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چکیده

در این مقاله قواعد حاکم بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد ایرران بررسری شرد
است .این قواعد در خصوص تشریفات ورود سرمایهگذار ،اسرتنناهرای سررمایهگرذاری خرارجی،
محدودیتها و الزامات مربوط به سرمایهگذار خارجی است .پر از بررسری تطبیقری در برخری
کشورهای پیشرو در جذب سرمایهگذار خرارجی و برا مطالعرق مقایسرهای برا «قراوون تشرویق و
حمایت سرمایهگذاری خارجی» (FIPPA) 0به این وتیجه رسید ایرم کره قواعرد حراکم برر ورود
سرمایهگذار خارجی وقش بسیار زیادی در اوگیز و تصمیم سرمایهگذار دارد و بهعنروان ییری از
عوامل مهم و تعیینکنندۀ حقوقی در جذب سرمایهگذار خارجی در مناطق آزاد شمرد میشود.
جایگزین کردن سیسرتم تیییرد و تصردیق برهوسریۀق سیسرتم اعرو و اطروح ،محردود کرردن
بخشهای استننایی از سرمایه گذاری خارجی ،تعردیل ممنوعیرت در تمۀر امروا ییرمنقرو ،
حذف محدودیت در تمۀ سها و کاهش الزامات اجرایی برای سررمایهگرذار خرارجی ازجمۀره
راهیارهایی است که میتواود فضای سرمایه گذاری منراطق آزاد ایرران را بررای سررمایهگرذاران
خارجی جذابتر کند.

کلیدواژگان

الزامات سررمایهگرذار ،تشرریفات ورود سررمایهگرذار ،تمۀر
سرمایهگذاری خارجی ،فیپا ،مناطق آزاد.

* وویسندۀ مسئو

امروا ییرمنقرو  ،تمۀر

سرها ،

Email: rezvan25@yahoo.com
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مقدمه
برابر تعریف سازمان توسعق صرنعتی مۀرل متحرد ( United Nations Industrial Development

) )Organization(UNIDOمناطق آزاد بهعنوان محرکهای برای تشویق صادرات صرنعتی تۀقری
میشود ( .)Al-Sanie, 1991, p. 28طبق تعریف باو جهاوی که برهوظرر مریرسرد کامرلتررین
تعریف باشد « ،منطقق آزاد ،قۀمرو معینی است کره ایۀرد در محردودۀ داخرل یر بنردر یرا در
مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر وقاط جهران مجراز شرناخته شرد اسرت و
کاالها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صرادر کررد یرا بره ایرن
مناطق وارد ومود و آنها را برای مدتی در اوبار ذخیر و در صورت لرزو  ،بسرتهبنردی و دوبرار
صادر کرد .مناطق پردازش صادرات افزون بر تسهیوت پیش گفته ،ابنیه و خدمات موردویاز برای
تولید ،تبدیل مواد خا و کاالهای واسطهای وارداتی به محصوالت وهایی را با هدف صدور آنهرا
و گاهی به منظور فروش در بازار داخۀی به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمو فراهم
میومایند .از این جهت منطقق آزاد پرردازش صرادرات ،واحیرق ویر ای اسرت کره تولیردات آن
جهتگیری صادراتی دارود .تسهیوت این مناطق برای جۀد سرمایهگرذاران خرارجی و تسرهیل
استقرار آنهاست و معموالً با مشوقهای دیگری ویز همرا است» (.) -Kusago, 1998, p. 5
با مروری بر روود توسعق اقتصادی کشورها در مییابیم که اسرتفاد از سرازوکار منراطق آزاد
تجاری بهعنوان ییی از مطرحترین روشهای پیوود اقتصاد مۀی برا اقتصراد منطقرهای و جهراوی
برای جۀد سرمایههای خارجی بود و هسرت .0منراطق آزاد تجراری ییری از ابزارهرای توسرعق
تجارت خارجی است که میتواود به تقویت تولیرد صرادراتمحرور و توسرعق اقتصرادی کشرورها
کم کند و ویز زمینق مساعدی را برای رفع مواوع توسعق اقتصادی ،ازجمۀه جذب سرمایههرای
داخۀی و خارجی فراهم وماید (رهنورد ،0913 ،ص  .)11جذب سررمایهگرذاری پر از تیمیرل
زیرساختها و امیاوات اولیه و بهمنظور تحقق اهداف مناطق آزاد از اولویت باالیی برخوردار است
(مرکز پ وهشهای مجۀ .)0932 ،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی به دلیل مزایای زیادی که دارد توجره دولرتهرا را بره خرود
جۀد کرد و تحقیقات زیادی در زمینق عوامل مؤثر و تعیرینکننرد در جرذب سررمایهگرذاری
مستقیم خارجی اوجا شد است که بهطور خوصه میتوان به وتایج آن اشار کرد:
برخرری معتقدوررد عوامررل تعیررینکننررد در جررذب سرررمایهگررذاری عبررارتاوررد از :مالییررت
( ،)Ownershipمیان ( )Locationو داخۀی کردن ( .1)Internalizingمنظرور از مالییرت ،امیران
 .0وقشق را کون مناطق آزاد کشور در افق ایران  ،0111مصوب شورای عالی مناطق آزاد کشور0931 ،ش.
 .1از مجموح این عوامل با عنوان » «OLIیاد میشود.
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استفاد از تینولوژی متعۀق به سرمایه گذار برای تولید کاال در خارج از کشرور اسرت .منظرور از
میان ،شرایط و مزیتهای میاوی کشور میزبان وظیر دسترسی بهبازارهای جدید یرا ویرروی کرار
ارزا ن است و منظور از داخۀی کردن ،امیان تولید کاال در کشور مقصد از سوی خود سرمایهگذار
است .بهعبارت دیگر سرمایه گذار مجبور وباشد از کارخاوه های بومی کشور میزبران بررای تولیرد
استفاد کند (.)Dunning, 1988, p. 1-31
تحقیقات دیگری بر عوامل اقتصادی کشرور میزبران وظیرر اوردازۀ برازار ( ،)Market Sizeرشرد
اقتصادی ( )Economic Growthو هزینق ویروی کار ( )Labor Costتمرکز داشتهاود ( Tsai, 2009,
 )p. 1494-1512به تعبیر دقیقتر ،سرمایهگذاران ترجیح میدهند در کشورهایی با بازارهای قوی و
درحا رشد و ویز با ویروی کار ارزان سرمایهگذاری کنند .در این میان ،برخی پ وهشرگران عوامرل
دیگری وظیر سیاستهای اقتصادی و مالی کشور میزبان در زمینههایی وظیر ورر مالیرات ،کنترر
بازار و  ...را به این لیست اضافه کرد اود (.)Bilayer and Karl R, 2006, p. 51-75
همچنین پ وهشگران به وقش عوامل سیاسری در جرذب سررمایهگرذاری مسرتقیم خرارجی
پرداخته اود .به وظر برخی ،هرچه وهادهای سیاسری یر کشرور دموکراتیر ترر باشرند ،جرذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی راحتتر صورت میگیرد (.)Jensen, 2003, p. 587-616
در تحقیقات اخیر به عوامل حقوقی توجه وی ای شد است؛ بهوحوی که پر وهش مسرتقۀی
در خصوص وقش عوامل حقوقی در جذب سرمایهگذاری مستقیم خرارجی وگاشرته شرد اسرت
(.)Staats and Glen, 2011, p. 1-15
برخی ویز معتقدود جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور بردون تغییرر وگررش در
میان سیاستمداران و کارشناسان و ایجاد بستر مناسد برای ورود سرمایه امیانپذیر ویست و ترا
زماوی که شرایط فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی مناسد فراهم وشود ،شرکتهای خرارجی عوقرق
چنداوی به سرمایهگذاری مستقیم در ایران ودارود (موسوی و قائدی ،0912 ،ص .)01
در میان مواوع سرمایه گذاری ،مواوع حقوقی از اهمیت براالیی برخروردار اسرت؛ لرذا در ایرن
تحقیق به بررسی وقش عوامل حقوقی در جذب سرمایهگرذاری مسرتقیم خرارجی مریپرردازیم.
مهمترین عوامل حقوقی در معرفی فضای سرمایهگذاری کشور میزبان را میتوان به چهار دسرتق
کۀی تقسیم کرد:
 .0قواعد حاکم بر ورود سرمایهگذار خرارجی؛  .1قواعرد حراکم برر حمایرت از سررمایهگرذار
خارجی و وحوۀ رفتار با وی؛  .9قواعد مرتبط با خروج سرمایهگذار؛  .1قواعد مرتبط با مشوقها و
وظا حل و فصل اختوفات.
قواعد حاکم بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بخش مهم و اساسی وظا سررمایهگرذاری در
کشور میزبان است (اسدی .)0919 ،اگرچه بر اساس حاکمیت دولتها ،کشور میزبان مریتواورد
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محدودیتها ،ممنوعیتها ،قیود و شرایطی را برای سرمایهگذاری مستقیم خرارجی قائرل شرود،
لیین با توجه به کارکردها و اهداف مناطق آزاد ،تشریفات مربوط باید به وحوی باشد کره باعر
کاهش جذابیت سرمایهگذاری برای خارجیها وشود .در ادامره سرعی خواهرد شرد برا توجره بره
مقررات موجود ،میزان جذابیت وظا حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق
آزاد ارزیابی شود.

مفاهیم
 .1مفهوم سرمایهگذاری خارجی
فرهنگ حقوقی بۀ سرمایهگذاری را چنین تعریف میکند« :هزینهکرد برای تحصیل امروا یرا
دارایی برای ایجاد بازد و درآمد یا خرج کردن سرمایه بهمنظرور اهرداف یادشرد » ( Bryan A,
 .)1999, p. 831مادۀ  0مقررات سرمایهگرذاری در منراطق آزاد ،سررمایهگرذاری را «بیرارگیری
سرمایه در اشیا مختۀف در هری از فعالیتهای اقتصادی بهمنظور تولید کراال و یرا خردمت»
تعریف کرد است.
سرمایهگذاری خرارجی معمررروالً بره دو طریرق ،سررمایهگرذاری ییرمسرتقیم (سرهامی) و
سرمایهگذاری مستقیم صورت میگیرد .سرمایهگذاری مستقیم خرارجی وروعی سررمایهگرذاری
است که بهمنظور کسد منفعرت همیشرگی در مؤسسرهای مسرتقر در کشروری ییرر از کشرور
سرمایهگذار صورت مریگیررد و وتیجرق آن کسرد حرق رأی مرؤثر در مردیریت شررکت اسرت.
سرمایهگذار خارجی ممین است تما یا بخشی از ی شرکت ازقبل موجرود را تمۀر کنرد یرا
خود به ایجاد شرکت یا شرکتهای جدید در کشور میزبان اقدا وماید.

 .2مفهوم سرمایهگذار خارجی
فرهنگ حقوقی بۀ در ی مفهو وسیع ،سرمایهگذار را شخصی تعریف میکند که بره اوتظرار
تحصیل سود ،پو خود را هزینه میکند (.)bryan A, Op. cit, p. 832
تعریف سرمایهگذار در بند «ط» مادۀ  0آیینوامق اجرایی وحوۀ تشییل و ادارۀ مناطق وموورق
گردشگری مصوب  2اردیبهشت  0911چنین آمد است« :سرمایهگذار هر شرخ حقیقری یرا
حقوقی ییردولتی است که مسؤولیت تهیق طرحهای اجرایی و تیمین سرمایق الز را برای ایجراد
زیرساختهای موردویاز از قبیل آب ،برق ،را  ،گاز و مخابرات در داخل منطقره پذیرفتره و کۀیرق
حقوق واشی از سرمایهگذاری را در اختیار دارد».
در مررادۀ  1مقررررات سرررمایهگررذاری در منرراطق آزاد ویررز در بیرران اشخاصرری کرره امیرران
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سرمایه گذاری در این مناطق را دارود ،آمد است« :کۀیق اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسرات
اعم از ایراوی و خارجی و سازمانهای بینالمۀۀی طبق این مقرررات مریتواونرد مسرتقوً و یرا برا
مشارکت سازمان و شرکتهای تابع آن یا با مشرارکت ییردیگر در منراطق آزاد سررمایهگرذاری
ومایند و سرمایه پذیرفتهشدۀ آوان مشمو این مقررات میشود».
تبیررین مفهررو سرررمایهگررذار خررارجی از آن وظررر دارای اهمیررت اسررت کرره از دیررد کشررور
سرمایهفرست ،حمایت دیپۀماتیر از سررمایهگرذاران برهواسرطق اوعقراد معاهردات برینالمۀۀری
سرمایه گذاری ،تنها زماوی ممین است که این اشخاص مطابق معاهدات ،سررمایهگرذار خرارجی
محسوب شوود .از دید کشور سرمایهپذیر ویز تحقق این عنروان مسرتۀز جرذب سررمایهگرذاری
خارجی مطابق شرایط و اوصاف مقرر در قواوین و مقررات موضروعق آن کشرور اسرت .همچنرین
احراز این عنوان برای مراجع داوری ویز دارای اهمیت است ،زیررا اقامرق دعروا در داوری در پری
امضای معاهدۀ سررمایه گرذاری مسرتۀز ایرن اسرت کره شرخ طبرق معاهرد واجرد عنروان
«سرمایهگذار خارجی» باشد (.)OECD, 2008, p. 11
در بیشتر معاهدات سرمایهگذاری ویز در تعریف سرمایهگرذار خرارجی چنرین آمرد اسرت:
«سرمایهگذار عبارت است از دولت ،شرکتهای دولتی و اشخاص حقیقی یرا حقروقی خصوصری
ی کشور که در قۀمرو سرزمینی کشور دیگر اقدا به سرمایهگذاری کررد باشرند» ( surya p,
 .)2008, p. 58اگرچه برابر قاوونِ جۀد و حمایرت سررمایههرای خرارجی مصروب  1آذر ،0991
سرمایهگذار خارجی تنها اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را شامل میشد ،ولی طبرق مرادۀ 0
قاوون جدید (فیپا) ،سرمایه گذار خارجی عبارت است از« :اشخاص حقیقی یا حقوقی ییر ایراوری
و یا ایراوی با استفاد از سرمایه با منشی خارجی» .برخی بر این باورود که در این تعریف «صررف
وظر از ایراوی یا خارجی بودن سرمایهگذار ،به خارجی برودن منشری سررمایه توجره شرد اسرت.
بنابراین بهموجد قاوون ،آوچه درخصوص سرمایهگذاری خرارجی دارای اهمیرت اسرت ،خرارجی
بودن منشی سرمایه خواهد بود ،اعم از آویه شخ حقیقی یا حقوقی و دارای تابعیرت ایراوری یرا
خارجی باشد» (آتشی گۀستان ،0911 ،ص .)11
در مقابل ،گفته شد است :اگرچه داشتن منشی خارجی بهعنوان معیاری بااهمیت برای تحقرق
سرمایهگذاری خارجی مورد وظر قاوونگذار بود است ،لیین بهوظر میرسد عبارت «سرمایه با منشی
خارجی» در این بند بهمنظور گسترش قۀمرو شمو قاوون به اشرخاص ایراوری اسرت ،چراکره اگرر
صرف سرمایه با منشی خارجی برای تحقق سرمایهگذاری خارجی کافی میبرود ،ویرازی بره تصرریح
عبارت «اشخاص حقیقی و حقوقی ایراوی و ییرایراوی» در ماد وبرود و در تعریرف سررمایهگرذاری
خارجی گفته میشد« :هر شخ حقیقی یا حقوقی با داشتن سرمایه با منشی خرارجی کره مجروز
سرمایهگذاری موضوح مادۀ  1را گرفته باشد» (حاتمی و کریمیان ،0939 ،ص .)99
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در قاوون چگووگی ادارۀ مناطق آزاد تجاری ،صنعتی مصروب 0911ش اشرار ای بره مفهرو
سرمایهگذار خارجی وشد و فقط در مادۀ  11آن ،تصوید «مقررات الز بررای جۀرد و حمایرت
سرمایه گذاری در هر منطقه و چگووگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای منطقره» بره
هیئت وزیران واگذار شد است .در تصویدوامق دولت که در سا 0919ش بهتصوید رسید ویز
از سرمایه گذار خارجی تعریفی ارائه وشد  ،ولی در مادۀ  0آن در تعریف سررمایق خرارجی آمرد
است« :کۀیق سرمایههای موضوح مادۀ ( )9این مقررات (به اسرتننای وجرو ریرالی) کره توسرط
سرمایهگذار خارجی به مناطق وارد شود» و در مادۀ  9آن ویز مصادیق سرمایه بیان شد است.0
البترره ورود و ثبررت هرکرردا از سرررمایههررا برره منرراطق آزاد ،تررابع شرررایط در مقررررات
سرمایهگذاری است.1
در پاسخ به این پرسش که آیا دولتهای خارجی می تواوند در ایران سررمایهگرذاری کننرد،
باید گفت :قاوون گذار این گووه قراردادها را ووعی توافق بینالمۀۀی و مشرمو اصرل  11ق.ا.ج.ا.ا9
میداود ،لذا مادۀ  1فیپا مقرر کررد اسرت« :سررمایهگرذاری دولرت یرا دولرتهرای خرارجی در
جمهوری اسومی ایران منوط به تصروید مجۀر شرورای اسرومی مریباشرد .سررمایهگرذاری
شرکتهای دولتی خارجی ،خصوصی تۀقری مریگرردد» .درضرمن برا توجره بره اینیره ماهیرت
«شرکتهای دولتی خارجی» متفاوت با «دولت خارجی» است ،قراوون گرذار فعالیرت ایرنگووره
شرکتها را خصوصی تۀقی ومود و منوط به مصوبق مجۀ ویرد است.
اما وضعیت در مناطق آزاد متفاوت است و برابر مادۀ « 01مقررات سرمایهگذاری در منراطق
آزاد» ،1در این مناطق حتی سرمایهگذاری دولتهای خارجی هم خصوصی تۀقی شرد  ،ویراز بره
« .0سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از:
الف) وجو ریالی و ارزهای قابل تبدیل در مناطق (هر منطقه).
ب) ماشینآالت ،تجهیزات ،لواز و ابزارکار.
ج) حقوق مالییت صنعتی شامل حق اختراح ،داوش فنی و عویم و وا های تجاری.
د) وسایل حمل و وقل زمینی ،هوایی و آبی مربوط به موضوح سرمایهگذاری.
) تما یا قسمتی از سود وی ۀ قابل اوتقا که در مناطق آزاد حاصرل و بره سررمایق اصرۀی اضرافه شرد یرا در
فعالیت مجاز دیگری که مشمو این مقررات باشد ،بهکار اوداخته شود.
تبصر  :در موارد خاص قبو مواد اولیه و قطعات ویمهساخته به تشخی سازمان منراطق برهعنروان بخشری از
سرمایق خارجی امیانپذیر است».
 .1مادۀ  1مقررات سرمایهگذاری در مناطق آزاد مصوب  03اردیبهشت .0919
 .9اصل  11ق.ا« :عهدوامهها ،مقاولهوامهها ،قراردادها و موافقتوامههای بینالمۀۀی بایرد برهتصروید مجۀر شرورای
اسومی برسند».
 .1مادۀ « :01درصورتی که سرمایق خارجی متعۀق به دولت یا دولتهای خارجی باشد ،اینگووه سرمایهها خصوصری
تۀقی خواهد شد و تابع قواوین و مقررات تجاری بود و از مصوویت دولتی و دیپۀماتی برخوردار ومیباشد».
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تصوید مجۀ شورای اسرومی وردارد .شراید مهرمتررین دلیرل بررای خصوصری تۀقری کرردن
سرمایهگذاری دولت های خارجی در این مناطق ،عد شمو مصوویتهای دولتی و دیپۀماتیر
است که در متن ماد ویز به آن اشار شد است.
ییی دیگر از تفاوتهای سرزمین اصۀی با مناطق آزاد در خصوص سرمایهگذاری خارجی این
است که امیان سرمایهگذاری سازمانهای بین المۀۀی در مناطق آزاد پیشبینی شرد  ،لریین در
فیپا یا در قواوین دیگر چنین امیاوی در مورد سرزمین اصرۀی منظرور وشرد اسرت ،امرا برخری
وویسندگان اطروق عنروان «اشرخاص حقروقی ییرایراوری» یادشرد در مرادۀ  0فیپرا را شرامل
سازمانهای بینالمۀۀی به عنوان ی شخ حقوقی هم داوسته و عد منع قاوونگذار را دلیل بر
جواز تۀقی کرد اود (همان ،ص  )19درهر حرا وبایرد از اهمیرت سررمایهگرذاری سرازمانهرای
بینالمۀۀی یافل شد و بهوظر میرسرد مناسرد اسرت کره قراوونگرذار در سررزمین اصرۀی ویرز
سرمایهگذاری سازمانهای بین المۀۀی را بپذیرد ،زیرا بیم سۀطق خارجیها برر اقتصراد کشرور در
مورد سازمانهای بینالمۀۀی کمتر از دولتهای خارجی است.

تشریفات ورود سرمایهگذاری خارجی
در زمینق تشریفات سرمایهگذاری مستقیم خارجی دو روییرد عمد در کشورها شناسرایی شرد
است .0 :سیستم اعو و اطوح؛  .1سیستم تییید و تصدیق.
در سیستم اعو و اطوح ،کافی است که سرمایهگذار خارجی قرارداد سررمایهگرذاری را بره
مرجع اداری مربوط در کشور میزبان اطوح دهد ،اما در سیستم تیییرد و تصردیق ،سررمایهگرذار
خارجی ومی تواود بدون گزینش و أخذ تییید مرجع اداری ذی صوح ،قررارداد سررمایهگرذاری را
بهپیش ببرد.
همچنین برخی کشورها سرمایهگذار خارجی را میۀف میکنند تا به صرورت دور ای برخری
اطوعات را به مرجع ذیربط اداری گزارش دهنرد .چنرین تیۀیفری ایۀرد بنابره دالیۀری وظیرر
گردآوری اطوعات و اهداف آماری به سرمایهگذار خارجی تحمیل می شود .در ی کشور ممین
است در آن واحد چندین تشریفات برای ورود سرمایهگذار خارجی وجود داشرته باشرد .معمروالً
چنین تمهیداتی واشی از وگراویهای کشور میزبان در خصوص مسائل امنیتی و منافع مۀی است.
برابر قاوون پرولی و مرالی فراوسره ( Articles L 151-3 an R 153-2 of the Monetary and
 )Financial Code.قراردادهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی صرفاً باید به اطروح یر مرجرع
اداری برسند .مادۀ  R152-5لیست بۀندی از موارد معافیت از این اعو را مشخ مریکنرد .در
مقابل ،موارد دیگری وجود دارد کره لرزو تیییرد یرا کنترر پیشرین وزارت اقتصراد فراوسره را
پیشبینی میکند .این استنناها در مادۀ  R153-2قاوون پیشگفته بیان شد اود که عمدتاً ریشره
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در امنیت مۀی ،بهداشت عمومی و بهطور کۀی وظم عمومی دارود .در خصوص ایرن مروارد وزارت
اقتصاد فراوسه میتواود از سرمایه گذاری جۀوگیری کند یا بره صرورت مشرروط یرا مطۀرق آن را
بپذیرد؛ البته این وزارت باید بهصراحت دالیل تصمیم خود را بیان کند.
در برخی از کشورها وظیر ایاالت متحدۀ امرییا این تشریفات ترکیبی هستند .در این کشرور
در موارد بسیار محدودی که ممین است تمۀ از سوی سررمایهگرذار خرارجی امنیرت مۀری را
به خطر بیندازد ،امیان ممنوعیت ،تعۀیق و بازبینی در ی سرمایهگذاری مستقیم خارجی وجرود
دارد .رئی جمهور بهعنوان ومایندۀ مرد میتواود مواردی را که مخاطر آمیز تشخی میدهرد
به کمیتق سرمایهگذاری خارجی ایاالت متحرد Committee on Foreign Investments in the
) )United States (CFIUSارجاح دهد .هدف اصۀی این است که بین منافع واشی از اقتصراد براز
امرییا و مصۀحت مربوط به لزو حمایت از امنیت مۀی تعاد برقرار شود.
درجق سختی و زحمتی که تشریفات أخذ مجوز برای سرمایهگذار خارجی ایجاد مریکنرد از
کشوری به کشور دیگر متفاوت است .در برخی کشورها چنین مجوزی بهصورت ویمهخودکرار و
در کوتا ترین زمان ممین صادر میشود و در برخی دیگر با سرختگیرری و در زمراوی طروالوی
اوجا می شود ،حتی در ی کشور ممین است به دلیل وجود حساسیتهای متفاوت ،این روورد
از ی بخش اقتصاد به بخش دیگر متفاوت باشد .همچنین ممین است هر کشوری بر روی ی
جنبق خاص از سرمایهگذاری خارجی حساسیت داشته باشد.
روییرد کشورها در سا های اخیر مبتنی بر پذیرش بیشتر اعو و اطروح برهجرای گررفتن
تییید و تصدیق بهعنوان تشریفات سرمایهگذاری مستقیم خارجی بود اسرت ( Böhmer, 2011,
 .)p. 29-30برای منا ییی از مهمترین ووآوریها و اهداف قاوون جدید سرمایهگرذاری مسرتقیم
خارجی ترکیه مصوب  ، 1112تبدیل وظا گزینش و تییید به وظا اعو و اطوح بود است.0
بهطور کۀی میتوان گفت :برای سرمایهگذار خارجی ،کشوری که برای ورود سررمایهگرذاری
مستقیم خارجی تشریفات اعو و اطوح را پذیرفتره اسرت وسربت بره کشروری کره تشرریفات
گزینش و تییید را اعما میکند ،جذابتر و مطۀوبتر بهوظر می رسد .البته باید توجه داشت که
این وتیجه گیری وسبی است و برای تعیین جذابیت ی کشور از وظر حقوقی برای سرمایهگرذار
خارجی باید عوامل دیگری را ویز دروظر داشت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
در حقوق ایران ،در مادۀ  0قاوون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی (فیپا) ،در تعریرف
سرمایه گذاری خارجی آمد است« :بیارگیری سرمایق خارجی در ی بنگا اقتصادی جدیرد یرا
موجود پ از أخذ مجوز سرمایهگذاری» و بوفاصۀه در تعریف مجوز سررمایهگرذاری ویرز آمرد
1. Articles 1 and 4 of Turkey’s New Foreign Direct Investment Law. See also: Anadolu Foundation,
ForeignDirect Investment in Turkey (http://www.anadolu.be/2004-07/30.html).
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است« :مجوزی که بر طبق مادۀ ( )1این قاوون برای هرر مرورد سررمایهگرذاری خرارجی صرادر
میشود» و در مادۀ  1قاوون یادشد وحوۀ صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی بیان شد است.0
با توجه به وصوص یادشد میتوان گفت کشور مرا در سررزمین اصرۀی ،سیسرتم دو یعنری
گزینش و تییید را برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی پذیرفته که برر اسراس آن هیئرت
سرمایهگذاری خارجی دارای اختیار تا در صدور مجوز برای سرمایهگذار خارجی است و تصمیم
آن ویز قابل اعتراض در هیچ مرجعی ویست .با توجه به مطالد گفته شد  ،قاوون عرا حراکم برر
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایرران از جرذابیت چنرداوی بررای سررمایهگرذاران برخروردار
وخواهد بود .توجیه روییرد قاوونگذار ایران هرچه باشد ،قاوونگرذار مریبایسرت در منراطق آزاد
موضع متفاوتی را اتخاذ کند ،زیرا ییی از اهداف ایجاد ایرن منراطق تسرهیل ورود سررمایههرای
خارجی از طریق اعما مقررات منعطفتر است .اما متیسفاوه قاوونگذار در قاوون چگرووگی ادارۀ
مناطق آزاد تجاری ،صنعتی موضع مشابهی را اتخاذ ومود و با اطوق مرادۀ  00مزیتری را بررای
سرررمایهگررذاران اعررم از خررارجی و داخۀرری فررراهم ویرررد اسررت .1همچنررین مررادۀ « 1مقررررات
سرمایهگذاری در مناطق آزاد» مصوب  03ازدیبهشت  0919ویز بر همین موضع استوار اسرت.9
تبصرۀ  1مادۀ  1از مقررات پیشگفته 1ویز کار را از ایرن هرم سرختترر کررد و بررای فعالیرت
سرمایهگذار أخذ مجوز بهر برداری را ویز الز میداود .درمجموح بهوظر مریرسرد تحمیرل ایرن
تشریفات وهتنها مزیتی را برای سرمایهگرذاران ایجراد ویررد  ،بۀیره در کراهش اوگیرزش و ورود
سرمایهگذاران خارجی به مناطق آزاد تیثیر مستقیم داشته است.

 .0مادۀ « :1بهمنظور رسیدگی و أخذ تصمیم  ،...........هییتی با وا هییت سرمایهگذاری خارجی  ..............تشییل
میگردد .در ارتباط با درخواست پذیرش ،مجوز سرمایهگذاری پ از تصوید هییت با تییید و امضای وزیر
امور اقتصادی و دارائی صادر میگردد.»...
 .1مادۀ « :00صدور مجوز برای اوجا هر ووح فعالیت اقتصادی مجاز ،ایجاد بنا و تیسیسات و تصدی به اوواح مشرایل
توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ،در مورد مشایۀی که متصدی مستقیم ودارود ،در محردودۀ منطقره فقرط در
اختیار سازمان میباشد».
 .9مادۀ « :1سرمایهگذاران موضوح مادۀ ( )1این مقررات که میخواهند سرمایق خود را به هری از مناطق آزاد وارد
کنند باید درخواست خود را  .......به سازمان هر منطقه تسۀیم ومایند .درخواستهای واصۀه در هر منطقه
توسط سازمان همان منطقه مورد بررسی قرار میگیرد و مجوز سرمایهگذاری توسط سازمان همان منطقه
صادر میشود».
 .1تبصرۀ « :1بهر برداری از فعالیت موضوح مجوز سرمایهگذاری منوط به صدور مجوز بهر برداری توسط سازمان
میباشد».
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مستثنی شدن برخی از بخشها از سرمایهگذاری مستقیم خارجی
سیاستگذاری کشورها در مورد سرمایهگذاری مستقیم خارجی متفاوت است .برخی از کشرورها
درهای خود را بر روی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در همق بخشها باز گذاشرتهاورد و برخری
دیگر از کشورها بخشهای مهمی از اقتصاد را از شمو سرمایهگذاری مستقیم خارجی مستننی
کرد اود .میتوان گفت این ووح استنناها تقریباً در تمامی کشورها پذیرفته شد اود؛ با این تفراوت
که در کشورهای با اقتصاد باز ،این محدودیت ها خروف اصرل برود  ،معمرو ًال بره دلیرل مصرالح
بزرگتری وظیر امنیت مۀی ایجاد شد اود ،ولی در کشورهای با اقتصاد بسته ،چنین سیاسرتی از
لواز اقتصاد دولتی است .از این حی  ،هرچه اقتصاد کشور برازتر باشرد و از سریطرۀ دولرت برر
اقتصاد کاسته شود ،بهتبع آن ،جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاری خارجی ایجراد مریشرود .از
این فاکتور در ووشتهها و پ وهشهایی که در زمینق عوامل مؤثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی اوجا شد اود تحرت عنراوینی وظیرر براز برودن اقتصراد ( Openness of the domestic
 )economyو دسترسی بره برازار ( )Access to Marketسرخن برهمیران آمرد و برا اسرتفاد از
مطالعات تجربی ،بر تیثیر این عوامل بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی صحه گذاشته شد
است (.)Nicolette, 2003, p. 359
0
با توجه به بند «الف» مادۀ  9فیپا ظاهراً قاوونگذار بین سرمایهگذاران داخۀری و خرارجی تفراوت
قائل وشد و سرمایهگذاری مستقیم خارجی را ویز در حدود فعالیت بخش خصوصری پذیرفتره اسرت.
مادۀ  1قاوون اجرای سیاستهای کۀی اصل  11قاوون اساسی در زیر عنوان «قۀمرو فعالیرت هریر از
بخشهای دولتی ،تعاووی و خصوصی» ،فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسومی ایران را به سه گرو
تقسیم میکند .1موک در این تقسیمبندی قاوووی ،بیان بخشهای مختۀف اقتصادی کشور است.
 .0بند «الف» مادۀ  9فیپا « :سرمایهگذاری مستقیم خارجی در زمینههایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجراز
میباشد».
 .1مادۀ  :1فعالیت های اقتصادی در ج.ا.ا شامل تولید ،خرید و یا فروش کاالها و یا خدمات به سه گرو زیر تقسیم
میشود:
گرو ی  .تمامی فعالیتهای اقتصادی بهجز موارد مذکور در گرو دو و سه این ماد .
گرو دو .فعالیت های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهار ( )11قاوون اساسی بهجز موارد مذکور در
گرو سه این ماد .
گرو سه .فعالیتها ،مؤسسات و شرکتهای مشمو این گرو عبارتاود از:
 .0شبیههای مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکاو )،
 .1شبیههای اصۀی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایق پستی،
 .9تولیدات محرماوه یا ضروری وظامی ،اوتظامی و امنیتی به تشخی فرماودهی کل ویروهای مسۀح،
 .1شرکت مۀی وفت ایران و شرکت های استخراج و تولید وفت خا و گاز،
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بر اساس بند «ج» از مادۀ  9قاوون یادشد « :سرمایه گذاری ،مالییت و مدیریت در فعالیتها
و بنگا های مشمو گرو سه مادۀ ( )1این قاوون منحصراً در اختیار دولت است» .البته برابر بند
«ج» مادۀ  1همین قاوون« :فعالیت بخشهای خصوصی و تعاووی و عمومی ییردولتری در مروارد
مشمو گرو سه مادۀ ( )1این قاوون با رعایت تبصرۀ ( )0بند «ج» مرادۀ ( )9ایرن قراوون مجراز
است» .این به آن معناست که مالییت و مدیریت بخش خصوصری در ایرن بخرش اصروالً مجراز
ویست .بنابراین ،امیان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این بخشها وجرود وردارد .در بررسری
مصادیق در می یابیم که برخی واشی از سیطرۀ تفیر اقتصاد دولتی و برخی دیگر به دلیل مصالح
و منافع مۀی و ضرورتهای امنیتی است.
0
البته باید توجه داشت که طبق بند «ب» مادۀ  9فیپا  ،سرمایهگذاران خارجی میتواونرد در
قالد مشارکت ،بیع متقابل و ساخت ،بهر برداری و واگذاری در تمامی موارد ممنوعق پیشگفتره
ویز با بخش دولتی همیاری کنند.1
پ بهطور کۀی تحقق سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد ایرران ،بره ییری از دو صرورت زیرر
امیانپذیر است:
«الف) سرمایهگذاری مستقیم خارجی در زمینههایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز
میباشد.
ب) سرمایهگذاری خارجی در کۀیق بخشها در چارچوب روشهای «مشارکت مدوی»« ،بیرع
متقابل» و «ساخت ،بهر برداری و واگذاری» (مادۀ  9فیپا.)0910 ،
ویتررق دیگررر آویرره سرررمایهگررذاری در بخررشهررای دولترری بررهواسررطق ترتیبررات قررراردادی

 .2معادن وفت و گاز،
 .1باو مرکزی جمهوری اسومی ایران ،باو
صادرات ،باو کشاورزی ،باو مسین و باو
 .1بیمق مرکزی و شرکت بیمق ایران،
 .1شبیههای اصۀی اوتقا برق،
 .3سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیراوی جمهوری اسومی ایران،
 .01سدها و شبیههای بزرگ آبرساوی،
 .00رادیو و تۀویزیون.
 .0بند «ب» از مادۀ  9فیپا :سرمایهگذاریهای خارجی در کۀیق بخشها در چارچوب روشهای «مشارکت مدوی»،
«بیع متقابل» و «ساخت ،بهر برداری و واگذاری» که برگشت سرمایه و منافع حاصۀه صرفاً از عمۀیرد اقتصادی
طرح مورد سرمایهگذاری واشی شود و متیی به تضمین دولت یا باو ها و یا شرکتهای دولتی وباشد.
 .1مادۀ  2مقررات سرمایهگذاری در مناطق آزاد :سرمایهگذاران خارجی میتواوند در فعالیتهای اقتصادی منطقه
به هر وسبتی مشارکت ومایند.
مۀی ایران ،باور
توسعق تعاون،

سرپه،باو

صرنعت و معردن ،باور

توسرعق
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پیشبینیشد (مشارکت مدوی ،بیع متقابل و ساخت ،بهر برداری و واگذاری) و بازگشت سرمایه
و منافع حاصۀه از سرمایهگذاری خارجی در این حیطه ،باید واشی از عمۀیررد و برازدۀ اقتصرادی
طرح مورد اجرا باشد ،وه تضمین دولت یا باو ها و شرکتهای دولتی.

محدودیت تملک خارجیها
از وظر تئوری بین سه ووح محدودیت در تمۀ خارجیها میتوان قائل به تفیی شد:
محدودیت کۀی در تمۀ دارایی ،محدودیت در تمۀ اموا ییرمنقو  ،و محردودیت در تمۀر
سها  .البته محدودیت در تمۀ سها را مریتروان هرم برهعنروان محردودیت در تمۀر و هرم
محدودیت در کنتر یا تصمیمگیری ارزیابی کرد .برخی کشورها ویز ممین است امیران تمۀر
خارجیها را به معامۀق متقابل دولت متبوح آنها مقید کننرد .تعردادی از کشرورها سیسرتمی را
پذیرفتهاود که در آن برای تمۀ سها از سوی خارجیها سرقف تعیرین شرد اسرت .برخری از
کشورها چنین محدودیتی را به صورت ی قاعدۀ کۀری دارورد؛ مگرر اینیره سررمایهگرذاری در
مناطق آزاد یا وی ۀ اقتصادی اوجا شود .این کشورها دلیل چنین معرافیتی را تشرویق صرادرات
ذکر کرد اود ،زیرا ییی از اهداف عمدۀ صنایعی که در مناطق آزاد ایجاد میشود ،صادرات اسرت.
بنابراین درصورتی که تما یا بخرش عمرد ای از محصروالت تولیردی واشری از سررمایهگرذاری
مستقیم خارجی صادر شود ،موجه است که دولت چنین معافیتی را به سایر مناطق ویرز تسرری
دهد .همچنین ممین است ی کشور سقفهای متعددی را برای فعالیت سرمایهگرذار خرارجی
در بخش های مختۀف تعیین کند؛ برای منا در عمان بسته به بخشی که سرمایهگرذار خرارجی
می خواهد در آن فعالیت کند ،درصد مالییت سها وی میتواود تا  13درصد بهعنوان قاعد و تا
 11درصد به صورت استننا باشد .به دلیل محدودیتهای یادشرد  ،بسریاری از سررمایهگرذاران
تمایل به سرمایهگذاری مشترک ) (joint ventureبا مشارکتکنندگان محۀی دارود .درواقع آنها
با تجزیه و تحۀیل اقتصادی در می یابند که مزایرای مالیراتی و دیگرر مزایرای چنرین مشرارکتی
بیشتر از ی سررمایهگرذاری اسرت کره  011درصرد مالییرت آن متعۀرق بره خودشران باشرد
( .)Sornarjah, 1999, p. 104در زمینق تئوری ویز ادبیات موضوح وشان مریدهرد کره قرواوین و
مقرراتی که حقوق مالییت را تعریف ،تعیین و سازوکار اجرایری آن را مشرخ مریکنرد ،تریثیر
مستقیمی بر کارایی اقتصادی داشته ،حسد مرورد برر مفراهیمی وظیرر هزینرههرای معراموتی
( )Transaction Costsیا ابها و وامعۀومی ( )Uncertaintyتیثیرگذار هسرتند و مفراهیم یادشرد
بهووبق خود در جذب و اوگیزش سرمایهگذاری در اقتصاد ی کشرور مؤثرورد ( Benassy-Quere
.)and Mayer, 2007, p. 764-782
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 .1ممنوعیت یا محدودیت در تملک اموال غیرمنقول
ممنوعیت یا محدودیت در تمۀ اموا ییرمنقو از سوی بیگاوگان در طو سالیان اخیر بسیار
کاهش یافته است؛ برای منا در عربستان سعودی از سا  1111در صرورت وجرود شررایطی
ازجمۀه بالغ بودن هزینق سرمایهگذاری به  91میۀیون ریا سعودی و ویز ترداو در مالییرت بره
مدت  2سا  ،امیان تمۀ اموا ییرمنقو را برای سرمایهگذاران خارجی ایجراد کررد اسرت.0
همچنین ترکیه در قاوون سرمایهگذاری مستقیم خرارجی سرا  1 1119امیران تمۀر امروا
ییرمنقو از سوی خارجیها را فراهم آورد است .اما باید توجه داشت که برخی کشورها هنروز
در این مورد بین اتباح خودشان و اتباح بیگاوه تبعیض قائل میشوود و این تبعریض از مطۀوبیرت
محیط سرمایهگذاری کشور میزبان میکاهد.
در کشررور مررا در سرررزمین اصررۀی در خصرروص تمۀ ر امرروا ییرمنقررو و سررها برررای
سرمایهگذاران خارجی ممنوعیت و محدودیت وجود دارد .به موجد تبصرۀ مادۀ  1فیپرا...........« :
تمۀ هر ووح زمین به هر میرزان بنرا سررمایهگرذار خرارجی در چرارچوب ایرن قراوون مجراز
ومیباشد» و اگرچه آیینوامق استموک اتباح بیگاوه مصروب  01مررداد  0911در بعضری مروارد
استموک محدود و مشروط اتباح بیگاوه را پذیرفته ،لیین مفراد آیرینوامرق مرذکور محردود بره
مناطقی است که ممنوعیت صریح وجود وداشته باشد (بند « » مادۀ  9آیینوامق استموک اتباح
خارجه مصوب 0911ش) و چون در مرورد منراطق آزاد ممنوعیرت صرریح در خصروص تمۀر
بیگاوگان وجود دارد ،آیینوامق یادشد در این مناطق اجرا ومیشود.
در قواوین و مقررات مناطق آزاد ویز وضعیت به همین منوا است .بر اساس تبصررۀ  0مرادۀ
 11قاوون چگووگی ادارۀ مناطق آزاد« :اجارۀ زمین به اتبراح خرارجی مجراز و فرروش آن مطۀقراً
ممنوح است» .همچنین برابر مادۀ  3آیینوامق وحوۀ استفاد از زمرین و منرابع مۀری در منراطق
آزاد مصوب 0911ش شورای عالی مناطق آزاد و وی ۀ اقتصادی« :فروش و اوتقا قطعری زمرین
به اتباح خارجی و همچنین شرکت هایی که تما یا بخشری از سررمایق آنهرا متعۀرق بره اتبراح
خارجی باشد ،ممنوح است» .حتی بهوظر می رسد موضع قاوونگذار در این خصروص در منراطق
آزاد سختگیراوهتر از فیپا است ،زیرا تبصرۀ مرادۀ  1فیپرا تمۀر زمرین از سروی سررمایهگرذار
خارجی را ممنوح کرد است و به وظر برخی وویسندگان این محدودیت شامل شرکتهرایی کره
اتباح خارجی در ایران و با تابعیت ایراوی ثبت میکنند ،ومیشرود .بنرابراین اگرر اتبراح خرارجی
شرکتی ایراوی ثبت کنند ،شرکت یادشد برای اجرای پروژۀ خود میتواود به هرر میرزان زمرین
تمۀ کند (حاتمی و کریمیان ،همان ،ص  .)110ولی مادۀ  3آیینوامق یادشد بهوحوی تنظریم
1. Law of Real Estate Ownership & Investment by Non-Saudis issued by Royal Decree No. M/15
2. article 3.d. of Turkish New Foreign Direct Investment Law of 2003.

92

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،01شمارۀ  ،0بهار و تابستان 0931

شد است که را را بر چنین تفسریری در منراطق آزاد مریبنردد ،زیررا برهصرراحت ممنوعیرت
یادشد را به «شرکتهایی که تما یا بخشی از سرمایق آنها متعۀق به اتباح خارجی باشد» ویرز
تسری داد است .البته ویتق منبت این ماد این است که اوتقا قطعی را ممنروح مریداورد ،لرذا
می توان گفت هرگووه اوتقا ییرقطعی زمین به اتباح بیگاوه و سرمایهگذاران خارجی در منراطق
آزاد مجاز است .برای منا اگر اوتقا زمین در قالد بیرع شررط یرا معراموت برا حرق اسرترداد
موضوح مواد  99و  91قاوون ثبت باشد و حرق اسرترداد زمرین را پر از پایران مردت فعالیرت
سرمایه گذار برای سازمان منطقق آزاد حفظ کند ،مشرمو ایرن ممنوعیرت ومریشرود و چنرین
اوتقالی باید صحیح تۀقی شود .این برداشت از این وظر باید تقویت شود کره امیران تصررف ترا
فیزییرری در زمینرری کرره سرررمایهگررذار قصررد فعالیررت در آن را دارد ،ییرری از دیدیررههررای
سرمایهگذاران بهشمار می آید و بدون ش زمین استیجاری چنین آرامش و امنیرت خراطری را
برای وی فراهم ومی آورد ،ولی با اوتقا ییرقطعی تا حدودی قابل حصو است .این ی را حرل
میاوه است که هم دیدیههای حاکمیتی سازمان منطقق آزاد را برطرف و هم تا حردودی امنیرت
خاطر سرمایهگذار خارجی را تیمین میکند.

 .2محدودیت در تملک سهام
برابر مادۀ  11اصوحی قاوون چگووگی ادارۀ مناطق آزاد « :ثبت شرکتها و مالییتهای صرنعتی
و معنوی ،همچنین ثبت کشتیها ،شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصرل  10قراوون
اساسی 0طبق ضوابط مصوب هییت وزیران اوجا میشود» .بنابراین محدودیت در تمۀر سرها
در مناطق آزاد ویز ماوند سررزمین اصرۀی پابرجاسرت .ایرن وضرعیت بررخوف اهرداف و فۀسرفق
وجودی مناطق آزاد است و مناطق یادشد باید جهرت جرذب بیشرتر سررمایهگرذاری مسرتقیم
خارجی ،عاری از چنین مواوعی باشد.
بسیاری از صاحد وظران این حوز از این اصل بهعنوان مهمترین ماوع در را سرمایهگرذاری
خارجی در ایران یاد می کنند و تفاسیر متعددی که شورای وگهبان قاوون اساسری از ایرن اصرل
ارائه ومود  ،خود بیاوگر چالشی بودن این اصل است .در ادامه چیید ای از دیدگا های این شورا
ارائه میشود:
 شرکتهای خارجی درگیر در فعالیتهای تجاری با دولرت ایرران از ایرن اصرل متریثر
وبود  ،به آنها اجازۀ فعالیت در ایران داد خواهد شد.
 .0اصل 10ق.ا« :دادن امتیاز تشییل شرکت ها و مؤسسات در امور تجاری ،صنعتی ،کشاورزی ،معادن و خدمات بره
خارجیان مطۀقاً ممنوح است».
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 مشارکت خارجی در بخش خصوصی می تواود صورت گیرد مشروط به اینیه سرهم آن
بیش از  13درصد کل سرمایه وباشد.
 ثبت شرکت های خارجی بدون ویاز به قرارداد با دولت و ایجراد باور هرای خرارجی و
شرکتهای بیمه در مناطق آزاد تجاری مجاز است.
اینیه آیا «امتیاز» یادشد در اصل  10به مفهو اوحصار ،ثبت ،بهرسرمیت شرناختن ،اجرازۀ
کار و یا معنای دیگری است ،دیدگا ها متفاوت است.
در توجیه این اصل باید گفت ممنوعیت مطۀق صررفاً مربروط بره«دادن امتیراز» بره معنرای
خرراص آن اسررت و بررا توجرره برره مررادۀ  1فیپررا« ،منظررور از امتیرراز ،حقرروق ویر ای اسررت کرره
سرمایهگذاران خارجی را در موقعیت اوحصاری قرار دهد».
اما برخی اعتقاد دارود باید قائل به ممنوعیت مطۀق ثبت شرکتهای خرارجی شرد و برخری
دیگر ویز بر این باورود اصل بر ممنوعیت است ،مگر در موارد معین؛ برداشت دیگر این است کره
باید درصد خاصی در سها رعایت گردد تا امتیاز محقق وشود .این وظر بیاوگر آن است کره اگرر
میزان سها خارجی در ی شرکت مشرترک  13درصرد یرا کمترر از آن باشرد ،امتیراز محقرق
ومیشود .این برداشت بهطور ضمنی در وشریه ای آورد شد که از سوی سازمان سرمایهگذاری و
کم های اقتصادی و فنی ایران در اختیار متقاضیان سرمایهگذاری قرار گرفته بود (اما ،0919 ،
ص  )11-31و تا زمان تصوید فیپا ،مروک رویرق عمۀری در ادارۀ ثبرت شررکتهرا و مؤسسرات
ییرتجاری سازمان ثبت اسناد و اموک کشور بود .بر این اساس ،اشخاص خارجی میتواوستند تا
 13درصد سها ی شرکت ایراوی را به خود اختصاص دهند (حراتمی و کریمیران ،همران ،ص
 .)11پ از تصوید فیپا ،بند «ب» 1-0 ،مادۀ  1آیینوامق اجرایی آن مقرر داشته است:
«محدودیتی از وظر درصد مشارکت سرمایهگذاری خارجی وجود وردارد» ،امرا برا توجره بره
اینیه استفاد از مزایای فیپا منوط به أخذ مجوز سرمایهگذاری شد است ،این برداشرت از بنرد
یادشد مطرح شد که اشخاص خارجی که مجوز سرمایهگذاری دریافت کرد اود میتواونرد یر
شرکت ایراوی با مالییت  011درصدی اتباح خارجی تیسی کننرد ،ولری اشخاصری کره مجروز
سرمایهگذاری ودارود تنهرا در همران محردودۀ  13درصرد امیران مشرارکت و تمۀر سرها در
شرکتهای ایراوی را دارود« .بر همین اساس ویز ادارۀ ثبت شرکتها ،تمۀ بریش از  13درصرد
سها شرکتهای ایراوی توسط خارجیها را منوط به أخذ مجوز سرمایهگذاری میکرد» (همان).
برداشت مضیق از بند یادشد در آیینوامه و عد امیان تمۀ  011درصدی سها شرکتهرای
ایراوی از سوی اتباح خارجی ،عوو بر فاقد مبنای حقوقی بودن ،درعمل ویز مشریوت زیرادی را
ایجاد کرد بود .زیرا اشخاصی که از خارج ،تمایل به سررمایهگرذاری در ایرران داشرتند یرا بایرد
بهدوبا شری یا شرکای ایراوی میگشتند یا به أخذ مجروز مربوطره از واحیرق سرازمان مترولیِ
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سرمایهگذاری خارجی مبادرت می کردود و اعطای چنین مجوزی ویز تعهداتی را برای دولرت در
برابر سررمایهگرذار خرارجی ایجراد مریکررد .ایرن رویره ادامره داشرت ترا اینیره دسرتورالعمل
 13/10/91111مور  01آبان  0913مبنی بر امیان تشییل و ثبت شرکت ایراوی برا مشرارکت
 011درصدی اشخاص خارجی صادر شد.
با توجه به اینیه فیپا و لواحق آن ،حالت قاوون مادر را در زمینق سرمایهگذاری خارجی دارد
بهوظر میرسد وهتنها در سرزمین اصۀی ،بۀیه در فرض وبود مقرررات متعرارض ،تاجرایی کره بره
سرمایه گذاری در مناطق آزاد کم کند در این مناطق ویز الز االجراست .بنابراین باید قائل برر
این بود که دستورالعمل یادشد در مناطق آزاد ویز هماوند سرزمین اصۀی الز است اجرا شرود.
مادۀ  1از ضوابط ثبت شرکتهرا و مالییرتهرای صرنعتی و معنروی در منراطق آزاد ویرز مقررر
میدارد« :هر شرکت یا مؤسسهای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصۀی آن ویز در همان منطقه
باشد شرکت ایراوی و ثبتشد در منطقه محسوب میشود».
البته در این خصوص باید توجه داشت که تفسیر افراطی دستورالعمل یادشد به وفری فۀسرفق
وجودی اصل  10ق.ا .منجر وشود؛ بهوحویکه در لوای مالییت  011درصدی سرمایهگذاران خارجی
در شرکتهای ایراوی ،امتیاز اوحصاری به آنها اعطا شود .به همین دلیرل در مرورد اصرل یادشرد ،
سراوجا تفسیری از سوی قاوونگذار اوتخاب شد است که ممنوعیرت تمۀر سرها شررکتهرای
ایراوی از سوی خارجیها را منوط به اعطای امتیاز (موقعیت اوحصاری) به آنها میداود.
به جز محدودیت یادشد در خصروص تیسری شررکت خرارجی در ایرران ،سررمایهگرذاران
خارجی محدودیتی در این حیطه ودارود؛ چنانکه میتواوند شعبه یرا وماینردگی 0یر شررکت
خارجی را در مناطق آزاد ثبت ومود  ،به فعالیت اقتصادی بپردازود؛ مشروط بر اینیه بره موجرد
قواوین و مقررات جاری کشور متبوح ،شرکت اصۀی قاوووی محسوب شود و این موضوح به تیییرد
ومایندگی ج.ا.ا .در آن کشور ویز رسید باشد .1مادۀ یادشد در قیاس با مقررات سرزمین اصرۀی
منعطفتر است ،زیرا در حیطق سرزمین اصۀی قید «معامۀق متقابل» در ماد واحدۀ قاوون اجرازۀ

 .0تفاوت شعبه و ومایندگی :شعبه شخصیت حقوقی مستقل ودارد و بخشی از شرکت اصۀی است که در ی کشور
دیگر فعالیت میکند ،اما ومایند کاموً مستقل است و شخصیت حقوقی مستقل دارد و صرفاً بر اساس قرارداد
ومایندگی اوجا بخشی از موضوح و فعالیت شرکت اصۀی را برعهد دارد.
 .1تبصرۀ  0مادۀ  1آیینوامه ضوابط ثبت شرکتها و مالییت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد مصوب 1
اردیبهشت « :0911از تاریخ اجرای این تصویدوامه هر شرکت یا مؤسسق خارجی برای اینیه بتواود بهوسیۀق
شعبه یا ومایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت وماید باید در کشور متبوح خود مطابق قواوین و
مقررات جاری آن کشور -به تصدیق ومایندگی جمهوری اسومی ایران در آن کشور -شرکت قاوووی محسوب
شود و در واحد ثبتی منطقه ویز بهثبت رسید باشد».
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ثبت شعبه یا ومایندگی شرکتهرای خرارجی مصروب 0911ش آمرد اسرت0؛ درحرالی کره در
ضوابط ثبت شرکتها در مناطق آزاد چنین قیدی وجود ودارد.

الزامات سرمایهگذار
منظور از الزامات سرمایهگذار ،تعهدات اجرایی است که الزمرق فعالیرت سررمایهگرذار در کشرور
میزبان است .هدف کشور میزبران از درج چنرین الزامراتی حداکنرسرازی سرود کشرور خرود از
سرمایهگذاری مستقیم خارجی است.
ییی از این الزامات ،تیۀیف به اوتقا تما یا بخشی از سرمایق خارج از کشور سرمایهگذار به
درون کشور برای سرمایهگذاری است .هدف از ایجاد این الزا این است که سرمایهگذار خرارجی
از سرمایق موجود در کشور میزبان برای اوجا فعالیت استفاد ویند ،بۀیره برهوحروی باشرد کره
سرمایه گذاری مستقیم خارجی لزوماً به اوتقا سرمایق جدید بره درون کشرور میزبران بینجامرد
( .)Sorrnarjah, Op. cit , p. 106ترکیه در قاوون جدید سرمایهگذاری خارجی خود این الرزا را
حذف کرد است.1
دستق دو از این الزامات ،مربوط به استخدا ویروهای کار محۀی است .دولت میزبان از ایرن
الزا اهداف چون کاهش ور بییاری ،اوتقا تینولوژی و اوتقا تجربههای مدیریتی به ویروهای
محۀی را دوبا میکند.
دستق سو از الزامات اجرایی ،الزا به صادرات است؛ به این معنی که سرمایهگرذار خرارجی
میۀف است درصدی از تولید خود را به صادرات اختصاص دهد .افزایش صادرات عواید زیادی را
وصید کشور میزبان میکند و به افزایش رشرد اقتصرادی مریاوجامرد ( Seid, Sherif, 2002, p.
 .)37این موضوح به وی در مناطق آزاد از اهمیت زیادی برخوردار است ،زیررا افرزایش صرادرات
ییی از اهداف اصۀی و عمدۀ ایجاد مناطق آزاد است.
در مناطق آزاد ایران ،الزا وخست وجود ودارد ،لذا سرمایهگذار خارجی میتواود ماشینآالت،
لواز کار ،تجهیزات ،وسایل حمل و وقل زمینی ،هروایی و آبری مربروط برهسررمایهگرذاری را از
سرزمین اصۀی کشور میزبان به مناطق آزاد اوتقا دهد.9
 .0ماد واحد « :شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قاوووی شناخته میشوود ،مشروط به عمل
متقابل از سوی کشور متبوح ،میتواوند در زمینههائی که توسط دولت جمهوری اسومی ایران تعیین میشود
در چهارچوب قواوین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا ومایندگی خود اقدا کنند».
2. Article 3.a.1. of Turkish New Foreign Direct Investment Law.

 .9بند  1مادۀ  1مقررات سرمایهگذاری در مناطق آزاد« :چناوچه کاالهای سرمایهای موضوح بندهای (ب) و (د)
مادۀ ( )9این مقررات که متعۀق به سرمایهگذاران خارجی بود و قبوً در سرزمین اصۀی بهکار اوداخته شد
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دستق دو از الزامات اجرایی به صورت ضمنی در مادۀ  10از مقررات اشتغا ویروی اوسراوی
در مناطق آزاد آمد است.0
با توجه به اهداف مناطق آزاد و ویز وضعیت اشتغا در کشور ما ،وجرود چنرین محردودیتی
قابل دفاح است ،لیین در بسیاری موارد شاید سرمایهگذار خارجی به دلیل وبرود کرارگر مراهر و
متخص وتواود  31درصد از ویروی کار متخص موردویراز خرود را از کرارگران برومی تریمین
وماید .بنابراین درصد تعیینشد وهتنها میتواود بهعنوان ییی از مواوع سررمایهگرذاری مسرتقیم
خارجی در این مناطق شمرد شود ،بۀیه ممین است در برخی موارد سرمایهگرذاران داخۀری را
ویز با مشیل مواجهکند.
با اینیه ییی از اهداف اصۀی ایجاد مناطق آزاد افزایش صادرات است ،اما متیسفاوه در ایران هیچ
الزا قاوووی برای صادرات بخشی از محصو یا خدمات تولیدشد وجود ودارد و این موضوح باید در
اصوحات احتمالی قواوین و مقررات مربوط به سرمایهگذاری در مناطق آزاد مورد توجه قرار گیرد.

نتیجه
قواعد حاکم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی وخستین مواردی است که سرمایهگذار خارجی با
آن روبرو میشود .بنابراین ،تشریفات ،ممنوعیتها ،محدودیتها و الزامات ،از مهمتررین عروامۀی
است که در تصمیم سرمایه گذار خارجی وقش بسزایی دارد .این موضوح بهویر در منراطق آزاد
که ییی از اهداف اصۀی ایجاد آنها جرذب سررمایهگرذاری مسرتقیم خرارجی اسرت از اهمیرت
بیشتری برخوردار است .البته در برخی موارد وجود بعضی محدودیتها معقو و منطقی بهوظرر
میرسد و وسخق مشابه آن تقریباً در تمامی کشورها یافت میشود.
با بررسی قواعد و مقررات حاکم بر ورود سرمایهگذار خارجی به مناطق آزاد در مییابیم کره
برخی از این مقررات هماهنگی الز را با اهداف ایرن منراطق ودارورد و ورهتنهرا سررمایهگرذاری
خارجی را تشویق ومیکنند ،بۀیه بهعنوان ی عامل بازدارودۀ سررمایهگرذاری عمرل مریکننرد
(مرکز پ وهشهای مجۀ  0931 ،و  .)0932وگارودگان این پ وهش در راستای جذابتر شردن
فضای کۀی مناطق آزاد برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی پیشنهاد میومایند در این مناطق:
است با أخذ مجوز از مراجع ذی ربط در سرزمین اصۀی ،به مناطق اوتقا یابند ،اوتقا این کاالها از موارد وقل
و اوتقا سرمایق داخۀی محسوب میشود و تابع ضوابط این تصویدوامه خواهد بود».
 .0مادۀ « :10کۀیق کارفرمایان کارگا های واقع در مناطق موظفند حتیاالمیان ویروی کار موردویاز خود را از میان
کارگران ایراوی تیمین وماید .با این حا در کارگا های مذکور میتواود از خدمات،تخص ها و مهارتهای
متخصصان تبعق کشورهای خارجی تحت شرایط مندرج در این تصویدوامه استفاد کرد.
تبصر  :در هر صورت وسبت کارگران خارجی وباید از د درصد ( )01%کل شایون هر منطقه بیشتر باشد».
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تا حد امیان از تشریفات ورود کاسته شود به وحوی که این سیستم برهتردریج بره
سیستم اعو و اطوح وزدی گردد .اولین گا در این را یر مرحۀرهای کرردن و
ادیا مجوز سرمایهگذاری و بهر برداری است.
محدودیت تمۀ اموا ییرمنقو از سوی سرمایهگرذاران در ایرن منراطق مرورد
بازوگری قرار گرفته ،حتیاالمیان تعدیل شود.
محدودیت واشی از اعما افراطی اصل  10قاوون اساسی در مورد تمۀر سرها و
تشییل شرکت از طرف سرمایهگذاران خارجی در این مناطق تعدیل شود و امیان
تشییل شرکت با تابعیت ایراوی از سوی سرمایه گذاران خارجی در مقررات مربوط
به سرمایهگذاری در مناطق آزاد تصریح گردد.
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 .01قاوون چگرووگی ادارۀ منراطق آزاد تجراری -صرنعتی ،مصروب 0911ش اصروحی  0911و

0931  بهار و تابستان،0  شمارۀ،01  دورۀ،مطالعات حقوق تطبیقی
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0911  اردیبهشت1 صنعتی مصوب
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