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کسب و کار موفق در ایرانبه خارجیان براي ایجاد رولند برگرهاي توصیه

مقدمه:

کشور در سطح جهانی 36دفتر فعال از 50کارشناس و 2400المللی با یک شرکت مشاوره بینرولند برگر
ارائه نموده است. این شرکت هاي کسب و کار در ایرانمزایا و چالشاست. این شرکت در گزارشی دورنمایی از 

ماید.نگذار خارجی را با محیط کسب و کار ایران آشنا نموده و راهکارهایی ارائهدر نهایت تالش کرده تا سرمایه

نگاشته شده و در سه بخش به بررسی موضوع پرداخته است که شامل:1394آذر 2015این گزارش در نوامبر 

هایی که در شرکتایران برايشوند، هاي تجارت در ایران باز میاکنون که دروازهفرصت: -بخش اول
هاي جذابی براي ارائه دارد.هاي مختلف فعالیت دارند، فرصتکشور

فرد ایران براي تازه هبسازگاري با فرهنگ، وضعیت اقتصادي، موقعیت تجاري منحصرچالش: -دومبخش 
ها آسان نخواهد بود.وارد

کنند.را رعایتتوانند موفق باشند، اما باید اصولی در ایران میهاي چند ملیتیشرکتموفقیت: -بخش سوم
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توانددارد اما تنها برخورداري از آمادگی الزم میبراي ایجاد کسب و کار در ایران دالیل کافی وجود 
با موفقیت همراه شود.

بین ایران، چین، فرانسه، روسیه، انگلستان، 2015جوالي 14امضاي برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) در 
ن به که ایرانیادر حالیایاالت متحده، آلمان و اتحادیه اروپا مایه آسودگی و هیجان کشورهاي جهان شد.

هاي تهران ریختند تا پایان انزوایشان را جشن بگیرند، مقامات در سراسر دنیا هم به مناسبت دستاوردي خیابان
اکتبر برجام را تصویب کرد و 13داد به جشن و سرور پرداختند. مجلس ایران در که قواعد بازي را تغییر می

زمان هاي سااند. بر طبق این توافق تاریخی، تحریماکتبر آن را به تصویب رس18شوراي امنیت سازمان ملل در 
اتمی المللی انرژيها ایران را فلج کرده بود، بعد از اینکه سازمان بینملل، ایاالت متحده و اتحادیه اروپا که سال

اي ایران را تایید کرد، تخفیف خواهند یافت. اجراي اقدامات مربوط به برنامه هسته

المللی و تعامل با بازارهایی با اندازه جهانی جدا افتاده ا بزرگی است که از بازارهاي بینایران تنها اقتصاد نسبت
سوسه انگیز است. با گذشت یک ماه از امضاي برجام، قیمت ها وهاي توسعه در آن براي چند ملیتیو فرصت

ا هواهد کرد. این هیجاناند و انگلستان اعالم کرده که سفارتش را در تهران بازگشایی خهتل ها اوج گرفته
کم نیستند کشورهایی که در دنیا بعد از تعدیل و اصالح قوانین رشدي نجومی را تجربه -توجیه پذیر است

اند. کرده
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خوانندها فرا میفرصت

دار است چرا که ایران کشوريسوي ایران از سوي جامعه تجارت جهانی محکم و ریشههشوق روانه شدن ب
گذاري در آن مجاب خواهد کرد. اصول و مبانی جاري در آن یک غول اقتصادي است که شما را براي سرمایه

گذاريکند که به خواب رفته است اما تنها این اصول نیستند که ایران به یک مقصد سرمایهرا برایتان ترسیم می
سوداي تبدیل کشور به کانون قدرتفرهیخته است و دولت است. کشوري نسبتاًوسوسه انگیز تبدیل کرده

بخشی براي کاالها، فناوري و تخصص خود خواهند هاي خارجی ایران را مقصد رضایتمنطقه را دارد. شرکت
یافت.

مبانی مستحکم-1

با یک و شش دهم میلیون کیلومتر مربع، ایران هفدهمین کشور بزرگ دنیاست و جمعیت هفتاد و هشت 
برابر است. شایان ذکر است که چهل و یک درصد ایرانیان زیر بیست و پنج سال میلیونی آن تقریبا با آلمان

ها و عواقب ناشی از می براي توسعه اقتصادي باشد. علیرغم تحریمکتواند زیربناي مستحهستند که می
برابري متحده با اماراتمیلیارد دالر امریکا تقریبا415ًایران همچنان بالغ بر رقم قابل مالحظه GDPآنها،
کند. صرف نظر از وسعتش، ایران از نظر منابع طبیعی کشوري غنی است. بزرگترین کشور داراي منابع گاز می
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درصد کل) و سومین کشور از نظر ذخایر نفت خام است. ایران همچنان از منابع وسیع 2/18طبیعی در جهان (
مس، سنگ آهن، سرب و روي برخوردار است. 

ه هاي جهان است کترین تمدنظر منابع طبیعی غنی است بلکه در تاریخ و فرهنگ هم کهنایران نه تنها از ن
گذاري نخواهد بود اما این میراث غنی و محیط قدمتی پنج هزار ساله دارد. این اگرچه انگیزه اصلی براي سرمایه

اي دلپذیر براي شما خواهد کرد. اجتماعی دوستانه، کار در ایران را تجربه

گیفرهیخت-2

گیرد، ایران از اگرچه از منظر اقتصادي در طبقه کشورهاي در حال توسعه یا بازارهاي در حال ظهور جاي می
سازي (با اي مانند اتومبیلشود. صنایع پابرجا و تثبیت شدهبسیاري جهات کشوري توسعه یافته تلقی می

رکت عمومی) دارد. چند صد شیی (غالباًقابلیت تولید بیش از یک میلیون وسیله نقلیه در سال) و صنایع دارو
عضو بازار بورس اوراق بهادار هستند و حدود هشت میلیون نفر از ایرانیان در آن سهم دارند. زیرساخت ریلی 
آن در دنیا مورد احترام است و سیستم مترو در تهران از نظر کارایی و سطح خدمات رقیب همتاهاي اروپایی 

است. 

اي دارد با سواد نود و هشت درصدي جمعیت جوان و نرخ ثبت نام آموزشی قابل مالحظههاي ایران استاندارد
هاي هاي توسعه یافته فرانسه و آلمان). با تکیه بر مهارتدانشگاهی پنجاه و هشت درصد (نزدیک به کشور

رود. ایران از نظر تعداد مقاالت دانشگاهی رتبه شانزدهم هاي متعددي پیش میعلمی پارسی، ایران در زمینه
ایران را 2013و از نظر تعداد دانشمندان و مهندسین رتبه چهل و سوم را در اختیار دارد. بلومبرگ در سال 

کشور برتر نوآور در دنیا قرار داده است. 50در زمره 
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ات کنند به ارتباطهاي غربی به ما تلقین میرسانهبیش از آنچهعلیرغم این انزواي اقتصادي، ایرانیان عموماً
و تعداد افرادي که به زبان (هاي اجباري در مدارس استهاي خارجه جز واحدالمللی تمایل دارند. زبانبین

هاي کنند به طرز شگفت انگیزي باالست) و مردم براي اینکه از آخرین مدها و پیشرفتآلمانی صحبت می
ن کنند. پیوند مهم دیگري بیهاي اجتماعی به طور وسیع استفاده مینه عقب نمانند از رسانهاقتصادي و فناورا

شود حدود چهار الی پنج میلیون ایران و بازارهاي جهانی از طریق ایرانیان مقیم در خارج از کشور که برآورد می
وپایی،  اشد.) که اکثر آنها در کشورهاي ارنفر باشند،  برقرار است (اگرچه برخی باورند این رقم باید بسیار باالتر ب

اي در کشورهایشان برخوردارند هاي تثبیت شدهمیانه و امریکاي شمالی ساکنند. آنها غالبا از موقعیتخاور
ات ولی (کالیفرنیا) هستند و از تجربیهاي سیلیکونرتبه شرکت(براي مثال بسیاري از ایرانیان از اعضاي عالی

که از ایرانیانیبسیاري-توانند آنرا به داخل کشور انتقال دهندهایی برخوردارند که میبالمللی گرانبین
هاي ایاالت متحده، هاي دولتی دارند در خارج از کشور از جمله بهترین دانشگاههاي اجراي و پستمسوولیت

اند. انگلستان، فرانسه و آلمان تحصیل کرده

از تکنولوژي روز دارند،  دسترسی به اینترنت باال و بیش از سی و پنج میلیون ایرانیان قابلیت باالیی در استفاده 
کنند. هاي هوشمند استفاده مینفر از گوشی

صنعت اتومبیل-3

کنندگان اصلی، صنعتی گسترده است و انتظار سازي در ایران با حضور شش گروه از تولیدصنعت اتومبیل
براي ورود يهاي فرسوده، و تقاضاي باالي پنجاه درصدماشینرود با اصالح اقتصادي، خارج کردن می

هاي اجتماعی گسترده است و ایران طی چند سال هاي خارجی رونق بیشتري بگیرد. استفاده از رسانهاتومبیل
اي را در خدمات برخط تجربه کرده است. از اثرات مثبت سانسور در داخل کشور این اخیر جهش قابل مالحظه

در دسترس نیستند و این بازاري محفوظ eBayالمللی تجارت الکترونیک نظیر آمازون و یگران بیناست که باز
دهد.هاي داخلی براي عرضه قرار میفرد را در اختیار شرکتهبو منحصر

www.sepinud.com
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ت دچار فعالیاگرچه صنعت نوظهور تجارت الکترونیک بدلیل کمبود سرمایه، دانش فنی و تعداد معدود گواهی 
دهد. اي قرار میرکود شده است، عطش موجود براي خدمات دیجیتال به سرعت ایران را همپاي رقباي منطقه

اي حدود کاال از سرمایهها حاکی از آنست که بازیگر پیشروي تجارت الکترونیک در کشور یعنی دیجیتخمین
سیصد میلیون دالر برخوردار است. 

اهداف واال-4

جمله تبدیل صنایع داخلی به اي براي آینده کشور در دست دارد منهاي بلندپروازانهبرنامهدولت ایران 
هاي تحقیقی بر رشد و توسعه (با این صادرکنندگانی قدرتمندتر، کاهش بیکاري و تمرکز بیشتر برنامه

صرف تحقیق و توسعه شود.)GDPچهار درصد 2030گذاري که تا سال هدف

هاي کوچک و متوسط و ایجاد کسب و کار حمایت کرده و به اهمیت آنها در نده از شرکتایران به نحوي فزای
هایی افزایی آغاز شده و سیاستهاي آگاهیتوسعه به وضوح اذعان دارد. براي تشویق بیشتر کارآفرینی، فعالیت

شود. هاي جدید اعمال میهاي دوستانه براي کسب و کاربراي خلق محیط

امیدبخشی است. ايرتبهباشد که میکشور189در بین 62قسمت تسهیل کسب و کار در رتبه ایران 

اي با به یک قطب و بازیگر اقتصادي در مقیاس جهانی در منطقهنایرانیان براي تبدیل شدی درتمایل فراوان
.وجود داردمیلیون نفر جمعیت400بیش از 

کمک مورد نیاز-5
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منابع 		هاي فراوان کسب و کار است .فرصت	خارجی علت جذابیت ایران براي شرکتهاي 
فراوانی را برانگیخته و نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد.	قهعال	طبیعی درایران 

75ها بوده که میلیارد دالري ایران از هیدروکربن64هشتاد درصد از صادرات 2014در سال 
ها بقیه کشورها هم برداشته شدن تحریمدرصد از آن به چین و هند و ترکیه صادر شده است. با 

برداري بیشتر برنامه دارد وبرداري کنند. ایران براي بهرهتوانند از منابع طبیعی ایران بهرهمی
توانند از این فرصت استفاده کنندهاي خارجی متخصص میشرکت

هاي خارجی هستند. راي شرکتانکار بقابلاي غیرمیلیارد دالر جاذبه180کنندگان ایرانی با صرف مصرف
درصد پاسخ دهندگان کاالهاي وارداتی 66دهد سنجی نشان میهاي خارجی است. نظرعالقه جوانان به برند

ایی هاي اروپایی، لوازم الکترونیکی آسیها در تهران پر از پوشاكدهند. مغازهرا بدلیل کیفیت برترشان ترجیح می
ت هاي با کیفیباً از طریق بازار خاکستري (بازار موازي) وارد شده یا کپیهاي امریکایی است. غالو نوشیدنی

هاي خارجی ها برندهاي رسمی اپل در مرکز شهر تهران. با برداشته شدن تحریمعالی هستند مانند فروشگاه
خارجی هايیابد. شرکتها کاهش میوسیله قیمتتوانند مستقیماً به ایران صادرات داشته باشند که بدینمی

توانند از طریق بازاریابی و خدمات پس از فروش از تولیدات حمایت کنند. همچنین می

هاي غربی هم براي به درصد کل واردات، اما شرکت44در حال حاضر چین منبع اصلی واردات است بالغ بر 
ه حاکی است کها از موقعیت خوبی برخوردارند. نظرسنجی که بدان اشاره شدچالش کشیدن این سهم چینی

درصد برندهاي چینی.18دهند و درصد ایرانیان برندهاي آلمانی را ترجیح می87
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در اینجا صرفا فروشنده کاال باشند، شرکاي محلی هاي خارجیخواهند شرکتها نمیایرانی
و همراه آوردن تخصص و دانش فنی 	گذاري ها توقع سرمایهبدلیل کمبود نقدینگی از خارجی

سازي گرفته براي حرفه اي تر کردن کسب و کارشان را دارند. در عمل تمام صنایع از اتومبیل
درصد از صنعت 6د. براي مثال تنها رسانی هستنتا سیستم بانکی نیازمند ارتقا و بروز

توانند به فروشان خارجی میفروشی سازمان یافته است (شبیه به پاکستان). خردهخرده
.فروشی کمک کنند مانند مدیریت صنفی و تهیه و تداركهاي خردهاي شدن فعالیتحرفه

محیطی چالش برانگیز براي کسب و کار

هاي خارجی باید بسیار با احتیاط عمل در آنجا راحت نیست و شرکتایران نقاط مثبت دارد اما کسب وکار
کنند. 

ها ت. خارجیثباتی اسعلیرغم دورنمایی امیدبخش، ایران اقتصادي شکننده دارد که مبتال به بالتکلیفی یا بی
گرانی نفرد کسب و کار در ایران. دولتبهباید استراتژي داشته باشند براي غلبه بر فرهنگ و فضاي منحصر

سازي و اصالح اقتصادي تاکید دارد. برخی کند و بر خصوصیها را براي تجارت در ایران درك میخارجی
تر است و مشتاقانه اصالحات اقتصادي ها مهمکارشناسان بر این باورند که این مساله از برداشته شدن تحریم

کشند. بیشتري را انتظار می

اقتصاد شکننده.1

انداز با رتبه خوب در پسها (با وجود حجم قابل مالحظه و انعطاف بسیار زیاد اقتصادي در مواجهه با تحریم
ملی و بدهی دولت و تالش جدي در افزایش صادرات غیرنفتی) اقتصاد ایران هنوز شکننده است که بازیگران 

ها، در مورد دسترسی به نیروي لیل تحریمکند. اقتصاد ناپایدار ایران، عمدتا بدخارجی را محتاط و نگران می
گذارد، مولد هاي قراردادهاي دولتی تاثیر میکار، تمهیدات نظارتی که بر داد و ستدهاي تجاري و ضمانت

کند. پذیرتر میهاي جهانی بسیار آسیببالتکلیفی و بی ثباتی است و کشور را در مقابل شوك

با نرخ پایین 2015کند چنانچه بودجه مالی سال و پنجه نرم میدولت ایران با کمبود بودجه فزآینده دست
هاي هاي مسدود شده ایران از درآمدرود بخشی از دارایینفت در حال حاضر تأمین نخواهد شد. انتظار می

نفتی در خارج از کشور که بیش از صد میلیارد دالر است با برداشته شدن تحریم ها آزاد شود اما با این حال 
ت براي هزینه هایش محدودیت خواهد داشت. به همین ترتیب ایران از نظر شاخص میزري (فالکت/ دول

بیچارگی) که با جمع نرخ بیکاري و نرخ تورم محاسبه می شود، رتبه هاي باال را به خود اختصاص داده. طبق 
ی براي کشورها به بار مشاخص میزري نرخ باالي بیکاري و باالتر رفتن تورم، هزینه هاي اقتصادي و اجتماعی

آورد. این شاخص طی چند سال گذشته همواره رو بسوي باال داشته و براي برگشتن به سطح عادي نیازمند 
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ها و سیستم بانکی چالش برانگیز، ایران زمان است. با اضافه شدن نوسانات شوك برانگیز نرخ ارز در این سال
اي بس خطیر بر عهده دارد. یفهگذاري اقتصادي با کارکرد مناسب وظبراي پایه

. هر اندهاي گذشته، بسیاري از ایرانیان تحصیل کرده در دهه گذشته کشور را ترك کردهبا نظر به دشواري
کنند (که بر اساس گزارش وزارت علوم ضرر آن نفر از افراد مستعد از ایران مهاجرت می150000ساله، حدود 

میلیارد دالر است). این فرار مغزها توسعه اقتصادي را تضعیف 150ن براي اقتصاد کشور معادل از دست داد
افزاید. کرده و به شکنندگی اقتصادي می

فضاي کسب و کار.2

هاي آخر را به خود ها رتبهفعالیت در عرصه اقتصاد ایران ضرورتاً ساده هم نیست. ایران در بسیاري از شاخص
پذیري جهانی و دسترسی شبکه. اگرچه ایران در ، رقابتاختصاص داده مثال در شاخص سهولت کسب وکار

هاي توان غافل بود که کسب و کار در ایران چالشها مرتبه قابل قبولی دارد اما از این مساله هم نمیبرخی زمینه
خاص خودش را دارد.

کشور 189در بین123وضعیت مالیات در گذشته چندان شفاف نبوده است. این مساله ایران را در جایگاه 
اي که از نظر پیچیدگی ساختار دهد، رتبهدر بخش پرداخت مالیات از نظر شاخص سهولت کسب و کار قرار می

هاي خارجی در مواجهه با مسایل آید. شرکتمالیاتی و مقدار زمان صرف شده براي انجام امور اداري بدست می
ین سفت و سخت براي کارمندان بسیار حمایتی بوده کنند. این قوانمشابه با قوانین استخدام محلی برخورد می

بندد. و دست کارفرما را براي اخراج کارکنان تقریباً می

مانع دیگر، حجم قابل مالحظه تشریفات اداري است. ایران کشوري است با دولتی متمرکز که حتی یک 
مر امور تجاري را با تاخیر درخواست ساده هم باید براي تأیید مراحل پیچیده اداري را طی کند که این ا

کشاند. می

اند هاست. مالکیت شخصی و دولتی اغلب بهم آمیختهو نکته آخر، کمبود شفافیت در خصوص مالکیت شرکت
رو هستید. با توجه به نقش فعال دولت در گذشته و بهدانید واقعاً با چه کسی روصورت شما نمیکه در این

اند اما در صورت موجودیت به نحوي بزرگ که حقیقتاً خصوصی باشند کمهاي نفوذش در وضع قوانین، شرکت
شوند. شایسته اداره می

فرهنگ کسب و کار.3



١٠

هاي فرهنگ کسب وکار ایران مرکزیت و اجماع در سطح مدیریت ارشد است. تفویض مسوولیت به از ویژگی
ه ها دخیل است. وقتی مسایل بگیريافتد و مدیریت ارشد در اکثر تصمیمندرت اتفاق میتر بهسطوح پایین
وارد هایی بایدهاي مختلف، اعضا و کمیتهرسند، آنگاه قبل از اینکه چیزي به امضا برسد، هیاتسطح باال می

گذارند.گیري به طور مشهود تأثیر میهاي طوالنی بر سرعت تصمیمشور شوند. این فرآیند

بندي مشخصی وجود ندارد. دوستان خانوادگی را به جلسات بین روابط شخصی، اجتماعی و کاري تقریباً مرز
رایی گگیري دخیل باشند. این قوم و خویشآورند و دالالن ممکن است بخواهند در فرآیند تصمیممشاوره می

گرایی است اما براي فعالیت در ایران باید بدان اذعان کرد و اگر در مدیریت احتماال اثرات جانبی شعور جمع
تواند مسیر بازگشت شما را هموار کند. نباشید، میآن هوشیار

چهار قانون براي کسب و کار موفق

ها اگر قوانین وآید جذابیت ندارد. با این حال، شرکتمشخصاً ورود به ایران آنقدر که در نگاه اول به نظر می
هاي خارجی آمد. برخی از شرکتنظر قرار دهند بر بسیاري از موانع فائق خواهند هاي خاصی را مددستورالعمل

از جایگاه بهتري برخوردارند (براي مثال چون محصوالتشان جاي خود را پیدا کرده و یا بخاطر وفاداري در 
ها باید بتوانند در ایران موفق عمل کنند. ایران براي تسهیل هاي تحریم)، اما در اصل همه شرکتطول سال

ورود چهار قانون را مشخص کرده است.

با اصول بدرستی آشنا شوید.1

قبل از سفر به ایران، حتما باید تکلیفتان را انجام دهید. درك صحیحی از تاریخ کشور، فرهنگ و گستره کسب 
هاي زبانی هم این مساله صادق است: بسیاري از و کار حداقل چیزي است که باید بدانید. در مورد قابلیت

دانند. ن گذاشته انگلیسی یا آلمانی نمیمدارك فقط به زبان فارسی موجود هستند و برخی از ایرانیان پا به س
نهایت ارزشمند خواهد بود. زبانان در تیمتان بیداشتن فارسی

هاي تلفنی نیز هم. درك درست و جلب اعتماد یک شبه ممکن نخواهد شد و مطمئنا از طریق ایمیل و تماس
هایش، این کشور با تمام ظرافتطور که باید محکم کنید.حضور شما غالب اوقات ضروري است و لنگرتان را آن

طلبد. تعامل چهره به چهره مکرر را می
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ها را اما واسطه-با سطح باال شروع کنید.2
بشناسید

ها و اجزاي دولت با توجه به ماهیت متمرکز شرکت
براي، پیشبرد کارها اگر از سطح پایین شروع کنید 

ن یوقت زیادي از شما خواهد گرفت. نقطه ورود به باالتر
گذاري کنید. در ابتدا شاید سطح یک سازمان را هدف

راحت بنظر نرسد اما فرآیند کلی را تسریع خواهد کرد. 
همواره بهترین شیوه این است که در صورت امکان 

ین که امستقیماً به سراغ مدیر ارشد بروید. در صورتی
توانند از اهرم هاي خارجی میامر دشوار بود، شرکت

اي رایج در شیوه-برندنفوذ بهرهها براي واسطه
وثر اي مکنندهتوانند به عنوان تسریعمیانه که میخاور

در امور کسب و کار باشد. این افراد محلی بخاطر آشنا 
دانند چگونه این مسایل را بودن با فرهنگ بهتر می

پیگیري کنند و ارتباطات الزم را برقرار کنند اما 
د مالحظات دقیق است و استفاده از این افراد نیازمن

خطرات خاص خود را به همراه دارد. 
نظر برسد که این براي مثال، ممکن است در ابتدا به

هاها و کمک به شناسایی فرصتشیوه با گشودن درب
شود؛ اما ممکن است بعد ببینید شخص موثر واقع می

واسطه در پی اهداف شخصی خود بوده و توانایی 
ها را از دست ا نداشته و شما ماهبرقراري ارتباط قوي ر

عمل ها باید با احتیاط واردرفته ببینید.بنابراین شرکت
ها و شوند، مخصوصاً با توجه به تعداد باالي نمایندگی

ر اي سها که پس از نتایج مثبت مذاکرات هستهواسطه
اند. انتخاب یک واسطه قابل اعتماد از برآورده

کتی است که به ایران ترین اقدامات براي شرراهبردي
شود. وارد می
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به لحاظ قانونی آماده باشید.3

برداشته شده یا 2016امریکایی در سه ماهه اول سال هاي غیرهاي شرکترود بعد از برجام، تحریمانتظار می
ال مخواه به هنگام ورود شما در حال تخفیف یا کا-هانظر از وضع تحریمیابند. با این حال، صرفهتخفیف می

ها نیاز دارند درك درستی از شرایط قانونی ایران داشته باشند تا خطرپذیري شرکت-برداشته شده باشند
گذاریشان را کاهش دهند. سرمایه

) BITگذاري دوجانبه (ها تحت معاهده سرمایهیک راه براي کاهش خطرپذیري سرمایه، منعقد کردن قرارداد
گذاري مشترك بین ایران و دیگر معاهده سرمایه52است. در حال حاضر گذاري دیگریا یک توافقنامه سرمایه

با ایران BITها مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا، اتریش و سوئیس جاري است. دیگر اینکه قراردادهايکشور
مصونیت در مقابل سلب مالکیت بدون پرداخت غرامت، انتقال آزاد سرمایه، قرارداد تضمین شده پایاپاي با 

کند. المللی را براي شما فراهم میقانونی بینها و به طور کلی احتمال پیگیري از مجاريیگر ملیتد

هایی تحت قانون ملی ایران برخوردار خواهید بود. قانون ، شما از حمایت و تشویقBITعالوه بر قراردادهاي 
گذاري خارجی تضمین سرمایههاي مهمی را برايامتیاز2002گذاري خارجی سال حمایت و تشویق سرمایه

ها)، انتقال اندوخته و سود سهام، جبران خسارت در صورت کند از جمله استاندارد برخورد برابر (با ایرانیمی
گذاران مندي از این مزایا سرمایههاي خارجی. با این وجود، براي بهرهسلب مالکیت و دسترسی به دادگاه
گذاري ایران مجوز بگیرند. این مجوز تقریبا ) سازمان سرمایهOIETAIخارجی باید از سازمان به اصطالح (

متقاضی بتواند ثابت کند که فعالیت -بر طبق یک طرح کسب و کار بزرگ-شود اگر بدون معطلی صادر می
اش مطلوب و معقول است (مثال فقط یک طرح تجاري نیست). اغلب هم اینگونه است اما به جزئیات تجاري

ه شود. بنابراین با دقت و به هنگام آماده شدن طرح کسب و کار بسیار ضروري است.هم باید توج

گذاري در گذاران خارجی، به استثناي مواردي معدود، با سرمایهیک جنبه مثبت این است که سرمایه
قه این منطهاي ایرانی اجازه دارند که تا صد در صد سهام را در اختیار داشته باشند که امتیازي نادر در شرکت

توانند بین اشکال قانونی که قانون تجارت ایران اجازه گذاران خارجی میآید. همچنین سرمایهبه حساب می
ترین فرم ترین و مناسبدهد، آزادانه انتخاب کنند حتی شرکت سهامی خاص تاسیس کنند که رایجمی

گذاران خارجی است.ها براي سرمایهشرکت

هاي خارجی را در مناطق آزاد لیاتی مختلفی وجود دارد که اجازه تأسیس شرکتهمچنین مفاد قانونی و ما
) اساساً بر مبناي مدل DTCدهد. ایران چندین معاهده مالیات مضاعف (تجاري و مناطق ویژه اقتصادي می

ه د(سازمان توسعه و همکاري اقتصادي) با آلمان، فرانسه، اسپانیا، اتریش و سوئیس امضا کرOECDمالیاتی 
برند براي است. با این حال دانستن اینکه ایرانیان چگونه از حق خود در این گونه قراردادها بهره می

امضاکنندگان این قراردادهاي مالیاتی ضروري است. 
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در مجموع، چارچوب قانونی در ایران به بلوغ رسیده اما گاهی عجیب است. مصلحت در این است که با یک 
کسب و کار بین الملل با تجربه ملموس در ایران دارد در تعامل باشید که می شرکت حقوقی متخصص در 

تواند دانش روز و قابل اتکال را در اختیارتان قرار دهد. 

تان را براي دراز مدت تثبیت کنیدجایگاه.4

ی ارجهاي خنظر از نوع کسب و کار، شرکتهاگرچه تاسیس شرکت بدون شریک ایرانی منع قانونی ندارد، صرف
اند و چنین شریک تجاري نیاز دارند. با توجه به بزرگی این اقتصاد، یافتن هاي ایرانی محلی وابستهبه شرکت

هاي پر از جمعیت در تهران حکایت از سود باال دارد و اینکه شریک ممکن است ساده به نظر آید، اما هتل
گیرند.ها براي چنین کسب و کاري از یکدیگر پیشی میچگونه شرکت

مین مالی مورد نیاز است اما بیشتر از أمدت براي ایجاد عالقه بسیار مهم است. تکسب جایگاه متمایز در بلند
نی آید. شرکاي ایراآن که عامل واقعی متمایز کننده براي شراکت پایدار باشد، عاملی بهداشتی به حساب می

اندازي یک کسب و کار گروهی است بر ي راههاي خارجی دارند و این به معناانتظار تعهد درازمدت از شرکت
اساس احترام متقابل و انتقال دانش و تخصص. براي حمایت از چنین رویکردي، به کار گرفتن افراد محلی در 

تواند به منزله تعهد پایدار باشد. ها میها و کارخانهشرکت

کسب و کاري دارید باید صبر پیشه کنید. شود. وقتی در ایران خود ایجاد میخوديهمدت تا حدي برویکرد بلند
گیر خواهد بود. وقتی در پایان جلسات براي اقدامات آتی قرار گیري وقتبدلیل فرهنگ و موانع اداري، تصمیم

کنید، انتظار تغییرات در برنامه زمانی را هم داشته باشید. ترغیب و اصرار به شرکا در اي تنظیم مییا برنامه
ال شیوه مناسبی براي آغاز این رابطه کاري نیست بنابراین براي برنامه زمانی بلندمدت و اوایل شروع کار اص

موانع غیرمنتظره خود را آماده کنید. 

که شود در حالیمدت محقق میهاي خارجی، راه انداختن کسب و کار در ایران در کوتاهبراي برخی شرکت
آور دلهرهفرد را قدريهکه این کشور منحصربویژه وقتیهببرخی ممکن است رویکردي انفعالی در پیش بگیرند 

ها امروزه توان از آن چشم پوشید و شرکتبینند. ما بر این باوریم که فرصت ایران آنقدر بزرگ است که نمیمی
دانیم که این برايدرنگ خود را براي شروع فعالیتی سودآفرین آماده کنند. ما میسر دنیا باید بیتادر سر

گذاري و یادگیري، کسب و کار موفق در ایران دست ها آسان نخواهد بود، اما با آمادگی براي سرمایهعضیب
شود که شما گام اولیافتنی است. یا به بیان مولوي شاعر و ادیب نامی قرن سیزده ایران: جاده از آنجا آغاز می

دارید.را بر می


