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بخش اول :
سياست هاي يبن المللي سرمايه گذاري خارجي
روندها  ،اصالحات  ،قوانين

فصل اول  :ساختار گزارش
كليات پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف
قانون سرمایهگذاری خارجی کشور و آیین نامه متناظر با آن است .این
کار با بهره گیری از دو منشاء اصلی صورت خواهد گرفت .نخست
توصیههای مهم و تعیین کنندهایی است که توسط مجامع و موسسات
بینالمللی مرتبط با حوزه سرمایهگذاری خارجی نظیر بانک جهانی و
موسسات وابسته به آن و همچنین آنکتاد مطرح شده است و مورد
استقبال دولتهای عضو آن قرار گرفته است  ،دوم انجام مطالعه

این بخش در پیشنهاد اولیه ایی که به کارفرما ارائه شد؛ نیامده بود ،لیکن در فرآیند کار پرورش و بر پایه توصیه
گروه پژوهشی و با هدف بسط دیدگاههای مطروحه در این خصوص و جامعیت بخشیدن به یافته های حاضر ،به
پژوهش اضافه شده است.
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تطبیقی قوانین سرمایهگذاری کشورهای مختلف بویژه آن دسته از
کشورهایی است که در حوزه جنوب غرب آسیا و آسیای جنوبی و در
طی سالهای اخیر در فرآیند جذب سرمایهگذاری خارجی عملکرد
مطلوبی داشتهاند .در عین حال عالوه بر تحلیل قوانین سرمایه گذاری
کشورهای حوزه اتحادیه اروپا  ،نگاهی هم به قوانین سرمایهگذاری
برخی از کشورهای مشابه در خاورمیانه ،افریقا و آمریکای التین
خواهد شد.
کلیه اقدامات فوق با این هدف صورت خواهد گرفت تا ابزار
تحلیلی مناسبی برای ارزیابی و سنجش قانون سرمایهگذاری خارجی
جمهوری اسالمی ایران به دست آوریم و سپس برپایه تحلیل نقاط
ضعف احتمالی آن و ارایه توصیه های اجرایی و عملیاتی  ،مستندی را
برای اصالح و یا تکمیل آن را ارائه نماییم .بدیهی است از آنجایی که
عملکرد کشورها در فرآیند رقابتی جذب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی به عواملی دیگر به جزء قانون سرمایهگذاری آنها مرتبط
خواهد بود ،تالش خواهد شد تا حتی المقدور به سایر شاخصهایی که
بر این عملکرد و اثربخشی آن در جذب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی کشور موثر باشند ،اشاره ایی کنیم.

11

اهميت پژوهش ؛ ضرورت ها

مهمترین شاخص تعیینکننده در رسیدن به اهداف برنامههای
توسعه کشور برای نیل به رقم هدفگذاری شده نرخ هشت ( )8درصد،
موضوع تامین مالی است .مطالعات صورت گرفته توسط مراجع
مختلف برای رسیدن به این هدف کمّی رشد نشان میدهد که کشور
در طی سالهای برنامه ششم توسعه خود ،دست کم معادل هزار تا هزار
و دویست میلیارد دالر تزریق سرمایه در بخشهای مختلف اقتصادی
خود نیازمند است.

همین مطالعات نشان میدهد که در بهترین شرایط و با تجهیز
همه امکانات پولی و مالی در کشور  ،هدایت و بکارگیری منابع از بخش
اقتصاد غیر متشکل؛ تنها امکان تحقق پنجاه ( )05درصد از این منابع
وجود خواهد داشت .به طور طبیعی جبران نقصان کسری منابع باید از
بازارهای پولی و مالی بینالمللی تجهیز و جبران شود.

از طرف دیگر تجهیز منابع در بازارهای بینالمللی در دو دسته
کلی قرضی (فاینانس) و سرمایهگذاری خارجی قابل حصول خواهد بود.

.مطالعاتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش های مجلس صورت
گرفته است.
تفاوت در ارقام تجهیز منابع برای رشد اقتصادی هشت درصدی عمدتاً به شاخص و نرخ بهره وری باز می گردد
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در حوزه تامین مالی قرضی اشکال مختلف فاینانس کوتاه مدت  ،میان
مدت و بلندمدت می تواند وارد اقتصاد کشور و طرحهای تجاری و
توسعهایی و زیربنایی کشور شود .باید توجه داشت که این شیوه تامین
مالی سادهترین شیوه تامین مالی است که به طور کالسیک کشورها از
آن بهرهبرداری میکنند ،لیکن فاقد ویژگیهای مثبت و اثربخش در
اقتصاد ملی کشورها در قیاس با جذب منابع به صورت سرمایهگذاری
مستقیم خارجی است.

اثرات دراز مدت جذب منابع به صورت سرمایهگذاری مستقیم
خارجی شامل انتقال فنآوری ،انتقال مهارتهای مدیریتی ،ایجاد
اشتغال پایدار ،افزایش توان صادراتی کشور ،ارتقاء و بهبود فضای
رقابتی در بخشهای مشابه و نظایر آن به گونهایی است که جذب این
دسته از منابع را در میان کشورها به شدت رقابتی و فشرده کرده
است .بعبارت دیگر رقابتی همه جانبه و وسیع در میان کشورها به طور
ملموس مشاهده میشود تا محیط ملی سرمایهگذاری خویش را آماده
پذیرش و استقرار این دسته از منابع جلوه دهند.

اگرچه شاخصهای متنابهی در سطوح اقتصاد ملی جلوه دارند
که تشکیل دهنده ساختار و محیط کسب و کار کشورها هستند ،اما در
عرصه سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،نقش  ،جایگاه و پیامی که
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توسط قانون سرمایهگذاری خارجی آنها به سرمایهگذاران و دولتهای
متبوع آنها منتقل میشود بی بدیل است .در برخی از کشورهای عضو
سازمان همکاریهای اقتصادی ( )OECDبویژه عمده کشورهای
اروپایی قانون مشخصی در خصوص سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد.

در واقع ساختار سرمایهگذاری  ،سیاستها  ،مشوقها و قوانین
مرتبط با آنها به گونهایی در این دسته از کشورهای توسعه یافته وجود
دارد که اطمینانهای کافی و الزم مورد نیاز سرمایهگذاران را از سایر
نقاط جهان تسهیل میکند .در غیاب چنین ساختارهایی و در نبود
قوانین و سیاستهای سرمایهگذاری مدون  ،قابل اتکاء و اطمینان
بخش ،بویژه در کشورهای در حال توسعه ،نقش قانون سرمایهگذاری
خارجی در ارسال عالئم کافی و اطمینان بخش به سرمایهگذاران
خارجی اهمیت ویژهایی دارد.

بعبارت دیگر قانون سرمایهگذاری و آیین نامه اجرایی آن اولین
 ،مهمترین و تعیینکنندهترین شاخص برای تصویرسازی از اقتصاد
ملی برای آن دسته از فعاالن اقتصادی سایر نقاط جهان با ملیت ها و
قابلیتهای گوناگون است که در جستجوی مکان مناسبی برای انتقال
سرمایهها و بسط فعالیتهای اقتصادی خود در درازمدت هستند .شاید
بتوان گفت قانون سرمایهگذاری خارجی کشور در غیاب ساختارهای
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شکننده اقتصاد ملی و شکست بازار و محیط اقتصادی متناظر با آن،
ظرفیت انجام رفتارها و ترتیبات خاص را برای ایجاد اطمینان از عدم
بروز ریسکهای تجاری و اداری برای مخاطبان بالقوه آنها فراهم
خواهد ساخت.

ایران به لحاظ دارا بودن ظرفیتهای بالقوه فراوان در حوزههای
اقتصادی و موقعیت جغرافیایی خویش محیط مطلوبی برای جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد ،اما علیرغم این ظرفیتها و
تالشهای صورت گرفته در طی سالهای اخیر ،و با وجود نرخهای رشد
مثبت در جذب سرمایهگذاری خارجی ،نتوانسته است در مقایسه با
سایر رقبای خود در این اقدام موفق باشد .تحوالت جدید در
عرصههای سیاسی و بینالمللی بویژه تمایل دولتها و شرکتهای
خارجی برای حضور و انجام فعالیت اقتصادی در کشور باالخص پس از
تفاهم هستهای ،امیدواریهای زیادی را برای موفقیت در این عرصه
برای اقتصاد کشور و فعاالن اقتصادی ایجاد نموده است.

البته ناظران و کارشناسان داخلی و خارجی در حوزه اقتصادی
معتقد هستند که پیش نیازهای جذب نرخ مورد انتظار در حوزه
سرمایهگذاری خارجی به شاخصهای دیگری ،غیر از عوامل تاثیرگذار
سیاسی ،وابسته است که در صورت عدم توجه به آن نمیتوان انتظار
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داشت که صاحبان سرمایه و تکنولوژی خارجی ،ایران را به عنوان
مقصد نهایی سرمایهگذاری خویش انتخاب کنند و از ایجاد پیوندهای
درازمدت با اقتصاد کشور در قالب سرمایهگذاری خارجی طفره
خواهند رفت.

یکی از مهمترین این پیش نیازها برای حضوری اثربخش و پر
رنگ در صحنه رقابتی بینالمللی برای جذب منابع از نوع دوم ،قانون
سرمایهگذاری کشور است که بخش مهمی از محیط کسب و کاری که
فعاالن اقتصاد خارجی بنا دارند تا در آن فعالیت کنند را تشکیل
میدهد .لذا این مطالعه بنا دارد با تعریف مقیاس و شاقولی برای اندازه
گیری میزان اثربخشی قانون سرمایهگذاری خارجی کشور و در صورت
تشخیص کاستیهای آن ،توصیههایی اصالحی الزم برای ان پیشنهاد
دهد.

مراحل پروژه :

پروژه حاضر بر پایه مختصات تعریف شده در طرح نامه
پژوهشی و بر پایه رویکردهای مستتر در آن به سه ( ) مرحله  /فاز به
شرح ذیل طبقه بندی شده است:
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مرحله اول:

این مرحله شامل مروری بر ادبیات سرمایهگذاری خارجی ،
روندهای جهانی سرمایهگذاری خارجی و همچنین نقطه نظرات،
دیدگاهها و توصیههای نهادهای اقتصاد جهانی در خصوص تدوین یک
شیوه مطلوب از قانون و مقررات حقوقی مرتبط با حوزه سرمایهگذاری
خارجی را در بر میگیرد .در این میان همچنین ؛ خواه در خالل مباحث
و یا بعنوان یک موضوع مستقل ؛ قواعد حقوقی حاکم بر قوانین
بینالمللی سرمایهگذاری و موافقت نامههای دو یا چند جانبه سرمایه
گذاری مورد بحث مضاعف قرار خواهند گرفت.
عمدهترین هدف این مرحله ،ترسیم سمتگیری و جهت های
کنونی غالب در فضای بینالمللی در خصوص قانون سرمایهگذاری
خارجی است تا بتواند زمینه ها و معیارهای الزم را برای ارزیابی ،
سنجش و تحلیل قوانین سرمایهگذاری مناطق و کشورهای برگزیده
بدست دهد .اهمیت این مرحله از آن جهت توسط تیم پژوهشی حاضر
توصیه شده است که این مطالعه ،یافتههای پژوهش حاضر را با جریان
اصلی تحوالت و دیدگاههای بینالمللی در این حوزه پیوند خواهد زد.
استخراج معیارها و شاخص اصلی و تعیینکننده در تدوین قانون
سرمایهگذاری از نگاه سازمان های بین المللی و بکارگیری انها در
تحلیل قوانین سرمایه گذاری مناطق و کشور ها هدف نهایی این
مرحله از پروژه خواهد بود.
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مرحله دوم:

بر پایه یافتهها و معیارهای مهم و شاخصهای تعیین کننده و
مورد توجه در تدوین قوانین سرمایهگذاری توصیه شده در سطح
بینالمللی ،ناشی از مرحله اول ،در این مرحله تالش خواهد شد تا
قوانین سرمایهگذاری خارجی برخی از مناطق و کشورهای منتخب
مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد .مناطق آمریکای التین و آسیا و
آفریقا و همچنین کشورهای منتخبی از این حوزه ها مورد توجه و
بررسی قرار خواهند گرفت.
از آنجایی که در طی دهههای اخیر کشورهای نوظهور آسیایی،
منطقه آسه آن و بویژه کشورهایی نظیر چین ،کره جنوبی ،هندوستان،
سنگاپور ،تایوان و نظایر آن در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
موفق عمل کرده اند ،لذا تالش خواهد شد تا تمرکز فاز دوم مطالعه
حاضر بروی این دستهها از کشورها و جهتگیریهای قانونی آنها در
جذب سرمایه گذاری خارجی متمرکز شود.
در این میان برخی از کشورهای منتخب در سطح منطقه بویژه
کشورهایی نظیر ترکیه ،که در این امر موفق بوده است ،عربستان،
کویت و یا امارات هم به صورت متناوب مورد تحلیل قرار خواهند
گرفت .هدف غایی ااز ین مرحله ؛ بررسی و تحلیل تطبیقی این دسته
از کشورها با معیارهای مطرح قابل درج در حقوق سرمایه گذاری
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خارجی است و در عین حال به دنبال احتمال وجود برخی از
مشوقهای حقوقی بویژه در میان این دسته از کشورها خواهیم بود.
بدیهی است این سنجش تطبیقی باید معیارهای قطعی مقایسه و
تحلیل آنها را با قانون و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در کشور
بدست دهد.

مرحله سوم:

در مرحله سوم یا فاز پایانی پروژه حاضر ،تمرکز خود را بر
تحلیل و بررسی قانون و آییننامه جاری سرمایهگذاری خارجی ایران
خواهد گذاشت .روشن است که یافتههای پژوهشی منبعث از فازهای
اول و دوم ،ابزار مناسبی را برای این تحلیل و ارزیابی فراهم ساخت.
شناسایی نقاط قوت و ضعفهای احتمالی در این قانون و با ارجاع آن
به معیارهای استخراج شده در سطح بینالمللی و یا کشورهای موفق ؛
که دارای عملکرد مطلوبی در این عرصه بوده اند ،هدف اصلی انجام
مطالعه در این مرحله خواهد بود.
این بخش از مرحله سوم مطالعه حاضر به گونهایی خواهد بود تا
تیم پژوهشی را به سمتی هدایت کند تا توصیههای سیاستگذاری /
قانونی را با هدف اصالح مقررات مندرج در قانون و آیین نامه سرمایه
گذاری خارجی کشور را به مدیران و قانون گذاران کشور تدارک و ارائه
نماید.
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در عین حال سعی خواهد شد برخی یافتههای ضمنی پژوهش
حاضر را که ارتباط مستقیمی با موضوع پژوهش ؛ یعنی بررسی قانون
سرمایهگذاری کشور ،ندارند ،لیکن در عین حال نقش مهمی را در
فضاسازی محیط اقتصاد ملی و فضای کسب و کار کشور و با هدف
جذب حداکثری مطلوبترین و بهینهترین شکل جذب منابع مالی
خارجی ،یعنی سرمایهگذاری خارجی ،فراهم خواهند نمود را در قالب
توصیه و راه کارهای تکمیلی و یا فرعی به مدیران و قانون گذاران
کشور تدارک نمایید.
بعبارت دیگر هدف نهایی پروژه در این مطالعه که شامل مرحله
سوم خواهد بود ،شامل ارزیابی و تحلیل قانون سرمایهگذاری خارجی
کشور با هدف رفع نقایص احتمالی آن و ارائه توصیههایی در این
خصوص خواهد بود .از طرفی تیم پژوهشی حاضر تالش خواهد کرد تا
توصیههای تکمیلی مکتسبه از پژوهش حاضر را ،که ارتباط مستقیمی
با موضوع پژوهش حاضر ندارند ،به عنوان توصیههای تکمیلی یا فرعی
ارائه و پیشنهاد دهند .بدیهی است این دسته از پیشنهادات میتوانند
منشاء یک مطالعه ژرفانگر جدید قرار گرفته و یا بطور مستقیم به
مسئولین اجرایی کشور پیشنهاد شود.
سخن پاياني

مدیر پروژه و محققین وی مراتب سپاس و قدردانی خویش را
از مسئولین اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزان تهران به دلیل
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اهتمام آنها بر انجام این پژوهش بنیادی و کاربردی در عرصه سرمایه
گذاری خارجی در کشور اعالم و ابراز میدارند.
در عین حال الزم میدانند نهایت سپاس و تشکر خود را از
استاد ناظر این پروژه جناب آقای دکتر شهابی ،بخاطر دقت ،اهتمام و
ارائه توصیه ارزنده و راهبری مراحل مختلف این پروژه ابراز نمایند.
در نهایت تیم پژوهشی حاضر مراتب امیدواری خویش را در
بهرهگیری از یافتههای پژوهش حاضر در ترسیم راهبردهای جدید
عرصه سرمایه گذاری خارجی کشور در حوزه قانون و آیین نامه
سرمایهگذاری خارجی توسط اتاق بازرگانی تهران و مقامات و
مسئولین کشور ابراز میدارد.

فصل دوم  :سرمايه گذاري خارجي ؛ تحوالت جديد
جايگاه سرمايه گذاري خارجي

در طی دهههای اخیر جذب منابع مالی بینالمللی ،یکی از سیاستهای
راهبردی کشورها برای اجرای طرح توسعهای زیربنایی و اقتصادی بوده
است .از میان شقوق مختلف تأمین مالی در عرصۀ بینالمللی،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( )FDIبه دلیل برخی از ویژگیهای
منحصربهفرد آن از اهمیت ویژهای در عرصۀ سیاستگذاری ملی
برخوردار بوده است ،چراکه حاوی کمریسکترین (به لحاظ تجاری)
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فرآیند انتقال منابع خارجی به فضا و محیط اقتصادهای ملی محسوب
میشود.
عالوه بر آن صاحبنظران این حوزه معتقدند ،بهرهگیری از این شیوۀ
تجهیز منابع مالی میتواند زمینهساز انتقال دانش فنی و مدیریتی،
سرریز تکنولوژی ،ارتقاء کار آیی بنگاههای ملی و درعین افزایش رشد
اقتصادی ،ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت نیروی کار و توسعۀ اهرمهای
رقابتی در محیط اقتصادی ملی را فراهم نماید.
روندهای کمی موجود در جریانات سرمایهگذاری مستقیم خارجی
مبین جایگاه ویژۀ این شیوۀ تأمین مالی در سطح جهان و استقرار
مالزمات حاکمیتی و محیطی ناظر بر آن است .بر پایۀ مطالعات آنکتاد
سهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کل تولید ناخالص ملی در
سطح جهان به

درصد رسیده است که زمینهساز بیش از  85میلیون

اشتغال مستقیم در جهان بوده است .ازطرفی نرخ رشد سرمایهگذاری
خارجی در مقایسه با نرخ رشد تجارت خارجی و حتی نرخ رشد تولید
در اقتصاد جهانی باالتر بوده است.
اگرچه سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارای اثرات مثبت برای محیط
اقتصادی کشورهای میزبان بهشمار میرود ،لیکن به دلیل همین
مزیتها ،رقابتی سخت و فشرده برای برداشتن سهم بیشتری از این
کیک تأمین مالی در میآن همۀ کشورها اعم از توسعهیافته و یا
درحالتوسعه ،وقوع یافته است.
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ادبیات نظری موجود در این زمینه هم در حول و حوش باز تعریف
همین رقابتها و مزیتسازی برای اقتصاد کشورهای میزبان ساختار
یافتهاند .اگرچه برداشتهای نئوکالسیک رشد  ،نیل به نرخ توسعۀ
تکنولوژیک را فرایندی میدانند که میتواند مستقل از ظرفیت های
اقتصاد ملی و تحت تأثیر عوامل برونزا وقوع یابند  ،لیکن گروه
بیشتری از صاحبنظران وزن و اهمیت متغیرهای درونی اقتصاد ملی را
برای حصول نرخ درازمدت رشد اقتصادی عمده میکنند و نحوۀ
مکانیابی و آرایش شاخصهای اقتصاد ملی را در جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی برجسته تر میدانند.0
در البهالی این دو سطوح طیف نظریهپردازی ،دیدگاههای واسطی هم
قرار دارند که تالش میکنند اثرات متقابل متغیرهای درونی و بیرونی
اقتصادی را بهگونهای تحلیل کنند که بتوان در سطوح عملیاتیتر ،
کاربردها و مزیت اقتصاد ملی و بینالمللی را در جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی الگو سازی و پیاده نمود.
بر پایۀ یکی از این نظریهها شرکت های چند ملیتی ( )MNCsکه دارای
مزیتهای مالکیتی هستند ،در آن دسته از کشورهایی سرمایه گذاری
خواهند کرد که مزیتهای مکانی دارند و ترکیب این دو مزیت میتواند
از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید «درونی شده»
solow, R.M. (1996), “A contribution to the theory of Economic growth”,
the Quarterly Journal of economics,70 (1):65-94
5
. Borens ztein, E. De Gregorio, J. Lee, J.w. (1998),” How does foreign
Direct invest affect growth”; journal ofinternational economics 4s (1);35115.
4
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بیانجامد

 .نگرشهای جدیدتری هم بر میزان اثربخشی و

توسعهبخشی مالی و رشد اقتصادی و ارتقاء توان محیط اقتصادی ملی
برای جذب سرمایهگذاری خارجی تأکید نمودهاند  .این دسته از
نظریات معتقدند که نقش بخشهای مالی و پولی در انباشت سرمایه و
رشد بهرهوری و مزیت برای حضور سرمایهگذاران خارجی در فضای
اقتصاد ملی بسیار مؤثر است.8
تحلیل روندهای کمی جریانات سرمایهگذاری خارجی در سطح جهان
نیز بهطور همزمان مبین شرایط سخت و نفسگیر رقابت میان کشورها
در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد .نکتۀ حائز اهمیت در
این میان آن است که کشورهای درحالتوسعه توانستهاند سهم
پیشین  ۱درصدی خود را از کل کیک سرمایهگذاری مستقیم خارجی
به حدود  05درصد در طی سال های اخیر افزایش دهند. ۱

. Dunning, j.H. (1977), “Trade Location of Economy Activity and the
MNE: A Serch for and Eclectic Approach”. In B. O. aL. International
Allocation of economic Activities (p.p.395-418). London: Holmes and
Meier.
7 Eschenbach, F. (2004), Finance and Growth: A Survey of the
6

theoretical and Empirical literature”; Tinbergen Institute Discussion
Paper.
Havi, E.D.k. and. Enu, p (2014):” Foreign direct investment, financial
sector Devolopment & Econopmic Growth: Emperical Evidence on links
from Ghana”: UK; International journal of Economics commerce and
management; vol. ll.
9 UNECTAD, (2011); Word Investment Report 2011: Non –Equity Modes
8

of international production and Development.
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از طرفی چرخههای جریان سرمایه بهویژه در کشورهای توسعه یافته ،
نسبت قوی با نوسانات صعودی و نزولی رشد اقتصادی و بروز
بحرانهای مالی داشته است .لیکن تحلیل عمیقتری از جریانات
ورودی و خروجی سرمایه  ،یک بار دیگر نشانه هایی از تصلب
ساختاری در الگوی جذب سرمایه و رقابت سنگین برای کسب جایگاه
مطلوبتری در این عرصه دارد.
این تظاهرات جدید در جابهجایی جریان سرمایهگذاری عالوه بر
تشریح شرایط رقابتی در بازارهای تأمین مالی بینالمللی نشان
میدهد

که

سیاستگذاریهای

هدفمندی

توسط

کشورهای

درحالتوسعه برای تسخیر سهم بیشتری از سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در سطح جهان صورت پذیرفته است .مطالعات تجربی صورت
گرفته نشان میدهد که داشتن منابع طبیعی عامل تعیینکنندهای
برای جذب سرمایهگذاری خارجی نیست و عواملی همچون اندازۀ بازار
و محیط اقتصادی کشور میزبان ؛ و قوانین و مقرارت مرتبط با سرمایه
گذاری به طور عام و سرمایه گذاری خارجی به طور خاص  ،نقش
برجستهتری در این میان دارند . 5
ارزیابی های جدیدتر  ،تمرکز بیشتری بر محیط اقتصاد ملی و ظرفیت
آنها در جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی نمودهاند .بهمنظور
Hornberger, K. Batta, j. & kusek, p. (2011), Attracting FDI: How mach

10

Dees
Inventment Climate MaHar? WB & IFC.
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سنجش میزان کششپذیری بازار برای اقدام در خصوص استراتژی
دعوت از سرمایهگذاران خارجی  ،تمرکز ارزیابیها بر شاخصهای
سنجش پذیری محیط کسبوکار متمرکز شده است .یکی از اخیرترین
این مطالعات تجربی به ارزیابی نقش چهار شاخص «شروع کسبوکار»
و «اتمام کسبوکار»« ،دسترسی به اعتبارات» و «حمایت از
سرمایهگذاری» پرداخته است .
نتایج حاصل از این مطالعات مبین وجود نسبت قوی میان محیط
کسبوکار و جذب سرمایههای خارجی است .برخی دیگری از
پژوهشهای میدانی نشان دادهاند که بهبود یک رتبه در شاخص
کسبوکار میتواند تا

میلیون دالر در افزایش جذب سرمایهگذاری

خارجی مؤثر باشد .
البته باید توجه داشت که وجود زیربناهای کافی و در دسترس ،روند
مستمر رشد اقتصادی ،میزان فساد و همچنین حضور بخش خصوصی
دارای قدرت مذاکره باال  ،بهعنوان عناصر تکمیلی ورود به فضای
رقابتی جذب سرمایههای خارجی تلقی میشوند.
بهطور همزمان این تحلیل ها نشان میدهد که شاخصهای محیطی و
اقتصاد کالن بهتنهایی موجب موفقیتهای حداکثری در جذب منابع
مالی بینالمللی ،بهویژه سرمایهگذاری خارجی نیست ،بلکه بهطور
Bayraktar, N, (2013),” Foreign Direct Investment and Investment
climate, Procedia Economics and finance”: 5, pp. 83-92.
12
Piwansky, k. (Aprial 2010),” Dose the Ease of Doing Buusiness in a
country Influence Its Foreign Direct Investment inflows”? Bryant
university.
11
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همزمان اتخاذ راهبردهای مناسب و هدفمند جذب سرمایهگذاری
خارجی باید در دستور کار سیاستهای ملی کشور میزبان قرار بگیرد.
تجربیات عملی کشورها در طی سنوات اخیر نشان میدهد که
سیاستگذاریهای مشخص توسعه بخشی و ارائۀ مزیتها و مشوقهای
همزمان میتواند تا حدود زیادی برخی از کاستیهای بازار را برای
ورود سرمایههای خارجی هموار کند.
همانطور که گقته شد  ،در شرایط کنونی همراه با تحوالت عظیمی که
در دهههای اخیر درصحنه اقتصاد بینالمللی به وقوع پیوسته است،
صاحبنظران مسائل رشد و توسعه اقتصادی در خصوص اثرات مثبت
سر زیر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی چه در کشورهای
توسعهیافته و یا کشورهای درحالتوسعه وفاق دارند.
این دیدگاهها صرفنظر از خاستگاه و پیشینه نظری آنها  ،به
سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهعنوان یکی از مکانیزم های
تعیینکننده و تثبیت گر رشد اقتصادی و یا تثبیتکننده توسعه نگاه
میکنند .شاید بتوان گفت تنها تمایز میان آنها محدود به اتخاذ
راهبردهای مناسب جذب سرمایهگذاریها به درون بخشهای ویژه و
هدفدار اقتصادی به همراه اثرات انتقال تکنولوژی و دانش مدیریتی به

26

اقتصاد کشورهای میزبان ،آنهم متناسب با جایگاه و مرحله رشد
اقتصادی هر یک از آنهاست.
نکته دیگرمورد مفاهمه همه طرفهای فکری تأکید بر پیشنیازهای
محیط اقتصادی و اجتماعی کشوری میزبان و میزان ظرفیت و انعطاف
بازارها و در عین اتخاذ تدابیر و راهبردهای مناسب برای پذیرش این
سرمایه هاست .لذا این دسته از نظریات تمرکز خود را به کندوکاو و
اهلیت اقتصادی واجتماعی کشور میزبان برای مذاکره با سرمایهگذاران
بالقوه خارجی وظرفیت سازی برای جذب آنها در محیط اقتصادی
خود معطوف نموده اند.
تحلیل دیگاه های متعاض نظری و جریانات حاکم بر محیط فکری
اقتصاد بینالمللی  ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی را کم ریسک ترین
(به لحاظ تجاری) نوع فرایند انتقال منابع خارجی به درون اقتصاد ملی
میدانند که بهطور همزمان میتواند موجب سرریز دانش فنی و
مدیریتی به بنگاههای داخلی و افزایش ظرفیت نهادسازی آنها شود.
انتقال دانش و تکنولوژی ،پاسخگویی به تقاضاهای بازار داخلی ،ایجاد
ظرفیتهای جدید تولید کاال با محوریت صادرات ،تقویت و ارتقاء کار
27

آیی و بهرهوری بنگاههای مشابه در اقتصاد کشوری میزبان و همچنین
سایر بنگاهها و انحصار زدایی و تقویت رقابت مثبت ،بهکارگیری نیروی
انسانی ماهر و غیر ماهر و ایجاد اشتغال مؤثر و پایدار ،بهبود
ترازپرداخت های کشور بویژه در الگو و راهبرد جایگزینی واردات،
اصالح و هم افزایی بازارهای پولی و مالی ملی ،ارتقاءکیفیت محصوالت
وکاهش قیمت ها و افزایش رضایت مصرفکنندگان ومشارکت در رشد
اقتصادی کشور میزبان ازجمله اثرات حضور ومنافع ناشی از حضور
سرمایهگذاران مستقیم خارجی بر می شمارنند.
به همین دالیل رقابت برای این شیوه تامین مالی در همه کشورها باال
وفشرده شده است و بر این اساس نسل های مختلف سیاستگذاری
در قوانین و مقررات ذیربط با هدف به حداکثر رساندن اهمیت
اقتصادی ملی برای ارتقاء چانه زنی خود ،سازمان یافته اند تا این
سرمایههای کم هزینه وپر اثر ،را به محیط اقتصاد ملی وارد کنند.
این نوشتار تالش خواهد نمودتا با ملحوظ داشتن مزیت های جذب
سرمایهگذاری خارجی ،ضمن مروری بر اخرین تحوالت صورت گرفته
جریانات سرمایه در سطح جهان  ،به یکی از متغیر های مهم و تعیین
28

کننده در محیط اقتصاد ملی و فضای کسب کار  ،تحت عنوان قانون و
ایین نامه سرمایه گذاری خارجی در کشور بپردازد.
قانون و مقرارت سرمایه گذاری خارجی پایه ایی ترین شاخص نشان
دهنده عزم ملی برای جذب منابع مالی بین المللی به صورت سرمایه
کذاری است  ،و در عین حال اولین عنصر مورد توجه صاحبان سرمایه
و فن اوری بویژه شرکت های بزرگ چند ملیتی است .اگرچه شاخص
های تعیین کننده محیط اقتصاد ملی شامل طیف گسترده ای از متغیر
های اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد  ،لیکن در غیاب یک نظام
حقوقی و رفتاری سازمان یافته در تشکیل سرمایه  ،تمرکز بر تدوین
قانون سرمایه گذاری بعنوان برطرف کننده برخی انکسارات ساختاری
و قصور محیط اقتصاد ملی  ،می تواند عالمت های موثری را به بازار و
سرمایه گذاران خارجی برای ارتقاء سطوح شفافیت و میزان حمایت از
انها و در عین حال کاهش هزینه های سرمایه گذاری بدست بدهد.
تالش این مطالعه بر انجام یک مطالعه تطبیقی از تحوالت بین المللی
در حوزه قانون گذاری در این حوزه سرمایه گذاری خارجی خواهد بود
 ،تا بتواند بر پایه ان تجربیات و نقد قانون و ایین نامه کنونی سرمایه
29

گذاری خارجی کشور  ،توصیه اصالحی و یا تکمیلی مناسبی را ارایه
نماید.

اخرين تحوالت سرمايه گذاري در جهان

در سال  5 0جریان سرمایهگذاری خارجی با  8درصد رشد
به رقم

 /تریلیون دالر رسید که نشان میدهد به باالترین رقم

پس از بحران مالی سالهای  558 - 55۱رسیده است .

رقم جریان سرمایهگذاری خارجی در سطح جهان نشان
میدهد که جریان سرمایهگذاری در حوزه ادغام و تملک فرامرزی در
سال  5 0به
این رقم در سال

میلیارد دالر رسیده است و این در حالی است که
میلیارد دالر بوده است .با این

 5در حدود

13

;World investment report (2016); investment nationality: policy challenges
UNCTAD.
14
)Cross-Border Mergers and Acquisition (M&AS
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وجود رقم سرمایه گذاریهای انجام شده در بنگاههای جدید
اقتصادی کماکان با رقم

0

میلیارد دالر باالترین بخش در حوزه

جذب سرمایهگذاری خارجی بوده است.

در سال  ، 5 0کشورهای توسعه یافته  00درصد از حجم کل
سرمایهگذاریهای انجام شده را با رقمی بالغ بر

 ۱میلیارد دالر را به

خود اختصاص دادهاند و این در حالی است که این رقم در سال
تنها

5

درصد از حجم کل سرمایهگذاریهای آن سال را در بر

میگرفت.

در این میان بیشترین رشد جذب سرمایهگذاری در سال 5 0
به اروپا مربوط میشود .کشورهای در حال توسعه در سال  5 0رقم
0

میلیارد دالر جذب سرمایه داشتهاند که نسبت به سال

۱، 5

درصد رشد داشته است .در این میان کشورهای در حال توسعه
آسیایی با جذب رقمی در حدود  055میلیارد دالر ،حائز باالترین سهم
در میان کشورهای در حال توسعه هستند .

در این سال سرمایهگذاریهای انجام شده (خروج سرمایه)
توسط اقتصادهای توسعه یافته با رشد

درصدی به رقم  /تریلیون

Greenfield Investment
Investment policy monitor (march 2016); UNCTAD; N0. 15.
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15
16

دالر رسید .در این میان کشورهای اروپایی با رقم  0 ۱میلیارد دالر
باالترین حجم سرمایهگذاری را در خارج داشتهاند .در حالیکه
سرمایهگذاری خارجی در بخشهای اولیه /اساسی کاهش داشت ،اما
در بخش تولیدات کارگاهی افزایش یافت.

جریان سرمایهگذاری در سال  5 0و در منطقه آفریقا با
کاهش

درصدی به رقم  0میلیارد دالر رسید .کشورهای در حال

توسعه آسیایی توانستند با

درصد رشد رقم

 0میلیارد دالر از

سرمایهگذاری ورودی را به خود اختصاص دهند که در نوع خود رکودی
جدید محسوب میشود .این عملکرد موفق بیشتر به اقتصادهای شرق
و جنوبی آسیا مرتبط است.

جریانات سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آمریکای التین و
حوزه کارائیب ،به جز مراکز مالی دریایی ، 8به رقم 8
رسید که همانند سال

میلیارد دالر

 5بود .در آمریکای جنوبی به دلیل کاهش

قیمت کاالهای جهانی ،روند جذب سرمایهگذاری خارجی کاهش داشت
و این در حالی است که آمریکای مرکزی به دلیل سرمایهگذاری
خارجی در حوزه کارگاهی با رشد مواجهه بودند .این جریان
سرمایهگذاری در اقتصادهای در حال گذار هم به دلیل کاهش
Manufacturing
Offshore Financial Centers
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17
18

قیمتهای جهانی کاالها ،ضعف اقتصاد ملی و تنشهای ژئوپولتیک ۱با
کاهش مواجهه بوده است.

به طور کلی جریانهای منطقهایی سرمایهگذارهای خارجی در
سه سال منتهی به سال  5 0در سه منطقه آسیایی در حال توسعه،
اروپا و آمریکای شمالی افزایشی بوده است و در این سه منطقه دیگر
آمریکای التین و حوزه کارائیپ ،آفریقا و اقتصادهای در حال توسعه
کاهشی بوده است. 5

تصوير :جريان ورودي سرمايه گذاري خارجي در مناطق
 5169 -5162به ميليارد دالر
405

524

434

454

آمریکای شمالی

43

44

اروپا

آسیای در حال

گگگتوسعه
19 A.T. Kearney. “The 2014 A.T. Kearney Foreign Direct Investment
Confidence Index: Ready for Takeoff”, 2014.
20
473
Investment policy monitor (October 2015); UNCTAD; N0. 14.
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534

323

303

243

534

434

470

2044

2043

2045

جدول زیر که از اخرین گزارش جهانی سرمایه گذاری خارجی
استخراج شده است و به منظور درک روشن تر جایگاه کشور ها در
شکل و نحوه ارایه ان بوسیله محققین تغییراتی اعمال شده است
،جریان سرمایهگذاری خارجی در بیست کشوری که دارای باالترین
ورودی جریان سرمایهگذاری در سال  5 0هستند را نشان میدهد.
این جدول در عین حال جایگاه این کشورها را در سال قبل  ،یعنی
 5را به تصویر کشیدهاند .همانطور که در جدول مالحظه میشود
کشورهای ایاالت متحده ،هنگ کنگ و چین کماکان در رتبه اول تا
سوم جذب سرمایهگذاری خارجی در سال  5 0بودهاند ،با این تفاوت
که جایگاه آنها در این سه پله جابجا شده است.

34

ایاالت متحده از رتبه

در سال

 5به رتبه اول در سال

 5 0صعود کرده است و رقم سرمایهگذاری در آن کشور از 5
میلیارد دالر ارسال

 5به رقم  85میلیارد دالر در سال 5 0

رسیده است و از رتبه سوم به رتبه اول صعود کرده است.

هنگ کنگ هم از رقم
در سال

 5به رقم 0

میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی

میلیارد دالر رسیده است و جایگاه دوم

خود را حفظ کرده است .چین هم با افزایش  5میلیارد دالری در جذب
سرمایهگذاری خارجی و با جذب رقم
سال

میلیارد دالر در رتبه اول

 5به رتبه سوم سقوط کرده است .در میان بیست کشور برتر

در جذب سرمایهگذاری خارجی تنها هشت کشور در حال توسعه قرار
دارند و دوازده ( ) کشور توسعه یافته در این جدول قرار دارند.

جدول  :جريان و رتبه سرمايه گذاري كشورها در سال  5162و 5162
بيست كشور برتر – ارقام ميليارد دالر

ردیف کشورها

رقم جذب
50

رتبه 5 0

رقم جذب
5

رتبه

5

Investment policy monitor (march 2014); UNCTAD; N0. 12.
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21

آمریکا

85

هنگ کنگ

5

0

چین

۱

ایرلند
0

5

هلند

0

0

8

سوییس

۱

سنگاپور

0

8

برزیل

0

8

۱

کانادا

۱

۱

0۱

5

هند

5

0

5

0

5

8
8

فرانسه
انگلیس

5

0

آلمان

۱8

بلژیک
0

0

-۱

مکزیک

5

لوکزانبورگ

0

8۱

0

استرالیا

5

8

ایتالیا

5

8

۱

شیلی

5

۱

5

ترکیه

۱

5

منبع :داده های جدول بر اساس منبع ذیل استحصال شده است  ،لیکن به منظور سهولت در طراحی  ،درک
روانتر انها و ترسیم دقیق تر جایگاه هر یک از کشور ها ؛ در طراحی نهایی اصالحات و تغییراتی توسط محققین در ان به
انجام رسیده است.
UNCTAD, World investment report; investment nationality: policy challenges; 2016, p.5.
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توزيع بخشي سرمايه گذاري سيستم خارجي

بخش خدمات به تنهایی دو سوم از کل سرمایه گذاری خارجی
را تشکیل می دهد .در سال

 ، 5که آخرین داده های بخش های

اقتصادی بین المللی در دسترس است ،بخش خدمات به تنهایی
درصد کل سرمایه گذاری خارجی جهانی را شامل می شود ،و این در
حالی است که بخش تولیدات صنعتی /کارگاهی با
اولیه با

درصد و بخش

درصد در رده های بعدی قرار دارند .در جدول ذیل برخی از

شاخص های منتخب سرمایه گذاری خارجی در تولید بین المللی در
طی سالهای مختلف گزارش شده است.

شاخص هاي منتخب سرمايه گذاري خارجي و توليد بين المللي
ارزش به قیمت جاری (میلیارد دالر)

شاخص

۱۱5
5

جریان ورودی
جریان خروجی
کل جریان ورودی
درآمد ناشی از جریان
ورودی
نرخ بازگشت سرمایه

/5
0
/

- 55

5

550

50

5

/ 8

/

/

/

/ 0

/

/ 8

/

/055

/0

0/

/۱8

/5 0

/0

/0۱0

/ 5

/0

/
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/

ادغام و تملیک
میزان

فروش

۱8
واحدهای

خارجی
ارزش افزوده (تولید)

خارجی
صادرات شرکتهای خارجی
ایجاد

0/ 5
/5

کل داراییهای شرکتهای

اشتغال

۱

شرکت

خارجی (به هزار)

/0۱0
/
/ 0

5/ 00
5

/

/8 0

/ ۱

/ 8

/5 5

/ ۱

/۱5

5/۱
/۱
۱/0 0

۱0/

5/ 0

/ ۱

/ 88

/

/8

۱

8

50/

/85
۱/050

منبع :اطالعات جدول بر پایه منبع ذیل به همراه اعمال برخی اصالحات و گزینش داده ها از سوی محققین
پروژه صورت گرفته است.
UNCTAD, World investment report; investment nationality: policy challenges; 2016, p.
29.
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1.

همانطور که در جدول پایین مالحظه می شود جریان سرمایه
گذاری خارجی در مناطق مختلف جهان شاهد فراز و فرود های مالیمی
بوده است  .در حالی که این جریان در سال  5 0در مقایسه با سال
 5از رشد مطلوبی در سطح جهان برخوردار بوده است  ،لیکن سهم
کشور های توسعه یافته از این رشد بزرگتر بوده است  .در این میان
نرخ رشد جذب در منطقه اروپا و امریکای شمالی و تا حدودی در
اسیای شرقی و جنوب شرقی ملموس بوده است.
جريانات سرمايه گذاري مستقيم خارجي در مناطق (به ميليارد دالر
درصد)
جريان ورودي

منطقه

5169

جهان

5162

/

اقتصادهای توسعه یافته

85

0

در

8
حال

0
۱8

5169

5162

/

/ 8

8

85

/
۱

5

آمریکای شمالی

توسعه

5162

/

اروپا

اقتصادهای

جريان خروجي

05

/
/5 0
0

5

۱
0

8

5۱

منبع:
UNCTAD, World investment report; investment nationality: policy challenges; 2016, pp. 196199.

Investment policy monitor (January 2015); UNCTAD; N0. 13.
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5162

22

0

آفریقا
آسیا

08

0

8

آسیای شرقی و جنوب شرقی

8

05

0

0
0۱

8

۱8
0

05

آسیای جنوبی

8
0

آسیای غربی

آمریکای التین و حوزه

5

کارائیب

5

8

اقیانوسیه
اقتصادهای در حال گذار

0

80

0

تحلیل تحوالت اخیر در سطح بین المللی نشان می دهد که
سرمایه گذاری خارجی کماکان یکی از مهمترین شاخص تجهیز منابع
مالی در سطح بین المللی است .رقم باالی جذب منابع بین المللی و
جابجایی کشور ها در رتبه های جذب نیز حکایت از رقابت فشرده انها
در این خصوص است .در این میان رقابت میان مناطق اروپا  ،امریکای
شمالی و اسیا بویژه اسیای جنوب شرقی از همه ملموس تر است.
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۱

شواهد موجود نشان می دهد که بیست کشور برتر در نرخ
جذب سرمایه قریب دو سوم از کل جریان سرمایهگذاری خارجی در
جهان را به خود اختصاص داده اند .در عین حال روش های تامین مالی
در این فعل و انفعاالت هم قابل اهمیت است .شیوه ادغام و تملک  ،که
در ان نقش شرکت های چند ملیتی و بنگاه های سرمایه فرست بزرگ
مقیاس برجسته است  ،قریب یک سوم از جریان ورودی سرمایهگذاری
خارجی در سطح جهان را شامل می شود و سرمایه گذاری در طرح
های جدید هم در همین سطح می باشد .لذا توجه به جریانات تامین
مالی  ،شرایط رقابتی موجود  ،نقش کشور های پیشتاز در جذب
سرمایه و همچنین رویکرد های حقوقی قانون سرمایهگذاری خارجی
در خصوص ارایه تصویر شفاف از شیوه های تامین مالی و نحوه رفتار با
انها حایز اهمیت خواهد بود .

فصل سوم :حمايت هاي بين المللي از سرمايه گذاري خارجي

حوزه هاي حمايت

حمایتهای بینالمللی از سرمایهگذاری خارجی بر ارائه پوشش
های حمایتی/حفاظتی از سرمایه گذاری خارجی متمرکز است .این
پوششهای حفاظتی تمرکز خود را در برابر انواع مختلف دخالتهای

Safeguard

41
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احتمالی دولتهای میزبان گذاشته است .بدیهی است که ریسکها
سرمایهگذاری ناشی از مداخله دولتها بر اساس ماهیت و زمان/دوره
سرمایه گذاری متفاوت خواهد بود .بر این پایه  ،ثبات یک پروژه
سرمایهگذاری و پیش بینیپذیری مخاطرات آن تا حد زیادی به نوع
پروژه و زمان بهره برداری از طرحها هم مرتبط است.

تدارک حمایتهای بینالمللی از سرمایهگذاری خارجی با
چالشهای ناشی از منافع و عالیق و سیاستهای دولت میزبان سرمایه
هم مواجهه است و این نکته مهمترین و کلیدیترین شاخص در تدوین
الزامات بینالمللی برای جریان سرمایه ها در سطح فرا ملی است.
روشن است که سرمایهگذاری خارجی تحت تاثیر مستقیم قوانین
دولت میزبان و کنترل مدیریتی وی قرار دارد .بعبارت دیگر
سیاستهای حمایتی در سطوح بینالمللی نباید منافع و مسئولیتهای
دولتها را در پذیرش جریان سرمایه نادیده بگیرد و در عین حال باید
شرایط مطمئنی را برای جریان سرمایه به کشورهای ثالث فراهم نماید.

از جمله سایر چالشهای حقوقی و سیاستهای بینالمللی در
حمایت از سرمایهگذاری های خارجی ایجاد تعادل میان منافع موجود
سرمایهگذاران داخلی و خارجی است .این سیاستها باید به گونهای
تدوین و اجرایی شوند که موجب بروز برداشتهای تبعیض آمیز میان
42

این دو دسته از سرمایه گذاران در کشور میزبان سرمایههای خارجی
نشوند .بطور همزمان درخواست تضمین یا ضمانتهای الزم از دولت
میزبان ،نباید موجب شود تا منافع ملی تعریف شده آنها را به مخاطره
بیاندازند.
بر این اساس ارائه حمایتهای بین المللی از جریانات
سرمایهگذاری خارجی با چالش حفظ تعادل میان منافع ملی دولتهای
میزبان و توازن رفتاری میان سرمایهگذاران داخلی و خارجی مواجهه
بوده است .با این وجود سیر تحوالت ایجاد و اعمال حمایتهای
بینالمللی از سرمایهگذاری نشان میدهد که همه اقدامات انجام شده
و روند تکاملی آنها به سوی حمایتهای روشن ،شفاف و همه جانبه از
سرمایه گذاران خارجی طی طریق می کند .

تدوین سیاستهای حمایتی ،در سطح بینالمللی فراز و نشیب
های زیادی را تجربه کرده است ،لیکن سیر تحوالت تدوین این
سیاستها تکاملی بوده است .در دوره بعد از جنگ دوم جهانی عمده
سرمایه گذاریهای انجام شده بر پایه موافقت نامههای تنظیم شده
میان دولت میزبان و سرمایه گذاران خارجی استوار بوده است که
محوری ترین رفتار در این موافقت نامهها ارائه امتیازات

0

ویژه به
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Christoph schreuer, Investment, international law, Oxford university press,
2011. Pp. 10-21.
25
Concession

43

سرمایه گذاران بوده است که مشوق های ویژه  ،یک جانبه و وسیعی را
به انها می داد و به تبع ان کنترل دولت میزبان را در حوزه پروژه
محدود میساخت.

در دهه  ، ۱ 5به تدریج دولتهای میزبان در کشورهای در
حال توسعه توجه خویش را همزمان به جذب بیشتر منابع مالی
بینالمللی و اعمال قواعد حاکمیتی ،متضمن منافع ملی معطوف
نمودند .این وضعیت تحت عنوان «نظم جدید اقتصاد بین المللی»
شناخته میشود و محور این رفتار بر پایه دکترین حاکمیت دائمی بر
منابع طبیعی استوار بود.

در دهه های  ۱85و  ۱۱5این دکترین به تدریج با شکست
مواجهه شد و این دسته از کشورها به سمت سیاستهای عمل
گرایانه

8

جدید حرکت کردند که محور اصلی این سیاستهای عمل

گرایانه جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی بود.

این گرایش جدید بیشتر تحت تاثیر تشخیص جذب سرمایه
گذاری خارجی و نقش غیر قابل انکار آن در توسعه اقتصادی بود .این
New International Economic Order (NIEO( .
Natural Recourses, Permeant Sovereignty Over.
28
Pragmatism
26
27

44

گرایش  ،در عین حال تحت تاثیر جریان جهانی شدن ۱هم قرار داشت
که بر تقوق اقتصاد بازار محور 5و همچنین خصوصی سازی خدمات
عمومی که قبالً دولتی تلقی می شدند ،استوار بود.
بر پایه این تحوالت کشورهای در حال توسعه حرکت پرشتاب
و رقابت آمیزی را برای تدارک محیط سرمایه گذاری مطلوب
آغاز کردند .جریان محوری این حرکت پرشتاب  ،تدوین
سیاست هایی بود که حفاظت های حقوقی /مقرراتی را برای
سرمایه گذاران خارجی فراهم کرد .این حفاظت های حقوقی با
هدف ایجاد ثبات در شرایط حقوقی بود که قرار بود سرمایه
گذاران خارجی تحت آن شرایط سرمایه گذاری کنند.

عمده تمرکز این سیاستهای جدید اعمال و ارائه حفاظت های
مقرراتی/حقوقی بر محورهای اصلی شامل بهبود و ارتقاء کیفیت
مدیریت عمومی  /دولتی داخلی  ،افزایش شفافیت نظام مقرراتی/
حقوقی داخلی

و طراحی یک نظام موثر و کارای حل و فصل

اختالفات استوار بود.

29

Globalization
Market Economy
31
Favorable Investment Climate
32
Local Public Administration
33
System of Local Regulations
34
System of Dispute Settlement
30
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بسیاری از کشورها دستورالعملهای سرمایه گذاری

0

را

تصویب کردند تا شفافیت را با محیط مطلوب برای سرمایه گذاری
خارجی ترکیب کنند .عالوه بر این دولت های میزبان سرمایه  ،اضافه
بر ارائه ضمانتهای کافی بر پایه حقوق داخلی ،ضمانتهای حقوقی
بین المللی را به سرمایهگذاران خارجی ارائه دادند .ریشه و جهتگیری
این دسته از ضمانتهای بین المللی عمدتا در معاهدات دو یا چند
جانبه بین المللی بود.

منابع حقوق بين المللي سرمايه گذاري
 )6معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري

معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ( )BITمهمترین منبع و پایه
اصلی قانون سرمایه گذاری – بین المللی – معاصر است .اولین معاهده
از این جنس توسط آلمانها در سال  ۱0۱میالدی تدوین شد و
بالفاصله کشور سوییس در سال

 ۱چنین معاهدهایی را امضا کرد ؛

و به تدریج تبدیل به یک جریان عمومی شد .در سال  558میالدی
تعداد این معاهدات به 55
آلمان با 0

معاهده در سطح جهان رسید .در این سال

معاهده ،چین با

معاهده و سوئیس با

معاهده در

رتبه باال قرار دارند .کشورهای در حال توسعه نیز در تدوین این دسته

Investment Codes
Bilateral and Multinational Treaties

46

35
36

از معاهدات به ویژه در میان خود ،شتاب گرفتند .باید توجه داشت که
برخی از موافقت نامههای تجارت آزاد

( )FTAsشامل مواردی بود

که به حمایت از سرمایه گذاری نیز ربط داشت.

رویکرد کلی این معاهدات بر تدارک و ارائه تضمینهای موثر به
سرمایه گذاران خارجی از سوی دولت میزبان استوار بود ؛ و به تعهدات
صریح و متقابل سرمایهگذاران خارجی اشارهایی ندارد و یا کمتر
متمرکز است .مثالً در این موافقت نامهها به تعهدات عمومی
سرمایهگذاران خارجی و التزام آنها به قوانین داخلی دولت میزبان
اشاره کلی دارد .رعایت وظایف مشخص توسط سرمایه گذاران نظیر
حقوق بشر و استانداردهای زیست محیطی و نیروی کار نیز در چنین
معاهداتی قابل ردیابی است.

محتوی و رویکردهای موافقت نامه های دوجانبه بین المللی ؛
اصول و تعهداتی را در بر میگیرد که شامل :اصول پذیرش سرمایه
گذاری 8؛ تعریف وسیع و جامع از سرمایه گذاری؛ ارائه ضمانتنامه بر
پایه رفتار منصفانه و یکسان

۱

()FET؛ ارائه تضمین های کافی در

برابر بروز رفتارهای تبعیض آمیز و مستبدانه( 5بر پایه اصول رفتار
37

Free Trade agreement
Admission of Investment
39
Fair and Equitable Treatment
40
Arbitrary and Discriminatory Treatment
38

47

ملی)؛ رفتار دولت کامله الواد ؛ ارائه تضمین در صورت بروز مصادره ؛
ارائه تضمین برای جریان انتقال آزاد پرداخت ها ؛ نحوه حل و فصل
اختالفات فی ما بین دولت های متعاهد؛ حل و فصل اختالفات میان
دولت میزبان و سرمایهگذاران با توجه ویژه به موضوع داوری است .اگر
چه رویکرد و محتوای همه معاهدات دوجانبه مشترک است و شامل
محتوی و مواد اصلی ذکر شده در باال می شوند؛ ولی هر یک از آنها
یک موجودیت مستقل دارند و باید به صورت مورد خاص و ویژه مورد
مالحظه قرار بگیرند .

 -معاهدات چند جانبه

اولین تالشها برای تدوین معاهده چند جانبه بین المللی با
هدف حمایت از سرمایهگذاری خارجی به پیش نویس The Abs-
 Shaw cross Draftدر دهههای  ۱05و  ۱ 5باز میگردد .در بین
سالهای  ۱۱0و  ۱۱8سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ()OECO
ابتکار جدیدی را بر تدوین موافقت نامه چند جانبه بین المللی

0

( )MAIمطرح کرد که به موفقیت دست پیدا نکرد.

41

Most-Favored-Nation
Expropriation
43
Arbitration
44
Munhlinki P. , Ortino F. , Schreuer C. , international investment law, Oxford
university press, 2008.
45
Multilateral Agreement on Investment
42
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این عدم موفقیت به دالیل متعددی ربط داشت که مهمترین
آن مخالفت وسیع سازمانهای غیر دولتی( )NGOو همچنین مخالفت
دولت فرانسه برای حفظ و حمایت از فرهنگ فرانسوی بود .تالش
بعدی در چهارچوب سازمان تجارت جهانی ( )WTOدر سال ۱۱
آغاز شد که تا اواخر سال  55به دراز کشید .دلیل عمده این تطویل ؛
در مخالفت کشورهای در حال توسعه ریشه داشت که اعتقاد داشتند
یک معاهده چند جانبه می تواند فضای مقرراتی را برای آنها محدود
کند.

به طور همزمان چنین ترتیباتی در سطوح منطقه ای در حال
رشد بود .برای مثال موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی
( )NAFTAدر سال  ۱۱بود که بر دو موضوع تجارت و سرمایه
گذاری تمرکز داشت .بعد از ان معاهده منشور انرژی ( )ECTبود که
در سال  ۱۱8الزم االجرا شد و همه سطوح منطقه ایی و حوزه های
بخشی را در بر می گرفت .این معاهد بین کشورهای اروپایی با روسیه ؛
کشورهای جدید اروپای شرقی و آسیای مرکزی در حوزه انرژی بود .تا
بحال  8کشور این معاهده را تایید کرده اند .روسیه آن را امضا کرده
است ولی هنوز تایید  /تصویب نکرده است .این معاهده عالوه بر انرژی

North American Free Trade Agreement
The Energy Charter Treaty

49

46
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به حوزه های تجارت به ترانزیت ،اثربخشی انرژی و حل و فصل
اختالفات می پردازد. 8

از جمله سایر موافقت نامه هایی که موضوع سرمایه گذاری را
پوشش می دهند می توان از موافقت نامه میان اتحادیه ملت های
آسیای شرقی ( ،)ASEANپروتکل مستعمراتی برای حمایت و ارتقاء
سرمایه گذاری ()MERCOSUR؛ و موافقت نامه تجارت آزاد
جمهوری دومینکن -امریکای مرکزی -و ایاالت متحده ()CAFTA
نام برد.

معاهدات چند جانبه بین المللی دیگری در حوزه های تخصصی
قانون سرمایه گذاری وجود دارند .برای مثال کنوانسیون حل و فصل
اختالفات بین المللی میان دولت ها و ملیت هایی از سایر دولت ها

۱

( )ICSIDکه چهارچوب هایی مشخصی را برای حل و فصل اختالفات
از طریق داوری و مصالحه ،05تدارک کرده است .کنوانسیون میگا

0

( )MIGAچهارچوب های مشخصی را برای بیمه ریسک های سیاسی
ایجاد کرده است.
Julie A. Maupin, Transparency in International Investment Law: The Good,
the Bad, and the Murky, (Cambridge University Press 2013,
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Convention on the Settlement of Disputes
Conciliation
51
Multilateral Investment Guarantee Agency
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معاهدات بين المللي ،ابعاد اجرايي

دادگاههای سرمایه گذاری عمدتاً به کنوانسیون وین در مورد
حقوق معاهدات ( ) ۱ ۱متکی هستند و بویژه بر پایه مفاد مواد

و

 ،این دسته از اختالفات را تفسیر می کنند .با این وجود برخی
دولت ها هنوز محدودیت های اعمال شده در مقوله حاکمیت ملی در
تفسیر ،این معاهدات را قبول ندارند .از طرفی حقوق بین المللی
عرفی  0در قانون سرمایه گذاری دارای نقش مهمی هستند و در حوزه
هایی نظیر رد رسیدگی قضایی

0

و تعیین حوزه های ملیت سرمایه

گذاران بر پایه معاهدات نقش آفرینی می کنند.

در عین حال استانداردهای غیر الزام آوری وجود دارند که
بوسیله تعدادی از سازمانهای بین المللی بعنوان راهنما یا دستورالعمل
های رفتاری  0دسته بندی شده اند .برای مثال می توان از راهنمای
بانک جهانی در مورد رفتار در حوزه سرمایه گذاری سرمایه گذاری
خارجی که در دو مرحله و در سال  ۱۱و  5 5تدوین شد ،و راهنمای
 OECDدر خصوص بنگاه های اقتصادی چند ملیتی در سال  555و

52

Customary International Law
Denial of Justice
54
Codes of Conduct
53

51

همچنین تدوین دستورالعمل بی نتیجه سازمان ملل در خصوص
شرکتهای چند ملیتی نام برد.

همانطور که اشاره شد الزامات ناشی از حقوق قراردادی  ،از
جمله شاخص های ارزیابی  ،توسط دادگاه های بین المللی است.
قراردادهای متعددی بین دولت ها و سرمایه گذاران خارجی منعقد می
شود که شامل اشکال مختلف و متنوعی می شوند .از جمله چنین
قراردادهایی می توان به  :سرمایه گذاری مشترک

00

 ،موافقت نامه

مشارکت در تولید 0؛ قرارداد ارائه خدمت 0؛ ساخت ،بهره برداری و
انتقال08؛ و قراردادهای ساخت و بهره برداری و مالکیت 0۱اشاره کرد.

مهمترین بخش این قراردادها موضوع انتخاب قانون /یا ماده
قانون منتخب است .دولت میزبان  ،حقوق داخلی را ترجیح می دهد و
سرمایه گذاران خارجی به نظام حقوقی متمایل هستند که از ثبات و
امنیت برخوردار باشد و مشمول تغییرات یک جانبه در قانون دولت
میزبان نشود .لذا عمال در این گونه قراردادها ارجاع به قانون شامل
طیف متنوعی از ارجاع به حقوق داخلی تا حقوق بین المللی را در بر
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Joint Ventures
Production-Sharing Agreements
57
Service Contracts
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)Build, Operate, and Transfer (BOT
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)Build, Operate and own (Boo
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می گیرد .این دسته از حمایت های بین المللی بر نحوه ورود سرمایه
خارجی متمرکز است و خارجی بودن سرمایه گذار عمدتاً با توجه به
ملیت وی تعیین می شود و به ریشه های ورود سرمایه /منبع  /ربط
ندارد. 5

مطابق با حقوق عرفی بین المللی  ،دولت ها مسئول پذیرش
سرمایه گذاری هستند و حتی در حایی که دولت ها جریان آزاد
سرمایه گذاری و ثبت آن را رویه خود کرده باشند باز هم همان نگرش
در مورد آنها وجود دارد .عمده کشورهای اروپایی حق آزادانه پذیرش
را بر پایه معاهدات خود ندارند و پذیرش سرمایه گذاری بر پایه
مقررات دولت ها انجام می شود.

امریکا و کانادا و ژاپن سیاست های پذیرش متفاوتی را در
معاهدات خود اعمال می کنند .مقررات پذیرش در میان آنها عمدتاً به
اعمال محدودیت های اقتصادی ربط پیدا می کند که بعنوان فهرست
منفی از آنها یاد می شود .در برخی دیگر از کشورها پیش نیازهای
اقتصادی نظیر صادرات ،انتقال تکنولوژی ،الزام به داشتن شریک
داخلی را بعنوان شرایط پذیرش اعمال کرده اند.
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Hornsey G., “foreign investment and international law” the international law
quarterly, vol.3, N0. 4, 2014, PP. 552-561.
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بطور خالصه معاهدات بین المللی ؛ بویژه از نوع دو جانبه ؛
حمایت های مشخصی را اعمال می کنند که به رفتار منصفانه و یکسان
( )FETمشهور هستند ،که شامل رفتار برابر ،حمایت و ایجاد امنیت
کامل ،حمایت در برابر رفتار تبعیض آمیز و مستبدانه ،مصادره ،
رفتارهای ملی و رفتار دولت کامله الوداد می شود .کلیه این اصول
تحت عنوان مواد پوششی  /چتر حمایتی گنجانیده می شوند.

بیمه ریسک های سرمایه گذاری بویژه ریسک های سیاسی
سرمایه گذاران خارجی یکی از ابزارهای مهم اطمینان بخشی به
سرمایه گذاران خارجی است .در برخی از کشورهای نهادهای تخصصی
و متمرکزی برای این هدف ایجاد شده اند .برای مثال در آمریکا این
وظیفه بعهده شرکت سرمایه گذاری خصوصی ماوراء بحار ()OPIC
است که از دولت هم کمک /سوبسید دریافت می کند ،اما مورد مشابه
آن در آلمان از کمک های دولت بی بهره است.

ریسک های تحت پوشش مزبور عمدتاً شامل مصادره  ،عدم
تسعیرپذیری نرخ ارز و اعمال فشار یا خشونت های سیاسی است.
Umbrella Clauses
Overseas Private Investment Corporation
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دوره این پوشش ها توسط دولت ها عمدتاً بیست ( ) 5سال است ولی
این دوره پوشش بیمه ایی توسط شرکت های بخشی خصوصی کوتاه
تر است .برخی از دولت ها هم از طریق بیمه اتکایی به شرکت های
بیمه ایی بخش خصوصی کمک می کنند .

دو نهاد بین المللی وابسته به بانک جهانی نقش مهمی در
ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاران خارجی تدارک کرده اند .میگا
( )MIGAکه وظیفه بیمه ریسک های سیاسی را بر عهده دارد ،و در
جایی وارد می شود که اوالً بین این نهاد و کشور میزبان موافقت نامه
دو جانبه وجود داشته باشد و ثانیاً پروژه سرمایه گذاری مورد نظر قبالً
به وسیله دولت میزبان تصویب شده باشد.

از طرفی از منظر سرمایه گذار خارجی یکی از مهمترین بخش
های حمایت بین المللی از وی به حل و فصل اختالفات سرمایه گذاری
ربط پیدا می کند و پذیرش داوری بین دولت میزبان و سرمایه گذار
یک رفتار معمول در معاهدات سرمایه گذاری و تعهدات قراردادی
است .عمده داوری های سرمایه گذاری در چهار چوب مرکز بین المللی
حل و فصل اختالفات بین المللی )ICSID( 0وابسته به بانک جهانی

UNCTAD, “Reform the international law: an action plan”, chapter IV, 2015.
International Center for Settlement Disputes
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رخ می دهد .مضافاً یک مرکز داوری ویژه است که بر اساس مقررات
داوری توسط کمیسیون حقوق تجارت بین المللی ()UNCITRAL
به تصویب رسیده است و این وظیفه را انجام می دهد.

فصل چهارم  :راهنماي اوليه عمل براي قانون سرمايه گذاري خارجي

كليات
یکی از منابع معتبر و غیر الزام آور در مورد کلیدی ترین
شاخص های مورد نظر در مورد سرمایه گذاری خارجی راهنمایی است
که توسط کمیته توسعه 8و به توصیه بانک جهانی ،شرکت تأمین مالی
بانک جهانی (  )IFCو آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری
( )MIGAو با هدف ایجاد چارچوبی مشخص برای تدوین حقوق و
رفتارهای عام و مشترک در حوزه ارتقاء و جذب سرمایه گذاری
خارجی تدوین شده است. ۱

براین اساس کارگروهی تخصصی توسط رییس بانک جهانی
تشکیل شد تا با بررسی دقیق وضعیت و ابزارهای حقوقی موجود و
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Ad Hoc Arbitration
United Nations Commission on International Trade Law
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Development Committee
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World Bank, world bank guideline on the treatment of foreign direct
investment, the development committee, 1993.
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56

ادبیات نظری وابسته به آن و با بهره گیری از تجربیات اقدامات موفق

5

نهادهای مختلف در سطح جهان ؛ راهنمای عملی را تدارک کنند تا
چارچوبی عام و عمومی را شناسایی کنند ،که اصلی ترین شاخص های
مورد نظر را در ارتقاء سرمایه گذاری مستقیم خارجی که برای همه
اعضاء /کشورها به صورت مشترک ضروری و قابلیت کاربرد داشته
باشد را استخراج نمایند.

نگرش حاکم در این راهنما که اولین تالش این بانک برای نظم
بخشی به الگو های رفتاری – حقوقی در حوزه سرمایه گذاری خارجی
توسط این نهاد چند جانبه یبن المللی محسوب می شود ؛ به صورتی
بوده است که توصیه های آن به گونه ایی استخراج شود که به عنوان
یک الگویی عام برای همه کشورهای عضو ،قابلیت کاربرد پذیری
داشته باشد .براین اساس این رهنمای عمل یک گام بلند و تکامل
یافته در شناسایی و تعریف قالب های رفتاری بین المللی برای جذب
سرمایه گذاری خارجی محسوب می گردد که عمده ترین هدف آن
طراحی نظاماتی حقوقی  -رویه ای است تا یک محیط سرمایه گذاری
مطلوب و خالی از ریسک غیرتجاری را برای همه کشورهای عضو
توصیه کند  ،تا بتوانند اطمینان های کافی را برای سرمایه گذاران بین
المللی فراهم نمایند.
Best Practice
Non- Commercial Risk
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از آنجایی که این راهنمای عمل متضمن موثرترین شاخص های
تعیین کننده در رفتارهای دولت میزبان برای ترسیم فضای مطلوب در
جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می گردد ،در طی سالهای اخیر
مورد استناد و استفاده بسیاری از دولت ها ،شرکت های مشاوره
سرمایه گذاری و غیره قرار گرفته است  .این پژوهش سعی دارد تا در
این بخش محوری ترین اصول مورد توجه این راهنما را بعنوان یکی از
پایه ای ترین اسناد بین المللی در این خصوص مورد توجه قرار دهد.

اصول حاکم بر این راهنما به خودی خود حاوی نکات قابل
توجهی است  .نخست آنکه توصیه های مندرج در این راهنما ناقض
معاهدات دو یا چند جانبه بین المللی و یا سایر ابزارهای بین المللی
درخصوص سرمایه گذاری خارجی نیستند  ،دوم آنکه هر گاه از مفهوم
« دولت» استفاده می کند شامل دولت و هر نهاد و موسسه وابسته
به دولت هم خواهد بود و سوم اینکه منظور از « ملیت ها» شامل هر
شخص حقیقی و حقوقی خواهد بود .در ادامه مهتمرین شاخص ها و
رویکرد های پیشنهادی این راهنمای عمل را تشریح می کنیم.

- State
- National's
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*نظام پذيرش

ترتیبات و رویه های پذیرش یکی از نکات مهم در رفتار با
سرمایه گذاران در قوانین و مقررات سرمایه گذاری ملی و یا سرمایه
گذاری خارجی است  .اگرچه نگرش عام حاکم بر دولت ها تسهیل نظام
پذیرش

و انجام روان و شفاف سرمایه گذاری توسط اشخاص و یا

دولت هایی ثالث است و سعی می کنند تا از اعمال رفتارهای دوگانه،
پیچیده و غیر ضروری برای پذیرش سرمایه گذاری اجتناب کنند ،اما
هر دولتی بر پایه اولویت های برنامه های اقتصادی و اجتماعی خویش،
مقررات متنوعی را برای پذیرش سرمایه گذاری وضع می کند.

اگرچه هر دولتی حق دارد تا در تدوین مقررات حاکم بر
پذیرش سرمایه گذاران خارجی بر پایه اولویت های خود عمل کند ،اما
الزم است از اعمال پیچیدگی رویه ایی و غیر شفاف پرهیز کند  ،چرا
که اعمال الزامات متکثر و پیچیده در پذیرش  ،اغلب محرک سرمایه
گذاری نخواهد بود.

Admission
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در عین حال دولت ها می توانند رهیافت فهرست محدود
کننده 0را انتخاب کنند  ،که براین اساس سرمایه گذاری در فعالیت ها
غیر از این فهرست ،نیاز به اخذ مجوز نخواهد داشت و صرفا سرمایه
گذار باید قواعد عام قانونی و مقرراتی را بر پایه اصول تعریف شده در
سرمایه گذاری ملی رعایت نماید.

اگرچه راهنمای عمل بانک جهانی فرآیند پذیرش آزاد

را

توصیه می کند اما در عین حال تایید می کند  ،تحت شرایط ذیل می
توان پذیرش یک سرمایه گذاری درخواست شده را رد کرد:
الف) بر پایه نظریه دولت  ،این سرمایه گذاری با الزامات شفاف
و تعریف شده از امنیت ملی

در تضاد باشد

ب) تقاضای سرمایهگذاری متوجه بخشهایی باشد که بوسیله
قوانین دولت میزبان آن را برای ملیتهای خود هم محدود کرده است.
این مالحظات می تواند بر پایه اهداف توسعهایی دولت میزبان و یا به
دلیل ضرورتهای ناشی از منافع ملی تدوین شده باشند. 8
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Free Admission
National Security
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Ashoka Mody, foreign direct investmentand and world economy, Routledge,
2007, pp: 92-111.
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در عین حال باید توجه داشت که محدودیتها و مقررات
اعمال شده برای سرمایهگذاری ملی از منظر سیاستگذاری عمومی، ۱
بهداشت عمومی و حمایت از محیط زیست باید به طور مساوی برای
سرمایهگذاران خارجی هم اعمال شود .به هر صورت الزم است که هر
دولتی قواعد پذیرش خود را بر پایه شرایطی که در باال تشریح شده
است را به صورت ادواری در قالب کتاب راهنمای سرمایهگذاری منتشر
نماید .این کتاب باید شامل قواعد و مقررات ناظر بر پذیرش
سرمایهگذاری خارجی و سایر سیاستهای سرمایهگذاری و نظایر آن
باشد.

نحوه رفتار

1

راهنمای بانک جهانی تاکید دارد دولتهای عضو باید رفتارهای
استانداری را تعریف کنند که برای ارتقاء همکاریهای بینالمللی خود
و با استفاده از ابزار سرمایهگذاری خصوصی خارجی  ،فرایند ایجاد،
اقدام ،مدیریت ،کنترل و تعیین حقوق این دسته از سرمایهگذاریها را
به نحوی سامان دهند  ،که بدون هیچ گونه پیش داوری برای همه قابل
اعمال باشد و در عین حال با موازین حقوق بینالملل هم سازگار باشد.

Public Policy
Treatment
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در عین حال هر دولتی می تواند انجام سرمایهگذاری توسط
اشخاص یا سایر دولت ها را بر مبنای رفتار منصفانه و مساوی  8و بر
پایه استانداردهای پیشنهاد شده این راهنما انجام دهد .باید توجه
داشت که اشاره صرف به رفتارهای منصفانه و مساوی در قوانین ملی
کافی نیست و باید به الزامات و حوزه های مورد توجه سرمایه گذاران
خارجی اشاره شود.

باید توجه داشت که دولت ها در عین حمایت از امنیت
شهروندان /اشخاص خود ،باید رفتار منصفانه و مساوی را در
حوزههایی نظیر حقوق مالکیت معنوی  ،8صدور مجوز پذیرش،
مجوزهای صادرات و واردات ،اجازه استخدام نیروی کار و صدور مجوز
ویزای ورود برای بکارگیری کارکنان خارجی و سایر موضوعات مرتبط
رفتار با سرمایهگذاران خارجی را بر مبنای الزامات رفتار منصفانه و
مساوی و یکسان با سرمایه گذاران ملی رعایت نماید .در همه موارد
ذکر شده ،حمایت کامل و امنیت الزم را منطبق با حقوق سرمایه گذار
در ارتباط با مالکیت ،کنترل و مزایای اموال خود که شامل حقوق
مالکیت معنوی هم خواهد شد ،اعمال نماید و در عین حال تمایزی
میان سایر ملیتهای سرمایه گذاران خارجی قائل نشود.

Fair and Equitable Treatment
Property Rights
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این الزام به رفتار یکسان و منصفانه در حوزه هایی که در باال
تعریف شده است ،شامل ترتیبات مقرر میان دولتهایی که ترتیبات
خاص مقرراتی فی مابین نظیر اتحادیه گمرکی  8و یا موافقت نامه حوزه
تجارت آزاد  8دارند ،نخواهد شد.

در مورد بکارگیری نیروها و کارکنان خارجی توسط سرمایه
گذاران خارجی ،و اعمال رفتارها و اقدامات باال ،دولتهای عضو در
عین حال باید ،اجازه چنین رفتارها و مجوزهایی را با هدف اینکه
عملیات سرمایهگذاری خارجی از سرمایهگذاریهای پذیرش شده بدون
گسست انجام شود ،تدارک کنند ،و اقدامات موثری انحام دهد تا
بکارگیری پرسنل خارجی برای بنگاه سرمایه پذیر به نحو موثری و به
سهولت انجام شود.

اگر چه دولتهای میزبان تمایل دارند تا از نیروی کار داخلی
توسط سرمایهگذاری خارجی استفاده شود ،اما انعطاف بازار کار 80یک
عالمت موثر و مثبت به سرمایهگذار خارجی است .مضافاً اینکه دولتها
باید آزادی سرمایهگذار در استخدام مدیران ارشد خود را بدون در نظر
گرفتن ملیت آنها فراهم کند.
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Customs Union
Free Trade Area Agreement
85
Labor Market Flexibility
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یکی دیگر از شاخصهای مهم مورد توجه در راهنمای عمل
بانک جهانی موضوع نقل و انتقاالت سرمایه و عایدات آن چه در مورد
پرداخت های نیروی کار و خواه به طور کلی در مورد سرمایهگذاری
است .بر این اساس  ،هر دولت میزبان سرمایه باید در خصوص
سرمایهگذاری های خصوصی انجام شده در قلمرو خود شرایط زیر را
فراهم کند:

الف) به آسانی اجازه نقل و انتقال منظم و ادواری بخش قابل
قبول حقوق و دستمزدهای اشخاص خارجی را بدهد ،و شرایطی را
فراهم کند که فرایند نقد شدن سرمایهگذاری یا خاتمه کار پیش از
موقع کارکنان خود را بدهد و در عین حال اجازه بدهد تا همه پس
اندازهای ناشی از چنین حقوق و دستمزدها سریعاً قابل انتقال باشد؛
ب) به آسانی فرایند نقل و انتقال درآمدهای خالص  8بدست
آمده از این سرمایهگذاری را بدهد؛
ج) اجازه بدهد تا مجموعه تعهدات ضروری ناشی از
پرداختهای سررسید شده قراردادی/بدهیها و یا سایر تعهدات
قراردادی سرمایهگذار در ارتباط با سرمایهگذاری انجام شده را به
محض سررسید آنها انتقال دهد و پرداخت کند،
Net Revenues
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86

د) هنگام نقد کردن یا فروش سرمایهگذاری (خواه همه یا
جزیی از آن) ؛ دولت باید اجازه بازگشت سرمایه

8

و انتقال جریان

خالص چنین نقدینگی یا فروش آن و همه افزایش بهای آن دارایی
های

88

متناسب با آن را به صورت یکجا بدهد.

در همین راهنما به موارد استثنایی اشاره میکند که دولتها با
کسری منابع اعتباری 8۱برای این نقل و انتقاالت مواجهه هستند ،که
در این صورت ،این انتقال میتواند به صورت قسطی ۱5و در ادوار
مشخص انجام شود ،ولی این اقساط دورهایی باید تا سر حد ممکن
کوتاه باشد ،و در هر صورت  ،این اقساط نباید بیش از پنج سال طول
بکشد و باید بهره متناسب با آن را پرداخت نماید.

یکی دیگر از شاخصهای مهم این راهنما به نحوه تسعیر ارز
میپردازد .بر پایه این راهنما این نقل انتقاالت باید در قالبهای ذیل
انجام شود :الف) به صورت ارزی که سرمایهگذار آورده است  ،اگر
تسعیرپذیر  ۱باشد ،و در غیر این صورت به ارزهای دیگری که بوسیله
صندوق بین المللی پول تعیین و قابل تسعیر است ،و یا هر ارز دیگری
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Accretions
89
Stringencies
90
Installments
91
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که مورد قبول سرمایه گذار است ،و ب) هزینه نرخ تبدیل بازار قابل
دسترس

۱

در زمان این نقل و انتقال  :این نقل و انتقاالت از طریق

بانک مرکزی کشورهای میزبان سرمایه و یا هر نهاد دولتی مجاز دیگر
که توسط دولت میزبان تعیین شده است صورت می گیرد .این
ترتیبات مرتبط با نقل و انتقاالت ؛ به هر گونه جبران خسارت برای
پرداخت غرامت ناشی از جنگ و کشمکش های نظامی  ،انقالب و یا هر
ترتیبات دیگری برای جبران خسارت قابل تسری خواهد بود.

در همین حوزه ها  ،راهنمای بانک جهانی توصیه های فرعی
دیگری را هم دارد که رویه های فوق را تکمیل می کند .این موارد
شامل ؛ اجازه دولت میزبان بر انجام سرمایه گذاری های مجدد

۱

در

قلمرو خود و اجازه فروش یا نقد کردن این سرمایه گذاری ها و به
بکارگیری ابزارهای مناسب برای جلوگیری از فساد اداری در عملیات
اقتصادی -تجاری و افزایش شفافیت

۱

و محاسبه پذیری ۱0در حوزه

کار سرمایه گذاری خارجی می شود.

راهنمای مزبور هیچ توصیه ایی برای اعمال معافیت های
مالیاتی و یا مشوق های مالی ندارد ،چرا که توجیه پذیری چنین
92

Applicable market Rate of Exchange
Reinvestment
94
Transparency
95
Accountability
93
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رفتارهایی را به سیاست های دولت میزبان ربط می دهند  ،اما اعطای
چنین مشوق هایی را برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی به طور
مشابه توصیه می کند .این راهنما معتقد است که نرخ های منطقی و با
ثبات مالیاتی می توانند مشوق های بهتری از معافیت های مالیاتی
باشند  ،که می توانند زمینه ساز نرخ نامطمئن و اضافی شوند.

*مصادره و یا خاتمه قرارداد ها
یکی از بخش های مهم در راهنمای عمل بانک جهانی  ،مباحث
مرتبط با مصادره
قراردادها

۱8

۱

یا انجام تغییرات یکجانبه  ۱و یا خاتمه دادن به

است .این راهنما به طور اصولی معتقد است که هیچ

دولتی هیچ سرمایه گذاری خصوصی خارجی را در قلمرو خود مصادره
نمی کند و یا در اتخاذ رویه های مشابه خودداری خواهد کرد ،مگر
آنکه این اقدام بر پایه موازین قانونی و حفظ منافع عمومی صورت
پذیرد و این اقدام نباید بر پایه ملیت ها  ،تبعیض قائل شده باشد و در
عین حال خسارت ۱۱ناشی از این اقدام را بپردازد.

رویه دولت ها در پرداخت غرامت یا خسارات در قبال مصادره
اموال دارایی های سرمایه گذاری خارجی مهم و تعیین کننده است.
Expropriation
Unilateral Alterations
Termination of Contracts
Compensation
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این خسارت باید بر پایه ارزش بازاری منصفانه

55

و بالفاصله قبل از

زمان مصادره و یا تصمیم به مصادره محاسبه شده باشد .محاسبه این
ارزش باید مورد تفاهم میان دولت و سرمایه گذار خارجی باشد و یا
بوسیله دادگاه یا یک نهاد سوم مورد تفاهم میان آنها تعیین شده
باشد.

با این وجود محاسبه ارزش بازاری خود یک مسأله تعیین
کننده در رفتار دولت ها و بر پایه وضعیت بنگاه اقتصادی سرمایه گذار
خارجی خواهد بود که می تواند بر پایه اصول ذیل به سرمایه گذار
خارجی پرداخت شود:
 -برای یک بنگاه اقتصادی موفق

5

که سابقه سودآوری آن

اثبات شده است  ،بر پایه ارزش تنزیل شده جریان نقدینگی

5

 برای بنگاهی که دارای وضعیت موفق اقتصادی ثابت شدهایی نیست ،و عملکرد آن مبین فقدان سودهی است ،بر پایه ارزش
نقدشوندگی

5

 برای سایر دارایی های بر پایه الف) ارزش جایگزینب) ارزش دفتری

50

5

و یا

به صورتی که این ارزش اخیراً ارزیابی شده باشد و

یا در زمان تصاحب بنگاه ارزشیابی شده باشد.
100

Fair market value
Going Concern
102
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این جبران خسارت  ،زمانی « موثر»

5

قلمداد می شود که به

همان ارزی که سرمایه گذار سرمایه خود را وارده کرده است پرداخت
شود ؛ بویژه آنکه آن ارز قابل تسعیر باشد ،و یا این پرداخت به اسعاری
باشد که توسط صندوق بین المللی پول تعیین شده اند و یا به ارزی
تسعیر شوند که مورد قبول سرمایه گذار باشند.

به هر صورت این جبران خسارت باید در شرایط عادی «
سریع»

5

صورت بگیرد و پرداخت آن بدون تأخیر باشد  .بدیهی است

در مواقعی که دولت میزبان با شرایط ویژه ای مواجه باشد  ،که موجب
بروز مضایقی در تسعیر ارز باشد ،جبران خسارات می تواند در قالب
اقساط دوره ایی ،و تا حد ممکن کوتاه ،صورت بگیرد و در هر صورت
نباید بیش از پنج سال بکشد و محاسبه نرخ بهره در خصوص پرداخت
های با تأخیر باید محاسبه شود.

بدیهی است در مواردی که دولت میزبان خود طرف قرارداد با
سرمایه گذار خارجی است  ،ترتیبات جبران خسارات باید تحت
مقررات مندرج در قرارداد فی مابین تصمیم گیری می شود.
104
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Book Value
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* حل و فصل اختالفات

61

اختالفات میان سرمایه گذاری خارجی بخش خصوصی و دولت
میزبان ،به طور طبیعی می تواند از طرق مذاکره میان آنها ،دادگاه های
ملی و یا از طبق سایر مکانیزم های توافق شده شامل مصالحه

5۱

و

داوری مستقل الزام آور 5صورت بگیرد.

داوری مستقل هدف گذاری شده در این راهنما شامل هرگونه
داوری ویژه یا نهادی می شود که در مورد آن به صورت مکتوب میان
سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان تفاهم شده است.

بدیهی است در صورت توافق برای داوری مستقل ،دولت ها
ترغیب می شوند تا حل و فصل اختالفات خود را از طریق داوری تحت
کنوانسیون مرکز بین المللی حل و فصل اختالفات سرمایه گذاری
انجام دهند .بدیهی است در این صورت یکی از طرف ها باید عضو
کنوانسیون این مرکز ( )ICSIDباشند و یا از طریق « تسهیالت
مضاعف این مرکز»

در شرایطی که عضو آن نباشند ،استفاده نمایند.

108

Settlement of Disputes
Conciliation
110
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Ad hoc or Institutional Arbitration
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113
ICSID Additional Facility
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فصل پنجم  :توصيه هاي جديد مجامع بين المللي براي اصالح قانون سرمايه
گذاري

كليات

اقدامات سیاست گذاری در سطح بین المللی و بویژه در حوزه مجامع و
سازمان های بین المللی در سال های اخیر شدت بیشتری به خود
گرفته است .این اصالحات عمدتا برای تطبیق شرایط و محیط اقتصاد
ملی با وضعیت رقابتی موجود در جذب سرمایه گذاری خارجی از یک
سو و ایجاد تعادل و تطبیق شرایط اقتصاد ملی در مواجهه با بحران
های اقتصادی و مالی در سطح بین المللی از سوی دیگر بوده است.
یکی از این اقدامات و توصیه ها در حوزه سیاست گذاری و اقدامات
اصالحی توسط بانک جهانی صورت گرفت گرفت که در سال 5 5
منتشر گردیده است.
قوانین بر اساس عملکرد جوامع شکل می گیرند .برای مناسب و موثر
بودن قوانین سرمایه گذاری خارجی در سطوح ملی ،انها باید با
تغییرات جهانی و محیطی که در آن اعمال می شوند هم گام شوند.
قوانین سرمایه گذاری نیز از این قاعده مستثنی نیستند  .این "
راهنمای قوانین سرمایه گذاری" به منظور ترغیب مشارکت در سرمایه
گذاری توسط بانک جهانی و به منظور نشان دادن تحوالت این رشته
تهیه گردیده است .

114

World Bank, New world bank guideline on the treatment of foreign direct
investment, the development committee, 2010.
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این نکته قابل ذکر است که در راهنمای جدید بانک جهانی که تقریبا
دو دهه پس از راهنمای اول منتشر شده است ،عمده نکات و شاخص
های مورد ارزیابی ؛ که در فصل قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفت ؛
دارای شباهت های موضوعی و روش شناسانه است ؛ لیکن رویکرد
های مفهومی و توصیه های مندرج در ان با بهره گیری از دیدگاه های
جدید و روزامد موسسات وابسته به ان  ،و تجربیات حاصله توسط
سایر کشور های موفق در این حوزه  ،و همچنین تجربیات حاصله در
حل و فصل اختالفات بین المللی  ،و با تفصیل بیشتر و ذکر جزییات
قوی تر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .لذا اگرچه در این دو
گزارش و همچنین راهنمای انکتاد ؛ که در فصل بعدی به ان خواهیم
پرداخت  ،به لحاظ موضوع و شاخص های مورد توجه  ،تشابهاتی وجود
دارد ،لیکن بدلیل تمرکز و عمق نکات مطرح شده  ،و اهمیت انها ؛
تالش خواهد شد تا این دیدگاههای نوین را که یکی از پایه ای ترین
مستندات موجود  ،در اصالح قوانین کشور ها در سال های اخیر بوده
است ؛ در این جا با تفصیل و تمرکز بیشتری مورد ارزیابی قرار دهیم.
از اوایل دهه  ۱۱5هنجار ها و استاندارد های مورد انتظار سرمایه
گذاران از فضای سرمایه گذاری در سطح جهان تغییر پیدا کرده است .
یکی از اساسی ترین تغییرات ،تحت پوشش قرار گرفتن سیاست های
سرمایه گذاری داخلی و خارجی در قالب یک قانون سرمایه گذاری
است .این مسئله عجیبی نیست وقتی رژیم سرمایه گذاری داخلی و
خارجی که طی دهه ها از هم جدا و متمایز بودند ،در طی سالهای اخیر
به همگرایی با هم رسیده اند .ماهیت ،حوزه و سطح ضمانت های ارائه
شده به سرمایه گذاران در سالهای اخیر تحول یافته است .
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سرانجام تا بحران های مالی و اقتصادی اخیر ( ، ) 558اکثر اقتصادها
درهای خود را بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی گشوده بودند تا
جایی که کاربردی تر و دوستانه تر با سرمایه گذاران شدند ؛ و "لیست
منفی" – شامل لیست کوتاهی از بخش هایی که سرمایه گذاران
خارجی از ورود به آن منع شده بودند -جایگزین"لیست مثبت" که
سرمایه گذاران خارجی مجاز در سرمایه گذاری در آن بودند شدند.
این مثال هایی که از تحول قوانین سرمایه گذاری ذکر شد  ،منعکس
کننده بخش کوچکی از تحوالت بوجود آمده در سیاست های سرمایه
گذاری و فضای سرمایه گذاری است . 0در واقع قوانین سرمایه گذاری
و آئین نامه های اجرایی ان هنوز نقش تعیین کننده ایی در ایجاد و
معرفی محیط مطلوب برای جذب سرمایه گذاری خارجی ایفا می کنند.
تعاریف مختلفی از فضای سرمایه گذاری وجود دارد .صرف نظر اینکه
این تعریف چقدر جامع و مانع باشد ،اما به هر ترتیب فضای سرمایه
گذاری شامل عوامل اقتصادی ،زیر ساخت های فیزیکی و نهادی
مرتبط با سرمایه گذاری ،سیستم حقوقی و سیاست های اجتماعی-
اقتصادی مختلف ،به ویژه سیاست سرمایه گذاری است که ممکن است
به صراحت مشخص شده یا نشده باشند .
سیاست سرمایه گذاری منعکس کننده این است که حکومت ها از
سرمایه گذاری چه چیزی را دنبال میکنند .قانون سرمایه گذاری و
آئین نامه های اجرایی مرتبط به آن ،نمایانگر تدوین و اجرایی کردن
سیاست سرمایه گذاری ملی است .از این رو ،این نکته که سیاست
برای اطالع بیشرت در این خصوص رجوع کنید به ؛
Ashoka Mody, foreign direct investment and world economy,
Routledge, 2007, pp: 23-69.
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-

سرمایه گذاری و قوانین سرمایه گذاری متناظر با آن هماهنگی کافی با
هم داشته باشند  ،مسئله حائز اهمیتی است .وقتی سیاست سرمایه
گذاری یک تغییر بنیادین را تجربه میکند ،دولت باید در قوانین
سرمایه گذاری خود اصالح و بازبینی مناسبی انجام دهد تا در این
هماهنگی خللی برای سرمایه گذاران ایجاد نشود.
لزوما قوانین سرمایه گذاری مهمترین قوانین داخلی یک کشور
نیستند و از نظر سلسله مراتب نیز باالترین قوانین در چارچوب
حقوقی آن محسوب نمی شوند .بعالوه علیرغم اینکه اکثریت کشور
های عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) (OECDقوانین
سرمایه گذاری ندارند ،لیکن سهم عمده ای از سرمایه گذاری مستقیم
دنیا را جذب میکنند .بنابر این این سوال می تواند مطرح شود که
اهمیت قانون سرمایه گذاری چیست؟
از نقطه نظر توسعه اقتصادی قوانین سرمایه گذاری از دو نظر اهمیت
دارند  :اول  :اینکه کیفیت و مشخصات فضای سرمایه گذاری کشور را
نشان میدهند  ،چرا که این قوانین را میتوان بعنوان بخشی از توسعه
کشور و نشان دهنده بسته سیاست سرمایه گذاری کشور دانست.
همچنین این قوانین نقطه تمرکز مقامات اجرایی یک کشور در خصوص
انتظارات از سرمایه گذاران و رفتار با سرمایه گذاران را نشان می دهد.
دوم  :برخالف کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی و
توسعه ) (OECD؛ اقتصاد و چارچوب های حقوقی کشور های در حال
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توسعه هنوز در مراحل مختلف توسعه قرار دارند و نهاد های عمومی و
خصوصی این کشور ها هنوز در حال رشد هستند .
بنا براین ،به میزانی که دولت از سرمایه گذاری خارجی استقبال نشان
میدهد ،قوانین سرمایه گذاری آن نیز سیاست های سرمایه گذاری و
زیر ساخت ها یا محیط سرمایه گذاری آن را به صورت مختصر و یکجا
تحت پوشش قرار می دهد .وجود قانون سرمایه گذاری کمک میکنند
تا چارچوب شروطی که در ذیل آن کشور میخواهد سرمایه مستقیم
خارجی را جذب کند  ،مشخص شود.
متاسفانه تالش های گذشته در توسعه مدلی جهانی برای قانون سرمایه
گذاری با شکست مواجه شده و این موضوع عجیبی نیست  .قوانین
سرمایه گذاری نمایانگر شخصیت اقتصادی کشور ها شامل اولویت
های اقتصادی ،فرهنگی ،سیستم حقوقی و جایگاه توسعه اجتماعی و
اقتصادی آنهاست .بر اساس عملکرد موفق بسیاری از کشور ها در طی
دو دهه گذشته ،اصول راهنمای جدید قوانین مناسب سرمایه گذاری
توسط بانک جهانی ترسیم شده است.

بررسی و مطالعات مختلف نشان داده چارچوب حقوقی یک کشور
مولفه کلیدی تعیین کننده فضای سرمایه گذاری و جذابیت آن برای
سرمایه گذار خصوصی داخلی و خارجی است .چارجوب حقوقی
مهمترین و تنها مولفه برای جذب سرمایه گذاری نیست بلکه عوامل
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دیگر مانند فضای سیاسی ،شرایط اقتصاد کالن ،زیرساخت های
فیزیکی و شرایط اقتصادی ،سیاست های مالیاتی ،رویه های قانونی و
بازار کار و  ...همگی با هم در جذابیت بیشتر یا کمتر یک کشور برای
سرمایه گذاری نقش ایفا میکنند .
مرکز مشاوره خدمات فضای سرمایه گذاری)(IC

بانک جهانی که

مسئول اصلی تهیه کننده این راهنما است  ،مشاوره و کمک های فنی
در خصوص بسیاری از این مولفه ها به کشور های سراسر جهان ارائه
میدهند .این راهنما از این جهت مهم است که اوال همه تحوالت کشور
ها را در طی این سالها بویژه پس از گزارش دهه نود خود لحاظ نموده
است و ثانیا صرفا بر روی یکی از این مولفه ها مهم و تاثیر گذار یعنی
چارچوب های حقوقی سرمایه گذاری تمرکز دارد .
از طرف دیگر این توصیه ها در خصوص ایجاد و یا اصالح قوانین
سرمایه گذاری در اقتصاد های در حال توسعه و در حال گذاری است
که بانک جهانی توصیه به ترویج سرمایه گذاری خصوصی – داخلی و
خارجی -در آن اقتصاد ها را کرده است و از این حیث می تواند برای
اصالح قانون سرمایه گذاری کشورمان مفید و قابلیت اعمال باالیی
داشته باشد.
اگرچه این اقدامات می تواند به عنوان یک مدل یا الگو اقدام و عمل
برای تدوین و یا اصالح قانون سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد  ،و
اگر چه ممکن است یک مدل قانون سرمایه گذاری سودمند و شاید
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جهان شمول به نظر بیاید؛ اما به دالیل زیر از ارائه یک مدل برای
قانون سرمایه گذاری اجتناب کرده است :
 قانون سرمایه گذاری یک کشور باید منعکس کننده سیاستکالن سرمایه گذاری و قوانین جاری آن کشور باشد .ارائه یک
مدل از قانون سرمایه گذاری ان هم در حوزه خارجی  ،ممکن
است منجر به بوجود آمدن این ریسک شود که یک کشور از
این مدل بدون مطابقت دادن آن با سایر شرایط محیط
اقتصادی کشور شود که اینکار ممکن است به نتایج بدی منجر
شود .
 تالش های گذشته در ارائه یک قانون جامع و عام از سرمایهگذاری موفقیت آمیز نبوده است  .برخی کشور ها یک قانون
سرمایه گذاری دارند که پوشش دهنده سرمایه گذاری داخلی
و خارجی به طور هم زمان است ،در حالی که دیگر کشور ها
قانون سرمایه گذاری مختص به سرمایه گذاران خارجی دارند.



فضا و سياست هاي سرمايه گذاري

گروهی از عوامل مختلف تعیین کننده فضای سرمایه گذاری است  .این
فاکتور ها شامل چارجوب سیاست های اقتصاد کالن ،سیاست های
تجاری ،مالیاتی ،ارز خارجی  ،فضای کسب و کار ،ریسک های سیاسی
و حاکمیتی ،ساختار اداری دولت و مدیریت تنظیم رویه های مرتبط با
فعالیت های تجاری  ،چارچوب های حقوقی و قضایی وتوانایی آنها در
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محافظت از دارایی ها  ،حل و فصل اختالفات و کیفیت زیرساختهای
فیزیکی ،و حمل و نقلی ،زیرساخت های اداری سیستم آموزشی و
بانکی و نهاد های جامعه مدنی است.
سرمایه گذاران مختلف دیدگاه های متفاوتی در خصوص اهمیت این
مولفه ها در فضای سرمایه گذاری دارند اما به طور کلی تمامی این
مولفه ها اهمیت دارند .یک کشور به اطمینان خاطر از کارکرد درست
این مولفه ها نیاز دارد .این مولفه ها باید با یکدیگر سیستم منسجمی
را تشکیل دهند که بتواند باعث جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
شود و در عین حال باعث حفظ منافع مشروع ملی هم باشد.
سوالهای سیاست گذاری میتواند در قالب واژه های ساده ای مطرح
شوند .اساسا ً چه کسی ؟ کجاها و تحت چه شرایطی در کشور میتواند
سرمایه گذاری کند؟ البته اگر سوال معطوف به سرمایه گذاران خارجی
باشد ،پاسخ میتواند پیچیده باشد  .این موضوعی است که
سیاستگذاران و تهیه کنندگان پیش نویش های قانونی با آن مواجه
هستند.
این نکته خاطر نشان می شود که سیاست ( و به تبع آن قانون ) اصلی
ثابت نیست بلکه عنصری پویا است که با شرایط سیاسی واقتصادی
یک کشور رشد و نمو پیدا میکند  .ممکن است در گذر زمان یک
کشور از یک سیاست محدود کننده (به تبع آن قوانین محدودکننده)
که مخالفت ایدئولوژیک با سرمایه گذاری خارجی و با هرگونه سرمایه
گذاری خصوصی دارد ،بر اثر تغییر دولت ،یا تغییر وضعیت اقتصادی
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استفاده کند و یا سیاست های سرمایه گذاریش را آزادانه یا بازتر
کند.
تغییر سیاست بسته به شرایط اقتصادی کشور میتواند تدریجی و یا
سریع اتفاق بیفتد .بسیاری از کشور های درحال توسعه و کشور های
در حال گذار این تغییر را به سمت باز کردن درهای خود به سمت
سرمایه گذاری انجام داده اند .در واقع این کشور ها با اتخاذ سیاستی
که برای سرمایه گذاران تضمین های قابل پیش بینی و شفافی فراهم
میکند ،به رقابت با یکدیگر بر سر تشویق و ایجاد تسهیالت برای
سرمایه گذاری پرداخته اند.
همانطور که اشاره کردیم  ،سیاست سرمایه گذاری قوانین سرمایه
گذاری را هدایت میکند و راه دیگری برای این کار وجود ندارد  .ما نیاز
به پاسخ به پرسش های دیگری نیز داریم از جمله  :چرا کشور های
درحال توسعه باید سیاست های سرمایه گذاری خود به ویژه در قبال
سرمایه گذاران خارجی ،را اصالح کنند ؟
این مسئله مهم است که خاطر نشان کنیم سیاست خوب الزم است اما
به صورت خودکار منجر به تضمین افزایش سرمایه گذاری خصوصی
نمی شود  .به عنوان مثال در حوزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی
آنکتاد میگوید:
"برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و منافع حاصل از آن،
دولتها باید دسته ای از اقدامات را اتخاذ کنند  .یکی از اولین اقدامات
برای دولتی که خواستار جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
هستند ،ایجاد یک چارچوب سیاست گذاری برای سرمایه گذاری
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خارجی است .این امری ضروری است ؛ اما شرط مناسبی برای تاثیر بر
تصمیمات محلی نیست .ایجاد تسهیالت برای ورود شرکت های چند
ملیتی و مشوق های سرمایه گذاری میتواند بر روی سرمایه گذاری
مستقیم خارجی تاثیر گذار باشد"

8

.

به عبارت دیگر سیاست سرمایه گذاری مساعد منجر به رشد اقتصادی
از طریق ایجاد محیط امن تر و قابل پیش بینی تری میشود که هر کدام
از آنها میتواند سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی پر بازده را در
پی داشته باشند.
الگو های رشد کشور های در حال توسعه منجر به سیاست های
تسهیل کننده ای شده که به دنبال جذب بیشتر و بهتر سرمایه گذاری
ها شود .بر اساس این شناخت کشور های در حال توسعه و توسعه
یافته به صورت فزاینده ای به معرفی سیاست های باز ،مقررات مربوطه
و ساختار اداری خوب برای جذب سرمایه گذاری پرداخته اند.
همانطور که گفتیم ایجاد سیاست سرمایه گذاری پیش نیاز تدوین
قانون سرمایه گذاری است  ،و اتخاذ سیاست سرمایه گذاری باز
میتواند تاثیر مثبت بر توسعه اقتصادی داشته باشد .ما نیاز داریم تا
مشخصات یک سیاست مناسب سرمایه گذاری را بشناسیم.
یک سیاست سرمایه گذاری مناسب که برای جذب و تسهیل سرمایه
گذاری به طور عام و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور خاص
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طراحی شده ،با افزایش سطح اطمینان و حداقل رساندن تردید ها و
ابهامات ،مشوق سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری
است .

همانطور که در باال بیان شد  ،سیاست سرمایه گذاری مناسب آن
سیاستی است که پشتیبانی و امکان سرمایه گذاری خصوصی شامل
سرمایه گذاری خارجی رافراهم نماید  .این سیاست تضمین کننده
سهولت ورود به بازار و خروج از آن و دسترسی به ورود کاالهایی
است که سرمایه گذاران احتیاج دارند  .سیاست سرمایه گذاری
مناسب محدودیت های کمی را بر بخش های که سرمایه گذاران
میتوانند در آن ورود کنند و مقداری که میتوانند سرمایه گذاری کنند
 ،وضع می کند  .همچنین سیاست سرمایه گذاری مناسب امنیت
حقوقی برای پروژه سرمایه گذاری ،سرمایه گذاران و دارایی هایشان
فراهم می آورد . ۱
هیچکدام از این سیاست ها نباید با این خواسته مشروع که سرمایه
گذاری و فعالیت های اقتصادی با حفاظت از محیط زیست  ،سالمت
عمومی ،حقوق مصرف کنندگان و منافع ملی در تعارض باشد .سرمایه
گذاران تحت قانون کشور میزبان فعالیت میکنند  ،برای مثال کشور
میزبان میتواند پروژه ای را به دلیل نقض قوانین محیط زیستی یا
تاثیرات منفی آن بر سالمت مورد قبول قرار ندهد  .پیروی از الگوی
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سیاست گذاری باز و روان به این معنی نیست که دولت هیچ کنترلی
بر مقررات فعالیت های اقتصادی از جمله سرمایه گذاری نداشته باشد .



چرا تمايز بين سرمايه گذار داخلي و خارجي اهميت دارد؟

تمایز بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه داخلی برای حوزه
های حقوقی مهم است .در سال های اخیر تعدادی از کشور ها به طور
جامع قوانین سرمایه گذاری خود را به سمتی هدایت کرده اند که هر
سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم را به طور همزمان تحت پوشش
درآورده است  .این پدیده نشان میدهد اهمیت سرمایه گذاری
داخلی-اگر نگوییم بیشتر -به اندازه سرمایه گذاری خارجی است و
نگرانی های راجع به امنیت سرمایه گذاری ،مکانیسم حل و فصل
اختالفات و ظرفیت سرمایه انسانی محدود به سرمایه گذاری خارجی
نیست .از سوی دیگر برخی دیگر از کشور ها قوانین خود را با سرمایه
گذاری مستقیم خارجی تطبیق دادند و سرمایه گذاری داخلی بوسیله
قوانین دیگر ملی تنظیم می شود .
هیچکدام از این دو شیوه را نمیتوان بهترین شیوه دانست  .بحث های
زیادی درخصوص هر یک از این دو انتخاب وجود دارد .

 استدالل در حمايت از قانون مخصوص سرمايه گذاري خارجي

سرمایه گذاران داخلی آشنایی بیشتری با چارچوب قانونی داخل
کشور نسبت به سرمایه گذاران خارجی دارند  .اگر سیاست دولت بر
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جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد ،داشتن قانون
سرمایه گذاری خارجی ویژه برای این نوع از سرمایه گذاری ها معقول
به نظر می رسد  .البته این قانون نباید تبعیضی بر علیه سرمایه گذاران
داخلی شود .
استدالل برای داشتن قانونی که به طور هم زمان سرمایه گذاری داخلی
و خارجی را تحت پوشش قرار دهد  ،نیز قوی است  .برخی کشور ها دو
رژیم مجزا برای سرمایه گذاری دارند ،یکی برای سرمایه گذاران
داخلی و دیگری برای سرمایه گذاران خارجی دارند  .با این حال در دو
دهه گذشته داشتن یک قانون واحد برای سرمایه گذاران داخلی و
خارجی روند رو به افزایشی پیدا کرده است  .از نقطه نظر فنی ،نوشتن
چنین قانونی در مقایسه با قانونی که فقط برای سرمایه گذاران خارجی
نوشته میشود پیچیدگی بیشتری دارد اما این کار امکان پذیر است.
در دنیای تجارت مدرن ،مسائلی که بعنوان نگرانی های سرمایه گذاران
خارجی مطرح می شود ،مانند وجود قوانینی برای غرامت عادالنه، ،
فرصت برای به کار گیری نیروی کار خارجی در نبود نیروی کار محلی
ماهر ،نیاز به حل و فصل منصفانه اختالفات تجاری و توانایی تبدیل ارز
محلی به ارز خارجی برای پرداخت دیون خارجی و  ...از جمله نگرانی
های سرمایه گذاران داخلی نیز محسوب میشود.
بنابراین نیاز های سرمایه گذاران داخلی و خارجی – علیرغم اینکه این
دونوع سرمایه گذاری مانند هم نیستند-میتوان در یک قانون واحد
پاسخ داد .بزرگترین مزیت برخوداری از قانون واحد برای سرمایه
گذاران داخلی و خارجی حذف یک ریسک مهم برای دولت یعنی
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ریسک احتمالی رفتار تبعیض آمیز دولت به نفع سرمایه گذاران
خارجی است .در کشور هایی که احتمال این ریسک باال است ،دولت
باید مقرراتی وضع کند که برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به
طور هم زمان تحت پوشش قرار دهد.
در مقابل در کشور هایی که این ریسک پایین است ،و دولت سیاست
خصمانه یا غیر فعالی با سرمایه گذاری خارجی داشته ،بهتر است دولت
یک قانون واحد شفاف که تمامی مسائل مهم سرمایه گذاری مستقیم
خارجی از جمله شروط پذیرش ،ضمانت های پیشنهادی ،مشوق ها و ...
را پوشش میدهد برای سرمایه گذار خارجی فراهم آورد.
بر اساس آنچه در باال ذکر شد  ،تصمیم کشور برای داشتن یک قانون
که هم زمان سرمایه گذاری داخلی و خارجی را پوشش دهد یا داشتن
قانون مجزا برای سرمایه گذاران خارجی ،باید بر اساس تاریخ و ویژگی
های خاص آن کشور تعیین شود شده باشد .
یک کشور خواه قانون واحدی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی
انتخاب کند و چه نکند  ،چیزی که واقعا مهم است این است که قانون
سرمایه گذاری نباید استاندارد های مختلف رفتار بین سرمایه گذاران
داخلی و خارجی ایجاد نماید.تالش برای اعتماد دوباره سرمایه گذاران
خارجی و کاستن نگرانی های خاص آنها به وسیله تهیه تضمین های
روشن حقوقی به معنای این نیست که دولت به صورت تبعیض آمیزی
بر علیه سرمایه گذراران داخلی اقدام کند .بر این اساس باید از اعمال
هرگونه مقرراتی که به نحوی باعث بوجود آمدن تبعیض بین سرمایه
گذاران داخلی و خارجی است اجتناب گردد.
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سطح و دربرگيري قوانين سرمايه گذاري

در عین حال باید به این نکته بپردازیم که قوانین سرمایه گذاری
چقدر گسترده است و چرا برخی کشور ها داشتن قانون سرمایه
گذاری را انتخاب می کنند و برخی دیگر نه .فایده واقعی قانون سرمایه
گذاری چیست و محدودیت های آن چیست؟
 فراگیری (داشتن یا نداشتن)
از سال  ۱۱تعداد کشور های جهان که قانون سرمایه گذاری دارند به
شکل فزاینده ای رشد کرد .با نگاهی به تنوع کشور هایی که این کار
را نجام دادند این موضوع که گفته میشد استفاده از قوانین سرمایه
گذاری ،مختص کشور های در حال توسعه و یا سیستم های رومی-
آلمانی حقوقی است  ،را باطل کرد .
فرانسه ،سنگاپور و ایاالت متحده نمونه های جالب کشور هایی هستند
که قانون سرمایه گذاری خارجی ندارند اما در حال حاضر بیشترین
میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم دنیا را دارند  .از دهه  ۱05تا دهه
 ۱ 5برزیل بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی را از میان کشور
های در حال توسعه جذب کرده است.
آیا این به معنای این است که این کشور ها قواعدی برای سرمایه
گذاری خارجی ندارند و سرمایه گذاری کامال آزاد است یا اینکه برای
سرمایه گذاران تضمینی وجود ندارد ؟
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البته پاسخ به این سوال منفی است .در چنین کشور هایی ضمانت ها،
محدودیت ها و قوانین حاکم بر سرمایه گذاری به راحتی در جای
دیگری از سیستم حقوقی قابل ردیابی است .مقررات مربوط به سرمایه
گذاری در قانون اساسی ،قوانین و مقررات مجزایی که در خصوص
فعالیت های تجاری وجود دارد ؛ مانند مصادره ،مالیات و ارزهای
خارجی و یا قوانین حاکم بر بخش خاص (مانند بانکداری ،مالی ،بیمه،
ارتباطات ،معدن و یا توریسم) و  ...وجود دارد.
همانطور که در باال ذکر شد برخی کشور ها سعی در متمرکز کردن
مسائل مرتبط با سرمایه گذاری در بخش خاصی از قوانین  ،که قانون
سرمایه گذاری نامیده میشود هستند در حالی که دیگران آن را تحت
قوانین دیگر ملی تنظیم میکنند .واقعیت این است که ضمانت ها و یا
شروط میتواند به شکل موثری توسط قوانین و مقررات دیگر اعمال
شود و این نشان دهنده این است که کارکرد اصلی قوانین سرمایه
گذاری ،تشویق سرمایه گذاری است.
در انتخاب بین این دو رویکرد ،دغدغه اساسی دولت باید چارچوب
حقوقی باشد که به شکل موثری از حقوق اساسی که سرمایه گذاران
انتظار دارند ،حمایت کند .بنابراین ،شکل ابزار قانونی که دولت برای
معرفی و اجرای این اصولی مورد استفاده قرار میدهد از اهمیت کمتری
برخوردار است.
با این حال یکی از مزیت های مهم داشتن یک قانون متمرکز سرمایه
گذاری ،مشخص کردن مواردی مانند اینکه چه بخش هایی بر روی
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سرمایه گذاران خارجی باز است  ،چه نیاز هایی برای ورود وجود دارد ،
سرمایه گذاران از چه تضمین هایی استفاده خواهند کرد و چه
موسسات عمومی برای کمک میتوانند مشارکت کنند و ...می تواند در
یک سند حقوقی درج شود.
بر پایه راهنمای جدید بانک جهانی  ،سرمایه گذاران خارجی معموال
بدنبال قانونی از سرمایه گذاری هستند که بتوانند خودشان ان را مرور
و مطالعه کنند ؛ نه اینکه از طریق حقوقدانان محلی با محتوی آن آشنا
شوند .بنابراین ،اگر کشوری قانون سرمایه گذاری واحدی نداشته
باشد ،حداقل از نظر تئوریک ،میتواند منجر به از دست رفتن فرصت
جذب سرمایه گذاران خارجی گردد.
بعالوه ،از یک منظر عملی ،دولت هایی که دارای ظرفیت کم سرمایه
گذاری هستند  ،بهتر است قانونی واحد برای سرمایه گذاری داشته
باشند که در آن مقامات کشور بتوانند بیشتر چیز هایی که آنها نیاز
دارند در باره قواعد سرمایه گذاری خود بدانند
از طرفی عمدتا توسعه قوانین سرمایه گذاری در میان کشور های دنیا
مورد استقبال قرارگرفته و نشانه ای از کاسته شدن این استقبال وجود
ندارد .به طور آشکار ،سیاست گذاران و اتباع کشوری که یک قانون
سرمایه گذاری را تنظیم میکنند باید مزایای چنین ابزاری را بدانند.
تدوین یک قانون سرمایه گذاری دو هدف اساسی را دنبال میکند :
 کمک به اجرای سیاست دولت در سرمایه گذاریخصوصی(داخلی و خارجی) ؛ قوانین سرمایه گذاری سیاست ها
را به زبان حقوقی ترجمه میکنند و به شکل یک سند حقوقی
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الزام آور در می آورد .سپس نهاد های دولتی میتوانند این
قوانین را اعمال کنند و طرفین سرمایه گذاری – در صورت
بروز اختالف -میتوانند در دادگاه داوری به آن استناد کنند .
 قانون سرمایه گذاری ابزار مهمی در ایجاد سرمایه گذاری است؛ بعنوان یک سند اجرایی ،قانون سرمایه گذاری به ویژه در
کشور هایی که دستخوش تغییرات رادیکال در جهت یابی
اقتصادیشان بوده اند مفید است .به ویژه برای اقتصاد های
اروپای شرقی و مرکزی  .اگرچه ظهور قوانین سرمایه گذاری
این منطقه در سال ( ۱8۱در مجارستان و لهستان) بود اما در
ادامه بعد از سقوط سیستم کمونیستی  ،قوانین سرمایه گذاری
در کشور های این منطقه فراگیر شد  .دولت های جدید با
استفاده از قوانین سرمایه گذاری سعی کردند عالئمی به
سرمایه گذاران ارسال کنند که تغییرات بزرگی در سیاست
های آنها در باره سرمایه گذاری خصوصی خارجی به وجود
آمده و حاال درهای این کشور ها به طور کامل به روی تجار
خارجی باز است و تضمین های الزم با آغاز به شناسایی حق
مالکیت بخش خصوصی(که اقتصاد کمونیستی آن را به
رسمیت نمی شناخت) فراهم آمده است .ارسال این عالئم
مثبت به سرمایه گذاران نیز توسط بسیاری از کشور های در
حال توسعه آفریقای ،آسیایی و آمریکای التین در پی تغییرات
مهم اقتصادی انها منظور شده است .
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باید توجه داشت که قوانین سرمایه گذاری یک ابزار قانونی است که با
فراهم آوردن تضمین های اساسی مورد نیاز سرمایه گذاران ،امنیت
قانونی و شفافیت را افزایش می دهد .اگر قانون سرمایه گذاری الزم
االجرا شده باشد ،سرمایه گذاران بالقوه ،از شرایط ورود سرمایه گذاری
به کشور و ضمانت هایی که آنها دریافت میکنند آگاهی پیدا میکنند و
اطمینانی که الزمه سرمایه گذاری در یک کشور دیگر با حوزه قضایی
دیگری است را به دست می آورند .این قوانین با اصالح شکاف و
ناپایداری های حقوقی و مشخص کردن الزامات ورود سرمایه گذار و
بخش هایی از اقتصاد کشور که با محدودیت ورود سرمایه گذاری
وجود دارد ،تصویر روشنی را پیش روی سرمایه گذاران قرار می دهد.
به همین دلیل است که ما این نقطه نظر را می پذیریم که قانون سرمایه
گذاری"تنها" یک سند حقوقی نیست ،بلکه ابزاری برای تشویق
بسیار مهم برای دولت در جذب سرمایه گذاری خصوصی به ویژه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.
همانطوری که دیدیم  ،قانون سرمایه گذاری با اهداف مختلفی تهیه
میشود  .اما باید محدودیت های این قوانین را هم مورد بحث قرار
دهیم.
یک قانون سرمایه گذاری منجر به ایجاد تمام چارچوب های قانونی و
مقرراتی قابل اعمال بر فعالیت های اقتصادی نمی شود .سرمایه گذاران
– چه داخلی و چه خارجی -مشمول تمامی قوانین و مقررات کشور
پذیرنده سرمایه هستند .اگر قوانین دیگر مرتبط با فعالیت های تجاری
محدود کننده باشند ،حتی یک قانون خوب سرمایه هم نمی تواند
منجر به ایجاد فضای سرمایه گذاری مناسب گردد.
89

از طرفی قوانین سرمایه گذاری باید به خوبی انجام و الزم االجرا باشد .
وقتی قانون سرمایه گذاری در یک کشور به خوبی تدوین شده و الزم
االجرا باشد ،اگر عملکرد ارکان دولتی مرتبط منجر به کم اثر کردن این
قوانین شود یا دادگاه ها مفاد آن را اعمال نکند ،این قوانین کارایی
خود را از دست خواهند داد.
نکته بعدی این است که به طور کلی چارچوب حقوقی یک کشور (که
قانون سرمایه گذاری بخش کوچکی از آن محسوب میشود) تنها یکی
از مولفه های بسیاری است که میتواند فضای سرمایه گذاری یک
کشور را جذاب کند .مولفه های دیگری شامل چارچوب سیاست
اقتصادی ( مانند مسائل تجاری ،مالی ،ارزی ،بازار کار و  )...سیستم
بروکراسی ( سیستمی که توانایی تنظیم تشویق فضای تجاری را
داشته باشد) سیستم قضایی( که قابلیت حفظ دارایی ها  ،حل و فصل
اختالفات و الزام قرارداد ها را دارا باشد)  ،کیفیت زیر ساخت های
اساسی انرژی و حمل و نقل  ،سیستم آموزشی ،سیستم بانکی و
فرصت های تجاری و  ...می شود. 5
به منظور توسعه فضای سرمایه گذاری ،نیاز است که این فاکتور ها با
قانون سرمایه گذاری پیوند خورده تا سیستم جذابی برای سرمایه
گذاران بالقوه داخلی و خارجی فراهم شود  .واضح است که هر سرمایه
برای اطالع بیشرت در خصوص اقدامات کشور ها و اصالحات صورت گرفته در این موارد رجوع شود به :
UNCTAD, “Reforming the international law: an action plan, national policy”, chapter IV,
2015
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گذاری نگاه متفاوتی به اهمیت ابعاد فضای سرمایه گذاری دارد اما به
طور کلی باید گفت تمامی این فاکتور ها برای سرمایه گذاری مهم
هستند و برای ایجاد محیط تجاری جذاب به همه آنها توجه شود.



ساختار هاي يک قانون سرمايه گذاري

اگرچه یک کشور باید قانون سرمایه گذاریش را با موضوعات ،شرایط و
چارچوب حقوقی خود گره بزند  ،با این حال باید در مورد آنچه دیگر
کشور ها انجام میدهند  -به ویژه کشور هایی که سیاست سرمایه
گذاری و قانون خود را با هدف جذب سرمایه گذاری خصوصی و
سرمایه گذاری مستقیم خارجی تهیه کرده اند – توجه داشته باشد.
هدف اصلی قانون سرمایه گذاری ترغیب سرمایه گذاری خصوصی و
حمایت از حقوق و دارایی های سرمایه گذاران است .سیاست گذاران
باید حوزه های قانون سرمایه گذاری را تعریف کنند که شامل انواع
گونه های سرمایه گذاری های است که باید تحت پوشش قرار گیرند .
در زیر به طور خالصه موارد کلیدی که باید در قانون سرمایه گذاری
مشخص شود را به طور خالصه بیان می نماییم .
 سرمایه گذاری مستقیم یا پورتفوی
همانطور که قبال گفته شد  ،سرمایه گذاری پورتفوی تفاوت
ذاتی با سرمایه گذاری مستقیم دارد .به همین ترتیب تضمین،
محدودیت ها و مقامات تنظیم کننده دیگری دارد .اگر حوزه
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قانون به سرمایه گذاری مستقیم محدود شود ،این قانون با
سرمایه گذاران خارجی سروکار خواهد داشت  ،که اعمال
کنترل یا تاثیر قالب بر مدیریت سرمایه گذاری خود دارند .اما
اگر مفهوم سرمایه گذاری گسترده تر در نظر گرفته شود،
قانون شامل سهامداران جزئی تر ،انتقال تکنولوژی و قرارداد
های امتیازی نیز می شود .برپایه تجربیات بدست امده معموال
توصیه می شود که قانون سرمایه گذاری باید تنها به سرمایه
گذاری مستقیم بپردازد و این مفهوم نیاز به تعریف در ابتدای
قانون سرمایه گذاری دارد.
 بخش خصوصی و عمومی
فرض بر این است که کشور ها از توسعه قانون سرمایه گذاری
به دنبال سرمایه گذاری خصوصی هستند .اما این موضوع باید
مشخص شود که سرمایه گذاری های چه کسی و چگونه مورد
پذیرش قرار خواهد گرفت.افراد؟ شرکت ها؟ موسسات غیر
شرکتی مانند صندوق ها ،انجمن ها و یا سازمان های غیر
دولتی؟ نهاد های عمومی مانند صندوق های حاکمیتی ثروت و
چطور؟
 سرمایه خارجی یا داخلی؟
سیاست گذاران باید تصمیم بگیرند آیا قانون سرمایه گذاری
باید برروی سرمایه گذاری خارجی تمرکز بکند یا باید هر دو
نوع سرمایه گذاری را تحت پوشش قرار دهد.
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 سرمایه گذاری های جدید یا موجود
این موضوع باید تصمیم گرفته شود که آیا قوانین برای همه
نوع سرمایه گذاری ها  -سرمایه گذاری های موجود یا سرمایه
گذاری های جدید -اعمال شود یا یکی از آنها .
 شکل سرمایه گذاری که باید حاکم شود
این موضوع به انواع دارایی هایی که میتواند سرمایه گذاری
شود مربوط میشود (تجهیزات ،دانش ،پول و  .)...شکل سرمایه
گذاری ها می تواند حوزه های حقوقی را تحت تاثیر قرار دهد و
باید در ابتدای روند تدوین قانون سرمایه گذاری مورد بررسی
قرار گیرد.

اتفاق نظر بین المللی در خصوص محتوی پیشنهادی یک قانون سرمایه
گذاری وجود ندارد  .معذالک برخی مقررات راهنمای بانک جهانی به
طور فزاینده ای بعنوان استاندارد جهانی در نظر گرفته شده اند  ،که با
نگاهی تغییرات قوانین سرمایه گذاری در سالهای اخیر میتوان این
مسئله را تصدیق کرد.

یکی دیگر از موضوعات مهم و تعیین کننده در ساختار های قانون
سرمایه گذاری که در عین حال موضوعی مناقشه برانگیز هم می باشد
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 ،موضوع نقش  ،جایگاه و قانون ویژه سرمایه گذاری در "دولت های
محلی" است .
وقتی تصمیم به اصالح قانون سرمایه گذاری در دولت محلی گرفته
میشود ،پیش از هرکاری باید واگذاری قدرت مورد بازبینی قرار بگیرد
که آیا این واگذاری به آشکارا صورت گرفته یا خیر .بر این اساس
میتوان تصمیم گرفت که تا چه حد دولت محلی اختیار و استقالل این
کار را دارا است .تعیین اینکه دولت محلی قادر به انجام اصالحات یا
تدوین قانون جدید سرمایه گذاری است یا خیر مسئله بسیار مهمی
است .حتی وقتی یک دولت محلی خودمختار است ممکن است با
مشکالتی در ایجاد تغییرات مواجه شود که برخی از این مشکالت به
شرح زیر است.
 ممکن است این کار نقض قانون ملی تلقی شود.
 دیگر بخش های کشور از پذیرش مجوز و پروانه های صادر
شده خودداری کنند  .به این معنی که ریسک سرمایه گذاران
افزایش یافته و مشکالتی در انجام تجارت با بقیه نقاط کشور
ایجاد خواهد شد.
از طرفی در مناطقی که جنگ پایان یافته قانون سرمایه گذاری امکان
زیادی برای تغییر و تطبیق با شرایط جدید دارد .عمدتا دولت عالقمند
به آزاد کردن سیاست سرمایه گذاری خود دارد .بنابراین دولت های
بعد از جنگ ممکن است در جریان اصالح قانون سرمایه گذاری مجبور
شوند از برخی الزامات برای توسعه سرمایه گذاری صرف نظر کنند.
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 نیاز دولت به جذب سرمایه گذاری در کوتاه مدت ممکن است
باعث تعارض بین قوانین نوشته شده برای جذب سرمایه در
بلند مدت باشد .
 نیاز فوری کشور به زیرساخت های هزینه بر ممکن است باعث
کاستن قدرت چانه زنی دولت در مذاکرات با سرمایه گذاران
شود.
سرمایه گذارانی که در یک منطقه جنگ زده قرارداد سرمایه گذاری
امضا می کنند  ،ممکن است در پی کسب مزایای این شرایط باشند.
چنین موافقتنامه هایی ،احتماال در آینده نیاز به اصالح و مذاکره مجدد
با شروط بهتری که دولت تعیین کرده خواهدداشت  ،یا شاید حتی در
آینده لغو شود.
برای مثال لیبریا که امتیاز معدن آهن را در سال  550به شرکت میتا
استیل واگذار کرد ،در سال  55دوباره با این شرکت مذاکره کرد و
منجر به قراردادی با شروط بهتر برای لیبریا شد .بعالوه  ،وقتی
موافقتنامه سرمایه گذاری طبق قانون تایید شد ،قانونی مشابه نیاز
است که موافقتنامه مورد بازبینی و اصالح قرار بگیرد .بنابراین مشاوره
در خصوص طراحی و تصویب قانون جدید یا بازبینی قانون سرمایه
گذاری در مناطق جنگ زده پیچیده تر است و زمان بیشتری الزم
دارد.
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 انعطاف در ورود سرمايه گذار

بسیاری از کشور ها محدودیت هایی مانند حداقل سرمایه
الزم و پایش سرمایه گذاران خارجی بالقوه توسط نهاد های
دولتی را برای سرمایه گذاری خارجی درون کشور خود در نظر
گرفته اند  ،در حالیکه برخی اوقات وضع مقرراتی به منظور
اطمینان از سرمایه گذاری با کیفیت  ،منجر به دلسردی
سرمایه گذاران می شود و این نوع سخت گیری ها به صورت
غیر عمدی برعلیه سیاست دولت در تشویق سرمایه گذاری
داخلی و خارجی عمل میکند .حداقل سرمایه مورد نیاز برای
سرمایه گذاری منجر به منصرف کردن سرمایه گذاری های
ارزشمند کوچک می شود ،به ویژه آن سرمایه گذاری هایی که
نیاز به سرمایه کالن ندارند ،مانند بخش خدمات می توانند از
این گردونه حذف شوند.
با شناخت نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد،
بسیاری از کشور ها ؛ به طور مثال کشور های منطقه شرق
آفریقا ؛ محدودیت های گوناگون ورود سرمایه مستقیم خارجی
را حذف کرده اند .اگرچه هیچ یک از کشور های بزرگ دنیا در
پذیرش سرمایه مستقیم خارجی شامل برزیل  ،چین  ،هند و
روسیه یک رژیم کامال باز برای ورود ندارند ،با این حال
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چارچوب ایده آل برای سرمایه گذاری رژیم ورود آزاد محسوب
میشود.


حقوق سرمايه گذاران و تضمين ها

بسیاری از سرمایه گذاران انتظار دارند که کشور پذیرنده آنها
را ؛ حداقل در خصوص حقوق و حمایت های مورد اشاره زیر؛
ضمانت کند .دولت نیاز دارد که در ابتدا ضمانت هایی بعنوان
سیاست سرمایه گذاری اعطا کند و سپس به دنبال اجرای آن
ضمانت ها از طریق سیستم قضایی باشد .

 بدون تبعيض

رفتار ملی یا برابر با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران
داخلی ،بدون تبعیض ،استاندارد خوب آزموده شده ای است
که سرمایه گذاران خارجی را تشویق می کند و مشخصه باز
بودن سیاست سرمایه گذاری یک کشور محسوب میشود .
معموال شرط رفتار برابر در قانون اساسی کشور ها گنجانده
شده است.
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 حق مالکيت و امنيت سرمايه گذاري

تمام سرمایه گذاران به دنبال ضمانت در برابر ملی کردن  ،سلب
مالکیت قهری ،غیرقانونی یا ضبط دارایی های خود یا هرگونه
اقدامی از طرف دولت که نتیجه مشابه به همراه داشته باشد ،
هستند .در خصوص سلب مالکیت ،تضمین پرداخت غرامت سریع ،
مناسب وموثر بعنوان بهترین اقدام پذیرفته شده است.
 قابليت تبديل و بازگشت سرمايه و منافع حاصل از آن

سرمایه گذاران خارجی بدون تضمین های روشنی که آنها را قادر
به تبدیل آزادانه ارز ،انتقال سود و سرمایه و دیگر عواید سرمایه
گذاری کند ،وارد کشوری نمی شوند.
 مکانيزم هاي جايگزين حل و فصل اختالفات

بسیاری از سرمایه گذاران خصوصی خواستار داشتن اختیار
استفاده از مکانیسم راه حل های جایگزین حل و فصل اختالفات با
شرکت های خصوصی و دولتی هستند  .بویژه این اقدامی کامال
درست در کشور های در حال توسعه و در حال گذار است که باید
مورد توجه قرار گیرد.

 نيروي كار خارجي
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اینکه کشور میزبان تسهیالتی برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد
میکنند که منجر به ایجاد اشتغال برای افراد خارجی میشود در
حالی که نرخ بیکاری در داخل کشور باالست ،گاهی منجر به وضع
محدودیت و ممنوعیت هایی در به کارگیری افراد غیر بومی
گردیده است .این محدودیت ها شامل ملزم کردن کارفرمایان به
توجیه و تامین پیش شرط هایی مانند اثبات در دسترس نبودن
متخصص بومی برای به کارگیری اتباع خارجی است.
در حالی که چنین محدودیت هایی در پاسخ به نیاز مشروع کشور
به اولویت بندی ایجاد اشتغال برای شهروندان خود است ،اما نباید
این اقدامات باعث دلسردی سرمایه گذاران شود .به ویژه در
مواردی که ظرفیت منابع انسانی متخصص مورد نیاز در داخل
کشور وجود نداشته باشد .
عالوه بر نکاتی که در باال ذکر شد ،یک سیاست سرمایه گذاری
خوب باید وضوح ،پایداری و شفافیت نیز داشته باشد .سیاست
سرمایه گذاری مبهم منجر به مقررات مبهم سرمایه گذاری میشود
که احتماال منجر به اختالف بین دولت و سرمایه گذار میشود .از
طرف دیگر سیاستی که خوب نوشته شده باشد  ،اما به صورت
مکرر تغییر می کند ،سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری نامطمئن
میکند .سیاست سرمایه گذاری که یا وجود نداشته باشد و یا به
راحتی در دسترس نباشد یا شفافیت نداشته باشد نیز باعث
دلسردی سرمایه گذاران می شود .
برای اطالع بیشرت در این خصوص رجوع کنید به :
Julie A. Maupin, transparency in international investment law: The good, the bad, and the
murky, Cambridge University Press. 2003, 2006, pp. 11-18.
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پایداری و شفافیت باید در تمامی سطوح سیاست دولت نفوذ کند.
از سطوح باالی کابینه گرفته تا سطوح پایین یا افراد تصمیم
گیرنده برای سرمایه گذاران ،و همین شرایط باید برای قانون
سرمایه گذاری و مقامات اداری اعمال شود.



حقوق بين الملل و داخلي

در حالی که قانون سرمایه گذاری جزء حقوق داخلی محسوب
میشود ،سرمایه گذاری خارجی با جریان فرا مرزی سرمایه،
موضوعات مربوط به اقامت  ،تضمین های سرمایه گذار و  ...مواجه
است که بعد حقوق بین الملل را به موضوع اضافه می کند .
بسیاری از موافقتنامه های بین المللی در باره سرمایه گذاری
خارجی امروزه الزم االجرا هستند.وقتی اصالحاتی در قوانین
سرمایه گذاری ایجاد میشود توجه به موارد زیر ضروری به نظر می
رسد:
 تعهدات کشور در سطح بین الملل ،به منظور پرهیز از اختالف
و اطمینان از پایداری اهداف قوانین ملی و قوانین بین المللی
است که جایگزین قوانین داخلی میشوند .
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 کنوانسیون های بین المللی-حتی وقتی کشوری عضو این
کنوانسیون ها نباشد -به منظور تضمین رقابت ایجاد شده
است.
کنوانسیون های مرتبط با سرمایه گذاری و تجارت ،درجه باالیی از
حمایت از سرمایه گذاران خارجی را ایجاد میکنند  .این موضوع حائز
اهمیتی است که اگر کشوری این کنوانسون ها را امضاء کرده ،دولت
آن کشور قانون سرمایه گذاری یا مقررات دیگری وضع نکند که مغایر
محتوی این کنوانسیون ها باشد و یا اینکه آنها را کم اثر کند .در برخی
کشور های و سیستم های حقوقی خاصی ،معاهدات بین الملل که به
شکل معتبری امضا و به تصویب رسیده ،مافوق قوانین داخلی قرار
میگیرند .دولت ها باید به صورت مداوم و به دقت قوانین سرمایه
گذاری داخلی و تعهدات بین المللی خود را رصد کنند تا مغایرتی بین
آنها به وجود نیاید.



گونه شناسي سرمايه گذاري

انواع مختلفی از سرمایه گذاری وجود دارد .برای ساده سازی باید کار
را با کشیدن خطی بین سرمایه گذاری عمومی و خصوصی ،بسته به
اینکه آیا منبع سرمایه گذاری دولت است یا بخش خصوصی آغاز
کنیم .یک وجه تمایز دیگر میان نهاد های عمومی که به عنوان نهاد
های دولتی عمل میکنند و آنهایی که بر اساس اصول تجاری عمل
میکنند و با نهاد های خصوصی رقابت میکنند  .در اینجا خاطر نشان
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می کنیم که برای ساده سازی بحث ،فعالیت های اقتصادی نهاد های
عمومی ،به عنوان سرمایه گذاری بخش خصوصی تلقی میشوند.
گر چه سرمایه گذاری عمومی برای توسعه اقتصاد اهمیت دارد ،اما
تمرکز بحث بر روی سرمایه گذاری خصوصی است  .بسیاری از قوانین
سرمایه گذاری تنها به دنبال تنظیم سرمایه گذاری خصوصی هستند
که این سرمایه گذاری توسط –اشخاص حقیقی یا حقوقی -در بخش
خصوصی و در انواع مختلفی می تواند  ،محقق می شود.
 سرمايه گذاري مستقيم و پورتفوي

یکی دیگر از تمایزات موجود ،تفاوت بین سرمایه گذاری مستقیم و
پورتفوی است .این داللت اصلی در مفاد مقررات سرمایه گذاری وجود
دارد .


سرمايه گذاري مستقيم

سرمایه گذاری مستقیم ،سرمایه گذاری بلند مدت در یک بنگاه
اقتصادی جدید یا بنگاه موجود که به همراه کنترل مدیریتی موثر بر
سرمایه گذاری است .سرمایه گذار تاثیر آشکاری بر اجرای عملیات
بنگاه داشته و مسئول توسعه سرمایه گذاری باقی میماند .سرمایه
گذاری مستقیم نفع بلندمدت در یک سرمایه گذاری دارد و عمدتاً
بعنوان مالک دارایی هایی مانند ساختمان ها ،ماشین ها و غیره
محسوب می شود.
زمانی که یک سرمایه گذار ،مالک دارایی های فیزیکی در یک سرمایه
گذاری است ،تشخیص این که یک سرمایه گذاری مستقیم است کار
دشواری نیست .اما بسیاری از سرمایه گذاری های امروزی بوسیله
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بنگاه ها و یا شرکت های با مسئولیت محدود انجام می شود که دارای
شخصیت حقوقی مستقلی هستند .در این موارد سنجش سرمایه
گذاری مستقیم بودن یا نبودن شرکت از درجه کنترل اعمال شده
توسط سهامداران و تاثیر آن بر مدیریت شرکت به دست می آید.
زمانی می توانیم بگوئیم اعمال کنترل وجود دارد که سرمایه گذار
مالکیت اکثریت سهام سرمایه بنگاه را داشته باشد و یا اینکه اکثریت
حق رای هیات مدیره را در اختیار داشته باشد .برخی اوقات داشتن
سهم کمتری از سرمایه برای اعطای کنترل بر مدیریت یک بنگاه
کفایت می کند  ،که معموال  5درصد سهم سرمایه یا قدرت رای در
یک سرمایه گذاری است  ،که به سرمایه گذار قدرت موثری بر مدیریت
پروژه اعطا میکند .با این حال گاهی یک سرمایه گذار با سهم کمتر
نقش فعالی را ایفا میکند در حالی که سرمایه گذار بزرگتر نقش منفعل
تری دارد .
بسته به موقعیت یک مجوز بهره برداری به تنهایی میتواند منجر به
کنترل بر یک پروژه سرمایه گذاری را فراهم کند .بنا براین وجود
کنترل بستگی به شرایط دارد که نیازمند به ارزیابی مورد به مورد
است .مدیریت سرمایه گذاری ،عالوه بر مسائل مالی ممکن است در
نتیجه اختراع ،انتقال تکنولوژی و دانش ،مهارت مدیریتی ،افزایش
دسترسی به بازار و ایجاد اشتغال باشد.


سرمايه گذاري پورتفوي
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X. Wang, L. Xu, and T. Zhu, “foreign direct investment under weak of law”,
Economic of Transition, volume 20(3), 2012, pp. 401-424.
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در این نوع  ،عمدتا داللت بر سرمایه گذاری کوتاه مدت ،استفاده از
سرمایه ای که قابلیت باالی تبدیل را دارد و یک سرمایه گذاری که
شامل کنترل مدیریت بوسیله سرمایه گذار نیست  ،دارد  .سرمایه
گذاری پورتفوی بیشتر حالت ذهنی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم
دارد .چنین سرمایه گذارانی به راحتی میتواند ترغیب به انتقال از
جایی به جای دیگر شود که امن تر و سودمند تر است .به دلیل قابل
انتقال بودن و جهت یابی کوتاه مدت ،سرمایه گذاری پورتفولیو معموال
یک موضوع متمرکز در قوانین سرمایه گذاری نیست.



سرمايه گذاري خارجي و داخلي

سرمایه گذار میتواند یک شخص حقیقی ،تشکیالت اقتصادی خصوصی
یا عمومی ،گروهی از اشخاص حقیقی مرتبط با هم  ،آژانس های کشور
یا کشور های مختلف  ،تراست ها و یا دیگر سازمان ها باشد .
سرمایه گذاری داخلی سرمایه گذاری در داخل یک کشور توسط افراد
مقیم یا اتباع آن کشور است .در مقابل سرمایه گذاری خارجی سرمایه
گذاری است در پروژه ای که بوسیله یک فرد در کشوری بغیر از کشور
متبوع یا کشور مقیم خود انجام می شود .بنابراین سرمایه گذاری
بوسیله اتباع دیگر کشور ها در قلمرو یک کشور میزبان بعنوان
سرمایه گذاری خارجی تلقی می شود.
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دو معیار کلیدی برای تعیین ماهیت خارجی یک سرمایه گذاری ،ملیت
و اقامت است  .البته بسته به معیار هایی که دولتها انتخاب میکنند ،
یک سرمایه گذاری میتواند داخلی یا خارجی تلقی گردد:
برخی تفاوت ها میتواند بسته به اینکه آیا یک سرمایه گذار شخصی
است یا یک بنگاه مشخص و تعیین شود.
 در مورد افراد
هنگامی که یک سرمایه گذار تابعیت کشور میزبان و کشور
دیگری را حفظ می کند  ،مسئله تابعیت دوگانه پیش می آید
که میتواند دسته بندی سرمایه گذاری را با دشواری مواجه
کند .برخی از اسناد حقوقی از قبیل ماده  0کنوانسیون
ایکسید به نظر می رسد معیاری تابعیت واحد را مدنظر داشته
است.
 در مورد شرکت ها
معیاری که به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته معیار محل
قرارگرفتن شرکت یا محل ثبت رسمی شرکت است .با این حال
سیستم حقوقی برخی کشور های میزبان سیستم تست و یا سیستم
کنترل را برای تعیین خارجی بودن یا نبودن سرمایه گذاری به کار
گرفته اند( .ماده  0کنوانسیون ایکسید)
در این سیستم جایی که تست کنترل اعمال می شود ،ملیت شرکت با
ملیت سرمایه گذارانی که کنترل آن را بر عهده دارند سنجیده میشود.
اینکه سرمایه گذار خارجی سهم بیشتر یا کمتری از شرکت را داشته
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باشد مسئله ای برای تعیین خارجی بودن یا داخلی بودن سرمایه
گذاری نیست  ،بلکه اعمال کنترل مسئله اصلی است



.

مالحظات ورود سرمايه گذاري خارجي

یکی از موضوعات مهم برای شکل دادن به سیاست سرمایه گذاری و
قانون سرمایه گذاری این است که یک کشور چگونه ورود سرمایه گذار
؛ یا بعبارتی نظام پذیرش ؛ را تنظیم می کند  .ورود یکی از ملزومات
ویژه پروژه سرمایه گذاری است که مشمول سرمایه گذاران داخلی
نمی شود  ،چرا که بر اساس تعریف  ،آنها در کشور میزبان ساکن
هستند و میتوانند بر اساس رویه های عادی که به طور کلی در قانون
ذکر شده ،سرمایه گذاری انجام دهند .
به همین منظور موضوع ورود و نظام پذیرش به سرمایه گذاران خارجی
اختصاص دارد .معذالک باید خاطر نشان کنیم که در بسیاری از کشور
ها نظام ورود ممکن است شامل سرمایه گذاران داخلی هم باشد ؛ مثال
هنگامی که در برخی بخش های استراتژیک (مثال بخش های
زیربنایی) ،محدودیت هایی وجود دارد یا آن بخش موضوع شروط ویژه
ای است.

برای اطالع بیشرت در این خصوص رجوع کنید به :
H. Louri, Foreign investment and ownership structure, An empirical analysis,
Kluwer Academic Publishers, 2002, pp. 31-41.
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برخی کشور ها به ویژه کشور های در حال توسعه پروسه
"غربالگری" 0برای پروژه های سرمایه گذاری خارجی دارند که کشور
میزبان پیش از اینکه اجرای پروژه بتواند آغاز شود ،آن را مورد ارزیابی
و تصویب قرار میدهند.
از اوایل دهه  ۱۱5روند پذیرش سرمایه گذاری خارحی به سمت
سیاست بازتر کردن یا نظام پذیرش آزاد حرکت کرد .امروزه رویکرد
پذیرش باز در کشور های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD
و شمار فزاینده ای از کشور های در حال توسعه و در حال گذار مورد
استفاده قرار گرفته است.
در یک سیستم پذیرش آزاد ،کشور میزبان پذیرش سرمایه گذاری
خارجی را بدون طی پروسه غربالگری و پذیرش انجام می دهد  .در
برخی موارد ،تنها پرکردن یک فرم آن هم صرفا برای مسائل آماری
نیاز است که سرمایه گذار خارجی کار خود را در کشور میزبان آغاز
کند.
حتی با یک سیستم پذیرش آزاد هم ،یک کشور ممکن است
محدودیت هایی بر روی سرمایه گذاری خارجی تحمیل کند .این
محدودیتها عمدتا مربوط به مسائل امنیت ملی کشور میزبان و یا
موضوعات مرتبط با توسعه اقتصادی است .بدون پیش داوری در
خصوص رویکردهای نظام پذیرش آزاد که قبال هم به ان اشاره کردیم،
و به عنوان یک استثناء ،رد پذیرش یک درخواست سرمایه گذاری
ممکن است به دالیل زیر صورت پذیرد:
-Screening Process
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 هنگامی که درخواست مغایرت آشکار با امنیت ملی کشور
داشته باشد.
 هنگامی که درخواست متعلق به بخش هایی باشد که بر اساس
قانون کشور میزبان ،به منظور توسعه اقتصادی یا منافع ملی،
صرفا برای سرمایه گذاران داخلی مجاز باشد.
محدودیت های سرمایه گذاری خارجی میتواند عمومی یا بخشی
باشد که معموال به شکل های زیر است:
 بخش های خاصی که به روی سرمایه گذاران خارجی بسته
است.
 مالکیت خارجی اجازه داده شده اما این مالکیت بدون
محدودیت نیست و میتواند محدود به مالکیت درصدی از
اقتصاد و یا بخش خاصی از آن باشد.
 سرمایه گذاری خارجی موضوع نظام غربالگری و پذیرش
عمومی باشد.
 سرمایه گذاری خارجی موضوع الزام حداقل سرمایه گذاری
باشد.
 سرمایه گذاری خارجی موضوع الزامات اجرایی ویژه ای باشد.

در عین حال تعداد کمی از کشورها هستند که به طور کامل نظام
پذیرش آزاد سرمایه گذاران خارجی دارند .در این کشور ها اجازه ورود
به تمامی بخش ها و زیر بخش های اقتصادی داده شده و شرایط
برابری میان سرمایه گذاران خارجی و داخلی وجود دارد .به طور مثال
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شیلی  ،گواتماال ،گرجستان و مونته نگرو اجازه مالکیت تمامی بخش
های عمده اقتصاد خودشان را برای خارجی ها مجاز دانسته اند.
یکی از کشور هایی که تا حدودی کمی برای سرمایه گذاران خارجی باز
است  ،جزایر موریس است که محدودیت سرمایه گذاری مستقیم (و
تمامی سرمایه گذاری های خصوصی) در بخش ملی شده از قبیل
انتقال و توزیع برق ،مدیریت پسماند و بازیافت ،عملیات بنادر و
فرودگاه در مالکیت انحصاری بخش دولتی است  ،و این اقدام  ،سرمایه
گذاری برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی را دشوار کرده است.
در  0سال گذشته ،روندی در بسیاری از کشور های در حال توسعه
طی شده به سمت اجازه ورود سرمایه گذاران خارجی حتی در بخش
هایی بوده که پیش از این تنها دولت مالک و مجری آن بوده است .
برخالف این روند گشایشی ،بسیاری از کشور ها همچنان سختگیری یا
ممنوعیت در بخش های گوناگونی مانند رسانه ها  ،امور دفاعی و
صنعت هسته ای وجود دارد .
از ضمیمه  5558مقررات محدود سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 OECDموارد زیر را میتوان دریافت :
 در میان کشور های عضو  OECDکشور های اتحادیه اروپا به
طور کلی از دیگر کشور ها مقررات باز تری برای سرمایه
گذاری خارجی دارا هستند.
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Karl p. sauvant, and P. Mallampally, “policy option for promoting foreign
direct investment in the least developed countries” Transnational Coporations
Reviwe, volume 7, No.3, 2015, pp. 89-140.
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 در میان کشور های غیر عضو  OECDشیلی و آرژانتین در
میان بازترین کشور ها هستند  ،درحالی که هند  ،چین و
روسیه جزو سختگیر ترین کشور ها هستند

.

 بیشترین بخش های محدود شده بخش برق ،حمل و نقل،
ارتباطات و امور مالی است .
 آخرین بخش های محدود شده بخش های ساخت و ساز،
توریسم ،ساختمان سازی و توزیع است .
عالوه بر این موارد دولت ها به طور کلی از رویکرد "لیست مثبت" یا
"لیست منفی" برای اجرای محدودیت های بخشی استفاده میکنند .
در رویکرد فهرست مثبت و در این روش  ،دولت تالش می کند
تمامی بخش ها یا زیر بخش هایی که سرمایه گذاران خارجی
ممکن است و می توانند سرمایه گذاری کنند را برشمارد .تنها
برخی از کشور ها از این رویکرد استفاده میکنند .این لیست
نمی تواند تمام اقتصاد را پوشش دهد و با توسعه صنایع جدید
تطبیق پیدا کند.همچنین شرایط بخش یا زیر بخش هایی که
در این لیست نیامده مبهم است  .بر این اساس ،استفاده از این
رویکرد توصیه نمی شود .
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Yuri Shima, “The policy landscape for international investment by
government-controlled investor”, OECD, 2015. PP. 30-42.
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-

در رویکرد فهرست منفی و در این روش بخش یا بخش هایی
ممنوع یا محدود (تنها بخش کوچکی از سرمایه گذاران
خارجی که نیاز مند مجوز های ویژه ای است) برای سرمایه
گذار خارجی است  ،مشخص می شود .این سیستم به دالیل
ساده نسبت به رویکرد لیست مثبت ارجحیت بیشتری دارد .
از جمله اینکه اگر بخش یا زیر بخشی جزء لیست نباشد
،سرمایه گذاری در آن بخش به طور خودکار بدون محدودیت
شناخته می شود .البته لیست منفی بلند به معنی این است که
در واقع درهای کشور برروی سرمایه گذاری مستقیم خارجی
باز نیست و لیست بلند مزیت های لیست منفی را با شکست
مواجه میکند.
لیست منفی تا جای ممکن باید کوتاه باشد و در طول زمان با
برداشته شدن محدودیت ها باید اصالح شود .روند اصالح
لیست باید روندی پویا باشد نه ایستا  .لیست منفی باید دقیق
باشد نه اینکه برای تفسیر باز باشد .بعنوان مثال یکی از موارد
غیر شفافی که در برخی لیست های منفی وجود دارد و مطمئناً
مشکالتی برای تفسیر ایجاد میکند ممنوعیت سرمایه گذاری
در "هر بخشی که اثر منفی بر محیط زیست داشته باشد"
است که گنگ و تفسیر پذیر است.
قانون سرمایه گذاری ممکن است دارای محدودیت هایی در مورد
درصد سهمی که سرمایه گذاران خارجی میتوانند مالک شوند ،داشته
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باشد .این محدودیت ها باعث ورود اجباری سرمایه گذاران خارجی به
شراکت با سرمایه گذار داخلی در قالب سرمایه گذاری
مشترک 8میشود.
محدودیت سهمی مالکیت خارجی میتواند عمومی یا محدود به بخش
یا بخش های خاصی باشد که این کار معایب زیادی دارد  .از جمله
ممکن است باعث شود سرمایه گذار خارجی ،از انتقال تکنولوژی های
پیشرفته خودداری کند ،از سوی دیگر نیز محدودیت منابع و یا
مدیریت شریک محلی میتواند رشد پروژه را با محددودیت مواجه کند
۱

.

بسیاری از کشور ها  ،موضوع سرمایه گذاری خارجی در بخش های
خاص استراتژیک را به دلیل مالحظات امنیتی و اقتصادی ،منوط به
اخذ مجوز های الزم کرده اند.
برای مثال قانون مالی و پولی فرانسه ارجاع درخواست سرمایه گذاری
در فعالیت های وابسته به حاکمیت عمومی را که مشخصات زیر را
داشته باشند  ،منوط به پذیرش اولیه وزیر امور مالی کرده است:
 فعالیت هایی میتواند امنیت ملی و دفاع ملی را به خطر
بیندازد .
 فعالیت های مرتبط با تحقیق ،تولید و بازاریابی تسلیحات و
مواد انفجاری.
- Joint Venture
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. H. Louri, Foreign investment and ownership structure, An empirical analysis,
Kluwer Academic Publishers, 2002, pp. 20-25.
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در دیگر کشور ها ،دولت میتواند از یک سرمایه گذاری خاص در بخش
هایی که به طور عمومی برای سرمایه گذاری باز است جلوگیری کند.
برای مثال قانون ایاالت متحده از مالکیت باال تر از  % 05برای خارجی
ها در قرارداد های ساخت کارخانجات دفاعی ممانعت بعمل می آورد .
در سال  ۱88اصالحیه "اکسون فلوریو" مقرر داشت اگر بعد از انجام
تحقیقات مشخص شد که پروژه سرمایه گذاری باعث به خطر افتادن
امنیت ملی ایاالت متحده میشود ،رئیس جمهور اختیار محدود کردن ،
تعلیق یا ممنوعیت آن پروژه را خواهد داشت.
کمیته سرمایه گذاری خارجی در ایاالت متحده ( )CFIUDبرای
تصمیم درباره اینکه در موردی خاص تحقیقات انجام شود یا خیر 5
روز مهلت دارد ،بعد از آن  0روز برای ارائه پیشنهاد به رئیس جمهور
فرصت داشته و رئیس جمهور هم باید ظرف روز 0بعد از آن فرصت
تصمیم گیری دارد .کنگره همچنین دارای اختیار تصمیم گیری در باره
بلوکه کردن هرگونه سرمایه گذاری خارجی که امنیت ملی کشور را به
خطر بیندازد است.
بزرگترین مانع سرمایه گذاری  ،مکانیسم غربالگری (ماده

OECD

) برای بخش های غیر استراتژیک است .در 5درصد کشور های جهان
هنوز نیاز به موافقت برای سرمایه گذاری در بخش های کارخانه ای
است .
تعدادی از کشور ها پروژه های سرمایه گذاری خارجی غربال می شوند
 .منطق غربالگری این است که دولت نیاز به تصمیم گیری در باره
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مناسب بودن یا نبودن سرمایه گذاری خارجی دارد .به طور کلی،
پروسه نظارت شامل ارزیابی منافع بالقوه سرمایه گذاری خارجی برای
کشور میزبان است.
بحث های مخالف غربالگری باید در سطح سیاست اقتصادی و
استراتژی اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد  .نقش دولت نباید تصمیم
درباره این باشد که چه پروژه ای سودمند است یا خیر ؛ بلکه این نقش
بخش خصوصی است .نقش دولت فراهم آوردن محیط سودمند برای
ایجاد و رشد سرمایه گذاری پر بازده است.
علیرغم این موضوعات ،غربالگری راه موثری برای دستیابی به منافع
مورد انتظار نیست چرا که تصمیم گیری در خصوص مفید بودن یا
نبودن یک سرمایه گذاری خاص ،صرفاً با بررسی معیار های عینی
اقتصادی ؛ کار دشواری است.
بعالوه ،مقررات مربوط به غربالگری بسیار مبهم و اغلب بی استفاده
است .به خاطر نبود عینیت ،مقررات غربالگری منجر به محدود کردن
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و به دنیال آن کاهش سرمایه گذاری
خارجی می شود  .همچنین این کار هزینه زمانی برای کارمندان
موسسات دولتی مربوطه دارد و میتواند فساد زا نیز باشد.
از منظر سرمایه گذاران ،پروسه غربالگری به دلیل تاخیر زمانی،
چیزی که عموما "هزینه های

الزامات پذیرش طاقت فرسا و
مزاحم"

5

نامیده می شود ،هزینه های سرمایه گذاری آنها را باال می

برد .یکی از مثال های معروفی که این زمینه وجود دارد پروسه

ساله
130

- Hassle Costs
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تصویب مشارکت شرکت جنرال موتور و شرکت ایسوزو در یکی از
کشور های خاور میانه است.
سرمایه گذاران خارجی سیاست ورود آزادانه  ،شفاف و بدون
محدودیت را ترجیح میدهند و تمایل دارند در کشور هایی سرمایه
گذاری کنند که حداقل موانع غربالگری برای ورود را داشته باشد.
غربالگری به دلیل ایجاد رویه های سنگین ،طاقت فرسا و پیچیده مورد
انتقاد قرار گرفته و در بسیاری از موارد نیز به نتایج نامطلوبی منتج
گردیده است .به همین منظور بسیاری از کشور ها الزامات غربالگری را
کاهش داده یا حذف نموده اند

.

یکی از مثال های جالب در این خصوص کشور کانادا است که قوانین
الزم االجرا بر پایه سیستم غربالگری را نموده است  ،اما ؛ بجز در
موقعیت های استثنایی ؛ غربالگری دیگر اعمال نمی شود.
برخی قوانین سرمایه گذاری نیاز به حداقل میزان سرمایه گذاری برای
سرمایه گذاران خارجی است .این الزام به منظور محافظت از سرمایه
گذاری های کوچک داخلی است که به طور سنتی ستون فقرات
فرصت های کاری و رشد اقتصادی کشور را فراهم میکند است.
این الزام نباید با حداقل سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک شرکت که
در "قانون شرکت ها"ی کشور وجود دارد اشتباه گرفته شود .در
برخی کشورها قانون سرمایه گذاری نیاز به حداقل سرمایه ،نسبت به
آنچه در قانون شرکت ها آمده بیشتر است که خود مانع دیگری برای
ورود سرمایه گذاری محسوب می شود .
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Fredric Wehrle, Joachim Pohl, investment policy related to national security,
a survey of country practices, OECD, working paper, 2016, pp. 74-89.
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به طور فزاینده کشور ها از وضع قانون برای ورود حداقل سرمایه
خودداری میکنند .مخالفین حداقل سرمایه استدالل میکنند که هر
سرمایه کوچکی میتواند در دل یک سرمایه گذاری بزرگ تر به
موفقیت دست پیدا کند  .الزام به حداقل سرمایه گذاری  ،ممکن است
اقتصاد کشور را از تعداد زیادی از سرمایه های کوچکی که به همراه
یکدیگر میتواند اثر بیشتری نسبت به یک سرمایه گذاری بزرگ را
برای کشور بدست بیاورد  ،محروم کند .این در حالی است که در
بسیاری از کشور های پیشرفته ،کسب و کار های کوچک و متوسط
ستون فقرات ایجاد فرصت های شغلی و رشد اقتصادی هستند.
بر پایه رهیافت های جدید  ،قانون سرمایه گذاری نباید حاوی هیچ
نوع حداقل سرمایه گذاری باشد .در عوض باید مشوق هر نوع سرمایه
گذاری با هر اندازه ای باشد  ،چرا که جذب چنین سرمایه گذاری هایی
ارزش اقتصادی و اجتمای زیادی دارد .بعالوه تاثیر بالقوه سرمایه
گذاری ها بر اقتصاد لزوما به وسیله مقدار اولیه سرمایه گذاری تعیین
نمی شود.
بعنوان مثال پروژه توسعه نرم افزار ممکن است نیازی به سرمایه
زیادی نداشته باشد اما میتواند از بسیاری جهات به کشور کمک
نماید .روشن نیست که یک سرمایه گذاری  ،که گفته می شود 0
میلیون (مقداری که در برخی قوانین سرمایه گذاری میبینیم) برای
کشور میزبان سودمند تر از  0پروژه

میلیون دالری باشد  .نهایتا

تنها سرمایه مورد نیاز باید میزانی باشد که در قانون شرکت های
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یک کشور برای تشکیل یک شرکت وجود دارد .این الزام باید بدون
تبعیض برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی اعمال شود .
از سوی دیگر الزامات اجرایی قید های تحمیلی به سرمایه گذاران
است که از آنها میخواهد اهداف ویژه ای را در ارتباط با کشور میزبان
رعایت کنند .این الزامات میتواند تحمیل شروطی برای پذیرش
سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد یا بعنوان شروطی برای استفاده
از برخی از مزایا باشد .معذالک ،سازمان تجارت جهانی از این الزامات
استقبال نمی کند چرا که منجر به محدود کردن تجارت مرتبط با
سرمایه گذاری می شود.
سه دسته از الزامات اجرایی وجود دارد .دسته اول شامل تمام الزامات
ممنوع شده از سوی موافقتنامه تجارت مرتبط با سرمایه گذاری
سازمان تجارت جهانی منع شده اند است چرا که با موافقتنامه تعرفه
و تجار"گات"

ناسازگاری دارد  .دسته دوم ،شامل الزاماتی است

که بوسیله موافقتنامه های بین منطقه ای ،منطقه ای ،و دوجانبه
ممنوع شده است .دسته سوم الزامات اجرایی ،شامل آنهایی است که
موضوع ان بوسیله موافقت نامه های سرمایه گذاری ممنوع نیستند.
بر پایه یافته ها و توصیه های بانک جهانی و انچه که از تجربیات اخیر
در سطح بین المللی بدست امده است  ،شاید بتوان نحوه رفتار با
سرمایه گذاران خارجی و الزمات اجرایی مرتبط با ان را در چند مورد
به شرح ذیل خالصه کرد :
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-Agreement on Tread-Related Investment Measure
- General Agreement on Treaties and Tariffs.
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 تحمیل تعهدات یا الزامات خاص قانونی به سرمایه گذار
خارجی ( فراتر از مقررات داخلی معمول) باید به دقت انجام
شو د .هر الزامی از سوی سرمایه گذار بالقوه به عنوان یک قید
محدود کننده آزادی انتخاب درنظر گرفته میشود و باعث می
شود که سرمایه گذار حتی به موقعیت های سرمایه گذاری
محتمل در آن کشور هم منصرف کند  .بنابراین از منظر تشویق
سرمایه گذاری ،تحمیل الزامات اجرایی  ،بویژه الزامات
سختگیرانه در جایی که محیط رقابتی موجود نیست ؛ و
الزامات غیرمعقول یا الزاماتی که به خوبی طراحی نشده باشد ؛
میتواند در استراتژی دولت در جذب سرمایه گذاری خارجی
خلل ایجاد نماید.
 شاهدی وجود ندارد که نشان دهند نتایج مورد انتظار از این
استراتژی محدود سازی به دست آمده باشد  .برای مثال تا
سال  ۱۱۱شیلی الزامات اجرایی در صنعت اتومبیل داشت.
شاهدی وجود ندارد که چنین الزاماتی کمک به ارزش افزوده
ای برای این کشور به بار آورده باشد .این الزامات میتواند به
صورت ناخواسته نتایج منفی هم به همراه داشته باشند  .برای
مثال ،تامین این الزامات از سوی سرمایه گذار هزینه بر میشود.
بنابراین منجر به افزایش قیمت محصوالتی میشود که در کشور
میزبان به فروش می رود.
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 برخی الزامات اجرایی باعث کاهش تولید نمی شود بلکه
براساس تعهدات بین المللی کشور میزبان  ،غیرقانونی
محسوب میشود.
 روند جهانی به سمت باز بودن بیشتر نظام پذیرش سرمایه
گذاری خصوصی به ویژ سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیش
می رود .معذالک اگر تمایل به محدودیت بخش هایی برای
سرمایه گذاری خارجی یا حتی داخلی وجود دارد ،قانون
سرمایه گذاری باید تعریف شفاف و دقیقی از حوزه های
محدود یا ممنوع برای سرمایه گذاری در قالب "لیست
منفی" داشته باشد" .لیست منفی" باید تا جای ممکن کوتاه و
واضح باشد.
 سیاست های پذیرش باید تا جای ممکن  ،بخش های محدود
کننده کمتری داشته باشد و کشور باید تالش کند تا با مدرن
کردن و آزاد کردن اقتصاد خود  ،این محدودیت ها را بردارد .
برخی از این محدودیت ها مانند مالحظات امنیت ملی،
اجتناب ناپذیر است  ،اما باید بعنوان استثناء  ،و نه بعنوان
قانون ،از آن استفاده شود.
 بدنه قوانین سرمایه گذاری باید تنها اشاره به وجود "لیست
منفی" داشته باشد و لیست واقعی در سندی جداگانه ای به
ضمیمه قانون شده باشد ؛ چرا که یک قاعده اجرایی قابلیت
اصالح آسانتری نسبت به اصالح قانون سرمایه گذاری دارد و
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تجربه هم نشان داده محدودیت های بخشی در طول زمان و با
آزاد شدن و بازشدن اقتصاد برداشته خواهند شد.
 معموال پروسه غربالگری برای سرمایه گذاری خارجی توصیه
نمی شود ،اما با توجه به این که نظام غربالگری در خیلی از
کشور ها – نه تنها کشور های در حال توسعه -مورد استفاده
قرار می گیرد ،توصیه میشود که؛ در صورت اصرار دولت در
داشتن چنین ترتیباتی ؛ به شرح زیر عمل کنند :
 وقتی رویه ویژه ای برای ورود سرمایه گذاری مستقیمخارجی وجود دارد  ،قانون باید به طور دقیق سازمان
مسئول پذیرش را مشخص نماید.
 ضوابط و رویه های تصمیم گیری باید به صورت شفاف و واضحتعریف شود .
 سازمان مسئول باید تصمیم خود را در دوره زمانی مشخصیاتخاذ نماید .بهترین قوانین از قاعده "سکوت نشان دهنده
رضایت است" استفاده می کنند که اگر تصمیم گیری در دوره
مشخص انجام نشود ،نتیجه آن مثبت فرض می شود .
 اگر درخواست سرمایه گذار خارجی رد شد ،مقامات مسئولباید دالیل تصمیم خود را توضیح دهند.
 -0قانون سرمایه گذاری و مقررات مربوط به آن باید اجازه و
ترتیب مکانیسم استیناف ومراجعه به یک ارگان باالتر دولتی
را فراهم کند.
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حقوق ،ضمانت ها و تعهدات سرمايه گذاران

در این حوزه  ،اگر کشوری خواهان جذب سطح

قابل توجهی از

سرمایه گذاری خصوصی است ،باید تالش کند تا خود را بعنوان محل
مناسبی برای کسب و کار معرفی کند  ،و از سرمایه گذاری و سرمایه
گذاران در تمامی زمینه های مرتبط با سرمایه گذاری در کشور خود
حمایت نماید ؛ و در عین حال تضمین های اساسی که سرمایه گذاران
به دنبال آن هستند را تدارک نماید  .این قوانین در طول زمان با
سیاست های باز و مدرن مترادف گردیده است.
باید خاطر نشان کرد ،تمام تعهدات باال در معاهدات دوجانبه سرمایه
گذاری و یا دیگر موافقتنامه ها آمده و هر نوع نقض عهدی میتواند
منجر به فعال شدن مکانیسم حل و فصل اختالفات در این موافقتنامه
ها منجر شود.
 رفتار منصفانه و برابر
مطابق مقررات ملی سرمایه گذاری ،رفتار منصفانه و برابر باید برای
همه سرمایه گذاران اعمال شود .اگرچه در اجرا ،ممکن است این
موضوع برای سرمایه گذاران خارجی بیشترین اهمیت را داشته باشد.
استاندارد های رفتار منصفانه و برابر  ،سرمایه گذاران را در برابر
اقدامات تبعیض آمیز حمایت می کند و اگر رفتار تبعیض آمیزی
مطرح و اعمال شد  ،نیاز به طی مراحل قانونی وجود داشته باشد.
کشور هایی که در قوانین ملیشان حمایت کافی از سرمایه گذاران
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خارجی وجود ندارد ،باید اصول رفتار منصفانه و برابر را در قانون
سرمایه گذاری خود بگنجانند.
تعهد به رفتار منصفانه و برابر معموال به همراه دیگر استاندارد ها
بعنوان بخشی از حمایت کشور میزبان از سرمایه گذاری مستقیم
خارجی

تلقی

.

میگردد

این

استاندارد

رفتار

"مطلق" و"نامشروط" 0است  .تعهد طرفین موافقتنامه های
سرمایه گذاری به منظور فراهم آوردن شرایط رفتار منصفانه و برابر،
منجر به تفسیرهای گوناگون توسط مقامات دولتی  ،داوران و محققین
گردیده است .عمده تری بحث در این باره این است که آیا این
استاندارد ها درمقابل استاندارد عرفی حداقل رفتار است یا این
استاندار مستقلی است که در معاهدات سرمایه گذاری آمده و
ارتباطی با حقوق بین الملل ندارد.
استدالل ها در این زمینه بسیار گسترده است ،با این حال تعداد رو به
افزایشی از دعاوی در خصوص عدم رعایت رفتار منصفانه و برابر در
محاکم داوری مورد رسیدگی قرار گرفته است .با این حال هنوز بحثها
در خصوص ارتباط این استاندارد ها با استاندارد های حداقل رفتار
در حقوق بین الملل عرفی وجود

دارد  .برخی استاندارد رفتار

منصفانه و برابر را بعنوان استاندارد مستقلی می دانند که در ارتباط
با اصولی از قبیل شفافیت ،حسن نیت و انتظار مشروع از حمایت از
سرمایه گذاران است .جدید ترین معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
کانادا و ایاالت متحده و موفقتنامه های تجارت آزاد ایاالت متحده،
- Absolute
-Noncontingent
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کانادا و مکزیک ،رفتار منصفانه و برابر به استاندارد حداقل رفتاری که
در حقوق بین الملل عرفی وجود دارد محدود شده است .
بحث در باره رفتار منصفانه و برابر میتواند برای افراد غیر حقوقدان
پیچیده به نظر آید .برای ساده سازی بحث این نکته را باید
خاطرنشان کنیم که استاندارد رفتار منصفانه و برابر به منظور حمایت
از سرمایه گذاران  ،در مقابل اقدامات تبعیض آمیز است .رفتاری
میتواند منجر به نقض این استاندارد رفتار منصفانه و برابر شود که
فاقد اهداف مشروع باشد یا در غیر اینصورت رفتاری ناعادالنه
محسوب خواهد شد.
استاندارد رفتار منصفانه و برابر نیازمند موافقت کشور میزبان به
طی مراحل قانونی و شامل تعهد دولت به عدم رد عدالت در
رسیدگی به امور قضایی ،جنایی و اداری است .این استاندارد پروسه
های پیش از مراجعه به دادگاههای کشور میزبان را هم در بر می
گیرد .اصول دسترسی به محاکم قضایی ،شامل پروسه های عادالنه و
ممنوعیت رد درخواست رسیدگی قضایی در هر سه مرحله قضایی
شامل ،حق طرح دعوی ،حق رفتار منصفانه در طول جربان رسیدگی
و حق برخورداری از تصمیم منصفانه و الزم االجرا در پایان رسیدگی
به محاکمه است.
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John H. Dunning, Philippe Gugler, eds, foreign direct investment and
competetivness, volume 2, Elsevier, 2008, pp. 51-83 & 111-133.
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 رفتار ملی
رفتار ملی به دنبال ایجاد اطمینان از درجه ای از رقابت برابر میان
سرمایه گذاران داخلی و خارجی است .این امر ایجاب میکند که کشور
میزبان حداقل رفتاری که با سرمایه گذاران ملی در شرایط مشابه دارد
را به رفتار با سرمایه گذاران خارجی هم بسط دهد .این بدان معناست
که کشور با سرمایه گذار داخلی و خارجی شبیه هم رفتار کند و
رفتار تبعیض آمیزی بر علیه سرمایه گذار خارجی نداشته باشد.
رفتار ملی اصولی است که در تعداد بیشماری از قوانین ملی به ویژه در
قانون سرمایه گذاری بسیاری از کشور ها تضمین گردیده است .
همچنین رفتار ملی در بسیاری از معاهدات دوجانبه و چند جانبه بین
المللی مانند معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ،قرارداد تجارت آزاد
آمریکای شمالی  ،معاهده منشور انرژی ، 8و اسناد سازمان تجارت
جهانی و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه  ،مورد تصدیق قرار
گرفته است.
همچنین رفتار ملی ،در سطوح دولت های محلی هم اعمال میشود.
تعهد به رفتار ملی قابل اعمال توسط ارگان های دولت ملی است ،اما
همیشه در عمل مشخص نیست که رفتار ملی چه معنی برای
زیربخش های دولت دارد .این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که
یک دولت محلی طبق قانون اساسی از قدرت تصمیم گیری در باره
سیاست های سرمایه گذاری برخورداد است .چنین قدرتی ممکن
137

-North America Free Tread Agreement
-Energy Charter Treaty
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است در رفتار ترجیحی برای سرمایه گذاران محلی مورد استفاده قرار
گیرد  .بعنوان مثال زمانی که دولت محلی به دنبال تشویق رشد کسب
و کار های کوچک و متوسط است ممکن است از این اختیار برای رفتار
ترجیحی استفاده نماید.
سوالی که مطرح می شود این است که آیا یک دولت محلی( برای مثال
یک ایالت) باید یک رفتار ترجیحی خاص را که برای سرمایه گذاران
داخلی خود در نظر گرفته ،و بر مبنای استاندارد رفتار ملی  ،برای
سرمایه گذار خارجی هم اعمال کند؟ به طور مثال ایالت های آمریکا،
با سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذارانی که از ایالت های
دیگر آمده اند برخورد می کنند .اگر ایالت میزبان رفتار ترجیحی به
سرمایه گذاران محلی خود-نه سرمایه گذاران دیگر ایالت ها-
پیشنهاد داد  ،سرمایه گذار خارجی نمی تواند رفتار ترجیحی با
سرمایه گذار محلی را مطالبه کند .تمام چیزی که سرمایه گذار
خارجی میتواند انتظار داشته باشد ،رفتاری مشابه با سرمایه گذارانی
است که از دیگر ایالت ها آمده اند.
استاندارد رفتار ملی حذف موانع رقابت و افزایش کارامدی عملیات
سرمایه گذاری در اقتصاد کشور میزبان است .با این حال هیچ کشوری
رفتار ملی را بدون استثنائاتی به دالیل امنیت ملی و مواردی از این
قبیل نپذیرفته است .برخی از تبعیضات ملی بنا به دالیل زیر اعمال
میشود :
 کنترل دارایی های استراتژیک در چارچوب منافع ملی حفاظت از حاکمیت ملی در موضوعات اقتصادی تحریک توسعه صنایع محلی125

 تقویت سیاست عمومی،سالمت عمومی و اخالق عمومی.اقدام مناسب برای تمامی سرمایه گذاران خارجی  ،تضمین رفتاری
است که مطلوبیت کمتری نسبت به رفتار با سرمایه گذاران محلی در
موارد مشابه ،نداشته باشد.
 رفتار ملت های کاملت الوداد
یکی از اصول غیرتبعیض آمیز ،رفتار ملت های کاملت الوداد است .این
رفتار به معنای این است که اگر کشوری به سرمایه گذاران یک کشور
خاص  ،مساعدت ویژه ای – به طور مثال حق گمرک کمتری

برای

واردات  -اعطا کرد  ،چنین مساعدتی برای تمامی سرمایه گذاران
خارجی باید اعمال گردد.
سرمایه گذاران خارجی به دنبال تضمین های مناسبی هستند که آنها
را به صورت غیر تبعیض آمیز در رقابت با دیگران قرار ندهد .چنین
تبعیض هایی شامل موقعیت هایی است که در آن رقبا از دیگر کشور
های خارجی برخوردار از رفتار مساعد تری گردند .استاندارد رفتار
ملت های کاملت الوداد به برابری فرصت های رقابتی میان سرمایه
گذاران کشور های مختلف کمک میکند .این امر مانع از این می شود
که رقابت بین سرمایه گذاران بر مبنای ملیتشان تحت الشعاع قرار
بگیرد .
رفتار ملت های کاملت الوداد باعث میشود سرمایه گذاران خارجی
بیشتری از کشور های مختلف وارد کشور شوند که میتوانند نقش
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مهمی در اقتصاد کشور میزبان ایفا نمایند .برابری رفتار بر اساس اصل
ملت های کاملت الوداد باید در قوانین سرمایه گذاری کشور های
میزبان درج گردد .این استاندارد ها باعث تضمین محافظت سرمایه
گذاران در برابر اشکال مختلف تبعیض کشور میزبان میشود .این
استاندارد ها به شکل گسترده ای در تجارت و سرمایه گذاری بین
المللی مورد استفاده قرار میگیرد و باید در قوانین داخلی گنجانده
شود.
استاندارد رفتار ملت های کاملت الوداد ،به صورت بالقوه قابل اعمال
برای تمامی انواع فعالیت های سرمایه گذاری مانند ایجاد ،اجرا،
مدیریت ،استفاده و فروش سرمایه گذاری خارجی است .این پوشش
جامع تضمین کننده سرمایه گذاران خارجی حتی در صورت تغییر
فعالیت های مرتبط با سرمایه گذاری و یا توسعه سرمایه گذاری در
طول زمان است.
باید خاطرنشان کرد ،که این استاندارد تمامی رفتار کشور میزبان یا
سرمایه گذاران خارجی را تحت پوشش قرار نمی دهد .اگر کشور
میزبان امتیاز یا مشوق ویژه ای را به یک شخص سرمایه گذار در یک
قرارداد اعطا کرد ،استاندارد رفتار ملت های کاملت الوداد  ،این کشور
را مجبور به اعطای این امتیاز به تمام سرمایه گذاران خارجی نمی کند.
این اشاره الزم است که ورود کشور های میزبان به قرارداد های
سرمایه گذاری خاصی که امتیازات و مشوق های ویژه ای به سرمایه
گذاران اعطا میکند رویه مناسبی تلقی نمیگردد.
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قوانین سرمایه گذاری شامل استثنائات حق رفتار ملت های کاملت
الوداد است .البته این استثنائات ماهیت عمومی دارد (نه اینکه
استثنایی برای استاندارد رفتار ملت های کاملت الوداد باشد) .این
استثنائات شامل سیاست عمومی یا امنیت ملی یا حفظ نظم عمومی
یا سالمت عمومی است .موارد دیگر استثناء هم وجود دارد که مربوط
به امور مالیاتی  ،مالکیت فکری  ،وجود منطقه آزاد تجاری ،اتحاد
گمرکی  ،سازمان های همکاری های اقتصادی منطقه ای است .اعضاء
سازمان های همکاری های اقتصادی عموماً معاف از تعهد به اعطای
حق ملت های کاملت الوداد به اعضای غیر عضو هستند .هدف چنین
استثنائاتی اجازه به توسعه سرمایه گذاری های داخل منطقه ای با
سرعت بیشتر است.
 تعهدات در برابر سلب مالکیت
سرمایه گذاران با ریسک های اقتصادی که در نتیجه فعالیت های
سیاسی در کشور میزبان است مواجه اند .رفتار مداخله جویانه  ،فرا
قانونی یا مصادره میتواند منجر به منصرف کردن سرمایه گذاران از
سرمایه گذاری شود  ،یا باعث درخواست نرخ بازگشت بیشتری در
غرامت شود .حق مصادره اموال یک حق حاکمیتی برای کشور
میزبان است و بعنوان یکی از مهمترین ریسک های سیاسی از سوی
تمامی سرمایه گذاران تلقی می شود . ۱برای جذب سرمایه گذاری و
کاستن هزینه ها  ،دولت ها نیاز به برداشتن گام هایی برای کاهش
چنین ریسک هایی دارند.
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مصادره دو بعد دارد :
 قابلیت انتصاب به کشور – از طریق ارگان های قضایی،اجرایی و قضایی است.
 منجر به انتقال حق مالکیت شود .ذینفع این انتقالهمیشه خود دولت نیست  ،بعنوان مثال در موضوع برنامه
های اصالحات ارضی.
همانطور که توضیح خواهیم داد ،یکی از مهمترین موضوعات مرتبط
با سلب مالکیت مستقیم ،سطح غرامتی است که باید فوری و کافی
باشد .اگر غرامت پرداخت نشود ،سلب مالکیت غیرقانونی است .سلب
مالکیت میتواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد :
 سلب مالکیت مستقیم
سلب مالکیت مستقیم وقتی رخ میدهد که کشوری مالکیت دارایی
سرمایه گذاری را که در آن کشور واقع شده را سلب نماید و محرومیت
از دارایی قابل انتساب به دولت باشد .
سوالی که مطرح میشود این است که آیا باید با ملی کردن رفتار
متفاوتی داشت یا ملی کردن هم تحت همان رژیم حقوقی مصادره می
گنجد؟ ملی کردن عمدتا معطوف به اصالحات اقتصادی  -اجتمائی در
سطح گسترده است  ،در حالی که سلب مالکیت عمدتا شخصی است.
قرن  5شاهد مثال های بسیاری از اقدامات ملی سازی در آمریکای
التین(با انقالب مکزیک در سال  ، ) ۱ 5اروپای شرقی (بعد از سال
 ۱و  ،) ۱ 0چین (بعد از سال  ، ) ۱ ۱خاورمیانه ( مصر در سال
 ۱0با ملی کردن کانال سوئز و ایران در سال  ۱0با ملی کردن
صنعت نفت) بوده است.
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در طی دو دهه گذشته ملی کردن کاهش یافته و سرمایه گذاران
اطمینان بیشتری از این نظر پیدا کرده اند ،اگر چه تهدید ملی کردن
در برخی مناطق همچنان وجود دارد .برای مثال بولیوی صنایع نفت و
گاز خود را در سال  55ملی کرد و رئیس جمهور ونزوئال هوگوچاوز،
اعالم کرد که برنامه هایی برای ملی کردن در بسیاری از بخش ها مانند
ارتباطات ،نفت ،بانک ها و فوالد دارد.
 سلب مالکیت غیرمستقیم
امروزه سلب مالکیت غیرمستقیم ،شایع ترین شکل سلب مالکیت
است .سلب مالکیت غیر مستقیم هنگاهی رخ میدهد که کشور
میزبان در استفاده از دارایی یا منافع حاصل از آن مداخله نماید .در
اینگونه موارد حتی دارایی سرمایه گذار ضبط نمیشود و دارایی ها هم
تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
برای مثال وقتی اقدامات دولتی منجر به فرار سرمایه گذار از کشور
شود ،یا دسترسی سرمایه گذار را به وجوه و سود خود را محدود نماید
یا او را وادار به فروش یا انتقال دارایی هایش زیر قیمت واقعی نماید ،
می تواند مشمول این گونه ها شود .در حالیکه در سلب مالکیت
مستقیم بین از دست دادن مالکیت سرمایه گذار و دولت میزبان
ارتباط مستقیم وجود دارد ،چنین

ارتباطی

در سلب مالکیت

غیرمستقیم وجود ندارد .قدرت قانون گذاری مالی ،پولی ،محیط
زیستی و دیگر مسائل میتواند به شکل سلب مالکیت نمود پیدا کند.
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تمایز اساسی بین حق کشور در سلب مالکیت و قدرت تنظیمی (یا
قدرت پلیسی) این است که سلب مالکیت مستلزم غرامت است ،
درحالی که اعمال قدرت تنظیمی(یا قدرت پلیسی) این چنین نیست،
مگر اینکه تاثیر اقدامات تنظیمی همانند سلب مالکیت باشد .تعدادی
از گزارش های مربوط به موارد سلب مالکیت غیرمستقیم  ،مانند
اقدامات مالی ماهیت مصادره دارد  ،بلوکه کردن انتقال وجوه یا
مداخله اساسی در مدیریت یک سرمایه گذاری ،در طی دو دهه اخیر
به شکل قابل توجهی افزایش یافته .تعیین اینکه یک سلب مالکیت
غیرمستقیم است نیاز به بررسی واقعی و مورد به مورد دارد.
اقدام مناسب و درج در قوانین به معنای تعهد دولت به عدم مصادره
نیست .هر دولتی ممکن است با مواردی مواجه شود که سلب
مالکیت -داخلی یا خارجی -را ضروری می دارد .اقدام مناسب در
سیاست سرمایه گذاری و قانونی تضمین این است که دولت ها مصادره
یا اقداماتی انجام ندهند که نتیجه مشابهی دارد ،مگر برای اهداف
عمومی ،و به صورت غیر تبعیض آمیز ،و بر اساس قانون و مقررات و بر
اساس پرداخت غرامت فوری ،مناسب و موثر  .این اصول شامل
مصادره مستقیم است .هدف از این الزامات محافظت از سرمایه گذاران
در برابر ریسک های سیاسی و سوء استفاده است.
این تضمین ها باید به طور واضح در چارچوب و موازین قانونی کشور
قید شده باشد  .اگر قانون اساسی و قوانین اجرایی  ،قانون مربوط به
مصادره و دیگر اسناد ،جزئیات مصادره و پروسه غرامت را مشخص
کرده باشد دیگر نیازی به این نیست که این موارد دوباره در قانون
سرمایه گذاری قید شود.
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اگر دیگر اسناد حقوقی این جزئیات را تبیین نکرده باشند ،دولت نیاز
به توسعه چنین قوانینی برای پرکردن چنین خالء مهمی دارد،
معذالک قانون سرمایه گذاری که به خوبی تقریر شده میتواند این
شکاف را پر نماید.
بعالوه روبنای مفهوم مصادره ،غرامت است  .مصادره بدون غرامت
ضبط اموال است .معذالک هر نوع ضبط مالکیتی هم نامشروع
نیست .برای مثال سلب مالکیت دارایی های یک مجرم جنایی بوسیله
مقامات قضایی  ،یا قاچاقچی وارد کننده کاال به کشور مشروع است ،
اما خارج از موضوع مصادره قرار میدهد .
همانطور که در باال گفته شد ،مشروعیت سلب مالکیت در این است
که غیرتبعیض آمیز  ،برای اهداف عمومی  ،بر طبق پروسه  ،و همراه با
پرداخت فوری مناسب و موثر غرامت باشد.
باید خاطر نشان کرد که مصادره باید بر اساس موازین غیر تبعیض
آمیز باشد و برمبنای ملیت ،گرایش سیاسی یا جنسیت سرمایه گذار
نباشد .قواعد غیر تبعیض آمیز بر مصادره اعمال می شود .این
موضوع در طی قرن  5و موارد اخیر حقوق بین الملل مورد تصدیق
قرار گرفته است .
از طرفی هر مصادره یا ملی کردنی باید هدفی عمومی داشته باشد .در
بسیاری از کشور ها ،دادگاه ها برمبنای قوانین دقیقی تصمیم گیری
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می کنندکه جزئیات تعاریف ،حوزه ها  ،تاثیرات و محدودیت های مورد
نیاز برای هدف عمومی را مشخص نموده است.



مراحل قانوني رسيدگي

این الزام داللت بر دسترسی به عدالت ،رویه های عادالنه و ممنوعیت
رد دادرسی است .موضوع اصلی در مورد مصادره یا ملی کردن مقدار
غرامت پرداختی به سرمایه گذار است .به طور عام قانون سرمایه
گذاری ملی از ترمینولوژی "مناسب"" ، 5عادالنه" یا "منصفانه و
برابر" استفاده کرده است  .غرامتی مناسب تلقی میگردد که منبعث از
ارزش منصفانه قیمت بازار ،درست پیش از سلب مالکیت یا قبل از
اعالن عمومی این تصمیم باشد.
"ارزش واقعی بازار" زمانی پذیرفتنی است که برگرفته از روشی مورد
توافق بوسیله سرمایه گذار و کشور میزبان یا توسط دیگر ارگانی که
بوسیله طرفین تعیین گردیده است باشد  .اما در بسیاری از موارد
شرایط بازار به گونه ای است که ارزش واقعی بازار را به راحتی نمی
شود تعیین کرد .در رویه های قضایی و داوری معاصر ،اغلب از "روش
تخفیف نقدی" استفاده میشود .چنین روشی به ویژه برای ارزیابی
سرمایه گذاری یا ارزش امتیازات یا دیگر قرارداد های سرمایه گذاری
صحیح است.

-Adequate
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روش های دیگر ،به ویژه روش های محافظه کارانه تر ،بر اساس "ارزش
ثبتی" یا ارزش دارایی های سرمایه گذاری است.این روش به صورت
گسترده توسط مقامات مالی و شرکت های ممیزی مورد استفاده قرار
می گیرد .برای کاهش تردید ها ،کارشناسان قضایی و داوری ،اغلب
توصیه به ترکیب روش ها برای تعیین ارزش سرمایه گذاری می نمایند.
بعالوه غرامت باید بر اساس روش "سریع" باشد .این الزام اشاره به دو
دوره زمانی مختلف دارد .اول اینکه پرداخت غرامت باید بدون تاخیر
ناعادالنه باشد .دوم در صورت تاخیر ،بر اساس نرخ قابل اعمال بازار یا
نرخ قانونی ،به سرمایه گذار سود تعلق گیرد.
در نهایت ،غرامت باید به روشی "موثر" پرداخت گردد که اشاره به
کیفیت پرداخت دارد .غرامتی موثر تلقی میگردد که دو بعد مختلف را
در بر گیرد.یکی اینکه باید به صورت نقدی و به صورت پول قابل
تبدیل (یا واحد پولی مورد قبول سرمایه گذار) پرداخت گردد .اگر
سرمایه گذاری به صورت "اوراق قرضه خزانه" باشد ،این اسناد باید
در بازار مالی و زیر نرخ سود بازار مورد مذاکره قرار بگیرد.
 تبدیل پذیری و بازگشت پذیری وجوه
شروط انتقال وجوه به خارج یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران
و کشور میزبان است .بازگشت سود و سرمایه به کشور مبداء یکی از
موضوعات اولیه سرمایه گذار بوده است .کشور میزبان نیازمند

-Treasury bond
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محافظت از منافع ملی خود است .در نتیجه ،منافع سرمایه گذار
خارجی و کشور میزبان در مدیریت انتقال خارجی انشعاب پیدا میکند.
تعداد رو به افزایشی از قوانین  ،اصل "آزادی انتقال" را برای سرمایه
گذاران خارجی قابل اعمال دانسته اند .این به معنای تعهد کشور
میزبان به تضمین قابلیت انتقال و بازگشت وجوه سرمایه گذاران
خارجی است.
عالوه بر این  ،حق تبدیل پذیری پول محلی به پول قابل تبدل باید
تضمین شود .قوانین سرمایه گذاری و آئین نامه های اجرایی آن باید
مقررات مالی قابل اعمال برای انتقال وجوه داشته باشند .پرداخت باید
به پول قابل تبدیل یا به بیان صندوق بین الملی پول ،واحد پولی "با
قابلیت استفاده آزاد" باشد .نرخ ارز باید بر مبنای نرخ بازار -در جایی
که چنین بازاری وجود دارد -یا نرخ ارز رسمی در تاریخ انتقال باشد.
سرمایه گذار خارجی نباید وادار به انتقال وجوه به کشور مبدا خود
شود ،و باید قادر باشد این وجوه را به کشور دیگری منتقل نماید.
دسترسی به ارز های خارجی از این جهت مهم است که آنها را قادر می
سازد هزینه های واردات و دیگر تعهدات خارجی خود مانند هزینه
های مدیریتی ،حق امتیاز ،هزینه های سفر ،بدهی های خدماتی و ...
را پرداخت نماید .این حق نباید محدود شود .ممکن است سرمایه گذار
برای انتقال با شروط خاصی مواجه شود( مثل پرداخت مالیات ) اما
محدودیت های دیگری در انتقال وجوه نباید وجود داشته باشد.
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از طرفی تضمین بازگشت پذیری وجوه  ،سرمایه گذارا را قادر می
سازد سود ،سهام و دیگر وجوه خود را بدون محدودیت به خارج
منتقل نماید .بعالوه نیروی کار خارجی نیز از انتقال آزادانه و بدون
تاخیر دستمزد و پس اندازشان به خارج از کشور برخوردارند .بهرحال،
یک سرمایه گذار خارجی نیازمند تضمین های فنی و اداری برای
انتقال وجوه هستند.
 اختیارات صندوق بین المللی پول
انتقال آزادانه وجوه ممکن است با چالش های بزرگی نظیر استثنائات
شرایط مالی و یا اقتصادی مانند تراز پرداخت ها و بحران ها مواجه
باشد .کشور میزبان ممکن است اقداماتی به منظور حفظ پول ملی خود
انجام دهد که ممکن است محدودیت هایی برای انتقال پول سرمایه
گذار خارجی ایجاد نماید .چنین استثنائاتی باید سازگار با تعهدات
کشور میزبان بعنوان عضو صندوق بین المللی پول باشد.
در خصوص سرمایه گذاران خارجی ،تمایز اساسی در مواد موافقتنامه
صندوق بین المللی پول بیان گردیده است  .بر طبق این مواد ،هیچ
کشور عضوی نباید محدودیت هایی در پرداخت مربوط به معامالت
جاری خود بدون اجازه صندوق بین المللی پول انجام وضع کند.
بسیاری از کشور های درحال توسعه و در حال گذار ،خود را با چنین
الزاماتی سازگار نموده اند .معذالک اعضای صندوق بین المللی پول
اجازه دارند انتقال سرمایه های بین المللی که شامل بازگشت به
سرزمین اصلی سرمایه را تنظیم نمایند ،هرچند این صندوق توصیه به
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اقدامات محدود کننده در این مورد نمی نماید .بنابراین برطبق قوانین
صندوق بین المللی پول ،انتقال وجوه در نتیجه عملیات سرمایه گذاری
خارجی نباید محدود شود و اگر محدودیتی وضع شد باید به تایید
صندوق برسد.
 دسته بندی های نقل و انتقاالت
نقل و انتقاالت مربوط به سرمایه گذاری نباید محدود شود .این نقل و
انتقاالت شامل سود پروژه  ،سود پرداختی برای وام های دریافتی و
پرداخت های مرتبط با دارایی های معنوی ،مانند حق امتیاز و دستمزد
های کمک های فنی است .بازپرداخت وام ها اغلب بستگی به تایید
مقامات مالی دارد .محدودیت های بیشتر معموال در خصوص بازگشت
سرمایه ها به کشور مبدا ارتباط دارد .در تعدادی از قوانین سرمایه
گذاری ،یک حداقل دوره زمانی بین تاریخ سرمایه گذاری اولیه و تاریخ
احتمالی بازگشت سرمایه وجود دارد .دوره

تا  0سال زمان غیر

معمولی نیست .
عالوه بر این میزان سرمایه قابل بازگشت نیز موضوع ظریفی است.
بازگشت سرمایه باید شامل مقدار اولیه مبلغ سرمایه گذاری شده و
سرمایه گذاری مجدد در پروژه و سود حاصل از آن است .برخی کشور
ها محدودیت هایی در خصوص مقدار سرمایه بازگشت پذیر اعمال می
کنند و برخی آن را محدود به سرمایه اولیه ثبت شده توسط سرمایه
گذار خارجی یا بانک مرکزی می کنند .به همین ترتیب دستمزد و
پاداش های مدیران سرمایه گذاری ،مدیران ارشد ،اتباع خارجی اغلب
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شامل محدودیت های بازگشت است و درصدی از پاداش ها باید در
کشور میزبان خرج شود.
پرداخت وام های دریافتی سرمایه گذار ممکن است از سوی بانک
مرکزی یا دیگر موسسات مالی کشور میزبان تضمین شود .در چنین
شرایطی بانک مرکزی تضمین میدهد مقدار الزم ارز خارجی برای
پرداخت وام (یا دیگر تعهدات) در دسترس سرمایه گذار قرار بگیرد و
انتقال چنین مبلغی به خارج از کشور تضمین میگردد .چنین تضمین
های حقوقی در قالب نامه ای به سرمایه گذار یا در قالب "شروط
انتقال" در قرارداد بین سرمایه گذار و کشور میزبان قید می گردد.
مضاف بر این  ،برای تشویق سرمایه گذاری ،کشور میزبان باید
محدودیت های انتقال وجوه را به حداقل برساند .قانون سرمایه گذاری
کشور (یا دیگر مقررات) باید تضمین آزادانه و سریع وجوه مرتبط با
سرمایه گذاری خارجی از قبیل سود ،سهام ،حق امتیاز ،بازپرداخت وام
را به پول قابل تبدیل به انتخاب سرمایه گذار فراهم نماید .موقعیت
های استثنایی باید مطابق تعهدات کشور های عضو صندوق بین المللی
پول باشد.
 حل و فصل اختالفات
اختالف بین سرمایه گذار و کشور میزبان می تواند با مراجعه به دادگاه
های کشور میزبان حل و فصل شود .اما به دلیل ترس از بیطرف نبودن
چنین دادگاه هایی ،سرمایه گذاران خارجی چنین راه حلی را ترجیح
نمی دهند .در تعدادی از کشور ها ،یک سیستم قضایی به دلیل فشار
-Transfer clauses
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های بیرون از روند دادرسی-به ویژه وقتی که پای مقدار زیادی از
سرمایه در میان باشد -نمی تواند تضمین مناسبی به سرمایه گذاران
خارجی در احقاق حقوق خود بدهد.
همچنین دادگاه های عادی ،از تخصص کافی برای حل و فصل
موضوعات پیچیده اختالفات سرمایه گذاری برخوردار نیستند .دادگاه
های سرمایه گذاری کشور فرستنده سرمایه و یا کشور ثالث هم به
دلیل نداشتن صالحیت قضایی در حوزه ای که سرمایه گذاری واقع
شده گزینه مناسبی به حساب نمی آید .به همین دلیل ،روشی که به
صورت جایگزین برای حل و فصل اختالفات سرمایه گذاران خارجی
توسعه پیدا کرد  ،دسترسی مستقیم به داوری بین المللی بود .بر این
اساس سرمایه گذار حق مصالحه و داوری بین المللی برای حل اختالف
با دولت میزبان یا یک شرکت داخلی را پیدا کرد .همچنین نگرانی
دیگر سرمایه گذاران حل و فصل به موقع اختالفات است.
 مصالحه و میانجیگری
در بسیاری از موارد ،روش انتخاب شده برای حل و فصل سرمایه
گذاری مراجعه به داوری است و روش مکمل یا جایگزین داوری که غیر
رسمی و انعطاف پذیری بیشتری دارد ،روش میانجیگری یا مصالحه
است .میانجگری و مصالحه برای کمک به رسیدن به راه حل مورد
توافق طرف های اختالف است .در این روش یک مصلح یا کمیسیون
مصالحه یا یک میانجی با بررسی واقعیت ها پیش نویس گزارش
پیشنهادی را تهیه میکند که برای طرفین الزام آور نیست .راه حل
پیشنهاد شده ،نهایتا بستگی به توافق طرفین اختالف بستگی دارد.
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میانجیگری و مصالحه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد چرا که
پروسه معتبری نیست .تفاوت مصالحه و میانجیگری در این است که
در مصالحه پیشنهاداتی برای حل و فصل اختالف به دو طرف مطرح
میشود  ،اما در میانجیگری صرفا با ارتباط با طرفین و بدون ارائه
پیشنهادی تالش برای حل و فصل اختالف صورت می پذیرد .در برخی
از موارد میانجیگری و مصالحه پیش نیاز داوری است .این روش
پیشنهاد نمی شود چرا که ممکن است به طوالنی تر شدن روند حل و
فصل اختالف منجر شود یا توسط دولت بعنوان روشی احتیاطی و
اجباری تحمیل شود.
 داوری
داوری فرایندی روشی است که منجر به اتخاد تصمیم الزام آور در
بستر حقوقی می شود  .ایجاد سیستم کارآمد و موثر داوری به منظور
جلوگیری از نفوذ کشور میزبان و سرمایه گذار در روند رسیدگی به
حل و فصل اختالف است .تهدید دولت در ارجاع به داوری ،مانند
مانعی عمل میکند که دولت نسبت به رفتارش با سرمایه گذار با بی
احتیاط عمل ننماید .هردو طرف تالش میکنند که از اقداماتی که
ممکن است به داوری و شکست در آن ختم شود اجتناب میکنند و تا
جایی که ممکن تالش میکنند تا اختالف بین خود را از طریق مذاکره
حل و فصل نمایند .موسسات زیادی برای ایجاد داوری بین المللی در
دسترس قرار دارد.
 رضایت به داوری
داوری سرمایه گذاری همیشه برمبنای یک موافقتنامه است .در
عمل نیز رضایت به داوری ممکن از شیوه های دیگری صورت
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پذیرد .اولین روش اخذ رضایت بر اساس مقرره ای در قانون
سرمایه گذاری است  .بسیار از کشور های در حال توسعه و در
حال گذار ،چنین مقرراتی را اعمال نموده اند .معذالک هر ارجاعی
به داوری سرمایه گذاری در قوانین ملی به معنای رضایت قضایی
نیست.
تعدادی از قوانین ملی سرمایه گذاری آشکارا مفادی مبنی برای
ارجاع به داوری بین المللی دارند .برای مثال قانون سرمایه گذاری
آلبانی(  ) 55در ماده  8با اشاره به سلب مالکیت اشاره میدارد:
" ...ممکن است سرمایه گذار خارجی اختالف را به مرکز حل و
فصل اختالفات سرمایه گذاری

ارجاع دهد که در اینجا رضایت

جمهوری آلبانی به این ارجاع اعالم میشود".
این مقررات شاید در سایر کشور ها تصریح کمتری دارد اما همچنان
تاکید بر رضایت دولت به داوری بین المللی وجود دارد .قوانین ملی
ممکن است اشاره به این داشته باشند که اختالفات بوسیله داوری بین
المللی باید حل شوند .
دیگر ارجاعات قوانین سرمایه گذاری ملی ممکن است نشان دهنده
رضایت نباشد .برخی مقررات تصریح می کنند که اقدامات بعدی کشور
میزبان نیازمند کسب رضایت است .این از مواردی است که قانون به
طرف ها "امکان موافقت" برای مراجعه به داوری برای حل و فصل
اختالفات داده است .بعالوه ،مقررات قانونی در خصوص رضایت به
داوری ممکن است صرفا یک پیشنهاد از سوی کشور به سرمایه گذار
-International Center for Settelment of Disputes
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خارجی باشد و سرمایه گذار باید پذیرش این پیشنهاد را به صورت
مکتوب اعالم نماید .توصیه می شود در قوانین سرمایه گذاری مقررات
مربوط به رضایت صریح برای ارجاع به داوری گنجانده شود تا به
سرمایه گذاران اطمینان خاطر بیشتری داده شود.

دوم ،ممکن است در قرارداد سرمایه گذاری بین کشور میزبان و
سرمایه گذار ،موافقتنامه ای بین طرفین مبنی بر رضایت به ارجاع
داوری از طریق شرط داوری گنجانده شود .در مثالی دیگر  ،موافقتنامه
رضایت بین دوطرف ممکن است در سند واحدی ثبت نشده باشد .
مثال وقتی یک درخواست سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذار مطرح
میشود که حاوی ارجاع به داوری در صورت بروز اختالف باشد و این
درخواست سرمایه گذاری از سوی مقامات ذیصالح کشور میزبان
پذیرفته می شود ،این پذیرش به معنای رضایت طرفین به ارجاع
داوری نیز محسوب می گردد.
شیوه سوم در کسب رضایت برای ارجاع به داوری ،از طریق انعقاد
معاهده ای بین کشور میزبان و کشور سرمایه گذار است .بیشتر
معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی شامل چنین مقرراتی
هستند .چنین روشی در معاهدات چند جانبه نیز استفاده می شود

.
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یک شرط شایع برای آغاز پروسه داوری تالشی است که برای حل و
فصل اختالف از طریق مشاوره یا مذاکره صورت گرفته باشد .این الزام
در محدوده زمانی

ماهه تا

ماهه است .اگر در طی این مدت راه

حلی بدست نیامد ،اختالف میتواند به داوری ارجاع داده شود.
به طور کلی ،طبق مقررات ،ارجاع به داوری نیازمند طی راه حل های
داخلی نیست .کنوانسون ایکسید در ماده

خود نیاز به طی راه حل

های محلی را رد نموده است .با این حال برخی اسناد مقرر میدارد
پیش از اینکه سرمایه گذار اختالفش را به دادگاه داوری ارجاع دهد،
باید در یک دوره زمانی مشخص-معموال  8ماهه -حل و فصل اختالف
را در دادگاههای محلی کشور میزبان پیگیری کرده باشد.
در این صورت سرمایه گذاران تنها زمانی میتوانند به دادگاه داوری
مراجعه کنند که نتیجه ای از حل و فصل اختالفات در طول این دوره به
دست نیاورده باشند و یا بعد از اخذ تصمیمات محلی ،اختالف کماکان
وجود داشته باشد .این روش ممکن است پروسه حل و فصل اختالفات
را حداقل  8ماه (در جاهایی که این زمان تصریح شده) به تاخیر
اندازد یا اینکه از طرف کشور میزبان ،روشی اجباری تلقی گردد.

 قانون قابل اعمال
طرفین اختالف ممکن است بر سر قانون حاکم بر داوری ،توافق
انجام دهند .تعدادی از قرارداد های سرمایه گذاری به قوانین
داخلی کشور میزبان ارجاع می دهند اما در اکثر مواقع ،توافق
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بین طرفین اختالف شامل قوانین بین المللی و همچنین قانون
کشور میزبان می شود .تعدادی از اسناد بین المللی نیز شامل
"شرط حق انتخاب قانون" در مواردی است که موافقتنامه ای
بین طرفین بر اساس قانون قابل اعمال وجود نداشته باشد.
در قوانین "آنسیترال"

تصریح شده که دادگاه قوانین

تعیین شده توسط طرفین را اعمال خواهد کرد .اگر شرط
انتخاب قانون وجود نداشته باشد ،قوانین آنسیترال موضوع را
به"قانون تعیین شده بوسیله قواعد تعارض قوانین که توسط
دادگاه قابل اعمال تشخیص داده شود " ارجاع میدهد.
همانطوری که در باال ذکر گردید ،در بسیاری از موارد قانون
قابل اعمال ترکیبی از قانون کشور میزبان و قوانین بین المللی
است .محاکم داوری هردو نوع قانون را اعمال می کنند و در
مواردی که تعارض قوانین وجود دارد ،قوانین بین المللی
ارجحیت دارد.
 اعتراض به تصمیمات داوری
احکام داوری معموال مود استیناف قرار نمی گیرند و در مواقع
معدود و در موقعیت های خاصی استیناف از آراء صورت
میپذیرد .در داوری های غیر "ایکسید"

 ،راه استیناف آراء
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- United Nations Commission on International Trade Law
- CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN
STATES AND NATIONALS OF OTHER STATES
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از طریق دادگاه های محلی است .قانون نمونه آنسیترال در
خصوص داوری تجاری ( ) ۱80تعداد این زمینه ها را که به
دادگاه های محلی ارجاع می شود محدود کرده است  .بسیاری
از کشور ها ،الگوی قوانین نمونه آنسیترال را مورد استفاده
قرار میدهند.
آراء ایکسید قابل ابطال و یا هرنوع بررسی مجدد توسط دادگاه
های ملی نیست و کنوانسیون ایکسید شامل سیستم بازبینی
مخصوص خود است .بر طبق آن "کمیته ویژه"

ممکن است

به خواسته یکی از طرفین حکمی را لغو نماید .فسخ با
در"خواست" 8تفاوت دارد و ارتباط با قانونی بودن پروسه
تصمیم گیری است.
 رویه مطلوب
رویه مطلوب برای قانون سرمایه گذاری ،شناسایی و تضمین
این است که اختالفات مرتبط با سرمایه گذاری یا تفسیر قانون
به صورت فوری از طریق مشاوره و مذاکره بین طرفین دعوا ،یا
از طریق رویه های داوری برطبق تعهدات بین المللی کشور
میزبان یا دیگر رویه های داوری که مورد پذیرش هردو طرف
باشد ،حل و فصل شود .در این زمینه توصیه نمی شود که
مقرراتی اجباری برای طی دوره زمانی مشخص برای مذاکره در
نظر گرفته شود تا بعد از آن به داوری ارجاع داده شود.

-Ad hoc
-Appeal
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برخی از قوانین سرمایه گذاری دارای مقررات ویژه دیگری در
موضوعات مانند :هیئت های مدیره ،ورود پرسنل ،سرمایه
گذاری کشور و انحصارات ،مخاصمات مسلحانه و درگیری های
داخلی هستند.
 هیئت های مدیره ،مدیریت ارشد و ورود پرسنل
کشور میزبان نباید در انتصاب مدیران ارشد یک پروژه سرمایه
گذاری دخالت نماید .در برخی کشور ها ،الزامات ملیتی برای
اعضاء هیئت مدیره و کمیته های اجرایی که توسط هیئت
مدیره انتخاب می شوند وجود دارد .تا جایی که قانون درصدی
از اکثریت اعضاء هیئت مدیره را از اتباع کشور میزبان یا افراد
مقیم کشور میزبان تعیین میکند ،این الزام به شکل اساسی
قابلیت سرمایه گذار را برای اعمال کنترل را با مشکل مواجه
می سازد.
قوانین مهاجرت و پلیسی  /انتظامی ممکن است ورود کارکنان
خارجی را که در یک پروژه سرمایه گذاری نیاز است ،محدود
نماید .بنا بر این بهتر است در قانون سرمایه گذاری مقررات
ویژه ای درج شود که کشور میزبان باید اعطای مجوز های الزم
برای ورود کارگران خارجی که توسط سرمایه گذاران به کار
گیری می شوند را تضمین نماید .کشور میزبان باید با ایجاد
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تسهیالت ورود متخصصین خارجی مورد نیاز برای پروژه های
سرمایه گذاری را تشویق نماید.
 سرمایه گذاری و انحصار دولت
فعالیت اقتصادی دولت اغلب جنبه تنظیمی ،اداری و حاکمیتی
دارد که کشور میزبان به دولت واگذار کرده است  .همچنین
دولت قدرتی شامل حق سلب مالکیت ،اعطای مجوز ها،
پذیرش معامالت تجاری یا وضع قیمت ها یا دیگر مسئولیت ها
را دارد .در ارتباط با سرمایه گذاری این موضوع بسیار حیاتی
است که دولت در سرمایه گذاری های خود همان استاندارد
های رفتار بعنوان کشور میزبان(رفتار منصفانه و برابر،رفتار
ملی،رفتار ملت های کاملت الوداد) را رعایت نماید .همان
استاندارد ها باید در مورد هر نوع انحصار خصوصی که توسط
دولت انجام می شود  ،اعمال شود.
 مخاصمات مسلحانه و درگیری های داخلی
سرمایه گذاران می دانند که در دوره طوالنی مدت سرمایه
گذاری ممکن است رویداد های زیادی مانند اختالالت دوره ای
اقتصادی و اجتماعی ،جنگ داخلی ،مخاصمه مسلحانه یا
حوادث طبیعی رخ دهد .در حقوق بین الملل ،اصل اساسی
عدم مسئولیت کشور میزبان در قبال سرمایه گذاران حتی در
مورد جنگ داخلی و مخاصمات مسلحانه است .معذالک این
اصل تعهدی به کشور میزبان بار می نماید که حداکثر تالش
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خود را با استفاده از نیرویی پلیسی و نظامی به کار گیرد تا در
چنین شرایطی از سرمایه گذاری ها محافظت نماید.
برخی از قوانین سرمایه گذاری شامل مقرراتی در خصوص
پرداخت غرامت در صورت وارد شدن خساراتی به سرمایه
گذار بر اثر جنگ های شهری ،مخاصمات مسلحانه یا حوادث
طبیعی است .استاندارد قابل اعمال در مواقعی که دولت میزبان
برنامه ای برای پرداخت غرامت در چنین بحران هایی دارد،
استاندارد های رفتار ملی و حق رفتار ملت های کاملت الوداد
است.

بر پایه یافته های ناشی از مباحث باال می توان گفت که ؛ یک
قانون سرمایه گذاری خوب می تواند محدود به تضمین های
تشریح شده در باال باشد .برخی دیگر از موضوعات مانند
قوانین ورود و استخدام کارگران خارجی (شامل رفتار با آنها
تحت نظام تامین اجتماعی ،سالمت و مالیات بر دستمزد)،
دسترسی به زمین ،محافظت از حق مالکیت معنوی ،حق انتقال
دارایی ،حق ایجاد شاخه و زیر مجموعه برای سرمایه گذاری و
اخذ تضمین های خارجی را نیز می توان در قوانین سرمایه
گذاری گنجاند.
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از سوی سیاست گذاران ،توجه ویژه ای باید به این بخش از
قانون سرمایه گذاری معطوف شود  ،چرا که موفقیت و یا
شکست یک قانون سرمایه گذاری معموالً مرتبط با حقوق و
حمایت هایی است که به سرمایه گذاران اعطا می شود.

فصل ششم  :راهنماي عمل آنکتاد براي تسهيل سرمايه گذاري خارجي

اقدامات ده گانه

یکی دیگر از تالش های صورت گرفته در سامان دهی و نظم
دهی به رفتار های کشور ها در حوزه سرمایه گذاری خارجی ،تالش
های است که بوسیله انکتاد صورت گرفته است .تالش های این
سازمان که متولی اصلی سرمایه گذاری محسوب می شود در طی سال
های اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است .اخرین اقدام آنکتاد

۱

به تسهیل سرمایهگذاری و تدوین قواعد آن معطوف شده است .این
تالشها ناشی از نقش مهم تسهیل در فرآیند جذب سرمایهگذاری
خارجی است و در کنار سایر شاخصهای مستقیم جذب ،نظیر قوانین و
مقررات پایهای سرمایهگذاری ،حائز اهمیت بسیاری است .این
یافتههای آنکتاد در آخرین نشست جهانی سرمایهگذاری که در جوالی
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UNCTAD's Global Action Menu for Investment Facilitation, Versior3, 31
May 2016.
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 5در نایروبی تشکیل شد ،بازگشایی شد و همچنین در تاریخ
سپتامبر

-

 5و در نشست هیات مدیره توسعه و تجارت آنکتاد در

سوییس مورد بحث و تصویب قرار گرفت.

از این منظر  ،در فرایند تسهیلگری جریان سرمایه گذاری دو
دسته فعالیت عمده وجود دارد .نخست تشویق و ارتقاء یک مکان
بعنوان مقصد سرمایهگذاری است که در این صورت کشوری خاص و در
رقابت با سایر کشورها مطرح می شود .دوم ایجاد شرایط سهل و ساده
برای سرمایهگذاران است تا به سرمایهگذاری بپردازند و آن را گسترش
دهند ،که در این راستا کلیه فعالیتهای روزمره آنها را در کشور
میزبان پوشش خواهد داد.

تسهیل جریان سرمایهگذاری شامل طیف وسیعی از اقدامات
میشود که هدف غایی از آن ،این است که اجازه داده شود تا
سرمایهگذاری دارای جریان کارا و موثر باشد  ،و در عین حال کشور
میزبان را قادر سازد تا به نحو موثری از این جریان سرمایه گذاری بهره
مند شود .شفافیت ،ارائه خدمات به سرمایهگذاران ،رویههای ساده و
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موثر ،هماهنگی و همکاری ،افزایش ظرفیت نهادی

05

از مهمترین

اصول این جریان تسهیلگری است . 0

این اقدامات شامل همه مراحل سرمایهگذاری ،از مرحله قبل از
تاسیس  ، 0که شامل تسهیل رویهها برای انجام مطالعات امکان سنجی
می شود ،تا مرحله ایجاد سرمایه گذاری

0

و ارائه خدمات به پروژه در

سراسر حیات یک پروژه خواهد بود.

بر پایه این مطالعات  ،در طی سالهای 5 5

تا 5 0

سیاستگذاری در حوزه ارتقاء و تسهیل سرمایهگذاری در سراسر
جهان شامل حدود

سیاست جدید بوده است .اما بیش از نیمی از

این اقدامات به مشوقهای سرمایه گذاری و توجه به مناطق خاص/
ویژه اقتصادی معطوف بوده است ،در حالیکه فقط

درصد توجه

خاص به فرآیند تسهیل پرداخته است.

اقدامات تسهیلگری مورد نظر آنکتاد شامل ده ( ) 5اقدام می
شود که کشورها می توانند به هر یک از انها به صورت منحصر به فرد
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Capacity Building
World Bank, investment law reform, a handbook for development
practitioners, 2010, pp 22-41.
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Pre-Establishment
153
Investment Installation
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بپردازند  ،و انگاه به تدریج در راهنمای بین المللی سرمایه گذاری هم
درج و مورد توجه قرار می گیرد .خالصه اقدامات مورد نظر آنکتاد به
شرح ذیل است:

 اقدام شماره : 6

بهبود دسترسی و ایجاد شفافیت در دسته بندی سیاستهای
سرمایهگذاری و مقررات و رویههای مرتبط با آن؛
 تدارک اطالعات روزمره از رژیم سرمایهگذاری، تمرکز تصمیمگیری قانون و مقررات پذیرش و ثبت سرمایهو در دسترس قرار دادن آنها به صورت الکترونیکی،
 -تاسیس پنجره واحد

0

برای کلیه مراحل سرمایه گذاری،

 طراحی مکانیزمهای الزم برای اعالم روزمره هر گونه تغییردر سیاستها و رویهها و الزامات مورد نیاز ،
 ایجاد راهنمای عمل برای غربالگری طرح ها و تعریفروشن در ارزیابی پیشنهادات سرمایهگذاری.

 اقدام شماره : 5

افزایش توان پیش بینی پذیری و سازگاری در سیاستهای
سرمایه گذاری؛

Single Window
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 oمنظم کردن و نهادینه سازی مقررات سرمایه گذاری،
 oارائه رفتار برابر در قانون و مقررات سرمایهگذاری و
اجتناب از رفتار تبعیض آمیز حقوقی و اداری،
 oایجاد معیارهای روشن و رویههای شفاف برای تصمیم
گیری اداری ،مرتبط با غربالگری پروژه ها و نحوه ارزیابی
آنها و مکانیزم تصویب پروژه،
 oطراحی مکانیزم های دوستانه حل و فصل اختالفات.

 اقدام شماره : 9

ارتقاء کارایی و اثربخشی رویه های اداری سرمایه گذاری 00؛
 oکوتاه کردن فرایندهای زمانی و ساده سازی رویه های
سرمایه گذاری و صدور مجوزها ،ثبت سرمایه و رویه های
مالیاتی مرتبط،
 oارتقاء گردش و فرایند تصویب در محدوده زمانی تعریف
شده و یا اعالم موافقت با تقاضا در زمان مشخص،
 oتدارک منظم و به روز مشاوره های مدیریتی /اجرایی،

UNCTAD, Policy advocacy in investment promotion, 2008.
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 oتشویق و تسریع همکاری نهادی و تاسیس نهاد واحد
تصمیم گیری و ایجاد ظرفیت هماهنگ سازی واحد ها در
میان دستگاه های اداری،
 oکاهش هزینه های تصویب مراحل گوناگون سرمایه گذاری
 /پروژه،
 oتسهیل ورود موقت پرسنل پروژه (که شامل صدور ویزا،
رفع موانع اداری و  ) ...میشود،
 oتسهیل دسترسی به خدمات زیربنایی اساسی برای پروژه،
 oارزیابی دائمی رویه های سرمایه گذاری با هدف اطمینان
یافتن از سادگی و شفافیت و کم هزینه بودن آنها،
 oطراحی مکانیزم هایی برای اقدام و عمل ساده مدیریتی
مورد نیاز در مناطق ویژه اقتصادی.
 اقدام شماره : 2

ایجاد روابط با ثبات و مستحکم در رویه های سیاست گذاری
سرمایه گذاری؛
 ایجاد مکانیزمهایی برای ارائه مشاوره منظم و گفتگوی موثر با
طرف های سرمایه گذار در سراسر طول عمر پروژه  ،شامل
مراحل قبل و بعد از ارزیابی و تصویب ان ،
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 تالش برای تدارک مکانیزمهای مناسب به همه طرف ها داخلی
و خارجی برای ارایه توصیههایی در تدوین قانون جدید ،
مقررات و سیاست ها،
 ارتقاء و بهبود استانداردهای حاکمیت شرکتی و پذیرش
مسئولیت در هدایت بنگاهها.

 اقدام شماره : 2

تعیین یک آژانس پیشرو /راهبر یا تسهیل گر سرمایه گذاری
با دستور کار ذیل :
* که به توصیه ها و ادعاها /شکایات سرمایه گذاران و دولت
های متبوع آنها توجه کند،
* انجام اقدامات به موقع برای جلوگیری در مدیریت و حل و
فصل اختالفات،
* تدارک اطالعات الزم در مورد مباحث مقرراتی و قانونی
ذیربط،
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* بهبود آگاهی و شفافیت در مقررات و رویه های سرمایه
گذاری ،
* مطلع نمودن نهادهای دولتی در خصوص مشکالتی که
سرمایه گذاران با آن مواجهه هستند که مستلزم تغییر در
مقررات و رویه های قانونی باشد.

 اقدام شماره : 1

ایجاد مکانیزم های ارزیابی و نظارت با هدف تسهیل سرمایه
گذاری از طریق:
 تصویب ابزارها و معرف های تشخیصی با تاکید براثربخشی و کارایی رویه های مدیریتی برای سرمایه
گذاران و تعیین حوزه های اولویت دار برای مداخله کردن
در تسهیل سرمایه گذاری،
 تعیین معیارها و محک های قابل سنجش نهادی در تسهیلسرمایه گذاری یا ارائه خدمات مدیریتی که در راستای
بهترین اقدامات در سطح بین المللی باشد.

 اقدام شماره : 7

افزایش همکاری بین المللی برای تسهیل سرمایه گذاری و
ایجاد مکانیزم های ممکن که شامل موارد ذیل میشود:
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 ایحاد مسیر هایی برای ارائه مشورت های منظم در میانمقامات مرتبط یا طرف های سرمایه گذاری با هدف:
 نظارت بر اجرا معیارهای خاص تسهیل گری (با هدف
رفع موانع کاری)؛
 توجه ویژه به نگرانی های ویژه/خاص سرمایه گذاران،
 طراحی/اجرا و نظارت بر پیشرفت برنامه عمل کار
تسهیل سرمایه گذاری،
 تشریک مساعی در خصوص اقدامات ضد فساد در فرایندسرمایه گذاری،
 ایجاد زمینه های الزم برای تبادل نظر کارشناسی درخصوص مقررات نهادی و اجرایی.

 اقدام شماره

:

تقویت تالش در تسهیل سرمایه گذاری در شرکای اقتصادی
خور در کشور های در حال توسعه از طریق ارائه کمک های
فنی با هدف:
 تقویت تالش ها برای بهبود فرآیندهای مدیریتی به صورت
شفاف ،موثر و کارا برای سرمایه گذاران؛
 افزایش توان و ظرفیت آژانس ملی سرمایه گذاری و نهادهای
مرتبط با سرمایه گذاران،
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 ظرفیت سازی برای تدارک و تسهیل مطالعات امکان سنجی
برای پروژه های بالقوه سرمایه گذاری،
 طراحی مکانیزم های منظم اخذ مشاوره و نظر و گفتگوی
سازنده با بخش خصوصی و سرمایه گذاران در طول حیات
پروژه بویژه برای حل و فصل اختالفات،
 ارتقاء نقش سیاست گذاری در آژانس سرمایه گذاری کشور و
سایر مقامات مرتبط  ،با هدف اصالح محیط سرمایه گذاری و با
تاکید بر رفع مشکالت آنها.

 اقدام شماره : 3

ارتقاء سیاست گذاری در حوزه سرمایه گذاری و فعال بودن در جلب
نظرنهادهای مرتبط با خود در کشورهای در حال توسعه از طریق
اقدامات ذیل:
 افزایش ظرفیت کارشناسی آژانس سرمایه گذاری در جلبتوجه آنها به تمرکز بر سرمایه گذاری توسعه ایی و پایدار
در حوزه های سرمایه گذاری جدید و اثرات اجتماعی
سرمایه گذاری،
 ظرفیت سازی مراحل بعد از سرمایه گذاری تا خدمات پساز تصویب ، 0

After Care Services
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 افزایش ظرفیت و حداکثرسازی اثرات مثبت سرمایهگذاری از طریق:
 ایجاد ارتباط میان شرکت های خارجی و سرمایه
گذاران محلی،
 ارتقاء برنامههای خاص بر افزایش استانداردها در بهبود
کیفی و بهداشتی تولید،
 تدارک

چارچوبهای

الزم

برای

افزایش

مسئولیتپذیری سرمایهگذاران خارجی.

 اقدام شماره : 61

ارتقاء همکاریهای بینالمللی برای افزایش سرمایهگذاری و
توسعه ،بویژه از طریق آژانسهای سرمایهگذاری از طریق مکانیزمهای
:
 تشویق کشور میزبان در تدارک حمایت الزم از سرمایهگذاری و برای پوشش ریسک های سیاسی و ارائه تضمین
ها و پوشش بیمه ایی سرمایه گذاری و تسهیل گری در
ارائه خدمات،
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 تشویق باالترین استانداردهای حاکمیت شرکتی و هدایتمسئوالنه بنگاه های داخلی با سرمایه گذاران خارجی،
 ایجاد شبکه مشاوره ایی منظم بین مقامات  ،یا همکاریرسمی بین نهادهای سرمایه گذاری خارجی و آژانس
سرمایه گذاری ملی.

فصل هفتم  :اخرين تحوالت سياست گذاري در سطح جهان
سياستهاي ملي سرمايهگذاري

 روندهای کلیسیاستهای ملی سرمایهگذاری در حال حرکت به سمت آزادسازی و
کشور و اقتصاد در سال ۱ ، 5 0

تشویق سرمایهگذاری است.

اقدام سیاستی مؤثر بر سرمایهگذاری خارجی را اعمال نموده اند .از
این تعداد،

مورد مربوط به آزادسازی ،تشویق و تسهیل

سرمایهگذاری بود  ،درحالیکه

مورد آن مربوط به ایجاد

محدودیتهای جدید بر سرمایهگذاری بوده است (جدول) III.1
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در بین سال های  55 0- 55سهم آزادسازی و تشویق سیاستهای
سرمایهگذاری حدود  % 80بوده است درحالیکه متوسط این سهم در
فاصله سالهای  5 5تا

، 5

 %بوده است.

نزدیک نیمی از سیاستگذاریهای انجامشده در خصوص
سرمایهگذاری در اقتصادهای درحالتوسعه آسیایی اتفاق افتاده و
کشورهای اروپایی ،آفریقا و اقتصادهای در حال گذار هم تعداد
بیشماری از این سیاستگذاری را معرفی نمودهاند.
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در عین حال کشورهای آسیایی ،آفریقایی و آمریکای شمالی
فعالترین کشورها در آزادسازی ،تشویق و تسهیل سرمایهگذاری
خارجی بودند .برخی کشورهای اقیانوسیه و برخی کشورهای آمریکای
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التین

و

حوزه

دریای

کارائیب،

به

دلیل

منبع :پایگاه اطالعاتی پایش سیاست سرمایه گذاری انکتاد

نگرانیهایی که درباره مالکیت بیگانگان بر زمین و منابع طبیعی
داشتند ،سیاستهای محدودکننده بیشتری را اتخاذ نمودهاند.



آزادسازي سرمايهگذاري در سال 5162

بر پایه اخرین گزارش و یافته های انکتاد حدود

اقدام سیاستی در

سال  5 0مربوط به آزادسازی جزیی یا کلی در بخشهای اقتصادی
بوده است .بزرگترین اقتصادهای در حال ظهور آسیایی -چین و
هند -فعالترین کشورها در گشایش صنایع مختلف بر روی
سرمایهگذاران خارجی بودند.
برای مثال چین به شرکتهای خارجی اجازه نقل و انتقال کارتهای
بانکی را داد و محدودیتهای بازار امالک را برای سرمایهگذاران
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خارجی کاهش داد .همچنین این کشور اجازه مالکیت کامل در تجارت
الکترونی برای سرمایهگذاران خارجی را اعطاء و شهر پکن را بهصورت
آزمایشی به منظور گشایش بخشهای خاصی از خدمات معرفی نمود.
همچنین این کشور کتاب راهنما برای سرمایهگذاری صنعتی خود را
اصالح نمود که شامل  55صنعتی است که سرمایهگذاری در آن
تشویق ،محدود یا ممنوع شده است .در مقایسه با گذشته ،این کتاب
راهنمای جدید محدودیتهای سرمایهگذاری ،بهویژه در بخش
کارخانهای را کاهش داده است.
هند نیز اقدامات متعددی برای آزادسازی سرمایهگذاری ،مانند افزایش
 %به  % ۱در صنعت بیمه و

سقف سرمایهگذاری خارجی از

صندوقهای بازنشستگی اتخاذ نموده اند  .همچنین این کشور اجازه
سرمایهگذاری مستقیم خارجی تا سقف  % 55را برای ایجاد
کارخانجات تولید ابزارهای پزشکی صادر نمود و آستانه پروژههای
سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای پذیرش را از  5میلیارد روپیه به
 05میلیارد روپیه افزایش داد.
همچنین کشور هند در سال  5 0استراتژی آزادسازی فراگیر و
آسانسازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در  0بخش عمده ازجمله
کشاورزی ،صنعت هوایی ،عمران ،دفاع ،صنعت و معدن را معرفی نمود.
کشور های دیگری در این دوره نیز به اقدامات اصالحی مهم و قابل
ذکری دست زده اند که عمده انها در حوزه های توسعه بخش های
صنعتی بوده است و در حوزه سیاست گذاری کالن سرمایه گذاری انها
بوده است .برزیل بهطور کامل سرمایهگذاری خارجی در بخش بهداشت
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را آزاد نمود .مالدیو با پذیرش قانون جدیدی برای اولین بار مالکیت
زمین برای خارجیان را به رسمیت شناخت.
میانمار قانون جدیدی برای معدن به تصویب رساند که نفع بیشتری
برای سرمایهگذاران خارجی به همراه دارد .همچنین این کشور اجازه
صادرات و واردات محصوالت کشاورزی و دارویی را به اتباع خارجی در
قالب «سرمایهگذاری مشترک»

0

با شرکتهای داخلی صادر کرد.

فیلیپین محدودیتهای مالکیت در اجاره کارخانهها ،شرکتهای مالی
و خانههای سرمایهگذاری را برداشت .همچنین این کشور تعداد
محدودیتهای شغلی که برای اتباع فیلیپینی محفوظ بود را کاهش
دادند.
ویتنام به سرمایهگذاران اجازه حق خرید مدیریت فرودگاهها و خدمات
زمینی تا سقف 5

 %سهم شرکت را اعطا نمود و همچنین

محدودیتهای مالکیت مرتبط با خرید خانه را تسهیل کرد .بعالوه
محدودیت سقف  % ۱مالکیت خارجی شرکتهای عمومی را به جز
صنایعی که طبق قانون سرمایهگذاری و دیگر مقررات محدود شده
است را برداشت.
خصوصی سازی از جمله دیگر سیاستگذاریهای مربوط به
سرمایهگذاری در سال  5 0بود .در این زمینه کشورهای توسعهیافته
بهویژه در خصوص برخی خدمات زیرساختی ،مانند حملونقل و
مخابرات فعالتر بودند .برای مثال فرانسه قراردادی برای فروش
شرکتهای پرتاب ماهوارههای فضایی امضا کرد .یونان موافقتنامه
-Joint Venture
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اعطای امتیاز با سرمایهگذاران خارجی مرتبط با خصوصیسازی
فرودگاه منطقهای را به تصویب رساند .همچنین این کشور
موافقتنامهای خصوصیسازی برای اقامتگاههای ساحلی را به امضا
رساند.

ایتالیا متعهد به خصوصیسازی بخشی در شرکت خدمات پستی
شرکت  Post Italianeبرای فروش  % 88از این شرکت شد .ژاپن
نیز دست به «عرضه عمومی اولیه»

08

بخشی از شرکت «پست ژاپن»

زد .جمهوری اسلواکی ،تصمیم به فروش باقیمانده سهم شرکت
 Slovak Telekomبه شرکتهای خارجی زد .اسپانیا  % ۱امور
اجرایی فرودگاه های خود را به بخش خصوصی واگذار کرد .اوکراین با
تصویب قانون رفتار شفاف و رقابتی برای خصوصیسازی ،لیست
بنگاههای دولتی برای خصوصی شدن را به حدود  55بنگاه افزایش
داد.
در سال

 5اندونزی یک «لیست منفی سرمایهگذاری خارجی»

0۱

را

معرفی نمود که بهطور عمومی سقف اجازه سرمایهگذاری خارجی را در
صنایع مختلف شامل صنایع توریسم ،فیلم ،سالمت و خدمات
فرودگاهی را افزایش داد .همچنین این لیست محدودیتهای جدیدی
در برخی صنایع ،برای سرمایهگذاران خارجی وضع نمود .زیمباوه به
)-Initial Public Offering (IPO
- Negative Investment List
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سرمایهگذاران خارجی اجازه مالکیت تا سقف  – % ۱که درگذشته 5
 %بود -برای شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار ثبتشدهاند را
صادر نمود .اتحادیه اروپا و ایاالتمتحده برخی تحریمهای تجاری علیه
جمهوری اسالمی را برداشتند و به شرکتها و افراد اجازه دادند تا در
نفت ،گاز و صنایع پتروشیمی سرمایهگذاری نمایند.

 تداوم تشویق و تسهیل سرمایهگذاری
تعدادی از کشورها سیاستهای خود را به سمت تشویق و تسهیل
سرمایهگذاری سوق دادند که یکی از عناصر چنین سیاستهایی
معرفی قوانین جدید سرمایهگذاری بود .شیلی قانون جدید برای
سرمایهگذاری خارجی معرفی نمود .طبق این قانون یک آژانس تشویق
سرمایهگذاری ایجاد شد ،دسترسی به بازار رسمی ارزهای خارجی
تضمین گردید ،بازگشت سرمایه و درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری
آزاد شد ،مقابله با اقدامات تبعیضآمیز علیه سرمایهگذاران تضمین
شد و استثنائاتی بر مالیات فروش و خدمات واردات کاالهای سرمایهای
وضع گردید.
مصر قانون سرمایهگذاری خود را اصالح نمود و برای حلوفصل
دوستانه اختالفات بین سرمایهگذار و دولت" ،محکمه خارج از
دادگاه"

5

ایجاد نمود و مشوقهایی برای سرمایهگذاری در بخشها یا

مناطق خاصی در نظر گرفت .قانون سرمایهگذاری جدید گینه استوایی
استثنائات مالیاتی و گمرکی و حمایتهایی برای سرمایهگذاران وضع
- out-of-court forums
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نمود .میانمار ،قانون سرمایه گذاری جدیدی وضع نمود که جانشین
قانون سرمایهگذاری خارجی
سال

 5و قانون سرمایهگذاری شهروندی

 5شد و یکی از اهداف این قانون جدید هموار کردن راه برای

تسریع پذیرش سرمایهگذاری بوده است.
رواندا قانون جدید سرمایهگذاری وضع کرد که شامل مشوقهای
مالیاتی بیشتری است .این قانون شامل اصول رفتار ملی ،انتقال آزادانه
وجوه و محافظت در برابر سلب مالکیت است .صربستان قانون جدید
سرمایهگذاری وضع نمود که رفتار برابر با سرمایهگذاران خارجی و
داخلی را مقرر مینماید .این قانون مشوقهایی برای سرمایهگذاران
تعیین نموده و شامل مقررات حفاظتی برای سرمایهگذاران خارجی
است .آفریقای جنوبی قانون تشویق و حفاظت از سرمایهگذاری خود را
اصالح نمود و طبق آن متعهد به رفتار ملی با سرمایهگذار خارجی و
انتقال وجوه است ،درحالیکه در این قانون بر حق دولت در تعقیب
سیاستهای عمومی مشروع به رسمیت شناختهشده است.
درحالیکه بولیوی قانون سازش و داوری جدیدی را به تصویب رساند،
مکانیسم تلفیقی جایگزینی برای حل و فصل دعاوی سرمایهگذاری
داخلی و خارجی وضع نموده است .این قانون هم زمان با این مکانیسم
تصریح کرده که اختالفاتی که دولت درگیر آن است تحت نظام قضایی
بولیوی است .در سال

 5میانمار قانون جدید داوری وضع نمود که

چارچوب قانونی جامعی برای رفتار با داوریهای داخلی و بینالمللی را
فراهم آورده است.
در سال  5 0تعدادی از کشورها پروسههای اخذ مجوزهای تجاری
خود را بهبود بخشیدند .آنگوال مقررات جدیدی برای کاهش نظام
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اداری مرتبط با رویههای پذیرش سرمایهگذاریهای واجد شرایط وضع
نمود .اندونزی پروسه سه ساعته برای دستهبندیهای خاصی از
سرمایهگذاران بهمنظور گشایش کسبوکار خود معرفی نمود که طبق
آن برای استفاده از برنامه اخذ مجوز سریع ،سرمایهگذار میبایست
حداقل  55میلیارد روپیه سرمایهگذاری کند و/یا استخدام  555کارگر
را تعهد نماید.
اوکراین قانون جدید کسب پروانه فعالیتهای اقتصادی خود را به
منظور ساده سازی پروسه کسب پروانه در تعدادی از فعالیتهای
تجاری تصویب کرد .در سال

 5قزاقستان یک ایستگاه واحد

رسیدگی به تقاضا های سرمایه گذاری  One Stop Shopرا تأسیس
کرد که در آن سرمایهگذاران قادر به اخذ بیش از 5

مجوز و پروانه

بدون نیاز به مراجعه حضوری به وزارت خانههای مختلف دولتی
رادارند.
برخی کشورها مناطق ویژه اقتصادی جدیدی را معرفی نمودند و یا
سیاستهای مرتبط با مناطق ویژه اقتصادی خود را اصالح نمودند.
جیبوتی ،منطقه آزاد تجاری را بهمنظور جذب سرمایهگذاری و تحریک
فعالیتهای اقتصادی در بخشهای کارخانهای و خدمات تأسیس نمود.
ازبکستان قانونی برای مرکز مالی بینالمللی آستانه برقرار کرد که بر
اساس آن ،پیشنهادت تشویقی مالیاتی و مجوزهای کار به همراه دیگر
مزایا را برای سرمایهگذاران خارجی پیشنهاد نمود .کنیا قانونی برای
مناطق آزاد تجاری خود به تصویب رساند و در آن مشوقهای
سرمایهگذاری مانند مزایای مالیاتی و اعطای مجوزهای اضافی کار برای
کارگران خارجی ماهر اعطا کرد.
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کره جنوبی مقررات استخدامی برای سرمایهگذاران خارجی در منطقه
سایمنگوم برقرار نمود .پرتغال قانون خود را در مورد مرکز تجارت
بینالملل مادرید را بهبود بخشید که در آن کاهش مالیات شرکتها و
استثنائات مالیات تکلیفی پرداختهای سهمی در کنار سایر مشوقها
ارائه شده است .روسیه بندر والدیویسکوف و چند شهر بندری دیگر را
بهعنوان بندر آزاد تجاری معرفی نمود .بعالوه ،این کشور پذیرفت که 0
منطقه اولویت دار اقتصادی-اجتماعی را در خاور دور ایجاد نماید که
سرمایهگذاران در این مناطق از تعدادی از مشوقهای ویژه منتفع
میگردند.
برخی دیگر از کشورها انواع دیگری از مشوقهای سرمایهگذاری را
معرفی نمودند .برای مثال آرژانتین برنامه محرک تولید نفت خام را
تنظیم نمود که بر اساس آن یارانههای مالی برای تولید نفت و صادرات
آن در نظر گرفته شده است .بولیوی ،قانون خود در خصوص تشویق
سرمایهگذاری در اکتشاف و بهرهبرداری منابع هیدروکربن -که
تنظیمکننده چارچوب عمومی برای اعطای مشوقهای سرمایهگذاری
است -اصالح نموده است.
جمهوری چک قانون تشویق سرمایهگذاری خود را اصالح کرد که بر
اساس آن استثنائاتی بر مالیات بر امالک و مستغالت ،گسترش میزان
فعالیتهای مورد حمایت و کاهش الزامات صالحیتی برای
سرمایهگذاران در نظر گرفته شده است .اندونزی بخشهای اقتصادی
که بهعنوان صنایع پیشرو برای سرمایهگذاری بهمنظور معافیتهای
مالیاتی بود را گسترش داد .کره به شرکتهای سرمایهگذار خارجی
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کوچک اجازه داد از تعداد بیشتری از افراد غیربومی در طی دو سال
ابتدایی اجرای پروژه استفاده نماید.
روسیه فرایندی برای قراردادهای ویژه سرمایهگذاری ایجاد نمود که
سرمایهگذاریها در صنایع خاص که باالتر از حداقل  05میلیون روبل
باشند را تحت پوشش قرار میدهد .این اقدامات برای سرمایهگذاران
حمایتهای مختلف ازجمله مشوقهای مالی را فراهم آورده است.
ایاالتمتحده قانونی جدید بهمنظور تسهیل مالیات بر سرمایهگذاران
خارجی در بخش امالک و مستغالت وضع نمود که طبق این قانون ،از
صندوقهای بازنشستگی خارجی که در بخش امالک و مستغالت
سرمایهگذاری نمایند  ،بهاندازه متناظر داخلی آنها مالیات اخذ
میگردند.
 محدودیتهای جدید ناشی از نگرانی درباره صنایع استراتژیک
تقریباً تمام محدودیتهای ایجادشده در مورد سرمایهگذاری خارجی
مربوط به مرجله ورود و ایجاد سرمایهگذاری است .سهم سیاستهای
محدودکننده جدید سرمایهگذاری در میان تمام سیاستهای جدید
اتخاذشده ،در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای درحالتوسعه
یا در حال گذار بوده است.

بیشتر محدودیتهای جدید سرمایهگذاری مربوط به سرمایهگذاری در
صنایع استراتژیک یا مربوط به مالحظات امنیت ملی بوده است .برای
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مثال آرژانتین قانونی را اجرایی کرد که بر اساس آن دولت برای فروش
سهام شرکتهای مهم آرژانتینی ،نیازمند اخذ تصویب کنگره است.
استرالیا قانون غربالگری سرمایهگذاری خارجی خود را اصالح نمود که
بر اساس آن مقررات مستحکمتری برای غربالگری اتخاذ و قوانین
واضحتری برای سرمایهگذاری خارجی تعیین مینماید .یکی از
مهمترین تغییرات کاهش آستانه سرمایهگذاری در حوزه کشاورزی و
تجارت کشاورزی است که این بدان معنا است که سرمایهگذاران
بیشتری برای فعالیت در این حوزهها اظهار آمادگی مینماید .با این
وجود ،آستانه سرمایهگذاری برای زمینهای تجاری برداشته شد و
مالکیت زیر  0میلیون دالر استرالیا نیازی به طی پروسه غربالگری
ندارد.



سرمايهگذاري خارجي و سياستهاي مرتبط با امنيت ملي

مالحظات امنیت ملی بهطور فزاینده تبدیل به بخشی از سیاست ملی
سرمایهگذاری شده و ممکن است دربرگیرنده سطح وسیعتری از
منافع اقتصادی ملی باشد .در این زمینه نیاز به تنظیم توازن بین
مقررات اعمال شده در خصوص امنیت ملی از سوی دولت و منافع
سرمایهگذاران به وسیله اقدامات شفاف و قابل پیشبینی وجود دارد.
در سالهای اخیر مالحظات امنیت ملی و نگرانیهای مرتبط با آن
جایگاه برجستهتری در سیاستهای سرمایهگذاری ایفا نموده است.
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کشورهای بیشتری مقررات خود را در این حوزه تطبیق دادند یا
پروژههای سرمایهگذاری خارجی در حوزههای امنیت ملی مورد
بازبینی قرارگرفته و تشدید تهدیدات تروریستی منجر به حساسیت
بیشتر مقامات ملی شده است.
هر کشوری ،حق حاکمیتی بهمنظور غربالگری سرمایهگذاری خارجی
به دالیل امنیت ملی دارد ،معذالک برخی از تحوالت اخیر منجر به
افزایش توجهات به موضوعات سیاسی به شرح زیر شده است:
اول اینکه کشورها از مفاهیم متعددی برای تعریف امنیت ملی استفاده
میکنند ،رویکردهای سیاستی داخلی در تعریف این مفهوم بین
کشورهای مختلف متفاوت است و برخی آن را بسیار وسیع و برخی آن
را محدود تفسیر مینمایند .دوم اینکه کشورها از لحاظ محتوی و
عمق پروسههای غربالگری باهم متفاوت هستند و درجه و میزان
اطالعات مختلفی را از سوی سرمایهگذار تقاضا میکنند .و سوم اینکه
تفاوت اساسی میان کشورها از این حیث که وقتی یک سرمایهگذاری
را از منظر امنیت ملی حساس ارزیابی میکنند  ،وجود دارد.
درنتیجه سرمایهگذاران خارجی ممکن است با شروط ورود بسیار
متفاوتی در کشورهای مختلف در رابطه به فعالیت اقتصادی مشابه
روبرو شوند .درحالیکه ممکن است با هیچ مانعی در کشور الف روبرو
نشوند ،ممکن است همان سرمایهگذاری در کشور ب ممنوع باشد.
بعالوه درحالیکه ممنوعیتهای بخش خاصی از سرمایهگذاری خارجی
معموالً بهصورت واضح و شفاف تعریفشده ،محدودیتها بر اساس
امنیت ملی معموالً قابلیت پیشبینی کمتری دارند.
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رویکردهای ملی موجود در خصوص بازبینی سرمایهگذاری به دالیل
امنیت ملی موضوع مهمی است که در طی سال های اخیر بیشتر مورد
توجه قرار گرفته است و کشور ها مفاهیم و حوزه های معتنابهی را
برای ارزیابی ان اعمال نموده اند.
آنکتاد با بررسی مقررات مربوط به ورود سرمایهگذاری

اقتصاد

توسعهیافته و در حال گذار نشان داده که تفاوت آشکاری میان
رویکرد کشورهای مختلف در تعریف امنیت ملی در غربالگری
سرمایهگذاری وجود دارد.
هیچ یک از این کشورها تعریف واضح و شفافی از امنیت ملی درزمینه
سرمایهگذاری خارجی نداشته اند .بیشتر کشورها تعدادی از بخشها و
صنایع را– بر اساس ماهیت این بخشها و صنایع -بهعنوان حوزههای
مرتبط با امنیت ملی تعیین کردهاند .بر اساس یافتههای آنکتاد،
تعدادی از فعالیتهای و/یا بخشهای اقتصادی میتوانند موضوع
امنیت ملی تلقی گردند و مشمول برخی محدودیتها و ممنوعیتهای
سرمایهگذاری خارجی قرار گیرد .همانطور که در جدول  III.2امده
است انجام سرمایهگذاری خارجی ،در بخشهای استراتژیک اقتصادی
ممکن است گاهی بهعنوان تهدید بالقوه امنیت ملی تلقی گردد.
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در طی دهه گذشته تعداد فزایندهای از قوانین و مقررات مرتبط با
سرمایهگذاری خارجی درباره امنیت ملی مورد بازبینی قرارگرفته
است .از سال  ، 55حداقل  8اقتصاد توسعه یافته ،در حال توسعه و
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در حال گذار قوانین و مقررات سرمایهگذاری خود در زمینه امنیت
ملی را مورد بازبینی قرار دادهاند (.کانادا  ، 55۱چین
فنالند

 5و، 50

 ، 5آلمان  ، 55۱ایتالیا  ، 5کره  ، 55لهستان  5 0و

روسیه .) 558
در طی همین زمان ،کشورهای مختلفی دست به بازبینی مکانیسمهای
سرمایهگذاری مرتبط با امنیت ملی خود زده اند .این بازبینی عمدتاً از
طریق افزودن بخشهای بیشتر ،انتشار کتاب راهنمای جدید یا وضع
آستانه سرمایهگذاری جدید و مواردی از این دست صورت پذیرفته
است .اکثر این اصالحات گرایش به محدودیتهای بیشتر در
سرمایهگذاری داشتند درحالیکه برخی کشورها دست به روشن سازی
و شفاف کردن الزامات اجرایی خود در این زمینه زدهاند که به موجب
آن مکانیسم بررسی مسائل مرتبط با امنیت ملی شفافتر شده است.
همچنین در همین دوره ،برخی کشورها محدودیتهای جدیدی بر
مالکیت خارجی در صنایعی که نگرانیهای امنیت ملی را برمیانگیزد
یا منافع ملی را تحت تأثیر قرار میدهد ،اتخاذ کردهاند .برای مثال در
سال

 5موزامبیک قانون نفت خود را اصالح کرد  ،به نحویکه از

سرمایهگذارانی که پروانههای اکتشاف نفت و گاز را اخذ کردهاند
خواسته تا با این کشور مشارکت نمایند.
در سال

 5میانمار سرمایهگذاری خارجی در پروژههای تولید برق

پایینتر از  5میلیون ولت را ممنوع و سرمایهگذاریها در حوزه دارو و
سالمت و خدمات پستی را منوط به تعهد سرمایهگذاران به ایجاد
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«سرمایهگذاری مشترک»

با طرف داخلی کرد که از سوی وزارت

خانه مربوطه پیشنهاد شده است  .در سال  55۱ونزوئال ،مقرراتی را
اجرایی کرد که طی آن پروژههای جدید پایهای و میانی در بخش
پتروشیمی نمیتوانند توسط سرمایهگذاران خارجی انجام شود مگر
اینکه با شرکتهای دولتی ونزوئال که  05درصد سهم را در اختیار
دارند ،بهصورت مشترک این کار را صورت گیرد (درگذشته چنین
محدودیتی وجود نداشت) .عالوه بر این موارد در خصوص نظام
تصمیمگیری برای پذیرش(یا رد) سرمایهگذاری خارجی مرتبط با
امنیت ملی ،شاهد افزایش بروکراسی بودهایم.

درنهایت باید گفت که (در سال  ) 5 0حداقل

مورد از دعاوی

مربوط به سرمایهگذاری خارجی که جهت ارزیابی به محاکم داوری
ارجاع داده شده بود  ،مرتبط با مسائل امنیت ملی بوده است .بعالوه
بیش از یک سوم تمامی داوریهای بینالمللی سرمایهگذاری
شناختهشده (

مورد) مربوط به سرمایهگذاری در صنایعی است که

ممکن است بر منافع ملی کشور تأثیرگذار باشد .این موارد شامل
زیرساختهای بحثبرانگیز و صنایع استراتژیک ازجمله استخراج
معادن ،اکتشاف نفت و گاز ،تولید انرژی ،مخابرات و منابع آب بوده
است.

-Joint Venture
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انواع مختلفی مقررات سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای موضوعات
امنیت ملی وجود دارد و کشورهای مورد ارزیابی توسط انکتاد مقررات
مختلفی را در موردحفاظت از امنیت ملی برای سرمایهگذاری خارجی
اتخاذ نمودهاند که در جدول جدول  III.3گزارش شده است .این
اقدامات عمدتا شامل موارد ذیل بودهاند :
 ممنوعیت کامل یا بخشی سرمایهگذاری خارجی در بخشهایحساس خاص
 باقی ماندن انحصار دولتی در بخشهای حساس باقی ماندن مکانیسم بازبینی سرمایهگذاری خارجی برایفهرستی از بخشهای پیش تعریفشده.
برخی از کشورها مکانیسم بازبینی دو وجهی خود را در این زمینه
حفظ نمودند .یعنی یک مکانیسم بررسی بخشی (برای مثال در صنایع
دفاعی) که توسط یک مکانیسم ارزیابی بین بخشی مجزا تکمیل
میگردند.

محدودیتهای کامل یا بخشی مالکیت خارجی در بخش صنایع دفاعی
(تولید سالح و ادوات جنگی) وجود دارد خرید امالک و مستغالت
بهوسیله اتباع خارجی در نواحی مرزی یا نزدیک مکانهای حساس،
خدمات تجاری هوایی و دریایی و کنترل هوایی .برخی مواقع این
محدودیتها مربوط به حوزه برق ،ارز ،مدیریت بندرها و فرودگاه و
استخراج نفت و گاز نیز میگردند.
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انحصار دولتی موجود در بخشها و فعالیتها الزمه تضمین خدمات
عمومی پایهای و ارتباطات داخل کشور است  .این انحصار در
بخشهایی مانند حملونقل ریلی و زیرساختها ،ارتباطات زمینی،
انتقال نفت و گاز و انتقال برق و آب اعمال میشود.
همانطوری که جدول III.3مالحظه می شود  ،بیشتر کشورهای مورد
بررسی ،بیش از یک نوع مکانیسم کنترل بر سرمایهگذاری خارجی
برای امنیت ملی و دالیل مرتبط با آن وضع نمودهاند .این سیاستها
موافقین و مخالفینی دارد .از منظر سرمایهگذار خارجی ،محدودیت
سرمایهگذاری ویژه بخشی مزایایی برای وضوح و شفافیت بیشتر دارد.
از منظر دولت ،چنین روشهایی ممکن است فاقد انعطاف الزم تلقی
گردد و مکانیسم بررسی بین بخشی ،به همراه معیارهای معرف مفهوم
امنیت ملی ،صالحیت بیشتری به دولت در پروسه غربالگری میدهد و
در عوض میتواند باعث عدم اطمینان سرمایهگذاران شود .بنابراین
دولت نیاز به یافتن تعادلی بین این دو رویکرد از سیاستگذاری است.
از طرف دیگر مواجهه سرمایهگذاران خارجی با درجات مختلفی از
الزام به ارائه اطالعات در رابطه با ارزیابی سرمایه گذاری مستقیم
خارجی  ،موضوعی است که باید به ان توجه نمود .بیشتر کشورهایی
مورد ارزیابی که به دالیل مرتبط با امنیت ملی بررسیهای ویژهای برای
سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند ،درخواست ارائه اطالعاتی در
برخی موارد داشتهاند .همانطور که در جدول  III.4دیده می شود
گستره ،ماهیت و زمانبندی ارایه این اطالعات در بین کشورها متفاوت
است.
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در کنار اطالعات پایهای هویتی و ملیتی سرمایهگذار ،کشورها ممکن
است به دنبال اطالعات بیشتری مانند اظهارنامههای مالی شرکت
سرمایهگذار ،منشأ وجوه ،روشهای تأمین مالی ،لیست افراد
هیئتمدیره ،طرح کسبوکار ،مقاصد آتی و حتی برخی مواقع دالیل
سرمایهگذاری ،هستند.
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بر این اساس در سالهای اخیر ،نگرانیهای مرتبط با امنیت ملی در
سیاست سرمایهگذاری تعداد زیادی از کشورها جایگاه برجستهایی
یافته است .امنیت ملی ،یک نگرانی عمومی مشروع است و کشورها
تمایل بهوضوح بیشتر در مفهوم و حوزه امنیت ملی در مقررات مربوط
به سرمایهگذاری خود هستند .بعالوه ،در مواردی که کشورها از امنیت
ملی در مفهوم گسترده استفاده مینمایند ،ممکن است این کشورها
بخواهد بدانند که آیا امکانی برای استفاده از سیاستهای جایگزین
دیگری وجود دارد یا خیر.



سياستهاي سرمايهگذاري بينالمللي

یکی از تحوالت مهم اخیر در رژیم موافقتنامه های بین المللی
سرمایه گذاری)(IIA

و روند های حاکم بر ان بوده است.

مطالعه این تحوالت نشان می دهد که سال  5 0شاهد انعقاد
موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری  ،شامل 5
معاهده دوجانبه سرمایهگذاری و
سرمایهگذاری)( TIPs

معاهدات در مورد مقررات

بودهایم.

فعالترین کشورها در انعقاد موافقتنامه های بین المللی
سرمایه گذاری در سال  5 0برزیل با
هرکدام با

مورد ،ژاپن و کره

مورد و چین با سه مورد بودهاند .برزیل رویکرد

جدیدی در خصوص معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری
- International Investment Treaty
)- treaties with investment provisions(TIP
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منبع:
UNCTAD, Investment policy monitor, (march 2016); N0. 14

اتخاذ نمود که شامل تمرکز بر تشویق و تسهیل ،پیشگیری از
بروز اختالف و ارائه جایگزینهایی برای داوری بهجای اقدامات
حمایتی سنتی از سرمایهگذاران و حلوفصل اختالفات دولت و
سرمایهگذار )(ISDS
در

ماه اول سال

میشود.
 5شاهد انعقاد  ۱موافقتنامه بین المللی

سرمایه گذاری بودیم ( معاهده دوجانبه و

معاهده مقررات

سرمایهگذاری ) .تا آخر ماه می

 ، 5نزدیک  05اقتصاد

درگیر مذاکرات درباره حداقل

 0معاهده بینالمللی

سرمایهگذاری خارجی شدند .معذالک تعداد موافقتنامه های
)- Investor-State dispute settlement (ISDS
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بین المللی سرمایه گذاری و کشورهای درگیر آن در حال رشد
است و برخی از این معاهدات شامل تعداد زیادی از کشورها با
وزن سیاسی و اقتصادی قابلتوجه هستند.

یکی دیگر از تحوالت جدید در زمینه سیاستگذاری
بینالمللی سرمایهگذاری در ماه جوالی  ، 5 0بود و ان نیز
برگزاری سومین اجالس بینالمللی تأمین مالی برای توسعه ،
موسوم به برنامه اقدام «آدیسا بابا» بود که مورد تصویب قرار
گرفت .
پاراگراف  ۱این «برنامه اقدام» ،اختصاص به موافقتنامه های
بین المللی سرمایه گذاری دارد و مقرر میدارد:
«هدف حمایت و تشویق سرمایهگذاری نباید تأثیری بر
توانمندی تعقیب موضوعات مرتبط با سیاستگذاری عمومی
داشته باشد .ما تالش میکنیم تا موافقتنامههای تجاری و
سرمایهگذاری را به نحوی افزایش دهیم که فشاری بر
سیاستهای و مقررات داخلی در خصوص منافع ملی وارد
نشود .ما چنین موافقتنامههایی را با روشی شفاف اجرا
خواهیم کرد .ما متعهد به حمایت از ظرفیتسازی از طریق
184

کانالهای دوجانبه و چندجانبه ،بهویژه با کشورهای کمتر
توسعه یافته هستیم تا از موقعیتهای موجود در
موافقتنامههای تجارت و سرمایهگذاری بینالملل بهرهبرداری
نمائیم .ما از آنکتاد تقاضا داریم تا برنامههای موجود درزمینه
مالقات و مشاوره به کشورهای عضو در خصوص
موافقتنامههای سرمایهگذاری ادامه دهد».

در سال  5 0کنوانسیون حلوفصل اختالفات بین کشورها و
سرمایهگذاران دیگر کشورها (ایکسید) برای سن مارینو و عراق
الزم االجرا شد .آندورا ،کومور ،کونگو و فلسطین به عضویت
کنوانسیون  ۱08در خصوص شناسایی و اجرای داوریهای
بینالمللی درآمدند(کنوانسیون نیویورک).
مذاکرات برای "موافقتنامه تجارت خدمات"

0

بین

عضو

سازمان تجارت جهانی آغاز شد و چندین دور مذاکره در سالهای
50

و

5

صورت پذیرفت .مذاکرات برای تثبیت برخی

فصلهای مهمترین فصلهای -مقررات داخلی ،شفافیت درروند
قانونگذاری و خدمات مالی -باهدف دستیابی به نهایی کردن متن
موافقتنامه تا ماه سپتامبر سال


 5صورت پذیرفت.

حلوفصل اختالفات سرمايهگذاري

در سال  5 0حل و فصل اختالفات سرمایه گذاران و دولت ها رشد
داشت و در این میان کماکان سهم کشور های در حال توسعه باال بود.
)- Trade in Services Agreement (TISA
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در این سال قریب  5مورد اختالف بین دولت و سرمایهگذار اتفاق
افتاد که بیشترین تعداد اختالفات بین دولت-سرمایهگذار خارجی در
یک سال است( .شکل ) III.4ازآنجاییکه داوریها میتواند تحت
شرایط خاصی محرمانه باقی بماند ،تعداد واقعی اختالفات ثبتشده
برای این سال و سالهای قبل احتماالً بیشتر از این موارد بوده است.
تا اول جوالی سال

 5تعداد کامل اینگونه اختالفات به  ۱مورد

رسید و تاکنون  5کشور درگیر یک یا تعداد بیشتری از این گونه
دعاوی قرار گرفتهاند.
در دو سال گذشته سهم کشورهای توسعهیافته از اختالفات دولت-
سرمایهگذاری خارجی  5درصد باقی ماند .پیش از این تا سال

5

تعداد موارد کمتری علیه کشورهای توسعه یافته به وجود آمد.
درمجموع ،علیه  0کشور در سال گذشته دعاوی جدیدی مطرح شد.
اسپانیا بیشترین مورد تکرار شونده برای پاسخگویی را در سال 5 0
داشت و روسیه در ادامه آن بود (شکل ) III.5و

کشور (استرالیا،

کامرون ،کیپ ورد ،کنیا ،موریس و اوگاندا) با اولین دعوای بین دولت و
سرمایهگذار مواجه شدند .
بیش از  5مورد از دعاوی شناختهشده در سال  ، 5 0در کشورهای
توسعهیافته اتفاق افتاد .این اتفاق در پی روند تاریخی است که
سرمایهگذاران در کشورهای توسعه یافته ،استفادهکنندههای اصلی
دعاوی دولت-سرمایهگذاران هستند(بیش از  85درصد از تمام دعاوی
شناختهشده)  .بیشترین موارد تکرارشونده کشور میزبان در سال
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 5 0در بریتانیا و به دنبال آن آلمان ،لوکزامبورگ و هلند اتفاق افتاده
است .

187

در طی دو سال گذشته و در سال  5 0حدود یک سوم از تمام موارد
داوریها در داخل اتحادیه اروپا اتفاق افتاد ؛ یعنی مواردی که دعاوی
مطروحه از سوی سرمایهگذاری از یکی از کشورهای عضو اتحادیه
اروپا علیه یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا رخ داده است.
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اکثریت این موارد ( ۱از

) مورد در خصوص معاهده منشور انرژی و

بقیه بر مبنای معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری داخلی بین اعضا بوده
است .تعداد کلی داوریهای بین اعضاء اتحادیه اروپا تا پایان سال
 5 0به 5

مورد رسیده است  ،که شامل حدود  ۱درصد از کل

مواردی است که در سطح جهان مطرح شده است.
اکثریت داوریهای سرمایهگذاری سال 5 0

بر اساس معاهدات

دوجانبه سرمایهگذاری بود ،با این حال منشور انرژی حدود یک سوم
موردهای جدید بود .با نگاهی به روند کلی درمییابیم ،معاهده منشور
انرژی بیشترین مورد تکرار شونده معاهدات سرمایهگذاری بینالمللی
بوده (  8مورد) است  .در ادامه معاهده تجارت آزاد آمریکای شمالی
(نفتا) (با  0مورد) بوده .در میان معاهدات دوجانبه نیز معاهده میان
آرژانتین و ایاالتمتحده ( 5مورد) موافقتنامهای با بیشترین مورد از
سوی سرمایهگذاران خارجی بوده است.
مورد جدید) سه معاهده دیگر در

عالوه بر معاهده منشور انرژی (با

سال  5 0بیش از همه مورد داوری قرارگرفتهاند:
 معاهده دوجانبه سرمایهگذاری روسیه و اوکراین( مورد)
 نفتا ( مورد)
 معاهده دوجانبه سرمایهگذاری جمهوری چک-بریتانیا(
مورد)

در عین حال سرمایهگذاران در سال  5 0چهار نوع رفتار دولتها را
بیش از همه به چالش کشیدند:
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 اصالحات قانونی در بخش انرژیهای تجدید پذیر(حداقل 5
مورد)
 سلب مالکیت مستقیم ادعایی سرمایهگذاری(حداقل مورد)
 رفتار تبعیضآمیز (حداقل مورد)
 لغو یا رد پروانهها یا مجوزها (حداقل  0مورد)
دیگر اقدامات چالش برانگیر در این خصوص شامل فسخ یا نقض
قرارداد یا امتیاز ،اقدامات مرتبط با مالیات و یا قرار دادن بنگاه تحت
نظامهای بوروکراتیک اضافی و ورشکستگی است .برخی از موارد دیگر
در سال  5 0نیز مربوط به موضوعات مرتبط با محیطزیست ،مناطق
حفاظتشده طبیعی ،اقدامات ضد فساد و مالیات بوده است .در
بسیاری از موارد نیز ،اطالعات مربوط به اقدامات دولت که مورد چالش
قرارگرفته-به دلیل محرمانه بودن اطالعات در برخی موارد-در
دسترس عموم نیست.


نتايج حلوفصل اختالف بين دولت و سرمايهگذاران

دادگاههای حل و فصل اختالفات بین دولت و سرمایهگذاران حداقل 0
تصمیم ارائه نمودند که

مورد آن در حوزه عمومی بود که در حوزه

عمومی ،بیشتر تصمیمات قضایی گرفته شده به سود دولتها بوده
است .
به طور کلی تا سال  5 0درمجموع

مورد اختالف شناختهشده

بین دولت و سرمایهگذار مطرح گردیده است  .حدود یک سوم تمام
تصمیمات به نفع دولت و حدود یک چهارم به نفع سرمایهگذاران بوده
191

و منجر بهحکم پرداخت غرامت گردیده است .

 %موارد حلوفصل

شده و شروط اصلی حل و فصل اغلب محرمانه باقیمانده( .شکل
)III.7.

در مورد مواردی که در نهایت به رای به نفع دولتها صادر شده است ،
تقریباً نیمی از آن به خاطر فقدان صالحیت دادگاهها رد شد .با نگاه به
کلیه تصمیمات اتخاذ شده روشن می شود که اراء صادره بر اساس
استحقاق (یعنی جایی که دادگاه تصمیمی را اتخاذ نموده که آیا اقدام
دولت نقض یک تعهد حیاتی معاهده بینالمللی سرمایهگذاری بوده یا
خیر) ،شامل  5درصد از تصمیمات به نفع سرمایهگذار و  5درصد آن
به نفع دولتها بوده است(شکل. ) III.8.
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منبع:
UNCTAD, Investment policy monitor, (march 2016); N0. 14

 اصالح معاهدات بینالمللی سرمایهگذاری
چارچوب اصالح و نقشه راه آنکتاد برای اصالح معاهدات بینالمللی
سرمایهگذاری  ،شامل اصالح ظاهری و رویکردی است .امروزه اصالح
معاهدات بینالمللی سرمایهگذاری بهمنظور تطبیق با توسعه پایدار،
بهخوبی در حال انجام است .در حال حاضر دیگر این سؤال مطرح
192

نیست که آیا باید اصالحاتی در معاهدات بینالمللی سرمایهگذاری
صورت پذیرد یا خیر ؛ بلکه سؤال این است که این اصالح چگونه و تا
چه حد باشد .وکالت آنکتاد در جهت سیاستگذاری سرمایهگذاری
توسعه پایدار در سال  5 5آغاز شد و در سال  5 0با طرح نقشه راه
برای چنین اصالحاتی به اوج خود رسید .این نقشه راه دارای راهنما
برای اصالح ،اشاره به  0ناحیه برای اصالح و اختیاراتی برای اقدام در
سطح سیاستگذاری بود( .شکل) III.8.

منبع:
UNCTAD, Investment policy monitor, (march 2016); N0. 14
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نقشه راه آنکتاد که بخشی از ان را در فصل های قبلی نقل و تحلیل
کردیم  ،شامل اقدامات بههم پیوستهای می شود که میتواند نتایجی را
دنبال نماید که قابل دستیابی در هر سطحی از سیاستگذاری است .بر
اساس بررسیهای اخیر آنکتاد ،هم کشورهای توسعه یافته و هم
کشورهای درحالتوسعه تمامی این حوزههای اصالحی را مفید ارزیابی
نموده و در حال تعقیب آنها از طریق انواع مختلف اقدامات اصالحی
هستند .همه تالشهای صورت گرفته اخیر در خصوص اصالح معاهدات
بینالمللی سرمایهگذاری در چند سطوح کلی ،دوجانبه ،منطقهای و
بینالمللی قابل بررسی است .

 سطح ملی
بسیاری از کشورها در حال بازبینی شبکه معاهدات بینالمللی
سرمایهگذاری خود و /یا توسعه مدلهای جدید معاهدهای هستند و
اغلب این اقدامات بر اساس راهنمای سیاستی آنکتاد انجام میپذیرد.
اصالحات در سطح ملی شامل بازبینی ملی معاهدات بینالمللی
سرمایهگذاری است و تعداد زیادی از کشورها درگیر اقدامات اصالحی
در سطح ملی هستند .حدود  55کشور  ،شامل کشورهایی که بهعنوان
عضو پیمان ریو در معاهدات خود بازبینی انجام داده بودند ،چارچوب
سیاستی آنکتاد را برای بازبینی معاهدات بینالمللی سرمایهگذاری
خود استفاده کردهاند و حدود  5کشور از این میان در زمان طرحی
معاهدات خود این چارچوب را مورداستفاده قرار دادهاند.
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اصالح معاهدات بینالمللی سرمایهگذاری در سطح ملی ،حوزههای
مختلفی ازجمله مدرن سازی محتوی در مدلهای جدید معاهدات را
در بر می گیرد .نگاهی به مدلهای جدید نشان میدهد که بیشتر
تالشهای صورت گرفته برای تضمین حق دولتها در تنظیم مقررات از
یک سو و ارائه تضمین به سرمایهگذاران از سوی دیگر است.
برای مثال در تمام مدلهای جدید معاهدات  ،تعریف سرمایهگذاری
موردبازنگری قرارگرفته و تصحیحشده است و همچنین شامل
استثنائات انتقال آزاد وجوه و تعهد به دسترسی محدود به حلوفصل
اختالفات بین دولت-سرمایهگذار است ۱ .مدل از  5مدل بازبینی،
شامل شفافسازی این موضوع است که چه مواردی بهعنوان سلب
مالکیت غیرمستقیم تلقی میشود و چه مواردی سلب مالکیت
غیرمستقیم تلقی نمیشود .همچنین  8مدل از  5مدل ،شامل شروط
تضمین مسئولیت میگردند و تنها

مورد شامل مقررات فعاالنه در

خصوص تشویق یا تسهیل سرمایهگذاری است.
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منبع:
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توضیحات جدول
 مربوط به حفاظت از سالمتی و امنیت ،حقوق کارگران،محیطزیست یا توسعه پایدار در مقدمه معاهده.
 بازتعریف سرمایهگذاری مشخص کردن رفتار برابر و منصفانه( برابری استاندارد رفتاربرابر با اتباع خارجی تحت حقوق بینالملل عرفی و –یا
شفافسازی بهوسیله لیستی از تعهدات دولتها)
 شفافسازی اینکه چه چیزی منجر به سلب مالکیتغیرمستقیم میشود و چه چیزهایی نمیشود.

196

 -0مشخص کردن جزئیات استثنائات نقلوانتقال آزادانه وجوه،
شامل مشکالت توازن پرداختها و اجرای قوانین ملی.
 حذف شرط چتر استثنائات عمومی یعنی حفاظت از زندگی و سالمت انسانهاحیوانات و گیاهان یا حفاظت از منابع طبیعی
 -8شناسایی صریح اینکه طرفها نباید بهمنظور جذب
سرمایهگذاری استانداردهای سالمت ،امنیت و محیطزیست را
نادیده بگیرند.
 -۱ترفیع شرکتها و استانداردهای اجتماعی بهوسیله ترکیب
مقررات جداگانه در یک معاهده سرمایهگذاری بینالمللی یا
بهعنوان مرجع عمومی در مقدمه معاهده.
 - 5محدود کردن دسترسی به حلوفصل اختالفات بین دولت و
سرمایهگذار (یعنی محدود کردن مقررات مربوط به حلوفصل
اختالفات میان دولت و سرمایهگذار ،محروم کردن حوزههای
این نوع حلوفصل ،محدود کردن دوره زمانی طرح دعوی و
نداشتن مکانیسم حلوفصل اختالف میان دولت و
سرمایهگذار)
 مقررات فعال ویژه در تشویق یا تسهیل سرمایهگذاری سطح دوجانبه

-“umbrella” clause
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بیشتر بازبینیهای قابلتوجه در معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری در
خصوص مذاکرات برای انعقاد معاهدات بینالمللی سرمایهگذاری جدید
رخ داده است  .بیشتر معاهداتی که اخیر منعقد گردیده شامل شروط
طرفدار توسعه پایدار

است.

موافقت نامه های منعقد شده اخیر نشاندهنده مقررات راهنمای-
اصالحی

8

مهمی است و بیانگر برجستهترین اصالحات انجامشده در

سطح دوجانبه است .دیگر اصالحات صورت گرفته در حوزه معاهدات
دوجانبه شامل مشاورههای مشترک و برنامه برای دورههای اقدام
مشترک است .اقدام دیگر ،بازبینی مشترک معاهدات بینالمللی
سرمایهگذاری بهمنظور تعیین و شناسایی ضرورت اصالح میباشد.
بازبینی صورت گرفته بهصورت دوجانبه منجر به ارائه تفسیر مشترک
توسط طرفهای یک معاهده ،مذاکرات مجدد ،اصالحات معاهده و یا
انعقاد یک معاهده بینالمللی جدید شده است
.
نتایج یک بررسی صورت گرفته نشان میدهد که کشورهای کمی در
حال مذاکرات مجدد ،اصالح یا تفسیر معاهدات موجود بینالمللی
هستند و اطالعات کمی درباره این اقدامات برای اصالح وجود دارد.
هنوز ،درگیری در مذاکرات مجدد ،اصالح و یا تفسیر معاهدات
بینالمللی سرمایهگذاری پرفشارترین موضوع در تعقیب اصالح جامع
معاهدات بینالمللی سرمایهگذاری محسوب میگردند.

- sustainable-development-friendly
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- reform-oriented
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تعدادی از معاهدات جدید سرمایهگذاری شامل شروطی بهمنظور
تثبیت سیستم حلوفصل اختالفات بین دولت و سرمایهگذار بودهاند.
همچنین بسیاری دیگر از این نوع معاهدات اقدام به حذف چیزی که
بهعنوان «شرط چتر»

۱

شناخته میشود کردهاند و حدود نیمی از این

معاهدات حاوی مقررات ویژه در تشویق یا تسهیل سرمایهگذاری
بودهاند (جدول) III.6.

- umbrella clause
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:منبع
UNCTAD, Investment policy monitor, (march 2016); N0. 14

) III.5.توضیحات (جدول
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 مربوط به حفاظت از سالمتی و امنیت ،حقوق کارگران ،محیطزیست یاتوسعه پایدار در مقدمه معاهده.
 بازتعریف سرمایهگذاری مشخص کردن رفتار برابر و منصفانه( برابری استاندارد رفتار برابر با اتباعخارجی تحت حقوق بینالملل عرفی و –یا شفافسازی بهوسیله لیستی از
تعهدات دولتها)
 شفافسازی اینکه چه چیزی منجر به سلب مالکیت غیرمستقیم میشودو چه چیزهایی نمیشود.
 -0مشخص کردن جزئیات استثنائات نقلوانتقال آزادانه وجوه ،شامل
مشکالت توازن پرداختها و اجرای قوانین ملی.

 -حذف شرط چتر

5

 استثنائات عمومی یعنی حفاظت از زندگی و سالمت انسانهاحیوانات و گیاهان یا حفاظت از منابع طبیعی
 -8شناسایی صریح اینکه طرفها نباید بهمنظور جذب
سرمایهگذاری استانداردهای سالمت ،امنیت و محیطزیست را
نادیده بگیرند.
 -۱ترفیع شرکتها و استانداردهای اجتماعی بهوسیله ترکیب
مقررات جداگانه در یک معاهده سرمایهگذاری بینالمللی یا
بهعنوان مرجع عمومی در مقدمه معاهده.
 - 5محدود کردن دسترسی به حلوفصل اختالفات بین دولت و
سرمایهگذار (یعنی محدود کردن مقررات مربوط به حلوفصل
اختالفات میان دولت و سرمایهگذار ،محروم کردن حوزههای
این نوع حلوفصل ،محدود کردن دوره زمانی طرح دعوی و

-“umbrella” clause
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نداشتن مکانیسم حلوفصل اختالف میان دولت و
سرمایهگذار)
 -مقررات فعال ویژه در تشویق یا تسهیل سرمایهگذاری

شواهد اصالحات صورت گرفته در خصوص معاهدات بینالمللی در
صورت بررسی تطبیقی بیانکننده تحوالت جدید است( .جدول
 )III.8.نشاندهنده همین تطبیق است.

منبع:
UNCTAD, “Reform the international law: an action plan”, chapter IV, 2015.
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 سطح منطقهای
اصالح معاهدات بین الملی سرمایه گذاری در سطح منطقهای میتواند
پیامدهای مهمی در پی داشته باشد .این اصالحات میتواند استفاده از
شروط مدرن معاهدات بین الملی سرمایه گذاری را بسط داده و به
تحکیم شبکه معاهدات موجود کمک نماید.
اقدامات اصالحی معاهدات بین الملی سرمایه گذاری در سطح
منطقهای شامل بازبینی معاهدات بهصورت جمعی و برنامه عملیاتی

برای آن است که میتواند منجر به مدل مشترک برای معاهدات بین
الملی سرمایه گذاری  ،تفسیر مشترک ،مذاکرات مجدد و/یا تحکیم
این معاهدات شود.
یک مدل منطقهای معاهدات سرمایهگذاری میتواند با مشارکت
تعدادی از کشورها و سازمانهای منطقهای برای اصالح معاهده صورت
پذیرد و مذاکرات مربوط به موافقتنامههای فرا منطقهای را تحت تأثیر
قرار دهد .موافقتنامههای فرا منطقهای میتواند منجر به تحکیم مؤثر
سازی رژیمهای معاهدات بین الملی سرمایه گذاری شود و کمک به
افزایش پایداری رژیمهای این معاهدات شود.
اقدامات اصالحی منطقهای در آفریقا اروپا و جنوب شرقی آسیا شایع
است.در آفریقا ،اتحادیه آفریقا در حال کاربر روی توسعه قانون
سرمایهگذاری پان آفریقا است که انتظار میرود شامل مقررات ابداعی
باهدف ایجاد توازن در حقوق و تعهدات کشورهای میزبان آفریقایی و
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سرمایهگذاران باشد .همچنین انتظار میرود عناصر مدرن معاهدات
سرمایهگذاری بینالمللی در فاز دوم مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد
قاره آفریقا و بازبینی معاهده سرمایهگذاری بازار مشترک شرق و
جنوب آفریقا موردتوجه قرار بگیرد.
« ، 5آسه آن»

در آسیا بین سالهای  558و

پنج معاهده با

مقررات سرمایهگذار با طرف سوم (چین ،هند ،کره ،استرالیا و نیوزلند
و ژاپن به ترتیب زمانی) منعقد نمود.
در اروپا ،توجه زیاد به سیاستها توسط کمیسیون اروپا بهمنظور
توسعه رویکردهای جدید سرمایهگذاری صورت گرفته است .این
اقدامات بهوسیله تأکید ویژه بر حق تنظیم و تأسیس یک دادگاه دائمی
سرمایهگذاری صورت گرفته است .این رویکرد جدید در معاهده
تجارت آزاد اروپا و ویتنام و توافقنامه جامع اقتصادی و تجاری اروپا
با کانادا نیز اتخاذ گردیده است.
درنهایت موافقتنامههای منطقهای پتانسیل تحکیم رژیمهای مربوط
به معاهدات بین الملی سرمایه گذاری را دارد ،به شرطی که طرفین این
موافقتنامهها معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری میان خود را متوقف
نمایند .برعکس وجود همزمان معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری و هر
موافقتنامه منطقهای متعاقب آن ،منجر به مطرحشدن تعدادی از سوا
الت سیاستگذاری و حقوقی زیادی میشود.

)- Association of Southeast Asian Nations (ASEAN
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 سطح چندجانبه
اصالح معاهدات بین الملی سرمایه گذاری در سطح چندجانبه بسیار
چالشبرانگیز است .نقشه راه آنکتاد ،تعداد زیادی از گزینهها را برای
اصالح موافقت نامه های بین المللی در سطوح مختلف معرفی نموده
است .بحثهای شدید و عمیقی در آنکتاد صورت پذیرفت و اقدامات
اصالحی ویژهای در چارچوب آنسیترال و حقوق بشر سازمان ملل مورد
تأکید قرار گرفت .بعالوه سازمانهای بینالمللی که بهطور سنتی تمرکز
کمتری بر سیاستگذاری بینالملل برای سرمایهگذاری اتخاذ کرده
بودند ( یعنی برنامه محیطزیست سازمان ملل ،چارچوب کنوانسیون

کنترل تنباکو سازمان بهداشت جهانی ) شروع به اصالح معاهدات بین
الملی سرمایه گذاری در حوزههای مربوط به خود را کردند.
 مالحظات انعقاد
"مجمع جهانی سرمایهگذاری"

آنکتاد در سال

5

پیشنهاد

فرصت بحث در مورد چگونگی اصالح معاهدات بین الملی سرمایه
گذاری در سطح بعدی را مطرح کرد.

نگاه کلی به پیشنهاداتی که راهنمای توسعه پایدار معاهدات بین الملی
سرمایه گذاری نشان می دهد که عمده اصالحات پیشنهادی حول
موارد ذیل بوده است:

- World Investment Forum
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 تعدادی از کشورها درگیر اصالح در سطح ملی هستند و نتایج
آن را در مذاکرات دوجانبه و معاهدات جدید اعمال مینمایند.
 امروزه بسیاری از معاهدات بین الملی سرمایه گذاری جدید
شامل تصحیح زبان باهدف حفظ حق تنظیم برای دولتها
درعینحال باقی نگه داشتن حفاظت از سرمایهگذاران هستند
و به همین ترتیب بهبود وجود مکانیسم حلوفصل اختالف بین
سرمایهگذار و دولت هستند.
در طول فاز اول اصالح معاهدات بینالمللی سرمایهگذاری ،کشورها بر
سر نیاز به اصالح آن اجماع میکنند ،رویکرد و حوزههای مورد اصالح
را مشخص میکنند ،شبکه معاهدات سرمایهگذاری خود را بررسی
میکنند ،مدل جدید معاهده را توسعه میدهند و شروع به مذاکره تازه
میکنند و معاهده جدید سرمایهگذاری مدرن را ایجاد میکنند.
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جمعبندي بخش اول :

همانطور که در این گزارش طرح شد  ،هدف از انجام مرحله اول
این پروژه بررسی و ارزیابی عمده ترین دیدگاه های مجامع و موسسات
بین اللملی مرتبط با حوزه سرمایه گذاری خارجی  ،در خصوص
مهمترین و اخرین توصیه ها و پیشنهادات انان در طراحی  ،تدوین و
اجرای چهارچوب های مناسب حقوقی – مقرارتی در زمینه سرمایه
گذاری مستقیم خارجی است.

استحصال و یافتن بهینه ترین شاخص های مورد توجه این
مجامع در خصوص قانون سرمایه گذاری خارجی هدف غایی این
مرحله بوده است .بدیهی است یافته های ناشی از این فاز می تواند
مهمترین سمت گیری و جهت گیری های غالب در فضای بین المللی
را در مورد قانون سرمایه گذاری بدست دهد  ،و در عین حال مبیین
شاخص های تعیین کننده و موٍر در تدوین یک قانون مطلوب از
سرمایه گذاری خارجی ارایه خواهد داد ؛ که به مثابه عناصری برای
سنجش و تحلیل قوانین سرمایه گذاری حوزه ها و مناطق در سطح
جهان و در نهایت ایران فراهم خواهد ساخت.
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به طور همزمان تالش شد تا با ارایه اخرین تحوالت و جریانات
سرمایه گذاری در سطح جهان ،تصویری نسبتا جامع از فعل و انفعاالت
موجود در این عرصه ارایه نماییم .عالوه بر این اخرین تحوالت و تالش
های کشور ها در جهت اعمال اصالحات قانونی و مقرراتی در حوزه
قانون سرمایه گذاری خارجی ارایه داده ایم تا شناخت مخاطب از
اخرین تحوالت موجود در این زمینه  ،اهمیت توجه به این حوزه را
برای انها تعمیق ببخشیم.

بر این اساس مطالعه تحلیلی و تطبیقی دیدگاه های رسمی دو
نهاد اصلی ذی دخل در موضوع سرمایه گذری خارجی در دستور کار
مرحله اول پروژه قرار گرفت .تالش بانک جهانی به همراه نهادهای
وابسته به ان نظیر کمیته توسعه  ،شرکت مالی بین المللی  ،موسسه
تضمین چند جانبه سرمایه گذاری ،کمیته مشاوره سرمایه گذاری و
همچنین مرکز بین المللی حل و فصل اختالفات سرمایه گذاری مورد
بحث قرار گرفت.

به طور همزمان تالش های انکتاد در این زمینه نیز قابل توجه
بوده است .انکتاد که مسول اصلی جریانات سرمایه گذاری در سطح
جهان است ،در سال های اخیر بر تالش های خویش در این زمینه
افزوده است تا الگویی پایدار و شفاف از رفتار های حاکم بر محیط
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حقوقی – رفتاری در حوزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی بدست
بدهد.

نتایج مطالعات حاصله نشان داد که توصیه های این مجامع بین
المللی را می توان به یک مدل سنجشی و چهارچوبی مطلوب برای
تدوین یا اصالح قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفت
 .همانگونه بخش عمده ایی از اصالحات محدود یا همه جانبه ایی که در
قوانین ذیربط ؛ بویژه در کشور های در حال توسعه ؛ صورت گرفته
است  ،بر پایه این راهنما ها صورت گرفته است .لیکن باید توجه داشت
؛ و همانطور که در این راهنما ها و توسط همین مجامع بین المللی
تاکید شده است  ،این شاخص ها صرفا یک توصیه مطلوب بر پایه
بهترین اقدامات موجود در سطح جهان بوده است.

لذا اگرچه قانون سرمایه گذاری اولین و مهمترین عامل نقش
افرین در حوزه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است  ،و این
توصیه ها بر انها متمرکز است ،اما محیط ملی و عالیق کشورها ،
سیاست های توسعه ملی  ،و همچنین سیاست گذاری سرمایه گذاری
در سطح ملی  ،می تواند متفاوت باشد و بر پایه این رویکرد ها  ،کشور
های درجه ازادسازی و یا ایجاد محدویت های خود را در این حوزه
متناسب با ان تعیین کنند.
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تحوالت وقوع یافته در سطح بین الملی نیز رهیافت فوق را
تایید می کند .در دهه  ۱05قرارداد های سرمایه گذاری خارجی
عمدتا امتیازی بود ؛ اما بتدریج با بروز نقد های نظری موجود و
تحوالت بین المللی حادث ،گرایش به حمایت و رهیافت مقاومتی و
سخت گیری در حوزه منابع طبیعی در دهه  ۱ 5غلبه پیدا کرد .لیکن
بتدریج سیاست های عملگرایانه  ،بازار محور  ،خصوصی سازی خدمات
عمومی و ارایه مشوق های حقوقی و مالی حاکم شد .با این وجود،
مالحظه می شود که در متناسب با تحوالت چرخه ایی موجود در
اقتصاد جهانی ؛ بویژه بروز بحران های مالی  ،در جهت گیری موجود
تغییرات زیادی ایجاد شده است.

بر این پایه  ،اگرچه این راهنما ها ابزار مناسبی برای سنجش
سطح و میزان تطبیق پذیری قوانین سرمایه گذاری مطوب محسوب
می شود  ،اما به عنوان یک الگوی واحد و محض برای سایر کشور ها و
این پروژه مورد مالحظه نخواهد بود و تا سرحد یک ابزار سنجش
تطبیقی محدود خواهد بود.

بر این اساس تالش خواهد شد تا در جدول ذیل  ،و بدون ورود
به جزییات  ،به برخی از مهمترین و موثرترین شاخص های مورد توجه
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این مجامع بین المللی اشاره کنیم .باید توجه داشت درک فضای
مفهومی و چالش های تفسیری مطروحه از هر یک از این شاخص ها
بدون رجوع به متن گزارش مرحله اول از پروژه مقدور نخواهد بود.

مهمترين شاخص هاي مورد توجه مجامع بين المللي و ابعاد مفهومي ان

رديف

شاخص ها

ابعاد مفهومي



مالحظات

تعريف يا عدم



بهتر است سقفي تعيين نشود.



موجب منصرف كردن سرمايه هاي كيفي خواهد شد.



موجب نفي سرمايه گذاري هاي كوچک و كيفي خواهد شد.

تعريف حداقل
سرمايه مورد
نياز



متناسب با سياست هاي سرمايه گذاري خارجي تعيين مي شود.



ساده سازي و صرفا پر كردن فرم هاي كوتاه براي ثبت اماري توصيه مي

6

شود.

شرايط
پذيرش





چنانچه اخذ مجوز الزامي شد ،بايد سازمان مسئول ان مشخص شود و
زمانبندي صدور مجوزها و ابزار هاي ان تعريف شوند.

غربال گري يا



عدم غربال

چنانچه درخواست صدور مجوز رد شد ،بايد داليل ان رسما به متقاضي
اعالم شود.

گري در نظام



پذيرش
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حق استيناف خواهي براي متقاضي بايد در نظر گرفته شود.



فهرست منفي



متناسب با سياست هاي امنيت ملي و منافع ملي تعريف شود.



داشتن فهرست منفي بهتر از معرفي فهرست مثبت است.



اين فهرست بايد در قانون اشاره شود  ،و در ساير قوانين يا ايين نامه
قانون ذكر شود.

يا مثبت



5

تعريف سرمايه
گذاري

افراد و شركت
ها



منشاء سرمايه

خارجي


گونه شناسي



رفتار تبعيض



اتباع ديگر كشور ها در قلمرو ديگر كشور ها



تعريف تابعيت دو گانه



مالک محل ثبت رسمي شركت



تعريف اتباع خارجي كشور مقيم



تعريف سرمايه گذاري دولت ها



داراي ريشه خارج از كشور



مالحظات مرتبط با بازگشت مجدد



تفکيک تعريفي دولتي و خصوصي



سرمايه گذاري مستقيم و پوتفوي



تعريف الزام محدويت هاي بخشي يا سهمي



عدم لزوم درج الزمات سرمايه گذاري پرتفوي در قانون سرمايه گذاري
مستقيم خارجي

9



درج شرط رفتار برابر با سرمايه گذاران داخلي در كليه مراحل از
پذيرش تا جريان كسب و كار



درج شرط دولت كامله الوداد



تعر يف نحوه و حوزه مالکيت بر دارايي هاي واقعي



در ج حدود رفتاري سلب مالکيت ،مصادره  ،ملي كردن و نظاير ان



درج عدم سلب مالکيت و نظاير ان مگر در موارد استثناء

حق مالکيت و



درج نحوه جبران خسارت

امنيت



درج پرداخت غرامت سريع يا زمان مند



درج ترتيبات ناشي از شورش ها يا اتفاقات مشابه در قانون يا ساير قوانين



تعريف نسبت ميان قانون سرمايه گذاري خارجي با ساير قوانين و مقرارت

اميز





تعريف عام از اشکال سرمايه گذاري خارجي

داخلي

حقوق سرمايه
گذاري
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درج نحوه حل و فصل اختالفات



درج ترجيح حقوق داخلي يا بين المللي



نحوه ارجاع به داوري

خارجي


حل و فصل
اختالفات



درج اختيار مکانيزم هاي حل و فصل اختالفات



اجازه طرح دعوي ،رسيدگي مساوي و منصفانه



ممنوعيت رد دادرسي



تعريف فرايند مصالحه و ميانجيگري



پيش بيني تشکيل دادگاه هاي تخصصي در قانون سرمايه گذاري خارجي
يا ساير قوانين


2

نقل و
انتقاالت





درج فانون قابل اعمال



تعريف نحوه مصالحه و ميانجيگري و نهاد مسئول ان



مالحظه ارزش منصفانه و بازار براي پرداخت خسارات



درج نحوه و مکانيزم نقل و انتقاالت



بازگشت سرمايه و منافع ناشي از ان



انتقال سود و عوايد سرمايه گذاري



تبديل پذيري و بازگشت وجوه

قابليت تبديل



قابليت تسعير و انتقال سريع

و انتقال



درج شرايط محدويت هاي انتقال



انتقال پرداخت هاي حقوق و وام هاي خارجي



ساير موارد سرمايه گذاري نظير حق امتياز ،سرمايه گذاري مجدد و..



نقل و انتقال سرمايه گذاري مجدد



انتقاالت ناشي از مصادره  ،ختم يکجانبه قراردادها ،ملي كردن و نظاير

ساير نقل و
انتقاالت

بکارگيري
2



ان

استخدام
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هزينه هاي تسعير



نوع ارز و نحوه تسعير



ترتيبات صادرات و تسويه ان



تبديل پذيري ورودي سرمايه خارجي به ارز ملي



تعريف دقيق نحوه بکار گيري و صدور مجوز كار



محل صدور مجوز كار  ،ترجيحا توسط سازمان مسول سرمايه گذاري



ترجيحات استخدام مديران ارشد و پرسنل ارشد

نيروي كار
خارجي

1

سازمان
مسئول





تعريف سطح و جايگاه



مشاركت در سياست گذاري



متمركز نمودن كليه تصميم گيري هاي مرتبط



الزام تاسيس پنجره واحد سرمايه گذاري خارجي



اعالم به هنگام سياست ها سرمايه گذاري



معرفي محدوديت ها و فهرست منفي



تسهيل ورود پرسنل ،ويزا



رفع موانع اداري

سرمايه



طراحي مکانيزم هاي پايش و نظارت

گذاري



تعريف يا مشاركت در تعريف استاندارد هاي زيست محيطي

خارجي



تمركز يا هماهنگي موثر در اخذ ساير مجوزههاي قانوني مورد نياز



تشکيل بانک اطالعات جامع سرمايه گذاري

اژانس پيشرو
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بخش دوم :
مقايسه تطبيقي قوانين سرمايه گذاري خارجي مناطق
و كشورهاي منتخب
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فصل اول  :روندهاي سرمايهگذاري در جهان مناطق
قبل از آنکه به تحلیل فرایندهای قانونی به اجرا گذاشته شده توسط مناطق
مختلف جهان و کشورهای منتخب بپردازیم ،در اینجا تالش خواهد شد تا
تحلیلی از جریانات ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این مناطق و
کشور های درون انها ارایه دهیم .هدف از این اقدام ان است تا اهمیت و وزن
این مناطق و کشور های ان را در جلب و جذب سرمایه گذاری مستقیم
خارجی و در خالل سالهای  0202تا  0202تشریح نماییم و بر این پایه
مناطق و کشور های منتخب را برای تحلیل رژیم قانونی و مقرراتی حوزه
سرمایه گذاری خارجی را برگزینیم. .
جدول شماره  :جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی در مناطق پیشرفته
5 5- 5 0
( به میلیارد دالر )
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منبع WIR, 2016, P. 187. :

جدول شماره  :جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه
مناطق/اقتصادها
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مناطق/اقتصادها
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اقتصادهای در
حال توسعه

آسیای شرقی

 تفاوت میان سرمایه گذاری های جذب شده اروپا و اتحادیه اروپا در سایر کشورهای غیر از اتحادیهاروپا نظیر ایسلند ،نروژ و سوییس بوده است.
 حوزه امریکای شمالی شامل امریکا و کانادا می شود که قریب  59درصد از ورودهای این منطقه مربوطبه ایاالت متحده است.
9

8 00

8

05 80 ۱

۱

سایر کشورهای
توسعهیافته

5

5

50

 -این کشورها شامل استرالیا ،برمودا ،رژیم اشغالگر قدس ،ژاپن و نیوزیلند است که قریب  59درصد از

جذب این ناحیه مربوط به استرالیا است.
 رقم جذب سرمایه گذاری خارجی در افریقا قابل توجه نیست و صرفاً دولت نیجریه توانسته است درسال  51 9معادل سه میلیارد دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کند.
 سهم آسیا در جذب سرمایهگذاری خارجی مشابه اتحادیه اروپا است .جزئیات رقم های جذب شدهنشان می دهد که وضعیت قاره آسیا در طی سال های اخیر بهتر از اروپا بوده است.
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 در حوزه کشورهای آسیایی سهم آسیای شرقی نسبت به سایر حوزه های این قاره محسوس و غالباست .آسیای شرقی به تنهایی و به طور متوسط قریب به  1درصد از ورودیهای سرمایهگذاری خارجی این
قاره را به خود اختصاص دادهاند .در میان کشورهای آسیای شرقی نیز سهم چین و هنگ کنگ (چین) از همه
بیتشر است و هر یک به طور متوسط  9درصد از کل جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی این حوزه را به
خود اختصاص دادهاند و کشور کره جنوبی با رقم متوسط  /9میلیارد الر در خالل سال های مورد نظر
جذب سرمایه داشته است.
5

 -کشورهای جنوب شرقی آسیا تقریباً معادل  91درصد کشورهای آسیای شرقی سرمایهگذاری خارجی

جذب کردهاند .الزم به ذکر است که کشورهای حوزه آ.سه.آن که در سال های اخیر اقدامات جدی برای
روانسازی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجام داده اند ،در این حوزه قرار دارند .نکته قابل توجه
این است که روند جذب سرمایهگذاری آسیای جنوب شرقی با برخی نوسانات اندک ،در سالهای اخیر
صعودی بوده است و باید به نقش این کشورها در سال های آتی توجه بیشتری شود .در میان کشورهای این
حوزه و در سال  51 9سنگاپور با  9میلیارد دالر ،اندونزی با  9میلیارد دالر ،مالزی با
ویتنام
1

میلیارد دالر و ...قرار دارند.

 -کشورهای آسیای غربی به طور متوسط هفت درصد سهم از جریان وردوی سرمایه به کشورهای

آسیایی دارند .در میان کشورهای این حوزه ترکیه با رقم
با

میلیارد دالر،

میلیارد دالر و عربستان سعودی با

میلیارد دالر در سال  ،51 9امارات متحده عربی

میلیارد دالر در ردههای بعدی قرار دارند .الزم به ذکر است که

برخی ازکشورهای این منطقه نظیر عمان و کویت تالش های جدی را برای جذب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی با بازنگری در قوانین و مقررات داخلی و ارایه مشوق های الزم آغاز کردهاند.
 کل سهم کشورهای آسیای جنوبی که ایران هم در آن حوزه قرار دارد ،تقریبا معادل ده درصد از آسیادر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی است .در این میان هم سهم کشور هندوستان به تنهایی معادل نود
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درصد از کل جریان ورودی کشورهای آسیای جنوبی است .هندوستان با جذب

میلیارد دالر در این میان

برجسته است.
5

 -همانطور که مالحظه می شود که کشورهای امریکای التین بعد از اتحادیه اروپا و آسیا در رده بعدی

جذب سرمایه گذاری جهانی قرار دارند و سهم آنها به طور متوسط معادل جذب ده درصدی از این جریان
است .در میان کشورهای این حوزه برزیل به تنهایی قریب  91درصد از این جریان ورودی را به خود
اختصاص داده است .در سال  51 9برزیل با جذب  9میلیارد دالر ،مکزیک با  1میلیارد دالر ،شیلی با 51
میلیارد دالر و آرژانتین با رقم  5میلیارد دالر در رتبه های باال قرار دارند و به طور متوسط قریب  1درصد
از کل ورودی های این منطقه را به خود اختصاص دادهاند.
 در کشورهای منطقه تعریف شده اقتصادهای در حال گذار به دو گروه کشورهای جنوب شرقی اروپا وکشورهای آسیای میانه تقسیم می شوند .کشورهای جنوب شرقی اروپایی که شامل پنج کشور می شوند در
سال  51 9تنها

میلیارد دالر سرمایه جذب کردهاند .به همین دلیل در تقسیمبندی های جدول فوق درج

نشدهاند.
 کشورهای حوزه آسیای میانه در سال  51 9با کاهش جدی در روند جذب سرمایهگذاری خارجیمواجه شدهاند .رقم جذب

میلیارد دالری آنها در سال

 51به رقم  5میلیارد دالر در سال  51 9رسیده

است .دلیل عمده این کاهش در تحلیل ارقام جذب سرمایهگذاری خارجی روسیه نهفته است فدراسیون
روسیه در سال

 9 ، 51میلیارد دالری جذب سرمایه داشته است که به تنهایی معادل  9درصد کل

ورودی سرمایهگذاری خارجی حوزه آسیای میانه بوده است این رقم در سال

 51به  55میلیارد و در سال

 51 9قریب  1میلیارد دالر بوده است .کشورهای آذربایجان ،قزاقستان و ترکمنستان هر کدام با رقم
میلیارد دالر در رده های بعدی قرار دارند.
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همانطور که در تحلیل روند جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سالهای
اخیر مشاهده می شود ،اسیا  ،اتحادیه اروپا  ،امریکای شمالی و امریکای التین
به ترتیب سهم قابل توجهی از جریان ورودی های سرمایه گذاری خارجی را به
خود اختصاص داده اند .در میان این مناطق هم تنوعاتی در میان کشورها به
چشم می خورد .برای انتخاب کشورهای منختب و بر پایه تحلیل های فوق ،
دو معیار مهم مورد مالحظه قرار گرفت.
معیاااار نخسااات میااازان موفقیااات منااااطق جهرافیاااایی و کشاااورهای
ذیاااربط انهاااا در ایااان فرایناااد اسااات .از انجاااایی کاااه معرفااای محااایط
اقتصاااد ملاای و فسااای ساارمایه گااذاری خااارجی تحاات تااا یر ا ااال
مسااااتمر و یکپارچااااه سااااازی قااااوانین و مقااااررات ساااارمایه گااااذاری
خااارجی انهااا قاارار دارد ،و ایاان جریااان ا ااالحی بااه ااورت همگاارا و
یکپارچاااه باااا لحااااا ت ااااوت هاااایی در نقطاااه عزیمااات و اقااادام طااای
طریااق ماای کناادت لااذا تااالش کااردیم تااا باار پایااه شاااخ

موفقیاات در

میااازان جاااذب سااارمایه گاااذاری خاااارجی و اقااادام برتااار در حاااوزه
ا اااال قاااوانین و مقاااررات ذیا اربط  ،منااااطق و کشاااورهای مختلاااف را
انتخاب نماییم.
بعباااارت دیگااار انتخااااب منااااطق جهرافیاااایی ،یاااا کشاااورهای هااادف و
ورود انهاااا باااه نموناااه بررسااای پااااوهش حایااار  ،بااار اساااا

معیاااار

نخساات  ،منبعاا از میاازان موفقیاات انهااا در جااذب و جلااب جریاااان
ساارمایه گااذاری خااارجی در انهااا بااوده اساات .مطالعااه ایاان رونااد هااا
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در طاای سااال هااای اخیاار ت کااه بااه اختصااار در جااداول باااال بااه تصااویر
کشاایده شااد ت و تویاایحاتی کااه در مااورد هاار یااه از انهااا ارایااه شااد ،
نشاااان داد کاااه در طااای ساااال هاااای اخیااار  ،و باااا لحااااا برخااای از
نوساااانات ساااالیانه کاااه موجاااب تهییراتااای در جایگااااه انهاااا در ایااان
شااااخ

شاااده اسااات  ،ماااا شااااهد یاااه جریااان همگااارا و نزدیاااه در

میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در میان انها بوده ایم.
از انجااایی کااه محااایط اقتصااادی مناسااب و فساااای مطلااوب کساااب و
کااار پاایش نیاااز اولیااه باارای هاادایت ساارمایه هااای خااارجی بااه اقتصاااد
ملااای تلقااای مااای شاااود  ،و در میاااان عوامااال متک ااار تعیاااین کنناااده
فساااای کساااب و کاااار  ،جهااات گیاااری هاااای قاااانونی و مقرراتااای در
رفتااار بااا ساارمایه گااذاران خااارجی از جملااه عواماال مهاام محسااوب
ماای شااوند ،لااذا یااه نساابت م رویاای میااان شاااخ

هااای محیطاای

اقتصااااد ملااای باااه ویااااه قاااوانین حااااکم بااار جاااذب سااارمایه گاااذاری
خاااارجی و میااازان ورودی مناااابع ماااالی خاااارجی در حاااوزه سااارمایه
گذاری خارجی قابل ردیابی خواهد بود.
شااواهد تجرباای مااورد اسااتناد باااال هاام نشااان داد کااه نساابت معنااا
داری میااااان دو شاااااخ

میاااازان ورودی مسااااتمر و پایاااادار ساااارمایه
هاااای کساااب و کاااار و باااویاه باااا

هاااای مساااتقیم باااا بهباااود شااااخ

رویکاارد هااای قااانونی و مقاااررات نااارر باار نحاااوه رفتااار بااا سااارمایه
گذاران خارجی وجود دارد.
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باار پایااه ایاان معیااار مناااطق اتحادیااه اروپااا  ،اساایا و امریکااای التااین
باارای مطالعااه حایاار انتخاااب شااده انااد .اتحادیااه اروپااا خااود شاااخ
رفتاااری و معیااار بهتاارین اقاادام بااود .مطالعااه ایاان حااوزه بااه طااور عااام
 ،کاااه از رویاااه هاااای قاااانونی و مقرراتااای واحااادی در عر اااه جاااذب
ساارمایه گااذاری خااارجی اساات اده ماای کننااد ،بااه مااا کمااه خواهااد
کاارد تااا نقطااه فرجااام قااوانین ماارتبط بااا ساارمایه گااذاری خااارجی را
مرور کنیم.
لاااذا مطالعاااه اتحادیاااه اروپاااا باااه ماااا در در

مقاااررات مطلاااوب ایااان

حااوزه کمااه خواهااد نمااود .در ایاان میااان برخاای از کشااورهایی کااه
دیرتاار بااه ایاان اتحادیااه ملحااق شااده انااد و یااا حاااوی درجااه مت اااوتی
از ساااطح توساااعه یاااافتگی قااارار دارناااد  ،و البتاااه از هماااان قاااوانین
واحااد اتحادیااه پیااروی ماای کننااد  ،و تااالش کاارده انااد تااا بااا برخاای از
اقااادامات مقرراتااای جدیاااد ،در جاااذب سااارمایه هاااای خاااارجی موفاااق
عماال کننااد ت نیااز مااورد توجااه قاارار گرفتنااد .باار ایاان اسااا

برخاای از

اخاارین اقاادامات دولاات جمهااوری چااه را هاام مااورد مالحظااه قاارار
خواهیم داد.
بااار پایاااه هماااین معیاااار نخسااات ت دو حاااوزه امریکاااای التاااین و اسااایا
هاام باارای بررساای ویاااه انتخاااب شااده انااد .در حااوزه امریکااای التااین
یاامن ماارور کلاای و عااام روناادهای قااانونی موجااود در ایاان مناااطق،
دو کشااااور موفااااق در حااااوزه شااااامل برزیاااال و شاااایلی کااااه دارای
226

عملکااارد ماااوفقی در جااذب سااارمایه گاااذاری مساااتقیم خاااارجی باااوده
اند نیز مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.
کشااور هااای منطقااه اساایا بااه دلیاال اقاادامات مااو ر انهااا در تعریااف و
طراحااای قاااوانین ماااو ر در حاااوزه سااارمایه گاااذاری خاااارجی و ارایاااه
محیطاای مطلااوب در ایاان خصااوص  ،و در عااین حااال عملکاارد مااو ر
در جاااذب سااارمایه گاااذاری مساااتقیم خاااارجیت باااا تمرکاااز بیشاااتری
مورد توجه قرار خواهند گرفت.
کشااورهای چااین و هنااد از جملااه کشااور هااای پیشاارو در ایاان حااوزه
باااه طاااور ویااااه ماااورد توجاااه خواهناااد باااود .مساااافا اینکاااه بااادلیل
عملکاارد مطلااوب دولاات هااای هنااه کنااه و کااره جنااوبی در ایااان
عر ااه  ،بعنااوان نمونااه دیگااری از دولاات هااای موفااق در ایاان عر ااه
به نمونه مورد برسی مطالعه حایر ایافه شده اند.
در عاااین حاااال کشاااورهای حاااوزه اساااه ان  ،کاااه شاااامل سااانگاپور،
انااادونزی ،ماااالزی  ،تایلناااد ،فلیپاااین ،ویتناااام  ،ال اااو

 ،میانماااار،

کاااامبو و بروندااای دارالساااالم مااای شاااوند ،در طااای ساااالهای اخیااار
اقااادامات م بااات و یکپارچاااه ایااای را بااارای یکساااان ساااازی قاااوانین و
مقاااررات مااارتبط باااا سااارمایه گاااذاری خاااارجی انجاااام داده اناااد  ،کاااه
البتاااه باااا ت ااااوت هاااایی در حاااوزه جاااذب سااارمایه گاااذاری مساااتقیم
خاااارجی موفاااق عمااال کااارده اناااد .لاااذا تاااالش خاااواهیم کااارد تاااا
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مهمتااارین تحاااوالت مااارتبط باااا قاااوانین ایااان حاااوزه را هااام ماااورد
واکاوی قرار دهیم.
باار پایااه همااین معیااار نخساات دولاات اسااترالیا اگرچااه از رویااه هااای
حقاااوقی نظاااام مقرراتااای عرفااای انگلااایو پیاااروی مااای کناااد ولااای در
مقاااررت حااااکم بااار پاااذیرش سااارمایه گاااذاری مساااتقیم خاااارجی از
ساابه هااای خاااص خااود اساات اده ماای کنااد  ،کااه ماای توانااد مبااین
یاااه رفتاااار ویااااه مبتنااای بااار  ،وحااادت عملکاااردی در عاااین ک ااارت
رفتاااری باشااد  ،مااورد توجااه ایاان مطالعااه قاارار گرفاات .در عااین حااال
بایاااد توجاااه داشااات کاااه ایااان کشاااور در حاااوزه اقیانوسااایه از عمکااارد
مطلاااوبی هااام در جاااذب سااارمایه گاااذاری خاااارجی برخاااوردار باااوده
است.
دولااات روسااایه هااام برپایاااه عملکااارد ماااو ر در جاااذب سااارمایه هاااای
خاااارجی در حاااوزه اسااایای میاناااه ت بااار اساااا

تقسااایم بنااادی هاااای

مناااطق جهرافیااایی توسااط انکتاااد ت بااه عنااوان یااه کشااور موفااق در
این عر ه مورد توجه قرار گرفته است.
معیااااار دوم نزدیکاااای جهرافیااااای کشااااور هااااای همسااااایه و البتااااه
اقااادامات مناساااب انهاااا در جاااذب سااارمایه هاااای خاااارجی  ،و یاااا
ا ااااالحات مااااو ری کااااه در قااااوانین و مقااااررات ساااارمایه گااااذاری
خاااارجی خاااود و در طا ای ساااال هاااای اخیااار انجاااام داده اناااد ت باااود.
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نزدیکااای جهرافیاااایی ایااان کشاااور هاااا و تشاااابهات فرهنگااای باااا ایاااران
عاااملی بااود کااه بااا تمرکااز بیشااتری ایاان دسااته از کشااورها را مااورد
تحلیل قرار دهیم.
باار ایاان مبنااا قااوانین و مقااررات ساارمایه گااذاری خااارجی دولاات هااای
عربسااتان سااعودی و ترکیااه بااه نمونااه مااورد بررساای مااا وارد شااد ،
کاااه ات اقاااا در مقایساااه باااا کشاااورهای منطقاااه در جاااذب سااارمایه
گذاری مستقیم خارجی نیز نسبتا موفق عمل کرده اند.
کشاااور هاااای کویااات و عماااان هااام از ایااان حیاا ماااورد توجاااه ایااان
مطالعااه قاارار گرفتااه انااد کااه در طاای سااال هااای گذشااته اقاادامات
ا اااالحی هماااه جانباااه و اساسااای را در بهباااود قاااوانین و مقاااررات
ذیاااربط در حاااوزه سااارمایه گاااذاری خاااارجی انجاااام داده اناااد و مااای
تواناااد بعناااوان یاااه م اااال قابااال اعتناااا و در خاااور توجاااه در حاااوزه
اقااادامات ا اااالحی اخیااار در ساااطح منطقاااه خلااای فاااار  ،ماااورد
توجه این مطالعه قرار بگیرد.
لاااذا ساااعی شاااده اسااات تاااا در ایااان مطالعاااه تقریباااا هماااه منااااطق
جهرافیاااایی و کشاااور هاااای موفاااق در حاااوزه جاااذب ایااان مناااابع را
مااورد توجااه قاارار دهاایم .ایاان انتظااار ماای رود کااه میاازان دربرگیااری
منااااطق و کشاااورهای ماااورد مطالعاااه بتواناااد تصاااویر نسااابتا جاااامعی از
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فساااای مقرراتااای سااارمایه گاااذاری خاااارجی در ساااطح جهاااان باااه
دست بدهد.
در انتهاااا جریاااان ورودی سااارمایه گاااذاری خاااارجی در ان دساااته از
کشاااور هاااایی کاااه باااه طاااور مساااتقیم در نموناااه پاوهشااای وارد شاااده
اناااد را در خاااالل ساااال هاااای  0202تاااا  0202در جااادول ذیااال باااه
تصویر کشیده ایم.
جدول شماره  :جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی در کشور های منتخب  ( 5 0- 5 5گرد شده )
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فصل دوم :اتحاديه اروپا
در قانون اتحادیه اروپا ،تعریف قطعی و ریحی از سرمایهگذاری خارجی ارا ه
نشده است .در معاهده لیسبون

032

( )0227و برای نخستین بار اشارهایی

روشنی به سرمایهگذاری مستقیم خارجی شده است .در این معاهده ارجاع
ریح به سند سیاستهای مشتر

تجاری

036

درخصوص سرمایهگذاری

خارجی داده است .واژگان به کار گرفته شده در مواد  026و  027معاهده
کارکرد اتحادیه اروپایی

037

نشان میدهد که منظور از به کارگیری این م هوم

مربوط به سرمایهگذاری مستقیم خارجی است .م هوم سرمایهگذاری مستقیم
در قانون اتحادیه اروپا

033

با م هوم سرمایهگذاری مستقیم در حقوق بینالملل

- Lisbon Treaty
- Common Commercial Policy
- Treaty on Functioning of the European Union (TFEU
- EU Law

232

انطباق دارد که در آن بر دوره (زمانی) و کنترل مدیریتی بهعنوان عنا ر ا لی
تاکید دارد.

031

البته م هوم کنترل مدیریتی و ارتباط آن با سرمایهگذاری مستقیم خارجی
هنوز یه مساله غامض است .به هر ترتیب باید میان عدم قطعیتهای موجود
م هومی در قانون تجارت داخلی /ملی و ماده  027معاهده مو وف مرزهای
اتحادیه اروپا به معیارها و آستانههای

روشنی را تعریف کرد .بر این اسا

تعریف شده برای کنترل مدیریتی توسط ندوق بینالمللی پول متکی است.
در این تعریف ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی یه اقدام بلندمدت
سرمایهگذاری است که مبین کنترل حداقل  02در د از سهام ،مشارکت
نقدی یا حق رای در پروژه است.

012

بر پایه حقوق بینالملل عرفی ،اگرچه کشورها در تنظیم مقررات ورود
سرمایهگذاری خارجی به قلمرو خود دارای آزادی مطلق هستند ،لیکن با رشد
روزافزون معاهدات بینالمللی این الحیت در تنظیم مقررات ورود سرمایه ،به

 -031برای اطالع بیشتر در این خصوص رجوع کنید به:
- J. Ceyssens, “Toward a common Foreign Investment Policy? Foreign Investment in the European
Institutions, 2005.
- S. Woodcock and Klein Heister Kamp, “The EU Approach to International Investment Policy

012

after the Lisbon Treaty”, Study Directorate General for External Policies of Union, 2010, PP. 11-12.

233

شدت محدود شده است.

010

از آنجایی که انتخاب محل سرمایهگذاری عنصر

تعیینکنندهایی برای سرمایهگذاران خارجی است ،لذا این عامل موجب شده
است تا دولتها تعهدات ناشی از معاهدات بینالمللی را درخصوص حرکات/
گردش سرمایه

010

و استقرار سرمایهگذاران خارجی بپذیرند.

اتحادیه اروپا و دولتهای عسو آن قواعد باز /آزادی را برای جریان گردش
سرمایه با هدف حداک ر بهرهبرداری از آن پذیرفتهاند .معاهده کارکرد اتحادیه
اروپا ) (TFEUآزادسازی جریان گردش سرمایه میان کشورهای عسو و
کشورهای ال را فراهم نموده است.
در عین حال بر پایه مواد  61تا 66همین معاهده این کشورها میتوانند
محدودیتهای مشخصی را در شرایط ویاه اعمال کنند.

018

جریان گردش آزاد سرمایه به اتحادیه اروپا و با کشورهای ال
ترجیحی متقابل

011

با این وجود این
منوط به رفتار

نشده است.

از طرفی با توجه به اینکه این دسته از کشورها عسو سازمان همکاریهای
اقتصادی و توسعه ) (OECDنیز میباشند ،لذا متعهد به رعایت
- Gomez-Palacio and P.Muchliski, ‘Admission and Establishment’, In Muchlinski, Oration, and

010

Schreyer (Eds), Oxford Handbook of International Investment Law, 2008, Pp.240-242.
- Capital Movement

010

- Handoll, J, Capital, Payment and Money Laundering In the European Union, Richmond:
Richmond Law and Tax, 2006, Pp. 94-103.
- Preferential Treatment to Reciprocity

011
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018

دستورالعملهای آن سازمان درخصوص آزادسازی جریان سرمایه بر پایه ا ل
عدمتبعیض میباشند محدودیتهای است نایی و آن هم در شرایط ویاهت نظیر
بروز مشکل در تراز پرداختها ،میشود و این اعمال است نا ات شامل ا ل
دولتهای کاملهالوداد ) (MFNنیز خواهد شد.

012

در عین حال اتحادیه اروپا در تنظیم موافقتنامههای دو یا چند جانبه با
کشورهای ال

مقررات مرتبط با جریان /گردش آزاد سرمایه را اعمال نموده

است .برای م ال در تنظیم موافقتنامه منطقه اقتصادی اروپایی و در مواد 12
تا  12آن این شرط اعمال شده است ،در حالیکه در تدوین موافقتنامه با
ترکیه و حوزه بالکان اگرچه چنین نگرشی حاکم است اما ت اوتهای جز ی در
آنها مشاهده میشود ،که در آنها حذف تدریجی همه موانع پذیرش و جریان
گردش سرمایهگذاری ،و با هدف الحاق آنها به اتحادیه اروپا ،مورد تاکید قرار
گرفته است .این رفتار منعطف در تدوین موافقتنامههای مشابه با کشورهای
مکزیه ،شیلی ،کرهجنوبی و افریقای جنوبی هم قابل ردیابی است.
عالوه بر مویوع یوابط پذیرش سرمایهگذاری و همزمان با آن ،مویوع
استقرار /ایجاد سرمایهگذاری هم اهمیت دارد .استقرار سرمایهگذاران شامل
مقرراتی خواهد بود که برمیزان آزادی یا محدودسازی دسترسی سرمایهگذاران
- UNCTAD, the REIO exception in MFN treatment clause, UNCTAD series on international
investment policies for development, New Yourk and Geneva, 2004.
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012

به بازار میپردازد و شامل محدودیتهای مالکیت سهمی خارجی ،میزان و
مقدار محدودیتها /موانع ،مجوزهای مدیریتی و همچنین اشکال حقوقی
استقرار سرمایهگذاران میشود .بهطور کلی دامنه مقررات مرتبط با استقرار
سرمایهگذاران شامل طی ی میشود که از ش افیت عملکردی مبتنی بر رژیم
سرمایهگذاری خارجی و بیان روشن قوانین ملی مرتبط آغاز میشود و تا
تدار

شرایط دسترسی کامل به بازار و اعمال ا ل دولتهای کاملهالوداد

) (MFNو رفتار ملی (NT) 016امتداد مییابد.
براین اسا

عمده موافقتنامههای دو یا چند جانبه سرمایهگذاری ،فرایند

تدریجی آزادسازی م ل اعمال ا ل دولت کاملهالوداد و تسری رفتار ملی به
سرمایهگذاران خارجی را لحاا میکنند و نحوه استقرار و ایجاد واحدهای
سرمایهگذاری در بخشهای خاص اقتصادی را با لحاا برخی از محدودیتهای
مشخ

در نظر میگیرند.

بدیهی است پو از استقرار سرمایهگذاران خارجی در کشور میزبان ،قواعد
حقوقی مشخصی بر کلیه فعالیتهای آن حاکم است .این فعالیتها عمدتاً
شامل عملیات اجرایی ،مدیریت پروژه ،نگهداری ،دسترسی به خدمات و منابع
مورد نیاز ،و بهطور کلی جایگاه حقوقی آن واحد میشود که میتواند شامل

- National Treatment

016

236

استانداردهای رفتاری عام بشوند .لیکن سایر حوزههای رفتاری مرتبط به پو
از استقرار سرمایهگذاران شامل رفتار مالیاتی و نظایر آن به نحوه نگرش
دولتهای میزبان سرمایه و نوع سرمایهگذاری وابسته است.
استانداردهای رفتاری عام شامل آن دسته از رفتارهایی است که عمدتاً در
معاهدات بینالمللی سرمایهگذاری مورد وفاق است و در میشود .برای نمونه
معیارهای سرمایهگذاری مرتبط با تجارت

017

ارتباط با تجارت و ادرات ویع کرده است.
بازگشت سود

011

) (TRIMSالزامات خا ی را در
013

از جمله این معیارهای عام

است .تقریبا در همه معاهدات سرمایهگذاری دوجانبه )(BIT

که هر یه از کشورهای اتحادیه اروپا منعقد کردهاند حق مطلق بازگشت سود
به رسمیت شناخته شده است و رفاً در برخی از موارد و شرایط خاص اعمال
محدودیت را پذیرفتهاند .در عین حال در بیشتر موافقتنامههای بینالمللی
سرمایهگذاری که توسط اتحادیه اروپا پذیرفته و تایید شده است ،این مویوع
مود تاکید قرار گرفته است.

022

)- Trade Related Investment Measures (TRIMS

017

- Civello, P. “The TRIMS Agreement: A Failed Attempt at Investment Liberalization”, Minnesota

013

Journal of World Trade, 1999, P.136.
- Repatriation of Profits

011

 -022برای م ال در ماده  88موافقتنامه با افریقای جنوبی و ماده  81موافقتنامه سرمایهگذاری با تونو و
یمیمه چهارده( )01از موافقتنامه با شیلی به این مویوع اشاره شده است .برای اطالع بیشتر در این
خصوص رجوع کنید به:

237

یکی دیگر از این معیارهای عام مورد وفاق تردد اشخاص حقیقی مرتبط با امر
سرمایهگذاری است .موافقتنامه عمومی تجارت خدمات

020

)(GATS

شیوههای گوناگون عریه خدمات در ارتباط با تردد اشخاص حقیقی مرتبط با
مویوع را تعریف کرده است ،که اتحادیه اروپا خود را در اجرای آن شیوهها که
متعهد میداند .در عین حال اتحادیه اروپا در معاهده منشور انرژی ) (ECTو
موافقتنامههای بینالمللی به تردد اشخاص کلیدی مرتبط با سرمایهگذاران
خارجی پرداخته است.
مویوع تسمین سرمایهگذاری خارجی یکی دیگر از معیارهای عام مورد توافق
در قوانین یا معاهدات سرمایهگذاری خارجی است.
پروژه حایر مورد بح

020

همانطور که در فاز اول

قرار گرفت 8سرمایهگذاران خارجی در انجام طر های

خود با ریسههای اقتصادی مت اوتی مواجه هستند ،لیکن آنچه در این دسته
از قوانین و معاهدات مورد توجه قرار میگیرد ،ریسههای سیاسی است که
میتواند به خاطر ویع مقررات جدید یا شرایط سیاسی کشور میزبان سرمایه
پدید آید.

- Fares, S, “Current Payments and Capital Movements in the EU – Mediterranean Association
Agreements” 2003, PP. 20-27.
)- General Agreement on Trade in Services (GATS

020

- Sornarajah, M, the International Law on Foreign Investment, Cambridge, Cambridge University
Press, 2010, PP.220-223.
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020

در بیشتر کشورهای عسو اتحادیه اروپا طر های ملی تسمین سرمایهگذاری

028

ایجاد شده است که از سرمایهگذاری خارجی حمایت میکند .بهمنظور اجرایی
کردن این طر ها ،عمده معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری شامل شروط /مواد
جانشینی

021

هستند که به دولت سرمایهگذار اجازه میدهد ادعاهای/

دعواهای سرمایهگذاران در برابر دولت میزبان را با موفقیت دنبال کنند.

022

اگرچه امروز دیگر ملی کردن ،مصادره یا سلب مالکیت سرمایهگذاری بندرت
رخ میهد ،لیکن مقررات مرتبط با مصادره کردن اهمیت خود را ح ظ
کردهاند .با عنایت به تحول رخ داده در م هوم دارایی

026

که در تعریف

سرمایهگذاری ذکر میشود ،اشکال جدید سلب مالکیت /مصادره نظیر مصادره
«غیرمستقیم»

027

« ،مقرراتی»

023

و «خزنده»

021

و سلب مالکیت موقتی که

حوزههای مقرراتی مربوط به مصادره /سلب مالکیت را گسترده کرده است،
موجب شده است تا امروزه در معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری هرچیزی که

- National Investment Guarantee Schemes
- Subrogation Clauses

028

021

- Schokkaert, J. (2002), “European Conventional Practice of Protection of Investment Abroad”,
Journal of World Investment and Trade, 2002, PP. 639-640.
- Notion of Property
- Indirect

026

027

- Regulatory
-Creeping

023

021
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022

در «حکم یا معادل» یبط دارایی باشد و بهعنوان سلب مالکیت تعریف
نمایند.
در مقایسه با سایر جنبههای سرمایهگذاری خارجی ،حمایت در برابر مصادره،
حوزهایی است که در مقررات سرمایهگذاری خارجی اتحادیه اروپا کمتر مورد
توجه قرار گرفته است .اگرچه کشورهای اتحادیه اروپا دارای الحیت ویع
مقررات درخصوص مصادره سرمایهگذاری خارجی را در موافقتنامههای
بینالمللی سرمایهگذاری دارند ،اما توجه به این مویوع را به معاهدات
سرمایهگذاری دوجانبه بین دولتهای عسو خود احاله نمودهاند.
در زمینه حلوفصل اختالفات ،یه چهارچوب نهادینه شده برای حلوفصل
سیاسی اختالفات ناشی از سرمایهگذاری خارجی در عمده موافقتنامههای
بینالمللی سرمایهگذاری اتحادیه نظیرت موافقتنامه ت بیت و اتحاد،(SAA) 002
موافقتنامه حوزه یورو -مدیترانه ،موافقتنامه مشارکت و همکاری

000

)(PCAs

و موافقتنامه همکاری تجاری و توسعه با آفریقای جنوبیت آمده است.
اساساً حلوفصل اختالفات در این حوزه بر رایزنی و مذاکره استوار است و
در ورتی که به ت اهم دست نیابند  ،بر داوری یا مصالحه

)- Stabilization and Association Agreement (SAA

002

)- Partnership and Cooperation Agreement (PCAS
- Conciliation

000

000

241

000

تمرکز میشود.

با عنایت به اینکه موافقتنامهها به جز یات مرتبط با رویههای تعیینکننده
حقوقی اشارهایی ندارد ،لذا آنها عمدتاً بر «جلب مساعی جمیله»
تاکید دارند.

008

طرفین

001

در حوزه ارتقای سرمایهگذاری خارجی و موافقتنامههای بینالمللی
سرمایهگذاری بر اهمیت ایجاد محیط مطلوب برای سرمایهگذاری خارجی و
حمایت از ایجاد محر های کافی در این حوزه تاکید دارد .با این وجود برای
دستیابی به این هدف مهم که در حوزه سیاستگذاری میباشد  ،به هر یه از
دولتها واگذار شده است .این نکتهایی است که در عمده موافقتنامههای
اتحادیه در شده است.002

- Best Effect

008

 -001برای اطالع بیشتر درخصوص مقررات سرمایهگذاری خارجی در اتحادیه اروپا رجوع کنید به:
- Angelos, Dimopoulos; EU Foreign Investment Law, Oxford, University Press, 2011, 49-65.

 حمرک های حمیطی مطلوب نظری رفتار های مشوقی در عرصه های مالیاتی  ،رویه های گمرکی و نظایر ان به رژمی هایسرمایه گذاری ملی و سیاست کشور ها وابسته است  ،و توصیه الزام اوری توسط مراجع بنی املللی در این خصوص صورت
نگرفته است.

241

جمهوري چک
جمهوری چه برای حسور در بازارهای رقابتی جذب سرمایه گذاری خارجی
اقدامات زیادی را در طی سالهای اخیر انجام داده است .قواعد و مقرارت حاکم
بر رژیم سرمایه گذاری در این کشور از اسلوب های حاکم بر مقرارت اتحادیه
اروپا پیروی می کند .اما این کشور با هدف حسور مو رتر در بازارهای جذب
سرمایه های بین المللی و تنظیم مقرارت انویی جذب سرمایه گذاری،
اقدامات مو ری را انجام داده است که به عنوان اقدامات تکمیلی در جذب
سرمایه گذاری خارجی شناخته شده است که موارد عمده ان در این بررسی
ارایه شده است .
قانون سال  0222چه مشوق های ذیل را برای سرمایه گذاران در نظر گرفته
است:
 معافیت از مالیات بر درآمد تا سقف پن سال برای ایجاد طر های نعتیجدید و یا طر های توسعه ایی برای نایع موجود.
-کمه های یارانه ای اشتهال به ورت کمه بالعوض

006

برای ایجاد اشتهال

و یا آموزش نیروی کار ( رفاً برای مناطق با درجه بیکاری باال).
-خرید زمین با قیمت ترجیحی /تخصیصی.

- Grant
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در میانه سال  0200این سیاست ها دستخوش تهییر شد و این مشوق ها برای
مراکز فن آوری

007

و مراکز خدمات راهبردی

003

قابل است اده و تسری یافت.

در عین حال این مشوق ها می توانست برای پروژه های بزرگ با جهت گیری
سرمایه گذاری راهبردی در نایع کارگاهی و مراکز فن آوری هم اعمال شود.
در این ورت معافیت مالیات بر درآمد می توانست تا  02سال هم افزایش
پیدا کند .به طور همزمان اعطای یارانه نقدی تا ه ت در د از هزینه های
قابل قبول برای طر های راهبردی قابل پرداخت شد .001نکته مهم در اعطای
این مشوقها در جمهوری چه آن است که این مشوق ها به پروژه های
کارگاهی  /تولیدی جدید یا طر های گسترشی /توسعه ایی قابل پرداخت
002

است و مشمول بخش های تجارت ،حمل و نقل

و معدن نخواهد شد.

بر پایه فصول  32 ،31و  12از جدول تعرفه های گمرکی جمهوری چه که
ماشین آالت را احصاء نموده است ،ماشین آالت باید جدید باشد و یا طر
های توسعه /گسترش نعتی نباید کمتر از دو سال فعالیت داشته باشند.
قیمتهای ماشین آالت باید براسا

قیمت بازار باشد و باید مالحظه محیط

زیستی این جمهوری را رعایت کنند.

- Technological Center
- Strategic Service centers

- KPMG; Investment in the Czech Republic, 2015.
-

Logistic
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حداقل رقم سرمایه گذاری در دارایی های مشهود و نامشهود معادل 022
میلیون پول محلی (چه) است که از این رقم باید  22میلیون آن به ورت
سرمایه نقدی /مشارکتی باشد .چنانچه این سرمایه گذاری در مناطق کمتر
توسعه یافته تر چه ورت بگیرد می تواند تا  62یا  22میلیون پول رای
محلی کاهش یابد .000ا ول حاکم بر انجام فعالیت های اقتصادی و شاخ
های عملکردی بنگاههایی نظیر اوراق رهنی و مالکیت و نظایر آن در دو
دستورالعمل شامل دستورالعمل مدنی

000

و دستورالعمل تجاری

008

ذکر شده

است.
م اد مندر در دستورالعمل تجاری عمده ویاگی های قانون شرکتی و نحوه
رفتارهای آنها را تعریف کرده است .در این دستورالعمل ا ول حاکم بر روابط
قراردادی در کارهای اقتصادی و تجاری ذکر شده است که شامل قراردادهای
001

خرید

و قراردادهای کار ،قراردادهای نحوه فروش یه بنگاه ،قراردادهای

اجاره و قراردادهای اعتباری مورد بح

قرار می گیرد و قانون مستقلی در

خصوص ورشکستگی وجود دارد.
جمهوری چه در سالهای اخیر تالش کرده است تا نظام حسابداری و
حسابرسی خود را بر پایه استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی
- KPMG; Ibid; p. 21.
Civil Code
- Commercial Code
- Purchase Contracts 001
- International Financial Reporting Standards (IFRS) 002
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002

) (IFRSتطبیق دهد .این اقدامات ش افیت های عملکردی مالی دولت و
بنگاههای اقتصادی فعال در آن کشور را ارتقاء داده است.006
مدیریت نظام پولی /بانکی در جمهوری چه بر عهده بانه ملی چه

007

) (CNBکه به م ابه بانه مرکزی آن کشور عمل می کند ،قرار دارد .این
بانه وری ه سیاستگذاری پولی ،003چاپ پول ،مدیریت جریان ارزی ،نظام
پرداختها و حل و فصل مسا ل بانکها را بر عهده دارد .در عین حال این بانه
001

نارر هماهنه کننده بازار مالی

آن کشور که شامل بخش بانکداری ،بازار

سرمایه ،بیمه و بخش ندوق های بازنشستگی ،موسسات اعتباری ،بازار ارز
خارجی و نهادهای پولی الکترونیکی می شود  ،را بر عهده دارد.
بر پایه قانون تسعیر ارزهای خارجی

082

که در جوالی  0221ا ال و تصویب

شد ،جمهوری چه الزامات و موافقت نامه بین المللی در خصوص جریان آزاد
سرمایه و پرداختها را پذیرفته است .استهال

سرمایه و سود بنگاههای

خارجی ،شرکتها و بانکهای خارجی ،به هر ارز مورد تقایا مورد پذیرش
قرارگرفته است.

- KPMG; Investment in Czech Republic, KPMG Report, 2016, pp. 46-50. 006
- Czech National Bank ( CNB) 007
- Monetary policy 003
Financial
ark t

M e
- The Act of Foreign Exchange
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جمع بندي  :اتحاديه اروپا
ردیف

شر ویعیت

شاخ

0

تعریف سرمایه گذاری

0

نقل و انتقاالت

8

تسمیین سرمایه گذاری

1

حل و فصل اختالفات

2

تردد اشخاص

6

سایر مقررات

در انطباق با حقوق بین المللی بر دوره زمانی
سرمایه گذاری و کنترل مدیریتی تاکید می کند.

پذیرش قواعد باز برای گردش سرمایه وجود دارد.
ا ل بازگشت سرمایه و شقوق ان به رسمیت
شناخته می شود.

ایجاد طر های ملی سرمایه گذاری ،تمرکز بر
انواع مصادره ،ارایه تعریف بسیط از سلب مالکیت
بعنوان یبط دارایی

مالحظه
حداقل کنترل  02در دی
بر پروژه و داشتن حق رای
است.
رفا در موارد است نایی
نظیر مشکل تراز پرداخت
ها  ،محدویت گردش
سرمایه قابل اعمال است.
بسیط تر از قواعد عام بین
المللی .معیاری برای انجام
در سطح معاهدات بین
المللی سرمایه گذاری.

رایزنی ،مذاکره ،مصالحه ،داوری و پذیرش ارجاع
به داوری های بین المللی
ازادی تردد اشخاص مرتبط با سرمایه گذاری
خارجی و دور اسان روادید مرتبط با انها.
این اتحادیه در ترتیبات رفتاری با سرمایه گذاران
خارجی از الگوهای رای و ش اف در تدوین
مقررات سرمایه گذاری پیروی می کند.

جمع بندي :جمهوري چک
ردیف

شر ویعیت

شاخ
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مالحظه

بر پایه مقررات اتحادیه اروپا ،و استانداردهای
تعریف شده بین المللی در خصوص نظام

0

قانون و مقررات سرمایه گذاری

پذیرش ،استقرار ،نقل وانتقاالت ،تعریف

خارجی

سرمایه گذاری ،ارجاع به داوری و نظایر ان
عمل می کند.

0

8

رژیم سرمایه گذاری خارجی،

اعمال معافیت مالیاتی ،اعطای کمه های

مشوق ها

بالعوض ،قیمت ترجیحی زمین ،و نظایر ان.

حداقل سرمایه گذاری  022میلیون دالری
نظام پذیرش

کرونای چه که باید معادل  22در د ان به
ورت نقد باشد.

کاهش این محدودیت
ها در مناطق کمتر
توسعه یافته.

دستور العمل های مدنی و تجاری ،نحوه

1

قواعد و مقررات عام

تاسیو بنگاه ها  ،تدوین قرار دادها  ،خرید و

ورشکستگی قانون

فروش بنگاه ها و نحوه اجاره انها را تعریف

خاص خود را دارد.

کرده است.

پذیرش جریان ازاد سرمایه  ،سود و عایدات

2

نقل و انتقاالت سرمایه

بنگاه های سرمایه گذار خارجی  ،استهال
سرمایه به ارز مورد تقایا.
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پذیرش الزامات بین
المللی مرتبط

فصل سوم :امريکاي التين
تحليل شاخصهاي مقرراتي در امريکاي التين

بر پایه ارزیابیهای به عمل آمده پن

شاخ

مقرراتی مهم تأ یرگذار بر

سرمایهگذاری مستقیم خارجی قابل ردیابی است .این ها شاخ هایی است که
قرار گرفت و بانه جهانی طی مطالعات متعدد

در مرحله اول پروژه مورد بح

خود در تحلیل تطبیقی ویعیت کشورها بر آن تاکید نموده است .شاخ های
پن گانه موردنظر شاملت سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی
سرمایهگذاری خارجی

080

نیروی کار ماهر خارجی

 ،داوری و میانجیگری اختالفات

081

088

و تبدیل و انتقال ارزهای خارجی

082

080

 ،شروع

 ،به کارگیری
است.

مطالعه اخیر بانه جهانی درخصوص ارزیابی شاخ های پن گانه فوق مبین
نتای قابل توجهی است .این مطالعات قریب  002کشور را مورد بررسی قرار
در شاخ

داده است .بر این اسا

نخست که توجه خویش را به

سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی معطوف نموده است ،میزان محدودیت /
ممنوعیت مالکیت سهمی شرکتهای سرمایهگذار خارجی مورد تحلیل قرار
گرفته است .پایه این شاخ
- Investing Across Sectors

نمرات از

080

- Starting a Foreign Investment

080

- Arbitration and Mediating Dispute
- Employing Skilled Expatriates

088

081

- Converting and Transferring Currency

082
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ر( )2تا د( )022داده شده است،

که نمره

ر پایینترین سطح آزادی مالکیت و نمره د باالترین آن به شمار

میرود.

تحليل پنج شاخص سرمايهگذاري

بر پایه نتای حا له در این شاخ

و تطبیق آن با دوازده بخش اقتصادی، 086

کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه بیشترین آزادی مالکیت و کشورهای
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارای کمترین آن هستند . 087جدول شماره
یه نتای حا له برای مناطق مختلف مورد بررسی را نشان میدهد.
در میان کشورهای امریکای التین شیلی ،کلمبیا و پرو بیشترین درجه آزادی
مالکیت در میان بخشهای اقتصادی را دارند .در شیلی محدودیت مالکیت
سرمایهگذار خارجی تا  11در د و رفاً در بخش حملونقل کشتیهای باری
رودخانهایی وجود دارد.

 -086بخش های اقتصادی مورد بررسی شامل کشاورزی و جنگلداری ،معادن و ن ت و گاز ،تولیدات
کارخانهایی ،برق ،آب و فایالب ،حمل ونقل ،مخابرات ،وسایل ارتباط جمعی ،خدمات مالی و گردشگری می
شود.
- The World Bank others, Regulating Foreign Direct Investment in Latin America, October, 2013.
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087

نمودار شماره  :درجه ازادی مالکیت در میان بخش های اقتصادی مناطق جهان
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در کلمبیا این محدودیت تا  12در د مالکیت سهمی در حوزه پخش تلویزیون
است و درکشور پرو این محدودیت تا سقف  11در د ت و احتمال افزایش تا
 72در د  ،در حوزه ترابری هوایی  -مسافر (بینالمللی) وجود دارد  .در این
منطقه دولت مکزیه بیشترین محدودیتهای مالکیتی را اعمال کرده است .در
برزیل

رفاً در سه بخش اقتصادی شامل تلویزیون ،انتشار روزنامهها و

حملونقل هوایی این محدودیتها اعمال میشود.
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در شاخ

دوم ،یعنی شروع سرمایهگذاری ،مویوع میزان مقررات و رژیمهای

رفتاری  /اجرایی که شرکتهای خارجی برای تاسیو  /اخذ مجوزها باید طی
کنند ،مورد مالحظه قرار گرفته است .بر این اسا

مقررات سرمایهگذاری

مستقیم خارجی برای شروع سرمایهگذاری در مورد بنگاههایی مورد بررسی
قرار گرفته است که مالکیت آن بنگاهها کامال خارجی بوده است .083
در حوزه منطقه امریکای التین و کارا یب ت اوت زیادی در این شاخ
مالحظه میشود .برای م ال فرایند ارزیابی تاسیو در شیلی  02روز است ،اما
این رقم برای کشور ونزو ال  802روز خواهد بود .در ونزو ال یه شرکت
خارجی باید  01مرحله مت اوت را بر تکمیل فرایند بت/تاسیو طی کند .این
ارقام برای بولیوی و آرژانتین شامل  07مرحله و برای برزیل و اکوادور شامل
 06مرحله میشود.
درخصوص بت سرمایه در برخی از کشورهای امریکای التین نظیر برزیل،
شیلی ،کلمبیا ،مکزیه و پرو اعالم ورودیهای سرمایه بهویاه به بانه مرکزی
آن کشور یروری است .در کشور شیلی برای سرمایهگذاریهای باالی 2
میلیون دالر و بهمنظور اطمینان از حصول جریان سرمایه بررسی آن توسط
کمیته سرمایهگذاری یروری است .این اقدام برای الزام در بت در سرمایه
عمدتاً با هدف بت آماری ورودیهای سرمایهگذاری خارجی و تنظیم آمار تراز
پرداختهای ارزی و همچنین ارزیابی و نظارت بر خرو  /بازگشت سرمایهها
ورت میگیرد.

- Mark B. Baker, Mark D. Holmes, “An Analysis of Investment Law. Proposal for Striking, Latin
, America Law Review, 2011, Pp.20-32."America
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083

شاخ

مهم دیگر از منظر این مطالعه مویوع حقوقی داوری و میانجیگیری

برای حلوفصل اختالفات فیمابین سرمایهگذاران و دولت میزبان است.
رویههای اتخاذ شده برای حل و فصل اختالفات عالوه بر ارجاع به دادگاه،
شیوههایی شامل داوری ،میانجیگیری و مصالحه بهعنوان شیوههای جایگزین
حلوفصل اختالفات مطر شده است .کشورهای امریکای التین داوری تجاری
بینالمللی از طریق اتاق بازرگانی بینالمللی را برای حلوفصل اختالفات به
رسمیت میشناسند.
در عین حال همه دولتهای امریکای التین کنوانسیون نیویور

در مورد

تایید و الزم اجرا بودن ارجاع به داوری خارجی را به تصویب رساندهاند .در
برخی از کشورهای امریکای التین ،به جز آرژانتین ،برزیل و ونزو ال بر پایه
قانون ملی خود ،میان داوری تجاری داخلی و بینالمللی تمایزاتی قایل شدهاند.
این اقدام حاوی این معنی است که این دسته از کشورها تمایل خود را در به
رسمیت شناختن روابط حاکم بر مقررات تجارت بینالمللی نشان دادهاند.
در سالهای  0200تا  0200کشورهای بولیوی ،مکزیه و کاستاریکا با اعمال
ا الحاتی بر قانون داخلی ،قانون جدیدی را بر پایه داوری تجاری بینالمللی
به تصویب رساندند .در شیلی دو نوع رژیم داوری متمایز از هم وجود دارد.
قانون شماره  01 . 170که داوری تجاری بینالمللی را بر پایه مدل آنسیترال
پذیرفته استت و داوری داخلی که بر پایه دستورالعمل رویههای مدنی مصوب
سال  0318و رویههای دادگاهی مصوب  0118عمل میکند .در برخی دیگر از
کشورها ،همانطور که اشاره شد ،نظیر کلمبیا ،قوانین داخلی خود را در سال
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 0200بر پایه مدل اجرایی – آنستیرال  -هم برای حقوق داخلی و هم خارجی
ا ال نمودهاند.
اگرچه همه کشورهای امریکای التین قواعد اجرایی ارجاع به داوری را بر پایه
مقررات داوری تجاری بینالمللی به رسمیت شناختهاند ،اما مویوعات /
بخشهای اقتصادی مورد پذیرش این کشورها در ارجاع به داوری بینالمللی
مت اوت است .برای م ال ارجاع اختالفات مالیاتی به داوری بینالمللی رفاً در
هندورا

عملی است و اختالفات ناشی از اعسار و ورشکستگی

کلمبیا ،کاستاریکا ،اکوادور ،هندورا
بینالمللی ارجاع شود.

081

رفاً در

و ونزو ال مجاز است تا به داوری

ارجاع اختالفات مرتبط با تامین مالی و فعالیتهای

بانکداری و درون شرکتی و حقوق مالکیت معنوی (به جز مکزیه) به داوری
بینالمللی مورد پذیرش همه کشورهای این منطقه است .در جدول شماره دو
شاخ

های مرتبط با انواع اختالفات قابل ارجاع به داروی بینالمللی در

منطقه امریکای التین و حوزه کارا یب را نشان میدهد .شاخ

(در د) در

جدول ذیل مبین پوشش تعداد کشورهای این حوزه در پذیرش ارجاع
اختالفات به داوری در اختالفات مختلف اقتصادی است.
شاخ

دیگر مورد توجه این مطالعه اشتهال نیروی کار ماهر خارجی است.

این شاخصی نیست که بتوان در مورد آن یه الگوی عام  /جهانی ارا ه داد.
کشورها در اتخاذ سیاستهای ملی برای ایجاد اشتهال داخلی و است اده از
نیروی کار خارجی  /مهاجر سیاستهای خود را بر پایه اولویتبندی اقتصادی
 -081برای اطالع بیشتر درخصوص مباح حقوقی و داوری در امریکای التین به منبع زیر رجوع شود:
- Hamilton j. and Michael R., White and Case Study of Latin America, 2010.
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خویش تعریف میکنند .اما توافقی عام و کلی درخصوص دور مجوز موقتی
کار

012

در بین کشورها ایجاد شده است.

از مؤل ههای شاخ
کاربر  /است اده کننده

دور مجوز کار ،در دستر
010

بودن بیشتر آن ،طرفدار

قابل انعطاف بودن آن و اقدام سریعتر است .بر پایه

این
نمودار شماره  :انواع اختالفات قابل ارجاع به داوری در امریکای التین و کارائیب

منبعThe word bank and others (2013, Ibid,P.29):

)- Temporary Work Permit (TWP
- User-Friendly

012

010
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شاخ

امکان دور بر خط مجوز موقتی کار ،ایجاد یه ایستگاه واحد برای

رسیدگی ،گزینه عبور سریعتر برای متقاییان و نظایر آن میتواند مورد بررسی
قرار گیرد.
دو مؤل ه میانگین زمانی ارزیابی و تعداد مراحل ارزیابی برای دور مجوز کار
کارشناسان خارجی در کشورهای برزیل ،کلمبیا ،شیلی ،پرو و مکزیه مورد
بررسی قرار گرفته است .نتای نشان میدهد که بهطور متوسط این کشورها 1
یا  2رویه را بررسی و مدنظر میگیرند ،در حالی که فرایند زمانی رسیدگی در
میان آنها مت اوت است .برای م ال کلمبیا (1ه ته) ،سریعترین کشور در این
مؤل ه است و پو از آن مکزیه با ( 6ه ته) ،پرو (7ه ته) ،شیلی با (00ه ته)
و برزیل با (1ه ته) در جایگاههای بعدی قرار دارند.
شاخ

010

بعدی مورد توجه این مطالعه تبدیل و انتقال ارزهای خارجی

018

است،

که به م ابه یه جزء مهم در فسای سرمایهگذاری ،مورد توجه سرمایهگذاران
مستقیم خارجی است .قابلیت ورود سرمایه خارجی ،آسانی تسعیر ارز داخلی و
خارجی و بازگشت سرمایهها به کشور مقیم (سرمایهگذار) از جمله شاخ های
بنیادی سرمایهگذاری خارجی در این حوزه است.
یکی از بررسیهای جدیدی که توسط آژانو چند جانبه تسمین سرمایهگذاری
درخصوص اهمیت تبدیلپذیری و انتقال ارز ورت گرفته است و از مدیران
ارشد بنگاههای اقتصادی در این خصوص سؤال شده است ،نشان میدهد که از
این میان 00 ،در د مدیران ارشد اجرایی که در کشورهای در حال توسعه
- World Bank and Other (2013), Ibid, P.36

010

)- Converting and Transferring Currency (CTC

018
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سرمایهگذاری کردهاند ،یکی از مهمترین مشکالت سرمایهگذاری فرامرزی را
ریسه سیاسی میدانند که شامل تسعیرپذیری نرخ ارز هم میشود .چهل
در د از آنها محدودیتهای اعمالی در مود انتقال و تسعیرپذیری را در زمره
ریسههای سیاسی میدانند .در این میان سی در د از این شرکتها ارهار
داشتهاند که بهدلیل همین محدودیتها و طی یه سال گذشته (از تاریخ
انجام این مطالعه) از برنامه سرمایهگذاری خود انصراف دادهاند یا آن را لهو
کردهاند.

011

بر پایه این مطالعه میگا  ،شاخ

های بی باتی اقتصاد کالن (  02در د ) ،

دسترسی به نیروی کار با کی یت (  01در د )  ،ریسه سیاسی (  03در د )
 ،دسترسی به تامین مالی (  06در د )  ،ررفیت های زیر بنایی و فساد ( هر
کدام  1در د )  ،و مقرارت گذاری پر رنه دولت در شرایط بعد از بحران های
مالی جهانی (  0در د ) را شامل می شود .همانطور که مالحظه می شود
شاخ

های نوسانات نرخ ارز که ازجمله مهمترین مول ه های اقتصاد کالن

است و همچنین ریسه سیاسی کماکان در در مالحظات این دسته از بنگاه
ها قرار دارد .اگرچه یافتن نیروی کار با کی یت و دسترسی به تامین مالی هم
در اولویت های باال قرار دارند.
این شاخ

تبدیل و انتقال نرخ ارز ) (CTCمیتواند چهارنوع از معامالت را

تحتتأ یرخود قرار دهد:.
 -011برای اطالع بیشتر درخصوص مطالعه میگا ) (MIGAو داده های حا ل از آن رجوع کنید به گزارش
سال  0208میگا:
- MIGA, world Investment and Political Risk, 2013.
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 دریافت ورودیهای سرمایهگذاری ،که آیا کنترلی بر جریان
ورودی سرمایه سهمی 012یا وامهای خارجی وجود دارد یا خیر؟
 بازگشت سرمایهگذاری و سود ،که آیا کنترلی بر سرمایهگذارها
/داراییهای وجود دارد و آیا محدودیتی بر پرداخت سود حا ل
از سهام یا بازپرداخت وامهای ماخوذه به خار وجود دارد یا
خیر؟
 پرداختهای خار از کشور ،که آیا محدودیتی بر پرداختها برای
کاالهای وارد شده ،خدمات وارد شده ،مسافرتهای بینالمللی،
پرداختهای پرسنلی  /انتقال حقوق و دستمزد به خار وجود
دارد یا خیر؟ و
 ح ظ ارز خارجی /که معلوم میکند آیا اقدام ادراتی مشمول
بازگشت میشود و محدودیتی بر آنها اعمال شده است ،و آیا
شرکتها میتوانند در داخل و خار حسابهای بانه فارکو

016

داشته باشد.
در حوزه کشورهای امریکای التین و کارا یب ،و در ارتباط با بح
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،کشورهای شیلی ،مکزیه و پرو هیچ
محدودیتی مشخصی درخصوص تبدیل و انتقال نرخ ارز ،مگر در ارتباط با
سیاست یدپولشویی یا با اهداف بت آماری ،ندارند .برزیل و کلمبیا تا
 منظور سرمایه ایی است که به برای خرید سهام توسط سرمایه گذار وارد می شود .مضافا در یرخی از ادبیات موجود اینواژه مرتادف با سرمایه نقدی ) (Equityهم بکار گرفته شده است.
016

- Forex Bank Accounts
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حدودی برخی محدودیتهای مقرراتی را درخصوص معامالت ارزهای خارجی
اعمال میکنند .در برزیل شرکتهای خارجی باید یه «قرارداد مبادله
ارزی»

017

با نهادهای مجاز (مؤسسات مالی و سایر) منعقد کنند ،تا بتواند نقل

و انتقاالت ارزی را انجام دهند و برای معامالت باالی سه هزار دالر امریکا باید
اسناد م بته تدار

کنند.

در کلمبیا معامالت ارزی خاص باید از طریق بازار ارز تعریف شده ،انجام شود
که با سیاستهای بازار آزاد در تساد است.
در برزیل و درخصوص جریان ورودی سرمایهها در سرمایهگذاری مستقیم
خارجی ،ورود سرمایه نیازی به مجوز دولت ندارد ،لیکن بت و مستندسازی
آن توسط بانه مرکزی آن کشور یروری است .چنانچه ورودیهای سرمایه
قبال بت شده باشند ،خرو سرمایه وابسته به آن ،بدون محدودیت انجام
خواهد شد .خروجیهای سرمایه میتواند به سه شکل عمده انجام شودت تسویه
 /نقد کردن مشارکت سهمی سرمایهگذاری ،انتقال سود سهام و پرداختهای
وامهای خارجی.
پرداختهای خارجی برای ورود کاال و خدمات نیز به بت و مستندسازی نیاز
دارد.

این پرداختها باید

در نظام برخط تجارت خارجی

013

) (SISCOMEXبت شوند و از طریق نهادهای مجاز ورت پذیرد .سایر

- Foreign Exchange contract

017

- Online Foreign Trade System.
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پرداختهای مویوعه نظیر مسافرتهای بینالمللی هم به مستندسازی نیاز
دارند.

011

شرکتها و افراد میتوانند در خار حسابهایی به ارزهای خارجی باز کنند.
چنانچه این افراد بیش از مبلغ یکصدهزار دالر امریکا در حسابهای خود
داشته باشند ،باید سالیانه آن را به بانه مرکزی برزیل اعالم کنند .درآمدهای
حا ل از ادرات لزومی به بازگشت به برزیل ندارند و میتواند در حسابهای
آن شرکتها در خار نگهداری شوند .اما عمده شرکتهای برزیلی نمیتواند
حساب بانکی به ارزهای خارجی داشته باشند و رفاً شرکتهای فعال در
برخی از بخشهای خاص نظیر گردشگری ،انرژی و بیمه اجازه چنین کاری را
دارند.

022

همانطور که گ ته شد ،بر پایه قانون شماره  080/60و 1و گردش کار تعریف
شده بانه مرکزی برزیل به شماره  117/22و0ت سرمایهگذار خارجی باید سی
( )82روز بعد از اقدام به سرمایهگذاری پرسشنامه بت را به بانه مرکزی
ارا ه دهد .این بت سرمایه اجازه میدهد تا سرمایهگذار خارجی بتواند سرمایه
خود را به خار انتقال دهد.020

 -011برای اطالع بیشتر در این خصوص رجوع کنید به:
, "- CAF- Banco de Desarrollo de America Latin: “New Trends and Realities in FDI in Latin America
2013.
- World Bank and others, Ibid, 2013, PP.41-46.
- Wikinvest, Regulation of foreign Investment in Brazil, 2009.
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020

برزيل
سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از منابع مالی مهم در توسعه اقتصاد برزیل
به شمار میرود .قانون حاکم در این خصوص در ( 0160قانون شماره . 080
 )1و ا الحیه این قانون (قانون  )1. 812چهارچوبهای ا لی رفتار دولت
برزیل با سرمایهگذاران خارجی را ترسیم نموده است .از منظر احبنظران
بات قوانین در این کشور یکی از جاذبههای مهم برای سرمایهگذاران خارجی
محسوب میشود.
از منظر قانون سرمایهگذاری برزیل ،نظام پذیرش سرمایهگذاری خارجی در
این کشور نیازی به تصویب مقامات دولتی ندارد .در عین حال هیچ الزامی
برای حداقل سرمایه و یا داشتن شریه داخلی بهطور عام در پروژههای
سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد .رفاً در برخی از بخشهای خاص نظیر
نهادهای مالی شرکتهای بیمه برای فعالیت سرمایهگذاران خارجی حسب نظر
بانه مرکزی برزیل محدودیتهایی لحاا شده است .البته برزیل هم دارای
یه فهرست من ی است که در برخی حوزههای خاص حسور سرمایهگذاران
020

خارجی ممنوع شده است

.

- Lex Mundi, World Ready, Legal Aspects of Doing Business in Brazil, Demarest Advogdos,
2016, PP. 157-190.
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020

بانه مرکزی برزیل

028

) (BACENنهادی است که در حوزه سرمایهگذاری

خارجی ورایف ذیل را دارد:
 مدیریت کنترل روزانه جریان سرمایه خارجی به داخل و خرو ان از
برزیلت
 انجام ترتیبات الزم تنظیم قوانین و مقررات مدیریتی الزم برای بت
سرمایهگذاریت
 نظارت بر پرداخت و دریافت ارزهای خارجی.021
منابع سرمایهگذاری خارجی از طرف سرمایهگذاران خارجی باید بهطور رسمی
از طریق نهادهای مالی مجاز و مرتبط با ارزهای خارجی (بانههای تجاری)
اقدام به ورود سرمایه کنند و به ارز برزیل تبدیل شوند ،و وارد پروژه شوند و
جریان خرو سرمایه هم به همین ورت باید انجام شود.
بازار نرخ ارز خارجی در برزیل به دو ورت تجاری و شناور
مار

022

بود .اما از

 0202بانه مرکزی برزیل این ت اوت را حذف کرد و در حال حایر

بازار ارز خارجی واحد در این کشور حاکم است .بت سرمایه و ارزهای خارجی
یا به ورت دارایی و یا ورود تجهیزات باید در بانه مرکزی انجام شود .این
بت به سرمایهگذاران خارجی این امتیاز را میدهد که تا بهره سهام و سود
سرمایه خود را محاسبه کنند و اجازه بازگشت سرمایه خود را خواهند داشت.

)- Central Bank of Brazil (BACEN

028

 نظارت بر حنوه فعالیت موسسات مالی عمومی و خصوصی برزیلی و مهچننی نظارت بر بازار های مالی از مجله سایروظایف این بانک است.
- Commercial and Floating Rate Markets.

022
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نظام بت سرمایه همانند نظام پذیرش سرمایهگذاری به ورت بر خط و
الکترونیکی است.
موارد بت سرمایه بهعنوان سرمایه گذاری خارجی نزد بانه مرکزی برزیل به
شر ذیل است:
 سرمایهگذاری ا لی (ا ل سرمایه) ،چه به ورت نقد و یا انواع آنت
 سرمایهگذاری ایافی متعاقب آن (شامل نقد کردن داراییها)ت
 سودهای ناشی از سرمایهگذاری مجدد.
مجموع این مبالغ قابلیت انتقال به خار را خواهند داشت و برای درآمدهای/
عایدات حا ل از سرمایه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
بازگشت سرمایه در هر زمانی و بدون هیچ محدودیتی در یه دوره حداقلی
سرمایهگذاری

026

امکانپذیر است . 027بازگشت آن دسته از سرمایهایی که در

نظام الکترونیکی بانه مرکزی به بت رسیده است (ا ل سرمایه) ،بدون تعلق
مالیات امکانپذیر است .اما بر پایه همین قواعد ،هرگونه مازادی که بهعنوان
منافع حا ل از سرمایه کسب شده باشد ،مشمول مالیات خواهد بود.
سرمایهگذاران خارجی براحتی میتواند ،همانند سرمایهگذاران برزیلی ،در آن
کشور سرمایهگذاری کنند

023

 .اما همانطور که اشاره شد ،سرمایهگذاران

026

- Minimum Period of Investment.

 -027منظور زمان مناسب تعریف شده برای انجام پروژه و محاسبه دوره بهرهبرداری و عایدات ناشی از
سرمایهگذاری در فوا ل دوره بهرهبرداری میباشد.
- Richard Russo, Leonardo Baptiste Rodrigers and etc. “Brazil”, The Foreign Investment
Regulation Review, Fourth Edition, Braian A. Facey, 2016, PP. 8-19.
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023

خارجی در برخی از رشتهها با ممنوعیت مواجهه هستند(فهرست من ی) که به
شر ذیل است:
 فعالیتهای مرتبط با انرژی هسته ایی ،که انحصاراً در اختیار دولت
است.
 فعالیتهای مرتبط با ن ت و گاز طبیعی.
 خدمات بهداشتی.
در حوزه فعالیتهای مرتبط با ن ت و گاز (پایین دستی) و خدمات بهداشتی،
حسور سرمایهگذاران بخش خصو ی داخلی و خارجی رفاً تحت مقررات و
شرایط مندر در قانون اساسی فدرال امکانپذیر خواهدبود .در برخی حوزهها
هم حسور سرمایهگذاران خارجی با محدودیتهایی مواجه است .این بخشها
دارای محدودیت به شر ذیل است:
 مالکیت و مدیریت روزنامهها ،مجالت و سایر نشریات ادواری ،رادیو و
شبکههای تلویزیونی .سرمایهگذاران خارجی میتوانند حداک ر 82
در د از سهام این فعالیتها را به همراه شریه  72در دی داخلی
داشته باشند.
 خطوط هوایی با اعطای امتیاز برای خطوط پرواز داخلی ،در این حوزه
هم سرمایهگذاران خارجی میتوانند حداک ر  02در د از حق رای
شرکت دارای شریه برزیلی با  32در د حق رای را داشته باشند.
 سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای حسور در در بازار سرمایه و
تاسیو نهادهای مالی باید تاییدیهها  /مجوزها ذیربط را از دولت
فدرال اخذ کنند.
263

 منابع معدنی ،شامل تحقیق و اکتشاف منابع معدنی و است اده از
انرژی هیدرولیه توسط دولت یا شرکت برزیلی انجام خواهد شد،
حسور سرمایهگذار خارجی با ممنوعیت روبرو است.
 مالکیت بر اموال یا داراییهای روستایی امکانپذیر است( ،اگرچه این
محدودیت و شیوههای مواجه با آن یکی از مباح

جاری در میان

مقامات این کشور است).
بت شرکتها در برزیل میتواند به دو ورت شرکت با مسدولیت محدود
یا شرکت سهامی

062

021

(عام) باشد .در شکل اول بت شرکت ،این شرکتها

میتوانند به ورت سرمایهگذاری مشتر

060

هم عمل کنند .در شکل دوم

تعداد سهامداران بیشتری میتوانند مشارکت داشته باشند .بر پایه ترتیبات
ویاه هر پروژه ،اشکال دیگری از ماهیت بنگاهها ،نظیر مشارکت ساده ،مشارکت
محرمانه ،مشارکت عام و مشارکت محدود میتواند تشکیل شود.
در ورت بروز اختالف فیمابین دولت و سرمایهگذاران ،ارجاع مویوع به
دادگاههای برزیل و تقایای استیناف به رسمیت شناخته شده است .پو از
سال  0116ارجاع به داوری داخلی در برزیل اجرایی شده است ،و از سال
 0220بتدری ارجاع به داوری بینالمللی و با اعمال ا الحاتی در قانون
اساسی ،به رسمیت شناخته است .علیرغم اینکه دولت برزیل کنوانسیون

)- Limited liability company (LLC
- corporation

021

062

- Joint Ventures.

060

264

نیویور

درخصوص داوری خارجی را تصویب کرده است ،با این وجود ،ارجاع

به داوری خارجی باید به وسیله دادگاه عالی قسایی برزیل

060

به تایید برسد.

بر پایه مقررات تمله و ادغام ،به جزء در برخی از رشتههای خاص نظیر
مخابرات ،نعت هوایی و انرژی ،هیچ محدودیتی از نظر درجه سهامداری
توسط شرکتهای برزیلی که میتوانند شریه خارجی هم داشته باشند ،وجود
ندارد.
قانون مصوب سال  0116حمایتهای ویاهایی را برای مالکیت اموال نا
مشهود

068

نعتی در نظر گرفته است که شامل عال م تجاری ،برندها و دانش

فنی میشود.061
همانطور که مالحظه شد  ،برزیل یکی از کشورهایی است که جلب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به شدت تشویق میکند .در طی سالهای
گذشته این کشور در جلب سرمایهگذاری خارجی در میان ده کشور برتر در
سطح جهان بوده است و این کشور به تنهایی بیش از نیمی از جریان
سرمایهگذاری خارجی در منطقه امریکای التین را به خود اختصاص داده
است .جدول شماره سه ویعیت ورودیهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
طی سالهای اخیر در برزیل را نشان میدهد:
جدول شماره  :ورودی سرمایهگذاری خارجی در برزیل 5 5- 5 0
ارقام به میلیون دالر امریکا

Brazilian Superior Court of Justice 060-

 این نوع از مالکیت که با مفاهیمی چون اموال یا دارایی های نا مریی ،غری مشهود و یا نا مشهود شناخته می شود ،برگردان واژه )  (unvisible assate / propertyاست.
- Fernando Alves, Doing Business and investing in Brazil, PWC, 2013.
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061

کشور

55

5

5

5

5

50

برزیل

388711

168020

768213

288262

788236

618613

درصد جذب
در امریکای

22

22

12

82

18

81

التین
: WIR, 2016, p.198.منبع

گزارش سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ) (OECDدر سال 0208
نشان میدهد که این کشور تالشهای گستردهایی را برای ارتقاء رشد اقتصادی
و مدیریت پایدار منابع طبیعی و جلب سرمایههای خارجی انجام داده است.

062

بر پایه ماده  030قانون شماره  7262/0136دولت برزیل سقف سرمایهگذاری
خارجی در شرکتهای خطوط هوایی داخلی را  01در د تعیین کرده است.
بر پایه الیحه جدید سال  0221این سقف سرمایهگذاری به  11در د افزایش
یافت .در حوزه بیمه و بیمه اتکایی ،سرمایهگذاری خارجی رفاً از طریق
تشکیل شرکت مشتر

و سرمایهگذاری مشتر

با شرکتهای داخلی مقدور

است .دور مجوز فعالیتهای بانکی اگرچه مجاز است ،لیکن منوط به ارزیابی
مورد به مورد تقایاها در این حوزه است .از میان  22بانه بزرگ برزیل ،حدود
 02بانه به وسیله سرمایهگذاران خارجی کنترل (مالکیتی) و مدیریت
میشود.
براسا

مصوبههای شماره  002و  082شورای ملی بیمه خصو ی برزیل

066

) (CNSPدر سال  ،0227اگرچه سیاستهای رقابتی در عر ه بیمه و بیمه
 -062برای اطالع بیشتر در این خصوص رجوع کنید به:
- http://www.OECD.org/eco/Surveys/Brazil-2013-Overview-Eng.Pdf.
5
)- Brazilian National Council on Private Insurance (CNSP
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اتکایی دنبال شد ،اما هنوز فعالیت در این حوزه مستلزم داشتن شریه داخلی
تا  12در د است .بر پایه مصوبه شماره  010این شورا ،تا حدودی
محدودیتهای قبلی برداشته شد و در شرایطی که ررفیت شرکتهای بیمه
اتکایی داخلی کافی نباشد ،این محدودیت  12در دی قابل چشم پوشی است.
در سپتامبر سال  0200ر یو جمهور (روسف) قانونی را امسا کرد که
محدودیتهای قبلی  11در دی مالکیت شرکتهای خارجی برای شرکتهای
تلویزیون کابلی را حذف کرد و این شرکتها مورف شدند که سه و نیم ساعت
از برنامههای خود را به پخش برنامههای برزیلی اختصاص دهند .با این وجود
بر پایه همین قانون( )00132/0200یه سوم از همه کانالهای تلویزیونی باید
برزیلی باشند.
بر پایه قانون سال  )6681/0171( 0171مالکیت خارجی بر زمین در محدوده
 022کیلومتری نقاط مرزی ممنوع است ،مگر آنکه به تصویب شورای امنیت
067

) (INCRدر

 08اگوست سال  0208مقرراتی را تصویب و ابالغ کرد که براسا

آن خرید و

ملی برزیل رسیده باشد .مؤسسه ملی اسکان و ا ال ارایی

اجاره زمین توسط خارجیها نباید بیش از  02در د از کل مناطق حوزههای
شهری بشود .در عین حال ملیتهای خارجی از یه کشور (ملیت واحد) تنها
میتوانند حداک ر  02در د از ارایی هر حوزه شهری را ماله یا اجاره نمایند.
دادستان عمومی برزیل و وزارت توسعه کشاورزی در  02فوریه  0201الیحه
قانونی را تدار

کردند که بر پایه آن کلیه ارایی روستایی که به وسیله

)- National Land Reform and Settlement Institute (INCR
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خارجیها در فا له  7ژو ن  0111و  00اگوست  0201خریده بودند و یا
شرکتهایی که در این فا له و در این حوزه دارای شریه داخلی هستند،
شرکت برزیلی تلقی خواهند شد.
سیاستگذاری قوی در حوزه

نعتی در برزیل زمینههای جلب توجه

سرمایهگذاران داخلی و حسور سرمایهگذاران خارجی در این کشور را فراهم
کرده است .در اگوست سال  0200دولت برزیل یه سیاست جدید نعتی
تحت عنوان «برنامه برزیل بزرگتر»

063

با هدف حمایت از تولیدات داخلی،

تشویق سرمایهگذاری با نوآوری باال را تصویب و ابالغ کرد .بر این پایه تولیدات
این بخش در سالهای  0200تا  0201باید از  0381در د در سال پایه
 0202به رقم  0081در د تولید ناخال

داخلی در سال  0201برسد.

سرمایهگذاری خصو ی در حوزه تحقیق و توسعه ) (R&Dاز رقم  21دم
در د در سال  0202به  12دم در د در سال 0201برسد

061

 .عالوه بر

اینها افزایش کارایی انرژی ،کاهش مصرف انرژی هیدورکربنی(ن تی) به 1
در د کل تولید ناخال

داخلی ،و سه برابر کردن یریب ن وذ اینترنت از

 0883میلیون خانوار در سال  0202به  12میلیون خانوار در سال  ،0201از
جمله سایر سیاستهای جدید حوزه نعتی برزیل بود.
بر پایه ا الحیه قانون اساسی در سال  0112بخش عمدهایی از محدودیتهای
بخشی حسور سرمایهگذاران خارجی (فهرست من ی) برطرف شد و تمایز میان
شرکتهای داخلی و خارجی رفع شد ،اما همانطور که در باال تشریح شد ،هنوز
 The “Bigger Brazil” PlanیاPlano Brazil Maior.
- Fernando Alves, Doing Business and Investment in Brazil, PWC, 2013, PP. 37-47.

5 5
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محدودیتهایی برای شرکتهای سرمایهگذار خارجی در مالکیت در برخی
بخشها نظیر حملونقل هوایی ،بیمه و رسانهها وجود دارد.
همانگونه که اشاره شد رویه خا ی در غربالگری پروژه سرمایهگذاری خارجی
در برزیل وجود دارد .براسا

این رویهها ،سرمایهگذاران خارجی باید ررف

مدت 82روز از زمان ورود منابع خود به برزیل آن را نزد بانه مرکزی برزیل
بت کنند .این فرایند الکترونیکی است .سرمایه آن دسته از سرمایهگذارانی که
حاوی انتقال فنآوری و حق امتیاز

072

یعنی موسسه ملی مالکیت نعتی

است ،باید در اداره اختراعات برزیل،

070

) (INPTبت شوند .سرمایهگذاران

خارجی باید یه دفتر نمایندگی محلی در برزیل باشند .سرمایهگذاران در بازار
سهام باید یه مدیر (کارگزار) مالی برزیلی داشته باشند و توسط کمیسیون
مبادالت اوراق بهادار برزیل

070

) (CVMبت شوند.078

مقررات مرتبط با جذب سرمایهگذاری در حوزه ادغام و تمله ) (M&Aبه
وسیله شورای مدیریتی دفاع اقتصادی

071

) (CADEتدوین میشود .در سال

 0200دولت برزیل رویههای جذب سرمایهگذاری خود را با ا ال قانون
شماره  00201در حوزه ادغام و تمله به گونهایی بازنگری کرد که متناسب با
رویههای موجود در امریکا و اروپا باشد .بر پایه این ا الحیه رویههای ید
تراست

072

به روز شد و کارکردهای مقررات ید تراست وزارت دادگستری

5 1

- Royalties

- National Institute of Industrial

5
5 5

)- Brazilian Securities Exchange Commission (CVM

- Demarest Advogados, Guide to Doing Business: Brazil, Lex Mundi, 2016, PP. 21-24.
)- Administrative Council For Economic Defense (CADE
5 9

- Antitrust
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5

5

برزیل با مقررات مشابه وزارت دارایی ترکیب شد ،که به مصوبه ارشد شورای
مدیریتی دفاع اقتصادی

076

معروف شده است .در عین حال این شورا

مسدولیت سیاستگذاری قوانین رقابتی ،کاالهای مصرفی دفاعی (نظامی) و
مقابله با کاهش قدرت اقتصادی را برعهده دارد.
همانطور که قبالً هم گ ته شد حداقل محدودیتها ،برای انتقال وجوه مرتبط
با سرمایهگذاری خارجی در برزیل وجود دارد .سرمایهگذاران خارجی میتوانند
آزادانه پول برزیلی را در بازار نرخ ارز واحد به سایر ارزها تسعیرکنند که در آن
قیمت نرخ ارز توسط بازار تعیین میشود .همه نقل و انتقاالت ارزهای خارجی
باید به بانه مرکزی برزیل گزارش بشود .مبادالت ارزهای خارجی در حساب
جاری کامالً آزاد است .همه وامهای خارجی ورودی باید به وسیله بانه
مرکزی تصویب شود .بهطور طبیعی همه وامهای دریافتی از خار تایید
میشوند ،مگر آنکه هزینه تجهیز منابع برای وامها با شرایط و عملیات عادی
بازار ناسازگار(گرانتر) باشد .اگرچه اخذ وام از خار مستلزم اخذ مصوبه اولیه از
بانه مرکزی نیست ،اما اخذ وامهای دولتی منوط به مصوبه سنا و حوزه
خزانهداری وزارت دارایی است.077
دستگاه قسایی برزیل دارای دو نظام قسایی در سطح دولتی و فدرال است و
نظام حقوقی آن بر پایه قانون مدنی قرار دارد .قانون ورشکستگی شماره
 00020که در سال  0222به تصویب رسید ،نظامی را بر پایه مدل به کار
گرفته شده در فصل یازدهم دستورالعمل ورشکستگی ایاالت متحده امریکا
- Super CADE

5

- Ricardo Russo; Gabriel Dias Teixeira De Oliveira, “Brazil”, The Foreign Investment Regulation
Review, Edited, Brian A. Facey, Third Edition, Law Business Research, 2015, Pp.20-31.
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5

طراحی و ایجاد کرده است .بر پایه این نظام  /مدل  ،شرکتهایی که دارای
مشکالت مالی هستند میتوانند برای تجدید ساختار بدهیهای خود با اعتبار
دهندگان و خار از دادگاه ،ت اهم  /مذاکره کنند .در ورت عدم ت اهم در
حلوفصل اختالفات ،اعتبار دهندگان قادر خواهند بود تا طلب خود را و ول
کنند.
بر پایه م اد ماده  81قانون داوری برزیل مصوب ( 0116به شماره ،)1827
ارجاع به داوری بینالمللی خار از قلمرو ملی پذیرفته شده است .این قانون
تاکید دارد که دادگاه عالی فدرال برزیل باید آراء داوری بینالمللی را به
رسمیت بشناسند .برزیل در سال  0172کنوانسیون بین کشورهای امریکایی
در مورد داوری تجاری بینالمللی

073

موسوم به کنوانسیون پاناما را تصویب

کرده است .در سال  ،0171برزیل کنوانسیون بین کشورهای امریکایی در مورد
اعتبار فراسرزمینی قساوتهای خارجی و آراء داوری

071

(معروف به

کنوانسیون مونتو وید و) را تایید کرد.
در عین حال برزیل در سال  0123کنوانسیون تایید والزماالجرا بودن آراء
داوری خارجی

032

(معروف به کنوانسیون نیویور ) را تصویب کرد .با این

وجود هنوز این کشور عسو مرکز بینالمللی حلوفصل اختالفات

)- Inter – American Convention On International Commercial Arbitration (Panama Convention

5

- Inter – American Convention on Extraterritorial Validity of Foreign Judgments and Arbitration

5 5

)Award (Montevideo Convention
- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Award (New York

5 1

)Convention
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سرمایهگذاری

030

) (ICSIDکه بهعنوان کنوانسیون واشنگتن شناخته میشود،

میشود ،نیست.030
دولت برزیل برای تشویق سرمایهگذاری ،مشوقهای مالیاتی متعدد را به همراه
برنامه وامدهی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی از طریق بانه ملی توسعه
اقتصادی و اجتماعی ) (BNDESفراهم کرده است .این بانه یکی از بزرگترین
بانههای توسعهایی در سطح جهان است .برای م ال این بانه فقط 288
میلیارد دالر در سال  0201به سرمایهگذاران حوزه ارتباطات  /مخابرات وام
پرداخت کرده است .کمه دولت به این بانه از طریق خزانهداری ورت
میگیرد و در سال  0201قریب  02در د از سرمایه در گردش این بانه را
تامین کرده است.
بر پایه مواد  820و  821قانون کار برزیل ،شرکتهای خارجی باید در
استخدام نیروی کار مورد نیاز خویش به گونهایی عمل کنند تا دستکم دو
سوم از کل نیروهای کار خویش را برزیلی انتخاب کنند ،مگر آنکه در آن رشته
خاص نیروهای کار متخص

برزیلی وجود نداشته باشد.

038

همانطور که مالحظه می شود نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی در برزیل
قواعد روشن و ش افی را در این خصوص اعمال نموده است .اگرچه در این
کشور نظام پذیرش ازاد است و نیازی به اخذ به مصوبه سرمایه گذاری خارجی

)- International Center for the Settlement of Investment Dispute (ICSID), (Washington Convention
5 5

- Word Bank, IFC, CAF, Regulation Foreign Direct Investment in Latin American, 2013, Pp. 2735.
- Us Department of State, Brazil Investment Climate Statement, May, 2015.
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5

5

وجود ندارد ،لیکن اعمال محدویت ها و نظارت های کنترل شده  ،موجب
ارتقائ محیط رفتاری انها در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی شده است.
الزام به بت سرمایه های های ورودی  ،نظام کنترلی تعریف شده بر خرو
سرمایه ها  ،تعریف دقیق فهرست من ی و یا فهرست محدود شده و در عین
حال ازاد سازی تدریجی این فهرست ها و رفع انها حکایت از پیروی دقیق از
یه رژیم ملی سرمایه گذاری در این کشور دارد.
این رژیم سرمایه گذاری در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی در عین اعمال
محدویت های خاص در برخی حوزه های مالی نظیر بیمه ها  ،مالکیت بر
زمین  ،و حوزه های بخشی  ،نظام دسترسی غیر مستقیم در مراجعه به داوری
یبن المللی از سوی دولت ت سرمایه گذاران خارجی را در حوزه های اولویت دار
ملی هدایت کرده و مشوق های ویاه ایی را به انها ارایه می دهد .مشوق های
مالی و مالیاتی و اعطای وام به سرمایه گذاران خارجی از جمله این رفتارهای
ترجیحی و تعیین کننده است.
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شيلي
رقم جذب سرمایه گذاری خارجی در شیلی در طی ساالهای اخیار در حادود
 02میلیارد دالر در سال بوده است که این کشور را در ردیف سه کشاور برتار
جذب سرمایه گذاری خارجی در امریکای التین به همراه برزیل و مکزیه قرار
می دهد  .این کشور در سال  0202جزء بیست کشور برتار جهاان در جاذب
سرمایه گذاری خارجی بوده است .
شیلی در سال  ، 0200قریب  02میلیارد دالر جذب سرمایه داشته است کاه
این رقم در سال  ( 0202یعنی آخرین سال انتشار اطالعاات رسامی سارمایه
گذاری خارجی در سطح جهان ) ،به  02/0میلیارد دالر رسیده است  .نکته با
اهمیت دیگر در آمارهای سرمایه گذاری این کشور این است که این کشاور در
سال  0200قریب  07میلیارد دالر خروجی سرمایه ( یا سرمایه گذاری خارجی
در سایر کشور ) داشته است که این رقم در سال  0202به رقم  02/2میلیاارد
دالر رسیده است.031
عمده جذب سرمایه گذاری این کشور در بخش های انرزی شامل برق  ،گاز ،و
آب  ،و همچنین معدن بوده است و توجه این کشور بر انرژی های تجدید پذیر
متمرکز است  .شیلی و مکزیه دو کشور امریکاای التاین هساتند کاه عساو
سازمان همکاریهای اتحادیه و توسعه ( )OECDهستند و در عین حاال ایان
کشور  ،بهترین رتبه اعتباری را در میان کشورهای حوزه امریکای التین دارد .

- UNCTAD, World Investment Report, Investor Nationality: Policy Challenges, 2016, p. 198.
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یکی ازاقدامات مهم این کشور تصویب قانون جدید سرمایه گذاری خارجی در
سال  0201است

032

که براسا

آن کمیتاه مرکاب از برخای وزراء تشاکیل

شده است تا در خصوص سیاست های جذب سرمایه گذاری خارجی به ر یو
جمهور مشورت بدهد.036
شیلی در سال  0206یکبار دیگار قاانون پیشاین خاود در خصاوص سارمایه
گذاری مستقیم خارجی را ا ال کارد .037بار اساا

ایان ا االحات تعریاف

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به گونه ایی ا ال شد کاه شاامل هار گوناه
انتقال سرمایه یا دارایی خارجی به شایلی حاداقل  2میلیاون دالر اسات و در
عین حال خرید یه شرکت شیلیایی با حداقل رقام  2میلیاون دالر و حاداقل
تصاحب 02در دی سهام دارای حق رای در زماره سارمایه گاذاری مساتقیم
خارجی می گنجد.
بر پایه قانون جدید برخی ار حقوق خاص برای سرمایه گاذاران خاارجی قا ال
شده اند که شامل موارد ذیل می شود:
 حق انتقال ازادانه ا ل سرمایه و سود حا ل از سرمایه گذاری پو از
کسر و پرداخت تعهدات مالیاتیت
 دسترسی ازادانه به نظام باانکی – رسامی – بارای تبادیل نارخ ارز و
تسعیر ان ت
 عدم اعمال رفتار تبعیض امیز با سرمایه گذاران خارجی.

- Rodrigo Polanco lazo, “Legal Framwork of Foreign Investment in Chile”, Law and
Business Reviwe of the Americas, Vol. 18, 2014, pp. 110-135.
- Janso , Mitchell , Chile Builds on its success, FDI Magazine, 2015

- News Alert; new direct hnvestment law; Chili; 2016.
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بر اسا

این ا الحات جدید اوال سقف زمانی ورود سرمایه خارجی باه کشاور

از زمان شروع به کار پروژه لهو شد و انیا الزام انتظار یکسااله از زماان شاروع
سرمایه گذاری برای خرو هر گونه سرمایه نیز برطرف شد.
این قانون جدید در عین حال ورای ی را برای ریایو جمهاور باه شار ذیال
اورده است:
 لزوم ارتقاء فسای سرمایه گذاری خارجی در شیلیت
 قرار دادن شیلی در جایگاه مناسب بین المللی و مرکزی برای جلب و
جذب سرمایه گذاری خارجیت
 تسهیل مراودات و همکاری ها میان شرکت های داخلی و بنگاه هاای
سرمای گذاری خارجی.

دو نهاد جدید هم با هدف تشویق و بهباود محایط و فساای سارمایه گاذاری
خارجی در قانون جدید ایجاد شده است و یا مورد تاکیاد مجادد قارار گرفتاه
است  ،که جایگزین کمیته سرمایه گذاری خاارجی پیشاین مصار در قاانون
قبلی 033شده است:
 کمیته وزارتی به ریاست وزیر اقتصاد  ،توسعه و گردشگری ت و مرکاب
از وزیر دارایی و سایر وزراء به تشخی

رییو جمهور و با هدف ارایاه

راه کار های الزم به رییو جمهور برای ارتقاء فسای سارمایه گاذاری
خارجی کشورت

- Government of Chile; foreign investment committee; Decree Law 600,
2010.
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 تاسیو اژانو ارتقاء سرمایه گذاری خارجی که جایگزین کمیته قبلی
سرمایه گذاری خارجی خواهد شد که عمده تارین وری اه ان ارتقااء
محیط سرمایه گذاری خارجی و جذب جریان سرمایه گاذاری هاا در
سطح جهان است.
با این وجود هنوز محدویت ها و ممنوعیت هایی در حوزه سرمایه گذاری
مستقیم خارجی در بخش های حمل و نقل بین المللی فی مابین کشور های
همسایه  ،کشتیرانی  ،فایالب  ،ماهیگیری  ،معدن  ،حمل و نقل هوایی ،
تصاحب دارایی واقعی بویاه زمین در مناطق مرزی  ،مخابرات و الکتریسته
اعمال می شود.289

- Rodrigo; Ibid, pp: 107-109.

277

جمع بندي  :امريکاي التين

ردیف

شاخص

مالحظات

شرح وضعیت
فرایند تاسیس در شیلی  5روزه است .در بولیوی و
ارژانتین

نظام پذیرش

اکوادر

مرحله دارد و این رقم برای برزیل و
مرحله دارد ،اما در ونزوئال 0

روز طول

می کشد.

در ونزوئال شامل ۱
مرحله در طول هم
است.

در برزیل  ،شیلی  ،کلمبیا و مکزیک اعالم ورود
سرمایه به بانک مرکزی انها ضروری است.
ثبت سرمایه

در شیلی سرمایه گذاری باالی  0میلیون دالر باید
توسط کمیته سرمایه گذاری از منظر صحت ورود
سرمایه ها رسیدگی شود.
شیلی  ،کشتیرانی

مالکیت بخشی

در شیلی محدویت مالکیت تا  ۱درصد

کلمبیا ،تلویزیون

در کلمبیا محدویت  5درصدی

پرو ،حمل و نقل هوایی

در پرو محدویت  ۱درصدی

برزیل ،تلویزیون،

برزیل اعمال محدویت مالکیتی

روزنامه ،حمل و نقل
هوایی

همه کشورهای امریکای التین داوری تجاری بین
حل و فصل

المللی را به رسمیت می شناسند .پذیرش

اختالفات

کنوانسیون نیویورک در همه این کشور ها ،تفاوت
در رویکرد داوری داخلی و بین المللی در شیلی.
شیلی ،مکزیک و پرو هیچ محدویتی ندارند .در

0

نقل و انتقاالت

برزیل باید قرارداد مبادله ارزی منعقد کنند وتوسط

ارزی

بانک مرکزی ثبت شده باشند .در کلمبیا از طریق
بازار ارز تعریف شده میسر خواهد بود.
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در میان این کشور ها،
تفاوت در ارجاع به
داوری بر اساس بخش
های مختلف اقتصادی
اعمال می شود.
در شیلی انطباق با
سیاست های پول
شویی ضروری است و
در برزیل برای انتقال
باالی سه هزار دالر

باید اسناد مثبته ارایه
دهند.
اشتغال
کارشناسان

کلمبیا با حدود هفته سریعترین زمان برای

در این کشور ها به

رسیدگی تقاضای اشتغال را دارد  ،در حالی که این

طور متوسط تا 0

رقم برای مکزیک هفته ،شیلی

خارجی

هفته و برزیل

هفته طول می کشد

رویه برای صدور مجوز
اشتغال وجود دارد.

جمع بندي :برزيل و شيلي
رديف

شاخص

0

نظام پذیرش

0

نهاد مسئول

شرح وضعيت

مالحظات
این فهرست منفی شامل انرژی
هسته ایی ،نفت و گاز ،خطوط هوایی

عدم نیاز به تصویب طرح های سرمایه گذاری توسط دولت.

و غیره میشود.

داشتن فهرست منفی که در طی سال های اخیر به روز شده

محدودیت  ۱درصدی برای شرکت

است .و طراحی نظام الکترونیکی ثبت سرمایه.

های بیمه ایی
رفع محدویت  ۱درصدی برای
شرکت های کابلی تلویزیونی.
شامل ثبت اصل سرمایه ،سرمایه

بانک مرکزی برزیل وظیفه ثبت سرمایه ها  ،تنظیم مقرارت
سرمایه گذاری و مدیریت جریان سرمایه را بعهده دارد.

گذاری اضافی و سود های ناشی از ان
را بعهده دارد .و ثبت سرمایه باید
ظرف مدت  5روز پس از ورود انجام
شود.

به جزء در برخی از صنایع محدود شده نظیر مخابرات ،هوایی
8

محدودیت
های مالکیتی

و انرژی ؛ محدویتی از نظر سقف سهامداری وجود ندارد.
محدویت مالکیت بر زمین در شعاع  05کیلومتری مرزها و
محدویت  0درصدی از کل اراضی شهری .حمایت های ویژه

در مورد اراضی هر حوزه شهری نباید
بیش از  5درصد باشد.

از برند ها و دانش فنی.

1

حل و فصل
اختالفات

توانایی ارجاع به دادگاه های داخلی و بین المللی  .به
رسمیت شناختن اراء داوری بین المللی .و بازنگری در قانون
ورشکستگی مطابق با مدل امریکا.

ارجاع به داوری بین المللی باید به
تایید دادگاه عالی قضایی برسد.
عضویت در کنوانسیون نیویورک .
عدم عضویت در ایکسید.
به شرطی که رد بانک مرکزی برزیل

2

نقل و

نظام تک نرخی ارز و اجازه انتقال ازادانه عایدات سرمایه

ثبت شده باشند  .و در صورتی که

انتقاالت

کذاری  .و لزوم تصویب همه وام های ماخوذه خارجی.

وام های ماخوذه بیشیر از نرخ های

اشتغال نیروی

اعمال محدویت غیر مستقیم در استخدام و بکار گیری

برزیلی باشند ،مگر در مواردی که

کار خارجی

نیروی کار خارجی.

نیروی کار ذیربط برزیلی موجود

متداول باشد.
دست کم دو سوم از کارکنان باید
6

نباشد.
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7

مشوق ها
شیلی:
ترتیبات عام

3

سرمایه
گذاری

شامل مشوف های مالیاتی و اعطای وام به سرمایه گذاران

وام دهی توسط بانک توسعه

داخلی و خارجی به صورت برابر.

اقتصادی و اجتماعی

از انجایی که این کشور عغو سازمان همکاری اقتصادی و
توسعه می باشد  ،از عمده مقررات ان استفاده میکند.
تشکیل کمیته وزارتی ویژه در سال

 5برای سیاست

گذاری.

خارجی

فصل چهارم :اسيا
سياستهاي سرمايهگذاري در كشورهاي جنوب شرقي آسيا

کشورهای جنوب شرقی آسیا با اتخاذ استراتای توسعه ادرات محور

012

از

سرمایهگذاری مستقیم خارجی استقبال کردند .این راهبرد در رشد تولیدات
نعتی آنها و جذب سرمایهگذاری خارجی در این حوزه مؤ ر واقع شده است.
برای م ال در مالزی ادرات بنگاههای اقتصادی چندملیتی ) (MNEدر بخش
داخلی در سال  0132به رقم  12در د

الکترونیه از  2در د تولید ناخال

در سال  0112رسید .این جهتگیری توسعه زمینهساز ایجاد محیطی مناسب
برای سرمایهگذاران خارجی شده است.

012

- Strategy of Export-Led Development
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یکی از اهداف تشکیل جامعه اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی
آ.سه.آن

010

010

-

) (ASEANتسهیل و ش اف نمودن محیط اقتصادی و

ش افسازی حوزه سرمایهگذاری در میان اعسا بوده است .برنامه کاری این
جامعه اقتصادی که در نوامبر سال  0227به وسیله رهبران آن امسا شد،
طراحی رژیم آزاد و باز سرمایهگذاری برای جذب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در میان اعسا بوده است .بر این اسا

موافقنامه جامع اقتصادی این

گروه در سال  0221به امسا رسید.
همانطور که در فاز اول پروژه حایر مالحظه شد ،یکی از مهمترین ویاگیهای
قانون و آییننامههای سرمایهگذاری میزان مالکیت سهمی سرمایهگذاران
خارجی در پروژههای سرمایهگذاری کشور میزبان است .امروز عمده این
کشورها هیچ محدودیتی را برمیزان سهامداری و مالکیت سرمایهگذاران
خارجی قا ل نیستند و رفاً برخی از حوزههای بخشی  /اقتصادی را بر پایه
اولویتهای توسعهایی خویش و برای ورود سرمایهگذاران سایر کشورها محدود
یا ممنوع کردهاند .اعمال این محدودیتها براسا

اولویتهای توسعهایی،

تعریف منافع ملی ،حمایت از نایع داخلی ،یرورت انتقال تکنولوژی و نظایر
آنها ورت گرفته است.

010

)- Association of Southeast Asian Nations (ASEAN

 -010کشورهای عسو آ.سه.آن شامل کشورهای موسو اندونزی ،مالزی ،فلیپین ،سنگاپور ،تایلند و سایر
کشورهای عسو بعدی شامل بروندی ،ویتنام ،ال و  ،میانمار ،کامبو می باشند.
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شکل دیگری از اعمال محدودیت بهطور غیرمستقیم ،به ورت غربالگری

018

طر های متقایی سرمایهگذاری در هنگام پذیرش آنها است که عمده
مالحظات موردنظر مربوط به حوزههای امنیت ملی ،ارزیابیهای مالی یا
نیازهای اقتصادی کشورهای میزبان میشود .از دیگر محدودیتهای موجود،
محدودیت مالکیت بر زمین

011

است .این شیوه اخیر اعمال محدودیت از سایر

انواع محدودیتها ،شایعتر و رای تر است .در این ورت سرمایهگذاران خارجی
مجاز به مالکیت زمینی هستند که رفاً برای اهداف تجاری /پروژه خود
تعریف کردهاند ،یا الزام به اجاره بلندمدت آنها دارند .از انواع دیگر این
محدودیتها میتوان بر محدودیت انتقال سود و سرمایه و میزان دسترسی
سرمایهگذاران خارجی به تامین مالی از مؤسسات مالی و پولی داخلی (کشور
میزبان) اشاره کرد  .بر این اسا

و در جدول شماره یه محدودیتهای عمده

اعمال شده بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در کشورهای حوزه آ.سه.آن
به ورت تطبیقی تشریح شده است.

012

همانطور که در جدول شماره یه مالحظه میشود عمده محدودیتهای اعمال
شده در همه بخشهای موردنظر در کشورهای حوزه آ.سه.آن به جزء
کشورهای بروندی دارالسالم و سنگاپور گزارش شده است .در برخی از حوزهها،

018

- Screening

011

- Land Ownership

012

- OECD, Southeast Asia Investment Policy Perspectives, OECD, 2014, Chapters,
PP.18-23
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نظیر مالکیت بر زمین و غربالگری عمومی مشابهتهای زیادی در میان این
کشورها مالحظه میشود.

016

در حالیکه دولتهای عسو آ.سه.آن در میزان فهرست من ی تا حدود زیادی با
هم فرق دارند ،لیکن در برخی بخشها نظیر اعمال محدودیت در سرمایه
نقدی خارجی تقریباً شبیه هم هستند .باید توجه داشت که اگرچه کشورهای
این حوزه ،رژیمهای رفتاری خود را با اعمال برخی از محدودیتها برای
استقبال از سرمایهگذاری مستقیم خارجی تعریف کردهاند ،لیکن برخی از
تعهدات منطقهای به واسطه عسویت در این اتحادیه یا سایر ترتیبات
بینالمللی ،آنها را به سمت همگرایی بیشتر حقوقی و یکسانسازی قواعد
مرتبط با این حوزه سوق داده است.
چهارچوب کلی نظام سرمایهگذاری کشورهای عسو آ.سه.آن در موافقتنامه
جامع سرمایهگذاری آ.سه.آن

017

) (ACIAکه از سال  0200الزماالجرا شده

است ،آمده است .این موافقتنامه عام حا ل ادغام دو موافقتنامه پیشین به
نام موافقتنامه تسمین سرمایهگذاری آ.سه.آن
آ.سه.آن در حوزه سرمایهگذاری

011

013

و موافقتنامه عمومی

است ،که برای ارا ه تسمینهای حمایتی و

آزادسازی سرمایهگذاری طراحی شده بودند و حاال این موافقتنامه جامع هر
دو مویوع را در خود یکپارچه کرده است .این موافقتنامه در حوزه
 -016برای مالحظه بیشتر رجوع کنید به:
- ADB, Asian Economic Integration Monitor, Manila, March, 2013
017

)- ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA
013

- ASEAN Investment Guarantee Agreement

011

- Framework Agreement on ASEAN Investment Area.
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فعالیتهای تولیدی ،کارگاهی ،کشاورزی ،ماهیگیری ،جنگلداری ،معدن و
شکار و خدمات مرتبط با تولید قابلیت کاربرد دارد و شامل سایر اشکال
خدمات نمیشود.

822

عالوه بر این موارد ،این موافقتنامه جامع ،چهارچوب مناسبی را برای حمایت
از سرمایهگذاری ایجاد کرده است که مقررات مربوط به حل و فصل اختالفات
میان دولت و سرمایهگذار را روشن کرده و بهبود بخشیده است و سیستم
الزامآوری برای حل و فصل اختالفات بین دولت و سرمایهگذار پیشبینی شده
است.
این موافقتنامه چهارچوب یمانتهای کافی برای امنیت و حمایت کامل در
فسای ش اف و مساوی ،جبران خسارات ،حمایت قانونی از رفتار مصادره و حق
انتقال آزاد منابع  /سرمایهها را پیشبینی کرده است ،لذا این موافقتنامه جامع

822

- AL-Daba, R.M, Getting Ready for the ASEAN Economic Community (AEC),
Philippine Institute for Development Studies, 2015. PP.66-73.
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جدول شماره  :محدودیتهای عمده بر سرمایهگذاری خارجی در کشورهای عضو آ.سه.آن
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 در مواردی که از عالمت (  ) -در جدول است اده شده است به منزله ان است که یا اطالعاتی در این حوزه وجود نداشته است و یاقوانین ذیربط در این خصوص سکوت کرده اند.
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0

- OECD, 2014, PP.16-17.
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حملونقل
تا
20

معیارهای یکسان برای رفتار برابر و مساوی و ایجاد امنیت و حمایت کامل برای همه
کشورهای عسو را ایجاد و الزام کرده است.
معیارها استانداردهای رفتار ملی که بر رفتار مساوی بین سرمایهگذاران خارجی و داخلی
داللت دارد ،اغلب در قوانین سرمایهگذاری ،البته نه ورت طبیعی  /خودکار ،میآید .این
رفتار اغلب با است نا اتی در حوزه امنیت ملی و اهداف توسعهایی و بهداشت عمومی یا
حمایتهای زیست محیطی مواجه میشود.
کشورهای مالزی ،تایلند و میانمار ،در میان کشورهای این حوزه ،ا ل رفتار ملی را قبول
نکردهاند .قانون اساسی میانمار حمایت در برابر رفتار تبعیضآمیز را رفاً به شهروندان این
کشور عطا کرده است .مالزی قانون سرمایهگذاری جامع ندارد و مقررات سرمایهگذاری در
قوانین و مقررات بخشی تشریح شده است .ا ل رفتار غیرتبعیضآمیز در قوانین آن کشور
نیامده است و حمایت از حقوق مالکیتی  /داراییها در مواد قانون اساسی آن کشور آمده
است.
در عوض سایر کشورهای عسو این حوزه ا ول رفتار غیرتبعیضآمیز یا رفتار ملی را در
قوانین داخلی خود در کردهاند .قانون سرمایهگذاری ال و

که هم سرمایهگذاری داخلی و

هم خارجی را دربرمیگیرد ،در ماده  62خود تصریح میکند که «سرمایهگذاران در
سرمایهگذاری خود دارای حقوق مساوی هستند و تحت قوانین و مقررات ال و
براسا

معاهدات بینالمللی که ال و

و همچنین

عسو است ،مورد حمایت قرار میگیرند».

ا ل رفتار ملی در قانون سرمایهگذاری مصوب سال  0227اندونزی در شده است و عمده
محدودیتها به سهم سرمایه نقدی سرمایهگذاران خارجی مربوط میشود .ماده  )0(1این
قانون جامع سرمایهگذاری خاطر نشان میکند که دولت «رفتار مشابه را برای سرمایهگذاری
داخلی و خارجی ،با لحاا منافع ملی ،تدار

میکند ».بت /تصویب فعالیتهای اقتصادی

داخلی و خارجی با یه شیوه و توسط یه هیأت ارزیابی میشود .فهرست من ی بهطور
منظم بازنگری خواهد شد و شامل مواردی خواهد شد که مالکیت سرمایه سهمی/نقدی
خارجی در آنجا محدود است.

828

828

-OECD, OECD Investment Policy Review: Indonesia, OECD Publishing, Paris, 2010.

در فیلیپین عمده محدودیتها درخصوص سهم سرمایه نقدی خارجی و مالکیت بر زمین
باقی مانده است و این نکته در قانون اساسی آن کشور مصوب  0137تصریح شده است و
هرگونه تهییری در این خصوص ،مستلزم تهییر مواد مرتبط در قانون اساسی آن کشور است.
بر پایه ماده  88قانون اساسی آن کشور زمین ،آب و منابع معدنی در کنترل دولت است .در
ویتنام ،با ادغام دو قانون سرمایهگذاری داخلی و خارجی و تهیه یه قانون جامع
سرمایهگذاری در سال  ،0222ا ل رفتار برابر توسط دولت تایید شده است.
یکی دیگر از شاخ

مورد توجه در قوانین یا رفتار دولتها در برابر سرمایهگذاران خارجی،

مویوع حمایت از داراییهای سرمایهگذاران خارجی است .بهطور کلی در کشورهای عسو
تسمینهای حقوقی کمتری در مقایسه با سایر کشورهای عسو در

آ.سه.آن ،میانمار و ال و

مورد مصادره  /سلب مالکیت ارا ه دادهاند.

821

بر پایه ماده  7قانون سرمایهگذاری مالزی دولت اقدامی برای ملی کردن یا سلب مالکیت
قانون ،انجام نمیدهد و باید غرامت بر مبنای ارزش بازاری

دارایی ها ،مگر براسا

مالکیت/دارایی پرداخت کند .در این کشور و در غیاب قانون سرمایهگذاری مرتبط با حوزه
خارجی ،حمایت در برابر مصادره  /سلب مالکیت در قانون اساسی آن کشور و
موافقتنامههای بینالمللی سرمایهگذاری تصریح شده است که درجه اطمینان بیشتری به
سرمایهگذاران می دهد.
بر پایه ماده  08قانون اساسی مالزی سرمایهگذاران داخلی و خارجی در برابر مصادره
داراییها بدون پرداخت غرامت منص انه برابر هستند .قانون تصاحب زمین شرایطی را تعریف
کرده است که براسا

آن مصادره قانونی زمین میتواند رخ دهد.

در ویتنام و قبل از تصویب قانون سرمایهگذاری واحد ،ت اوت آشکاری در رفتار با
سرمایهگذاران داخلی و خارجی وجود نداشت ،اگرچه دو قانون در این حوزه وجود داشت .در
واقع در قانون سرمایهگذاران سال  0113در ویتنام حمایتهای مشابهی برای سرمایهگذاران
داخلی و خارجی در حوزههای مصادره غیرقانونی و حمایت از حقوق مالکیت بر داراییهای

2. 821- Sallehuddin M., Critical Issue on Investment Law Harmonization within ASEAN, 2012, Chapter

اعمال میشد .قانون سرمایهگذاری سال  0222ویتنام همان مسیر قانون قبلی را در حمایت
از مصادره و مکانیزمهای جبران خسارت دنبال کرد.
کشور ال و

هم حمایتهای الزم را در برابر مصادره در راستای معیارهای  /استانداردهای

بینالمللی مورد قبول اعمال نموده است .اگرچه مکانیزم جبران خسارت در این کشور تا
حدودی حاوی ابهام است ،چراکه در این رفتار جبران خسارت «با ارزش واقعی حاکم بر
قیمت بازار در زمان انتقال »822تاکید شده است ،در حالیکه بهترین رفتار جبران خسارت
مبتنی بر ارزش دارایی بازار در زمان تصمیم به مصادره است.
در این کشور (ال و ) داراییهای سرمایهگذاران داخلی و خارجی هم به وسیله قانون اساسی
و هم قانون ارتقاء سرمایهگذاری

826

مورد حمایت قرار گرفته است .سرمایهگذاران میتوانند

آزادانه درآمدهای خود را از طریق نظام بانکی به خار منتقل کنند .این رفتار مبتنی بر
انتقال آزادانه سود به خار  ،تقریباً در همه کشورهای حوزه آ.سه.آن وجود دارد .البته در
تایلند و مالزی برخی کنترلها در حوالههای ارزهای خارجی وجود دارد و در میانمار حق
انتقال آزادانه سرمایه به خار از کشور ،مشروط به تاییدیه دپارتمان مدیریت ارزهای
خارجی

827

گذاشته شده است.

823

در قانون جدید سرمایهگذاری خارجی میانمار اشاره شده است که دولت متحده

821

بنگاههای اقتصادی تشکیل شده بر پایه قانون را بر پایه ا ول قراردادی یا ا ول بسط داده
شده قراردادی ،ملی نخواهد کرد .این تعریف رفاً ملی شدن را پوشش میدهد و سایر
اشکال رفتار دولتها نظیر مصادره غیرمستقیم و نظایر آن را شامل نمیشود .در عین حال به
حق جبران خسارت هم اشاره نمیکند.
بر پایه موافقتنامه جامع سرمایهگذاری ،سرمایهگذاران حوزه آ.سه.آن میتوانند اختالفات
خود با دولت میزبان را از طریق مراجعه به دادگاه داخلی یا داوری بینالمللی که شامل
822

-Time of transfer

826

- Investment Promotion Law

827

- Foreign Exchange Management Department.

823

- OECD, OECD Investment policy review: Myanmar, OECD Publishing, Paris, 2014
821

- The Union Government

مراجعه به مرکز بینالمللی حلوفصل اختالف سرمایهگذاری  -ایکسید) (ICSIDیا قوانین
کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بینالمللی ،آنسیترال ) (UNCITRALیا هر قاعده
خاص مورد ت اهم توسط طرفهای اختالف ،حلوفصل نمایند .سایر روشهای حلوفصل
اختالفات نظیر میانجیگری ،مشاوره ،مصالحه و مذاکره هم مورد پذیرش قرار گرفته است.

802

باید توجه داشت که اگرچه این مکانیزمها ،بهویاه داوری ،در موافقتنامه جامع سرمایهگذاری
ذکر شده است ،لیکن هنوز اختالفاتی در رفتار کشورهای این حوزه وجود دارد .برای م ال
دولتهای سنگاپور و مالزی ارجاع به داوری برای حلوفصل
اختالفات تجارت و سرمایهگذاری را تشویق و تصریح میکنند.

800

اما برخی دیگر از این

کشورها نیز دسترسی کافی برای است اده از مکانیزم داوری را فراهم نکردهاند .برای م ال
میانمار و ویتنام هنوز عسو ایکسید) (ICSIDنشدهاند ،و دولت ویتنام تنها کنوانسیون
واشنگتن را امسا کرده است ولی هنوز آن را تایید و تصویب نکرده است .دولت اندونزی هم
در سال  0227مکانیزم حلوفصل اختالفات از طریق داروی بینالمللی را مورد پذیرش قرار
داده است .دولت ویتنام هم در قانون سال  0112با اعمال برخی ا الحات ،و ش اف کردن
برخی مواد قانون سرمایهگذاری سال  ،0137بر ارجاع به داوری بینالمللی در کنار سایر
روشهای حلوفصل اختالفات ،نظیر محاکم قسایی و داوری ویتنام تصریح کرده است.
ر یوجمهور میانمار در سال  0208اعالم کرده است که دولت در حال تدار

نظام داوری

است که در مسیر معیارها  /استانداردهای پذیرفته شده بینالمللی باشد و در حال ا ال
رژیم داوری براسا

مدل قانونی آنسیترال ) (UNCITRALاست .در سال  0208دولت

میانمار با پذیرش کنوانسیون  0123نیویور

به دادگاههای داخلی این کشور اجازه داد تا به

اجرای احکام داوری بینالمللی متعهد باشند.

 -802برای اطالع بیشتر در این خصوص رجوع کنید به:
- Mistura, Fernando, “Bilateral FDI flow and the OECD Regulatory Restrictiveness Index: A gravity
model approach’, OECD, working paper, 2015.

 -800برای اطالع بیشتر در این مورد رجوع کنید به:
- Wong J., on Legal Harmonization within ASEAN, the Singapore Law Review, march 2016.

دولت ال و

تنها کشور عسو آ.سه.آن است که اجازه مراجعه به داوری داخلی و بینالمللی را

به سرمایهگذاران خارجی نداده است .به جای آن ،دولت ال و

کمیتهایی برای حلوفصل

اختالفات اقتصادی  ،که مسیر جایگزینی به نظام قسایی آن کشور است ،را طراحی کرده
است .بر پایه این رویه ،حلوفصل اختالفات میتواند از طریق مذاکره دوستانه و راهحلهای
مدیریتی این کمیته ورت پذیرد .بهمنظور در

ش افتر فرایندهای حقوقی کشور در حوزه

آ.سه.آن در جدول شماره دو برخی از این شاخ های مهم در کشورهای منتخب این حوزه
گزارش شده است.

جدول شماره  : 312حمایتهای تضمین سرمایهگذاری در کشورهای منتخب آ.سه.آن
کشور

وجود قانون

ا ول رفتار ملی

رهیافت

حمایت در

تسمین

امکان دستیابی به

پذیرش ایکسید

الحاق به

سرمایهگذاری که

– عدمتبعیض

فهرست

برابر

انتقال آزاد

داوری

و کنوانسیون

موافقتنامههای

هم داخلی و خارجی

مصر در

من ی

مصادره

منابع بر

سرمایهگذاری بر

در

بینالمللی

را پوشش دهد

قوانین

پایه قانون

پایه قانون

مورد داوری

سرمایهگذاری شامل

کامبو

بله

بله به جز زمین

بله

بله

بله

نیویور

دوجانبه و معاهده
تجارت آزاد
بله اما ناق

بله

است
ال و

بله

بله

-

بله

بله

نه

عدم عسویت در

بله

ایکسید
اندونزی

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

مالزی

نه

نه

-

بله

بله

بله

بله

بله

میانمار

دو قانون جداگانه

نه

بله /اما

بله اما کامل

بله

بله ولی غیرش اف

عدم عسویت در

بله

سرمایهگذاری

ناکافی

نیست

داخلی و خارجی

است

ایکسید
عسویت در
کنوانسیون
0208

فیلیپین

دو قانون

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

سرمایهگذاری
تایلند

دو قانون

نه

بله

سرمایهگذاری

بله اما کامل

بله

بله

نیست

امسای ایکسید

بله

اما تصویب
نشده است

ویتنام

بله

بله

بله

بله

بله

بله

عدم عسویت در

بله

ایکسید

هنگ كنگ

هنه کنه با تعریف "یه کشور ،دو نظام "808که در قانون اساسی آن کشاور آماده اسات،
یکی از کشورهای با درجه آزادی باال و حداقل مداخله دولت است .دولت هنه کناه نظاام
پذیرش سرمایه گذاری خارجی خاود را ناه باا اهادای مشاوق هاای خااص و ناه باا اعماال
محاااااااااااااااادودیت هااااااااااااااااای خاااااااااااااااااص ماااااااااااااااادیریت
میکند .نظام رفتاری غیر تبعیض آمیز در قانون سرمایه گذاری آن کشور ذکر شاده اسات و
هیچ قانون جداگانه ایی برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی ندارد (جداسازی نکرده است) .
هنه کنه یه بندر آزاد محسوب می شود که هیچ گونه مالیات و تعرفاه گمرکای نادارد .
* Source: OECD, 2014, p.45.- one – country , two System

تنها چهار قلم کاالیی نظیر الکل سنگین
الکل متلیه

802

801

 ،تنباکو  ،فاراورده هاای ن تای هیادروکربنی و

مشمول مالیات و عوارض می شوند .

شرکت های خارجی ،دفتر نمایندگی آنها و شعبه شرکت های خارجی به آساانی و همانناد
ترتیبات شرکت های داخلی ،می توانند بات شاوند و محادودیت ماالکیتی وجاود نادارد و
مدیران این شرکت ها می توانند خارجی باشند. 806
قانون تجارت و قانون شرکتی این کشور شبیه انگلستان است و مقررات تشاکیل سارمایه در
آنها واحد است  .هدف از جذب سرمایه گذاری خارجی در این کشور ایجاد تولیادات جدیاد
یا بهبود کی یت آنها ،ورود و فن آوریهای فرآیندها  ،طراحی و مدیریت تعریف شده است .
نقل و انتقادات

دستورالعمل تمله و ادغام

807

مصوب سال  0130برپایه ا ول و استانداردهای رای تجااری

تدوین شده است  .حق مالکیت بر زمین فقط مخصوص هنه کنگی ها اسات و مای توانناد
آنها را اجاره طوالنی مدت بدهند .بر پایه قانون ،مصادره اموال خصو ی باه جازء باا هادف
منافع عمومی
و براسا

803

 ،رخ نخواهد داد  .چنانچه مصادره ایی رخ دهد  ،این اقدام بر پایه مذاکره

رفتار غیر تبعیض آمیز و مطابق با ا ول و استانداردهای حقوق بین المللی انجاام

خواهد شد  ،و بر این پایه جبران خسارات سریع ،مناسب و مو ر خواهد بود.

حل و فصل اختالفات تجاری و سرمایه گذاری برپایه قوانین موجود از طریق دادگاهها و یا از
طریق مذاکره خصو ی حل و فصل می شود و روش جایگزین برای حل و فصال اختالفاات،
ارجاع به مرکز داوری بین المللی هنه کنه است  ،و عالوه بر ان بر اسا

قانون آن کشور

اختالفات میان دولت و سرمایه گذاران می تواند به داوری بین المللی ارجاع شود .
پو از سال  0117که هنه کنه مویوع حاکمیت چین را بازنگری کرد ،این کشاور عساو
مرکز بین المللی حل و فصال اختالفاات سارمایه گاذاری ( ، )ICSIDکاه باه کنوانسایون
2- Hard Alcohol
- Methylec Alcohol
State , 2012 Investment climate statement – Hong Kong , Bureau of Economic and Business Affairs, June
2012.

- Hong Kong Code in Takeovers and Mergers
- Public Interest

U.S . Department of

4-

واشنگتن مشهور است ،و کنوانسیون نیویورو

مصوب  0123درآمد .در عین حال این کشور

عسو کمیسیون قانون تجارت سازمان ملل  ،آنیسترال ( )UNCITRALاست .
برپایه قانون جدید داوری مصوب سال  0202کاه در ساال  0200اجرایای شاد  ،برخای از
اختالفات قانون داوری این کشور ا ال شد و رژیم جدید مدل قاانونی آنسایترال را جااری
کرد که در عین حال این کشور را به عنوان یه مرکز داوری در سطح منطقه مطار کارده
است .
الزامات اجرايي مشوق ها

بر پایه شعار ا ول "باازار بازرگ  ،دولات کوچاه "801و "هادایت باازار و تساهیل گاری
دولت ، "802دولت هنه کنه هیچ الزام ادراتی یا الازام اسات اده از سااخت داخال را باه
عنوان پیش شرط تاسیو ،ح ظ و نگهداری  ،یا بسط  /توسعه سرمایه گذاری خارجی ندارد.
در عین حال هیچ امتیازی هم برای جذب سرمایه گذاری خارجی نمای دهاد .الزامای بارای
داشتن شریه محلی نیست و یا اجبارکاهش سرمایه گذاری خاارجی در طاول زماان وجاود
ندارد

800

و انتقال تکنولوژی هم الزامی نیست .

حق مالکيت خصوصي و معنوي

قانون و مقررات هنه کنه حق بت  ،ایجاد  ،مالکیات و در اختیاارگیری مناافع ناشای از
سرمایه گذاری را برای شرکت های داخلی و خارجی به رسامیت شاناخته اسات ( باه جازء
محدودیت های ذکر شده در بخش های چهار گانه باال ) .قانون تجارت و قانون شرکت ها در
این کشور پذیرش الزامات قراردادی و حقوق شرکتی را به رسمیت شناخته است .
این قوانین در سازگاری با حقوق مالکیات معناوی تجااری

800

( )TRIPsساازمان تجاارت

جهانی تدوین شده اند .دپارتمان مالکیت معنوی این کشور مسدول بات نشاان هاا  /عال ام
تجاری و حق بت اختراعاات را عهاده دار اسات .در عاین حاال عساویت هناه کناه در
کنوانسیون پاریو در حمایت از مالکیت نعتی ،کنوانسیون برن در حمایت از آ ار هناری و
ادبی و کمیسیون های پاریو و ژنو در رابطه باا کپای رایات جهاانی و شارکت در ساازمان
جهانی مالکیت معنوی موجب تقویت موایاع ایان کشاور در حمایات از ایان حقاوق بارای
بنگاههای بخش خصو ی داخلی و خارجی شده است.
- Big Market, Small Government
Leads , Government Facilitates

Market

-

 . 800منظور الزام به کاهش تدریجی سهم مالکیت خارجی در ترکیب سهمی خویش در طی زمان است.
)- Trade –Related Intellectual Property ( TRIPs

شفافيت نظام مقرراتي

هدف نظام مقررات گذاری هنه کنه ایجاد حداک ر ش افیت در مقررات و رفع نگرانی های
در این کشور کمیتاه رقاابتی باازنگری سیاسات هاا

بخشی خصو ی است .بر این اسا

808

تشکیل شده است که تو یه های مختل ی برای ا ال مقررات ارا ه نموده است  .برای م ال
در سال  0202و پو از یه سال بررسی دولت شش ا الحیه جدید در مورد عمده نگرانای
های بنگاههای کوچه و متوسط به شورای قانون گذاری ارا ه داد که به تصویب رسید.
سرمايه گذاري در بازار سهام

دراین کشور هیچ مانعی برای جریان آزاد منابع مالی نیست  .بدون هیچ گونه محدودیتی در
سیاست های اقتصادی ،جریان کامالً آزاد حرکت سرمایه ،مقررات مناسب و محایط حقاوقی
مطلوب  ،هنه کنه را به یه مرکز مالی بین المللی و منطقه ایی تبدیل کرده است .
سه پایه ا لی بازار سرمایه هنه کنه شامل  ،بانکهای دارای مجوز با فعالیت های محدود و
مشخ  ، 801شرکت های سپرده پذیر

802

و بانه های دارای مجوز

806

می باشند .رفا بانه

های دارنده مجوز ،اجازه باز کردن حساب جاری و سپرده را دارند که شامل  020باناه مای
شوند 02 .بانه دارای مجوز با فعالیت های محدود و مشخ

و  06موسسه سپرده پاذیره و

 60دفتر نمایندگی در این حوزه فعال هستند  .بزرگترین بانه فعال در این عر ه  ،شارکت
بانکداری شانگهای و هنه کنه
شرکت بازار رهنی هنه کنه

807

803

است.

که کامالً دولتی است مسدول توسعه بازار رهن انویه است

.

رقابت شركت هاي دولت و مسئوليت اجتماعي شركت ها

اگرچه این کشور از قواعد اقتصاد بازار آزاد پیروی می کند  ،اماا دولات در برخای از بخاش
های اقتصادی به طور مستقیم حسور دارد ،و برای بایش از نیمای از جمعیات هناه کناه
یارانه مسکن تدار

می کند و عمده خدمات بیمارستانی بزرگ  ،عمده خدمات آموزشای از

دبستان تا دانشگاه دولتی است  .بیشتر سرمایه گذاری ها و بنگااه هاای اقتصاادی در حاوزه

- Competition Policy Review Committee
- Restricted License Banks
Deposit – alking ompa ies
T
C
n
- License Banks
)- Hong Kong & Shanghai Banking Corporation (HSBC
)- Hong Kong Mortgages Corporation (HKMC

های بازار مبادالت سهام  ،شرکت راه آهن و فرودگاه ها دولتی است  .در عین حال حمایت از
حقوق شهروندان و تعریف حوزه های مسدولیت اجتمااعی شارکت هاا و اعطاای جاایزه باه
شرکت های نمونه و تعریف قواعد مشاخ

در ایان بخاش از جملاه اقادامات دیگرتوساط

نهادهای دولتی ذیربط مسدول در این خصوص است.801

جمهوری کره
جمهوری کره ( کره جنوبی ) که به عنوان یکی از اقتصادهای نورهور مطر است و پو از
 0117عسو سازمان همکاری توسعه اقتصادی ( )OECDشد ،از جمله کشورهایی است که
بیشترین محدودیت ها را در حوزه سرمایه گذاری خارجی اعمال کرده بود ،اما بتدری
سیاست ا الحی جدیدی را آغاز کرد که در رشد جذب سرمایه گذاری مستقیم در آن کشور
بسیار مو ر بود .
همانطور که در گزارش فاز اول پروژه مطر شد ،بویاه در خالل سالهای  0117تا 0202
کشورهای زیادی موانع قانونی خود را در حوزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی لهو و ساده
سازی کردند  .اگر چه کره جنوبی در دورههای گذشته و پو از چین بیشترین حجم
ها

محدودیت

را

در

حوزه

این

اعمال

میکرد ،اما در سالها پو از بحران مالی آسیا ت که بیشترین نمود خود را در کشور کره
داشت،

کره

جنوبی

ا الحات

گستردهایی

را

در

جهت

مقررات

زدایی از سرمایه گذاری خارجی آغاز کرد و به رتبه های باال در جمع
کشور های این سازمان ( )OECDدست یافت.882

- Lex Mundi , Giude to Doing Business in Hong Kong , 2014.

 .0برای اطالع بیشتر از سیاست های جذب سرمایه گذاری خارجی در کره جنوبی  ،که در این بخش مورد بحث قرار
خواهد گرفت  ،رجوع کنید به :
Francoise Nicolas , Stephen Thomsen , Mi.- Hyun Bank , Lessons from Investment policy Reform
in Korea, OECD publishing , 2013.

از آنجایی که سرگذشت تحوالت قانونی و مقرراتی حوزه سرمایهگذاری خارجی درکره جنوبی
 ،حا ز اهمیت بود ،لذا کوشش می شود تا یمن تبیین قانون سرمایه گذاری در کره جنوبی،
روند این تحوالت را هر چند مختصر به بح

بگذاریم .شاید این تحوالت را بتوان در دو

مرحله تقسیم بندی نمود.
ابتدا دوره منتهی به سال  0160است که اقتصاد کره جنوبی بشدت به کمه های فنی
ایاالت متحده وابسته بود و از سیاست های جایگزینی واردات پیروی می کرد  .از این دوره به
بعد  ،دولت سیاست فعال توسعه ادرات را در دستور کار قرار داد .در این دوره جدید
سیاست اقتصادی /سرمایه گذاری دولت بر نایع سنگین و شیمیایی

880

متمرکز شد.

متناسب با این تحوالت فرایند ا ال قوانین سرمایه گذاری خارجی و آزاد سازی آن در دهه
 0132آغاز و در دهه  0112شدت بیشتری گرفت .به منظور در

بهتر از روند تحوالت

سیاست گذاری در حوزه مالی و سرمایه گذاری در کره جنوبی ،که حاوی عمده ترین
اقدامات ورت گرفته در این حوزه است  ،شر تحوالت ورت گرفته در این کشور عریه
شده است.
جريان تحوالت در حوزه سرمايه گذاري خارجي
 -0162تصویب قانون تشویق سرمایه خارجی ، 880اجازه مشارکت نقدی خارجی تا  72در د .
 -0160ا ال این قانون (فوق ) و اعمال معافیت مالیاتی برای شرکت های خارجی و رفتار برابر با سرمایه
گذاران داخلی.
-0166ا ال مجدد قانون و اجازه مالکیت ددر د خارجی ،به همراه مشوقهای مالیاتی بیشتر.
 -0172تاسیو اولین منطقه آزاد ادراتی در ماسان.888
 -0178تاسیو دومین منطقه آزاد ادرات در ایری.881
-

دور ا ول کلی مقرراتی بر سرمایه گذاری خارجی با معرفی حوزه های باز  /ازاد برای سرمایه
گذاری مستقیم خارجی به همراه کاهش و یا معافیت انواع مالیات ها و رفع برخی از محدودیت ها
( شامل حداقل الزامات سرمایه گذاری ،الزام ادراتی و نظایر آن).

 -0177اعالم رقم حداقل سرمایه گذاری تا  222هزار دالر آمریکا .
 -0171نایع بیشتری برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی ازاد شد ،اما نایع مبتنی بر  ،فن آوری باال و
کار بر مورد تشویق قرار گرفتند .
)- Heavy and Chemical Industry (HCI
- Foreign Capital Inducement Promotion ACT
- Masan
- Iri

 -0130باز هم نایع بیشتری برای سرمایه گذاران خارجی آزاد شد ،و بر یرورت داشتن شریه داخلی در
طر های با تکنولوژی باال انعطاف ایجاد شد ،و همچنین جهت گیری ادراتی ساده تر شد و حداقل
سرمایه از  222هزار دالر به  022هزار دالر آمریکا کاهش یافت .
-0138تصویب قانون جدید تشویق سرمایه گذاری خارجی و تهییر نگرش از نظام فهرست م بت به نظام
فهرست من ی ورت گرفت .
 -0131آسان سازی رویه های پذیرش /تصویب و ایجاد محدودیت بر خرو سرمایه.
-0132بازنگری در فهرست من ی و با هدف افزایش حسور سرمایه گذاران خارجی در نایع مختلف.
 -0137با بازنگری در فهرست من ی 17 ،در د نایع برای سرمایهگذاری خارجی باز  /ازاد شد .
 -0133بخش بیمهایی برای سرمایه گذاری خارجی باز  /ازاد شد ،فعالیت در حوزه های خدمات دریایی و
تبلیهاتی به ورت محدود باز  /ازاد شد .
 -0131لهو بسیاری از الزامات اجرایی بر سرمایه گذاری خارجی (شامل الزام به ادرات و انتقال تکنولوژی )
و لهو محدودیت های  22در دی برای مشارکت نقدی در سرمایه گذاری خارجی.
 -0112طراحی نظام تصویب  /پذیرش اتوماتیه تقایا های سرمایه گذاری.
 -0110طراحی و معرفی نظام اعالم قبلی بدون نیاز به تصویب طر ها.
 حذف همه الزامات اجرایی قبلی -0118تصویب برنامه پن
بخش های اقتصادی قابل دستر

ساله آزادسازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی که تعداد
را افزایش داد.

 -0112ایجاد  /تاسیو شرکت ارتقاء تجارت و سرمایه گذاری کره جنوبی .
 -0117آزاد سازی سرمایه گذاری خارجی در  001فعالیت خدماتی ( نظیر تولید  /جمع آوری و توزیع برق
با اعمال محدودیت های بسیار کم  ،آزادسازی عمده فروشی کاالهای خانگی)
 -0113قانون جدید ارتقاء سرمایه گذاری خارجی ،882ایجاد مرکز خدمات  /ایستگاه واحد سرمایه گذاری.
 -0111بازگشایی حوزه های جدید برای سرمایه گذاری خارجی ،شامل اجاره و فروش داراییهای واقعی/
مسکن ،خرید و فروش اوراق بهادار ،886پمپ بنزینها و نظایر آن .
معرفی نظام رسیدگی به شکایت (علیه دولت) . تاسیو کمیته سرمایه گذاری مستقیم خارجی . آزاد سازی مویوع چالشی روش ادغام و تملیه. آزادسازی تمله زمین. -دور اجازه مشارکت خارجی ها در بنگاههای عمومی بزرگ و نایع ا لی  /کلیدی .

- Foreign Investment Promotion ACT
- Securities Dealing

ا الحیه

-0222

جدید

بر

قانون

جدید

ارتقاء

سرمایهگذاری

با

هدف

ایجاد

انعطافهای بیشتر و رفع محدودیت های قبلی (فهرست من ی)  ،افزایش مشوقها به ورت تخ یفهای
887

مالیاتی

و تاسیو مناطق سرمایه گذاری خارجی در سال  0111و ایجاد مناطق آزاد تجاری و مناطق

آزاد اقتصادی (. )0228
 -0228مرکز خدمات سرمایهگذاری کره جنوبی (ایستگاه واحد) به " سرمایه گذاری درکره" تهییر نام داد.
 -0226تعریف سرمایه گذاری خارجی بسط یافت و شامل موسسات غیر انت اعی هم شد .
 -0202آخرین ا الحیه اعمال شده بر قانون سرمایه گذاری خارجی قدرت بیشتری را به نظام رسیدگی از
883

شکایات

(  )OIOداد.

هماااانطور کاااه در ا اااالحات بااااال مالحظاااه مااای شاااود ،فرآیناااد آزاد ساااازی حاااوزه
سااارمایه گاااذاری خاااارجی در کاااره جناااوبی بتااادری از دهاااه  0132آغااااز شاااد و
ایاان فرآینااد تااا سااالهای اخیاار اسااتمرار داشااته اساات .سااقف رقاام ساارمایه گااذاری
بعناااوان یکااای از معیارهاااای پاااذیرش  ،از رقااام  222هااازار دالر باااه یکصاااد هااازار
دالر کااااهش یافااات .در عاااین حاااال در ساااال  ،0138دو قاااانون تشاااویق وامهاااای
عماااومی و نظاااارت و همچناااین قاااانون نظاااارت بااار سااارمایهگاااذاری خاااارجی در
قالااب یااه قااانون جدیااد تحاات عنااوان قااانون تشااویق ساارمایه گااذاری خااارجی
یکپارچاااه شاااد  ،کاااه از ویاگااای هاااای مهااام آن کااااهش نقاااش دولااات در ایااان
عر اااه باااود 881.تهییااار از فهرسااات م بااات باااه من ااای یکااای دیگااار ازدساااتاوردهای
این قانون بود.812
این فهرست من ی در سال های مت اوت مورد بازنگری قرار گرفت و تا حد ممکن محدود و
ساده شد و در عین حال سیاست های جذب سرمایه گذاری در حوزه های نعتی با
تکنولوزی باال مورد تشویق قرار گرفت .ساده سازی رویه های پذیرش از طریق نظام تصویب
اتوماتیه  ،قواعد غربالگری و پذیرش را ش اف و ساده کرد .در سال  0118برنامه پن ساله
ازاد سازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی اجرایی شد و بخش عظیمی از بخش ها برای

- Tax Breaks
)- Ombudsman System (OIO

- Francoise Nicolas, and Stephen Thomsen, Ibid, p. 14.
 برای اطالع بیشتر در این خصوص رجوع کنید به :- Ahn, Chong Young; “New Direction of Koreas Foreign Direct Investment in the Multi – Truck FTA Era,

OECD, 2015, pp.27-28

سرمایه گذاران خارجی ازاد شد و از فهرست محدویت  001فقره ایی  ،قریب  080عنوان
حذف شد.
در این میان مالیات شرکتی برای بنگاه های سرمایه گذاری خارجی کاهش یافت  ،مالکیت
خارجی بر زمین اسان تر شد و رویه های پذیرش ان ساده تر گردید .جذب سرمایه گذاری
ژاپنی ها بویاه در بخش اتومبیل  /خودرو  ،نایع الکتریسته و الکترونیه و نایع ماشینی
هدف گذاری شد.
اگر چه در زمان وقوع بحران های مالی در سالهای  0177تا  13محدودیت های بیشتری در
حوزه غربالگری سرمایه گذاری خارجی رخ داد  ،اما الزاماً بدلیل الحاق کره جنوبی به سازمان
همکاریهای توسعه اقتصادی ( ، )OECDزمینه باز شدن و آزاد شدن قواعد سرمایه گذاری
خارجی به مورد اجرا گذاشته شد.
در سال  0220که قانون جدید سرمایه گذاری خارجی به مرحله اجرایی رسید ،بر طرف
کردن دو مشکل عمده هدف گذاری شده بود .نخست انعکا

تهییرات حا له در بازار از

طریق بسط تعریف سرمایهگذاری خارجی و معرفی نظام مناطق سرمایه گذاری خارجی بود.
مویوع دوم بهبود محیط سرمایهگذاری و تقویت نظام پیگیری از طریق منعطف کردن
الزامات پذیرش و رسیدگی به شکایت سرمایه گذاری و نظایر آن بود. 810
همزماااان باااا تکامااال باااازار و تحاااوالت جدیاااد در عر اااه محااایط اقتصااااد باااین
المللااای دولااات کاااره جناااوبی در ساااال  ،0226مجااادداً تعریاااف سااارمایه گاااذاری
خاااارجی را باااازبینی کااارد و سااارمایه گاااذاری در نهادهاااای پاوهشااای غیااار انت ااااعی
را وارد کااارد  ،و در آخااارین ماااتن باااازنگری شاااده قاااانون در ساااال  0202اجاااازه
داده شااده تااا امااال

و زمااین هااای عمااومی و دولتاای بااه ماادت بیشااتری اجاااره

داده شاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااود ،و باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
شااارکت هاااایی کاااه قصاااد سااارمایه گاااذاری مجااادد و گساااترش فعالیااات خاااود را
داشتند ،کمه های نقدی بالعوض

810

اهدا می شد.

- Jasmine Jeon, and Hangeul Jung; “Korea “ , The Foreign Investment Regulation Review, Editor,
Brian A. Facey, Fourth Edition, 2016, PP. 173-184.
- Cash Grants

همانطور که مالحظه می شود سیاستهایجذب سرمایهگذاری خارجی کره جنوبی ،نسبت
مستقیمی با سیاستهای عمومی و برنامههای توسعه آن کشور داشت و متناسب با سیاست
های آزاد گرایانه ،قوانین و مقررات سرمایه گذاری هم ساده تر و ش افتر شد.

قانون سرمايه گذاري چين

دولت چین به منظور تسهیل ،ساده سازی و ش اف نمودن حوزه عملکرد قانونی و اجرایی
خود در حوزه سرمایه گذاری در سال  0202تصمیم گرفت تا ا الحاتی را در قانون سرمایه
گذاری خارجی خود به وجود آورد .اساساً این یکی از اقداماتی بود که در جهت مقابله با نرخ
رشد نسبتاً پایین و دور از انتظارات اولیه در چین ورت گرفت و هدف از آن حذف عدم
818

قطعیت ها

در قانون سرمایه گذاری آنها بود .این کار توسط وزارت بازرگانی چین

811

ورت گرفت و هدف ا لی آن کاهش هزینه های مدیریتی سرمایه گذاری درچین از طریق
ایجاد بات و ش افیت و پیش بینی پذیری کار برای سرمایه گذاران خارجی بود.812
مهمترین تهییرات پیشنهادی این قانون در مقایسه با ترتیبات قبلی به شر ذیل است:
جايگزين سه قانون قبلي

در حال حایر سه قانون بر سرمایه گذاری خارجی چین حاکم است-0 : 816قانون جمهوری
خلق چین در مورد مشارکت در سرمایه سهمی شرکت های مشتر

چینی -خارجی

-0قانون جمهوری خلق چین در خصوص شرکت های سرمایه گذاری مشتر

817

.

تعاونی

چینی -خارجی -8 .813قانون جمهوری خلق چین در خصوص نحوه مالکیت کامل بنگاههای
خارجی.
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- Uncertainties
)- Ministry of Commerce of China (MOFCOM
- Han Kun Corporate Team; Foreign Direct Investment Law, Legal Commentary, China Practice,
September 9, 2016.
- Davis Wong, Melody Dung; Status of the New Foreign Investment law, Simmons& Simmons
Lexical, 2015.
- Law of PRC on Sino – Foreign Equity Joint Ventures
- Law of PRC on Sino-Foreign Co-operative Joint Ventures
- Law of PRC on Wholly Foreign-owned Enterprises

قانون جدید و یکپارچه سرمایه گذاری خارجی به این معنی پایان اقدامی خواهد بود که
سرمایه گذاری خارجی در چین به شکل  /نوع سرمایه گذاری بستگی داشته باشد( ،اینکه
سرمایه گذاری خارجی بر پایه مالکیت کامل سرمایه گذاری خارجی بنا شده است ،یا به
ورت خواهد گرفت و یا سرمایه مشتر

ورت سرمایه گذاری مشتر

بر پایه ترتیبات

قراردادی باشد).
در این ورت بنگاههای سرمایه گذار خارجی در چین باید خودشان را با الزامات حاکمیت
شرکتی

822

که در قانون شرکتی چین

دارای مالکیت فردی /اشخاص

828

820

و قانون مشارکت

820

چین و یا قانون بنگا ههای

سال  0111تطبیق دهند.821

رفتار ملي

بر پایه رژیم حقوقی حاکم ،بنگاههای اقتصادی سرمایه گذاران خارجی باید مجوز دولت را
اخذ کنند ،درحالی که عمده این مصوبات /تاییدها برای بنگاههای داخلی لزومی ندارد.در
عین حال بنگاههای خارجی باید بر پایه سه قانون پیش گ ته قبلی اقدام کنند ،که این
قوانین در مواردی با م اد قانون شرکتی چین تناقض داشت.
بر پایه این قانون جدید ،سرمایه گذاران خارجی دیگر مشمول رژیم های مقرراتی -حقوقی
جداگانه ایی در قیا

با سرمایه گذاران چینی نیستند ،و شبیه سرمایه گذاران چینی عمل

خواهند کرد .بر این اسا
پروژه

822

سرمایه گذاران خارجی بر پایه ا ول رفتاری ملی قبل ازتاسیو

عمل خواهند کرد و دیگر نیازی به درخواست اخذ مصوبه از دولت چین نخواهند

داشت ،مگر آنکه پروژه سرمایه گذاری آنها در فهرست من ی

826

قرار داشته باشد.827

فهرست منفي

 Corporate Governance Requirement- Company Law of PRC
- Partnership Law of PRC
- PRC on Individual Proprietorship Enterprises
- Shu-Xu Jia; “On the Improvement of China’s Legal System of FDI”, Journal of Political and Law,
Vol. 8, No. 4, 2015, pp. 293-300.
- Pre – Establishment National Treatment Principle
- Negative List
- De Brawn Blackstone Westbrook; China to Introduce Major Foreign Investment Law Reform, 2016,
pp. 1-2.

در شرایط کنونی سرمایه گذاران خارجی در چین باید بر پایه کاتالوگ راهنما

823

عمل کنند،

که بخش های مختلف نایع را در سه مقوله شامل« :تشویق شده« ،»821محدوده شده»862
و یا «ممنوع شده "860تقسیم بندی کرده است .اما بر پایه قانون جدید پیشنهادی فهرست
نایع تشویق شده حذف شده اند و رفاً نایع محدود شده یا ممنوع شده باقی مانده اند.
این اقدام به این معنی است که سرمایه گذاری خارجی که در فهرست من ی قرار ندارند نیاز
به اخذ مجوز ندارند و قادر خواهند بود تا به طور مستقیم سرمایه گذاری خود را در اداره
نعت و تجارت بت کنند .اگر چه هنوز این فهرست من ی منتشر نشده است.
بر پایه رژیم جدید حقوقی ،رویه جاری لزوم اخذ پذیرش /مصوبه مورد به مورد بر طرف شده
است و رفاً تعهد گزارش دهی باقی مانده است .سرمایه گذاران خارجی یا بنگاههایی که در
آن توسط خارجی ها سرمایه گذاری ورت گرفته است  ،باید سی ( )82روز پو از تاریخ
سرمایه گذاری خود ،گزارش خود را مبنی بر سرمایه گذاری اولیه ارایه دهند ،که شامل
برخی رویدادهای خاص نظیر سهم نقدی قابل انتقال و میزان سهام خریداری شده خواهد
بود.
تعريف سرمايه گذاري خارجي

تعریف جدید از «سرمایه گذار خارجی» برای اولین بار مبین م هوم کنترل واقعی

860

(یا

کنترل مو ر )868بر پایه «م اد مندر در فرم »861است .این تعریف به این معنی است که
هر بنگاه چینی مشمول محدودیت هایی در مورد سرمایه گذاری خارجی خواهد شد که در
آن اشخاص یا بنگاههای خارجی در ترکیب هیات مدیره کنترل دارند و یا ررفیت اعمال
کنترل را بر پایه ترتیبات قراردادی

862

خواهند داشت .به ویاه این قانون جدید سقف

تعهدات حقوقی سرمایه گذاران خارجی و بنگاههای سرمایه گذاری خارجی را تعیین می
کنند.
در این قانون سرمایه گذاران خارجی به ورت گسترده ای به این شر تعریف شده اند-0 :
اشخا ی که از شهروندان چین نیستند-0 ،بنگاههای اقتصادی که بر پایه قانون شرکتی
- Guidance Catalogue
- Encouraged
- Restricted
Prohibited- De Facto Control
- Effective Control
- Substance Over Form
- Contractual Arrangements

تشکیل شده اند-8 ،ارگانهای دولتهای خارجی-1 ،نهادهای بین المللی و -2بنگاههای داخلی
که بوسیله یکی از عنا ر باال کنترل می شوند.
در عین حال «کنترل» در این قانون این گونه تعریف شده است -0 :مالکیت در سرمایه
نقدی تا  22در د  -0حق یا قدرت معرفی حداقل نیمی از اعسای هیات مدیره  -8احراز
حق رای به گونه ای که سرمایه گذار را قادر سازد تا ن وذ /ا ر عمده بر سهامداران و یا
تصمیمات هیات مدیره اعمال نماید ،و یا  )1توانایی اعمال تا یر مو ر بر عملیات تامین مالی،
منابع انسانی یا فن آوری از طریق قرارداد ،تراست و یا هر ترتیبات دیگر.
بر پایه رژیم حقوقی موجود ،سرمایه گذاری خارجی بر پایه محل بت شرکت یا ملیت
سرمایه گذار تعیین می شود .بر پایه قانون پیشنهادی جدید و لحاا م هوم «کنترل مو ر»،
این تعریف براسا

ملیتی است که حایز «کنترل کننده مو ر» است .866لذا اعمال مدیریت

و کنترل مو ر بر شرکت مشتر
بر این اسا

در اولویت است.

فعالیت های سرمایه گذاری خارجی در این قانون جدید به ورت بسیط و به

شر ذیل تعریف شده اند و شامل-0 :سرمایه گذاری جدید-0 ،867ادغام و تمله-8 ،863
تهیه و تدار

تامین مالی بلند مدت (بیش از یکسال) بوسیله سرمایه گذار خارجی یا شرکت

های فرعی آنها در چین-1 ،اخذ مجوز برای اکتشاف منابع طبیعی و یا پروژه های زیر بنایی
به ورت ساخت /بهره برداری-2 ،تمله اموال واقعی  /مسکن ،861

-6اعمال کنترل یا

ح ظ منافع آن در یه بنگاه داخلی به گونه ای که از طریق ترتیبات قراردادی یا تراست
872

باشد ،و -7معامالت باال دستی

که به کنترل واقعی یه شرکت چینی بیانجامد و به

سرمایه گذار خارجی منتقل شود.870
درجایی که سرمایه گذار خارجی نهایتاً بوسیله سرمایه گذار داخلی کنترل
میشود ،سرمایه گذار خارجی میتواند از وزارت نعت و تجارت ) (MOFCOMتقایای
شناسایی به عنوان سرمایه گذار چینی نماید ،و آن در شرایطی است که آن شرکت خارجی
- Ken Davies; China Investment Policy, OECD, Working Paper on international
Investment, 2013, pp. 28-34.
- Green-Field Investment
- Mergers and Acquisation
- Acquisation of Real Property
- Offshore Transactions
- Ken Davies, OECD. Ibid, p. 43.

تقایای تصویب سرمایه گذاری در نعتی را بدهد که در فهرست «محدود شده» طبقه
بندی شده است .با این وجود قانون جدید به روشنی مشخ

نکرده است که اگر این

شناسایی به عنوان سرمایه گذار چینی انجام شد ،به طور دقیق همانند یه سرمایه گذاری
چینی با آنها رفتار خواهد شد؟ فراتر از این معلوم نیست که آیا شناسایی به عنوان یه
سرمایه گذار چینی به آنها اجازه می دهد تا در نعت «ممنوع شده» مندر در فهرست
من ی وارد شود یا خیر؟
بر پایه قانون پیشنهادی جدید ،مقررات حقوقی ساختار واحدهای با منافع متهییر

870

)( (VIEیعنی جایی که سرمایه گذار خارجی کنترل بنگاههای داخلی را از طریق ترتیبات
قراردادی در اختیار می گیرد) به رسمیت شناخته خواهد شد.878
ارزیابی موسع مویوع امنیت ملی در قانون پیشنهادی جدید چین در شده است .بر این
اسا

دولت قادر خواهد بود تا مویوع امنیت ملی را در مورد هر سرمایه گذاری خارجی که

ممکن است به امنیت ملی چین آسیب برسانند یا احتمال آسیب در آنها برود ،اعمال نمایند.
در حالیکه بر پایه قانون جاری ،ارزیابی مویوع امنیت ملی رفاً در ارتباط با معامله یا
فعالیتی اقتصادی است که سرمایه گذاران خارجی قصد دارند تا کنترل شرکتهای چینی در
فعالیت های مشخ

بخش های نعتی (نظیر بخش نظامی ،زیر بناها ،کشاورزی ،انرژی و

حمل و نقل) را در اختیار بگیرد.

ارزيابي قانون جديد سرمايه گذاري خارجي چين

قانون سرمایه گذاری خارجی در چین درطی سالهای اخیر از سوی نارران بین المللی،
محققان و شرکای تجاری بزرگ آنها مورد نقد و ارزیابی مستمر قرار گرفته است .این ارزیابی
ها و انتقادات عمدتاً حول مویوعاتی بوده است که بازتاب دهنده نگرانی های سرمایه گذاران
خارجی و دولت های متبوع آنها بوده است .در این قسمت یمن انکه مهمترین رویکرد های

)- Variable Interest Entity (VIE
 .واحد با منافع متغیر ) (VIEبر پایه استانداردهای مالی امریکا ) (FASBبه واحد هایی اشاره دارد که سرمایه
گذار کنترل منافع ان واحد را عهده دار است و این کنترل بر مبنای داشتن اکثریت حق رای نیست.

این قانون جدید را مرور می کنیم ،به طور همزمان انتقادات مطروحه بر ان را هم بررسی
خواهیم کرد.871
یکی از ابهامات موجود مطروحه درباره تعریف مبهم و احتماالً تبعیض آمیزی است که در
فصل دوم قانون سرمایه گذاری خارجی چین قابل ردیابی است.
مواد  01و  02این قانون بدنبال تعریف واحدهای سرمایه گذاری خارجی است .این مواد
می

تالش

کند

تا

نشان

دهد

که

سهم

/

در دی

از

سرمایه گذاری اهمیتی ندارد  ،و هر شرکتی با سرمایه گذار خارجی بعنوان بنگاه سرمایه
گذار خارجی

872

) (FIEشناخته می شود .باید توجه داشت که این برداشت با رژیم مورد

پذیرش در قانون بنگاههای با سرمایه گذاری مشتر

نقدی چینی -خارجی

876

)(EJV

ت اوت دارد .در قانون اخیر در بنگاههای اقتصادی که سهم سرمایه گذاران خارجی کمتر از
 02در د باشد به عنوان شرکت سرمایه گذاری خارجی شناخته نمی شود.
این سردرگمی در عین حال موجب بروز ت سیرهای متعدد میان مقامات و نهادهای مختلف
در سطو مختلف شده است.در عین حال ماده  02هم در است اده از واحدهای با منافع
متهیر

877

) (VIEبه عنوان یه مدل سرمایه گذارت سیر پذیر و مبهم است .نکته مهم آن

است که م اد این ماده و اجرای آن باید به گونه ای باشد که به سرمایه گذاری خارجی و
داخلی از این منظر ) (VIEیکسان نگاه کند ،و بین سرمایه گذاری داخلی و خارجی مرز
بندی های مشخصی وجود نداشته باشد.
در ماده  06آمده است که ارزیابی مویوع امنیت ملی برای شرکتهای با سرمایه گذاری
خارجی که در چین حق مالکیت معنوی دارند ت که شامل مالکیت اموال یا حق است اده از
زمین نیز می باشند  ،امری یروری است .از این منظر این ماده دچار ابهام است چرا که
روشن نمیکند برای همه بنگاههای سرمایهگذاری خارجی قابل اعمال است و یا رفاً به
سرمایهگذاری خارجی دارای مالکیت در بخشهای خا ی نظیر دارایی های واقعی

873

هستند

 ،قابل اعمال است .در ورتی که در مورد همه بنگاههای دارای سرمایه گذاری خارجی که از
1- USCBC, US-China Business Council Comment on the Draft Foreign Investment Law
of the people's Republic of China, 2015.
)- Foreign- Invested Enterprise (FIE
)- The Sino – Foreign Investment Equity Joint Venture Enterprise Law (EJV Law
- Variable- Interest Entities
- Real Asset

زمین است اده می کنند ،قابل اعمال باشد ،در این ورت بسیاری از بنگاهها را در بر خواهد
گرفت و مشمول بررسی مویوع امنیت ملی خواهند شد ،و در عین حال این اقدام ررفیت
وزارت نعت و تجارت را برای تصویب سرمایه گذاری خارجی کاهش خواهد داد و تحلیل
می برد.
ماده  03حاوی م اهیم گنه در تعیین میزان و سنجش کنترل بر بنگاه است .برای م ال در
ماده  03 .0 .8از واژه «ا ر مادی »871و در ماده  03 .8از واژه «ن وذ قطعی »832است اده
شده است که تعریف آن سخت است و از ش افیت الزم برخودار نیست.
عمالً زمانی که حتی سرمایه گذاران اقلیت  ،کنترل عملیاتی معنی داری بر بنگاه ندارند،
هنوز می توانند مشمول واژه «ا ر مادی» در تصمیم گیری های بنگاه قرار داده شوند و البته
این اقدام بسته به این است که چگونه واژه ا ر را معنی می کنیم .بویاه این تعریف در
شرایطی که ساختار سهامداری پیچیده است  ،نمی تواند یه راهنمای مطلوب و ش اف باشد.
بر پایه ماده « ، 00دپارتمان های احب الحیت سرمایه گذاری خارجی »830مسدول
ارزیابی مدیریت ورود به بازار هستند .اما این ماده روشن نمی کند که آیا منظور از این
دپارتمان ها  ،وزارت تجارت و نعت ،نهادهای تجاری محلی و استانی مسدول  ،سایر
مقامات دولتی و یا ترکیبی از آنهاست.830
ماده  00که رهیافت فهرست من ی برای سرمایه گذاری خارجی در چین را تعریف کرده
است  ،از ویو کافی در مورد نایعی که مشمول این رهیافت می شوند برخوردار نیست ،و
باید یه تعریف عملیاتی و ش اف از م هوم کلیدی حمایت از مویوع محوری امنیت ملی
ورت بگیرد و در عین حال بخش هایی که مشمول آن نخواهند شد را به روشنی تعریف
کند.
مواد  01تا  06مجدداً لیست های من ی ،ممنوع شده و محدود شده را تعریف کرده است .در
ماده  02تعریف گسترده و ت سیرپذیری را از انواع شرکت های داخلی که از سرمایه گذاری با
طرف های خارجی در نایع ممنوع شده است اده می کنند ،ذکر کرده است .این ماده شامل

- Material Impact
- Decesive Influence
- Competent Foreign Investment Department
- Carey, New Direct Foreign Investment Law, News Alert, Januray 2016.

هر شرکت داخلی می شود که دارای سهم ،سرمایه نقدی ،حق رای ،سهم مالکیتی ،و یا هر
حق دیگری با سرمایه گذار خارجی است و ان را بعنوان شرکت سرمایه گذار خارجی تعریف
کرده است ،که بسیار مبهم و ت سیرپذیر است.
در ماده  06آمده است که آستانه پولی

838

یکی از الزاماتی است که این دسته از شرکت

های سرمایه گذار خارجی را مشمول ارزیابی ورود به بازار می کند ،در حالی که سقف این
آستانه مالی را تعریف نکرده است و رقم آن مشخ
اگرچه تدار

نیست.

فهرست من ی  ،برای سرمایه گذاران خارجی ش افیت عملکردی خواهد اورد،

لیکن برپایه ماده  ، 82اخذ مجوز نعتی در نایع معین نشده
نعت و تجارت الزامی است .بر این اسا

831

در کاتالوگ وزارت

معلوم نیست که کدام دسته از نایع مشمول

اخذ مجوزهای بیشتر می شوند .این امر موجب افزایش زمان اداری و هزینه ها برای سرمایه
گذاری خارجی خواهد شد.
ماده  80واجد این ابهام است که فرایند و دوره ارزیابی ورود به بازار و شا خ

های مو ر بر

آن را به روشنی تعریف نکرده است .برداشت بسیط این ماده در خصوص ارزیابی ورود به بازار
می تواند موجب بروز رفتار تبعیض آمیز شود .حوزه های نگرانی شامل مواردی می شود که
این ماده به مویوع امنیت ملی ،توسعه نعتی و نوآوری تکنولوژی اشاره می کند ،چرا که
این برداشت موسع می تواند فرایندهای ارزیابی و غربالگری را پیچیده و پرهزینه کند.
ماده  88هم در خصوص شاخ

های پذیرش و ورود به بازار بح

می کند و به نحوه

هماهنگی میان دستگاهها در دور مجوزهای نعتی برای ورود به بازار می پردازد که می
تواند ت سیر پذیر باشد ،و از ش افیت کافی برخوردار نیست .تاکید بر ایجاد یه نظام تصویب
خودکار در ماده  ، 82می تواند فرایند دور مجوزها را تسریع کند.
ماده  87هم به طی ی از مقررات و شرایط اشاره می کند که مقامات سرمایه گذاری می
توانند برای ارزیابی شرایط ورود به بازار ( غربال گری ) بر سرمایه گذاران بالقوه خارجی
اعمال کنند .در حالیکه در مواد قبلی در این خصوص تاکید شده است که مقامات مو وف
دلیل هم گونه تصمیم خود اعم از تصویب ،رد و یا تصویب مشروط را به متقاییان اعالم می

- Monetary Threshold
- Unspecified Industries

کنند ،اما این ماده هیچ اشاره ای به اعالم نوشتاری دالیل رد تقایا ندارد و از این حی واجد
ابهام است.
ماده  81اجازه هر گونه ارهار نظر عام و بح
عمومی»

832

می دهد .اما هنوز حوزه های بح

های جمعی را در خصوص مویوع «منافع
«منافع عمومی» در خصوص طرحهای

سرمایه گذاری به ویو تعیین نشده است و از طرفی مویوع حیطه های افشای مسا ل
خصو ی /پنهانی سرمایه گذاری خارجی و میزان حمایت از اسرار سرمایه گذاران روشن
تعریف نشده است.
ماده  - ۱اگر چه این ماده نهاد تصمیم گیر در خصوص ارزیابی امنیت ملی را معرفی کرده
است ،لیکن هنوز مشخ

نیست که آیا این نهاد در چه سطحی (مقامات ارشد مرکزی ،یا

مقامات سطح پایین تر) در این خصوص کار ارزیابی را انجام خواهد داد.
بر پایه م اد ماده  22سرمایه گذاران خارجی مشمول ارزیابی های مرتبط با امنیت ملی
خواهند شد تا معلوم شود که سرمایه گذاری آنها امنیت ملی را به خطر نخواهد انداخت .اما
در این ماده راهنمایی از فعالیت هایی که نشان دهد کدام فعالیت ها مشمول امنیت ملی
خواهند شد ،وجود ندارد.
ماده  28به این مویوع اشاره می کند که مقامات سرمایه گذاری خارجی ،سرمایه گذاران را
ررف مدت  02روز کاری از تصمیم خود درخصوص مویوع ارزیابی امنیت ملی پروژه در
مورد پروژه متقایی سرمایه گذاری خارجی آگاه می کنند .اما اینکه کدام طر ها مشمول
این ارزیابی خواهند بود و یا ایا به ورت نامه رسمی به آنها اعالم شود ؟ تصریح ندارد.
بر پایه م اد ماده  ، 21سرمایه گذاران خارجی که پروژه های آنها مشمول ارزیابی امنیت ملی
می شوند و در حال رسیدگی هستند  ،نمی توانند از تقایای خود برای سرمایه گذاری قبل
از تصمیم کمیته سرمایه گذاری رف نظر کنند .این ماده سایر عواملی را که می تواند بر
تصمیم سرمایه گذار برای رف نظر کردن از انجام پروژه سرمایه گذاری رخ دهد را نادیده
می گیرد.
ماده  72به این مویوع اشاره می کند که مقامات سرمایه گذاری خارجی چین می توانند
معیارهای موقتی یروری

836

را برای حمایت از امنیت ملی و در خالل رسیدگی به پرونده

- Public Interest
- Necessary Provisional Measures

پروژه  ،اعمال نمایند ،اما هی راهنمای روشنی در خصوص انواع این تصمیمات موقتی که
باید توسط سرمایه گذار اعمال شود ،وجود ندارد.
مواد  72تا  11از فصل گزارش اطالعات ،در خصوص الزام شرکت های سرمایه گذار خارجی
بر ارایه اطالعات به مقامات مختلف چینی تاکید می کند .م الً ماده  72به افشای اطالعات
بوسیله شرکتهای داخلی و خارجی اشاره دارد ،اما نظام گزارش دهی و راهنمای آن بدقت
تعریف نشده است.
در ماده  10دامنه اطالعات مورد نیاز برای گزارش دهی  ،بویاه در بخش دوم از این ماده ،
آمده است که شامل «منبع سرمایه گذاری» ( محل ورود منابع ) است .بخش پنجم از همین
ماده بر ارایه اطالعات حسابرسی شده مالی تاکید دارد .در این حالت تنوع و تک ر مقامات
دولتی که به این اطالعات نیاز دارند ،اعم از سازمان مالیاتی ،سازمان دولتی نعت و
تجارت

837

) ،(SAICوزارت تجارت ،اداره آمار ملی ،اداره دولتی ارزهای خارجی ،وزارت

دارایی می شود که موجب افزایش هزینه های بنگاههای سرمایه گذاری خارجی خواهد شد.
این در حالی است که در ماده  11بر ارایه گزارشات فصلی هم تاکید شده است.
فصل ه تم که به حمایت از سرمایه گذاری می پردازد ،بویاه در ماده  000به «منافع عمومی
جامعه »833برای احتمال مصادره پروژه اشاره می کند  ،که از یه سو این واژه به خوبی و
ش اف تعریف نشده است  ،و از سوی دیگر در مورد نوع ارز بازپرداختی جبران خسارات در
ورت مصادره ویو ندارد.
در فصل هشتم به نحوه هماهنگی و هدایت شکایت وا له از سوی سرمایه گذاران در برابر
رفتارها و مقررات دولتی اشاره دارد و هر شکایتی در سطو ایالتی /استانی به مقامات ملی
برای تصمیم گیری ارجاع خواهد شد.
در فصل نهم به مویوع نظارت و بازرسی می پردازد .در ماده  006یمن تعریف مقامات نارر
و

بازرسی

کننده،

به

واژه

«بقیه

دستگاهها»

اشاره

می کند ،که مبین یه واژه باز برای ورود سایر دستگاهها به ورت نامحدودت به مویوع
است .در ماده  080به معیارهای نظارت بر طر های سرمایه گذار خارجی اشاره دارد که در

)- State Administration of Industry and Commerce (SAIC
- Public Interest of Society

آن به ه ت مورد اشاره می کند که سرمایه گذار خارجی باید متعهد به انجام آن شود تا
مشمول تعریف امنیت ملی و منافع عمومی نشود.
در ماده  082به دامنه حوزه های رسیدگی و نظارت می پردازد ،و ماده  010به مکانیزم های
انتشار عمومی آنها اشاره دارد .عدم ویو و ش افیت در خصوص محور های مهم اقالم اماری
و غیر اماری انتشار این اطالعات که می تواند موجب بروز عملیات و کارکرد ش اف برای
سرمایه گذاران خارجی شود ،یروری است.
در فصل دهم و بویاه ماده  017آن ،به تعهد حقوقی

831

سرمایه گذاران برای انتشار اطالعات

حیح اشاره دارد و نحوه اعمال جرایم در ورت نقض ان را تعیین کرده است .برای م ال
عباراتی نظیر «قصور در گزارش دهی به موقع »812و یا «تدار
کننده در گزارش دهی"

اطالعات غلط و گمراه

مشمول این تعهدات و جرایم مرتبط با آن خواهد شد.

فصل یازدهم که به م اد  /مواد تکمیلی می پردازد ،در ماده  ،027سه سال به شرکت های با
سرمایه گذاری خارجی فر ت می دهد تا ساختار سازمانی خود را با قانون تجارت و سایر
مقررات ذیربط بازنگری و ا ال کنند.810

هند
بررسی تحوالت و سیر تکاملی سیاست گذاری در حوزه سرمایه گذاری در کشور هندوستان
نشان می دهد که این تحوالت با سیر نگرش های حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در سطح
جهان دارای یرب آهنه مشترکی است .همانطور که در فصل گذشته /فاز اول ،بح کردیم
در دهه  ،0162سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان ابزاری برای تالش های توسعه ایی
معرفی می شد  ،که بتدری این نگرش تهییر پیدا کرد و از شرکت های بزرگ چند ملیتی
) (TNCsکه عهده دار سرمایه های بزرگ بودند ،بعنوان ناقصان حاکمیت ملی دولتها نام
برده شد.818
- Legal Liabilities
- Falling to Report on Time
- Providing False and Misleading Information
۱

 .برای تحلیل قانون جدید سرمایه گذاری خارجی چین رجوع کنید به :

- Clifford Chance; Draft Foreign Investment Law of the PRC, February 2015.
- Torbjorn Fredriksson, "Forty Years of UNCTAD research on FDI", Transnational corporation,
vol.12, No. 3, December 2003, P.14-53

سپو در دهه  0132با بروز بحران بدهی ها ،دوباره سرمایه گذاری خارجی به عنوان بهترین
شیوه تامین مالی مطر شد و کشورها به سمت تجهیز منابع به ورت غیر قریی

811

پیش

رفتند ،لذا همه توجهات متوجه سرمایه گذاری مستقیم خارجی شد.
در هندوستان و در سال  0178قانون نحوه مدیریت ارزهای خارجی

812

به تصویب رسید که

بر پایه آن محدودیت هایی را برای مالکیت خارجی در بنگاههای اقتصادی ایجاد نموده بود.

قانون توسعه و مقررات نعتی
عمل تجاری

817

816

مصوب سال  0120و قانون انحصار و محدودیت های

در سال  0161محدودیت هایی را ازطریق فعالیتهای بنگاههای سرمایه

گذاری خارجی و یرورت انتقال فناوری سطح باال و تولیدات با جهت گیریهای ادراتی
اعمال می نمود .محدودیت هایی هم در الزام داشتن شریه داخلی وجود داشت (به ورت
سرمایه گذاری مشتر ).
این سیاست ها تا زمان اقدام برای اتخاذ سیاست های باز /لیبرال اقتصادی در دهه 0132
وجود داشت .این تهییر نگرش که در سال  0110به منصه رهور رسید که شرایط سرمایه
گذاری خارجی را تسهیل کرد .در واقع بر پایه این سیاستها ،سرمایه گذاری مستقیم
خارجی در حوزه اولین اولویت انجام ا الحات

نعتی در ژوالی  0110مطر و در

سیاستهای نعتی هندوستان اعمال شد.
براین اسا

 ،سرمایه گذاری خارجی که بتواند موجب انتقال تکنولوژی ،ررفیت های

کارشناسی بازاریابی ،شیوه های نوین مدیریتی و امکان توسعه ادرات را فراهم کند ،دولت
از آن استقبال خواهد کرد.813

- Non-Debt Creating Sources
)- Foreign Exchange Regulation Act (FERA
- Industrial Development and Regulation Act
- Monopolies and Restrictive Trade Practice Act
- Statement on Industrial Policy, Ministry of Commerce and Industry, Handbook of Industrial Policy
and Statistics, 2001.

بعدها و در نشریه ارزیابی اقتصادی سال  0223-1تاکید شده است کهت سرمایه گذاری
مستقیم خارجی یکی از جذاب ترین جریان سرمایه برای اقتصادهای در حال رهور است که
انتظار می رود حامل آخرین قابلیتهای پیشرفته تولید و فناوری باشد.811
این تهییر سیاستها زمینه توجه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تهییر در نگرش به آن
را فراهم کرد .این تهییر نگرش موجب شد تا برخی ا الحات در سیاستهای پیشین ورت
بگیرد.

برخی

از

این

ا الحات

شامل

موارد

ذیل

می شود:
حذف سقف سرمایه سهمی اعمال شده ،لهو محدودیت های اعمال شده در است اده از نام
برندهای خارجی در تولیدات داخلی ،حذف محدودیت های اعالمی در ورود و گسترش
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کاالهای مصرفی ،ممنوع کردن مقررات مرتبط با «تعادل
در ارزهای خارجی» .
به طور همزمان و همگام با سیاست های آزادسازی  ،برخی از محدودیت های اعالم شده در
اجازه سرمایه گذاری پرت وی خارجی در بازار سهام هندوستان بر طرف شد .در این راستا
شرکتهای بزرگ هندی مجاز شدند تا مستقیماً از بازارهای سرمایه بین المللی به تجهیز
منابع بپردازنند.
این اقدامات موجب شد که رقم سرمایه گذاری خارجی در هند که کمتر از یه میلیارد دالر
در دهه  0112بود ت به رقم  02میلیارد دالر در سال  0226و  82میلیارد دالر در سال
 0221برسد .این رقم در جذب سرمایه گذاری در بازار سهام نیز افزایش چشمگیری یافت.
این رقم سرمایه گذاری خارجی در بازار سهام در پایان  0112معادل  0/7میلیارد دالر بود
که در پایان سال  0222به رقم  07/2میلیارد دالر رسید و نهایتاً در سال  0221به رقمی
معادل  061میلیارد دالر رسید .این تحوالت آماری مبین اتخاذ سیاستهای درست در این
حوزه در سالهای  0222و  0220بود.122

- IMF; Foreign Direct Investment in India: Hoe it Be increase, IMF Report, 2007.
- Chalapti Rao K.S.,and Biswajit Dhar, "India’s FDI Inflows, Trends and Concepts",,RIS & ISID,
2011, PP.2-7.

در قانون سرمایهگذاری هند ،هدف از جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را تکمیل سرمایه
داخلی ،جذب فناوری و مهارتها و با هدف تسریع در رشد اقتصادی تعریف کرده است
هیأت ارتقای سرمایهگذاری خارجی هند

120

120

.

) (FIPBمرکب از مقامات دولتی دستگاههای

ذیلالذکر است:
 وزیر دولت ،128دپارتمان امور اقتصادی ،وزارت دارایی ،به عنوان رییو هیات.
 وزیر دولت ،دپارتمان توسعه و سیاستگذاری نعتی ،وزارت تجارت و نعت.
 وزیر دولت ،دپارتمان تجارت ،وزارت تجارت و نعت.
 وزیر دولت ،روابط اقتصادی ،وزارت امورخارجه.
این هیأت میتواند از سایر نهادهای دولتی و مقامات ارشد مؤسسات مالی ،بانهها و
کارشناسان فنی حوزههای تجارت و نعت ،حسب یرورت دعوت به عمل آورد .وزارت
دارایی که مسدولیت هیأت سرمایهگذاری را برعهده دارد ،برای تصویب پیشنهادات
سرمایهگذاری کمتر از  2222کرور روپیه باید مالحظات هیأت را در نظر بگیرد .برای ارقام
باالتر از این (2222کرور) ،پیشنهاد باید به وسیله کمیته امور اقتصادی کابینه مورد بررسی
قرار بگیرد .تقایاهای سرمایهگذاری میتواند به ورت بر خط  /الکترونیکی تکمیل و ارا ه
شود.121
سرمایهگذاری در هندوستان دارای یه لیست من ی است که شامل بخشهای ممنوع برای
سرمایهگذاری میشوند و شامل ،فعالیتهای اقتصادی ،بخت آزمایی ،قماربازی و شرطبندی
شامل کازینو ،ندوقهای بدهی ، 122شرکتهای مالی(غیربانکی)

126

تجارت در حقوق قابل

Atnl Chaturvedi, Consolidated FDI Policy, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of
Commerce and Industry, Government of India, 2016.
120

)- Foreign Investment Promotion Board (FIPB
128

- Secretary of Government

- KPMG; Indian Foreign Investment Policy Reform, November 13, 21015 .
122
- Debt Funds

 :Nidhi Company -126این شرکت ها به بخش مالی غیربانکی هند گ ته می شوند که برپایه  602Aقانون شرکت ها مصوب
 0208هند به رسمیت شناخته شده است و هدف ا لی آنها وام دهی و وام گیری پول بین اعسای خود است.

انتقال توسعهایی

127

) ،(TDRsفعالیت در حوزه مسکن یا ساخت و ساز خانههای روستایی/

کشاورزی ،تولید سیگار و نظایر آن ،فعالیتهای غیرمجاز برای بخش خصو ی م ل انرژی
اتمی و عملیات راهآهن خواهد شد.123
همانطور که دیدیم  ،نظام سرمایهگذاری خارجی در هند به وسیله چندین قانون متعدد و
متک ر مدیریت و هدایت میشود .شاید نخستین و مهمترین این قوانین ،قانون مدیریت
ارزهای خارجی

121

) (FEMAمصوب سال  0111برای همه فعالیتهای مرتبط با

سرمایهگذاری مستقیم خارجی و دستورالعمل خرید سهم برای سرمایهگذاری در حوزه ادغام
و تمله ) (M&Aاست که توسط هیأت مدیریت بازار سهام هند

102

) (SEBIمنتشر شده

بود.
بر پایه اییننامههای این قانون یه «مسیر خودکار»

100

برای سرمایهگذاران خارجی تعریف

شده است که به ورت خودکار مصوبه سرمایهگذاری را دریافت میکنند .در عین حال نظام
کنترلی هند بر پایه تعریف یه فهرستی من ی استوار شده است و سرمایهگذاری خارجی در
برخی از بخشهای معین ،محدود شده است .بر پایه آییننامه فوق سرمایهگذاری خارجی در
حوزههایی نظیر بانکداری و انرژی اتمی از طریق این «مسیرخودکار» ممنوع شده است .در
بخشهایی نظیر مخابرات ،نایع داروسازی ،معدن سقف سرمایه سهمی برای سرمایهگذاران
خارجی تعریف شده است .اگرچه بر پایه قانون نعتی مصوب سال  0120بخشهای نعتی
مشخصی ناگزیر از دریافت مجوز بودند ،اما در سالهای اخیر با اتخاذ سیاستهای آزادسازی
فهرست نایع و بخشهایی که نیاز به اخذ مجوز داشتند ،کاهش یافته است.

100

)- Trading in Transferable Development Rights (TDRs
- Gibson, Dunn, India – Legal and Regulatory Update, May 18, 2016. PP 25-117.
)- Foreign Exchange Management Act of 1999(FEMA
)- Exchange Board of India (SEBI
- Automatic Route. Stock
5

- Sachdev Rohit, Comparing the Legal Foundations of Foreign Direct Investment in India and china:
law and the Rule of Law in the Indian FDI Context, Colum. Bus, 2006, 99. 167-199.

در شرایطی که سرمایهگذاران خارجی نمیتوانند از طریق «مسیرخودکار» مجوزهای خود را
اخذ کنند (بهدلیل محدودیتهای بخشی)ت مجوز هیأت ارتقای سرمایهگذاری خارجی

108

) (FIPBیروری است.
یکی از حوزههای مهم جذب سرمایه گذاران خارجی در نایع متوسط و بزرگ از طریق
ادغام و تمله ) (M&Aاست .تا سال  ،0226چنانچه سرمایهگذاران خارجی قصد داشتند تا
از این طریق کنترل و مدیریت شرکتهای هندی را در اختیار بگیرند ،ناگزیر بودند مجوز
هیأت سرمایهگذاری خارجی ) (FIPBو بانه ذخایر هند

101

) (RBIرا اخذ کنند ت که

زمینهساز مشکالتی در این حوزه بود .لیکن از سال  0226به این سوء اخذ مجوز این بانه
) (RBIکافی است ،102در حالی که تقایای سرمایهگذاران خارجی در بخشهای اقتصادی
محدود شده ،اخذ مجوز هیأت و بانه را نیاز دارند.106
دولت هند در آزادسازی و سادهسازی نظام سرمایهگذاری و تجاری خود طی سالهای اخیر
تهییرات زیادی را در رژیم سرمایهگذاری و تجاری خود ایجاد کرده است .برای م ال در سال
 0200دولت هند سیاستهای تجاری خود را در راستای انطباق با قواعد سازمان تجارت
جهانی بازنگری کرد .در اوریل سال  0202سیاستهای تجارت خارجی خود را برای دوره
 0202تا  0202بازنگری کرد ،و در همان سال  0202سیاستهای یکپارچه سرمایهگذاری
مستقیم خارجی را بازنگری ،ا ال و منتشر کرد.

107

ا الحات عمده ورت گرفته در

حوزه سرمایهگذاری خارجی در ادامه مورد بح قرار خواهند گرفت.
همانطور که دیدیم مسیر هدایت سرمایهگذاری خارجی در هند از «مسیر خودکار» و «مسیر
دولت» عبور میکند .در مسیر خودکار نیازی به اخذ مصوبه دولت نیست.

رفاً

سرمایهگذاران باید به بانه ذخایر هند ) (RBIرقم سرمایهگذاری خود را ررف مدت  82روز

)- Foreign Investment Promotion Board (FIPB
- Reserve Bank of Indian.

 -102برای اطالع بیشتر در این خصوص رجوع کنید به:
Jitheesh Thilak, Regulating M&A: An Insight into competition Laws in India, International Business Law,
No.161.2004.
- US Department of State, India Investment Climate Statement, 2015, PP. 6-7.

 -107برای اطالع بیشتر در مود جز یات این سیاستها رجوع کنید به:
http:// dipp.nic.in/English/Policies/FDI_Circnlar_2015, and http://dgft.gov.in/exim/2000/ftf 2015-20E.

پو از ورود سرمایه اعالم کنند .اگرچه باید توجه داشت که در بسیاری از بخشها
سرمایهگذاران ناگزیر از تعامل و ارتباط با دستگاههای دولتی هستند! سرمایهگذاری از مسیر
دولتی مستلزم اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط و هیأت ارتقاء سرمایهگذاری خارجی )(FIPB

هستند که متناسب با هر پروژه و مورد به مود مت اوت است.103
وزارت نعت و تجارت ) ،(MOCIدپارتمان ارتقاء و سیاستگذاری نعتی ) (DIPPو سایر
دستگاههای ذیربط نظیر هیأت کنترل آلودگی ،بازر

ارشد کارخانهها ،هیأت انرژی و

شهرداریها (در سطح محلی) در دور مجوزها در مسیر دولتی نقش دارند.
در سال  0200فرایند بررسی تقایاهای سرمایهگذاری خارجی بیش از  022میلیون دالر به
کمیته سرمایهگذاری هیأت دولت ) (CCIکه به ریاست نخستوزیر تشکیل میشد ،واگذار
شد .اما در سال  0201و با تصویب دولت یه کمیته وزارتخانهایی به ریاست دپارتمان ارتقاء
سیاستگذاری نعتی برای سرعت بخشیدن به تقایاها تشکیل شد.101
جهتگیریهای توسعه

نعتی یکی از اولویتهای ا لی سیاستگذاری هند در جذب

سرمایهگذاری مستقیم خارجی است .در حوزه بانکی سرمایهگذاری تجمعی  /انباشته خارجی
در بانههای خصو ی باید در حد  71در د باشد .این رقم برای بانههای دولتی (مالکیت
خارجیها) در حد  02در د است.
در دسامبر  0200قانون مرتبط با مقررات بانکداری به تصویب مجلو رسید که براسا

آن

سقف حق رای خارجیها در بانههای خصو ی از 02در د به  02در د افزایش یافت و
این رقم برای بانههای دولتی از یه در د به  02در د افزایش یافت.

 Anadyr Bharat, and Kbir Bogra, “Offsets: Evolution and Legal Challenges Affecting ItsSuccess’, India Strategic, and June2014.

5

- Consolidated FDI Policy Circular of 2016, Government of India, Ministry of Commerce & Industry,
2016, PP.11-20.

در شرکتهای مالی غیربانکی

102

) (NBFCسرمایهگذاری خارجی از مسیر خودکار انجام

خواهد شد و تا  022در د سرمایهگذاری خارجی امکانپذیر است .این دسته از شرکت
میتوانند در حوزههای بانکداری تجاری ،پذیرهنویسی ، 100مدیریت سبد سهام ،مشاوره مالی،
کارگزاری سهام

100

 ،مدیریت دارایی ،سرمایه سهمی ،رتبهبندی اعتباری ،تامین مالی

مسکن ،اجاره و تامین مالی ،فعالیت در حوزه کارتهای اعتباری ،کارگزاری مبادالت ارزی،
تسعیرپول ،خدمات مشاوره سرمایهگذاری و اعتبارات کالن و روستایی فعالیت کنند.
همه سرمایهگذاریها باید حداقل تجهیز سرمایه اولیه (قابل پرداخت اولیه) را تا سقف 222
هزار دالر امریکا برای مالکیت سرمایهگذاری خارجی تا سقف  20در د ،و پیش پرداخت
 7/2میلیون دالر را در خالل  01ماه برای سرمایهگذاری در طر های بیشتر از  72در د از
مالکیت سهمی  ،پرداخت کنند.
مالکیت کامل خارجی در شرکتهای مالی غیربانکی با حداقل سرمایه  22میلیون دالر ،اجازه
عسویت مدیریتی نامحدود در شرکت فرعی را خواهند داشت و لزومی به تجهیز منابع بیشتر
در این حوزه ندارند .بانه ذخایر هند مسدولیت مقرراتگذاری و نظارت بر این دسته از
شرکتها را برعهده دارند.108
سرمایهگذاران خارجی در حوزه تولید ( نایع کارگاهی) اجازه مالکیت ددر دی در عمده
فعالیتهای تولیدی را خواهند داشت .البته هرگونه سرمایهگذاری در نایع تولیدی که
بهعنوان بنگاههای کوچه و خرد (کمتر از یه میلیون دالر) شناخته نمیشوند ،باید مسیر
دولتی را طی کنند .در خالل سالهای  0117و اواخر دهه  12تعداد بخشهای حمایتی در
حوزه نایع کوچه و خرد کاهش یافت.101
غربالگری سرمایهگذاری مستقیم خارجی به وسیله هیأت ارتقاء سرمایهگذاری خارجی ،و با
طراحی نظام پنجره واحد برای ارا ه پیشنهادات سرمایهگذاری ،ورت میگیرد .این هیأت
51

)- Non-Banking Financial Companies(NBFC
5

- Underwriting

55

- Stock-Broking

- Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Press Not, No.1, 2016.
- Consolidated FDI Policy, Ibid, 2016, PP. 21-34.

5

5

مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی (ر یو) ،دپارتمان ارتقاء و سیاستگذاری نعتی،
وزارت بازرگانی و وزارت خارجه هستند .سرمایهگذاریهای تا سقف  022میلیون دالر
تصویب شده توسط هیأت باید توسط وزیر دارایی تایید میشود و طر های بزرگتر از آن باید
مصوبه کمیته هیأت وزیران در امور اقتصادی را اخذ کنند.
در سال  0228کمیسیون رقابت هند

102

) (CCIبر پایه قانون رقابت سال  0220تشکیل شد

و عمالً فعالیتهای خود را از  0221شروع کرد .بر پایه این قانون ،مقررات مرتبط با تمله،
تصاحب کنترل شرکتی ،ادغام و تمله که میتواند شرایط رقابتی را از میان ببرد و در عین
حال حمایت از حقوق مصرفکننده ،برعهده این کمیسیون است .در سال  0201این کمیته
 01شرکت خودروسازی را بر پایه مقررات یدرقابتی برای فروش قطعات خودروسازی به
پرداخت جریمه  122میلیون دالری محکوم کرد.
عملیات حساب سرمایه

106

برای سرمایهگذاران خارجی باز است و البته مشروط به احراز

ش افیت در آن است .سرمایهگذاری هندیهای غیرمقیم

107

در مسکن برای حواله پول ناشی

از فروش داراییها و فروش سهام خود باید تاییدیه بانه ذخایر هند یا هیأت سرمایهگذاری را
اخذ کنند.103
سرمایهگذاران مؤسسات خارجی به آسانی میتوانند منافع سرمایهگذاری ،سود حا له،
درآمدهای سرمایهگذاری و منافع حا له از فروش حقوق خود را بدون اخذ مصوبه بانه
ذخایر هند ) (RBIبه خار از کشور منتقل کنند .در عین حال شرکتهای هندی برای
پرداخت تعهدات قراردادی خود به خار  ،حقاالمتیازها و پرداختهای کلی بابت انتقال
فناوری یا پرداختهایی برای است اده از عالیم تجاری ،نیازی به مجوز از بانه ذخایر هند
ندارد.101

59

)- Competition Commission of India(CCI
- Capital Account Transactions
)- Non-Resident Indians(NRI

5

5

- Shardul Shroff, Amit Kumar and Darshika Singh, “India”, The Foreign Investment Regulation
Review, Editor, Brian A. Facy, 2016, Pp.97-113.
- Consolidated FDI Policy, Ibid, 2016, PP. 42-50.

55

5

به منظور حلوفصل اختالفات سرمایهگذاری دولت مرکز بینالمللی برای حلوفصل اختالفات
را بهعنوان یه سازمان مستقل زیرنظر وزارت دادگستری ایجاد کرده است تا به اختالفات
داخلی و بینالمللی رسیدگی کند .در عین حال هند کنوانسیون نیویور

را امسا کرده است

ولی هنوز عسو مرکز بینالمللی حلوفصل اختالفات سرمایهگذاری ) (ICSIDنشده است.
سیاستهای سرمایهگذاری دولت هند پو از روی کار آمدن دولت مودی ) (Modiدر ماه
می 0201دچار تهییراتی در جهت آزادسازی مقررات سرمایهگذاری مستقیم خارجی شده
هند در دو بخش اقتصادی بیمه و دفاع ،سرمایه نقدی سرمایهگذاران

است .بر این اسا

خارجی را افزایش داد و پیش نیازهای الزم را برای اخذ مجوزهای قبل از سرمایهگذاری
حذف کرد و اجازه داد تا در برخی از بخشهای مشخصی از نعت راهآهن ،سرمایهگذاران
خارجی وارد شوند که در گذشته با محدودیتهایی مواجه بودند .182جدول شماره چهار
برخی از این تهییرات را به تصویر کشیده است.
همانطور که گ ته شد در دوره قبل از سال  0201سرمایهگذاران خارجی از دو مسیر قادر
بودند که در هند سرمایهگذاری کنند :نخست «مسیر خودکار» و دوم «مسیر دولتی» .عمده
سرمایهگذاریها از طریق «مسیر خودکار» ورت میگیرد .اما سرمایهگذاری با ارزش باال در
برخی از

نایع مستلزم اخذ مجوز هیأت ) (FIPBیا کمیته امور اقتصادی دولت

180

) (CCEAاست .اما در دوره جدید دو تهییر در این فرایندها ایجاد شد:

جدول شماره  : 1مقایسه سیاستهای جذب سرمایهگذاری خارجی در هند

سیاست یا رویه

موانع قبل از 0201

تهییرات ایجاد شده پو از 0201

محدودیتهای و سرمایه سهمی

محدودیتهای سرمایه سهمی برای برخی از

سرمایه سهمی سرمایهگذاران خارجی در

- Catherina Defilippo, William Powers, Trade and Investment Policies In India 2014-2015, Us
International Commission, 2015.
)- Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA

1

سرمایهگذاری خارجی

بخشهای اقتصادی ،و الزام به داشتن شریه

بخش بیمه (مار  )0202و دفاع

هندی و ایجاد محدودیت بر سهام انباشته

(آگوست )0201از  06در د به  11در د

سرمایهگذاران خارجی وجود داشت

افزایش یافت.
و حتی در برخی از حوزههای تعریف شده
دفاعی و با بررسی مورد به مورد تا
022در د.
عدم نیاز به صدور مجوز برای بخش
بهداشت  /پزشکی

فرایند صدور مجوز سرمایهگذاری
خارجی

پیشنهادات سرمایهگذاری در برخی از

صرفاً سرمایهگذاری خارجی بیشتر از

بخشها و صنایع و در شرایط خاص ملزم

 8میلیون دالر و افزایش سرمایه بیش

به اخذ مجوزهای اولیه از هیأت ارتقای

از

میلیون دالر نیاز به اخذ مجوز

سرمایهگذاری خارجی هند )(FIPB

دارند.

هستند.

مصوب هیأت ) (FIPBبرای تملک
بخشهایی که مجاز به سرمایهگذار
هستند لزومی ندارد.

ممنوعیت سرمایهگذاری در برخی از
صنایع معین

 5سرمایهگذاران خارجی

سرمایهگذاران خارجی در برخی از

از آگوست

صنایع معین شده در هند (لیست منفی)

در برخی از بخشهای راهآهن مجاز به

مجاز به سرمایهگذاری نیستند.

سرمایهگذاری شدهاند.

ایجاد محدودیت در شکل ایجاد شرکت
سرمایهگذار (سرمایهگذار خارجی از

انتخاب نوع و شکل سرمایهگذاری با

طریق ایجاد دفتر نمایندگی یا شرکت

محدودیت مواجه بود.

تغییری ایجاد نشده است.

وابسته)
Source: Catherina, 2015, P.75

 ارزش پروژههای سرمایهگذاری خارجی که مستلزم تصویب کمیته ) (CCEAبه
جای هیأت سرمایهگذاری ) (FIPBاست از  808میلیون دالر به  131میلیون دالر
افزایش یافت.

180

 مصوبه هیأت سرمایهگذاری ) (FIPBبرای طر های سرمایهگذاری به ورت ادغام و
تمله ) (M&Aبرای آن دسته از نایع و طر های جدیدی

188

که نیاز به اخذ

مجوز ندارند ،یروری نیست.181
در عین حال بر پایه تهییرات حا ل شده در سیاستگذاری توسط دولت مودی برخی از
محدودیتهای موجود در نایع خاص نظیر بیمه ،دفاع ،راهآهن ،ساخت و ساز و تجهیزات
پزشکی برطرف شده است .بطور همزمان گامهایی برای تشویق سرمایهگذاری در حوزه
5

- Government Press Note No.6. June 3, 2015.
- Greenfield Investment

- Glbson Dunn, India – Legal and Regulatory Updated, 2015, 1-5.

معادن هند و بخش شهری(غیر نظامی) انرژی اتمی ورت گرفته است.

182

سقف سرمایه

سهمی سرمایهگذاران خارجی در نایع بیمه و دفاعی افزایش یافته است.
این سقف تا  11در د تعریف و تعیین شده است ،اگرچه سرمایهگذاری خارجی در بخش
نایع دفاعی ،و مشروط به اخذ موردی مصوبه سرمایه سهمی سرمایهگذاران خارجی،
میتواند تا 022در د افزایش پیدا کند .186در عین حال سرمایهگذاری خارجی برای
نخستین بار در حوزه زیربناهای راهآهن مجاز شده است جدول شماره  2برخی از تهییرات
ایجاد شده را در طی سالهای اخیر و در برخی از نایع هند را در حوزه سرمایهگذاری
خارجی نشان میدهد:
جدول شمار :0تغییرات ایجاد شده برخی از صنایع در جذب سرمایهگذاری خارجی

بخش
بیمه

تغییر

تاریخ

سهم سرمایهگذاری نقدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی

دسامبر ( 0201دستور اجرایی)

از 06در د به  11در د افزایش یافت

مار ( 0202تصویب قانون)

سهم سرمایهگذار نقدی سرمایهگذار خارجی از  06در د
دفاع/هوایی

به  11در د افزایش یافت .این سهم با بررسی موردی و

آگوست 0201

اخذ مصوبه تا 022در د قابل افزایش است.
زیربناهای راهآهن

سهم سرمایهگذار خارجی تا  022در د افزایش یافت

آگوست 0201

ساخت وساز

دور مجوز برای طر های کوچه ساخت و ساز

اکتبر 0201

دور مجوز مالکیت سهمی 022در دی سرمایهگذاران
تجهیزات پزشکی

خارجی در شرکتهای ساخت تجهیزات پزشکی موجود

دسامبر0201

از طریق مسیر خودکار
معدن

دور مجوز در معادن ذغال سنه برای بخش خصو ی
داخلی و خارجی

انرژی اتمی

قانون ذیربط به گونهایی ت سیر شد که به میزان عریه

صلحآمیز (شهری)

ربط پیدا کرد.

مار

0202

پانویه 0202

منبع Catherina, 2015, P.7 :

Economic Times, “Cabinet Approves Raising FDI Cap in DE fence to 49 Percent, Opens up
Railways’, August 7, 2014.

- KPMG, Indian Foreign Investment Policy Reform, KPMG Report, 2015. P. 4.

تمايز چين و هند

ساختار و حوزه عملیاتی رژیمهای جذب سرمایهگذاری خارجی چین و هند با هم
ت اوتهایی دارد که ریشه آن در ماهیت حقوقی مورد استناد و مقررات ذیربط آنها به ویاه در
فرایندهای تصویب (پذیرش) سرمایهگذاران خارجی دارد.
ساختار حقوقی رژیم سرمایهگذاری در چین به سرمایهگذاران قدرت پیشبینی بیشتری از
نحوه اقدام دولت میدهد که آن را ش افتر و عملیاتیتر جلوه میدهد.

187

سایر عوامل

مهمی که توسط این دسته از محققان بهویاه ساچف ) (Sachdevمطر شده است شامل
عواملی نظیر توجه  /احترام به حقوق قراردادی و حقوق مالکیت معنوی میشود .در عین
حال نظام قسایی این کشورها و بات در قوانین و درجه فساد هم مورد توجه قرار گرفته
است .تنوع بخشیدن در مدل  /نوع همکاریهای اقتصادی از انواع مختلف موافقتنامههای
183

سرمایهگذاری مشتر

تا تمله مستقیم

خارجیت و سرمایهگذاری در حوزههای جدید

181

112

چین در مقایسه با هند است .رویکرد به تدار

شرکتهای داخلی توسط سرمایهگذاران
از ویاگیهای مطلوبتر نظام سرمایهگذاری
فهرست من ی ،در این کشورها نیز با هم

ت اوت دارد .مسافاً لزوم اخذ مجوز فعالیتهای نعتی در این دو کشور با هم مت اوت است.
تعریف نقش برای سایر نهادهای فدرال نظیر بانه ذخیره هند) (RBIبر پیچیدگی مویوع در
آن کشور افزوده است.
مورد توجه در تبیین این نظارتها در نظام پذیرش قابل ردیابی است.110

اما مهترین شاخ

همانطور که گ ته شده فرایندهای مختلف اخذ مصوبههای اقتصادی و فرایندهای آن از

 -187برای اطالع بیشتر در خصوص این ت اوت ها رجوع کنید به:
- Sachdev, R, Ibid 2006, 164-169.
- Joint-Venture Agreement
5

- Direct Acquisition

1

- Greenfield Investment

- Matthew Sweeney, “Foreign Direct Investment in India and china: the creation of a Globalized
Economy, Cornell International Law Journal, vol. 43, 2010, PP:207-247

مرحله شروع یه پروژه
است.

110

تا الزم اجرا شدن قراردادها

118

در هندوستان بیشتر و پیچیدهتر

111

جمع بندي :حوزه اسيا – اسه  .ان
ردی
ف

شرح وضعیت

شاخص

مالحظات
برخی کشور ها بر پایه اولویت های
توسعه ایی خویش اعمال محدویت

هیچ محدودیتی بر میزان سهامداری و مالکیت سرمایه
گذاران خارجی به طور عام وجود ندارد.

مالکیت

عمده محدویت های اعمالی بر ملکیت زمین است.

کرده ان.
در الئوس و ویتنام محدودیت مالکیت
سهمی وجود دارد.

در برخی از کشور ها صرفا اجاره بلند مدت زمین اعمال

در فلیپین عالوه بر محدویت مالکیت

می شود.

بر زمین محودیت سقف سرمایه نقدی
هم وجود دارد.

رفتار ملی

پذیرش اصل رفتار برابر و بدون تبعیض در همه کشور ها
در همه کشور ها اصل رفتار عام مبتنی بر عدم مصادره
و پذیرش پرداخت خسارت وجود دارد.

مصادره و

در کشور های مالزی  ،تایلند و میانمار
اصل اعمال رفتار برابر وضوح ندارد.445
در مالزی رفتار عدم پرداخت در شرایط
مصادره برای سرمایه گذاران داخلی و
خارجی یکسان است.

ملی کردن

در الئوس صرفا به ملی کردن اشاره می کند.

نقل و

در همه کشور ها اصل رفتار انتقال ازادانه انتقال اصل

ارزی برخی محدویت های نظارتی را

سرمایه و عایدات و سود به خارج از کشور پذیرفته شده

اعمال می کنند.

است.

در میانمار اخذ تاییدیه دپارتمان ارزی

در الئوس در خصوص زمان محاسبه
میزان خسارت ابهام وجود دارد.
کشورهای مالزی و تایلند در حواله

انتقاالت

ضروری است.

0

حل و فصل
اختالفات

بر پایه موافقت نامه سرمایه گذاری این حوزه اختالفات

میانمار و ویتنام عصو ایکسید نیستند.

می تواند به دادگاه های داخلی یا داوری بین المللی

ویتنام در سال  ۱8ارجاع به داوری

ارجاع شوند.

بین المللی را پذیرفته است.

5

- Starting a Business

- Enforcing a Contract
- Sachdev, Ibid, 2006, PP:199-2012

 -در منت قواننی مرتبط اشاره صرحیی به اصل رفتار برابر نشده است.

میانمار ار سال

الئوس داوری داخلی و خارجی را نپذیرفته است و به

 5ارائ صادره ار

جای ان کمیته ویژه حل و فصل اختالفات را تشکیل

سوی داوری بین المللی را به رسمیت

داده است.

می شناسد.

جمع بندي  :هنگ كنگ
ردیف

شاخص

شرح وضعیت

قانون حاکم

قانون سرمایه گذاری خارجی ندارد.

اعمال محدویت
ها

مالحظات

شامل یک فهرست منفی از چهار قلم کاالیی که
مشمول مالیات و عوارض می شوند.
عدم الزام به شریک داخلی ،عدم الزام صادراتی،

رژیم سرمایه

امکان انتخاب مدیران خارجی  ،روش ادغام و تملک بر

گذاری

پایه معیار های تجاری بین المللی ،مالکیت صدر در
صدی ،رفتار برابر با سرمایه گذاران خارجی و داخلی.
عضویت در

مالکیت بر زمین مختص هنک گنگی ها است و به
مالکیت

کنوانسیون برن و

سرمایه گذاران خارجی اجاره داده می شود.
پذیرش حقوق مالکیت معنوی تجاری  ،مالکیت معنوی
و حق کپی رایت.

پاریس در حمایت از
مالکیت صنعتی و اثار
هنری.
در این صورت

0

مصادره

مگر با هدف حفظ منافع عمومی مصادره وقوع نخواهد

پرداخت خسارت

یافت.

سریع  ،مناسب و
موثر.

حل و فصل
اختالفات

نقل و انتقاالت

8

اصالح قوانین

روش های مذاکره ،دادگاه های محلی ،مرکز داوری بین
المللی هنک گنگ و یا ارجاع به داوری بین المللی.
عضو ایکسید ،کنوانسیون نیویورک و انسیترال.

این کشور مرکز داوری
بین المللی در سطح
منطقه است.

ازادی جریان کامل سرمایه ،سود و عایدات سرمایه

این کشور مرکز مالی

گذاری

بین المللی است.

تاسیس کمیته رقابتی بازنگری در سیاست ها با هدف
اصالح مداوم مقررات مخل کسب و کار.

پیشنهاد این کمیته به
شورای قانون گذاری
ارسال می شود.

جمع بندي  :كره جنوبي

ردیف

شاخص
نهاد
مسئول

شرح وضعیت

مالحظات

تغییر نام مرکز خدمات سرمایه گذاری

تاسیس شرکت ارتقاء

خارجی کره به سرمایه گذاری در کره در

تجارت و سرمایه گذاری

سال . 55

کره در سال ۱۱0

شاخص

ردیف

مالحظات

شرح وضعیت
کمیته سرمایه گذاری مستقیم خارجی

نظام

عدم الزام به تصویب طرح ها و رفع همه

پذیرش

الزمات قبلی نظام پذیرش.
وجود فهرست منفی در برخی از بخش ها

محدودیت

رفع برخی ممنوعیت ها موجود در فهرست

ها

قبلی در سال . 555

شامل خرید و فروش
اوراق بهادار ،زمین و پمپ
بنزین.
ایجاد تغییر در رویکرد از
فهرست مثبت به منفی

ازادی تملک زمین برای طرح های سرمایه
گذاری.

مالکیت

0

ازادی مالگیت در روش ادغام و تملیک.

حل و فصل
اختالفات

تاسیس نظام رسیدگی به شکایات بر علیه
دولت و بازنگری در ان با هدف اختیار
بیشتر به ان در سال . 5 5
رفتار برابر با سرمایه گذاران داخلی.

رفتار ملی

لغو الزام به صادرات و انتقال تکنولوژی و
لغو محدودیت  05درصدی برای مشارکت
نقدی

جمع بندي :چين
ردیف

شاخص

شرح وضعیت
قانون مشارکت سهمی چینی – خارجی .

قانون حاکم

قانون مشارکت تعاونی چینی – خارجی.
قانون نحوه تملک کامل بنگاه ها .

مالحظات
با بازنگری در هر سه قانون
مرتبط با سرمایه گذاری
خارجی در سال  5 0در یک
قانون یکپارچه.

سرمایه گذاری خارجی با اعمال کنترل موثر و عضویت در ترکیب
تعریف

هیات مدیره.

در قانون جدید تعریف بسیط

سرمایه گذاری های جدید در حوزه ادغام و تملیک ،تامین مالی بلند

و منعطفی از سرمایه گذاری

مدت پروژه ،معادن و نظایر ان.

خارجی ارایه شده است.

عدم لزوم اخذ مجوز به جزء در موارد فهرست محدود شده یا ممنوع
نظام پذیرش

شده  ،و الزام به غربالگری تقاصاها مرتبط با فهرست محدود .
تسری رفتار برابر با سرمایه گذاران داخلی.

الزام به ارایه گزارش ظرف
مدت  5روز.
لزوم اخذ مجوز صنعتی برای
بخش های خارج از فهرست

کاتالوگ.
الزامات

0

ارایه گزارش در خصوص منبع ورود سرمایه ،مقدار سرمایه ،گزارشات

نظارت و بازرسی طرح ها به

مالی حسابرسی شده .

وسیله نهاد ذیربط

در گذشته سه فهرست تشویق شده  ،محدود شده و ممنوع شده

الزام به غربالگری تقاضا های

وجود داشت.

مندرج در فهرست محدود

محدودیت ها

شده.

در قانون جدید فقط دو فهرست محدود شده و منفی باقی است.
ارزیابی موضوع امنیت ملی در مورد شرکت های که دارای حق مالگیت
امنیت ملی

معنوی و یا حق استفاده از زمین را دارند انجام می شود.

این ارزیابی ظرف مدت 0

چنانچه وجود سرمایه گذار خارجی در طرح واجد اثر مادی یا نفوذ

روز باید انجام شود.

قطعی باشد  ،نیز اعمال می شود.
مصادره

عدم رفتار مصادره یا ملی کردن مگر اینکه در تعارض با منافع عمومی
جامعه باشد.

عدم وضوح در مورد نرخ ارز
پرداختی برای جبران
خسارت.

جمع بندي :هند

ردیف

شاخص
تعریف و نهاد

شرح وضعیت
با هدف انتفال تکنولوژی ،ایجاد ظرفیت مدیریتی ،توسعه
صادرات ،تکمیل سرمایه داخلی.

مسئول

هیات ارتقاء سرمایه گذاری هند

مالحظات
مرکب از وزارتخانه های دارایی،
صنعت و تجارت و خارجه
طراحی نظام پذیرش الکترونیکی

تا سقف  0هزار کرور روپیه باید مجوز هیات اخذ شود.

پذیرش.

اخذ مجوز کمیته امور اقتصادی برای رقم های باالتر.

بخش های محدود شده مصوبه

طراحی مسیر خودکار و مسیر دولتی .

دولتی می خواهند.

نظام پذیرش
در سال

 5طرح های باالتر از  55میلیون کرور به کمیته
وزارتخانه ایی ارجاع شد.

مسیر خودکار نیازی به اخذ مجوز
ندارند و باید پس از  5روز گزارش
بدهند.

محدودیت ها
و گشایش ها

فهرست منفی

0

مالکیت
نقل و انتقاالت
حل و فصل

حذف سقف سرمایه سهمی ،لغو محدویت استفاده از برند

بخش های منحصر در فهرست

خارجی و لزوم تعادل ارزی ،لغو لزوم اخذ مصوبه هیات در

محدود شده نیاز به اخذ مجور

حوزه ادغام و تملیک ،ایجاد محدویت تجمعی و انفرادی در

هیات و بانک را دارند.

حوزه بانکداری ،افزایش سهم مشارکت در حوزه بیمه و

عدم محدویت سهمی در موسسات

دفاع.

غیر بانکی تا صد در صد..

تدارک یک فهرست منفی کوتاه.

شامل کلوپ های قمار بازی  ،شرط
بندی ،کازینو ،صندوق های بدهی.

مالکیت صد در صدی به جز موارد مندرج در فهرست
محدود شده.
انتقال ازادانه اصل سرمایه  ،عایدات ؛ و منافع ناشی از
پروژه به خارج
تشکیل یک مرکز داوری مستقل در وزارت دادگستری.

عدم عضویت در ایکسید.

اختالفات

عضویت در کنوانسیون نیویورک .پذیرش احکام ناشی از
داوری بین المللی.
در سال  5 0و در راستای سیاست

8

قوانین ناظر

قانون مدیریت ارزهای خارجی ،دستورالعمل خرید حوزه

های سازمان تجارت جهانی  ،همه

ادغام و تملیک.

قوانین مرتبط اصالح و یکپارچه
شد.

فصل پنجم :اقيانوسيه
استراليا
سرمایهگذاری خارجی در استرالیا از طریق قانون تصاحب و اکتساب خارجی

116

مصوب

 (FATA) 0172و آییننامه این قانون که در سال  0131ا ال شد و همچنین سیاست
سرمایهگذاری خارجی استرالیا
استرالیا

113

117

که به وسیله هیأت ارزیابی سرمایهگذاری خارجی

) (FIRBتدوین شده است ،مدیریت و هماهنه میشود .این هیأت زیرنظر

خزانهدار دولت مشتر المنافع استرالیا عمل میکند.
بر پایه این قانون ) (FATAو هدف از آن نظارت و کنترل سطح سرمایهگذاری انجام شده در
استرالیا و ارزیابی اهداف سرمایهگذاری و انجام مداخله در مواردی که مویوع منافع ملی
استرالیا مطر است ،میباشد .مواد متعددی در این قانون نارر به برداشتهای فوق است.
بخش ( 03)0به اندازه سهام 01)0( ،به داراییها 02)0( ،به کنترل مدیریتی 00)0( ،به
کنترل بنگاه اقتصادی و ( 00A)0به زمینهای شهری استرالیا و نحوه کنترل ،مدیریت و
هماهنگی آن درخصوص سرمایهگذاری خارجی اشاره دارد.
مویوع مالحظات امنیتی و حوزههای آن در ارزیابی طر های سرمایهگذاری دارای ریشه
قانونی نیست ،بلکه به وسیله خزانهدار و هیأت ارزیابی ) ،(FIRBو بهطور کلی به سیاستهای
)- Foreign Acquisitions and Take Overs Act (FATA
- Australia’s Foreign Investment Policy
)- Foreign Investment Review Board Of Australia (FIRB

جاری مرتبط ،تعیین میشود .لذا خزانهداری دو وری ه ا لی درخصوص سرمایهگذاری
خارجی دارد .نخست اعالم نظر مشروط یا قطعی درمورد طر ها و دوم ممنوع کردن برخی از
حوزهها بر پایه منافع ملی استرالیا.
بر پایه گزارش ساالنه هیأت ارزیابی ) ، (FIRBدر سالهای مالی  0200-0200از میان
 028706پیشنهاد سرمایهگذاری ارا ه شده ،رفاً  08طر (معادل یه دهم در د) که همه
در حوزه ساخت مسکن بودند ،ممنوع شدند.

111

عالوه بر مالحظاتی که در حوزه مسکن و برخی از مناقصات ادغام و تمله توسط خزانهداری
اعمال شده است ،در حوزههای پزشکی ،بانکداری ،نعت هوایی ،فرودگاهها ،کشتیرانی و
مخابرات الزامات ایافی بر تقایاهای سرمایهگذاری خارجی در این حوزهها اعمال میشود.
تقایاهای سرمایهگذاری خارجی در حوزههای کشاورزی ،معدن ،انرژی و منابع طبیعی با
دقت بیشتری مود بررسی قرار خواهند گرفت.
بر پایه رژیم سرمایهگذاری استرالیا تقایاهای سرمایهگذاری باید اعالم (اطالع) یا تصویب
شوند .اجبار در اعالم طر های مشخصی در حوزه سرمایهگذاری عمدتاً مربوط به تصاحب
زمین در حوزههای شهری و تمله بخش قابل توجهی از شرکتهای استرالیایی است.
مویوع دیگر در اجبار اعالم طر های سرمایهگذاری به این مربوط میشود که که آیا
سرمایهگذاری خارجی خصو ی است یا از طرف دولتهای خارجی است.
در عین حال آستانههای پولی (سقف سرمایهگذاری) در بخشهای مختلف اقتصادی و با
درجات متعدد برای سه گروه شامل سرمایهگذاران دولتهای خارجی ،سرمایهگذاران
امریکایی و نیوزیلندی و سایر سرمایهگذاران تعیین شده است .سرمایهگذاران بخش خصو ی
خارجی چنانچه بخواهند  02در د از یه شرکت استرالیایی را بگیرند ،یا در حوزههای
شهری زمین خریداری کنند ،باید به هیأت ارزیابی اعالم (اطالع) دهند.

5

- Www. Firb.Gov. An/Content/Publication/Annual report/2011-2012-Chapter-2.

بر پایه قانون سرمایهگذاری ) (FATAورایف وسیعی به خزانهداری استرالیا برای
تصمیمسازی در حوزه سرمایهگذاری خارجی اعطا شده است .عمده این ورایف به شر ذیل
است:
 رفع مشکل سرمایهگذاران درخصوص فروش سهام ،داراییها و اموال ،تعیین
محدودهایی که نیازی به اخذ یا تصویب اولیه ندارند122ت
 تعقیب اشخاص خارجی (شامل اشخاص حقیقی یا شرکتها) که مجوزهای الزم را
در آن جایی که مستلزم اخذ مصوبه است ،اخذ نکردهاند،
 تعقیب اشخاص خارجی که موازین سهام ،داراییها و اموال را رعایت نکرده اندت و
 تعقیب اشخاص خارجی که شرایط منسم به هر یه از مصوبات ارده بر پایه قانون
سرمایهگذاری را رعایت نکردهاند.
همانطور که بح شد مویوع «منافع ملی» در قانون سرمایهگذاری تعریف نشده است و
خزانهداری این قدرت را دارد تا حوزههای آن را تعیین کند و در مورد هر پیشنهاد
سرمایهگذاری و مورد به مورد این قاعده را بررسی کند .آییننامه اجرایی این قانون
درعین حال تاکید میکند که یه سرمایهگذاری خارجی که موجب افزایش  /ارتقاء
فعالیتهای اقتصادی (نظیر توسعه ررفیت تولید و بهرهوری یا شامل فناوری جدید)
میشود ،نمیتواند مشمول منافع ملی یا برخالف آن باشد.
براین اسا

شاخ های مورد توجه خزانهداری و دولت در زمان ارزیابی طر ها و بر

پایه قانون سرمایهگذاری شامل موارد ذیل خواهد شد:
 منافع – امنیت ملی – هرگونه نتیجه کنترلی ،بهویاه آنجایی که ایجاد تمرکز
میکند و منافع ملی کشورت
 مباح

رقابتی – هرگونه نتیجه کنترلی ،بهویاه آنجایی که ایجاد تمرکز

میتواند رقابت در بازار را از بین ببردت
 تا یر بر سیاستهای دولتت تأ یر بر درآمدهای مالیاتی دولت و اهداف زیست
محیطی آنت
 -122مواد  02 ،01 ،03و  00قانون سرمایهگذاری استرالیا مصوب .0172

 نحوه تأ یر بر اقتصاد و جامعه ،تأ یر طر سرمایهگذاری بر اقتصاد عمومی و
مالحظات مرتبط با تمله و ماهیت تامین مالی آن ،ویعیت و منافع نیروی کار
آن ،اعتبار دهندگان ،سهامداران و نظایر آن.
تقایای سرمایهگذاری از سوی سازمانها و نهادهای دولتی خارجی از سوی
خزانهداری و هیأت ارزیابی ) (FIRBمورد بررسی قرار میگیرد تا معلوم شود که این
پیشنهاد سرمایهگذاری دارای ماهیت اقتصادی  /تجاری است ،یا اینکه این پیشنهاد
به دنبال اهداف سیاسی یا راهبردی است که میتواند برخالف منافع ملی استرالیا
باشد.

البته برخی از بخشها تحت عنوان بخشهای حسا

120

باید به وسیله هیأت

ارزیابی ) (FIRBمورد مالحظه قرار بگیرند و در مواردی الزامات ایافی را بر آن
طر ها اعمال میکنند تا با منافع ملی مهایر نباشد .این بخشها عمدتاً شامل موارد
ذیل است:

 بانکداری – مالکیت خارجی در بخش بانکی  /بانکداری باید با قانون
بانکی

120

مصوب  0121و قانون بخش مالی (سهامداری) 128مصوب 0113

و سیاستهای بانکی شامل الزامات اجتماعی

121

منطبق باشد.

122

 حملونقل هوایی – اشخاص خارجی (شامل خطوط هواپیمایی خارجی) که
قصد دارند تا سقف022در د از مالکیت خطوط هوایی داخلی استرالیا را

- Sensitive Sector

9

95

- Banking Act

- Financial Sector (Shareholdings) Act
- Prudential Requirements

9

9

 - 99البته سرمایه گذاران امریکایی در بخش مالی از قانون بخش مالی از این محدودیت ها مستثنی هستند.

در اختیار بگیرندت در ورتی که با منافع ملی در تساد نباشد  ،مستلزم
اخذ مصوبه  /مجوز مربوطه هستند،

126

 فرودگاهها – فرودگاههایی که برای فروش از سوی دولت عریه میشوند،
مالیکت خارجی برای آنها حداک ر  11در د استت
 کشتیرانی – برای بت یه کشتی در استرالیا -اک ریت سهامداری آن باید
استرالیایی باشدت
 رسانه  -همه سرمایهگذاریهای بیش از  2در د در بخش رسانهایی

127

باید قبل از فعالیت مصوبه اخذ کنندت و
 مخابرات – مجموع  /ترکیبی مالکیت خارجی بر تل استرا

123

ت دستگاه

مخابراتی استرالیا – محدود به  82در د است و اشخاص خارجی به
تنهایی میتوانند حداک ر تا  2در د سهامدار باشند.
شرکتهای خارجی سرمایهگذار در استرالیا معموالً میتوانند به ورت یه شرکت فرعی
استرالیایی

121

یا به ورت یه شعبه مستقل خارجی در استرالیا فعالیت کنند .یه شرکت

فرعی یه ماهیت حقوقی مستقل جداگانه است که الزم است حداقل یه مدیر آن مقیم
استرالیا باشند ،اما یه شعبه مستقل یه ماهیت حقوقی جداگانه به حساب نمیآید.
یه شرکت فرعی ( رفنظر از نوع ماهیت حقوقی شرکت) باید حساب بانکی خود را تحت
قواعد کمیسیون سرمایهگذاری و اوراق بهادار استرالیا افتتا و نگهداری کند ،در حالی که
یه شعبه مستقل خارجی باید حساب خود را بهعنوان یه شرکت خارجی افتتا و نگهداری
کند.

 - 9بر پایه بیانیه مندرج در وب گاه هیات ارزیابی ) (FIRBدر حوزه خطوط هوایی قلمرو استرالیا و سرزمین های شمالی،
مالکیت اشخاص خارجی ها باید حداکثر (ترکیبی)  5درصد باشد و یا مالکیت هر شخص خارجی محدود به  59درصد است
و خطوط هوایی خارجی حداکثر می توانند تا  9درصد مالک شوند.
 - 9بخش رسانهایی شامل روزنامه ها ،تلویزیون و رادیو (شامل سایت های اینترنتی که به صورت رسانه ها عمل می کنند)
میباشد.
- TELSTRA

9
95

- AUSTRALIAN SUBSIDIARY COMPANY

بر پایه رژیم سرمایهگذاری خارجی تمله سهام و فعالیت در حوزه مالی به وسیله قوانین و
مقررات مستقل استرالیا به شر ذیل مدیریت و هماهنه میشود:
 قانون شرکتها مصوب0220

162

 قانون رقابت و مصرفکننده0202

160

 مقررات فهرست شده به وسیله شرکت با مسدولیت محدود بازار سهام استرالیا

160

 سایر مقرراتی که مرتبط با فعالیتهای نعتی و اسیر بخشهای تخصصی ذیربط.
بر پایه قانون سرمایهگذاری ) (FATAهیأت ارزیابی ) 12 ،(FIRBروز فر ت دارد تا
طر های متقاییان سرمایهگذاری خارجی را بررسی کند و این رسیدگی  ،در ورت
عدمتکمیل مدار

مورد نیاز ،میتواند رفاً تا  00ماه برای ارزیابی تصویب ،تمدید شود..

دولت استرالیا دو موافقتنامه تجارت آزاد با ایاالت متحده و نیوزیلند دارد که تبعاتی بر رژیم
سرمایهگذاری خارجی دارد .این ا رات بر استانههای  /حداقلها پولی و الزامات مندر در
بخشهای حسا

مؤ ر است .بر پایه معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری این کشور شامل

اندونزی و هنه کنه  ،حمایتهای خا ی را در مورد مصادره ،معیارهای رفتار ملی و معیار
ا ل دولت کاملهالوداد اعمال میکند.
همانطور که گ ته شد ،در فرایند ارزیابی پیشنهادات سرمایهگذاری مویوعات مقرراتی که
مورد مالحظه هیأت ارزیابی ) (FIRBقرار خواهد گرفت به شر ذیل است:
 قانون رقابت و یدتراستت
 قانون اوراق بهادارت
 حمایت از مصرفکننده و سقف تعهدات (مالی) کارخانههات
 بهداشت و سالمت ،شامل استاندارهای تولید و الصاق برچسب ،سالمت غذایی و
مجوز داروییت

1

- The Corporation Act 2011

- The Competition And Consumer Act
5

)- The Listing Rules of Asx Limited (The Australian Stock Exchange

 مجوزهای ویاه نعتی ،نظیر خدمات مالی ،استخدام اشخاص ،مسکن ،داروسازی و
عینهسازی ،و اشخاص حرفهایی (حقوقی ،مهند  ،آرشیته ،پزشه و حسابداری)
و
 ش افت در حوزه امنیت ملی.

با انتخاب ریاست جمهوری سال  0208در استرالیا ،تا حدودی شرایط سخت تری برای
جذب سرمایه گذاری خارجی اعمال شد .برای م ال پیشنهاد  8/1میلیارد دالری یه شرکت
امریکایی برای خرید یه شرکت استرالیایی در حوزه غالت را رد کرد با این وجود نظام
پذیرش سرمایه گذاری در استرالیا ،باز و ش اف طبقه بندی می شود. 168
دالر استرالیا یه ارز کامالً تسعیر پذیر است و دولت کنترلی  /دخالتی بر بازار ارز نمی کند.
نظام مصادره و ملی کردن اموال و دارایی های بخش خصو ی ات اق نخواهد افتاد ،مگر با در
نظر گرفتن مالحظات منافع عمومی و بر پایه ا ول مندر در قوانین بین المللی  ،این اقدام
انجام خواهد گرفت .در عین حال قوانین ذیربط یمن تاکید بر رفتار منص انه و ش اف
قسایی ،بر جبران خسارات مناسب ،سریع و مو ر در ورت مصادره تاکید می کند .
نظام حقوقی در استرالیا به گونه ای طراحی شده است که یکی از پیشروان مکانیزم حل و
فصل اختالف بدون دادگاه
خواهی

162

161

میباشد و عمدتاً تمرکز کار بر رسیدگی حقوقی مبتنی بر داد

و داوری است .

حقوق قراردادی و مالکیت توسط نظام حقوقی مبتنی بر قانون عرفی انگلیو 166مورد تایید
قرارگرفته است .در عین حال این کشور عسو مرکز بین المللی حل و فصل اختالفات سرمایه
گذاری ( )ICSIDنیز می باشد .فرایند رسیدگی حقوقی درخصوص اختالفات ابتدا به ورت
مشورت وگ تگو فی ما بین طرفین اغاز می شود و در ورت عدم حل و فصل آن ،مویوع به
داوری ارجاع می شود.167

- US Department of state, Investment Climate Statement, Australia, 2014.
- -Non-court Dispute Resolution mechanisms
- -Litigation
English Common
Law
- Michal Wallin; and David Moor:” Australia”, the Foreign Investment Regulation Review, Editor, Calvin S.
Goldman, Chapter 1, 2013, pp. 6-12.

بر پایه یه رفتار عام ،شرکت های خارجی که خودشان را در استرالیا بت و تاسیو می
کنند مشمول الزامات اجرایی و مشوق ها نخواهند شد .بر پایه نظام عرفی موجود ،حق
مالکیت خصو ی و تاسیو بنگاههای اقتصادی خصو ی تایید شده است .
بر پایه یه قاعده مستحکم ،از حق مالکیت بر دارایی ها و مقابله با فساد
شود .براسا

163

حمایت می

قاعده رفتار برابر هم شرکتهای خارجی و هم داخلی از ش افیت و انعطاف باال

در دور مجوزها و اشتهال  /بکارگیری نیروی کار است اده می کنند .حمایت ازحق مالکیت
معنوی

161

بر پایه قانون اعمال می شود .در اوریل سال  0208قانون حمایت از مالکیت

معنوی بر اسا

مقررات "افزایش ممنوعیتها"

172

و

مورد ا ال قرار گرفت  .بر این اسا

در تطبیق با استانداردهای بین المللی  ،کی یت ارا ه حق امتیاز  /انحصار افزایش یافت و به
مخترعان اطمینان خاطر و قطعیت بیشتری داد و جرایم قوی تری را در تسعیع حقوق آنها
در عر ه های برندهای تجاری و حق کپی رایت اعمال نمود.
استرالیا در سال  0176بیانیه سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ()OECD
درخصوص سرمایه گذاری های بین المللی و بنگاههای چند ملیتی را پذیرفت .بر این اسا
دستور العمل این سازمان درخصوص جریان آزاد سرمایه و معامالت نامشهود

170

را به

رسمیت شناخت  .بر پایه مطالعات بنیاد هریت  170رتبه استرالیا از نظر درجه آزادی ، 178بعد
از هنه کنه و سنگاپور قرار دارد و در میان ده کشور برتر دنیا در این خصوص قرار دارد

171

.
دولت استرالیا در سال  0202متن جدید سیاست های سرمایه گذاری خارجی خود را با
هدف تکمیل و ا ال قانون تمله و تصاحب مصوب سال  0172منتشر کرد. 172
عمده ترین تهییر  ،معرفی سیاست غربالگری در حوزه کشاورزی است که باید بوسیله هیات
ارزیابی سرمایه گذاری خارجی

176

( )FIRBو خزانه داری بررسی شود .بر پایه این تهییرات

- Corruption
)- Intellectual Property Rights (IPR
- Raising the Bar
- Invisible Transactions
- Heritage Foundations
- Economic Freedom
- Treasury Department; Australia’s Foreign Investment policy, Treasurer, www.tresurer.gov.au,2016.
13 - Mark pistill , and Amelia Horvath, New Foreign Investment Policy and outlook for
Further Reforms , Clifford Chance , march 2015.

سرمایه گذاران بخش خصو ی برای سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی در مناطق روستایی و
تصاحب زمین ها می توانند با حداقل سرمایه  02میلیون دالر استرالیا (که در گذشته 020
میلیون دالر استرالیا بود ) سرمایه گذاری کنند

177

.

با عنایت به رژیم و ترتیبات جاری تجاری این آستانه سرمایه گذاری برای شرکت هایی از
کشورهای شیلی ،سنگاپور ،تایلند ،نیوزیلند و ایاالت متحده یرورتی ندارد . 173در عین حال
بخش دارویی در فهرست بخش های حسا

171

طبقه بندی شده است که مستلزم بررسی و

غربالگری اولیه خواهند بود.

جمع بندي  :استراليا
ردیف
0

شاخص
قانون
حاکم

شرح وضعیت

مالحظات

قانون تصاحب و اکتساب خارجی مصوب سال  ۱ 0که

هدف کنترل و نظارت بر سطح

شامل محورهای کنترل سهام مدیریتی ،دارایی ها و نظایر

سرمایه گذاری و ارزیابی اهداف

ان.

ان دارد.

الزام در تصویب برخی از طرح ها در فهرست محدود شده،

0

نظام
پذیرش

بویژه تصاحب زمین در حوزه های شهری .در بفیه موارد
نیازی به اخذ مصوبه ندارد و صرفا اطالعی است.
هیات سرمایه گذاری خارجی زیر نظر خزانه داری مسول
ارزیابی طرح ها است.

در نظر گرفتن مالحضات امنیت
ملی و رقابت و کنترل بر بازار و
مباحث زیست محیطی.
تطبیق نظام پذیرش با بر پایه
مقررات سازمان همکاریهای
اقتصادی و توسعه.
دقت در رسیدگی تقاضاهای

تدوین فهرست محدود در برخی از بخش های خاص نظیر

8

محدویت

مسکن  ،پزشکی ،بانکداری ،هوایی ،کشتیرانی ،مخابرات،

ها

تعریف بخش های حساس شامل بانکداری ،فرودگاهها،
رسانه ها و مخابرات.

حوزه های کشاورزی  ،معدن،
انرژی و معادن طبیعی ،و
دارویی.
لزوم اخد مجوز در حوزه های
حساس و تعیین درصد مالکیت
انها.

1

مصادره

عدم رفتار مصادره مگر با هدف منافع ملی

2

مالکیت

نظام حمایت از دارایی ها و حمایت از حق مالکیت معنوی

لزوم رفتار منصفانه و جبران
خسارت سریع و موثر.
حمایت از برندهای تجاری و

- Foreign Investment Review Board (FIRB
- Time lester, and Jonna Yoon; Foreign Investment in Australia, what you need to know, Hogan
Lovells, 2016, pp. 8-12.

- Treasury Department; Australia’s Foreign Investment Policy, December 2015, p.4.
- Sensitive Sectors

حق کپی رایت.

6

نقل و

ازادی در انتقال اصل سرمایه و عایدات ان بر پایه مقررات

انتفاالت

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه.

حل و

7

فصل

طراحی نظام حل و فصل اختالفات بدون دادگاه مبتنی بر

بر پایه نظام عرفی انگلیس.

دادخواهی و داوری.

عضویت در ایگسید.

اختالفات

فصل ششم :كشور هاي منتخب

عربستان سعودي

قانون سرمایه گذاری در عربستان سعودی براسا

حکم سلطنتی شاه فهد در سال 0222

برای اجرا ابالغ شد .تحلیل این قانون از آن رو حا ز اهمیت است که عربستان سعودی یکی
از کشورهای فعال در سطح منطقه در جذب سرمایه گذاری خارجی است و از طرفی این
کشور عسو سازمان تجارت جهانی است .به طور طبیعی ،به دلیل تشابهات فرهنگی ،
اقتصادی و اجتماعی عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران ،تحلیل قانون و آیین نامه
سرمایه گذاری خارجی آن کشور شاید بتواند در نیل به اهداف این پروژه ،ما را یاری نماید.
به همین دلیل تحلیل قانون و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی عربستان سعودی با دقت و
تمرکز بیشتر مورد بح قرار خواهد گرفت.
ماده یه این قانون به تعریف واژگان بکار گرفته شده ،می پردازد .واژه سرمایه گذاری
خارجی  ،فعالیتی دارای مجوز تعریف می شود و سرمایه گذار خارجی شامل اشخاص حقیقی
و حقوقی می شود که دارای ملیت سعودی نباشند (اشخاص حقیقی) و یا شرکای آنها
سعودی نباشد (حقوقی).
در این ماده در تعریف سرمایه خارجی به مواردی اشاره شده است و اما بالفا له ذکر می
کندکه محدود به موارد ذکر شده نیست .سرمایه خارجی بر پایه این تعریف شامل موارد ذیل
می شود: 132
- Kingdom of Saudi Arabia; Foreign Investment Law, Royal Decree No. (M/I), Dated 10. 4. 2005.
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)0

نقدی  ،اوراق بهادار و ابزارها  /اسناد بهادارقابل انتقال.

)0

سود سرمایه گذاری خارجی ،چنانچه در افزایش سرمایه ،گسترش پروژه

های موجود ،یا در ایجاد پروژه جدید مشارکت کند.
)8

ماشین آالت ،تجهیزات ،اسباب و ملزومات اداری ،لوازم یدکی  ،وسایل

حمل و نقل و الزامات تولید بکار گرفته شده در پروژه سرمایه گذاری مرتبط .
)1

حقوق غیر فیزیکی /نامشهود ، 130نظیر مجوزها ،حق مالکیت معنوی ،دانش

فنی ،مهارت های مدیریتی و شیوه ها  /تکنیه های تولید .
در ماده  0آمده است که هرگونه سرمایه گذاری خارجی در عربستان سعودی چه به ورت
دا می و یا موقت نیاز به اخذ مجوز دارد و این مجوز ررف مدت  82روز پو از دریافت همه
مدار

باید ادر شود و در غیر اینصورت مجوز بنام سرمایه گذار ادر خواهد شد .در عین

حال در ورتی که تقایای سرمایه گذاری رد شود ،باید توجیه الزم ارایه شود و سرمایه
138

گذار حق استی اف
عمومی

131

را خواهد داشت .این اقدام دور مجوزها توسط مقام سرمایه گذاری

ورت می پذیرد.

در ماده  8آمده است که شورای عالی اقتصاد

132

اختیار دور فهرستی را دارد که مشمول

سرمایه گذاری خارجی نمی شوند (فهرست من ی).
در ماده چهار آمده است که عالوه بر مجوز بند  ،0سرمایه گذار خارجی،
می تواند برای فعالیت های مختلف خود مجوزهای بیشتری (بیشتر از یه مجوز) اخذ کند،
که باید آیین نامه این قانون الزامات یروری آن را روشن کند .
ماده  2به دور مجوز برای دو دسته از شرکت ها اشاره دارد .نخست شرکت هایی با مالکیت
سرمایه گذاران ملی و خارجی و دوم شرکت هایی با مالکیت تام سرمایهگذاری خارجی .
مشکل حقوقی این شرکتها بر پایه مقررات و آیین نامه های ذیریط تعریف و تعیین می

- Securities and negotiable instrument
- Intangible Rights
4- Right to Appeal
- The General Investment Authority
- The Supreme Economic Council

شود .همانطور که مالحظه می شود بر پایه این ماده مالکیت ددر دی در طر سرمایه
گذاری خارجی ممنوعیتی نخواهد داشت.
ماده  6به ا ل رفتار برابر میان سرمایه گذاران خارجی در آن دسته از منافع و مشوقها و
تسامین اشاره دارد که به سرمایه گذاران داخلی تعلق میگیرد .در ماده 7که به حق سرمایه
گذار در انتقال عایدات ،سود ،مازاد نقدینگی و غیره به خار می پردازد ،که بدون ایجاد تعهد
برای نهاد خا ی برای انتقال این منابع ،رفاً به انتقال از مجاری قانونی تاکید می کند ،و
در ماده  02مسدولیت های ناشیهای از دور مجوز سرمایهگذاری را به سرمایهگذاری
خارجی یا کارکنان غیر سعودی آن مرتبط می کند .
بر پایه ماده  00سرمایه گذاری خارجی کالً یا به ورت بخشی  /جزیی  ،بدون حکم دادگاه
توقیف نخواهد شد .مسافاً این سرمایه گذاری ها بصورت کلی یا جزیی  ،مگر با هدف منافع
عمومی مصادره نخواهد شد و در این ورت از طریق خسارات عادالنه /منص انه و بر پایه
قانون جبران و پرداخت خواهد شد.
ماده دوازدهم قانون به جرایم سرمایه گذاری می پردازد .بر پایه این ماده  )0زمانی که این
قانون و مقررات آن توسط سرمایه گذار نقض شد ،مقامات نقض قانون را برای ا ال آن و در
طی

زمان

یه

به

مشخ

سرمایه

اعالم

گذار

می کنند )0 ،در ورتی که این نقض قانون و مقررات پا بر جا باشد  ،سرمایه گذار به جرایم
ذیل محکوم خواهد شدت
الف) تعلیق همه یا بخشی از مشوق ها و مزایایی که به سرمایه گذار خارجی داده شده است
.
ب) اعمال جریمه که بیش از  222هزار ریال سعودی نخواهد بود .
ج) لهو مجوز سرمایه گذاری خارجی.
و در عین حال  )8جرایم مندر در بندهای  0باال باید متعاقب تصمیم هیات مدیره سرمایه
گذاری

قابل

اعمال

خواهد

بود

می توان از طریق مراجعه به دیوان شکایت

- Bureau Grievances
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ت

)1

اعمال

جریمه

مورد استیناف قرار گیرد .

ادر

شده

ماده سیزدهم به حل و فصل اختالفات در حوزه سرمایه گذاری خارجی
میپردازد  .بر پایه م اد این ماده :
 )0در ورت بروز اختالف بین دولت و سرمایه گذاری خارجی دارای مجوز ،و تا حد ممکن،
این اختالف از طریق مذاکره دوستانه حل و فصل خواهد شد ،و در غیر اینصورت برپایه
قوانین ذیربط رسیدگی خواهد شد ،و  )0در ورت بروز اختالف فی ما بین سرمایه گذاری
خارجی و طرف های  /شرکای سعودی خود را در مویوع مجوز سرمایه گذاری ،اختالف از
طریق مذاکره دوستانه حل و فصل خواهد شد  ،در ورت استمرار اختالف ،مطابق با قوانین
ذیربط حل و فصل خواهد شد.
در ماده  01این قانون  ،رفتار مالیاتی با سرمایه گذاران خارجی مطابق قوانین مالیاتی رای
در کشور تعریف می شود .در ماده  02بار دیگر بر التزام سرمایه گذاران خارجی در رعایت و
تطابق با مقررات و قوانین جاری و حاکم بر کشور و همچنین موافقت نامه های بین المللی
امساء شده توسط عربستان سعودی تاکید می کند.
در ادامه این قانون فهرستی از سرمایه گذاری ها در حوزه بخشی قرارداد که از شمول انجام
سرمایه گذاری خارجی ( بعنوان لیست من ی) خار شده اند .این بخش ها به شر ذیل
است :
الف ) بخش صنعتی :
-0اکتشاف ،ح اری و تولید محصوالت ن تیت این بخش شامل حوزه معادن که در طبقه
بندی

بندهای

بین

المللی

به

شماره

های

338

و

شده اند ،نخواهد شد .
 -0تولید قطعات ،تجهیزات و لبا

های نظامی .

 -8تولید مواد من جره شهری ( غیر نظامی ).
ب) بخش خدمات
-0خدمات تهیه خورا
 -0تحقیق و ت ح

برای بخش نظامی.

و امنیت.

 -8خدمات بیمه .
 -1سرمایه گذاری در مسکن  /دارایی های واقعی ،در دو شهر مکه و مدینه.

2002

معرفی

-2خدمات تور گردانی  /راهنمای گردشگری  ،در ارتباط با ح و عمره.
-6خدمات کارگزینی و اشتهال که شامل ادارات کارگزینی محلی هم می شود.
-7خدمات داللی مسکن  /دارایی های واقعی.
 -3خدمات نشر و چاپ.
 -1خدمات توزیع ( تجارت کلی یا جزیی) شامل تجارت خرده فروشی دارویی :که تحت
شماره  680680طبقه بندی شده است .
 -02خدمات وتی و تصویری.
 -00خدمات آموزش و پرورش .
 -00خدمات ارتباطی.
 -08خدمات حمل و نقل زمینی و هوایی.
 -01خدمات حمل و نقل فسایی.
 -02توزیع جریان برق در شبکه عمومی  /کشور.
 -06حمل و نقل خطوط ن تی.
 -07خدمات پزشکی ،فیزیوتراپی و  ...که تحت شماره  68010در سطح
بین المللی طبقه بندی شده اند .
 -03خدمات مرتبط با رشته ماهیگیری
 -01خدمات مرتبط با مراکز مسمومیت ،بانه های خون و قرنطینه.
بر پایه این قانون در همان سال اساسنامه سازمان سرمایه گذاری بوسیله هیات وزیران
تصویب شد و جای مرکزی خدمات مشاوره سعودی را گرفت.
عمده ترین وری ه این سازمان  /مقام الحیت دار شامل ت سیاست گذاری دولتی در حوزه
توسعه و پیشنهاد برنامه عملیاتی برای سرمایه گذاری خارجی ،نظارت و پیگیری امور سرمایه
گذاری و تهیه گزارش های ادواری در این خصوص ،مطالعه فر تهای سرمایه گذاری و
معرفی آنها ،همکاری با سایر نهادها برای بهبود فسای سرمایه گذاری و شرکت در سمینارها
و همایش ها و نمایشگاههای ملی و بین المللی در ارتباط با سرمایه گذاری است .
این سازمان دارای یه هیات مدیره مرکب از سیزده عسو شامل رییو ،و نمایندگان وزارت
خانه های کشور ،بازرگانی ،خارجه ،کشاورزی ،ن ت و نایع معدنی ،نعت و انرژی  ،دارایی

و اقتصاد ملی ،برنامه ریزی کار و امور اجتماعی ،آژانو پولی سعودی و دو نماینده از بخش
خصو ی است  ،که وری ه هدایت  ،مدیریت  ،هماهنگی این سازمان را بر عهده خواهند
داشت.
همچنین بر پایه ماده  1اساسنامه این سازمان یه مرکز خدمات سرمایه گذاری تاسیو
می شود که در آن نمایندگان سایر دستگاهها و نهادها به ورت تمام وقت در آن حسور
خواهند

داشت

و

هدف

آن

تمرکز

کلیه

فعالیت های سرمایه گذاران در آن است .
آیین نامه قانون سرمایه گذاری خارجی سعودی نکات جدیدتری از آنچه که در متن قانون،
مورد بح قرار گرفت  ،ندارد ،تهیه فهرست من ی  ،دور مجوز سرمایه گذاری ،تعریف رفتار
و مشوق های برابر با سرمایه گذاران داخلی  ،عدم رفتار تبعیض آمیز مالیاتی ،عدم مصادره و
توقیف سرمایه گذاری ها  ،ترتیبات بازگشت سرمایه  ،اعطای وام نعتی از ندوق توسعه
سعودی ،و نظارت بر فرایند کار سرمایه گذاری و کی یت تولید آنها بر پایه مقررات سعودی و
یا در غیاب این مقررات ،بر پایه مقررات اتحادیه اروپا ،امریکا و یا ژاپن مورد تشریح قرار
گرفته است .
بر پایه این آیین نامه رقم حداقلی سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی نبایدکمتر از 02
میلیون ریال سعودی باشد ،در حالیکه این رقم حداقلی برای بخش نعت حدود  2میلیون
ریال سعودی است  .در سایر حوزه ها رقم سرمایه گذاری نباید کمتر از دو میلیون ریال
سعودی باشد .
البته هیات مدیره این اجازه را خواهد داشت که سقف ارقام فوق را متناسب با هر پروژه
کاهش دهد و یا در پروژه های که از خدمات فنی  /کارشناسی باالیی برخوردار است و یا با
هدف ادرات ایجاد شده اند ،در این ارقام تعدیل ایجاد کنند .
بر پایه فصل پنجم این آیین نامه و ماده  02آن ،سازمان سرمایه گذاری سعودی مسدول
معرفی و انتشار راهنمای عمل سرمایه گذاری  ،اخذ مجوزها ،تخصی

مشوقها و معرفی

قوانین مهم و ذیربط سرمایه گذاری  ،و در عین حال به روز رسانی آن است .مجوز سرمایه
گذاری میتواند به ورت الکترونیکی پذیرش شود و یه سقف زمانی ( 82سی) روزه برای
تصویب

طر ها پیش بینی شده است .این سازمان مورف است که بر کار پیشرفت پروژه مطابق
جدول زمانبندی ها نظارت کند و در ورت عدم پیشرفت کار و ارزیابی علت این تاخیر ها،
می تواند مجوز سرمایه گذاری را باطل کند .
در فصل هشتم این آیین نامه به تشکیل کمیته حل و فصل اختالفات در درون این سازمان
اشاره می کند که دارای یه ر یو و حداقل دو عسو است و مسدولیت حل و فصل
اختالفات بشرحی که در قانون ذکر آن رفت  ،را بر عهده خواهد داشت.
عربستان در سال  0222به سازمان تجارت جهانی پیوست و اولین ارزیابی سیاسات گاذاری
تجاری
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را در ژانویه  0200تایید کرد و بر این اسا

سیاست های عمومی آن کشاور باه

سمت آزادسازی و متنوع سازی اقتصاد آن کشور و کاهش وابستگی باه ن ات حرکات کارد.
رتبه کسب و کار این کشور از  16در سال  0206به رتبه  11در سال  0207ارتقاء یافت.133
سیاستگذاری توسعه ایی این کشور در جذب سرمایه گذاری بار حاوزه هاای حمال و نقال،
آموزش و پرورش ،بهداشت ،تکنولوژی ارتباطات و اطالعات ،علوم زیساتی و انارژی متمرکاز
اساااااات و بااااااا تعریااااااف «شااااااهرهای اقتصااااااادی » 131بااااااا درجااااااات
توسعه ایی مت اوت ،تمرکز جذب سرمایه گذاری را بر آنها نهاده است.
همانطور که دیدیم قانون سرمایه گذاری این کشور در سال  0222مورد بازنگری قرار گرفت
و همه بخش های اقتصادی به جزء «فهرست من ی» مشمول جلب و جذب سارمایه گاذاری
خارجی قرار گرفت. 112

از ویاگی های مهم این قانون که در مسیر آزادسازی حرکت کارده اسات ،پاذیرش سارمایه
گذاری خارجی به ورت د در دی و بدون الزام به داشتن شریه ساعودی ،جریاان آزاد
- Trade Policy Review

- World Bank & IFC; doing business 2017, Saudi Arabia, 2017, p. 11.
- Economic Cities
 .برای اطالع بیشتر در مورد قانون جدید سرمایه گذاری عربستان سعودی و تغییرات ان و ارزیابی ان رجوع کنید به:

US. Department of State; Diplomacy in Action, Investment Climate Statement, 2014.

منافع ناشی از سرمایه گذاری به خار و استخدام نیروی کار خارجی است .اما الزامات ناشی
از احراز حداقل سرمایه تا  82میلیون ریال سعودی (معادل  3میلیون دالر امریکا) در بخاش
های خا ی ،که در بح قانون ذکر آن رفت ،وجود دارد.
در سال  0222اداره سرمایه گذاری عمومی سعودی تشکیل شد تا بتواند با وراای ی کاه در
قانون و آیین نامه آن ذکر شد ،تسهیالت ویاه ای را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کند.
همچنین بر پایه تعهدات این کشور در قبال سازمان تجارت جهانی ،بخش هاای بیشاتری از
حوزه اقتصاد ،شامل خدمات مالی و بانکی ،نگهداری و تعمیر هواپیما و سیستم های نگهداری
کامپیوتری ،خدمات توزیع ،حق امتیاز  ،فرانشیز ،عماده و خارده فروشای ،را بارای سارمایه
گذاران خارجی گشایش نمود .در عین حال ندوق توسعه نعتی ) (SIDFبه عنوان یاه
نهاد مستقل در وزارت دارایی ،نقش و منبع مهمی در تامین مالی برای سرمایه گذاران ای ااء
کرده است .توسعه بخش نعتی توسط بخش خصو ی از طریق تدار

منابع ماالی بلناد و

میان مدت برای تاسیو کارخانه های جدید ،ارتقاء و مدرن نماودن کارخاناه هاای موجاود
توسط این ندوق هدف گذاری شده است .سرمایه گذاران خارجی می توانند تاا ساقف 72
در د از هزینه های پروژه خود را از طریق این ندوق تامین اعتباار کنناد .طاول دوره وام
های این ندوق ،بر پایه سطح توسعه یافتگی مناطق ،بین  02تا  02ساله است.
در حال حایر وزارت تجارت و نعت این کشور تحت یه برنامه جاه طلبانه بدنبال ا اال
همه جانبه قانون تجارت است .یکی از نکات مطروحه در این ا الحیه جدید ایجاد یه مرکز
داوری با همکاری اتاق بازرگانی و نعتی می باشد.
کمیته ویاه ایی در وزارت کار مسدول حال و فصال اختالفاات کاارگری ،و کمیتاه دیگاری
مسدول رسیدگی به مویوعات مالیاتی و حال و فصال اختالفاات احتماالی اسات .اگار چاه
عربستان سعودی کنسوانسیون نیویور

را امساء کرده اسات ،اماا رای دادگاههاای خاارجی

بوسیله دادگاههای سعودی الزم اجرا نیست .حل و فصل مسا ل مالی بر پایه م اد قاراردادی
است و چنانچه قراردادها به دالر باشد ،دور رای هم به دالر خواهد بود .بطور کلی در ساال
 0227پادشاه دستور بازنگری همه جانبه در نظام حقوقی کشور را با تخصی
ه ت میلیارد ریال سعودی (معادل  0میلیارد دالر) را ادر کرد.

رقمی معاادل

همانطور که دیدیم در قانون سرمایه گذاری خارجی عربستان سعودی الزام به خرید داخلی و
الزام ادراتی وجود ندارد و دسترسی به منابع ارزی نامحدود است .الزام به افشای اطالعاات
سرمایه گذاری به مقامات سرمایه گذاری آن کشور وجود ندارد .اگار چاه الازام باه سارمایه
گذاری در منطقه خاص وجود ندارد ،اما ندوق توسعه نعتی ساعودی ) (SIDFمشاوق-
های بیشتر مالی یا شرایط بهتری را در چند منطقه قایل می شود. 110
در عین حال دولت برای تشویق سرمایه گذاران خارجی از قدرت خرید خود است اده میکند
و برای ایجاد تعادل در سرمایه گذاری در بخش های دفاعی  ،معادل  82در د از قراردادهای
دفاعی برای خرید کاال را تا سقف  122میلیون ریال سعودی (معاادل  027میلیاون دالر) را
خریداری می کند .در عین حال دولت سعودی تالش کرده است تا معیارهاای خاود در ایان
عر ه را با الزامات موافقت نامه معیارهای سارمایه گاذاری مارتبط باتجاارت

110

)(TRIMs

ح ظ کند و آن معیارها را نقض نکند.
در سال  0220دولت سعودی محدودیت های دور روادید را برای فعالیات هاای اقتصاادی
خارجی آسان کرده است و آن را در سال  0222به گونه ای آسان و ا ال کارده اسات کاه
الزامات ارایه یامن  /ک یل برای روادید تجاری را از میان برداشته است .اگر چه دولت اعاالم
کرده است که فعاالن اقتصادی خارجی نیازی به دعوت نامه ای از سوی طرف های اقتصادی
سعودی ،برای دریافت ویزا ،خود ندارند ،اما رویه های دور روادید هنوز ساده نشده است.
در نوامبر سال  0227دولت سعودی اعالم کرد که برای فعاالن اقتصادی امریکایی ویزای پن
ساله با اجازه چند بار ورود در محل س ارت خانه ها ،کنساولگری و مباادی ورودی ساعودی
ادر می کند ،اما این سیاست هنوز به مرحله اجرا نرسیده است« .ویزای اقتصادی » 118برای
طرف های امریکایی که دعوت نامه ایی از طرف سعودی ندارند  ،و چنانچه نشان دهند برای
فعالیت های مشروع اقتصادی قصد ورود دارند ،به ورت طبیعی ادر می شود .اماا ادور
«ویزای تجاری» 111باید با دعوت نامه طرف های عربستانی باشد و اعتبار این ویزا پن سااله
است و باید توسط اتاق بازرگانی سعودی ،عالوه بر دعاوت ناماه شارکت ساعودی ،تسامین/
ک الت شود.
- Fath El Rahman, and Abdolla El Sheikh; The legal regime of Foreign Private Investment in Sudan and
Saudi Aribia, Cambridge, Second Edition, 2013, pp. 85-111.
)- Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMS
- Business Visas
- Commercial Visas

همه بنگاههای خارجی دارای مجوز این حق را دارند تاا شارکت اقتصاادی خاود را تشاکیل
دهند و ماله آن باشند و در همه فعالیتهای مجاز تعیین شده به جاز ماوارد ذکار شاده در
فهرست من ی فعالیت نمایند .همه نظام های حقوقی مرتبط با حوزه فعالیت های اقتصاادی،
و در اختیار گیری اموال شخصی باید با ا ول شریعت سازگار باشد .شرکت های غیر سعودی
برای خرید دارایی های واقعی /مسکن و بر پایه دستورالعمل سرمایه گاذاری خاارجی مجااز
خواهند بود و ا ین اموال مورد حمایت قرار می گیرند و تاکنون گزارشی دایار بار توقیاف یاا
مصادره آنها وجود نداشته است. 112
عربستان سعودی در دهه اول هزار جدید بازنگری همه جانبه ایی در نظام حقاوقی مالکیات
معنوی خویش در راستای موافقت نامه سازمان تجارت جهانی و جنبه های مرتبط با حقاوق
معنوی

116

انجام داده است و با سازمان جهانی مالکیت معناوی

سعودی قانون عال م تجاری

113

117

معایادت دارد .دولات

خود را در سال  ،0220قاانون کپای رایات

 (TRIPs) 0228و قانون بت اختراع

222

111

را در ساال

خود را در سال  0221درتطابق با حقوق مالکیت

معنوی سازمان تجارت جهانی ) (TRIPsبه روز نموده است  .در ساال  0223کمیتاه ویااه
ایی که در این خصوص فعالیت می کند ،وب سایتی را طراحی کرد و همه ماوارد مارتبط باا
مویوع رادر آن آورده است.
در دسامبر سال  ، 0221شورای وزیران سعودی به معاهده همکاری بات اختاراع اتحادیاه
مالکان حقوق مالکیت معنوی ()PCT
اختراع

220

220

و آیین نامه اجرایی آن ،و معاهاده قاانون بات

( ، )PLTکه در کن رانو دیپلماتیه سال  0222در ژناو تصاویب شاده باود،

پیوساااااااااات  .در عااااااااااین حااااااااااال در سااااااااااال  ،0221دولاااااااااات
عربستان مکانیزم حمایت از حقوق انحصااری تجااری

228

دارویی را تصویب کرد.

- Us. Department of State, 2014, lbid, p.9.
)- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs
)- World Intellectual Organization (WIPO
- Trademark Law
- Copyright law
- Patent Law
)- Patent Cooperation Treaty (PCT
)- Patent Law Treaty (PLT
- Exclusive Marketing Rights

( )EMRبارای برخای از اقاالم

عربستان سعودی به منظور تسهیل فسای کسب و کاار و جلاب مشاارکت بخاش خصو ای
داخلی و خارجی در رشد و توسعه اقتصادی تهییراتی را در قانون تجارت خود ایجاد کرد .این
قانون جدید به ویاه از منظر جذب و تسهیل سرمایه گذاری خارجی ورت گرفته است.
این تهییرات اساسی در قانون تجارت سعودی از دوم می  0206الزم اجرا شده است و آیاین
نامه این قانون و ا الحات آن توسط وزارت تجارت و نعت و نهااد باازار سارمایه در حاال
تدوین و نهایی شدن است .این تهییرات براسا
در خصوص قانون شرکتی

222

آخرین و بهترین اقدام

221

در سطح جهاان

و همچنین بر پایه مسدولیت های ناشی از عسویت درساازمان

تجارت جهانی تنظیم شده است.
البته باید مالحظات و محدودیت های ایجاد شده در اقتصاد بین المللی و کاهش قیمت های
ن ت و همچنین متنوع سازی اقتصاد از وابستگی به ن ت و ایجااد اشاتهال بارای شاهروندان
سعودی را از جمله عوامل مو ر برای ایجاد چنین تهییراتی در نظر آورد.
یکی از تهییرات مهم ایجاد شده این است که نهادهای مالی تعیین الحیت شده می توانند
در بازار سرمایه عربستان موسوم به تداول

226

تجارت کنناد (خریاد و فاروش ساهام)  ،و در

عین حال الزام داشتن سهم  02در ادی شاریه داخلای بارای بنگاههاای خارده و عماده
فروشی

227

برای فروش ،توزیع  ،بازاریابی محصوالت خود ،که قرار اسات در باازار عربساتان

انجام شود ،حذف شده است.
همانطور که در هدف گذاری های این تهییرات در قانون تجارت جدیاد عربساتان ساعودی
ذکر شده است ،ایجاد یه چهارچوب مقرراتی مطلوب و طرفدار سرمایه گاذاری خاارجی

223

برای تزریق دانش فنی و سرمایه خارجی مورد توجه بوده است.
از جمله سایر تهییرات انجام شاده ایان اسات کاه حاداقل ساهامداران در شارکت ساهامی
مشتر

221

از پن ن ر به دو ن ر کاهش یافته است و در ورتیکه یه شرکت دولتی ماله

آن باشد و یا سرمایه سهمی آن شرکت به پن میلیون ریال سعودی و یا بیشاتر برساد ،ایان
شرکت سهامی مشتر

می تواند با یه سهامدار واحد به بت برسد .حاداقل سارمایه ماورد

- Best Practice
- Corporate Law
- Tadawull
- Retail and Wholesale Business
- Foreign Investor Friendly Regulatory Framework
- Joint Stock Company

نیاز

202

از دو میلیون ریال سعودی به پانصد هزار دالر کاهش یافت و اعساای هیاات مادیره

نباید کمتر از سه ن ر و بیشتر از یازده ن ر باشند.
بااه منظااور اعمااال حاکمیاات شاارکتی

200

مطلااوب  ،نشساات مجمااع عمااومی بنگاااه

می تواند با است اده از ابزارهای ارتباطی جدید ورت پذیرد .انتخاب اعسای هیات مدیره می
تواند بر پایه نظام رای گیری تجمعی

200

انجام شود.

مجمع عمومی سهامداران برای نظاارت بار فعالیتهاای اقتصاادی شارکت بایاد یاه کمیتاه
حسابرسی

208

ایجاد کند و اعسای هیات مدیره اجرایی نباید عساو ایان کمیتاه حسابرسای

باشند .جایگاه رییو هیات مدیره نباید با سایر پست های اجرایی شرکت پیوند داشته باشد.
این شرکت سهامی مشتر

می تواند ابزار کو

201

و یا ساایر ابزارهاای بادهی

بازار منتشر کند و این اوراق می تواند به سهام قابل انتقال

206

202

را در

هم تبادیل شاود .ا االحات

عمده دیگری هم در این قانون (تجارت) سعودی ورت گرفته اسات .ما الً تعاداد حاداقلی
سهامداران در شرکتهای با مسدولیت محدود
سهولت می توانند به شرکت سهامی مشتر

207

از دو ن ر باه یاه ن ار کااهش یافات و باه

تبدیل شوند .سپرده قانونی این شارکت کاه از

 22در د سهام سرمایه به  82در د کاهش یافته است و مسدولیت سهامداران از  22در د
سهام سرمایه شرکت تجاوز نخواهد کرد.

از نکات مهم دیگر ا الحات ورت گرفته معرفی رفتاار جدیاد از بات بنگاههاای خاارجی
است .این قانون جدید با است اده از م هوم « بت ماوقتی تجااری » 203اجاازه مای دهاد تاا
شرکت خارجی با بنگاههای دولتی وارد قرارداد شوند. 201

- Minimum Capital Requirement
- Corporate Governance
- Cumulative Voting System
- Audit Committee
- Sukuks
- Debt Instruments
- Negotiable Shares
- Limited Liability Companies
- Temporary Commercial Registration
- Bendan Hundt, and etc.; New Saudi Companies Law Approved, Shearman & Sterling, 2015.

تركيه
قانون سرمایه گذاری خارجی در ترکیه در سال  0228بازنگری و ا ال شد .این قانون به
ورت ساده و ش اف در ه ت ماده به شر ذیل تدوین و ابالغ شده است. 202
اهداف و دامنه

ماده  :در ماده یه تصریح می کند که هدف از این قانون تدوین ا ولی برای تشویق
سرمایه گذاری خارجی ،حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی ،تعریف سرمایه گذار و
سرمایه گذاری در راستای استانداردهای بین المللی و طراحی نظام مبتنی بر اطالع
جای نظام غربالگری
ت بیت شده /ابت

200

208

200

به

و تصویب ،و افزایش سرمایه گذاری خارجی از طریق سیاستهای
است .این قانون برای رفتار با سرمایه گذاران خارجی تنظیم شده

است.
تعاريف

ماده  :واژه های است اده شده در این قانون دارای معانی زیر می باشند:
الف-سرمايه گذاري خارجي

 )0تاسیو یه شرکت یا شعبه جدید یه شرکت خارجی بوسیله سرمایه گذار خارجی .
 )0در اختیارگیری  /تمله سهم یه شرکت مستقر در ترکیه (هر در د سهم یه بنگاه در
خار از بازار سرمایه یا ده ( )02در د یا بیشتر از سهام یا حق رای یه شرکت در بازار
سرمایه).
این تمله می تواند از طریق ،و نه محدود به دارایی های اقتصادی ذیل الذکر انجام شود:
-0تحصیل دارایی ها از خار (از کشور) بوسیله سرمایه گذار خارجی.
-سرمایه نقدی به ورت نرخ های ارز تسعیر پذیر

201

که بوسیله بانه مرکزی جمهوری

ترکیه خرید و فروش می شود.
 .برای اطالع بیشتر در خصوص قانون سرمایه گذاری ترکیه رجوع کنید به :
-Foreign Direct Investment Law; Law No. 4875, Date of Official Gazette, June 17, 2003.
- Negotiation – Based System
- Screening
- Established Policy
- Convertible Currency

-سهام و اوراق قریه

202

شرکت های خارجی (به جز اوراق قریه دولتی)

ماشین آالت و تجهیزاتحقوق مالکیت معنوی و نعتی-5تحصيل دارايي ها در تركيه بوسيله سرمايه گذاران خارجي:

-عایدات ناشی از سرمایه گذاری مجدد ، 206درآمدها ،ادعاهای مالی

207

 ،و یا هرگونه حقوق

مرتبط با سرمایه گذاری که حا ز ارزش مالی است
حقوق تجاری ناشی از اکتشاف و استخرا منابع طبیعی-9معاونت :معاونت خزانه

25

ا ول مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( را مدیریت می کند ).
ماده :9
-6آزادي سرمايه گذاري و رفتار ملي:

مگر آنکه بوسیله موافقت نامه های بین المللی و یا سایر قوانین خاص تصریح شده باشد:
-0سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه آزاد هستند.
-0سرمایه گذاران خارجی مشمول رفتار مساوی با سرمایه گذاران داخلی می باشند.
مصادره و ملی کردن :سرمایه گذاری مستقیم خارجی مصادره یا ملی نخواهند شد ،مگر بااهداف منافع عمومی و تاییدیه پرداخت خسارت مطابق با فرایندهای قانونی.
-نقل و انتقاالت :سرمایه گذاران خارجی می توانند آزادانهت سود خال

201

 ،عایدات

282

،

درآمدهای ناشی از فروش و نقدکردن همه یا بخشی از یه سرمایه گذاری ،پرداخت های
ناشی از خسارت
بازپرداخت

280

280

 /جبرانی ،درآمدهای ناشی از حق لیسانو ،مدیریت و ترتیبات مشابه،

و پرداخت بهره ناشی از وامهای خارجی از طریق بانه یا نهادهای مالی خاص

ت را به خار منتقل کنند.
-2دسترسي به دارايي واقعي  /مسکن:

تصمیم دادگاه قانون اساسی که به شماره  B.2003/71/R:2008/79که در تاریخ
 0223/00/8ادر شده است ،را لهو نموده است و محدویت دسترسی برطرف شده است.
- Stocks and Bonds
-

Reinvested Earning
- Financial Claims
- Undersecratriate of treasury
- Net profits
- Dividened
- Compensation
- Reimbursements

-2حل و فصل اختالفات:

برای حل و فصل اختالفات ناشی از موافقت نامه های سرمایه گذاری  ،محدود /مشروط به
حقوق خصو ی و اختالفات سرمایه گذاری ناشی از قراردادهای ترجیحی /امتیازی خدمات
عمومی

288

که با سرمایه گذاران خارجی منعقد می شوند ،سرمایه گذاران خارجی هم می

توانند به دادگاه های مجاز داخلی ،یا به داوری ملی و بین المللی و یا سایر ابزارهای حل و
فصل اختالفات که مورد ت اهم طرفین باشد  ،مراجعه و است اده کنند.
-1محاسبه سرمايه غير نقدي

سرمایه غیر نقدی

281

مقررات قانون تجارت ترکیه محاسبه می شود .در ورتیکه

براسا

سهام یا اوراق بهادار  /قریه شرکتهای بت شده در خار به عنوان سهم سرمایه خارجی
است اده شده باشد ،ارزش آنها بوسیله مقامات ذیربط کشور میزبان ،یا بوسیله کارشناسان
تعیین شده در کشور میزبان ،و یا هر نهاد بین المللی که وری ه ارزیابی این دارایی را انجام
می دهد ،مورد قبول و قابل پذیرش خواهد بود.
-7استخدام اتباع خارجي

292

:

مجوز کار بوسیله وزارت کار و امنیت اجتماعی برای پرسنل /کارکنان خارجی ،که در
شرکتها /شعب و بنگاههای تاسیو شده که در چهارچوب این قانون بکار گرفته می شود،
ادر می شود.
بر پایه ماده  08قانون مجوز نیروی کار خارجی به شماره  1307مورخ  07فوریه ،0228
تعریف پرسنل ا لی /کلیدی در چهارچوب مقررات شرکتها و بنگاهها با سرمایه خارجی که
مقررات

تحت

این

قانون

قرار

دارند،

و

سایر

رویهها و ا ول ویاه در خصوص مجوز کار پرسنل خارجی ،مشترکاً توسط معاون خزانه داری
و وزارت کار و امنیت اجتماعی انجام خواهد شد.
-ادارات تابعه:

معاون خزانه داری مجاز است تا به شرکتهای خارجی که بر پایه قوانین کشورهای خارجی
تاسیو می شوند  ،مشروط بر آنکه درگیر فعالیت های تجاری در ترکیه نشوند ،اجازه ایجاد
ادارات تابعه

286

را بدهد.

- public Service Concessions Contracts
- Non-Cash Capital
- Employment of Expatriates

- Liaison offices

تدوين سياستها و جمع آوري داده ها

ماده 1در خصوص اهداف طرحهای توسعه و برنامههای سالیانه ،جایگاه /موقعیت عمومی
اقتصاد کشور ،روندها در سرمایه گذاری بین المللی و ارهار نظر درخصوص نهادهای عمومی
ذیربط و سازمانهای تخصصی بخش خصو ی ،معاون خزانه اختیار دارد (مجاز است) تا
چهارچوب های عام /کالن سیاست گذاری مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،را با
هدف مشارکت در فعالیت های این حوزه ها را تدوین و اجرایی کند.
با هدف ایجاد و توسعه یه نظام اطالعاتی مرتبط باسرمایه گذاری مستقیم خارجی ،معاونت
خزانه مجاز است /اختیار دارد تا اطالعات آماری مرتبط با سرمایه گذاری را از همه موسسات
و نهادهای عمومی و سازمانهای تخصصی بخش خصو ی درخواست  /اخذ کند. 287
سرمایه گذاران خارجی باید اطالعات آماری خود در خصوص سرمایه گذاری انجام شده را بر
پایه مقررات و ا ول تعیین شده که بوسیله خزانه داری به اجرا گذاشته می شود ،ارایه دهند.
این اطالعات رفاً با هدف اطالعات آماری است و بعنوان شاهد /مستند مورد است اده قرار
نمی گیرد.
ساير مقررات:
ماده :2

-0شرکت های موجود با سرمایه خارجی
شرکتهایی که با سرمایه خارجی منطبق با قانون شماره  6001مورخ  03ژانویه 0121
تاسیو شده اند ،با ح ظ حقوق خود (قبلی) ،مشمول این قانون خواهند شد.
-5مقررات

ا ول اجرایی این قانون (آیین نامه) ررف یکماه پو از انتشار این قانون بوسیله معاون خزانه
تدوین و تدار

می شود.

-9مفاد منسوخ

قانون تشویق سرمایه خارجی به شماره  6001مورخ  03ژانویه  0121فسخ می شود.

-1هر ا الحی مرتبط با مواد این قانون رفاً می تواند از طریق ا ال یا الحاقیه به این
قانون انجام شود.
 .برای اطالع بیشتر در خصوص سیاست های سرمایه گذاری ترکیه و مشوق های ان رجوع کنید به:
-ISPAD; Turkey at a Glance, I investment Incentives, Investment Guild, 2015.

ماده يک موقتي

م اد این حکم /فرمان

283

 ،اعالمیه

281

و گزارشات

212

موجود ،که در تطابق با این قانون

باشد ،تا زمان دور آیین نامه جدید برای این قانون مو ر خواهند بود.
الزم اجرا شدن:

ماده  :1این قانون از تاریخ انتشار الزم االجرا خواهد بود.
انجام /اجرا:

ماده  :7مسدولیت اجرای م اد این قانون شورای وزیران می باشد.

عمان
دولت عمان در سالهای اخیر به جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی توجه ویاهایی نموده
است .در سال  0201سازمان دولتی ارتقای سرمایهگذاری و توسعه ادرات

210

موسوم به

ایترا ، 210به جای سازمان قبلی تاسیو شد .در عین حال بهمنظور حمایت از سرمایهگذاری،
دور مجوزها و تصویب دور ویزا برای کارکنان خارجی« ،ایستگاه واحد» در محل وزارت
نعت و تجارت آن کشور شکل شد.
قانون نخست سرمایهگذاری خارجی عمان در سال ( 0111فرمان سلطنتی)

218

چهارچوب

حقوقی جذب سرمایهگذاری خارجی را برای سرمایهگذاران غیرامریکایی و غیرکشورهای
شورای همکاری خلی (فار ) تعریف کرده بود .این قانون بهعنوان بخشی از اقدام برای
الحاق به سازمان تجارت جهانی در سال  0222دستخوش تهییر شد و همچنین در سال
 0221و در اجرای موافقتنامه تجارت آزاد امریکا – عمان هم تهییراتی نمود .بر پایه این
قانون ،برای هر سرمایهگذاری خارجی دستکم مالکیت سی در دی یه شریه عمانی
یروری بود.

- Decree
ommuniques

-C

- Circulars
210

- Public Authority for Investment Promotion and Export Development (PAIPED).
210

- Ithraa.

218

- Royal Decree.

البته شعب بانههای خارجی با مالکیت ددر دی اجازه ورود به بازار را داشتند و در عین
حال سرمایهگذاران غیرامریکایی برای احراز مالکیت ددر دی خود ناگزیر بودند تا مصوبه
هیأت وزیران را اخذ کنند .بر پایه آن قانون هیچ رویه غربالگری برای ورود سرمایهگذاران
وجود نداشت و در ورت لزوم وزارت نعت و تجارت چنین وری هایی را برعهده داشت.
در سال  0200دولت عمان قوانین و مقررات داخلی را به گونهایی تهییر داد تا بتواند بر پایه
مدل مشارکت عمومی – خصو ی سرمایهگذاران را در حوزههای عمومی به ویاه بیمارستان
جذب کند.
بر پایه رویههای معمول در عمان ،بنگاههای نعتی برای اقدام الزم است تا از وزارت نعت
و تجارت مجوز اخذ کنند .درعین حال اخذ مجوزهای زیست محیطی از وزارت امور زیست
محیطی و آب و هوایی هم یروری است ،و سایر نهادها نظیر اتاق بازرگانی و نعت عمان
هم در دور مجوزها دخیل هستند .کارگران خارجی برای مجوزهای کار و مجوزهای اقامت
باید از وزارت نیروی انسانی و اداره کل سلطنتی پلیو مهاجرت مجوز اخذ کنند .بهمنظور
تسهیل چنین فرایندهایی «ایستگاه واحد» مرکب از نمایندگان وزارتخانههای مختلف در
وزارت نعت و تجارت عمان تشکیل شد.
معافیتهای مالیاتی و گمرکی به مدت پن سال برای سرمایهگذاری در حوزه زیربنایی،
معدن ،کشاورزی ،آبزیپروری ،گردشگری ،نایع ادراتی ،آموزش و پرورش و بهداشت
تعلق میگیرد .شرکتهای کشتیرانی و خطوط هوایی خارجی به شرط اعمال عمل متقابل
از سوی دولتهای آنها ،کامال از پرداخت مالیات معاف هستند.
دولت عمان هیچ محدودیتی یا الزام نظام گزارش دهی بر جریانات سرمایه بخش خصو ی
در ورود و خرو سرمایه ندارد .برای حواله و خرو سرمایه ،منافع ،سود سهام ،سود دفتر
نمایندگی ،حق االمتیاز ،عایدات ،ارا ه خدمات مدیریتی و پواندازهای شخصی هم هیچ
محدودیتی وجود ندارد.
با عنایت به توجه ویاه دولت عمان برای جلب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری  ،انجام
عمل مصادره یا ملی کردن غیرمحتمل بهنظر میرسد ،لیکن بر پایه ماده یازده ( )00قانون

اساسی دولت عمان در ورت مصادره یا ملی کردن مورف به جبران خسارت سریع و
منص انه است.
اختالفات اقتصادی در درون عمان به دادگاه تجاری

211

ارجاع و حلوفصل میشود .دادگاه

تجاری الحیت رسیدگی به امور کار و مالیاتی را دارد و میتواند آراء قطعی و الزماالجرا
ادر کند .این دادگاه در عین حال دادخواستهای علیه دستگاههای دولتی را پذیرش
میکند ،اما احکام آن برای دولت الزم االجرا نیست.
چنانچه ارزش مویوعات ارجاعی به این دادگاه کمتر از  06هزار دالر باشد ،تصمیم /آراء
ادره این دادگاه قطعی است .موارد و آراء بیش از  06هزار دالر میتواند به دادگاه
استیناف
عالی

216

212

ارجاع شود .هر یه از طرفها در عین حال میتوانند اعتراض خود را به دادگاه

ارجاع دهند.

دولت عمان ارجاع اختالفات به داوری بینالمللی را به رسمیت میشناسد و دادگاههای عمان
آراء داوری بینالمللی  /خارجی را بهعنوان ابزاری برای حلوفصل اختالفات فی مابین بخش
خصو ی به رسمیت میشناسد و الزماالجرا میداند .عمان عسو ایکسید و کنوانسیون
نیویور

است.

دولت پادشاهی عمان برای جذب سرمایهگذاری خارجی مشوقهای عمدهایی را ارا ه داده
است که مهمترین آنها به شر ذیل است: 217
 پن سال معافیت مالیاتی که قابل تجدید /تمدید است 213ت
 ارا ه تسهیالت و امکانات سوبسیدی /ترجیحی به طر های نعتیت
 معافیت از تعرفههای گمرکی بر تجهیزات و مواد خام در خالل ده سال اول پروژهت
 است اده از زبان انگلیسی برای قراردادهای تجارتی و عملیاتیت

211

- Commercial court.
212

- Court of appeal.

216

- Supreme court.

217

- U.S. Department of State, Oman Investment Climate Statement, June2015, Part5, PP.11-12

213

- EY Global Tax Alert Library, Oman Proposes New Foreign Investment Law, 25. Jan. 2016

 نرخ مالیات شرکتی تا  02در د ،و
 عدم مالیات بر درآمد اشخاص و عایدات سرمایه.
در عین حال دولت بر پایه فرمان سلطنتی به شماره 28/32 :در ارتباط با حمایت مالی ،در
حوزههای کشاورزی ،ماهیگیری ،نعت و معدنت وامهای بدون بهره به بخش خصو ی
پرداخت میکند ،و بر پایه فرمان سلطنتی به شماره  12/37در بخشهای

نعت و

گردشگری وامهای کم بهره پرداخت میکند.
شرکتهای بخش خصو ی داخلی و خارجی پو از دریافت مجوز از وزارت تجارت و نعت
میتوانند در عمده فعالیتهای تجاری وارد شوند .مالکیت کلیه اموال /دارایی منقول
وغیرمنقول توسط شرکت خارجی به رسمیت شناخته شده است و این اموال باید در وزارت
مسکن /خانهسازی

211

به بت برسند.

حمایت دولت عمان از حقوق مالکیت معنوی بسیار قوی است .از سال  0201و بر پایه
تعهدات مندر در قوانین مالکیت معنوی سازمان تجارت جهانی قوانین ذیربط خود را تنظیم
و ا ال نموده است .در عین حال دولت عمان عسو سازمان جهانی مالکیت معنوی

222

نیز

میباشد. 220
وزارت نعت و تجارت عمان ( )MOCIبا مشارکت بانه جهانی در حال نهایی کردن قانون
جدید سرمایه گذاری خود است .هدف از این اقدام و بازنگری در قانون قبلی،جذب بیشتر
سرمایه گذاری خارجی در عمان است .این قانون جدید بر پایه استانداردهای بین المللی و
رفع برخی از کاستی های موجود در قانون جاری بوده است .
قانون جدید عمده ترین نگرانی ها و محدودیت های موجود در قانون فعلی را با هدف ایجاد
ش افیت بیشتر و افزایش امنیت سرمایه گذاران شناسایی نموده است  .در قانون جدید حقوق
و تعهدات سرمایه گذاران به خوبی تعریف شده است.
در این قانون تعهدات قراردادی سرمایه گذاری در عمان و موافقت نامه های بین المللی که
ان کشور امساء کرده است را مورد تایید قرارداده است .این موافقت نامه ها شامل موافقت
211

- Ministry of Housing.

222

- Word Intellectual Property organization (WIPO).

220

- U.S Department of State, Investment Climate Statement, Diplomacy in Action: Oman, 2014.

نامه با سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه تجارت آزاد با ایاالت متحده می شود  .این اقدام
نگرانی موجود سرمایهگذاران خارجی را درخصوص ناسازگاری رفتارهای موجود با ترتیبات و
موافقت نامه های تجارت بین الملل را بر طرف می کند. 220
حذف الزام داشتن شرکت محلی عمانی در شرکت های تجاری که یه مانع سنتی بود و
موجب دلسردی سرمایه گذاران خارجی شده بود در قانون جدید بر طرف خواهد کرد .این
اقدام اجازه می دهد که مالکیت ددر د خارجی مجاز باشد و دسترسی سرمایه گذاران را
به بازار باز (آزاد)

228

عمان تسهیل می کند .در عین حال یه " فهرست من ی" بر پایه

قانون جدید تهیه خواهد شد که دولت برای ح ظ امنیت و منافع ملی  ،تمایل دارد از حسور
سرمایه گذاران خارجی در آن فهرست جلوگیری کند .
حذف شرط الزام حداقل سرمایه یکی دیگر از شاخ

های مورد توجه این قانون است .

معافیت ها و مشوق های مالیاتی در قانون جدید حذف خواهند شد و به جای ان مشوق ها
در قانون درآمدهای مالیاتی

221

مورد تاکید قرار خواهند گرفت .

نهایتاً این قانون جدید سرمایه گذاری حل و فصل اختالفات را از طریق داوری بین المللی
در انطباق با هنجارهای اجرایی مورد پذیرش کمیسیون سازمان ملل در مورد قانون بین
المللی تجارت (آنسیترال) ،مرکز بین المللی حل و فصل اختالفات سرمایه گذاری (ایکسید) و
سایر نهادهای بین المللی مرتبط با مویوع داوری به رسمیت شناخته است . 222

1- Ahmed Al – Esry , Oman proposes New Foreign Capital Investment law to Attract
Foreign Investment of Young (Oman ) , 2016.
. Open Market
- Minimum Capital Requirement
Ahmed Al – Esry , Oman proposes New Foreign Capital Investment law to Attract
Foreign Investment of Young (Oman ) , 2016.
.

كويت

قانون جدید سرمایه گذاری کویت در سال  0208تصویب و از دسامبر  0201اجرایی شده
است  ،و جایگزین قانون قبلی مصوب  0220شده است .
بر پایه این قانون که شامل رفتارهای جدید و برپایه استانداردهای بین المللی طراحی شده
است ،مالکیت خارجی در یه شرکت کویتی که قبالً محدود به  11در د بود به ددر د
رسیده است ،و شرکت های سرمایه گذار خارجی می توانند از مزایا و معافیت های گمرکی و
مالیات بردرآمد بهره مند شوند .
رژیم جدید سرمایهگذاری مستقیم خارجی به سرمایه گذاری های موجود و جدید قابل
تسری خواهد بود  ،مگر آنکه مشمول "فهرست من ی " که اخیراً انتشار یافته  ،بشوند .برپایه
این قانون جدید  ،سازمان نوینی به نام نهاد ارتقاء سرمایه گذاری مستقیم خارجی کویت
( ، )KDIPAکه به م ابه "یه ایستگاه واحد"
مشوق

227

226

برای بررسی تقایاها و تصویب مجوزها و

ها

عمل

میکند ،تاسیو می شود.
بر پایه این قانون جدید که با هدف بهبود محیط سرمایه گذاری کویت و تشویق سرمایه
گذاری خارجی طراحی شده است ،مشوق ها و معافیت های جدیدی را در قالب معافیت از
مالیات بردرآمد و انواع دیگر از مالیات ها تعریف نموده است. 223
این مشوق ها در ورتی قابل اعمال است که شرایط ذیل در سرمایه گذاریها وجود داشته
باشد :
 انتقال فن آوری پیشرفته .
 تهیی بازار داخلی از طریق خرید از عریه کنندگان داخلی.
 ایجاد فر ت های شهلی برای کارکنان محلی .
)- Kuwait Direct Investment Promotion Authority (KDIPA
- one –stop shop
- Jochem Rossel; Kuwait: New Foreign Direct investment (FDI) regime…, PWC Kuwait , www
.pwc.com, 2015.

بر پایه قانون جدید سرمایه گذاری کویت سرمایه گذاران خارجی می توانند درخواست مجوز
سرمایه گذاری خود را در سه شکل ،تاسیو یه شرکت کویتی با مالکیت ددر د خارجی،
تاسیو یه شعبه با مالکیت ددر دی خارجی ،و یا دفتر نمایندگی ارا ه دهند .
فرایند پذیرش و

دور مجوز سرمایهگذاری در کویت و بر پایه

این قانون

می تواند در دو مرحله ورت بگیرد .درخواست سرمایه گذار خارجی می تواند ابتداء در قالب
ارا ه یه یادداشت م هومی

221

ت یا خال ه گزارش ت باشد .در این یاداشت  /گزارش خال ه

ایی از ویاگی های پروژه ،نتای  /خروجی ها و ساختار سرمایه و اعالم تبعیت از معیارهای
تعریف  /ارا ه شده اعالم می شود.
مرحله دوم و پو از تصویب اولیه پروژه توسط مقام سرمایه گذاری مستقیم خارجی کویت
( ،)KDIPAمتقایی باید طر کسب و کار

262

نیاز را برای این مقام سرمایه گذاری تدار

و ارا ه دهد .ارا ه این اسناد می تواند از طریق

و فرم های مربوطه و سایر اطالعات مورد

ایمیل یا نامه به بت رسیده هم انجام شود. 260
این مقام الحیت دار می تواند ررف مدت  82روز این تقایای مطر شده در مرحله دوم
را رد یا تایید کنند و متقایی را کتباً از نتای آن مطلع خواهد نمود.
برپایه مصوبه هیات وزیران که در سال  0202و بر پایه این قانون جدید ادر شد ،فهرست
فعالیتها و بخش هایی که مشمول مشوق ها و معافیت ها نخواهند شد (فهرست من ی)  ،را
ادر کرده است .بخش های زیر مشمول این فهرست من ی خواهند بود:
 استخرا ن ت خام .
 استخرا گاز طبیعی.
 تولید محصوالت زغال سنه.
 تولید کودهای شیمیایی و ترکیبات نیتروژنی. 260
 تولید گاز  ،توزیع سوخت گازی از طریق لوله های ا لی ( شاه لوله ).
 امال

و مستهالت به است نای پروژه های توسعه ساختمانی بخش خصو ی.

- submission of concept paper
- Business plan
- Fouad Douglas and others; Kuwait: New FDI Regimes, www.pwc.com, March 2015.

- Fertilizers and Nitrogen compounds.

 فعالیت های امنیتی و بازرسی.
 مدیریت عمومی (دولتی ) و دفاع  ،تامین اجتماعی اجباری .268
 فعالیت های سازمانهای دارای عسویت (عسو گیر).
در عین حال برپایه مقررات اجرایی اعالمی در سال  0201مشوق ها و معافیت های ذیل به
سرمایه گذاران خارجی  ،خار از فهرست محدود شده  /من ی تعلق می یابد:
- معافیت مالیاتی تا  02سال .
 معافیت های حقوقی گمرکی .
 تخصی

زمین و دارایی واقعی  /مسکن.

- تعداد کارشناسان شاغل خارجی.

برای در

ددر د مالکیت خارجی .
بهتر از تحوالت جدید در قانون سرمایه گذاری کویت ،در جدول ذیل برخی از

ویاگی های قانون جدید و قدیم را با هم مقایسه کرده ایم:
رديف

شاخص

قانون گذشته

سازمان مسئول

اداره سرمایه گذاری خارجی کویت )KFIB( 261

قانون جديد
مقام الحیت دار تشویق سرمایه گذاری مستقیم کویت
()KDIPA

" رهیافت محدود کردن " 262را دنبال
رهیافت های محدود

می کرد که فعالیت های مجاز را تعریف کرده بود و در

کننده

سطح وسیعی

رهیافت فهرست غیر مشمول را دنبال

266

می کند که در

آن فعالیت های غیر الحیت دار آمده است  ( .من ی)

فعالیت های محدود شده را ذکر کرده بود.

سازماندهی و تمرکز

فقدان هماهنگی میان مقامات و دستگاههای دولتی که
فرآیندهای کار را بسیار طوالنی می کرد .

سرمایه گذاران تایید الحیت شده باید کلیه مجوزها ی
سرمایه گذاری خود را ررف مدت یکسال از زمان دور
مجوز ( سرمایه گذاری ) اخذ کنند.
شرکت های خارجی می توانند بر پایه ساختار های سه
گانه ذیل به فعالیت بپردازنند:

ساختار شرکتی

0

انواع ماهیتی بنگاهها به ساختار متعارف ناشی از قانون
تجارت کویت محدود بود.



یه شرکت کویتی بت  /تاسیو کنند که
در آن یه سرمایه گذار خارجی می تواند
تا ددر د سهامدار باشد .

- Compulsory social security.
- Kuwait foreign Investment Bureau (KFIB
- Restrictive Approach
Non –Qualifying Activities
- Nazih Abdul Hameed; Legal Framework for Business in Kuwait, Al Markaz, 2016.



یه شعبه شرکت خارجی که در کویت
اجازه فعالیت می یابد.


0

زمان صدور مجوز

دوره ارا ه مجوز سرمایه گذاری یا رف شده برای مجوز

سرمایه گذاری

تا هشت ماه طول می کشید

سازماندهی داخلی /
نظارت

تاسیو دفتر نمایندگی در کویت.

حداک ر زمان دور مجوز و اعطای مشوق ها  82روز از
زمان ارا ه مدار

تکمیل شده و تایید شده است.

پو از دور مجوز سرمایه گذاری ،سرمایه گذار مجبور

بخش "ایستگاه واحد" مسدول همه مراحل اجرایی و

به هماهنگی با دستگاهها دولتی برای گرفتن مصوبه

کمه کار سرمایه گذاران برای اخذ هر مصوبه مورد نیاز از

های مورد نیاز بود .

دستگاههای دولتی است

جمع بندي  :عربستان سعودي
ردیف

شاخص

مالحظات

شرح وضعیت
اشخاص حقیقی و حقوقی غیر سعودی با یا بدون شریه سعودی.
شامل سرمایه های نقدی و غیر نقدی ،اوراق بهادار ،ماشین االت و تجهیزات  ،حقوق مالکیت غیر مشهود،

0

نظام
پذیرش

ورود سرمایه می تواند اشکال دیگری

دانش فنی و مالکیت معنوی.

به خود بگیرد.

لزوم اخذ مجوز هیات سرمایه گذاری و سایر مجوزها.

سازمان سرمایه گذاری مرکب از 08

سازمان سرمایه گذاری سعودی و مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی.

عسو از دستگاه های مختلف.

لهو الزام ارایه ک یل سعودی.

0

مالکیت

برداشت تلویحی از ماده  2دایر بر مالکیت د در د سرمایه گذاری خارجی.

8

رفتار ملی

رفتار برابر با سرمایه گذاران داخلی در خصوص مشوق ها و تسامین.

1

نقل و
انتفاالت

پذیرش حق سرمایه گذار در انتقال ا ل و عایدات ناشی از سرمایه گذاری از طریق مجاری قانونی .

بدون ایجاد تعهد برای نهاد خاص.

داشتن یه فهرست من ی در بخش های نعتی و خدماتی.

2

محدویت ها

حداقل سرمایه گذاری  02میلیون دالری در حوزه کشاورزی.

اختیار هیات مدیره سازمان سرمایه
گذاری در تهییر ارقام .

حداقل سرمایه گذاری  2میلیون دالری در حوزه نعت.

تعیین اولویت های سرمایه کذاری و تعریف شهر های سرمایه گداری
رژیم

6

سرمایه
گذاری

تامین مالی طر های سرمایه گذاری

تطبیق نظام پذیرش در بخش های اقتصادی متناسب با معیارهای سازمان تجارت جهانی.

تا  72در د از طریق ندوق توسعه

بازنگری جامع در قانون تجارت در سال .0206

سعودی.

بازنگری جامع در نظام حقوقی.

تخصی

 0میلیارد دالر برای انجام
این مطالعات.

عدم الزام به ادرات.
عدم محدودیت در دارایی های واقعی.

عسویت در معاهدات بین المللی بت

7

مالکیت

3

مصادره

عدم رفتار مصادره مگر با در نظر گرفتن منافع عمومی.

حل و

اختالف دولت و سرمایه گذار و یا با شرکای سعودی  ،از طریق مذاکره و یا قوانین ذیربط.

بازرگانی.

پذیرش ارجاع به داوری بین المللی .اما اراء داوری بین المللی برای محاکم داخلی الزام اور نیست.

تشکیل کمیته حل و فصل اختالفات

1

قانون مالکیت معنوی بر پایه اسنانداردهای بین المللی.

فصل
اختالفات

اختراعات.
جبران خسارت منص انه و عادالنه.
تاسیو مرکز داوری با همکاری اتاق

در درون سازمان سرمایه گذاری.

جمع بندي :تركيه

شرح وضعیت

ردیف

شاخص

0

تعریف

0

سازمان مسول

خزانه داری

8

رفتار ملی

رفتار برابر میان سرمایه گذاران داخلی و خارجی

مالحظات

تاسیس شرکت یا شعبه بوسیله سرمایه گذاری خارجی.
تملک یک بنگاه داخلی به هر اندازه یا بنگاه های بورسی تا  5درصد.

الزام به ارایه اطالعات اماری
سرمایه گذاری به خزانه

عدم لزوم اخذ مجوز برای تقاضاها.

داری.

سرمایه نقدی  ،سهام  ،ماشین االت  ،حقوق مالکیت معنوی،
وظیفه تدوین سیاست های
کالن و اجرایی و ثبت
اطالعات اماری

محاسبه
1

سرمایه غیر

بر پایه مقررات قانون تجارت ترکیه و تاییدیه ارزش اوراق بهادار توسط کارشناسان
داخلی و یا خارجی.

نقدی
2

مالکیت

رفع موانع مالکیت بر دارایی های واقعی و مسکن.

6

نقل و انتقاالت

ازادی نقل و انتقال سرمایه  ،سود و عایدات و حق لیسانس ناشی از سرمایه گذاری.

7

استخدام

3

مصادره

1

صدور مجوز کار برای اشخاص کلیدی سرمایه گذاری خارجی توسط وزارت کار و خزانه
داری.
عدم رفتار مصارده مگر با هدف متلفع عمومی

حل و فصل

پرداخت خسارت عادالنه و
منصفانه.

مراجعه به دادگاه های مجاز داخلی و پذیرش اراء داوری ملی و بین المللی.

اختالفات

جمع بندي :عمان
ردیف

شاخص

شرح وضعیت

مالحظات

وزارت صنعت و تجارت.
مقام مسئول

سازمان حمایت از سرمایه گذاری و تجارت – ایترا .
لزوم اخذ مجوز سرمایه گداری خارجی از ایترا.

نظام پذیرش
سایر مجوز ها از سایر دستگاه ها.
نقل و انتقاالت

ایترا مسئولیت هماهنگی با سایر
دستگاه ها را بعهده دارد.

عدم محدودیت در انتقال اصل  ،سود و عایدات ناشی از سرمایه
گذاری خارجی.
رفع الزمات داشتن شریک  5درصدی داخلی.

مالگیت

مالکیت صد در صدی در تاسیس بانک های خارجی.
پذیرش تعهدات مالکیت معنوی.

عضو سازمان تجارت جهانی و
حق مالکیت معنوی.

طراحی مدل مشارکت عمومی -خصوصی.
عدم رفتار مصادره  ،اما بر پایه ماده
0

مصادره

قانون اساسی چنانچه پروژه

ایی ملی شد ،جبران خسارت سریع و منصفانه پیش بینی شده
است.
ارجاع به دادگاه های داخلی و یا ارجاع به داوری بین المللی.

حل و فصل اختالفات
به رسمیت شناختن اراء داوری بین المللی توسط دادگاه های عمان.

عضویت در ایکسید ،کنوانسیون
نیویورک ،و پذیرش اراء انها.

جمع بندي :كوبت
ردیف

شاخص

شرح وضعیت
قانون جدید سرمایه گذاری خارجی در سال

مالحظات
. 5
بعنوان یک ایستگاه واحد.

نهاد مسئول
نهاد ارتقاء سرمایه گذاری خارجی کویت.

شامل ارایه گزارش مفهومی
نظام پذیرش

دو مرحله ایی بودن صدور مجوز سرمایه گذاری و بررسی تقاضاها و

و سپس ارایه جزییات فنی

تصویب انها.

و مالی پروژه ظرف مدت 5
روز.

ماهیت حقوقی

مالکیت

0

محدودیت

صدور مجوز ها

مشوق ها

تاسیس یک شرکت کویتی و یا تاسیس یک شعبه خارجی و یا ایجاد یک
دفتر نمایندگی.
تغییر سهم مالکیت خارجی از  ۱درصد به صد در صد.

استفاده از مشوق های
مالیاتی و گمرگی.

اگرچه فهرست منفی اعالم نشده است ،اما  8حوزه کالن بعنوان فهرست

شامل نفت و گاز ،معادن،

محدود شده معرفی و اعالم شده است که که مشمول مشوق های

فعالیت های بازرسی و

مطروحه نخواهند شد.

مدیریت عمومی و دفاعی.

اخذ سایر مجوز های سرمایه گذاری عالوه بر مجوز سرمایه گذاری خارجی
 ،از سایر دستگاه ها از طریق ایستگاه واحد.
ارایه مشوق های مالیاتی و گمرکی برای طرح های متضمن انتفال

طرح های مشمول خارج از

تکنولوؤی  ،خرید از بازار داخلی ،و ایجاد فرصت های شغلی.

فهرست محدود شدهو

فصل هفتم :روسيه

مقررات سرمایهگذاری خارجی در روسیه با تدوین اولین قانون مشخ

در مورد

سرمایهگذاری خارجی در سال  0110چارچوب جامعی گرفت .این قانون در سال 0111
جایگزین قانون فدرال قبلی شد که تحت عنوان «سرمایهگذاری خارجی در فدراسیون
روسیه»

263

شناخته میشود. 261

با افزایش جریان سرمایهگذاری خارجی در روسیه ،توجه و دقت در سرمایهگذاری بر
بخشهای مهم راهبردی بیشتر شد و الزام بر کنترل آن توسط دولت تو یه شد .با این
رویکرد قانون فدرال در مورد رویههای سرمایهگذاری خارجی در شرکتهای با اهمیت
راهبردی در حوزههای امنیت ملی دفاعی (قانون سرمایهگذاریهای راهبردی) در  01آوریل
سال  0223به تصویب رسید و بر پایه آن کمیسیونی دولتی به ریاست نخستوزیر برای
ارزیابی و کنترل آنها تشکیل شد.
در سالهای  0223و  0221آیین نامههایی در مورد مقررات سرمایهگذاری خارجی تدوین
شد که تمرکز آن بر تدوین راهنمای الزم در مورد اجرای مقررات کنترلی بر سرمایهگذاری
خارجی بود.

”- Federal Law “On Foreign Investment in the Russia Federation

9
9 5

- Federal Law No.160-Fz of July G, 1999, On Foreign Investment in The Russian Federation, With
Amendments 2002, 2003, 2005, 2006, 2008.

روسیه پو از  01سال مذاکره ،در  00اگوست  0200به سازمان تجارت جهانی پیوست که
بر آن اسا

به تسهیل مقررات و شرایط محیط اقتصادی برای جذب سرمایهگذاری خارجی

پرداخت .این مقررات منطبق با معیارهای سازمان تجارت جهانی عمدتاً در حوزههای کاهش
موانع تعرفهای واردات ،رفع موانع ادرات ،و اجازه دسترسی بیشتر شرکتهای خارجی به
بازار روسیه بود.
قوانین سرمایهگذاری خارجی در روسیه در دو دسته عام قابل طبقهبندی است .گروه نخست
شامل دستورالعمل مدنی فدراسیون روسیه

272

است که در سال  0111تدوین شد و چند بار

ا ال در آن ورت گرفت که آخرین آن مربوط به  03دسامبر  0226است .در این دسته
قوانین و مقررات دیگری درخصوص شرکتهای با مسدولیت محدود ،شرکتهای سهامی
مشتر  ،مقررات بازار سرمایه و سهام و قانون حمایت از رقابت وجود دارند.
در دسته دوم مقررات خاص و ویاهایی برای سرمایهگذاری خارجی تدوین شده است که
شامل قانون سرمایهگذاریهای خارجی و قانون سرمایهگذاریهای راهبردی میشود .قانون
سرمایهگذاری خارجی تمرکز خود را بر ارا ه تسمینهای دولتی برای سرمایهگذاران خارجی،
کسب درآمد و سود ،و شرایط حاکم بر فعالیتهای تجاری سرمایهگذاران خارجی در قلمرو
روسیه متمرکز نموده است .این قانون شامل ورود سرمایهگذاران خارجی به حوزههای بانکی
و مؤسسات اعتباری ،شرکتهای بیمهایی و سازمانهای غیرتجاری نمیشود .قوانین دیگری
تحت عنوان قانون فدرال در «مورد فعالیتهای بانکی و بانکداری» و قانون فدرال در «مورد

- Civil Code of Russian Federation

9 1

سازمانهای بیمهایی» و همچنین قانون فدرال در «مورد سازمانهای غیرتجاری» ،در این
موارد نارر و حاکم هستند.
قانون دیگری که در دسته دوم مستقیماً بر فعالیتهای سرمایهگذاری خارجی حاکم است،
قانون سرمایهگذاریهای راهبردی است که حوزه فعالیتهای اقتصادی در بخشهای
راهبردی اقتصاد روسیه را در برمیگیرد .در این بخشهای اقتصادی قریب  12نوع فعالیت
ذکر شده است که این قانون بر آنها اعمال مقررات میکند. 270
این حوزهها عمدتاً شامل مواد اتمی و رادیواکتیو ،فعالیت در بخشهای هوایی و فسایی و
منابع طبیعی میشود که مستلزم اخذ مجوزهای ویاه است .270بر پایه آخرین ا الحات
ورت گرفته در این فهرست ،فعالیتهای بانکی از این فهرست حذف شده است. 278
تمله  02در د یا بیشتر سهام مؤسسات  /سازمانهای اعتباری روسی توسط سرمایه
گذاران خارجی  ،مشروط به تصویب بانه مرکزی روسیه است و کمتر از این در د نیاز به
اخذ مجوز ویاه ندارند .در حوزه فعالیتهای بیمهایی ،سازمان بیمهایی روسیه مسدول دور
مجوز در این خصوص و تعیین سهم شرکتهای خارجی است.

- Dmitri V. Nikiforov, Anna V. Maximenko, Amendments to Regulation of Foreign Investment in

9

Strategic Companies, Debevois & Plimpton, November 18, 2014, PP. 2-3.

-

همانطور که اشاره شد این محدودیت ها شامل حوزه منابع طبیعی ( شامل فعالیت های مو ر بر فرایند های ژ و فیزیکی  ،اکتشافات زمین شناسی  ،و

بازسازی منابع طبیعی ) ت حوزه دفاعی ( شانل تجهیزات و سال های نظامی ،مواد رادیو اکتیو ،فسایی و هوایی ،ارزیابی و نظارت زیربناها و حمل و نقل )  ،حوزه
رسانه ها ( شامل تلویزیون  ،رادیو و دستگاه های سخن پراکنی ،فعالیت های چاپ و انتشارات ) ت و حوزه انحصارات ( که شامل فعالیت های مرتبط به شرکت های
ارتباطات و راه اهن و همچنین انحصار در منابع طبیعی ) می شود.

- Ivan Pavlovich, Sardaana Nogovitsyna, Etc. A Legal Overview of Foreign Investment in Russia’s
Strategic Sectors, 2014, PP. 7-8.

9

شرکتهای خارجی برای حسور در حوزه رسانههای عمومی با محدودیت مواجه هستند.
شرکتهای خارجی یا یه شرکت روسی با مشارکت سرمایه خارجی  /شرکت خارجی با 22
در د سهام یا بیشتر ،حق تاسیو تلویزیون یا کانالهای وید ویی ندارند .تمله بیش از 02
در د از داراییهای ابت یه بنگاه حقوقی که در حوزه منابع طبیعی عمل میکند باید با
اخذ مجوز از اداره خدمات ید انحصار فدرال
عمدهترین اشکال رای

واحدهای حقوقی سرمایهگذاری خارجی در روسیه به ورت

شرکتهای با مسدولیت محدود
سرمایهگذاری مشتر

271

) (FASباشد.

) ،(LLCSشرکتهای سهامی عام یا مشارکتی ، 276شامل

272

) ،(JVSدفاتر نمایندگی و شعب و همچنین قراردادهای حقوقی

سرمایهگذاری است.
بر پایه قانون سرمایهگذاری خارجی روسیه ،سرمایهگذاران خارجی شامل یه ماهیت حقوقی
خارجی است که در قلمرو فدراسیون روسیه سرمایهگذاری میکند .در عین حال یه سازمان
خارجی که بر پایه قانون مدنی بهعنوان یه واحد حقوقی شناخه نمیشوند ،یه شهروند
خارجی با اقامت دا می در یه کشور ،یه شخ

بدون احراز شهروند دا می یه کشور

خارجی یا یه سازمان بینالمللی که تحت معاهدات بینالمللی فدراسیون روسیه ،چنانچه در
این کشور سرمایهگذاری میکنند ،بهعنوان سرمایهگذار خارجی شناخته میشوند. 277

)- Federal Antimonopoly Service (FAS

9

9 9

)- Limited Liability companies (LLCs

- Joint Stock companies or partnerships

9

William E. Pomeranz, “Russian Protectionism and the Strategic Sectors Law”, American University
International Law Review, Volume25, PP. 218-223.

9

براسا

قانون سرمایهگذاری خارجی روسیه ،رژیم حقوقی سرمایهگذاری خارجی با شرایط

حقوقی فعالیت سرمایهگذاران ملی (داخلی) یکسان است .تنها ت اوت موجود بر پایه این رژیم
سرمایهگذاری و عمدهترین آن به حوزه امنیت ملی و دفاعی مرتبط است .یه سرمایهگذار
خارجی یا سازمانهای تجاری با سرمایهگذاری خارجی که در قلمرو روسیه تشکیل میشوند
و حا ز حداقل ده در د از سرمایه پذیرهنویسی شده آن سازمان  /بنگاه است ،باید از همه
حمایتها و تسامین حقوقی مقرر در قانون سرمایهگذاری بهرهمند شوند.
سرمایهگذاران خارجی کامالً در برابر ملی شدن یا مصادره حمایت میشوند ،مگر آنکه این
اقدام بر پایه قانون فدرال انجام شده باشد .در ورت بروز این اقدامات ،سرمایهگذاران خارجی
حق دارند تا در برابر خسارات وارده بر سرمایهگذاری خود یا هرگونه خسارات دیگری غرامت
بگیرند .لیکن شرکتهای تابعه و مستقل یه سازمان تجاری داخلی که با سرمایهگذاران
خارجی فعالیت میکنند از این حمایتها و تسامین بهرهمند نخواهند شد.
بر پایه قانون سرمایهگذاری روسیه ،تسامین سرمایهگذاری مربوط به سرمایهگذاران خارجی
شامل موارد ذیل میشود:
 هر سرمایهگذاری ورت گرفته در قالب هر شکل حقوقی که بر پایه قانون مجاز به
فعالیت استت
 اوراق بهادار دولتی و خصو ی اخذ شدهت
 مشارکت درخصو یسازی ،و

 منابع زیرزمینی ، 273ساختمانها و سایر اموال غیرمنقول.
در عین حال سرمایهگذاری درمناطق ویاه اقتصادی

271

) (SEZاز مزایای آن مناطق

است اده خواهند کرد  .در این مناطق که وسیله دولت تعریف و مشخ

شده است ،رژیمهای

ویاه رفتار اقتصادی و بهویاه آزادی گمرکی در آنها اعمال میشود .این مناطق هر کدام برای
اهداف خا ی نظیر توسعه زیربناها ،نایع با فناوری باال و با هدف تسهیل گردشگری،
مناطق ت ریحگاهی و بهبود زیربناهای بندری و حملونقل طراحی شدهاند.
برای م ال منطقه ویاه اقتصادی لیپتسه

230

232

با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی در تولید

محصوالت نهایی فلزی ،ماشینآالت و تجهیزات ،خودرو ،تجهیزات و قطعات خودرو طراحی
شده است و منطقه ویاه اقتصادی آالبوگا

230

با هدف تهیی سرمایهگذاری خارجی در نایع

خودرویی و ماشینآالت آن ،نایع پتروشیمی و تولید مواد سازهایی طراحی شده است.
همانطور که مالحظه میشود ا الحات ورت گرفته در قوانین سرمایهگذاری روسیه با
رویکرد تطبیق با هنجارها و عمل حاکم بر قواعد بینالمللی شکل گرفته است .در تحوالت
اخیر  ،بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاران خارجی در بازار سهام تمایز قا ل
شدهاند .ایجاد تعادل و رفتار عدمتبعیض بین سرمایهگذاران داخلی و خارجی (به جز در
موارد تعیین شده بخشهای راهبردی) از تحوالت م بت تهییر رژیم حقوقی در این کشور

- Subsoil Resources

9
9 5

)- Special Economic Zone (SEZ

- Federal Law” On Special Economic Zones in the Russian Federation’, No. 116-F2, Dated 22 July

9 1

2015.
- Lipetsk

9
9 5

- Alabuga.

است .اگرچه در  01می  0208دومای دولتی شورای فدرال روسیه قانونی را تصویب کرد که
ا الحات مهمی را در قانون سرمایهگذاری طر های راهبردی اعمال کرد که مورد اشاره قرار
گرفت .هدف عمده این قانون حذف موانع اداری و سایر موانع موجود در قانون قبلی بوده
است. 238
ا الحات اعمال شده بر قانون مدنی تهییراتی را در نظام قسایی و رژیم سرمایهگذاری ایجاد
کرد .یکی از این تهییرات تاکید بر اهمیت اجرا و انجام معامالت و قراردادها بر پایه ادغام و
بود.

تمله ) (M&Aو سرمایهگذاری مشتر

از آنجایی که روسیه طی سالهای اخیر در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بسیار موفق
عمل کرده است ،و در زمره کشورهایی باالی جذب سرمایه قرار دارد ،و با توجه به اینکه
مختصات اجتماعی و اقتصادی دولت روسیه و همچنین دغدغهها و نگرانیهای درخصوص
سرمایهگذاری مستقیم خارجی تا حدود زیادی میتواند ،شبیه به آن چیزی باشد که در
مختصات اقتصادی ایران و دیدگاههای برخی از سیاستگذاران ارشد کشور وجود داشته
باشد ،لذا تالش نمودهایم تا با تمرکز بیشتری به سیاستها و مقررات جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در روسیه بپردازیم.
بر پایه مقررات تعریف شده مراحل انجام یه پروژه سرمایهگذاری در مورد ساخت یا بازسازی
 /زیربنایی در منطقه مسکو ،تعریف شده است که میتواند بین  02تا  82ماه به طول
بیانجامد .جدول ذیل کار فرایندهای انجام و اجرای یه پروژه توسط سرمایهگذاران خارجی
را به همراه اقدامات هر مرحله و زمان مورد نیاز تشریح کرده است : 08
جدول شماره  :انجام طرحهای زیربنایی در مسکو توسط سرمایهگذاران خارجی

مرحله
مرحله اول:
تاسیس یک واحد حقوقی روسی

مراحل انجام کار

جدول زمانی

 تدوین اساسنامه بنگاه و سایر اسناد
یه ماه

تاسیو

- Backer & McKenzie; Doing Business in Russia 2016, Backer & McKenzie – CIS, LIMITED, 2016,
Pp. 45-65.
- Sameta, M, Doing Business in Russia, Ally Law, 2015.

231

9

مراحل انجام کار

مرحله
 تدار

جدول زمانی

سرمایه مورد نیاز

 بت حقوقی بنگاه در سازمان
مالیاتی ،ندوقهای دولتی و اداره
آمار دولتی
 افتتا حساب بانکی
 در ورت یرورت ،این مجوز باید از
مرحله دوم:
اخذ اجازه تابعیت
مرحله سوم:
انتخاب محل پروژه

اداره مهاجرت فدرال وزارت امور
داخلی روسیه تقایا شود.
 امسای قرارداد با آژانو امال
حرفهایی

 8تا  6ماه
این اقدام میتواند بهطور همزمان با
مراحل 8تا02انجام شود.
یه تا 1ماه
این اقدام میتواند همزمان با مراحل 0
و  0هم انجام شود.

 اجاره یا خرید سایت جدید یا
موجود،
مرحله چهارم:
مالکیت محل پروژه

 این اقدام وابسته به نوع سایت است:
 -وابسته به سطح کارشناسی

 8تا  7ماه

 تعیین محدوده سایت و بت آندر اداره بت
 تهیه اسناد مربوطه اخذ موافقت
دولت یا شهرداری
 اخذ مجوزهای الزم بر است اده از
مرحله پنجم:

منابع در اختیار شهرداری ،گاز و

طراحی و تدارک اسناد اولیه

شبکه آب ،نظام فایالب و سایر

 2تا  00ماه

موارد
 اخذ مجوز ساخت
 آمادهسازی اسناد نهایی پروژه
مرحله ششم:
طراحی اسناد نهایی پروژه

 اخذ تاییدیه نهایی اسناد پروژه
(محیط زیست ،آتشنشانی ،معماری

همزمان با مرحله قبل ( 2تا  00ماه)

و سایر)
 انتخاب پیمانکار عمومی و امسای
قرارداد
مرحله هفتم:
ساخت

 نارر ساخت
 پذیرش اولیه تسهیالت ساخت و

 6تا  02ماه
(می تواند همزمان با مرحله ششم انجام
شود)

رفع خالفیها
مرحله هشتم:

 امسای قرارداد خرید ،واردات و نصب

 0تا  2ماه

مرحله
واردات/خرید و نصب ماشین آالت و
تجهیزات

مراحل انجام کار
تجهیزات
 مجوز واردات گمر

جدول زمانی
(می تواند همزمان با مرحله ه تم انجام
شود)

 نصب تجهیزات
مرحله نهم:
پذیرش نهایی رسمی تجهیزات نصب
شده توسط مقامات دولتی
مرحله دهم:
ثبت عنوان خود پروژه (سازه،
ساختار)

 این مرحله شامل اخذ پذیرش و
تایید رسمی از دولت یا شهرداری
برای اجرای کار است
 این عنوان به وسیله نهاد بتکننده
تایید میشود و یه گواهی انجام

 0ماه
 0تا  1ماه
(می تواند با مراحل  7تا  1انجام شود)

ادر میشود.

اگرچه مالکیت بر زمین توسط سرمایهگذاران خارجی و برپایه دستورالعمل شماره 03
مالکیت زمین عملی است اما این تصاحب در نواحی مرزی با محدودیت مواجه است (ماده
 02قانون /دستورالعمل زمین) .زمینهای کشاورزی رفاً به شرکتهای روسی دارای شریه
خارجی بیش از  22در د ،به ورت اجاره واگذار خواهد شد .کاالهای وارد شده
سرمایهگذاران خارجی در چهارچوب سرمایه رسمی و بت شده شرکت و در سقف زمانی
تعریف شده در اسناد ساخت پروژه از پرداخت حقوق گمرکی معاف هستند . 2 2شواهد
نشان می دهد که نظام حمایت از سرمایه گذاری خارجی در روسیه با اعمال برخی از
محدویت ها در حوزه منافع و امنیت ملی  ،به سوی ازاد سازی بیشتر و بهبود فسای کسب و
کار در حرکت است و نظامات حقوقی ان در انطباق با قواعد و استانداردهای بین المللی طی
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جمع بندي :روسيه
ردیف

شاخص

شرح وضعیت

9

قانون حاکم

قانون سرمایه گذاری خارجی روسیه مصوب
9111
قانون سرمایه گذاری های راهبردی .8002
قانون مدنی فدراسیون روسیه در مورد ثبت
شرکت ها و انواع ان اصالح شده در سال
. 8002

8

نظام
پذیرش

اخذ مجوز برای تملک موسسات اعتباری روسی
باالی  90درصد .
فعالیت در حوزه رسانه های عمومی تا سقف 40
درصد.

3

رفتار ملی

تسری رفتار برابر با سرمایه گذاران خارجی
همانند داخلی.

5

مصادره

عدم رفتار مصادره مگر بر پایه قانون فدرال.

4

مالکیت

عدم محدویت در مالکیت بر زمین .
عدم مالکیت بر زمین های کشاورزی .
اعمال محدویت تملک در مناطق مرزی.

مالحظات
قانون سرمایه
گذاری راهبردی
بر نظام کنترلی در
 54فعالیت عمده
توجه دارد که
شامل حوزه های
اتمی ،هوا و فضا
و منابع طبیعی می
شود.

با رعایت اصول
مرتبط با منافع و
امنیت ملی.
جبران خسارت
عادالنه در برابر
مصادره.
در صورت داشتن
شریک روسی در
حوزه کشاورزی
که سهم سرمایه
گذاری خارجی تا
 40درصد باشد.

جمع بندي نهايي بخش دو :
همااانطور کااه در فصاال هااای متعاادد ایاان نوشااتار دیاادیم ،محاایط ساارمایه گااذاری
خااارجی در سااطح مناااطق مختلااف جهااان و کشااور هااای مااورد بررساای در ایاان
مطالعاااه  ،باااه شااادت تحااات تاااا یر اساااتاندارد ساااازی رفتااااری در عر اااه هاااای
حقاااوقی و مقرراتااای و ارایاااه تصاااویر مطلاااوب و مناساااب بااارای جلاااب سااارمایه هاااا
یه ورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی میل پیدا کرده است.
ایاان جریااان هاادف منااد و یکپارچااه نشااان ماای دهااد کااه تااا چااه انااداره فسااای
قاااانونی سااارمایه گاااذاری در ارایاااه عالمااات باااه ااااحبان سااارمایه از اهمیااات بااار
خاااوردار اسااات .اماااا در عاااین حاااال ایااان حرکااات هماهناااه و یاااه ساااویه  ،نمااای
تواند مانع از چشم پوشی از برخی از ت اوت ها رفتاری در میان انها شود.
ایاان مطالعااات نساابتا گسااترده از رفتااار مقرراتاای دولاات هااا نشااان داد کااه ایاان
هاام سااویی و اشااترا

در برداشاات انهااا از نظااام رفتاااری مطلااوب در حااوزه هااای

سیاساات گااذاری از دو عاماال مهاام ناشاای شااده اساات .عاماال نخساات بااه اهمیاات
و جایگاااااه ساااارمایه گااااذاری مسااااتقیم خااااارجی در نقااااش افریناااای در رشااااد و
توسااعه اقتصااادی دولاات میزبااان ساارمایه هااا ربااط داشاات .از طرفاای ایاان شاایوه
جااذب ساارمایه نقااش مااتمم ساارمایه هااای ملاای را داشاات و ماای توانااد بااه جبااران
کمباااود مناااابع در کشاااور هاااای میزباااان سااارمایه کماااه کناااد ت و موجاااب هااام
افزایی در منابع به خدمت گرفته شده در برنامه های توسعه انان شود.
امااا ایاان تحلیاال بااه تنهااایی نماای توانساات همااه دالیلاای باشااد کااه ایاان دسااته از
کشااور هااا باار ان تمرکااز کاارده بودنااد .در جااایی کااه کشااور هااای توسااعه یافتااه
امریکااای شاامالی و اتحادیااه اروپااا خااود را بعنااوان یااه طاارف مهاام تقایااا مطاار
ماای کننااد و در ایاان رقاباات شاادید باار ساار جااذب منااابع  ،ایاان گونااه راسااا وارد
عماال شااده انااد  ،و خااود باایش از نیماای از جریااان ورودی هااای ساارمایه گااذاری
مسااتقیم خااارجی را بااه خااود اختصاااص داده انااد و نگااران جایگاااه خااود از سااهم
جهااانی ایاان منااابع هسااتند ،نشااان ماای داد کااه بایااد بااه دنبااال علاات هااای تعیااین
کننده بیشتری رفت.
ساااریز فااان اوری هاااای ناااوین  ،انتقاااال مهاااارت هاااای جدیاااد مااادیریتی ،ایجااااد
اشاااتهال و یاااافتن باااازار هاااای جدیاااد اااادراتی  ،جاااذب نیااارو هاااای کاااارافرین و
اماااوزش دیاااده باااه هماااراه سااارمایه هاااای ماااادی و معناااوی انهاااا ،متناااوع ساااازی

بازارهااا داخلاای و جااذب ساارمایه هااای بااا حااداقل ریسااه هااای اعتباااری و مااالی
را چنانچااه باااه ایاان فهرسااات تکمیااال کنناادگی مناااابع ایااافه کنااایم ،دیگااار در
و فسااای رقااابتی در ایاان عر ااه  ،عجیااب جلااوه گاار نخواهااد

ایاان همااه تحاار
شد.
چنانچااه ایاان محاار

هااا را تحاات عنااوان عواماال محاایط داخلاای مااو ر باار حرکاات

شااتابان باار ساااده سااازی و شاا اف سااازی قااوانین و مقااررات داخلاای طبقااه بناادی
کنااایم ،بایاااد باااه عامااال تعیاااین کنناااده دیگاااری تحااات عناااوان عامااال دوم اشااااره
کناایم ت کااه مااا از ان بااه عنااوان شاااخ
شااااخ

تسااریع کننااده یاااد خااواهیم کاارد .ایاان

بیرونااای اسااات و از ان جهااات تساااریع کنناااده اسااات کاااه باااه حرکااات

بااازنگری در قااوانین و مقااررات اقتصاااد ملاای شااتاب بخشاایده اساات و کشااور هااا
را در یه مسیر بی بازگشت و همگرا سوق داده است.
ماااا در فااااز نخسااات ایااان پاااروژه شااااهد باااودیم کاااه حرکااات در جهااات اساااتاندارد
ساااازی رفتااااری در حاااوزه قاااوانین ومقاااررات سااارمایه گاااذاری مساااتقیم خاااارجی
باااویاه از ساااوی ساااازمانها و موسساااات باااین المللااای در ساااالهای اخیااار شااادت
گرفتااه اساات و انهااا قالااب هااای رفتاااری معااین و یااه اادایی را در ایاان حااوزه
عریه داشته اند.
ایاان معیارهااا عماادتا بااا هاادف ایجاااد محیطاای اماان و مطلااوب باارای حمایاات از
جریاااان سااارمایه گاااذاری مساااتقیم خاااارجی اااورت گرفتاااه اسااات و لزوماااا در
جهااات پشاااتیبانی از جریاااان سااارمایه هاااا و سااارمایه گاااذاران باااه ارایاااه ا اااولی
معااین در ایاان حااوزه اهتمااام ورزیااده انااد .ایاان جریااان و تو اایه هااا خااود بااه
عنااوان شاااخ

ساانجش عملکاارد محااایط اقتصااادی کشااور هااا و تعیااین میااازان

امااادگی انهااا در پااذیرش ساارمایه هااای بااین المللاای و فراماارزی ساارمایه گااذاری
شده است.
باار ایاان اسااا

ایاان معیارهااا خااود بااه م ابااه یااه عنصاار بیروناای نقااش تعیااین

کنناااده ایااای در ارزیاااابی و قسااااوت در خصاااوص عملکااارد کشاااورها و منااااطق
مختلاااف و درجاااه اماااادگی انهاااا در پاااذیرش سااارمایه گاااذاری مساااتقیم خاااارجی
شااده اساات .از ایاان رو ایاان دسااته از کشااور هااا تااالش ماای کننااد تااا مول ااه هااای
مااو ر باار جااذب ایاان گونااه از ساارمایه هااا را در اقتصاااد داخلاای تااا حااد ممکاان بااا
ایاان دسااته از شاااخ

هااای معیااار تطبیااق دهنااد و هماهنااه نماینااد .باای جهاات

نیساات کااه در طاای سااال هااای اخیاار شاااهد تااالش هااای رو بااه تزایااد کشااورها در
انجااام ا ااالحات اساساای در مقااررات ساارمایه گااذاری خااویش بااوده ایاام بااه گونااه
ایاای کاااه باااه نظرمااای رساااد ایااان فراینااد ا اااال و باااازنگری اماااری بااای پایاااان و
مستمر به نظر می رسد.
همااانطور کااه مشاااهده شااد ،در حااوزه قااانون گااذاری کشااور هااا  ،در عااین تنااوع
و پراگناادگی میااان انهااا  ،مااا شاااهد وحاادت رویااه و برداشاات بااودیم .ایاان ت ساایر
هاام درمااورد ان دسااته از مناااطق و یااا کشااورهایی کااه فاقااد قااانون مشااخ

در

ماااورد سااارمایه گاااذاری مساااتقیم خاااارجی بودناااد  ،اااادق اسااات و هااام در ماااورد
انهااایی کاااه قاااانون ویااااه و تعریاااف شاااده ایااای در ایااان خصاااوص داشاااتند  ،قابااال
ردیابی است.
هااام پوشاااانی میاااان مهمتااارین شااااخ

هاااای مقرراتااای ماااورد توجاااه موسساااات و

نهادهااای بااین المللاای ماارتبط بااا ساارمایه گااذاری خااارجی نظیاار انکتاااد  ،گااروه
باناااه جهاااانی و ساااایر موسساااات منطقاااه ایااای و گاااروه هاااای مشااااوره ایااای باااین
المللااای و تو ااایه هاااای انهاااا بااارای شاا اف ساااازی و سااااده نماااودن قاااوانین ایااان
حااوزه کااه بااه ت صاایل در فاااز نخساات ایاان پااروژه مااورد بحاا قاارار گرفاات  ،و
انچااه کااه مناااطق مختلااف جهرافیااایی جهااان و یااا کشااور هااای پیشااتاز در ایاان
عر ااه انجااام داده انااد ت کااه در ایاان فاااز از پااروژه بااه ان پاارداختیمت قاباال توجااه
است.
در میاااان شااااخ
شاااخ

هاااای ماااورد توجاااه توساااط ایااان منااااطق و کشاااورها پااان

یااا متهییاار از همااه برجسااته تاار جلااوه گاار بااود .شاااخ

هااای نظااام

پاااذیرش و یاااا شاااروع سااارمایه گاااذاری ت میااازان ازادی و یاااا اختیاااار سااارمایه
گاااذاران بااارای فعالیااات در حاااوزه هاااای بخشااای – اقتصاااادی و انااادازه مالکیااات
سااهمی و تعریااف حااوزه هااای محاادود یااا ممنااوع شااده باارای حسااور یااا عاادم
حسااور انهااا ت رفتااار هااای یااه جانبااه ملاای در مصااادره یااا ملاای کااردن ساارمایه
هااای خااارجی و نحااوه جبااران خسااارت و پرداخاات بااه انهااا بااه همااراه شاایوهای
حاال و فصاال اختالفااات فیمااابین ت ترتیبااات منتهاای بااه نقاال و انتقاااالت ساارمایه
هاااا باااویاه خااارو ا ااال و عایااادات ناشااای از سااارمایه گاااذاری ت و نهایتاااا نحاااوه
بکااارگیری و اسااتخدام نیااروی کااار خااارجی در پااروژه هااای مااورد نظاار ت از همااه
برجسته تر بوده است.

اگرچااه نماای تااوان بااه نقااش سااایر شاااخ

هااای مهاام و تااا یر گااذار نظیاار رژیاام

مناساااب سااارمایه گاااذاری  ،تعریاااف و معرفااای اولویااات هاااای توساااعه ااانعتی در
جاااذب سااارمایه گاااذاری مساااتقیم خاااارجی  ،قاااانون تجاااارت و میااازان شاا افیت در
عملکاارد هااای محاایط اقتصاااد ملاای باای توجااه بااود .لااذا شایسااته یاااداوری اساات
کااه میاازان عملکاارد مااو ر کشااور هااا در ایاان حااوزه تااابعی از اقاادام هماهنااه و
یکپارچه این دو دسته عظیم از متهیرها و یکپارچگی میان انها است.
تقریبااا تمااام کشااور هااا در تعریااف مویااوع ساارمایه گااذاری مسااتقیم خااارجی باار
عاماال ماادیریت  ،کنتاارل و درازماادت بااودن ایاان اقاادام ات اااق نظاار داشااته انااد .در
ماااورد نظاااام پاااذیرش کشاااورها باااه دو دساااته بااازرگ باااا تنوعاااات فرعااای ملحاااوا
دسته بندی می شوند.
دسااته نخساات کااه در انهااا نظااام پااذیرش اطالعاای اساات و ساارمایه گااذاران باارای
ورود و شاااروع فعالیااات نیاااازی باااه اخاااذ مجاااوز ایاااافی سااارمایه گاااذاری ندارناااد.
دسااته دوم ان کشااور هااایی بودنااد کااه نظااام پااذیرش در انهااا بااا اادور مجااوز
ساارمایه گااذاری توسااط نهاااد هااای مساادول اغاااز ماای شااد .البتااه در ایاان میااان
کشورهایی هم قرار داشتند که هر دو رفتار را با هم ترکیب کرده بودند.
رفتااار ترکیباای فااوق در میااان ان دسااته از کشااور هااایی قاباال ردیااابی بااود کااه در
رژیااام جلاااب و جاااذب سااارمایه گاااذاری مساااتقیم خاااارجی خاااود از رهیافااات
فهرساات محاادود کننااده اساات اده ماای کردنااد .ایاان رهیافاات در برخاای از کشااور
هاااای حاااوزه اساااه ان  ،امریکاااای التاااین  ،روسااایه  ،هناااد  ،چاااین و کشاااور هاااای
منتخاااب شااایوع داشااات .بایاااد توجاااه داشااات در ان دساااته از کشاااورهایی کاااه بااار
نظااام اطالعاای متکاای هسااتند و نیااازی بااه اادور مجااوز ساارمایه گااذاری خااارجی
وجاااود نااادارد ،اعاااالم عملکااارد سااارمایه گاااذاران و ورورد سااارمایه هاااا و همچناااین
نظارت پو از فعالیت وجود خواهد داشت.
بااه نظاار میرسااد ایاان رفتااار در حااوزه نظااام پااذیرش یااه رفتااار غالااب بااود .دلیاال
ایاان رفتااار هاام بااه اولویاات هااای توسااعه ای انهااا و مالحظااات امنیتاای و تعریااف
منااافع ملاای از حسااور ساارمایه گااذاران خااارجی باااز ماای گااردد .بنظاار ماای رسااد
کااه ایاان اقاادام بااه خااودی خااود عاااملی بازدارنااده محسااوب نماای شااود  ،بلکااه
شاا افیت و ویااو رفتاااری در نحااوه گااردش کااار و اعااالم دقیااق انهااا ماای توانااد

ماااانع باااروز ساااردرگمی و افااازایش هزیناااه هاااا بااارای سااارمایه گاااذاران خاااارجی
بشود.
باار پایااه ایاان رهیافاات بااود کااه مویااوع مالکیاات و ترتیبااات رفتاااری در ایاان حااوزه
قاباال تعریااف بااود .عمااده ایاان محاادویت هااای مااالکیتی در دو حااوزه بساایط بااود.
نخساااتین محااادودیت باااه انااادازه مالکیااات ساااهمی و حاااق رای در فهرسااات هاااای
تعریااف شااده تحاات عنااوان محاادود شااونده قاارار داشاات .برخاای از بخااش هااای
اقتصاااادی دارای ساااقف مالکیااات ساااهمی بااارای سااارمایه گاااذاران خاااارجی باااود.
ایاان رفتااار در حااوزه هااای اسااه ان  ،امریکااای التااین  ،برزیاال و سااایر کشااور هااا
شاایوع دارد .نکتااه مهاام ان اساات کااه ایاان کشااورها ایاان محاادویت هااا را بااه طااور
شاا اف اعاااالم کااارده اناااد و در عاااین حاااال بتااادری در ااادد رفاااع ایااان مواناااع و
محودیااات هاااا هساااتند .ایااان رفتاااار در میاااان کشاااورهای حاشااایه جناااوبی خلااای
فار

هم در طی سال های اخیر اغاز شده است.

محاادویت دوم کااه تااا حاادود زیااادی هاام شاایوع دارد نحااوه مالکیاات باار زمااین و
دارایاای هااای واقعاای یااا مسااکن اساات .باارای م ااال در برخاای از کشااور هااای حااوزه
اسااه ان  ،نظیاار فلیپااین ممنوعیاات مالکیاات باار زمااین وجااود دارد و بااه جااای ان
اجااار ه بلنااد ماادت زمااین باارای پااروژه هااای ساارمایه گااذاری مسااتقیم خااارجی
تو ااایه شاااده اسااات .در روسااایه حساسااایت واگاااذاری زماااین در اماااال

و زماااین

هااای کشااااورزی وجاااود دارد .در اساااترالیا ایااان محااادودیت در حاااوزه هاااای اماااال
و زماااین هاااای شاااهری برجساااته تااار اسااات .در چاااین محااادویت هاااای ناشااای از
تملاااه بنگااااه هاااا در حاااوزه هاااای ادغاااام و تملیاااه  ،در هناااه کناااه ممنوعیااات
کاماال مالکیاات باار زمااین ،در هنااد اارفا محاادودیت هااای مااالکیتی منحصاار بااه
فهرسااات محااادود شاااده  ،در برزیااال هااام در حاااوزه هاااای مااارزی و هااام در حاااوزه
های شهری و نظایر ان این محدودیت ها وجود دارد.
شاااخ

ماارتبط بااا رساایدگی هااای قسااایی در مااورد اختالفااات احتمااالی حاااد

میااان دولاات و ساارمایه گااذار خااارجی و یااا فاای مااابین ساارمایه گااذاران داخلاای و
خاااارجی شاااامل طیاااف متک اااری از رفتاااار هاااای ملااای کاااردن  ،مصاااادره  ،نحاااوه
رساایدگی بااه اختالفااات  ،ارجاااع بااه دادگاااه هااای داخلاای  ،ارجاااع بااه محاااکم بااین
المللااای  ،ارجااااع باااه داوری باااین المللااای ،و پاااذیرش اراء مراجاااع خاااارجی توساااط
دادگاه های داخلی می شود.

عساااویت در مجاااامع باااین المللااای رسااایدکی باااه دعاااوای مااارتبط باااا ایااان حاااوزه
نظیاار ایکسااید ،انسیسااترال از شاااخ

هااای تعیااین کننااده میاازان انعطاااف رویااه

حقاااوقی در نظاااام حااال و فصااال اختالفاااات اسااات .کشاااورهای اتحادیاااه اروپاااا از
مشاای مطلااق ارجاااع دعااوای بااه محاااکم و داوری بااین المللاای تبعیاات ماای کننااد.
تقریبااا تمااام کشااورهای اساایایی ارجاااع بااه داوری بااین المللاای را پذیرفتااه انااد و
موافقاات نامااه جااامع ساارمایه گااذاری حااوزه اسااه ان باار ایاان قاعااده تاکیااد دارنااد ،
اگرچه همه انها نظیر ویتنام در ایکسید عصویت ندارند.
در امریکااای التااین هاام ایاان رویااه بااا ت اااوت هااای اناادکی شاایوع دارد .همااه ایاان
کشاااور هاااا داوری تجااااری باااین المللااای را باااه رسااامیت مااای شناساااند و عساااو
کنوانسااایون نیویاااور

هساااتند ،لااایکن در ارجااااع باااه داوری باااین المللااای در

برخاای حااوزه هااای بخشاای محاادود شااده  ،ت اااوت هااایی مشاااهده ماای شااود .ایاان
ت اوت در کشور شیلی از همه محسو

تر است.

در برزیااال اراء اااادره توساااط محااااکم داوری باااین الملااای بایاااد باااه تاییاااد دادگااااه
عااالی قسااایی ان کشااور برسااد .در اسااترالیا نظااام حقااوق عرفاای حاااکم اساات .در
قاااانون سااارمایه گاااذاری خاااارجی ترکیاااه محااادودیتی در دسترسااای باااه داوری
باااین المللااای ذکااار نشاااده اسااات .هندوساااتان اگرچاااه عساااو کنوانسااایون نیویاااور
اساات امااا یااه مرکااز بااین المللاای مسااتقل در وزارت دادگسااتری ان کشااور باارای
حل و فصل اختالفات از این دست تشکیل شده است.
در کااره جنااوبی نظااام ویاااه رساایدگی بااه شااکایت تاساایو شااده اساات 8اگرجااه
هااایچ منعااای در ارجااااع باااه داوری باااین المللااای ذکااار نشاااده اسااات .عربساااتان
ساااعودی اگرچاااه باااه کنوانسااایون نیویاااور

پوساااته اسااات ،اماااا اراء داوری هاااای

باااین المللااای در ایااان کشاااور الزم االجاااراء نیسااات .در درون ساااازمان سااارمایه
گااذاری ایاان کشااور  ،کمیتااه حاال و فصاال اختالفااات تشااکیل شااده اساات کااه بااه
اختالفاااات فااای ماااابین دولااات و سااارمایه گاااذاران و یاااا شااارکای محلااای انهاااا
رساایدگی ماای کنااد .لاایکن ایاان رفتااار در عمااان باارای ارجاااع دعاااوی بااه داوری
باااین المللااای کاااامال ازاد اسااات و ایااان کشاااور عساااو ایکساااید و کنوانسااایون
نیویور

می باشد.

شاااخ

تعیااین کننااده بعاادی مویااوع نقاال و انتقاااالت ساارمایه و خاارو ا اال و

عایااادات ناشااای از سااارمایه گاااذاری باااود .تقریباااا هماااه ایااان کشاااور هاااای ماااورد

بررساای ا اال ازادی نقاال و انتقاااالت را بااا لحاااا تنوعاااتی بااه رساامیت شااناخته
اناااد .در اتحادیاااه اروپاااا یااامن پاااذیرش ا ااال ازادی گاااردش مناااابع و بازگشااات
عایااادات ناشااای از سااارمایه گاااذاری  ،محااادودیت ایااان گاااردش را در اااورت باااروز
عدم تعادل در تراز پرداخت ها برای خود مح وا می دانند.
در حااوزه کشااورهای اسااه ان  ،مااالزی و تایلنااد باار حوالااه هااای ارزی رویااه هااای
کنترلااای اعماااال مااای کنناااد .در میانماااار اخاااذ تاییاااده دپارتماااان ذیاااربط سااارمایه
گاااذاری یاااروری اسااات ت در حاااالی کاااه در ساااایر کشاااورها ایااان محااادودیت هاااا
وجود ندارد.
در کشااور هااای حااوزه امریکااای التااین ت اااوت هااای رفتاااری قاباال ردیااابی اساات.
در شاایلی  ،مک زیااه و پاارو نقاال و انتقااال ایاان دسااته از ساارمایه هااا بااه رساامیت
شاااناخته شاااده و ااارفا نظاااارت هاااای کنترلااای بااار پایاااه قاااوانین پولشاااویی قابااال
اعمااال اسااات .در برزیااال یااامن اینکاااه ایااان نقااال و انتقااااالت بایاااد توساااط باناااه
مرکاازی ان کشااور باات شااوند ،باارای انتقااال مبااالغ باااالی سااه هاازار دالر بایااد
اسااناد م بتااه ارایااه شااود .در کشااور کلمبیااا ایاان انتقاااالت از طریااق بااازار تعریااف
شده داخلی امکان پذیر است.
در ترکیااااه  ،هنااااد و عمااااان محاااادویت خا اااای وجااااود ناااادارد و در عربسااااتان
سااعودی باادون ایجاااد تعهااد باارای نهاااد خا اای  ،ازادی ایاان انتقاااالت ارزی را بااه
رساامیت مااای شناسااند .در چاااین و کاااره هاام محااادویت هااای حاااداقلی ااارفا در
مااورد باات ساارمایه هااا وجااود دارد .در اسااترالیا هاام باار پایااه مقاارارت ماارتبط بااا
ساااازمان همکااااری هاااای اقتصاااادی و توساااعه ،محااادویت خا ااای در ایااان حاااوزه
اعمال نمی شود.
در قلمااارو شااااخ

اساااتخدام و بکاااارگیری نیروهاااای کاااار خاااارجی در پاااروژه

هااای ساارمایه گااذاری خااارجی  ،تقریبااا همااه کشااور هااا در مااورد بااه کااار گیااری
اشااخاص و نیروهااای ماادیریتی سااطح باااال ت اااهم دارنااد  .تنهااا ت اااوت عمااده در
رویه پذیرش تقایاهای مرتبط با این حوزه است.
در اتحادیااه اروپااا اادور اسااان روادیااد و تااردد اشااخاص افااراد ماارتبط بااا ساارمایه
گاااذاری خاااارجی باااه رسااامیت شاااناخته شاااده اسااات .در امریکا اای التاااین طاااول
مااادت و تعاااداد مراحااال رسااایدگی در ایااان ماااورد مت ااااوت اسااات و  1ه تاااه در

کلمبیاااا تاااا  00ه تاااه در برزیااال مت ااااوت اسااات .در برزیااال حااادود دو ساااوم از
کارکنان یه پروژه سرمایه گذاری خارجی باید برزیلی باشند.
در عربساااتان مقاااررات ساااخت گیراناااه بااارای معرفااای ک یااال بااارای طااار هاااای
سااارمایه گاااذاری خاااارجی بااار طااارف شاااده اسااات .در هناااه کناااه امکاااان
بکاااارگیری مااادیران خاااارجی بااارای پاااروژه هاااا تصاااریح شاااده اسااات .در ترکیاااه
بکاااارگیری اشاااخاص کلیااادی سااارمایه گاااذاری خاااارجی توساااط وزارت کاااار و
خزانااه داری ان کشااور ااورت ماای گیاارد .تقریبااا در سااایر کشااورها کااه بااا مااازاد
نیااروی هااای کااار مواجااه هسااتند ،نظیاار چااین و هنااد  ،ا اال بااه کااار گیااری
نیروهای مدیریتی در طر های سرمایه گذاری به تایید رسیده است.
در ایاان دسااته از شاااخ

هااا و سااایر مااواردی کااه خااواه بااه طااور مسااتقیم در

قااوانین ملاای جااذب ساارمایه گااذاری مسااتقیم خااارجی تصااریح شااده اساات و یااا
از سااایر قااوانین مویااوعه در نظااام مقرراتاای اقتصاااد ملاای بااه طااور غیاار مسااتقیم
قابااال اساااتناد مااای باشاااد ،تنوعاااات فرعااای فراونااای قابااال مالحظاااه اسااات ت لااایکن
همااه ایاان تنوعااات و ت اااوت هااا عماادتا حااول معیارهااای تعیااین شااده در خااط و
مشاای هااای تعریااف شااده سااازمان هااای بااین المللاای و یااا باار پایااه ا اال بهتاارین
اقدام طی طریق می کنند.
بااارای م اااال اگرچاااه در عماااده کشاااور هاااای ماااورد بررسااای نهاااادی مسااادولیت
مااادیریت حاااوزه سااارمایه گاااذاری مساااتقیم خاااارجی را عهاااده دار اسااات  ،لااایکن
توجااه بااه کااارکرد هااای انااان باایش از نااوع نهاااد یااا متااولی ان اهمیاات دارد .عمااده
ایاان نهاااد هااا بااه ورااایف سیاساات گااذاری  ،تعیااین خااط و مشاای هااای قااانونی،
ارایااه مشااورت هااای مااداوم بااه مراکااز تصاامیم گیااری باارای بهبااود فسااای رقااابتی
سااارمایه گاااذاری مساااتقیم خاااارجی  ،انجاااام وراااایف نظاااارتی در بهباااود عملکااارد
هاااای پاااروژه هاااای موجاااود ،و تمرکاااز بخشااایدن باااه هماااه اماااور و گاااردش کاااار
اجرایااای کاااه ماااورد نیااااز شااارکت هاااای سااارمایه گاااذار خاااارجی اسااات  ،تمرکاااز و
توجه دارند.
الاازام بااه ااادرات  ،داشااتن شااریه داخلاای ،و یااا الاازام بااه انت ااال فاان اوری دیگاار
از یاااروریات ااادور مجاااوز یاااا قاعاااده غرباااالگری برخاااوردار نیسااات .بلکاااه ایااان
سیاسااات هاااا عمااادتا در رژیااام هاااای حااااکم بااار توساااعه اقتصاااادی و ااانعتی و

تعیااین اولویاات هااای بخشاای قاباال شناسااایی اساات  ،کااه ماای توانااد بااه طااور غیاار
مستقیم جریان سرمایه گذاری خارجی در این کشورها جهت بدهد.
نکتااه دیگاار ایاان کااه اشاااره بااه رفتااار مصااادره مگاار بااا هاادف و رعایاات مالحظااات
امنیاات ملاای بااه تنهااایی کااافی نیساات ،بلکااه پوشااش دادن انااواع احتمااالی رفتااار
مصااادره شااامل مصااادره مسااتقیم  ،غیاار مسااتقیم  ،تاادریجی و یااا خزنااده ان هاام
حایز اهمیت است.
د ر عااین حااال نحااوه جبااران خسااارات و پرداخاات هااای ناشاای از ایاان رفتااار بااه
ارزش واقعااای  ،منصا ا انه و عادالناااه در زماااان ایااان اقااادام حاااایز اهمیااات اسااات .از
طرفااای در رفتاااار یکساااان و غیااار تبعااایض امیاااز در رفتاااار باااا سااارمایه گاااذاران
داخلاای و خااارجی بااه تنهااایی ک ایاات نماای کنااد  ،بلکااه قااوانین و مقااررات نااارر
باار فعالیاات هااای محاایط باار اقتصاااد ملاای کااه لزومااا در قااوانین ساارمایه گااذاری
مساااتقیم خاااارجی در نشاااده اسااات ،و ات اقاااا بااار فعالیااات هاااای سااارمایه گاااذاران
خااارجی از زمااان طاار تقا ااا تااا پایااان کسااب و کااار تااا یر خواهنااد داشاات ،قاباال
توجااه اساات کااه ایاان شاااخ

هااا در فسااای عمااومی کسااب و کااار ایاان کشااور هااا

در و بت خواهد شد.
لااذا هاام خااوانی و یاارب اهنااه مشااتر

ایاان دسااته از قااوانین و مقااررات بااا هاام

و همگرایااای میاااان انهاااا جااازء الین اااه محااایط طرفااادار سااارمایه گاااذاری خاااارجی
محسااوب خواهنااد شااد .باارای م ااال نحااوه محاساابه ساارمایه هااای غیاار نقاادی ،
باااویاه داناااش فنااای  ،برنااادها  ،مالکیااات معناااوی و نحاااوه حمایااات از انهاااا نیاااز در
جای خود از اهمیت باالیی برخوردار است.
از طرفاااای برخاااای از روش هااااای جلااااب و جااااذب ساااارمایه گااااذاری مسااااتقیم
خاااارجی نظیااار ترتیباااات قاااراردادی ،مشاااارکت عماااومی – خصو ااای در پاااروژه
هااای توسااعه ایاای و زیربنااایی و از همااه مهمتاار روش هااای ادغااام و تملااه ت کااه
زمیناااه سااااز جاااذب مناااابع حاااداک ری در ایااان حاااوزه اسااات  ،از اهمیااات بااااالیی
برخااوردار اساات .از انجااایی کااه معمااوال ترتیبااات ایاان گونااه قراردادهااا و یااا شاایوه
هاااای جاااذب سااارمایه گاااذاری مساااتقیم خاااارجی در قاااوانین مساااتقیم مااارتبط باااا
ایااان حاااوزه در نمااای شاااود  ،و حاااایز پیچیااادگی هاااای فنااای – مقرراتااای خااااص
خود است  ،بسیار حایز اهمیت است.

از سااوی دیگاار در عمااده قااوانین ساارمایه گااذاری خااارجی ایاان کشااورها مکااانیزم
هاااای شاا اف و تعریاااف شاااده ایااای در خصاااوص نحاااوه ا اااال و باااازنگری قاااوانین
موجاااود و دادن اختیاااار باااه نهااااد مساااتقیم درگیااار در حاااوزه سااارمایه گاااذاری
مساااتقیم خاااارجی پااایش بینااای شاااده اسااات و وجاااود دارد .ایااان رهیافااات موجاااب
خواهااد شااد تااا نقااش نهاااد هااای ملاای درگیاار در حااوزه جااذب ساارمایه گااذاری
مسااتقیم خااارجی  ،از یااه نهاااد و متااولی اارف اجرایاای  ،بااه یااه نهاااد مقااررات
گذار پررنه سوق پیدا کند.
ارایااه مشااوق هااای مااالی و پااولی هاام از مااواردی نیساات کااه در قااوانین ماارتبط بااا
سااارمایه گاااذاری مساااتقیم خاااارجی قابااال در باشاااد .بااارای م اااال ارایاااه معافیااات
هاااای مالیااااتی و ترتیباااات ویااااه گمرکااای  ،و یاااا پرداخااات وامهاااای ترجیحااای و
بلنااد ماادت ت نظیاار انچااه کااه در کشااور عربسااتان سااعودی و برزیاال بااه ااورت
ویااااه شااااهد باااودیم ت از هماااان نظاماااات خااااص رفتاااار در محااایط اقتصااااد ملااای
پیروی می کند.
در نهایاات اینکاااه ایااان تنوعااات خااااص در هااار یاااه از مول اااه حقاااوقی و مقرراتااای
در کشاااور هاااای ماااورد بررسااای نبایاااد عامااال گماااراه کنناااده ایااای در شناساااایی
مسااایر کلااای و یااارب اهناااه مشاااتر

ایااان کشاااور هاااا در ترسااایم محااایط

اقتصااادی خااود باارای ورود بااه عر ااه رقاباات ساانگین در جلااب و جااذب ساارمایه
گاااذاری مساااتقیم خاااارجی تلقااای شاااود .در عاااوض ت و هماااانطور کاااه گ تاااه شاااد ت
مساایر تحااوالت مااذکور بااه ساامت همسااان سااازی و همگرایاای بیشااتر نظااام هااای
قانونی  ،بویاه در پن اولویت اولیه مورد بح  ،در حرکت است.
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بخش سوم :
تحليل قانون و ايين نامه سرمايه گذاري خارجي ايران

فصل اول :ديباچه ؛ روش شناسي

 ديباچه و روش شناسي
همانطوری که در بح

های گذشته مالحظه شد ،یکی از شاخ

های تعیین

کننده در سیاست های جذب سرمایه گذاری خارجی ،قوانین کشور میزبان در این
خصوص است .قوانین حوزه سرمایه گذاری خارجی تحت تا یر مستقیم سیاست
های کشور میزبان و نظام کنترل مدیریتی وی قرار دارد .ایجاد شرایط مطمدن و
امنیت خاطر برای سرمایه گذاران خارجی اگر چه در جای خود از اهمیت باالیی
برخوردار است ،اما نباید منافع حیاتی دولت میزبان را نادیده بگیرد .این منافع
باید در رژیم عام سرمایه گذاری کشورها به ویو تعریف شده باشد.

بر این اسا

ایجاد یه نظام تعادلی میان منافع عمومی و منافع سرمایه گذاران

خارجی از اهمیت باالیی برخوردار است .در عین حال تعادل رفتاری میان سرمایه
گذاران داخلی و خارجی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است .ن ی رفتار تبعیض
آمیز میان این دو گروه از سرمایه گذاران عنصر تعیین کننده ای به شمار می رود.

از سویی معیارهای رفتاری تعریف شده در سطح بین المللی و روند عودی و
تکاملی آنها در جهت ارا ه حمایت های بیشتر ،روشن تر ،ش اف تر و همه جانبه
تر از سرمایه گذاران خارجی میل پیدا کرده است .اما همین معیارها نشان داد که
ارا ه این حمایت های همه جانبه نباید با سیاست عمومی دولت میزبان در حوزه

هایی نظیر محیط زیست ،سالمت عمومی ،حقوق مصرف کنندگان ،منافع و امنیت
ملی در تهایر باشد.

مطالعه روندهای موجود سیاست گذاری و تدوین مقررات حقوق سرمایه گذاری
خارجی در سطح جهان نشان داد که بویاه در کشورهای در حال توسعه  ،حرکت
پرشتاب و رقابت آمیزی برای ایجاد یه محیط سرمایه گذاری مطلوب باالخ

در

یه دهه اخیر رخ داده است .هدف ا لی از انجام این ا الحات حقوقی –
مقرراتی تدوین سیاست هایی بود که حمایت ها وح ارت های حقوقی را برای
سرمایه گذاران خارجی ایجاد نمایند.

محور ا لی چنین ا الحات ساختاری در مقررات سرمایه گذاری خارجی  ،بهبود
و ارتقاء کی یت مدیریت عمومی در حوزه نظام پذیرش و سازمان متولی امر جذب
و تشویق سرمایه گذاری خارجی ت افزایش ش افیت در نظام مقرراتی مرتبط با نقل
و انتقاالت  ،حمایت های مالکیتی و طراحی یا پذیرش یه نظام مو ر در خصوص
حل و فصل اختالفات است.

این شاخ

های مهم در نظام مقرراتی – حقوقی سرمایه گذاری خارجی نشان

می دهد که دولت ها تا چه اندازه برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی از
خود انعطاف نشان می دهند ،و در سیاست های سرمایه گذاری ملی ت برای جذب
منابع مالی خارجی به

ورت سرمایه گذاری خارجی ت به دنبال چه چیزی

هستند .بر این پایه قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی بیانگر شخصیت
رفتاری کشورها در تعریف و معرفی اولویت های اقتصادی خویش و تعبیه نظام
حقوقی مناسب برای دسترسی به آن اولویت ها است.

اگر چه عمده تالش های ورت گرفته در سطح بین المللی برای طراحی یه
مدل مطلوب از رژیم حقوقی – رفتاری در خصوص سرمایه گذاری سیستم
خارجی استوار بوده است ،لیکن هنوز یه مدل جهان شمول از قانون سرمایه
گذاری خارجی وجود ندارد ت و این دولت ها هستند که میزان انعطاف قوانین
خویش را در مواجه با جریان رو به رشد ا الحات قانونی در حوزه سرمایه گذاری
خارجی تعریف و ارا ه می دهند.

با این وجود یه قانون ش اف و طرفدار سرمایه گذاری خارجی به تنهایی عامل
تعیین کننده ایی در جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی نیست ،بلکه شاخ
های مو ر دیگری نظیر شرایط اقتصاد کالن ،فسای سیاسی ،زیر ساخت های
فیزیکی ،بات مقرراتی ،سیاست های مالیاتی ،رویه های بازار کار ،سیاست های
تجاری ،بات نرخ ارز  ،فسای کسب و کار ،ریسه های سیاسی و حاکمیتی،
ساختار اداری ،سیستم آموزشی و نظایر آن حا ز نقش تعیین کننده ایی هستند.

بر پایه مطالعات متعدد آنکتاد تکه در فصل های گذشته مورد بح قرار گرفت ت
یکی از اقدامات ا لی دولت ها که بدنبال جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
هستند ،تدار

یه چارچوب سیاست گذاری مطلوب و هماهنه در این حوزه

است .این اقدام یه شرط یروری است اما کافی نیست .اقدامات مکمل برای
جلب سرمایه گذاران بزرگ و تا یر گذار خارجی  ،در حوزه رژیم سرمایه گذاری
عام کشورها  ،سیاست های توسعه ایی و ارا ه مشوق های هدفمند و متناسب با
ان نه ته است.
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 .0برای اطالع بیشتر در این خصوص رجوع کنید به ت

به هر ترتیب بدون آنکه بخواهیم نقش قانون سرمایه گذاری خارجی را بیش از
آنچه که اهمیت دارد برجسته کنیم ،یا تالش کنیم که از نقش آن بکاهیم ،باید
خاطر نشان کنیم که یه سیاست گذاری مطلوب در حوزه حقوق داخلی که
تسمین کننده سهولت پذیرش و ورود به بازار ،جریان نقل و انتقاالت سرمایه،
ایجاد امنیت الزم برای آنها و دارایی های آنها فراهم آورد ،باید مورد توجه قرار
گیرد .لذا داشتن یه قانون مطلوب برای سرمایه گذاری خارجی ت در جای خویش
ت از اهمیت باالیی برخوردار است ت و این اهمیت زمانی بیشتر خواهد شد که
حقوق داخلی و قوانین و مقررات ذیربط ملی در حمایت از سرمایه گذاری خارجی
به طور خاص سکوت کرده باشد  ،و یا دچار ابهام باشد و از ویو کافی برخوردار
نباشد.

بر این پایه اهمیت داشتن چنین قانونی بویاه در آن دسته از کشورهایی که دارای
ریسه باالیی هستند ،بیشتر مورد توجه است ،تا از این طریق اطمینان خاطر الزم
را برای حسور سرمایه های خارجی در محیط اقتصاد ملی فراهم آورد .این رفتار
در تبیین مقررات سرمایه گذاری خارجی  ،مبین اتخاذ رویکرد فعال در این عر ه
به شمار می رود.

باید توجه داشت که برپایه رهیافت فوق ،قانون سرمایه گذاری رفاً بعنوان یه
سند حقوقی به شمار نمی آید ،بلکه یه عامل تعیین کننده تشویقی به حساب
خواهد آمد .لذا میزان نزدیکی این قوانین به معیارهای تعریف شده توسط
نهادهای بین المللی  ،که براسا

"بهترین اقدام" تو یه شده اند ،نکته تعیین

-Games Zhan, Formulating a New Generation of Investment Policy UNCTAD, Cape town, 2015.

کننده به شمار می آیند.
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لذا تدوین یه قانون مناسب و اجرای مطلوب آن

پیش شرط یروری حسور در فسای رقابتی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
در سطح بین المللی است.

تطبیق قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران با معیارها و قواعد عام و اختصا ی
مورد عمل در سطح بین المللی که توسط سازمانها و مجامع بین المللی تو یه
شده است ت و یا توسط مناطق جهرافیایی و یا کشورهای موفق در این عر ه مورد
عمل قرار گرفته است  ،و تطبیق ان با شرایط ایران  ،از ا لی ترین اهداف این
پروژه تعریف شده بود .بر این اسا

بنا بود تا در ررف "رفتارهای معیار  "231در

سطح بین المللی ،قانون و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در ایران مورد واکاوی
قرار بگیرد ،تا نقاط یعف احتمالی آنها شناسایی و تو یه هایی برای ا ال قانون
موجود در ایران و تطبیق آن با رفتارهای معیار ورت پذیرد.

در مباح

پیشین به نقطه مطلوبی در شناسایی "رفتارهای معیار " در سطح

جهان دست یافتیم .مطالعات ورت گرفته و نتای حا ل از آن در دو سطح
تو یه های مجامع بین المللی ذیربط و همچنین الگوی رای
منتخب مورد بررسی  ،نشان داد که مول ه های شاخ

در کشورهای

برای ارزیابی یه قانون

مطلوب که محیطی مناسب برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی فراهم
نماید ،چیست.

 .0برای اطالع بیشتر در این خصوص رجوع کنید به ت
- UNCTAD, Reforming the International Law: A Plan of Action, Chapter TV,2015.

. Standarad practices or Best practices

در میان این مول ه های متک ر مورد بح  ،در حوزه قوانین سرمایه گذاری که
محیطی مطلوب ،امن،پیش بینی پذیر و ش اف را برای سرمایه گذاران خارجی
فراهم می نمایند ،شاخ

هایی نظیر نظام پذیرش و جایگاه سازمان مسدول این

کار ت مسا ل مرتبط با نقل و انتقاالت سرمایه گذاری بویاه ترتیبات مرتبط با
خرو ا ل سرمایه و عایدات ناشی از سرمایه گذاری ،نظام مالکیت و شیوه های
حل و فصل اختالفات سرمایه گذاری از وزن و اهمیت ویاه ایی برخوردار است.

در این گزارش به طور متمرکز بر قانون و آیین نامه تشویق و حمایت از سرمایه
گذاری خارجی کشور خواهیم پرداخت ،لیکن به منظور در
م هومی مول ه های مورد بح

رساتر از فسای

در گزارش های پیشین  ،نگاه و مرور سریعی بر

رهیافت های بین المللی در این خصوص نموده ایم .بعبارت دیگر قبل از ورود به
بح

در مورد جهت گیری قانون و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی کشور در

خصوص هر یه از مول ه ها  ،و با هدف بازیابی و سهولت دسترسی به رفتارهای
معیار در سطح بین المللی ،این شاخ

ها را به اختصار مورد بح

قرار خواهیم

داد.

بدیهی است در خاتمه بح

و بررسی هر یه از مول ه ها یا شاخ

های مورد

نظر در قانون و آیین نامه اجرایی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در
کشور تو یه های ا الحی ،تکمیلی و یا ویرایشی مرتبط با هر یه از شاخ

ها

را با هدف ترمیم و ا ال آنها در انطباق با معیارهای مورد پذیرش در سطح بین
المللی ارا ه خواهیم داد.

 مروري بر ادبيات پژوهش
بررسی های موجود نشان می دهد که مطالعات زیادی در مورد نقد قانون و ایین نامه تشویق و
حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران در مقایسه با معیارهای مطلوب معرفی شده توسط
سازمان ها و مجامع بین المللی مرتبط با حوزه های سرمایه گذاری خارجی ت و یا بر پایه بهترین
اقدام و رفتار مورد عمل توسط کشور های پیشرو ورت نگرفته است .تو یه های ا الحی
پراکنده ایی نیز که با هدف بازنگری در متن قانون و ایین نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری
خارجی در ایران توسط کارشناسان مستقل و یا نهاد و مجامع دولتی و یا خصو ی ورت گرفته
است  ،فاقد پشتوانه نظری مورد نظر و رویکرد های تطبیقی بوده است.
یکی از مطالعاتی که به طور مستقیم قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران را با راهنمای
رفتار معرفی شده از سوی بانه جهانی به ورت تطبیقی مورد بررسی قرار داده است  ،و تالش
کرده است تا از طریق این تحلیل مقایسه ای  ،نقاط قوت و یعف قانون تشویق و حمایت سرمایه
گذاری خارجی را نشان دهد و بر آن اسا

تو یه هایی برای ا ال قانون موجود و جاری

بدست دهد ،مقاله ای است که توسط آقای اردشیر عطایی تدوین شده است 212.در این قسمت
تالش خواهیم تا رهیافت های این مقاله و تو یه های آن برای بهبود و یا ا ال قانون تشویق و
حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران را تحلیل کنیم.
در این مطالعه ابتدا هریه از شاخ

های رفتاری و تو یه های بانه جهانی در حوزه  )0پذیرش،

 )0رفتار در خصوص نقل و انتقاالت )8 ،مصادر و نحوه جبران خسارت و  )1نظام حل و فصل

- Ardeshir, Atai, “: Comparative Analysis of the Iranian Foreign Investment Law and the world Bank
GnideLines on Treatment of Foreign Direct Investment”, 12 Y.B. Islamic & Middle Easternl. 2005-6, pp.
111-128

اختالفات مورد بررسی قرار گرفته و سپو نسبت آن را با قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری
خارجی ایران سنجیده است.
در مطالعه بانه جهانی و در بخش پذیرش اشاره می کند که در بح
مستقیم خارجی

جذب سرمایه گذاری

رف جذب منابع کافی نیست ،بلکه شروط انتقال تکنولوژی ،دانش

مدیریت و مهارت هم باید مورد توجه قرار بگیرد .تاکید بر تعبیه قواعد و رویه های
غیریروری و ایجاد موانع بوروکراتیه می تواند ،عاملی دست و پا گیر تلقی شود .این راهنما
در حوزه پذیرش تاکید می کند ،در نظام پذیرش احراز حداقل مالکیت محلی از طریق ایجاد
شرکت سرمایه گذاری مشتر

و ادرات محور بودن کاالهای تولیدی ،لزوم بکارگیری

نیروی کار محلی ،می تواند جزء لوازم پذیرش باشد .اما بالفا له تاکید می کند اتخاذ
سیاستهای باز و آسان می تواند تسهیل گر شرایط پذیرش باشد.
کشورها میتوانند فهرستی از ممنوعیت های ویاه در حوزه های مرتبط با مویوع امنیت
ویع کنند که ورود به آن حوزه ها برای سرمایه گذاران خارجی ممنوع خواهد بود .در عین
حال در حوزه هایی نظیر سالمت عمومی و مسا ل زیست محیطی می تواند شامل مول ه
های نظام پذیرش قرار گیرد.
این مطالعه در ادامه به موارد ذیربط قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی ایران در
مواد ( )0در خصوص تعاریف ،ماده ( )0در خصوص شرایط عمومی پذیرش ،روشهای سرمایه
گذاری مویوع ماده ( )8و مواد مندر در فصل سوم در خصوص م اد رسمی پذیرش و
شرایط دور مجوزها توسط هیات سرمایه گذاری ،و همچنین مواد مندر در فصل چهارم
آیین نامه این قانون در خصوص ورایف مرکز خدمات سرمایه گذاری می پردازد.

در شاخ

مرتبط با رفتار با سرمایه گذاران خارجی نویسنده با عنایت به راهنمای بانه

جهانی به ویاگیهای رفتار برابر و منص انه با سرمایه گذاران خارجی ،دور مجوزها ،پروانه
ها ،اجازه استخدام ،امنیت مالکیت ،کنترل بر دارایی ،اجازه انتقال بدون محدودیت برای
مجموع بدهی های سررسید شده برای ای ای تعهدات قراردادی سرمایه گذاران و پرداخت
خسارت ناشی از جنه ،درگیریهای مسلحانه ،انقالب و غیره اشاره می کند.
سپو با اشاره به مواد مرتبط با این شاخ

ها در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری

خارجی از جمله ماده ( )3در خصوص اعمال حقوق برابر با سرمایه گذاران داخلی ،ماده 02
در خصوص واگذاری تمام یا بخشی از پروژه به سرمایه گذاران خارجی دیگر و ماده  00در
مورد انتقاالت ارزی و سایر مواد مرتبط در این زمینه اشاره می کند.
در حوزه مباح مرتبط با سلب مالکیت و پرداخت غرامت و با اشاره به راهنمای بانه جهانی
به ترتیبات مقرر مرتبط با سلب مالکیت و پرداخت غرامت کافی ،مو ر و سریع اشاره می کند.
این مقاله سپو با اشاره به ماده ( )1قانون تشویق و حمایت در مورد سلب مالکیت ،ماده 01
در مورد حل و فصل اختالفات در مورد سلب مالکیت و یا ملی شدن ،ماده  07در خصوص
مطالبه غرامت برای خسارت ناشی از تهییر در قوانین اشاره می کند.
این مطالعه با اشاره به شاخ

دیگر مندر در راهنما در خصوص نحوه حل و فصل

اختالفات و نحوه مراجعه به دادگاههای کشور میزبان و یا داوری مستقل بویاه از طریق مرکز
حل و فصل اختالفات سرمایه گذاری ) (ICSIDتمرکز می کند .سپو با مراجعه به قانون
تشویق و حمایت و ماده  01آن در خصوص نحوه حل و فصل اختالفات با مراجعه به دادگاه
داخلی و یا بر پایه ترتیبات مقرر در موافقت نامه های دو جانبه اشاره می کند .سپو با اشاره
به مقررات مندر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،کسب موافقت مجلو را برای

ارجاع به داوری یروری می داند.
این گزارش سپو بر پایه مقایسه ترتیبات مقرر در راهنمای سرمایه گذاری بانه جهانی و
رویکرد مندر در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تو یه های ا الحی ذیل
را ارایه می دهد:
 محدودیت سهم بازار برای سرمایه گذاری خارجی که شامل  02در د از بخش اقتصادی
و  82در د برای رشته می شود ،حذف شود.
 محدودیت مندر در قانون برای سرمایه گذاری خارجی برای اخذ تسمین در موافقت
نامه های تامین مالی پروژه ها (شامل مشارکت مدنی ،بیع متقابل ،طر های ساخت و بهره
برداری و واگذاری) حذف شود تا آنها بتوانند از حمایت قانون تشویق و حمایت و تسمین
های دولتی برخوردار شوند.
 حمایت قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در برابر ریسه های سیاسی نظیر
تهییر قوانین که منحصر به موافقتنامه های تامین مالی پروژهایی (مشارکت مدنی ،بیع
متقابل و طر های ساخت ،بهره برداری و واگذاری) می شود باید به طور یکسان به پروژه
های سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم قابل تسری باشد.
 سرمایه گذاران خارجی بدون الزام به وجود معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با دولت
ذیربط سرمایهگذار ،باید اجازه دسترسی به داوری را داشته باشند.
 به رسمیت شناختن سایر روشهای قراردادی سرمایه گذاری در بخش انرژی نظیر
«موافقتنامه مشارکت در تولید»
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عالوه بر روشهای جاری مورد پذیرش مشارکت مدنی،

بیع متقابل و طر های ساخت ،بهره برداری و واگذاری.

- Production Sharing Agreements

همانطور که مالحظه شد این مطالعه راهنماها و تو یه های مطر شده توسط بانه جهانی
را به خوبی تحلیل کرده است و تالش کرده است تا بر پایه تو یه های مطر شده توسط
گروه بانه جهانی ت تو یه هایی را برای ا ال قانون و ایین نامه تشویق و حمایت از سرمایه
گذاری خارجی در ایران ارایه نماید .بنظر می رسد  ،شاید به دلیل تنگناههای ناشی از حجم یه
مقاله  ،این نوشتار نتوانسته است به تحلیل عمیق تر و عملیاتی تر رویکردها و جهت گیری های
اجرایی و مقرراتی قانون و ایین نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران ورود کند ،
و تمرکز بیشتری بر مول ه های مهم و تعیین کننده این قانون و ایین نامه اجرایی ان بویاه در
حوزه نظام پذیرش  ،تساد های معنی شناسی میان موافقت نامه های دو و چند جانبه تشویق و
حمایت از سرمایه گذاری و رویکرد های قانون ا لی سرمایه گذاری خارجی و همچنین مویوع
مالکیت بر اموال غیر منقول و نظام حل و فصل اختالفات میان سرمایه گذاران خارجی و دولت بر
پایه رژیم حاکم بر قانون و ایین نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران بنماید.
اگرچه تو یه های مطر شده در این مقاله ت از انجایی که با رویکرد تطبیقی ورت گرفته است
 ،تا حدود زیادی با راهنماهای مبتنی بر بهترین اقدام سازکاری و همخوانی دارد.
دسته دیگر از ا ار پاوهشی مرتبط با مویوع حقوق و مقررات سرمایه گذاری خارجی در کشور
نیز وجود دارند که عمدتا به برخی از مویوعات خاص م هومی حقوقی نظیر مصادره  ،حقوق
مالکیت و یا نظام حل و فصل اختالفات پرداخته است  .این دسته از پاوهش ها عمده تمرکز
خود را بر ارزیابی و نقد مویوعی متمرکز کرده اند  ،و در قالب یه تحلیل تطبیقی با معیار های
بین المللی مورد توجه سازمان ها و مجامع بین المللی ذیربط نمی گنجد.
اگرچه این دسته از ا ار بدلیل عدم تطابق روشی با پاوهش حایر نتوانسته اند در زمره نقد

ادبیات موجود پاوهشی حایر قرار بگیرند ت لیکن تالش شده است تا از ادبیات غنی پاوهشی انها
 ،و متناسب با مباح مطروحه در فصل های متعدد این نوشتار مورد است اده و بهره برداری قرار
بگیرد .در عین حال برخی تو یه های ا الحی در خصوص تهییر و بازنگری در قانون سرمایه
گذاری کشور توسط اشخاص و یا دستگاه های مختلف ارایه شده است که به دلیل فقدان
پشتوانه نظری و ادبیات قابل دفاع  ،زمینه طر بح در این نوشتار نیافته اند.

فصل دوم :نظام پذيرش و سازمان مسئول
الگوهاي جهاني

معيار هاي بين المللي

اگر چه نگرش عام و حاکم در سطح بین المللی در خصوص ترتیبات و رویه های
پذیرش ،حداک ر تمایل خود را بر اقتبا

فرایند پذیرش آزاد  210نشان داده است،

اما هیچ قالب واحد و تعریف شده ایی در این خصوص ارا ه نشده است .تسهیل
نظام پذیرش و عملیات روان و ش اف سرمایه گذاران خارجی در انجام کار خود در
کشور میزبان یه ا ل مهم و پذیرفته شده است  ،و دولت ها تالش می کنند تا
از تعبیه قواعد و مقررات سخت ،پیچیده ،غیر یرور و دوگانه پرهیز کنند ت و
شرایط و مقدمات حسور سرمایه گذاران خارجی به محیط اقتصاد خود را به قدر
ک ایت ساده کنند .لیکن مطالعات ورت گرفته نشان داد که ترتیبات مقرر در
نظام پذیرش در مناطق و کشورهای مختلف جهان بر اسا

رژیم های عام

سرمایه گذاری آنها و همچنین اولویت های توسعه ایی تعریف و اجرایی می شود.

در برخی از مناطق و کشورها ما شاهد وجود نظام "غربالگری "  218برای شروع و
اجرای طر های سرمایه گذاری بودیم و در برخی دیگر چنین نظاماتی وجود
نداشت .فرایند ارزیابی تقایاهای سرمایه گذاری و تصویب آنها می تواند بر هزینه
های پروژه ایافه کند  ،و یا مانعی برای جذب سریع و روان سرمایه ها به وجود
آورد .همانگونه که شاهد بودیم حتی آن دسته از کشورهایی که نظام کامالً باز را
 Free AdmissionScreening System/Process-

در پذیرش سرمایه گذاری خارجی در قلمرو سرزمینی خویش دنبال می کنند،
ممکن است به اعمال محدودیت هایی در این حوزه دست بزنند.

باید توجه داشت که اعمال محدودیت های مختلف در نظام پذیرش به خودی
خود مبین یه رفتار مسدود کننده و هزینه زا نیست ،بلکه پیروی از یه رفتار
ش اف و روشن در این حوزه ،تعیین کننده است .همانطور که در گذشته بح
آن رفت ،یکی از تحوالت مهم ،که بویاه پو از بحران مالی سال  0223در این
حوزه رخ داد ،تهییر تمایل دولت ها در جایگزین کردن یه "فهرست من ی " به
جای "فهرست م بت " بود.

فهرست من ی شامل بخش هایی اقتصادی می شوند که سرمایه گذاران خارجی از
ورود به آن منع شده اند ،در حالیکه فهرست م بت شامل مواردی بود که سرمایه
گذاران خارجی مجاز بودند در آنها سرمایه گذاری کنند .البته در برخی از کشورها
ما شاهد " فهرست محدود کننده " هم بودیم.

بر پایه این فهرست  ،محدودیت هایی در میزان سهامداری یا مالکیت سهمی و یا
الزام به داشتن شریه داخلی مطر بود .نکته مهم در این فرایند ها ارایه گردش
کار روشن برای سرمایه گذاران خارجی بود که به آنها اجازه می داد تا بر پایه
مکانیزم های تعریف شده توسط دولت میزبان ،در حوزه هایی وارد شوند و یا
تقایاهای خود را بدهند که مانعی برای ارزیابی و ورود آنها وجود نداشت.

در شرایط کنونی ارا ه فهرست م بت رویکردی قالب به شمار نمی آید و تو یه
ایی هم برای تدوین آن وجود ندارد ،چرا که این فهرست با هر تالشی که برای

جامعیت بخشیدن آن ورت بگیرد ،نمی تواند همه بخش های اقتصادی را
پوشش بدهد  ،و خود را با بخش های اقتصادی جدید و نوپا تطبیق دهد.

بر این اسا

ارا ه فهرست من ی دارای رجحان است .اگر چه باید توجه داشت که

حتی المقدور این فهرست  ،بلند یا طوالنی نباشد و بتدری در طی زمان مورد
ا ال و بازنگری قرار گیرد و کوتاه تر شود .در عین حال در تعریف فهرست من ی
باید از بکارگیری عباراتی که مبهم و ت سیر پذیر باشد ،خودداری کرد .م الً اینکه
" هر بخشی که مهایر با منافع ملی است " و یا اینکه " هر بخشی که دارای ا رات
من ی زیست محیطی باشد".

داشتن فهرست من ی این حسن را دارد که اوالً به طور طبیعی سرمایه گذاران از
ورود به آن منع می شوند و ارزیابی انها مبهم و یا ت سیر پذیر نخواهد بود و انیاً
چنانچه یه بخش اقتصادی یا زیربخش های آن در این فهرست نباشند ،این
اجازه را به سرمایه گذاران خواهد داد تا در آن بخش ها یا زیر بخش ها به ورت
خودکار و بدون محدودیت های ارزیابی تقایا ها وارد شوند .در فهرست من ی
عمدتاً بخش هایی قابل احصاء هستند که ورود به آنها در حیطه عملکردی منافع
و امنیت ملی تعریف شده باشند ،و بعنوان حوزه های استراتایه شناخته می
شوند.

لذا داشتن قواعد باز در نظام پذیرش تقایاهای سرمایه گذاری خارجی به معنی
عدم اعمال محدودیت های بخشی متناسب با منافع استراتایه دولت میزبان
نیست  .نکته مهم آن است که هر گونه ممنوعیت یا محدودیت در نظام پذیرش

باید با مالحظات امنیت ملی کشورها و یا اولویت های توسعه ایی و رژیم سرمایه
گذاری کشور میزبان سرمایه منطبق باشد.

همانطور که دیدیم اگر چه دستورالعمل های بین المللی توسط مجامع بین المللی
نظام پذیرش آزاد را تو یه می کنند ،اما در عین حال اذعان دارند که دولت ها
می توانند ،بویاه بنا به دالیلی تقایاهای سرمایه گذاران خارجی را رد کنند .از
جمله این موارد تشخی

تساد تقایای سرمایه گذاری با مویوع امنیت ملی و یا

بدلیل اهداف توسعه ایی یا منافع ملی تقایاهای سرمایه گذاری قابل محدود
سازی و حتی رد شدن هستند .211این محدودیت ها در عین حال می تواند از
منظر سیاست گذاری عمومی ،بهداشت عمومی و یا الزامات زیست محیطی هم
اعمال شود ،لیکن نکته مهم در اعمال آنها تسری رفتار یکسان و مشابه میان
سرمایه گذاران خارجی و داخلی است.

تا آنجا که مویوع امنیت ملی و مالحظات استراتایه برای کشورهای میزبان مهم
است و اعمال ممنوعیت برای حسور سرمایه گذاران خارجی در آن حوزه از
ش افیت و یکپارچگی در برداشت برخوردار است ،اعمال محدودیت ها از
یکپارچگی در رفتار و برداشت برخوردار است .اعمال محدودیت بر در د مالکیت
پروژه ایی (هر پروژه ) و یا بخش های اقتصادی (کل بخش یا زیر بخش ) برای
سرمایه گذاران خارجی ت و یا الزام به حداقل سرمایه گذاری یا حداقل سقف
سرمایه گذاری از جمله اعمال محدودیت های شایع است .اگر چه وجود نظام

 .2برای اطالع بیشتر در این خصوص رجوع کنید به ت
- Ashoka Mody, Foreign Direct Investment and World Economy, Routledge,2007.

غربالگری و لزوم اخذ مصوبه سرمایه گذاری خارجی از مقامات ذیربط دولت های
میزبان نیز در زمره اعمال این محدودیت ها در نظام پذیرش محسوب می گردد.

معموالً کشورهای میزبان سرمایه با هدف تشویق سرمایه گذاری مشتر

داخلی و

خارجی و انتقال مهارت های مدیریتی و فنی به بنگاه های داخلی ،محدودیت
های مهمی در مالکیت سرمایه گذاران خارجی اعمال می کنند .مطالعات انجام
شده در این خصوص نشان می دهد که در این ورت ممکن است که سرمایه
گذاران خارجی از انتقال تکنولوژی پیشرفته به پروژه خودداری کنند و یا عاملی
شود تا الزام بر داشتن یه شریه محلی مانع رشد مطلوب پروژه شود.212

از طرفی نظام غربالگری خود عاملی محدودیت آفرین است .در انجام غربالگری
دولت میزبان بدنبال آن است که در خصوص مناسب بودن یا نبودن سرمایه
گذاری خارجی تصمیم گیری کند .این که دولت می تواند به جای سرمایه گذاران
بخش خصو ی داخلی و خارجی تصمیم بگیرد که چه پروژه ایی م ید است یا
خیر ،محل تامل دارد .این در حالی است که در شیوه های سرمایه گذاری
مستقیم خارجی هیچ ریسه تجاری مستقیمی متوجه دولت های میزبان نیست.
مهمترین وری ه دولت ایجاد محیطی مطلوب ،ش اف و کم هزینه برای رشد و
بلوغ سرمایه گذاری ها است ،و تصمیم در مورد سودمندی یا بازدهی یه پروژه بر
عهده بخش خصو ی است.

 .6برای اطالع بیشتر در این خصوص رجوع کنید به ت
- H. Louri, Foreign Investment and Ownership Structure, An Empirical Analysis, Kluwer Academic
Publisher,2002.

از سوی دیگر از آنجایی که ارزیابی م ید یا م ید نبودن یه پروژه رفاً با
معیارهای عینی اقتصادی قابل حصول نیست ،لذا اتخاذ رویه غربالگری ابزار
مطلوبی برای نیل به اهداف مورد انتظار دولت های میزبان نیست .تعبیه این
فرایند خود موجب طوالنی شدن فرایند رسیدگی ،ایجاد هزینه برای سرمایه گذار،
هزینه های زمانی برای کارمندان و هیات رسیدگی سرمایه گذاری در موسسات
دولتی هم می باشد و احتمال زمینه سازی برای بروز فساد و تعارض میان منافع
شخ

یا ن ی در آن می رود .لذا باید تالش شود تا سرحد ممکن نظام پذیرش

سرمایه گذاری به گونه ایی تدوین و اجرا شود که تا سر حد ممکن " هزینه های
مزاحم "
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را برطرف کند.

بر این اسا

داشتن یه فهرست من ی " یه رفتار مطلوب در نظام پذیرش

محسوب می گردد و تا حد امکان باید رویه غربالگری حذف شود ،مگر آنکه در
ورت وجود محدودیت هایی در مالکیت سهمی و الزام به داشتن شریه خارجی،
تصویب طر ها برای انطباق با مقررات تعبیه شده بکار رود  ،که در این ورت
یروری است بر پایه رویه های ش اف و تعریف شده به ارزیابی تقایاهای سرمایه
گذاران خارجی بر پایه نظام غربالگری بپردازنند .مسافاً اینکه فهرست من ی باید
در قوانین سرمایه گذاری مورد اشاره قرار بگیرد و بخش ذیربط مشمول این
فهرست در آیین نامه های اجرایی و یا ملحقات به آن ذکر شود ،تا بتوان آنها را به
ورت ادواری و منطبق با اولویت های راهبردی جدید و سیاست های توسعه ایی
به ورت نوبه ایی ا ال و اطالع رسانی عمومی کرد.

Hassle Costs-

 معيارهاي ملي
اگر چه نظام پذیرش تقایاهای سرمایه گذاری خارجی کمتر مشمول مقررات ویاه
تعریف شده و استاندارد پذیر توسط مجامع و موسسات بین المللی ذیربط است،
لیکن ش افیت و ساده سازی نظام پذیرش تقایاها  ،یکی از رفتارهای تعیین
کننده سهولت دسترسی به بازار توسط سرمایه گذاری خارجی محسوب خواهد
شد .به طور طبیعی این نظام پذیرش خواه آنکه غربالگری در آن لحاا شده یا
نشده باشد ،متناسب با سیاست ها و یا رژیم های سرمایه گذاری عام کشورهای
میزبان تعریف و اجراء خواهد شد .تعریف اولویت های سیاست گذاری برای جذب
سرمایه های خارجی و طراحی فهرست های من ی یا م بت بخش دیگری از قواعد
حاکم بر نظام پذیرش خواهد بود .بر این اسا

الگوهای نظام پذیرش در

کشورهای مختلف از انعطاف و تنوع برخوردار شده اند.

کشور های حوزه اتحادیه اروپا از نظام پذیرش بدون محدویت و ازاد پیروی می
کنند .در جمهوری چه رقم حداقلی سرمایه گذاری معادل یکصد میلیون کرونای
چه است که در دارایی های مشهود یا نامشهود انجام می شود  ،و از این رقم باید
معادل  22در د آن به ورت سرمایه نقدی وارد شود .اما این رقم در مناطق
کمتر توسعه یافته این کشور به ورت ترجیحی از کاهش این دست از محدودیت
ها برخوردار هستند .در کشورهای امریکای التین عمدتاً نظام الکترونیکی بت
سرمایه طراحی شده است .در برزیل و بسیاری از کشورهای حوزه آمریکای التین
نیازی به تصویب طر های متقایی سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد ،لیکن
فهرست من ی تعریف شده است که حوزه های دارای ممنوعیت یا محدودیت به
ورت ش اف تعریف شده است و به طور مستمر به روز می شود.

در برزیل فهرست من ی شامل حوزه هایی نظیرانرژی هسته ایی ،ن ت و گاز و
خطوط هوایی می شود و محدودیت مالکیت سهمی تا سقف  11در د برای
فعالیت در شرکت های بیمه ایی یا رسانه های عمومی نظیر تلویزیون کابلی اعمال
می شود .به جزء در موارد فوق محدودیتی از نظر سقف سهامداری وجود ندارد و
سرمایه گذاران خارجی می توانند بدون محدودیت و نیاز به اخذ مجوز یا مصوبه
خا ی ،به سرمایه گذاری مبادرت کنند.

در کشورهای حوزه آسه آن به طور عام هیچ محدودیتی بر میزان سهامداری
اعمال نمی شود ،لیکن در برخی از کشورها نظیر ال و  ،ویتنام و فیلیپین و بر
اسا

رژیم سرمایه گذاری خود محدودیت های مالکیت سهمی را در برخی از

بخش ها اعمال کرده اند .در هنه کنه نیز که از ا ول و قواعد بازار آزاد پیروی
می کند و نظام پذیرش آزاد را در جذب سرمایه گذاری خارجی دنبال می کند در
رژیم جذب سرمایه گذاری خارجی خود یه فهرست من ی شامل چهار قلم
کاالیی را گنجانیده است.

کره جنوبی هم با ا ال قانون سرمایه گذاری پیشین خود همه الزامات قبلی نظام
پذیرش را حذف نموده است و ورود سرمایه گذاران خارجی در این کشور نیازی
به اخذ مصوبه سرمایه گذاری ندارند .بر پایه این رفتار در کشور کره  ،طراحی
فهرست م بت به رویکرد تدوین فهرست من ی تهییر جهت داده است و این
فهرست به ورت مداوم ا ال و ممنوعیت های قبلی کاهش یافته است .در
شرایط کنونی این فهرست عمدتاً محدود به خرید و فروش زمین ،اوراق بهادار و
ایستگاههای پمپ بنزین می شود.

در کشور چین یه فهرست محدود شده و یه فهرست من ی وجود دارد .اخذ
مجوز یا مصوبه سرمایه گذاری خارجی رفاً برای فهرست محدود شده یروری
است و در ا ین مورد غربالگری ورت می گیرد و در سایر موارد نیازی به اخذ
مجوز سرمایه گذاری وجود ندارد .در کشور هند ویعیت تا حدودی مت اوت است.
در این کشور دو مسیر مت اوت در نظام پذیرش طراحی شده است .مسیر خودکار
که نیازی به اخذ مجوز سرمایه گذاری ندارد و مسیر دولتی که باید مراحل
تصویب طر های متقایی بویاه در فهرست محدود شده را باید طی کنند .در
این کشور نظام پذیرش الکترونیکی طراحی شده است و متقاییان سرمایه گذاری
خارجی از این طریق می توانند اقدام کنند .فهرست من ی در این کشور محدود و
شامل چهار حوزه می شود که در گذشته مورد بح قرار گرفت.

در استرالیا نیز رفتار مشابهی به چشم می خورد .در این کشور نیز تقایاهای
سرمایه گذاری ت به جزء در موارد مرتبط با فهرست محدود شده ،نیازی به اخذ
مصوبه سرمایه گذاری ندارند .فهرست محدود شده شامل بخش هایی نظیر
مسکن ،پزشکی ،بانکداری ،حمل و نقل هوایی  ،کشتیرانی ،بانکداری و رسانه ها
می شود.

کشورهای مجاور ایران نیز رفتارهای متنوعی را در نظام پذیرش خود اعمال می
کنند .در عربستان سعودی دو فهرست من ی و محدود وجود دارد .این محدودیت
ها در تعیین سقف حداقل سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی و نعتی
است .اخذ مجوز سرمایه گذاری از هیات سرمایه گذاری سعودی برای سرمایه
گذاران خارجی یروری است .در ترکیه نیازی به اخذ مجوز سرمایه گذاری وجود
ندارد .در عمان اخذ مجوز سرمایه گذاری از سازمان حمایت از سرمایه گذاری و

تجارت – ایترا – یروری است .در کویت یه فهرست من ی تعریف شده است که
سرمایه گذاران خارجی مجاز ورود به آن نیستند ،لیکن هنوز بخش های تعریف
شده در این فهرست من ی به ورت آشکار معرفی نشده اند .از طرف دیگر ،
هشت حوزه خاص در این کشور تعریف شده است که فعالیت در آنها مشمول
دریافت مشوق های ویاه مالیاتی و گمرکی ،همانند سایر بخش ها ،نخواهند شد.
بر این اسا

در این کشور به این بخش ها غیر مشمول می گویند .در عین حال

دریافت کلیه مجوزهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری از طریق ایستگاه واحد
ورت می گیرد.

در قانون سرمایه گذاری راهبردی که در سال  0223در روسیه تعریف شد ،حوزه
هایی را تعریف کرده است که نظام کنترلی بر آنها اعمال می شود و شامل انرژی
اتمی ،بخش هوا و فسا و حوزه منابع طبیعی می شوند .در نظام پذیرش این کشور
محدودیت هایی را برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی اعمال می کند .بر این
اسا

برای تمله موسسات اعتباری در روسیه که باالی ده در د مالکیت باشند

اخذ مجوز یرورت دارد و فعالیت در حوزه رسانه های عمومی تا سقف مالکیت
سهمی پنجاه در د اعمال می شود.

 معيار هاي جهاني سازمان مسئول
همانطور که شاهد بودیم دو رهیافت کلی در نظام پذیرش کشورهای مختلف
مورد بررسی قابل ردیابی بود .دسته نخست که از نظام پذیرش آزاد پیروی می
کردند و عمدتاً شامل کشورهای حوزه اتحادیه اروپا ،هنه کنه  ،کره  ،برخی از
کشور های امریکای التین و ترکیه بود ،الزاماتی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری در

نظام پذیرش تقایاهای سرمایه گذاری خارجی آنها وجود نداشت و به معرفی یه
فهرست من ی یا محدود شده  ،متکی بود .دسته دوم از کشورها از نظام پذیرش
تصویبی به ورت مطلق برای تمامی طر ها – نظیر عربستان سعودی – ویا
پذیرش مشروط برای فهرست های محدود شده خویش بهره می بردند.

متناسب با این رویکرد ها در نظام پذیرش ،سازمان مسدول برای ارتقاء سرمایه
گذاری خارجی که به طور همزمان وری ه پذیرش و تصویب طر های متقایی و
ارتقاء سرمایه گذاری خارجی را بعهده دارند ،مکان یابی می شوند .برای م ال در
کشورهای حوزه اتحادیه اروپا و هنه کنه که برپایه نظام پذیرش آزاد عمل می
کنند و فهرست مشخ

محدود کننده ایی در این خصوص ندارند ،مراحل

پذیرش سرمایه گذاری از کانال ارزیابی و تصویب طر ها را حذف کرده اند و بر
این اسا

سازمانی مستقل برای ارتقاء امر سرمایه گذاری خارجی تعریف نکرده

اند .در سایر کشورها که اعم از آنکه در رژیم جلب سرمایه گذاری خارجی فهرست
های محدود شده ایی را تعریف کرده یا نکرده باشند ،نظام محدود یا گسترده
پذیرش مبتنی بر ارزیابی و تصویب طر های متقایی سرمایه گذاری قابل ردیابی
است و بر این اسا

یه نهاد مستقل با اهداف ویاه جلب و جذب سرمایه گذاری

و یا ترکیبی از ورایف مختلف مرتبط با توسعه تجارت و سرمایه گذاری را مسدول
انجام این کار نموده اند.

در برزیل که نظام ارزیابی و تصویب طر ها وجود ندارد ،بانه مرکزی آن کشور
رفاً مسدولیت بت سرمایه ها ،تنظیم مقررات سرمایه گذاری و مدیریت جریان
سرمایه را بعهده دارد .لیکن در کره جنوبی که خط و مشی برزیل را در عدم
یرورت تصویب طر های متقایی دنبال می کند ،نهاد ویاه ایی مسدول ارتقاء

سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی آن کشور است .در چین نیز این
وری ه به عهده وزارت نعت و تجارت آن کشور است .در هند نیز هیات ارتقاء
سرمایه گذاری آن کشور مرکب از وزارت خانه های مختلف مسدولیت ارزیابی
طر های متقاییان مرتبط با فهرست محدود شده را بعهده دارد .در استرالیا
خزانه داری آن کشور مسدول ارتقاء سرمایه گذاری ،ارزیابی و پذیرش طر ها در
فهرست محدود شده را بعهده دارد.

در کشورهای مجاور مورد بررسی به جزء مورد ترکیه ،در سایر کشورها نظام
مبتنی بر ارزیابی و تصویب طر ها حاکم است که بر این اسا

یه سازمان یا

هیاتی عهده دار این وری ه است .سازمان سرمایه گذاری عربستان سعودی مرکب
از سیزده عسو از دستگاههای مختلف مدیریت امر سرمایه گذاری خارجی را
بعهده دارند و مرکز خدمات سرمایه گذاری آن کشور وری ه تمرکز اقدامات
مرتبط با این امر را انجام می دهد .در کشور ترکیه که نظام پذیرش آزاد و بدون
نیاز به اخذ مجوز حاکم است  ،خزانه داری آن کشور مسدول سیاست گذاری در
حوزه سرمایه گذاری خارجی و بت اطالعات و آمارهای این حوزه است.

در کشور عمان سازمان حمایت از سرمایه گذاری و تجارت که در وزارت نعت و
تجارت مستقر است  ،وری ه

دور مجوزهای سرمایه گذاری و اخذ سایر

مجوزهای مورد نیاز از سایر دستگاهها را بعهده دارد .در کویت هم نهاد ارتقاء
سرمایه گذاری خارجی بعنوان یه ایستگاه واحد رسیدگی به تقایاهای سرمایه
گذاری خارجی عمل می کنند و یه نظام پذیرش دو مرحله ای برای ارزیابی و
تصویب طر ها در این کشور حاکم است.

الگوي ايران در نظام پذيرش

 تعريف سرمايه گذار خارجي

قانون جدید " تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی " در ایران در سال 0830
توسط مجمع تشخی

مصلحت نظام به تصویب رسید .این قانون جایگزین قانون

قبلی تحت عنوان " قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی " مصوب 0881
شد .در تدوین این قانون جدید و در سال های انتهایی دهه  ، 72یه گروه
برگزیده از کارشناسان ملی در حوزه های اقتصادی و حقوقی و همچنین
کارشناسانی از گروه مشاورین مرکز خدمات بین المللی سرمایه گذاری خارجی (
فیا

) حسور داشتند  .در مقدمه این قانون به برخی از ویاگی ها و مزایا جدید

آن در قیا

با قانون گذشته به شر ذیل اشاره میکند:

 اعطای پوشش وسیع حمایتی به کلیه روشهای سرمایه گذاری خارجی ت
 ارایه تعری ی جامع از سرمایه گذاری خارجی و به رسمیت شناختن شیوه های
مختلف بکارگیری سرمایه در کشور اعم از " سرمایه گذاری مستقیم خارجی"،
انواع روش های " تامین مالی " " ،ساخت ،بهره برداری و واگذاری " " ،بیع
متقابل " و غیره.
 ارا ه تسهیالت بیشتر در روند پذیرش و تصویب طرحهای سرمایه گذاری خارجی،
 ساماندهی یه ایستگاه واحد تحت عنوان " مرکز خدمات سرمایه گذاری
خارجی" مستقر در محل سازمان سرمایه گذاری به منظور تسریع و تسهیل در
امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در مراحل قبل و بعد از دور مجوز،

 معرفی روش ها و راهکارهای قانون جدید در ارتباط با پذیرش سرمایه گذاری
های دولتی،
 تامین امنیت مورد نظر سرمایه گذاران از طریق تعهد پذیری مستقیم دولت در به
رسمیت شناختن حقوق اساسی سرمایه گذاری خارجیت
همانطورر که مالحظه می شود ،عمده ترین تهییرات حا له در قانون جدید
سرمایه گذاری خارجی در ایران به حوزه تعریف سرمایه گذاری خارجی و شرایط
پذیرش طر ها مربوط می شود و یه مورد به مویوع نظام حقوقی حاکم بر
رفتار حمایتی از سرمایه گذاران خارجی اشاره می کند .البته ارزیابی محتوی این
قانون و آیین نامه مرتبط به آن می تواند ابعاد بیشتری از قواعد مقرراتی حاکم بر
محیط سرمایه گذاری خارجی کشور در این حوزه را بدست دهد.

در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و در ماده یه از فصل اول به
تعریف سرمایه گذاری خارجی در ایران می پردازد .بر پایه تعاریف این ماده ،
سرمایه گذار خارجی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با
است اده از سرمایه با منشاء خارجی است که مجوز سرمایه گذاری مویوع ماده
شش را اخذ نموده باشند.
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سرمایه گذاری خارجی هم بکارگیری سرمایه

خارجی در یه بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پو از اخذ مجوز سرمایه گذاری
بر پایه مقررات ماده شش می باشد.

 -3ماده شش قانون به تشکیل هیاتی به نام هیات سرمایه گذاری خارجی اشاره دارد که به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در
خصوص درخواست های مرتبط با پذیرش ،ورود ،بکارگیری و خرو سرمایه (مندر در ماده  ) 2تشکیل می شود  ،که به طور
مستقل مورد بررسی قرار می گیرد.

در همین ماده و در تعریف سرمایه خارجی به انواع مختل ی از سرمایه های نقدی
و غیر نقدی اشاره می کند که می تواند مشمول سرمایه خارجی شود .این موارد
به شر ذیل می باشند.
 انواع سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور
وارد می شوند و شامل موارد ذیل می شوند:
الف ) وجوه نقدی که به ورت ارز قابل تبدیل ،از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق
انتقال وجوه که مورد تایید بانه مرکزی جمهوری اسالمی ایران باشد ،به کشور
وارد شودت
ب) ماشین آالت و تجهیزاتت
) ابزار و قطعات یدکی ،قطعات من صله و مواد اولیه ،افزودنی و کمکی ت
د) حق اختراع ،دانش فنی ،اسامی و عال م تجاری و خدمات تخصصی ت
ها) سود سهام قابل انتقال سرمایه گذاری خارجی ت
و) سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت.
اگر چه در تحلیل سایر مواد این قانون و همچنین آیین نامه آن به جز یات
بیشتری در مورد این م اهیم و دامنه بکارگیری آن خواهیم پرداخت ،اما ذکر
نکاتی در این مرحله یروری بنظر می رسد  .نخست آنکه بر پایه این تعاریف ،
سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاری خارجی اقدامی برای بکارگیری انواع
مختلف سرمایه ها است که قبالً مجوز هیات سرمایه گذاری مویوع ماده شش را
اخذ کرده باشند .بر پایه این تعریف شمول واژه سرمایه گذار خارجی و برخورداری
از ویاگی ها و مزایای این قانون مستلزم اخذ مجوز سرمایه گذاری از هیات
سرمایه گذاری خارجی مویوع ماده شش است .معنای سلبی این برداشت آن
است که هر گونه اقدام مشابه دیگری توسط سرمایه گذاران خارجی در ایران

مشمول تعریف سرمایه گذاری خارجی نخواهند شد ،مگر آنکه مطابق ماده  6آیین
نامه همین قانون تقایای دور مجوز را از هیات سرمایه گذاری خارجی ارا ه
دهند ،و پو از دور مجوز می توانند از مزایای این قانون است اده نمایند.
این رهیافت نشان می دهد که اگر چه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری
خارجی اخذ مجوز از هیات سرمایه گذاری خارجی را الزامی نکرده است ،لیکن به
طور تلویحی و غیر مستقیم داشتن چنین مجوزی را یروری می داند .درغیر این
ورت آن دسته از سرمایه گذاران خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر
ایرانی و یا ایرانی که بدون اخذ مجوز هیات سرمایه گذاری خارجی در ایران
سرمایه گذاری می نمایند ،مشمول تعاریف سرمایه گذاری خارجی و مزایای ناشی
از آن ،مندر در قانون ،نخواهند شد.
از آنجایی که قانون دیگری مقررات حاکم بر سرمایه گذاری های خارجی فاقد
مجوز در ایران را تعریف نکرده است و قواعد عملیاتی آن را به روشنی احصاء
نکرده است ت لذا می توان حکم داد که در نظام پذیرش سرمایه گذاری خارجی در
ایران ت اخذ مجوز و مصوبه هیات سرمایه گذاری خارجی یروری خواهد بود.
بر پایه تعاریف همین ماده ،محور ا لی تعریف سرمایه گذار خارجی ،ورود سرمایه
در اشکال متنوع آن با منشاء خارجی است .بر این اسا

خارجی بودن منشاء

سرمایه کانون تعریف سرمایه گذار خارجی است و بر پایه همین رویکرد ،ایرانیان
مقیم خار از کشور ،چنانچه با سرمایه های دارای منشاء خارجی ،در ایران
سرمایه گذاری کنند ،مشمول این تعریف از سرمایه گذار خارجی قرار خواهند
گرفت.213

 -1در خصوص ابعاد حقوقی این بردادشت بویاه در خصوص رسیدگی به حل و فصل اختالفات و ارجاع به داوری درادامه به آن
خواهیم پرداخت.

 ضوابط عمومي پذيرش

در فصل دوم و مواد ( )0تا ( )1مندر در آن  ،شرایط عمومی حاکم بر پذیرش
سرمایه گذاری خارجی مورد بح

قرار گرفته است .ماده ( )0به ویاگی های

ایجابی و سلبی سرمایه گذاری خارجی اشاره دارد.
بر پایه ماده ( )0پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اسا

این قانون و یا رعایت

سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت
تولیدی اعم از نعتی ،معدنی ،کشاورزی و خدمات و بر اسا

یوابط زیر ورت

پذیرد:
الف ) موجب رشد اقتصادی ،ارتقاء فن آوری ،ارتقاء کی یت تولیدات ،افزایش
فر ت های شهلی و افزایش ادرات شود.
ب) موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی ،تخریب محیط زیست ،اخالل در
اقتصاد کشور و تسییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
) متسمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد .منظور از
امتیاز ،حقوق ویاه ایی است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری
قرار دهد.
د) سهم ارزش کاال و خدمات تولیدی حا ل از سرمایه گذاری خارجی مویوع
این قانون نسبت به ارزش کاال و خدمات عریه شده در بازار داخلی در زمان
دور مجوز ،در هر بخش اقتصادی از  02در د و در هر رشته از  82در د
بیشتر نخواهد بود .تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یه از آنها طبق
آیین نامه ایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد .سرمایه گذاری

خارجی جهت تولید کاال و خدمات برای دور به خار از کشور – به جزء ن ت
خام – از این نسبت ها معاف است.
در تبصره ماده ()0آمده است که ت قانون مربوط به تمله اموال غیر منقول اتباع
خارجی مصوب  0802/8/06کماکان به قوت خود باقی است .تمله هر نوع زمین
به هر میزان بنام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.211
همانطور که در این ماده در خصوص شرایط عمومی پذیرش سرمایه های خارجی
مالحظه می شود ،هدف از پذیرش سرمایه گذار خارجی ت عمران و آبادی و انجام
فعالیت های تولیدی دربخش های مختلف اقتصادی تعریف شده است که زمینه
ساز رشد اقتصادی ،ارتقاء فن آوری ،افزایش کی یت تولیدات ،ایجاد فر ت های
شهلی و افزایش ادرات بشود .این احکام شاخ

های ایجابی جلب و جذب

سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود که باید در دور مجوز هیات سرمایه
گذاری خارجی به آن توجه کرد.
نکته قابل ذکر در این شاخ

های ایجابی " رعایت سایر قوانین و مقررات جاری

کشور " ،عالوه بر شرایط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اسا

قانون

تشویق و حمایت است .این عبارت نشان می دهد که در دور مجوزهای سرمایه
گذاری خارجی و نظام عمومی پذیرش آنها ،مقررات حاکم بر سایر حوزه های
بخشی که می تواند در سایر قوانین و مقررات ذیربط آنها ذکر شده باشد ،هم باید
مورد توجه قرار بگیرد .بعبارت دیگر نظامات مستقل حاکم بر رژیم عام سرمایه
گذاری در کشور و در حوزه های مختلف اقتصادی نیز باید در دور مجوزهای
سرمایه گذاری خارجی مورد مالحظه قرار بگیرد.

 -02مویوع و نحوه مالکیت بر زمین توسط سرمایه گذاران خارجی در قلمرو جمهوری اسالمی ایران در بخش های مستقل بعدی
این گزارش با ت صیل بیشتری مورد بح قرار خواهد گرفت.

بر همین اسا

است که در ماده  02آیین نامه این قانون تصریح شده است که

سرمایه گذاران( خارجی ) ،درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در فرم
مربوط مشخ

شده است به سازمان تسلیم می نمایند .سازمان پو از انجام

بررسی های الزم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذیربط ،درخواست سرمایه گذاری را
به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداک ر ررف مدت  02روز کاری ،در هیات
مطر می نماید.
در ماده  01همین آیین نامه اعسای ابت هیات را چهار ن ر از معاونین مشخ
شده در ماده  6قانون می داند
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و در ادامه تصریح می کند که معاونان سایر

وزاررتخانه های ذیربط به دعوت ر یو هیات با حق رای در جلسات حسور
خواهند یافت.
این فرایند رسیدگی در نظام عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی نشان می
دهد که ا ول و یوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران عالوه بر الزامات
مطرو در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی از شرایط عمومی و
قوانین و مقررات حاکم بر رژیم سرمایه گذاری کشور هم تبعیت خواهد کرد .لزوم
استعالم از وزارتخانه ها و یا دستگاههای اجرایی ذیربط بخشی  ،و لزوم دعوت از
معاونین ذیربط آنها در نشست های هیات سرمایه گذاری خارجی را می توان در
رویکردهای در ماده  0قانون تشویق ردیابی کرد.
این ویاگی مبین دو رویکرد ا رگذار در فرایند پذیرش سرمایه های خارجی از نوع
مستقیم آن خواهد بود .نخست ویاگی بازدارنده آن است .بر پایه این ویاگی
استعالم از وزارتخانه های ذیربط فرایند رسیدگی را پیچیده و طوالنی خواهد کرد.
بر الزامات مورد نظر در تصویب طر ها و دور مجوز سرمایه گذاری خارجی
 -622در مورد ترکیب ابت اعسای هیات سرمایه گذاری خارجی و تحوالت آن را در جای خود مورد مالحظه قرار خواهیم داد.

خواهد افزود و شاید بتوان از آن به عنوان یه عامل ایافی در قواعد پذیرش یاد
کرد.
این قاعده از سوی دیگر نشان می دهد که تعریف یه رژیم عام توسعه سرمایه
گذاری در کشور ،تعیین اولویت های توسعه بخشی ،الزامات رفتاری حاکم بر آنها
و تعریف مشوق های ویاه برای این دسته از اولویت های تعیین شده ،می تواند تا
چه اندازه نظام پذیرش عمومی سرمایه های خارجی را متناسب با جهت های
تعریف شده در بند (الف ) از ماده ( )0مبنی بر رشد اقتصادی ،ارتقاء فن آوری و...
هدایت کند.
این اقدام در جهت تعریف و اعالم ش اف رژیم عام توسعه سرمایه گذاری در
کشور ،در عین حال می تواند قواعد کلی حاکم بر پذیرش جلب و جذب سرمایه
های ملی و سررریز سرمایه های خارجی را تا حد ممکن روشن و ش اف کند ،و به
طور همزمان موجب خواهد شد تا تصمیمات هیات سرمایه گذاری خارجی کشور
تا حد ممکن از ویو کافی برخوردار باشد  ،و از اعمال بروز سلیقه های شخصی
احتمالی در نشست های هیات جلوگیری بعمل آورد.
در این نظام ایجابی پذیرش سرمایه های خارجی و در تعریف شرایط عمومی
پذیرش جایگاه شیوه های غیر نقدی
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به خوبی و ویو کافی تعریف نشده

است .اگر چه در ماده یه قانون و در بند (د) از تعریف سرمایه های خارجی به
"خدمات تخصصی " بعنوان یکی از انواع سرمایه های خارجی یاد شده است،
لیکن این نوع از سرمایه های خارجی در فصل دوم و ذکر شرایط عمومی پذیرش
مه ول مانده است.

)12. Non-Equity Modes (NEM

شیوه های پذیرش سرمایه های خارجی شامل طیف وسیعی از انواع خدمات
قراردادی شامل برون سپاری فرایندهای تجاری
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تا قرارداد تحقیق و توسعه،

قرارداد طراحی ،پذیرش حق لیسانو ها ،قراردادهای مدیریتی و نظایر آن می
شود.628ذکر این دسته از انواع سرمایه ها و تصریح آن در یوابط مرتبط با شرایط
عمومی پذیرش فسای تصمیم گیری هیات را ش اف تر و عملیاتی تر می کرد .در
شرایط کنونی یوابط مورد استناد هیات سرمایه گذاری خارجی باید مبتنی بر
برداشت های تکمیل کننده از مواد مختلف قانون و آیین ذیربط آن باشد و این
رفتار می تواند غیر ش اف و ت سیر پذیر باشد .باید توجه داشت زمانی که بر پایه
ماده ( ، )8شیوه های دو گانه طر های مورد پذیرش مطر می شود ،اشاره ایی
به ترتیبات پذیرش سرمایه های غیر نقدی و شیوه های  )NEM(621نشده است.
با این وجود در بند (ب) ماده  00از فصل پنجم آیین نامه این قانون در خصوص
مقررات ورود ،ارزشیابی و بت سرمایه های غیر نقدی اشاره شده است.
بند یه ( )0از قسمت (ب) ماده  00تمرکز خود را بر مویوع بندهای (ب) و ( )
ماده یه قانون  ،در تعریف سرمایه گذاری خارجی متمرکز کرده است که به
ماشین آالت ،ابزار و قطعات یدکی و ...توجه دارد .لیکن بند ( )0همان مویوع بند
(د) ماده ( )0قانون ت یعنی ورود سرمایه های خارجی به ورت حق اختراع ،دانش
فنی ،اسامی و عال م تجاری و خدمات تخصصی ت را مورد توجه قرار داده است.
در بند ( )0آمده است که سازمان پو از انجام بررسی های الزم ،گزارش مربوط
به ای ای تعهدات قراردادی مویوع قراردادهای فن آوری و خدمات را در هیات
Business Process Outsourcing

-

 .01برای اطالع بیشتر در این خصوص رجوع کنید به ت

-
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مطر می نماید و وجوه تایید شده در چارچوب دستور العملی که هیات تهیه و به
تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رساند ،توسط هیات بعنوان سرمایه
خارجی بت و تحت پوشش قرار می گیرد.
همانگونه که مالحظه می شود از یه طرف این بند هم که تمرکز خود را بر
ارزشیابی کمی – قیمتی سرمایه های نقدی معطوف نموده است ،به شیوه های
متک ر روش های غیر نقدی ( ، )NEMکه عمده توجه آنها به افزایش ررفیت
سازمانی
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از طریق قراردادهای خدمات مدیریتی است ت توجه کمتری دارد .لذا

هیات باید با یه تعریف بسط یافته از مواد مختلف قانون و با تمرکز بر واژه
"خدمات تخصصی " مندر در ماده یه قانون  ،آن را کشف و در اعداد یوابط
عمومی پذیرش قرار دهد.
از طرف دیگر جهت گیری محتوایی مندر در بند ( )0از ردیف (ب) ماده 00
نشان می دهد که رویکرد این ماده به ارزشیابی و بت سرمایه متمرکز است و
کمتر به این شیوه های جذب سرمایه گذاری خارجی بعنوان یوابط عمومی
پذیرش که باید مورد اعتناء و توجه هیات سرمایه گذاری خارجی باشد ،متمرکز
است.
همانگونه که در متن این بند مالحظه می شود ،هیات سرمایه گذاری خارجی
زمانی ارزش این دسته از سرمایه های خارجی را بت و تحت پوشش قرار می
دهد که " گزارش مربوط به ای ای تعهدات قراردادی مویوع قراردادهای فن آوری
و خدمات " وا ل شده باشد و یا این قراردادها اجرایی شده باشند .لذا معلوم
نیست در زمانی که هیات سرمایه گذاری خارجی قرار است یکی از ترتیبات
قراردادی روش جذب سرمایه های غیر نقدی ( )NEMرا مورد تصویب قرار دهد
-

Organizational Capability

و در مجوز هیات آن را در کند ،چگونه به ارزیابی واحدی قبل از وقوع خواهد
رسید .در حالی که این بند ( )0از ماده  00به ارزشیابی پو از وقوع داللت دارد.
یکی از آسیب های ارزشیابی پو از وقوع آن است که  ،شرکت های میزبان
اینگونه از روش های غیر نقدی ( ، )NEMنمی توانند تا زمان دور مجوز هیات
در ارزشیابی پو از وقوع آنها ،این ارقام را در زمره دارایی های غیر مشهود خود
بت کنند ،و از آنها بعنوان پشتوانه مالی برای تجهیز منابع نقدی از بازارهای
قریی اقدام کنند.
نکته قابل توجه دیگر در بروز برداشت های متناقض از شرایط عمومی پذیرش
سرمایه های خارجی در این حوزه ،رویکرد مندر در بند ( ) ،ماده  00از فصل
پنجم این قانون است که اشاره می کند  ":اقالم غیر نقدی پو از طی مراحل
ارزیابی توسط مراجع ذیصال ".
اگر چه به نظر می رسد این ماده قانونی تمرکز خود را بر بندهای (ب) و ( ) ماده
یه قانون در تعریف سرمایه خارجی معطوف نموده است ،لیکن از آنجایی که
مندرجات بند (د) همان ماده از اعداد سرمایه های غیر نقدی است ،لذا در ارجاع
به تشخی

و سنجش اینگونه از سرمایه ها  ،به مراجع مختلف دچار سردرگمی

است .توجه داشته باشیم که بر اسا

بند ( )0از ردیف (ب) ماده  ،00هیات

سرمایه گذاری خارجی در چارچوب دستور العملی که به تصویب وزارت اقتصاد
رسیده است ،عمل خواهد نمود .لذا می توان گ ت که قانون تشویق و حمایت از
سرمایه گذاری خارجی در تعریف و کاربرد یوابط عمومی پذیرش در خصوص
سرمایه های غیر نقدی ( )NEMهم دچار کسری در تعریف است  ،و هم در مواد
مختلف آن  ،تناقساتی در تصویب و پذیرش و ارزشیابی آنها وجود دارد.

در بندهای (ب و

) از ماده ( )0از فصل دوم به برخی از محدودیت های قابل

اعمال در نظام پذیرش سرمایه گذاری اشاره می کند .بند ب از این ماده به
رویکردهای عام محدود کننده نظام پذیرش اشاره می کند .مویوعاتی نظیر تهدید
امنیت ملی و منافع عمومی ،تخریب محیط زیست ،اخالل در اقتصاد کشور و
تسیع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی از جمله این رویکردهای عام
در نظام پذیرش عمومی است  ،که هیات سرمایه گذاری خارجی باید در زمان
ارزیابی و تصویب تقایاهای سرمایه گذاری خارجی آنرا مورد بررسی قرار دهد.
از آنجایی که این م اهیم عام و ت سیر پذیر است ،قاعدتاً باید آیین نامه اجرایی
قانون ،مهمترین مصادیق و یا شاخ

های تعریف پذیر آن را تبیین می کرد .در

ادامه و با ارزیابی رویکردهای آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه
گذاری خارجی میزان ورود و حدود روشنگری آیین نامه را در مورد این م اهیم
بررسی خواهیم کرد.
بند ( ) از ماده ( )0به محدودیت ناشی از اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه
گذاران خارجی اشاره می کند و بالفا له توییح می دهد که منظور از امتیاز
ویاه ،حقوق ویاه ایی است که می تواند بر آن اسا

سرمایه گذاران خارجی را در

موقعیت انحصاری قرار دهد  .لذا بنظر می رسد که این شاخ
بکارگیری از م هوم " موقعیت انحصاری " تا حدود زیادی شاخ

محدودیت ساز با
اعطای امتیاز

توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی را تعریف کرده است .برای در

میزان

ویو این رهیافت محدود کننده در انتها با طر م الی ابعاد م هومی و عملیاتی
این شاخ

را بیشتر تشریح خواهیم کرد.

بند (د) به سهم ارزش کاال و خدمات تولیدی حا ل از سرمایه گذاری خارجی
اشاره می کند و تصریح می کند که این سهم در مقایسه با ارزش کاال و خدمات

عریه شده در بازار داخلی در زمان دور مجوز ،در هر بخش اقتصادی از 02
در د و در هر رشته از  82در د بیشتر نخواهد بود .در انتهای این بند آمده است
که چنانچه سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کاال و خدمات با هدف ادرات
باشد ،به غیر از ن ت خام ،از این نسبت ها معاف می باشند.
این بند که تالش می کند تا سهم بازار برای مجوزهای سرمایه گذاری خارجی در
هر بخش و یا هر رشته از در د معینی تجاوز نکند ،بویو تعریف نکرده است که
این نسبت ها چگونه تعریف شده اند .در عین حال عبارت " ارزش کاال و خدمات
عریه شده در بازار داخلی " ت هم که به م ابه شاقول سنجش این نسبت ها مورد
است اده قرار خواهد گرفت ت واجد ابهام است.
بعبارت دیگر این عبارت روشن نمی کند منظور از عریه در بازار داخلی ،توسط
تولیدات مشابه بخشی یا رشته ایی در اقتصاد ملی است و یا شامل واردات کاال و
خدمات و عریه آن در بازارهای داخلی خواهد شد.
برای ویو بیشتر از ابهامات مطروحه مرتبط با بندهای ( ) و (د) این ماده ذکر
م الی می توان نشان دهد که چگونه این محدودیت ها  ،زمانی که به ویو
تعریف نشده باشند ،می تواند در نظام پذیرش ایجاد سردرگمی کنند ت و در نهایت
آن را به برداشت های فنی هر یه از اعسای هیات ارجاع خواهد داد.
فرض کنید که تقایای سرمایه گذاری خارجی در یکی از حوزه های نظیر تولید
واکسن های ویاه پن گانه ،داروی انسولین ،قطعات پیشرفته ح اری های درون
چاهی و یا نظایر آن باشد.
این دسته از تقایاها و مشابه آن در ایران هیچ تولید مشابه داخلی ندارند ،و برای
نخستین بار خواهد بود ،که چنانچه این تقایا به تصویب برسد ،نیاز داخلی را
برای آنها بویاه از طریق واردات کاهش خواهد داد .بطور طبیعی با دور مجوز

هیات هر یه از تقایای مو وف و طر های تولیدی آنها واجد موقعیت انحصاری
خواهند شد .آیا در این ورت با م اد بند ( ) این ماده در تهایر است؟
از سوی دیگر چون این تقایاهای سرمایه گذار خارجی مشابه تولید داخل نخواهد
داشت ،بالفا له با دور مجوز سهم آنها از تولید داخل از  82در د رشته
اقتصادی فراتر خواهد رفت .در این ورت آیا باید مانع از دور مجوز توسط
هیات سرمایه گذاری شد؟
چنانچه منظور از عبارت " ارزش کاال و خدمات عریه شده در بازار داخلی ،شامل
واردات آن کاالها هم بشود ،در آن ورت چه یرورتی خواهد داشت تا این
رهیافت محدود کننده را برای تولید با هدف جایگزینی واردات اعمال نماییم.
لذا بنظر می رسد که رویکردهای محدود کننده مندر در بندهای (ب) ) ( ،و
(د) ،یمن آنکه واجد عبارات عام ،کلی و ت سیر پذیر هستند ،درعین حال واجد
عبارتی است که می تواند یوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کشور را
بشدت تحت تا یر خود قرار دهد.
از سوی دیگر این سوال مطر می شود که آیا همه بخش های اقتصادی کشور در
حوزه های زیربنایی ،اقتصادی و بخشی  ،از اهمیت واحد در ردیف اولویت های
توسعه ایی کشور برخوردار هستند؟ بطور طبیعی و آنچه که ما در مطالعات فصل
های گذشته پروژه حایر شاهد بودیم ،تهیه یه فهرست من ی از بخش های
اقتصادی و یا فهرست محدود کننده در مورد نسبت سهم سرمایه گذاران خارجی
می تواند ،واجد ویاگی های بهتری در نظام پذیرش و شرایط عمومی حاکم بر آن
باشد.
تجربیات بین المللی در این حوزه نشان داده است که رهیافت دوم به ویو حایز
ویاگی های م بت و ش اف در قواعد کلی نظام پذیرش سرمایه های خارجی

خواهد بود .ماده ( )3آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری
خارجی این نسبت ها را با دقت بیشتری مورد تبیین قرار داده است .این ماده
تصریح می کند که  :هیات به هنگام ارزیابی و دور مجوز هر مورد پیشنهادی
سرمایه گذاری خارجی ،به ترتیب زیر نسبت های تعیین شده در بند (د) ماده ()0
قانون را بررسی و احراز می نماید:
الف) مشخصات طر پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کاال و خدمات ،زمان
بندی اجرا و بهره برداری طر و پیش بینی فروش داخلی یا دور به خار از
کشور در نمونه های درخواست سرمایه گذاری در می گردد.
ب) آمارهای رسمی مراجع ذیصال در خصوص ارزش کاال و خدمات عریه شده
در بازار داخلی در زمان دور مجوز در بخش و رشته مربوط ،توسط معاونت امور
اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می شود .مبنای تصمیم هیات
آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان
ارایه می گردد.
) ت کیه بخش ها و رشته های اقتصادی بر اسا

فهرست منسم به این آیین

نامه انجام می شود.
د) میزان سرمایه گذاری در هر یه از بخش ها و رشته ها ،با رعایت موارد مندر
در بندهای (الف)( ،ب ) و( ) این ماده ،با توجه به میزان ارزش کاال و خدمات
عریه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه گذاری برای
دور کاال و خدمات حا له از سرمایه گذاری خارجی به خار از کشور ،توسط
هیات تعیین و در ورت تصویب طر  ،مجوز سرمایه گذاری ادر می گردد .در
تبصره این ماده آمده است که  :تهییرات در سهم ارزش کاالها و خدمات تولید
حا ل از سرمایه گذاری خارجی و یا تهییرات در ارزش کاال و خدمات عریه شده

در بازار داخلی که در زمان دور مجوز سرمایه گذاری مال

تصمیم گیری هیات

قرار گرفته ،بعد از دور مجوز تا یری در اعتبار مجوز سرمایه گذاری نخواهد
داشت.
همانطور که مالحظه می شود رویکردهای مندر در ماده ( )3آیین نامه  ،تنها به
باز تعریف م اد مندر در ماده ( )0قانون پرداخته است و رفاً مرجع تعیین
سهم بازار در حوزه های بخشی رشته ای را تعیین کرده است .لذا ایراد م هومی
حاکم بر قواعد محدود کننده یوابط عمومی پذیرش و عبارت غیرش اف و ت سیر
پذیر آن  ،به قوت خود باقی است.
در عین حال رهیافت مبتنی بر فهرست من ی و محدود کننده ،به ارا ه فهرست
م بت محدود شده اولویت و رجحان دارد.
از جمله یوابط دیگر حاکم بر نظام پذیرش عمومی تقایاهای سرمایه گذاری
خارجی در ایران م اد مندر در ماده  80از فصل ه تم آیین نامه اجرایی است .بر
پایه این ماده  :سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابالغ مجوز سرمایه
گذاری طی مدت مشخصی که به اقتسای شرایط طر مورد سرمایه گذاری توسط
هیات تعیین می گردد ،مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور ،که
حاکی از عزم سرمایه گذار به اجرای طر می باشد ،بنماید .در ورتی که سرمایه
گذار در طی مدت مشخ

شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور

ننماید و یا با ارا ه دالیل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند ،مجوز
سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.
این رویکرد اگر چه در شتاب بخشیدن به روند اجرایی ورود سرمایه و اجرای
عملیات ساخت و یا ارا ه خدمات توسط سرمایه گذار خارجی مو ر خواهد بود،

لیکن حاوی ایراداتی در نظام پذیرش در حین دور مجوز ها و پو از آن خواهد
بود.
نخست آنکه نشان می دهد که مجوز سرمایه گذاری خارجی که در نهایت باید
توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ادر شود ،یه مجوز مشروط و نه قطعی است
 ،و احتمال لهو یا ابطال خود بخودی آن خواهد رفت .دوم آنکه ورود بخشی از
سرمایه خود و آن هم طی مدت متهیر مشخ

شده در متن مجوزها ،که به طور

معمول شش ماه تعیین می شود ،به معنای عزم جدی سرمایه گذار نخواهد بود.
بنظر می رسد چنانچه بخواهیم دور مجوز ها را ح ظ کنیمت و این محدودیت
پو از

دور مجوز را اعمال کنیم ،اوالً

دور مجوز اولیه توسط وزیر امور

اقتصادی و دارایی یرورتی ندارد ،و انیاً باید میزان سهم آورده سرمایه گذار را
طی مدت معین ،مشخ

کنیم .از طرف دیگر دور این مجوز اولیه و مشروط ،

مبین عملکرد نظام اقتصادی کشور در جذب و پذیرش سرمایه گذاری خارجی
نخواهد بود و باید به میزان ورودی( )Inflowسرمایه گذاری در کشور توجه شود.

 سازمان مسئول
در فصل سوم قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ،بخش دوم از
نظام عمومی پذیرش ت حمایت و نظارت بر طر های سرمایه گذاری خارجی را
تبیین و تعریف نموده است.
در ماده ( )2از فصل سوم سازمان سرمایه گذاری و کمه های اقتصادی و فنی
ایران بعنوان تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری خارجی در کشور و رسیدگی
به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های

سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوط به پذیرش ،ورود ،بکارگیری و
خرو سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.
در ماده ( )6این قانون هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور
اقتصادی و دارایی بعنوان ر یو کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه،
معاون ر یو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،معاون ر یو کل بانه
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و حسب مورد ،معاونین وزارتخانه های ذیربط
تشکیل می گردد .در این ماده تصریح شده است که  :در ارتباط با درخواست
پذیرش ،مجوز سرمایه گذاری پو از تصویب هیات با تا ید و امسای وزیر امور
اقتصادی و دارایی ادر می گردد .به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی،
هیات مورف به رعایت یوابط عمومی مندر در ماده ( )0قانون می باشد.
تبصره ماده ( )6تصریح می کند که  :سازمان مکلف است درخواست سرمایه
گذاری را پو از بررسی مقدماتی حداک ر ررف ( )02روز از تاریخ دریافت آنها
همراه با نظر خود در هیات مطر نماید.626هیات مورف است حداک ر ررف مدت
یکماه از تاریخ مطر شدن درخواست های مذکور به مویوع رسیدگی و تصمیم
نهایی خود را کتباً اعالم نماید.
همانگونه که مالحظه می شود ،مقام مسدول در نظام پذیرش و هدایت سرمایه
گذاران خارجی در کشور سازمان سرمایه گذاری است ،که برای تصویب طر ها،
بکارگیری ،ورود و خرو سرمایه بوسیله هیات سرمایه گذاری خارجی و ررف
حداک ر مدت  82روز پو از و ول تقایاها ،به مویوع رسیدگی می کند.

-626بر پایه بند ب ماده ( )10قانون اجرای سیاست های کلی ا ل ( )11قانون اساسی ،و از سال  ، 0837روسای اتاق بازرگانی و
نایع و معادن ایران و اتاق تعاون بعنوان عسو رسمی به ترکیب هیات سرمایه گذاری خارجی ایافه شده اند .برای اطالع بیشتر
در این خصوص رجوع کنید به :
مجموعه قوانین و مقررات اجرایی ا ل چهل و چهار ( )11قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،به همراه اسناد باال دستی ،نشر
بازرگانیت .0810

در فصل سوم از آیین نامه اجرایی این قانون و در مواد مندر در این فصل از ماده
( )00تا ( ،)02در خصوص نظام پذیرش طر ها با جز یات بیشتری توییح داده
است .ماده  00به ورایف دقیق تر سازمان شامل ،پذیرش و حمایت از سرمایه
گذاریهای خارجی در چارچوب قانون ،مسدولیت انجام و هدایت فعالیت های
تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل و خار از کشور و همچنین معرفی
بسترهای قانونی و فر ت های سرمایه گذاری ،انجام مطالعات و تحقیقات
کاربردی وبرگزاری همایش ها و سمینارها ،همکاریهای مشتر

با موسسات و

سازمان های بین المللی ذیربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاهها در
جمع آوری ،تنظیم و ارا ه اطالعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بعهده
دارد.
همانطور که مالحظه می شود ،ورایف سازمان سرمایه گذاری تا حدود زیادی
شبیه سایر نهادها و آژانو های سرمایه گذاری در دنیا است .ورایف مرتبط با
تدار

و پذیرش طر ها ( اجرایی ) ،معرفی بسترهای قانونی و فر ت های

سرمایه گذاری و برگزاری همایش ها (تشویقی ) و جمع آوری اطالعات آماری
مربوط به سرمایه گذاری خارجی (پشتیبانی ) در حیطه ورایف این سازمان هم
وجود دارد.
آنطور که در مطالعه فصل های گذشته مشاهده کردیم و بویاه از سوی آنکتاد
مورد توجه قرار گرفت ،یکی از ورایف مهم آژانو تشویق سرمایه گذاری مشارکت
و حمایت از سیاست گذاری
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و قانون گذاری در امور مرتبط با سرمایه گذاری

خارجی است ،که ما در ورایف تدوین شده سازمان سرمایه گذاری رد یابی نمی
کنیم .این ورایف نقش سازمان سرمایه گذاری را تا سرحد یه نهاد اجرایی –

Policy Advocacy

.

تشویقی رف در حوزه عملیات میدانی – اجرایی تقلیل داده است ،که با سرفصل
های تدوین شده برای آژانو های تخصصی سرمایه گذاری خارجی منطبق
نیست.
از طرف دیگر در اساسنامه سازمان سرمایه گذاری مصوب  6خرداد ماه 0821
که شامل دوازده ماده و یه تبصره و به استناد تبصره یه ماده  2قانون تشکیل
وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کمیسیون های استخدام و امور اقتصادی
و دارایی مجلو سنا رسیده است ت ورایف دیگری را برعهده این سازمان نهاده
است.
در ماده  2این اساسنامه ورایف و اختیار این سازمان را بشر ذیل احصاء نموده
است :
.0انجام امور مربوط به جلب و حمایت سرمایه های خارجی و تعیین حداک ر مشارکت
خارجی دررشته های مختلف سرمایه گذاری در ایران .
.0انجام امور مربوط به سرمایه گذاری های ایران درخار و خرید و فروش و تبدیل
اوراق بهادار و عقد قراردادهای الزم.
.8انجام امور مربوط به کمه های اقتصادی و اعطاء هر گونه وام و اعتبار به دولت ها و
موسسات خارجی و بین المللی.
.1انجام امور مربوط به اخذ وام و اعتبار از خار .
 .2و ول اقساط ا ل وامها و اعتبارات و بهره و کارمزد و سایر وجوه مربوط به وامها و
اعتبارات پرداخت شده به دولت ها و موسسات خارجی و بین المللی.
 .6بازپرداخت ا ل وامها و اعتبارات و پرداخت بهره و کارمزد و سایر هزینه های مربوط
به وامها و اعتبارات دریافتی دولت از خار .

 .7تنظیم و مراقبت دراجرای برنامه کمه های فنی ایران به خار با همکاری سازمان
های مربوط.
.3مشارکت و همکاری با موسسات مالی بین المللی در مورد اعطاء وام و اعتبار به
دولت ها و موسسات خارجی.
 .1مراقبت در حسن اجرای قراردادها منعقد مربوط به اعطای وام و اعتبار و کمه های
اقتصادی و فنی و سرمایه گذاری.
 .02مراقبت در حسن اجرای قراردادهای منعقده مربوط به اخذ وام و اعتبار از خار از
طرف دولت.
 .00اتخاذ تدابیر الزم و اقدام به هر گونه اموری که برای حسن انجام ورایف قانونی
سازمان یرورت دارد.
 .00سازمان می تواند با تصویب شورای عالی ( بعنوان باالترین رکن تصمیم گیری
خود ) تمام یا قسمتی از ورایف و اختیارات خود را باالخ

در زمینه های

اجرایی به دستگاههای ذیصال ت ویض نماید که به نمایندگی از طرف سازمان
اقدام نمایند. 623
همانطور که مالحظه می شود سازمان سرمایه گذاری عالوه بر ورایف مرتبط با
پذیرش و حمایت و هدایت سرمایه گذاری خارجی ت ورای ی چون انجام سرمایه
گذاری خارجی در خار از کشور  ،دریافت و اعطای وام ،تسهیالت و اعتبارات
خارجی ،اجرای برنامه کمه های فنی ایران به خار از کشور و نظایر ان را بر
طبق اساسنامه خود عهده دار است.

623برای اطالع بیشتراز محتویات اساسنامه سازمان سرمایه گذاری رجوع کنید به ت
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اگر چه در طی سالهای اخیر ،و بدون آنکه اساسنامه این سازمان دستخوش تهییر
و ا الحی شود ،برخی از ورایف این سازمان مصر در اساسنامه آن ،نظیر انجام
امور مربوط به سرمایه گذاری های ایران در خار و خرید و فروش و تبدیل اوراق
بهادار و عقد قراردادهای الزم و یا اعطای وام و اعتبار به خار عمالً به سایر نهادها
و دستگاههای اجرایی منتقل شده است ت لیکن برخی از ورایف جدید بویاه حوزه
های مرتبط با تنظیم روابط اقتصادی خارجی و در محدودهای کارکردهای وزارت
امور اقتصادی و دارایی در روابط اقتصاد خارجی به این سازمان منتقل شده است.
به عبارت دیگر ورایف بین المللی وزارت امور اقتصادی و دارایی ت که در سایر
وزارت خانه ها به معاونت ویاه بین الملل آنها سپرده شده است ت نیز به عهده
سازمان سرمایه گذاری است ت اگر چه در ورایف ذاتی این سازمان مندر در
اساسنامه آن این ورایف پیش بینی نشده است .در طی تقریباً چهار دهه پو از
پیروزی انقالب اسالمی ایران در مجموعه وزارت اقتصاد ،معموالً و به تناوب  ،دو
معاونت مجزا تحت عنوان معاونت بین الملل که وری ه امور اقتصاد بین المللی
این وزارتخانه را بر عهده داشت ،و معاون وزیر و ر یو سازمان سرمایه گذاری که
وری ه مندر در اساسنامه بویاه شامل جلب و جذب سرمایه های خارجی و اخذ
وام و اعتبارات از مجامع و موسسات بین المللی را برعهده داشت ،وجود داشت .و
در برخی از موارد این دو معاونت در یه معاونت ترکیب و یکپارچه شده است ت
که تقریباً در طی دو دهه اخیر اینگونه بوده است.
بر پایه این شر ورایف تعری ی و تخصیصی ت سازمان سرمایه گذاری دارای سه
دفتر تخصصی در سطح مدیر کل است که مهمترین ورایف این سازمان را زیر
نظر ر یو کل آن مدیریت و هماهنه می کنند .نخست ،دفتر روابط اقتصادی
خارجی است که عمدتاً عهده دار ورایف بین المللی وزارت امور اقتصادی و دارایی

است .دوم ت دفتر وامها ،مجامع و موسسات بین المللی است که مدیریت و
هماهنگی امور مربوط به مجامع و موسسات اقتصادی طرف عسویت دولت
جمهوری اسالمی را عمدتاً با اخذ وام ها و تسهیالت اعتباری بین المللی و
همچنین اخذ وام های تجاری ار بانه ها بین المللی را عهده دار است.

سومین دفتر تخصصی این سازمان ،دفتر سرمایه گذاری خارجی است که ورایف
مندر در بند یه اساسنامه ت و ماده ( )2قانون تشویق و حمایت و ماده  00آیین
نامه اجرایی آن را عهده دار است .این دفتر که به طور متمرکز ورایف عملیاتی
نمودن این قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه آن را
مدیریت می کند ،همانند سایر دفاتر تخصصی این سازمان ،با دو معاونت در سطح
معاون مدیر کل به انجام ورایف ذیربط اشتهال دارد .در طی یه دهه گذشته
اقدامات قانونی برای بازنگری و ا ال اساسنامه این سازمان ورت گرفته است ت
که فاقد نتیجه مطلوب در این خصوص بوده است.

در خالل برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب سال  0838و
در بند ( )0از ماده ( )01آمده است که :

به منظور افزایش کارایی سازمان سرمایه گذاری وکمه های اقتصادی و فنی
ایران در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه در خصوص سرمایه گذاری
خارجی و با توجه به قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ،دولت
مکلف است نسبت به تقویت و ا ال ساختار تشکیالتی و جایگاه سازمان مذکور
اقدام نماید.

در ماده ( )000قانون برنامه پنچ ساله پنجم توسعه ( )12-11مصوب  0831در
خصوص سرمایه گذاری خارجی آمده است که:621

 دولت متناسب با نیازهای روز و یرورت های تحقق اهداف برنامه و به منظورافزایش کارایی ،حداک ر ررف شش ماه پو از تصویب این قانون نسبت به موارد
ذیل اقدام قانونی نماید:
الف)تقویت و تجهیز سازمان سرمایه گذاری و کمه های اقتصادی و فنی ایران،

ب) شناسایی و ا ال قوانین و مقررات بر حسب یرورت و تعیین و اعمال مشوق
ها به تناسب نیاز روز و رقابت های بین المللی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری
خارجی.

همانطور که گ ته شد علیرغم تصریح قانون گذار بر تکلیف دولت برای ا ال و
تقویت ساختار سازمان سرمایه گذاری ،ارتقاء جایگاه و کارایی آن و تعریف مشوق
ها برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی و حسور قوی تر در حنه رقابتی
بین المللی برای جذب این دسته از منابع ،هنوز دولت تا این زمان (بهار )0816
هیچ اقدام نهایی برای این حوزه انجام نداده است.602

 .621برای اطالع بیشتر در این خصوص به متن مواد ذیربط در قوانین سوم و پنجم برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی کشور مراجعه شود.
 -602الزم به ذکر است که به منظور تحقق و اجرایی نمودن ماده  000قانون برنامه پنجم توسعه ،سازمان با بهره گیری از یاه تایم
پاوهشی م ستقل و احب نظر در این حوزه ،اانجام یه مطالعه تطببیقای باین المللای را در خصاوص سااختارهای آژاناو هاای
سرمایه گذاری در سطح جهان و شناسایی مشوق های سرمایه گذاری و در سال های  0810 -0831انجام داد .نتای ایان مطالعاه
تطبیقی گسترده ،به همراه سناریوهایی از ساختار مطلوب سازمانی برای سازمان سرمایه گذاری  ،در ساال  0810و  18باه وزرای
ذیربط امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شد ،که هنوز به مرحله اجرایی و تصمیم گیری نرسیده است .نتای حا ل از این مطالعاات
توسط سازمان و در سال های  0810و بهار سال  0818در سه جلد کتاب و در تیراژ محدود به چاپ رسیده است.

باید خاطر نشان کرد ورایف ،ساختار ،حوزه های عملکردی سازمان سرمایه
گذاری اوالً با معیارهای بین المللی مورد نظر مجامع ذیربط بین المللی مورد
مطالعه در فصل های گذشته منطبق نیست و انیاً با ساختار و ورایف آژانو
های تخصصی مشابه در سطح کشورهای مورد مطالعه در فصل های گذشته
سازگاری ندارد .بر این اسا

بازنگری در ورایف این سازمان به گونه ایی که

ورایف تخصصی مرتبط با حوزه های جذب و تشویق سرمایه گذاری مطابق با
رویه ها ،معیارها و ساختارهای آژانو های تخصصی جذب سرمایه گذاری منطبق
باشد ت و در عین حال بتواند منویات قانون گذار را در اجرای مطلوب قانون تشویق
و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به منصه رهور برساند ت و به طور همزمان
اهداف مندر در برنامه های توسعه کشور در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی
را عملیاتی نماید ت و جایگاه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور دست
کم در سطح منطقه بهبود یافته و افزایش پیدا کند  .لذا الزم است ورایف دفتر
سرمایه گذاری خارجی این سازمان در قالب یه نهاد  /سازمان مستقل تشویق و
جذب سرمایه گذاری خارجی تهییر و ا ال شود.600

 مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي

در ماده ( )7قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی آمده است که ت به
منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری های
خارجی در کشور ،کلیه دستگاهها ذیربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی،
وزارت امور خارجه ،وزارت بازرگانی ،600وزارت کار و امور اجتماعی ،بانه مرکزی
 600همانطور که گ ته شد همه اسناد ،مدار و مستندات مرتبط با مدل های مطلوب تشکیل ساختار سازمان تخصصی تشویق و
جذب سرمایه گذاری خارجی در مطالعات ورت گرفته در سال های  12تا  10در سازمان سرمایه گذاری موجود است.
 .600قاعدتا بر پایه تهییرات و ادغام های ورت گرفته در برخی از وزارت خانه ها  ،الزم است این ا الحات شکلی در متن قانون
تشویق حمایت و ایین نامه اجرایی اعمال شود.

جمهوری اسالمی ایران ،گمر

جمهوری اسالمی ایران ،اداره کل بت شرکت ها

و مالکیت نعتی و سازمان ح ارت محیط زیست مکل ند ،نسبت به معرفی یه
نماینده تام االختیار با امسای باالترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند.
نمایندگان معرفی شده بعنوان رابط و هماهنه کننده کلیه امور مربوطه در آن
دستگاه یا سازمان شناخته می شوند.

در فصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون مو وف که شامل مواد  06تا  02می
شود ،به طور مبسوط به شر ورایف و عملکرد این مرکز پرداخته است .در ماده
 06آمده است که ،به منظور تسهیل و تسریع در انجام ورایف قانونی سازمان در
زمینه های تشویق ،پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور ،مرکز
خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاههای
ذیربط در آن مستقر می گردند .این مرکز ،کانون کلیه مراجعات متقاییان سرمایه
گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود.

ماده ( )07همین فصل به ترکیب دستگاههای ذیربط مستقر در مرکز خدمات
سرمایه گذاری می پردازد .این دستگاهها شامل سازمان امور مالیاتی کشور،
گمر

جمهوری اسالمی ایران ،وزارت امور خارجه ،وزارت بازرگانی ،وزارت کار و

امور اجتماعی ،وزارت

نایع و معادن ،وزارت جهاد کشاورزی ،بانه مرکزی

جمهوری اسالمی ایران ،اداره کل بت شرکت ها و مالکیت نعتی ،سازمان
ح ارت محیط زیست و سایر دستگاههای اجرایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی
تعیین می نماید ،نمایندگان تام االختیار خود را با امسای باالترین مقام اجرایی
آن دستگاه به سازمان معرفی می نمایند .نمایندگان مزبور از نظر مقررات
استخدامی جزء کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و بر حسب نیاز و متناسب

با حجم تقایاهای سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران ،با اعالم
سازمان در مرکز حایر شده ،به نحویی که بتوانند بر طبق ورایف محوله در این
ماده پاسخگوی مراجعات باشند.

ماده  03آیین نامه به نحوه اقدام نمایندگان دستگاهها در مرکز می پردازد .در این
ماده آمده است که نمایندگانی که از طرف دستگاههای ذیربط معرفی می شوند
مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه
گذاری های خارجی می باشند .دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است به منظور
حسن انجام ورای ی که در اجرای قانون و این آیین نامه به نماینده محول گردیده
است ،ورایف ،مسدولیت ها و اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیر مجموعه
خود ابالغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری های
خارجی در حوزه مسدولیت خود را به گونه ایی بازبینی نماید که انجام ورایف
نماینده در مرکز تسهیل گردد.

ماده  01بر یرورت معرفی یه نماینده جانشین از هریه از دستگاهها تاکید دارد
تا در غیاب نماینده (ا لی ) آن دستگاه ،انجام ورایف وی را به عهده بگیرد .این
ماده در عین حال تصریح می کند که دستگاه اجرایی می تواند حداک ر دو ن ر را
نیز در سطح کارشنا

برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز

مستقر سازد.

در ماده  02از فصل چهارم آیین نامه اجرایی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری
خارجی ورایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی را به شر ذیل تعیین کرده
است :

.0اطالع رسانی و ارا ه مشورت های الزم به سرمایه گذاران خارجی.
.0انجام هماهنگی های الزم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله
اعالمیه تاسیو ،مجوز سازمان ح ارت محیط زیست ،پروانه های انشعاب مربوط
به آب ،برق و گاز ،تل ن ،پروانه اکتشاف و استخرا معادن و غیره از دستگاههای
ذیربط قبل از دور مجوز سرمایه گذاری.
.8انجام هماهنگی های الزم در امور مربوط به دور روادید ،اجازه اقامت و دور
پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی .
.1انجام هماهنگی های الزم در امور مرتبط به سرمایه گذاری های خارجی بعد از
دور مجوز سرمایه گذاری شامل بت شرکت مشتر  ،بت س ارش و امور
مربوط به ورود و خرو سرمایه ،مسا ل گمرکی و مالیاتی و غیره.
.2انجام هماهنگی های الزم توسط نمایندگان دستگاهها بین واحدهای اجرایی دستگاه
ذیربط آنها در ارتباط با درخواست های سرمایه گذاری.
 .6مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که در خصوص سرمایه گذاری های خارجی
اتخاذ می گردد.
همانطور که مالحظه می شود یکی از ویاگی های م بت قانون تشویق و حمایت
از سرمایه گذاری خارجی ،طراحی و ایجاد یه کانون متمرکز هدایت و مدیریت
تقایاهای سرمایه گذاری ،تحت عنوان مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی است
 .ورایف مندر در ماده ( )02آیین نامه اجرایی این قانون نشان می دهد که این
مرکز دو وری ه عمده را عهده دار است.

نخست خدمات قبل از دور 608مجوز سرمایه گذاری خارجی است .این ورایف
شامل اطالع رسانی و ارا ه مشورت به سرمایه گذاران خارجی ،هماهنگی برای
دریافت مجوزها و خدمات مورد نیاز آنها است .دوم خدمات پو از دور 601مجوز
سرمایه گذاری خارجی است .این ورایف شامل بت شرکت مشتر  ،بت
س ارش ،خرو سرمایه ،مسا ل گمرکی ،مالیاتی ،هماهنگی های الزم با دستگاهها
و مراقبت در حسن اجرای تصمیمات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی است.

اگرچه این ورایف مصر در ماده  02آیین نامه در خصوص ارا ه خدمات قبل و
پو از دور مجوز سرمایه گذاری به خوبی تعریف شده است ،لیکن فقدان زمینه
های اجرایی الزم برای این دسته از نمایندگان تام االختیار دستگاه ،موجب شده
است تا طراحی وتاسیو این مرکز ،نتواند اهداف و مقا د طراحان آن را برآورده
نماید.

همانگونه که در متن ماده ( )7قانون تشویق و حمایت مالحظه شد ،نمایندگان
معرفی شده از سوی باالترین مقام دستگاه اجرایی اوالً باید تام االختیار باشند ،و
انیاً بعنوان رابط و هماهنه کننده کلیه امور در آن دستگاه خواهند بود .باید
توجه داشت که نماینده معرفی شده ایی که قرار است در مرکز خدمات سرمایه
گذاری خارجی مستقر باشد ،قابلیت و توانایی هماهنگی با همه دوایر ذیربط
دستگاه متبوع خود را عمالً نخواهد داشت .این نمایندگان در بهترین حالت وری ه
پیگیری امور سرمایه گذاران در شرایط قبل و بعد از دور مجوزها را در دستگاه
ذیربط خواهند داشت.

Before- Care ServicesAfter- Care Services-

رویکرد های ماده ( ) 07آیین نامه نشان می دهد که استقرار این نمایندگان در
محل مرکز خدمات دا می نیست ،و حسب یرورت در مرکز حایر خواهند شد .از
آنجایی که مراجعات سرمایه گذاران خارجی به مرکز خدمات تعریف شده و زمان
مند نیست ،لذا این احتمال وجود دارد که با مراجعه سرمایه گذاران خارجی به
مرکز ،همه اطالعات و نیازهای ذیربط آنها در خصوص مویوعات مختلف مبتالبه،
به ورت یکجا پاسخ داده نشود.

با توجه به پیچیدگی گردش کار اداری در کشور و نامطلوب بودن فسای کسب و
کار ،چگونه این احتمال می رود که نماینده یه دستگاه که در مرکز مستقر است،
بتواند با همه دوایر ذیربط دستگاه متبوع خود هماهنه کند و مسا ل ،نیازها و
مشکالت سرمایه گذاران خارجی را حل و فصل نماید؟ تجربیات میدانی تشکیل
مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در طی سالهای گذشته موید این نکته است
که انجام ورایف تام االختیاری نمایندگان دستگاهها و هماهنگی با دوایر ذیربط
دستگاه خود در بسیاری از مواقع با موانع درون دستگاهی مواجه بوده است.

از طرف دیگر ترتیبات مندر در متن قانون (ماده  )7و مواد مرتبط با آن در آیین
نامه اجرایی نشان می دهد که کارکرد مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی
بعنوان یه ایستگاه واحد نیست ،که سرمایه گذار خارجی با مراجعه به آن همه
مجوز ها و نیازهای خود را از آنجا دریافت کند .بلکه ورایف مرکز خدمات سرمایه
گذاری با چیدمان و ترتیبات تعریف شده تا حد یه مکان هماهنه کننده تقلیل
یافته است.

بر این اسا

طراحی و ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری ت به ورت الکترونیکی ت

می تواند تا حدود زیادی این نقیصه را برطرف کند .پنجره واحد باید به ورت
برخط تقایاهای سرمایه گذاری از نوع درخواست دور مجوز ،و یا طر مسا ل و
مشکالت خود در حوزه انجام عمل سرمایه گذاری ت در دوره ساخت و یا بهره
برداری ت را دریافت کند  ،و به طور همزمان به دستگاههای ذیربط جهت رسیدگی
و اقدام ارسال کند .

سرمایه گذاران خارجی هم باید بتوانند از طریق همین پنجره ویعیت گردش کار
و عملیات تقایای خود را ر د و پیگیری کنند .البته باید توجه داشت که طراحی
یه پنجره واحد به تنهایی کارساز نخواهد بود و الزم است این پنجره اوالً به همه
دستگاههای ذیربط ،بویاه آنهایی که در ماده ( )07آیین نامه نام آنها ذکر شده
است ،متصل شود و انیاً فرایند گردش کار و عملیات آن بویاه از سوی
دستگاههای مخاطب به ویو تعریف شده باشد ،تا موجب سردرگمی متقاییان
سرمایه گذاری خارجی نشود.

در ماده ( )82آیین نامه اجرایی قانون تشویق که در سال  0838مورد بازنگری
قرار گرفت و جایگزین ماده مشابه خود شد آمده است که  ،دستگاههای اجرایی
ذیربط از جمله وزارت امور خارجه ،وزارت کشور ،وزارت کار و امور اجتماعی و
نیروی انتظامی مکل ند در خصوص دور روادید ،اجازه اقامت ،دور پروانه کار
برای سرمایه گذاران ،مدیران ،کارشناسان خارجی و بستگان درجه یه آنها در
ارتباط با سرمایه گذاری های مشمول قانون بر اسا
نمایند.

درخواست سازمان اقدام

در ادامه این مصوبه آمده است که وزارت خارجه مکلف است در خصوص روادید
ورود حسب مورد به شر ذیل اقدام نماید:

الف) وزارت خارجه با تایید سازمان ،مجوز دور روادید ک یر المسافر ،سه ساله ،با
حق ورود و اقامت سه ماهه در هر بار برای هر فرد را به نمایندگی های جمهوری
اسالمی ایران در خار از کشور ابالغ نماید.

ب) افراد معرفی شده پو از ورود به کشور می توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و
روادید وزارت امور خارجه و ارا ه تا یدیه سازمان  ،اجازه اقامت خود را به مدت
یکسال تمدید نمایند .تمدید اقامت بصورت در مهر ک یرالمسافر ،با اعتبار
یکساله ورت می پذیرد تا فرد ،مورف به اخذ روادید رفت و برگشت نشود.

در همین ارتباط در ماده ( )02قانون تشویق تصریح شده است که  ،دستگاههای
اجرایی ذیربط مکل ند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب دور روادید،
اجازه اقامت ،دور پروانه کار و اشتهال حسب مورد برای سرمایه گذاران ،مدیران
و کارشناسان خارجی برای بخش خصو ی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی
مشمول این قانون و بستگان درجه یه آنها بر اسا

درخواست سازمان اقدام

نمایند.

در تبصره همین ماده آمده است که ت موارد اختالف بین سازمان و دستگاههای
اجرایی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حل و فصل می شود.

بنظر می رسد م اد مندر در ماده ( )02قانون و همچنین م اد ماده ( )82آیین
نامه در خصوص نحوه گردش کار دور روادید ،اجازه اقامت و دور پروانه کار
برای سرمایه گذاران خارجی و عنا ر مرتبط با آنها از ویو کافی برخوردار است،
ولی به دلیل فقدان یه گردش کار تعریف شده ،بویاه در حوزه دور پروانه کار،
در طی سالهای اخیر ،با مشکل مواجه بوده است و الزم است ترتیبات ،رویه ها و
جریان تصمیم گیری برای این موارد به روشنی تعریف و اجرایی شود.

قبل از آنکه بح

مربوط به نظام پذیرش و سازمان مسدول را بر اسا

قانون و

آیین نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به پایان ببریم ،به چند نکته
دیگر در این خصوص اشاره می کنیم .بر پایه ماده ( )02قانون تشویق  ،سرمایه
گذاران درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در فرم مربوطه مشخ
شده است به سازمان تسلیم می نمایند .سازمان پو از انجام بررسیهای الزم و
اخذ نظر وزارتخانه بخش ذیربط ،درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات
کارشناسی سازمان ررف مدت  02روز کاری در هیات مطر می نماید.

در ادامه این ماده آمده است که تعدم اعالم نظر وزارتخانه ذیربط ررف مدت 02
روز از تاریخ و ول استعالم ،به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور
تلقی می شود .بر اسا

تصمیم متخذه که قبالً نظر موافق سرمایه گذار خارجی

نیز نسبت به آن اخذ شده است ،مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تایید و امسای
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادر می گردد.

در این مورد دو نکته قابل توجه است .نخست آنکه در این رهیافت به دریافت
دستی یا آنالین تقایاها اشاره نشده است .دوم آنکه معلوم نیست چنانچه که

هیات به هر دلیلی با تقایای سرمایه گذاری مخال ت کرد و آن رد نمود ،آیا باید
دالیل عدم پذیرش و رد تقایا را به متقایی اعالم نماید و این اعالم به ورت
رسمی و کتبی خواهد بود یا خیر؟

بر این اسا

برای تکمیل ا الحات مورد نیاز ،و بر پایه استانداردهای بین المللی

و رویه های مرسوم نظام پذیرش در سایر کشورها که در فصل های گذشته
پروژه به آن پرداختیم ،و چنانچه الزم باشد تا همین نظام پذیرش را که بر پایه
دور مجوز مورد به مورد به سرمایه گذاران است را ح ظ کنیم ت الزم است که
دو مویوع دریافت پذیرش بصورت برخط و الکترونیکی و لزوم اعالم رسمی و
کتبی علت رد تقایای سرمایه گذاری نیز در فرایند ا الحی قانون موجود ایافه
شود.

مسافاً در ماده ( )88آیین نامه آمده است که ت سرمایه گذار خارجی مورف است
که هر گونه تهییر در نام ،شکل حقوقی ،تابعیت و تهییرات بیش از سی در د
(82در د) در مالکیت خود را به اطالع هیات برساند .از آنجایی که هیات سرمایه
گذاری خارجی یه نهاد مستقر نیست و حسب مورد و با دعوت سازمان برای
نشست های هیات حسور پیدا می کند ،الزم است عبارت "هیات" به سازمان
تهییر یابد.602

 .602الزم به ذکر است که تو یه های مطروحه فوق شکلی است و در ورتی قابلیت طر دارد که ویعیت و رویه کنونی قانون
تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و ایین نامه ان  ،در نظام پذیرش مبتنی بر دور مجوز سرمایه گذارای خارجی  ،ح ظ
شود و تهییر بنیادین و مطابق معیارهای غالب شناخته شده بین المللی ورت نگیرد .در حالی که بر پایه یافته های پاوهش
حایر  ،انجام تهییرات اساسی در رویکردهای این قانون و ایین نامه اجرایی ان ت و متناسب با اولویت توسعه کشور در جلب و
جذب سرمایه گذاری خارجی یرورتی انکار ناپذیر است .بر این اسا در تو یه های نهایی مطر شده توسط پاوهش حایر  ،از
ارایه این اقدامات شکلی که تا یر تعیین کننده ایی در رویکرد ها و رهیافت های موجود ندارد  ،استنکاف شده است.

توصيه هاي اصالحي براي نظام پذيرش

بر پایه آنچه که در رهیافت معیار های ارا ه شده از سوی مجامع بین المللی  ،و
همچنین الگوهای غالب رفتاری مناطق و کشورهای مختلف شاهد بودیم ،و
همچنین تحلیل آنچه که از رویکردهای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری
خارجی در ایران و آیین نامه اجرایی آن در حوزه مرتبط با مول ه های نظام
پذیرش و سازمان مسدول آن بدست آمد ،تو یه های راهبردی و ا الحی ذیل
ارا ه می شوند:

.0بند (ب) از ماده ( )0قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مستلزم ا ال
به گونه ایی است که به جای است اده از م اهیم عام و ت سیر پذیر از رویکرد
فهرست من ی و فهرست محدود تبعییت کند و در آیین نامه اجرایی و یا یمایم
ان عناوین این فهرست من ی و فهرست محدود شده ذکر شود .سپو در رژیم
عام سرمایه گذاری کشور و یا فهرستی که به ورت ادواری توسط سازمان
سرمایه گذاری منتشر خواهد شد ،بخش های اقتصادی مشمول ممنوعیت ورود
سرمایه گذاران خارجی و یا بخش های مشمول رفتارهای محدودیت ساز نظیرت
محدودیت در نسبت سهامداری و مالکیت سهمی به راحت و ش افیت ذکر شود.
.0در ماده ( )8قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی روش های غیر نقدی
( )NEMبعنوان ،سرمایه گذاری های قابل پذیرش به راحت در شوند .مرجع
تایید و تشخی

روش های غیر نقدی هم باید به ورت ریح و ذکر نام دستگاه

 /دستگاه ها در آیین نامه ذکر شود.

 .8در کلیه مواد مرتبط با دور مجوزهای سرمایه گذاری که به ورت مستقیم یا غیر
مستقیم به نظام پذیرش مبتنی بر اخذ مجوز از سازمان و یا هیات سرمایه گذاری
خارجی اشاره دارد ت و برخورداری از تسهیالت و حمایت های قانون تشویق و
حمایت را منوط و مشروط به اخذ مجوز نموده اند ت که عمدتاً در مواد ( )2( ،)8و
( )6قانون و مواد متنارر با آن در آیین نامه قانون ذکر شده اند ،حذف ت و نظام
پذیرش آزاد به ورت اطالعی و بت آورده سرمایه گذاران خارجی جایگزین آن
شوند.
بر این اسا

رسیدگی به تقایاهای سرمایه گذاری خارجی توسط سازمان و

ارزیابی دور مجوز ها توسط هیات سرمایه گذاری خارجی تنها و رفاً مربوط و
منوط به فهرست محدود شده بخشی احتمالی خواهد بود .در ورت عدم وجود
این فهرست محدود شده (که پاوهش حایر آن را تو یه نمی کند و رفاً
برداشتن فهرست من ی تاکید دارد) ،ورایف مرتبط با نظام پذیرش،ورود و
بکارگیری از ورایف سازمان سرمایه گذاری (ماده  )2قانون  ،حذف و هیات
سرمایه گذاری خارجی لهو خواهد شد .حتی در ورت تعریف و ارا ه فهرست
محدود شده ،م الً جلب سرمایه گذاری خارجی در حوزه نظام پولی و بیمه ایی  ،و
یا بخش های حسا

نظیر حمل و نقل هوایی و فرودگاهها و نظایر آن ،دور

مجوز ذیربط توسط دستگاههای بخشی کافی و تعیین کننده خواهد بود و
یرورتی برای طر مجدد آن در مرجع دیگری نظیر هیات سرمایه گذاری خارجی
نیست.
 .1بند ( ) از ماده ( )0قانون حذف و یا در آیین نامه قانون منظور از " اعطای امتیاز "
و یا " موقعیت انحصاری " به روشنی تعریف شوند ت و یا احراز چنین ویعیتی

(اعطای امتیاز ویاه و یا موقعیت انحصاری) در فهرست من ی و یا محدود شده
ذکر شوند.
.2بند (د) از ماده ( )0حذف و به جای آن فهرست من ی و یا محدود شده ایافه شوند.
بعبارت دیگر رویکرد مبتنی بر تعیین سهم ارزش کاال و خدمات تولیدی حا ل از
سرمایه گذاری خارجی در هر بخش اقتصادی و رشته اقتصادی ت به رویکرد
فهرست من ی و محدودشده در هر رشته اقتصادی تهییر یابد.
 .6ورایف متک ر کنونی سازمان سرمایه گذاری و کمه های فنی و اقتصادی ایران هم
در اساسنامه این سازمان و هم در رویه های اجرایی جاری حذف شود ت و دفتر
سرمایه گذاری خارجی به سازمان مستقلی با تمرکز بر فعالیت های مرتبط با
حوزه سرمایه گذاری خارجی در سطو سازمانی ذیل الذکر تشکیل شود:
.0در سطح معاونت وزیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی.
.0در سطح معاونت وزیر در وزارت نعت و معدن و تجارت.
 .8ادغام سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه گذاری در یه سازمان جدید تحت
عنوان "سازمان سرمایه گذاری خارجی و تجارت ایران" در سطح معاون وزیر در
وزارت نعت و معدن و تجارت.
 .1تشکیل یه معاونت مستقل زیر نظر ر یو جمهور و ادغام ورایف سازمان توسعه
تجارت و سازمان سرمایه گذاری خارجی در آن.
این سازمان جدید در هر یه از سطو اجرایی فوق در حوزه سرمایه گذاری
خارجی باید بر ورایف ا لی ذیل متمرکز شود:
 تمرکز بر فعالیت های تشویقی.
 ارتقاء و بهبود محیط و فسای سرمایه گذاری خارجی در ایران.
 معرفی و شماسایی بسترهای قانونی جذب و جلب سرمایه گذاری خارجی .

 معرفی فر ت های سرمایه گذاری خارجی کشور.
 مشارکت فعال در سیاست گذاری و تصمیم سازی در حوزه سرمایه گذاری
خارجی .
 انجام مطالعات راهبردی – کاربردی در این حوزه.
 تعامل با مجامع و موسسات بین المللی ذیربط در این حوزه.
این سازمان جدید التاسیو با ورایف متمرکز بر سرمایه گذاری خارجی در
اساسنامه خود باید اجازه تاسیو و یا ایجاد دفاتر تخصصی ارتقاء سرمایه گذاری
در خار از کشور و در کشورهای هدف را داشته باشد.

 تاسیو پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی

606

به جای مرکز خدمات سرمایه

گذاری با ویاگی های ذیل :
 الکترونیکی شدن کلیه گردش کارهای مرتبط با خدمات قبل و پو از
ایجاد پروژه های سرمایه گذاری خارجی در کشور،
 اتصال بر خط با کلیه دستگاههای اجرایی و ستادی ذیربط که در گذشته
عسو مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی بوده اند،
 تعریف یه پروتکل اجرایی و زمانمند برای کلیه دستگاههای اجرایی و
ستادی کشور عسو پنجره واحد سرمایه گذاری برای رسیدگی و رفع
مشکالت و تقایاهای سرمایه گذاران خارجی
 .606الزم به یاد اوری است که در سال های  0831و  0812پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی برای اولین بار در استان
اذربایجان شرقی به ورت ازمایشی شروع به کار کرد  ،لیکن ارتباط ان به ورت بر خط با دستگاه های ذیربط ملی برقرار نبود.
بر پایه این تجربه عملیاتی  ،در سال های  0810و  0810طراحی این پنجره به ورت ملی و با حسور همه دستگاه های ملی و
استانی در سراسر کشور و با محوریت سازمان سرمایه گذاری و کمه های اقتصادی و فنی ایران اغاز شد .مهمترین مشکل برای
راه اندازی این پنجره واحد در سطح ملی ت وجود مشکالت نرم افزاری برای اتصال بر خط همه دستکاه های اجرایی به ان بود تا
بتوان همه تقایاهای سرمایه گذاری خارجی و تراکنش های الکترونیکی ان را به ورت همزمان و بر خط در یه نظام واحد ارایه
نماید .تالش های ورت گرفته در این خصوص و تاکنون برای رفع این مشکل و الزام همه دستگاه های اجرایی موجود در سطح
ملی و استانی برای طراحی ی ه نظام متمرکز و یکپارچه گردش کار الکترونیکی تحت عنوان پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی
به نتیجه نرسیده است.

 اتصال پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی به کلیه مراکز استانهای کشور با
مرکزیت ادارات کل وزارت امور اقتصادی و دارایی (گزینه اول تهییر
سازمانی) و دستگاههای ذیربط در سطح استانها ،
 تسهیل  ،پاسخ گویی و حل و فصل کلیه تقایاها و رفع موانع و مشکالت
سرمایه گذاران خارجی بویاه در حوزه های اخذ مجوز های بخشی ،پروانه
کار ،روادید ،مالیات ها ،گمر  ،بانه مرکزی و نظایر آن

فصل سوم  :موافقت نامه هاي سرمايه گذاري خارجي



رويکرد هاي عام در سطح بين المللي

موافقت نامه های دو یا چند جانبه سرمایه گذاری با هدف تاکید بر رفتارها و
الگوهای عام و تعیین کننده حاکم بر قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی ت
متناسب با بهترین معیارهای مورد پذیرش در سطح بین المللی ت تدوین می
شوند .در این دسته از معاهدات تالش می شود تا ا ول ا لی مو ر بر جریان
سرمایه گذاری در کشور ال مورد تاکید قرار گیرند .این اقدام عمدتاً برای جبران
کاستی ها و یا رفع خالءهایی قانونی و مقرراتی در کشور میزبان ورت می گیرد
و موجب آرامش خاطر و یا ارا ه اطمینان های الزم به سرمایه گذاران خارجی در
کشور متعاهد خواهد شد.

در موافقت نامه دو جانبه سرمایه گذاری در سطح بین المللی به مهمترین و
تعیین کننده ترین مویوعات و رویکردهای حاکم بر سرمایه گذاری خارجی اشاره
می شود که شامل ت ارا ه تعری ی از سرمایه گذاری خارجی ،نظام پذیرش سرمایه

گذاری ،اعمال رفتار منص انه و برابر ،نحوه ارا ه تسمین های الزم در ورت بروز
رفتارهای تبعیض آمیز و یا مصادره  ،تسمین جریان انتقال آزاد ،پرداخت ها ،رفتار
دولت کامله الوداد ،نحوه حل وفصل اختالفات فی مابین دولتهای متعاهد و ارجاع
به داوری های بین المللیت و نظایر آن می شود.

اگر چه م اد و رویکردهای این دسته از موافقت نامه های دوجانبه مشتر

است و

عمده مویوعات طر شده باال را در بر می گیرد ،لیکن باید توجه داشت که
هریه از این موافقت نامه ها یه موجودیت مستقل دارند ت و برای بررسی آنها و
یا ارجاع به آنها ،باید بعنوان یه مورد خاص و ویاه مورد مالحظه و بررسی قرار
بگیرند.607

یه مالحظه مهم و تعیین کننده در تدوین موافقت نامه های دوجانبه ،میزان
سازگاری و وفاق میان رویکردها و محتویات این موافقت نامه ها با قوانین و
مقررات ا لی – داخلی کشورهای متعاهد است .وجود تعارض یا عدم وفاق میان
تعهدات بین المللی ناشی از تدوین این موافقت نامه ها و حقوق داخلی ،603یکی از
مویوعات چالشی و ابهام آمیز خواهد بود .برخی از کشورها تالش می کنند تا
برخی از کاستی ها و نقایض حقوق داخلی و عدم سازگاری آن با معیارهای
پذیرفته شده بین المللی در مواجه با سرمایه گذاری خارجی را  ،با تدوین چنین

 .06برای اطالع بیشتر در این خصوص رجوع کنید به ت
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 .603منظور از واژه حقوق داخلی در این گزارش  ،مجموعه قواعد و مقرارتی است که در داخل مرز های یه کشور قابلیت اجرا
دارند و بر روی رفتار و تعهدات بین المللی کشور به ورت مستقیم و یا غیر مستقیم تا یر خواهند گذاشت .به عبارت دیگر هر جا
که در این گزارش از م هو م حقوق داخلی است اده کرده ایم  ،مجموعه قواعد و مقرارتی است که خار و مستقل از قانون تشویق و
حمایت سرمایه گذاری خارجی  ،بر رفتار های ملی در حوزه مقررات مربوط به جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا یر گذار
است و یا این قانون را تحت ا یر قرار خواهد داد.

موافقت نامه هایی برطرف کنند ،غافل از اینکه این خود عاملی برای شکنندگی
تعهدات بین المللی و بروز ت سیرهای مبهم از میزان سازگاری حقوق داخلی و
تعهدات بین المللی است .

همانگونه که خواهیم دید ،این رویه در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری
خارجی در ایران نیز قابل ردیابی است ت و در این پاوهش تالش خواهد شد تا با
تعبیه مکانیزم های ا الحی این تعاریات و تناقصات نگرشی و روشی را برطرف
نماییم .لذا قبل از آنکه ترتیبات مورد پذیرش در قانون تشویق و حمایت از
سرمایه گذاری خارجی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم  ،تالش خواهیم کرد تا
تصویری نسبتاً جامع از رویکردها و تعهدات مندر در موافقت نامه های سرمایه
گذاری کشور بدست بدهیم.

تحليل موافقت نامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري ايران

همانطور که دیدیم موافقت نامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به
عمده ترین مویوعات تعیین کننده مورد توجه سرمایه گذاران خارجی می پردازند
 ،تا از استاندارد های رفتاری در کشور پذیرنده سرمایه مطمدن شوند .هدف از
تدوین چنین موافقت نامه هایی ایجاد اطمینان های الزم در طرفین متعاهدین
است تا از الزام کشور های میزبان سرمایه نسبت به معیار های تعریف شده در
سطح بین المللی و حسور با ریسه پایین اتباع سرمایه گذار خود مطمدن شوند.
به عبارت دیگر پیام موافقت نامه های منعقده در حوزه سرمایه گذاری خارجی این
است که رف نظر اینکه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در
کشور میزبان از چه الگو های نگرشی و رفتاری پیروی می کند  ،و انها بر پایه
حقوق داخلی خویش چه نگاهی به سرمایه گذاران خارجی دارند ت و بویاه در زمان

بروز اختالف میان دولت میزبان و طرف سرمایه گذار حقوق داخلی چگونه به ان
خواهد پرداخت ت تعهداتی را بر طرفین متعاهد اعمال می کنند که برای کشور
های میزبان سرمایه الزام اور خواهد بود  ،و بر این اسا
داخلی  ،و بر اسا

ن

می توانند فراتر از حقوق

موافقت نامه فی مابین  ،به مویوعات مرتبط با سرمایه

گذاری خارجی  ،مستقل از تنوع نگرش ها و رفتارهای حقوقی  ،وارد شوند و به ان
بپردازند.
همانطور که مالحظه می شود موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی فراتر از
رویکرد های حقوق داخلی اعمال حاکمیت می کنند .روشن است که تدوین این
موافقت نامه ها برای جبران کاستی های حقوقی و نقصان مقرراتی در کشور های
متعاهد  ،بر پایه ا ول " بهترین اقدام " و شاخ
موسسات بین المللی و الگو های رفتاری شاخ
عر ه است .بر این اسا

های مورد توجه مجامع و

توسط کشور های پیشرو در این

دول متعاهد برای رهایی از تنوع رفتاری در کشور های

میزبان سرمایه  ،و جلوگیری از رفتار های یکسویه از سوی انها  ،به تدوین این
موافقت نامه ها روی می اورند.
نکته مهم در تدوین این موافقت نامه این است که باید یه همپوشانی میان
تعهدات مقرر در م اد این موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی و حقوق داخلی
متنارر با ان وجود داشته باشد  ،در غیر این ورت موجب بروز تعارض میان م اد
این موافقت نامه ها و حقوق داخلی خواهد شد .بدیهی است این تعارض زمینه ساز
ت اسیر مت اوت و متعارض در میان مقامات حقوق داخلی و تعهدات بین المللی
خواهد شد.
برای در

بهتر زمینه های بروز این تعارض مصادیق فراوانی هم در ایران و هم در

سایر کشورها قابل ردیابی است .برای م ال می توان به موافقت نامه تشویق و

حمایت از سرمایه گذاری خارجی فی مابین دولت های جمهوری اسالمی ایران و
دولت سنگاپور اشاره کرد .مذاکرت تدوین و نهایی کردن این موافقت نامه تقربیا از
سال  0833اغاز شد و در سال  0810نهایی و به امسای مقامات دو کشور رسید و
برای سیر مراحل قانونی به مجلو شورای اسالمی ارایه شد.
همانطور که در ادامه خواهیم دید ت یکی از مواد مهم و تعیین کننده در م اد این
موافقت نامه ها  ،ترتیبات و نحوه رفتار در خصوص سلب مالکیت و ملی شدن  ،و
نحوه پرداخت مناسب و منص انه غرامت در ورت بروز چنین رفتار هایی است .در
ورت بروز تاخیر در پرداخت خسارات محاسبه یا ت اهم شده به سرمایه گذارن ،
مویوع پرداخت ایافی خسارت تادیه تاخیر هم اعمال می شود.

پرداخت های ایافی ناشی از تاخیر پرداخت ها که تقریبا در همه موافقت نامه های
بین المللی سرمایه گذاری خارجی در می شود ،در موافقت نامه مورد بح

با

دولت سنگاپور هم در شده بود .متن موافقت نامه مو وف پو از تصویب در
مجلو شورای اسالمی به شورای نگهبان قانون اساسی ارجاع شد .شورای نگهبان
بر پایه ا ول شرعی و فقهی  ،به بند مرتبط با جبران خسارت دیر کرد و تادیه ان
ایراد وارد کرد و این مویوع در تاریخ دوشنبه چهارم اریبهشت ماه سال جاری
( )0816مجددا در حن مجلو و با هدف رفع ایراد مطروحه توسط شورای
نگهبان به بح

گذاشته شد  ،و چون هیچ نظر ا الحی از سوی کمیسیون ذیربط

یا نمایندگان مطر نشد ،متن با همان م اد قبلی مورد تصویب قرار گرفت.
بر این اسا

موافقت نامه مو وف یا باید برای تصویب به مجمع تشخی

مصلحت

نظام ارجاع شود ت و یا باید برای مذاکرات مجدد با طرف های سنگاپوری به دولت
اعاده شود .در موافقت نامه بین المللی مشابه ایی که در همان تاریخ از سوی

شورای نگهبان به مجلو اعاده شده بود  ،ذکر رعایت ا ول  77و  081قانون
اساسی شرط شده بود  ،که مورد موافقت مجلو قرار گرفت .
این اختالف در رهیافت ها و برداشت ها نشان می دهد که تعارض میان م اد و
رویکرد های موافقت نامه بین المللی ت بویاه در حوزه سرمایه گذاری خارجی ت با
قوانین و مقررات داخلی می تواند زمینه های تعارض و برداشت های متعارض
حقوقی را پدید اورد  .ارجاع تعاریات حقوق داخلی با اقدامات و معیار های بین
المللی که در موافقت نامه بین المللی دو یا چند جانبه بازتاب می یابد  ،به موافقت
نامه های سرمایه گذاری خارجی  ،یه راه حل قطعی  ،مو ر و جایگزین مطلوب
نیست .لذا باید تالش شود تا تعاریات میان حقوق داخلی و تعهدات بین المللی به
حداقل برسد.
در ادامه به برخی از موافقت نامه بین المللی سرمایه گذاری خارجی که فی مابین
دولت جمهوری اسالمی ایران و برخی از کشور های منتخب الزم االجرا شده است
 ،می پردازیم  .هدف از این اقدام این است که نشان دهیم مهمترین رویکردهای
مندر در این موافقت نامه چیست  ،و تا چه اندازه با رویکردهای مندر در قانون و
تشویق سرمایه گذاری خارجی و ایین نامه اجرایی ان  ،و قوانین مرتبط با این حوزه
در حقوق داخلی  ،منطبق می باشد .تالش شده است تا این موافقت نامه ها را از
میان مناطق جهرافیایی مت اوت انتخاب کنیم .اگرچه همانطور که خواهیم دید ،
علیرغم برخی ت اوت ها در متون این موافقت نامه ها  ،تشابهات زیادی میان متن و
رویکرد های میان انها وجود دارد  .بر این اسا

تالش شده است تا یمن ارایه

تصویری از م اد ا لی و مهم این موافقت نامه ها ت تمرکز بیشتری بر نکات مورد
اختالف میان انها بنماییم و از تکرار متون مشابه با ارایش واژگانی مشابه جلوگیری
نماییم.

 فرانسه

در ماده (  8و  ) 1قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری
بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری فرانسه مصوب 0830/7/82
مجلو شورای اسالمی به مویوع رفتار منص انه و عادالنه ( ماده  ) 8ت و رفتار
ملی و رفتار کامله الوداد (ماده  )1اشاره شده است.

در ماده ( )8امده است که طرفین متعاهدین ت رفتار منص انه و عادالنه در
خصوص درخواست های سرمایه گذاران یه طرف متعاهد را در خصوص ورود و
اقامت ،کار و س ر را در قلمرو طرف متعاهد دیگر با نظر مساعد مورد بررسی قرار
خواهند داد .تسری رفتار ملی و کامله الوداد مندر در ماده ( )1در رابطه با
مدیریت و فعالیت ،نگهداری ،است اده ،بهره مندی ،فروش و تص یه سرمایه گذاری
ها قابل اعمال است،در غیر این ورت رفتار نابرابر ،در قیا

با سرمایه گذاران

طرف های دیگر شامل محدودیت در خرید مواد خام و کمکی ،انرژی یا سوخت یا
ابزار تولید یا انجام عملیات از هر نوع ،رفتار نابرابر،ممانعت از بازاریابی محصوالت
در داخل یا خار از کشور و یا سایر اقدامات که ا رات مشابه دارند ،خواهند شد.

در بند ( )0ماده ( )1آمده است که این رفتار کامله الوداد به موافقت نامه های
دیگری در خصوص تاسیو یه منطقه آزاد تجاری ،یه اتحادیه گمرکی ،یه بازار
مشتر

با یه سازمان منطقه ای مشابه  ،امتیازات یا حقوق مخصوص که توسط

یه دولت متعاهد به سرمایه گذاران یه دولت ال
نخواهد بود.

داده خواهد شد  ،قابل تسری

ماده(  ) 2به مصادره و جبران خسارت می پردازد .در بند ( )8این ماده آمده است
که در ورت ملی شدن ،مصادره و سلب مالکیت ،جبران خسارت باید بدون
تاخیر پرداخت شود .در بند ( )8از ماده ( )7در خصوص نقل و انتقاالت ،هر یه از
طرفین متعاهدین می توانند موقتاً با استناد به بروز مشکل جدی در تراز پرداخت
ها یا احتمال بروز آن ،محدودیت هایی را در خصوص نقل و انتقاالت اعمال
نمایند.

ماده ( )3این موافقت نامه به شیوه حل وفصل اختالفات میان سرمایه گذار و یه
طرف متعاهد می پردازد .بر این اسا

 ،حل وفصل اختالفات ابتدا از طریق

مذاکره و مشاوره خواهد بود .در غیر این ورت سرمایه گذار سه (  ) 8گزینه)0 :
مراجعه به دادگاه الحیت دار طرف متعاهد سرمایه پذیر ) 0 ،مراجعه به داوری
مرکز حل وفصل اختالفات سرمایه گذاری (ایکسید) مشروط به الحاق طرفین
متعاهدین به آن کنوانسیون ،و  )8یه دیوان داوری موردی بر طبق مقررات
داوری آنستیرال (چنانچه طرفین عسو ایکسید نباشند) را خواهد داشت .در عین
حال در ماده ( )00نیز ارجاع به داوری برای حل وفصل اختالفات بین طرف ها در
ت سیر یا اجرای این موافقت نامه پیش بینی شده است .در ماده ( )1این موافقت
نامه طرف متعاهد سرمایه پذیر جانشینی طرف متعاهد دیگر را به رسیمت خواهد
شناخت.

همانطور که مالحظه می شود ،در این موافقت نامه برخی از تعهدات مورد پذیرش
نظیر ت تسری رفتار کامله الوداد ،پرداخت بدون تاخیر خسارت های ناشی از ملی
شدن و مصادره و ایجاد محدودیت نقل و انتقاالت ارزی در ورت بروز مشکل در
تراز پرداخت ها و همچنین ارجاع به داوری بین المللی بر پایه مقررات ایکسید و

یا آنسیترال امده است که در متن قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری
خارجی وجود ندارد ت و باید در متن قانون مو وف حدود و هورآن بعنوان یه
قانون مادر و ا لی در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

 چين

در قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت
جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری خلق چین که در سال  0838به تصویب
مجلو رسیده است ت ماده ( )2به ا ل دولت کامله الوداد ،ماده ( )6به مصادره و
جبران خسارت ،ماده ( )3به نحوه بازگشت و انتقال سرمایه ،ماده ( )1به ا ل
جانشینی ،ماده ( )00به نحوه حل وفصل اختالفات بین سرمایه گذار و طرف
سرمایه پذیر ،و ماده ( )08به حل وفصل اختالفات در ت سیر این موافقت نامه می
پردازد ت که شامل رویکردها ،محتوی و رهیافت های مشابه مندر در موافقت نامه
دوجانبه با دولت فرانسه است.

تنها نکته ایافی قابل ذکر در مویوع ماده ( )00مرتبط با حل وفصل اختالفات
میان سرمایه گذاران و طرف سرمایه پذیر در ارجاع به داوری بین المللی  ،آن
است که در بند ( )7این ماده آمده است که ت تصمیمات دیوان داوری و رای آن
قطعی و برای هر دو طرف اختالف الزم االجرا خواهد بود  ،و طرف های متعاهد،
متعهد (ملزم ) به اجرای رای ادره خواهند بود .همانگونه که مالحظه می شود
الزام به پذیرش اجرای آراء ناشی از داوری قطعی و برای مراجع قسایی داخلی
الزم االجرا خواهد بود که این نکته نیز در متن قانون تشویق و حمایت با سکوت
برگزار شده است.

 كره جنوبي

در قانون موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی بین دولت
جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری کره که در سال  0830به تصویب
مجلو شورای اسالمی رسیده است ت در ماده ( )2به ا ل رفتار دولت کامله
الوداد ،ماده ( )6به جبران خسارت ناشی از مصادره ،ماده ( )3به مویوع بازگشت و
انتقال سرمایه ،ماده ( )1به ا ل جانشینی ،ماده ( )00به حل وفصل اختالفات
میان سرمایه گذاران و یه دولت متعاهد و سرمایه گذاران طرف دیگر ،و ماده
( )08به شیوه حل و فصل اختالفات بین طرفین در اجرا و ت سیر این موافقت نامه
می پردازد.

اگرچه همه م اد و رویکردهای مواد مذکور در نگرش ،ت سیر و رفتار ت شبیه سایر
موافقت نامه های دوجانبه تشویق است ،لیکن در بند ( )7از ماده ( )00این
موافقت نامه در خصوص حل وفصل اختالفات سرمایه گذاری فی مابین طرفین
آورده است که ت " هر دو طرف متعاهد ،با رعایت قوانین و مقررات خود ،به ارجاع
اختالف به داوری بین المللی ریایت بی قید و شرط می دهند" .این عبارت بی
قید و شرط در پذیرش طرفین متعاهدین در ارجاع به داوری می تواند محل بروز
ت سیرهای مت اوت و مناقشه برانگیر باشد  ،که در قانون تشویق و حمایت سرمایه
گذاری خارجی وجود ندارد ت و در عین حال با رویکرد ها و م اد مندر در ا ول
قانون اساسی نیز در تعارض اشکار است.

 سوئد

در قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت
جمهوری اسالمی ایران و دولت پادشاهی سو د مصوب  ،0836ماده ( )2به ا ل
دولت کامله الوداد ،ماده ( )6به مویوع مصادره ،ماده ( )7به جبران خسارت ،ماده
( )3به شیوه بازگشت سرمایه و انتقاالت ،ماده ( )1به ا ل جانشینی ،ماده ()02
تاکید مجدد بر ا ل رفتار دولت کامله الوداد ،ماده ( )00به شیوه حل وفصل
اختالفات بین سرمایه گذار و طرف متعاهد ،و ماده ( )08به مویوع نحوه حل و
فصل اختالفات در ت سیر و اجرای این موافقت نامه می پردازد  ،وترتیبات و
رویکردهای رفتاری و ت سیری ازمواد این موافقت نامه دارای شرایط یکسان با
سایر موافقت نامه هایی است که تاکنون مورد بح قرار گرفت.

 روسيه

در قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت
جمهوری اسالمی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشری ات آن که در تاریخ
 0812به تصویب مجلو شورای اسالمی رسیده است  ،در ماده ( )8به مویوع
رفتار برابر نسبت به سرمایه گذاری ها می پردازد .بند( )0این ماده به رفتار دولت
کامله الوداد اشاره می کند .در بند ( )8همین ماده است نا ات بر رفتار ملی دایر بر
ایجاد محدودیت های خاص را برای خود مح وا نگهداشته است .بند ( )1این
ماده شرایط حدو

رفتار دولت کامله الوداد را در خصوص الحاق به اتحادیه ها

گمرکی یا اقتصادی و نظایر آن و ترتیبات مالیاتی متناسب با آن را تشریح کرده
است.

ماده ( )1این موافقت نامه به مویوع مصادره و جبران خسارت اشاره می کند
تکه عالوه بر همه ترتیبات قبلی مندر در سایر موافقت نامه های دوجانبه ت به

این مویوع اشاره می کند که " خسارت شامل نرخ بازده محاسبه شده بر اسا
نرخ غالب بازده در بازار از زمان مصادره تا زمان پرداخت غرامت ،خواهد بود ".این
نکته جدید و با رویکردهای مندر در ماده ( )1قانون تشویق و حمایت از سرمایه
گذاری خارجی هم پوشانی ندارد.

ماده ( )6این موافقت نامه به مویوع نقل و انتقاالت و پرداخت ها ،و ماده ( )7به
مویوع جانشینی می پردازد  ،و در ماده ( )3که به دامنه شمول می پردازد ،طر
های سرمایه گذاری طرفین تا قبل از زمان اجرایی شدن این موافقت نامه را در بر
نخواهد گرفت .ماده ( )1به مویوع حل وفصل اختالفات سرمایه گذاری و الزم
االجرا بودن رای ناشی از داوری برای طرفین تاکید دارد.

ماده ( )02به مویوع حل وفصل اختالفات در ت سیر این موافقت نامه اشاره می
کند .در پروتکل الحاقی این موافقت نامه تاکید شده است که " این موافقت نامه
فقط نسبت به سرمایه گذاری های پذیرش شده طبق قانون سرمایه گذاری
خارجی ( ایران ) قابل اعمال می باشد" .

 جمهوري تانزانيا

در قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت
جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری تانزانیا که در سال 1

به تصویب

مجلو شورای اسالمی رسیده است ت در ماده (  ) 1به ا ل رفتار دولت کامله
الوداد ،ماده (  ) 2به مویوع مصادره و جبران خسارت ،ماده ( )6به مویوع
بازگشت و انتقال سرمایه ،ماده ( )7به ا ل جانشینی ،ماده ( )00به مویوع حل
وفصل اختالفات سرمایه گذاری اشاره می کند  ،که تصمیمات هیات داوری

مویوع بند ( )2این ماده برای طرف های متعاهد الزم االتباع خواهد بود .ماده
( )08به نحوه حل وفصل اختالفات در ت سیر یا اجرای این موافقت نامه اشاره می
کند .در ماده ( )01که به مویوع شمول موافقت نامه اشاره دارد ،تصریح شده
است که ادعای سرمایه گذاری ،شامل سرمایه گذاری های قبل از اجرایی شدن
این موافقت نامه ها نخواهد شد.

عالوه بر م اد مذکور ،که شباهت های فراوانی در م اد ،رویکردهای مندر در
مسیر موافقت نامه های قبلی دارد ،در ماده ( )3به مویوع اقدامات بهداشتی،
ایمنی و زیست محیطی  ،و در ماده ( )1به مسدولیت اجتماعی شرکت ها شامل
مویوعاتی نظیر مسایل کار ،محیط زیست ،حقوق بشر ،روابط اجتماعی ،زمین و
اقدامات ید فساد نیز می پردازد ت که در نوع خود و در مقایسه با سایر موافقت
نامه های مورد بررسی بدیع بود.

 جمهوري اسلواک

در قانون موافقت نامه ها قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت
جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری اسلوا

که در سال  0812به تصویب

مجلو شورای اسالمی رسیده است ت و در ماده یه و در بخش تعاریف فهرستی
از محدودیت های مندر در تعریف سرمایه گذاری را ارا ه می دهد  ،که شامل
سرق لی یا سهم بازار ،دارایی اسنادی با سهامداری کمتر از ( )02در د،
قراردادهای بیع سلف ،ندوق ها و وامهای با سررسید کمتر از یکسال و نظایر آن
می شود ،که در نوع خود و در قیا
است.

با سایر موافقت نامه های مورد بح

جدید

در ماده ( )0این موافقت نامه که به دامنه شمول آن می پردازد ،شامل همه
سرمایه گذاری های قبل و بعد از الزم االجرا شدن این موافقت نامه خواهد شد.
ماده ( )8به استاندارد رفتار و ماده ( )1به رفتارملی و رفتار ملل کامله الوداد اشاره
می کند ،ماده ( )2به جبران خسارت ،ماده ( )6به مصادره می پردازد .در ماده
( )7به مویوع نقل و انتقاالت ،ماده ( )1به مویوع جانشینی و ماده ( )02به
حقوق کار و محیط زیست اشاره می کند.

در م اد ماده ( )00موافقت نامه تشویق با دولت جمهوری اسلوا

به مویوع

منافع مهم امنیتی و مالحظات مرتبط با آن اشاره می کند که در نوع خود جدید
است..در ماده ( )02به مذاکره برای حل وفصل اختالفات و نحوه ارجاع به داوری
می پردازد که ماده ( )07تشریح موسع تر از ارجاع به داوری را ارا ه می دهد .ماده
( )03نحوه انتخاب داوران و ماده ( )01به قانون حاکم اشاره می کند که در مواد
بعدی شامل مواد ()00و ( )00به نحوه مراجعه به احکام داوری و الزم االتباع
بودن آنها و ماده ( ) 08به اجرای احکام اشاره دارد.

این موافقت نامه که از جمله آخرین موافقت نامه هایی است که در تاریخ
 0812/1/01به تصویب مجلو رسیده است  ،در نوع خود به جهت پرداختن به
جز یات وسیع و در مویوعات جدید ،ویاه و قابل توجه است ،و به طور طبیعی
بدلیل وسعت مویوعات مورد توجه در آن ،و ذکر جز یات متک ر مرتبط با هر یه
از مویوعات دارای ابهام ،و ت سیر پذیر خواهد بود.

 سازمان اكو

در موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عسو اکو که در
تاریخ  0833/1/00به تصویب مجلو و مجمع تشخی
است ،دارای مواد و رویکردهای مشابهی در قیا
 ،بجز موافقت نامه دوجانبه با دولت اسلوا

مصلحت نظام رسیده

با سایر موافقت نامه های مشابه
 ،است .مسافاً در ماده ( )07این

موافقت نامه و در بند ( )0آن تصریح شده است که ت " این موافقت نامه نمی تواند
با در نظر گرفتن قید تحدید تعهد به امساء برسد و قیود تحدید تعهد به هنگام
تصویب پذیرفته نخواهد شد".

عالوه بر ت اوت های محتوایی که در متون این موافقت نامه ها قابل ردیابی است،
در حوزه های مرتبط با مصادره ،ملی کردن ،حل وفصل اختالفات و ارجاع به
داوری دارای رویکردهای مشابهی می باشند .عالوه بر این در قانون موافقت نامه
های دوجانبه با کشورهای فرانسه ،سو د ،تانزانیا ،روسیه و اسلوا

که به تصویب

مجلو شورای اسالمی رسیده است ،تحدید تعهد شده است و در آنها حق تح ط
اعمال شده است ،و به تناوب ارجاع اختالف به داوری توسط دولت جمهوری
اسالمی ایران منوط به رعایت ا ل ( )081قانون اساسی شده است ،و برای
مویوع الزم االجرا شدن و مدت اعتبار موافقت نامه و یا اعمال ا ال بر آنها
رعایت ا ل ( )77قانون اساسی الزامی شده است .عالوه بر این ها  ،در بند  0حق
تح ظ در موافقت نامه دوجانبه با دولت پادشاهی سو د آمده است کهت "بند "1
ماده ( )00این موافقت نامه از نظر دولت جمهوری اسالمی ایران مجوز دریافت

مساعف خسارت تلقی نمی شود" .در حالی که در سایر موافقت نامه های دوجانبه
نظیر چین،کره،سو یو و غیره حق تح ظ اعمال نشده است.

بر این اسا

مول ه های حقوقی مشابهی نظیر تسری رفتار دولت کامله الوداد،

رفتار منص انه و یکسان در خصوص اجازه اقامت ،افزایش مجوز کار ،دور روادید
و س ر ت رفتار برابر در خصوص فروش و نحوه تسویه سرمایه گذاری هات الزاماتی بر
ادرات و واردات محصوالت ناشی از سرمایه گذاری ،رفتار مصادره و ملی کردن و
جبران خسارات بدون تاخیر ت ارجاع به داوری در خصوص حل وفصل اختالفات و
مویوع جانشینی سرمایه گذاری مورد اشاره قرار گرفته اند.

در عین حال ما شاهد تنوعات و ت اوت هایی در این موافقت نامه ها بودیم .قطعی
بودن و الزم االجرا بودن احکام داوری (مورد چین ،روسیه ،تانزانیا) ت ریایت بدون
قید وشرط طرفین متعاهدین در ارجاع به داوری (مورد کره و اسلوا

)ت محاسبه

پرداخت ایافی ناشی از تاخیر در جبران خسارات ناشی از مصادره ( روسیه)ت
لحاا مالحظات بهداشتی ،زیست محیطی ،مسدولیت اجتماعی شرکت ها ،مسا ل
حقوق بشر و اقدامات ید فساد (مورد تانزانیا) ت لحاا محدودیت هایی در بخش
های اقتصادی نظیر سرق لی ،دارایی اسنادی با کمتر از  02در د مالکیت،
قراردادهای بیع سلف ،وام های با سررسید کمتر از یکسال (مورد اسلوا
مالحظات مرتبط با مسا ل امنیت ملی (مورد اسلوا

)ت

) ،عدم پذیرش هیچ گونه

حق تح ظ از سوی اعسا (موافقت نامه چند جانبه با کشورهای عسو اکو) ت و
تسری کلیه پروژه های سرمایه گذاری شده طرفین متعاهدین قبل و بعد از
تصویب و الزم االجرا شدن موافقت نامه سرمایه گذاری( اسلوا

) ت از جمله موارد

مهم و تعیین کننده ایی است که حقوقی داخلی ،قانون سرمایه گذاری خارجی

کشور و محاکم قسایی باید در خصوص نحوه مواجه با آن ت و داشتن تصویری
وایح ،ش اف و یکپارچه از رویکردهای آن ت بویاه در فرایند جلب وجذب سرمایه
گذاری خارجی کشور ،رویکرد و ت سیر یکسان داشته باشند .در ادامه این گزارش
به ت صیل در خصوص میزان بستگی و نزدیکی میان این تعهدات مندر در
موافقت نامه های دو یا چند جانبه سرمایه گذاری با قانون و آیین نامه سرمایه
گذاری خارجی خواهیم پرداخت.

جمع بندي موافقت نامه هاي سرمايه گذاري ايران
همانطور که مالحظه می شود ،موافقت نامه های تشویق و حمایت از سرمایه
گذاری دو یا چند جانبه ابزارهای مشخصی را برای حل وفصل اختالفات سرمایه
گذاری پیش بینی کرده است .این مکانیزم ها چنانچه در درون ساختارهای قانون
اساسی کشور ،قوانین عادی ،رویه های متخذه حقوقی ،و همچنین قانون تشویق و
حمایت سرمایه گذاری خارجی مورد تحلیل قرار گیرد ،چالش برانگیز جلوه خواهد
کرد.

بر پایه محتویات مندر در ماده ( )8قانون تشویقت سرمایه گذاریهای خارجی که
بر اسا

م اد این قانون پذیرفته می شوند ،از تسهیالت و حمایت های این قانون

برخودار خواهند شد .این حمایت ها شامل طیف وسیعی از مویوعاتی است که از
زمان تقایای دور مجوز سرمایه گذاری (نظام پذیرش ) آغاز و تا پایان کسب و
کار آن بنگاه را در بر خواهد گرفت .بر این اسا
وفصل اختالفات از اهمیت باالیی برخوردار است.

نظام مبتنی بر شیوه های حل

تعهدات مندر در قراردادهای سرمایه گذاری ،بویاه منبع

از بند (ب) ماده ( )8

قانون تشویق ،و تعهدات طرفین قراردادهای ،نحوه استهال

سرمایه ها ،نحوه

اعمال حق مالکانه در دوره های بهره برداری و واگذاری ،رعایت ا ل دولت کامله
الوداد ،عدم رفتار تبعیض آمیز با سرمایه گذاران داخلی ،سلب مالکیت و ملی شدن
و نحوه جبران خسارات ،ا ل جانشینی ،محاسبه و پرداخت های مرتبط با حقوق
مالکیت معنوی ،نحوه نقل و انتقاالت و خرو سرمایه ،نقض تعهدات قراردادی ت
ایجاد تسهیالت اجرایی برای دور روادید ،اقامت ،پروانه کار و نظایر آن ت می
تواند در هر مقطع موجب و زمینه ساز اختالفات فی مابین شود.

در عین حال در ماده ( )01از فصل ششم قانون تشویق و حمایت از سرمایه
گذاری خارجی آمده است که ت" اختالفات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی در
خصوص سرمایه گذاری های مویوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل
وفصل نگردد در دادگاههای داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد ،مگر آنکه در
قانون موافقت نامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذاری خارجی
در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختالفات توافق شده باشد".

باید توجه داشت که ارزیابی متن موافقت نامه های منتخبی که مورد بح

قرار

گرفت ت مویوعات متنوعی مورد تعرض قرار گرفته است ،که فراتر از متون قانون
مرتبط با قانون تشویق و حمایت است ،و این رفتار ویاه ،منحصر به شیوه حل
وفصل اختالفات نیست که به منظور جلوگیری از ت سیرهای متعارض باید در
قانون ا لی سرمایه گذاری خارجی کشور به آن پرداخته شود.

از جمله این ترتیبات ویاه ،تسری رفتار دولت کامله الوداد ،الزام به پرداخت های
بدون تاخیر در خصوص رفتارهای ملی کردن ،مصادره و پرداخت جریمه و بهره
ناشی از تاخیر در پرداخت ها ،درجه باز بودن انتقاالت و خرو سرمایه و عایدات
ناشی از سرمایه گذاری ،قانون حاکم بر ارجاع به داوری در شرایطی که ویعیت
عسویت کشور به کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حل وفصل اختالفات
سرمایه گذاری ویو ندارد ،ا ول مرتبط با مویوع جانشینی و انتقال حقوق
مالکانه به شرکت های بیمه ای ،بانه ها ،دولت و شرکتهای دولتی ذیربط سرمایه
گذار و یا سایر سرمایه گذاران خارجی ت در و یا عدم در قید پذیرش بی قید
وشرط داوری و همچنین احکام ادره ناشی از آراء داوری بین المللی برای مرجع
ذیربط قسایی داخلی ،محاسبه نحوه نرخ بازده بازار در زمان مصادره برای پرداخت
خسارات سرمایه گذاریت پرداخت جریمه دیر کرد  ،پذیرش و عدم پذیرش (در
یا عدم در )حق تح ط و الزامات ا ل ( )081و ( )77قانون اساسی در تصویب
موافقت نامه های سرمایه گذاری ،از جمله مویوعات مهمی است که باید مورد
توجه و عنایت قرار گیرد .لذا باید توجه داشت که زمینه های بروز اختالف رفاً
محدود به مویوع نحوه ارجاع به داوری بین المللی نیست ،اگر چه این مویوع در
جای خود حا ز اهمیت باالیی است.

از جمله ابهامات اساسی در این حوزه آن است که اگر چه در متن موافقت نامه
های دو و یا چند جانبه ارجاع به داوری ملحوا شده است .منظور از در شرط
تح ظ مجدد بر رعایت ا ول ( )081و ( )77قانون اساسی چیست؟ و یا اینکه
علیرغم تصویب ارجاع به داوری در این موافقت نامه ها ،آیا باز هم تصویب ارجاع
به داوری توسط دولت و مجلو یرورتی دارد؟

واقعیت این است که ت سیر واحدی از این سدوال وجود ندارد .اختالف میان
م سران و نهادهای حقوقی ذیربط داخلی در این خصوص نشان می دهد که
نظریه واحدی برای انجام رفتار یکپارچه قابل ردیابی نیست .مهمتر از آن،
همانگونه که در مویوع رای دیوان عدالت اداری در خصوص پروژه گل شرق
کیش خواهیم دید ت الزامات مسیق تری نسبت به ت سیر این مویوع و نحوه رفتار
در ارجاع به داوری نیز وجود خواهد داشت.

برخی از این م سران ( حقوقی ) معتقد هستند که الزام مندر در ا ل ()081
قانون اساسی با تصویب مستقل موافقت نامه های تشویق و حمایت از سرمایه
گذاری حا ل شده است و دیگر یرورتی به تصویب مجلو شورای اسالمی
نخواهد داشت .برخی دیگر از محققان و م سران معتقدند که اگرچه در این دسته
از موافقت های دوجانبه سرمایه گذاری ارجاع به داوری پیش بینی شده است ،اما
این پیش بینی زمانی ورت گرفته است که مویوع اختالفی وجود نداشته است
و بر این اسا

عمق ،اهمیت و ارزش اختالف و نتای حا ل از آراء داوری بر

اقتصاد کشور و مویوع منافع ملی روشن نبوده است  ،لذا به منظور ح ظ و
یانت از منابع ملی ،تصویب موردی ارجاع به داوری ،یرورت خواهد داشت.

برخی دیگر از محققان و م سران معتقدند که باید به متن موافقت نامه ها مراجعه
کرد و چنانچه تصریح شده باشد که آراء دیوان داوری برای طرفین الزم االجرا
است ،لذا قانون گذار با تصویب موافقت نامه متسمن این عبارت ،از حق و اختیار
نظارت و کنترل خود رف نظر کرده است .لیکن ت سیرهایی نیز وجود دارد که
بر پایه ن

ا ل ( ) 081قانون اساسی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و

دولتی در ورتی که طرف دعوی خارجی است ،موکول به تصویب مجلو است ،و

با عنایت به اینکه این نظارت و کنترل هم حق است و هم تکلیف ت و تکلیف
قابلیت اسقاط ندارد ،و با توجه به اینکه ح ظ منافع و مصالح کشور بر پایه این
ا ل اقتساء دارد تا بر ته ته دعاوی ،نظارت و کنترل اعمال شود ،لذا ارجاع به
داوری در هر مورد منوط و موکول به تصویب مجلو است.

در برداشت دوم که التزام هر یه از طرفین قرارداد به احکام ادره ناشی از
داوری بین المللی برای محاکم داخلی الزم االجرا و الزم االتباع نبوده است  ،و در
متن موافقت نامه ها تشویق و حمایت ذکر نشده است ،بطور اساسی باید به
تصویب مجلو برسد  ،تا هم اعتبار ارجاع به داوری حا ل شود و هم احکام
ادره آز آن  ،قابلیت اجرا داشته باشد .لذا مالحظه می شود که تالش برای جذب
سرمایه گذاری خارجی که در راستای رونق و توسعه اقتصادی و اهداف مقرر در
ماده (  ) 0قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی آمده است یرورت
دارد ،اما نباید از مویوع ح ظ و یانت از منافع ملی غافل شد.601

بر این اسا

بنظر می رسد که م اد ماده ( )01قانون تشویق و حمایت از سرمایه

گذاری خارجی ،م اد مندر در موافقت نامه های دو و یا چند جانبه سرمایه
گذاری و همچنین وحدت رویه های معموله حقوقی در میان محاکم قسایی و
نهادهای ذیصال حقوقی ،نشان می دهد که اتکاء رف به رویکردهای ماده ()01

 -01علیدوستی ،نا ر ،ررفیت های ا ل  081قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ت فصل نامه مطالعات راهبردی ،سال اول،
شماره اول ،0837 ،ص ص10-12.
 -82برای اطالع بیشتراز ت سیرهای متعارض در این خصوص رجوع کنید به ت
 شهابی ،مصط ی ،داوری در قانون اساسی ،انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی.0871 ،
 اسکینی ،ربیعا " ،اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی" ،نشریه دانشکده حقوق
و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،شماره .0861 ،02
 جنیدی ،لعیا ،قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی ،تهران ،نشر دادگستر ،چاپ اول.0876 ،

نمی تواند پشتوانه مناسبی برای اتخاذ یه وحدت در نگرش و عمل در عر ه حل
وفصل اختالفات سرمایه گذاری خارجی با دولت ،بویاه ترتیبات و شیوه های
مندر در بند (ب) از ماده ( )8قانون فراهم نماید ،و باید بدنبال یه راه حل و
راهکار دا می و پایدار در این خصوص باشیم.602

بر این اسا

بنظر می رسد که بازنگری رف در محتویات و یا رویکردهای

مندر در ماده ( )01قانون تشویق و حمایت به تنهایی ک ایت نخواهد کرد و
مستلزم یافتن راه کارهای دا می در قوانین باالدستی و ایجاد وحدت رویه در آنها
است .در ادامه این نوشته مهمترین ر و

و شاخ

های مورد توجه در قانون

تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه ذیربط آن و میزان تطبیق
آن با معیارهای بین المللی بح

شده ،به طور مستقل مورد واکاری قرار خواهند

گرفت  ،و تالش خواهد شد تا با تحلیل این رویکرد ها  ،تو یه ا الحی کافی
برای کاستی های این قانون و ایین نامه ان ارایه شود  ،و در عین حال حتی
المقدور تناقض های موجود میان محتوی و متون این موافقت نامه ها و قانون و
ایین نامه تشویق و حمایت را به حداقل برسانیم.

فصل چهارم :مالکيت ،مصادره و حل و فصل اختالفات

بخش اول :مالکيت و اثار ان
 ابعاد مفهومي

بر پایه رویکردهای حقوقیت بت زمین ،ماهیت و محتوی حقوقی موجود در آن را مشخ
کرده و حمایتها و تسمین های قانونی را از این حقوق فراهم می کند .ماله زمین از
قطعیت مالکیت و در نتیجه آسانی است اده از آن یا انتقال آن و امنیت اقتصادی الزم ،بهره
مند می شود و این امر برای سرمایهگذاری در زمین و یا بهره برداری از مالکیت بر زمین
برای تجهیز منابع مالی انگیزه ایجاد میکند.
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش زمین به پشتوانه برخورداری از امنیت
اقتصادی و حمایتهای حقوقی الزم انجام می گیرد .در واقع قوانین و مقررات حقوقی باید
برگشت سرمایه و گردش طبیعی آن را در جامعه تسمین کنند  ،که بت مالکیت می تواند
تسمین کننده این سرمایه گذاری باشد .بر پایه مطالعاتی که توسط بانه جهانی ورت
گرفته است عدم تسمین حق مالکیت و قابلیت انتقال آن ت تحت عنوان نارسایی 600در

. Insufficient

تسمین مالکیت زمین ت می تواند مانعی را برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی باشد.
600

از آنجایی که و یقه جزء جداناپذیر همه بازارهای اعتباری و اخذ وام است ،زمین می تواند به
عنوان یکی از ابزارهای و یقه گذاری به شمار برود .در واقع زمینی که حق مالکیت آن به
وسیله بت تسمین شده است دارای قدرت نقل و انتقال است و ارزش و یقه ای دارد و
ویعیت اعتباری ماله آن را برای اخذ اعتبارات افزایش خواهد داد.
لذا بت زمین و و یقهگذاری آن ،تجهیز منابع مالی و اعتباری را تسهیل میکند و از طرفی
هم هزینههای قراردادهای در اخذ اعتبار و نظارت بر آن را کاهش می دهد و هزینه های
ارزیابی و ارزشیابی زمین مورد و یقه را از میان می برد.
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تعارض راهری منابع سرمایه گذاری خارجی و دولت میزبان از حی

میزان رعایت قاعده

احترام به مالکیت و رعایت همزمان دو مصلحت یعنی «حمایت از سرمایهگذاری خارجی» و
« یانت از منافع ملی» را مقابل یکدیگر قرار می دهد .با لحاا قاعده احترام به مالکیت در
حوزه سرمایه گذاری خارجی ،دولت با انگیزه تامین مصالح جمعی این اختیار را دارد که با
ویع مقرراتی درباره شرایط اعمال حق مالکیت آن را محدود کند.

 -600برای اطالع بیشتر در این خصوص رجوع کنید به:
 Byamugisha, rank, F.K; The effect of Land registration on Financial Development and Economic.growth: A theoretical and conceptual Framework, 2006, pp 8-10

 -608طباطبایی حصاری ،نسرین ،اهداف و آ ار حقوق و اقتصادی بت امال
 ،0811ص ص .82-87

و معامالت راجع به آن ،فصل نامه اطالع رسانی حقوق،

ا ل چهل و نه ( )11قانون اساسی مهم ترین ا لی است که امکان سلب مالکیت و شرایط و
برخی مصادیق آن را بیان کرده است .از مصادیق بارز سلب مالکیت در حوزه سرمایه گذاری
خارجی میتوان به «ملی کردن»« ،مصادره» و «یبط اموال» اشاره کرد.



سلب مالکيت

سلب مالکیت
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برای رفع نیازهای عمومی و با هدفی معین ورت می گیرد و عالوه بر

تامین مصالح عمومی باید مطابق قانون باشد .همانگونه که در فصل های گذشته پروژه
حایر مالحظه کردیم ،سلب مالکیت می تواند اشکال متعددی به خود بگیرد که یکی از رای
ترین آنها سلب مالکیت خزنده 602است .این رفتار که به سلب مالکیت نرم هم شناخته می
شود شامل عدم پرداخت ،فسخ قرارداد ،دسترسی به دادگاه  ،رفتار تبعیض آمیز ،عدم الزام به
قواعد معامله ،توقیف قانونی و نظایر آن است .606این رفتارها شامل مول ه هایی بیشتر از آنچه
که در گذشته به عنوان مصادره کالسیه شناخته می شود ،را در بر خواهد گرفت.


ملي كردن

ملی کردن عملی است که از سوی دولت یا قوه عمومی انجام می شود و براسا

آن مالکیت

مجموعهایی از وسا ل تولید یا یه یا چند موسسه متعلق به اشخاص به شرکت های دولتی ،

- Expropriation
- Creeping or Indirect Expopriation

 -606سلجوقی ،محمود ،حقوق بین الملل خصو ی تعارض قوانین ،تهران ،نشر دادگستری ،سال 0877

یا به سازمانهای عمومی متعلق به دولت یا ملت انتقال می یابد ت و البته مویوع تامین غرامت
عادالنه نیز برای جبران آن پیش بینی می شود .لذا هدف ملی کردن ایجاد تهییر در ماهیت
مالکیت این اموال است.



مصادره

مصادره اموال ،فرایندی است که به موجب آن از شخ

یا شخاص معین به دلیل ارتکاب

جرایمی (مانند همکاری با بیگانگان ،اقدامات غیر قانونی ،سوء است اده و کسب اموال
نامشروع) به عنوان مجازات ،سلب مالکیت می شوند .607در خصوص مصادره و نحوه پرداخت
غرامت دیدگاه های مت اوتی مطر شده است .برخی معتقدند که در مصادره ،غرامتی قابل
پرداخت نیست ،از این رو اگر اموالی بدون پیش بینی پرداخت غرامت ملی شده باشد،
دادگاههای خارجی آن را ورتی از مصادره غیر قانونی تلقی می کنند.603
همانطور که دیدیم در مصادره اموال به دلیل وجود جنبه کی ری ،لزوماً غرامت و جبران
خسارت مطر نیست .با وجود این برخی دیگر از احبنظران این رشته معتقدند که مصادره
مسامحتاً در معنای سلب مالکیت و ملی کردن نیز به کار برده می شود  ،و یمن ت کیه
میان شق قانونی مصادره از فرض غیر قانونی ،در مصادره قانونی ،ماله مال مصادره شده را

 -607افتخار جهرمی ،گودرز« ،ایران داوری دعاوی ایرانی -ایاالت متحده و عملکرد آن در حقوق بین الملل» مجله تحقیقات
حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،شماره 0878 ،02
 -603سلجوقی ،محمود ،همان ،ص 822

مستحق «عدم الن ع» نمیدانند ،ولی در مصادره غیر قانونی ،افزون بر ارزش مال مزبور،
«عدم الن ع» آن نیز قابل مطالبه است.
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جبران خسارت

چنانچه مصادره قانونی باشد و جنبه کی ری آن احراز شود ،جبران خسارت ارزش کامل مال
تنها عبارت از «ارزش آن در زمان سلب مالکیت» است .به عبارت دیگر ارزش مال شامل
ارزش آن در زمان سلب مالکیت است ،به ایافه ارزش کلی که در همان زمان برای منافع
آتی

682

در نظر گرفته می شود  ،و عدم الن ع آینده از اجزاء مال موردنظر خار است .لیکن

اگر مصادره غیر قانونی باشد ارزش کامل عبارت است از «ارزش آن در زمان سلب مالکیت به
ایافه عدم الن ع از دست رفته در فا له بین سلب مالکیت و دور حکم».
در مورد نحوه جبران خسارت ناشی از مداخله دولت روش های متعددی وجود دارد .یکی از
این روشها جریان نقدی تنزیل شده 680یا عدم الن ع 680است .688بر پایه این روش  ،تمامی
سود خالصی که در آینده ممکن است نصیب شرکت شود  ،نیز محاسبه می شود .یعنی

 -601مجازی ،احمد« ،ارزش اموال مصادره شده بیگانگان در آرای دیوان داوری ایران و ایاالت متحده» ،مجله حقوقی دفتر خدمات
بین المللی جمهوری اسالمی ایران ،شماره  01و ،02
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- Future prospect
)- Discounted Cash Flow (DCF
- Lucrum Cessans

 -688برای اطالعات بیشتر در این خصوص رجوع کنید به:
- Fellmeth X. Aaron, and Herwitz Maurice, Guid to Latin in International Law, Oxford University Press,
2011.

درآمدهای آینده شرکت محاسبه میشود و هزینههای بهره برداری و نگهداری از آن کسر
می شود .سپو برای تعیین نرخ تنزیلی ،سه عامل تورم ،ریسه و نرخ سود واقعی (نرخ
حداقلی که یه سرمایه گذار خارجی به سرمایه گذاری مبادرت میکند) محاسبه می شود.
همانطور که مالحظه می شود در این روش به جای محاسبه ارزش دارایی های موجود
موسسه ،پیش بینی عملکرد آینده و برآورد میزان عایدی در سالهای آتی مورد توجه قرار می
گیرد.
روش دیگر محاسبه جبران خسارت از طریق ارزش خال

دفتری است که براسا

آن ارزش

شرکت رفاً از جمع ارزش دارایی های فیزیکی و یا دارایی هایی که قابل احراز می باشند،
محاسبه می شود .ارزش دارایی ها بر مبنای هزینه هایی است که شرکت برای خرید یا ایجاد
آن رف کرده است .یکی دیگر از این روش ها برای جبران خسارت که در مقررات سرمایه
گذاری خارجی به وفور یافت می شود ،قاعده جبران خسارت مناسب
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است  ،که عمدتاً

شامل وجه التزام (جبران خسارت مقطوع بیش یا کمتر از یرر وارده)  ،به همراه خسارت
تاخیر در تادیه می شود .عمدتاً وجه التزام در حین انعقاد قرارداد و به موجب توافق طرفین
تعیین می شوند.
همانگونه که در متن ماده نه ( )1قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مالحظه می
شود سرمایه گذار خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای
منافع عمومی ،به موجب فرآیند قانونی ،به روش غیر تبعیض امیز و در مقابل پرد اخت
مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بالفا له قبل از سلب مالکیت .بر

- Suitable Damges

پایه این تعریف از سلب مالکیت مطالبه عدم الن ع منت ی خواهد بود ،چرا که فرایند سلب
مالکیت به موجب فرایندهای قانونی ورت خواهد گرفت .682در خصوص رویکردها و رهیافت
های مندر در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و مواد متنارر آنها در آیین
نامه آن در فصل بعد با ت صیل بیشتری بح خواهیم کرد.



معيارهاي بين المللي

یکی از مباح  ،تعیین کننده در نظام حقوقی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی که حجم
عظیمی از ادبیات این حوزه را به خود اختصاص داده است و در سطح مجامع و موسسات
بین المللی مرتبط با مویوع سرمایه گذاری خارجی ،به آن با دقت پرداخته شده است،
مویوع مصادره و حل و فصل اختالفات است .این مویوع عمدتاً به مویوعاتی نظیر مصادره،
یا انجام تهییرات یه جانبه 686و فسخ یا خاتمه قرارداد 687از سوی دولت ها می پردازد.
به طور ا ولی فرض بر این است که هیچ دولتی  ،سرمایه گذاری خصو ی خارجی را در
قلمرو خود مصادره نخواهد کرد و یا از سایر ابزارهای محدودکننده فعالیت های وی
خودداری خواهد کرد .البته راهنماهای سرمایه گذاری موجود ،که در گذشته به آن
پرداختیم ،به این مویوع اشاره می کنند که دولتها بر پایه موازین قانونی و ح ظ منافع
عمومی چنانچه اقدام به مصادره سرمایه گذاری خارجی بنماید ،اوالً نباید بر پایه رفتار

 -682برای اطالع بیشتر در این خصوص رجوع کنید بهت علیدوستی شهرکی ،نا ر ،احترام مالکیت و سرمایهگذاری خارجی،
فصلنامه حقوقی ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره  ،10شماره  ،0بهار  ،0812ص ص . 012 -800
- Unilatral Alterations
- Termination of contracts

تبعیض آمیز -ملیت ها -ورت پذیرد و انیاً باید خسارات ناشی از این اقدام را پرداخت
نمایند.

سلب مالکیت یا مصادره مستقیم هنگامی رخ می دهد که دولتی مالکیت دارایی سرمایه
گذاری انجام شده در قلمرو خود را سلب نماید و این محرومیت از دارایی  ،قابل انتساب به
دولت باشد .اما تجربیات موجود نشان داده است که امروزه سلب مالکیت غیر مستقیم یکی
از اشکال رای و شایعه سلب مالکیت است .این نوع از مصادره زمانی وقوع می یابد که کشور
میزبان در بهره برداری از دارایی موجود یا منافع حا ل از آن مداخله نماید .باید توجه
داشت که در این موارد دارایی سرمایه گذاری خارجی یبط نمیشود بلکه اقدام منتسب به
دولت سبب می شود تا است اده از دارایی موجود یا منافع آن با مشکل مواجه شود.
برای م ال چنانچه در اقداماتی از سوی دولت و با اختیارات دولت انجام شود که دسترسی
سرمایه گذار به وجوه خود را محدود نماید یا وی را مجبور به فروش یا انتقال دارایی هایش
زیر قیمت واقعی نماید و یا موجب فرار سرمایه گذار شود ،می تواند تحت عنوان سلب
مالکیت یا مصادره غیر مستقیم طبقه بندی شود .در این ورت قدرت دولت در قانون
گذاری مالی ،پولی ،محیط زیستی و نظایر آن می تواند در بروز رفتار سلب مالکیت غیر
مستقیم تعریف شود .در این ورت نحوه پرداخت خسارت و یا نحوه رسیدگی به اختالفات
از اهمیت باالیی برخوردار است.
نحوه رفتار دولت ها که در قوانین و معاهدات سرمایه گذاری ذکر می شود از اهمیت باالیی
برخوردار است .بر پایه راهنماهای موجود ،جبران خسارت باید بر پایه ارزش بازاری

منص انه 683باشد و بالفا له قبل از زمان مصادره و یا تصمیم به مصادره محاسبه شده باشد.
محاسبه ارزش دارایی هایی که مشمول سلب مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم قرار می گیرند
 ،یا باید میان دولت و سرمایه گذار ت اهم شود و یا به وسیله یه دادگاه یا نهاد سوم مورد
توافق ،تعیین شده باشد .در عین حال این جبران خسارت زمانی مو ر شناخته می شود که
به همان ارزی که سرمایه گذار سرمایه خود را وارد کرده است ،پرداخت شود .در عین حال
این پرداخت خسارت باید سریع و بدون تاخیر باشد.
بر پایه همین راهنماهای مورد استناد در سطح بین المللی ،این اجازه به دولت ها داده شده
است که در زمانی که دولت میزبان با شرایط ویاهایی برای باز پرداخت سریع ،مو ر و بدون
تاخیر جبران خسارت مواجه می باشند ،که می تواند مسایقی را برای تسعیر نرخ ارز ایجاد
نماید ،این جبران خسارت می تواند به ورت اقساطی انجام شود و باید تا حد ممکن کوتاه
باشد ،و در هر ورت نباید بیش از پن سال ( )2سال به درازا بکشد و پرداخت نرخ سود
دوران تاخیر هم باید محاسبه و پرداخت شود.
پرداخت غرامت به ورت «مو ر» به نحوه و کی یت پرداخت اشاره دارد .غرامتی مو ر تلقی
می گردد که به ورت نقدی و یا به ورت پول قابل تبدیل (مورد قبول سرمایه گذار)
پرداخت گردد .چنانچه دولت بخواهد جبران خسارت را به ورت پرداخت اوراق قریه خزانه
انجام دهد ،این اسناد باید در بازار مالی و زیر نرخ سود بازار مورد مذاکره قرار بگیرد.681
یکی دیگر از ویاگی های مهم در قوانین سرمایه گذاری خارجی دولت ها نحوه حل و فصل
اختالفات احتمالی فی مابین سرمایه گذاران خارجی و دولت ها است .بر پایه رهیافت های
- Fair Market Value
. World Bank, New world bank guideline on the treatment of foreign direct investment, the
development committee, 2010.

عام موجود و راهنماهای عمل  ،این اختالفات می تواند از طریق مذاکره میان آنها ،ارجاع به
دادگاه های ملی و یا سایر مکانیزم های مورد توافق نظیر مصالحه 612و یا داوری مستقل الزام
آور
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ورت بگیرد.

عمده ترین انتخاب برای حل و فصل اختالفات سرمایه گذاری مراجعه به داوری است و در
عین حال است اده از روش جایگزینی داوری یعنی روش میانجیگری یا مصالحه هم می تواند
مورد ت اهم قرار گیرد .در حالی که رسیدگی از طریق داوری منجر به اتخاذ تصمیم الزام آور
اجرایی در یه بستر حقوقی می شود ،روش میانجیگری و مصالحه برای کمه به رسیدن
یه راه حل مورد توافق طرفین اختالف است .در این روش یه کمیسیون مصالحه یا یه
میانجی با بررسی واقعیت ها پیش نویو گزارش موردنظر را تدار

می کنند و بر پایه آن

تصمیم گیری خواهد شد.
به طور طبیعی سرمایه گذاران خارجی ترجیح می دهند تا نحوه حل و فصل اختالفات با
دولت های میزبان به دادگاههای بین المللی ارجاع شود .چرا که معتقدند اوالً دادگاه های
عادی و داخلی از تخص

کافی برای حل و فصل مویوعات پیچیده اختالفات سرمایه

گذاری برخوردار نیستند ،و انیاً احتمال بروز رفتاری غیر بیطرفانه و ارزشی در محاکم داخلی
بر علیه سرمایه گذاران خارجی میرود و این احتمال که دولت میزبان بر فرایند رسیدگی و
دادرسی اعمال ن وذ نماید وجود خواهد داشت.
لذا از منظر سرمایه گذاران خارجی نحوه نگاه دولت میزبان به شیوه های حل و فصل
اختالفات سرمایه گذاری و نگرش قانون سرمایه گذاری آنها در این خصوص از مهمترین
- Conciliation
- Binding Independen Arbiration

بخش های موردنظر در خصوص نحوه حمایت از سرمایه گذاری خارجی قرار دارد .همانطور
که دیدیم عمده داوری های مرتبط با سرمایه گذاران خارجی در چارچوب مرکز بین المللی
حل و فصل اختالفات بین المللی (ایکسید) مورد رسیدگی قرار می گیرد .در عین حال مرکز
داوری ویاه ای که براسا

مقررات داوری توسط کمیسیون حقوق تجارت بین المللی موسوم

به آنسیترال تشکیل شده است ،نیز مورد توجه برای رسیدگی به این اختالفات است .لذا
عسویت رسمی دولت های میزبان سرمایه در این دو نهاد بینالمللی و یا پذیرش ارجاع به
اختالفات به این مراکز از اهمیت باالیی برخوردار است.



معيارهاي ملي

نظام حقوقی کشورهای میزبان در تعریف و تحدید سرمایه گذاری ،ارا ه تسمین های مناسب
و مرتبط با آن و نظام پذیرش نحوه حل و فصل اختالفات یکی از شاخ

های مهم و تعیین

کننده در ارزیابی محیط سرمایه گذاری خارجی آنها است .آیینهای حقوقی در کشورهای
حوزه اتحادیه اروپا که آیین های مقرراتی و رفتاری آنها ،معیاری برای سنجش سایر مدل
های رفتاری در بقیه کشورها است ،هم از الگوهای متداول و معیارهای بین المللی پیروی
می کند و هم در جهت بهسازی آنها نقش دارد.
در این گروه از کشورها اعمال کنترلی مدیریتی توسط سرمایه گذاران خارجی و با داشتن
حداقل ده ( )02در د از مالکیت یه پروژه و داشتن حق رای در مدیریت شرکت پروژه،
سرمایه گذاری خارجی شناخته می شود .در قوانین اتحادیه اروپا ،و بسیط تر از قواعد عام
بین المللی معرفی شده توسط سازمانهای بین المللی ،انواع رفتار منجر به مصادر و سلب

مالکیت را به م ابه یبط دارایی تعریف کردهاند و تسمینهای الزم را برای بروز رفتار مبتنی
بر آن ارا ه مینمایند .در ورت بروز اختالف فی مابین دولت و سرمایه گذاران خارجی
ترتیبات ارجاع به داوری بین المللی و مراکز تخصصی حلوفصل اختالفات سرمایه گذاری به
رسمیت شناخته شده است.
کشورهای حوزه آمریکای التین به سرعت در حال انطباق خود با معیارهای تعریف شده در
سطح بینالمللی هستند .در کشورهای این حوزه اعمال محدودیت در مالکیت سهمی
(فهرست محدود شده) در برخی از بخش ها وجود دارد .حوزه های نظیر حمل و نقل دریایی
و هوایی ،رسانه های عمومی از جمله محدودیتهای بخشی تا سقف مالکیت  11در دی در
کشورهای مهم این حوزه یعنی برزیل ،شیلی و پرو وجود دارد.
قواعد داوری تجاری بین المللی در مورد حل و فصل اختالفات سرمایه گذاری خارجی مورد
پذیرش همه کشورهای این حوزه است و ارجاع به کنوانسیون نیویور

در این مورد به

رسمیت شناخته شده است ،اگرچه در ترتیبات و نحوه ارجاع به داوری بین المللی تنوع
رفتاری به چشم میخورد .برزیل عسو ایکسید نیست و ارجاع به داوری بینالمللی باید به
تایید دادگاه عالی قسایی آن کشور برسد .در خصوص ارجاع اختالفات سرمایه گذاری ارجاع
به داوری بین المللی با شرط تح ظ فوق به رسمیت شناخته شده است .در این کشور
مالکیت بر زمین به جزء در شعاع  022کیلومتری مرزها و محدودیت  02در دی سرمایه
گذاران خارجی در کل ارایی هر حوزه شهری مورد تایید قرار گرفته است.
کشورهای حوزه آسه آن به تدری اما با روند سریع در حال تطبیق خود با معیارهای بین
المللی حوزه سرمایه گذاری خارجی هستند .عالوه بر محدودیت های اعمال شده بر میزان

مالکیت سهمی در سرمایه گذاری خارجی که بر پایه اولویت های توسعه ایی کشورهای این
حوزه اعمال می شود ،محدودیت در مالکیت بر زمین وجود دارد .بر پایه موافقت نامه
سرمایهگذاری مورد توافق این گروه از کشورها ،اختالفات سرمایه گذاری خارجی میتواند به
دادگاههای بین المللی ارجاع شوند .رفاً کشور ال و

هنوز ارجاع به داوری بین المللی را

نپذیرفته است و کمیته خا ی را برای هدف حل و فصل اختالفات سرمایهگذاری تشکیل
داده است .در این میان کشورهای میانمار و ویتنام عسو ایکسید نیستند ،ولیکن ارجاع به
داوری بین المللی را قبول کردهاند.
در هنه کنه ممنوعیت مالکیت بر زمین برای سرمایه گذاران خارجی وجود دارد و زمین به
آنها اجاره داده می شود .در ورت مصادره دارایی های سرمایه گذاری خارجی ،با لحاا
منافع عمومی ،پرداخت خسارت سریع و مناسب و مو ر پیش بینی شده است .اگرچه این
کشور خود یکی از مراکز مهم اداری برای حل و فصل اختالفات سرمایه گذاری است لیکن
ارجاع به داوری بینالمللی ،در هنهکنه و مراجع بین المللی به رسمیت شناخته شده
است .این کشور عسو ایکسید و کنوانسیون نیویور

هم می باشد.

در کره جنوبی آزادی بر مالکیت در زمین وجود دارد و بر پایه نظام حقوقی آن کشور ارجاع
اختالفات سرمایه گذاری به مراجع بین المللی وجود دارد .در کشورهای چین و هند هم
نظام ارجاع به داوری بین المللی به رسمیت شناخته شده است ،در حالی که هر دو کشور
نظامات داخلی خا ی را برای رسیدگی به اختالفات سرمایه گذاری خارجی تعریف کرده اند.
دولت هندوستان در کنوانسیون نیویور

عسویت دارد اما هنوز به عسویت ایکسید در نیامده

است .دولت استرالیا عسو ایکسید است و ارجاع اختالفات به داوری بین المللی را پذیرفته

است .در هر سه کشور چین و هند و استرالیا پرداخت غرامت سریع ،مو ر و منص انه در
ورت رفتار مصادره پیش بینی شده است.
در میان کشورهای همسایه ایران ،رفتار دولت عربستان تا حدودی با سایرین مت اوت است.
در ترکیه ،عمان و کویت و عربستان پرداخت خسارت عادالنه ،منص انه و مو ر در قوانین
سرمایهگذاری آنها پیشبینی شده است .در کشورهای ترکیه و عمان و کویت ارجاع به داوری
بینالمللی و پذیرش اجرای احکام ادره از سوی آنها به رسمیت شناخته شده است و این
کشورها عسو ایکسید و کنوانسیون نیویور

هم هستند .در عربستان سعودی اگرچه نظام

ارجاع به داوری بینالمللی به رسمیت شناخته شده است لیکن آراء داوری بین المللی برای
محاکم داخلی الزام آور نیست .دولت عربستان یه مرکز داوری بین المللی را با همکاری اتاق
بازرگانی آن کشور تاسیو کرده است و در عین حال یه کمیته ویاه حل و فصل اختالفات
را در درون سازمان سرمایه گذاری خود ایجاد نموده است.

تحليل وضعيت مالکيت درايران

قانون مدنی ایران بیگانه را تعریف نکرده است و رفاً به معرفی اتباع ایران پرداخته است .بر
این اسا

هر فردی که به موجب مقررات ایران تابعیت ایرانی ندارد ،بیگانه محسوب می

شود .تبعه کشور ایران -شخ

حقیقی -کسی است که به موجب مواد قانونی مرتبط ،به

ویاه ماده  176تا  110قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران ،تابعیت ایران را داشته باشد.
بر پایه رویکردهای عام حاکم بر قوانین و مقررات ایران  ،همواره ا ل بر ممنوعیت حق
استمال

بی قید و شرط اموال غیر منقول برای بیگانگان بوده است و به این ترتیب تمله

اموال غیر منقول از سوی بیگانگان محدود شده است .به موجب قانون راجع به «تمله اموال
غیر منقول اتباع خارجی» مصوب سال  ،0802تمام اتباع بیگانه باید امال

مزروعی خود را

به اتباع ایران بدهند و حق ادامه تمله بر این اموال را ندارند.

همچنین به موجب ماده  1قانون مربوط به «جلب و حمایت سرمایه های خارجی» مصوب
سال  0881و قانون «تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» مصوب  ،0830سرمایهگذار
خارجی مجاز به تمله زمین نیست .همچنین به موجب ماده  08قانون « چگونگی اداره
مناطق آزاد تجاری -نعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب  0870و اجاره زمین به اتباع
خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
در عرض همه ممنوعیت های قطعی برای استمال

اموال غیر منقول  ،به ویاه زمین در

قوانین و مقررات کشور ،موارد است ناء هم وجود دارد .برای م ال اگر بیگانه مقیم ایران،
پروانه اقامت معتبر داشته باشد ،اجازه استمال

منحصر به تمله محل سکونت شخصی و

محل کسب است ،مشروط بر آنکه مله موردنظر در نقاط مرزی نباشد و در کشور متبوع
متقایی اتباع ایرانی هم حق استمال

داشته باشند (شرط عمل متقابل).

باید توجه داشت که بر پایه رویکردی کلی قانونی در ایران هر خارجی (بیگانه) می تواند از
همه حقوق مدنی بهره ببرد ت مگر در مواردی که قانون بنابر جهت خاص است ناء کرده باشد.
ماده  160قانون مدنی این ا ل را اینگونه شر داده است :جزء در موارد ذیل اتباع خارجه
نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

 )0در موارد حقوقی که قانون راحتاً آن را منحصر به اتباع ایران نموده است و یا راحتاً از
اتباع خارجه سلب کرده باشد.
 )0در مورد حقوق مربوط به اموال شخصی که قانون دولت متبوعه تبعه خارجه آن را قبول
نکرده است.
 )8در مورد حقوق مخصو ه که رفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده است.
ماده  3قانون مدنی می گوید« :اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران برطبق عهود
تمله کرده یا می کنند از هر جهت تابع قانون ایران خواهد بود ».ماده  166همین قانون
مقرر میدارد که« :در تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول و غیر منقول تابع قانون
مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باشند».
در تاریخ  02مرداد  0803آیین نامه ایی راجع به استمال
به موجب ماده اول آن استمال

اتباع خارجه به تصویب رسید که

اتباع بیگانه فقط برای محل سکونت ،نعت یا کسب امکان

پذیر شد .لذا بر این پایه اشخاص حقیقی خارجی دارای حق استمال

محدود به خرید مله

برای محل سکونت یا نعت و یا کسب خود هستند .بر پایه همین آیین نامه ،بیگانه ای که
می خواهد ملکی را در ایران خریداری کند  ،باید پیش از اقدام به انجام دادن معامله ،به
کسب مجوز از دولت ایران اقدام کند .فرایند ارزیابی این تقایا توسط سازمان بت ،وزارت
امور خارجه و در ورت لزوم اخذ استعالم از ریاست جمهوری انجام خواهد شد (ماده 1
آیین نامه).
به هر ترتیب هم در تبصره ( )0ماده ( )8قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب
( )00آذر  0881در خصوص سرمایه گذاری خارجی آمده است که« ،قانون مربوط به تمله

اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب  0802/8/06به قوت خود باقی است» و هم در تبصره
ماده ( )0قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب  0830آمده است که،
«قانون مربوط به تمله اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب  0802/8/06کماکان به قوت
خود باقی می باشد .تمله هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در
چارچوب این قانون مجاز نمی باشد».
نکته قابل توجه در این تبصره عبارت ذیل آن است که تصریح نموده است ،تمله هر نوع
زمین به هر میزان به نام «سرمایه گذار خارجی» در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
چنانچه به تعریف واژه «سرمایه گذار خارجی» در ماده یه توجه شود ،این ماده سرمایه گذار
خاجی را شامل «اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با است اده از سرمایه با
منشاء خارجی که مجوز سرمایه گذاری مویوع ماده ( )6را اخذ نموده باشند ،تعریف کرده
است .توجه به بکارگیری از م هوم «اشخاص حقیقی یا حقوقی» در تعریف سرمایه گذار
خارجی نشان می دهد که قانونگذار حتی برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران
موافقت نکرده است که به اتباع خارجی حق استمال

غیر منقول داده شود

610

ت و حتی

اشخاص حقیقی هم نمی توانند ماله زمین و سایر اموال غیر منقول شوند .علیرغم تصریح
قانون تشویق و حمایت به شرحی که در باال ذکر آن رفتت در ماده ( )81آیین نامه همان
قانون آمده است که« ،در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت
ایرانی گردد ،تمله زمین به نام شرکت متناسب با طر سرمایه گذاری به تشخی

سازمان

مجاز می باشد».
 -610برای اطالع بیشتر در این خصوص رجوع کنید به ،نیاکی جع ر ،ممنوعیت استمال
حقوقی ،شماره بیست و سوم ،تابستان  ،0877ص ص .000-017

اموال غیر منقول توسط بیگانگان ،مجله

راهراً ماده ( )81آیین نامه تالش کرده است تا با استعانت از قانون راجع به بت شرکت ها
که در تاریخ ( )0خرداد  0802به تصویب رسیده است ،خالء ناشی از جهت گیری روشن و
ش اف در خصوص مالکیت اموال غیر منقول (زمین) را برای سرمایه گذاران خارجی در ایران
برطرف نماید .این خالء به طور عمده ناشی از تساد نگرش در جهت گیریهای توسعه ای
کشور و تاکید این سیاست های توسعه ای بر جلب و جذب سرمایه گذاریهای خارجی برای
مشارکت در رشد و توسعه اقتصاد کشور ،به ویاه در سالهای اخیر ،و محدودیت قانونی و
مقرراتی موجود برای رفع دغدغه های سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت در یه محیط
اقتصادی مطلوب و کم ریسه برای سرمایه گذاری است.
در ماده یه ( )0قانون راجع به بت شرکت ها مصوب  0802آمده است که «هر شرکتی که
در ایران تشکیل و مرکز ا لی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است ».در عین حال
در تبصره سه ( )8ماده ده ( )02این قانون آمده است که« :در مورد بت شرکتهای خارجی
 ،ماده پانزده ( )02آیین نامه قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب  03دی ماه
 0882رعایت خواهد شد .618در ماده پانزده ( )02آیین نامه قانون مذکور تصریح شده است
که« :موسساتی که مرکز ا لی آنها در خار از ایران است فقط به نسبت سرمایه منتقل شده
به ایران حق ال بت پرداخت خواهند نمود»611.
در خصوص ماده یه ( )0قانون بت شرکت ها که تا تاکید می کند هر شرکتی که در ایران
تشکیل و مرکز ا لی آن در ایران باشد ،یه شرکت ایرانی محسوب می شود ،این سوال
مطر می شود که آیا یه شرکت خارجی چنانچه در ایران به بت برسد و مشمول این
 -618قانون راجع به بت شرکت ها ،مصوب 0802/8/0
 -611آیین نامه اجرا ی قانون جلب و حمایت سرمایه در خارجی ،مصوب 0882/3/6

تعریف شود ،آیا از حقوق و مزایای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاران خارجی در مورد
نقل و انتقاالت سرمایه و به ویاه تاکید بر تعبیه مکانیزم های حل و فصل انتقاالت در ارجاع
به داوری بین المللی برخوردار خواهد بود یا خیر؟
به عبارت دیگر آیا یه شخ

حقوقی ایرانی و یا یه شرکت ایرانی (دارای سهامدار یا ساکن

خارجی) می تواند برای حل و فصل اختالفات احتمالی خود با هر طرف ایرانی اعم از حقیقی
یا حقوقی  ،و همچنین بخش خصو ی و یا دولت ،دادگاههای بین المللی را به جای محاکم
داخلی و قانون ایران انتخاب و به آن دادگاه ها مراجع نماید؟
این در حالی است که بر پایه م اد مصر در بند سه ( )8ماده ( )02قانون بت ،ترتیب بت
شرکتهای خارجی را در داخل ایران از شمول مقررات بت برای شرکتهای ایرانی دارای
تابعیت ایرانی مست نی نموده است و آن را مشمول مقررات ذکر شده در ماده پانزده ()02
آیین نامه قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی نموده است .در این ورت حق ال بت
این دسته از شرکت ها رفاً محدود و منحصر به میزان یا نسبت سرمایه منتقل شده به
ایران خواهد بود.
همانطور که مالحظه میشود ،اگرچه می توان این دسته از شرکتهای خارجی که در ایران
به بت میرسند را ،براسا

ماده یه ( )0قانون بت شرکت ها ،یه شرکت ایرانی محسوب

نمود ،لیکن این قانون در مورد ترتیبات رفتاری و حقوقی این دسته از شرکتها سکوت
نموده است.
از طرفی در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب  0876و در بند (ب) از ماده یه ()0
آمده است که« ،داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد

موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد ».در عین حال در بند یه ()0
از ماده  0این قانون قلمرو اجرای این قانون را به این شر تعریف می کند که «داوری
اختالفات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کاال و خدمات ،حمل و نقل،
بیمه ،امور مالی ،خدمات مشاوره سرمایه گذاری و همکاریهای فنی ،نمایندگی ،حق العمل
کاری و پیمانکاری و فعالیت های مشابه مطابق مقررات این قانون است».
در عین حال بند سه ( )8در ماده  86این قانون تحت عنوان سایر مقررات آمده است که،
«در ورتی که در معاهدات و توافق های فی مابین دولت جمهوری اسالمی ایران و سایر
دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای مویوع این قانون مقرر شده باشد ،همان
ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود»612.
چنانچه بتوانیم م اد بند (ب) از ماده یه قانون داوری تجاری بین المللی را به عنوان یه
عنصر تکمیل کننده قانون سرمایهگذاری خارجی و قانون بت شرکت ها ملحوا نماییم،
آنگاه نقش «تابعیت» به عنوان یه عنصر محوری مطر خواهد شد .به عبارت دیگر حتی
اگر شرکتی خارجی در ایران به بت برسد و به عنوان یه شرکت ایرانی محسوب می شود،
در ورتی میتواند از حقوق و مزایای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاران خارجی
برخوردار شود که عالوه بر داشتن مجوز ماده ( )6این قانون ،دارای ارکانی باشند که دارای
تابعیت غیر ایرانی باشند.
بر این اسا

می توان استدالل کرد که برداشت های متناقض مطروحه در مواردی نظیر حق

مالکیت بر زمین در پروژههای سرمایه گذاری خارجی ،حق ارجاع به داوری بین المللی و

 -612قانون داوری تجاری بین المللی ،مصوب 0876/7/06

همچنین بهره مندی از حقوق بازگشت سرمایه و عایدات آن به خار از کشور و نظایر آن،
دارای ریشههای مت اوت ناشی از احاله و ارجاع مویوع به مواد و م اد متعدد این قوانین
است .لذا بنظر میرسد ایجاد یکپارچگی در متن و برداشت ها پیش نیاز رفع چنین تعاریاتی
باشد.
بدیهی است چنانچه بخواهیم جذب و جلب سرمایه های مستقیم خارجی را به شر و م اد
سیاست گذاری مندر در ماده یه و دو قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و به
م ابه اولویت های توسعهای کشور برای بخشهای توسعهای کشور در دستور قرار دهیم ،باید
به ورت دقیق و ش اف این مواردی که دارای ا ر مهم و قطعی بر ایجاد محیطی مطلوب
برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است  ،و موجب ش اف شدن رویه ها و ترتیبات
حاکم و بنیادین بر ایجاد امنیت برای سرمایهگذاران خارجی خواهد شد ،را تبیین کنیم.
یکپارچه سازی قوانین موجود در این حوزه ها و تعریف یه وحدت رویه میتواند مانع از بروز
برداشت های مت اوت و بعساً متناقض در این خصوص میشود .مویوع مالکیت بر اموال غیر
منقول ،به ویاه زمین ،توسط سرمایه گذاران خارجی در ایران و مویوع نظام رسیدگی به
اختالفات و حل و فصل آنها

616

در حقوق داخلی و قانون و آیین نامه تشویق و حمایت

سرمایهگذاری خارجی تا حدود زیادی ،به طور یکسان ،از عدم ش افیت رن می برند.
همانطور که مالحظه میشود ،در هر دو مورد فوق ،مالکیت و حل و فصل اختالفات ،اگرچه
قانون و آیین نامه تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تالش کرده است تا این معسل
حقوقی را حل و فصل کند ،اما نتوانسته است به ورت

ریح ،غیر ابهام آور و غیر

 -616در فصل بعدی به رهیافت قوانین کشور به نظام حل و فصل اختالفات با سرمایه گذاران خارجی می پردازیم.

ت سیرپذیر ،تصویر واحدی از آن هم در نزد مسدولین ذیربط داخلی ،شرکای داخلی سرمایه
گذاران خارجی و هم در منظر سرمایه گذاران خارجی پدید بیاورد .لذا توجه ویاه برای
ا ال ساختاری و بنیادی این مول ه تعیین کننده برای حسور سرمایه گذاران خارجی در
ایران یروری است.

توصيه هاي اصالحي مالکيت خارجي :

 -0همانگونه که در بح

و تو یههای مربوط به «نظام پذیرش و سازمان مسدول» سرمایه

گذاری خارجی در کشور طر شد ،لزوم وجود فهرست من ی و محدود در رژیم عام سرمایه
گذاری خارجی یروری به نظر میرسد .در رهیافت فهرست من ی که حسور و مشارکت
سرمایهگذاران خارجی در آنها ممنوع خواهد بود ،ممنوعیت مالکیت بر زمین در نوار مرزی
باید تصریح شود .شعاع نوار مرزی حسب تعریف مستقلی که در رژیم عام سرمایه گذاری
کشور خواهد آمد ،تعیین و اعالم خواهد شد.
در فهرست محدود ،که حسور سرمایهگذاران خارجی و مالکیت سهمی آنها در آن فهرست،
تعریف و تحدید شده است ،و چنانچه در رژیم عام سرمایه گذاری کشور آمده باشد ،اعمال
محدودیت مالکیت بر زمین ،عالوه بر حوزه های جهرافیایی (مرزی) ،میتواند در بخشهای
اقتصادی خاص یا مناطق ویاهایی نظیر مناطق آزاد ،مناطق شهری ،مناطق روستایی و یا
م الً حوزه های کشاورزی تعریف و به راحت بیان شود.
 -0به غیر از موارد ذکر شده در فهرست من ی و فهرست محدود ،ایجاد هرگونه ممنوعیت یا
محدودیت در مالکیت بر اموال غیر منقول ،به ویاه زمین ،ممنوع خواهد بود و بر این اسا

اشخاص (حقیقی و حقوقی) غیر ایرانی که در ایران سرمایه گذاری خواهند کرد  ،و مشمول
تعریف سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهند شد ،اجازه خواهند داشت تا اموال غیر
منقول ،شامل زمین ،را متناسب با پروژههای سرمایهگذاری خود در قلمرو جمهوری اسالمی
ایران ماله شوند و یمن کاربری موردنظر در پروژه خویش ،از آن به عنوان دارایی قابل
تودیع و و یقه است اده نمایند.
 -8در قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی به

راحت مویوع بند ()0

پیشنهادی در گردد و در تبصره های آن تاکید شود که انتقال حقوق مالکیتی بر اموال غیر
منقول به سایر سرمایهگذاران خارجی و در ورت استمرار فعالیت های مرتبط با پروژه-
جانشینی -با اجازه سازمان سرمایه گذاری مجاز خواهد بود.
در عین حال در تبصره دیگر باید تاکید شود (به ویو ) که در ورت اتمام و یا خاتمه
فعالیت های پروژه سرمایه گذاری خارجی و خرو سرمایه گذار خارجی ،نقل و انتقاالت و
فروش اموال غیر منقول به ویاه زمین ،به ارزش بازاری -تجاری و رفاً و محدود به اتباع
دارای تابعیت ایرانی مجاز خواهد بود.
 -1چنانچه بر پایه فهرست محدود (مندر در بند یه فوقاالشعار) برخی از مناطق یا
بخشهای اقتصادی با محدودیت مالکیت بر اموال غیر منقول ،شامل زمین ،مواجه شوند،
اجازه اجاره زمین متناسب با طول عمر یه پروژه تا پایان دوره بهره برداری مندر در
قراردادهای مبتنی بر ترتیبات قراردادی و همچنین اجاره بلند مدت ( 11ساله) به سرمایه
گذاران خارجی داده شود .بدیهی است در این مورد هم شروط جانشینی مندر در بند ()8
فوق االشعار باید ذکر و تصریح شود.

 -2از آنجایی که تصریح مندر در م اد مواد قانون مدنی ایران به ویاه ماده ( )3آن و سایر
مواد مرتبط بر حقوق اتباع خارجی است ت و با تعریف سرمایه گذاران خارجی منطبق نیستت
و مشمول برداشت های متناقض است ،لذا باید یمن ا ال و تعبیه تو یه های ا الحی
چهارگانه فوق االشعار ،تصریح شود که کلیه قوانین و مقررات ذیربط گذشته که به گونه ای
مشمول جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی حذف و بال ا ر خواهند شد.
 -6محدودیت های مقرر در تبصره ذیل ماده ( )0قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری
خارجی ،به ویاه واژه سرمایهگذار خارجی که با رویکردهای تعریف شده این واژه در ماده ()0
در تناقض بود و این تناقض در ماده  81آیین نامه اجرایی آن هم استمراریافته است ،حذف
شود.
 -7ماده  81آیین نامه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی حذف شود.
 -3یکی از ابهامات اساسی که در تعریف سرمایه گذاری خارجی و در ماده ( )0قانون تشویق
و حمایت آمده است ،تسری تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با است اده از سرمایه با
منشاء خارجی است .در این مورد معلوم نیست که آیا یه ایرانی با منشا سرمایه خارجی
چنانچه در ایران سرمایهگذاری نماید و براسا

ماده ( )0قانون مشمول تعریف سرمایه گذار

خارجی شود ،آیا مشمول ترتیبات تعریف شده در حقوق مالکیت اموال غیرمنقول و
محدودیت ها و ممنوعیت های مندر در فهرست ها خواهند شد یا خیر؟
در عین حال چنانچه این تعریف را در خصوص سرمایه گذاری ایرانیان با منشاء سرمایه از
خار به م ابه سرمایهگذار خارجی بپذیریم ،آیا مشمول رفتار مبتنی بر ارجاع اختالفات

فیمابین با دولت و یا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و حل و فصل آنها را می توان به
دادگاهها و داوری بین المللی ارجاع داد؟
در ورتی که چنین رفتارهایی دایر بر تسری حقوق سرمایه گذاران خارجی دارای تابعیت
خارجی را به ایرانیان سرمایه گذار با منشاء سرمایه خارجی قابل تسری بدانیم ،آنگاه احتمال
خرو تصنعی سرمایههای ملی به خار و با هدف بازگشت مجدد آنها به داخل 617را شاهد
خواهیم بود.
به منظور احتراز از این پدیده (خرو و بازگشت مجدد) ،باید در قانون تشویق و حمایت
سرمایهگذاری خارجی به ویو تصریح شود که به جزء در موارد مرتبط با خرو عایدات،
منافع ،سود و ا ل سرمایه وارده و همچنین مالکیت بر زمین که شامل برخورداری از حقوق
یکسان با اتباع خارجی خواهند بود ،در حوزه مرتبط با حل و فصل اختالفات ،رفاً حقوق
داخلی و دادگاههای ملی حاکم خواهد بود.

- Round Tripping

بخش دوم :مراجعه به داوري بينالمللي


حوزه هاي مهم اختالفات

حل و فصل اختالفات تجاری میان دولتها و طرفهای تجاری آنها یکی از مهمترین
مویوعات مورد توجه در حقوق بینالمللی بویاه حقوق سرمایهگذاری خارجی است.
همانگونه که در مطالعات فصل های قبل این مطالعه شاهد بودیم ت و در بخش قبلی نیز به
ان پرداختیم ت نظام حل و فصل اختالفات یکی از پیچیدهترین و مهمترین شاخ های مورد
توجه در قوانین سرمایهگذاری خارجی است .سرمایهگذاران خارجی با عنایت به نقش و
اقتدار دولتها در حوزه فعالیتهای اقتصادی و اعمال اداره به رسیدگیهای حقوقی در مواقع
بروز اختالف ،به دادگاههای داخلی و دولتی اعتماد کمتری دارند.
هیچ سرمایهگذار خارجی حایر نخواهد بود تا برای حل و فصل اختالفات حتی با اشخاص
حقیقی و حقوقی داخلی و همچنین دولتها ،به دادگاههای طرف معامله خود مراجعه کند.
آنها ترجیح میدهند به دادگاههایی مراجعه کنند که به دولت میزبان سرمایه وابسته
نباشد ،613از تخص

و دانش موردنیاز برخوردار باشد و به دادخواستهای حقوقی به سرعت

رسیدگی کند .در این میان نقش بیطرفی دادگاهها از همه مهمتر است و مورد توجه
سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای چندملیتی برای حسور درازمدت در بازارهای هدف خود
میباشد.
به طور طبیعی هر قرارداد تجاری -اقتصادی میتواند منشاء اختالفنظر باشد .این اختالف
میتواند از مراحل ت سیر م اد قراردادها تا احتمال بروز نق

رفتاری از طرف هریه طرفین

 -613کربالیی امینی ،سنا« ،مراجعه به داوری بینالمللی در دعاوی دولتی» ،ماهنامه کانون ،شماره  017و 0818 ،013

قرارداد رخ دهد.

رفنظر از زمینههای حدو

اختالفات در معامالت تجاری و پروژههای

سرمایهگذاری ،توجه به م اد مندر در قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و
آییننامه آن نشان میدهد که چه مواردی وجود خواهند داشت که قرار است که تحت این قانون
عمل شود ،و یا تحت تسمین این قانون قرار بگیرند ،و یا تحت این قانون قابلیت اجرایی داشته
باشند ،و در آنها احتمال بروز اختالف خواهد رفت.
قبل از آن که به مواردی در قانون و آییننامه ذیربط تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
بپردازیم که میتواند زمینهساز اختالف شود ،ابتدا میخواهیم به رویکرد این اسناد در
مواجهه با بروز اختالفات اشاره بنماییم .در ماده ( )01قانون تشویق آمده است که" ،اختالف
بین دولت و سرمایهگذاران خارجی در خصوص سرمایهگذاریهای مویوع این قانون چنانچه
از طریق مذاکره حل و فصل نگردد ،در دادگاههای داخلی مورد رسیدگی قرار میگیرد ،مگر
آن که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایهگذاری با دولت متبوع سرمایهگذاری خارجی در
مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختالفات توافق شده باشد".
از جمله مویوعاتی که در قانون و آییننامه تشویق سرمایهگذاری بسیار به اختصار برگزار و
به آن پرداخته شده است ،مویوع حل و فصل اختالفات است .بر پایه م اد ماده (، )01
ترجیح ا لی در حل و فصل اختالفات میان دولت و سرمایهگذار خارجی ،دادگاههای داخلی
است .بر پایه م اد ذیل این ماده که به نحوه رویکردهای مندر در موافقتنامههای دوجانبه
سرمایهگذاری به عنوان مرجع شناسایی شیوه حل و فصل اختالفات اشاره میکند ،نقش
موافقتنامههای دو یا چندجانبه بینالمللی از اهمیت باالیی برخوردار میشود.

بنظر میرسد با توجه به محدودیتهای مندر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای
ارجاع اختالفات میان دولت و سرمایهگذاران خارجی ،به دادگاههای بینالمللی ،تدوین
موافقتنامههای سرمایهگذاری تا حدود زیادی راه گریزی برای برون رفت از این
محدودیتها ،که مانع تحر

اقتصادی در سطخ بینالمللی خواهد بود ،شده است .لذا نقش و

محتوی این موافقتنامه هم از منظر سرمایهگذاران خارجی و دولتهای متبوع آنها و هم از
نظر گردش کار نهادی داخلی برای الزام به حسور در مراجع بینالمللی رسیدگی به اختالفات
از اهمیت باالیی برخوردار است  ،که در فصل سوم به ان پرداختیم.
اینه مروری بر م اد قانون آییننامه تشویق سرمایهگذاری خارجی میکنیم که میتواند
منشأ بروز اختالف و لزوم رسیدگی به آن باشد .در بند (ب) از ماده ( )8که در خصوص
روشهای نظام پذیرش سرمایهگذاری خارجی اشاره دارد به انواع سرمایهگذاریها در قالب
ترتیبات قراردادی میپردازد .این روشها شامل «مشارکت مدنی»« ،بیع متقابل» و «ساخت
و بهرهبرداری و واگذاری» خواهند بود.
این دسته از روشهای قراردادی که در پروژههای زیربنای -توسعهایی و یا طر های با
مالکیت دولتی احتمال بروز دارد ،عمدتاً از سوی دولتها واگذار میشود و همانطور که گ ته
شد ،تحت عنوان «ترتیبات قراردادی» و یا روشهای مشارکت عمومی -خصو ی )(PPP
قابل طبقهبندی است .لذا م اد این قراردادها و حسن اجرا و انجام آن و ای ای تعهدات هریه
از طرفین میتواند ،محل مناقشه باشد.
لذا م اد بند (ب) از ماده  8آ یننامه این قانون که دوباره بر شیوههای پذیرش در چارچوب
ترتیبات قراردادی که عمدتاً یه طرف قرارداد آنها دولت خواهد بود ،میتواند منشأ بروز

اختالفات و لزوم توجه و رسیدگی به آن باشد .در عین حال م اد ماده ( )1قانون تشویق که
تصریح میکند ،سرمایهگذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت
مگر برای منافع عمومی ،به موجب فرآیند قانونی ،به روش غیرتبعیضآمیز و در مقابل
پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایهگذاری بالفا له قبل از سلب
مالکیت ،و م اد بند ( )1از ردیف (الف) ماده ( )1آیین نامه که بر حق دریافت غرامت در
ورت ملی شدن مالکیت تاکید میکند ،میتواند منشأ بروز اختالف گردد.
در م اد ماده ( )1آییننامه قانون تشویق که بر نحوه انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی
تعیین شده در قراردادهای «ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری» اشاره میکند ،و ماده ( )02آن
که نحوه واگذاری حقوق مالکانه سرمایهگذاری خارجی به موسسه تامین کننده منابع مالی
طر مویوع سرمایهگذاری میپردازد ،و همچنین ماده ( )00این آییننامه که به تسمین
خرید کاال و خدمات تولید شده توسط دولت یا دستگاه دولتی در شرایطی که دولت یا
دستگاه دولتی خریدار انحصاری آن کاال و خدمات تولید شده توسط سرمایهگذاران خارجی
است میپردازد ،میتواند منشاء بروز اختالف در خصوص نحوه واگذاریها و یا نحوه و رقم
پرداخت کاالهای مو وف بشود.
در عین حال در حوزه مسا ل مرتبط با نقل و انتقاالت ارزی مندر در م اد مواد (،)00
( )01( ،)08و ( )02قانون تشویق و همچنین و بویاه م اد تبصرههای ( )0و ( )8از ماده ()07
قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری که به لزوم جبران زیان سرمایهگذار خارجی در
ورت ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامههای مالی از سوی دولت خواهد شد ،و همچنین
الزام بانه مرکزی دایر بر تدار

و تأمین معادل ارزی وجوه قابل انتقال مویوع بند (الف)

ماده ( )07قانون ،میتواند موجب و منشاء اختالفات فیمابین سرمایهگذاران خارجی و دولت
گردد.

همانگونه که مالحظه میشود ارجاع اختالفات سرمایهگذاری خارجی در ایران به دادگاههای
بین المللی و داوری نه مطلقاً باز و نه بسته است ،بلکه آن را به ورت محدود و یا تحت
شرایط خاص پذیرفته است .ا ل ( )081قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تاکید میکند
که ،لح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به
تصویب هیات وزیران است و باید به اطالع مجلو برسد .در مواردی که طرف دعوی خارجی
باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلو نیز برسد .موارد مهم را قانون تعیین
میکند.
در خصوص این رهیافت مندر در ا ل ( )081قانون اساسی و همچنین ماده ( )127قانون
آیین دادرسی مدنی ت اسیر متعددی از سوی حقوقدانان و احبنظران این رشته ارا ه شده
است که نشان میدهد ،یمن این که ت سیر واحدی از این ا ل وجود نداشته باشد ،بلکه
عمالً انجام ترتیبات قراردادی و یا هرگونه طر های سرمایهگذاری خارجی که با دولت یا
دستگاههای بر پایه قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی منعقد میشود را
ت سیرپذیر و مبهم جلوه دهد.

611

بدیهی است رویکرد قانونی در خصوص هر یه از مول ه

های فوق که برشمردیم  ،و به طور ویو می تواند منشاء بروز اختالف و مناقشه باشد ت هم
قانون و ایین نامه اجرایی سرمایه گذاری خارجی کشور هم سایر متون حقوقی باال دستی
باید مویع وایح و ش افی داشته باشند.


مناقشه در نحوه ارجاع به داوري بينالمللي

همانطور که در بخش قبلی به ت صیل در خصوص تعارض نگرشی و رهیافتی موجود در
قوانین ذیربط داخلی و قانون سرمایه گذاری بح

کردیم ت مویوع ارجاع به داوری بین

المللی در مناقشات احتمالی برخواسته از طر های سرمایه گذاری خارجی ت در واپسین
 -611کربالیی امینی ،منا« ،مراجعه به داوری بینالمللی در دعاوی دولتی» ،همان .

تحلیل ت با ارجاع به موافقت نامه های دو جانبه سرمایه گذاری ت بعنوان یه مکانیزم ماشه ،
اما شکننده  ،بدنبال رفع این معسل حقوقی  -ساختاری بر امده است .در همان مباح

،

نشان دادیم که حتی ارجاع محض به موافقت نامه های سرمایه گذاری ت تا چه حد مورد
اختالف میان احبنظران این رشته پدید اورده است.
بدون آنکه بخواهیم یکبار دیگر به طر مبسوط نظریههای متعارض حقوقدانان در خصوص
این ا ل از قانون اساسی و مواد ذیربط ان در قانون و ایین نامه سرمایه گذاری خارجی
بپردازیم ،که در جای خود قابل توجه و اعتنا است ، ،622الزم دیدیم تا به طر یکی از
مصادیق عینی و شاید آخرین مورد آن ( ، )0812در خصوص حل وفصل اختالفات سرمایه
گذاری و ارجاع ان به داوری ،رخ داده است ،و مطابق با متن کامل حکم  ،اشاره نماییم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب شکایت و گردش کار تقدیمی از سوی سازمان
بازرسی کل کشور مویوع درخواست ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره  /063610ت
 86121ها مورخ  0832/00/06در مورد تجویز ارجاع اختالف سازمان منطقه آزاد کیش در
قرارداد با آقای خدایار علمبیگی (مویوع ارایی موسوم به گل شرق) به شر ذیل انشاء رای
نموده است:
الف -مصوبه هیات وزیران در تجویز ارجاع موضوع به داوری
 -622برای اطالع بیشتر در خصوص این نظریههای متعارض رجوع کنید به:
 شهابی ،مصط ی ،داوری و قانون اساسی ،انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی87 ،
 جنیدی ،لعیا ،قانون حاکم بر داوریهای تجاری بینالمللی ،نشر دادگستر0873 ،
 حیدرزاده ا ل ،محمد ،داوری در حقوق ایران ،نشر دادگستر0872 ،
0830 ،72-70
 امام ،فرهاد« ،مجموعه مقررات نحوه عملکرد شرکتهای فراملی» ،دانشکده حقوق دانشگاه تهران،
 اسکینی ،ربیعا« ،اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بینالمللی» ،نشریه دانشکده حقوق دانشگاه
02-02
تهران،0861 ،
 امیر معزی ،احمدی ،داوری بینالمللی در دعاوی ،نشر دادگستر0837 ،
 عابدی ،محمدتقی « ،الحیت قسایی و الحیت داوری» ،مجله حقوقی مرکز امور حقوق بینالمللی ریاست جمهوری،0810 ،
071-013

هیات وزیران در جلسه مورخه

به استناد اصل یک صد و سی و نهم قانون اساسی تصویب

80/ /

مینماید« :سازمان منطقه آزاد کیش مجاز است هرگونه اختالف نظر در تفسیر و اجرای قرارداد شماره

-

 0/ / 80 - 8و متمم آن با آقای خدایار علم بیگی را در صورتی که در چارچوب قوانین و مقررات
مناطق آزاد تجاری -صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط حل و فصل نگردد ،به داوری ارجاع نماید».
ب :موضوعات مهم در قرارداد شماره

/

8

مورخ 8 / / 0

و متمم آن:

) به موجب قرارداد مذکور یک قطعه زمین حدوداً به مساحت  555متر مربع از اراضی واقع در جزیره کیش
از طرف سازمان منطقه آزاد کیش به آقای خدایار علم بیگی جهت اجرای طرح «گل شرق» به شرح کاربری و
مشخصات مندرج در ماده ( ) قرارداد در ازای

میلیارد تومان در اقساط  5ساله که اولین قسط آن سه

سال بعد از بهرهبرداری خواهد بود ،واگذار میگردد و در ماده ( ) قرارداد مذکور ،مرجع حل اختالف «اتاق
تجارت بینالمللی پاریس» تعیین میشود.
 در قرارداد مذکور خریدار متعهد می شود حداکثر ظرف مدت شش ماه از زمان انعقاد قرارداد کلیهاقدامات الزم جهت تأمین مالی اجرای کامل پروژه را نهایی کرده و مراتب را رسماً همراه با اسناد مثبته قابل
قبول به سازمان مذکور ارائه نماید .همچنین پیشبینی شده است ،عدم اقدام الزم از سوی خریدار در این
زمینه موجب کان لم یکن شدن قرارداد میگردد .ضمن آن که طرفین نیز حق هرگونه ایراد و اعتراض را از
خود سلب نمودهاند.
 حسب اعالم مدیرعامل منطقه آزاد کیش (در نامه شماره 5 / 8قرارداد در سال 8

/م مورخ

 ،) 8 / /طرف

حقوق و تعهدات خود را به شرکتی که در کیش به ثبت رسیده منتقل کرده است.

بررسی های معموله حاکی است که شرکت مذکور کالً متعلق به اتباع خارجی (آلمانیها) میباشد .این در
حالی بوده است که مطابق تبصره ( ) ماده ( ) قانون مناطق آزاد فروش زمین مطلقاً به اتباع خارجی ممنوع

میباشد.
 -سازمان منطقه آزاد کیش طی اخطاریه مورخ 8 / / ۱

(با توجه به گذشت شش سال و سه ماه از

تاریخ انعقاد قرارداد و عدم تحقق مفاد ماده آن) کلیه قراردادها و الحاقیهها را فسخ مینماید.
 -0طرف قرارداد آقای خدایار علم بیگی (شرکت متعلق به اتباع خارجی) با توسل به ماده ( ) قرارداد مورد
نظر با مراجعه به اتاق تجارت بینالملل پاریس و رفع اختالف را خواستار شده است.

ج) نتیجهگیری:

در قرارداد فی مابین سازمان منطقه آزاد کیش و آقای خدایار علم بیگی ،مرجع حل اختالف «اتاق تجارت
بینالمللی پاریس» تعیین شده است ک ه پس از بروز اختالف ،هیات وزیران ارجاع اختالف به داوری را
تصویب میکند .این در حالی است که:
اوالً :در اصل ۱

قانون اساسی و ماده  0قانون آئین دادرسی مدنی دعوا راجع به اموال عمومی قابل

ارجاع به داوری نیست مگر این که ارجاع به داوری در دعوای مذکور قبالً به تصویب هیات وزیران و در
موارد مهم به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده باشد .شرط مذکور در قانون اساسی و آیین دادرسی هم
به داللت موقعیت (آمره بودن هر دو قانون) و هم به داللت اهمیت موضوع و سیاق کالم ،شرط صحت است نه
شرط نفوذ ،ضمن آن که اساساً بحث نفوذ قاعده نیست و در مواردی جاری است که قانون تصریح کرده
است .بنابراین اگر قرار باشد اختالف ناشی در یک قرارداد به داوری ارجاع شود ،الزم است نخست مجوز آن
(حسب مورد) از هیات وزیران یا مجلس شورای اسالمی صادر شود و نمیتوان اول داوری را در قرارداد شرط
کرده و بعد از چند سال ،مجوز آن از مراجع مذکور درخواست شود.
ثانیاً :مطابق بند (ب) ماده ( ) قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب

/ /

« :داوری بینالمللی عبارت

است از این که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد» و

از سوی دیگر قلمرو اجرای داوری بینالمللی به موجب بند ( ) ماده ( ) ناظر به «اختالفات در روابط تجاری
بین المللی اعم از خرید و فروش کاال و خدمات ،حمل و نقل ،بیمه ،امور مالی ،خدمات مشاورهای،
سرمایهگذاری و همکاری فنی ،نمایندگی و حقالعمل کاری و پیمانکاری و فعالیتهای مشابه» میباشد .از
این رو قرارداد واگذاری اراضی دولت واقع در کیش به آقای علم بیگی نه از مصادیق اختالفات در روابط
تجاری بینالمللی است و نه طرف قرارداد غیر ایرانی بوده تا اختالفات فیمابین قابل ارجاع به داوری
بینالمللی بوده باشد.
ثالثاً :پذیرش یک مرجع بینالمللی برای حل و فصل خصومت بین دولت جمهوری اسالمی و تبعه خود با
«نظم عمومی» در تعارض آشکار است .همین مساله نیز موجب شده است ،قانونگذار در ماده  0قانون
آیین دادرسی مدنی تصریح نماید« :در مورد معامالت و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ،تا زمانی
که اختالفی ایجاد نشده است ،طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختالف
حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیت باشند که طرف معامله دارد و
هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانون باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بالاثر خواهد بود».
مسلماً در جایی که تعیین داور خارجی که دارای تابعیت فرد طرف قرارداد تبعه ایران است ،مورد پذیرش
واقع نشده( ،با توجه به قیاس اولویت) تعیین داور خارجی در دعاوی بین فرد ایرانی و دولت ایران غیر قابل
قبول است.
در حالی که با توجه به این که در قرارداد مورد بحث قبل از تصویب هیات وزیران مرجع داوری برای حل
اختالف اتاق تجارت بین الملل پاریس تعیین شده و هیأت وزیران نیز بدون توجه به معاذیری که در فوق
بدان اشاره شد ،این امر را پذیرفته است ،لذا اقدام و تصمیم فوق مغایر با قانون و نظم عمومی میباشد.
شایسته است در اجرای تبصره ( ) بند (د) ماده ( ) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور دستور
فرمایید موضوع با توجه به اهمیت ،خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و با

ابطال مصوبه مذکور ،این سازمان را نیز از نتیجه مطلع نمایند.

در پاسخ به شکایت مذکور ،سرپرست امر تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات
دولت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارا ه الیحهایی در دفاع از مصوبه مورد شکایت
توییح داده است که:
) یکی از ایرادات مطروحه در متن شکوائیه این است که با وجود ممنوعیت مطلق فروش زمین به اتباع خارجی در
تبصره ( ) ماده ( ) قانون چگونگی اداره منطقه آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسالمی ایران ،اراضی موضوع
قرارداد به شرکتی که در کیش به ثبت رسیده و کل سهم آن متعلق به اتباع خارجی (آلمانیها) میباشد ،واگذار
گردیده است.
صرفنظر از ماهیت ادعا ،با عنایت به این که مفاد تصویب نامه مورد شکایت منطوقاً و مفهوماً داللتی راجع به تملک
اراضی در مناطق آزاد ندارد ،لذا پاسخگویی به ادعای یاد شده غیرضروری است.
) ایراد مطروح دیگر در متن شکوائیه این است که مطابق اصل ( ) ۱قانون اساسی و ماده (  ) 0قانون آیین
دادرسی مدنی دعوای راجع به اموال عمومی قابل ارجاع به داوری نیست مگر این که به ارجاع به داوری در دعوای
مذکور قبالً به تصویب هیات وزیران یا مجلس شورای اسالمی (حسب مورد) برسد و به اصطالح شرط مذکور در قانون
اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی شرط صحت است نه شرط نفوذ و چون هنگام انعقاد قرارداد در سال 8
درج شرط داوری در آن مجوزی از هیات دولت اخذ نشده و در واقع این مجوز در سال 80

و

یعنی چهار سال پس از

انعقاد قرارداد توسط هیات دولت صادر شده است ،لذا تصویب نامه خالف قانون صادر گردیده است .این ایراد وارد
نیست زیرا:
اوالً :نه در اصل ( ) ۱قانون اساسی و نه در ماده (  ) 0قانون آیین دادرسی مدنی هیچ اشاره صریح یا ضمنی به این
مطلب نشده که مجوز ارجاع به داوری لزوماً باید قبل از درج شرط ارجاع امر به داوری در قرارداد اخذ شود .آنچه
اهمیت دارد و مورد حکم قانونگذار در این احکام قانونی فوقالذکر است ضرورت کنترل ارجاع امر به داوری در

ارتباط با اموال عمومی از سوی حاکمیت (دولت یا مجلس) میباشد ،نه تقدم یا تأخر صدور اجازه نسبت به این
موضوع ،هنگامی که اجازه انجام امری در اختیار دولت است ،چه تفاوتی میکند که این اجازه قبالً داده شده یا بعداً
صادر گردد.
ثانیاً :آنچه در اصل ( ) ۱قانون اساسی و ماده (  ) 0قانون آیین دادرسی مدنی موکول به اجازه دولت یا مجلس
شده است « ،ارجاع عملی اختالف به داوری» یا به تعبیر دیگر اجرای شرط داوری است نه اصل «درج شرط در
قرارداد» .بنابراین حتی اگر ایراد لزوم اخذ قبلی مصوبه وارد فرض شود ،از آن جا که در پرونده حاضر پیش از ارجاع
عملی دعوا به داوری این مجوز اخذ و صادر شده است ،لذا در این جهت هم ایرادی بر مصوبه دولت وارد نیست.
ثالثاً :درج شرط داوری در قرارداد به ویژه هنگامی که در آن تصریح میشود که این امر «با رعایت قوانین و مقررات
ایران صورت گیرد» بالاشکال بوده و هیچ مغایرتی با اصل ( ) ۱قانون اساسی ندارد ،با توجه به این که در صدر ماده
( ) قرارداد شرط داوری اتاق بازرگانی پاریس موکول به رعایت قوانین و مقررات ایران شده است ،لذا ادعای انطباق
مصوبه با قوانین و مقررات فاقد دلیل و بالوجه است.
 در متن شکایت تصریح شده است که چون مطابق بند «ب» ماده ( ) قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب/ /

داوری بینالمللی عبارت است از این که« :یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب

قوانین ایران تبعه ایران نباشد» و اختالف نظر بین دولت ایران و شرکت ایرانی است ،لذا موضوع از شمول قانون یاد
شده خارج بوده و قابلیت ارجاع به داوری بینالمللی (اتاق بازرگانی پاریس) را نداشته است ،ضمن این که قلمرو
اجرایی این قانون منحصر به اختالفات تجاری است در حالی که اختالف ناشی از قرارداد واگذاری اراضی دولت واقع
در کیش به آقای علم بیگی از مصادیق اختالف تجاری به شمار نمیرود.
اوالً :در هیچ یک از مفاد قرارداد با تصویب نامه صراحتاً یا ضمناً نیامده است که اختالف موجود مشمول قانون داوری
تجاری بینالمللی است تا در نتیجه آن بند «ب» ماده ( ) قانون داوری تجاری بینالمللی حسب نظر سازمان بازرسی
کل کشور قابل اعمال باشد.

ثانیاً :هنگامی که موضوعی به داوری مرجعی خارجی یا بینالمللی ارجاع میشود ،این امر لزوماً به معنای شمول قانون
داوری تجاری بین المللی بر آن نیست ،زیرا حسب قوانین موجود از جمله مقررات آیین دادرسی مدنی در باب داوری
طرفین ایرانی می توانند اختالف خود را به داوری مرجعی خارجی مثل اتاق بازرگانی بینالمللی پاریس ارجاع نمایند.
به تعبیر دیگر از حیث ارجاع به داوری خارجی در قانون آیین دادرسی مدنی و یا سایر قوانین جزء در فرض ماده
( ( ) 0که ناظر بر ممنوعیت التزام به داوری اتباع طرف قرارداد با طرف ایرانی است) هیچ محدودیتی پیشبینی
نشده و لذا در این جهت نیز هیچ ایرادی بر تصویبنامه مورد اشاره وارد نیست.
 آخرین ایراد مطرح شده ادعای «تعارض آشکار تصویب نامه مورد ایراد با نظم عمومی»از حیث پذیرش یک مرجع بینالمللی برای حل و فصل خصومت بین دولت جمهوری اسالمی ایران و تبعه خود
مستنداً به ماده (  ) 0قانون آیین دادرسی مدنی در حالی که:
اوالً :نظم عمومی باید مستند به احکام آمده قانونی باشد و طرح آن به صورت کلی قابلیت استناد ندارد.
ثانیاً :ماده (  ) 0قانون آیین دادرسی مدنی ،همانطور که گفته شد ،ناظر به ممنوعیت طرف ایرانی از پذیرش داوری
افرادی است که دارای همان تابعیت طرف دیگر قرارداد میباشند و این امر ارتباطی به موضوع مطروح ندارد .زیرا در
فرض حاضر تابعیت مرجع داوری (اتاق بازرگانی پاریس) همان تابعیت طرف دیگر قرارداد نیست .ضمن این که حکم
این ماده م عطوف به اختالفات میان ایرانی و خارجی است و در فرض حاضر که راجع به اختالف میان دولت ایران و
تبعه ایرانی است ،موضوعیت ندارد .به عالوه استناد به مدرک ماده (  ) 0یاد شده به قیاس اولویت جهت اثبات این
که تعیین داور خارجی در دعاوی بین فرد ایرانی و دولت ایران غیرقابل قبول است ،فاقد مبنا و مستند قانونی است.
در هر حال از آن جا که در حقوق ایران برای ارجاع امر به داوری جزء محدودیتهای مقرر در ماده (  ) 0قانون آیین
دادرسی مدنی و اصل ( ) ۱قانون اساسی ،محدودیت دیگری پیشبینی نگردیده و حکم مقرر در ماده و یا اصل یاد
شده ه م اساساً مورد تعرض و نقض واقع نشده است ،لذا ایرادی بر تصویبنامه مطروح وارد نیست .بنا به مراتب فوق

رد شکایت مورد استدعاست».

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،در تاریخ یاد شده با حسور روساء مستشاران و بازرسان
شعب دیوان تشکیل شد .پو از بح

و بررسی ،با اک ریت آراء به شر آینده به دور رای

مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مستفاد از اصل ۱

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که مقرر میدارد :صلح دعاوی راجع به اموال

عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطالع مجلس
برسد ،در موا ردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد ،موارد
مهم را قانون تعیین میکند .علی االصول مأموران دولت در زمان انعقاد قرارداد داوری مکلف هستند حسب
مورد مصوبه هیات وزیران یا مصوبه مجلس شورای اسالمی را اخذ کنند .نظر به این که مصوبه معترض عنه
پس از تنظیم قرارداد داوری صادر شده است و مفاد اصل ۱

قانون اساسی در آن رعایت نشده است،

خالف قانون تشخیص داده میشود و به استناد به بند یک ماده  ۱و ماده

قانون دیوان عدالت اداری

ابطال میشود.



ارزيابي و تحليل

همانگونه که مالحظه شد بر پایه رویکردهای مندر در قانون و آییننامه تشویق و حمایت از
سرمایهگذاری خارجی احتمال بروز اختالف فیمابین طرفین ،بویاه دولت و سرمایهگذاران
خارجی ،در حوزههای مختلف وجود دارد .منشاء ا لی بروز اختالف میتواند در ماده ( )8این
قانون که به انواع مختلف روشهای سرمایهگذاری در ایران میپردازد ،ناشی شود .بند (ب) در
ماده ( )8به انواع ترتیبات قراردادی اشاره دارد که عمدتاً در طر های توسعهایی و زیربنایی با

مقیا

بزرگ میان دولت و سرمایهگذاران خارجی در حوزههای باالدستی ن ت و گاز و

پتروشیمی ،احدا نیروگاهها و سدها ،بزرگراهها و حوزههای متک ر حمل و نقل ،مخابرات و
نظایر آن منعقد میشود ،یا شبیه آنچه که در م ال باال (پروژه گل شرق) شاهد بودیم ،در
حوزههای گردشگری احتمال وقوع خواهد داشت.
بر همین اسا

کلیه تعهدات و ورایف هریه از طرفین قرارداد مندر در قرارداد یا

توافقنامه سرمایهگذاری میتواند منشاء بروز اختالف طرفین قرارداد واقع شود و هریه از
آنها به آن مواد مندر در آن و احتمال بروز نقض در ای ای آنها استناد کنند .عالوه بر این
موارد مویوعات مستقلی نیز هستند ،که به خودی خود و براسا

رویکردهای مندر در

قانون آییننامه اجرایی تشویق و حمایت سرمایهگذاری که تعهد عنوان کلی تعهدات یا التزام
دولتها طبقهبندی میشوند ،میتوانند موجبات بروز اختالف را فراهم نمایند ت که مول ه
های ا لی ان را تشریح کردیم.
مویوعاتی نظیر سلب مالکیت و ملی کردن و نحوه پرداخت غرامت (مویوع ماده  1قانون)،
(ماده  1آییننامه بویاه بند ( )1آن) ،نحوه انتقال حقوق مالکانه توسط سرمایهگذاران
خارجی ،بویاه در قراردادهای ساخت و بهرهبرداری ،متسمن انتقال حقوق مالکانه خویش به
شخ

ال  ،اعم از دولت متبوع خویش ،سرمایهگذار جانشین و یا بانه و موسسات مالی و

اعتباری تدار

کننده منابع قریی موردنیاز پروژه با (مویوع ماده  02قانون و ماده 1

آییننامه) ،التزام به خرید انحصاری تولیدات و یا خدمات ناشی از سرمایهگذاری (مویوع
ماده  8قانون و ماده  00آییننامه) به جریان آزاد نقل و انتقاالت بویاه انتقال سود ،عایدات،
منافع و ا ل سرمایه به خار از کشور توسط سرمایهگذار خارجی (مویوع مواد ،08 ،00

 02 ،01و  07قانون و تبصرههای ذیل آن و همچنین مواد متنارر با آن مندر در
آییننامه) ،از جمله ا لیترین مول ههای اختالف برانگیز فیمابین طرفین قرارداد است  ،که
بر پایه تجربیات ارجاع به دادگاههای بینالمللی و یا داوری بینالمللی ،از مصادیق بزرگ
اختالف محسوب میشوند.
لذا تبیین ش اف هریه از مویوعات فوقالذکر در قوانین و آییننامه سرمایهگذاری خارجی
در کشور و یا ویو و تحدید هریه از تعهدات طرفین در هرگونه قرارداد سرمایهگذاری  ،و
همچنین نحوه حل و فصل اختالفات فیمابین از اهمیت باالیی برخوردار است .این رهیافت
یکی از ا لیترین شاخ های مورد توجه سرمایهگذاران خارجی بویاه شرکت بزرگ خارجی
و یا شرکتهای چندملیتی برای حسور در کشور میزبان سرمایه خواهد بود.
یادآوری این نکته یروری به نظر میرسد که این دسته از قراردادها که تحت عنوان ترتیبات
قراردادی در طر های توسعهایی و زیربنایی کشور قابل طر است ،در زمره طر های بزرگ
مقیا

طبقهبندی میشوند که حجم سرمایههای وارده به آن قابل توجه و چشمگیر است و

بر همین اسا

رویکردهای قانونی کشور میزبان در پذیرش آراء محاکم بینالمللی و شاید

قبل از آن پذیرش ارجاع دعاوی به داوری بینالمللی بسیار تعیین کننده خواهد بود.
همانطور که شاهد بودیم در ماده  01قانون تشویق وحمایت ترجیح ارجاع اختالفات فیمابین
دولت و سرمایهگذاران خارجی محاکم داخلی خواهد بود ،مگر آن که در موافقتنامههای
دوجانبه سرمایهگذاری با دولت متبوع سرمایهگذاران خارجی که به ورت قانون درآمدهاند ،
بر شیوههای دیگر حل و فصل اختالفات ت اهم یا توافق شده باشد.
این رویکرد نشان می دهد که رفتار ترجیحی دولت جمهوری اسالمی ایران در ارجاع

اختالفات سرمایه گذاری ،دادگاههای داخلی است که این خود نمی تواند مورد پذیرش
سرمایه گذاران خارجی قرار بگیرد .از طرفی برجسته سازی ترتیبات مقرر در موافقت نامه
های دو جانبه سرمایه گذاری و رجحان آن بر حقوق اساسی داخلی موجب بروز تناقض در
رفتار ملی عام حاکم در قوانین ملی و موافقتنامه های سرمایه گذاری است .در عین حال آن
دسته از سرمایه گذاران خارجی که دولت متبوع آنها با دولت ایران موافقت نامه سرمایه
گذاری الزم االجرا ندارند ،مشمول رفتار تبعیض آمیز خواهند شد .اگرچه این خود عاملی
برای عدم حسور آنها در کشور خواهد شد.
از طرفی شاهد بودیم که ت اسیر متعددی از سوی مراجع حقوقی و دادگاههای داخلی در
نحوه ارجاع اختالفات به محاکم براسا

ا ل  081قانون اساسی وجود دارد ت و عدم احراز

برداشت واحد در خصوص نحوه اقدامات پیشینی و پسینی در مراجعه به داوری بین المللی ت
خود معسلی مساعف در تشدید این ویعیت خواهد بود.
باید توجه داشت که در عمده قراردادهای سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی با
رویکردهای توسعه ایی و زیربنایی و یا طر های بزرگ مقیا

که ذکر آن رفت ،شرط ارجاع

به داوری بین المللی یکی از شروط ا لی و گریزناپذیر است .لیکن رسیدگی و اجماع در
حوزه های اختالفی  ،بویاه اختالف ناشی از الزام دولت برای پذیرش حسور در دادگاههای
بین المللی و مهمتر از آن پذیرش اجرای احکام ادره ناشی از آن ،همانطور که در م ال
پروژه گل شرق شاهد بودیم ،بسیار بح برانگیز و چالش آفرین است.
بعبارت دیگر همانطور که در حکم ادره دیوان عدالت اداری در خصوص پروژه درالذکر
شاهد بودیم ت و بر اسا

این ت سیر ت همه قراردادهای سرمایه گذاری فیمابین دولت و

سرمایهگذاران خارجی که متسمن ارجاع اختالفات به داوری بین المللی است ،باید قبالً
توسط دولت و یا مجلو شورای اسالمی تایید ،تصویب و ابالغ شده باشند .این رهیافت مبین
آن است که هریه از این قراردادها و در مورد هریه از پروژه ها ،بعنوان یه مویوع مستقل
حقوقی محسوب خواهند شد  ،و خود مشمول اخذ مجوزهای اولیه قبل از الزم االجرا شدن ،
از طرف دولت یا مجلو است  ،و بر این اسا

یه مویوع مستقل حقوقی مستلزم اخذ

تاییدیه های پیشینی قانونی است.
از طرف دیگر عدم تصریح اینکه چه مواردی از قراردادهای سرمایه گذاری خارجی مستلزم
اخذ نظر و موافقت مجلو شورای اسالمی (بعنوان یه قانون مستقل برای هر پروژه) و یا
نیازمند اخذ مصوبه هیات وزیران است ،خود محل گ تگو ،اختالف در برداشتها و محل
مناقشه است .اینکه بر پایه ا ل  081قانون اساسی کشور و یا مواد متک ر قانون آیین
دادرسی مدنی  ،بویاه ماده  127آن  ،در شرط تعهد ارجاع به داوری در خصوص اموال
عمومی ناشی از قراردادهای سرمایه گذاری خارجی قابل استماع و پذیرش حقوقی نخواهد
بود مگر آن که قبالً به تصویب مجلو یا دولت رسیده باشد  ،حکایت از پیچیدگی و عدم
ش افیت مواجه حقوقی داخلی با معیارهای مورد پذیرش بین المللی در این خصوص است.
همانطور که شاهد بودیم ماده ( )01قانون سرمایه گذاری هم تالش کرده است تا این معسل
حقوق داخلی با الزامات ناشی از جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی را با ارجاع مویوع حل
و فصل اختالفات به موافقتنامه های دوجانبه سرمایه گذاری حل و فصل نماید ،خود محل
تردید و ابهام است .این رهیافت عالوه بر آن که موجب بروز رفتار غیریکسان و تبعیض آمیز
خواهد شد ،خود منشاء بروز اختالفات وسیعتری خواهد شد که در ورت حدو هر مورد

اختالف قابلیت رهور خواهد داشت.
بدیهی است ابهام در نگرشها و رهیافت های حقوق داخلی و حقوق بین الملل در خصوص
سرمایه گذاران خارجی از طریق ارجاع آنها به موافقت نامه های دو جانبه سرمایه گذاری
قابل رفع نیست و اتخاذ این شیوه مبتنی بر ارجاع ابهامات حقوق اولیه داخلی به تعهدات
انویه بین المللی هم دولت و هم سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت شکننده قرار خواهد
داد .


توصيه هاي اصالحي داوري :

 -0ماده  081قانون اساسی واجد دو ابهام بود .نخست این که لح و دعاوی راجع به اموال
عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در ورتی که طرف دعوی خارجی باشد باید به
تصویب مجلو شورای اسالمی برسد ،و دوم این که این ارجاع به داوری یا لح دعاوی در
موارد مهم داخلی نیز باید به تصویب مجلو برسد .بر این اسا

الزم است تا در مورد هریه

از اختالفات احتمالی فیمابین دولت و سرمایه گذاران خارجی و ارجاع به داوری مصوبه
مجلو اخذ شود  ،و در عین حال موارد مهم مورد نظر داخلی هم مشمول رفتار مشابه
خواهد شد .برای رفع این ابهام الزم است تا دولت در رفتار با سرمایه گذاران خارجی در حل
و فصل اختالفات احتمالی حاد  ،بدون نیاز به اخذ مصوبه مجلو بتواند به داوری بین
المللی مراجعه کند و الزامی برای اخذ پذیرش موردی نداشته باشد.
لذا تو یه می شود که این ا ل قانون اساسی مورد بازنگری و ویرایش قرار گرفته و

قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی را که فیمابین دولت جمهوری اسالمی ایران و
اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایه گذاران خارجی منعقد می شود را از شمول ترتیبات
مندر در این ا ل مست نی نماید.
 -0راه حل جایگزین تو یه بند ( )0فوق آن است که با ایافه نمودن تبصره ایی در ذیل
ماده  081قانون اساسی ،سرمایه گذاران خارجی که با دولت وارد ترتیبات قراردادی می
شوند و تحت شمول تعریف سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شوند را از مسیر مراحل
قانونی فوق مست نی نماید .بدیهی است کسب اجازه از دولت و اخذ مصوبه هیات وزیران ،
بعنوان یه الزام مقرراتی برای ارجاع اختالفات فیمابین دولت و سرمایه گذاران خارجی دیگر
یرورتی نخواهد داشت.
 -8چنانچه بر اخذ موافقت مجلو شورای اسالمی و یا مصوبه هیات وزیران تاکید شود ،الزم
است در ماده  127قانون آیین دادرسی مدنی ،در خصوص اخذ موافقت پیشینی و یا پسینی
در خصوص لزوم اخذ تاییده مجلو و یا مصوبه هیات وزیران تصریح الزم بعمل آید .بعبارت
دیگر در ورتی که ا رار بر در اخذ مصوبه هیات وزیران در خصوص ارجاع به داوری ،به
شرحی که تو یه بند  0فوق الذکر آن رفت ،وجود داشته باشد ،ذکر اخذ این مصوبه قبل یا
بعد از امسای قراردادهای سرمایه گذاری و روشنگری در خصوص آن الزامی خواهد بود.
 -1همزمان و همگام با این اقدامات ،در شرط پذیرش و الزام پذیرش و اجرای احکام ادره
ناشی از لح دعاوی اموال دولتی و یا ارجاع آن به داوری از سوی مراجع بین المللی در
قوانین ذیربط داخلی  ،نظیر قانون آیین نامه دادرسی مدنی یرورت دارد.
 -2متناسب با چنین اقداماتی  ،کار گروه ویاه ایی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری با

همکاری دستگاههای ذیربط ،بویاه وزارت امور اقتصاد و دارایی ،تشکیل و زمینه های
عسویت رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران به ایکسید و کنوانسیون نیویور

را بررسی و

مورد تصمیم گیری قرار دهند.
 -6ماده  01قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به گونه ایی ا ال شود تا
ترتیبات حل و فصل اختالفات مویوععنه را که شامل مذاکره ،تشریه مساعی ،میانجیگری،
مصالحه و ارجاع به دادگاههای داخلی و ارجاع به دادگاهها و داوری بین المللی باشد را بدون
هیچ قید ایافی تحریر کرده باشد .در عین حال راحت عبارات مندر در متن موافقتنامه
های دوجانبه سرمایهگذاری بویاه در مواردی که مورد تاکید است ،نظیر حل و فصل
اختالفات سرمایه گذاری ،باید با رویکردها و جهتگیریهای حقوق داخلی همسان و یکنواخت
باشد و موجب بروز تعارض در ت سیر نشود.

فصل پنجم :نقل و انتقاالت



معيارهاي بين المللي

یکی از مویوعات و مول ه های مهم و تعیین کننده در رفتار با سرمایه گذاران خارجی
مویوع نقل و انتقاالت ارزی مرتبط با ورود و خرو سرمایه ها و عایدات ناشی از آن است.
اگرچه درجه باز بودن حساب سرمایه ها در کشورهای میزبان سرمایه از اهمیت باالیی
برخوردار است  ،و نکتهایی تعیینکننده است ،اما رفتارهای معیار تو یه شده توسط مجامع
و موسسات بینالمللی مرتبط با مویوع سرمایه گذاری خارجی ،مویوع نقل و انتقاالت
سرمایه گذاری خارجی را مستقل از سیاست های عمومی و کالن کشورها در مواجه با
حساب سرمایه در نظر می گیرند.
بر پایه این معیارهای تو یه شده یرورت دارد تا نحوه و مکانیزم این نقل و انتقاالت ،نحوه
بازگشت سرمایه ،سود ،منافع و عایدات ناشی از آن ،انتقاالت مرتبط با حقوق پرسنل خارجی
و تادیه وام های خارجی مأخوذه برای پروژه سرمایه گذاری خارجی ،پرداخت های مرتبط با
حق امتیازها و یا عایدات ناشی از سرمایه گذاری ،مجدد و به طور ریح و ش اف در قوانین
ذیربط با سرمایه گذاری خارجی در شود.
در عین حال قابلیت تبدیل پذیری ،تسعیر و انتقال سریع سرمایه و عایدات مذکور باید به
همان نسبت در قوانین ذیربط مورد اشاره قرار بگیرد .از سوی دیگر این نقل و انتقاالت و
مکانیزم های آن باید در مورد پرداخت های ناشی از جبران خسارات ،مصادره و ملی کردن و
نوع ارز و نحوه تسعیر آن هم تسری یابد.

از سوی دیگر اعمال هرگونه محدودیت ویاه و متعارض با رهیافت های فوق باید راحتاً در
قانون سرمایه گذاری خارجی کشور در شود .همانطور که خواهیم دید عمده سازمانها و
مجامع بینالمللی ذیربط این حق را برای کشورهای میزبان سرمایه قا ل شده اند که در
ورت تنگنای ارزی در کشور و مشکالت ناشی از تراز پرداخت ها ،محدودیت های موقتی را
اعالم کنند و این نکته می تواند در قانون سرمایه گذاری خارجی در و تصریح شود.


معيارهاي ملي

مطالعات موجود در فصل های گذشته پروژه حایر نشان داد که کشورها و مناطق مختلف
جهان به سمت و سوی پذیرش قواعد باز برای گردش سرمایه حرکت می کنند .در عر ه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمده این مناطق ا ل بازگشت سرمایه و شقوق آن را به
رسمیت شناخته اند .اما علیرغم پذیرش جریان آزاد سرمایه ها بویاه در حوزه خرو ا ل و
عایدات ناشی از سرمایه گذاری ،محدودیتهایی را اعمال میکنند .م الً در کشورهای حوزه
اتحادیه اروپا نیز این است نا وجود دارد  ،و در مواردی که مشکل تراز پرداخت ها رخ دهد،
اعمال محدودیت در گردش سرمایه -خرو سرمایه ها -قابل اعمال خواهد بود.
در کشورهای حوزه های امریکای التین نیز برخی محدودیتها ،اعمال می شود .در کشور
برزیل برای خرو سرمایه ها باید قرارداد مبادله ارزی امساء کنند و به تایید و بت بانه
مرکزی برزیل برسد .در کشور شیلی رعایت قواعد پولشویی یروری است 620.در کشور برزیل
نظام ارزی ته نرخی است و جریان انتقاالت سرمایه آزادانه ورت می گیرد .در حوزه

 -620حتماً توجه داریم که ذکر رعایت قواعد پولشویی در جریان انتقاالت ارزی در شیلی ،به این معنا نیست که در سایر کشورهای
این حوزه به این مویوع توجه نمی شود ،بلکه ذکر مورد شیلی ب ه این خاطر است که در قانون ذیربط آن ،آشکارا تصریح شده
است.

سرمایه گذاری خارجی ،احبان بنگاههای اقتصادی که مشمول سرمایه گذاری خارجی می
شوند ،برای انتقال سرمایه های خود ،باید قبالً و در جریان ورود سرمایه ،آن را نزد بانه
مرکزی برزیل بت کرده باشند.
بت سرمایه ها و اعالم رسمی آنها به بانکهای مرکزی برزیل ،شیلی ،کلمبیا و مکزیه
یروری است و در شیلی قواعد نظارتی دقیق تری وجود دارد که براسا

آن سرمایه های

باالی پن میلیون دالر از نظر حت ورود سرمایه ها بررسی می شوند.
اگرچه در همه کشورهای حوزه آسهآن رفتار انتقال آزادانه ا ل سرمایه و عایدات ناشی از آن
به خار از کشور توسط دولتها برای سرمایه گذاران خارجی پذیرفته شده است ،لیکن برخی
از آنها سیاست های کنترلی را بر انتقال سرمایه قایل شده اند .برای م ال دولت میانمار اخذ
تاییدیه اداره ارزی ذیربط را یروری می داند و محدودیتهای نظارتی خا ی در کشورهای
مالزی و تابلند وجود دارد.
در سایر کشورهای آسیایی مورد بررسی در فصل های گذشته پیشین ،جریان آزاد انتقاالت
ا ل سرمایه و عایدات ناشی از سرمایه گذاری به رسمیت شناخته شده است .در حالی که در
مورد سایر کشورهای مورد بررسی نیز ا ل انتقال آزادانه ا ل ،سود و عایدات ناشی از
سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده است  .رفاً در مقررات ملی دولت عربستان
سعودی ،دولت یا بانه مرکزی خود را متعهد به تدار

ارز کافی برای این نقل و انتقاالت

ندانسته است و ارجاع به بازار ارز را راه حل جایگزین آن معرفی نموده است.
نکته مهمی که هم در راهنماهای موسسات و مجامع بین المللی و هم در مطالعه کشورهای
منتخب در خصوص نقل و انتقاالت ارزی وجود داشت ،این است که علیرغم پذیرش جریان

آزاد سرمایهها و نقلوانتقاالت ناشی از سرمایه گذاری و در مکانیزم های انتقال و غیره ،به
مواردی از شرایط است نایی اشاره دارند که می توانند محدودیت هایی را اعمال کنند ت و این
محدودیت ها به ویاه در خصوص تراز ارزی کشور در قوانین ذیربط مورد اشاره قرار گرفته
است.

نقل و انتقاالت ارزي و ايران
هدف از انتقاالت ارزی ،انتقال کلیه وجوه ناشی از عملکرد و عایدات سرمایه گذاری خارجی و
همچنین وجوهی است که به ورت ارز ورت میگیرد .بر پایه مواد مندر در فصل پنجم
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ،نظام مرتبط با پذیرش ،ورود و خرو سرمایه
های خارجی تشریح شده است.
ماده  00این قانون مندر در فصل پنجم تاکید می کند که« :نرخ ارز مورد عمل به هنگام
ورود یا خرو سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقاالت ارزی در ورت ته نرخی بودن ارز،
همان نرخ رای در شبکه رسمی کشور و در غیر این ورت نرخ آزاد روز به تشخی
مرکزی جمهوری اسالمی ایران مال

بانه

خواهد بود».

همانگونه که مالحظه می شود در این ماده مرجع تعیین نرخ ارز و محل انتقال آن بانه
مرکزی است .در دو ویعیت پیش بینی شده ،یعنی در ورت ته نرخی بودن ارز و یا عدم
وجود نظام نرخ ارز واحد ،دو مجرای «شبکه رسمی کشور» و «نرخ آزاد روز» برای نقل و
انتقاالت ارزی معرفی شده است .برداشت موجود از مجرای «شبکه رسمی کشور» همان

بانه های تجاری کشور است که در بانه مرکزی مجوز فعالیت دارند .این مسیر و در ورت
وجود نظام ته نرخی ارز ،فاقد ابهام در نحوه اقدام و اجرا است.
بعبارت دیگر در شرایطی که نظام ارزی یکسان و نرخ ارز در بازار واحد است ،سرمایهگذاران
خارجی فعالیتهای مرتبط با ورود و خرو ارز خود را از طریق نظام بانکی ،یا همان شبکه
رسمی کشور انجام خواهند داد .در خصوص مقررات مرتبط با ورود سرمایه توسط سرمایه
گذاران خارجی ماده  00همین قانون و در فصل پنجم ،اشکال مختلف ورود سرمایه به کشور
را اینگونه تعریف می کند :الف) وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود ،ب) وجوه نقدی که
به ریال تبدیل نمی شود و مستقیماً برای خریدها و س ارشات مربوط به سرمایه گذاری
خارجی مورد است اده قرار می گیرد و ) اقالم غیرنقدی پو از طی مراحل ارزیابی توسط
مراجع ذیصال  .در تبصره همین ماده تاکید شده است که « :ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی
و بت سرمایه خارجی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد».
هدف عمده از تحلیل حایر در خصوص نقل و انتقاالت ارزی که تاکنون به آن پرداختیم،
تبیین ترتیبات پیچیده ای است که در ورت وجود نظام دو یا چند نرخی ارز احتمال وقوع
خواهد یافت .در عین حال  ،هدف تحلیل شرایطی است که احتمال وقوع تنگناهای ارزی در
کشور می رود و نحوه مواجهه قانون تشویق و حمایت با آن ویعیت و نحوه رفتار با سرمایه
گذاران خارجی است.
همانطور که دیدیم فرایند ورود سرمایه های خارجی در ماده ( )00قانون به خوبی تعریف
شده است ،و در تبصره ذیل این ماده نحوه ارزیابی و بت آن را به آیین نامه اجرایی احاله
کرده است .بر این اسا

در ماده ( )00مندر در فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون تشویق

و حمایت  ،این مقررات مرتبط با ورود سرمایه ها و ارزشیابی و بت سرمایه خارجی را
تشریح کرده است.
در ماده  00آیین نامه قانون ،ترتیبات مربوطه به ورود ،ارزشیابی و بت سرمایه خارجی اعم
از نقدی و غیرنقدی به شر ذیل تعریف شده اند:
الف) سرمایه نقدی
 -0وجوه نقدی ارزی مویوع بند «الف» ماده ( )00قانون که در یکدفعه یا بدفعات به قصد
تبدیل به ریال به کشور وارد می شود ،در تاریخ تبدیل به ریال ،وفق گواهی بانه توسط
سازمان به نام سرمایهگذار خارجی بت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد .معادل ریالی ارز
وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طر مویوع سرمایه گذاری واریز
می گردد.
 -0وجوه نقدی ارزی مویوع بند (ب) ماده ( )00قانون که در یکدفعه یا بدفعات به کشور
وارد و به ریال تبدیل نمی شود ،به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طر
مویوع سرمایه گذاری واریز می گردد .این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی
بت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد .وجوه یاد شده با نظارت و تایید سازمان به مصرف
خریدها و س ارشات خارجی مربوط به سرمایه گذار خارجی می رسد.
در تبصره این ماده آمده است که« ،شبکه رسمی کشور مکلف است در مورد حواله های
ارزی مربوط به سرمایه گذار خارجی ،مراتب را با ذکر نام حواله دهند ،مبلغ ارز ،نوع ارز،
تاریخ و ول ،تاریخ تسعیر ،نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و در ورت تبدیل به ریال و
معادل ریالی ارز وارده ،مستقیماً به سازمان گواهی نماید».

همانطور که مالحظه می شود مجرای ورود سرمایه توسط سرمایه گذاران خارجی بر پایه
ماده ( )00قانون تشویق و همچنین ماده ( )00آیین نامه ،شبکه رسمی کشور و یا همان
نظام بانکی است .یعنی وجوه نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی وارد کشور می شوند ،
باید از طریق نظام بانکی کشور ورت بگیرد و این وجوه خواه در تبدیل به ریال و یا
نگهداری آن به ورت ارزی باید در حساب سرمایهگذار و یا طر سرمایهگذاری وارد شوند.
در شرایطی که نظام ارزی کشور ته نرخی است و ورود و خرو سرمایه ها به ورت نرخ ارز
واحد و از طریق شبکه رسمی با بانه ها ورت می گیرد ،این فرایند ش اف و روشن است .لیکن
در شرایطی که نظام ارزی کشور ته نرخی نیست ،که عمدتاً ما در طی سالهای اخیر شاهد نظام
چند نرخی ارز به ورت نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد بوده ایم ،آنگاه این فرآیند ورود و خرو
سرمایه با ابهام مواجه خواهد شد.
عمده ترین ابهام در نظام چند نرخی ارز و ت اوت ناشی از تسعیر نرخ ارز به ریال در مجاری
مختلف بازار آزاد و شبکه رسمی است .بعبارت دیگر چنانچه سرمایه گذار در زمان مشخصی
که نظام ته نرخی ارز حاکم بوده است ،ارز خود را وارد کرده است و سپو در نظام چند
نرخی ارز ،ناگزیر است تا ا ل سرمایه و عایدات خود را به نرخ آزاد روز تبدیل و خار نماید،
آنگاه این ت اوت ناشی از تسعیرهای مت اوت نرخ ارز می تواند آسیب های قابل توجهی را در
جهت یرر سرمایه گذار و یا ایجاد یه رانت ناشی از تسعیر برای وی پدید آورد.
باید توجه داشت که این شرایط که به نظام ارزی کشور ارتباط پیدا می کند ،با مویوع
نوسانات نرخ ارز  ،که یه پدیده عام تجاری است ،ت اوت اساسی دارد .در این ورت
سرمایهگذاران می توانند مخاطرات ناشی از این نوسانات را بیمه کنند و مکانیزم های

متعددی برای این رفتار در بازار سرمایه و یا شرکت های بیمه ایی قابل ردیابی است .لیکن
در ورت اول که نظام دو یا چند نرخی حاکم است ،این پدیده به قواعد تجاری و مکانیزم
های بازار آزاد مرتبط نیست و به سیاست های دولت و یا توانایی وی در ایجاد تعادل ارزی در
بازارها ربط خواهد داشت.
از طرف دیگر همانطور که در محتوی بند ( )0در ماده ( )00آیین نامه اجرایی قانون تشویق
آمده است ،در ورتی که وجوه ارزی مویوع بند «ب» ماده ( )00قانون به ریال تبدیل نشود
و به ورت ارز در حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طر سرمایهگذاری وی وارد شود،
در این ورت مصرف این ارزها از طریق خریدها و س ارشات خارجی باید با نظارت و تایید
سازمان انجام شود.
بر این اسا

الزم است تا سازمان اوالً کنترل اطالعاتی کاملی نسبت به عملیات اجرایی

سرمایه گذاری خارجی داشته باشد تا بتواند نسبت میان این خریدها و س ارشات خارجی را
با هدف بکارگیری آنها رفاً برای طر های سرمایهگذاری دارای مجوز سرمایه گذاری تایید
و تسجیل نماید .بدیهی است یکی از ابزارهای مهم برای این اقدام اشراف کامل نسبت به
طر سرمایه گذاری خارجی است  ،و از سوی دیگر باید گزارشات مالی ادواری و سالیانه این
بنگاهها را برای کنترل این نظامات در اختیار داشته باشد .این در حالی است که قانون
سرمایه گذاری خارجی برای اخذ مطالعات دقیق امکان سنجی طر های سرمایهگذاری
خارجی و همچنین دریافت ورت های مالی طر ها سکوت نموده است.
رفاً در ماده ( )00آیین نامه اجرایی قانون تشویق در فصل ششم در مورد مقررات خرو
سرمایه و عایدات سرمایه ای آمده است که« :کلیه درخواست هایی که منجر به انتقال

سرمایه ،سود و عایدات ناشی از افزایش سرمایه مویوع قانون می گردد ،باید مستند به
گزارش موسسه حسابرسی عسو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد .اینگونه انتقاالت پو از
کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که موسسه حسابرسی یاد شده تایید می کند ،میسر
است».
لذا قانون تشویق و حمایت و آیین نامه اجرایی آن در خصوص دریافت مستمر گزارشات
مالی حسابرسی شده این دسته از بنگاهها و یا دریافت جز یات برنامه کاری -عملیاتی
(مطالعه امکان سنجی) تصریحی ندارد .سایر موارد مندر در فصل پنجم قانون تشویق و
حمایت به دسته بندی شیوه های انتقاالت ارزی می پردازد .در ماده ( )08به مویوع ا ل
سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از ا ل سرمایه باقی مانده باشد اشاره می کند .در ماده
( )01به انتقال سود سرمایه گذاری خارجی اشاره می کند و ماده ( )02به پرداخت های
مربوط به اقساط ا ل تسهیالت مالی سرمایهگذاران خارجی و هزینههای مربوطه ،به
قراردادهای حق اختراع ،دانش فنی ،کمه های فنی و مهندسی ،اسامی و عال م تجاری و
مدیریت و قراردادهای مشابه اشاره می کند.
در کلیه موارد فوق ،این منابع با شرط انجام کلیه تعهدات و پرداخت کسورات قانونی و با
تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خار خواهد بود.
در عین حال ماده ( )07قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی  ،تامین ارز برای
انتقاالت مویوع مواد سه گانه فوق ( 08و  01و  )02را به روشهای زیر میسر می داند:
الف -خرید ارز در نظام بانکی
ب -از محل ارز حا ل از دور محصوالت تولیدی و یا ارز حا ل از ارا ه خدمات بنگاه

اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بکار گرفته شده استت
 ادرات کاالهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیات وزیران بارعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.
در تبصره ( )0این ماده بکارگیری یه یا ترکیبی از روشهای فوق در مجوز سرمایه گذاری
در می گردد .در تبصره ( )8این ماده تصریح می شود که« :بانه مرکزی جمهوری اسالمی
ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال مویوع بند (الف) این ماده را با موافقت
سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار
دهد».
همانطور که دیدیم ،مویوع بند (الف) از ماده  07به خرید ارز در نظام بانکی توجه دارد .لذا
بر پایه رویکردهای این ماده و تبصره های آن اوالً بانه مرکزی مکلف به تامین ارز موردنیاز
برای خرو سرمایهها شده است و انیاً موافقت «سازمان» با تقایای انتقاالت مویوع بند
(الف) و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی یروری تشخی

داده شده است.

این در حالی است که در مواد مندر در فصل ششم آیین نامه اجرایی قانون ،یمن تاکید بر
تکلیف بانه مرکزی و نظام بانکی برای تدار

ارز موردنیاز برای انتقال به خار از کشور ،

«هیات سرمایهگذاری خارجی» مویوع ماده ( )6قانون تشویق و حمایت را مسدول رسیدگی
و اعالم موافقت معرفی می کند .این تصریح در شقوق مختلف نقل و انتقاالت در تبصره ذیل
ماده ( ،)08ماده ( ،)02ماده ( ،)07ماده ( )03و ماده ( )01مورد تاکید قرار گرفته است .لذا
این تعارض میان مرجع تشخی

و تصمیم گیری در تبصره ( )8ماده ( )07و مواد آیین نامه

امر ماهیتی است  ،و یرورت دارد تا مورد یکسان سازی قرار بگیرد .البته در مورد مسدولیت
بانه مرکزی برای تدار

ارز موردنیاز به نقل و انتقاالت در ادامه بح خواهیم کرد.

مویوع دیگر در بح نقل و انتقاالت ت به شیوه های سرمایه گذاری خارجی مطابق بند (ب)
از ماده سه قانون بازمی گردد .این بند به سرمایه گذاری در چارچوب روشهای مشارکت
مدنی ،بیع متقابل و ساخت و بهره برداری و واگذاری می پردازد  ،که منافع حا له رفاً از
عملکرد اقتصادی طر مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تسمین دولت یا بانکها و
یا شرکتهای دولتی نباشد.
از آنجایی که در بخشی از طر های سرمایه گذاری از طریق ترتیبات قراردادی نظیر
نیروگاهها و نظایر آن ت خریدار انحصاری محصوالت نهایی پروژه سرمایه گذاری ت دولت می
باشد ،و سرمایه گذاران خارجی برای پوشش ریسه های عدم خرید محصوالت نهایی آنها و
یا پرداخت محصوالت تحویل داده شده ،بدنبال تسمین خرید از سوی دولت هستند  ،و بر
این اسا

به دنبال اخذ تسمین دولت از طریق قراردادهای تسمینی خرید محصوالت خود

خواهند بود ،تصریح عبارت مندر در ذیل بند (ب) ماده ( )8تا حدودی بالوجه بنظر می
رسد.
در واقع یکی از ویاگی ا لی سرمایهگذاری مستقیم خارجی این است که ریسههای تجاری
طر سرمایه گذاری برعهده سرمایه گذار است ت و متوجه هیچ نهاد حاکمیتی نخواهد بود ت و
بر این اسا

نیازی به ارا ه تسمین توسط هیچ نهاد دولتی وجود ندارد .اما در شرایطی که

خریدار انحصاری محصوالت تولیدی طر های سرمایه گذاری خارجی رفاً دولت است ،لذا
ارا ه چنین تسمین هایی یروری است و جزء الین ه انجام چنین پروژه ای محسوب می
گردد.
برای جبران این کاستی ت و اطالق عام مقرر در بند (ب) در ماده ( ،)8آیین نامه اجرایی این
قانون در ماده ( )00به این مویوع می پردازد .در این ماده آمده است که« :در مورد آن

دسته از طر های سرمایه گذاری که یه دستگاه دولتی خریدار انحصاری کاال و خدمات
تولیدی است و همچنین در مواردی که کاال و خدمات تولیدی طر مورد سرمایه گذاری به
قیمت یارانه ایی عریه می شود ،دستگاه دولتی می تواند خرید کاال و خدمات تولیدی را به
میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوطه در چهارچوب مقررات قانونی تسمین نماید».
باید توجه داشت که آیین نامه های اجرایی یه قانون نمی توانند ،حکم ریح قانون را نقض
کنند و یا آن را ا ال یا تکمیل کنند ،بلکه هدف از تدوین آیین نامه اجرایی ،تشریح
فرایندها و نحوه اجرای حیح قانون مورد نظر است .لذا ماده ( )00آیین نامه یه تخصی
عمده بر حکم قطعی مندر در بند (ب) از ماده سه قانون است .لذا تو یه می شود که این
حکم مندر در آیین نامه در تبصره ذیل بند (ب) در ماده ( )8در شود ،تا مانع از بروز
ت سیرهای مت اوت و متناقض در قانون شود و در عین حال دستگاههای دولتی در تدوین
ترتیبات قراردادی با سرمایه گذاران خارجی با اطمینان بیشتری تسمین نامه های خرید
محصول را بدهند.
یکی دیگر از موارد مهم در انتقاالت ارزی سرمایه گذاران خارجی که در مواد (،)08( ،)00
( )01و ( )02قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مورد بح

قرار گرفت ،مویوع

تأمین ارز برای این انتقاالت است .در ماده ( )07قانون یکی از مجراهای مهم این انتقاالت
خرید ارز از نظام بانکی ذکر شده است .چنانچه به م اد ماده ( )00این قانون توجه کنیم،
وجود نظام ته نرخی و یا چند نرخی ارز رافع مسدولیت بانه مرکزی در تامین ارز موردنیاز
سرمایه گذاران خارجی نخواهد بود.
در ماده ( )00قانون تشویق ،رفاً به محاسبه «نرخ ارز» در شرایط نظام ته نرخی یا چند

نرخی ارز اشاره دارد .بعبارت دیگر چنانچه نظام ارزی کشور ته نرخی بود ،نرخ ارز مورد
محاسبه همان «نرخ رای در شبکه رسمی کشور» است و چنانچه نظام ته نرخی حاکم
نبود ،محاسبه نرخ ارز به «نرخ آزاد روز» ،به تشخی

بانه مرکزی خواهد بود.

در عین حال همانطور که اشاره شد در موارد مختلف از فصل ششم آیین نامه اجرایی قانون
در بح مرتبط با مقررات خرو سرمایه و عایدات سرمایه گذاری ،بر مسدولیت بانه مرکزی
در تدار

ارز مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی برای انتقال به خار از کشور از طریق نظام

بانکی تصریح شده است .این در حالی است که در هیچ یه از مواد قانون و یا آیین نامه به
محدودیتهایی که ممکن است این تعهدات (بانه مرکزی) را به تاخیر بیاندازد ،اشاره ایی
نشده است.
این در حالی است که محدودیت های مختل ی در عر ه های اقتصادی و سیاسی می تواند
مانعی برای تعهد بانه مرکزی برای انجام سریع و به موقع تقایاهای سرمایهگذاران خارجی
برای انتقاالت فراهم آورد .از جمله این موارد محدودکننده میتوان از کاهش نرخ ارز در
کشور میزبان ،بروز کسریهای مالی ،تدوین برخی قوانین و مقررات محدودکننده بر بازارهای
مالی داخلی و بازار ارز و نظایر آن نام برد 620.برخی از محدودیتها نیز بدلیل شرایط حاکم بر
محیط اقتصاد بین المللی امکان حدو

خواهد داشت .برای م ال تحریم ها و اعمال

فشارهای اقتصادی یکی دیگر از موارد محدودیت زا است که می تواند ررفیت کشور را در
ای ای تعهدات به هنگام خویش در تامین ارز موردنیاز سرمایه گذاران خارجی محدود نماید.
پدیده ایی که کشور ما در طی سالهای اخیر آن را تجربه کرده است.
 -620فرزین راجیری « ،بررسی نقش آزادی انتقاالت ارزی در تشویق سرمایه گذاری در چارچوب موافقتنامه های دوجانبه سرمایه
گذاران میان ایران و سایر کشورها» ،مجله اقتصادی ،شماره های  00و ،0810 ،00

.00 -02

توصيه هاي اصالحي:

 -0پذیرش ازادی انتقاالت ارزی برای سرمایه گذاران خارجی در شرایطی که کشور میزبان
سرمایه با تنگناهای ارزی مواجه است  ،و یا مشکلی در تراز پرداخت ها وجود دارد ،می تواند
موقتاً به تاخیر بیافتد .این رویه هم در معیارهای بین المللی مطر شده از سوی مجامع و
موسسات بین المللی ذیربط در امر سرمایه گذاری خارجی پذیرفته شده است و هم در قواین
سرمایه گذاری کشورهای موردبح

در این گزارش و یا سایر قوانین ذیربط آنها تصریح شده

است .لذا تو یه می شود در ذیل تبصره ( )8ماده  07قانون تشویق و حمایت این محدودیت
ذکر شود.
 -0در عین حال در تبصره ( )8ماده ( )7قانون که بانه مرکزی را مکلف نموده است تا
معادل ارزی وجوه قابل انتقال مویوع بند الف همین ماده (یعنی خرید ارز از نظام بانکی) را
با «موافقت سازمان» و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تأمین و در اختیار سرمایه گذار
خارجی قرار دهد .در موارد ذیل ا ال و تعریض شود:
الف) عبارت «با موافقت سازمان» به «با موافقت هیات سرمایه گذاری» جابجا و جایگزین
شود.
ب) به منظور انجام و ای ای تعهدات بانه مرکزی مندر در تبصره های ( )0و ( )8از ماده
( )7قانون تشویق و حمایت ،ایجاد یه «حساب سپرده ویاه ارزی» برای ای ای تعهدات به
موقع بانه مرکزی برای درخواست های ناشی از خرو سرمایه یروری است .این تعهدات
عمدتاً ناشی از الزامات مندر در بند (الف) ماده  07قانون برای تقایاهای خرو ا ل و فرع

سرمایه گذاری خارجی ،ای ای تعهدات مندر در تبصره ( )0از ماده ( )7همین قانون در
خصوص احتمال مداخله دولت و ممنوعیت و توقف اجرای موافقت نامه های مالی مویوع
بند (ب) از ماده ( )8قانون تشویق ،و ای ای تعهدات مندر در ماده ( )1مویوع سلب مالکیت
و ملی شدن طر های سرمایه گذاری و جبران خسارت ناشی از این اقدام  ،و سایر موارد
مشابه یروری خواهد بود.
الزم به ذکر است که در یا تشکیل این «حساب سپرده ارزی» برای نقل و انتقاالت سرمایه
گذاری در قانون تشویق و حمایت یرورتی ندارد و رفاً تشکیل آن توسط بانه مرکزی و
اعالم آن توسط آن بانه و سازمان سرمایه گذاری ک ایت خواهد کرد.
 -8از آنجایی که بر پایه تبصره ( )0از ماده ( )7دولت مورف به تامین و پرداخت اقساط
سررسید شده سرمایه گذاریهای مویوع بند (ب) از ماده ( )8است  ،که در ورت مداخله در
قراردادها ،ممنوعیت و یا توقف اجرای آنها پدید می آید  ،و از طرفی با توجه به این که بر
پایه م اد ماده  00آیین نامه اجرای قانون تشویق و حمایت ،دستگاه دولتی که خریدار
انحصاری کاال و خدمات تولیدی سرمایه گذاری خارجی است ،می تواند خرید کاال و خدمات
آن بنگاه را تسمین نماید ،و بر این اسا

ملزم به پرداخت های به هنگام در قبال خرید کاال

و خدمات هستند ،و با توجه کسری دستگاه اجرایی ت بویاه در مواردی که کاال و خدمات
خریداری شده به قیمت ترجیحی -یارانه ای عریه می شود ت لذا الزم است یه «ردیف
ریالی» ویاه بازپرداخت های مویوع ماده  00آیین نامه در سازمان برنامه و بودجه و خزانه
داری کل کشور ایجاد شود ،تا رف ای ای کسری تعهدات خرید کاال و خدمات ارا ه شده از
سوی سرمایه گذاران خارجی بشود.

در ایجاد چنین «ردیف ریالی» سه نکته باید مورد توجه قرار گیرد .نخست آن که این «ردیف
ریالی» به ورت متمرکز در اختیار سازمان برنامه و خزانه داری باشد و در اختیار دستگاه
اجرایی قرار نگیرد ،دوم آن که رفاً به منظور جبران کسری یا ما به الت اوت کاالها و
خدمات یارانه ای پرداخت شود ،و سوم آن که یرورتی برای در آن در مواد قانون یا آیین
نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.
 -1طراحی یه «سامانه بت ورود و خرو سرمایه های خارجی» توسط سازمان سرمایه
گذاری و بانه مرکزی و اتصال بر خط آنها به منظور کنترل تراز ارزی سرمایه گذاری
خارجی در کشور ،بت اطالعات آماری روزآمد و پیش بینی تقایاهای خرو سرمایه توسط
این دو نهاد یرورت دارد.
 -2انتقال م اد ماده ( )00آیین نامه اجرایی به عنوان تبصره ایی ذیل بند (ب) از ماده ()8
قانون دایر بر تخصی

عبارت مندر در این بند  ،مبنی بر عدم اتکاء به تسمین دولت یا

بانکها و یا شرکتهای دولتی در خصوص ترتیبات قراردادی فیمابین دولت و سرمایه گذاران
خارجی باشد.

فصل ششم :سازمان تجارت جهاني و ايران

همانطور که در مطالعات فصل های گذشته های پیشین این پروژه مالحظه شد ،بسیاری از
تهییرات و ا الحات انجام شده توسط مناطق و یا کشورهای مورد بررسی در حوزه قوانین
سرمایه گذاری خارجی  ،بر پایه مقررات تو یه شده بوسیله مجامع و موسسات بین المللی
نظیر بانه جهانی و گروه آن و آنکتاد و نظایر آن ورت گرفته بود .این رهنمودها که عمدتاً
به ورت راهنمای عمل در تدوین و یا بازنگری قانون سرمایه گذاری خارجی ورت گرفته،
جنبه مشورتی و تو یه ایی داشت .لیکن تعهدات ناشی از عسویت کشورها در برخی از
سازمانها و مجامع بین المللی ،الزاماتی را برای انجام تهییرات پایه ایی در برخی از قوانین و
مقررات داخلی ایجاد نموده است.
یکی از این سازمانها که عسویت در آنها مستلزم انجام اقدامات اولیه در خصوص یکسان
سازی قواعد و مقررات ملی با مکانیزم های مورد عمل در آنهاست ،سازمان تجارت جهانی
است .بویاه در فصل های گذشته این پروژه مالحظه کردیم که بسیاری از کشورها ،مقررات
حقوق داخلی خویش  ،و بویاه نظامات مربوط به پذیرش سرمایه گذاری خارجی را متناسب
با پیش نیازهای الحاق به این سازمان بازنگری کرده اند .اقدامات کشورها در حوزه امریکای
التین ،آسیا و منطقه خلی فار  ،بویاه عربستان سعودی ،از همه چشمگیرتر بود .دلیل این
اقدام آن بود که تعارض موجود میان قوانین و مقررات داخلی و مقررات مورد پذیرش سازمان
تجارت جهانی را از میان بردارند.
از انجایی دولت جمهوری اسالمی ایران در سال های اخیر در جستجوی زمینه های الحاق به

این سازمان می باشد  ،و برای این منظور یه دبیر خانه دایمی و نمایندگی تام االختیار
پیش بینی کرده است  ،و مذاکرات اولیه ایی را نیز برای این هدف انجام داده است  ،و با
عنایت به این نکته که شرایط اولیه الحاق به سازمان تجارت جهانی ت مستلزم بازیینی ،
بازنگری و ا ال قوانین و مقررات متعارض داخلی است  ،و انجام این ا الحات پیش نیاز
شرایط الحاق است ت و تعهدات مقرراتی و رویه ایی ناشی از این الحاق هم الزام اور خواهد بود
ت لذا اقدام برای ا ال با هدف ساده و ش اف سازی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری
خارجی ت می تواند یه گام به جلو در این خصوص تلقی شود .اگرچه این ا الحات تو یه
شده در حوزه مقررات سرمایه گذاری خارجی  ،فی ن سه و جدای از اهداف الحاق به سازمان
تجارت جهانی ،و با هدف حداک ری جلب و جذب سرمایه های مستقیم خارجی  ،حایز
اهمیت و شان مستقل است.
بر این اسا

و در این قسمت به برخی از قوانین و مقررات داخلی کشور که به طور مستقیم

یا غیرمستقیم به مویوع رژیم حقوقی جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور اشاره
دارد  ،و میزان نزدیکی آن به مقررات مورد پذیرش سازمان تجارت جهانی می پردازیم.
اگرچه این مقررات می تواند شامل طیف گسترده ای در حوزه های حقوقی در حوزه تجارت
شامل ادرات و واردات ،مالکیت معنوی ،بیمه ،مسا ل گمرکی ،مسا ل مالیاتی ،مسا ل ارزی
را نیز شامل شود .لذا مجدداً تاکید می شود که در این فصل  ،برخی از حوزه های متعارض
حقوق داخلی در حوزه سرمایه گذاری خارجی و مقررات سازمان تجارت جهانی مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.
همانطور که گ ته شد ،بر پایه ا ل  081قانون اساسی ،لح و دعاوی مرتبط با اموال عمومی و

دولتی و ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطالع
مجلو نیز برسد و در مواردی که طرف دعوی خارجی است و در موارد مهم باید به تصویب
مجلو شورای اسالمی نیز برسد.
بر پایه مقررات و موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی فرایند رسیدگی به اختالفات ابتدا
از طریق مشورت قابل حل و فصل است و در ورت استمرار اختالفات ،شاکی (طرف
خارجی) می تواند مرجع بین المللی حل اختالف که برای رسیدگی به این دعاوی میان
کشورهای عسو تاسیو شده است ،مراجعه نماید  ،و این مرجع با تشکیل هیات های
رسیدگی ،به مویوع می پردازد و احکام الزم را ادر خواهد کرد .لذا به نظر می رسد در این
ورت نیازی به اخذ موافقت های اولیه توسط دولت یا مجالو ذیربط وجود نخواهد
داشت.
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از طرفی از آنجایی که بر پایه ا ل  30قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و
موسسات در امور تجاری و نعتی و کشاورزی و معدن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع
است ،و این رهیافت تا حدودی در بندهای (ب) ) ( ،و (د) از ماده ( ،)0فصل دوم قانون
تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نیز آمده است ،موجب شده است تا برخی از
روشهای جذب سرمایه گذار خارجی که احتمال دادن امتیاز یا مالکیت بر منابع و معادن
کشور خواهد شد با محدودیت و ممنوعیت مواجه شود.

بر این اسا

 ،بند (ب) ماده ( )8از فصل دوم قانون تشویق  ،شیوه های جذب سرمایه

 -628علیدوستی ،نا ر« ،ررفیت های ا ل  081قانون اساسی .ا .ایران» ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال ( ،)0شماره اول ،بهار
،0837
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گذاری خارجی را در ترتیبات قراردادی را به حوزه های مشخصی تعریف و تحدید کرده
است .بر پایه این بند است اده از روشهایی نظیر شیوه های غیرنقدی ) (NEMدر سرمایه
گذاری خارجی و یا قراردادهای مشارکت در تولید با سکوت برگزار شده است .ما در طی
سال  0812شاهد مباح

انتقادی جدی در خصوص قراردادهای جدید پیشنهادی وزارت

ن ت موسوم به ) (IPCدر سطح کشور بودیم که عمدتاً بر ساختار حقوقی این دسته از
قراردادها متمرکز بود .در حالی که بر پایه مقررات سازمان تجارت جهانی ،انجام فعالیت
توسط اعسا در حوزه های زیربنایی ،معادن و نظایر آن با محدودیت مواجه نیست.
از طرفی از آنجایی که در تبصره ماده  0قانون تشویق آمده است که ،قانون مربوط به تمله
اموال غیرمنقول خارجی مصوب  0802/8/06کماکان به قوت خود باقی است ،لذا تمله هر
نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
از سوی دیگر در ماده  81آیین نامه همین قانون تشویق آمده است که ،در مواردی که انجام
سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد ،تمله زمین به نام شرکت
متناسب با طر سرمایه گذاری خارجی به تشخی

سازمان مجاز می باشد.

باید توجه داشت که در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات حدو رفتار ملی در همه مراحل
عریه خدمات و نه فقط بعد از واردات مصداق می یابد .بر پایه این موافقتنامه الزام به تابعیت
داخلی یا سکونت دا م در داخل کشور (و یا بت یه شرکت داخلی) برای تمله زمین می
تواند موجب نقض تعریف رفتار ملی بر پایه آن موافقتنامه بشود.
یکی از مویوعات دیگر مورد توجه  ،حوزه نقل و انتقاالت عایدات ناشی از سرمایه گذاری
است که برخی از الزامات ندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی بر آنها حاکم

است .در بند ( )6بخش (الف) ماده ( )1آیین نامه به مویوع ممنوعیت احتمالی ادرت می
پردازد و تصریح می کند که در ورت ممنوعیت ادرات ،کاالهای تولیدی در داخل به
فروش رسیده و حا ل آن به ورت ارز از طریق شبکه پول رسمی کشور قابل انتقال به
خار است .باید توجه داشت که الزام به فروش در داخل یا هرگونه محدودیت ادرات
کاالهای تولید شده توسط سرمایه گذاران خارجی بویاه چنانچه در مجوز سرمایه گذاری
خارجی بیاید ،در این ورت با مقررات سازمان تجارت جهانی در تساد خواهد بود.
در ماده  08آیین نامه و در ارتباط با بند (ب) ماده ( )8قانون که تاکید دارد ،خرو سرمایه و
منافع مربوط به این بند از طریق ارز حا ل از ادرات محصوالت تولیدی و یا ارز حا ل از
ارا ه خدمات بنگاههای اقتصادی سرمایه پذیر و یا ادرات سایر کاالهای مجاز انجام می
پذیرد ،با ماده  00و  00موافقتنامه خدمات سازمان تجارت جهانی که هیچگونه محدودیتی
از جمله محدودیت ارزی را در مورد نقل و انتقاالت سرمایهگذاری خارجی نمیپذیرد ،در
تهایر است .بر پایه این مواد اعمال محدودیت رفاً برای ح ظ تراز پرداخت ها مورد قبول
قرار گرفته است .این ترتیبات و مهایرت ها در رهیافتهای مندر در ماده  01و  06آیین
نامه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی نیز به ورت مشابه قابل ردیابی است.
همانگونه که مالحظه شد ،رهیافت های معیار مطر شده توسط سازمانها و مجامع بین
المللی مرتبط با حوزه سرمایه گذاری خارجی که در فصل های گذشته مورد بررسی قرار
گرفت ،عمدتاً جنبه تو یه ای و مشورتی داشت ت و به م ابه معیاری برای سنجش رفتار
کشورها در مواجه با جریان سرریز سرمایه های خارجی به داخل و درجه باز بودن اقتصاد
ملی و میزان انعطاف آنها با دغدغه های سرمایه گذاران خارجی مورد توجه قرار گرفت.

در فصل های گذشته پروژه حایر نیز میزان نزدیکی و دوری کشورها از این معیارهای
مبتنی بر «بهترین اقدام» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .این در حالی است که الحاق به
سازمانها و مجامع بین المللی نارر بر تجارت و سرمایه گذاری ،نظیر سازمان جهانی تجارت،
تعهدات الزام آوری را به کشورهای متعاهد تحمیل خواهد کرد ،که بازسازی و معماری مجدد
رفع تناقسات حقوق داخلی و آن تعهدات گریزناپذیر خواهند بود .بر این اسا

به نظر می

رسد که تو یه های مطر شده حا ل از این گزارش یه گام قطعی و تعیین کننده در
راستای تالش کشور برای الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز خواهد بود.

فصل هفتم :جمع بندي پيشنهادات و توصيه هاي اصالحي

توصيه اصالحي اولويت يک :


نظام پذيرش و سازمان مسئول:

 .0بند (ب) از ماده ( )0قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مستلزم
ا ال به گونه ایی است که به جای است اده از م اهیم عام و ت سیر پذیر از
رویکرد فهرست من ی و فهرست محدود تبعییت کند و در آیین نامه اجرایی و
یا یمایم ان عناوین این فهرست من ی و فهرست محدود شده ذکر شود.
سپو در رژیم عام سرمایه گذاری کشور و یا فهرستی که به ورت ادواری
توسط سازمان سرمایه گذاری منتشر خواهد شد ،بخش های اقتصادی مشمول
ممنوعیت ورود سرمایه گذاران خارجی و یا بخش های مشمول رفتارهای
محدودیت ساز نظیرت محدودیت در نسبت سهامداری و مالکیت سهمی به
راحت و ش افیت ذکر شود.
 .0در ماده ( )8قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی روش های غیر
نقدی ( )NEMبعنوان ،سرمایه گذاری های قابل پذیرش به راحت در
شوند .مرجع تایید و تشخی

روش های غیر نقدی هم باید به ورت ریح و

ذکر نام دستگاه  /دستگاه ها در آیین نامه ذکر شود.
 .8در کلیه مواد مرتبط با دور مجوزهای سرمایه گذاری که به ورت مستقیم یا غیر
مستقیم به نظام پذیرش مبتنی بر اخذ مجوز از سازمان و یا هیات سرمایه گذاری
خارجی اشاره دارد ت و برخورداری از تسهیالت و حمایت های قانون تشویق و
حمایت را منوط و مشروط به اخذ مجوز نموده اند ت که عمدتاً در مواد ( )2( ،)8و
( )6قانون و مواد متنارر با آن در آیین نامه قانون ذکر شده اند ،حذف ت و نظام

پذیرش آزاد به ورت اطالعی و بت آورده سرمایه گذاران خارجی جایگزین آن
شوند.
بر این اسا

رسیدگی به تقایاهای سرمایه گذاری خارجی توسط سازمان و

ارزیابی دور مجوز ها توسط هیات سرمایه گذاری خارجی تنها و رفاً مربوط و
منوط به فهرست محدود شده بخشی احتمالی خواهد بود .در ورت عدم وجود
این فهرست محدود شده (که پاوهش حایر آن را تو یه نمی کند و رفاً
برداشتن فهرست من ی تاکید دارد) ،ورایف مرتبط با نظام پذیرش،ورود و
بکارگیری از ورایف سازمان سرمایه گذاری (ماده  )2قانون  ،حذف و هیات
سرمایه گذاری خارجی لهو خواهد شد .حتی در ورت تعریف و ارا ه فهرست
محدود شده ،م الً جلب سرمایه گذاری خارجی در حوزه نظام پولی و بیمه ایی  ،و
یا بخش های حسا

نظیر حمل و نقل هوایی و فرودگاهها و نظایر آن ،دور

مجوز ذیربط توسط دستگاههای بخشی کافی و تعیین کننده خواهد بود و
یرورتی برای طر مجدد آن در مرجع دیگری نظیر هیات سرمایه گذاری خارجی
نیست.
 .1بند ( ) از ماده ( )0قانون حذف و یا در آیین نامه قانون منظور از " اعطای امتیاز "
و یا " موقعیت انحصاری " به روشنی تعریف شوند ت و یا احراز چنین ویعیتی
(اعطای امتیاز ویاه و یا موقعیت انحصاری) در فهرست من ی و یا محدود شده
ذکر شوند.
.2بند (د) از ماده ( )0قانون تشویق حذف و به جای آن فهرست من ی و یا محدود
شده ایافه شوند .بعبارت دیگر رویکرد مبتنی بر تعیین سهم ارزش کاال و خدمات
تولیدی حا ل از سرمایه گذاری خارجی در هر بخش اقتصادی و رشته اقتصادی ت
به رویکرد فهرست من ی و محدودشده در هر رشته اقتصادی تهییر یابد.

 .6ورایف متک ر کنونی سازمان سرمایه گذاری و کمه های فنی و اقتصادی ایران هم
در اساسنامه این سازمان و هم در رویه های اجرایی جاری حذف شود ت و دفتر
سرمایه گذاری خارجی به سازمان مستقلی با تمرکز بر فعالیت های مرتبط با
حوزه سرمایه گذاری خارجی در سطو سازمانی ذیل الذکر تشکیل شود:
الف -در سطح معاونت وزیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ب -در سطح معاونت وزیر در وزارت نعت و معدن و تجارت.
 ادغام سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه گذاری در یه سازمان جدیدتحت عنوان "سازمان سرمایه گذاری خارجی و تجارت ایران" در سطح
معاون وزیر در وزارت نعت و معدن و تجارت.
د -تشکیل یه معاونت مستقل زیر نظر ر یو جمهور و ادغام ورایف سازمان
توسعه تجارت و سازمان سرمایه گذاری خارجی در آن.
این سازمان جدید در هر یه از سطو اجرایی فوق در حوزه سرمایه گذاری
خارجی باید بر ورایف ا لی ذیل متمرکز شود:
 تمرکز بر فعالیت های تشویقی.
 ارتقاء و بهبود محیط و فسای سرمایه گذاری خارجی در ایران.
 معرفی و شناسایی بسترهای قانونی جذب و جلب سرمایه گذاری خارجی .
 معرفی فر ت های سرمایه گذاری خارجی کشور.
 مشارکت فعال در سیاست گذاری و تصمیم سازی در حوزه سرمایه گذاری
خارجی .
 انجام مطالعات راهبردی – کاربردی در این حوزه.
 تعامل با مجامع و موسسات بین المللی ذیربط در این حوزه.

این سازمان جدید التاسیو با ورایف متمرکز بر سرمایه گذاری خارجی در
اساسنامه خود باید اجازه تاسیو و یا ایجاد دفاتر تخصصی ارتقاء سرمایه گذاری
در خار از کشور و در کشورهای هدف را داشته باشد.621

 تاسیو پنجره واحد سرمایه گذاری به جای مرکز خدمات سرمایه گذاری با
ویاگی های ذیل :
 الکترونیکی شدن کلیه گردش کارهای مرتبط با خدمات قبل و پو از
ایجاد پروژه های سرمایه گذاری خارجی در کشور،
 اتصال بر خط با کلیه دستگاههای اجرایی و ستادی ذیربط که در گذشته
عسو مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی بوده اند،
 تعریف یه پروتکل اجرایی و زمانمند برای کلیه دستگاههای اجرایی و
ستادی کشور عسو پنجره واحد سرمایه گذاری برای رسیدگی و رفع
مشکالت و تقایاهای سرمایه گذاران خارجی
 اتصال پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی به کلیه مراکز استانهای کشور با
مرکزیت ادارات کل وزارت امور اقتصادی و دارایی (گزینه اول تهییر
سازمانی) و دستگاههای ذیربط در سطح استانها ،

 .621همانطور که در مطالعات فصل های قبل شاهد بودیم  ،تجربیات سایر کشور ها در حوزه دستگاه ا لی متولی ارتقاء سرمایه
گذاری خارجی کشور الگوی واحدی ارایه نمی دهد  .اما تمرکز بر وری ه ارتقاء  ،تشویق و تسهیل سرمایه گذاری خارجی ت بعنوان
مهتمرین کارکرد نهاد های سرمایه گذاری ملی ت یه رویه ا لی  ،دایمی و تعیین کننده است .از طرفی برای تعیین نهاد متولی
مدیریت این سازمان نوین  ،باید مطالعه مستقلی ورت بگیرد  ،لیکن با عنایت به نقش وزارت خانه نعت  ،معدن و تجارت در
توسعه نعتی کشور  ،و همچنین به منظور یکپارچه سازی سیاست های توسعه نعتی  ،و رهیافت جریان تجارت به سرمایه
گذاری خارجی ت و از طرفی با عنایت به اینکه حجم و وزن این بخش در جلب و جذب سرمایه های مستقیم خارجی ت از سایر
دستگاه ها برجسته تر است  ،تو یه اولیه دایر بر ت کیه این سازمان از وزارت اقتصاد و دارایی و الحاق ان به وزارت نعت ،
معدن و تجارت است.

 تسهیل  ،پاسخ گویی و حل و فصل کلیه تقایاها و رفع موانع و مشکالت
سرمایه گذاران خارجی بویاه در حوزه های اخذ مجوز های بخشی ،پروانه
کار ،روادید ،مالیات ها ،گمر  ،بانه مرکزی و نظایر آن

 مالکيت ؛ مصادره و حل و فصل اختالفات


مالکيت

 -0همانگونه که در بح

و تو یههای مربوط به «نظام پذیرش و سازمان مسدول» سرمایه

گذاری خارجی در کشور طر شد ،لزوم وجود فهرست من ی و محدود در رژیم عام سرمایه
گذاری خارجی یروری به نظر میرسد .در رهیافت فهرست من ی که حسور و مشارکت
سرمایهگذاران خارجی در آنها ممنوع خواهد بود ،ممنوعیت مالکیت بر زمین در نوار مرزی
باید تصریح شود .شعاع نوار مرزی حسب تعریف مستقلی که در رژیم عام سرمایه گذاری
کشور خواهد آمد ،تعیین و اعالم خواهد شد.
در فهرست محدود ،که حسور سرمایهگذاران خارجی و مالکیت سهمی آنها در آن فهرست،
تعریف و تحدید شده است ،و چنانچه در رژیم عام سرمایه گذاری کشور آمده باشد ،اعمال
محدودیت مالکیت بر زمین ،عالوه بر حوزه های جهرافیایی (مرزی) ،میتواند در بخشهای
اقتصادی خاص یا مناطق ویاهایی نظیر مناطق آزاد ،مناطق شهری ،مناطق روستایی و یا
م الً حوزه های کشاورزی تعریف و به راحت بیان شود.

 -0به غیر از موارد ذکر شده در فهرست من ی و فهرست محدود ،ایجاد هرگونه ممنوعیت یا
محدودیت در مالکیت بر اموال غیر منقول ،به ویاه زمین ،ممنوع خواهد بود و بر این اسا
اشخاص (حقیقی و حقوقی) غیر ایرانی که در ایران سرمایه گذاری خواهند کرد  ،و مشمول
تعریف سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهند شد ،اجازه خواهند داشت تا اموال غیر
منقول ،شامل زمین ،را متناسب با پروژههای سرمایهگذاری خود در قلمرو جمهوری اسالمی
ایران ماله شوند و یمن کاربری موردنظر در پروژه خویش ،از آن به عنوان دارایی قابل
تودیع و و یقه است اده نمایند.
 -8در قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی به

راحت مویوع بند ()0

پیشنهادی در گردد و در تبصره های آن تاکید شود که انتقال حقوق مالکیتی بر اموال غیر
منقول به سایر سرمایهگذاران خارجی و در ورت استمرار فعالیت های مرتبط با پروژه-
جانشینی -با اجازه سازمان سرمایه گذاری مجاز خواهد بود.
در عین حال در تبصره دیگر باید تاکید شود (به ویو ) که در ورت اتمام و یا خاتمه
فعالیت های پروژه سرمایه گذاری خارجی و خرو سرمایه گذار خارجی ،نقل و انتقاالت و
فروش اموال غیر منقول به ویاه زمین ،به ارزش بازاری -تجاری و رفاً و محدود به اتباع
دارای تابعیت ایرانی مجاز خواهد بود.
 -1چنانچه بر پایه فهرست محدود (مندر در بند یه فوقاالشعار) برخی از مناطق یا
بخشهای اقتصادی با محدودیت مالکیت بر اموال غیر منقول ،شامل زمین ،مواجه شوند،
اجازه اجاره زمین متناسب با طول عمر یه پروژه تا پایان دوره بهره برداری مندر در
قراردادهای مبتنی بر ترتیبات قراردادی و همچنین اجاره بلند مدت ( 11ساله) به سرمایه

گذاران خارجی داده شود .بدیهی است در این مورد هم شروط جانشینی مندر در بند ()8
فوق االشعار باید ذکر و تصریح شود.
 -2از آنجایی که تصریح مندر در م اد مواد قانون مدنی ایران به ویاه ماده ( )3آن و سایر
مواد مرتبط بر حقوق اتباع خارجی است ت و با تعریف سرمایه گذاران خارجی منطبق نیستت
و مشمول برداشت های متناقض است ،لذا باید یمن ا ال و تعبیه تو یه های ا الحی
چهارگانه فوق االشعار ،تصریح شود که کلیه قوانین و مقررات ذیربط گذشته که به گونه ای
مشمول جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی حذف و بال ا ر خواهند شد.
 -6محدودیت های مقرر در تبصره ذیل ماده ( )0قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری
خارجی ،به ویاه واژه سرمایهگذار خارجی که با رویکردهای تعریف شده این واژه در ماده ()0
در تناقض بود و این تناقض در ماده  81آیین نامه اجرایی آن هم استمراریافته است ،حذف
شود.
 -7ماده  81آیین نامه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی حذف شود.
 -3یکی از ابهامات اساسی که در تعریف سرمایه گذاری خارجی و در ماده ( )0قانون تشویق
و حمایت آمده است ،تسری تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با است اده از سرمایه با
منشاء خارجی است .در این مورد معلوم نیست که آیا یه ایرانی با منشا سرمایه خارجی
چنانچه در ایران سرمایهگذاری نماید و براسا

ماده ( )0قانون مشمول تعریف سرمایه گذار

خارجی شود ،آیا مشمول ترتیبات تعریف شده در حقوق مالکیت اموال غیرمنقول و
محدودیت ها و ممنوعیت های مندر در فهرست ها خواهند شد یا خیر؟

در عین حال چنانچه این تعریف را در خصوص سرمایه گذاری ایرانیان با منشاء سرمایه از
خار به م ابه سرمایهگذار خارجی بپذیریم ،آیا مشمول رفتار مبتنی بر ارجاع اختالفات
فیمابین با دولت و یا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و حل و فصل آنها را می توان به
دادگاهها و داوری بین المللی ارجاع داد؟
در ورتی که چنین رفتارهایی دایر بر تسری حقوق سرمایه گذاران خارجی دارای تابعیت
خارجی را به ایرانیان سرمایه گذار با منشاء سرمایه خارجی قابل تسری بدانیم ،آنگاه احتمال
خرو تصنعی سرمایههای ملی به خار و با هدف بازگشت مجدد آنها به داخل 622را شاهد
خواهیم بود.
به منظور احتراز از این پدیده (خرو و بازگشت مجدد) ،باید در قانون تشویق و حمایت
سرمایهگذاری خارجی به ویو تصریح شود که به جزء در موارد مرتبط با خرو عایدات،
منافع ،سود و ا ل سرمایه وارده و همچنین مالکیت بر زمین که شامل برخورداری از حقوق
یکسان با اتباع خارجی خواهند بود ،در حوزه مرتبط با حل و فصل اختالفات ،رفاً حقوق
داخلی و دادگاههای ملی حاکم خواهد بود.



حل و فصل اختالفات و داوري

 -0ماده  081قانون اساسی واجد دو ابهام بود .نخست این که لح و دعاوی راجع به اموال
عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در ورتی که طرف دعوی خارجی باشد باید به

- Round Tripping

تصویب مجلو شورای اسالمی برسد ،و دوم این که این ارجاع به داوری یا لح دعاوی در
موارد مهم داخلی نیز باید به تصویب مجلو برسد .بر این اسا

الزم است تا در مورد هریه

از اختالفات احتمالی فیمابین دولت و سرمایه گذاران خارجی و ارجاع به داوری مصوبه
مجلو اخذ شود  ،و در عین حال موارد مهم مورد نظر داخلی هم مشمول رفتار مشابه
خواهد شد .برای رفع این ابهام الزم است تا دولت در رفتار با سرمایه گذاران خارجی در حل
و فصل اختالفات احتمالی حاد  ،بدون نیاز به اخذ مصوبه مجلو بتواند به داوری بین
المللی مراجعه کند و الزامی برای اخذ پذیرش موردی نداشته باشد.
لذا تو یه می شود که این ا ل قانون اساسی مورد بازنگری و ویرایش قرار گرفته و
قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی را که فیمابین دولت جمهوری اسالمی ایران و
اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایه گذاران خارجی منعقد می شود را از شمول ترتیبات
مندر در این ا ل مست نی نماید.
 -0راه حل جایگزین تو یه بند ( )0فوق آن است که با ایافه نمودن تبصره ایی در ذیل
ماده  081قانون اساسی ،سرمایه گذاران خارجی که با دولت وارد ترتیبات قراردادی می
شوند و تحت شمول تعریف سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شوند را از مسیر مراحل
قانونی فوق مست نی نماید .بدیهی است کسب اجازه از دولت و اخذ مصوبه هیات وزیران ،
بعنوان یه الزام مقرراتی برای ارجاع اختالفات فیمابین دولت و سرمایه گذاران خارجی دیگر
یرورتی نخواهد داشت.
 -8چنانچه بر اخذ موافقت مجلو شورای اسالمی و یا مصوبه هیات وزیران تاکید شود ،الزم
است در ماده  127قانون آیین دادرسی مدنی ،در خصوص اخذ موافقت پیشینی و یا پسینی

در خصوص لزوم اخذ تاییده مجلو و یا مصوبه هیات وزیران تصریح الزم بعمل آید .بعبارت
دیگر در ورتی که ا رار بر در اخذ مصوبه هیات وزیران در خصوص ارجاع به داوری ،به
شرحی که تو یه بند  0فوق الذکر آن رفت ،وجود داشته باشد ،ذکر اخذ این مصوبه قبل یا
بعد از امسای قراردادهای سرمایه گذاری و روشنگری در خصوص آن الزامی خواهد بود.
 -1همزمان و همگام با این اقدامات ،در شرط پذیرش و الزام پذیرش و اجرای احکام ادره
ناشی از لح دعاوی اموال دولتی و یا ارجاع آن به داوری از سوی مراجع بین المللی در
قوانین ذیربط داخلی  ،نظیر قانون آیین نامه دادرسی مدنی یرورت دارد.
 -2متناسب با چنین اقداماتی  ،کار گروه ویاه ایی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری با
همکاری دستگاههای ذیربط ،بویاه وزارت امور اقتصاد و دارایی ،تشکیل و زمینه های
عسویت رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران به ایکسید و کنوانسیون نیویور

را بررسی و

مورد تصمیم گیری قرار دهند.
 -6ماده  01قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به گونه ایی ا ال شود تا
ترتیبات حل و فصل اختالفات مویوععنه را که شامل مذاکره ،تشریه مساعی ،میانجیگری،
مصالحه و ارجاع به دادگاههای داخلی و ارجاع به دادگاهها و داوری بین المللی باشد را بدون
هیچ قید ایافی تحریر کرده باشد .در عین حال راحت عبارات مندر در متن موافقتنامه
های دوجانبه سرمایهگذاری بویاه در مواردی که مورد تاکید است ،نظیر حل و فصل
اختالفات سرمایه گذاری ،باید با رویکردها و جهتگیریهای حقوق داخلی همسان و یکنواخت
باشد و موجب بروز تعارض در ت سیر نشود.



نقل و انتقاالت

 -0پذیرش ازادی انتقاالت ارزی برای سرمایه گذاران خارجی در شرایطی که کشور میزبان
سرمایه با تنگناهای ارزی مواجه است  ،و یا مشکلی در تراز پرداخت ها وجود دارد ،می تواند
موقتاً به تاخیر بیافتد .این رویه هم در معیارهای بین المللی مطر شده از سوی مجامع و
موسسات بین المللی ذیربط در امر سرمایه گذاری خارجی پذیرفته شده است و هم در قواین
سرمایه گذاری کشورهای موردبح

در این گزارش و یا سایر قوانین ذیربط آنها تصریح شده

است .لذا تو یه می شود در ذیل تبصره ( )8ماده  07قانون تشویق و حمایت این محدودیت
ذکر شود.
 -0در عین حال در تبصره ( )8ماده ( )7قانون که بانه مرکزی را مکلف نموده است تا
معادل ارزی وجوه قابل انتقال مویوع بند الف همین ماده (یعنی خرید ارز از نظام بانکی) را
با «موافقت سازمان» و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تأمین و در اختیار سرمایه گذار
خارجی قرار دهد .در موارد ذیل ا ال و تعریض شود:
الف) عبارت «با موافقت سازمان» به «با موافقت هیات سرمایه گذاری» جابجا و جایگزین
شود.
ب) به منظور انجام و ای ای تعهدات بانه مرکزی مندر در تبصره های ( )0و ( )8از ماده
( )7قانون تشویق و حمایت ،ایجاد یه «حساب سپرده ویاه ارزی» برای ای ای تعهدات به
موقع بانه مرکزی برای درخواست های ناشی از خرو سرمایه یروری است .این تعهدات
عمدتاً ناشی از الزامات مندر در بند (الف) ماده  07قانون برای تقایاهای خرو ا ل و فرع

سرمایه گذاری خارجی ،ای ای تعهدات مندر در تبصره ( )0از ماده ( )7همین قانون در
خصوص احتمال مداخله دولت و ممنوعیت و توقف اجرای موافقت نامه های مالی مویوع
بند (ب) از ماده ( )8قانون تشویق ،و ای ای تعهدات مندر در ماده ( )1مویوع سلب مالکیت
و ملی شدن طر های سرمایه گذاری و جبران خسارت ناشی از این اقدام  ،و سایر موارد
مشابه یروری خواهد بود.
الزم به ذکر است که در یا تشکیل این «حساب سپرده ارزی» برای نقل و انتقاالت سرمایه
گذاری در قانون تشویق و حمایت یرورتی ندارد و رفاً تشکیل آن توسط بانه مرکزی و
اعالم آن توسط آن بانه و سازمان سرمایه گذاری ک ایت خواهد کرد.
 -8از آنجایی که بر پایه تبصره ( )0از ماده ( )7دولت مورف به تامین و پرداخت اقساط
سررسید شده سرمایه گذاریهای مویوع بند (ب) از ماده ( )8است  ،که در ورت مداخله در
قراردادها ،ممنوعیت و یا توقف اجرای آنها پدید می آید  ،و از طرفی با توجه به این که بر
پایه م اد ماده  00آیین نامه اجرای قانون تشویق و حمایت ،دستگاه دولتی که خریدار
انحصاری کاال و خدمات تولیدی سرمایه گذاری خارجی است ،می تواند خرید کاال و خدمات
آن بنگاه را تسمین نماید ،و بر این اسا

ملزم به پرداخت های به هنگام در قبال خرید کاال

و خدمات هستند ،و با توجه کسری دستگاه اجرایی ت بویاه در مواردی که کاال و خدمات
خریداری شده به قیمت ترجیحی -یارانه ای عریه می شود ت لذا الزم است یه «ردیف
ریالی» ویاه بازپرداخت های مویوع ماده  00آیین نامه در سازمان برنامه و بودجه و خزانه
داری کل کشور ایجاد شود ،تا رف ای ای کسری تعهدات خرید کاال و خدمات ارا ه شده از
سوی سرمایه گذاران خارجی بشود.

در ایجاد چنین «ردیف ریالی» سه نکته باید مورد توجه قرار گیرد .نخست آن که این «ردیف
ریالی» به ورت متمرکز در اختیار سازمان برنامه و خزانه داری باشد و در اختیار دستگاه
اجرایی قرار نگیرد ،دوم آن که رفاً به منظور جبران کسری یا ما به الت اوت کاالها و
خدمات یارانه ای پرداخت شود ،و سوم آن که یرورتی برای در آن در مواد قانون یا آیین
نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.
 -1طراحی یه «سامانه بت ورود و خرو سرمایه های خارجی» توسط سازمان سرمایه
گذاری و بانه مرکزی و اتصال بر خط آنها به منظور کنترل تراز ارزی سرمایه گذاری
خارجی در کشور ،بت اطالعات آماری روزآمد و پیش بینی تقایاهای خرو سرمایه توسط
این دو نهاد یرورت دارد.
 -2انتقال م اد ماده ( )00آیین نامه اجرایی به عنوان تبصره ایی ذیل بند (ب) از ماده ()8
قانون دایر بر تخصی

عبارت مندر در این بند  ،مبنی بر عدم اتکاء به تسمین دولت یا

بانکها و یا شرکتهای دولتی در خصوص ترتیبات قراردادی فیمابین دولت و سرمایه گذاران
خارجی باشد.

 ساير اصالحات تکميلي :
 -0تدوین و داشتن رژیم سرمایه گذاری در کشور که در آن الگوی توسعه بخشی های
اقتصادی ،اولویت ها ،مزیتها و در عین حال اعطای مشوقهای مالی و پولی در آن ذکر شده
باشد ،از یروریات اولیه تبیین رفتار در حوزه جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی کشور
است.
بر این اسا

راهبردهای توسعه بخشی ،بویاه در حوزه های نعتی و معدنی ،ن ت و گاز و

پتروشیمی ،نیرو و آب ،کشاورزی ،مخابرات ،راهها و حمل و نقل و نظایر آن باید تدوین شود
و در هر بخش و زیربخش اولویت های اقدام تبیین و تعریف شوند .در این راهبردها ،باید
اولویت های توسعه منطقهایی بر پایه مزیت مکانی و جهرافیایی آنها تعیین شوند.
بر پایه این رژیم عام سرمایهگذاری کشور ،راهبرد جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی
تعریف شود .فهرست من ی و محدود استخرا شوند .جهت جلب سرمایههای خارجی با
محوریت بخشهای اولویتدار ،ادرات محور بودن ،است اده از نیروی کار داخلی ،داشتن
شریه داخلی ،انتقال دانش فنی و مدیریتی ،سرریز تکنولوژی تعریف و متناسب با هریه از
شاخ

های مو وف مشوق های خاص هم ارا ه شود.

 -0اساسنامه ندوق توسعه ملی بویاه بند (  ) 2از ردیف ( ط ) مویوع مصارف ندوق
 ،626مورد ا ال و بازنگری قرار گیرند .بر این اسا

شرط رعایت ا ل هشتاد قانون اساسی

از این بند حذف شود .منابع تخصیصی ندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاران خارجی ت که
متناسب با رژیم عام سرمایه گذاری در کشور و اولویت های راهبردی آن ت بتوانند یکی یا
 -626در بند پن از ردیف ( ط ) مصارف ندوق امده است  ":اعطای تسهیالت به سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن
شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت ا ل هشتادم قانون
اساسی می باشد".

چند شاخ

اولویت دار مطروحه در راهبرد جلب و جذب سرمایه های خارجی را برآورده

نمایند ،از منابع ندوق بعنوان وام  /اعتبار است اده نمایند.
 -8قوانین و مقررات عام سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویاه تجاری و نعتی مورد
بازنگری قرار گرفته و یمن تعریف اولویت های مهم این مناطق در سرمایه گذاری و تولید،
گردش کار روانتر ،مشوقهای ویاه این مناطق  ،هدفمند و بر پایه اولویت های تعریف شده
تخصی

پیدا کند .بر این اسا

می توان بر پایه مزیت های متنوع این مناطق ،برخی از آنها

را به م ابه مناطق آزاد سرمایه گذاری خارجی احصاء و تعریف نمود.
 -1کمیته ویاهای مسدول مطالعه  ،بازنگری در قوانین و مقررات حقوقی و گردش کار حاکم
بر محیط اقتصادی و کسب و کار کشور شوند .بهبود فسای کسب و کار ،از طریق بازنگری و
ا ال در قوانین پایه نظیر قانون تجارت ،قانون آیین دادرسی مدنی ،قانون کار ،بیمه تأمین
اجتماعی ،مالیات و نظایر آن در دستور قرار گیرد.
هدف از انجام این مطالعه که باید به ورت تطبیقی با معیارهای بین المللی ورت گیرد،
حذف مقررات زا د و موازی ،کاهش هزینه های کسب و کار ،افزایش بهره وری کار و سرمایه
باشد .در عین حال طراحی یه نظام الکترونیکی دور مجوزها و پایش کسب و کار به
ورت یکپارچه و در قالب پنجره واحد و از طریق اتصال به همه مراجع ذیربط راه اندازی
شود.
 .2کمیته ویاه مویوع بند چهار فوق که با ماموریت ویاه و با هدف مشخ

شده تشکیل

خواهد شد  ،موقتی و پو از انجام ورایف خود منحل خواهد شد .لذا الزم است یه کمیته
دا می برای ر د قوانین و مقررات حقوقی و اجرایی و با هدف بازنگری در آنها و ساده سازی

مقررات مزبور تشکیل شود.
 -6به منظور رسیدگی سریع ،فنی و بیطرفانه به اختالفات حاد

در حوزه کسب و کار،

دادگاههای تخصصی اقتصادی و سرمایه گذاری تشکیل شود.
 -7متناسب با رژیم عام سرمایهگذاری کشور و تعریف راهبردهای توسعه بخشی ،برای هریه
از دستگاههای مسدول در حوزه های نعت ،معدن و تجارت ،راه ،مسکن و شهرسازی ،نیرو،
ن ت و گاز و پتروشیمی ،کشاورزی ،ارتباطات و مخابرات ،گردشگری ،بانه و بیمه ،بازار
سرمایه ،مناطق آزاد تجاری -اقتصادی ،ویاه نعتی و نظایر آن ،یه رقم کمی برای جذب
(ورود) سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ورت سالیانه تعریف و اعالم شود .بر این اسا
هریه از این دستگاههاذ مورف شوند تا در ررف های زمانی مشخ

شده به اهداف کمی

فوق دست یابند.
 -3تشکیل یه کار گروه حقوقی -اقتصادی مستقل برای بررسی زمینه الحاق دولت
جمهوری اسالمی ایران به مرکز حل و فصل اختالفات بین المللی (ایکسید) و کنوانسیون
نیویور

یروری است.

 -1طراحی یه نظام بیمه ایی پوشش ریسه های سیاسی سرمایه گذاران خارجی که
بخشی از منابع خود را از دولت بعنوان کمه /سوبسید دریافت نماید .این نظام که به یه
نهاد تخصصی ختم خواهد شد  ،باید ریسه های ناشی از مصادره ،عدم تسعیرپذیری نرخ
ارز ،خشونت های سیاسی ،ملی کردن و نظایر آن را با بهره گیری از ساز و کار های تجاری ،
پوشش دهد.
 -02تدوین و طراحی یه سیاست ویاه برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی با آن

دسته از تولیدات و کاالهای خارجی که به ایران ادرات می کنند و بخشی از بازار ایران را
در اختیار دارند .این «راهبرد تجارت به سرمایه گذاری» باید به همراه انگیزش های مالی و
پولی و با راهبرد جایگزینی واردات از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورت بگیرد.

فهرست منابع فارسي :
اسکینی ،ربیعا " ،اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی"،

.

نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،شماره ۱ ، 0

.

.

افتخار جهرمی ،گودرز« ،ایران داوری دعاوی ایرانی -ایاالت متحده و عملکرد آن در حقوق بین
الملل» مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،شماره ، 0

.

.

امام ،فرهاد« ،مجموعه مقررات نحوه عملکرد شرکتهای فراملی» ،دانشکده حقوق دانشگاه تهران،
. 8

.

.0

امیر معزی ،احمدی ،داوری بینالمللی در دعاوی ،نشر دادگستر. 8 ،

حیدرزاده اصل ،محمد ،داوری در حقوق ایران ،نشر دادگستر0 ،

.

.

جنیدی ،لعیا ،قانون حاکم بر داوریهای تجاری بینالمللی ،نشر دادگستر ،چاپ اول 8 ،

.

شهابی ،مصطفی ،داوری در قانون اساسی ،انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی۱ ،

.8

.

.

عابدی ،محمدتقی« ،صالحیت قضایی و صالحیت داوری» ،مجله حقوقی مرکز امور حقوق بینالمللی
ریاست جمهوری. ۱ ،

.۱

علیدوستی شهرکی ،ناصر ،احترام مالکیت و سرمایهگذاری خارجی ،فصلنامه حقوقی ،مجله دانشکده
حقوق و علوم سیاسی ،دوره

 ،شماره  ،بهار ۱5

 . 5علیدوستی ،ناصر ،ظرفیت های اصل ۱

.

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ؛ فصل نامه مطالعات

راهبردی ،سال اول ،شماره اول ، 8 ،ص ص.۱ -۱0.
 .طباطبایی حصاری ،نسرین ،اهداف و آثار حقوق و اقتصادی ثبت امالک و معامالت راجع به آن ،فصل نامه
اطالع رسانی حقوق. ۱ ،
 .فرزین راجیری « ،بررسی نقش آزادی انتقاالت ارزی در تشویق سرمایه گذاری در چارچوب
موافقتنامه های دوجانبه سرمایه گذاران میان ایران و سایر کشورها» ،مجله اقتصادی ،شماره های
و

. ۱ ،

 .کربالیی امینی ،سنا« ،مراجعه به داوری بینالمللی در دعاوی دولتی» ،ماهنامه کانون ،شماره
. ۱ ، 8

و

،» « ارزش اموال مصادره شده بیگانگان در آرای دیوان داوری ایران و ایاالت متحده، احمد، مجازی.
. ۱ ، 0و

 شماره،مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسالمی ایران

 شماره، مجله حقوقی، ممنوعیت استمالک اموال غیر منقول توسط بیگانگان،نیاکی جعفر
.
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