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Abstract 
One of the most important economic 
phenomena of the present century is foreign 
investment, and since it has been considered as 
one of the main methods of obtaining capital, 
technology and the possibility of continued 
economic growth in countries. On the other 
hand, foreign investment is considered as the 
main way to access advanced technology for 
developing countries and both directly and 
indirectly increase domestic production and is 
the main key to economic development of any 
country. Also, the most important role of 
foreign investment is to bring capital, skills and 
technology to countries. Despite the significant 
dimensions of foreign investment in other 
countries and the adoption of the Law on 
Encouragement and Support of Foreign 
Investment in 2001 and it’s executive 
regulations adopted in 2002, Iran has faced 
serious challenges due to the lack of a coherent 
and dynamic legal system along with other 
factors. So that not only the shortcomings of 
foreign investment have not been eliminated, 
but even legal shortcomings have prevented the 
realization of an efficient legal system 
governing foreign investment, which is 
examined in this article. 
Keywords: Foreign Investment, Economy, Profit, 
Iranian Law, Obstacles. 

 

 چکیده
های اقتصجادی قج ن حا،ج ، مج مایه یج اری      یکی اد مهم ت ین پدیده

هجای عمجده   باشد و اد ان جا که بجه عنجوان یکجی اد رو    وارجی می

دمتیابی به م مایه، فناوری و امکان تداوم رشد اقتصجادی در کشجورها   

یج اری  بوده، بیشت  مورد توجه ق ار ی فته امت. اد موی دیه  م مایه

ه اصجلی دمت مجی بجه تکنولجویی پیشج فته بج ای       وجارجی بجه عنجوان را   

کشورهای در حال تومجهه مرج ب بجوده و هجم بجه صجورت مسجتقیم و        

غی مستقیم تولید داولی را افزایش و کلید اصلی تومجهه اقتصجادی هج     

مهجم تجج ین نقجش مجج مایه یج اری وججارجی،    کشجور امجت. همینججین   

بجا وججود   باشجد.  اوردن م مایه، مهارت ها و فن اوری به کشورها می

ی اری وارجی در کشورهای دیه  و تصجوی   ابهاد چشمهی  م مایه

و ائجین   4181ی اری وارجی در مجال  قانون تشویق و حمایت م مایه

، ای ان به دلیل فقدان یک نظجام حقجوقی   4184نامه اج ایی ان مصوب 

های جدی در ایجن مجورد   منس م و پویا در کنار عوامل دیه  با چالش

طوری که نجواق  موججود بج  مج  راه مج مایه یج اری       مواجه بوده به 

های قجانونی نیجز مجان     وارجی نه تنها ب ط ف نشده، بلکه حتی نارمائی

اد تحقق یک نظام حقوقی کارامد حاکم ب  م مایه یج اری وجارجی   

 یی د.بوده امت که در این مقاله این موارد مورد ب رمی ق ار می

اقتصجاد، مجود، حقجوخ    م مایه ی اری وجارجی،   :واژگان کلیدی
 ای ان، موان .
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 مقدمه

 ی اری م مایه ج ب وارجی، مالی مناب  اد یی ی به ه راه های ت ین ریسک بهت ین و کم اد یکی   

ای ب ووردار بوده، مابقهمی دی اد شتاب بی 4881این پدیده در دهه باشد. یست   جهانی می وارجی

های اقتصادی جهان مانند صادرات، ت ارت و به طوری که ن خ رشد ان اد ن خ رشد مای  شاو 

 مزایای و وارجی ی اری م مایه ج ب ، ورت در تولید ناوال  ملی بسیار باال رفته امت. ام وده

 پیدا و وارجی م مایه ج ب ب ای رو  و کارامدت ین بهت ین پ ی ، یافتنم مایه کشور ب ای ان کثی 

 اقتصادی، هایط ب در وارجی ی اری م مایه میزان بیشت  ه چه ج ب جهت حلی راه ک دن

و  شدید رقابتی در یافته و تومهه تومهه در حال باشد. کشورهایمی تولیدی ، وری و دی بنایی

 به بتوانند که هستند موفق ام  این در دارند و کشورهائی ق ار وارجی م مایه ج ب ب ای تنهاتنگ

 در با مه  اید،نمی دمت به مهم کنند. این جل  را وارجی ی ارم مایه نظ  و اعتماد وجه بهت ین

 واط  همین وارجی. به ی ار م مایه حقوخ تضمین و منام  حقوقی هایمشوخ ی فتن نظ 

 با بلکه کنند،نمی اکتفا منام  کارو  کس  محیط ک دن ف اهم به تنها پ ی م مایه کشورهای

 بودن و محفوظ موداور وارجی ی ار م مایه حقوخ اد حمایت و مختلف و حقوقی مالی هایمشوخ

چهل و چهارم  اصل کلی های میامت اع م با اوی  مال های کنند. درمی تضمین نیز را وی حقوخ

 ج ب ب ای جدی هاییام وارجی، ی اری اد م مایه حمایت و تشویق قانون تصوی  و قانون امامی

 در وارجی ی ار م مایه محدودیت مانند ای اداتی امت. اما شده ب داشته وارجی ی اری م مایه

 ان در داوری به وارجی ی اری اد م مایه ناشی اوت فات ب وی ارجاع امکان عدم و ارد به دمت می

به ماهیت مو،وع، پژوهش حا،  اد لحاظ هدف، کارب دی، اد با توجه دارد. ب  این اماد،  وجود

ای بوده و رو  باشد و رو  ی داوری اط عات کتابخانهلحاظ رو  تحقیق، به صورت نظ ی می

 بندی به صورت توصیفی وواهد بود.ت زیه و تحلیل و جم 

 گذاری خارجیـ مفهوم سرمایه1
ی عبارت امت اد انتقال م مایه اد یک کشور به کشور الملل، م مایه ی اری وارجاد نظ  حقوخ بین   

ی اری ی ار شخ  دولتی باشد م مایهدیه  ب ای مدت طوالنی و در قبال تههدات متقابل. ای  م مایه

(. به عبارت دیه  41، 4174بود )شاپی ا،عمومی و ای  وصوصی باشد م مایه ی اری وصوصی وواهد 

تحصیل دارائی های ش کت ها، مؤمسات و اف اد وارجی تهبی  توان به م مایه ی اری وارجی را می

ک د. این دارائی ها در عین حال که در بخش های اقتصادی موردنظ  کشور میزبان به کار ی فته 
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 الملل، م مایه بین حقوخ لغت شود ب ای م مایه ی اری وارجی نیز عوایدی به هم اه دارد. ف هنگمی

 به کشور )صادرکننده( یک اد مواد یا وجوه امت: انتقال نموده ته یف یونهاین ی اری وارجی را

 ب اب  در میزبان کشور در بنهاه اقتصادی یک تأمیسات اد امتفاده میزبان( جهت دیه  )کشور کشور

 قانون طبق دیه  ته یفی در (.81، 4184بنهاه )می داوانی، ان مود در غی مستقیم یا مستقیم مشارکت

 م مایه به کاریی ی با امت مهادل وارجی ی اری م مایه وارجی، ی اری م مایه حمایت و تشویق

 صورت به که ی اری م مایه م ود او  اد پس موجود یا جدید اقتصادی بنهاه یک در وارجی

 غی ه و مالی نهادهای یست   و تأمیس وام، مواد امتخ اج کاال، ماوت و تولید در ی اری م مایه

 دارائی انتقال متضمن را وارجی ی اریم مایه هم شود. ب ویمی ان ام ملی م دهای ف اموی در

(. 111، 4184،اند )شی وی دانسته ث وت تولید به منظور دیه  کشور به کشوری اد غی مادی و مادی

 م مایه اکو عضو کشورهای بین وارجی ی اری م مایه اد حمایت و تشویق موافقتنامه ماده یک قانون

 م مایه تومط دارائی یا مال نوع ه  امت: به کاریی ی ک ده ته یف این یونه را ی اری وارجی

 به توجه با کشور. ان مق رات و قوانین طبق دیه  متهاهد ط ف قلم و در ط ف متهاهد یک ی اران

 در حقوخ« مال»ته یف  مهادل توانمی را م مایه شد عنوان وارجی م مایه اد که مصادیقی و تهاریف

 ه  به کاریی ی و باشد اقتصادی ارد  دارای که امت چیزی ه  م مایه یهنی ی فت، نظ  در داولی

 منشأ ای  یویند. حالمی ی اری م مایه کلی طور به را مود کس  قصد به اقتصادی ف ایند در مالی

شود. می نامیده وارجی ی اری م مایه باشد متفاوت کشور دو در ان به کاریی ی با محل م مایه

 در که شودمی مشخ  جائی در داولی ی ار م مایه با وارجی ی ار م مایه بین تفکیک فایده

 ق اری فتن ب ای وارجی ی ار م مایه امت. مث ً متفاوت یکدیه  با ان ها قانونی الزامات مواق  ب وی

 نیز وی م مایه و وج و کند م ود او  ذی بط م ج  اد تشویق باید قانون های حمایت پوشش تحت

 ی اری م مایه تشخی  ب ای شود. اصوالً م اعات باید که امت مواجه قانونی های محدودیت با

 باشد. ی اری م مایه محل کشور تابهیت اد غی  باید که شودمی توجه ی ار م مایه تابهیت به وارجی

 شود. حتینمی تلقی وارجی ی اری م مایه کشور همان در کشور یک تبهه ی اری م مایه بناب این

 اد ب وی وجود این باشد. با داشته وارجی منشاء م مایه یا باشد داشته اقامت وارج در مزبور تبهه ای 

 را هائی ی اری م مایه این چنین وود اتباع وارجی منشاء با های م مایه ج ب ب ای کشورها

 (.0، 4181اند )موری، ی فته نظ  در ان ها ب ای را امتیاداتی و اند ک ده تلقی وارجی
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 ـ وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران2
 این ملسله حکومت طی یافت. در رواج قاجار ملسله در عمدتاً ای ان در وارجی ی اری م مایه   

ای ان اد نوع انحصاری  در ی اری م مایه به وارجی )امتهماری( ش وع ش کت های اد بسیاری

 بانکداری تنباکو، صنهت و توتون صنهت همیون مختلف هایدمینه در های اری م مایه نمودند. این

مخصوصاً  ملسله این ت   پهلوی و ملسله رمیدن قدرت به امت. با بوده نفت صنهت عمدتاً و

 داریم مایه نظام به کشاوردی ب  مبتنی فئودالی نظام اد ای ان اقتصادی میستم تبدیل محمدر،اشاه در

 اعرای امتیادات با وارجی، ی اری م مایه ج ب ب ای دیادی اقدامات مهادن، و صنای  ب  مبتنی

 بدی ذهنیت و هادوم وجود با و ای ان در ام می جمهوری نظام پی ودی با پ ی فت. صورت یست ده،

دولت  و م دم الهمل عکس طبیهتاً بود، مانده جای به م دم دل و افکار در امتهمار دوران اد که

در  ل ا بود. بدبینانه وارجی، ی اران م مایه و وارجیان به م دمی نسبت های توده دل اد ب ووامته

 دفاع اغاد همینین و مابقه بی های مادی ملی و مصادرات متهاق  انق ب ام می و پی ودی اول دهه

 یافتن پایان نداشتند. با ای ان کشور در ی اری م مایه به تمایلی وارجی ی اران م مایه طبهاً مقدد،

 به نسبت دولت وقت دیدیاه مادندیی، دوران و اغاد ام می نظام هایبنیه تقویت جنگ و

 عنوان تحت قانونی 4181مال  در رامتا این در نمود، مثبتی و ن م چ وش وارجی ی اریم مایه

قانون راج  به جل  و  جایهزین رمید که تصوی  به «ی اری وارجی م مایه حمایت و تشویق قانون»

 ب نامه و تحوالت م موعه اد بخشی قانون، این ی دید. البته 4111حمایت م مایه های وارجی مصوب 

 اد ی اران اعم م مایه مناف  و حقوخ اد حمایت و اقتصادی تسهی ت ان ام هدف با که امت هائی

 تحت مستقیم به طور و عمدتاً وارجی ی اری م مایه ل ا امت. پ ی فته وارجی صورت و داولی

 ی اری م مایه ف عی و غی مستقیم به طور نیز دیه  قوانین و قواعد ه چند دارد، ق ار قانون این قواعد

 تسهی ت و هامشوخ دارای ی اری م مایه اد حمایت و تشویق قانون دهند.می پوشش را وارجی

 (.42، 4188باشد )ک یمی،می وارجی ی اری م مایه ب ای دیادی

ان  اج ایی نامهائین و 4181ی اری مصوب  م مایه اد حمایت و تشویق قانون اج ای و تصوی  اد غی    

اد  متقابل حمایت و تشویق های )مهاهدات( دوجانبه موافقتنامه عقد موی به فهال به طور ، دولت4184مصوب 

 در وصوص اصولی حاوی ها موافقتنامه نمود. این اقدام تومهه حال در عمدتاً کشورهای با ی اری م مایه

 مشتمل امت ممکن دوجانبه ی اری م مایه موافقتنامه باشند. یکمی میزبان دولت تکالیف )تههدات( و حقوخ

 با م تبط اقدامات و اج ائی الزامات میزبان، قلم و اد وارج مبالغ دیه  و مناف  انتقال با م تبط تههدات دیه  ب 
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 یا حفاظتی ش ط یک محتوی همینین امت ممکن ها موافقتنامه باشد. این مدی ه هیأت و مدی عامل ملیت

 های اری م مایه به احت ام با که را ق اردادی تههدات بایستی میزبان دولت دارد:می بیان که التزام باشد ش ط

 ی اری م مایه دوجانبه مهاهدات بیشت  حا، ، حال کند. در م اعات یی د،می ب  عهده قلم وا  داول در

 وارجی ی اری م مایه داشت ع قه ای ان ان اد قبل ظاه اً امت. انق ب ام می اد بهد دوران به متهلق ای ان

 مهاهدات اکنون اما کند، تنظیم دریانوردی و ت ارت و مودت مهاهدات یهنی قبلی، مهاهدات همان تومط را

 عمده که ان جا امت. اد شده امضاء ی اری م مایه اد حمایت و تشویق موافقتنامه عنوان با مهموال ای ان

کنند. می پی وی جهانی غال  الهوی اد غالبا شده، منهقد اوی  مال پانزده در ای ان ی اری م مایه مهاهدات

 مالکیت، مل  رفتاری، ی اری )،ابره م مایه دوجانبه مهاهدات اصلی مشخصه چهار مبنای ب  مهاهدات

، 4188شوند )پی ان،می دیده تص یح به مهاهدات این در مشخصه چهار این و اند شده داوری( بنا پول و انتقال

 هایش کت شامل ای ان در یافته( تومهه ی اران )دولت هایت ین م مایهفهال اوی ، مال های در (.278

 باشند.می موئیسی و موئدی جنوبی، ک ه رومی، یاپنی، ب یتانیایی، ف انسوی، ن ویی، المانی،

 ـ آثار مثبت سرمایه گذاری خارجی در ایران3
 مو،وع این و امت انسانی نی وی تومهه و اشتغال ب  متهددی اث ات دارای وارجی هایی اریم مایه   

 امتخدام ب ای مق رات و،  نیز و دولت تومط ش کت ها این پیشنهادی هایط ب ت دقیق ب رمی لزوم

 نشان مرالهات مادد.می مر ب را کاری ان امود  هایب نامه و ف املی ش کت های تومط کارکنان

 منب  هیچ و باشد داشته ماوتاری علت عمدتاً بیکاری رشد، حال در کشور یک در ای  که دهدمی

 وواهد اشتغال افزایش موج  وارجی هایی اریم مایه صورت این در نباشد، موجود نیز ی اریم مایه

 ناچیز ان اشتغال اث  باشد، داولی ی اریم مایه جانشین وارجی ی اریم مایه چنانیه دیه ، موی اد شد.

 به محلی ش کت های اد بیش ف املی ش کت های که اندداده نشان ت  بی شواهد بود. وواهد منفی حتی و

 صنای  با که پیوندهائی وامره به ف املی ش کت های دیه ، ط ف دارند. اد ی ایش ب  م مایه تکنولویی

 ی ارند،می رقی  امتخدام میزان ب  که منفی یا مثبت اث ات ط یق اد و دارند دمتپایین یا باالدمت

 (. 76، 4188باشند )امدی، داشته تأثی  اشتغال ام  ب  غی مستقیم به طور توانندمی

 به ط یق دو اد وارجی مستقیم ی اریم مایه که امت ان اد حاکی ی فته صورت های ب رمی    

 در وارجی ش کت های فهالیت اول رو  اماد ب  شود.می من   میزبان کشور در اشتغال افزایش

 نی وی اد واجی ش کت های داولی، کار نی وی مزیت دلیل به و امت کار نی وی نیادمند میزبان کشور

 مستقیماً اشتغال دوم رو  در ی دد.می اشتغال افزایش به من   نتی ه در کنند. پسمی امتفاده بومی کار
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 که امت مدی یتی های میستم و فناوری بهبود اد ناشی بلکه نیست، وارجی ش کت های فهالیت اد ناشی

، 4181عزیزمحمدلو، و امت )مهدوی ان حتمی نتایج اد اشتغال دنبال افزایش به ها ش کت این فهالیت

 بناب این تومهه( شده، حال در کشور در کمیاب م مایه )عامل قیمت کاهش باعث م مایه (. ورود72

 اشتغال تولید افزوده شده مپس مود کس  امکان و کم ی اری م مایه ب ای مالی تأمین های هزینه

 رشد باعث م موع در و یابدمی کاهش بیکاری ان رشد ن خ و جمهیت ویژیی به توجه با و شودمی

 و شود )مومویمی م مایه و وج کاهش باعث اقتصادی رشد ن خ افزایش این و اقتصادی شده

 درامدهای افزایش باعث مختلف انحای به کشور در وارجی ی ار م مایه حضور (.18، 4180قائدی،

 به مختلف یم کی حقوخ او  وارجی ی اری م مایه بابت اد دولت درامد اولین شود.می دولت

 و مستقیم های مالیات دولت درامدهای نوع باشد. دومینمی وارجی ی ارم مایه و وج و ورود هنهام

 به من   وارجی ی اران م مایه حضور نهایت یی د. درمی وارجی ی ارم مایه اد که امت غی مستقیمی

دارد.  دنبال به را دولتی درامدهای افزایش وود نوبه به که شودمی جامهه اقشار مای  درامدهای افزایش

 صادرات شان تومهه به رشد حال در کشورهای نیاد صادراتی، بادارهای اینده و حال مشک ت وجود با

امت.  وارجی م مایه ی اری های اد امتفاده هدف این به رمیدن ومایل اد امت. یکی پاب جا همینان

 تضمین و صادراتی کیفیت با محصوالتی تولید جهت الدم تکنولویی توانندمی ف املی ش کت های

 و هستند صادراتی باداریابی الدمه که اعتماد قابل و مرلوب کیفیت و موق  به تحویل چون عواملی

بیاورند  میزبان کشور به وود با را ان ها به دمت می و صادراتی بادارهای به م بوط اط عات باالو ه

 نسبی مزیت ان در کشور که هائی حوده در ویژه به وارجی ی اری م مایه ج ب (.76، 4188)امدی،

 این شود. صادر همسایه کشورهای به تواندمی دائد مقدار این که شده تولید ب  ماداد افزایش باعث دارد

 ی اری م مایه ورود مثبت اثار ب شم دن دهد. البته می کاهش نیز را واردات به کشور نیاد تولید افزایش

 حوده در ویژه به وارجی ی اری م مایه منفی تأثی ات ب وی اد غفلت مب  وجه هیچ به وارجی

 هنهام به پ ی  م مایه کشورهای های نه انی مهم ت ین اد یکی داده نشان تحقیقات نیست. ف هنهی

 کشور ف هنگ ای  باشد. به ویژهمی ملی هویت و ف هنگ رفتن بین اد وارجی ی اری م مایه ج ب

 که (. ه چند28-22، 4181باشد )پورامماعیلی، نداشته را بیهانه ف هنگ ب اب  در مقاومت تاب میزبان

 بیان در نویسندیان اد ب وی نیست انکار قابل عنوان هیچ به وارجی ی اری م مایه منفی تأثی ات ب وی

 که امت داده نشان دهند. تحقیقاتمی جلوه هست که ان چه اد بیش را ان و ک ده اغ اخ ان ها

 حمایت و موان  ح ف دمینه در اقداماتی متهددی وارجی ی اری م مایه بیشت  ج ب جهت در کشورها

 این اد نیز صنهتی کشورهای بلکه تومهه در حال کشورهای تنها نه و اند ک ده وارجی ی اریم مایه اد
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 به ام  اند. این ی فته کار به وارجی ی اری ج ب م مایه در را وود ت   حداکث  نبوده و غافل ام 

 (. 24، 4181کند )موری،می ی اری وارجی م مایه مثبت غلبه اثار ب  داللت و،وب

 و م تبط باشد. قوانینمی وارجی ی اری م مایه ج ب عوامل ت ین مهم اد منام ، حقوقی بست  ای اد   

 باشد وارجی ی ار م مایه تشویق ب ای عاملی تواندمی این که عین در وارجی ی اری م مایه ب  ناظ 

 و ثبات ب د، نام ان اد توانمی که حقوقی عوامل مهم ت ین اد باشد. یکی راه این م  ب  مهمی مان  تواندمی

 وجود منامبی حقوقی بست  کشوری در ای  چنانیه امت. وارجی ی اری م مایه ب  ناظ  قوانین امتحکام

 و دهند ق ار تضمین و حمایت مورد را وارجی ی ار م مایه حقوخ م دمین ان قوانین یهنی باشد؛ داشته

 و دائد قوانین و باشند امتاندارد و باثبات شفاف، قوانین و بهی ند نظ  در وی ب ای را منامبی های مشوخ

 با منامبی تهامل و شود کامته ممکن حد تا اداری ب وک امی اد و باشد نداشته وجود یی  پا و دمت

 باشد؛ داشته وجود وارجی ی اریم مایه و الملل بین ت ارت دمینه در فهال المللیبین نهادهای

 هیچ صورت این غی  در و ک د وواهند ی اری م مایه کشور ان در کامل اشتیاخ با وارجی ی ارانم مایه

 شد. نخواهد ی اری م مایه به حا،  وارجی شخصی

 ـ موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در ایران4

 وارجی ی اری م مایه ج ب ب ای وارجی ی اران م مایه روی به کشور درهای ص ف یشودن   

 اوردن ف اهم جمله اد ت ی مخت و ت  یست ده م ات  به اقدامات نیادمند و بود نخواهد کافی

مهم  و ان اد قبل امت. اما وارجی ی ار م مایه اد حمایت و ی اری م مایه ش ایط و ها دی ماوت

 م تف  ب ای الدم اقدامات و شود شنامائی امت وارجی ی اری م مایه مان  که عواملی باید ان اد ت 

 ووبی به را بیهانهان به قانونه ار بدبینی توان می امامی قانون بهی د. در صورت موان  این ک دن

 نسبت را جامهه ان مشی وط کشور یک قانونه اری اصلی محور عنوان به امامی ک د. قانون مشاهده

 امامی، هشتادویکم قانون و چهل و چهارم بین اصول این نماید. در می مشخ  مسائل کلیه به

 جمهوری امامی هشتادویکم قانون اصل دارد. در وارجی ی اری م مایه با را اصرکاك بیشت ین

 و صنهتی و ت ارتی در امور مومسات و ش کت ها تشکیل امتیاد که دادن امت امده ای ان ام می

 توان می اصل این ظاه  اد که امت. ان چه ممنوع مرلقاً وارجیان به ودمات و مهادن و کشاوردی

 نحو ه  به م کور امور در را ای ان در مؤمسه و ش کت تشکیل حق بیهانهان که امت این دریافت

 م مایه به راج  امامی ت دیدهای وارجیان ب ای که امت مواردی درب یی نده اصل ندارند. این

 ای ان در بیش و کم اصل این وجود رغم به ان ها ه چند اورد. دی امی وجود به ای ان را در ی اری
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 تمام اردان ای ان اقتصاد ب ای کند،می ای اد این اصل که ت دیدهائی کنند، لکنمی ی اری م مایه

 ارائه با امت و قانون شفافیت وارجی ی ار م مایه اعتماد جل  ب ای ش ط نخستین شود. دی انمی

 (.   468، 4182داده،ک د )قلی جل را  ی اراناطمینان م مایه تواننمی مختلف تفامی  دادن

 ریسک اورندمی به دمت وود حقوقی م اج  اد که حقوقی مشورت با وارجی ی اران م مایه   

 ه  دی ا باشند، نمی وارجی ش کت تشکیل به حا،  ه یز و دانندمی باال را در ای ان ی اری م مایه

کند.  اع م امامی قانون مخالف را وارجی ش کت نوع ه  تشکیل نههبان شورای امت ممکن لحظه

 امامی هشتادویکم قانون اصل اهداف و منظور دیه  مواد قال  در ک ده مهی قانونه ار این وجود با

 ،4181وارجی مصوب  ی اری م مایه حمایت و تشویق قانون 2 ماده در جمله کند. اد تأمین را

بند  م کور اصل با ارتباط امت، در ک ده مهین را وارجی ی اری م مایه پ ی   ،وابط قانونه ار

 م مایه به دولت تومط امتیاد اعرای ی اری متضمندارد که پ ی   م مایه چنین مق ر می« ج»

 در را وارجی ی اران م مایه که امت ای امتیاد، حقوخ ویژه اد منظور نباشد، وارجی ی اران

دارد:  می جمهوری ام می ای ان مق ر امامی چهل و چهارم قانون دهد. اصل ق ار انحصاری موقهیت

 منظم ب نامه ریزی با و وصوصی تهاونی دولتی، بخش مه پایه ب  ای ان ام می جمهوری اقتصادی نظام

 امامی هایبخش در فهالیت اجاده وارجی ی اران م مایه اصل این مفاد طبق امت. امتوار صحیح و

 اجزای اد نباشند وارجی دولت دی م موعه اد وارجی ی اران م مایه ای  حتی دی ا ندارند، را کشور

 اد بسیاری در فهالیت اجاده وصوصی بخش اصل، این اماد ب  و شوند می محسوب وصوصی بخش

 ای ان کشور که امت حالی در ندارند. این را مادر و بزرگ صنای  جمله اد ای ان اقتصاد های بخش

بانک  کوچک، وصوصی صنای  فهالیت به مخت المللی بین ت ارت و اقتصاد تومهه و رونق ب ای

 در ای ان عضویت امت. عدم نیادمند های وصوصی م مایه و وصوصی ش کت های وصوصی، های

 م مایه حوده ج ب در ویژه به کشور اقتصاد ب  عمیقی منفی تأثی ات تواند می جهانی ت ارت مادمان

 عدم ان تب  به و مادمان این های موافقتنامه پ ی   عدم مهنای این ام  به باشد. داشته وارجی ی اری

 در ی اری م مایه ریسک بودن باال مهنای به ک م یک در و ها موافقتنامه این مفاد اج ای به تههد

 بهت ین اد یکی اما ک د. نخواهند را قبول ریسکی چنین وارجی ی اران م مایه هییهاه و امت کشور

 ی اریم مایه ج ب رماندن حداکث  به با داولی تولیدکنندیان تقویت پدیده این با مقابله راه های

 ف اوان و مشک ت قوانین در پیییدیی وارجی، ی اری م مایه ح م افزایش با ام وده .امت وارجی

 ام ی پ ی  م مایه و دولت ی ار وارجی م مایه مابین اوت ف ب ود وارجی ی اری م مایه مسی  در

 م مایه اوت فات فصل و حل جهت منامبی چندان و،هیت اد ای ان حقوقی امت. نظام ناپ ی  اجتناب
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 و نه دیده ملحق جهانی ت ارت مادمان به هنود ای ان کشور باشد، دی انمی ب ووردار وارجی ی اری

 شود.  منتف  تواندنمی مادمان این اوت ف حل م ج  اد نتی ه در

بود.  وارجی ی اری م مایه ج ب و صه ان که مواردی که مر ب شد فقط ب وی اد موان  حقوقی   

های اقتصادی ایاالت متحده ام یکا موان  غی حقوقی دیه  اد جمله تح یمالدم به ذک  امت که ب وی 

 م مایه رمد بایدو اتحادیه اروپا ب  علیه ای ان تأثی  دیادی را ب  اقتصاد ای ان وارد ک ده امت. به نظ  می

 کار دمتور در را جامهه نیاد مورد کاالهای تولید ب ای وارجی ی اران م مایه با مشت ك ی اری

 در اشتغال هم و شودمی اجتناب وارجی رویه بی کاالهای واردات اد هم ت تی  بدین دهیم. ق ار وود

 ب  اص ار جای به یابد. پسمی کاهش کشور اد ارد و وج میزان همان به و کندمی پیدا افزایش جامهه

 ی اری اد میان ب داشته شود.  م مایه ج ب موان  باید وارجی کاالهای واردات

 نتیجه
 اورد. اما وواهد ارمغان به میزبان کشور اقتصاد ب ای متهددی مثبت اثار وارجی ی اری م مایه   

 اد باشد. داشته پ ی  م مایه کشور اقتصاد ب ای اثار موئی تواندمی محدود صورت به رو  همین

 علت به تولید چ وه اد داولی تولیدکنندیان شدن وارج و جامهه یک ف هنگ الهوهای تهدید جمله

 اثار این تواندمی مدی یت با پ ی  م مایه کشور البته که وارجی ی اران م مایه با رقابت توان عدم

 وارجی ی اری م مایه ج ب مان  متهددی عوامل ای ان کشور دهد. در کاهش حداقل به را بار دیان

امامی اد  قانون اصول اد ب وی همیون قانونی و حقوقی موان  به توانمی ان ها مهم ت ین اد که امت

 عدم قانونه اری، کث ت و پ اکندیی جمله اصل چهل و چهارم و اصل هشتادو یکم، همینین به

 تهامل عدم و وارجی ی اری م مایه اد ناشی اوت فات فصل و حل جهت منام  حلی راه بینیپیش

 کلی های میامت اع م با اوی  مال های در نمود. ه چند اشاره المللی بین مادمان های با منام 

 مقام جان  اد ای ان ام می جمهوری اقتصادی ماماندهی و ط ب چهل و چهارم قانون امامی  اصل

 مؤث  وارجی ی ار م مایه انهیز  در هم هنود اما اند،شده تهدیل اندکی مق رات این رهب ی مهظم

 مالی های جنبه ی اری،م مایه ه  های جنبه ت ین مهم وارجی، ی اریم مایه دیدیاه باشند. ادمی

 جب ان پتانسیل و ی اریم مایه اد حمایت توانایی یهنی حقوقی و مهقول مود کس  پتانسیل یهنی

 در ی اران باشد. م مایه می غی مهقول مداو ت ط یق اد مستقیم مصادره مقابل در وسارت

 و شود تضمین ها ان مالی اندادهای چشم این که مه  ک د، نخواهند ریسک وارجی ی اریم مایه
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