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 چکيده

 به نیل الزمه اقتصادي، رشد محرکه موتور عنوان به گذاري در عصر حاضر سرمایه

 به منجر گذاري سرمایه افزایش  .و فرهنگی است ،اجتماعی توسعه اقتصادي

فقراقتصادي  و بیکاري کاهش نرخ اشتغال، رفاه، تولید، افزوده، ارزش درآمد، افزایش

در این پژوهش تالش شده موانع و  .می شود دن فرهنگ مردمبا سرلوحه قراردا

 به توجه مشکالت سرمایه گذاري در استان چهارمحال و بختیاري تحلیل گردد. با

 ابعاد از سرمایه گذاري  جذب موانع کشور، در گذاري سرمایه جذب و جلب اهمیت

 است تهگرف قرار پژوهش مورد اقتصادي و فرهنگی و حقوقی ابعاد بویژه مختلف

 سرمایه ، فرهنگ ، منفعت ، عدم حمایت ، عدم معرفی . :يديکل اژگانو
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 یوسف محمدحسينی حاجی ور

 موسسه طلوع مهر قم
 

 :نام نویسنده مسئول

 وریوسف محمدحسينی حاجی 

موانع و مشکالت جذب سرمایه گذاري داخلی و خارجی در استان 

 چهارمحال و بختياري
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 مقدمه
اصل رقابت پذیري در دنیاي امروز، وجود و لزوم برنامه ریزي صحیح براي استفاده از سرمایه منابع محدود و تخصیص بهینه منابع 

کند. یکی از وظایف اصلی حاکمیت، شناخت مزیت هاي نسبی مناطق مختلف   ویت میدرآمد استفاده از مزیت هاي نسبی را بیش از پیش تق

و ایجاد زیرساخت ها جهت هدایت درست سرمایه ها و منابع براي تولید ثروت و ارزش افزوده از مزیت هاي موجود و تبدیل این مزیت ها به 

درست پتانسیل هاي نقاط مختلف کشور در عرصه هاي گوناگون  مزیت هاي رقابتی است و تمامی این اهداف جز در سایه شناخت دقیق و

 اقتصادي در توسعه اساسی عوامل از یکی عنوان به همواره گذاري محقق نمی شود )پایگاه ملی داده هاي علوم زمین کشور(.موضوع سرمایه

دارند .  معطوف آن به ویژه اي پویا، توجه و یافته هتوسع اقتصاد یک به دستیابی منظور به تا آن داشته بر را ها دولت و بوده مطرح جوامع در

و  داخلی گذاري سرمایه توسعه در مهمی اقدامات ایران ، بیکاري در نرخ بودن باال و گذاري سرمایه اهمیت به توجه در همین راستا و  با

 هاي یارانه، معافیت اعطاي خاص، راتاعتبا تخصیص مقررات، و قوانین تسهیل در با گذاري سرمایه جذب جهت . است شده انجام خارجی

 تصویب و خارجی گذاري از سرمایه حمایت و تشویق قانون تصویب مهم سرمایه گذاري، هايپروژه و هاطرح حفظ امنیت ، اجراي مالیاتی،

 که بگیرد خود به رشدي به رو روند و خارجی  داخلی گذاري سرمایه جذب رود می انتظار اساسی، قانون  44اصل کلی هاي سیاست قانون

 و مناسب اشتغال ایجاد تکنولوژي، انتقال ها، پروژه  تأمین مالی  به کشور  نیاز گذاري، سرمایه موضوع اهمیت به توجه اقدامات با این همه

 می دهفراوانی مشاه مشکالت و مسائل خارجی، و داخلی گذاري جذب سرمایه در گرفته صورت اقدامات همه با وجود.است گرفته صورت ...

 بودن ناکافی دولتی، حاکمیت اقتصاد تولیدي، هاي فعالیت در کشور ریسک رتبه بازدارنده، باالبودن مقررات و قوانین وجود جمله از شود

 فضاي بودن نامطلوب ایران، امنیتی و وضعیت اقتصادي به منفی ذهنیت  وجود اداري، زائد فیزیکی، بوروکراسی هاي زیرساخت و بسترها

بانکی و وجود اقوام مختلف در ایران با توجه به وضعیت  ناکارآمدي سیستم و جهانی مشکالت و مسائل اقتصادي، هاي ر، تحریمکا و کسب

گذاري خارجی پس ازانجام (امروزه براي جذب سرمایه و تمهید شرایط جهت سرمایه132: 1395اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی آنان)دودانگی،

شود، و هر هاي الزم شرایط براي ورود این شکل از سرمایه گذاري به داخل کشورمورد پذیرش مهیا میبسترسازيمطالعات اقتصادي جامع و 

کشور علیرغم دارا بودن مدل نظام اقتصادي خاص داراي تاثیر پذیري غیر قابل پیشگیري از شرایط  و عوامل جهانی و همچنین مواجه با  

در  باشد.اي در نظام اقتصادي خویش میاي و قارهصادهاي دیگر کشورهاي همسایه در سطح  منطقههاي منفی اقتهاي ناشی از بازتابچالش

هاي مهم فرآیند جهانی شدن اقتصاد و سبب رشد و ازعوامل توسعه تجارت شرایط  کنونی  جهان، موضوع سرمایه گذاري خارجی از شاخص

الملل در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه آنگاه نمایان حوزه اقتصاد و تجارت بین الملل درسطح جهان بوده و اهمیت این پدیده مالی دربین

برند و تصمیم به جذب سرمایه خارجی با اشکال گردد که این قبیل کشورها به هر دلیل از فقدان منابع مالی و پولی داخلی خود رنج میمی

هاي توسعه اقتصادي و تجاري کشور خویش الزم و ضروري اجرا و تداوم برنامه گیري از منابع خارجی را برايگوناگون آن گرفته و یا بهره

گذار خارجی به صورت شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در کشور داراي تاثیرات مثبت و یا موضوع جذب سرمایه و حضور سرمایهبینند.می

گاه ویژه اقتصاددانان و قانونگذاران سبب گردیده که موضوع مذکور هاي ناشی از آن بوده که عالوه برجلب توجه و ناثرات نامطلوب و نگرانی

ر توسط دیگر اقشارو ارکان علمی جامعه از قبیل سیاسیون و فعاالن حوزه اقتصاد و علوم اجتماعی مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد و همچنین د

تخصصی مورد نظر و بررسی حقوقدانان در این حوزه  الملل این موضوع به لحاظ الزامات حقوقی همواره به صورتگستره تجارت بین

 (.1392قراردارد)عباسلو،

شود، در واقع اگر هایی که در حوزه تولید، اشتغال و صادرات وجود دارد رفع میگذاري محدودیتاصوال با ارتقا میزان سرمایه

در شرایطی که  .شودراتی خود به خود برطرف میهاي صادهاي اشتغال و پایین بودن رقمگذاري شکل بگیرد مشکالت در بخشسرمایه

گذاري در ارتقا کند، این اهمیت سرمایهکند و تولید ناخالص داخلی افت میرود رشد اقتصادي نیز کاهش پیدا میگذاري کند پیش میسرمایه

  .آیدرجی و داخلی پیش میگذاري خاهاي مختلفی مثل سرمایهشود بخشسطح رشد اقتصادي به حدي است که وقتی صحبت از آن می

گذار خارجی باشیم شود که باید به دنبال سرمایهآید در ذهن بسیاري اینگونه تداعی میگذاري پیش میمعموال زمانی که صحبت از سرمایه

گذاري شده است ایهها سرمهایی که روي آنها و ظرفیتتوجهی به قابلیتایم که بیاي رسیدهاکنون به نقطهولی در واقع چنین نیست، هم

هاي هاي مختلف اقتصادي در حوزهاي در بخشهاي ویژهها و ظرفیتدر چهارمحال و بختیاري قابیلت.ها شده استمنجر به از بین رفتن فرصت

گیرد تا بتواند هایی صورت گذاريهاي مختلف سرمایهها باید در زمینهصنعت، خدمات، کشاورزي ، گردشگري و... وجود دارد که با توجه به آن

خارجی  و داخلی جذب  سرمایه گذاري مشکالت و تولید ناخالص داخلی در استان را افزایش دهد.در این تحقیق تالش شده است تا مسائل

بافت عرفی و محلی استان چهارمحال .گردد ارائه سرمایه گذاري جذب براي مناسب و راهکارهاي شده تحلیل و تجزیه در چهارمحال و بختیاري

ات و بختیاري به دالیل گوناگون از تهاجم فرهنگی مصون و باقی مانده است در این زمینه الزم و ضروري است که نهاد عمومی و دولتی با امکان

خود و با بهره گیري از سنت و آداب ورسوم  این سرزمین را به جامعه کشوري و خارج از کشور نمایان سازند متاسفانه نسبت به انجام چنین 
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وعی اقدام ننموده یا اینکه بسیار کم و بیشتر حواشی است ، بعنوان مثال در بحث زمین و... عالقه وافري به داشتن امالک شخصی دارند. موض

 در حالی که از طرف دیگر منابع مالی بسیار کمی دارند و نمی توانند بعنوان سرمایه گزار فعالیت بنمایند.

 

 مبانی نظري
 برخوردار بوده اهمیت زیادي از اقتصادي توسعه و رشد در اساسی عامل بعنوان گذاري، همواره سرمایه و یهسرما اقتصادي، ادبیات در

است، که با عنایت  یاد گردیده اقتصادي رشد موتور عنوان به گذاري سرمایه از اقتصادي توسعه هاي تئوري از بسیاري در که طوري به است،

و محیط طبیعی را شادتر و بهتر به کل جهان معرفی نمایند.می توان بیان داشت که فرهنگ بومی به همین سرمایه می توانند فرهنگ بومی 

 استان میتواند به عنوان نیروي جاذب عمل نموده و تمام آداب و رسوم دیگر نقاط را تحت تاثیر و مجذوبیت خود قرار بدهد.

 تجارت اصوال دارند که ادعا ....و  "پربیش پرفسور و میردال پروفسور " چون هم متفکرین و )نئومارکسیستها (ساختارگراها مکتب 

 بین نابرابر شرایط علت به بنابراین .است میزبان کشور در اقتصادي و سیاسی قدرت کسب پی در خارجی گذاري سرمایه جمله از خارجی

 کشور سود به و توسعه حال در کشور زیان به واسطه مبادله  )توسعه حال در جهان( پذیر سرمایه و ) صنعتی جهان( گذار سرمایه کشورهاي

 انجام توسعه حال در کشورهاي خود بین در است بهتر تجاري و مبادالت گذاریها سرمایه که دارند توصیه آنان .کند می پیدا جهت صنعتی

 می آن که از  است نموده پیدا  شکل تاریخ روند در تجربی مبانی براساس که دارد وجود نظري طیف دو این بین در نیز سومی دیدگاه .شود

 خود خاص فایده هاي و هزینه ها خارجی گذاري سرمایه نوع هر که است آن بیانگر دیدگاه این .نمود یاد " پراگماتیستی " دیدگاه به توان

 .دارد را

 جمله از هائی شاخص از متأثر را میزبان ملل کشور براي خارجی گذاري سرمایه نتیجه سازمان آنکتاد، توسعه و تجارت کنفرانس

 : داند زیر می هاي شاخص

 قضائی، و حقوقی وضعیت (1

 ،اجتماعی وفرهنگی، اقتصادي سیاسی، (ثبات2

 واردات، و صادرات قوانین (3

 مالیاتی، (قوانین4

 خارجی، گذاري سرمایه براي مشی خط چارچوب (5

 گذاري، سرمایه از پس (خدمات6

 ،)فقر درجه کاهش بویژه( اجتماعی (رفاه7

 نوین، مهارتهاي و تکنولوژي به دستیابی شرایط و (اراده8

 (49: 1392تجاري )عباس پور و همکاران،  آزاد بنادر وجود (9

 و کل تقاضاي افزایش باعث گذاري سرمایه افزایش و بوده کل در تقاضاي اصلی پارامترهاي از گذاري سرمایه که بود معتقد کنیز

 بازدهی ناچیز، درآمد انداز، پس بودن سطح پایین دلیل به توسعه، حال در کشورهاي اکثر ( در59: 1382 تقوي،(می شود ملی درآمد افزایش

و  اقتصادي افتادگی عقب یافته، سازمان مالی فقدان مؤسسات درآمد، نابرابر توزیع اي، سرمایه تجهیزات کمبود جمعیت باال، رشد نرخ نازل،

 به ماندگی متوسل عقب جبران جهت کشورها این و باشد نمی مطلوب در حد شده انجام اخلید گذاري سرمایه بودجه، کسري و تکنولوژي

 و می شود داده دهنده مؤسسات وام به نیز سنگینی امتیازات مالی، مؤسسات و ها و شرکت کشورها از استقراض با و شده دیگر کشورهاي

 ظرفیت تمام جامعه یک است که این سرمایه تمرکز مفهوم و معنی نورکس قاداعت به.شود نمی اي استفاده بهینه شده جذب منابع از نیز بعضاً

 مانند اي سرمایه کاالهاي تولید صرف را مالی خود منابع از بخشی بلکه کند، نمی خود مصرفی نیازهاي صرف تأمین را خود جاري مولد هاي

تخصیص  از است عبارت سرمایه تمرکز جریان جوهر یا هیتما. کند می نقل و حمل تسهیالت و تولید ابزارهاي آالت، تجهیزات، ماشین

 آینده در تا بتوان سرمایه اي، کاالهاي صورت به سرمایه ذخایر افزایش به منظور دیگر هاي بخش به جامعه سرمایه جاري منابع از بخشی

 بر تأکید با ها نئوکالسیک و ها (کالسیک2(.)521: 1371 قره باغیان،(کرد ایجاد را کاالهاي مصرفی تولید هاي بخش توسعه و بسط امکان

 می اقتصادي توسعه و رشد روند در مولد و کلیدي خارجی عامل و داخلی از اعم را گذاري سرمایه سرمایه، بویژه تولید عوامل آزاد جریان

 و مالی – سرمایه )پولی انباشت تولید و عرضه عنصر بر دیگر سوي از گذارد و می اثر تقاضا عنصر بر سو یک از گذاري سرمایه زیرا دانند،

 .دهد می کارشناسی نیروي بازدهی افزایش آالت جهت ماشین و تکنولوژي از استفاده روند به )فنی
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 موانع جذب سرمایه گذاري خارجی در ایران
کارشناسان بر موانع به طور کلی دالیل عدم جذب سرمایه گذاري خارجی در ایران را از زوایاي متعددي می توان بررسی کرد. برخی از 

 توان این موانع را در موارد زیر خالصه کرد:اقتصادي و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تاکید دارند. اما در مجموع می

 موانع اقتصادي بند یک : 
هاي وجود زیرساخت مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزي، سیاست تجاري ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادي، عدم

از جمله  …گذاري، عدم مهارت کافی نیروي انسانی وفیزیکی مناسب، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه

ي در زیر هاي خارجی یاد کرد. توضیح تفصیلی برخی از موانع اقتصادتوان از آنها به عنوان موانع اقتصادي جذب سرمایهمواردي هستند که می

 .آورده شده است

گذاري در ایران با کشورهاي کانون اخذ مالیات مضاعف از سرمایه گذاران خارجی و عدم تطابق قوانین سرمایه : الف( مالیات مضاعف

عقول نیست و گذار، هم به موجب قانون کشور خود و هم کشور میزبان مالیات جداگانه بپردازد، مسرمایه از موانع موجود است. اینکه سرمایه

 .شودگذاري مشترک میسبب جلوگیري از سرمایه

گذاري را از بین تغییرات زود هنگام این مقررات، اصل ثبات محیط سرمایه  :ب( تغییرات زود هنگام مقررات ارزي، پولی و گمرکی

گذاري در ریسک محیط اقتصادي سرمایه دهد. بدیهی است که وقتیگذاري در ایران تجلی میهاي سرمایهبرده و خود را در پارامتر ریسک

 گذاري کاهش خواهد یافت.ایران افزایش می یابد، تمایل به سرمایه

انحصاري و بدون رقابت، خود تاکنون به طور شایسته در صدد  -نظام بانکی کشور، به علت ساختار عمدتا دولتی  :ج(موانع نظام بانکی

ر نیامد و از تحوالت مربوط به توسعه خدمات و بازارهاي پولی و اعتباري، توسعه تکنولوژي هاي بانکی جهان بانطباق خویش با دیگر نظام

هاي معتبر خارجی با ایجاد بانک  .ها و موسسات مالی معتبر در جهان در زمینه توسعه منابع خود غافل مانده استارتباطات، مشارکت با بانک

تلف در سراسر جهان را براي صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور خود فراهم کرده و پس هاي مختسهیالت ویژه فراوان، امکان افتتاح حساب

 .دهند، در حالی که در کشور ما در این زمینه تسهیالت براي انتقال ارز وجود ندارداز مدتی نیز انواع اعتبارات را در اختیارشان قرار می

شود. در حالی که بخش مهمی از سرمایه در قراردادهاي رز محلی تعیین میها و تولیدات یک پروژه براساس امعموال قیمت فرآورده

بینانه گذاران خواهان تامین اصل و فرع سرمایه به ارز خارجی به نرخ واقعشود. لذا، سرمایهگذاري از منابع ارزي خارجی تامین میسرمایه

ها عبارتنداز: امکان بی به اهداف زیر به وجود آورد، برخی از این مکانیسمهایی را به منظور دستیاهستند. بنابراین نظام بانکی باید مکانیسم

تبدیل بدون اشکال پول داخلی به ارز خارجی، وجود پشتوانه مالی کافی براي تبدیل پول داخلی به ارز خارجی، نگهداري نرخ تبدیل ارز در 

 .سطحی قابل قبول، امکان خارج نمودن ارز خارجی پس از تبدیل

هاي رسانی از دو جهت قابل است؛ یکی از ضعف اطالعات و عدم شناخت متقاضیان داخلی از کانونموانع اطالع  :رسانید اطالعد( موا

هاي شود و دیگري به عدم اطالع کانونها و عدم آشنایی به فنون مذاکره ناشی میسرمایه در جهان و ندانستن شرایط دقیق جذب سرمایه

 .گرددهاي اقتصادي در کشور باز میهاي داراي بازده و فرصتحگذار از وجود طرسرمایه

 .دهدآورد و ریسک پروژه را افزایش میگذار تردیدهایی را به وجود میاطمینان از وجود تقاضا براي طرف سرمایه : هـ( مساله تقاضا

گذاري است که این امر با نفس قراردادهاي سرمایه هاي نیروگاهی نیازمند تضمین خرید محصول از سوي دولت میزبانبه عنوان مثال؛ پروژه

که همان قبول ریسک از طرف سرمایه گذار است، تناقض دارد. همچنین، تخمین بیش از حد تقاضا، ممکن است مشکالتی را براي بخش 

 .گذاري جبرانی، ایجاد نمایدعمومی در قراردادهاي سرمایه

گذاري، صاحب سرمایه، سرمایه غیرنقدي خود چنانچه پس از پایان دوران سرمایه : ورمو( عدم امکان تبدیل مستقیم درآمد ناشی از ت

را به فروش رساند و در نتیجه افزایش شاخص قیمت ها، از راه فروش سرمایه غیرنقدي خود درآمدي بیش از آنچه هنگام ورود سرمایه به 

یل این اختالف قیمت را به ارز به منظور خارج نمودن از ایران ندارد. بلکه عنوان سرمایه غیرنقدي به ثبت رسانده است، به دست آورد، حق تبد

 .می تواند صرفا آن را صرف صدور کاالهاي ایرانی کند

گذاري خارجی در ایران چنین از مفاد مقررات آیین نامه اجراي قانون سرمایه : گذاري خارجی در ایرانز( محدودیت زمانی سرمایه

شود. اگر پس از سپري شدن این گذاري در ایران محدود به مدتی است که در مجوز صاحب سرمایه درج میز سرمایهشود که جوامستفاد می

گذاري خود نیز مطابق با مقررات قانون و مدت، صاحب سرمایه سود و اصل سرمایه خود را به خارج از ایران منتقل نسازد، براي ادامه سرمایه

 .هاي قانونی محروم خواهد ماندگذاري خارجی، مجوز مجدد تحصیل نکند، از حمایتمایهآئیننامه اجراي جلب و حمایت سر
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 بند دوم : موانع حقوقی

از جمله  …گذاري خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی تجاري و هاي روشن مرتبط با سرمایهوجود قوانین و مقررات و خط مشی

هاي جدي را در ایران هستند. اما کشور ما داراي قوانین و مقرراتی است که موانع و محدودیتگذاري خارجی در اشکال تسهیل کننده سرمایه

(، قانون جلب و حمایت 46،  77، 81، 139گذاري خارجی ایجاد کرده است. از جمله این قوانین اصولی از قانون اساسی )اصل راه جذب سرمایه

گذاري خارجی گذاري خارجی است. به طورکلی قانون سرمایهنین مرتبط با سرمایهو سایر قوا 1334گذاري خارجی مصوب سال از سرمایه

 .داراي ساختار حقوقی نابهنجاري است که توسعه اقتصادي کشور را در خود محبوس کرده است

گذار خارجی را گذاري خارجی این است که قانونگذار تالشی نکرده که بتواند سرمایهاز دیگر نکات منفی حقوقی قانون جدید سرمایه

قانونگذار ایرانی توجهی به حق امتیازهایی  .هدایت کند  (High Tec) وادار به انتقال فناوري سازد یا آن را به سوي تولیدات با فناوري باال

ار بوده مسائل مالی شود، نداشته و محدودیتی در این مورد ایجاد نکرده است. آنچه مورد نظر قانونگذکه براي واردات فناوري از خارج داده می

تواند منجر به گسترش صادرات شود، عنایت گذاري خارجی میگذاري خارجی بوده و به تازگی نیز به این نکته که سرمایهپیرامون سرمایه

ده است ) هاي اصلی انتقال فناوري است، نشگذاران داده می شود و از راههایی که توسط سرمایهاندکی شده است. حتی اشاره اي به آموزش

 گذاري خارجی(.نژاد / دکتر مهدي نواب با موضوع سرمایهنشست تخصصی دکتر موسی غنی

و  1334ر  9ر 7تبصره در مورخه  2ماده و  7در کشور ما پس از تصویب قانون راجع به جلب و حمایت از سرمایه گذاري خارجی در 

سات خصوصی تجاري با رعایت مقررات و پس از تصمیم هیات مربوطه اجازه ها و موسبه اشخاص و شرکت 1335آئین نامه اجرایی آن در سال 

االختراع و خدمات تخصصی و امثال آنها به منظور عمران آالت و قطعات آنها و حقداده شد که سرمایه خود را به صورت نقد، کارخانه، ماشین

قانون مذکور  3به ایران وارد نمایند و از تسهیالت مندرج در ماده  و آبادي و فعالیت تولیدي اعم از صنعتی ومعدنی و کشاورزي و حمل و نقل

ها و همه تسهیالتی که براي هاي مزبور و کلیه حقوق و معافیتکه شامل حمایت قانونی از سرمایه و منافع حاصل از به کار افتادن سرمایه

در صورت سلب مالکیت با رعایت شرایط موضوع جبران خسارت  مندگردند وبینی شده بهرهها و بنگاههاي تولیدي خصوصی داخلی پیشسرمایه

آن: عدم حق انتقال سهام و منافع  3از ماده  2وارده به آنان توسط دولت تضمین شده بود و از نکات قابل توجه در قانون مذکورو بشرح تبصره 

گذاري مذکور آن قانون مقررات سرمایه 6چنین بشرح ماده هاي دیگر بود و همهاي متبوع آنان و یا دولتگذاران خارجی به دولتتوسط سرمایه

مختص آن دسته از موسسات و اتباع دول خارجی بود که در کشور آنها هم چنین تسهیالت متقابل براي اتباع و موسسات ایرانی پیش بینی 

اشی از نتایج مذاکرات ادواري سازمان تجارت جهانی الملل بیانگر رفتار یا معامله متقابل بوده که نشده بود ، که این امر در صحنه تجارت بین

 )گات( دور کندي بوده است.

و تا زمان تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاري خارجی در  1335قابل ذکر است که قانون مذکور از زمان اجراي آن از سال 

و همواره در روابط اقتصادي و تجاري خارجی مورد توجه قرار گرفته مورد توجه دولتها در قبل و بعد از انقالب قرار داشته  138۰ایران درسال 

گذاري و تولید هاي خارجی جهت سرمایهاست. به استناد همین قانون دهها تصویب نامه و قرارداد و اجازه مشارکت توسط دولت به شرکت

ها مانند سپري شدن پنج برنامه کلی ز قوانین و برنامهکاال با شرکتهاي ایرانی در ایران صادر شده بود. مضافا به اینکه در برخی دیگر ا

اي بیست ساله کشور و خصوصا توجه به قانون چگونگی هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور تا کنون و با تنظیم سند چشم انداز دورهسیاست

در مقررات قانونی دیگر از قبیل مقررات ورود و هاي اجرایی آن و همچنین و آئین نامه 1372اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتی ایران مصوب 

اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاري و صنعتی و یا درمجموعه مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی در مناطق آزاد و یا در ضوابط 

اي و بیمه و چگونگی معامالت بیمههاي صنعتی و معنوي در مناطق آزاد مذکور و یا در مقررات تاسیس و فعالیت ها و مالکیتثبت شرکت

هاي دو جانبه منعقده اجازه بیمه اتکایی در مناطق آزاد تجاري و صنعتی و یا درسایر مقررات موجود مرتبط و همچنین در دیگر موافقت نامه

 بینی شده و به مرحله اجرا رسیده است.سرمایه گذاري خارجی و انجام آن در ایران پیش

هاي نامه اجرایی آن شکل و روشو آئین 138۰اسفند  19گذاري خارجی در ایران مصوب یت و تشویق سرمایهبا تصویب قانون حما

هاي قانونی الزم سرمایه گذاري خا رجی و ضوابط پذیرش آن سرمایه گذاري در قلمرو کشور در بعد از انقالب معین شد و تسهیالت و حمایت

هاي پذیرش سرمایه گذاري قانون مذکورو آئین نامه اجرایی آن روش 3دهاي الف و ب ماده گذاري مشخص گردید. که در بناز آن سرمایه

هاي ساخت، گذار خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادي با انواع روشخارجی بر اساس پذیرش سرمایه گذاري خارجی و یا پذیرش سرمایه

قانون موصوف وآئین نامه آن سرمایه گذاري  4شده است. همچنین در ماده بهره برداري و واگذاري و بیع متقابل و مشارکت مدنی پیش بینی 

قانون مذکور،  6و  5هاي خارجی در ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شوراي اسالمی گردیده است، که حسب مواد دولت یا دولت

گذاري خارجی و به ریاست معاون بنام هیأت سرمایه گذاري و تحت مدیریت هیاتیگذاري خارجی فقط زیر نظر سازمان سرمایهموضوع سرمایه

هاي مقدماتی حداکثر ظرف مدت گذاري سازمان مذکور باید پس از بررسیهاي سرمایهوزیر اقتصاد و دارایی بوده که در خصوص درخواست
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ت مذکور هم حداکثر ظرف یک ماه کتبا گذاري را همراه با نظر خود در هیات مورد االشاره مطرح نماید و هیاپانزده روز در خواست سرمایه

 گذاري خارجی اعالم نماید.تصمیم نهایی خود را به در خواست سرمایه

ها و تسهیالت مرتبط گذاري و ویژگینامه آن سرمایهگذاري و پوشش حمایتی بشرح مواد بعدي قانون فوق و آئیناز حیث نحوه سرمایه

ها و تسهیالت خاص تفکیک شده است، که در قسمت الف ت مشترک و در قسمت ب( به ویژگیها و تسهیالبا آن به دو قسمت الف ( ویژگی

گذاران بند بوده به برخورداري یکسان رفتار با سرمایه 6نامه آن که داراي االشاره و آئینتسهیالت مشترک ذکر شده در ماده قانونی مورد

و براي ورود سرمایه نقدي و غیر نقدي توسط سرمایه گذار خارجی به صرف اخذ  گذاران داخلی اشاره شدهخارجی همانند رفتار با سرمایه

گونه محدودیتی نبوده و سرمایه گذاري خارجی در هر مورد تابع هیچمجوز سرمایه گذاري در کشور کفایت شده است اینکه حجم سرمایه

در صورت ایجاد شرایط مذکور حق دریافت غرامت را داشته گذار خارجی خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین گردیده و سرمایه

گذاري خارجی در کشور به صورت ارز و حسب مورد به صورت کاال طی و خروج اصل سرمایه و سود و منافع حاصل از به کارگیري سرمایه

سرمایه پذیر تضمین شده و در صورت  گذار میسر بوده و آزادي صادرات کاالهاي تولیدي بنگاه اقتصاديگذاري براي سرمایهمجوز سرمایه

ممنوعیت صادرات، کاالهاي تولیدي در داخل به فروش رسیده و وجه حاصله از آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور توسط 

 سرمایه گذار خارجی قابل انتقال به خارج است.

بین دولت و سرمایه گذاران خارجی بوده که بشرح ماده  از نکات حقوقی قابل توجه در قانون مذکور چگونگی حل و فصل اختالفات

هاي داخلی ایران صالحیت رسیدگی به موضوع مورد اختالف قانون موصوف در صورت عدم حل اختالف از طریق مذاکرات فیمابین، دادگاه 19

ه گذار خارجی در مورد شیوه دیگري از حل و گذاري دولت ایران با دولت متبوع سرمایرا دارند، مگر آن که در موافقتنامه دو جانبه سرمایه

فصل اختالفات توافق شده باشد. امروزه تجربه عملی نشان داده که با عنایت به گستره روزافزون تجارت جهانی و توجه به مجموعه مقررات 

دنیا بوده و از سویی توجه به اصول و  هاي بزرگ اقتصادي درها و بنگاهها و شرکتالمللی که حاکم بر روابط تجاري و اقتصادي بین دولتبین

گذاري در هاي دولتی و یا خصوصی دیگر کشورهاي خارجی براي تشویق و ترغیب به امر سرمایهامتیازات اعطایی داخلی کشورها به بخش

اي داخلی کشور گذاران خارجی جهت پذیرش حاکمیت دادگاههها یا سرمایهداخل یک کشور بدین لحاظ نوعا رغبت و تمایلی براي دولت

هاي هسرمایه پذیر بر اختالفات ناشی از سرمایه گذاري خارجی وجود ندارد و عمدتا و ترجیحا سرمایه گذاران خارجی در قرار دادها و موافقت نام

 پذیرند.هاي کشور ثالث را براي حل اختالف میالمللی و یا حاکمیت دادگاهمنعقده صالحیت دیگر مراجع حل اختالف بین

علیرغم نواقص و عدم انطباق مفاد آن با برخی از مقررات و  138۰قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاري خارجی ایران مصوب  در

گذاري المللی، ولی در مجموع شرایط مناسب و امکان سرمایهاي یا بینگذاري بین دیگر کشورها در سطح منطقههاي سرمایهدیگر موافق نامه

هاي گوناگون و هاي حمایتی به روشخاص حقیقی یا حقوقی و ایرانیان خارج از کشور وجود داشته و انواع پوششخارجی براي شخص یا اش

 بینی شده است. هاي اقتصادي براي آنان پیشگذاري بسیاري در زمینههاي سرمایهگذار خارجی ایجاد و فرصتتضامین براي انجام سرمایه

ناپذیر بوده و گذاري خارجی امري اجتنابتشویق و حمایت داخلی کشورها از موضوع سرمایه هرچند امروزه در نظام اقتصادي جهان

گذاري گردد که از طریق سرمایهبر آن تاکید میwto) درپی در تمامی ادوار مذاکرات تجاري و اصول و مقررات سازمان جهانی تجارت )پی

هاي مذکور ضمن تضمین نامهگذاري خارجی تامین شود و در موافقتهاي سرمایهطرفهاي دو جانبه منافع خارجی و با انعقاد موافقت نامه

 15۰پذیر مشخص گردد. سازمان جهانی تجارت بیش از هاي آن هم در داخل کشور سرمایهگذاري خارجی شرایط و محدودیترمایهامنیت س

ا کل تجارت جهانی را زیر پوشش خود داشته و امروزه قواعد و مقررات درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند و تقریب 97عضو دارد که بیش از 

کشور جهان از جمله ایران که داراي عضویت ناظر در سازمان  3۰آن سازمان در واقع به قانون اساسی تجارت جهانی تبدیل شده است کمتر از 

به یکپارچگی موضوع تجارت جهانی و ناچاراً گرد هم آمدن همه  مذکور بوده در مرحله الحاق به این سازمان قرار دارند، و بالطبع با عنایت

کشورهاي جهان در مقوله تجارت جهانی و ناگزیر بودن ایران در الحاق به این سازمان و ضرورت رعایت مقررات و الزامات سازمان مذکور در 

ح مقررات مربوط به پذیرش سرمایه گذاري خارجی در سازي قواعد و مقررات تجاري و اقتصادي و اصالفرآیند الحاق که از لوازم آن یکسان

گذاري خارجی در کشور مقررات سازمان داخل کشور بوده، همگی مستلزم این امربوده که از حاال در جریان تصویب و اجرا و پذیرش سرمایه

ازمان مذکور در امر قانونگذاري و پذیرش سگذاري جهانی تجارت در داخل مورد توجه قرار گیرد و مفاد موافقت نامه ضوابط تجاري سرمایه

 گذاري خارجی رعایت گردد. سرمایه

هاي اول و دوم از و هرچند در شق 1947نوامبر  21هاواناي کوبا در پس ازعدم حصول نتیجه در مذاکرات سازمان جهانی تجارت در 

ر افزایش توسعه اقتصادي و به دنبال آن رشد اجتماعی بر لزوم تامین المللی دگذاري بینهاوانا بر اهمیت باالي سرمایه منشور 2بند اول ماده 

گذاري بین المللی به عنوان عامل مهمی در جابجایی سرمایه بین کشورها تاکید شده است، ولی پس از مذاکرات اروگوئه سازمان امنیت سرمایه

گونه که نامه مذکور همانصویب رسید از اهداف اصلی موافقتبه ت 1955گذاري خارجی در نامه ضوابط تجاري سرمایهجهانی تجارت موافقت

گذاري در کشورهاي دیگر به منظور افزایش رشد در مقدمه آن آمده: گسترش و آزادسازي هرچه بیشتر تجارت جهانی و تسهیل سرمایه

http://www.joce.ir/


 46 -59، ص 1396، تابستان  4پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

نامه مذکور که ناظر موافقت 1طبق بند  هاي تجاري به ویژه کشورهاي در حال توسعه همراه با تضمین رقابت بوده است.اقتصادي کلیه طرف

رود، بند اول گذاري مرتبط با تجارت کاال بوده، مفاد این موافقنامه در مورد سرمایه گذاري تجارت خدمات به کار نمیبر ضوابط تجاري سرمایه

اصل  3ز ضوابط ناسازگار با مفاد ماده سازد که اموافقت نامه ضوابط تجاري سرمایه گذاري اعضاي سازمان تجارت جهانی را ملزم می 2ماده 

استفاده ننمایند. در فهرست توضیحی ضمیمه این  1994مقررات گات  11هاي مقداري موضوع ماده رفتار ملی وهمچنین از حذف محدودیت

شود که طبق قوانین مل مینامه ضوابطی را که با دو ماده مذکور ناسازگار بوده را اعالم کرده و فهرست توضیحی موصوف ضوابطی را شاموافقت

ر داخلی یا مقررات اداري جنبه الزامی داشته و یا نافذ بوده و یا اجراي آنها براي کسب یک مزیت الزم بوده است. طبق بند اول فهرست مذکو

گذاري زام بنگاه سرمایهمورد االشاره و همچنین ال 3دو دسته الزامات محتواي داخلی و تراز تجاري مغایر با اصل رفتار ملی مربوط به ماده 

شود. طبق موافقت نامه مذکور مذاکرات مربوط به گذاري میحل سرمایهخارجی به استفاده یا خرید کاالهایی با منشاء داخلی از کشور م

شود و تا کنون همه کشورهاي که به سازمان هاي تمدید دوره انتقال در شوراي تجارت کاال پیش بینی شده در موافقت نامه انجام میدرخواست

گذاري را اجرا نمایند و تعهدات افقت نامه ضوابط تجاري سرمایهاند که با عضویت در سازمان مذکور مواند پذیرفتهتجارت جهانی ملحق شده

به وسیله  1995گذاري در ژانویه نامه، کمیته ضوابط تجاري سرمایهموافقت 7رسانی را رعایت نمایند. طبق ماده مربوط به شفافیت و اطالع

هاي د و این کمیته هرسال دو بار تشکیل جلسه داده و فعالیتنماینامه نظارت میشود که بر عملکرد و اجراي موافقتشوراي عمومی تشکیل می

 دهد. خود را به شوراي تجارت کاال گزارش می

موضوع سرمایه گذاري خارجی عالوه بر مواجهه گردیدن با مشکالت حقوقی و قانونی دریک کشور با موانع بسیار دیگري که از معضالت 

کشور بوده روبرو میباشد، که قبل از ورود سرمایه گذار و سرمایه آن موانع باید رفع گردیده  محیط کسب و کار و حاکم بر اقتصاد داخلی یک

گذاري گذار خارجی پیش از هر چیز نسبت به شرایط اقتصادي و مالی کشور هدف آسوده خاطر و سبب تشویق و ترغیب وي به سرمایهتا سرمایه

ادي و تجاري و حقوقی و عوامل و مقررات بازرگانی و بانکی و گمرگی و بیمه و کار و هاي متعدد: ضوابط و مقررات شفاف اقتصگردد. مولفه

هاي نفت و گاز و پترو شیمی و صنعت و معدن و کشاورزي و غیره گذار خارجی در زمینههاي فعالیتی براي سرمایههمچنین مقررات حوزه

گذار خارجی در بازگشت سرمایه و سود و امنیت مالی و فکري براي سرمایه المللی باید سبب اطمینان خاطرهمگی با رعایت استانداردهاي بین

رود سرمایه موفق طور که آب در مسیر طبیعی حرکت خود به سمت پایین و گودال میگذاري گردد، زیرا همانحاصل ناشی از آن در سرمایه

ه پس از طی جریان فعالیت سالم به سوي سود و امنیت سرازیر هم باید اساساً با اجراي صحیح برنامه مدون مطالعه گردیده و کارشناسی شد

باشد. هر چند که مطالعات علمی مستند شود. الزمه این امنیت پایدار ثبات همه جانبه و سالمت درارکان نظام اقتصادي کارآمد جامعه می

د شرایط الزم براي فضاي سالم کسب و کار همراه با انجام گردیده حکایت از این داشته که فقدان اصول صحیح ساز و کار اقتصادي وعدم ایجا

هاي هاي بزرگ اقتصادي و چه بسا بدتر براي کارگاهاعمال ضوابط و مقررات سخت گیرانه در امر تولید و فعالیت اقتصادي چه براي بنگاه

هجرت سرمایه گذاران و تولید کنندگان  کوچک بدواً در خود کشورهاي در حال توسعه از قبیل کشور ما از دالیل خروج سرمایه و از عوامل

ها به سمت کشورهاي حوزه خلیج فارس و کشورهاي آسیاي میانه مستعد داخلی به دیگر کشورها و مناطق همجوار از قبیل فرار سرمایه

داخلی از کشور و عدم گذاري خارجی در کشور الزم است که نخست به عوامل و دالیل چرایی خروج سرمایه باشد. در بررسی موانع سرمایهمی

گذاري خارجی استفاده از حداکثر ظرفیت و پتانسیل فعال سرمایه گذار داخلی توجه کرده، و بر دولت و نهادهاي دخیل در امر جذب سرمایه

نظیم مقررات هاي داخلی به خارج به عوامل نرخ باالي سرمایه و تگیري براي جلوگیري از فرار سرمایهبوده که در کنار اصالح نظام تصمیم

مطلوب توجه گردد و با ایجاد فضاي رقابتی بین بخش خصوصی و دولت و دیگر نهادهاي اقتصادي حاکمیتی ایجاد ثبات همه جانبه در جامعه 

هاي هاي ثبات در فعالیتنسبت به برخورد با پدیده شوم رانت خواري و قاچاق و واردات انحصاري کاال اقدام شود و با تقویت همه جانبه شاخص

اقتصادي و تجاري کشورنسبت به تثبیت اوضاع در صحنه دیپلماسی سیاسی که سبب افزایش و توان دیپلماسی تجاري کشور در مواجه با 

هاي یک یا المللی و در کنار آن تحریمهاي بینهرچند موضوع تحریم المللی اقتصادي بوده توجه الزم بعمل آید.دیگر کشورها و نهادهاي بین

نبه دیگر کشورها و در پی آن محدودیت مبادالت بانکی و ارزي و عدم ورود مواد اولیه کافی براي کارخانجات و صنایع و مراکز تولیدي چند جا

 از عمده موانع تولید داخلی است که سبب باال رفتن هزینه تولید در داخل عدم رغبت تولیدکننده داخلی به ادامه فعالیت و عدم قدرت رقابت

داخلی و در نهایت عامل ایجاد رکود و آثار آن چون تورم باال و ایجاد بی کیفیتی در کاالها و محصوالت تولید داخلی است در کنار  صادرکننده

گذار و تولیدکننده گی سرمایهانگیزهآن باعث کاهش قدرت خرید عموم و ترویج بیکاري در جامعه گردیده ، که عوامل مذکور ضمن ایجاد بی

گذار خارجی در گذاري خارجی و یا تحمیل شرایط با ریسک باال و بالطبع مانعی براي حضور و فعالیت سرمایهم تمایل سرمایهداخلی سبب عد

 شود.کشور می

 اما کشور ایران با دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز و برخورداري از دریا و دسترسی به آبهاي آزاد و در اختیار داشتن ذخائر بزرگ مواد

اي و دارا بودن موقعیت ژئوپلتیک جهانی از امتیازات بسیاري در جهت رشد و توسعه اقتصادي ی و غیره و قرار داشتن در شاهراه منطقهمعدن

طور مستقیم یا مشترک را دارا میباشد علیرغم گذاري خارجی بهبرخوردار است. همچنین داراي امتیازات ویژه براي جلب توجه و جذب سرمایه
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هاي هاي با اتخاذ و اجراي سیاستها و ترمیم تخریبحمیلی و آثار ناشی از آن در سه دهه قبل و بازسازي بسیاري از زیر ساختوقوع جنگ ت

ها در نظام اقتصادي و تولیدي کشور و با حذف مقررات منظم و کار آمد و کارساز اقتصادي همراه با انضباط و سالمت درخصوص همه فعالیت

اي باید اداري و تقویت واحدهاي تولیدي و مراکز اقتصادي و با انجام تعدیل مناسب درساختار و نظام مالیاتی و بیمه زائد و دست و پاگیر

با  تسهیالت همه جانبه شرایط اشتغال براي اقشار آماده بکار در جامعه فراهم کرد. با ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین نظام صنعت و اقتصاد و کار

اي باید فضاي کسب و کاردر کشور بهبود یابد و براي هاي مالی و سرمایهسسات تحقیقاتی و همراه با مساعدت بنگاهمراکز دانشگاهی و مو

هاي صحیح اقتصادي و مالی کارشناسی شده از طریق جذب دهها میلیارد تومان کمک به تولید داخلی و رونق اقتصادي در کنار اجراي برنامه

هاي علمی و اقتصادي کشور همان طور که دنیا تاریخ ایران و ایرانی در جامعه و استفاده از پتانسیل و ظرفیتهاي سرگردان نقدینگی و سرمایه

هاي فرهنگی و علمی و ورزشی و اقتدار باور کرده، باید در نظام اقتصادي داخل هم دانش و فکر و توانایی و قدرت را در بسیاري از زمینه

تالش و کوشش و همیت ایرانی باور و تقویت گرددو به خود باوري اقتصادي در داخل رسیده و از سخت  خالقیت و ابتکار و تعصب و غیرت و

 (.1394هاي رشد و بسترهاي الزم براي شکوفایی استعدادهاي ملت فراهم شود )بوجاري، ها کاست و همه زمینههاي نابجا و بی قانونیگیري

 

 بند سوم : موانع سياسی 
سیاسی نیز اهمیت روزافزون یافته است.  ر کنار و همراه با جهانی شدن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسکهاي اخیر، دطی سال

ها، علت اصلی و اساسی دهند. براي دولتها در کشورهاي میزبان به این بررسی توجهی خاص نشان میگذاران خارجی و همچنین دولتسرمایه

فقیت خویش را در طلب سرمایه خارجی، تضمین و در صورت امکان با هزینه کمتري هاي ریسک سیاسی، این است که موبررسی زمینه

گذار به بررسی ریسک سیاسی نیز روشن هاي سرمایهگذاري در کشور خود تشویق کنند. علت توجه شرکتهاي فراملیتی را به سرمایهشرکت

مند شوند بر خالف نگرشی که در چند دهه ي در کشوري دیگر بهرهگذارکوشند با اطمینان خاطر بیشتري از سرمایهگذاران میاست. سرمایه

امان براي اي بیپیش وجود داشت، امروزه کمتر کشوري در جهان است که با همه توان براي جذب سرمایه خارجی نکوشد. رقابت و مسابقه

ی از دید شهروندان عادي نیز بازتاب مقبولیت جلب سرمایه خارجی در جریان است که توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان که حت

گذاران خارجی براي برآورد امکانات بالقوه سودآوري در یک سرزمین تازه، به ها و جذابیت فضاي اقتصادي و سیاسی است. سرمایهسیاست

هاي چند ملیتی، با دقت و ، شرکتشودپردازند و برخالف دیدگاهی که گاه تبلیغ میارزیابی امنیت سرمایه و سودهاي به دست آمده نیز می

آید، براي نمونه گذار جذاب میهاي سرمایهزنند در مناطقی که شرایط کلی به نظر شرکتها میگذاريوسواس بسیار دست به این نوع سرمایه

ت و یا نادرست این ارزیابی هاي چند ملیتی چشمگیر است و اما در جوامع دیگر که به درسگذاري شرکتدر آمریکا و اتحادیه اروپا، سرمایه

اي که دارند در این هاي شوروي سابق با همه امکانات بالقوهماند. براي مثال، جمهوريمثبت از آنها وجود ندارد، کوشش دولتمردان ناموفق می

قیت رونق اقتصادي کشوري گذاري مستقیم خارجی، اولین و مهمترین قدم براي موفاند. به دیگر سخن، در خصوص سرمایهراستا ناموفق مانده

 (.1359خواهد سرمایه جلب کند )اشرف، است که می

 

 موانع سرمایه گذاري داخلی و خارجی در چهار محال و بختياري
قرارگیري چهارمحال و بختیاري در مسیر اتصال استان هاي مرکزي کشور به بنادر جنوب ایران و همچنین برخورداري این استان از 

به طور کلی  .مطلوب در فصل هاي مختلف سال به عنوان مهمترین پتانسیل در بخش سرمایه گذاري محسوب می شودوضعیت آب و هواي 

 مزیت هاي سرمایه گذاري در استان چهارمحال و بختیاري عبارتند از:

 وجود شهرک ها و نواحی صنعتی متعدد با امکانات زیربنایی مناسب؛-

 قرار گرفتن بین دو استان صنعتی خوزستان و اصفهان؛موضعیت جغرافیایی و ارتباطی مناسب و -

 وجود منابع آبی مناسب جهت بهره برداري و ایجاد صنایع آب بر و وابسته؛-

 وجود خطوط ارتباطی مناسب براي استقرار صنایع مختلف از جمله صنایع فلزي و تبدیلی؛-

 تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادي؛-

تیاري در بین رشته کوههاي مهم زاگرس و وجود نقاط مهم از حیث گردشگري و منابع عظیم آبی استقرار استان چهارمحال و بخ-

 مانند شهرستان کوهرنگ ،  فارسان و... .

 (.1393کیلووات )معاونت پژوهش هاي زیربنایی و ماور تولیدي،  63و  4۰۰وجود خطوط فشار قوي و پست هاي برق -

هاي صنعت، خدمات، کردشگري هاي مختلف اقتصادي در حوزهاي در بخشهاي ویژهرفیتها و ظدر چهارمحال و بختیاري قابیلت

هایی صورت گیرد تا بتواند تولید ناخالص داخلی در گذاريهاي مختلف سرمایهها باید در زمینه،کشاورزي و... وجود دارد که با توجه به آن
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هاي گذشته گذار، عمال در سالابع الزم در چهارمحال و بختیاري جهت جذب سرمایهها و منرغم وجود زیرساختاما علی .استان را افزایش دهد

 .گذاري مناسبی در استان نبودیمشاهد هیچ گونه سرمایه

 نمود: بررسی گوناگونی زوایاي از می توان  را استان چهارمحال و بختیاري در سرمایه گذاري جذب موانع

 ضعف اقدامات مصرف، بازار بودن محدود کارآمد، و اثربخش بخش خصوصی نبود و دولتی بخش زیاد گستردگی  :اقتصادي موانع -الف

 چهارمحال و بختیاري که در درآمد به پس انداز نسبت بودن پایین متخصص، نیروي انسانی نبود گذاري،سرمایه اشاعه و تشویق جهت الزم

 بودن سنتی و ايسرمایه عدم تخصیص مناسب تسهیالت مالی و لیما -ریسک اقتصادي بودن باال شده، داخلی گذاريسرمایه ضعف باعث

 .است استان در خارجی سرمایه گذاري جلب اقتصادي مهم ترین موانع از تولید شیوه

 ایجاد، خارجی گذاريسرمایه جذب راه در را جدي و محدودیتهاي موانع که داریم مقرراتی و قوانین کشور در  :حقوقی موانع -ب

 مصوب 77، 81، خارجی گذاريسرمایه از حمایت و جلب قانون ، 46139 اصل( اساسی  قانون از اصولی قوانین این جمله زا . است کرده

 .خارجی می باشد گذاريسرمایه با مرتبط قوانین سایر و 1343 سال

 منطقه به هر در اقتصادي توسعه و رشد در تاثیرگذاري عامل که فرهنگ، دارند نظر اتفاق موضوع این بر همه :فرهنگی موانع -ج

 بودن ناهمگن استان، در زبانه دو مدارس وجود خارجی، عدم اتباع با استان چهارمحال و بختیاري بین کم تعامل و ارتباط . رودمی شمار

 از بعضی در استان در تیره و نامطلوب تصویري نشان دادن توسعه، بازدارنده نهادهاي و ساختارها وجود استان، اجتماعی فرهنگی بافت

تولید، عدم تعرفه کامل آداب و رسوم استان به مردم ، عدم اطالع رسانی  بر واسطه گري فرهنگ غلبه المللی، بین و ملی -هاي منطقه ايرسانه

ن و مقایسه تطبیقی فرهنگ مردم استان با سایر مردم  و عدم شناسایی کامل و گسترش آداب و رسوم سنتی مردم توسط صدا وسیمایی استا

 .باشدحوزه می این در خارجی سرمایه گذاري جذب عدم در مهم و نشریات و عدم تقویت روحیه رقابت سالم و منصفانه بین مردم ازعوامل

 و پیکره در استان استراتژیک جایگاه و نقش عدم تعریف کشورهاي همسایه، در ناامنی و سیاسی ثباتی بی  :سیاسی موانع -چ

خارجی  گذاريسرمایه جذب موانع جمله از چهارمحال و بختیاري، در  خارجی کشورهاي نمایندگی و سولگريکن نبود سیاستگذاري کشور،

 .حتی داخلی  است

کلی نگر،  جاي به بخشی نگر دیدگاه بودن حاکم اداري، و دستگاههاي اقتصادي بین مناسب تعامل نبود : اداري و مدیریتی موانع -ح

 براي از کشور خارج مقیم ایرانیان و ایران مقیم خارجی دیپلماتهاي و با سفرا استان مدیران بین مناسب ملتعا استان ، عدم اداري سیستم در

 ظرفیتهاي و معرفی توانمندي ها براي دنیا زنده زبان چندین به پورتال و سایت عدم وجود خارجی، گذاريسرمایه جذب و استان معرفی

 (.1394می باشد )زرگوش  وهمکاران، خارجی گذاريسرمایه جذب براي این حوزه در موانع، هجمل از استان اقتصادیو فرهنگی و اجتماعی 
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 نتيجه گيري
 اقتصادي رشد موتور آن را اقتصادي توسعه و رشد تئوریهاي بسیاري از اقتصادي توسعه و رشد روند در گذاري سرمایه تاثیر به توجّه با

 گردد نمی پولی هاي سرمایه به محدود نیز سرمایه انباشت .دانند می سرمایه انباشت فقر باطل دور شکستن در را لیاص عنصر دانند و می

رشد  که تئوریها برخی که است کننده تعیین و محوري همین نقش علت به . است فنی و مالی پولی، هاي سرمایه از موزون بلکه ترکیبی

 مورد گذاري سرمایه جهت را مناسب اقتصادي کشوري مازاد اگر که کنند می پیشنهاد و ذاري می دانندگ سرمایه رشد را برابر با   اقتصادي

 .گردد توصیه می نیز معموالً و دارد اقتصادي توجیه بزند استفراض به دست حتی اگر نداشت نیاز

 مستقیم جویی صرفه نیروي کار، اثر با ایسهمق در را رقابتی اثر اشتغال و شود اشتغال افزایش موجب می تواند خارجی گذاريسرمایه

 گذاريسرمایه می کند، باز خارجی هايسرمایه براي را مرزهاي خود توسعه درحال کشور یک که زمانی .می دهد افزایش را وارده فشارهاي از

 استخدام اثر چنین هم و ده فروشانخر و تامین کنندگان براي شغل ایجاد ازطریق غیرمستقیم مستقیم و صورت به مثبت اشتغال ایجاد اثرات

 .آورد خواهد دنبال به را تقاضا افزایش و می کند ایجاد را مازاد، درآمد ایجاد طریق از قسمت سوم در

سیاسی و اقتصادي اعم از سیستم اقتصادي متمرکز یا بازارگرا   یکی از مهم ترین مولفه هاي رشد اقتصادي در هر دولتی با هر رویه

م گیري ها و پرهیز شدید از روش آزمون و خطا می باشد. متاسفانه یکی از کهنه ترین و زیان بار ترین مشکالتی که طی سال ثبات در تصمی

هاي پس از انقالب اقتصاد کشور در گیر آن بوده تعدد مراکز تصمیم گیري، بی ثباتی در وضع قوانین و ساري ساختن تصمیمات و تصمیمات 

گرنه همه کارشناسان فارغ از هر دیدگاهی که دارند در این موضوع متفق القول هستند که کشور ایران با توجه غلط و یک شبه بوده است. و

به مجموعه امتیازاتی که از آن برخوردار است می توانست در جایگاهی بسیار فراتر از این باشد که هم اکنون هست. موضوعاتی مانند وضع 

بزرگ شدن دولت، انحصارزدایی دولت بر اقتصاد بویژه دخالت در پروژه هاي سرمایه گذاري و مانند این  مقررات جدید، مهار تورم، جلوگیري از

ها در صورت عدم تصمیم گیري درست و نابجا و حتی بی توجهی به موقعیت زمانی می توانند به نقض حقوق مالکیت شهروندان منجر گردد. 

اقتصادي کشورمان دارد. و برخی  -ود، برخی سنتی و ریشه در فرهنگ یا ساخت سیاسیمولفه هایی که مانع سرمایه گذاري در ایران میش

دیگر به اهداف اقتصادي دولتها، پارامترهاي بین المللی و عملکرد سیاست گذاران حوزه تصمیم گیرندگان اقتصادي مربوط می شود. مطالعات 

یت فضاي سرمایه گذاري با سطح سرمایه گذاري بخش خصوصی و نرخ انجام شده در دو دهه اخیر نسبت به سطوح مطالعه میان حوزه امن

ت نسبی توسعه و رشد اقتصادي عمدتاً با تکیه بر مفهوم نهادها، رابطه میان فضاي امنیت و آورده سرمایه گذاران و بهره وري و رشد را اثبا

 کرده اند.

 ذیل بشرح قوقی در سرمایه گذاري داخلی و خارجی راح و اقتصادي موانع توان در بررسی هاي انجام شده طی پژوهش حاضر،می

 : نمود فهرست

 .اقتصاد در خصوصی بخش مشارکت درجه پائین بودن نتیجه در و دولتی شبه و دولتی بخش حد از بیش گسترش  -1

 .نارکارآمد تجاري سیاست، و ارزي نوسانات  -2

 .کشور در  )خارجی و داخلی( مشارکتی  هاي بانک تأسیس عدم  -3

 .خارجی گذاري سرمایه ریسک بودن باال  -4

 .گذاري سرمایه از پس خدمات و ترویجی و تشویقی اقدامات ضعف  -5

 .کشور در تورم نرخ افزایشی روند و اقتصادي ثبات درجه بودن پائین  -6

 .خارجی گذاري جذب سرمایه و صدور مکانیسم اجراي زمینه در نارسائیهایی وجود -7

 .بازار در پذیري رقابت درجه بودن پائین  -8

 تضمین جانبه چند آژانس و .مالی سیستم از بانکی سیستم استقالل عدم   -9

 .خارجی گذاري درحل و فصل اختالفات بین المللی   سرمایه ایران عضویت عدم  -1۰

 .خارجی گذاري تشویق سرمایه و جذب راستاي در کشور، کلی قوانین در موانعی وجود -11

 سرمایه با مرتبط ...و معنوي مالکیتهاي قانون مالیاتی، اجتماعی، قوانین تأمین قانون کار، قانون ( خاص  قوانین از ناشی انعمو   -12

 .گذاري خارجی(

 .خارجی گذاري سرمایه براي منقول غیر اموال مالکیت ممنوعیت  -13

 .خارجی گذاري سرمایه امر در کشور در گیري تصمیم مراکز تنوع   -14

 .گذاري خارجی سرمایه امر در بویژه المللی بین گسترده هاي تحریم   -15

 .گذار بیمه ریسک بودن باال از طریق بنادر و دریایی نقل و حمل سیستم در هایی محدودیت وجود   -16

 .واردات و صادرات از جمله اقتصادي کالن متغیرهاي بر آثارش و ملی پول ارزش کاهش   -17
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 باالست: در شده ذکر عوامل از برخی براي کننده محدودیت تشدید عوامل از نیز فرهنگی و سیاسی موانع برخی وجود  -18

 بنابر مطالعه انجام شده میتوان موارد زیر را به طور خاص به عنوان موانع سرمایه گذاري در استان چهارمحال و بختیاري عنوان نمود:

 رکود اقتصادي -

هاي زودبازده، تسهیالت بخش هاي مختلف و در قالب بنگاهاي در بخشسهیالت گستردهبا پایین آمدن نرخ بهره بانکی در کشور ت

گذاري تعلق گرفت اما هاي تاثیرگذاري در اعطاي تسهیالت به متقاضیان سرمایهها و... روانه استان شد، حرکتکشاورزي، بخش صنعت، بانک

گذاري را در استان رقم بزند پرداختن به رکود تواند کاهش سرمایهمیها را شاهد نبودیم. علت دیگري که در سنوات گذشته این حرکت

 گذاري کند .گذاري حاضر نیست با وجود رکود حاکم بر اقتصاد در این استان سرمایهاقتصادي است چراکه هیچ سرمایه

 گذاري، افت سرانه تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ بیکاري پایین بودن شاخص سرمایه-

گذاري، افت سرانه تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ بیکاري در استان، نشان دهنده عدم وجود بودن شاخص سرمایهپایین 

هاي توسعه استان توجه نشده، استان داراي گذاري چه داخلی و چه خارجی در چهارمحال و بختیاري است. در این استان به برنامهسرمایه

اي گذاري قید شده است، ضمن اینکه متناسب با سند توسعههاي سرمایهها و فرصتین سند توسعه ظرفیتبرنامه راهبردي توسعه است و در ا

 .هاي گذشته تنظیم شدسند اشتغال استان نیز در سال

 اي و نگاه بخشی نگاه منطقه-

اي و نگاه بخشی به ه منطقهها شناسایی شده حرکت نشد و تنها به دلیل نگاها و قابلیتمتاسفانه در استان متناسب با ظرفیت

کنند که گذاري میگذاران در جایی سرمایهایم که شاهد یک توزیع نامتوازن هستیم ضمن اینکه سرمایهگذاري امروز به جایی رسیدهسرمایه

 .ها داشته باشدارزش افزوده براي آن

 گذاري صادرات استان درست نبودن سیاست-

کرد یا مجبور به تعطیلی واحد خود شده یا ظرفیت تولید خود را کاهش داده و یا ید و صادرات میاي که در واحد خود تولتولیدکننده

گذاري صادرات استان درست نبوده به نحوي که از تنها صادرکننده نمونه استان بازار هدف خود را از دست داده است، متاسفانه سیاست

 .حمایتی صورت نگرفت و منجر شد صادرات آن کاهش یابد

 بندي و تکمیلی در چهارمحال و بختیاريگیري صنایع بستهعدم شکل-

کنند که ظرف چند بندي و تکمیلی در استان شکل نگرفته، این صنایع هستند که براي تولیدات ارزش افزوده ایجاد میصنایع بسته

بندي شود ناسب با بازارهاي هدف کاالها، تولید و بستهها استفاده کرد، الزم است متها نشده تا بتوان از این ظرفیتسال گذشته توجهی به آن

 .تا هم حجم تولید و هم صادرات افزایش پیدا کند

 گذاري در چهارمحال و بختیاري عدم وجود برنامه اقتصادي براي توسعه سرمایه-

درصد افزایش پیدا کرده و متناسب  2۰ه درصد ب 1۰اي استان توجه نشده، به استناد اینکه نرخ بیکاري از به دلیل اینکه به اسناد توسعه

گذاري در هاي مختلف کاهش پیدا کرده میتوان دریافت که برنامه اقتصادي براي توسعه سرمایهگذاري در بخشبه اینکه حجم سرمایه

 چهارمحال و بختیاري وجود ندارد، 

 گذاري در چهارمحال و بختیاري ها و منابع جهت سرمایهمدیریت ضعیف زیرساخت-

گذار نتواند شود که سرمایهگذاري در چهارمحال و بختیاري وجود دارد اما مدیریت ضعیف باعث میها و منابع جهت سرمایهزیرساخت

تواند در یک سیستم بروکراتیک طاقت شود قاعدتا نمیگذاري میگذار وقتی وارد یک محیط سرمایهسرمایه .گذاري کنددر استان سرمایه

 بیاورد. 

گذار نتواند از فیلترهاي بروکراسی به راحتی شود که سرمایهها و مدیران دستگاهی باعث میهاي دستگاهنظريها و تنگگرينبخشی-

 عبور کند

گذار نتواند از فیلترهاي بروکراسی به راحتی شود که سرمایهها و مدیران دستگاهی باعث میهاي دستگاهنظريها و تنگنگريبخشی

شود براي سایرین یک حالت برد برد دارد و براي مردم هم به همین گونه است اما واقعیت گذاري که وارد این استان میمایهعبور کند. هر سر

 .نظرانه عمل کنندشود که مدیران تنگاین است که ترس باعث آن می

نظرانه گرفتار شود سخت بروکراسی تنگگذار عمال در چنبره شود که سرمایههاي بخشی و نبود یک مدیر عالی قوي باعث میاین نگاه

 .گذاري در استان استو این عامل اصلی عدم سرمایه

 گذاري در استان استفکر دلیل نبود سرمایههاي مختلف دولتی و مدیریتی و عدم وجود یک مدیریت کالن و خوشنظري بخشتنگ-

هاي مختلف دولتی و مدیریتی و عدم وجود یک ري بخشنظدر حال حاضر نه منابع و نه زیرساخت کم نیست بلکه اساس کار تنگ

 .فکر استمدیریت کالن و خوش
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 کاهش تولید سرانه ناخالص داخلی و صادرات چهارمحال و بختیاري-

صادرات  .تر آمده و طی سه سال گذشته بسیار افت کرده استمتاسفانه تولید سرانه ناخالص داخلی استان از متوسط کشور بسیار پایین

میلیون دالر کاهش  6۰میلیون دالر بوده که این رقم اکنون به  186میزان صادرات استان  92ن نیز با کاهش شدید مواجه شده و در سال استا

شود نامه منجر به قرارداد نمییافته، این میزان صادرات فقط صادرات مطلق نیست بلکه بازصادرات است. قابل ذکر است که صرف انعقاد تفاهم

 کند.گذاري را فراهم نمیهاي سرمایهو موقعیت

 گذاري عملکرد ضعیف دولت در جذب سرمایه-

هاي الزم و هم منابع براي چهارمحال و بختیاري استانی است که از صنعت بهره چندانی نبرده این درحالی است که هم زیرساخت

ی از دالیل این موضوع ضعف مسؤوالن استانی براي جذب هاي گردشگري، کشاورزي و... در آن وجود دارد، یکایجاد صنایع بزرگ، فرصت

 .گذار استسرمایه

هایی چون صنعت، کشاورزي، گردشگري استان بین دو قطب بزرگ کشور یعنی اصفهان و خوزستان قرار دارد ولی متاسفانه در بخش

 .و... بسیار ضعیف است
 

 پيشنهادات
 از دولت با حمایت تولید و اقتصادي رشد افزایش که شود می گذاري رمایهجذب س در افزایش باعث تولید و اقتصادي رشد افزایش

 فضاي بهبود و اداري بوروکراسی و کاهش یارانه تخصیص تولید، بخش به بانکی تسهیالت ها، اعطاي زیرساخت نمودن فراهم گذاران، سرمایه

 .می شود خصوصی بخش ویژه توسط به گذاري سرمایه به تمایل افزایش و اقتصادي رونق باعث ایجاد کار، و کسب

می  کم را گذاري انگیزه سرمایه آینده به نسبت نااطمینانی بردن باال با نرخ تورم بودن )باال تورم نرخ کنترل و اقتصادي ثبات ایجاد

 افزایش باعث داخلی بازارهاي در ارز و نرخ تورم نرخ نوسانات از جلوگیري منظور به کشور مالی و بازارهاي پولی در امنیت و نظم ایجاد و کند(

 گذاري افزایش سرمایه توسعه در مؤثر بسیار عوامل از یکی که شود چرا می گذران سرمایه خاطر اطمینان افزایش و گذاري به سرمایه تمایل

 تحت الشعاع را امراین  که مهمی عامل اما هستند خود سودآوري افزایش دنبال چند به هر سرمایه گذاران که باشد می گذار سرمایه امنیت

 .است مهم بسیار زمینه این در مسئولین و نقش دولت که است امنیت احساس می دهد، قرار

 افزایش ها باعث زیرساخت ساختن فراهم براي دولت هزینه افزایش به ویژه دولت هزینه هاي افزایش و جامعه هاي هزینه افزایش

 ایجاد و تقاضا افزایش به هزینه منجر افزایش دیگر سوي از و شود می گذاري سرمایه در افزایش ( خارجی و )داخلی گذاران سرمایه تمایل

 .شود می گذاري سرمایه افزایش در نهایت و تولید افزایش و رونق

 سرمایه هاي و فرصت ها قابلیت دادن نشان براي مناسب تبلیغات و مختلف جهان مجامع در حضور و ایران المللی بین هاي فعالیت

 و مجامع در ایران فعال لذا حضور نماید، خنثی ایران علیه بر را غربی کشورهاي هاي و تحریم منفی تبلیغات منفی اثرات تواند می گذاري

 که است گرفته انجام برجام شدن اجرایی و علیه ایران بر امنیت شوراي قطعنامه هاي لغو براي که دولت اقدامات مؤثر و المللی بین نهادهاي

 .اقتصادي است رونق ایجاد و خارجی و داخلی گذاري سرمایه دهنده جذب نوید است، کشور علیه بر اقتصادي هاي تحریم و کلیهلغ آن نتیجه

 :شودها ارائه میهایی کلی براي کشورگذاري پیشنهادبه منظور هرچه بهتر شدن شرایط سرمایه

 .برقراري کامل امنیت اقتصادي و قضایی در کشور - 1

 جدي با فساد اداري و مالی.مبارزه  - 2

گذاران خارجی، یعنی ریزي شده، کامال تدریجی و با حضور سرمایهسازي به صورت برنامههاي آزادسازي و خصوصیاجراي سیاست - 3

 .سازي سهیم باشندهاي خصوصیگذاران خارجی نیز در برنامهسرمایه

 .و تعهد به اقتصاد بازار هاي شفاف اقتصادي، اصالح ساختار اقتصاداعمال سیاست - 4

هاي هاي هماهنگ پولی و مالی، کنترل کسري بودجه و تورم و استقرار یک رژیم باثبات ارزي به عنوان شاخصایجاد سیاست - 5

 .سالمت اقتصاد کشور

 .هاي فیزیکی مناسب نظیر سیستم ارتباطی، راه، بندر و فرودگاه به خصوص در مناطق آزادایجاد زیرساخت - 6

گذاري و پرهیز هاي چندجانبه سرمایهالمللی، انعقاد پیمانبرقراري روابط دیپلماتیک قوي در عرصه جهانی، عضویت در مجامع بین - 7

 .گذاران خارجیالمللی به منظور جلب اعتماد سرمایهاز تنش در مناسبات بین

 .مشخص شدن جایگاه مالکیت خصوصی و محترم شمردن آن - 8

 .گذاران خارجی شوندهاي داخلی بتوانند به صورت مستقیم وارد مذاکره با سرمایهت مناسبی که در آن شرکتبرقراري وضعی - 9
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اي که آزادي عمل بیشتري به کارفرما داده شود تا در صورت مواجه شدن با عدم کارایی کارگر، بتواند اصالح قانون کار به گونه - 1۰

 .وي را از کار برکنار کند
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