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چکیده

کشور ایران به دلیل وجود منابع و ذخایر فراوان جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی فرصت مناسبی برای سرمایهگذاران خارجی
است و به لحاظ وجود مزایای بسیاری که از راه جذب سرمایههای خارجی نصیب کشورمان میگردد ،باید در پی آن برآ یی م تا
موانع بر سر راه را از بین برده و اطمینان خاطر را در ذهن سرمایهگذار ایجاد نما یی م؛ زیرا ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ
ا ﺎﺼﺘﻗ د ﺮﻫ

ﻮﺸﮐ ر ا ﺎﻔﯾ ﯽﻣ

ﺪﻨﮐ  .ا ﻦﯾ

ﺬﮔ اري ﺎﺧ ر ﯽﺟ

ﻮﺿﻮﻣ ع در گردشگری ﻪﺑ د ﻞﯿﻟ تأثیرگذاری ﻮﺑ دن در اقتصاد ،ا ﺖﯿﻤﻫ

ﯽﺸﻘﻧ

ﺪﯿﻠﮐ ي در

ﺮﺘﺸﯿﺑ ي دارد .این پژوهش

درصدد این است تا ضمن بررسی این محدویتها و مشکالت تقنینی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با حفظ
مالحظات زیستمحیطی؛ به این پرسش پاسخ دهد که این قوانین تا چه میزان در ایجاد اطمینان و اعتماد برای سرمایه گذاران موفق
بوده است؛ وضعیت قانونی موجود ،به علت قوانین ناهماهنگ ،دارای ابهام بوده و شرایط قراردادهای نفتی در قوانین ،نامشخص و
حتی معلوم نیست که مرجع تصویب شرایط اساسی قراردادهای سرمایه گذاری کدام یک از مراجع قانونی موجود است .به نظر
ميرسد با توجه به مشاركت دستگاههاي دولتي در اين روش و تجربه موفق بسياري كشورها در اين زمينه و همين طور ظرفيت
يتوان با تدوين قوانين كارآمد و اعمال
مناسب اين روش براي جذب سرمايهگذاران خصوصًاًا در مناطق كمتر توسعه يافته م 
تهاي مناسب از روش مشاركت عمومي -خصوصي براي جذب هر چه بيشتر سرمايهگذاران به صنعت گردشگري خصوصًاًا
حماي 
در مناطق مستعد همچون مناطق نمونه گردشگري بهره برد.
واژگان کلیدی :صنعت گردشگری ،مالحظات زیست محیطی ،جغرافیای انسانی ،موانع تقنینی سرمایه گذاری

خارجی.

( -1نویسنده مسئول) reza.nosouhian@yahoo.com
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مقدمه
امروزه دیگر کمتر کسی را میتوان یافت که به اهمیت صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی کشورها اذعان نداشته
باشد .این توسعه بدون جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری محقق نخواهد شد .در کشور ما نیز
اهمیت این مساله بر مسئوالن و سیاستگذاران روشن شده است و قوانین و مقرراتی با همین هدف مورد تصویب
قرار گرفته است؛ اما باید گفت با وجود تمام حمایتهایی که به طور عام از سرمایه گذاری خارجی و به طور خاص
از سرمایه گذاری در صنعت گردشگری به عمل آمده است اما متاسفانه هنوز شاهد موفقیت چشمگیری در عرصه
جذب سرمایه گذاری به کشور از جمله در قلمرو صنعت گردشگری نشدهایم.
مشکالت و مسائل بسیاری گریبان گر این صنعت خصوصًاًا در کشور ما میباشد و بسیاری از این مشکالت نیز
مشکالت قانونی و حقوقی نمیباشد؛ از تبلیغات رسانههای خارجی علیه ایران و فشار فراوان تحریمها تا مشکالت
مربوط به سوء مدیریت و عدم سیاستگذاری و برنامهریزی جامع در خصوص صنعت گردشگری؛ مشکالت فرهنگی
و وجود جو بدبینی در میان مردم و برخی مسئولین نسبت به توسعه گردشگری نیز از مشکالتی است که نمیتوان از
آن چشم پوشید .البته مشکالت و موانع مرتبط با جذب سرمایه گذاری و خصوصًاًا سرمایه گذاری خارجی در صنعت
گردشگری نیز در جای خود از اهمیت ویژهاي برخوردار است و بسیاری کارشناسان این دسته مشکالت را از مهم-
ترین مسائل پیش روی این صنعت در ایران میدانند .براین اساس در این مقاله میکوشیم موانع پیش روی جذب
سرمایه گذاری خارجی را در دو قالب موانع جذب سرمایه گذاری خارجی به طور عام که مشکالت قانونی پیش
روی سرمایه گذاری خارجی در کشور فارغ از بخش خاصی را مورد کنکاش قرار میدهد و موانع سرمایه گذاری
خارجی در صنعت گردشگری که به طور خاص موانع و مشکالت در جذب سرمایههای خارجی به صنعت
گردشگری را مورد توجه قرار میدهد ،مورد بررسی قرار میدهیم.
آنچه در این بین مهم به نظر میرسد ،نقش دولتها در نظامهای مختلف در جهت توسعه اقتصادی با ایجاد
ساختاری مناسب از جهت حقوقی است .تا بر آن اساس ارگانها و نهادهای اقتصادی در راستای تأمین شرایطی
مناسبتر گام بردارند تا در نهایت به پیشرفت جامعه منجر گردد؛ که این امر جز با تدوین و اجرای مناسب قوانین
امکان پذیر نخواهد بود .تالش دول پیشرفته از جهت اقتصادی نیز در همین راستا بوده تا بتوانند ابتدًاًا موانع حقوقی
و ساختاری را مرتفع نمایند و به تبع آن بستری مناسب با تأمین امکانات قانونی و حقوقی فراهم گردد.
در این راستا ،این مقاله با روش تحقیق تحلیلی – توصیفی به موضوع بررسی موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی
در صنعت گردشگری ایران؛ با تأکید بر عقب ماندگی کشورمان از کشورهای مشابه (کشورهای کمتر توسعه یافته)
در جذب سرمایههای خارجی خواهد پرداخت .سوال اصلی این جاست که چرا جمهوری اسالمی ایران علیرغم
برخورداری از موقعیت استراتژیک و ژئواکونومیک خود که مکان دسترسی به بازارهای منطقه را فراهم میآورد و نیز
برخورداری از منابع و پتانسیلهای الزم برای سرمایه گذاری تا کنون نتوانسته است سهم شایان توجهی از این
سرمایهها را به خود اختصاص دهد.
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رویکرد نظری
گردشگري از آغاز تا به حال تحوالت زيادي را پشت سر گذاشته است .گردشگري مدرنيته با مفهوم تكنولوژي
همراه بوده است .سير تحوالت مدرنيته و تكنولوژي در گردشگري در دو بعد عمل نموده است از كي

سو

انگيزههاي گردشگران و جهتگيري و تنوع سفرها را سبب شده و از ديگر سو مقاصد گردشگري را براي جذب
يهاي خاص خود است .گردشگري كنش
گردشگري به رقابت واداشته است .در هر حال گردشگري داراي ويژگ 
حاصل از روند مدرنيته است كه تمايز با مفهوم جهانگردي دارد .پردازش به گردشگري در مفهوم تحوالت مدرن و
تكنولوژي ميتواند راهكارهايي براي برنامهريزي و توسعه گردشگري دانست .ديدگاه مورد استفاده در پژوهش
يگيرد
اهميت زيادي دارد؛ و براي گردشگري ديدگاه ساختاري در پيرامون گردشگري مورد بررسي قرار م 
(.)Williams, 2004
 -1ساختارگرايي

ساخت 1از فعل  structreبه معناي ساخت و بنا كردن ،گرفته شده است .به نظر لوي اشتروس ساخت« ،تر يك ب
خاص همبستگي اجزاي كي

2

مجموعه با هدف معين است» .از ديدگاه وي ساخت سه خصلت اساسي دارد يكي

همانند سيستمي كه دگرگوني هر جزء آن موجب دگرگوني اجزاي ديگر ميشود؛ ديگري هر ساختي ميتوانند به
صورت نمونههاي فراوان ديگري از نوع خود تجلي كند و سوم اينكه ساخت خاصيت پيشبيني دارد ( Yumiko,

.)2018

پارسونز 3به يگانگي جهان اجتماعي به عنوان كي
كي

يترين و اساسيترين خصلت
نظام معتقد است .از اين ديدگاه كل 

نظام رابطه پيوسته اجزاء و متغيرهاي آن است .گرايش به ايجاد يكپارچي در نظام ،ذاتًاًا به طرف تمركز ،گروه

شبيني عملكرد ساختها
يآورد و پي 
يرود پس هر ساخت اجتماعي نتايج خاص اجتماعي به وجود م 
ساالري پيش م 
در آينده امكانپذير م 
يباشد زيرا افراد و گروهها ،تنها در داخل شرايط اجتماعي ،اقتصادي و سياسي ساختارها
يتوانند به فعاليت بپردازند (.)Goldner, 1989: 243
م

يآفرينند و مسئله اصلي رويارويي نظريه اجتماعي ،ارائه پيوند
گيدنز 4معتقد است مردم جهان اجتماعي خود را م 

مناسبي ميان كنشگران و ساختار اجتماعي است .نظريه ساختاربندي او كوششي است براي چيره شدن بر دوگانه
انگاري كه پيوسته دامنگير نظريههاي ديگر بوده است .دوگانه انگاري كه يا به كنشگران اولويت ميدهد و يا به
ساختار اجتماعي .لذا براي حل مسئله كنشگر  -ساختار بر تمركز بر شيوههاي عملي اجتماعي به دست ميآيد .او
شناخت دوگانگي ساختار و عامليت انساني ،در هر مطالعه علمي ،منطقي م 
يداند (.)Kyivisto, 1999: 202

مرتون 5معتقد است هر جزء از ساخت اجتماعي در بقاء و دوام كل نظام دخالت دارد و در عين حال هر جزء در بقا
و ثبات جزء يا اجزاي ديگر نظام موثر است .او به اصل جانشيني كي

عنصر به جاي عنصر ديگر در ساخت اجتماعي
1

. structure
.Levi-strouss
3
.Parsons
4
.Giddens
5
.Merton
2
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اعتقاد داشته است؛ و در مطالعاتش جنبههاي تجربي و عيني امور را مورد توجه قرار داده و از بكارگيري مفاهيم
ذهني مانند انگيزه اجتناب م 
يورزيد (.)Parris, 1997
 -2كاركردگرايي
ادوين فوگلمن مفهوم كاركرد را با مفهوم وظيفه معادل ساخته و آن را در سه بخش وظيفهگراي انتخابي ،وظيفهگراي
تجربي و وظيفهگرايي ساختي  -وظيفهاي تقسيم كرده است .به عبارتي كاركرد يا فونكسيون را بايد در عملكردي كه
كي

پديده در سيستم دارد و سيستم را داراي آثاري نظام يافته نمايد دانست .همبستگي عناصر با يكديگر و

همبستگي كل با اجزاء ،مستلزم بقاي كل و مفيد بودن اجزاء و مشاركت هر كي
كه گويي مانند كي

از عناصر در باقي ساخت نظام است

يگذارند .باتوجه به تعاريف
ماشين يا دستگاه مكانيكي به هم مرتبط هستند و بر يكديگر تاثير م 

يبخشند كي
از مفهوم كاركرد عناصر تشكيل دهنده سازمان فضايي كه نظام فضايي ناحيه را شكل م 

ارتباط ارگان كي

با يكديگر پيدا ميكنند و خصوصيات ارتباطي هر عنصر با عنصر ديگر و نيز خصوصيات كمي و يك في هر عنصر
ييابد .چگونگي قرارگيري اين ويژگيها در كي
بسيار اهميت م 
يدهند موقعيت هر كي
سيستم و كاركرد آن را م 

عنصر در ارتباط با ساير عناصر تشكيل ساخت كليت

از اين عناصر را با كليت سيستم نيز به همان اندازه اهميت دارد كه

ارتباط هر عنصر با عنصر ديگر به طور انتزاعي (.)Choi & Sirakaya, 2005
همبستگي عناصر با يكديگر و همبستگي كل با اجزاء مستلزم بقاي كل و مفيد بودن اجزاء و مشاركت هر كي
عناصر در بقاي ساخت نظام است كه گويي مانند كي

از

ماشين يا دستگاه مكانيكي به هم مرتبط هستند و بر يكديگر

يگذارند .به بيان ساده هر گاه چندين واحد كاركردي بر يكديگر تاثير بگذارند ،ميتوان گفت كه آن مجموعه
تاثير م 
صورت كي

سيستم يا نظام را پيدا كرده است .اين سيستم خود مختصات و ويژگ 
يهايي دارد .براي درك و شناخت

كاركردهاي ساختي بايد اهداف و آثار و دامنه تاثيرات آن را بشناسيم و بدانيم تاثيرات ساخت اجتماعي چگونه
نمودار ميشوند .بايد يادآور شويم كه مفهوم نظام اساسًاًا جنبه انتزاعي دارد و اين از فوائد عملي نظام است ،معمو ًالًال
كاركردگرايان كل جامعه را كي

يكنند .ليكن نظامهاي اجتماعي در مقياس كوچك و متوسط را
نظام اجتماعي تلقي م 

هم كم و بيش به صورت كي

خرده نظام تلقي كرد ،در نتيجه الزم است مرزهاي

يكنند ،ميتوان كي
واحد عمل م 

نظام و رابطه آن با ساخت روشن گردد (.)Gursoy, & Rutherford, 2004
به هر حال يكي از اساسيترين مفاهيم در كاركردگرايي همين مفهوم نظام اجتماعي است كه در توضيح آن به مدل
نزد كي

ميشويم ،كاركردگرايان نيز به شباهت ميان اندام اجتماعي با اندام موجودات زنده قائلند .همچنان كه اندام

موجودات زنده در همبستگي كل به عنوان كي

نظام مؤثر است ،به همان ترتيب پديدههاي تشكيل دهنده كي

نظام

اجتماعي نيز كه اجزاي آن محسوب ميشوند در همبستگي و بقاي كل نظام تاثير دارند .اين همبستگي هم در روابط
يشود و باعث نوعي سازگاري و تعادل پويا ميان اجزا و كل ميشود
كاركردي و هم در مجموعه سيستمي ظاهر م 
(.)Tavassoli, 1991: 220-216
مالينوفسكي به عنوان بنيانگذار اصلي و سخنگوي مكتب كاركردي در مردمشناسي معروف است .وي كاركرد را از
برآوردن كي

نياز به وسيله كي

يداند؛ و تا يك د بر مفهوم فرهنگ پايه بسياري از
عمل ،هدف اصلي فونكسيوناليسم م 

فرضيات م 
يباشد.) (Navabakhsh, 2003: 74-73
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ميراث تحليلي كاركردگرايان را ميتوان به صورت زير به طور خالصه بيان كرد :جامعه كي

نظام در نظر گرفته

يبايست برآورده شوند تا بقا را
يشود و در اكثر موارد اين نظامها داراي نيازها و ضرورتهايي تلقي ميشوند كه م 
م
تها را داراي حاالت
تضمين كنند .متفكران كاركردگرايي با وجود عنايت به تكامل ،نظامهاي داراي نيازها و ضرور 
يكردند .جامعه وقتي كي
يكردند و از اين رو ،به تعادل و هم ايستايي نظام اشاره م 
«بهنجار» و بيمارگونه تلقي م 

نظام

در نظر گرفته ميشود ،مركب از اجزاي مرتبط تلقي ميشد ،در تحليل اين اجزاي مرتبط ،اين كه چگونه اين اجزا
لهاي سيستمي را برآورده و بدين ترتيب بهنجاري يا تعادل نظام را حفظ م 
تهاي ك 
ضرور 
يكنند ،در كانون توجه
يگيرد .اجزاي مرتبط چون مشخصًاًا در ارتباط با حفظ كي
قرار م 

يشوند ،از اين رو
كل سيستمي در نظر گرفته م 

يها غيرمنطقي فرو م 
يگردد و در تكرارهاي معلوم غايتشناس 
تحليل علي اغلب مبهم م 
يغلطد (.)Jafari, 1990
-3علل نفوذ ساختارگرايي در انسانشناسي
يهاي خود بيش از آنكه به اعمال فردي خود توجه كنند به ساخت اعمال آن
به طور خالصه ساخت گرايان در بررس 
توجه دارند زيرا معتقدند كه انسانها از شيوههايي پيروي ميكنند و به اعمالي دست م 
يزنند كه هميشه نسبت به آنها
آگاهي ندارند .براي آنها انسان جز بازگو كننده ساختها چيزي ديگري نيست و معتقدند از وراي انسان و ناخودآگاه
تها منعكس م 
اوست كه ساخ 
يشود (.)Tavassoli, 1990: 140
 -4نظريه عمومي كاركردي  -ساختي
يتوان برخي از وظايف و
يدارد كه م 
يباشد) چنين بيان م 
اين نظريه (كه مبناي پرسش آغازي اين تحقيق م 
كاركردهاي اصلي را كه براي ادامهي حيات هر سيستم (فضايي) ضروري است شناسايي كرد و براي ادامه حيات
سيستم وجود اين كاركردهاي اساسي ضروري است در غير اين صورت ،كل سيستم از ادامه حيات باز ميايستد.
يهاي تجزيه و تحليل ساختي  -كاركردي
-5ويژگ 
يدارد كه چگونه ترتيبات نهادي گوناگون ،با برخي كاركردها
 -1در تجزيه و تحليل توجه به اين سوال معطوف م 
يآيند؟ در نواحي
(مشكالت) رفتار ميكند؟ يا چگونه كاركردهاي ضروري در سيستمهاي مختلف به اجرا در م 
يها و تحوالت
محروم به دليل عدم توان مقابله شبكههاي متناسب و منطبق بر جامعه و برانگيختن منافع با نابسامان 
اقتصادي منجر به فروپاشي نظام اجتماعي اقتصادي ناحيه خواهد گشت .به عبارت ديگر در نواحي توسعه نيافته،
زماني كه سازمان فضايي آن نتوانند ضرور 
تهاي كاركردي اجتماعي ،حفظ الگو و تطبيق را اداره نمايد و يا نتواند
مبناي جديدي براي تعادل ايجاد نمايد .اين فروپاشي ،فشارهاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي را نيز به وجود
خواهد آورد (.)Ko & Stewart, 2000
در تجزيه و تحليل ساختي  -كاركردي توجه به واكنش متقابل و معامله به مثل ميان ساختها و كاركردها معطوف
يدهند ،هرچند كه ارتباط مستقيمي بين پيچيدگي
يشود .يعني كليه سيستمها ،كاركردهاي ضروري را انجام م 
م
كاركرد انجام شده و پيچيدگي ساخت موردنياز تحقق يابد .مث ًالًال چنانچه كاركرد سازمان فضايي منطبق بر ساخت آن
يدهد ،چنانچه كي
در تعادل باشد ،كاركردهاي ضروري را انجام م 

تهاي ناحيه
عامل مثل جمعيت يا راه و يا فعالي 

اختالل در آن ايجاد شود (م 
يتواند جنبه مثبت هم داشته باشد) و يا گسترش يابد اين سازمان فضايي قادر به
پاسخگويي به اين جمعيت افزوده شده را نخواهد داشت .لذا ترتيبات ساختي ناحيه بايد پيچيدهتر و بيشتر شود
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وگرنه تعادل از بين خواهد رفت .بنابراين بايد تعادل و توازني بين نوع و سطوح كاركردهاي انجام شده و توانا يي هاي
ساختي براي آن كاركردها موجود باشد .تجزيه و تحليل ساختي  -كاركردي ابزارهايي براي رؤيت روند پديدهها به
صورت كل و نيز رابطه اجزاء با كل را به دست م 
يدهد (.)Kwan Fanny & Mccarteney, 2005
چهارچوب اكتشافي است تا كي

تجزيه و تحليل ساختي  -كاركردي بدوًاًا كي

چهارچوب تصوري و هدف رسيدن

يدهد و سيستم را به صورت كي
به مقصودي معين است .در اين ديدگاه چگونگي مكمل بودن عناصر را نشان م 
صتر از وابستگي پديدههاي فضايي و روابط متقابل آنها شناختهاند .ساخت هر سيستم عبارتست از:
كل ،مشخ 
روابط نسبتًاًا محكم و پايدار بين عناصر و اجزاء متشكله كي
كي

سيستم ،ساخت هر سيستم پايداري ،استحكام و تداوم

يرود.
يكند و يا به سمت فروپاشي م 
يكند .با تغ يي ر ساخت يا نابودي آن سيستم نيز تغ يي ر م 
سيستم را مشخص م 

ييابد .ساخت قانونمندي و نظام دروني سيستم را معين ميكند و بقاء
سيستم بر پايه ساخت استوار بوده و حيات م 
آن را تضمين م 
ينمايد ( .)Lee Choong, 2010كاركرد سيستم عبارت است از چگونگي رفتار سيستم ،ساخت و
يكند .ساخت نسبت به كاركرد پايدارتر و با
كاركرد دو مقوله به هم پيوستهاي هستند كه سيستم را ايجاد و فعال م 
يباشند هر ساختي عملكرد ويژهاي دارند و هر عملكردي به نوبه
يباشد .ساخت سيستم حامل كاركرد آن م 
دوامتر م 
خود مخصوص ساختي خاص است .لذا تفك كي

ساخت از كاركرد سيستم غيرمنطقي و مطلق پنداشتن يكي از اين

دو نيز غيرعقالني است جهت شناخت سير حركت كي

پديده از عملكرد به سمت ساخت سيستم سير تكاملي خود

يكند .ارتباط بين عناصر سيستم در ساخت داراي شخصيتي معين ،ثابت و پايدار بوده و جهت آن به سوي
را طي م 
حفظ اين ساخت است و هر چه به سوي ردههاي باالتر سيستم پيش برويم به همان نسبت مفهوم ساخت تشخيص
و تع يي ن خويش را از دست م 
يدهد و در روند حركت از سيستمهاي مكانيكي به سيستمهاي اجتماعي  -فرهنگي
يگردد .در سيستمهاي پيشرفته ساخت و
ارتباط ميان عناصر ناپايدارتر ،سيالتر و ساخت سيستمها تغ يي رپذيرتر م 
يشود؛ و در سيستمهاي
كاركرد سيستم همراه هم هستند و پس از قطع عملكرد صفت ساخت نيز از سيستم زايل م 
متعالي به جاي ساخت فرايند كه همان كنش و واكنشهاي داخلي سيستم است ظهور م 
ييابد .فرايند نيز در
ييابد .از ديدگاه بينشهاي
سيستمهاي رده باالتر داراي تاثير عمده و به سوي سيستمهاي پا يي ن كاهش م 
ساختارگرايي و كاركردگرايي در كي

سيستم سازگاري و قابليت تغ يي ر ساختار و رفتار كي

از صفات مميزه آن است .اصولي را كه كي

سيستم اجتماعي ،فرهنگي

سيستم اجتماعي  -فرهنگي بر آن استوار است عبارتاند از:

شهاي ناشي از كاركرد سيستم كاركرد تنشها ميتوانند هم منفي و هم مثبت باشند كه در
اصل تاثيرپذيري در اثر تن 
شها
يهاي حياتي انسان شده كه اين بسيج نيرو واكنش انسان نسبت به تن 
هر دو صورت موجب بسيج نيروها و انرژ 
است ( .)Liu & Var, 1986وجود تعادل ايستا در سيستمهاي بسته و تعادل دينام كي

(پويا) در سيستمهاي باز

يشود.
موجب حفظ ساخت سيستم م 
چنانچه به هدف سازمان فضايي كه ساخت و نظم فضايي و به تعبيري تعادليابي ناحيهاي است توجه كنيم مفهوم

ساخت اهميت م 
ييابد در نظر پارسلز 1ساخت ،آرايش عناصر كي

نظام اجتماعي است كه به ترتيبي اين آرايش را او

Parselz

1

محدویتها و مشکالت قانونی سرمایهگذاری572 ...

يكنند و
نوسانات ناشي از روابط نظام با محيط ايمن دانست .برخي ديگر ساخت را معادل مفهوم سيستم قلمداد م 
ساخت را در زماني محقق ميدانند كه ميان عناصر و اجزاء كي

مجموعه كليت آن موردنظر است ،رابطهاي نسبتًاًا

ثابت و پابرجا برقرار باشد ( .)Ritzer, 1995: 131رادكليف 1معتقد است ساخت در شبكه روابط اجتماعي خالصه

يدهد و ساخت را با
شها محور اصلي آن را تشكيل م 
يشود كه وحدت آنها در شبكه مستمري كه پايگاهها و نق 
م
يشود وجود مجموعهاي از عناصر كه با
يداند .آنچه در اين تعاريف مشاهده م 
نوعي نظم در اجزاء و عناصر مرتبط م 
يگيرند و شبكهاي از روابط اين عناصر را به هم پيوند داده تا به هدف
نظم و ترتيبي معين در كنار يكديگر قرار م 
كلي آنها كه ساخت سيستم است نائل شوند .با توجه به وجود عناصري در سازمان فضايي كي
كاركرد كليت سيستم و تشكيل كي

ناحيه جهت ارائه

ساخت فضايي بايد در وهله نخست كاركرد (نقش ،وظيفه يا اثر) هر عنصر را

مورد توجه قرار دهيم (.)Nunkoo & Gursoy, 2012
مالحظات زیستمحیطی در صنعت گردشگری
گردشگري براي به نتيجه رسيدن اهداف موردنظر خود به پايداري و حفاظت محيط ،احياء و ثبات اقتصادي جوامع و
توسعه تجارت گردشگري در مقياس كوچك به عنوان كي
راهبردها زماني امكانپذير است كه كي

شيوه عمل وابسته است ( )Getz, 1998, 306برآورد اين

نگرش درون متني در تجميع فعاليتهاي گردشگري وجود داشته باشد تا با

شناسايي مناطق مستعد و گونههاي مختلف گردشگري ،راهكارهاي الزم در تب يي ن توسعه گردشگري اخذ گردد .در
صهاي مناسب از جمله جاذبههاي گردشگري و
يتواند با توجه به شاخ 
اين بين روش تحقيق در زمينه گردشگري م 
پيرامون آن؛ راههاي ارتباطي و سهولت دسترسي؛ ظرفيتپذيري گردشگر در واحد سطح؛ تاسيسات زيربناي -
لهاي فرهنگي و تمايل ساكنان محلي در جذب گردشگري؛ پيامدهاي
اقتصادي؛ امكانات سكونتگاهي؛ پتانسي 
گردشگري در اشتغال ،سطوح درآمد و افزايش سطح رفاه خانوارهاي و باالخره دستيابي به كي

گردشگري پايدار

صورت گيرد (.)Nunkoo & Ramkissoon, 2011
در اين ميان در بررسي اقتصادي ،بررسي توانهاي محيطي منطقه در برآورد عرضه به عنوان محصول گردشگري
يتواند شناخت منابع فرهنگي ،طبيعي و تاريخي نواحي و گونههاي گردشگري كه بر اين پايه
يباشد كه م 
مطرح م 
تپذيري در نواحي روستايي؛ زيربناهاي اقتصادي
قابليت عرضه دارند را در بر گيرد .همچنين برآورد تراكم و ظرفي 
شهاي مختلف؛ توانسنجي اقتصاد در زمينه كشاورزي و ديگر بخشهاي اقتصادي؛ قابليت عرضه ديگر
در بخ 
محصوالت موردنياز گردشگران؛ بررسي و برآورد امكانات و گونههاي مختلف سكونتگاهي و مراكز جمعيتي منطقه
از جمله مواردي هستند كه در بررسي اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد ( .)Nunkoo & Smith, 2013عرضه
محصول گردشگري در كي

منطقه با تقاضاي گردشگري رابطه مستقيم داشته و تقاضا نيز به ارزش كاال ،خدمات و

تسهيالت همراه با جهتگيري تقاضا در صنعت و بازاريابي گردشگري وابسته است .جهت تقاضاي گردشگري متغير
بوده و نسبت به هر كي

از سطوح گردشگران رابطهاي معكوس دارد .برآورد تقاضا براي گردشگري را م 
يتوان از

جمع نقش درآمدها و محاسبه آن ،هزينههاي مسافرت و اقامت در هر مكان گردشگري محاسبه نمود .عالوه بر آن

Rad Klif
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در برآورد تقاضا ،شيوههاي صنعت و بازاريابي و شناسايي صنعت و بازارها نيز بايد مدنظر قرار گيرد ( Dozandeh

.)Ziabari and Amar, 2010
پذيرش گردشگران در كي

شپذيري و پويايي فرهنگ جوامع محلي
منطقه از نقطه نظر اجتماعي و فرهنگي ،نحوه كن 

يگيرد و همچنين بازديد گردشگران از اين جوامع به كي
تها شكل م 
در قالب احياء آداب و رسوم و سن 
يگردد .نوع و نحوه برخورد ميزبان  -گردشگر را در كي
گردشگري منتهي م 

تجربه

منطقه م 
يتوان از سه ديدگاه مورد توجه

قرار داد .نخستين ديدگاه شيوه برخورد بين گردشگر  -ميزبان را به صورت پديدهاي قابل شناسايي با شماري از
يكشد كه ارزيابي آن بستگي به نگرش محقق به مسير صحيح توسعه خواهد
پيامدهاي مثبت و منفي به تصوير م 
داشت ( .)Darvishi Etal., 1398دومين ديدگاه ،ديدگاه كاركردي عناصر مختلف جامعه ميباشد كه ممكن است
تغ يي ري را به عنوان نتيجه مستقيم گردشگري  -نظير رفتار اخالقي ،زبان و بهداشت  -تجربه كند .سومين ديدگاه
يگيرد كه ناشي از نفوذ گردشگران در بازنگري مهارتها و رسوم سنتي
عمدتًاًا جنبههاي تغ يي ر فرهنگي را در نظر م 
مانند صنايع دستي م 
يباشد .هرچند تشخيص اين ديدگاهها در منظر اجتماعي به علت همپوشي با هم عم ًالًال مشكل
است ( .)Lee, 1999: 87از اين رو فرهنگهاي ديگر به عنوان سيستمهاي پايدار از ارزشها ،عقايد و مصنوعات كه
يكند .ميتوانند در چارچوب گردشگري قابل شناخت و تبادل
تهاي منطقي را تا يي د م 
سازمان اجتماعي و فعالي 
يتوان
يتوان پيامدهاي منفي گردشگري را در عرصه اجتماعي  -فرهنگي ناديده گرفت ولي م 
باشند .با اين وجود نم 
در كاهش پيامدهاي منفي آن در فرايندها توسعه كوشيد در اين راستا ميتوان راهكارهايي همچون كنترل جمعيت؛
حفاظت و نگهداري از سروي 
سهاي خدمات عمومي ،رونق بخشي به صنايع محلي ،احيا هويت فرهنگي و آداب و
رسوم محلي؛ افزايش فرصتهايي براي ارتباط و مبادله اجتماعي را مورد توجه و تامل قرار داد .مالحظات زيست
محيطي در ابعاد انساني و طبيعي در برنامهريزي گردشگري اهميت بسياري دارد .زايش مفهوم (گردشگري پايدار)
يباشد .پايداري منابع كه به صورت برآورد نيازهاي اجتماعي امروزي بدون نابودي
خود وابسته به اين موضوع م 
منابع براي برآوردن اجتماعات آينده تعريف شده است ( )Berry, 1997, 439خود در زمينه گردشگري ميتواند در
برگيرنده حفاظت از منابع گردشگري در چارچوب جاذبهها و محيط پيرامون براي تداوم جريان گردشگري و رسيدن
به سطحي از توسعه پايدار قلمداد گردد .در اين ميان توسعه پايدار گردشگري را در كي

يتوان با در
برنامهريزي م 

نظر گرفتن رابطهاي كه بين سه جزء محيط زيست گردشگري ،گردشگران ،مقصد و جامعه ميزبان مورد توجه قرار
داد .اين رابطه ميتواند پيچيده ،پويا و سازنده يا مخرب باشد .گردشگري از كي

سو ميتواند اشتغالزايي و ايجاد

درآمد را در اقتصاد محلي احيا كرده و نيز در تقويت فرهنگ محلي سهيم باشد و در حفظ محيط زيست با بازسازي
آن تغ يي ر ايجاد كند .از ديگر سو گردشگري قادر است اقتصاد محلي را از جلوه بياندازد و يك فيت زندگي و محيط
زيست جوامع محلي را پا يي ن بياورد .بنابراين هدف گردشگري پايدار اين است كه با حفظ منابع طبيعي در درازمدت
بين اين سه جزء تشكيل دهنده گردشگري اعتدال موزون برقرار كند ( .)Sharpley, 2001: 121بر اين مبنا الزم
يهاي نهايي در زمينه گردشگري در فرايند
تهاي توسعه ،ساختار و تر يك ب تمامي تصميمگير 
يآيد تا در سياس 
م
تپذيري منطقه براي توسعه گردشگري پايدار
توسعه پايدار مورد ارزيابي قرار گيرند .در اين راستا توجه به ظرفي 
اهميت بنيادي دارد چرا كه اين مفهوم به استفاده حداكثر از هر مكان بدون گذاشتن اثرات منفي بر منابع ،كاهش
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خشنودي بازديدكنندگان و بر جاي گذاشتن آثار سوء بر جامعه ،اقتصاد و فرهنگ محل اشاره دارد ( Eftekhari

.)Etal.1989
يكند .از اين رو
يباشد كه در جذب گردشگر نقش مهمي ايفا م 
يدانيم ركن اصلي جريان گردشگري محيط م 
م
گردشگري و محيط به طور متقابل به هم وابستهاند .محيط بسياري از جاذبهها را شكل م 
يدهدMirabzadeh, ( .
 .)1996, 44نيازهاي انسان غالبًاًا با ايجاد تغ يي رات محيطي تأمين ميشود .انسانها از ديرباز كوشيدهاند براي رفع
نيازهاي خود طبيعت را به خدمت گيرند .زماني كه مردم محصوالت را برداشت ميكنند ،از آب رودخانهها استفاده
تها
يآورند ،همه اين فعالي 
يكنند ،ساختمان و جادههاي جديد ميسازند يا هر گونه طرح توسعهاي را به اجرا درم 
م
به نوعي بر محيط اثر م 
يگذارد .)Dassault, 1997: 126( .ماهيت فعاليتهاي گردشگري به گونهاي است كه توسعه
اين صنعت و بازار مستلزم ارتباط نزد كي

با محيط است ،به طوري كه محيط فيزيكي يكي از منابع اصلي گردشگري

يها و روميان باستان ،مسافران با انگيزه كسب تجربه به دامن محيط پناه ميبردند .نمونههاي
است ،از زمان يونان 
تاريخي شامل مسافر 
تهايي است كه در طي آن ،افراد در روزهاي تعطيل به مراكز ساحلي درياي مديترانه يا به
تماشاي مناظر طبيعي م 
يرفتند و از جاذبههاي تاريخي و معماري بازديد ميكردند .امروزه محيط در شكل دادن به
گردشگري نقش بسزايي دارد ( .)Mola'i Hashjin and Bigdeli, 2018در صنعت و بازار گردشگري محيط را
يتوان به محيط فيزيكي و محيط فرهنگي -اجتماعي تقسيم كرد ،منظور از محيط فيزيكي زمين ،هوا ،آب ،گياهان،
م
حيات وحش و دستساختههاي بشري است .محيط فرهنگي -اجتماعي نيز شامل انسانها و روابط بين آنها و
همچنين تعامالت فرهنگي -اجتماعي و اقتصادي رايج در جوامع است .محيط فيزيكي و طبيعت در تأمين نيازهاي
بشري همواره نفش مؤثري ايفا كرده و امروزه به طور گسترده پذيرفته شده است كه اين محيط نقش مهمي در شكل
دادن به گردشگري و تأثير پذيرفتن از آن دارد.) (Pereic, 1997: 3
با توجه به نقش محيط در توسعه گردشگري و رشد سريع اين پديده در طي نيم قرن گذشته ،ارتباط و حفظ منابع
موجود تنها در صورت تغ يي ر نگرشها درباره محيط گردشگري و تعامل آنها ميسر خواهد بود ،زيرا توسعه بيروحيه
گردشگري در دهههاي  0 95 1و  0691كه براي آن نگرشهاي سنتي صورت گرفت ،آثار مخربي بر محيط بر جاي
لگيري تصوير نامناسبي از رابطه گردشگري و محيط در اذان عمومي شد؛ اما در سالهاي اخير،
نهاد و موجب شك 
شها باعث شده است كه صنعت و بازار گردشگري به عنوان دوست طبيعت به گونهاي عمل كند كه
تغ يي ر اين نگر 
نالمللي و عموميت يافتن آن ،ديدگاه
كمترين آسيبي به آن وارد نشود ( .)Methani, 2018با توجه گردشگري بي 
جامعه درباره محيط و ارتباط آن با گردشگري دچار تحول شده است ،به طوري كه امروزه جامعه جهاني مسائل
يكند.
زيست محيطي را با دقت و حساسيت زياد مراقبت و پيگيري م 
 .1مفهوم سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری خارجی ی یک از پدیدههای مهم اقتصادی میباشد و به تبع آن حقوق بینالملل سرمایه گذاری خارجی
نیز دارای اهمیت بسزایی است .در رابطه با اهمیت سرمایه گذاری خارجی گفته میشود که سرمایه گذاری خارجی
چه به طور مستقیم و چه بطور غیر مستقیم تولید داخلی را افزایش میدهد و همان گونه که صاحب نظران این

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره دوم ،بهار 9931
 872فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

عرصه بیان داشتهاند« ،سرمایه گذاری کلید اصلی توسعه اقتصادی هر کشور و نیروی محرکه این مهم میباشد»
(.)Peters,1988, 5

ی یک از اساسیترین مسائل جهان امروز توسعهی پایدار اقتصادی در بینملل متمدن و رو به سوی پیشرفت در جهان
یگردد؛ که از نظر تاریخی
لگیری توسعهی پایدار محسوب م 
است و در این راه سرمایه گذاری ی یک از پایههای شک 
پس از فروپاشی امپراطوریها نیاز به یک سیستم حمایت از سرمایه گذاری خارجی احساس شد تا از سرمایههای
کشورهایی که تا دیروز مستعمرات را در دست داشتند و امروز صادر کننده سرمایه به این کشورهای تازه استقالل
یافته بودند ،حمایت نماید (.)Sornarajah,2007, 12
از سوی دیگر ،واحدهای تولیدی ایجاد شده کاال تولید میکنند و برای این تولید نیازمند برخی از کاالهای واسطه
هستند که میتواند به وسیله سرمایه گذاری بومی تولید شود .افزایش تولید ،نرخ تورم را به خاطر عرضه ،کاهش و یا
جذب بخشی از نیروی کار بومی ،بیکاری را کاهش میدهد .رقابت واحد ایجاد شده به وسیله سرمایه خارجی با
واحدهای بومی ،بهرهوری را باال میبرد و عمومًاًا سرمایه گذاری خارجی انتقال فن آوری و آموزش را به همراه دارد
و رقابت کشورهای جهان با یکدیگر برای جذب سرمایه خارجی نشان میدهد که برای بسیاری از کشورهای
دریافت کننده سرمایه خارجی مزایای بدست آمده بیش از هزینههای تحمیل شده است ).)Kaveh, 2001: 19
در عرصه اقتصاد جهانی نیز سرمایه گذاری حایز اهمیت میباشد .چه در گستره جهانی سرمایه گذاری از علل عمده
روابط اقتصادی بین کشورهای مختلف است .چرا که عدهای از کشورها سرمایه کافی برای فعالیتهای عظیم
اقتصادی را در اختیار دارند در حالیکه تعداد بیشتری از کشورها فاقد سرمایه و توان مالی کافی برای اجرای پروژه
های اقتصادی و جواب گویی به نیازهای مردم خویش هستند.
برای کشورهای توسعه نیافته اگرچه پذیرفتن حضور سرمایه گذاریهای خارجی در واقع در معرض خطر کنترل و
زیر تیغ شرکتهای چند ملیتی افتادن است ،اما امتناع از پذیرش حضور سرمایه گذاریهای خارجی به منزله
محکومیت به توسعه نیافتگی و یا الاقل به پیشرفت و توسعه کمتر است .لذا این کشورها با انجام احتیاطاتی چند
درصدد حمایت از سرمایه گذاری خارجی بر میآیند .افزایش بیش از پیش سرمایه گذاری خارجی که خصوصًاًا در
طول دهه  0 99 1و سالهای آغازین قرن  ، 21به گونهای زاید الوصف افزایش یافته است ()Schreuer,2003, 3؛ خود
بیانگر اهمیت فزاینده آن در قرون حاضر است و موجب شده تا کشورهای درحال توسعه برای جلب سرمایه گذاری
خارجی با هم رقابت کنند.
سرمایههای خارجی میتواند متعلق به بخش دولتی یا خصوصی باشد؛ اما میزان سرمایههای دولتی خارجی برای
سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه محدود بوده و برای رفع نیاز این کشورها سرمایه ناکافی است.
( .)Nwogugu, 1976, 29از طرف دیگر مهمترین نقش سرمایه گذاری خصوصی خارجی ،آوردن سرمایه ،مهارتها
و فن آوری به کشورهایی است که برای ایجاد صنایع خدماتی رقابتی بدان نیاز دارند Eqbal Taleghani, 2004:

).)192
به همین سبب کشورهای در حال توسعه بیشتر از سرمایه گذاریهای بخش خصوصی استفاده کردهاند .با این حال
سرمایه گذاری خصوصی میسر نیست؛ مگر اینکه به خواستهی متقابل طرفین احترام گذارده شود .خواست سرمایه
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گذار ،سودآوری و امنیت و خواست کشور میزبان احترام به استقالل اقتصادی و تشریک مساعی در توسعه اقتصاد
ملی است .)Shapira, 1992: 183).
جهت نیل به این هدف مهم تمامی کشورها در راه جلب سرمایههای خارجی سعی نمودهاند تا جوی مناسب ایجاد
نمایند .این امر ،از جمله شامل چارچوب حقوقی مطلوب برای سرمایه گذاریها و وضع مقرراتی مناسب برای
جذب سرمایههای خارجی میباشد .حقوق سرمایه گذاری خارجی نیز به موازات این اهمیت توسعه و گسترش یافته
است.
 .2موانع موجود در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه آن
قانون تشویق مهم ترین سند قانونی کشور در حوزه سرمایه گذاری خارجی میباشد و به حق در برگیرنده تسهیالت
و حمایتهای قابل توجهی از سرمایه گذاری خارجی است که قبل از تصویب این قانون وجود نداشته است
))Tavassoli Naeini and Nasoohian, 2017: 76؛ اما در کنار این امر ،ایراداتی در این قانون به چشم میخورد که
میتواند به عنوان مانعی در مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور از جمله در صنعت گردشگری عمل نماید.
البته برخی ایرادات الزامًاًا بر این قانون وارد نیست بلکه به لحاظ وجود قوانین دیگری است که بر قوانین مقرر در این
ماده نیز حاکم است و در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.
 .1-2قیود و شرایط متعدد پذیرش سرمایه گذاری خارجی
اولین ایراد به ماده  2قانون تشویق بر میگردد .در این ماده ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی در چهار بند
مطرح گردیده است؛ این بندها متضمن ضوابط و قیودی است که حداقل در سه بند آن شرایط کلی مطرح شده است
که به موجب آن م 
یتوان هر سرمایه گذاری را پذیرفت یا مورد پذیرش قرار نداد .از جمله این شرایط آنست که
سرمایه گذاری خارجی نباید موجب تخریب محیط زیست یا تهدید منافع عمومی شود و م 
یبایست موجب رشد
اقتصادی ،ارتقاء ،فن آوری ،افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات گردد .باید پذیرفت که هرگونه سرمایه
گذاری چه داخلی باشد یا خارجی متضمن آثار مخربی برای محیط زیست هست تنها باید این آثار مخرب را کنترل
کرد و برای آن تعیین حدود کرد .همین طور الزامًاًا هر سرمایه گذاری خارجی توامان موجب ارتقاء فن آوری،
افزایش فرصت -های شغلی و افزایش صادرات نم 
یگردد .آیا این بدان معنی است که باید از پذیرش این سرمایه
گذاری خارجی در کشور امتناع کرد.
بند دال این ماده برای میزان مشارکت سرمایه گذار خارجی در تولید کاال و خدمات هر بخش برای سرمایهگذاری
سرمایهگذار خارجی در ارزش کاالها و خدمات تولیدی بر چه توجیهی استوار است؟ اگر هدف جلوگیری از بدست
گرفتن بخش یا رشته خاصی توسط سرمایه گذار خارجی است تعیین نسبت باالتر هم یا حداقل تعیین سهم 49
درصد برای این امر کفایت میکرد .اگر ما به دنبال تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی هستیم باید قوانین
مان نیز چنین رویکردی را نشان دهد .تعیین سقف و گذاشتن حد و مرز آنهم به این میزان پایین تطابق چندانی با
هدف حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی ندارد.
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 .2-2لزوم تصویب مجلس شورای اسال لود یراذگ هیامرس یارب یم تتهای خارجی
در ماده  4قانون تشویق ،سرمایهگذاری دولتهای خارجی منوط به تصویب مجلس شورای اسالمی شده است .اخذ
مجوز مجلس معمو ًالًال دشوار است و تاکنون دولت برای چنین امری به مجلس الیحهای تقدیم نکرده است Pour

) )esmaeili & Shiravi, 2013: 448قرار دادن چنین الزامی برای سرمایه گذاریهای دولتی خارجی ،ایران را از
بخش بزرگی از سرمایه جهانی که به صورت دولتی است محروم مینماید .البته ذیل ماده  4سرمایه گذاری شرکت-
های دولتی را یک نوع سرمایهگذاری خصوصی تلقی کرده که بر این اساس سرمایه گذاری این گونه شرکتها ولو
آنکه دولتی هستند نیازی به تصویب مجلس شورای اسالمی ندارد.
میتوان گفت این عبارت ،تعدیل شرط سنگینی است که در صدر ماده  4آمده بود ،بنابراین اگر دولتهای خارجی
مایل به سرمایه گذاری در کشور باشند ،میتوانند در قالب یک شرکت دولتی اقدام به سرمایه گذاری نمایند و به این
ترتیب سرمایه گذاری ایشان نیازی به اخذ مجوز از مجلس شورای اسالمی نخواهد داشت؛ البته در صنعت
گردشگری اکثر سرمایه گذاریهای خارجی توسط بخش خصوصی صورت میگیرد و اگر هم دولتهای خارجی
تصمیم به سرمایه گذاری در این زمینه داشته باشند با خریداری درصدی از سهام شرکتهای خصوصی فعال در
زمینه گردشگری اقدام به سرمایه -گذاری مینمایند تا هم با موانع قانونی کشور سرمایه پذیر از جمله تصویب
مجلس آن کشور مواجه نشوند و هم از ایجاد شبهه دخالت سیاسی یا سیطره دولتی بر دولت دیگر و به تبع آن ایجاد
حساسیتهای خاص نسبت به این سرمایه گذاری جلوگیری گردد اما به هر حال در قلمرو این صنعت هم ممکن
است دولتی به طور مستقیم یا از طریق شرکتهای دولتی خود اقدام به سرمایه گذاری نماید که در این صورت
انجام سرمایه گذاری در قالب شرکت دولتی از تشریفات کمتری برخوردار خواهد بود.
 .3-2عدم توجه به سرمایه گذاری در بورس (سرمایه گذاری در سبد سهام)
ماده  3قانون تشویق؛ سرمایه گذاریها را به دو طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نوع دیگر که در آیین نامه
این قانون از آن به «سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی» تعبیر کرده مورد پذیرش قرار داده است و تنها
این دو نوع سرمایه گذاری را از حمایتها و تسهیالت مذکور در این قانون برخوردار دانسته است ولی در خصوص
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار که از آن به «سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی» تعبیر میگردد ،اشارهای
ننموده است .برخی از این عدم تصریح عدم جواز سرمایه گذاری خارجی در بورس را استنباط نمودهاند؛ اما باتوجه
به اینکه قانونگذار در بند ج ماده  15قانون برنامه چهارم توسعه (که پس از تصویب قانون تشویق به مورد اجرا
درآمده است) دولت را موظف نموده تا راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی در بورس را تدارک نماید ،به نظر
نمیرسد این استنباط قابل قبول باشد ،عدم تصریح به این نوع سرمایه گذاری در قانون تشویق را باید نوعی نقص از
جهت حمایتی دانست .بر این اساس الزم است راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی در بورس و مسائل مرتبط
با آن از جمله چگونگی ارتباط سازمان سرمایه گذاری با سازمان بورس و شرایط خروج اصل و سود سرمایهای که
در بورس حاصل شده است ،طی قانون خاص یا با اصالح قوانین موجود در این زمینه مورد توجه قانونگذار قرار
گیرد.
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 .4-2محدودیت روشهای سرمایه گذاری در بخشهای تحت انحصار دولت
به موجب قانون تشویق ،سرمایه گذاری خارجی در کلیه فعالیتهای اقتصادی اعم از آنکه در انحصار دولت باشد یا
نباشد مجاز است .تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در خصوص آن دسته از فعالیت -هایی که در انحصار
دولت است ،سرمایه گذار باید مطلق با بند ب ماده  3قانون تشویق در چارچوب ترتیبات قراردادی «مشارکت
مدنی»« ،بیع متقابل» و «ساخت بهره برداری و واگذاری» اقدام به انعقاد قرارداد با ی یک از دستگاههای دولتی بنماید و
سپس برای اخذ مجوز سرمایه گذاری به سازمان سرمایه -گذاری خارجی مراجعه نماید .در حقیقت این ماده دو
شرط یا به عبارت بهتر دو محدودیت برای انجام سرمایه گذاری خارجی در فعالیتهای انحصاری دولت ایجاد می-
کند .اول آنکه سرمایه گذاری خارجی باید در چارچوب ی یک از ترتیبات قراردادی فوق صورت گیرد و خارج از این
روشها امکان سرمایه گذاری خارجی در فعالیتهای انحصاری دولت فراهم نمیباشد.
این شرط موجب میگردد که سرمایه گذاران خارجی نتوانند به روشهای قراردادی دیگری که شاید در برخی
پروژهها از جهاتی مناسبتر هم باشد اقدام به سرمایه گذاری نمایند .دوم اینکه سرمایه گذاری خارجی باید قراردادی
مبتنی بر ی یک از ترتیبات قراردادی فوق با یک دستگاه دولتی منعقد نماید که مسلمًاًا جلب موافقت دستگاه دولتی ذی
ربط ،شرط و شروطی که احتماال آن دستگاه دولتی مقرر م 
ینماید و تشریفات خاص قراردادهای دولتی از جمله
مسائلی است که در پیش روی انعقاد چنین قراردادهایی وجود دارد.
 .5-2لزوم تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی در اعطای مجوز سرمایه گذاری
به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواستهای سرمایه گذاری خارجی هیاتی به نام هیأت سرمایه
گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ماده  6قانون تشویق پیش بینی شده است .در
خصوص درخواست پذیرش سرمایه گذاری خارجی ،مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای
وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میگردد؛ این ماده اختیارات گستردهای به هیات مزبور داده است؛ این هیات می-
تواند از ورود هر سرمایه گذاری خارجی جلوگیری کند.
در کنار این امر باید به لزوم تایید و امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب هیات مزبور برای صدور
مجوز سرمایه گذاری اشاره نمود که مرحلهای دیگر به تشریفات و روند پذیرش سرمایه گذاری خارجی اضافه می-
کند؛ مشخص نیست که پس از تایید هیات سرمایه گذاری که از نظر قانون تشویق؛ مرجع ذی صالح برای پذیرش
یا عدم پذیرش سرمایه گذاری خارجی میباشد لزوم تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی بر چه دلیلی استوار است و
آیا وزیر در این وضعیت حق رد نظر مساعد هیات را دارد یا خیر؟
آنچه از ظاهر قانون استفاده میشود آنست که وزیر الزامی به تایید نظر هیات ندارد و از تایید و امضای وزیر در کنار
تصویب هیات و به عنوان دو مرحله جداگانه یاد شده است؛ باتوجه به آنچه گفته شد میتوان این گونه استنباط کرد
که ورود سرمایه گذاری خارجی به ایران کام ًالًال در اختیار دولت است و دولت میتواند به دالیل گوناگون از ورود
سرمایه گذاری خارجی به کشور جلوگیری کند .معاهدات دو جانبه و چند جانبه بین ایران و سایر کشورها نیز
حاوی مقرراتی در خصوص آزادسازی سرمایه گذاری خارجی نیست ()Pour esmaeili & Shiravi, 2013: 459
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در این موافقتنامهها آن دسته سرمایه گذاریهایی مشمول موافقتنامه قرار میگیرد که مطابق با قوانین داخلی کشور
طرف متعاهد پذیرفته شده باشد و اصطالحًاًا مجوز سرمایه گذاری خارجی دریافت نموده باشد .اختیار کامل دولت
در رد یا پذیرش هر گونه سرمایه گذاری خارجی و عدم توجه به آزادسازی سرمایه گذاری خارجی از نقدهای
جدیای است که بر قانون تشویق وارد است و با تشریفاتی که در این مسیر در نظر گرفته است و اختیاراتی که برای
صاحبان برخی سمتها و مناصب لحاظ کرده است انگیزه سرمایه گذاری که پس از پشت سر گذاردن موانع فراوان
سیاسی و غیر سیاسی حاضر به سرمایه گذاری در ایران شده است به شدت تحت تاثیر قرار میدهد .اثرات چنین
رویکردی را به نحو بارزتر میتوان در صنعت گردشگری کشور مشاهده نمود که علیرغم موقعیت استثنایی کشورمان
در این زمینه ،سرمایه گذاران معدود حاضر به سرمایه گذاری در صنعت گردشگری شدهاند .احتمال عدم پذیرش
سرمایه گذاری توسط هیات سرمایه گذاری یا وزیر امور اقتصادی و دارایی در کنار ریسک باالی سرمایه گذاری در
صنعت گردشگری کشور و فقدان بازار مناسب بین المللی به آسانی میتواند هر سرمایه گذار متمایل به سرمایه
گذاری را کام ًالًال بیرغبت نماید.
 .6-2نحوه حل و فصل اختالفات بین سرمایه گذار خارجی و دولت
از ایرادات دیگری که به قانون تشویق وارد است نحوه حل و فصل اختالفات بین سرمایه گذار خارجی و دولت
میباشد .طبق ماده  19این قانون اگر اختالفات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی در خصوص سرمایه گذاریهای
موضوع این قانون از طریق مذاکره حل و فصل نگردد ،مرجع صالح برای رسیدگی؛ دادگاههای داخلی کشور پذیرنده
سرمایه (ایران) میباشد .مگر آنکه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی
در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختالفات توافق شده باشد .بر این اساس امکان حل و فصل اختالفات به
طریق دیگر از جمله مراجع بین المللی و داوری منوط به وجود موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری بین دولت ایران
و دولت متبوع سرمایه گذار خارجی و در مرتبه بعد پیش بینی طریق دیگر حل اختالف در این موافقتنامه شده است.
بر این اساس اگر چنین موافقتنامهاي بین دو دولت وجود نداشته باشد ،تنها مراجع داخلی کشور ایران صالحیت
رسیدگی به اعتراضات و ادعاهای سرمایه گذار خارجی در خصوص تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده توسط
دستگاههای دولتی ایران را دارند.
امری که برای سرمایه گذار خارجی به آسانی قابل پذیرش نیست؛ سرمایه گذار ترجیح میدهد اختالفات او در
مرجعی بی طرف رسیدگی شود و این اطمینان خاطر برای او ایجاد شود که در صورت بروز هرگونه اختالف و عدم
امکان حل آن به روش دوستانه ،مرجعی بیطرف و غیر وابسته به دولت سرمایه پذیر به اختالف او رسیدگی کند .از
نظر سرمایه گذار خارجی اگر مرجع رسیدگی به اختالف بین سرمایه گذار و دولت ،محاکم کشور میزبان که نهادی
وابسته به دولت است باشد بی طرفی این مرجع به شدت مورد تردید واقع میشود و این وضعیت تفاوت چندانی با
فقدان قانون در این خصوص نخواهد داشت .این ایراد به شکل قابل تاملی ارزش قانون تشویق و حمایتهای
مندرج در آن را مورد سوال قرار میدهد .البته در ادامه ماده  19این قانون ارجاع به سایر طریق حل اختالف را منوط
به پیش بینی آن در موافقتنامههای دو جانبه سرمایه گذاری نموده است و البته در همین قسمت نیز اشارهای به
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موافقتنامههای چند جانبه سرمایه گذاری که در آن موافقتنامهها هم اصوال به روشهای حل اختالف پرداخته میشود
نشده است.
معلوم نیست این عدم تصریح ،باتوجه در مقام بیان بودن قانونگذار ،بر چه دلیلی استوار است .در موافقتنامههای چند
جانبه سرمایه گذاری بخش مهمی اختصاص به شیوههای حل و فصل اختالفات دارد و از آنجا که ممکن است در
بین همه کشورهای عضو موافقتنامه چند جانبه ،موافقتنامه دو جانبه منعقد نشده باشد ،تصریح به این گونه
موافقتنامهها در ماده  19قانون تشویق میتوانست امکان حل و فصل اختالفات به شیوههای دیگر را برای کشورهای
عضو موافقتنامهها چند جانبه نیز فراهم سازد .معاهدات سرمایه گذاری شروطی را در بردارند که طرفین را به رعایت
تعهدات پذیرفته شده در قبال اتباع یکدیگر ملزم مینمایند ().Pour esmaeili, 2012: 201
دولتها میپذیرند که در صورت بروز اختالف تابع تصمیم اتخاذ شده توسط سایر طریق حل و فصل اختالفات از
جمله داوریهای بینالمللی باشند .این امر از تعهداتی که دولت به موجب این موافقتنامهها بر عهده میگیرد قابل
استنباط است .با توجه به اینکه مفاد این موافقتنامهها شباهت زیادی با هم دارد در این خصوص به قانون موافقتنامه
تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت اریتره م 
یپردازیم .در ماده 01
این موافقتنامه آمده است« :هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتیاط با سرمایه گذاری خارجی
اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است ،تضمین مینماید».
این ماده در برگیرنده تضمین دولت نسبت به رعایت تعهداتی است که به موجب این موافقت نامه یا سایر قوانین (از
جمله قانون تشویق) نسبت به اساس سرمایه گذار خارجی میتواند در صورت نقض هر یک از این تعهدات توسط
دولت سرمایه پذیر به استناد ماده  01موافقت نامه مذکور و تضمین مندرج در آن دولت را از طریق مراجع بین
المللی حل و فصل اختالفات مندرج در موافقتنامه ملزم به اجرای تعهد نماید.
تضمین تعهدات دولت در موافقتنامهای دو یا چند جانبه در موافقتنامهها این اطمینان خاطر را به سرمایه گذار
خارجی میدهد که میتواند در صورت نقض تعهد دولت سرمایه پذیر ،وی را به انجام تعهدات خود از طریق
مراجع داوری بینالمللی همان گونه که در موافقتنامه بین طرفین آمده است ملزم نماید و دیگر ملزم به طرح دعوی
در مراجع داخلی که بیطرفی آنها به شدت از سوی سرمایه گذار خارجی مورد تردید است ،نخواهد بود .از سوی
دیگر دولت با پذیرش این شرط در صورت بروز اختالف و عدم امکان حل و فصل آن با مذاکره خود را تابع یک
تصمیم داوری بینالمللی قرار میدهد.
یایران و سایر کشورها وجود نداشته
مسلم است که اگر موافقتنامهای با مواد مذکور میان دولت جمهوری اسالم 
باشد قانون تشویق که با هدف حمایت از سرمایه گذاری خارجی تدوین شده است کارایی چندانی نخواهد داشت،
چرا که دولت در قانون تشویق صرفًاًا خود را در مقابل سرمایه گذار خارجی متعهد نموده است اما نسبت به تعهدات
خود تضمینی را نپذیرفته است و در این شرایط اگر دولت از تعهدات خود سرباز زند سرمایه گذار خارجی نخواهد
توانست او را ملزم به انجام تعهدات خود نماید و فرضًاًا اگر بخواهد دولت را ملزم به انجام تعهد خود نماید الزاما
باید در محاکم داخلی طرح دعوا نماید که از نظر او این قضاوت نمیتواند بیطرفانه باشد Hatami & Karimian,

) )2015: 308و به احتمال فراوان محاکم داخلی نیز بر مبنای عدم تضمین تعهد دولت رای صادر خواهند نمود.
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الزم است با انجام اصالحاتی در ماده  19قانون تشویق امکان ارجاع اختالفات به طریق دیگر حل و زمینههای الزم
برای الحاق ایران به کنوانسیونهای بینالمللی در زمینه داوری بینالمللی از جمله کنوانسیون نیویورک ، 958 1

کنوانسیون شیکاگو و مرکز بینالمللی حل و فصل اختالفات داوری بینالمللی 1فراهم شود.
 .3وجود قوانین و مقررات مخل سرمایه گذاری در صنعت گردشگری

از جمله عواملی که میتواند روند سرمایه گذاری خارجی را تحت تاثیر قرار دهد یا حتی مخل نماید .وجود برخی
قوانین و مقررات دست و پاگیر است که در روند سرمایه گذاری مانع تراشی میکند .البته این قوانین نیز در زمان
خود با توجه به مصالحی تنظیم شدهاند اما با گذشت زمان مصلحتها و منافع مهمتری مطرح گردیدهاند که مصالح
آن زمان را تحت الشعاع قرار میدهند یا اهمیت آن را کم رنگ تر میسازند و وجود این قوانین اینک به یک مانع در
راه رسیدن به منافع و مصالح مهم تر تبدیل شده است .در مواردی نیز تعارض و عدم هماهنگی قوانین با یکدیگر یا
ابهام و اجمال برخی قوانین چنین تاثیری خواهند داشت .از جمله مصالح مهمی که مدتی است به طور خاص مورد
توجه مسئولین قرار گرفته است تالش هر چه بیشتر برای جذب سرمایه گذاری و خصوصا سرمایه گذاری خارجی
میباشد.
در این راستا قوانینی نیز به تصویب رسیده است؛ روشن است که شناسایی این قوانین و ارائه راهکار مناسب جهت
رفع موانع ایجاد شده از اهمیت فراوانی در ایجاد رغبت در سرمایه گذاران به سرمایه گذاری و رفع مشکالت قانونی
آنها خواهند داشت .در این راستا قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی با شناخت این مشکل ،اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران را موظف کرده است که با حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی و شورای
اصناف کشور ،نسبت به شناسایی قوانین ،مقررات و بخش نامههای مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام نماید
و با نظر خواهی مستمر از تشکیلهای تولیدی و صادراتی کشور و بررسی و پردازش مشکالت و خواستههای آنان
به طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیتهای متشکل از دو نفر از هر قوه ،به انتخاب رئیس آن قوه
ارائه دهد .این کمیته موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده ،راهکارهای قانونی الزم را بررسی و پیگیری
نماید( .ماده  76قانون برنامه پنجم)
نحوه عملکرد شورای فوق که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نامیده میشود به این نحو است که
گزارشهایی شامل قوانین و مقررات و مصوبات مزاحم ،خالءهای قانونی ،اجرای حقوق مالکیت و حمایت از
سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال ،چگونگی کاهش قیمت تمام شده کاالها و خدمات در ایران همراه با
ارتقاء کیفیت و رشد تولید ،موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاریها و ظرفیتهای
موجود تنظیم میشود و به کمیته متشکل از دو نفر از هر قوه جهت پیگیری راهکارهای قانونی مناسب ارائه میگردد.
در صورتی که شورا به صورت جدی پیگیر وظایف محوله شده باشد و کمیته نیز بررسیها و پیگیریهای الزم را
جهت ارائه راهکارهای قانونی مناسب انجام دهد تاثیر قابل توجهی در رفع مشکالت قانونی سرمایه گذاران که در
بسیاری از موارد ایشان را در نیمه راه از پیمودن ادامه راه منصرف میکند ،خواهد داشت.
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قوانین مخل سرمایه گذاری در صنعت گردشگری نیز به عنوانی مانعی تاثیر گذار بر جذب سرمایهها محسوب می-
گردد؛ از این رو علیرغم اهمیت و ظرفیت باالی این صنعت و موقعیت ویژه ایران به لحاظ گردشگری اما وجود
موانع قانونی فراوان به عنوان مانعی بزرگ در مسیر توسعه گردشگری کشور محسوب میشود .از جمله این موانع
میتوان به عدم هماهنگی و در مواردی تعارض قوانین کشور در زمینه واگذاری زمین جهت احداث تاسیسات
گردشگری اشاره نمود .در حالی که ماده  6قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و بند  2ماده  22قانون
الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سازمانهای ذی ربط را ملزم میکند که زمین مورد نیاز
برای احداث تاسیسات گردشگری را به قیمت منطقهای یا تمام شده به متقاضیان واگذار نمایند ولی این سازمانها به
جهت وجود برخی موانع و محدودیت قانونی از اجرای این مواد امتناع میکنند و حتی اگر در مواردی امکان
واگذاری زمین را داشته باشند آن را به قیمت کارشناسی که به مراتب باالتر از قیمت منطقه ای است به متقاضیان
واگذار میکنند .همین طور مواد  5و  8قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی نهادها و ارگانهای دولتی را
موظف نموده است که عوارض و حقوق دولتی را با تعرفه بخش صنعت از واحدهای گردشگری دریافت نمایند؛ اما
عمال نهادهای ذی ربط به استناد قوانین خود تعرفههای آب ،برق ،گاز ،تلفن و نرخ بیمه کارکنان و نظایر آن را با
تعرفه تجاری از بهره برداران این واحدها دریافت مینمایند و نامه نگاریها و پیگیریها تاکنون اثر بخش نبوده
است .بر این اساس ارائه راهکار مناسب جهت رفع موانع ایجاد شده در صنعت گردشگری هم از اهمیت خاصی
برخوردار است.
باتوجه به مشکالتی که به جهت تعارض ،عدم هماهنگی یا خالءهای قانونی در مسیر جذب سرمایه گذاری به کشور
و از جمله در صنعت گردشگری ایجاد گردیده است تشکیل شورای محوله خواهد توانست مشکالت قانونی موجود
را شناسایی کرده و جهت رفع آن راهکارها و پیشنهادات الزم را ارئه نماید.
یسازی
 .4فقدان توجه جدی به آزادسازی اقتصاد و عدم اجرای سیاستهای خصوص 
 .1-4رویکرد نسبی قوانین به خصوصی ساز و آزادسازی
خصوص 
یسازی را فرآیندی دانستهاند که طی آن دولت در هر سطحی ،امکان انتقال وظایف و تأسیسات را به بخش
خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام میکند ().Saqir, 1993: 31
یسازی به معنای به وجود آوردن نظام جدید براساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد
در واقع خصوص 
یسازی فضای رقابتی بر بنگاههای خصوصی حاکم شده و از این طریق کارآیی
مختلف اقتصاد در نتیجه خصوص 
یارتقاء پیدا میکند .بخش خصوصی برای استمرار و بقای فعالیت خود مجبور به
بنگاهها نسبت به بخش عموم 
ارتقای سطح و کیفیت فعالیت و کاهش هزینه است ،بنابراین حضور پررنگتر بخش خصوصی به نفع اقتصاد ملی
است .در کشور ما نیز از سال  368 1موضوع خصوص 
یسازی و افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در خط
مشیها و سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مورد توجه قرار
گرفته است ).)Ahmadvand, 2012: 157
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اما در برنامههای سوم ،چهارم و پنجم توسعه به نحو جدی تری دنبال شده است .در این راستا متن سیاستهای کلی
اصل  44در  4بند در آذر  1383به دولت ابالغ شد و در نهایت بند «ج» این سیاستها در تاریخ  1384 /3/1به
سیاستهای ابالغی اصل  44قانون اساسی و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی به تصویب
رسید .آنچه از روند عملکرد در مورد این سیاستها و قانون اجرای سیاستهای اصل  44مشخص است ،انجام
واگذار 
یها در سطح گسترده و بدون انسجام خاصی است که به نوعی فاصله گرفتن از هدف اصلی میباشد .البته
واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در جای خود از اهمیت خاصی برخوردار است و وسیله تحقق این
هدف اصلی است میباشد و در بند (ج) و (د) سیاستهای کلی نیز صراحتًاًا مورد توجه قرار گرفته است؛ اما
صحبت آنست که انجام واگذاریها و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی به هر نحو ممکن هدف نهایی
اجرای سیاستهای کلی و قانون آن نمیباشد .در سیاستهای کلی واگذاری توجه به بخشهای غیر دولتی در
خصوص آزادسازی بازار ،قیمت و مدیریت مورد تاکید قرار گرفته است .رفع انحصارات دولتی و آزاد شدن انجام
فعالیتهای اقتصادی برای بخش خصوصی میتواند زمینه رقابت و اقتصاد بازار را فراهم کند و نقش دولت را از
مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری ،هدایت و نظارت تغییر دهد.
آزادسازی را حاکم کردن اقتصاد بازار بر فرآیندهای اقتصادی تعریف نمودهاند ))Ahmadvand, 2012: 25؛ کارایی
مطلوب این سیستم منوط به تامین شرایطی است .اول آنکه باید امکان دسترسی باز و بدون تبعیض برای همه فعاالن
اقتصادی در بازار فراهم باشد .شرایط باید به نحوی برای همه سرمایه گذاران فراهم باشد که ایشان را به رقابت
تشویق و از رقابت حمایت کند ) .)Rahimi Boroujerdi, 2007: 46برنامههای توسعه کشور خصوصًاًا برنامههای
چهارم و پنجم توسعه کوشیدهاند با فراهمسازی بسترها و زمینههای آزادسازی ،زمینههای تحقق آن را در کشور
فراهم نمایند .از جمله بند (ح) ماده  114قانون برنامه چهارم توسعه که به حوزه گردشگری اختصاص دارد حمایت
از مالکین و متصرفین قانونی و ارتقاء جایگاه بخش غیر دولتی و افزایش رقابت پذیری در صنعت گردشگری از
طریق اصالح قوانین و مقررات و ارائه تسهیالت الزم ،تهیه ضوابط حمایتی ،اداری و بان یک برای موسسات بخش
غیر دولتی و نیز جذب سرمایه گذاران مورد تاکید قرار گرفته است.
ماده  041این قانون هم که به حمایت از توسعه بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دارد به دولت اجازه داده است
شهای جامعه مدنی
به منظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت تشکیلهای غیر دولتی و سایر بخ 
تها و منابع ملی،
در اداره امور کشور و افزایش کارآمدی مدیریت دولتی در مواجه با چالشها و استفاده از فرص 
اقدامهای ذیل را انجام دهد:
 -1کمک به ایجاد توسعه و قانون مندی نهادهای غیر دولتی الزم برای توسعه کارآفرینی ،ترویج فرهنگ خدمت و...
بر مبنای هدف محوری و مسئولیت پذیری.
 -2تشکیل واحد سازمانی مناسب برای تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی در زمینههای نهادسازی ،آموزش ،ایجاد
تسهیالت ،توجیه و رفع موانع اداری در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و کلیه وزارتخانهها و سازمانهای
تهای سازمانی موجود در برنامه پنجم توسعه نیز فراهم کردن زمینههای آزادسازی مورد
مستقل دولتی از محل پس 
شهای خصوصی و تعاونی (ماده  ) 164و
توجه برنامه ریزان بوده و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی توسط بخ 

محدویتها و مشکالت قانونی سرمایهگذاری782 ...

آزادسازی نرخ خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی از جمله مواردی است که در این راستا مورد توجه قرار گرفته
است.
البته باید گفت به رغم توجهاتی که در برنامههای مختلف توسعه به امر خصوصیسازی و آزادسازی شده است اما
این دو سیاست در عمل چندان موفقیت آمیز نبوده است و همواره با مشکالت و مسائلی مواجه بوده است که در
قسمت بعد به آنها خواهیم پرداخت.
 .2-4موانع تحقق آزادسازی و خصوصیسازی
امروزه دیگر درباره این موضوع که در اقتصاد ایران ،دولت بیش از حد رشد کرده است و نیز در لزوم توجه ویژه به
آزادسازی توافق عمومی وجود دارد .البته مسلمًاًا اصالح و محدود نمودن دامنه فعالیتهای دولت نیز تنها هنگامی
عقالنی و منطقی است که از فرآیند آن نه دولتی ضعیفتر؛ بلکه نیرومندتر؛ اگر چه کوچک تر پدید آید .در سیاست-
های کلی؛ آزادسازی را مقدمه خصوص 
یسازی میدانند ) .)Tahmasebi, 2011: 75علیرغم اهمیت فراوانی که
اجرای سیاستهای آزادسازی برای کشورها دارد اجرای این سیاستها باید با احتیاط و با در نظر گرفتن شرایط
صورت گیرد.
در صورتی که اجرای سیاستهای آزادسازی همراه با سیاستهای حمایتی و تکمیلی و با لحاظ شرایط و امکانات
صورت گیرد میتواند منافع فراوانی برای کشورها داشته باشد در کشور ما نیز با وجود آنکه مسئوالن و مدیران
کشور سالهاست به اهمیت آزادسازی در توسعه اقتصادی و تاثیرات منفی دخالت مستقیم در اقتصاد پی بردهاند و
کوشیدهاند در برنامههای توسعه این امر را مورد توجه قرار دهند ولی متاسفانه همت و توجه جدی نسبت به آن
وجود نداشته است .مساله اصلی این است که در اقتصاد ایران؛ دولت؛ جایگاه و نقش خود را در سیستم اقتصادی به
نحو بهینه تعریف نکرده است و با مداخالت خود ،کارایی سیستم اقتصادی کشور را مخدوش نموده است .این امر
ضرورت تغییر رویکرد نظری و عملی دولت بر اقتصاد کشور را بیش از پیش آشکار میسازد.
 .5مدیریت سرمایهگذاری خارجی با حفظ مالحظات زیستمحیطی
از جمله امور دیگری که در صورت بیم وقوع آن ،مجوز سرمایهگذاری صادر نخواهد شد ،پیشبینی و احتمال
تخریب محیط زیست در صورت تحقق پروژه سرمایهگذاری است .این محدودیت قانونی در راستای اصل پنجاهم
قانون اساسی مقرر شده است .به موجب این اصل( :در جمهوری اسالمی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و
یگردد .از اینرو
نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی م 
فعالیتهای اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع
است).
به موجب ماده ( )1قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب  1353 /2/ 28سازمان حفاظت محیط زیست
توزیری در حال حاضر ریاست جمهوری با شخصیت حقوقی و استقالل مالی تأسیس شد ،هدف
وابسته به نخس 
ط زیست است ،پیشگیری و مخالفت با آلودگی و هر
این سازمان که زیر نظر شورای عالی حفاظت و بهسازی محی 
یشود ).)Hashemi, 2008: 301
اقدام مخربی است که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیطزیست م 
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در مورد سرمایهگذاری خارجی ی یک

از مجوزهایی که طبق قانون ممکن است حسب مورد ،صدور مجوز

سرمایهگذاری منوط به اخذ آن شود ،مجوز سازمان حفاظت محیط زیست است( .بند  2ماده  20آییننامه اجرایی
قانون) در بیشتر پروژههای سرمایهگذاری که ارتباط مستقیم با محیط زیست دارند ،معمو ًالًال ی یک

از تعهدات

ط زیست است؛ اما در عمل مشاهده شده که در برخی موارد برای صدور مجوزهای
سرمایهگذار خارجی حفظ محی 
زیست محیطی زمان طوالنی حتی بیش از یک سال صرف شده است .حتی در برخی از موارد اداره محیط زیست،
در ابتدای کار طرح توجیهی فعالیت اقتصادی را مورد تأیید قرار داده ،اما در حین اجرای پروژه یا بهرهبرداری ،از
یکند که این موضوع باعث از بین رفتن سرمایهگذاری و عدم تمایل به ادامه یا توسعه
برخی فعالیتها جلوگیری م 
فعالیت میشود ).).Ziaei, 2014: 203
یتواند بدون در نظر گرفتن برخی از مالحظات از جمله مالحظات زیست
در حقیقت سرمایهگذاری خارجی م 
محیطی باشد که ممکن است باعث جذب صنایع آلودهکننده و مخرب زیست محیطی کشور گردد و فشارهای
تهای
ط زیست کشور وارد نماید؛ اما این بدان مطلب نیست که فرص 
عدیدهای در وضعیت نهچندان مطلوب محی 
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور را محدود نماییم ،چرا که همانگونه آشکار است کمبود سرمایه ی یک از
عوامل اصلی عدم توسعه صنایع و زیرساختهای کشور است .در صورت 
یکه استفاده از سرمایهگذاری مستقیم
کبخش تولید گردد که به حل معضل بیکاری کشور کمک نماید؛
خارجی میتواند باعث توسعه کشور و تحر 
بنابراین در مدیریت سرمایهگذاری خارجی باید عالوه بر مالحظات دیگری که وجود دارد حتمًاًا مالحظات زیست
تهای سازمانهای مرتبط از جمله سازمان حفاظت
محیطی مدنظر قرار بگیرد و این امر میتواند با مشارک 
محی 
طزیست و کارشناسان و متخصصان حقوقی و زیست محیطی تحقق پیدا کند .عدم هماهنگی سازمان محیط
زیست از زمان شروع و اجرای پروژه تا مرحله بهره برداری و پس از آن میتواند مانع از بهره برداری گردد؛ بنابراین
این مسئله باعث تلف شدن سرمایه و ترس و فرار سرمایه گذار از سرمایه گذاری در ایران م 
یباشد .لیکن اگر این
محدودیتها از ابتدا به طور شفاف روشن باشد سرمایه گذار تکلیف خود را مشخص م 
ینماید و علم به این موضوع
یشود:
یگیرد چگونه وارد عرصه سرمایه گذاری شود .برای این امر راهکارهایی ارائه م 
تصمیم م 
 -1دولت ایران باید مالحظات زیست محیطی را به طور جدی تر در معاهدات و موافق 
تنامهها مورد تأکید قرار
دهند ،الزمه حفاظت از محیطزیست محل سرمایهگذاری در برابر تأثیرات ناشی از سرمایهگذاری این است که روند
طزیست به حداقل
سرمایهگذاری در سطح جهان بهگونهای قانونمند شود به صورتی که هم تأثیرات منفی بر محی 
برسد و هم بر جریان سرمایهگذاری خارجی خلل و آسیبی نرسد.
 -2حقوق بی 
طزیست را در ذیل اصل رفتار ملی تعریف کنیم و دولت را ابتدا ملزم و ترغیب به
نالملل محی 
قانونگذاری در عرصه ملی کنیم و در وهله دوم این تعهدات را برای سرمایهگذار خارجی نیز قابل اعمال بدانیم و
نسبت به اصالح بند (ب) ماده  2قانون تشویق سرمایه گذاری در خصوص محیط زیست اقدام بنماییم.
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 -3با توجه به اینکه هدف اصلی سرمایهگذاری خارجی افزایش توسعه ،رفاه و رشد اقتصادی جوامع است و با
عنایت به اینکه داشتن محیط زیست سالم شرط الزم برای دستیابی به این اهداف است؛ بنابراین سرمایهگذاری
خارجی باید بهگونهای توسعه یابد که کمترین تأثیر منفی بر محی 
ط زیست داشته باشد.
 -4طرح مسئولیت دولت ایران و دولت متبوع سرمایهگذار جهت تخریب محیط زیست توسط سرمایهگذار خارجی
ط زیست کمک کند.
یتواند به حمایت از محی 
م
-5توجه به رضایت مردم ساکن در محیط سرمایهگذاری فراتر از اطالعرسانی در موافقتنامههای تجاری باشد.
طزیست باید پیششرط ورود سرمایهگذار خارجی قرار بگیرد تا بعد از ورود سرمایهگذار خارجی
-6حمایت از محی 
با دادن امتیازاتی به دولت نتواند مراحل مختلف را پشت سر بگذارد.
نتیجهگیری و دستاورد علمی و پژوهشی
گزارشهای  WTOحاکی از آن است که تا سال  ۲۰۱۰یک میلیارد نفر در سطح بین المللی به جهانگردی میپردازند،
یدهد ،میزان تولید ناخالص داخلی صنعت توریسم در خاور میانه به  ۲۰ /۳میلیارد دالر یا به
همین آمار نشان م 
یرسد که با در نظرگرفتن روند متعادل صعودی
عبارتی  ۲/۵درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه درسال جاری م 
آن ،این میزان در سال  ۲۰۱۴به  ۷۳۶میلیارد دالر خواهد رسید.
یكی از عوامل مهم پیونددهنده اقتصاد كشورها بهویژه كشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی ،جذب سرمایه
گذاری خارجی است كه اگر همراه با انتقال فناوری و مدیریت باشد ،م 
یتواند پیشرفت كشور مقصد سرمایهگذاری
را منجر شود .این مساله موجب شده است كه رقابت بر سر جذب انواع سرمایه گذاری خارجی به یكی از
واقعیتهای امروز اقتصاد به هم پیوسته جهانی شود .به همین دلیل بسیاری از كشورهای در حال توسعه كه با مشکل
فقدان منابع مالی داخلی روبرو هستند ،جذب منابع خارجی را برای تداوم برنامههای توسع اقتصادی خود در
یدانند؛ به گونهای كه در میان برخی از این كشورها رقابت سختی برای جذب
شهای مختلف ضروری م 
بخ 
سرمایههای خارجی شكل گرفته است .در بیشتر مواقع ،وقتی سخن از سرمایهگذاری در بخش گردشگری به میان
م
یآید ،تنها احداث مجموعههایی نظیر تأسیسات اقامتی ،مجتمعهای تفریحی و یا دیگر تأسیساتی که به صورت
یگیرند ،حال آنکه توسعه گردشگری نیازمند پیشرفت در
مستقیم با گردشگران مرتبط هستند ،مورد توجه قرار م 
یهای هرکدام بر تصویر کلی مقصد تأثیر فراوان دارد .در واقع
مجموعهای از خدمات در مقصد است که ویژگ 
مقصدی که خواهان توسعه گردشگری باشد ،ناگزیر از ایجاد هماهنگی در بخ 
شهای مختلف و فراهم نمودن
زنجیرهای به هم پیوسته از خدمات گوناگون است .مقاصد گردشگری باید در حوزههای مختلف همچون تأسیسات
تهای شهری و حتی در دنیای امروز توسعه خدمات آنالین تجهیز
گردشگری ،وسایل حمل و نقل ،زیرساخ 
یهای سازمان جهانی جهانگردی از یک رشد بادوام در صنعت گردشگری جهانی و حجم گستردهای از
شوند .رزیاب 
یرسد و از هماکنون
یدهد.تعداد گردشگران تا سال  ۲۰۲۰به  ۱/۶میلیارد نفر م 
یهای جهانی در آینده خبر م 
جابجای 
کشورهای کوچک و بزرگ برای جذب سرمایه و بهرهمندی از این بازار گسترده به تکاپو افتادهاند .گزارشی که در
همین شماره ماهنامه سفر منتشر شده است خبر م 
یدهد که تاکنون از کل  ۲۷۲میلیارد دالری که کشورهای عضو
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شورای همکاری خلیج فارس 1در پروژههای گردشگری سرمایهگذاری کردهاند و قرار است تا سال  ۲۰۱۸کامل شود
 ۳ ۲۳میلیارد دالر از آن امارات متحده است و این کشور در سرمایهگذاری پروژههای گردشگری در منطقه پیشتاز
یتواند نقش و سهم
یشود و م 
بوده است .این تحرکات تکههای پازلی است که تا یک دهه آینده تصویر آن کامل م 
شها گویای این واقعیت است که
یرغم این همه ظرفیت طبیعی ،اقلیمی و تاریخی به حاشیه براند .این تال 
ایران را عل 
داشتن ظرفیتهای طبیعی ،اقلیمی و یا تاریخی دیگر شرط کافی است .راهبرد کشورهای همجوار نشان داده است که
تها و خلق شرایط مصنوعی در جایی که کمترین جاذبه را دارد سرنخ
یشود تنها با سرمایهگذاری در زیرساخ 
م
جریانهای عمده سفر را بدست گرفت و حتی گردشگران بازارهای سنتی را به چنگ آورد .آمارهای WTOنشان
م
یدهد میزان سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی در سال  ۲۰۰۰معادل  ۷۰ ۱میلیارد دالر یا  ۹/۴درصد کل سرمایه
گذاریها بوده و پیش بینی میشود که تا سال  ۲۰۱۰این رقم به  ۱۴۰۴میلیارد دالر یا  ۱۰ /۶درصد از کل سرمایه
گذار 
یها برسد.
تهای اقتصادی سفر و جهانگردی در بین سالهای  ۲۰۰۰تا ۲۰۱۰
یدهد که فعالی 
از سوی دیگر آمارها نشان م 
دارای رشدی معادل  ۲/۴درصد در هر سال خواهد بود .بنابراین صنعت گردشگری با درآمد سالیانه نزدیک به هزار
میلیارد دالر در جهان برابری و رقابت خود را با دیگر صنایع نظیر نفت و خودرو بیش از پیش عیان کرده است .در
یآید که دارای جاذبههای طبیعی و گردشگری و همچنین به گمان
این میان کفه ترازو به سود کشورهایی پایین م 
کارشناسان و متخصصان صنعت گردشگری ،مهم ترین اصل در به کارگیری پتانسی 
لهای گردشگری ،جذب سرمایه
گذاری و به کارگیری توان مالی کارآمد بخش خصوصی است .براساس محاسبات کارشناسانه ،برای هر گردشگر در
تهای گردشگری،
یها و زیر ساخ 
کشورمان نیازمند  ۱۲تا  ۲۵دالر سرمایه گذاری مستقیم هستیم تا همه توانمند 
برای توسعه گردشگری به کارگرفته شود .کشورهایی که به لحاظ فرهنگ ،تمدن و آثار باستانی دارای توانمندی
هستند.

اولین قانون سرمایهگذاری ایران ،قانون جلب و حمایت از سرمایههای خارجی مصوب  1334 /9/7است؛ این قانون
که در  7ماده تنظیم شد ،دربرگیرنده ضوابط و تشریفات کلی و عمومی راجع به سرمایهگذاری خارجی بود ،پس از
تنامههای دوجانبه سرمایهگذاری متعددی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شد؛ تا اینکه در سال
این قانون موافق 
 0 38 1قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید؛ این قانون با وجود
اینکه در مقایسه با قانون اول سرمایهگذاری از جامعیت نسبتًاًا مطلوبی برخوردار است و به همراه آییننامه اجرایی
یگیرد ،به دلیل سابقه تاریخی و ذهنیت منفی که نسبت به
خود تقریبًاًا اغلب حوزههای سرمایهگذاری را دربر م 
سرمایهگذاران خارجی وجود داشت همچنان دارای محدودیتها و خألهای متعددی است .در حقیقت در کشور ما
نه تنها سرمایهگذاری خارجی هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است بلکه حتی نگاهها به سرمایهدار داخلی نیز
تگیری است.
بدبینانه و همراه با جه 

1. GC
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یرود رویکردها و سیاستگذاریها در خصوص سرمایهگذاری خارجی ،بدون تأثیرپذیری از
حال آنکه انتظار م 
یاعتمادی ناشی از وقایع تلخ تاریخی که در کشور ما و به نام سرمایهگذاری خارجی رویدادهاند ،اتخاذشده و
ب
یرسد در مطالعات و
یها به نظر م 
بسترهای الزم برای سرمایهگذاری خارجی فراهم شود؛ برای رفع این قبیل نگران 
لهای حقوقی راجع به هدفمند کردن سرمایهگذاری خارجی باید موانع سرمایهگذاری را در ابعاد مختلف
تحلی 
نالمللی مورد بررسی ودقت قرار گیرند؛ این آشنایی
حقوقی ،سیاسی ،اقتصادی ،قضایی در دو سطح داخلی و بی 
باعث خواهد شد تا ضمن آگاهی از موانعی که دولت برای سرمایهگذاری خارجی دارد ،بادانش و اطالعات بیشتری
تآمیز سرمایهگذاری خارجی اقدام شده
تها و افزایش مطلوبیت ایران برای جذب موفقی 
نسبت به رفع این محدودی 
و بدینوسیله رفاه و توسعه هرچه بیشتر و بنیادیتر برای ایران و ایرانی فراهم گردد؛ در همین راستا موانع تقنینی
جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.
موانع حقوقی سرمایهگذاری خارجی در صنعت گردشگری ایران مواردی همچون؛ تملك زمين جهت احداث
تاسيسات گردشگري ،مشكالت مربوط به مبادي ورودي كشور ،فقدان بيمه گردشگري و عدم توجه جدي به بهره
تهاي بخش خصوصي باشد .همچنین با توجه به مشاركت دستگاههاي دولتي و تجربه موفق بسياري
گيري از ظرفي 
كشورها در اين زمينه و همين طور ظرفيت مناسب براي جذب سرمايهگذاران خصوصًاًا در مناطق كمتر توسعه يافته
يتوان با تدوين قوانين كارآمد و اعمال حمايتهاي مناسب از روش مشاركت عمومي -خصوصي براي جذب هر
م
چه بيشتر سرمايهگذاران به صنعت گردشگري خصوصا در مناطق مستعد همچون مناطق نمونه گردشگري بهره برد.
در ضمن در مناطقی که وجود برخی شرایط اقتضای مشارکت دو بخش عمومی و خصوصی را دارد؛ روش مشارکت
عمومی  -خصوصی به لحاظ بهرهگیری از تواناییهای هر دو بخش عمومی و خصوصی بهترین گزینه سرمایه
گذاری در بخش صنعت گردشگری محسوب میشود.
پیشنهادهای مدنظر نگارندگان از قرار ذیل است:
 تهیه و تدوین قانون سرمایهگذاری خارجی بهصورت مفصل و مبسوط که حاوی تمام مسائل مربوط به امرسرمایهگذاری خارجی باشد.
 تعادل میان حفظ امنیت ملی با جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق تعریف روشن از امنیت ملی در قانونواستناد به آن بعد از سرمایه گذاری نه قبل از آن.
 مدیریت سرمایه گذاری خارجی با حفظ مالحظات زیست محیطی با تأکید در قانون مذکور و معاهدات دو جانبه. با توجه به سرمایه گذاری در بخشهای کشاورزی ،صنعت و خدمات بازنگری در سقف سرمایه گذاری خارجیشهای مطروحه به شدت احساس میشود.
در بخ 
 نظارت بر پروژههای سرمایهگذاری و بررسی درصد پیشرفت کارها براساس تسهیالت دریافتی. توسعه شدید گردشگری الکترونی یک در ایران. فعال شدن فراکسیون گردشگری مجلس و استفاده از آنها برای کمک به تصویب طرحها و لوایح مربوط به بخشگردشگری کشور.
 -حل شدن موضوع لغو روادید برای گردشگران بازارهای هدف.
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 با عنایت به موقعیتهای جغرافیایی ایران اعم از طبیعی و انسانی پتانسیل جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه.در صنعت گردشگری امکان پذیر است
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