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باقری*4

چکیده
سرمایه گذاری مستقیم خارجی شریان حیاتی پیشرفت اقتصادی کشورها محسوب میشوود کوه
امروزه نمیتوان هیچ کشوری را بینیاز از آن دانست .مسیر اصویی ورود ایوج جریوان سورمایه را
معاهدات دو یا چندجانبۀ سرمایهگذاری تشکیل میدهند .هرچند تا مدتی پیش هدف از جوذب
سرمایهگذاری خارجی و ورود منابع مالی به کشور سرمایهپذیر ،رشود اقتصوادی در ن ور گرفتوه
میشد ،با گذر زمان مشخص شد که تأکید بیشازحد بر رشد اقتصادی و بیتووجیی بوه توسوعۀ
پایدار به مشوکتت متعوددی من ور موی شوود .بوا توجوه بوه فجوای جدیود حواکم بور جریوان
سرمایهگذاری خارجی و ت ارت بیج المیل ،نیاز به تمییدات جدید و متناسو بوا ایوج ترییورات
مبرم است .ایج تمییدات که از آنیا با عنوان ترتیبات نویج یاد میکنویم ،ماننود سورمایهگوذاری
بوورای توسووعه ،همبسووتسی سیاسووتسذاری ،پویووا بووودن ،و ارتقووای سوورمایهگووذاری و حمایووت از
سرمایه گذار ،در پی ای اد توسعۀ پایدار هم در زمینۀ اقتصادی و هم در زمینۀ محوی زیسوت و
هم در سایر زمینهها هستند .البته اجرایی شدن آنیا نیازمنود وجوود ن وام حقووقی منسو م بوا
ضمانت اجراهای مشخص برای نیل به اهداف موردن ر اسوت .ایوج مقالوه درصودد اسوت توا بوا
رویکردی توصیفی و تحیییی و بوا رو جامعوهشناسوی حقووقی ،ابتودا مفیووم ترتیبوات نوویج
سرمایه گذاری را که کمتر بدان پرداخته شده است ،بررسی کند .در ادامه دریابد که ایج مفیووم
چه ارتباطی با توس عۀ پایدار دارد .همچنیج به کاو در ن م حقوقی موجود در ایج زمینوه چوه
در سطح میی و چه در سطح بیجالمییی میپردازد و آثار ترتیبات نویج سرمایهگذاری بر توسوعۀ
پایدار را مطالعه میکند.
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مقدمه
پیش از هر چیز ذکر ایج نکته برای خوانندگان خالی از لطف نیسوت کوه جووهرۀ ایوج موضوو
اساساً میانرشتهای است و نمی توان بدون بررسی مبانی سایر عیوم مانند اقتصاد محتوی متج را
به سران ام رساند .همچنیج از آن ا که از اصییتریج ابعاد توسوعۀ پایودار حفوح محوی زیسوت
است ،در متج نسبت به سایر حوزهها ،تأکیدات بیشتری بور محوی زیسوت مشواهده مویشوود.
سرمایهگوذاری خوارجی بخوش جوداییناپوذیر ن وام اقتصوادی مووثر و بواز بویجالمییوی اسوت.
سرمایه گذاری خارجی همانند کاتالیزوری در رشد و پیشرفت اقتصاد یک کشور عمول مویکنود.
تعداد زیاد معاهدات دوجانبه یا چندجانبۀ سرمایهگذاری و روند رو به افزایش ایج پدیوده شواهد
ایج مدعاست که سرمایه گوذاری مسوتقیم خوارجی بوا اقبوال بیشوتری از سووی سیاسوتمداران
کشوری و کنشسران اقتصادی مواجه شده است ( .)Vintila, 2010: 3بستر اصویی بورای فعالیوت
شرکت های فرامیی و روانه کردن جریان سرمایه ،بهصورت سرمایهگذاری مسوتقیم خوارجی و از
طریق معاهدات دو یا چندجانبۀ سورمایهگوذاری صوورت مویپوذیرد (.)Irandoust, 2010: 275
بنابرایج ،حوزۀ سرمایهگذاری خارجی و نو مستقیم آن ،حوزهای پویاسوت کوه بایود بوهصوورت
متداوم خود را با ترییرات جیان پیرامون خود همراه سازد ،وگرنه سودمندی آن کواهش خواهود
یافت .ت ربیات تیخ گذشتۀ دور و نزدیک در خصوص بحرانها و رکودهای جیانی اموری نیسوت
که جامعۀ جیانی توان مواجیۀ م دد با آنیا را داشوته باشود .همچنویج عوتوهبور توت بورای
عیتیابی و راهحل در خصوص افت میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،نکتۀ دیسری که توجه
پژوهشسران و سیاستمداران را به خود جی کرد ،آن بود که آیا سرمایهگذاری خارجی به ماننود
گذشته همچنان امری مطیقاً سودمند است یا خیر .ایج حوادث موج شد تا جامعۀ جیوانی بوه
چند نتی ۀ اساسی برسد؛ اوالً ،ادامۀ شیوۀ فعیی ت وارت و سورمایهگوذاری خوارجی بوه مقصود
مناس و خوشایندی منتیی نخواهد شد و در واقوع رویکورد فعیوی بویجالمییوی ناکارامود اسوت
()Puchala et al., 1989: 42؛ ثانی واً ،نیوواز بووه ترییوورات عمووده در سیاسووتسذاریهووای حوووزۀ
سرمایهگذاری خارجی ،چه در سطح میی و بیجالمییی و چه در سطح خصوصی وجود دارد؛ ثالثاً،
پیسیری سوداگری کوتاهمدت از سوی سرمایهگذاران خارجی ،که اغی با استثمار بیرویۀ منوابع
طبیعی همراه است ،از عوامل اصیی وقو بحرانهای اقتصادی است؛ رابعاً ،توجه به توسعۀ پایدار
در وجه زیست محیطی و در وجه اقتصادی آن ،دو روی یک سکهاند و نیواز بوه توت همزموان
برای دستیابی به هر دو آنیا وجود دارد؛ خامساً ،توجه به ایج نکته که توسعه ابعاد متفواوتی دارد
که رشد تنیا یک بعد از آن است و حرکت بهسوی تولید ارز افزوده نبایود موورد غفیوت واقوع
شود؛ و سادساً ،دیسر نمی توان کشورهای در حال توسعه را از میدان بازی بهدر کرد و باید فجای
کاف ی برای تأثیرگذاری ،اعمال نفوذ و سیاستسذاری را برای آنیا فراهم ساخت .البته نتایج مذکور
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قبتً تا حدی حاصل شده بود که ایج موضو سب شد تا سازمان میل متحد از سورمایهگوذاری
خارجی بهعنوان عامیی بالقوه که میتواند هم بهعنوان مانع و هم بهمنزلۀ محور توسوعه عمول
نماید یاد کند ( )Lowe, 2007: 2و کشورهای عجو سازمان را به «پیسیری و ای اد سیاستهایی
که موج حصول اطمینان کشورهای در حال توسعه از دستیابی به سیمی منصفانه از استخراج
و ت ارت منابع طبیعی آنیا توس سرمایهگذاران خارجی شود» ،فرابخوانود .اموا جامعوۀ جیوانی
باید بحران را از نزدیک لمس میکرد تا به لزوم حرکت جدی در ایوج راه پوی مویبورد .در ایوج
مقاله که متشکل از سه قسمت است ،سعی شده است تا با توضیح مختصور در خصووص اصوول
سنتی سرمایه گذاری خوارجی و اشواره بوه مصواا ناشوی از ایوج دیودگاه سونتی ،بوا پیشونیاد
جایسزینی ایج ترتیبات نویج با سیف خود ،عیت نیاز به ترییور شویوۀ سورمایهگوذاری خوارجی و
فراهمآوری فجا برای نقشآفرینی گستردهتر کشورهای در حوال توسوعه تبیویج شوود .در واقوع
تمرکز نسارندگان مقالۀ حاضر معطوف بر ترییر مبانی سرمایهگذاری خارجی ،اغی بهعیت ترییر
نقش کشورهای در حال توسعه از یک سو و بحران های متعدد اقتصادی در نتی وۀ اعموال ایوج
مبانی سنتی و در نتی ه تأکید بر فراهم بودن شرای حقوقی برای بنیان نیادن قواعد سودمندتر
سرمایه گذاری ،که با قواعد توسعۀ پایدار اقتصادی و زیستمحیطوی سوازگارتر باشود ،اسوت؛ در
قسمت اول به تبییج مفیوم و حوزۀ ترتیبات نویج و شرایطی که موج نیاز بوه ترتیبوات نوویج
شده است ،در قسمت دوم به ارتباط میان مفیوم توسعۀ پایدار و ارتبواط آن بوا سورمایهگوذاری
مستقیم خارجی و چسونسی افزایش سودمندی اقتصادی از طریق اعمال مفواهیم توسوعۀ پایودار
در سرمایهگذاری ،و در قسمت سوم به مبانی ن ام حقوقی ایج ترتیبات نوویج سورمایهگوذاری و
شکل گیری زمینۀ مناس برای دیدگاه بیج المییی در مواجیه با ترتیبات نویج بهمن وور تثبیوت
آن پرداخته شده است.

مفهوم ترتیبات نوین و تعیین حوزۀ این مفهوم
من ور از ترتیبات نویج سرمایهگذاری م موعۀ اصول و قواعدی جدیدالحودوث اسوت کوه رشود
مستمر ،همه جانبه و قطعی و توسعۀ پایدار را در صدر تمام تت ها و سیاستسذاریهای مربووط
به جذب و بیره جستج از سرمایهگذاری مستقیم خارجی قرار مویدهنود ( .)Lowe, 2007: 5در
واقع ترتیبات نویج را می توان عیت افزایش ظرفیت اقتصادهای میی و منطقهای و بخش عمومی
هر اقتصادی ،بهمن ور تحول در چارچوبها و شرای یوک کشوور ،بورای تبودیل آن کشوور بوه
مقصدی جذاب برای سرمایهگذاری و همچنیج گستر سرمایهگذاری مسئوالنه همراه با تقویت
زن یرۀ جیانی عرضه و تأمیج کاال دانست .مساال مربوط به توسعۀ پایدار ،از جمیه نسرانویهوای
مربوط به مساال زیستمحیطی ،اجتماعی و کاهش فقر ،بهعتوۀ مسئولیت سرمایهگوذار در ایوج
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حوزه ،بهخودی خود موضوعات جدیدی نیستند .اوالً ،مفیوم ترتیبات نویج دربرگیرندۀ موضوعات
و راهکارهای مربوط به انتفا مستمر از سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیوز مویشوود و توسوعۀ
پایدار مسئیۀ اخیر را نیز در برمیگیرد؛ ثانیاً ،تا به امروز اغی راهحلهایی که در خصوص توسعۀ
پایدار مطرح شده ،بوه عنووان یکوی از موضووعات اصویی در مباحوو مربووط بوه سیاسوتهوای
سرمایهگذاری مطرح نبوده است و وفاقی جیانی در ایج زمینه وجود نودارد ( Nagaraja, 2013:
 .)41اما هدف ایج ترتیبات نویج همبسته ساختج ن اممند توسعۀ پایدار و اجرایوی کوردن آن از
طریووق اقوودامات و راهکارهووای میموووس در سووطح میووی و بوویجالمییووی و همچنوویج در سووطح
سیاستسذاری و در سطح اجرایوی اسوت ( .)UNCTAD, 2012a: 5در خصووص ترتیبوات نوویج
سرمایهگذاری بهصوورت عوام موی تووان گفوت کوه خصیصوۀ اصویی ایوج مفیووم در شناسوایی
سرمایهگذاری بهعنوان عامل اصویی رشود اقتصوادی و توسوعه و ( )OECD, 2015: 1تمایول بوه
دستیابی به توسعۀ پایدار از طریق سرمایه گذاری مسئوالنه و همچنیج ای اد آگواهی و شوناخت
مشتر از نیاز به گستر سرمایهگذاری مسئوالنه بهعنوان مرکز ثقل رشود اقتصوادی و ای واد
اشترال است ( .)UNCTAD, 2012a: 6در خصوص سیاستهایی که ترتیبات نویج در مورد آنیا
متمرکز است ،باید گفت که آنیا رهنمودهایی در زمینۀ سرمایهگذاری ،با تأکید بر سرمایهگذاری
مستقیم خارجی مفید و موثر برای کشور سرمایهپذیر و کشور سرمایهفرست ارااوه مویدهنود .از
جمیۀ ایج مساال ورود سرمایه ،رفتار با سرمایهگذار خارجی و ارتقای آن اسوت .البتوه بوا تعموق
بیشتر می توان به ایج نتی ه رسید که ترتیبات نویج سرمایه گذاری فراتر از صرف سرمایهگذاری
خارجی است و سایر موارد ایج حوزه را ،چه از بعد کتن از جمیه تعییج خ مشی سیاستسذاری
اقتصادی کشور بهخصوص در زمینۀ زن یرۀ ارز افزوده و چوه از بعود خورد همچوون سیاسوت
حمایت از سرمایهگذاران تحت یک معاهدۀ خاص ،نیز در برمیگیرد .از آن ا کوه ترتیبوات نوویج
سرمایهگذاری کدامیک از اقسام سرمایهگذاری را در برمیگیرد ،باید گفت که اوالً ترتیبات نوویج
ناظر بر سرمایه گذاری مسوتقیم خوارجی اسوت و جوز در موواردی کوه بوهصوراحت ذکور شوود،
سوورمایهگووذاری غیرمسووتقیم را در برنموویگیوورد .همچنوویج ،ترتیبووات نووویج اغی و کشووورهای
سرمایهپوذیر را خطواب قورار مویدهنود ،چراکوه توأثیر اقودامات کشوور سورمایهپوذیر در رونود
سرمایهگذاری میموستر است؛ هرچند ایج ترتیبات از اهمیت استراتژیهای توسعهمدارانۀ کشور
سرمایهپذیر نیز غافل نیست ( .)UNCTAD, 2012a: 9دقیقاً به همیج دلیل است که اتخاذ ایوج
ترتیبات هم توس کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای سرمایهپوذیر مطیووب و الزم بوهن ور
میرسد ( .)OECD, 2015: 2موضو میم دیسری که نیاز به توضیح دارد ،آن است که ترتیبوات
نویج سرمایهگذاری به طور همزمان هوم جوذب سورمایۀ خوارجی و هوم توأثیرات ناشوی از ایوج
سرمایهگذاری را مدن ر قرار میدهند .بدیج ترتی که از یک سو ایج ترتیبات موج جوذابتور
شدن یک کشور از ن ر سرمایهگذاران خارجی میشوند و از سوی دیسور ،ایوج ترتیبوات موجو
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میشوند تا کشورها از سرمایهگذاری خارجی حداکثر نفع الزم در مسیر توسوعۀ پایودار را ببرنود
(.)UNCTAD, 2012a: 9

اصول و مبانی ترتیبات نوین
هدف از ترتیبات نویج سرمایهگذاری خارجی ،همانطورکوه بیوان شود ،پیشوبرد توسوعۀ منوافع
حاصل از سرمایهگذاری خارجی در سطح میی و بیج المییی است و ایج اهداف از طریوق معرفوی
ایج ترتیبات که ماهیتاً غیرالزامآورند ،پیسیری میشوند .ازایوج رو ایوج ترتیبوات هنووز در قالو
حقوق قوامنیافته قرار دارند .پوس ای واد مبنوایی حقووقی  -قوانونی الوزامآور اولویج نیواز بورای
عمییسازی ایج ترتیبات است .پیشینۀ اصول ترتیبات نویج را میتوان در بسیاری از اسناد میوم
بیجالمییی یافت؛ در مادۀ  11منشور میل متحد به ارتقای اهداف پیشرفت و توسوعۀ اقتصوادی و
اجتماعی اشاره شده است .در اهداف توسعۀ هزاره نیز همکاری جیانی برای توسعه مطرح شوده
و بهطور خاص در هدف هشتم ،بند اول ،در خصوص سیستم ت اری و مالی باز ،متکی بر قوانون،
قابل پیش بینی و غیرتبعیجی ترغی صورت گرفته است که ایج مفاهیم در مسیر توسعهای قرار
دارند که ترتیبات نویج نیز بهدنبال آنیاست.
از نمودهای شکست تفکر سنتی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی و اهداف و منوافع ناشوی از
آن ،کنار گذاشته شدن اجما واشنستج بود؛ مطرح شدن اجما مونته ری 2نشانی مستحکم بور
ظیور ن امی نویج و مبتنی بر ترتیبات نویج سرمایهگذاری خارجی توسعهمحوور اسوت .در ایوج
سند بهصراحت به حیاتی بودن نقش سرمایهگذاری خارجی و ثبات ن ام مالی بیجالمییوی بورای
توسعۀ میی و جیانی اشاره شده و بر ای اد فجایی بورای توسوعه بوهخصووص کشوورهای کمتور
توسعه یافته و در حال توسعه تأکید شده است .به همیج منوال مویتووان بوه بسویاری از اسوناد
دیسر ،از جمیه برنامۀ اجرایی ژوهانسبورگ سازمان میل ،2برناموۀ اسوتانبول سوازمان میول بورای
کشورهای کمتر توسعهیافته ،3که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ترتیبات نویج تأکیود دارنود،
اشاره کرد .ماحصل تمامی ایج اسناد را میتوان در چندیج اصل اساسوی ،کوه از آنیوا بوا عنووان
اصول ترتیبات نویج یاد کردیم ،ختصه کرد .در ادامه از ایج اصوول نوام مویبوریم و بوه توضویح
مختصر هر یک میپردازیم4.
سرمایهگذاری برای توسعۀ پایدار :سرمایه گذاری باید با هودف دسوتیابی بوه رشود قطعوی و
1. Monterrey Consensus
2. UN Johannesburg Plan of Implementation
)3. The 4th UN Conference on LDCs (the Istanbul Programme

 .4شایان ذکر است که عناویج اصول و شرح مختصر آنیا در ایج قسمت اغی
پیشنیادی آنکتاد است.

براساس و برگرفته از سند
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ارتقای توسعۀ پایدار باشد .همبستسی سیاسوتسذاری :ترتیبوات نوویج سورمایهگوذاری بایود وارد
استراتژی کیی توسعۀ کشور شوند و با برنامههای اقتصادی داخیوی و خوارجی کشوور هماهنو
باشند .پویا بودن :ترتیبات نویج باید به طور مستمر و متداوم بازبینی شووند توا سوودمندی آنیوا
کاهش نیابد و با جریان در حال تحول توسعه و سرمایهگوذاری هماهنو بواقی بماننود .تعوادل
حقوق و تعیدات :ترتیبات نویج سرمایهگذاری باید بهگونه ای طراحی شووند کوه بویج حقووق و
تعیدات سرمایهگذار و سرمایهپذیر تناس وجود داشته باشد .باز بوودن فجوای سورمایهگوذاری:
ترتیبات نویج نباید بهگونه ای طراحی شوند که موج از بیج رفتج آزادی اقتصادی ،بواز بوودن،
ثبات و قابل پیشبینی بودن فجای سرمایهگذاری شوند .حمایت از سرمایهگذاران :ترتیبات نویج
باید ضمج حفح حق حاکمیت و قانونسوذاری کشوور سورمایهپوذیر ،حمایوتهوای الزم را بورای
سرمایهگذار خارجی و بدون تبعیض ارااه دهند .ارتقا و تسییل سرمایهگذاری :ترتیبات نویج باید
بهگونه ای طراحی شوند که همسو با اهداف توسعۀ پایدار باشوند و از رقابوتهوای دارای ریسوک
برای سرمایهگذاری جیوگیری کنند .هماهنسی حکمرانی و مسئولیت :ترتیبات نویج باید موجو
اتخاذ و اعمال مناس تریج رویههای بیجالمییی در خصووص مسوئولیت اجتمواعی شورکتهوا و
حکمرانی مطیوب شوند و بیج دو مورد مذکور تناس ای اد کنند.

مفهوم توسعۀ پایددار و ارتبداآ آن بدا ترتیبدات ندوین سدرمایهگدذاری
مستقیم خارجی
توسعه در مفیوم عام و کیی آن به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و ن وم اجتمواعی بوهسووی
زندگی بیتر یا انسانیتر است (تودار ،)23 :2300 ،اما توسعهای را بهطور معموول توسوعۀ پایودار
مینامند که نیازمندیهای حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسلهای آینده در تأمیج نیازهوا
برآورده میسازد (فراهانی فرد .)224 :2304 ،اقودامات در جیوت نیول بوه توسوعۀ هموهجانبوه،
تأثیرات نامناسبی نیز بر جیان ما بر جای گذاشته است؛ گرم شدن زمیج ،آسی وارد شودن بوه
الیۀ ازن ،از بیج رفتج گونههای مختیف جانوری و گیاهی ،فرسایش خا  ،آلودگی هوا و آلودگی
آب همسی از مشکتت کنونی جیان هستند که تأثیر عمدهای بر زندگی بشر و جمعیت انسانها
دارند ( .)Banerjee, 2003: 143باید توجه کرد که ایج آسی ها برای مردم فقیر روستا در جیان
سوم بسیار شدیدتر است و همچنیج است نسوبت بوه مردموی کوه از طریوق کشواورزی ارتوزاق
میکنند ( .)Banerjee, 2003: 144میتها موضو تأثیر متقابل سرمایهگذاری خارجی و توسوعۀ
پایدار را اغی با یکی از سه دیدگاه ت اری ،زیستمحیطی و توسعهای ارزیابی مویکننود .البتوه
ایج دیدگاهها یکدیسر را منتفی نمی سازند و معموالً برای ارااۀ تفسیر نسوبتاً جوامع بوه اسوتفادۀ
همزمان تمام ایج دیدگاه ها نیاز است .مطورح شودن ایوج دسوت مباحوو و توجوه بوه توأثیرات
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گستر ت ارت و سرمایه گذاری خارجی ،ایج تردیود را مطورح کورده کوه آیوا سورمایهگوذاری
خارجی و توسعۀ پایدار مسیر مشترکی را طی میکنند یا بوا بوهدسوت آوردن یکوی ،دیسوری از
دست میرود.

 .1فرض اول :عدم سازگاری سرمایهگذاری خارجی و توسعۀ پایدار
برخی از طرفداران دیدگاه ناسازگاری توسوعۀ پایودار بوا سورمایهگوذاری خوارجی و جریوان آزاد
سرمایه بهشدت به انتقاد از تأثیر سیاستهای سورمایهگوذاری دولوتهوا پرداختوه و بوه شوکیی
افراطی دو مقولۀ مذکور را نامتقارن خواندهاند .ایج دسته از منتقودان معتقدنود کوه برناموههوا و
سیاست های آزادسازی ت اری بوه افوزایش و شودیدتر شودن مشوکتت محوی زیسوتی من ور
میشود .همچنیج استثمار بیشازحد منابع طبیعی را که میتها بور مبنوای آنیوا مزیوت نسوبی
دارند ،من ر میشود .ایج در حالی است که در صورت اسوتفادۀ مناسو از ایوج منوابع طبیعوی
میتواند به افزایش رفاه در سطحی فراتر از میی بین امد ( .)Munoz, 1994: 11با کنار گذاشوتج
دیدگاه افراطی و توجه بیشتر به دیدگاه های طرفدار توسعه و محی زیست که به نکات عمیی و
واقعبینانهتری اشاره میکنند ،میتوان نسرانیها و انتقادات اصیی را در چند نکته ختصوه کورد؛
یکی از میم تریج انتقادات ،نسرانی از عدم انعکاس خسارات محی زیست در قیموت کاالهاسوت.
اگر سیستم های اقتصادی و اجتماعی خسارات محی زیست را در قیمت کاالها منعکس نکنند،
اکوسیستم زمیج به شدت تیدید خواهد شد (حبیبی و سوییمزاده )24 :2300 ،کوه دلیول آن را
می توان در نبود انسیزه یا صرفۀ اقتصادی در پایبندی به اصوول توسوعۀ پایودار دانسوت .نسرانوی
دیسر در خصوص دولت هایی است که بویش از انودازه از صونایع میوی خوود در مقابول توأمیج و
رعایت استانداردهای محی زیستی هزینهبر و مجر حمایت میکنند .با ان ام ایوج کوار و اتخواذ
ایجگونه سیاستها توس دولت ،وضع زندگی مردم عادی بدتر میشود ،زیرا سود ایوج اقودامات
نصی ت ار میشود و مردم باید هزینههای خسارات محی زیستی آنیوا را برردازنود .از دیودگاه
افرادی که پیشرفت همزمان صنعت و ت ارت با حفح استانداردهای محی زیستی ،یا بوه زبوان
دیسر دستیابی به توسعه از طریق سرمایهگذاری خارجی را ممکج نمیدانند ،ای اد سیستم قوی
متشکل از قواعد و مقرراتی که به طور آشکار از محی زیست ،چه در سطح میی و چه در سوطح
فرامیی ،حمایت کنند ،از راهحلهای موثر است .البته تأکید شده است کوه حتوی پوس از ای واد
چنوویج مقرراتووی دولووتهووا و صوونایع تووت خواهنوود کوورد کووه ایووج ن ووام را بوویتووأثیر سووازند
( .)Nordstrom, 1999: 57معتقدان ایج دیدگاه بهعنوان نتی ه اعتم میکنند که ت ارت بیشوتر
یعنی فعالیت اقتصادی بیشتر و در بسیاری از موارد ،مساوی است با خسوارت محیطوی بیشوتر.
ثروت ای ادشده بهوسییۀ ت ارت لزوماً به بیبود محی زیست من ر نمیشود .اما هموانطورکوه
معتقدان به عدم سازگاری نیز بیان کردهاند ،فعالیت اقتصادی بیشوتر لزومواً بوه بیبوود وضوعیت
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محی زیست من ر نمی شود ،اما لزوماً به آسی به محی زیست نیز نمیان امد .بهن ر میرسد
بتوان به حد وس مطیوب دست یافت.

 .2فرض دوم :سازگاری سرمایهگذاری خارجی با توسعۀ پایدار
میمتریج پیشفرضی که پایۀ ن ریات مبتنی بر سازگاری ت ارت و بوهخصووص سورمایهگوذاری
خارجی و توسعه را تشکیل میدهد ،آن است که ت ارت بهخودیخود برای محی زیست مجور
نیست (حبیبی و سییمزاده .)23 :2300 ،در واقع میتوان گفت که آزادی ت ارت ،سرمایهگذاری
خارجی و فعالیت اقتصادی لزوماً برای محی زیست نه خوب است و نه بد و تأثیر موارد موذکور
بر محی زیست به حود و انودازه ای کوه اهوداف ت واری و محوی زیسوتی یکودیسر را تکمیول
می کنند ،بستسی دارد و دسوتیابی بوه هور گونوه نتی وۀ مثبوت در ایوج موورد مسوتیزم اتخواذ
سیاسووتهووای زیسووتمحیطووی و اقتصووادی هماهنو و مناس و در سووطح بوویجالمییووی اسووت
( .)Neumayer, 2001: 15ایج دیدگاه بر دو نکته تأکید دارد؛ اوالً ت ارت مویتوانود واقعواً بورای
محی زیست مناس و مفید باشد ،زیرا ت ارت موج ای اد ثروت میشود و مویتوانود از ایوج
طریق به ای اد فناوریهای دوستدار محی زیست کمک کند؛ ثانیاً ،تفکیکناپذیر بوودن اهوداف
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی هستۀ مرکزی توسعۀ است .بنابرایج با پذیر ایوج مطیو
که مشکتت زیستمحیطی اغی راه حیی فراتر از صرف مساال محی زیستی دارد ،پس با دیود
وسیعتر ،باید در پی یافتج راهحل از بطج توسعۀ پایدار بود .بهن ر میرسد بتوان نقطۀ مشوتر
مشکل ای اد سازگاری بیج اهداف ت واری و محوی زیسوتی را در مرحیوۀ اول آن دانسوت کوه
مشکتتی که کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه با آن مواجهاند ،جنس متفواوتی
دارند .درحالیکه کشورهای در حال توسعه اغی در ایج زمینوه درگیور مشوکل رقابوت منفوی2
هستند ،کشورهای توسعه یافته با مشکتتی همچون شفاف نبودن و باال بودن سطح اسوتانداردها
دستوپن ه نرم میکنند ( .)Cosbey, 2004: 21بنابرایج مشکل کشورهای در حوال توسوعه آن
اسوت کووه دولوتهووا بووا پواییج آوردن اسووتانداردهای زیسوتمحیطووی بووهدنبوال جووذب بیشووتر
سرمایهگذاری خارجی و ای اد پناهساه امج آلوودگی 2هسوتند .در کشوورهای توسوعهیافتوه نیوز
مشکل از ایج قرار است که اوالً استانداردهای محی زیستی ایج کشورها بهاندازۀ کافی مشخص
نیست و ثانیاً ،در مواقعی نیز که مشخصاند ،بهحدی باال هستند که رعایت و تطابق با آنیا بسیار
دشوار است ( .(UNCTAD, 2011a: 3بهن ر میرسد برای رفع مشکتت بالقوۀ ناشی از ت ارت و
سرمایه گذاری خارجی و در عیج حال حفح محی زیست و دست یافتج به غایت توسعۀ پایدار،
نکتهای در ایج زمینه از قیم افتاده و آن توجه به آثار ت ارت بر محی زیست است .ایج تأثیرات
1. Race to the Bottom
2. Pollution Haven
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را می توان به چیار دسته تقسیم کرد :آثار تولیدی ،2آثار کمی ،2آثار ساختاری 3و آثوار مقوررات
گذاری .4هر یک از ایج آثار دارای عواق مثبت یا منفی است که به نو سیاستسذاری دولوتهوا
بستسی دارد .جنبۀ مثبت اثر تولیدی ،صادرات کاالهایی است که از ن ر زیستمحیطوی نسوبت
به کاالهای رقی مناس ترند و اثر منفی آن افوزایش صوادرات کاالهوایی اسوت کوه خطرهوای
زیست محیطی دارند .در خصوص اثر کمی ،جنبۀ مثبت افزایش میزان رشود اقتصوادی و جنبوۀ
منفی ،ای اد آلودگی بر اثر افزایش ت ارت است .نتی ۀ مثبت اثر ساختاری را میتووان بوهطوور
مثال ،ارتقای تخصیص منابع و سازوکارهای بیینۀ تولید و مصرف دانسوت و جنبوۀ منفوی آن را
عدم همراهی و هماهنسی سیاستهای زیستمحیطی با سازوکارهای فعالیت اقتصادی نوام بورد.
اثر مقررات گذاری نیز دارای نتی ۀ مثبت توانمندسازی دولت در تعقی سیاستهای نافع بورای
محی زیست و اثر منفی اختیار دولت برای پیشبینی شروطی در معاهدات سرمایهگذاری برای
عدول از مقررات پیشیج زیستمحیطی است .موارد مذکور تنیا ختصهای از آثوار نوامبرده بوود.
بنابرایج میمتریج نتی ۀ ایج بحو آن است که نمیتوان بهسادگی گفت که تأثیر سرمایهگوذاری
خارجی و ت ارت بر محی زیست و توسعۀ پایدار منفی است .بنابرایج باید توجه کرد که اگر بوا
دیدگاه واگرا پیش رویم ،موج گستر فقر خواهیم شد و اگور بوا بویمبواالتی سیاسوت دوم،
همسرایی ،را در پیش بسیریم ،موج به خطر افتادن نسل بشر خواهیم شود .یوک راهحول بیتور
می تواند سیاستسذاری مناس با توجه به آثار بیندمودت هور تصومیم و همچنویج در بیتور و
بررسی بیشتر موضوعات توسعه ای مانند نبود منابع ،نبود فناوری های مناس  ،فقدان آمووز و
فقدان ت ربه باشد.

مبانی نظام حقوقی ترتیبات نوین سرمایهگذاری
 .1نظام ملی
بسیج سرمایه برای رسیدن به توسعه از جمیه عیل اصیی چالشهای جیان کنوونی بوهخصووص
برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته است .با توجه به کمبود یا نبود سرمایۀ کافی
برای برنامه ریزی به سوی توسعه در کشورهای مذکور ،سرمایهگذاری خارجی مویتوانود موجو
جبران ایج نقصان شود .بنابرایج برنامهریزی مناس برای بیره برداری از مزایای سورمایهگوذاری
مستقیم خارجی امری حیاتی در حرکت به سوی توسعۀ پایدار محسوب میشود .ایوج بیورهوری
مستیزم دو امر است؛ او ًال حفح قدرت قانونسوذاری و حوق بور تن ویم مقوررات از سووی دولوت
1. Product Effects
2. Scale Effects
3. Structural Effects
4. Regulatory Effects
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سرمایه پذیر و ثانیاً تن یم ترتیبات مناس برای اسوتفادۀ حوداکثری از فرصوت سورمایهگوذاری
خارجی .براساس یافتههای برخی تحقیقات ان وامگرفتوه در خصووص توأثیرات سورمایهگوذاری
خارجی ،ایج نتی ه حاصل شده است که کشورهای سرمایهپذیر ،به خصوص کشورهای در حوال
توسعه ،بیش از آنکه به کمک اقتصادی کشورهای متمول نیاز داشته باشوند ،بوه جوذب بیشوتر
سرمایه و ت ارت بیشتر نیاز دارند؛ ت ارتی که امکان ای اد ثروتی به میزان ساالنه سیصد بیییون
دالر را دارد که ایج میزان بسیار بیشتر از کمکهای اقتصادی است که قصد اعطای آنیوا وجوود
دارد ( .)Abeasi, 2012: 41اما تنیا در صورتی امکان استفادۀ مناس از ایج سرمایۀ ع یم بورای
دستیابی به رشد قطعی و بیندمدت که با محی زیست نیز سازگار باشد وجوود دارد کوه کشوور
سرمایه پذیر بتواند با استفاده از قدرت قانونسذاری خود ،حداقل بخشی از ایج سرمایه را در مسیر
مناس توسعه هدایت کند؛ مسیری که شاید سرمایهگذار بهویژه شرکتهای فرامیی تمواییی بوه
دنبال کردن آن نداشته باشند .دلیل امر مذکور را میتوان ایجگونه بیان کرد که همواره احتمال
تعارض منافع سرمایهگذار خارجی ،در قال هدف حداکثرسازی سود و منفعت ،و اهداف توسوعۀ
کشور سرمایهپذیر وجود دارد ( .)Kumar, 2012: 59براساس هدف حداکثرسازی سود در سوطح
جیانی ،ممکج است برخی سرمایه گذاران مانند شرکت فرامیی تصمیمات خود را لزوماً براسواس
بیره وری مناس از منابع طبیعی یا اختصاص سرمایۀ خود در بخشهایی خاص اتخواذ نکننود و
حتی به حربۀ انتقال قیمت ،به معنای تن یم قیمت کاال در معامیه میان بخشهای مختیف یوک
شرکت با هم ،متوسل شوند .با توجه به آنچه ذکر شد ،دولتهای سرمایهپذیر بهدرستی به اعمال
سیاستهایی همچون درج شروط لزوم اجرا یا عمیکرد مناس قرارداد سرمایهگذاری ،2مشوخص
کردن خ مشیهای ت اری برای سرمایهگوذاران و ای واد سوازوکارهای ن وارتی بورای حوداکثر
ساختج مشارکت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فرایند توسعه پرداختند .همچنیج بوهدلیول
همان تعارض منافعی که پیشتر ذکر شد ،سرمایهگذاران خارجی ممکج است در قال شرکتهای
فرامیی خود یا شعبات آنیا به اقدامات محدودکنندۀ ت ارت دست بزنند .برای مثال ،شوعبۀ یوک
شرکت فرامیی در کشور سرمایه پذیر به واردات عمدۀ محصول یا خدمات از یکی دیسر از شعبات
ایج شرکت که در کشور دیسری قرار دارد ،برردازد یا همان طورکه گفته شد ،برای محروم کردن
کشور سرمایه پذیر از برخی درآمدها به انتقال قیمت برردازنود .در مقابیوه بوا ایوج اقودامات نیوز
دولتهای سرمایهپذیر ممکج است با استفاده از قدرت قانونسذاری خود و تصوی قوانینی در ایج
زمینه ،یا از امکانات موجود مانند موافقتنامۀ تریمز سازمان جیانی ت ارت یا درج شروط مربوط
ت مشوخص اسوت کوه حوق بور
به الزام استفاده از تولیدات داخل 2بیره جوینود .بنوابرایج ،کوام ً
قانونسذاری از سوی دولت سرمایهپذیر بهعنوان موضوعی بااهمیت در سطح حقوق سرمایهگذاری
1. Performance Requirements
)2. Local Content Requirements (LCRs
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خارجی مطرح است .ایج امر دو دلیل عمده دارد؛ اول ،توجه روزافزون ،بهخصوص از سوی جامعۀ
مدنی ،به موضو تجعیف حاکمیت دولت سرمایه پذیر برای کسو و جوذب میوزان بیشوتری از
سرمایه و رونق ت ارت؛ و دوم ،گستر مواردی که تعیویج قوانون و مقوررات در خصووص رفواه
عمومی و توسعۀ پایدار با واکنش و چالش از سوی سورمایهگوذاران و معاهودات سورمایهگوذاری
روبهرو شده است ( .)Mann, 2012: 211بحو در خصوص حق دولت بر قانونسذاری ،محودودیت
آن ،تأثیر آن بر جذب سرمایه و میزان اعمال ایج حق ،خود به بررسی جداگانه و مفصل نیاز دارد،
اما آنچه بهطور ختصه و به عنوان نتی ه در ایج بخش میتوان ذکر کرد ،آن اسوت کوه اگور بوه
معاهدات سرمایهگذاری ،به جای آنکه به عنوان سوند و ابوزاری بورای محاف وت از سورمایهگوذار
خارجی نسریسته شود ،به چشم مبنایی مناس برای ای اد و ارتقای توسعۀ پایدار نساه کنیم ،بوه
میزان بسیار بیشتر و بیتری به اهمیت حفح حق قانونسذاری دولتها و اساسی بودن آن در ای اد
ترتیباتی نویج برای رسیدن به توسعۀ پایدار پی خواهیم برد ( )Mann, 2012: 223البته موضوو
پیشگفته بدان معنا نیست که باید دست دولت را کامتً باز گذاشت و از اعموال تبعویضآمیوز و
سوءاستفادهگرانۀ احتمالی دولت سرمایه پذیر جیووگیری نکورد؛ بوازنسری در حوق دولوتهوا بور
قانونسذاری به معنای آن است که براساس معاهدات سرمایهگذاری در موارد خاص و با چارچوب
مشخص باید اعمال شود .اما مسئیۀ بااهمیت وجود و رعایت ایج حق است و نباید برای جوذب و
حفح سرمایۀ خارجی و در رقابت برای جذب بیشتر آن از ایج حق به میزان زیادی چشمپوشوی
کرد ( ،)Trachtman, 2012: 193زیرا بدون قانونسذاری دولت و هدایت سرمایه در مسیر توسوعۀ
پایدار از طریق ترتیبات نویج ،هیچ تجمینی در خصوص دستیابی به توسعۀ پایدار وجود نخواهد
داشت .شایان ذکر است که دولت سرمایهپذیر در بعجی موارد میزم به رعایت تعیدات بیجالمییی
خود ،برخاسته از معاهدات و اسناد بیجالمییی نیز است .ازایجرو ایج تعیودات فرامیوی مویتوانود
موج نوعی خاصیت تعدیلکنندگی رویکردهای قانونسذار چوه در موورد تصووی قووانینی کوه
موضو آنیا مقررات مربوط به سرمایه گذار است و چه قوانینی که موضو آنیوا رعایوت اصوول و
اهداف توسعۀ پایدار است ،گردد.

 .2نظام بینالمللی
پرواضح است که در جیان کنونی اقدامات فردی دولتها نتوایج الزم و مطیووب بیندمودت را در
پی نخواهد داشت و لزوم اقدام بهصوورت جمعوی و هماهنو بودییی اسوت .هرچنود اقودامات
بیجالمییی در ایج زمینه نیز بهنوعی منعکسکنندۀ همان اقدامات میی است ،جیووه یوافتج عوزم
میی در قالبی بیجالمییی میتواند موج شکلگیری اصولی مستحکم شود کوه هرچنود ماهیوت
آن حقوق غیرالزامآور و در اصطتح حقوق نرم خواهود بوود ،اموا نقطوۀ آغوازی مناسو بوهن ور
میرسد .ترتیبات نویج در سطح بیجالمییی از طریق م موعهای پیچیوده از معاهودات ،از جمیوه
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معاهوودات دوجانبووۀ سوورمایهگووذاری ،موافقووتنامووههووای ت ووارت آزاد کووه دربردارنوودۀ شووروط
سرمایهگذاری هستند ،موافقتنامههای همکاری اقتصادی و توافقنامههای منطقوهای ،بوه منصوۀ
ظیور می رسند .پیچیدگی ناشوی از ایوج ابزارهوای مختیوف و تعودد آنیوا کوه موجو نقصوان،
همروشانی ،و بعجاً تعارض در ن ام معاهدات بیجالمییی سرمایهگوذاری مویشوود ،از میومتوریج
چالش هایی است که باید با آن مواجه شد تا دیدگاهی هماهن ولی نوه لزومواً یکسوان در ایوج
خصوص ای اد شود .چالش میم دیسر نیز نیاز به تقویت بعود توسوعۀ معاهودات سورمایهگوذاری
است که متعادل و هماهن ساختج حقوق و تعیدات دولتها و سرمایهگذاران ،حصول اطمینان
از وجود فجا و توجه کافی به ترتیبات مربوط به توسعۀ پایودار و مسوتحکمتور کوردن شوروط و
تعیدات مربوط به ارتقای سرمایهگذاری و همراه ساختج آن با اهداف توسعۀ پایدار ،از میمتوریج
اقدامات در ایج زمینه است .معاهدات سرمایهگذاری خارجی بهمثابۀ ابزاری برای ارتقای توسوعۀ
پایدار ،مقررات و اقدامات میی را از طریق ارااۀ تجمیج بوه سورمایهگوذاران خوارجی ،پایوداری و
شفافیت مقررات داخیی و اجرای سیستماتیک و ن اممنود ترتیبوات نوویج در کشوور و حصوول
اطمینان از اجرای آنیا توس سرمایهگذار خارجی ،تکمیل میکنند .برای اتخواذ ترتیبوات نوویج
در سطح بیج المییی دو اقدام اساسی الزم است .ایج اقدامات یکی مربوط به ترییر شیوۀ فعالیوت
دولت در زمینۀ توسعۀ پایدار اقتصادی ،و دیسری جزایتر و مربوط به مطیوب سواختج وضوعیت
معاهدات سرمایهگذاری است .بهن ر می رسد که بیتریج نتی ه در صورت تمرکز بر هر دو موورد
و تت برای پیشبرد هر دو اقدام بهدست خواهد آمد .هرچند بهن ر میرسد وجوود و پیسیوری
هر یک از آنیا در نیایت به حاصل شدن دیسری نیز من ر خواهد شد .تت بورای رویوارویی بوا
چالش های توسعۀ پایدار از طریق معاهدات سرمایهگذاری مستیزم ای اد ترتیباتی نوویج در ایوج
معاهدات است .ایج ترییرات هم از طریق گن اندن ایوج ترتیبوات در معاهودات سورمایهگوذاری
میسر است و هم از طریق نساه نویج به معاهدات سنتی موجود ،بهگونهای که بوه نفوع ترتیبوات
نویج تفسیر شوند ( .)Mann, 2012: 537در ایج مسیر حداقل سه اقدام ضروری است:
 .2گن اندن تعیدات الوزام آور و مبنوایی در معاهودات سورمایهگوذاری در خصووص ارتقوا و
تسییل سرمایهگذاری در زمینۀ توسعۀ پایدار .در حال حاضر اغی معاهدات سرمایهگذاری اغی
به ارتقای سرمایهگذاری صرفاً به طور غیرمستقیم و از طریق اعطوای حمایوت از سورمایهگوذاری
صورت میپذیرد و هیچ تعیدی برای کشور سرمایهفرست برای گستر سرمایهگذاری مسئوالنه
مشاهده نمی شود .اغی معاهدات در ایج زمینه صرفاً با بیانی غیرالزامآور در مقدمۀ معاهدات بوه
توسعۀ سرمایهگذاری اشاره دارند ،البته بوه تودریج شواهد نمونوههوایی هسوتیم کوه موادهای در
معاهدات سرمایه گذاری را به توسعۀ پایدار و توجه به محی زیست اختصاص دادهاند .اما نیاز به
گستر ایج تفکر و ای اد تعیدات الزامآور وجود دارد.
 .2متناس و متقابل ساختج تعیدات دولتها و سرمایهگذاران و ارتقای سرمایهگذاری مسئوالنه.
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اغی معاهدات کنونی سرمایهگذاری اغی بر تعیدات کشور سرمایهپذیر تأکید دارند و کمتر
به تعیدات سرمایهگذار و لزوم سرمایه گذاری مسوئوالنه از سووی اشوخاص اخیور اشواره دارنود.
هرچند معموالً تعیدات الزام آور حقوقی برای شرکتها و افراد سورمایهگوذار در قووانیج داخیوی
کشورها موجود است ،ایج گونه تعیدات در معاهدات سرمایهگذاری کمتر به چشوم مویخوورد و
تعیدات میی اخیرالذکر نیز بهطور سنتی بر سرمایهگذاران خوارجی اعموال نمویشوود .بنوابرایج
می توان حداقل برخی تعیدات ماهوی را برای سرمایهگذاران خارجی در معاهدات سرمایهگذاری
پیشبینی کرد .برای مثال میتوان سرمایه گذاران خارجی را میوزم کورد توا از قواعود و الزاموات
مربوط به سرمایهگذاری که در قوانیج میی کشور سرمایهپذیر وجود دارد ،هم در مراحل آغازیج،
هم اجرا و هم خاتمۀ سرمایهگذاری و تعیدات مربوط به جمعآوری تأسیسات مربوط بوه پوروژه،
پیروی کنند .چنیج تعیدی ایج امکان را برای کشور سرمایهپذیر فراهم میآورد کوه در صوورت
عدم تطابق سرمایه گذار با الزامات مذکور ،به طرح دعوا عییه وی برردازد .در زمینۀ ایج ترتیبات،
یعنی متناس و متقابل کردن تعیدات ،کشورهای سرمایهپوذیر مویتواننود از امکوان گن انودن
برخی رهنمودها در معاهدات سرمایهگذاری و الزام آور ساختج آنیا نیز استفاده کنند .برای مثال
با گن اندن رهنمودهای سازمان میل در خصوص ت ارت و حقوق بشر ،نهتنیا در جیت متقابول
و متناس ساختج تعیدات پیشرفت حاصل میشود ،بیکه ایج موضو موج گستر استاندارد
مسئولیت اجتماعی شرکتهای سرمایهگذار نیز میشود (.)UNCTAD. 2011a: 18
 .3محاف ت از کشور سرمایه پذیر در مقابل تقبل تعیدات ناعادالنه و ای اد هزینۀ بواال بورای
طرح دعوا .اغی معاهدات سرمایهگذاری با اعطای حق مراجعۀ مستقیم به مراجع حول اخوتتف
به سرمایهگذار خارجی ،برای محکوم کردن دولت سرمایهپذیر یا شانه خالی کردن از تعیدات ،به
افزایش حمایت از سرمایهگذار خارجی میپردازند .قدرت ایوج حمایوت رو بوه افوزایش از تعوداد
پروندههایی که در دهۀ اخیر با عنوان اختتف دولت-سرمایهگذار طرح شودهانود ،و اغیو عییوه
دولتهای در حال توسعه بودهاند ،مشخصتر میشود .دولتهای سرمایهپذیر با ادعاهوایی بسویار
زیاد و اع ابانسیز مواجه شدهانود 2.اگور هزینوه هوای دادرسوی یوا داوری را ،کوه در اختتفوات
بیجالمییی هزینههای هنسفتی است ،به ایج مبالغ اضافه کنیم ،میتوان به فشار بسیار زیادی که
بر کشورهای سرمایهپذیر در نقش خوانده وارد میشود و همچنیج لزوم حفح فجا بورای تعیویج
ترتیبات سرمایهگذاری برای کشور سرمایهپذیر ،پی بورد ( .)Mann, 2012 : 540ایوج سوه موورد
اساسی که به آنیا اشاره شد ،مواردی است که باید در معاهدات سرمایهگذاری مورد توجه جدی
قرار گیرد .هرچند ایج دقت ن ر در بعجی معاهدات مشاهده می شود ،در قسمتهای مربوط بوه
قیمرو معاهده ،اسوتاندارد رفتواری و حمایوت از سورمایهگوذار ،شوروط حول اخوتتف ،تعیودات
 .2در ایج پرونده دولت سرمایهپذیر به  212میییون دالر محکوم شد.
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سرمایه گذار در خصوص سرمایهگذاری مسوئوالنه ،اسوتثنااات بوه نفوع دولوت سورمایهپوذیر در
خصوص منفعت عمومی ،عدم اجازۀ کاهش شرای استاندارد قواعد کار یا زیستمحیطوی ،تعیود
به توسعۀ سورمایهگوذاری و ارتقوای اقتصواد دولوت سورمایهپوذیر ،و الزاموات مربووط بوه پایوان
سرمایهگذاری و خروج سرمایهگذار ،باید بهطور جدی و از موضعی مستحکم از سوی کشوورهای
سرمایه پذیر اغی در حال توسعه ،که همان طورکه اشاره شد در حال تبدیل به بازیسران محوری
عرصۀ سرمایهگذاری خارجیاند ،مورد مطالبه قرار گیرند.

بررسی جایگاه ترتیبات نوین در رویۀ ایکسید
اصوالً در صورت بروز اختتف میان طرفیج ،موضو دادرسی محاکم داوری میشوند توا محواکم
بیج المییی مانند دیوان بیج المییی دادگستری ،ازایجرو غنی تریج و همچنویج در دسوترستوریج
رویۀ قجایی موجود ،رویۀ برخاسته از دادرسیهای ایکسید است .براساس آنچه گفتیم ،در فجای
ن ری تمایل به شناسایی تعید به توسعۀ اقتصاد کشور میزبان برای سرمایهگذار خوارجی وجوود
دارد .در ایج قسمت تت میشود تا با بررسی برخی از آرای ایکسید مشخص شود که آیوا ایوج
نیاد بهعنوان میمتریج نیاد حلوفصل اختتفات ناشی از سرمایهگذاری ،تماییی به شناسایی ایج
تعید و اتخاذ تصمیم بر مبنای آن دارد یا خیر.
Phoenix Action Ltd. v. Czech Republic .1
در آوریل  2882در پی رسیدگیهای کیفری مقامات جمیوری چک در خصووص فورار مالیواتی و
عوارض گمرکی از سوی آقای والدیمیر بنو در قال شرکت  ،Beno Prahaفرد مذکور از ایج کشوور
به اسراایل فرار کرده و در ایج کشور شرکت  Phoenixرا تأسیس میکند .آقای بنوو در قالو ایوج
شرکت جدید به خرید سیام و تصاح شرکت مذکور در چک و شعبات آن میپوردازد و در زموان
ایج تصاح  ،مقامات چک در خصوص رسیدگی کیفری عییه آقای بنوو ،بوه توقیوف حسوابهوای
بانکی و دفاتر مالی شرکت موجود در کشور چک پرداختند .در پی ایج حووادث ،شورکت Phoenix
براساس معاهدۀ دوجانبۀ سرمایهگذاری میان اسراایل و جمیوری چک ،درخواسوت داوری خوود را
در ایکسید ثبت و ادعا کرد که جمیوری چک معاهدۀ مذکور را نقض کرده است.
در خصوص موضو مربوط به بحو تعید به توسعه ،دیوان اعتم کرد که شعبات ایکسید تنیا
در خصوص قجایایی صالح به رسیدگی هستند که مستقیماً از سرمایهگذاری ناشی شوده باشود.
دیوان ادامه می دهد که رویۀ ایکسید ضواب متفواوتی را بورای شناسوایی یوک عمول بوهعنووان
سرمایهگذاری ارااه داده است .دیوان بررسی وجود یا نبود سرمایهگذاری را با اعمال تست سالینی
آغاز میکند و پس از اعتم ضواب سرمایهگذاری براساس رأی مذکور ،اعتم میکند که ن رهای
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متفاوتی در خصوص ضواب سالینی وجوود دارد و در موورد لوزوم وجوود ضوابطۀ من ور شودن
سرمایه گذاری به توسعۀ کشور میزبان اتفاق ن ر وجود ندارد .دیوان ادامه مویدهود کوه حصوول
اطمینان از اینکه یک سرمایهگذاری به توسعۀ اقتصادی کشور میزبان من ر شده است ،غیرممکج
است ،بهخصوص به ایج دلیل که نمیتوان بهطور قاطع گفت که چه چیزی توسعه تیقی میشود
و دیوان باید دیدگاهی کمتر جاهطیبانه در خصوص من ر شدن سرمایهگذاری به توسوعۀ کشوور
میزبان اتخاذ کند .بنابرایج دیوان خود را میزم به رعایت ضواب سالینی نمیبیند و بهجای آن ،به
ارااۀ معیارهای خود برای تیقی یک موضو بهعنوان سرمایهگذاری میپردازد و شش معیار ارااوه
می دهد .از میان ایج شش معیار ،دیوان به جای تأکید بر من ر شدن سرمایهگوذاری بوه توسوعۀ
کشور میزبان ،بر ان ام عمییاتی به من ور توسعۀ یک فعالیت اقتصادی در کشور میزبوان (معیوار
چیارم) ،و سرمایهگذاری منابع با حسج نیت (معیار ششم) تأکید میکند.
Biwater Gauff Ltd. v. United Republic of Tanzania .2
در سال  2883میتدی بانک جیانی و سایر موسسات مالی بیجالمییی مبیغ  248میییون دالر به
جمیوری تانزانیا بهمن ور تعمیر و بیبود منابع آب و فاضوتب و زیرسواختهوای مربوطوه اعطوا
کردند .کشور مذکور اجرای طرح را به مناقصه گذاشت و شرکت بی واتر گاوف برندۀ مناقصه شد
و شعبهای در تانزانیا به من ور اجرای پروژه تأسیس کرد .اما پوس از مودتی و بوهعیوت مودیریت
ناصحیح منابع ،شرکت مذکور با مشکتت مالی در خصوص پروژه مواجه شد و درخواست مذاکرۀ
م دد قرارداد برای جیوگیری از تعطیل شدن پروژه داد .کشور تانزانیا ایج درخواست را قبول کرد
و طرفیج با تعییج چند متخصص به مذاکره م دد پرداختند .ایج مذاکرات بهعیوت عودم قبوول
پیشنیاد از سوی شرکت با شکست مواجه شد و بدیج سب مقامات مربوطه در کشور تانزانیا بوه
لزوم فسخ قرارداد تأکید ورزیدند .شرکت با ایج فسخ مخالفت و اعتم کرد که مصومم بوه اداموۀ
اجرای پروژه است ،مسر آنکه یک دیوان داوری که براساس قرارداد بویج طورفیج تشوکیل شوده
باشد ،رأی به خاتمۀ قرارداد دهد .با وجود ایج کشور تانزانیا مدیر شعبۀ شورکت در تانزانیوا را از
کشور اخراج کرد و خود مدیر جدیدی برای شرکت انتخاب کرد و کنترل منابع مالی شورکت را
نیز در دست گرفت .بر ایج مبنا ،شرکت بیواتر گاوف به طرح دعوا در ایکسوید عییوه جمیووری
تانزانیا ،بهعیت نقض معاهدۀ دوجانبۀ سرمایهگذاری میان بریتانیا و جمیوری تانزانیا اقدام کرد .در
خصوص مبحو موردن ر ما ،براساس مادۀ  21عیدنامۀ ایکسید ،دیووان در خصووص اختتفواتی
صتحیت دارد که مستقیماً ناشی از سرمایهگوذاری باشود؛ اصوطتحی کوه بورختف بسویاری از
معاهدات دوجانبۀ سرمایهگذاری ،در عیدنامه تعریف نشده است .تانزانیا اعوتم کورد کوه مفیووم
سرمایه گذاری براساس رویۀ ایکسید مشخص شوده اسوت و سورس بوه ضوواب موذکور در رأی
سالینی اشاره کرد .تانزانیا در ادامه اعتم کرد که حتی اگر اقودامات شورکت را براسواس تعریوف
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موجود در معاهدۀ دوجانبۀ سرمایهگذاری ،سرمایهگذاری تیقی کنیم ،اقدامات شرکت مطوابق بوا
ضواب سالینی نیست و در نتی ه دیوان براساس عیدنامۀ ایکسید صتحیت رسیدگی به پرونوده
را ندارد .دیوان با رد ادعای تانزانیا اعتم کرد که ضواب سالینی براسواس عیدناموۀ ایکسوید نوه
انحصاری هستند و نه الزامی ،بیکه صرفاً میتوان آنیا را مدن ر قرار داد .دیوان ادامه میدهد کوه
بهعیت ارااۀ تعریفی بسیار گسترده از واژۀ سرمایهگذاری در معاهدۀ دوجانبۀ بیج بریتانیا و تانزانیا،
تانزانیا نمی تواند با استناد به معیار سالینی خواستار تفسیر مجیق از واژۀ سرمایهگذاری شود و با
استناد به عدم تأثیر پروژه در توسعۀ ایج کشور ،به رد صتحیت دیوان برردازد.
Saba Fakes v. Republic of Turkey .3
در فاصیۀ سال های  2330تا  2883میتدی ،دولت ترکیه تحقیقوات کیفوری و دعواوی حقووقی
متعددی را عییه خانوادۀ  Uzanدر ترکیه که صاح صنایع متعددی ،از جمیه شرکت مخوابراتی
Telsimدر ایج کشور بودهاند ،اجرا میکند .ایج اقدامات در نیایت به توقیف و فرو بسیاری از
اموالی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت ایج خانواده بود ،من ر میشوود .خواهوان
ایج پرونده ،آقای  Fakesکه از اتبا هیند بوده است ،در جوالی  2883مالک  11درصد از سویام
شرکت  Telsimمیشود و اعتم میدارد که اقدامات دولت ترکیه بوه مصوادره و سوی مالکیوت
غیرقانونی سیام شرکت و اجبار وی به فرو ایج سویام بوه شوخص ثالوو من ور شوده اسوت،
به خصوص آنکه اقدامات دولت ترکیه سب سقوط شودید ارز سویام شورکت شوده اسوت .در
نیایت ،خواهان با ادعای نقض معاهدۀ دوجانبۀ سرمایه گذاری میان ترکیه و هیند توس ترکیوه،
به طرح دعوا عییه دولت ترکیه در ایکسید میپردازد.
دولت ترکیه در رد صتحیت دیوان به عدم شمول معاهدۀ دوجانبۀ بیج ایوج کشوور و هینود بور
سرمایه گذاری خواهان اشاره می کند و ادامه می دهد که دیوان در بررسی ایوج موضوو بایود بوا
توجه به بند  2مادۀ  21عیدنامۀ ایکسوید ،بوه اعموال ضوواب سوالینی بروردازد .ترکیوه نتی وه
می گیرد که سرمایه گذاری ادعایی از سوی خواهان فاقد ضواب مذکور است .دیوان با رد ادعوای
ترکیه اعتم میکند که از یک سو ،وجود ضواب ورود ح م باالی سرمایه ،وجود مودت معویج و
نسبتاً طوالنی و وجود عنصر خطر ،برای آنکه عمییاتی به عنوان سورمایه گوذاری در ن ور گرفتوه
شود ،کافی است .از سوی دیسر ،دیوان بر ایج اعتقاد نیست که توأثیر یوک عمییوات بور توسوعۀ
کشور میزبان باید بهعنوان ضابطهای در قال عیدنامۀ ایکسید در ن ر گرفته شود .دیووان اعوتم
کرده است که شعباتی از ایکسید که عنصور تأثیرگوذاری عمییوات در توسوعۀ کشوور میزبوان را
بهعنوان یکی از معیارهای تشخیص یک عمییات بهعنوان سرمایهگذاری در ن ر گرفتهاند ،ماننود
آنچه در قجیۀ سالینی رخ داده است ،اغی برای توجیه ن ر خود بور مقدموۀ عیدناموۀ ایکسوید
تکیه کرده اند ،اما دیوان حاضر بر ایج ن ر است که هرچند مقدمۀ عیدنامه بر نیواز بوه همکواری
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بیج المییی برای توسعۀ اقتصادی اشاره دارد ،ولی چنیج تفسیری از ایوج مقدموه کوه بوه اعموال
ضابطۀ گزاف تأثیر بر رشد اقتصادی کشور میزبان من ر شود ،وجیهای ندارد.

 .4نتیجهگیری در خصوص دیدگاه ایکسید
آنچه بیان شد صرفاً دو رأی از میان تعداد زیادی از آرای نیاد ایکسید بود .البته دو رأی موذکور
جزء میمتریج آرایی هستند که مستقیماً به مسئیۀ تعید به توسعۀ کشور میزبان و آنچه به تست
سالینی معروف شده است ،پرداختهاند .به عتوه ،سه رأی مذکور از سوه دیودگاه متفواوت بوه رد
ضابطۀ تعید به توسعه پرداختهاند که ایج خود دلیل دیسری بر اهمیت آرای مذکور است ،هرچند
دلیل زیربنایی هر سه دیدگاه یکسان است .الزامی نبودن مقدمۀ عیدنامه ،عودم قابییوت ارزیوابی
دقیق من ر شدن به توسعه و گزاف بودن ایج تعید ،از جمیه میمتریج دالییی است کوه تموامی
شعباتی که به رد معیار تعید به توسعه معتقد بودهاند ،به آنیا توسل جستهاند .برای رسویدن بوه
نتی های در خصوص ن ر شعبات ایکسید و یافتج نتی ۀ صحیح در خصوص تمایل یا عدم تمایل
به شناسایی تعید به توسعه ،بار دیسر به ن ریات مخالف و موافق میپردازیم .دیودگاه مخوالف بوا
اعمال ضواب سالینی بر ایج عقیده است که تت برای یافتج تأثیر سرمایهگذاری توسعۀ کشور
میزبان مستیزم بررسی سورمایه گوذاری بوا دیودگاه شخصوی ،پوس از وقوو آن اسوت ( burger
)Laurence, 2013: 526؛ من ور آن است که برای بررسی عمییاتی تحت مفیوم سرمایهگوذاری،
سه معیار ورود منابع ،مدت زمان و وجود خطر کفایت میکند ،زیرا معیارهای مذکور عینیاند ،اما
ضابطۀ کمک به توسعۀ کشور میزبان ضابطه ای شخصی و صرفاً نتی ۀ سوه معیوار دیسور اسوت.
بهعتوه ،اگر هدف یک معاهدۀ سرمایهگذاری ،جذب سرمایۀ خارجی برای کشور میزبان است ،در
نتی ه تشخیص مفیوم سرمایهگذاری را نمیتوان وابسته به تشخیص دیوانی دانست که سالها و
شاید دههها پس از وقو عمییات سرمایهگذاری تشکیل میشود و با توجه به گذشته و با وجوود
ورود سرمایۀ ع یم به یک کشور ،رأی به عدم تأثیرگذاری بر توسعۀ کشور میزبان دهد ( burger:
 .)2013: 528دیدگاهی که موافق با بهکار بستج معیار تعید به توسعۀ کشور میزبان است ،اعوتم
میکند که هرچند در رویۀ سالهای اخیر ایکسید برخی دیوان ها ایج معیار را کنار گذاشتهانود،
اما برخی نیز همچنان به ایج معیار پایبندند .بهعتوه همیج آرایی که مخوالف ضوابطۀ تعیود بوه
توسعه هستند ،برای آغاز ارااۀ تحییل خود از یک سرمایهگذاری ،کار خود را با معیار سالینی آغاز
میکنند و در طرق کنار گذاشتج ایج معیار نیز با یکودیسر تنواقض دارنود ( Grabowski, 2014:
 .)308ایج در حالی است که مقدمۀ عیدنامۀ ایکسید بهصراحت هدف معاهده را تقویت و توسعۀ
اقتصاد کشورها را از طریق ترغی سرمایه گذاری خصوصی اعتم کرده است و بر ایج مبنا ،کنوار
گذاشتج ایج ضابطه به دستیابی به هدف معاهده کمک نخواهد کرد (.)Grabowski, 2014: 309
همانطورکه ذکر شد ،نسرانی اصیی ای که زیربنوای رد معیوار سوالینی را تشوکیل مویدهود ،رد
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صتحیت دیوان از سوی کشور سرمایهپذیر است؛ درحالیکه اگر به ایج معیار بهعنوان ضابطهای
برای صدور رأی به نفع دولت میزبان و پرداخت خسارت از سوی سرمایهگذار خارجی نسریسوته
شود ،وجیی برای نسرانی باقی نمیماند و بهعتوه ،قدم بزرگی بهسوی دستیابی به توسعۀ پایدار از
طریق ایج ترتیبات برداشته خواهد شد.

نتیجهگیری
هرچند جذب سرمایه گذاری امری پراهمیت است ،گذر زمان مشوخص کورد کوه موضوو اخیور
بهخودی خود لزوماً امری مطیوب نیست .توجه به توسعۀ پایدار موج شد تا ذهج اندیشمندان و
سیاستسذاران بهتدریج متوجه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم و شیوۀ اعمال آن بر محی زیست و
منابع طبیعی شود .ترتیبات نویج سرمایهگوذاری در حوال ظیورنود و چوارهای جوز اعتوراف بوه
گسووتر آنیووا وجووود نوودارد .ترتیبووات نووویج در پووی ای وواد چووارچوبی گسووترده ،مسووتحکم و
بههم پیوسته برای توسعه است و صرف ای اد ایج چارچوب ،فارغ از آنکه به هر میوزان اسوتادانه
طراحی شده باشد ،مطیوب نیست ،بیکه ایج ترتیبات باید به صورت جدی وارد گفتمان اقتصادی
و سیاستسذاری کشورها شود .ترتیبات نوویج کوه در مرکوز خوود ،دسوتیابی بوه توسوعۀ پایودار
زیستمحیطی و اقتصادی را بهعنوان هدف غایی دنبال میکنند ،هرچند بهخوودیخوود مفیووم
کامتً نوینی نیستند ،تاکنون آنچنانکه باید و شواید بوه آنیوا توجوه نشوده اسوت و بوه طریقوۀ
ن اممند وارد سیاست اقتصادی کشورها ،برنامههای سرمایهگوذاران و معاهودات سورمایهگوذاری
نشدهاند .ترتیبات نویج سرمایهگذاری برای دستیابی به همبستسی اقتصادی بورای دسوتیابی بوه
اهداف توسعه محور و ورود به تدابیر توسعه ،گستر مفیوم سرمایهگوذاری مسوئوالنه از سووی
بخش خصوصی و نیادینه کردن مسئولیت اجتماعی شرکتها تت میکنند .حوزۀ مربووط بوه
ترتیبات نویج را ،هم بهعیت آنکه تاکنون توجه کافی به آن نشده است و هم بهعیوت گسوتردگی
آن ،نمیتوان بهطور کامل و بهصورت مصداقی مشخص و معیج کورد .اموا ،توت شود توا از دو
رو مصداقی و معیاری در معرفی ایج مفیوم استفاده شوود .در رو مصوداقی ،دو دیودگاه در
خصوص ترتیبات نویج سرمایهگذاری وجود دارد که یکی بیشتر بر جنبوههوای زیسوتمحیطوی
تأکید میکند و دیسری بر جنبه های ت اری و اقتصادی؛ که ایج دو دیدگاه خود شواهدی دیسور
بر ایج مدعاست که مفیوم توسعۀ پایدار از تعریف سنتی آن گذار کرده است .اقتصاد سبز ،رشود
سبز و توسعه بوا کوربج پواییج ،میوم توریج مصوادیق ترتیبوات نوویج در حووزۀ دیودگاه محوی
زیستمحور و زن یرههای جیوانی ارز افوزوده و مسوئولیت اجتمواعی شورکتهوا ،میومتوریج
مصادیق موجود در حوزۀ دیدگاه ت ارت محور است .البته اگر هر یک از ایج دیدگاهها بهدرسوتی
به کار رود ،الجرم نتایج موردن ر حوزۀ دیسر را نیز در پی خواهد داشت؛ دو مسویر متفواوتی کوه
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مقصد مشترکی را دنبال میکنند .در رو معیاری باید به ترییر سیاستهای میی و بیجالمییوی
بهمن ور گن اندن ن اممند ترتیبات نویج در برنامۀ اقتصادی دولتهوا توجوه کورد کوه در آنیوا
ترتیبات نویج بهطور ن اممنود قورار مویگیورد .تن ویم مقوررات متناسو  ،هودایت سورمایه در
بخشهای زیربنایی بدون دخالت بیشازحد دولت در فعالیتهای سورمایهگوذار خوارجی ،ای واد
فجای همکاری بیج سرمایه گذار خارجی و فعاالن بخش خصوصی داخیی ،توجه به اشترالزایی،
آموز نیروی انسانی ،ای اد مشوق هوای مالیواتی و شوفاف بوودن مقوررات داخیوی ،میومتوریج
معیارهایی است که میتواند به ای اد ترتیبات نویج در سطح میوی من ور شوود .اموا میومتوریج
ضابطهای که وقو تمامی موارد مذکور در سطح میی وابسته به آن اسوت ،بور حوق قانونسوذاری
دولت سرمایه پوذیر و محاف وت از آن تأکیوددارد .در واقوع نقوش رو بوه گسوتر و تأثیرگوذار
کشورهای در حال توسعه بر لزوم حفح ایج حق صحه میگذارد .اغی ادبیات موجود در زمینوۀ
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و معاهدات مربوطه صورفاً بور حقووق اعطوایی بوه سورمایهگوذار
خارجی و ای اد تعیدات متفاوت برای دولت سرمایهپذیر تأکید دارند ،بدون آنکه بهطور مناسبی
به تعیدات سرمایهگذار برردازند .در سطح بیجالمییی نیز عتوهبر لزوم ای واد اقودامات هماهنو
بیج الودولی بورای رسویدن بوه توسوعۀ پایودار از طریوق ترتیبوات نوویج ،لوزوم هموراه سواختج
سرمایه گذاران خصوصی با جریان دولتی ،انکارناپذیر است .در غیر ایوج صوورت بوهبوار نشسوتج
تت دولتمردان به درازا خواهد کشید و نتی ه نامطمئج خواهد بود .در ایج سطح نیوز ،مفیووم
مبنایی برای ثمربخش بودن تت های بیجالمییی ،حرکوت بوه سومت ترییور شویوۀ حکمرانوی
دولتها بهسوی دولتهای توسعهمحور است .دولتهای توسعهمحوور کوه خوود را درگیور اموور
جزای اقتصادی نمی کنند ،بیکه شرای الزم را برای توسعۀ اقتصادی و بسیج سرمایۀ بیجالمییوی
برای توسعۀ پایدار فراهم می آورند ،ابزار بسیار مناسبی برای اجرای ترتیبات نویج خواهنود بوود.
در نیایت و بهطور ختصه میتوان گفت ،ترتیبات نویج سرمایهگذاری بوه مرحیوهای از ضورورت
رسیدهاند که باید با رویکردی حقوقی در قال حقوق قووامیافتوه یوا سوخت وارد ن وام حقووقی
بیجالمییوی شووند و از مرتبوه ای بواالتر از قووانیج داخیوی در معاهودات اعموال شووند کوه هوم
تجمیجکنندۀ منافع سرمایهگذار و سرمایه پذیر باشد و هم اصول و اهداف توسعۀ پایدار و قوانیج
مربوط به آن.
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