به مثبت انديشی جهت اقبال عمومی میتواند انگيزه جذب سرمايهگذاري خارجی را
افزايش دهد.
پايين نگه داشتن ريسک سرمايهگذاري در کشور الزمه محيط کمريسک ،اطمينان به سرمايهگذار خارجی جهت حفظ
اصل سرمايه و عوايد حاصله از آن و ايجاد امنيت پايدار در فضاي کسب و کار است.
توسعه همه جانبه بازارهاي مالی :عدم توسعه همه جانبه ابزار کليدي بازار سرمايه (سهام عادي و ممتاز و نيز مديريت
دارائی ازقبيل صندوق سرمايهگذاري و سبدگردانی) و ناشناخته ماندن ابعاد مختلف اين بازار و عدم قوانين حمايتی مناسب
باعث ناکارامدي اين بخش عظيم اقتصادي گرديده که توجه و توسعه هوشمندانه اين ابزار میتواند باعث توانمندي بازار
سرمايه در ايران شود.

ايجاد امنيت و بيمه نمودن سرمايهگذار خارجی :در شرايطی که امنيت مالی و جانی سرمايهگذار را تهديد ننمايد و
خطرهايی همچون سلب مالکيت و نقض قرارداد در کمين وي نباشد و محيطی کمريسک فراهم شود سرمايهگذار خارجی
با انگيزه و قدرت پا به اين عرصه خواهد گذاشت.
کاهش بروکراسی اداري  :از عواملی که سرمايهگذار را سرد و بی انگيزه خواهد نمود قوانين اداري پيچيده و رفت و آمدهاي
فراوان است که می توان با اصالح روش کار و بهبود آئين نامه و مقررات اين معضل دست و پاگير را از سر راه برداشت.
موانع حقوقی جذب سرمایهگذاران و تأمین مالی در ایران:
سرمايهگذاري خارجی و روش جذب تامين مالی ،قدمت چند دهه در ايران دارد و از محدوديت و سخت گيري قوانين
مربوطه به مرحله اصالح و ايجاد قوانين حمايتی و رضايتبخش جهت جذب سرمايهگذاران خارجی برخوردار است .امروزه
شاهد توجه ويژه و تخصصی به قوانين و بخشنامهها و فرآيند سرمايهگذاري خارجی و اصالحات فراوان در اين حوزه
هستيم .از آن جا که بازار سرمايه پتانسيل باال در جذب سرمايهگذاري خارجی دارد ،در هر دوره قانونگذاري براي
سرمايهگذار خارجی بخشی از بازار سرمايه ناديده گرفته شده است .نظر به وجود قوانين تخصصی سرمايهگذاري خارجی
در حوزه بازار سرمايه ناگزير قانون تشويق و حمايت الزمه از سرمايهگذاري خارجی به مرحله اجرا در آمده که خود باعث
ايجاد فساد فراوان در اين حوزه گرديده است .براي نمونه غير مشمول بودن آييننامه اجرايی (بند ج) ماده  15قانون
برنامه چهارم توسعه و آئين نامه سرمايه گذاري خارجی در بورس و بازار خارج از بورس (کاالي بورسی) که اين نواقص
باعث عدم استفاده از تمام ظرفيت بازار سرمايه و سردرگمی سرمايهگذار خارجی در زمينه بورس کاال و کاهش تمايل
وي براي سرمايهگذاري خواهد شد .لذا نياز به بررسی بيشتر و تخصصی قوانين مادر همچون قوانين حمايتی ،انگيزشی و
قانون مربوط به بازار سرمايه و اوراق بهادار مشهود میباشد.
در حال حاضر نقطه عطف اين روش مقابله مسائل حقوقی در مباحث تأمين مالی خارجی است که مساعد شده و وجود
قوانين ملی و اسناد حقوقی در صحنه بينالمللی ،نحـوه برخورد قانونگذاران کشورها با موضوع سرمايهگذاري مستقيم
خارجی ،را تحت پوشش قرارداده است .براي نمونه به موجب حقوق بينالملل يعنی اصل حاکميت دايمی کشورها بـر
منـابع طبيعی خود ،هيچ کشوري مجبور نخواهد بود رفتارگزينشی نسبت به سرمايهگذار خـارجی در پـيش گيـرد.
حمایت حقوق مالکیت سرمایهگذار خارجی:
با توجه به شروط مقرر در همه معاهدات دوجانبه سرمايهگذاري اعم از عرف و اسناد بينالمللی مرتبط با سرمايهگذاري،
کشورها را به رعايت حقوق مالکيت سرمايهگذار خارجی ملزم مینمايد .اين حمايتهاي حقوقی عبارتند از :
منع اخذ مالیات مضاعف :در اغلب کشورها يکی از راههاي ارتقا انگيزه براي سرمايهگذاران خارجی اجراي طرح هاي
تشويقی و عدم اخذ ماليات از آنان است که اين روش کليدي جذب سرمايهگذاري خارجی است.
شناسایی حق واگذاری :پذيرش و اعطاي حق واگذاري ،از طرف دولتها و بنگاههاي اقتصادي سرمايهپذير از مهمترين
دغدغه سرمايهگذار خارجی است.
منع سلب مالکیت :گاه دولت ها به بهانه حفظ امنيت و منافع ملی ،از طريق مصادره و محدوديتهاي تحميلی،
سرمايهگذار خارجی را که براي توسعه درآن محدوده مبادرت به سرمايهگذاري نموده به استناد حاکميت دولت سرمايه
پذير از حقوق مالکانه محروم مینمايند.

انتقال اصل و سود سرمایه به خارج و تأمین ارز مورد نیاز :ازاصول مهم معاهدات چند جانبه سرمايهگذاري خارجی
،خارج کردن اصل سرمايه و سود حاصل از آن به کشور سرمايهگذار میباشد اگر دولت ميزبان از خروج اين عوايد
جلوگيري نمايد ،اين سرمايهگذاري بینتيجه خواهد ماند.
بیمه :جهت حمايت از سرمايهگذار خارجی ارائه خدمات پوششی بيمه از سوي دول و موسسات بينالمللی از مناسبترين
و رضايت بخشترين راهکارها محسوب میشود( .از قبيل کنوانسيون ميگا) (يا آژانس تضمين
سرمايهگذاري Multilateral Investment Guarantee Agencميگا)  MIGAاعضاي گروه بانک جهانی که بيمه
ريسک سياسی را پيشنهاد میدهد در سال  1988با سرمايه يک ميليارد دالر موفق میشود که چتر حمايتی مناسبی را
پهن کنند تا سرمايهگذاران در حاشيه امنيت اين سازمان بتوانند با فراغ خاطر اقدام به سرمايهگذاري نمايند.
از طرفی جمهوري اسالمی ايران که در سال  2003به ميگا پيوست ،تالش دارد تا بتواند از ظرفيت خود جهت جذب
سرمايههاي خارجی استفاده نمايد و از سوي ديگر چتر حمايتی مناسبی با استفاده از خدمات آژانس براي سرمايهگذاران
ايرانی فراهم آورد .به عبارت ديگر سرمايهگذاران ايرانی نيز فرصت خواهند يافت تا تحت پوشش بيمه آژانس در بسياري
از کشورهاي جهان و باالخص کشورهايی چون افغانستان سرمايهگذاري کنند.
آزادی تجارت :در اغلب معاهدات دوجانبه هر گونه الزام که سرمايهگذار از سوي دولت ميزبان بر کارکرد و فعاليت هاي
تجاري خويش متحمل و آزادي عمل وي را مختل نمايد و باالجبار تجارت وي را در مسير از پيش تعيين شده تحت
تاثير قرار دهد ممنوع اعالم شده است.
حق توسل به داوری :جهت جلب اطمينان سرمايهگذار خارجی از حق طبيعی خود و دسترسی به يک مرجع رسيدگی
کننده بیطرف جهت حل و فصل اختالفات در خارج از دادگاه ،در روابط تجاري و سرمايهگذاري بينالمللی توجه خاصی
شده و شرط ارجاع شکايات به داوري بیطرف در معاهدات لحاظ میشود.
حمایت دیپلماتیک:سرمايهگذار خارجی در صورت داشتن شکايتی از دولت ميزبان و سرمايهپذير میتواند ابتدا از
طريق دولت خود بصورت تلفنی با دولت مدعی عليه وارد مذاکره و احقاق حق و مطالبات خود شود و در صورت حل
نشدن موضوع با مراجعه به دادگاه بينالمللی در پی جبران و ترميم خسارت وارده بر آيد(.عزيز زاده آرايی)105:1391،
موافقت دول و بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر در اعطای حق مالکیت سرمایهگذارخارجی :
اگر دولتها و بنگاههاي اقتصادي سرمايهپذير نسبت به اعطاي حق مالکيت سرمايهگذار خارجی و تمديد حقوق مدت
زمان حضور وي پس از پايان قرارداد استنکاف ورزند ،مطابق حقوق بينالمللی بايد غرامت بپردازند و در صورت خودداري
از پرداخت خسارت مرتکب تخلف بينالمللی شده و بايد در دادگاه هاي بينالمللی جوابگو باشند (.نيک جاه)114،1394،
برخورد حقوق بشر با حقوق بينالمللی سرمايهگذاري از اين منظر قابل تأمل است که از يکطرف ،بر اساس عرف
معاهدات ،اسناد و اعالميههاي حقوق بشري ،همه دولتها ملزم به رعايت اصول و قواعد حقوق بشر ،در زمينه محيط
زيست و توسعه پايدار هستند و از طرف ديگر ،حمايت از سرمايهگذاران بر اساس اصول و استانداردهايی چون رفتار
منصفانه و عادالنه و دکترين انتظارات معقول که در دهه هاي اخير پذيرفته شده ،بايد محترم شمرده شود .بر اين اساس
دولتها نمیتوانند بر اساس معاهدات سرمايهگذاري ،ناقض تعهدات بينالمللی حقوق بشري شوند و در صورت نقض آن
مسئوليت بينالمللی متوجه آنها خواهد بود.

نتیجه گیری:
توجه به موانع و چالشهاي سرمايهگذاري خارجی براي قانونگذار و حقوقدان اقتصادي اهميت بسزايی دارد .ايران بستر
مناسبی براي سرمايهگذاران خارجی است اما بر خالف تبليغات رسانهاي ،شرکتهاي بزرگ در ورود و سرمايهگذاري در
بازار داخلی ما با ترديد مواجه هستند .انحصار دولتی و ناکامی در نيل به بازار آزاد و خصوصی سازي تشويقها و حمايتها
را در سرمايهگذاران از ميان میبرد.
با توجه به اين که وجود يک ساختار حقوقی جامع و فراگير توان موفقيت در جذب سرمايهگذاري خارجی را افزايش
میدهد و از آن جا که قانون حمايت از سرمايهگذاري خارجی نمیتواند پاسخگوي نيازهاي کنونی کشور باشد؛لذا بيش از
پيش ضرورت بازنگري قوانين موجود ،مهم و ضروري است.
براي تکميل کردن و جامعيت بخشيدن به قوانين و آئين نامههاي سرمايهگذاري خارجی بايد رويه ثابت و روشنی در
پيش گرفت ،چرا که در صورت اتکا و رجوع بيش از حد به قوانين (به استثناي قوانين کار و ماليات و عمليات
بانکی)جذابيتهاي سرمايهگذاري خارجی کاهش پيدا میکند.
اغلب حقوقدانان کشور معتقدند که بعد از انجام اصالحات قابل توجه در تأمين امنيت سرمايهگذاران خارجی ،شرايط
سرمايهگذاري بسيار مناسبتر از گذشته گرديده است .از آن جائی که ملی کردن اموال خارجيان سلب مالکيت از حقوق
آشکار هر کشوري است و صرفا در زمينه شيوه ارزيابی جبران خسارت محل مناقشه هست .از طرفی قوانين فعلی ايران
(اعم از سلب مالکيت قانونی ،پرداخت غرامت مناسب) را تضمين نموده و رفتار ملی را نشان میدهد .لذا بر اساس قانون
سرمايهگذاران خارجی و داخلی از حقوق و امتيازات يکسانی برخوردارند.
در اقتصادهاي پيشرفته نسبت بدهی به  GDPباال است در نتيجه در حال حاضر ظرفيت اين را داريم که فاينانسهاي
بيشتري از کشورهاي مختلف بگيريم و در عين حال به ا عتبار خود اضافه کنيم و رشد اقتصادي بيشتر به دست آوريم.
ايران ،با بهره مندي از ظرفيتهاي منحصر به فردي همچون دسترسی به بازار آسياي مرکزي ،هند و پاکستان از يک سو
و اروپا در سمت ديگر ،بهره مندي از منابع عظيم نفت ،گاز ،معادن متنوع و قابليت به کارگيري انرژيهاي تجديد پذير،
داشتن جمعيت گسترده جوانان تحصيلکرده و پرانگيزه ،موقعيت خاص جغرافياي ،جاذبه هاي گردشگري تاريخی و
بسياري مزاياي برجسته ديگر ،میتواند به کشوري مناسب براي سرمايهگذاري خارجی تبديل شود .کشوري که نتيجه آن
رشد و توسعه ايران ،ايجاد اشتغال ،درآمدزايی و کاهش معضالت اجتماعی در آينده دراز مدت باشد .بازشدن قفل فاينانس
پروژهها در گرو رفع و يا حداقل کاهش ريسک مطرح شده است.

پیشنهاد قابل ارایه
-1قوانين پذيرش ،ورود افراد و ثبت سرمايه خارجی ،به طور شفاف تدوين شوند.
-2جهت سـرمايههـايی کـه وارد کشـور مـیشـود ،حقـوقی تعيـين و تسـهيالتی فـراهم شـود .موضوع مهم در مرحله
پذيرش سرمايه خارجی ،اعطاي تسهيالت مالی به سـرمايهگـذاران اسـت،
-3سازماندهی مجدد معاهدات دوجانبه و چند جانبه سرمايهگذاري از طريق بازنگري ،ارزيابی مجدد ،دقت ،مراقبت و
تالش متعارف براي در نظر گرفتن تعهدات طرفين.
-4فراهم آوردن امکان شناسايی برتري قواعد حقوق بشري بر حمايت از سرمايهگذاري خارجی از طريق تفسير بر اساس
اصول تعيين شده حقوق بينالملل همچون بخش  3ماده  31کنوانسيون حقوق معاهدات وين توسط ديوان داوري
سرمايهگذاري.
-5دولت می تواند در تامين شرايط مناسب براي فضاي کسب و کار و افزايش کارآيی و در نتيجه افزايش نرخ بازگشت
سرمايه بسيار موثر باشد .ثبات و پايداري اقتصادي و سياسی و نقدينگی ماليم در کوتاه مدت خواهد توانست از طريق
افزايش نرخ بازگشت خالص سرمايه ،موجب تشويق بيشتر سرمايهگذار خارجی شود .عالوه بر اين سياستهاي تشويقی
دولت در ايجاد و گسترش زيرساخت نيروي انسانی تحصيلکرده میتواند در جذب سرمايهگذاري خارجی تاثير مثبتی
داشته باشد.
-6اجراي راهبردهاي حقوقی حمايت از مالکيت سرمايهگذاران خارجی در سيستم تجارت بينالمللی از قبيل اصالح قوانين
اخذ ماليات ،کاهش عوارض گمرکی ،اعطاي حق واگذاري و مالکيت ،موافقت با انتقال ارز حاصل از ايجاد دارائی و عوايد
حاصله از آن به خارج ،بيمه نمودن ،پذيرش مسئوليت حقوقی بينالمللی و پرداخت غرامت باعث میشود تا سرمايهگذار
خارجی با اطمينان و احساس امنيت بيشتر اقدام به ورود سرمايه خود به کشور يا بنگاه اقتصادي سرمايهپذير نمايد.
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Abstract:
Public support for foreign investment is a tool to achieve economic growth and development
in the development program of countries, especially developing countries. Therefore, the study
of criteria and factors of investment attraction is one of the most important fields of study for
economists. Financing agreements with foreign banks answer one of the biggest problems of
the economy and can be answered; One of the problems that the Iranian economy is currently
facing is the lack of financial resources for the implementation of various projects, and most
manufacturing companies in the country today are struggling with the problem of lack of
financial resources. Although foreign investment has more advantages than financing contracts
and is a priority, but in any case, the problem of lack of sufficient financial resources to carry
out investment projects with these contracts can be solved. The important thing to keep in mind
is that concluding these contracts is an issue, and doing projects and repaying loans is the other
side of the story. Pay the loan installments on time so that what happened in the early 70's does
not happen again. We should note that these financing should not cause foreign currency debts
for the country in the next few years, if project management is efficient enough, we can use
these resources and improve the structure of the economy. In this descriptive-analytical article
with interest It is a collection of library resources in which the relationship between finance
and foreign investment and its impact on the Iranian economy has been studied.
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