
 

ده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

  
  
  
  
  

  مپنجفصل 
  
  
  
  

گذاري صنعت سرمايه يهازيرساخت
  پذير در ايرانخطر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      



  219   ---------  گذاري خطرپذير در ايرانصنعت سرمايه هايفصل پنجم: زيرساخت

ده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

 

  
  
  
  

  مقدمه
ي كوچك هااهميت رفع مشكالت تأمين مالي شركت بهنظران تمامي صاحب هامروز

 ،. اما رفع اين مشكلمعتقدندكشورها  تكنولوژيكياقتصادي و  ةتوسع برايو متوسط 
ي خاص هاويژگي به سبب )هابانك مانندهاي سنتي تأمين سرمايه (سازوكار با

پذير خطرگذاري رمايهس در گذر زمان، پس .پذير نيستامكان ،ي مزبورهاشركت
 ايريتييتجربيات مد ،مطمئناً .مطرح شد ألراه حلي براي پر كردن اين خ عنوانبه

در كمك به موفقيت كارآفرينان جوان و  ،همراه است پذيرخطري هاسرمايهكه با 
  كند.ايفا ميتجاري نقش مهمي را  ةتجرب بدون

 ،پذيرخطرگذاري سرمايهتوسعة  گيري ودهد كه الزمة شكلنشان مي هابررسي
ي خاص آن است و در صورت فراهم نبودن اين هاوجود بستر مناسب و زيرساخت

گذاري سرمايهبراي توسعة صنعت  يتالش و عوامل محيطي، هر هازيرساخت
  انجامد.به احتمال زياد به شكست مي پذيرخطر

گذاري سرمايه ةدرحوز تجربيات ساير كشورها (بررسي كتاباين  چهارمفصل 
را درنظر پذير خطرگذاري صنعت سرمايه رثرگذار باشناسايي عوامل كالن  )پذيرخطر
 شباهت ه سببب ،جنوبي ةكر مانندي يتجربيات كشورهاذكر . در اين ميان داشت

استخراج  ،هابررسي. حاصل اين دربرداشت تريبيشتر با شرايط ايران، نكات جالب
  بود. هاآن گذارياثرتوضيحاتي پيرامون سبب اهميت و ماهيت  شانزده عامل اصلي و

هاي مطالعة اين دستĤوردترين مهميكي از  يادشدهعوامل كالن  آشنايي باشايد 
ملي  سيستمگذاري و اقدام اصالحي در سطح مطمئناً هرگونه سياست .دشاب كتاب

وسط، بايد با ي كوچك و متهابراي رفع مشكالت تأمين مالي شركت ،ايران نوآوري
  آغاز شود. فوق، ةبررسي وضعيت عوامل شانزده گان
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اين عوامل  ي موجود، بههامحدوديت در قالب كه كنيمتالش مي اين فصل،در 
 طيف كه اين عوامل، يي. از آنجا، نگاهي گذرا داشته باشيمدر سطح كالن ملي

هاي و تخصص انبه زم هاآن بررسي دقيق ،گيردبسيار وسيعي را در بر مي يموضوع
اظهارنظر  اساس بر بيشتر فصل (و مطالبي كه در اين پسفراوان نياز دارد. 

  .استبعدي در اين حوزه  يهاپژوهشبراي  آغازي، تنها شودكارشناسان) بيان مي
  

  فرهنگ كارآفريني
از آن  يتعريف روشن ارائةن درست هر مفهوم يا پديده، اشناخت و بي براينخستين گام 

يي است كه تعريف واحدي براي آن وجود ندارد هاكارآفريني از واژه يان،ماين در  .است
ي گوناگون براي آن هاو از ابتداي طرح آن در محافل علمي، تعاريف متفاوتي از ديدگاه

متعهد دانشگاهي وبستر، كارآفرين كسي است كه  ةنامبر تعريف واژه بنا .است شدهارائه
كند. يكي از  دهيسازمان بپذيرد و آن را يت اقتصادي رايك فعال تاطرشود خمي

(كه در واقع پدر  "ژوزف شومپيتر"تعاريف جامع كارآفريني را متفكري اقتصاددان به نام 
گويد كارآفرين كسي است كه نوآوري خاص داشته كرد. او مي ارائه) است كارآفريني

در طراحي يك  ،يك خدمت جديد يا فرآوردهيك  ةئتواند در اراباشد. اين نوآوري مي
د فر«نظر  به بنا باشد. ازسوي ديگر، …و يا نوآوري در رضايت مشتري و  فرآيند نوين

آوري منابع الزم براي مسئول جمع نخست،كارآفرين كسي است كه  )1993( »فري
و رشد  پيداييكارآفرين فردي است كه منابع الزم را براي  ،يك فعاليت است. بنابراين

 نوينمحصوالت و خدمات  ةكند و توجه اصلي وي به توسعآوري مياليت جمعيك فع
ابزارهاي نوآوري، آن را  باكند و را آغاز مي خطريعني فردي كه يك فعاليت پر .است
كه ي را ست كه شركت جديداكسي  كارآفرين ،طور ساده و مختصرهبخشد. بمي بهبود
  ]53[. سازداست، بنا مي و رونق مشاغل جديد پيداييسبب 

ل شد. كارآفرين، ئتفاوت قا گذارمخترع، كارآفرين، مدير و سرمايهن نوآور، ايمبايد 
. كارآفرين با مدير سازدمييا خدمت بدل  يك فرآوردهايده را به يك كسي است كه 

هستند، ولي كارآفرينان  خطرهاي احتمالي مديريت منابع و رپيد ،فرق دارد. مديران
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 مديريتكار باشند و فقط محافظه كه . مديران دوست دارنددارند ريتها مديفرصتبر 
گذار هم سرمايه پذيرند. كارآفرين بامخاطره ،و در واقعاهل خطر كنند. اما كارآفرينان 

گذار باشد، ولي هر تواند خودش يك سرمايهفرق دارد. يك كارآفرين، مي
 مديران، ةاما هم .ن بايد مدير باشندكارآفرينا .تواند كارآفرين باشدگذاري نميسرمايه
مديريت  از خالقيت و يتركيب خاص و بديع توانند كارآفرين باشند. كارآفريني،نمي
رو مديرند،  هم خالق و ه هماز افرادي ك يبا گروه نسبتاً متمايز ،در كارآفريني .است

  .يممي پردازي كارآفرينان هاويژگيبه ص اطور خهب ،در ادامه .به رو هستيم
  

ويژگي براي كارآفرينان كشف  150 ،تاكنون روانشناسان :ي كارآفرينانهاويژگي
ويژگي آن مورد توافق همه است. به اين معني كه كارآفرينان،  پنجاند كه كرده

، خالق و نوآور دارندمعتدل را در دستور كار خود  خطرمعموالً افرادي هستند كه 
همواره دوست دارند براي  طلبي بااليي دارند،قاللاستقوي دارند،  ةعزم و اراد هستند،

برخوردارند قطعيت و عدمابهام زيادي نسبت به خودشان كار كنند و از تحمل 
طلب ثروت هاآن .)و موفق شوند نندفعاليت ك 103توانند در شرايط عدم قطعيت(مي

  ]54[ دانند.موفقيت مي ةنيستند، اما پول را نشان
 آموزش كارآفريني ايجاد و گسترش فرهنگ كارآفريني، يكي از بسترهاي اصلي

، بلكه يك ايده و تفكر قابل پرورش و قابل يستاست. كارآفريني يك هنر موروثي ن
طور كلي در دنيا چهار نوع دوره برگزار ه آموزش كارآفريني، ب برايساخت است. 

دورة  ،هيك دور .مي كندر ياز يك روز تا چهار سال تغي هاآن كه مدت شودمي
 ،. ديگريي استكارآفريندربارة افزايش آگاهي  برايدهنده است كه فقط آگاهي
تأمين مالي،  چوني يهاشركت است كه موضوع اندازيدربارة راهي آموزشي هادوره

 ،سومين دورهدهد. . را به فراگيران آموزش مي . .يابي و استخدام، مكانبازاريابي،
و  ده استشي كوچك طراحي هاشركت ماندگاريي رشد و يي است كه براهادوره

                                                      
 

103- uncertainty 
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ي هاي آموزشي كارآفريني سازماني است كه براي سازمانها، دورهچهارمين دوره
وزشي مي آهاهاي كارآفريني، دوره. در دانشكدهشده استمتوسط و بزرگ طراحي 

. هستندكارآفريني مربوط  ةمختلفي وجود دارد كه هركدام به بخشي از مفهوم گسترد
سازي، مديريت نوآوري، ارزشيابي و تحليل انديشه :ند ازا عبارت ،هااي از اين دورهپاره

 ،ي نوپا كه موضوع بسيار مهمي است و در واقعهاسنجي و تأمين مالي شركتامكان
سرماية الزم براي كارآفريني خود را به مشكل همه كارآفرينان اين است كه چگونه 

پذير دارد و خطرگذاري گاتنگي با بحث سرمايهنارتباط ت وع،اين موض( دست آورند.
به شكل  هاهمچنين، اين آموزش .)جدا ساختدو موضوع را از هم  توان ايننمي

ي هاي مديريت (بازرگاني) و دانشكدههاواحدهاي مختلف درسي در دانشكده
ا اصول براي آشنايي مهندسين ب و غيره Businessكارآفريني، مهندسي (با نام 

متأسفانه دركشور ما، چه در سطح شود. نخستين تجارت و كسب و كار) برگزار مي
اي در شدهآموزشي، كار منظم و حساب ـپژوهشي  يگذاري و چه در قلمروسياست

يك از  هيچ ،هنوز .صورت نگرفته استاي ريزيكارآفريني انجام نشده و برنامه ةزمين
كارآفريني در  دانشگاهياند و آموزش نكرده ارائهدرسي ي ما در اين رشته، هادانشگاه

  .جايگاهي ندارد ي مختلف دانشگاهي كشور ماهاميان رشته
  

دوگونه  به فرينانه،آي كارهاكارآفريني و ترغيب فعاليت ةدولت در زمين :نقش دولت
ي هاه، مانند صدور پروانيكي با اعمال حاكميت و وضع قوانين اثرگذار باشد:تواند مي

كند. مقرراتي كه در اين باره مختلف كه روابط اقتصادي و اجتماعي را تنظيم مي
به  ،ر مهمي دارند. مقررات مورد بحثيثتأ ي كارآفرينانههادر فعاليت ،شودوضع مي

 موانع ورود به تجارت است. اين موانع ول،ا ةدست :سه دسته است شامل خالصه طور
 هم، ارآفريني مؤثرند و ممكن است كه نقش بازدارندهك يورود افراد به قلمرودر 

شود، وقتي مشكالت و  تجارت خواهد وارد دنياي، جواني كه ميمثالً .داشته باشند
 ،اي ديگرشود. دسته تصميم خود منصرفممكن است از  ،ندبيمقررات پيچيده را مي

 مندآن عالقه ةتوسعبه كند، را شروع مي تجارتي كسي وقتي .است تجارتموانع رشد 
از آن جمله  فه موانعي وجود دارد كه مقررات مختليندر اين زم ،شود. اما هموارهمي
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دهند و ملكي، وام مي ةدر مقابل وثيق ،مقرراتي كه دارند بنا به ها، بانكاست. مثالً
دهند. دسته سوم، موانع وام قرار نمي ةي كارآفريني را پشتوانهافكري يا قابليت ةوثيق

خود  يخود موفق نباشد و بخواهد قلمرو تجارتاست. اگر كسي در  ز تجارتخروج ا
خواهد  ديگري فعاليت كند، با مشكالت مختلف قانوني رو به رو ةو در زمين را ترك

هاي ره، وجود بازاينكند (دراين زمورود را كم مي ةجاذب تجارتشد. مشكل خروج از 
طور ه ب ،ي بعديهااست كه در بخش ردارسرمايه پيشرفته از اهميت فراواني برخو

د، موانع را از سر راه يتواند با حذف مقررات زادولت مي .)به آن مي پردازيممفصل 
براي كار آفرينان داشته  ،تواند نقش حمايتي مهمياز سوي ديگر، دولت مي بردارد.

و ايع صن .شودكوچك شروع مي وكارهايكسبني معموالً از يباشد. زيرا كارآفر
 ،براي خود بتوانند اي ندارند كهمالي و انساني گسترده وانكوچك، ت يهابنگاه

كمك  ،خدمات زيربنايي به كارآفرينان ةارائزيربناي الزم را فراهم كنند. دولت با 
. متأسفانه، در كشور سازندي توليدي متمركز هاكند كه كوشش خود را بر فعاليتمي

با  د،كن يتوليد و واسطه گري در مقايسه با كاركه داللي اي است ما وضع به گونه
  .تري همراه استكمموانع 

 .از كارآفرينان حمايت كند هاي از بخشبسيارتواند در ، دولت مينيز در ايران
 ةفرهنگ كارآفريني، زمين ةتشويق و توسع اهدولت بايد از ر مثالً در بخش خصوصي،

هاي سازوكارو يا با  به وجود بياوردگ كارآفريني رشد و ارتقاي فرهنمناسبي براي 
سرماية الزم براي را فعال سازد تا بدين وسيله هم  104پذيرخطرگذاران سرمايه ،ويژه

همچنين،  يابد.ل نانتقابخش عمومي  بهو هم بار مالي آن  كارآفرينان تأمين شود
خدمات  )وباتورهاانك( رشدكز امر تواند مانند ساير كشورها، به وسيلةدولت مي

را در اختيار كارآفرينان اليق  . . . اي، فني و اطالعاتي واي، سرمايهآموزشي، مشاوره
  قرار دهد.

داشته به صنايع كوچك و متوسط  توجهي ويژه براي ترويج كارآفريني، دولت بايد

                                                      
 

104- venture capitalists 
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ي صنعتي كوچك و متوسط رشد هاكارآفرينان، در محيطبيشتر  كليطوره. بباشد
، هااز اختراعات و نوآوري %69كه بيش از  دهدنشان مي. آمار كشور آمريكا انديافته
. در ايران نيز، صنايع تعلق داردكارآفرينان واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط  به

دولت  پسدهند. ايران را تشكيل مي از كل صنايع %95كوچك و متوسط، درحدود 
رشد و تقويت  براي ،نوني مناسب صنايعن بستر و محيط قادتواند با فراهم آورمي

  ]54[بردارد.  ي اساسيهاگام كارآفريني در كشور
پذير در هر گذاري خطرگيري و رشد صنعت سرمايهنياز شكلالزمه و پيش

كشوري، وجود فرهنگ مناسب كارآفريني در آن كشور است. بدون وجود چنين 
عت اميدوار بود. همان طور كه توان به توسعه و بومي كردن اين صنفرهنگي، نمي

اي است ي اساسيهااشاره كرديم، كشور ما در زمينة فرهنگ كارآفريني، داراي ضعف
و  هاو هنوز اين فرهنگ در جامعه ما نهادينه نشده است. با توجه به ويژگي

ي مختلف و متنوعي كه الزمة كارآفريني است (و در ابتداي بحث به آن هامهارت
ي مستمر و منظم ميسر هاتوسعة فرهنگ كارآفريني، بدون آموزش )كرديماشاره 

ي دانشگاهي كارآفريني، به شكل واحدهاي هانخواهد بود. امروزه در دنيا آموزش
شود و مي ارائهي مهندسي و مديريت (بازرگاني) هامختلف درسي در دانشكده

ولي در اين زمينه، در كشور ما،  اند.شده گذاريكارآفريني نيز، پايه ةي ويژهادانشكده
ان آموزشي گذارسياستكار چنداني انجام نشده است كه اين امر، نياز به توجه ويژة 

ي مناسب براي هاكشور دارد. از سوي ديگر، نقش دولت در تدوين قوانين و سياست
يي را كه هارو در اين قسمت، حوزهترويج و تسهيل كارآفريني بسيار مهم است. از اين

ايم. در پايان نيز، با توجه دخالت كند، به طور مختصر بررسي كرده هاآن دولت بايد در
به نقش منحصر به فرد صنايع كوچك و متوسط در رشد و ارتقاي (فرهنگ) 
كارآفريني و اين كه صنايع مزبور، بستر طبيعي و تجربي رشد كارآفريني هستند، 

قرار  ان را به اين صنايع مورد تأكيدگذارستسياتوجه بيش از پيش دولتمردان و 
  ايم.داده
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  تشويق مالي هاياهرم
 پذير وخطرگذاري سرمايه ةتوسع وي مهم دولت در حمايت هااز نقش يكي

پذير خطرگذاران و سرمايه كارآفريناني مالي از هاو حمايت هاكارآفريني، تشويق
 هاآن پذير،خطرگذاران ي نوپا و سرمايههامالي شركت تواند با تشويقدولت مي .است

در مناطق  ،نو و پيشرفته يهاتكنولوژيزمينة  دري نوپا هاشركت اندازيراهرا به 
ر د تكنولوژي ةتوسع ، بر سرعت روندترتيببدين و نديافته ترغيب ككمتر توسعه

بتاً خوبي سازوكارهاي مالي نس ،اكنونهمزايي شود. اشتغال بيفزايد و سببكشور 
 سازوكاراما  وجود دارد، پژوهشي در كشور يهافعاليتو  هاطرحبراي حمايت از 

. يستن وجودم پذيرخطرگذاران از كارآفرينان و سرمايه ماليمندي براي حمايت نظام
، كارآفرينيزايي بوده تا ترغيب اشتغال براي بيشتر ،ي مالي در اين زمينههاحمايت

بهره كم يهاوامبه صنايع كوچك و متوسط  ،آن بنا به ربتي اشتغال كهمانند طرح ض
ي هادر قوانين بودجة سال شود. همچنين،مي دادهكار جذب و استخدام افراد بي براي
و  محرومگذاري در مناطق ي مالي براي سرمايههابرخي تسهيالت و تشويق اخير،
ي صنعتي هااقتصادي و شهرك ةمناطق ويژ ي،يافته، مناطق آزاد تجارتر توسعهكم

به مناطق مزبور  هاگذاريسرمايه هدايتدر نظر گرفته شده كه توفيق چنداني در 
گذاري خاص سرمايه مالييك از قوانين مزبور، تسهيالت  و در هيچ ستا نداشته
 انگذارتسياسترين دليل آن، ناآشنايي ني نشده است كه شايد مهمبيپذير، پيشخطر

  پذير باشد.خطرگذاري صنعت سرمايهاهميت كشور با 
 بنياد ةنام، از تدوين و تصويب آيينتكنولوژيات و تحقيقوزارت علوم،  تازگيهب

ي پژوهشي و هابراي حمايت از فعاليت( تكنولوژي ي غير دولتي پژوهش وهاصندوق
كل  %49تواند به ميزان اساس اين مصوبه، دولت مي بر .داده استخبر  )تكنولوژي

 ابتدايي ةگذاري كند و سهم مشاركت دولت در سرمايصندوق، سرمايه ابتدايي ةسرماي
  شود.ني ميبيي خاصي پيشهادر رديفو كشور  ةساالن قانوندر  ،هااين صندوق

  
  است از: عبارت هاي اين صندوقهافعاليت موضوع
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 يهاطرح حقوقي براي اجراي و يحقيقاشخاص  بهو تسهيالت  وام پرداخت 
  تكنولوژي وپژوهشي 

 پذيرخطر ةسرماي تأمين  
 ي پژوهشيهابه موقع تعهدات و اقساط طرح پرداخت تضمين  
 55[ي مورد نياز متقاضيان هانامهضمانت صدور[  

و  پذيرخطر گذاريسرمايهقانون دولت است كه در آن به  نخستينمزبور،  ةمصوب
تواند مشوق خوبي براي اشاره شده است و مي آنر تأمين مالي دولت د مشاركت

اين صنعت مفيد در كشور  گيريو شكل پذيرخطر گذاريي سرمايههاشروع فعاليت
  باشد.

  
  ماليات

ثرگذار بر ميزان ايكي از عوامل مهم  ي مالياتي در هر كشوري،هااستقوانين و سي
كاهش نرخ ماليات بر سود حاصل از  .تگذاري و كارآفريني در آن كشور اسسرمايه
رشد  وتقويت كارآفريني  بردنيا،  ةدر بسياري از كشورهاي پيشرفت ،گذاريسرمايه
خدماتي جديد و همچنين، شكوفايي صنعت  وي توليدي هاشركت ايجاد

  اثر گذارده است.پذير خطرگذاري سرمايه
سبتاً زيادي بوده و قوانين مالياتي ايران دستخوش تغييرات نپس از انقالب، 

، قانون 1380بهمن سال  در اربچندين بار بازنگري و اصالح شده است. آخرين 
اين قانون جايگزين قانون قبلي ي مستقيم كشور مورد بازنگري قرار گرفت. هاماليات

  . ]56[) شده است 1371(مصوب ارديبهشت 
اميد افزايش  به(هاي مالياتي نرخ ةهاي مستقيم، همدر قانون جديد ماليات

ماليات بر  ،اين قانون 105 ةماد بنا بهكاهش يافته است.  )ظرفيت مالياتي كشور
د خود را به ماز درآ %25 ،هاشركتتثبيت شده است. يعني  %25در رقم  ،هاشركت

كه در گيرد. درحالين تعلق نميادارديگري به سهام پردازند و مالياتشكل ماليات مي
 نيز %67گاه تا و درآمد شركت متفاوت بود  برحسبنرخ ماليات  ن قبلي،وقان
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 داشتند،ميليون تومان درآمد  30داراني كه بيش از نرخ ماليات سهام ،مثالً، رسيدمي
كاهش  .)131ماليات ماده  %54عوارض +  % 3/3ماليات شركت +  %10( بود 67%

م دولت در ترغيب توان اقدام مهرا مي %25به  %67چشمگير نرخ ماليات از 
  رزيابي كرد.ا ،ي نوپاهاشركت ايجاد گذاري وگذاران به سرمايهسرمايه

 ايگونهبهدر مقايسه با مشاغل  هاشركت رنرخ ماليات ب ،قانون جديد درهمچنين 
ترغيب شوند و از اين  هاشركت ايجادگذاران به مردم و سرمايه كهتنظيم شده است 

  . ]57[ ي اقتصادي باشدهافعاليتشخصيت حقوقي محور  ،پس
  

گذاري، استفاده ان براي تشويق سرمايهگذارسياستيكي از ابزارهاي مهم  :هامعافيت
ي مستقيم كشور (چه قوانين قبلي و هادر قانون ماليات .ي مالياتي استهااز معافيت

ذاري بيشتر در گي توليدي و سرمايههابراي توسعه و ترويج فعاليت )چه قانون فعلي
 132 ةماد بنا به .ي مالياتي در نظر گرفته شده استهااين زمينه، برخي معافيت

ي تعاوني و خصوصي از تاريخ شروع هاقانون، درآمد واحدهاي توليدي در بخش
يافته به تر توسعهدر مناطق كم و به مدت چهار سال و %80برداري به ميزان بهره

كه در  ده سال از پرداخت ماليات معاف هستند. در حاليو به مدت  %100ميزان 
و مدت معافيت نيز، بيشتر بود،  %100ميزان معافيت تمامي اين واحدها قانون قبلي 

از معافيت ي نوپاي توليدي نسبت به قانون قبلي هاپس در قانون جديد، شركت
  مالياتي كم تري برخوردارند.

ي هاشركت برپاييهند از سود خود براي ي موجود نيز، اگر بخواهاهمچنين شركت
 بنا به( ي مالياتيهاي موجود استفاده كنند، از معافيتهاتكميل شركت جديد و توسعه يا

ي هاتفاوت ،اين زمينه در .مي شوندبرخوردار  قانون قبلي و قانون فعلي) 138 ةماد
ن قبلي، آن قسمت قانو بنا بهخورد. قانون قبلي به چشم مي مهمي ميان قانون فعلي و

براي بازسازي و توسعه يا تكميل  هاي صنعتي كه شركتهاحاصل از فعاليت سود از
از  ،كنندواحدهاي صنعتي جديد ذخيره مي برپاييواحدهاي صنعتي موجود خود يا 

 برپاييتوسعه يا تكميل يا  ةكه قبالً اجاز مشروط بر اين(پرداخت ماليات معاف است 
كه در قانون جديد درحالي )شده باشد گرفته به آن طمربو ةخان واحد صنعتي از وزارت
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در قوانين ] 58 و 59[ ماليات را بپردازند. فو بايد نص ستندمعاف ه ماليات %50تنها از 
 ةاندوخت ،مالي آن ةمالياتي گذشته، اگر مجمع عمومي شركت به منظور تقويت بني

شد و در نتيجه مي %25تي به نرخ مشمول ماليا آن گرفت،كلمي در نظر ايطياحتيا
خارج كردن نقدينگي از شركت،  جاي تقسيم سود وه بكه شدند داران تشويق ميسهام

در قانون  تكميل و افزايش سرمايه كنند. انداز و صرف توسعه وسود را در شركت پس
 ةبراي اندوخت %100جاي آن معافيت ه ، اين موضوع حذف و ب1366مصوب سال 
واحدهاي صنعتي  ةميل در نظر گرفته شد كه اين مورد براي تكميل و توسعتوسعه و تك

توانستند تا حدي عقب ماندگي سنوات قبل را از جهت  هار بود و شركتؤثبسيار م
، اين 1380. در قانون مصوب سال جبران كنندنوسازي و تكميل واحدهاي توليدي خود 

مربوط  يهاپرداخت هزينهاز  پسكه مبلغ آن،  است كاهش پيدا كرده %50معافيت به 
 ،كه البته شودميد مشمول ماليات كسر متكميل واحدها از درآ به نوسازي و توسعه و

داران ، بار مالياتي بيشتري براي سهام1371اين مورد نيز، نسبت به قانون مالياتي سال 
 برپاييرگ را به داران بزداران و سرمايهسياست جديد مالياتي، سهام كه نتيجه آن .دارد

 كالً چند سال كه تا ي صنعتيهاشهرك و آزاد مناطق در به ويژه، ي توليديهاشركت
  . ]56[ كند، تشويق مياز ماليات معاف است

داران سهام »سهام ماليات بر« گذاري،سرمايه كارآفريني و يكي از عوامل مؤثر بر
تخفيف  %10ده در بورس از شي پذيرفتههاشركت قانون، 143 ةماد بنا بهاست. 

يك همين ماده از قانون، از هر  ةتبصر بنا بههمچنين،  مالياتي برخوردار خواهند بود.
اق وردر بورس و همچنين، ساير ا هانقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت

ارزش  درصدماليات مقطوعي به ميزان نيم شوند،بهاداري كه در بورس معامله مي
درآمد  ماليات بر عنوانبهوجه ديگري  ،و از اين بابت شودمي وصول ،فروش سهام

 )ارزش فروش سهام %5/0اين ميزان ماليات ( .شوددريافت نمينقل و انتقال سهام 
  كند.تحميل نمي سهام، ةداني بر فروشنده و دارندنو بار مالي چ استمناسب 

و  شراكت انتقال سهام و سهماز هر نقل و  ،قانوني مزبور ةدو ماد ةتبصر بنا به
ي سهامي هاجز شركتهب( هاشركا در ساير شركت شراكت حق تقدم سهام و سهم

 ،شود. از اين بابتوصول مي هاآن ارزش اسمي %4ماليات مقطوعي به ميزان  )عام
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بدين  ]58[. شوددريافت نمي فوقماليات بردرآمد نقل و انتقال  عنوانبهوجه ديگري 
 پذيرخطر گذاريمايهريكي از موانع خروج از س راماليات نرخ توان نمي ،ترتيب
  .دانست

صنايع كوچك و متوسط، در رشد و شكوفايي كارآفريني نقش  ،از سوي ديگر
شوند. پذير نيز، بيشتر به اين صنايع سرازير ميي خطرهاكنند. سرمايهمهمي ايفا مي

و  برپاييموانعي كه بر سر راه  از جمله ،كارآفرينان و صاحبان واحدهاي كوچك
در اين  .اجراي آن است ةقوانين مالياتي و نحو شمارند،خود برمي وكارة كسبتوسع

كه نظام مالياتي ايران براي صنايع را ترين موانع و مشكالتي برخي از مهم ،قسمت
  كنيم:مي ارائه ،كندكارآفرينان ايجاد مي كوچك و

  
فقط براساس ميزان درآمد  ،ي اقتصاديهاهمالك دريافت ماليات از بنگا .1

ري در تعيين يثتأبنگاه  ةو نوع فعاليت يا انداز است) يا تشخيصيي (رازاب
كوچكي يا بزرگي بنگاه و  ،ماليات ندارد. يعني براساس قانون فعلي ماليات

درنظر . نيستتوجه  مورد ،يا توليدي بودن فعاليت )انيگبازر(نيز، تجاري 
ي هاتشويق فعاليت براييكي از عوامل بسترساز  ،يزيچنين تما داشتن

  .استكوچك توليدي 
مالياتي ايران براي صاحبان واحدهاي كوچك  نظاممشكالتي كه  از جمله .2

كه خود ناشي از نواقص  مشكالت ناشي از وصول ماليات است ،كندايجاد مي
ماليات وصول  ةشيو ةدر زمين ،ي مستقيمهاي قانون مالياتهاو پيچيدگي

سازمان تشخيص و  نظام. به نظر كارشناسان براي نظام اجرايي، يعني است
وصول ماليات، مأموريت مشخصي تعريف نشده است و عمالً تفكر حاكم بر 

ي هاييبدون توجه به توانا ،تر مالياتشبي هر چهنظام، دريافت اين 
ب نبود فعلي وصول ماليات در ايران به سب ةكننده است. در شيوپرداخت

 ديان و مميزان با يكديگرؤم )داران معتمدنهادهاي واسطه (مانند حساب
 سببمميزان به  .ت زيادي را ايجاد كرده استالو اين خود مشك تماس دارند

الرأس علي ه را با تشخيصئلبيشتر تمايل دارند كه مس كار، حجم بسيار زياد
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مورد  ،و در غالب موارد دكاهر آنان ميحل و فصل كنند و اين خود از دقت كا
  . ]60[ گيردقرار نمينيز، ديان ؤپذيرش م

  
گذاران كننده در جذب سرمايهنظام و قوانين مالياتي هر كشوري، عاملي مهم و تعيين

گذاري، به پذير پيش از مبادرت به سرمايهگذاران خطرويژه، سرمايهبه آن كشور است و به
در اين  گيرند. پسميتمامي جوانب امر را در نظر  كنند واين عامل كامالً توجه مي

ده و نقاط قوت و ضعف و موانع و كربخش، قوانين مالياتي قديم و جديد كشور را بررسي 
گذاري و كارآفريني، منظور شده است را سرمايه هايي كه در اين قوانين و در زمينةتشويق
مالياتي كشور براي صنايع و  نظامكه مشكالتي  يم و در انتها نيز، به برخي ازنكمي ارائه

  .پردازيمميواحدهاي كوچك توليدي پديد آورده است، 
گذاري هاي مالياتي، براي تشويق و توسعة سرمايهبسياري از كشورها از اهرم

شده از توانند با استفادة كارآمد و حسابكنند و دولتمردان ايران نيز، مياستفاده مي
گذاري يري از تجربيات ساير كشورها، به رشد و توسعة سرمايهگها و با بهرهاين اهرم

  گذاري خطرپذير كمك كنند.به ويژه، سرمايه
  

  مالكيت معنوي
 گيريشكلبسيار زيادي براي  بتداييي اهااين موضوع اثبات شده است كه هزينه

ي تك نوبتي هاالزم است و كارآفرينان زير بار اين هزينه يك نوآوري و اختراع
در  ،شودكه نصيب جامعه مي را بعضي از منافعي بدانندكه  خواهند رفت، مگر اينن

هاي سازوكارآورند. حق ثبت اختراع و حق انتشار و نظاير آن، ميدست ه سود ب قالب
هستند كه براي مدت زماني محدود به كارآفرينان خالق، قدرت انحصاري  ايقانوني

ي قانوني، ها. در نبود حمايتكنند دهند تا حاصل كار خود را برداشتمي
امري بسيار ساده است و  ي معنوي،هاو مالكيتي انديشه هابرداري از فرآوردهنسخه

ي نو و بديع هاايجاد انديشه ةبرداري، هرگونه انگيزنسخه افزايش رقابت براي تقليد و
ي نوپا و هاتتنها دارايي شرك ،از سوي ديگر، در بيشتر موارد برد.را از بين مي

 ،ي معنوي است و در نبود سازوكارهاي حمايتي الزمهاكارآفرين، همين دارايي
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خودداري گذاران بالقوه) كارآفرينان از افشاي اطالعات خود (حتي براي سرمايه
كارآفريني و در نهايت،  ،تواند مانعي جدي در مسير خالقيت. اين مسئله، ميكنندمي

  د.گذاري خطرپذير باشسرمايه
با توجه به اهميت بحث مالكيت معنوي به ويژه در ارتباط با كارآفريني، در اين 

  اين موضوع مهم را در قالب محورهاي زير بررسي كنيم: كنيممي بخش تالش
  

  الف) وضعيت قوانين و مقررات موجود حقوق مالكيت معنوي كشور
در تدوين قوانين  كشورهاي پيشرو از جملهايران  از نظر وجود قوانين و مقررات،

قانون مربوط به مالكيت صنعتي در  نخستينمالكيت معنوي بوده است.  بهط ومرب
تر آن به تصويب رسيد و قانون كامل 1304 در سال م،يخصوص ثبت اختراع و عال

هم، ) 1338( 1959به اجرا گذاشته شد و در سال  تصويب و 1310در تيرماه نيز، 
. قوانين ثبت اختراع فتپذير را يت معنويلكيت از ماكنوانسيون پاريس در حما ايران

 در ايران، نسبت به قوانين معاصر خود، فلؤهمچنين، حقوق م و م تجارييو ثبت عال
 ياين قوانين متناسب با اقتضا ،با اين حال ند.شدترين قوانين محسوب ميكامل

همچنين، در  ند.مورد تجديد نظر قرار نگرفت ،ي بعدي و معاصر خودهاكنوانسيون
ي اجرايي تدوين نشده است. هانامهنعتي نيز، آيينصي هاو طرح هامورد ثبت مدل
ي ها) در حمايت از موضوع1310مصوب تيرماه م و اختراعات كشور (يقانون ثبت عال

  مسكوت مانده است: ،زير مهم
  

  اسم تجاري
اختصاص داده است،  »ياسم تجارت«خود را به  582تا  576مواد  قانون تجارت ايران،

ثبت آن است و از سوي از يك سو،  ،حمايت از اسم تجارتي ةكه الزم اما نظر بر اين
ترتيب ثبت  ةنام، وزارت دادگستري بايد آيينياد شدهقانون  582 ةماد بنا به ،ديگر

اسم تجاري و اعالن آن و اصول مكالمات در دعاوي مربوط به اسم تجاري را معين 
ثبت اسم تجاري  بنابراين،تصويب نرسيده است، به  تاكنون ياد شده ةامنكند و آيين

  بهره است.بيحمايت قانوني الزم از  ،ممكن نيست و در نتيجه
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  اشكال و ترسيمات صنعتي
چون  كنند ورا به جديدترين شكل به بازار عرضه مي تكران ابتكار قبلي خودمب ي،گاه

 حمايت قانون بايد از آيد،مي پديدافراد ابتكار  زحمات و ةدر نتيج ،هااين طرح
  ساكت است. ،كه متأسفانه قانون ايران در اين مورد مند شودبهره

  
  م صنعتي و اختراعاتيمشروع و تقليد از عالنارقابت 

به اين موضوع  )1304مصوب سال (قانون مجازات عمومي  249و  244كه مواد  درحالي 
مجلس  1362مصوب مرداد قانون تعزيرات ( 125الي  120ه بود و مواديافتاختصاص 

احكام دقيقي در اين  نيز، »دسيسه و تقلب در امر تجارت«در مبحث  شوراي اسالمي)
  ) حذف شده است.1375مصوب در قانون مجازات اسالمي (موارد فوق  زمينه داشت،

  
  مالكيت معنوي در كشور مربوط بههاي ب) وضعيت ساختاري سازمان

طور اخص، با ه طور اعم و مالكيت صنعتي به نظام مالكيت معنوي ب در ايران،
امور مربوط به ثبت  قوانين، بنا بهكه  مشكالت ساختاري مواجه است. در حالي

و امور مربوط به دعاوي آن به  مالكيت صنعتي به سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
 ةترويج و اشاع اهبردها،گذاري و تدوين رنظام قضايي واگذار شده است، براي سياست

و  هاتوسعه نظام، آموزش نيروي انساني الزم فرهنگ رعايت مالكيت معنوي،
 لوايح الزم قانوني، ارائةتدوين و  ،ي متناسب با نيازهاي روز و باالخرههاروش
  و متولي مشخصي وجود ندارد. است بيني نشدهپيش يي خاصهاحلراه

ي هاوزارت صنايع يا وزارتخانه ةبرعهد ،اناين وظايف در اغلب كشورهاي جه
 ةشود. نكتو فقط بخش رسيدگي به دعاوي به نظام قضايي ارجاع مي استمشابه 
ي معنوي، كاالي با ارزش اقتصادي و هاه اين است كه امروزه، داراييجتوقابل مهم و

ينه زمدر  گذاريسياست شوند. اين امر، الزمةمحسوب ميرديف با ساير كاالها هم
 متولي، يهااست كه ساختار سازمان توليد و توسعه است و تحت فشار همين راهبرد

تشويق شكل گرفته است. اين موارد در ساختار سازماني هيچ يك  با رويكرد توليد و
  بيني نشده است.پيش ،ي موجود كشورهااز وزارتخانه
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  كيت صنعتي در صنايع ايرانج) وضعيت مال
  شود:نكات مهم زير مشخص مي ،مالكيت صنعتي كشور وضعيت با بررسي

تعداد اختراعات ثبت شده در كشور بسيار كمتر از اغلب كشورهاي جهان  .1
 41كشور در رديف  74در ميان  ايران از نظر آمار اختراعات ثبت شده، است.

  .قرار دارد
وزيع مالكيت اختراعات ثبت شده نيز، برعكس ميانگين جهاني است. در ت .2

 ،در ايران ،انددهانبه ثبت رس هاشركت رااختراعات دنيا  ةكه بخش عمد يحال
  .اندكرده ثبت يافراد حقيق بيشتر اختراعات را

آشنايي متوليان واحدهاي صنعتي كشور با مفاهيم مالكيت معنوي  ميزان .3
  .اندك است بسيار

اختراعات  و هاتقليد در نوآوري به نظر مديران واحدهاي صنعتي،با آن كه  .4
 يچالش حقوق عنوانبهاين موضوع  ،ديگران در كشور بسيار رايج است

  .شوداساسي محسوب نمي
  

  كشور پژوهشگرانن و عامختر ن،اد) وضعيت مالكيت صنعتي از ديدگاه مبتكر
  ي زير تأكيد دارند:هاكشور بر نكته پژوهشگرانن و ان، مخترعامبتكر
  .نياز داردبازنگري اساسي  بهر كشور، مقررات و قوانين مالكيت معنوي د .1
  .ن در كشور بسيار اندك استامبتكر ن واميزان حمايت از حقوق مخترع .2
 ،رساني كشور در اين زمينهاجراي قوانين مالكيت صنعتي و نظام اطالع ةنحو .3

  .نياز داردبازنگري  به
  .ياد استديگران دركشور بسيار ز پژوهشيي هااز يافتهجا نابه ةتقليد و استفاد .4
ي زياد پژوهش و امكان هاهزينه حمايت مادي و معنوي از پژوهشگران، نبود .5

و  پژوهشترين عوامل گرايش اندك به از مهم ،ي ديگرانهاتقليد از يافته
  توسعه است.
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 ةلفؤيك كشور به موضوع كارآفريني و مالكيت معنوي در چهار م توجهميزان 
و  يابدنمود ميظام صنعتي و نظام قضايي سياست كالن، نظام آموزشي و پژوهشي، ن

ميزان تكامل نظام  دربارةتوان موضوع در هريك از اين اركان، مي اين بررسيبا 
ي هانكته. كرداظهار نظر  تكنولوژي ةبستر توسع عنوانبهيت معنوي لكحمايت از ما
  :صادق است شرايط ايرانزير در مورد 

  
سبب ولي به  ور توجه شده است،به اهميت موضوع مالكيت معنوي در كش .1

يكي از مشكالت اساسي  عنوانبهنبود يك نظام فراگير، مالكيت معنوي 
سوم توسعه اقتصادي،  ةسند برنام 13فصل (كشور شناسايي شده است 

  .)اجتماعي و فرهنگي كشور
ي هاسياست است و درمتأسفانه، اهميت موضوع درحد شناخت كلي بوده  .2

 ةكالن كشور در زمين نمود نداشته است و سياست ،يي و مواد قانونياجرا
  همچنان ابهام دارد. ،كارآفريني

ثر در توسعه مالكيت معنوي و كارآفريني ؤركن م نبخش صنعتي، سومي .3
اين شده براي  منظوري هااست. بررسي ساختار موجود و همچنين، اولويت

ش، توجه دهد كه متأسفانه، به اهميت موضوع در اين بخنشان مي ،بخش
  .جدي نشده است

و مالكيت معنوي و  تكنولوژي ةنظام قضايي، چهارمين ركن مؤثر در توسع .4
اگر چه امور ثبت آن در نظام قضايي كشور  هم اكنون،كارآفريني است. 

 ن و جايگاه مناسب ساختاري برخوردار نيست وأولي از ش يافته است، تمركز
رسد. امور ثبت و نمي مصاديق مالكيت صنعتي نيز، به ثبت ةبخش عمد

اولويت  در محدود به تهران است و رشد و ارتقاو محاكم نيز، كامالً متمركز 
 ]61[قرار نگرفته است. 

  
  



  235   ---------  گذاري خطرپذير در ايرانصنعت سرمايه هايفصل پنجم: زيرساخت

ده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

 

  خروج ساز و كار
ه آن توجه بگذاري از سرمايه پيش ،پذيرخطرگذاران يكي از مواردي كه سرمايه

ج از ومناسب خر رساز و كاوجود  ،به آن بسيار حساس هستندنسبت و  كنندمي
شركت يا در مراحل  اندازيراه در بيشترپذير خطرگذاران گذاري است. سرمايهسرمايه
و در عين حال سود بيشتري  خطر زيادي نوپا كه متضمن هارشد شركت نخستين
رشد خود را  نخستكه شركت مراحل  كنند و پس از آنگذاري ميسرمايه است،

 ،خطر رسيدسود ثابت و كم و دار با يك نرخ رشدبه وضعيت پاي وپشت سر گذاشت 
از آن  را (كه ارزش آن به شدت افزايش يافته است)خود  ةگذاران سرماياين سرمايه
گذاري جديد سرمايه وكاريكسب وديگر و در يك شركت  دارندميشركت بر

هاي ازارود بجو مستلزمگذاري، نقدكردن سرمايه گذاري وخروج از سرمايه كنند.مي
به دو دسته  ،حق مالي كارآمد و مناسب است. بازارهاي مالي براساس سررسيد مالي

  :شوندمي تقسيم
  بازار پول .1
  بازار سرمايه .2

 سرمايه، ابزارهاي بلندمدت داد اردر باز مالي و مدتابزارهاي كوتاه در بازار پول،
ار سرمايه صورت ارهاي بازكگذاري با سازوخروج از سرمايه.  ]62[ شوندوستد مي

 نخستانتشار اوراق بهادار به بازار  ةاساس مرحل توان بربازار سرمايه را مي پذيرد.مي
ري است كه نخستين ابازار اوراق بهاد نخست،بندي كرد. بازار تقسيم دومو بازار 
بازاري  دوم،شود. در مقابل، بازار نويسي اوراق بهادار در آن انجام ميپذيره عرضه و
بازار  بدين ترتيب، مي شوند.معامله  ابتدايي ةه در آن اوراق بهادار پس از عرضاست ك

  . ]63[شود مي محسوب دوميك بازار بيشتر  بورس اوراق بهادار،
هاي سازوكارگذاري، بيشتر در بازارهاي نخست و با استفاده از خروج از سرمايه
بازار دوم كارآمد و پررونق، پذيرد، اما بديهي است كه بدون وجود اين بازار صورت مي

توان به كارآيي و اثربخشي بازار نخست اميد داشت و در صورت كسادي بازار نمي
ارتباط  پذير است. پسه سختي امكانگذاري در بازار نخست بدوم، خروج از سرمايه
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  تنگاتنگي ميان اين دو بازار برقرار است.
 ةدهد كه اين بازار مجموعيكنوني ايران نشان م ةبررسي اجمالي بازار سرماي

اقتصادي كشور ناچيز  ةنقش آن در فرآيند توسع ،در نتيجه .گيردكوچكي را دربرمي
نماد اصلي بازار  عنوانبهنگاهي به بازار واحد و كوچك بورس اوراق بهادار،  است.
گوياي آن است كه بازار ) با كشورهاي ديگر مقايسهويژه در ه ب(ايران ة سرماي

رو فعاليت دارد و از اي محدود، سنتي و دنبالهبه گونه در شكل كنوني آنسرمايه، 
  آيد.ملي برنمي ةتأمين نيازهاي مالي توسع عهدة

ي آن هاييگيري نارسانيافتگي بازار سرمايه كه عامل شكلي توسعههانشانه
ود است. در محد تنوع اوراق بهادار در اين بازار كامالً مثالً .مشهود است است، كامالً

داد و ستدها مربوط به سهام است. داد و ستد  ةبورس تهران، بخش عمد
است مربوط صادركنندگان  بهو  داردي ارز صادراتي، وضعيتي كامالً خام هاواريزنامه

توان آن ناچيز است كه مي قدرآن عمومي ندارد. داد و ستد اوراق مشاركت نيز ةوجنب
، از شمار متقاضيان و نيز طور طبيعيهزارهاي مالي، برا ناديده گرفت. محدود بودن اب

را و از اين رو تضعيف جايگاه بازار در اقتصاد ملي  كاهدهاي فعال در بازار ميسازمان
نبود  .كارگزاران هستند ،مالي فعال در بورس تهران ةتنها واسط .به همراه دارد

كننده دارند و نقش تعيينحضور مؤثر  ،ي مهم دنياهاي ديگر كه در بورسهاواسطه
نارسايي مهم سازماني  )گران، بازارسازان، متخصصان اوراق مالي و غيرهمعامله مانند(

  است.و بورس بازار سرمايه 
دوم نيز، حضور متشكلي ندارند. بازار در  بازارهاي تراز اول و ،در كنار اين موارد

ي صرفاً روي اوراق ،ستد و دشود و داشرايط كنوني تنها محدود به بازار دست دوم مي
بازارهاي متشكل خارج از  گيرد. از سوي ديگر،انجام مي است، قبالً منتشر شده كه

  بورس وجود ندارد.
جز بورس ه ب(بيند. خارج از تهران سيب ميآيت جغرافيايي دبازار سرمايه از محدو

ي متشكل و هابورس )ستا كار كرده و نوپاه تازگي شروع به مشهد كه ب
امكان داد و ستد اوراق از راه دور نيز، در  ،شته از آنذاي وجود ندارد. گيافتهازمانس

  فراهم نشده و هنوز تجارت الكترونيك در كشور ما شكل نگرفته است. يحجم وسيع
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طور ه ند و بارطور عام، هويت مستقلي نده بازارهاي مالي ب افزون بر اين موارد،
خوبي مشهود است. براثر فشار ه سرمايه، ب پول وخاص، تداخل كاركردهاي بازارهاي 

همواره به  تقاضا براي منابع مالي در بازار پول، رقابت ميان بازارهاي پول و سرمايه،
  . ]62[ دور افتادن اين بازار از مسير طبيعي توسعه است موجبزيان بازار سرمايه و 

انكي حاكم بر آن و ب تييكي از مشكالت بورس اوراق بهادار تهران، مديريت دول
است. ميزان دخالت بخش  شدهبرخي مشكالت در اين سازمان  بروزكه سبب  است

توان گفت كه بورس اوراق بهادار ز نميگپولي در اين نهاد به قدري زياد است كه هر
 بيشترتهران يك سازمان مستقل، غيرانتفاعي و متعلق به كارگزاران است. برخالف 

نهاد مستقل و سازماني غيرانتفاعي است و بخش پولي يك  هاآن كشورها كه بورس
 ،ت پذيرشئاعضاي بورس تهران و همچنين هي بيشتر، استكامالً از آن جدا 

ايران،  ة. از ديگر مشكالت بازار سرمايهستند هادولتي و يا از مديران بانككارمندان 
 ي متعهدهانبود مؤسسه ه سببب ،است. درايران دومو  نخستجدا نبودن بازارهاي 

نبودن قوانين و مقررات  سببگذاري و همچنين، به ي سرمايههامانند بانك ،خريد
سبب  ،اند و همين امر، اين بازارها از يكديگر جدا نشدهنخستالزم در مورد بازارهاي 

وجود  با. در صورتي كه هست آمار و اطالعات بورس نيز، ارائةبروز مشكالت در 
گونه مشكالت نيز، رفع  ، اينشده تازه منتشر يهامسها براي ،نخستبازارهاي 

 بهدقيق  و فاطالعات شفا ارائة ،نخستاز ديگر مزاياي بازارهاي  شود.مي
  .استگذاران داران و سرمايهسهام

از  )(سرمايه دترين عوامل تولييكي از مهم ةكنندتأمين عنوانبهبازار سرمايه 
ي فراواني ديده است. متأسفانه، هاهمشكالت ساختاري كل اقتصاد ايران لطم

شتر متكي به دولت و يب ،تأمين نيازهاي خود براي ،ي توليدي و صنعتي ايرانهابخش
آورند. تجربه نشان داده است كه مي يتر به بازار سرمايه روو كم ستندبانكي ه نظام

ي هالي شركتشود كه دولت در تأمين نيازهاي مامي توجه به بازار سرمايه در مواقعي
كارآيي نايابد، تحت پوشش خود ناتوان است و هرگاه وضعيت مالي دولت بهبود مي

 راهكارآيي از ناي ناشي از هاهزينه ،شود و در واقعبازار سرمايه به فراموشي سپرده مي
  شود.تأمين مي ،منابع ريالي دولت
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در ايران را  كارآيي بازار سرمايهناعوامل  كرديم،از مجموع مطالبي كه بيان 
  :يمبه صورت زير برشمر يمتوانمي

  
ضعف ساختار تشكيالتي بورس اوراق بهادار تهران، نفود و دخالت مستقيم  .1

  بخش پولي در اين سازمان ،ويژهه هاي دولتي بدولت و سازمان
  در بورس شدهي پذيرفتههاشركت بارةكمبود اطالعات در  شفاف نبودن و .2
ضرورت بازنگري در قوانين و مقررات مؤثر در  كه برمقررات نبودن ضعف و پويا  .3

  گذاردصحه مي ،هااين سازمان مانند قانون بورس، قانون تجارت و قانون ماليات
  ضرورت تدوين قانون جامع بازار سرمايه در ايران .4
  دوم سهام وكمبود بازارهاي فرعي بازارهاي دست اول و يكسان دانستن .5
  ]64[ايران ة تنوع مالي در بازار سرماياز ابزارهاي م نكردن استفاده .6

  
بازار  كردنمند اصالح و نظام براياقدامات اميد بخشي  ،البته در چند سال اخير

گرفته صورت  ،بازار بورس اوراق بهادار در كشور ةسرمايه و همچنين، بهبود و توسع
كند. مي يم آينده بهتري براي بازار سرمايه و بورس ايران ترس ،كه تداوم اين اقدامات

  :ستااز اين موارد اقدامات زير 
  
  آندر نوپا ي هاپذيرش شركت سازيآسان براي) اصالح ساختار بازار بورس 1

به تصويب شوراي بورس رسيد، شوراي  1380 نبراساس طرحي كه در زمستا
با  هادر نظر گرفته شد. براساس اين طرح، شركت هاجديدي براي پذيرش شركت

تر در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته ولي به مراتب دقيقتر شرايطي آسان
 )تابلو اول، دوم و فرعي(بورس اوراق بهادار داراي سه تابلو  ترتيب،اين ه شوند. بمي

در يكي از اين سه تابلو قرار  ،شرايطي كه دارد به بنا هاخواهد شد و هر يك از شركت
و  ي دو تابلوي اول و دوم خواهد بودارابورس در تاالر اصلي د نابراين،گيرد. بمي

 متناسب با ،ي پذيرفته در بورسهاشركت ]65[ .تابلويي در تاالر فرعي خواهد داشت
شوند. در بندي مياول، دوم و فرعي دسته يدر سه تابلو خود سرمايه و فعاليت يزانم
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، استوده قبل متوقف ب هايي كه داد و ستدشان از مدتهاشركت بيشتر ،تاالر فرعي
نوسان قيمت  قوانين داد و ستد سهام در تاالر فرعي، بنا به .شوندمي خريد و فروش

ا ده يي زيانهاسهام شركت ،شود. به اين ترتيبحتي تا زير قيمت اسمي آزاد مي
  شوند.ميعرضه  هست،تقاضا  هاآن يي كه برايهاقيمت با تر،اهميتبي

متوجه  يادشده،در هريك از سه تابلوي  ،هاشركتشرايط جديد پذيرش  بررسيبا 
به چند معيار  ،در اين تابلوها هابندي شركتشويم كه بورس تهران در تقسيممي

اسمي شركت، تركيب  ةميزان سرماي ند از:ا عبارت ،است كه به اختصار كردهتوجه 
گردش  ي اخير و برخوردار بودن ازهاتداوم سودآوري شركت در سال ،دارانسهام

  مطلوب معامالت به تشخيص دبيركل بورس.
 ،گيرنددر تابلوي اول قرار مي يادشدهي سهامي از نظر معيارهاي هابهترين شركت

كه درصورتي. در تابلوي فرعي بقيهتر در تابلوي دوم و پايين ةي با رتبهاشركت
دوم منتقل  يوبه تابل عملكرد نامناسبي داشته باشند، اول،ي موجود در تابلوي هاشركت

به تاالر خاص شرايط  بودن دارادر صورت  هاشركتساير  ،شوند و به همين ترتيبمي
د. عكس اين نشواز فهرست بورس اوراق بهادار حذف مي پايان،د و در نشومي فرعي برده

از تاالر  هاآن تواند به ارتقايمي هاقضيه هم صادق است، يعني بهبود عملكرد شركت
  شود. جرر دوم و يكم منفرعي به تاال
شود. هر تر ميآسان ،شرايط پذيرش از تابلوي اول به تابلوي فرعي در واقع،

گذاري در سرمايه خطراز  ،شويميك نزديك مي ياندازه از تاالر فرعي به تابلو
مورد  ةگذاران در انتخاب بازار سرماياين امر به سرمايه شود.كاسته مي ،هاشركت

را هم متحول  هاشرايط پذيرش شركت ،كند و در عين حالنظرشان كمك مي
گيرند و از طرف مي تر تصميمداران بهتر و آسانسهام سازد. يعني از يك طرف،مي

كه اين امر  شوندرو ميهتري روببه بورس با شرايط آسان براي ورود هاشركت ،ديگر
 آنانو عرصه را براي  استپذير خطرگذاران موافق و مطابق با خواست و نظر سرمايه

ي نوپاي حاصل از هااندازي تاالر فرعي، ورود شركتدر واقع، با راه سازد.مي آماده
شود و سازوكار خروج مناسبي، براي به بازار بورس، آسان مي پذيرخطرگذاري سرمايه
  ]66 و 67[شود. فراهم مي پذيرگذاران خطرسرمايه
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بر نسبت فعاليت بورس تهران در سال  ايفورياين اصالح ساختار، اثر مثبت و 
ي عضو بورس هاصورت نسبت ارزش كل شركته نسبت فعاليت ب .داشته است 81
 80در سال  ،. اين نسبتشوده مينشان داد بازار بورس، ةكل تبادالت ساالن يزانم به

 ،رعبارت ديگه ب رسيده است. 6به  81بوده كه در سال  12براي بازار بورس تهران 
 هي بازار مبادلهاكشيد تا تمامي سهمسال طول مي 12 ،طور متوسطه درگذشته ب

 ششطور متوسط ه ، ب81درسال  6. اما با رسيدن اين شاخص به حدود عدد شود
كشد تا تمامي سهام بازار مبادله شود. اين امر طول مي(نصف مدت قبلي) سال 
ار بورس تهران است كه بايد زبادر  105يهافزايش قابليت نقد كردن سرما ةدهندنشان

  يم.ريگبآن را به فال نيك 
  
  ) گسترش بازار2

گسترش جغرافيايي بورس اوراق بهادار  بازار سرمايه، ةيكي از محورهاي اصلي توسع
سبب شده كانوني اقتصاد ايران است،  ةكه البته نقط ،تمركز بورس در تهران است.
ي جذب راب ،ياري از مناطق ديگر كشوردر بس بالقوة موجوداز توان  يكه بخش است

از  ]68[ دانسته شود.اهميت ميا در مواردي ك روداز دست ب وجوه در بازار سرمايه،
آن است كه توانايي جذب منابع مالي و  ،فراگيرة ي مهم يك بازار سرمايهاويژگي

ه داشترا وسيع جغرافيايي  ةپاسخگويي به نيازهاي متقاضيان در يك گسترتوان نيز، 
منابع پس اندازي نيز، بايد از  دارندگان تمامي شهروندان و ،باشد. از سوي ديگر

  ]65[امكان دسترسي به بازار سرمايه برخوردار باشند. 
در  كنوناهمشد.  گشايشطور رسمي هبازار بورس مشهد ب ،1381در خرداد ماه 

و  هستند يي حضور دارند كه در بورس تهران فعالهاتابلوي بورس مشهد شركت
نزديك قرار  ةدر مشهد نمايندگي دارند. اما در آيندنيز كارگزاراني از بورس تهران 

ي هابراي متقاضيان محلي كارگزاري و شركت ،تسهيالتي در اين زمينهكه است 

                                                      
 

105- Liquidity 
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ي هاگسترش بورس ةبرنام ،در واقع ]68[. گرفته شودمحلي متقاضي پذيرش در نظر 
يك بازار بورس  برپايي ،ن شده است. گام نخستيتبي اي در دو گام طراحي ومنطقه

اين بازار با فراهم آوردن امكان  اوراق بهادار در ايران است. »ايمنطقهنايم«
گذاران در نقاط مختلف كشور به تاالر اصلي بورس بهادار دسترسي فيزيكي سرمايه

د گسترش تكميلي و گام دوم فرآين ةيابد. به همين ترتيب، مرحلتحقق مي ،تهران
اي منطقهبازارهاي درون ةاندازي و توسعپوشش جغرافيايي بازار سرمايه در ايران با راه

 ردي فعال هاگسترش آن دسته از شركت راياين بازارها ب كند.ارتباط پيدا مي
 ،اي را ندارندمنطقهنايمپذيرش در بازار  طاي كه شرايي زير پوشش منطقههاحوزه
  ]65[ .شودمي برپا

گذاري جغرافيايي بازار بورس، امكان گسترش جغرافيايي صنعت سرمايه گسترش با
گذاران محلي و شود و شرايط بهتري براي فعاليت سرمايهپذير نيز فراهم ميخطر

  آيد.برتهران) به وجود مي افزونشهرستاني در مناطق مختلف كشور (
فراوان  يهاو كاستي هاضعفدر مجموع، بازار سرمايه به شكل كنوني، دچار 

گذاران خطرپذير فراهم سازد. آلي براي سرمايهخروج ايده تواند ساز و كاراست و نمي
اي در تجارت و اميد است كه با تداوم روند اصالحات و توسعه، اين بازار نقش شايسته

  كشور ايفا كند. پذيرخطرگذاري سرمايهاقتصاد ايران و همچنين در توسعة صنعت 
  

  كار قانون
عنوان  بامربوط به نيروي كار و نوع روابط كارفرما با كارگر كه در قانوني  ضوابط

پذير خطرگذاري كارآفريني و سرمايهمهمي بر ثر اشود، مشخص مي »قانون كار«
صورت هبرا مربوط به كارگران و كارفرمايان  ضوابطدارد. در اين بخش، قانون كار و 

  .پردازيميي مختلف اين قانون مهاجنبهبه و  نيممي كتر بررسي تر و جامعمفصل
از  وجود دارد، 1369بانماه آقانون جديدكار مصوب كه در  ييهاو كاستي هاضعف

واقع، قانون كار  در ]60[ است. پذيرخطرگذاري سرمايه كارآفريني و موانع پيش روي
  :شودبازنگري  ،ي زيرهابايد در زمينهبا شرايط و مقتضيات روز هماهنگ نيست و كنوني 
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  اهداف قانون كار )1
و به  استكارگران در برابر كارفرما از حمايت از اين قانون، هدف  كهرسد به نظر مي

 برطرف ساختن اين ايراد،براي  ي مهم ديگر، چندان توجه نشده است.هاجنبه
 يي انتخاب و برگزيده شود كه باهاآن بررسي شود و ي قانون كار بايدهاهدف

حتي فرهنگي كشور هماهنگ باشد. اين اهداف  مالي وي اقتصادي، پولي، هاسياست
افزايش توليد  گذاري،سرمايه زايي،ل اشتغاليتواند شامل مسادر بخش اقتصادي مي

 ونيروي كار حفظ  مانند:باشد و از ديدگاه اجتماعي به اموري  تكنولوژييا جذب 
ن ايمعادالنه  ايرابطه برقراريي و خالقيت، نوآورافراد به ، تشويق آن حمايت از

  گذاري كار و تالش بپردازد.به ارزشنيز، فرهنگي  ديدگاهكارگر وكارفرما و از 
  
  قانون كار ة) حيط2

ي اقتصادي هابخش ةكه هميطوربهقانون كار بسيار گسترده و وسيع است،  ةحيط
هر يك از  شرايطكه دهد، حال آنكشاورزي وخدمات) را پوشش مي (صنعتي،
  ]69[. طلبداي را ميمقررات ويژهآنها  ل درغش گانه و طبيعت نوع كار وي سههابخش
و مصلحت  بنا بهنفر را  10تر از ي كوچك كمهاكارگاهاين قانون،  191 ةماد

اي نامهاز شمول برخي از مواد قانون كار معاف داشته و آن را به آيين طور موقتبه
ت وزيران ئبه تصويب هي وخواهد كرد كه شوراي عالي كار تنظيم است كرده كول مو

از اجراي  بيش از دو دههگذشت  كه بااست بسيار مهم اين  ةنكتاما د. انخواهد رس
  ]70[.ي موردنظر تصويب نشده استهانامهقانون، هنوز بسياري از آييناين 

كشاورزي  توليدي، ي صنعتي،هاكارگاه ةقانون هم اين است كه اينمشكل ديگر 
ميزان  عداد كارگران،تدر گردش،  ةميزان سرماي بدون توجه به حجم كار، را و خدماتي

يك واحد صنعتي مربوط به مقررات  شود در حالي كهشامل مي ،توليد و نوع فعاليت
امكانات با يك واحد توليدي يا خدماتي كوچك كه  ة، دربارگربزرگ با هزاران كار

كه اجراي قانون و  داده است. تجربه نشان ندارداجرايي محدود مصداق عملي مالي و 
ي هاخدمات رفاهي، تعيين مزد و حقوق و حمايت ةدر زمين ،ويژهه الزامات آن ب

اين واحدها را به سوي عملي نيست و  ،تأميني (تأمين اجتماعي) در واحدهاي كوچك
  ]69[ .دهدسوق مينيروي كار و خانوادگي كردن كارگاه  كاستن از
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  يك سويهمات االز برقراري) 3
 ،الزامات يك سويه براي كارفرمايان است برقراري اين قانون، اشكاالتاز ديگر  
 كارفرمايان تنها مربوط بهقانون كار،  ةماد 203ماده از  120كه بيش از طوريبه

  ت.ر نشده اسونظم انتعهد جدي براي كارگرلزوم  آن،. در صورتي كه در است
  
  ) محدوديت در اعمال مديريت4

در استفاده از را يي وارد شده است كه كارفرما هاموارد به حوزهاز ي رخدر ب ،قانون كار
قانون  . مثالًمحدود مي سازدبنگاه  ةابزارهاي مديريتي براي تنظيم نيروي كار و ادار

كارگاه خويش مشاغل را در  بنديطبقهكار كارفرمايان را مكلف كرده است كه نظام 
وزارت كار برسانند و چنانچه به تكليف خود  تأييدتنظيم كنند و مقررات آن را به 

قانون  ،. در واقعپردازدمي بنديطبقهمشاور و خود به انتخاب وزارت كار  ،عمل نكنند
 ةكار با تعيين اين تكليف براي كارفرما، از حدود تنظيم روابط كارخارج شده و به مقول

يكي از ابزارهاي مديريتي  و بدين ترتيب، ستخدامي كارگاه نيز پرداخته استنظام ا
  ]60[ سلب كرده است.او ظيم نيروي انساني از نبراي تكارفرما را 

  
  امنيت شغلي نامحدود براي كارگران )5

نگهدار و و قانون بايد  رداست كه كارگر امنيت شغلي نداآن قانون كار بر تفكر غالب 
ن كارگر و كارفرما، ايمكه قرارداد كار  چنين تصور مي شود ،. بنابرايندنگهبان آن باش
حتي با فوت يعني تا زمان بازنشستگي بايد ادامه يابد.  كهمي است ئيك قرارداد دا
  ]69[شود. مالكيت كارگاه نيز، رابطه قطع نمي كارفرما يا تغيير

  
  ي توليدها) افزايش هزينه6

 شود:مي غيرمستقيم تقسيم حالت مستقيم و دو به ،توليدي هاهزينه اثر قانون كار بر
اعطاي  افزايش مدت مرخصي،حالت مستقيم، قانون كار با كاهش مدت كار ( در

 و حق سنوات، هاو همچنين، اجبار كارفرما به پرداخت خسارت ي خاص)هامرخصي
 ةعهدات جديد در زمينتحميل ت كار و نوبت كاري،ي اضافههاالعادهفوقافزايش درصد 
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 ةمانند تأمين فضاهاي ورزشي يا پرداخت حق ورزش، تأمين وسيل(ماعي تخدمات اج
غير  تي توليد را افزايش داده است. در حالهاهزينه ). . . نقليه، تأمين مهد كودك و

و يي آنان آوري و كاران موجب افت بهرهري يك سويه از كارگهامستقيم نيز، حمايت
 ازي توليد نيز، هاشود. افزايش هزينهي توليد ميهاافزايش هزينه در نتيجه

چه در بازارهاي ، ي داخلي در رقابت با محصوالت خارجيهاهدفرآورپذيري رقابت
  است. ، كاستهخارجي و چه در بازار داخلي

  
  كارگري و كارفرمايي هايتشكل )7
و قانون تشكيل شوراهاي قانون كار  يي كارگري در واحدهاي توليدهاشكلتوجود  

و مقررات  هاافزون بر رويه( هاشكلتبه اين فراوان اسالمي كار و اعطاي اختيارات 
موجب اختالل در مديريت  ،يكي ديگر از مواردي است كه )معمول در ديگر كشورها

  است.نيروي انساني و مديريت توليد شده 
  
  مديريت مجازات )8

. اين فصل داردات مديران و كارفرمايان اختصاص فصل يازدهم قانون كار به مجاز
در ي در موارد مختلف براي مديران گوناگوني هاماده است، مجازات 15كه شامل 

 و بيشتر است و سبب ترسكه از حد معمول قوانين ديگر كشورها  نظر گرفته است
  است. شده نگراني در مديران
صنعت  گذاري در توليد وسرمايه كاهش سببنظران، اين قانون را بسياري از صاحب

را به اين قانون  گذاري در كشوربازدارنده سرمايه همة عوامل دانند. البته نبايدمي
توانيم بگوييم كه ولي با اطمينان مي ]69[روي كنيم. زياده رهنسبت دهيم و در اين با

پذير گذاري خطرپذيري قانون كار، مانعي جدي در مسير كارآفريني و سرمايهناانعطاف
در كشور است و اين روند در صورت اصالح نكردن آن در آينده نيز، ادامه خواهد 

  يافت.
  

  بستر قانوني مناسب
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گذاري ي تجاري و سرمايههامجموعة قوانين تجاري هر كشور، مبنايي براي فعاليت
 ذارد.گمي فراواني اثر هاو بر نوع، دامنه و كارآيي اين فعاليت است در آن كشور

ي اقتصادي و تجاري، از هايكي از انواع فعاليت عنوانبهگذاري خطرپذير نيز، سرمايه
پذير در بستر قوانين گذاري خطردر واقع، صنعت سرمايه پذيرد.مي اين قوانين اثر

گونه كه در فصل چهارم اشاره شد، يابد. همانگيرد و توسعه ميتجاري، شكل مي
ب موفقيت و شكوفايي اين صنعت و رشد كارآفريني در بستر قانوني مناسب، سب

از كشورها شده و برعكس در برخي ديگر، ضعف قوانين به اين صنعت مفيد  برخي
بستر قانوني ”لطمه زده و موجب سقوط آن و تضعيف كارآفريني شده است. پس، 

رده گذاري خطرپذير و كارآفريني، شمسرمايهثرگذار بر يكي از عوامل كالن ا“ مناسب
  مي شود.

  ند از:اعبارت ،ي تجاري در ايرانهاگذاري و فعاليتثرگذار برسرمايهترين قوانين امهم
  

  قانون تجارت .1
  شركتاندازي راه و فرآيند اخذ جواز هاقانون ثبت شركت .2
  قوانين صادرات و واردات .3
  قوانين بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار .4

  
گذاري خطرپذير زمينة سرمايه را در هاآن و اشكاالت هاكاستيدر ادامه، قوانين باال و 

  و كارآفريني بررسي خواهيم كرد.
  

  الف) قانون تجارت
كه در زمان خود قانوني مناسب و پيشرفته  با آن )1310قانون تجارت ايران (مصوب 

 هايطرح موضوعنوين و رسيد، اما اكنون با توجه به شرايط و وضعيت نظر ميبه
تجارت نيست و بايد بازنگري و اصالح  ةل پيچيدئگوي مساي، ديگر پاسخجديد تجار

  هاي آن برطرف شود.شده و كاستي
است.  »هاادغام شركت«هاي قانون تجارت، موضوع ترين كاستييكي از مهم

گذاري نيز، هاي خروج از سرمايهسازوكار از كه اين باره قانون تجارت در متأسفانه،
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ادغام و يكپارچه  مي خواهند يي كههاشركت بنابراين،ت. ، سكوت كرده اسهست
يك شركت واحد تشكيل دهند كه اين امر  ،و سپس وند، بايد ابتدا منحل شوندش

در بازنگري قانون كه است  پس الزم .ستا هاآن براي گوناگونيمشكالت  سبب ساز
  ن شود.و قوانين مناسبي براي آن تدوي ودتجارت به اين موضوع كامالً توجه ش

 هاگذارياين نوع سرمايهشود كه پذير سبب ميگذاري خطري سرمايههاويژگي
بل آورديم؛ ي قهافصلطوركه در در بستر مخصوص خود، انجام شود. همان

است.  106»شركت مختلط غيرسهامي« گذاري خطرپذير بيشتر به شكلسرمايه
را يادآور  هاآن كرده و قوانين را معرفي هاخوشبختانه، قانون تجارت اين نوع شركت

) به اين 161تا  141شده است. مبحث چهارم از فصل اول قانون تجارت (مواد 
، براي برقراري هاوجود قوانين مربوط به اين شركت ]71[موضوع اختصاص دارد. 

پذير در كشور بسيار اهميت دارد، چرا كه اين نوع گذاري خطرصنعت سرمايه
هستند و از الزامات رشد و توسعة  گذاري خطرپذيرستر سرمايهدر واقع، ب هاشركت

، يكي از هااين شركت آيند. خوشبختانه، با قانونمند بودن بنياداين صنعت به شمار مي
  كشور برطرف شده است.پذير در خطرگذاري گيري صنعت سرمايهموانع جدي شكل

  
  ب) فرآيند اخذ جواز تأسيس

ة ئتكميل و اراو هااز بررسيجوزي كه متقاضي پس عبارت است از م تأسيسجواز 
 آن را دريافت و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط ،احداث واحد صنعتي ةنامپرسش
  كند.ميرا آغاز الت آعمليات اجرايي و نصب ماشين به آن

متقاضيان  وكه كارآفرينان  است ييهاموانع و محدوديت ترينموارد زير از مهم
  رو هستند:روبهبا آن  تأسيسي صنعتي براي اخذ جواز هافعاليت
موجب سردرگمي متقاضيان  تأسيسمي ضوابط و شرايط صدور جواز ئتغيير دا .1

را به سه  ركشو گوناگوندولت مناطق  ،ات موجودرشده است. براساس مقر
                                                      

 
106- Limited Partnership 
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فقير، درحال توسعه و درحال رشد. اين  :قسمت تقسيم كرده است
 مانند:(دولت  يهاحمايتتسهيالت و  ارائهراي ب ،بندي مبناييتقسيم

يي هااز فعاليت )، تخفيف مالياتي و غيره2وام تبصره  يااعتبارات ارزان قيمت 
براي  گاهي ،هالويتو. اما اين اصورت مي پذيرداست كه در اين مناطق 

به مناطقي  ها. برخي از طرحشودميساز مشكل ،كوچك ايعصن انمدير
از نظر جغرافيايي، اقتصادي و ساير عوامل محيطي،  يابد كهمي اختصاص

و طرح و يا اگر يك ايده  نيستندمناسب  ،فعاليت صنعتيو  آن طرحبراي 
يست، قابل اجرا مناطق موردحمايت ن ازاي كه فقط در منطقه ،كارآفرينانه

ري از اجراي آن نيز، جلوگي شود، بلكهحمايت نميطرح نه تنها  آن، باشد
  شود.مي

كارآفرينانه، وجود اطالعات كامل از  ةاجراي هر ايد براياز امكانات الزم  .2
شود تا براساس تجزيه  ارائهبازاري است كه محصول جديد قرار است در آن 

كارآفرينانه است يا خير؟  ايكه آيا ايدهمعلوم شود  و تحليل اطالعات موجود،
ه اقدام يندر اين زمهم،  يديگر ؟ آيا كسانا استاجر اين ايده قابلآيا 
كه وزارت  اين باوجوددر اقتصاد ايران،  ط كنونياما در شراي .…و اند؟كرده
تأسيس است و همچنين، دادن جواز  ي صنعتي كشورهامتولي فعاليت ،صنايع

 براي اكاملي برخوردار باشد، نبود يك پايگاه اطالعاتي كار بايد از اطالعات و
ه كامالً محسوس است. ب ظور شناخت بازار و محصوالت،كارآفرينان به من

اندازي كند، اگر فردي بخواهد يك فعاليت صنعتي جديد را راه ،عبارت ديگر
 ةو دريافت كمك و راهنمايي دربار يشهاپاسخيافتن را براي  رجعيمگاه 

  كند.طرح موردنظرش پيدا نمي
 اضيان ايجاد كرده،براي متق تأسيسهايي كه جواز يكي ديگر از محدوديت .3

برقراري مقررات و استانداردهاي اجباري است. متقاضيان و مديران صنايع 
معتقدند كه بسياري از استانداردهايي كه وزارت صنايع براي دريافت مجوز 

ه است، متناسب با وضعيت و شرايط كشورهاي صنعتي كردوضع  تأسيس
توجه به شرايط  دست آوردن چنين استانداردهايي باه پيشرفته است. ب
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  است.غيرممكن  اقتصادي ايران
  

  ج) قوانين صادرات و واردات
ويژه ه ي صنعتي بهامهمترين موانعي كه مقررات صادرات و واردات براي بنگاه

  عبارت است از: ،كندي كوچك ايجاد ميهابنگاه
  

  .ثبات و متغير استبي قوانين واردات و صادرات .1
واردات  برايان واحدهاي توليدي، دريافت ارز صاحب از نظركارآفرينان و .2

به است.  زيادياي از تشريفات اداري طوالني و صرف زمان مجموعه مستلزم
بانك مركزي  ،اندنقدينگي مواجه با كمبود هاآن كه اين باوجود، اعتقاد آنان

در گردش  ةسرماي پس،كند. كندي عمل مي هبراي گشايش اعتبار اسنادي ب
كمتري  ةويژه واحدهاي كوچك كه از سرمايبه(دي واحدهاي تولي

 حبسبانكي  نظامواردات مواد و قطعات مورد نياز در  براي )برخوردارند
كه امكان صادرات محصوالت  ايواحدهاي توليدي ،ديگر سوي. از شودمي

ن ايمهماهنگي  عدمتشكيالت الزم و منسجم و  بودن سبببه  خود را دارند،
ي هاصادرات و همچنين، ناكارآيي سازمان هط بوكار و مربنهادهاي دست اندر

صادراتي، ناچار به رفت و آمد  ةبراي ارسال يك محمول يگاه به آن، مربوط
 ،شوند و همين امري جانبي ميهاي دولتي و پرداخت هزينههازياد در سازمان

  باز مي گرداند.راه  ةاز نيم سازد ومردد ميرا  هاآن
نهادها  باآشنايي كاركنان و متصديان امر صادرات ناكافي و يا تخصص  نبود .3

  ]60[ هستند. فعالصادرات  زمينةيي كه در هاو سازمان
  

  د) قوانين بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار
تغييري  چندانتا امروز،  1340 ةمقررات بورس اوراق بهادار تهران از ده قوانين و

 ةشده است. مجموعنبازنگري نيز،  ماعي و اقتصادينكرده و برحسب تحوالت اجت
مانند قانون پول  ،داشته اندثر اگوناگون بر فعاليت اين بازار  يهاشكلقوانيني كه به 
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ي بيمه، قانون هاو شركت ها، قانون ملي شدن بانك1353و بانكداري كشور مصوب 
 براي، بيشتر هاآن ندمانصنايع ايران، قانون بانكداري بدون ربا و  ةحفاظت و توسع

  ]62[ .نه گسترش آنو  اندبودهي بازار سرمايه هامحدود ساختن فعاليت
قوانيني كه در يا  و داريمنرا موارد، ما قوانين مورد نياز بازار سرمايه  در بسياري از

 31 ةماد بند ه الً،دارد. مث گوناگونو تفسيرهاي است اين باره وجود دارد، بسيار مبهم 
تشخيص  بنا بهداند كه اي ميمؤسسه را اعتباري ةمؤسس ن پولي و بانكي كشور،قانو

. اين استكنندگان آن كنندگان وجوه و دريافتن تأمينايم ةبانك مركزي، واسط
ي هااعتباري غيربانكي، شركت يهاهو مؤسس هابر بانكافزون  دتوانقانون مي

 گيريمجا نتيجه مي نيز، در برگيرد و از ايني مالي را هاشركت سايرگذاري و سرمايه
كه  كند. درحالي نظارت هم هاآن برمالي بايد  ناظر عنوانبهكه بانك مركزي 

 ي اعتباري غير بانكي دارند.هاگذاري، ماهيتي متفاوت با مؤسسهي سرمايههاشركت
. از اشتخواهيم دبازار سرمايه ن ةيك نظام قانوني متناسب با توسع بنابراين، ]70[

ايران و نيز،  ي قانوني موجود، پاسخگوي نيازهاي بازار سرمايههاآنجا كه مصوبه
 ةالزم است كه قوانين پراكند ي آن نيست،هاهماهنگ با تحوالت اقتصادي و الزام

  بندي شود.منسجمي بازنگري و از نو صورت ةطي مجموع موجود،
ة مشكالت موجود در حوزة آيد مجموعگونه كه از مطالب يادشده برميهمان

گذاري خطرپذير در داري، از موانع مهم كارآفريني و سرمايهقوانين تجاري و بنگاه
ي هاآيند كه بايد به اقتضاي زمان و با توجه به ظرايف و پيچيدگيكشور به شمار مي

  كنوني دنياي تجارت، بازنگري و اصالح شوند.

  
  قانون ورشكستگي

قانون  پذير،خطرگذاري كارآفريني و سرمايه ذار برثرگايكي از عوامل مهم 
، هاي نوپافعاليت شركت خطرماهيت پر ه سبباست. ب هاورشكستگي شركت

در معرض خطر ين بيش از ساير شوند،كارآفريناني كه وارد اين عرصه مي
طبيعي  پسبيشتر است.  هاآن تجارترشكستگي وو احتمال  رندورشكستگي قراردا



  250   ---------  گذاري خطرپذير در ايرانصنعت سرمايه هايفصل پنجم: زيرساخت

ده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

 

 كنند،گذاري ميها سرمايهگونه شركتپذيري كه در اينخطر گذارانيهاست كه سرما
گذاران معمولي نسبت به قانون ورشكستگي، حساسيت و توجه نشان بيش از سرمايه

بر كارآفريني دارد. قانون ورشكستگي  مهميثر همچنين، اين قانون ادهند. 
ف كند و سبب گيرانه، ممكن است روحية كارآفريني را در جامعه تضعيسخت
كارآفرينان و قانون ورشكستگي مناسب براي شود.  هاگريزي افراد و شركتخطر

  :باشدداشته ويژگي اصلي  دوبايد  ،پذيرخطرگذاران سرمايه
  

 ةهاي باقيماندهاي مناسبي براي توزيع داراييسازوكارو  اشدكامالً شفاف ب .1
ي هاييه تقسيم داراك طوريه بيني شده باشد، بشركت ورشكسته درآن پيش

ابهامي در آن  و هيچ ودصورت عادالنه و در اسرع وقت انجام شه مزبور ب
  نباشد.

محروم نسازد از حقوق اجتماعي و اقتصادي خود را مديران و افراد ورشكسته  .2
 گذاري و كارآفريني را آغاز كنند.به اين افراد اجازه دهد كه دوباره سرمايه و

همانند  ،ي ورشكستههاداران شركتمديران يا سهامقانون تجارت نبايد با 
  .بگيرد هاآن را از وكار دوبارهكسبامكان شروع  و ندافراد مجرم برخورد ك

  
 ) است1311قانون تجارت (مصوب سال  ةزيرمجموع ،قانون ورشكستگي ايران

ل يگوي مساوجه جوابهيچبه و استبسيار قديمي  و تصويب شده 1318در سال  كه
 بايد با توجه به وضعيت و شرايط جديد، و يستن ي امروزيهامشكالت شركتو 

، تمامي باشدقانون مالك  . اگر اينشودو اصالح  دريگ قرارنظر مورد تجديد
ان عالي ديوي أر اين قانون و بنا بهچون  ي ما تقريباً ورشكسته هستند،هاشركت
است. قانون  پرداخت، شركت ورشكسته به محض نخستين توقف در ،كشور

اجرا اصالً قابل اكنون،هماست و  يشامل اشخاص حقيق ،ورشكستگي ما بيشتر
خواهد اعالن ورشكستگي كند، بايد گفت كه ارزيابي درمورد شركتي كه مي نيست.

حتي بعد از  هابعضي ازشركت دارايي يك شركت متفاوت است. دارايي شخص با
را دربر ي متفاوتي هاحثب لئاين مسا فعاليت بدهند. ةبايد ادامنيز، ورشكستگي 



  251   ---------  گذاري خطرپذير در ايرانصنعت سرمايه هايفصل پنجم: زيرساخت

ده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

 

  نيست. هاآن گوي كه قوانين ما جواب گيردمي
تواند كارگران خود را اخراج كند. قانون نمي بنا به يك شركت ورشكسته، ،مثالً

شوند با قرض دولتي كه ورشكست ميي دولتي و شبههاشركت بيشتر اكنون،هم
افتد به تعويق مي هاآن كنند و ورشكستگيميگرفتن، حقوق كاركنان خود را پرداخت 

  دولت خواهد بود. برعهدةها اين ة، مسئوليت همپايانو در 
اي پديده هاوضعيت مقررات ورشكستگي در كشور مبهم است. ما در مورد شركت

حيات دهد. در  ةنام ورشكستگي نداريم. يعني شركت مجبور است كه ادامه ب
 هاشوند، چون رقمي وابسته كه ورشكست ميهاي سهامي خاص و شركتهاشركت

 هاآن كه مسئوليت كه قانون صراحت دارد اين با وجود دارانپايين است، سهام
نحل مشركت  ،در واقع كنند وكمك مالي مي به نسبت سهام خود محدود است،

الزم است  ،بنابراين له عملي نيست.ئي بزرگ اين مسهاولي در شركت شود.مي
مقررات خاص ورشكستگي براي آنان، بازنگري اساسي شود و  ،هاتگي شركتورشكس

  تدوين شود.
در قانون تجارت و ورشكستگي فعلي، بحث جذب و  فراموش شدهيكي از موارد 

فعاليت آن است. در  ةي ديگر و ادامهاادغام شركت ورشكسته در شركت يا شركت
ني مناسبي براي تسهيل جذب و خريد بايد حتماً سازوكار قانو بازنگري قانون تجارت،

  ]73[بيني شود. ي ديگر پيشهاشركت به دستشركت ورشكسته 
  هايي براي افراد ورشكسته ايجاد شده است، مانند:دوديتحم ،در قانون تجارت

  )111ماده توانند به مديريت شركت انتخاب شوند (افراد ورشكسته نمي .1
  )126ماده عامل شركت انتخاب شوند (توانند به مديريت افراد ورشكسته نمي .2
 ي سهامي انتخاب شوندهاسمت بازرسي شركته توانند بافراد ورشكسته نمي .3

  ]71[ )147(ماده 
  

پذير را با ترديدهاي جدي گذاران خطرسرمايهتواند ميي قانوني باال، هايتدمحدو
 ه است.شد گذاريبه سرمايهنسبت  هاآن ميليو سبب سردي و بيمواجه ساخته 
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گريزي آنان را در پي داشته همچنين تضعيف روحية كارآفريني و افزايش روحية خطر
سازي موانع كارآفريني و اصالح قانون ورشكستگي براي برطرف بنابراين. است

پذيري در كارآفرينان و مديران پذير) و تقويت روحية خطرگذاري (خطرسرمايه
  است. گذاري ضروريي سرمايههاصندوق

  
  پذيرگذاري خطراشراف دولتمردان بر ماهيت و نقش مهم سرمايه

پذير در ديگـر  گذاري خطرگيري سرمايهشكل ةاز مرور تاريخچكه مهم ديگري  ةنكت
گـذاري  رونق صنعت سـرمايه  براي اقداماتنخستين كه  ستا كشورها روشن شد آن

گونــه نقــش مهــم ايــن ماهيــت و ازاز آگــاهي كامــل دولتمــردان  پــسپــذير، خطــر
 اسـت.  صـورت پذيرفتـه   تكنولوژيتوسعه  سيستم ملي نوآوري و در هاگذاريسرمايه

تـأمين مـالي در كـل     نـوع هرگاه دولتمردان به اهميت و نقش حياتي اين  ،عبارتيبه
اند. اين مسئله را در اهداف كالن ملي منعكس كرده ند،ادهپي برنوآوري ملي  سيستم
پايان به فـراهم   كه در تدر پي خواهد داشرا در سطح ملي  ات گستردهاقدام اين امر

  پذير و رفع موانع آن منجر خواهد شد.گذاري خطري رونق سرمايههاآمدن زمينه
بلكه كارشناسان تجاري و كارآفرينان نيز  نه تنها دولت مردان، ،متأسفانه در ايران

ي هاكه استادان دانشكده بگوييم أتجربه  يمتوانبا اين مقوله بيگانه هستند. حتي مي
و حتي  يندهران آيآشناسازي كارآفرينان، مدمسئوليت كه بار مديريت بازرگاني نيز 

 پس. هستندآشنا اين مفهوم نا اب ،دارنددوش  حدي بر تابا اين صنعت دولتمردان را 
يك اولويت  عنوانبهپذير گذاري خطركه سرمايه ه باشيمانتظار داشت يمتوانچگونه مي

  در دستور كار دولتمردان قرارگيرد و پس از آن به يك اقدام عملي جدي بينجامد.
ات تحقيق علوم،وقت مطبوعاتي وزير  ةمصاحب مثالً .هم وجود داردي هايالبته اميد

ي غيردولتي پژوهش و هاصندوقاندازي راه دربارة 1381سال پايان در  فناوري و
  .يمريگببه فال نيك  يمتوانپذير را ميي خطرهاو تأمين سرمايه تكنولوژي

 ارائةبه اين مشكل، ويژه ، بايد با توجه سيستم ملي نوآوري كشوران گذارسياست
ماهيت و نقش  ةدر سطح ملي درباررا  يرساني وسيعاطالع ي مختلف وهاآموزش
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گيري از رهبه ،خود قرار دهند. مطمئناً در دستور كار پذيرهاي خطرگذاريسرمايه
گشا باشد، زيرا تواند كامالً گرهراديو و تلويزيون) مي ،يژهو بهي ارتباط جمعي (هارسانه
 از جملهاي از افراد (رساني طيف گستردهي آموزشي و اطالعهاهمگونه برنااين

ي جديد و هابايد برنامه ،دهند. از سوي ديگرمي) را پوشش بالقوهكارآفرينان 
و حتي  تكنولوژي ةي مالي توسعهاشناسازي مسئوالن صندوقآراي اي بگسترده

  ريزي شود.پي اين صنعتي هادولتمردان با ظرافت
  

  مديران باتجربه و آموزش ديده
مديراني  به نياز ي اقتصادي،هاپذير مانند ساير فعاليتگذاري خطري سرمايههافعاليت

افزون بر دانش  ،پذيرگذاري خطريه، اما براي مديريت سرمادارندمجرب و با تدبير 
وارد كه نيز نياز است. مديراني  يي ديگرهاعمومي مديريت، به تجارب و تخصص

 وي مختلف داراي تخصص، تجربه هاشوند براي موفقيت بايد در حوزهاين عرصه مي
ي زير آموزش ديده و دانش و تجربه هادانش كافي باشند. اين مديران بايد در زمينه

  م را كسب كرده باشند:الز
  

  رآفرينيكا .1
  گذاري و ماليمديريت سرمايه .2
  مديريت خطر .3
  اي كه بر آن مديريت دارند و غيرهفعاليت اقتصادي .4

  

دهد. براي پذير را تشكيل ميعلوم وتجارب باال، دانش مديريت خطر بنديجمع
  است:نياز هر دو مورد زير  كسب چنين دانشي به

  

 شگاهيي نظري و دانهاآموزش  
 به در محيطي كامالً رقابتيكسب تجر  

 ،پذيري نظري و دانشگاهي كارآفريني و مديريت خطرهاآموزش ،در سطح دنيا
 )مديريت بازرگاني ويژهبه(ي مديريت هاي مهندسي و هم در رشتههاهم در رشته
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و آموزش كارآفريني  ايراني مهندسي هاهكددر دانش اما متأسفانهشود. مي ارائه
كه بسياري از آنان در (كشور  ةن آيندامهندس بنابراين،شود. نمي ارائهاحث تجاري مب

 ةزمينگونه مهارت و پيشهيچ )كار خواهند شده هاي مديريتي مشغول بپست
  نخواهند داشت. بارهدر اين اي موزشيآ

و  است(بازرگاني) نيز، سطح كيفي آموزش پايين  ي مديريتهادر دانشكده
ي الزم براي هاي مديريت (بازرگاني) از دانش و تواناييهاحصيالن رشتهالتفارغ

  برخوردار نيستند. پذيرگذاري خطري سرمايههامديريت صندوق كارآفريني و
ارتباط و تعامل مناسب با  نبودي ما و هادانشگاه ةسبب محيط بسته ب

 وجههيچبه )در حوزة كارآفرينيويژه (به شدهارائهي هاآموزش ،ي معتبر دنياهادانشگاه
اين  ت يافتنارتباطي نيز، سبب شد يهاو ضعف امكانات و زيرساخت يستبه روز ن

فرهنگي  ◌ّ جو سبببه  همچنين، همانطور كه قبالً هم اشاره شدمشكل شده است. 
در كنكور  هابهترين رتبه دارايبيشتر نخبگان و جوانان مستعد  حاكم بر كشور،

ي ديگر هاتر به رشتهو كم وندشمي ي مهندسي و پزشكيهاشتهجذب ر سراسري،
ي هاكشور در رشته نخبگاناين امر سبب تراكم . كنندمانند مديريت توجه مي

  شده است. ي ديگرهادر رشته حضور نخبگانمهندسي و پزشكي و كمبود 
ر، پذيگذاري خطرسرمايه ةمديريتي در زمين ةتجرب ندستĤوردبه از سوي ديگر،

تر و رقابت ميان يبترقا ،اقتصادكه قدر كامالً رقابتي است. هر يمحيط خواهان
فعاليت  ه سببو ب وندشميتر دهمومديران كارآز، ي اقتصادي شديدتر باشدهافعاليت

مديريت خطر  زمينةي بيشتري در هانشيب، توانايي فراز و در محيطي پرمخاطره و پر
ي، پرورشگاه بتدرواقع محيط رقا .آورندبه دست ميپذير طرگذاري خو مديريت سرمايه

  پذير است.گذاري خطرسرمايه ةپذير و توانمند در عرصمديران خطر
 ،پذيري خطرگذارسرمايه ةمحيط رقابتي هم از نظر تقاضا و هم از نظر عرض

محور اصلي  دواساسي دارد. در اين راستا، اثر محيط رقابتي به شكل  ينقش
  :شودميبندي متقسي

افزايش تقاضا براي  ،در نتيجه و ي كارآفرينيهاو مهارت هاافزايش قابليت .1
  پذير (وجه تقاضا)گذاري خطرسرمايه
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پذير گذاري خطري سرمايههاي مديران صندوقهاو مهارت هاافزايش قابليت .2
  (وجه عرضه)

  
به سبب  ست وااي حرفه انيمدير نيازمندپذير، گذاري خطري سرمايههاصندوق ةرااد

گيري شكل و هاآن اندازيراه ،هاصندوق گونهمديريت بر اين  ةو سابقتجربه  نبود
  پذير در كشور با چالش بزرگي مواجه است.گذاري خطرصنعت سرمايه
بخش خصوصي و حذف  ةنيازمند توسع ،محيط و اقتصاد رقابتي برقراري

ساختار دولتي اقتصاد و  سببت. در كشور ما به ي دولتي اسهاانحصارات و رانت
حاكميت ديدگاه دولتي، بخش خصوصي فرصت رشد و توسعه پيدا نكرده است. 

اندوزي و فرصت تجربه هستندمديران كشور در بخش دولتي شاغل  بيشتر بنابراين
  .رندي رقابتي را نداهادر محيط

 مالك نيستساالري چندان شايسته نيزدولتي  ندر انتخاب مديرا، از سوي ديگر
 كارآزموده، كارآمد و يكه بخش دولتي مديران ه باشيمانتظار داشت يمتوانو نمي

  .ويممند شپذير بهرهگذاري خطردر صنعت سرمايه هاآن از كارآفرين تربيت كند تا
ي بزرگ دولتي يا هامديران ايراني بيشتر تمايل دارند در شركت افزون بر اين،
پذيري، ناكاري، خطرجو فرهنگي حاكم، محافظه سببت كنند و به خصوصي مديري

جديد  كسب و كاراندازي يك اي به راهعالقه ،ساير مشكالتو اعتماد به نفس  نبود
  .ي نوپا ندارندهاك و مديريت در شركتچو كو

  :صورت پذيرفته، به خوبي نشان داده است كه در كشور يي كههاپژوهش
  

  .ندزيگرخطر  مديران صنايع ايراني .1
سود و زيان كه متضمن خطر  شرايطگيري مديران صنايع ايراني در تصميم .٢

  ]74[ تفاوت دارد.، باشد
  

ديده در گفتيم، براي تربيت مديران باتجربه و آموزش طور كهبنابراين، همان
اي بر پذير (با توجه به لزوم مديريت حرفهگذاري خطركارآفريني و سرمايه

ي نظري و كسب تجربه در هاآموزش )پذيرگذاري خطرهي سرمايهاصندوق
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كشور ما در هر دو  اي برخوردار است كه متأسفانه،ي رقابتي، از اهميت ويژههامحيط
  ي شديد است.هادچار ضعف و كاستي زمينه

  
ي بيمه و هاشركت، هاضوابط حاكم بر فعاليت بانك

  ي بازنشستگيهاصندوق
هر كشور تا حد زيادي به نهادهاي مالي فعال در اين  ةر سرمايعملكرد و كارآيي بازا

ي هاي بيمه و صندوقها، شركتهاترين اين نهادها بانكمهم ازبازار بستگي دارد. 
و نرخ  ارنداي در بازار سرمايه دكنندهبازنشستگي هستند كه نقش تعيين

  است. اهآن متأثر از عملكرد گذاري هر كشوري تا حد زياديسرمايه
طور عام و به گذاريسرمايه ةدر زمين ،نهادهاي مالي كشور ما متأسفانه

و  هااند و فعاليتقبولي نداشته، عملكرد قابلطور خاصپذير بهگذاري خطرسرمايه
ي ها، ضعف و كاستياز نظر كيفيكمي و  از نظردر بازار سرمايه چه  هاآن عملكرد
گذاري، بخشي به سبب سرمايهعرصة دهاي مالي در است. ناكارآيي نها داشتهفراوان 

طور كامل، به آن پرداختيم بهي قبلي هاناكارآيي كل بازار سرمايه است كه در بخش
 گذاري در هر يك از اين نهادها وو مقررات سرمايه طبخشي نيز، به سبب ضواب و

 كنيمبررسي مي را هاآن كه در اينجا استو مشكالت داخلي نهادهاي مزبور  هاضعف
گذاري مسايل و مشكالت پيش روي هر يك از اين نهادها در زمينه سرمايهبه و 

  پردازيم.مي جداگانه، طورهپذير، بخطر
  
  هابانك )1

بانكي كشور شاهد تحوالت چشمگيري بوده است. قبل  پس از انقالب اسالمي، نظام
ي خصوصي و خارجي فعاليت داشتند. اهي دولتي در كنار بانكهابانك ،از انقالب

ي خصوصي هاقانون اساسي، تمام بانك 44پس از پيروزي انقالب بر اساس اصل 
بانكي كشور صورت گرفت كه نتيجه آن  نظاماي در هاي گستردهملي شدند و ادغام

بانك تخصصي است. همچنين، در دهم شهريور ماه  سه بانك تجاري و ششايجاد 
مليات بانكي بدون ربا تصويب شد و نظام بانكداري اسالمي، قانون ع ،1362سال 
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 عنوانبهنه  ها. در نظام بانكداري اسالمي، بانكشدجايگزين بانكداري مبتني بر بهره 
 پول مردم و ةگردآورند عنوانبهگيرندگان، بلكه گذاران و وامواسطه ميان سپرده

و  كنندنظر عمل مي ردي موهادر طرح )طور وكالتيبهگذاري آن (سرمايه
 ،اين عقود ]75[كنند. همكاري مي هاگذاران به شكل عقود اسالمي با بانكسرمايه

ولي  ،كنندپذير منع نميي اقتصادي خطرهارا از انجام فعاليت هاطور مستقيم بانكبه
يي با هارا به اعطاي تسهيالت به فعاليت هابيني شده كه بانكپيش هاآن ضوابطي در

 بااست تا  هابانك ويزي برايĤدست و اين امر سازد، مكلف ميسود قطعي و مشخص
محتاطانه برخورد كنند و تمايلي براي ورود به اين پذير، خطر يگذارسرمايهمقولة 

  عرصه نداشته باشند.
 نظامبراي دريافت تسهيالت اعتباري از  ،مديران صنايع كوچككارآفرينان و 

  :رو هستندروبهي زير هات و محدوديتفعلي بانكي با مشكال
  

 ي صنعتي وهايكي از شروط پرداخت تسهيالت اعتباري به متقاضيان فعاليت .1
كه  امتقاضي است. بدين معن از سوياز فعاليت  %50انجام حدود  ،توليدي

فعاليت را داشته باشد و در  %50موردنياز براي پيشرفت  ةمتقاضي بايد سرماي
. اعتبار گيردبه عهده ميباقيمانده را  ةك سرماياين صورت است كه بان

تفكيك و  ابتداييآالت و مواد پرداختي نيز، ميان تكميل ساختمان، ماشين
با توجه به اين كه بيشتر  ،. پسشودمرحله به مرحله به متقاضي پرداخت مي

 ؛ندارنداندازي اي براي راهكارآفرينان و مديران صنايع كوچك چنين سرمايه
  شوند.يافت تسهيالت اعتباري بانكي محروم ميرز دا

بانكي موجب شده كه نظام ات حاكم بر رناپذيري قوانين و مقرانعطاف .2
كنند كه با يك  با يك واحد كوچك صنعتي به همان صورتي برخورد هابانك

واحد بزرگ صنعتي. چنين حالتي سبب شده كه صنايع كوچك با توجه به 
تري سبت به صنايع بزرگ در موقعيت بدتر و ضعيفيي كه دارند، نهاويژگي

نيز،  ناپذيرانعطاف نظام. همين دتسهيالت بانكي قرار گيرن براي دريافت
حمايت قرار نگيرد، مگر زماني  اي موردكارآفرينانه ةموجب شده كه هيچ ايد
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را داشته باشد. در  نخستين ةو سرماي سپرده از جملهكه شرايط دريافت وام 
فعلي بانكي كشور كه در حال اجرا  نظام كهتوان گفت مي ،ت كلييك حال
  اي براي حمايت از صنايع كوچك و كارآفرينان ندارد.امكانات ويژه است،

كنند. سپرده كنندگان آن سپرده اخذ ميبراي پرداخت وام از دريافت هابانك .3
 معتبر و قابل ةمعموالً سند ملك يا محل اجراي طرح است. گرفتن سپرد

در واقع  )ويژه كارآفرينان و مديران صنايع كوچكقبول از متقاضيان (به
زيرا هنگامي كه  ؛است هاپذيرش طرح ةنظر كارشناسي كميت كاهش اعتبار

پس از و يك ماه و نيم  برابركارشناسي طي يك فرآيند زماني  ةكميت
تصادي رسد كه طرح از نظر فني، اقي كارشناسي به اين نتيجه ميهابررسي

 نپذيرفتننوعي  بهگرفتن سپرده  ،كندمي تأييدو آن را  استاجرا  لو مالي قاب
قانون عمليات بانكي بدون ربا  7 ةنظر كارشناسان بانك است. براساس ماد

ايجاد تسهيالت الزم براي  برايتوانند مي ها، بانك1362مصوب شهريور ماه 
خدماتي، قسمتي از  اني وي مختلف توليدي و بازرگهاگسترش فعاليت بخش

. كنندتأمين  »مشاركت«صورت را به هاسرمايه و يا منابع مورد نياز اين بخش
اربه، ضم مانندود اسالمي عق راهمشاركت بانك از  ةنيز، نحو 17تا  9در موارد 

است. پس با توجه  شدهذكر  ه به شرط تمليكرجعاله، فروش اقساطي و اجا
پرداخت  وكه بانك پس از بررسي كارشناسي شود مي به موارد باال، مالحظه

 بنابراين،شود. ي صنعتي وارد ميهايك شركت در طرح عنوانبهاعتبار 
مانند يك شركت در سود و زيان فعاليت هبراساس قوانين حقوق تجارت 

نشانة كه  بر اين عالوهسهيم است. در چنين حالتي، گرفتن سپرده 
  ]60[ .هستنقض قانون نيز  ،شناسي استبه نظر كار سبتني اعتمادبي

  
گرا گذاران، بسيار سپردهتسهيالت به كارآفرينان و سرمايه ارائةي ايران در هابانك

دهند. هيچ تسهيالتي نمي )هستند و معموالً بدون سپردة معتبر (مانند سپردة ملكي
گذاري هي سرمايهاي كشور، قادر به ارزيابي صحيح و جامع از طرحهااغلب بانك

جاي ارزيابي دقيق و جامع  ي سنگين (بههاكنند با اخذ سپردهنيستند و سعي مي
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شود در نتيجه اين امر سبب مي كاهش دهند. خود را خطر تسهيالت اعطايي )هاطرح
به سبب نداشتن سپردة ملكي كه بسياري از كارآفرينان و متقاضيان تسهيالت بانكي (

  سهيالت محروم شوند.از دستيابي به اين ت مناسب)
 ةانگيز بانكي كشور از تحوالت جهاني به دور مانده و نظامي اخير هاطي دهه

تحميل و  شرايط رقابتي نبودي تحول نداشته است. هابراي ورود به حوزهرا كافي 
نيل به اهداف باال  برايضمن آن كه مانع بزرگي  ،اين نظامي دولتي بر هادستور

  فراهم كرده است.نيز، كارآيي را ناسرپوش نهادن بر  ة، زمينكردهاد جاي
 نظام بانكي و نبود بانك خصوصي قوي در بازار، ةحضور پررنگ دولت در مجموع

خدمات و همچنين  ارائةامكان پيشرفت در  ،و در نتيجه هامكان رقابت را از ميان برد
تي از يك . مالكيت و مديريت دوله استافزايش سطح كارآيي را از آنان سلب كرد

در نظام بانكي را محدود و از  هاسپرده تجهيز منابع و ابتكار و، سطح نوآوري سو،
 ةدر دو ده] 75[ .ه استل كردالتخصيص منابع بانكي را دچار اخت ةشيو ،ديگر سوي
ي هاكارگيري شيوهه ب«و  »هاساختار مالكيتي و مديريتي بانك«دو عامل  ،اخير

ثر نامطلوبي را بر ساختار عملياتي و مالي ا »شدهات هدايتپولي و اعتبار ةمستقيم ادار
ي هاو همچنين، عملكردهاي بانكي به جاي گذاشته است. اعمال سياست سقف

ي اداري سود هاتكليفي و ترجيحي، نرخ اعتبارات دستوري، اعتباري، تسهيالت و
ي دولت در هاسياسي و دخالت ةسپرده و تسهيالت و به طور كلي مداخل

 ، نبود نظام انگيزشي مناسب براي رقابت وهاي مربوط به اعطاي وامهاگيريصميمت
فراهم كرده هاي كارآمد سازوكاررا به استقرار  هاتوجهي بانككسب سود، موجبات بي

تحليل خطرهاي بازار و خطرهاي اعتباري، تجزيه و  است. همين امر سبب شده تا
سبد ي مالي در هاوع و سالم از داراييمديريت خطر و ضرورت انتخاب تركيبي متن

همراه با ضعف  ها. اين كاستيدر عمل به خوبي صورت نگيرد، هابانك سرماية
 شايستگي فني و تخصصي براي استقرار و از نظر(هم  هابانكاز ي برخمديريتي 

ي هاارها و هم به سبب ساختار انگيزشي حاكم بر فعاليتكاعمال اين گونه سازو
شرايط ناسالمي را در بخش مهمي از بازارهاي مالي كشور فراهم آورده است  )بانكي

  ]76[ كه تداوم آن به رشد اقتصادي و ثبات مالي كشور لطمه وارد خواهد ساخت.
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بهره) تسهيالت بانكي است. هرقدر  يادستيابي به سرمايه معادل نرخ سود ( ةهزين
گذاران بيشتر خواهد ه براي سرمايهيابي به سرمايدست ةهزين نرخ سود باالتر باشد،

ن ينيز دولت تعيرا تسهيالت  ، نرخهادولتي بودن بانك ةبود. در ايران به واسط
معموالً نرخ سود تسهيالت بانكي به جز براي بخش  ،ي گذشتهها. در سالكندمي

ين تر و يا نزديك به آن بوده است. اين امر مبينيبازرگاني و خدمات از نرخ تورم پا
كه موجب اعطاي تسهيالت  استنرخ واقعي منفي يا نزديك به صفر سود تسهيالت 

در اين شرايط تقاضا كه طبيعي است  شود.كنندگان اين اعتبارات ميارزان به دريافت
ود بموجب كم مرا. اين استآن فراتر  ةهمواره از عرض ،ت بانكيابراي جذب اعتبار

و  هانهادها، مؤسسهكه ان طبيعي است شود. در اين مياعتبارات در كشور مي
توانايي باالتري در  كه دارند، ايقدرت و نفوذ سياسية ي دولتي به واسطهاشركت

ي هابه سبب آن كه اعتبارات شركت عالوه،. به شته باشندجذب اعتبارات بانكي دا
 گرفتن دارند، زيراگرايش  هاآن نيز به سپردن اعتبارات به هابانك است،دولتي زياد 
  شود.مي بستهتري قراردادهاي كم وتر است تضمين ساده

ايجاد فضاي رقابتي در بخش بانكداري كشور  بهترين راه براي رفع اين مشكل،
واقعي  ةنرخ بهركه سو الزم است يابي به يك فضاي رقابتي، از يكاست. براي دست

افزايش نرخ بهره عملي اين امر از راه كاهش نرخ تورم و يا  و شودمثبت  هابانك
شكل  بهي غير دولتي هافعاليت مؤسسهالزم است كه ديگر  سويد و از شومي

 .گسترش يابدي خارجي هاي خصوصي و حضور بانكهاي اعتباري، بانكهامؤسسه
تعهد و خطر  ،ي تجاري كشور بتوانند با اتكا بر سبد سرمايه خودهادرصورتي كه بانك

ن كنند، بخش خصوصي يمشتريان را براساس اعتبار آنان تعيو نوع تضمين  را بپذيرند
بهره  خوبيبه از اعتبارات بانكي بودي كوچك و متوسط نيز قادر خواهند هاو شركت

ي دولتي و خصوصي هادسترسي به سرمايه براي شركتة هزين ،در اين شرايط ببرند.
  كرد. به رقابتي شدن بازار مالي خواهد زياديشود كه كمك مي هماهنگ

تواند كه مي استي خارجي در مناطق آزاد كشور هابانك افزايش تعداداقدام ديگر، 
  ]75[بانكي مناطق آزاد كشور باشد. نظامضاي رقابتي در فگامي مؤثر براي ايجاد 
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  ي بيمههاشركت )2
 ي، در سطح بسيار پايينتوسعهر مقايسه با كشورهاي درحالحتي د ،ايران ةبازار بيم
بخش خصوصي در نداشتن و مشاركت نبودن ضر اد. متأسفانه در ايران، حقرار دار

 نبودخدمات بيمه از راه چند شركت دولتي با ظرفيت محدود و  ةبازار بيمه و عرض
و  بالقوهبا توجه به ظرفيت (بيمه در جامعه  ذنفو توسعه و است كهشده  سببرقابت، 

 ةنامانتظار نباشد. براساس آييندر حد  )توسعهكشورهاي درحال در مقايسه با ديگر
 تأييدبا كه يابند ي بيمه اجازه ميهابيمه، شركت يهاهگذاري مؤسسجديد سرمايه

صنعتي،  يهافني) خود را در طرح ة(ذخير ةسرماي %10مركزي ايران تا  ةبيم
تخصصي،  ةكميت ،گذاري كنند و بدين منظورسرمايه، كشاورزي، ساختماني يا خدماتي

 بهي بيمه مجاز هاكه شركترا نيز يي هاايط و حدود سوددهي فعاليتشر
در صورت تعيين يك رقم مشخص،  .اعالم كرده است در آن هستند،گذاري سرمايه

يي كه كمتر از ميزان مصوب هاي بيمه در فعاليتهاي شركتهاسرمايه گذاري
 گريزيخطر ت يافتندش تواند سببمي سوددهي دارند، ممنوع خواهد بود كه اين امر

  ]64و77[.شودپذير ي خطرهاسرمايه گذاري ةمديران و احتراز آنان از ورود به عرص
ي توليدي هاساير مؤسسه همانندتوانند نميي بيمه هاحقيقت آن است كه شركت

خود را  هبايد وجو ،گذاريافزون بر سرمايه هابلكه اين شركت ،كنند گذاريسرمايه
خسارت ايجاد  منابع مختلف تخصيص دهند كه در صورت بروز حوادث و هبري وط

بنابراين،  ترين زمان ممكن انجام دهند.را در كوتاه بتوانند موارد مورد تعهد خود
گذاري در سرمايهدر  هامنيت و جاذبنبود  و اعتماديبيكسادي، و  يرونقبي سبببه

ي بيمه هاو سرعت نقدشوندگي سرمايه، شركت بازده نبودن ازن ئطممبازار سرمايه و 
نگهداري  يبانك ةصورت سپردي از وجوه خود را بهبيشترسهم كه دهند ترجيح مي

  كنند.
توانند از محل ذخاير فني، مي ،گذاريسرمايه ةنامي بيمه بنا به آيينهاشركت

ي هانامهمهمدت و بيي بلندهانامهگذاري كنند ولي به سبب سهم اندك بيمهسرمايه
ي هاگذاريذخاير فني در سرمايه گيريكارهسرمايه صنعت بيمه، امكان ب عمر در سبد
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ي الزم هاافرادي را با تخصص ،ي بيمههامدت نيست. مورد ديگر اين كه شركتبلند
كه اين امر  اندنكردهتحليل بازارهاي مالي و سرمايه، جذب يا هدايت و راهبري  براي

ي فروش بيمه هاي بيمه (كه شبكههان متخصصان شركتايمارتباط منسجم  مانع از
  .شده است هاشركتاين گذاري ) و واحدهاي سرمايهدهندگسترش ميرا نامه 

  :شودميم سيگروه اصلي تقبه دو  ،گذاري صنعت بيمهمشكالت سرمايه
  

  ايم)ختهطور جداگانه به آن پرداكه به(مشكالت موجود در بازار سرمايه   الف)
طور خالصه بها موارد زير راز آن ميان، مشكالت موجود در صنعت بيمه كه   ب)

  يم:ربنام ب يمتوانمي
  

 گذاري ي سرمايههاوظايف در مديريتنادرست گذاري و ايفاي ضعف سياست
  .صنعت بيمه

 ي علمي و دانشگاهي با صنعت بيمههادار ميان قطبانبود ارتباط معن.  
 ي بيمههامحاسبات حسابداري شركتدر انجام يح صح ةنبود روي.  
  براي  ي بيمههاكردن شركتانگيزهبي درنقش منفي نظام مالياتي

  ي اقتصادي.هاگذاري و فعاليتسرمايه
 هاي مشخص استفاده نكردن از راهكارشده و تدوين كارنگرفتن راهبردهايبه

  .ي بيمههاشركت در هبهينه از تخصيص وجو ةاستفاد براي ريزيبرنامه
  

 نشانةخود  )از موانع و مشكالت جدايگذاري صنعت بيمه (سرمايه ةنحو
ي هادر صورت يمتوانرا مي امراين  داليلگريزي مديران صنعت بيمه است. خطر

ي هاسپرده نسبت به) موجوديري (داي ديهاحجم زياد سپرده درو مالي صنعت بيمه 
  ]78[. ابيمبيگذاري) ديداري (سرمايه غير

  
  صندوق بازنشستگي )3

 مقررات داراي رسيد،به تصويب  1345 سال دركه دومين قانون استخدام كشوري 
براي بازنشستگي كارمندان دولت بود. (نسبت به قانون قبلي) تري تر و جامعكامل
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 مثالً در اين قانون نيز، اصالحات گوناگوني وارد شده است. سال گذشته 35البته طي 
با  اين صندوق بايد صندوق بازنشستگي، 1354سالمصوب ة اساسنام هبنا ب
نباشد. اما متكي ي دولت هاو به كمك عمل كندتعهداتش  بهگيري از منابع خود بهره
، به به وجود آوردخودكفايي صندوق  برايبسيار زيادي  موانعاين مقررات،  نشدن اجرا

 ةاتكاي آن به بودجميزان و  هايكسر ،گذردن ميآسال كه از عمر  كه هر طوري
  ]79[ شود.خود دور مي نخستاز هدف  ،شود و در واقعدولت بيشتر مي
دريافتي در  هاييكسر ناهماهنگي يس سازمان بازنشستگي،ير ةبنا به گفت

تصويب قوانين و مقررات مغاير با اصول  وگذشته و نيازهاي پرداخت در زمان حال 
گري (مانند بازنشستگي پيش از اي و نظام بيمهي بيمههااقتصادي صندوق ةادار

از  ،قبليگذاري مناسب وجوه دريافتي برداري و سرمايهبهره نبودهمچنين،  وموعد) 
يكي از  بنابراين، ]80[ آيند.داليل بحران فعلي صندوق بازنشستگي به شمار مي

ه و منابع كارگيري وجوهگذاري و بي اصلي خروج صندوق از بحران، سرمايههاراه
  ي اقتصادي پرسود و پربازده است.هامالي صندوق در فعاليت

ي هادهد كه در كشورهاي صنعتي پيشرفته، صندوقنتايج يك پژوهش نشان مي
ي هاگذاري در بخشمنابع مالي خود را به سرمايه %80حدود  بازنشستگي و بيمه،

ر سرمايه و ضعف مديريت بازانيافتن دهند، درحالي كه تكامل اقتصادي اختصاص مي
از منابع  بخش بزرگيسبب شده است كه  ،در ايران هاو ساختار داخلي اين صندوق

مانند ي مولد (هاگذاريبه جاي اين كه به سوي بازار سرمايه ،هاآن مالي
  ]79[ شود. پذير) هدايت شود، راهي نظام بانكيگذاري خطرسرمايه

و بازنشستگي ايران، اين است كه نهادهاي مشكل اصلي صنعت تأمين اجتماعي 
 ،قل از دولت و با منابع و مصارف روشن، وجود خارجي ندارند و نهادهاي موجودتمس

عمومي و روشن  ةبه بودج هاآن وابستگي وساالري دولتي هستند بخشي از ديوان
و  هادهد كه كارآيي مديريت دارايياز دولت اجازه نمي هاآن بودن مقدار مطالباتن

  درستي تعيين شود.به هاآن يهابدهي
تي دست و پنجه نرم الاجتماعي و بازنشستگي ايران با مشكساختار نظام تأمين

 جديد ساختار تشكيالت دولتي و تشكيل وتشدن، كند كه جداسازي و كوچكمي
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تحقق  به جز ،طلبد. ساختار جديدي بازنشستگي خصوصي را ميهاصندوق گسترش
 يكشور و نيز، ارتقا ةبازارهاي سرماي نوسازيگسترش رفاه عمومي، بايد به هدف 

  ]81[ .امدجنبيحاكميت شركتي 
، هابانك(به ويژه  نهادهاي ماليتوان گفت از آنجا كه بندي كلي ميدر يك جمع

 اثراتي بنيادي بر بازار سرمايه و )يي بازنشستگهاي بيمه و صندوقهاشركت
 بر حاكم طبررسي مقررات وضوابدر اين بخش به  ،پذير دارندرگذاري خطسرمايه

  .پرداخته شد نهادهاي مزبور در ايران

، قانون حاكم بر نظام بانكي كشور، قانون يمگفت هادر مورد بانكگونه كه همان
ي يتسهيالت اعطا ،) است كه بنا به آن1361(مصوب  عمليات بانكي بدون ربا

طور بهاين عقود  گيرد.صورت مي ان به شكل عقود اسالميگذاربه سرمايه هابانك
 ولي ضوابطي در ،كنندپذير منع نميي اقتصادي خطرهارا از فعاليت هامستقيم بانك

يي با سود قطعي هارا به اعطاي تسهيالت به فعاليت هابيني شده كه بانكپيش هاآن
مقولة  بااست تا  هاكبان ويزي برايĤ، دستو اين امر سازدو مشخص مكلف مي

ورود به اين عرصه  محتاطانه برخورد كنند و تمايلي برايپذير، خطر يگذارسرمايه
  نداشته باشند.

مديران صنايع كوچك كارآفرينان و  يهامشكالت و محدوديتدر اين قسمت، 
 اما مشكل اصليمطرح شده است. فعلي بانكي  نظامدريافت تسهيالت اعتباري از  در

 استآن از تحوالت جهاني  نماندعقب ي، سطح پايين خدمات وآيكارنا ،انكينظام ب
 هاآن مديريت ناكارآمد حاكم برو  ي كشورهاساختار دولتي بانك كه دليل اين امر،

مطلوبي است. اين موضوع سبب شده است كه بخش خصوصي از تسهيالت بانكي 
سرازير شود.  ،ولتيي دهاشود و بيشتر تسهيالت بانكي به شركتنبرخوردار 

ايجاد  ،اين مشكل سازيبرطرفبهترين راه  كرديم،طوركه در اين بخش عنوان همان
 ي خصوصي وهابانك ةتوسع اندازي وي در بخش بانكداري، راهبتفضاي رقا

  است. ي در كشورجرخاي معتبر هافعاليت به بانك ةهمچنين، اجاز

اين  واست شده  صادركشور  ي خصوصي درهامجوز فعاليت بانك ،خوشبختانه
افزوده  هاآن بر تعداد ب،مرت و اندكردهغاز آچندي است كه فعاليت خود را  هابانك
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ويژه مديران ي كشور (بههاان بانكديرسازي ممهم ديگر، آگاه ةشود. نكتمي
از راه  نوپاي كوچك و هاپذير شركتاهميت تأمين مالي خطر بارةدر ي دولتي)هابانك
 ةگيري و توسعشكل براي هاي الزم به آنان است تا بتوان به بانكهاآموزش ةارائ

  .بست اميد پذير در آيندهگذاري خطرصنعت سرمايه
 گذاريكه شيوة سرمايه كرديمي بيمه، عنوان هادر بخش مربوط به شركت

 نامةنآيياساس  قبول نيست. بروجه قابلهيچدولتي بيمه در ايران، به يهامؤسسه
از  درصدده كهي بيمه اجازه دارند هاي بيمه، شركتهاگذاري مؤسسهجديد سرمايه

گذاري كنند. اما ضوابطي ي اقتصادي سرمايههاخود را درفعاليت فني) ة(ذخير ةسرماي
 به شدت يافتن تواندميدر نظر گرفته شده است كه  هاگذارينيز، براي اين سرمايه

پذير ي خطرهاسرمايه گذاري ةان و احتراز آنان از ورود به عرصي مديرگريزخطر
 ومدت ي بلندهانامهسهم بيمهبودن به سبب اندك  ،. از سوي ديگرمنجر شود

مدت گذاري بلندامكان سرمايه كشور، ةي عمر در سبد سرمايه صنعت بيمهانامهبيمه
شود كه سبب مي ،راين ام همانطور كه اشاره شد براي اين صنعت مقدور نيست.

نگهداري  هابه صورت سپرده نزد بانك ي بيمه،هااز وجوه مؤسسه ايعمدهبخش 
در ايران اين  ،گذاري شود. البتهسرمايه ةتري از اين وجوه وارد عرصشود و درصد كم

  گريزي مديران صنعت بيمه است.دليل ديگري نيز دارد و آن خطر ،امر
اي جز رقابتي كردن بازار بيمه و ورود يمه كشور، چارهبراي كارآمدتر كردن نظام ب

 ةاجاز ،اين بازار وجود ندارد. اخيراً يا خارجي بهخصوصي داخلي  ةي بيمهاشركت
ي خصوصي در كشور صادر شده و نخستين شركت بيمه خصوصي هافعاليت بيمه

نتظار صنعت بهتري در ا ةنيز، به ثبت رسيده است. اميد است با تداوم اين روند، آيند
  بيمه كشور باشد.

و  قوانين بازنشستگي در ايران به ،ي بازنشستگيهامربوط به صندوق بخشدر 
ي هاصندوق يهاو دشواري هاشده و ضعف اشاره ،تحوالت آن تا زمان حاضر

  .مطرح شددر آن بازنشستگي كشور 
  ند از:اعبارت ،گذاريسرمايه زمينةدر  هابيشتر موانع و مشكالت اين صندوق
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 زيادي(به سبب  گذاريسرمايهبراي  هااين صندوق وجوه تحت اختيار كمبود 
اختيار  مناسب وجوهي كه قبالً درناگذاري هاي بازنشستگي و سرمايهپرداخت

  )است بوده هااين صندوق
 هاضعف مديريت اين صندوق  
 ساختار دولتي  

  
حل خروج اين راه ،ي بازنشستگيهاسازي صندوقخصوصي ،بخشدر اين 

ويژه گذاري بهي سرمايههااز بحران مالي و حضور بيشتر در عرصه هاصندوق
  است. عنوان شدهپذيرگذاري خطرسرمايه

  
  ايجاد ثروت ةانگيز

 ةپذير وجود انگيزگذاري خطررگذار بر موفقيت صنعت سرمايهاثيكي از عوامل مهم 
گونه تمايل و اين انگيزه، هيچچون بدون وجود  در آن است،و ايجاد ثروت سودآوري 

وجود نخواهد  ،اين صنعت است ةتجاري كه الزم زيادتوجيهي براي پذيرش خطر 
وجود  كسب منافع بيشتر، وسودآوري  ةترويج انگيز گيري وشكل نيازشيداشت. پ

تمايل به سودآوري در  كه حساسيت وچرا  ساختاريافته است،و  بخش خصوصي قوي
ميزان پذيرش خطر و  بنابراين،و  استبيشتر از بخش دولتي و عمومي به مراتب  ،آن

، بيشتر سوي اين بخش خصوصيپذير از گذاري خطردر صنعت سرمايه مشاركت
  است.

شد) و  تردولتيدر كشور ما به سبب ساختار دولتي اقتصاد (كه پس از انقالب 
ي هااز انواع رانت از اقتصاد كشور كه هشتاد درصددولتي بر بيش از  شتسلط بخ

ه و نقش و شدشدت ضعيف و ناتوان هبخش خصوصي ب ؛برخوردار است اقتصادي نيز
سازي و اقتصاد كشور نداشته است. روند خصوصي ةقبولي در عرصلاباثرگذاري ق

تبليغات زيادي  كه چند سالي است ،ي دولتي به بخش خصوصيهاواگذاري شركت
قبولي توفيق چنداني نداشته و از سرعت قابل در عمل ،گيردروي آن صورت مي

 نبودي واگذار شده نيز به سبب هاشركت ،برخوردار نبوده است. از سوي ديگر



  267   ---------  گذاري خطرپذير در ايرانصنعت سرمايه هايفصل پنجم: زيرساخت

ده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

 

و مشكالت ديگر، سودآوري و پيشرفت نادرست مديريت  ،زيرساختارهاي حمايتي
و  سودآوري ةداشت كه انگيز ظارتوان انتنمي، ي. در چنين وضعيتاندچنداني نداشته

 ةدر كشور نهادينه شده باشد. نهادينه و فراگير شدن فرهنگ و انگيز جاد ثروتاي
 كهيعني همان بخش خصوصي است  ،خود ويژةسودآوري، نيازمند بستر و محيط 

  مهيا نيست.ما در كشور  فعالً
ي فرهنگي كشور ما قناعت و راضي بودن به وضع هادر ارزش از سوي ديگر،

 آيد.شمار ميهب ناپسند امري كسب سود بيشتر اندوزي وشده و ثروتتحسين موجود
و اشعار و مطالب فراواني است كه در ادبيات سنتي  هاالمثلاين مدعا، ضرببر شاهد 

تمايل عموم مردم به انجام  چنين فرهنگي، ةه است. نتيجآمد و مدرن اين كشور،
ي هاو احتراز از فعاليت )ينبا سود پاي (هرچندخطر ي اقتصادي مطمئن و بيهافعاليت

رپذيري از فرهنگ عمومي، يثتأگذاران داخلي نيز با سودآور و پرمخاطره است. سرمايه
و سود كم و مطمئن را به سود هنگفت ولي  هستندگريز كار و خطربه شدت محافظه
و ورم تگذاران به سبب وقتي اين سرمايه ،دهند. از سوي ديگرپرخطر ترجيح مي

ساختمان و  مانندخطر (يي بيهاگذاري در حوزهتوانند با سرمايهاقتصادي ميثباتي بي
در سال) كسب  پنجاه حتي تاتوجهي (سود قابل )سازي و خريد و فروش امالكبرج
  ماند.نميپذير گذاري خطرديگر هيچ توجيه عقالني براي سرمايه ،كنند

كمك  تكنولوژي ةزايي و توسعلكارآفريني، اشتغا پذير به رشدگذاري خطرسرمايه
ان دولتي صنعت گذارسياستنبايد سبب شود كه دولت و  ،ولي اين امر ،كندمي

و با محصور كردن آن در  وابسته كنندي دولتي هاپذير را به بودجهگذاري خطرسرمايه
 ةيزرقابت و انگهاي زمينهي افراطي، هاو حمايت هاي دولتي يا با دخالتهاسازمان

در پايان  امريچرا كه تحقق چنين  ،در آن تضعيف كنندو ايجاد ثروت را سودآوري 
  پذير خواهد انجاميد.گذاري خطرصنعت سرمايه شكستبه سقوط و 
  ارجيپذير خي خطرگذارسرمايه

گذاران خارجي در هر صنعتي، نقشي ي خارجي و فعاليت سرمايههاسرمايه ورود
پذير نيز، از گذاري خطرو صنعت سرمايه ردر آن صنعت داكننده درگذار و تعيينيثتأ
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پذير دركشورهاي مختلف گذاري خطر. بررسي وضعيت سرمايهيستن جدااين امر 
پذير ارتباط تنگاتنگي با گذاري خطرسرمايه ةتوسع كه تقويت و دادنشان 
 پذير موفقگذاري خطرسرمايه ةگذاري خارجي دارد و كشورهايي در عرصسرمايه
و از  اندردهگذاري خارجي باز گذااند كه درهاي اقتصاد خود را بر روي سرمايهبوده

 ،برعكس .اندهكرداستقبال اي شده، به نحو حسابپذير خارجيگذاران خطرسرمايه
اند كه به نام حمايت كشورهايي در اين عرصه شكست خورده يا با مشكل مواجه شده

براي  يو موانع غيرمتعارف هالي، محدوديتگذاران و صنايع داخاز سرمايه
 ديگران ةسرماي تجربه و دانش و خود را از ده وكرگذاران خارجي ايجاد سرمايه

 ، تضعيف پيوندها وهااز ديگر نتايج مستقيم اين محدوديت اند.محروم ساخته
اري و گذالمللي سرمايهي خارجي و بينهانهادها وشبكه ،هاارتباطات با شركت

  است. جهانيهمچنين كاهش دسترسي به بازارهاي خارجي و 
 غيرمستقيمگذاري سرمايه به دو شكلمعموالً  ،گذاري خارجيسرمايه

 گيرد كه درصورت مي 108(FDI)مستقيم خارجيگذاري سرمايه و ١٠٧(FPI)خارجي
  .پردازيممي هاآن از ادامه به بررسي هريك

  
 (FPI)ارجي خ غيرمستقيمگذاري سرمايه )1

 در آنخارجي است كه  سبد سرمايةگذاري سرمايه گذاري،اين نوع سرمايه نام ديگر
 اين حالت، در .خرندبورس مي در را اوراق قرضه گذاران خارجي سهام وسرمايه
 ايمسئوليت مالي و ردندا ينقش مستقيم واحد توليدي ةادار در گذار خارجيسرمايه

ار بودن آن است. رّگذاري، فويژگي اين نوع سرمايه ترينمهم .نيستنيز، متوجه وي 
با فروش سهام يا اوراق بهادار  تواندميگذار خارجي هر لحظه به عبارت ديگر، سرمايه

در شرايطي كه  ،. در نتيجهسازدمنتقل  ديگرياش را به كشور خود و يا كشور سرمايه

                                                      
 

107- Foreign Portfolio Investment (FPI) 

108- Foreign Direct Investment (FDI) 
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ركود شود و يا  ةرد دوروايا وضعيت اقتصادي كشور ميزبان رو به وخامت گذارد و 
گذاري به سرعت از كشور نوع سرمايه سطح بازدهي سرمايه كاهش يابد، معموالً اين

 مينابساماني اقتصادي در اين كشور  تشديدسبب  ،و اين امر ودشمي ميزبان خارج 
مشاهده  1997در سال و سيا آدر بحران جنوب شرق  ،بارز اين اتفاق ةد. نمونوش
تواند به رونق بازار بورس و گذاري ميوي ديگر، اين نوع سرمايهاما از س .]75[شد

گذاري (سازوكار خروج) را از سرمايه جو روند خرو ندكشور ميزبان كمك ك ةسرماي
آسان پذير داخلي يا خارجي گذاران خطراعم از سرمايه ،گذارانسرمايه همةبراي 
  .سازد

  
  (FDI) گذاري مستقيم خارجيسرمايه )2

دولتي يا خصوصي از كشوري به  ةگذاري مستقيم خارجي، انتقال سرمايسرمايه
ي اقتصادي است، به هابرداري مستقيم از آن در فعاليتبه منظور بهره ،كشور ديگر

نقش مؤثري داشته  نحوي كه طرف خارجي در مديريت فعاليت اقتصادي موردنظر،
  ]82[باشد. 

شود كه الزم گونه تعريف مياين يشترب ،گذاري مستقيم خارجيدر ايران، سرمايه
وليت مالي و ئگذار خارجي حضور فيزيكي داشته باشد و با قبول مساست سرمايه

طور واحد توليدي را نيز به ةزيان، احتماالً راهبري و ادار و پذيرش خطر در سود
طور مستقيم در اجراي گذار به. به اين ترتيب، سرمايهبگيردمستقيم در دست 

  ]75[ .مؤثر دارد يي توليدي، نقشهافعاليت
گذاري گذاري جديد، سرمايهصورت سرمايهتواند بهمي ،گذاري مستقيمسرمايه

آن باشد.  نظارتي تحت هااز درآمدها و يا وام از يك شركت مادر يا شركت دوباره
جايي سرمايه هبگذاري، آن است كه صرفاً يك جااين نوع سرمايه ويژگي آشكار

حضور  و بازاريابي و يي مديريتهاتجربيات و مهارت بلكه انتقال تكنولوژي، ت،نيس
كه ممكن است اهميت آن براي كشور  دارددر بازارهاي جهاني را نيز، به همراه 

گذاري مستقيم، كشور و يا باشد. در سرمايهبيشتر پذيراي سرمايه، از ورود سرمايه 
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پذير شركت توليدي و يا تجاري كشور سرمايه گذار مسئوليت امور ماليشركت سرمايه
گذار محسوب جزو وظايف شركت سرمايه ،را به عهده دارد و اداره و راهبري شركت

  ]83[ .شودمي
ي مستقيم هاگذاريشود كه سرمايهبا توجه به مطالب باال، اين نتيجه حاصل مي

در هنگام بروز ركود در  ،ر. به عبارت ديگنيستندار و چندان فرّ هستندپايدار  ،خارجي
بلكه در  شوند،نه تنها از كشورخارج نمي هاگذارياين نوع سرمايه كشور ميزبان،

نند. كفعاليت مطلوب، آن كشور را در خروج از بحران و ركود ياري ميداشتن صورت 
شدن روند جهاني درمهمي گذاري خارجي كه نقش سرمايه طوركلي، آن بخش ازبه

گذاري مستقيم گذشته ايفا كرده، مربوط به سرمايه ةويژه طي دو دهد، بهاقتصا
رود و نقش مؤثري يكي از ابزارهاي اصلي جهاني شدن به شمار مي كهاست  خارجي

انتقال تكنولوژي و المللي شدن توليد مانند بين ،شدندر فعاليت ساير ابزارهاي جهاني
پذيرش خطر و دخالت  مستلزمپذير، گذاري خطراز آنجا كه مفهوم سرمايه ]26[دارد. 

گذاري سرمايه بنابراين،پذير است، ت و مديريت شركت سرمايهلكيما گذار درسرمايه
 گيرد وصورت مي گذاري مستقيم خارجيسرمايهقالب  در بيشترپذير خارجي خطر

 گذاريمايهاين نوع سرو  گذاري خطرپذيرسرمايهپيوندهاي زيادي ميان  اشتراكات و
  وجود دارد.

 ةي خارجي در ايران به دو دورهااز نظر تحليل تاريخي، دوران سرمايه گذاري
  :شودمياصلي تقسيم 

  
  گذاري خارجي در ايران قبل از انقالب اسالميسرمايه )الف

 زير ةي خارجي در ايران قبل از انقالب اسالمي به سه دورهاگذاريدوران سرمايه
  :شودميتقسيم 

  
 تي كه بيشتر دوران قاجار و اعطاي امتيازارقراردادهاي استعما ةدور 

  .گيردي خارجي را در بر ميهاانحصاري به اتباع و دولت
 1310در سال  هاپس از تصويب قانون تجارت و ثبت شركت ةدور.  
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 ي خارجي در سال هاپس از تصويب قانون جلب و حمايت سرمايه ةدور
1334. ]82[  

  
 و هاتگذاري خارجي در ايران به شكل اخذ امتياز دولسرمايه نخستي هاانجري

استعماري  ةكه اين قراردادها غالباً جنباست بوده  از حكام ايران يا افراد خارجي
. هستند . . .قراردادهاي رويتر، دارسي، شيالت شمال و  از آن،نمونه  چنداند. داشته

گيري يك فرهنگ ناخوشايند نسبت به سبب شكل ،عملكرد استعماري اين قراردادها
  گذاري خارجي در كشور شده است كه تاكنون نيز، ادامه دارد.سرمايه

گذاري خصوصي ، جريان سرمايههابا تصويب قانون تجارت و قانون ثبت شركت
ترين حركت در خصوص جلب در كشور آغاز شد كه هنوز هم ادامه دارد. مهم

ي خارجي در سال هاتصويب قانون جلب و حمايت سرمايه ي خارجي،هاسرمايه
. پس از تصويب اين قانون، ميزان است 1335آن در سال  ةنامو آيين 1334
گذاري خارجي در ايران افزايش يافت و اين روند با افزايش درآمدهاي ارزي و سرمايه

  ]75 و 84[ت گرفت. دالمللي شاستحكام پيوند بازارهاي داخلي و بازارهاي بين
  

  جي در ايران پس از انقالب اسالميگذاري خارب) سرمايه
ي خارجي (مصوب هاي قانون جلب و حمايت سرمايههاترين ويژگييكي از مهم

گذاري اين است كه به موجب آن برگشت اصل و منافع حاصل از سرمايه )1335
د برخي است. اجراي اين قانون به سبب وجو شدهخارجي از طرف دولت تضمين 

اين  ،مثالًآميز نبود. و موفقيت شددر عمل با اشكاالتي مواجه  ص و مشكالت،ينقا
ل يي خارجي از يك مجراي قانوني خاص، قاهاسرمايه ةقانون الزامي براي ورود هم

ي خارجي از هابا ورود سرمايه ،بدين ترتيب نشده و آن را امري اختياري دانسته است.
و هيچ گونه  شدگذاري خارجي از دست دولت خارج همجاري مختلف، مهار سرماي

وجود نداشت. اين روند تا قبل از پيروزي  هاآن نظارتي بر كيفيت كار و فعاليت
  ]82[. انقالب اسالمي ادامه داشت

بيشتر  با پيروزي انقالب اسالمي و ملي شدن بسياري از واحدهاي توليدي،
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ه دولت ايران از كشور خارج شدند. گذاران خارجي با واگذاري سهام خود بسرمايه
اول توسعه،  ةوقوع جنگ، تا آغاز برنامو شرايط حاكم بر جامعه  ةهمچنين، به واسط
، شده آمارهاي منتشر ]75[گذاري خارجي مورد توجه قرار نگرفت. استفاده از سرمايه

ز ي پس اهادر سال ،ويژهه گذاري خارجي بسرمايه ةنشان دهندة كاهش قابل مالحظ
ميلي، حگذاري خارجي در ايران در دوران جنگ ت. سرمايهاستانقالب اسالمي 

اول  لةپنج سا ةي بعد از پايان جنگ تحميلي و دوران برنامهاو در سال شدمتوقف 
يني برخوردار بود. در ي) از ميزان بسيار پا1368-1372( توسعه اقتصادي و اجتماعي

گذاري تاكنون نيز، سطح سرمايه و تصادياق ةاول توسع ةي پس از برنامهاسال
حجم  ]82[تر بوده است. توجهي كمطور قابلخارجي همواره از ميزان مصوب آن به

بسته بودن و جدا بودن آن از فرآيند  ةنشان ،گذاري خارجي در ايرانبسيار كم سرمايه
  .استجهاني اقتصاد 

كه طي چند سال  خارجي ةذكر اين نكته ضروري است كه بيشترين حجم سرماي
به شكل  هاكه اين سرمايه استمربوط به بخش نفت  گذشته وارد كشور شده است،

وارد كشور شده است. با توجه به اين نكته كه در  ،متقابل خريدقراردادهاي 
گونه خطري قراردادهاي خريد متقابل در صنعت نفت كشور، طرف خارجي هيچ

ة حوز جي ازاگاز استخر را از محل نفت وآورده  ةو اصل و فرع سرماي پذيردنمي
 توان گفتمي كند،ي ديگر دريافت ميها، از حوزهكافي نبودنموردنظر و در صورت 

به طريق اولي، . شودمحسوب نميگذاري مستقيم خارجي سرمايه ،كه اين قراردادها
وجه، هيچرا ندارند و به پذيرگذاري خطرو مشخصات سرمايه هااين قراردادها ويژگي

  پذير خارجي دانست.گذاري خطررا سرمايه هاآن تواننمي
اقدام به  گذاران خارجي،جلب سرمايه برايپس از پايان جنگ تحميلي، دولت 

در جذب  طي ساليان گذشته د. اما اين مناطقكرايجاد مناطق آزاد تجاري 
  ]75[ .اندگذاران خارجي موفقيت چنداني نداشتهسرمايه

ق و يتشو براي، انجام اقدامات اصالحي ياد شدهو مشكالت  هابه ضعفبا توجه 
آن ه ب ط و قوانين مربوطابتجديد نظر در ضو گذاري خارجي در ايران وتقويت سرمايه
ي فراوان، قانون هاقوسو و كش  ها. در همين راستا، پس از بررسيضروري بود
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قانون تشويق و حمايت « سوم بهوگذاري خارجي در ايران مجديد سرمايه
عطفي در  ةنقط هك شدو قطعي  يرسم ،1381خردادماه در  »گذاري خارجيسرمايه

  است. گذاري خارجي كشورتاريخ سرمايه
  

  گذاري خارجيشويق و حمايت سرمايهبررسي قانون ت
قانون «جايگزين قانون قبلي يعني  »گذاري خارجيقانون تشويق و حمايت سرمايه«

قانون جديد،  شده است. 1334 سال مصوب »ي خارجيهارمايهجلب و حمايت س
و اگر اين مصوبه  ل نشده استئقاداران ايراني و خارجي گونه تمايزي ميان سهامهيچ

گذاري مستقيم سرمايهل در امر جذب حوتواند موجب تميبه درستي به اجرا درآيد، 
متولي و مسئول جذب  )قبليبنا به اين قانون (مشابه قانون در ايران شود.  خارجي
ي اقتصادي و فني هاگذاري و كمكي خارجي در كشور، سازمان سرمايههاسرمايه

  ايران (وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي) است.
  :اند ازعبارت ،مطرح در قانون جديد مهمنكات برخي از 

  
 قانون قبلي)گذاري خارجي (نسبت به ي مجاز سرمايههافعاليت ةگسترش حوز  
 ي خارجي مشابه هاگذاريي قانوني و حقوقي در سرمايههامحدوديت يبرقرار

  .با قانون قبلي
  مانند خريد دانش فني و  ،خارجي ةاشكال ديگري از سرماي كردناضافه

 يشركا از سويوام و اعتبار) اعطايي يا تضمين شده تسهيالت مالي (
  .خارجي

 عنوانبهتوانند مستقيم و به نام دولت خارجي نمي يهادر قانون جديد، دولت 
، ليكن در صورت مشاركت غير مستقيم و يا باشندگذار مشمول قانون سرمايه

گذار همانند سرمايه هاآن احراز چنين وضعي (برخالف قانون قبلي) با
قانون جديد  4 ةدر ماد زمينه،خصوصي خارجي رفتار خواهد شد. در اين 

خصوصي  ،ي دولتي خارجيهاگذاري شركتت كه سرمايهاس آشكارا آمده
  شود.تلقي مي
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 ي هاالمللي از حمايتي بينهاو سازمان هاي خارجي مؤسسههاگذاريسرمايه
بيشتري از اشخاص  ةمجموعبه اين ترتيب شود ميمند اين قانون بهره

 نون خواهندي قاهاحقيقي و حقوقي خارجي واجد شرايط استفاده از حمايت
  .بود

 گذار خارجيحقوق قانوني بيشتر به سرمايه اعطاي تسهيالت و.  
 ي حقوقي استاندارد و هاايجاد فضاي مساعدتر حقوقي از نظر قوانين و رويه

مهلت تقاضاي جبران بر با افزودن  ،ي رفع اختالفاتهااتكا و روشقابل
نامه تقصورت موافدر (المللي داشتن مراجع داوري بين خسارت و منظور

در كنار مراجع داوري  )گذارري با دولت متبوع سرمايهذاگسرمايه ةدوجانب
 برايگذاران خارجي ي بيشتر براي سرمايههافرصت داخلي و ايجاد امكانات و

  ي احتمالي.هاو نيز دريافت غرامت هاآن رسيدگي به اختالفات و حل و فصل
 برخالف قانون قبلي، در اين  .ه خارجيسرماي ةبيم بارةانعطاف بيشتر در

گذار توانند جانشين سرمايهي بيمه دولتي خارجي نيز، ميهامؤسسه ،قانون
در چارچوب ضوابط حاكم بر  هاآن ليكن چگونگي رفتار با ،شوندخارجي 

  ]82[.گيرداشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي خارجي قرار مي
  

خارجي در ايران، افزون بر قانون تشويق و  گذاري مستقيمسرمايه زمينةاما در 
رگذار يثتأات ديگري نيز، وجود دارند كه رگذاري خارجي، قوانين و مقرحمايت سرمايه

غير از ( گذاري مستقيم خارجيسرمايهات مهم ناظر بر جذب رهستند. قوانين و مقر
  اند از:عبارت گذاري خارجي)قانون جديد سرمايه

  
در امور  هاو مؤسسه هاسي كه دادن امتياز تشكيل شركتقانون اسا 81اصل  .1

ممنوع  كامالًمعادن و خدمات به خارجيان را  ،كشاورزي ،صنعتي ،تجاري
 ي پس از انقالب موجب ابهام در جذبهاداند. اين اصل طي سالمي

اين بوده كه اميد است با تصويب قانون جديد گذاري مستقيم خارجي سرمايه
  يان رفته باشد.ابهام از م
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كند در صورتي كه يك شركت خارجي كه تصريح مي هاقانون ثبت شركت .2
شعبه يا نمايندگي خود به امور تجاري و صنعتي در ايران  يقرطبخواهد از 

دفتر خود را  ،هابايد ضمن تسليم اظهارنامه به دفاتر ثبت شركت حتماً ،بپردازد
ي خارجي در ايران پس از هادر عمل ثبت شركت ،ثبت برساند. البتهه ب

رود با تصويب قانون جديد و مي انقالب با مشكل مواجه بوده است كه اميد
  ]85[شده باشد.  برطرفآن، مشكل  ةنامآيين

  
تواند در جلب مي هاتشكيل كنسرسيوم سازيآسانقانون تجارت نيز، با تجويز و 

را يي هاكنسرسيومي تجاري هادر مواردي مجموعه گذاري خارجي مؤثر باشد.سرمايه
قانون  )ي مدنيها(مثل مشاركت .كه شخصيت حقوقي ندارنددهند تشكيل مي
و اشكال مختلف آن را معرفي كند. در  درا به رسميت بشناس اين مواردتجارت بايد 

ود ندارد و تنها در مقررات جقانون تجارت ايران، شركت مادر و شركت وابسته و
ي خارجي در مناطق آزاد به آن اشاره شده است و قانون هاشركت يهاهشعب برپايي

نكرده  ارائهه و شركت تابع هيچ تعريفي از شركت مادر، شركت وابست ،تجاري ايران
  ]86[. است

دو اشكال اساسي  ،گذاري خارجيسرمايهرابطة با اقتصاد ايران درسطح كالن در 
 بارةاي كه درر آزاد است. در بررسييكي اين كه بسته است و ديگري اين كه غي دارد:
 از جملةباز بودن اقتصاد كشورهاي مختلف جهان صورت گرفته، ايران  ةدرج

 ايران .ستبيشترين سقوط را داشته ا 2003تا  1970 ةكشورهايي است كه طي دور
در حالي كه در  قرار داشت، 18يا 17 تبةدر ميان كشورهاي جهان در ر 1970در سال 

اگر ما  ،سقوط كرد. به اين ترتيب 109 ةكشور جهان به رتب 121ميان در  2003سال 
كشوري است كه  ،دنيا تلقي كنيم، ايران خود ةكشور آخر را جزو كشورهاي بست 20

، مراكز بزرگ اقتصادي دنيا يهابررسياقتصاد آن كامالً بسته است. براساس نتايج 
آن هم  اقتصاد ت باز شدنسرع كهايران يك كشور بسته است  ،مانند بانك جهاني

  بسيار كند است.
زادي عمل فعاالن آو  استدوم اين كه اقتصاد ايران يك اقتصاد غيرآزاد  ةمسئل
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نشان  هازدايي دارد. بررسياقتصاد ما احتياج به مقررات. اقتصادي در آن كم است
فقط را دارد و  151 ةرتب كشور جهان، 154در ميان  2002ايران در سال  دهد كهمي

 امرتر از ايران قرار دارند. اين ينيشمالي و سودان پاكره كشورهايي همچون عراق،
اخير، اقتصاد  يهاكه اقتصاد ايران به شدت غير آزاد است. در بررسي آن است ةنشان

اقدامات  ي است، چراكهبينپيشقابل است كه امرييافته  ارتبه ارتق 7ايران حدود 
ي خارجي، ثبات نرخ هاگذاري، سرمايههاقوانين ماليات ةميناندك صورت گرفته در ز

ارز و بهبود بازارهاي مالي، سبب چند رتبه ارتقا شده است. ولي كشور ما همچنان 
و  هستند. كشورهاي قرمز، كشورهاي به شدت بسته استجزو كشورهاي قرمز دنيا 

ي كه در يهابررسي نا بهندارد. ب در اين اقتصاد بسته و غير آزاد، رقابت وجود ،تاًبيعط
كشور دنيا آخرين رتبه را  54، ايران در ميان صورت پذيرفتهمورد توان رقابتي ايران 

كه قدرت رقابتي اقتصاد ايران پايين  ة آن است. اين مسايل نشانه استكسب كرد
تر باشد، قدرت هرچه قدرت رقابتي پايين ،انجام شده يهااست. براساس بررسي

  تر است.سرمايه خارجي هم كمجذب 
قانوني و تصويب  ةاضافه كردن چند ماد، گذاري خارجيسرمايه ةمسئل براي حل

يكي از شروط  بلكه نيازمند تغيير نگرش است. ،كافي نيستمجلس و شوراي نگهبان 
گذاري خارجي در هر كشوري، وجود بستر مناسب فرهنگي در آن اصلي جذب سرمايه

گذاري خارجي در ايران هميشه با فرهنگي براي سرمايه ةنه، زمين. متأسفااستكشور 
 ةتا حدودي سابق ،اين امرهمانطور كه اشاره شد مواجه بوده است.  بدگمانينوعي 

مانند قراردادهاي  ،گذاري خارجي در ايرانسرمايه نخستي هاتاريخي دارد. جريان
سابقه تاريخي و اين قراردادها  بنابراين .انداستعماري داشته ةرويتر و دارسي جنب

پس از  است. ايجاد كردهگذاري خارجي نسبت به سرمايه يناخوشايندفرهنگي 
تي شدن ولبسياري از واحدهاي اقتصادي، د پيروزي انقالب اسالمي با ملي شدن

اقتصاد و تسلط نگرش چپ در اقتصاد، وقوع جنگ تحميلي و ترويج تفكرات افراطي 
 ت يافت و موجب شدشداين مسئله م توطئه از سوي بيگانگان ستيزي و توهبيگانه

در عموم مردم شكل گذاران خارجي نسبت به سرمايهعميق نگرش منفي  كه يك
. تغيير و اصالح اين ذهنيت منفي (كه اهميت آن كمتر از تصويب قانون جديد گيرد
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فرهنگي  انگذارسياستن و عزم جدي مسئوال )گذاري خارجي در ايران نيستسرمايه
  طلبد.كشور را مي
اي و پذير به صورت حرفهگذاري خطرسرمايه ةكه در كشور ما سابق يياز آنجا

پذير بومي شكل نگرفته است، گذاري خطرمتشكل وجود ندارد و هنوز صنعت سرمايه
اين براي گسترش دانش و فرهنگ  ،پذير خارجي در كشورگذاران خطرفعاليت سرمايه

ي بيعرسد. طنظر ميدر كشور كامالً ضروري به آن ةو توسع جادايو همچنين  صنعت
ي الزم براي هاگذاران بدون وجود بستر مناسب و زمينهاست كه فعاليت اين سرمايه

در كشور ما با  ،. خوشبختانهستپذير نيگذاري مستقيم خارجي در كشور امكانسرمايه
گذاري ويق و حمايت سرمايهتصويب قانون تش ،بسترها به ويژه از فراهم شدن برخي

، راه هاخارجي و نيز، دو حركت مثبت يعني تك نرخي شدن ارز و تعديل قانون ماليات
يي همچون هاهموارتر شده است، ولي محدوديت هاگذاريجذب اين گونه سرمايه

اي، بسته بودن و غيرآزاد بودن تعدد قوانين، مقررات دست و پاگير، برخوردهاي سليقه
همچنان  ،گذاري خارجياقتصاد كشور، موانع سياسي و نگرش منفي نسبت به سرمايه

  ]85[ شوند.سد راه اين حركت اقتصادي محسوب مي
، تنها گذاري مستقيم خارجيسرمايههمانگونه كه پيش از اين اشاره شد، در 

ي هاگيرد، بلكه تكنولوژي، تجربه، دانش و مهارتانتقال سرمايه صورت نمي
شود كه گاه اهميت آن، به مراتب بيش از ورود خود سرمايه به يريتي نيز منتقل ميمد

گذاري ي سرمايههاكشور است. از آنجا كه در ايران، تجربة مديريت بر صندوق
اي و نيز، نيازمند مديريتي كامالً حرفه هاپذير وجود ندارد و ادارة اين صندوقخطر

در كشور، براي انتقال دانش  خارجي پذيرخطران گذارسرمايهتخصصي است، فعاليت 
، كامالً ضروري است. فعاليت اين هادر ارتباط با اين صندوق هاآن و تجربة مديريتي

ي الزم براي هاو جاذبه هاگذاران نيز، خواهان رفع موانع و فراهم آمدن زمينهسرمايه
  در كشور است. گذاري مستقيم خارجيسرمايه
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  109رشد صنايع پيشرفته
پذير گذاري خطريكي از نكات بسيار ظريف در روند تحوالت صنعت سرمايه

نحوي ه ب ديگركشورها، همبستگي مثبت آن با تحوالت صنايع پيشرفته بوده است،
، اثر مستقيمي بر رونق و افزايش توجه به 110كه رشد سريع تكنولوژي اطالعات

پذير نيز، به گذاري خطريهرونق سرما ،مطمئناً .پذير داشته استگذاري خطرسرمايه
تكنولوژي  ةموجبات دسترسي كارآفرينان فعال عرصفراهم كردن با  ،خود ةنوب

ي جديد را فراهم آورده هاگيري شركتشكل زمينة به منابع مالي ابتدايي،ت اطالعا
 صنايع پيشرفته، توان نتيجه گرفت كه كمك به رشدبا اطمينان مي ،است. بنابراين

  .تپذير را نيز، در پي خواهد داشأمين مالي خطربهبود وضعيت ت
 فضاي رشد صنايع پيشرفته دركشور فراهم نيست. ،نظراناما به اعتقاد صاحب

 ةي خاصي برخوردارند و توسعهااين صنايع به سبب سرعت باالي تحوالت از ويژگي
يص توجه به نوع تخص دولت با خصوصي دنبال شود.بخش ةبايد براساس توسع ،هاآن

دولت در  ةپذيري بااليي دارند. وظيفتواند وارد صنايعي شود كه انعطاف، نميآن منابع
  .گذاري شده استاين زمينه، حمايت از بخش خصوصي منتخب و هدف

افزارهاي در صنعت نرم اري در صنعت فوالد،ذگاگر دولت به جاي سرمايه
نظام  مانندي الزم آن (هاساختمجبور بود زير  گذاري كرده بود،كامپيوتري سرمايه

تاكنون شاهد  اماوجود آورد. ه ) را نيز، ب…تكنولوژي و  ةمراكز توسع مالكيت معنوي،
ي هازير ساخت نبود ]87[ .ايمتكنولوژي در كشور نبوده ةي توسعهاايجاد زيرساخت

 خوديه تكنولوژي در كشور و فراهم نبودن فضاي رشد صنايع پيشرفته، ب ةتوسع
يكي  ،ها، با فراهم نبودن اين زيرساختسوي ديگرجاي نگراني فراوان دارد. از  ،خود

  شود.كلي منتفي ميير در كشور بهپذگذاري خطراز عوامل رشد صنعت سرمايه
  

                                                      
 

109- High-Tech Industries 
110- Information Technology 
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  گذاريامنيت سرمايه
وجود امنيت اقتصادي و  ،گذاري در هر كشوريسرمايه گونهشرط هرپيش

شود است. اهميت اين موضوع تا آنجا است كه گفته ميگذاري در آن كشور سرمايه
و هر چه  ،بروز ناامني در آن است ،از يك كشور هامهم ترين دليل خروج سرمايه

به جايي  هاسرمايه شود.بيشتر مي هاسرعت فرار سرمايه ،ت ناامني بيشتر باشدشد
ي هاين نشانهي است كه با بروز نخستبيعو ط داردروند كه مطلوبيت بيشتري مي

نجا آگذاري در مطلوبيت سرمايه ،ايناامني سياسي يا اقتصادي در هر كشور يا منطقه
كنند. تر كوچ ميتر و مطلوبيي مطمئنهابه مكان هاو سرمايه ندكميافت  به شدت

گذاري، شديدتر و اين عامل (يعني امنيت) بر مطلوبيت سرمايه تأثيرتوان گفت كه مي
پذير كه گذاران خطرر از ساير عوامل است. اين موضوع در مورد سرمايهتمحسوس

گذاران در معرض خطرهاي تجاري قرار دارند، از اهميت و بيش از ساير سرمايه
پذير گذاري خطري سرمايههاحساسيت بيشتري برخوردار است. از آنجا كه فعاليت

پذير گذاران خطرليت سرمايه، فعاداردديد با پذيرش خطرهاي تجاري ش ي همراهماهيت
اي جز شكست و ناكامي به نتيجه ). . .  از نظر اقتصادي، سياسي و(در مناطق ناامن 

  است. همراه نخواهد داشت و مبادرت به اين كار، در واقع نوعي خودكشي تجاري
نرخ باالي خروج سرمايه از ايران (كه چندين ميليارد دالر در سال تخمين زده 

ي ايراني در برخي از كشورهاي همسايه، هاشركتروزافزون  اندازياهشود) و رمي
گذاري در كشور و توفيق ساير كشورها در دهندة سطح پايين امنيت سرمايهنشان

ي هابستر و زمينه )گذاران ايراني است. وقتي در كشوري (همانند ايرانجلب سرمايه
نيز،  گذاري خارجيق اولي، سرمايهگذاران داخلي مهيا نباشد، به طريفعاليت سرمايه

  درآن كشور پا نخواهد گرفت.
ي مختلف بررسي كرد. هاو ديدگاه هاتوان از جنبهگذاري را ميامنيت سرمايه

  اند از:گذاري، عبارتي امنيت سرمايههافهؤلترين ممهم
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  گذاري از بعد اقتصاديامنيت سرمايه )1
كنندة ميزان امنيت اقتصادي آن كشور ري، تعيينقوانين و ساختار اقتصادي هر كشو

گذاري، در ي اقتصاد ايران از نظر سرمايههااست. در ارتباط با قوانين و ويژگي
در اينجا ضرورت  هاآن طور مفصل مطالبي را بيان كرديم و تكراري قبلي بههابخش

ذار بر امنيت گترين عوامل تأثيرتوان مهمبندي مطالب قبلي ميندارد. از جمع
  گذاري را به شرح زير برشمرد:سرمايه

  

 و ورشكستگي هاشركت قوانين تجارت، تأسيس  
 قوانين مالياتي  
 قانون كار  
 (به ويژه بازار سرمايه) قوانين ناظر بر بازارهاي مالي  
 قوانين و ساختار نظام بانكي و نهادهاي مالي  
 ميزان باز بودن، شفافيت و رقابتي بودن اقتصاد  
 گذاري (سهولت نقد كردن سرمايه)كار خروج از سرمايه ساز و  
 ي تشويقي مالي و غيرههااهرم  

  

ي قبلي نيز گفتيم كشور ما در بيشتر موارد يادشده هاطور كه در بخشهمان
طورجدي گذاري در ايران را بهاي دارد كه اين امر امنيت سرمايهي اساسيهاضعف

  كند.تهديد مي
  

  گذاري از بعد تجاريايهامنيت سرم )2
دانند) نيز مي گذاري (كه گاهي آن را بخشي از امنيت اقتصاديامنيت تجاري سرمايه

آن از ساير  تأثير اي كه اگردارد به گونهگذاري ي بنيادي بر نرخ سرمايهتأثير
 تر نخواهد بود. در اين ميان، دو عنصر مهمي امنيت بيشتر نباشد، مطمئناً كمهاؤلفهم

  اند از:امنيت تجاري عبارت
  

  .انداز مثبت آن در آيندهالف) وجود بازار تقاضا و مصرف گسترده و چشم
  .گذارييهارمس ةكارآمد و قوي در زمين ةبيم يهاوجود مؤسسه  ب) 
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كشور ما در زمينة عنصر نخست وضعيت مناسبي دارد، اما در زمينة دومين عنصر، 
 ةبيم ةبيمه در زمين يها. هنوز مؤسسهدچار ضعف و كاستي شديدي است

اي وارد اين به صورت جدي و حرفهو  رندگذاري برنامه جدي و مشخصي نداسرمايه
سازي اين مشكل، نيازمند توجه ويژة اند. برطرفشاخه از سرمايه گذاري نشده

  .استان صنعت بيمه گذارسياستن و ئوالمس
  
  گذاري از بعد سياسيامنيت سرمايه )3

انداز مثبت سياسي گذاري در هر كشوري، وجود ثبات و چشمنياز رشد سرمايهپيش
اي كه تاكنون نيز پس از انقالب، به سبب تبليغات منفي درآن كشور است. متأسفانه

شدت مخدوش شده گذاران خارجي بهادامه دارد، وجهة سياسي ايران در نظر سرمايه
گذاري در اوايل داران و مقولة سرمايها سرمايهاست. برخوردهاي نسنجيده و شتابزده ب

انقالب، به تخريب اين چهره كمك كرد و همچنين، سبب فرار گستردة 
  گذاران به خارج از كشور شد.سرمايه

ساالري و اتخاذ سياست ي اخير با طرح بحث اصالحات و مردمهادر سال
بهبود يافته است، اما  زدايي از سوي دستگاه سياسي ايران، اين وجهه تا حدوديتنش

گشايي در اين زمينه تقويت مردم هنوز به سطح مطلوبي نرسيده است. براي گره
ي مدني، گسترش فعاليت هاساالري و نهادهاي مدني، توجه به حقوق و آزادي

ي جمعي و آزادي بيان، توسعة سياسي و تقويت احزاب، گسترش هامطبوعات، رسانه
پذيري دستگاه سياسي كشور و تالش پيشرفته، انعطاف روابط سياسي با كشورهاي

، خارج كردن كشور از انزوا و استفاده از ابزارهاي تبليغاتي داخلي و هابراي رفع تحريم
اي واقعي از ايران و شناساندن استعداد، ظرفيت و المللي با هدف نمايش چهرهبين

  است.گذاران خارجي، ضروري ي كشور به سرمايههابرتري
  
  گذاري از بعد قضاييامنيت سرمايه )4

ويژه در زمينة مدار در هر كشوري، بهوجود نظام قضايي كارآمد، پيشرفته و عدالت
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گذاران و از نقاط مسايل و مطالبات تجاري، موجب اطمينان خاطر و اعتماد سرمايه
نه، در آيد. متأسفاي داخلي و خارجي به شمار ميهاقوت آن كشور در جذب سرمايه

(گاهي رسيدگي به شكايات و تخلفات  استي قضايي بسيار طوالني هارويه كشور ما
كه اين امر، مفاسد زيادي را  انجامد)تجاري و غير تجاري تا چندين سال به طول مي

پديد مي آورد. همچنين، تعداد كارشناسان مالي، تجاري و حسابداري در دستگاه 
شود در موارد كه سبب مي، چنانلوب نيستمط هاآن كيفيت كار و نيز قضايي

ة تفاسير مختلف از ئپيچيده، قضاوت دقيقي به عمل نيايد. چند پهلو بودن و امكان ارا
قوانين و احكام قضايي، به شدت به شفافيت نظام قضايي لطمه زده است. نبود يا 

قضايي  گذاري و ناآشنايي قضات و كادري تخصصي تجاري و سرمايههاكمبود دادگاه
  گذاري بر وخامت اوضاع افزوده است.هاي سرمايهل و ظرافتئبا مسا

ي هار كارآفريني داشته و يكي از بخشب ي مهمي كه تأثيري اساسيهااز موضوع
كامل به آن اختصاص يافته است، بحث مالكيت معنوي است. براي  طورقبلي نيز به

بر تدوين و تصويب قوانين مناسب گيري نظام مالكيت معنوي در كشور، افزون شكل
و اشاعة فرهنگ رعايت مالكيت معنوي، همكاري جدي دستگاه قضايي الزم است و 

ي مناسب، قضات و كادر قضايي را با اهميت اين هاآموزش ارائةدر اين راستا بايد با 
موضوع آشنا ساخت. قوة قضاييه بايد متعهد به برخورد جدي با متخلفان يا سارقان 

  ي معنوي باشد تا امنيت كارآفريني، نوآوري و اختراع را تضمين كند.هااييدار
  
  گذاري از بعد فرهنگيامنيت سرمايه )5

 اي به شدت از فرهنگ، رسوم و اعتقادات آن جامعه اثرگذاري در هر جامعهسرمايه
ران گذاگذاري احتمالي سرمايهمسايل فرهنگي، حتي بر نوع و ميزان سرمايه پذيرد.مي
ل را ئگذاري، اين مساگذاران قبل از مبادرت به سرمايهبيشتر سرمايهو  ردگذامي اثر

در كشور ما به سبب سابقة تاريخي حضور استعمارگران و  گيرند. متأسفانه،در نظر مي
صم با چپ و دشمني و تخا بينشو  فرهنگ قراردادهاي استعماري و به سبب تأثير

ي پس از انقالب اسالمي، هاهاي آن در سالدستĤوردمامي داري و نفي تنظام سرمايه
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گذاران خصوصي به رمايهنگرش و ذهنيتي كامالً منفي نسبت به بخش خصوصي و س
  وجود آمد.

ي گسترده براي سازندگي و هاگذاريپس از پايان جنگ و نياز كشور به سرمايه
كه اين ذهنيت منفي تا ي ناشي از جنگ، تالش شد هاو خسارت هاجبران خرابي

ي جامعة ما هنوز با شرايط و الزامات تشكيل سرمايه و هاحدي اصالح شود. اما ارزش
تر، جامعة ما هنوز به ارزش سرمايه ايجاد ثروت، ناسازگار است. به عبارت ساده

دهندة اقتصاد، پي نبرده است و غالباً آن را، با بار منفي، عامل حركت عنوانبه
تر زند و محرومان را محرومدانسته است كه عدالت اجتماعي را بر هم مياي وسيله
دقيقاً در راستاي اين  »هاي بادآوردهثروت« سازد. استفادة ابزاري از عباراتي مانندمي

مطرح شده و در فرهنگ ما جا باز كرده در جامعه  طرز تلقي است كه متأسفانه
  ]88[است.

گذاران و ؤثر در جذب سرمايهفرهنگي مي هاترين موضوعيكي از مهم
كشور ما در اين  متأسفانه بندي به قوانين و مقررات است.كارآفرينان، ميزان پاي

ي فراوان است و ضعف در اجرا و رعايت قوانين و هازمينه داراي مشكالت و ضعف
، شود. اين امرمقررات، هم از سوي مسئوالن و هم از سوي مردم، آشكارا ديده مي

  طلبد.را مي ان فرهنگي كشورگذارسياستتوجه ويژة مسئوالن و 
از بعد فرهنگي نيز، داراي اهميت فراوان است و با توجه  »مالكيت معنوي«بحث 

برداري و نقض حقوق مالكيت معنوي در سطح جامعه، الزم به رواج گستردة كپي
فرهنگ رعايت است كه مسئوالن و رهبران فرهنگي كشور براي ترويج و اشاعة 
ي عمومي، به هامالكيت معنوي، فعاليت فرهنگي جامع و ژرفي را آغاز كنند و رسانه

  انجام رسانند. رساني مناسبي را بهويژه صدا و سيما نيز، اطالع
توانيم نتيجه بگيريم كه كشور ما از نظر امنيت مي آسانيگفته شده، بهاز مطالب 

توان براي آن نام برد، شواهد گوناگوني را ميو  گذاري وضعيت مناسبي نداردسرمايه
از جمله اين كه نرخ خروج سرمايه از كشور نسبت به ورود سرمايه به آن، بسيار 

و  هاقياس نيست. شاهد ديگر، نرخ بااليي است كه شركتاست و قابل بيشتر
گذاري در كشور ما در نظر كردن سرمايهخارجي براي بيمه ةبيم يهامؤسسه
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كنند. در ي بيمه، نرخ خود را بر اساس يك جدول تعيين ميهاشركت اند.تهگرف
گروه) قرار  هفتگران بزرگ دنيا، ايران ابتدا در گروه ششم (از ميان جدول بيمه

گذاري در ايران، دهندة پايين بودن امنيت و پرخطر بودن سرمايهداشت كه اين نشان
درصد هزينة كل سرماية  چهلكه گاهي تا شد بود. همين امر، سبب مي هاآن از نظر

تازگي، با بهبود شرايط سياسي ايران به گروه خارجي به بيمة آن اختصاص يابد. به
  البته آن هم، چندان مناسب نيست.پيدا كرده كه  چهارم ارتقا

گذاري از شرايط مطلوبي نتيجة نهايي اين كه كشور ما از نظر امنيت سرمايه
بر  ◌ً ي فراوان است. اين امركه مطمئناهامعضالت و كاستي برخوردار نيست و دچار

گذارد، توجه بيش از پيش مي پذير تأثيرگذاري خطرگيري و رونق سرمايهروند شكل
  طلبد.ان و مسئوالن اقتصادي، سياسي، قضايي و فرهنگي كشور را ميگذارسياست

  
  سازيشبكه

ي هاسازي صندوقكه شبكه دهدمي خوبي نشانه ديگر كشورها ب يهابهبررسي تجر
پذير، آثار بسيار يا تأمين مالي خطرتوسعة تكنولوژي تأمين مالي  ةمالي فعال در عرص
از  هارساني يكپارچه و جامع اين صندوقاطالع سازي وشبكه .ردمثبتي در پي دا

رتي عبابه ،دهدپوشش مي يحد وري را تانوآملي سيستم اطالعاتي در  خأل ،سويك
كنندگان پذير كه همانا مشكالت تأمينيكي از مشكالت اصلي تأمين مالي خطر

 شودبرطرف ميتا حد زيادي  استيكديگر  يافتنپذير و متقاضيان آن در سرمايه خطر
ي مختلف هاكنندگي بر عملكرد صندوقافزايي و تكميلنوعي هم ،از سوي ديگر و

دو اثر مهم و  »هاسازي عملكرد صندوقشفاف«رساني، شود. اين اطالعحاكم مي
  :ردرا در پي داديگر 

  
  .و كاهش تخلفات هابهبود عملكرد صندوق .1
  .مليو تر در سطح كالن گذاري دقيقامكان سياست .2

  
تواند آگاهي كارآفرينان را به منافع استفاده از دسترسي اينترنتي به اين شبكه مي
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آسان به اين منابع را  هاآن دسترسي كه او چه بس هدپذير افزايش دتأمين مالي خطر
  .)كرد پر On-lineصورت توان فرم درخواست ابتدايي را به(حتي در مواردي مي سازد

رياست جمهوري در  فناوري يهادفتر همكاري ،81در سال  و درهمين راستا
و  تكنولوژي ةي مالي توسعهاان صندوقميارتباط  يبراي برقرار ،اقدامي بسيار مثبت

شكل يك سايت اينترنتي پيشگام آن به يكپارچه و جامع اطالعات مربوط به  ةعرض
در محل اين دفتر تشكيل  هاشد. جلساتي تقريباً هفتگي با حضور مديران اين صندوق

ترين راه براي انجام اين مهم بهانديشي در مورد مشكالت موجود، شد تا با هممي
 نداشتن تمايل مانندمعضالت فرهنگي (از برخي رسد كه مي رنظه دنبال شود. البته ب

 كامل در مسير موفقيت مهمكارگروهي) موانعي  ةروحي نبودبه شفافيت عملكرد و 
  اين طرح باشد.

پذير، با تشكيل انجمن گذاري خطرعرصة سرمايه در در كشورهاي پيشرو
نوعي  )پذير (كه نوعي انجمن صنفي استگذاران خطرگذاري سرمايهسرمايه

شده است. در اين ي مالي فعال در اين عرصه حاكم هاافزايي بر عملكرد صندوقهم
آيند و با پذير، گرد هم ميگذاري خطري سرمايهها، نمايندگان صندوقهاانجمن
كنند نظر و همفكري، راهكارهاي رفع موانع و تقويت اين صنعت را بررسي ميتبادل

تواند اجرا شود و با . اين تجربة موفق در ايران نيز، ميدهندمي ارائهو پيشنهادهايي 
گذاري ي سرمايههاسازي فعاليت، گام مهمي در هماهنگهاتشكيل اين نوع انجمن

گيري و توسعة اين صنعت در پذير) و رفع موانع و تنگناهاي موجود در راه شكل(خطر
  كشور برداشته شود. 

  
  بنديجمع

ي مالي هاشور در زمينة تكنولوژي، بدون استفاده از اهرمماندگي شديد كجبران عقب
ترين پذير يكي از مهمگذاري خطرپذير نيست و در اين ميان، سرمايهمناسب، امكان

ر نوآوري و توسعة تكنولوژي و اي بالعادهفوق آيد كه تأثيربه شمار مي هااين اهرم
  كارآفريني در كشورهاي مختلف داشته است.
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ررسي وضعيت كشورهاي مختلف در فصل پيشين، مشخص كرد كه كشورهايي در ب
ي اقتصادي و هااند كه از بستر و زيرساختپذير موفق بودهگذاري خطرعرصة سرمايه

پذير ي تأمين مالي خطرهااجتماعي مناسبي براي فعاليت كارآفرينان و صندوق
گذاري ي تأثيرگذار بر سرمايهعامل محيط شانزدهاند. در فصل قبل، برخوردار بوده

و شرايطي  هاپذير، استخراج و مشخص شد كه اين عوامل بايد داراي چه ويژگيخطر
  پذير منجر شوند.گذاري خطرباشند تا به رشد كارآفريني و سرمايه

پذير فصل پنجم به بررسي وضعيت و شرايط ايران در زمينة تأمين مالي خطر در
 در قالبپذير) دركشور گذاري (خطري سرمايههابستر و زمينهر اين فصل پرداختيم. د

 ارتباط بادر  مهمي هاو ضعف هاكاستي بررسي و معضالت، زيرساخت اصلي شانزده
جوانب امر و  تمامديدي فراگير و با در نظر گرفتن  . تالش شد تا باشدهر يك طرح 

بديهي است بررسي دقيق و اين عوامل مورد بررسي قرار گيرند.  نگري، ييبدون جز
ي هاي هر يك از اين عوامل كالن به كارشناسان متخصص در هر يك از حوزهيجز

  د.نياز داربه آن ص زماني مناسب اصتخا مربوط و
 تقريباً كه كشور ما بگيريمنتيجه  يمتوانمي ،در اين فصل شدهارائهاز مجموع مطالب 

و هنوز بستر و است  تي مواجهشكالو م هاضعف باطرح، متمامي عوامل كالن  در
پذير در آن گذاري خطري مناسب براي رشد و توسعة صنعت سرمايههازيرساخت

آماده نيست. بديهي است كه رفع اين مشكالت، عزم و توجه جدي مسئوالن و 
طلبد. ي مناسبي را ميهاان كشور و همچنين، تدوين قوانين و سياستگذارسياست

گذاري گذاري سرمايهبعد، براي تكميل بحث به موضوع سياستبنابراين، در فصل 
براي رفع معضالت و تنگناهاي محيطي (مورد را پردازيم و راهكارهايي مي پذيرخطر

پذير در كشور گذاري خطراشاره در اين فصل) و بهبود شرايط كارآفريني و سرمايه
ان و متوليان گذاراستسيكنيم. اميد است كه راهكارهاي مزبور، براي پيشنهاد مي

گذاري در ريزي در كشور مفيد باشد و به اصالح وضعيت اقتصادي و سرمايهبرنامه
  سطح ملي كمك كند.


