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چکیده
صلح و امنیت بین المللی یکی از مهمترین اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است .همانطوریکه منشور ملل متحد در اهدافش
متذکر شده است ،تالش منشور حاضر ترغیب دولت ها به مذاکره و حل و فصل اختالفات از طرق صلح آمیز است ،بر همین اساس
است که می توان فهمید ابتدایی ترین مرحله برای دستیابی به توسعه همه جانبه ملل در قرن جدید نیازمند برقراری صلح و ترغیب
دولتها به حل و فصل اختالفات است .اگر بخواهیم کشورمان را به الگویی امن با ریسک پایین سرمایه گذاری برای کشورهای
خارجی تبدیل نماییم ،فاکتورهایی همچون نوع حکومت ،نظام اداری و اقتصادی و اجرای درست قوانین عاملی برای ارزیابی
کشورهای خارجی جهت انجام سرمایه گذاری میشود و زمانی که سرمایه خارجی وارد شود خود بخود تولید کار و اشتغال و
افزایش رفاه و دیگر مولفههای اقتصادی و اجتماعی را نیز با خود همراه خواهد داشت .رابطه بین اجرا ،احترام و رعایت حقوق بشر
است و تعاملی که باید بین این مقوله و بحث حق بر توسعه برقرار شود است .بحثی که در اینجا صورت میگیرد این است که
اجرای سیاستهای توسعه ای نوعاً منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایبندی دولتها به رعایت حقوق شهروندانشان خواهد شد .باید
به این نکته توجه نمود که توسعه اقتصادی و تجارت آزاد جز در سایه رعایت حقوق بشر و حقوق خصوصی افراد جامعه محقق
نخواهد شد و این یکی از مهمترین ابزارهای سنجش میزان ریسک پذیری در سرمایه گذاری خارجی دولتها است.
واژگان کلیدی :حق بر توسعه ،توسعه پایدار ،حقوق بشر ،حقوق بین الملل ،حقوق بین الملل اقتصادی ،حقوق
سرمایه گذاری خارجی ،سیاستگذاری عمومی.

( -8نویسنده مسئول) hsharifit@yahoo.com
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مقدمه
صلح و امنیت داخلی و بین المللی از مهمترین عوامل دست یابی یک ملت به رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی
است .بر این اساس زمانی دولتها کارآمد هستند که بتوانند اقداماتشان را در عرصههای اجتماعی و اقتصادی در
ساختاری امن از همه نظر یا الاقل در ساختاری با حداقلهای الزم برای تحقق برنامههای توسعه اشان را در دسترس
داشته باشند ،در غیر این صورت برنامه توسعه اقتصادی-اجتماعی دولتها یا با شکست روبرو خواهد شد و یا اینکه
کهای مالی و تکنی یک دریافت شده از سوی
میزان تحقق آن بسیار پایین خواهد بود .ش یک وجود ندارد که کم 
کشورهای صنعتی یا موسسات بین المللی تاثیر شایانی در ایجاد ثبات همه جانبه در بسیاری از کشورهای آفریقایی،
آسیایی و آمریکای التین داشته است ،اما آنچه که به خوبی در این همکاری بین قطب شمال صنعتی و جنوب در
یشود آن است که قراردادهای تجاری همچنان به نفع کشورهای صنعتی است و دردی اساسی از
حال توسعه دیده م 
دولتهای در حال توسعه دوا نم 
یکند .عواملی همچون فقر ،فساد سیاسی و اقتصادی ،عدم سیاستگذاری ملی و بین
المللی ،ساختار حقوقی و قانونی قدیمی و فرسوده ،تبعیض سازمان یافته برعلیه شهروندان هر دولت و سیاسی و
یباشد ،در
امنیتی کردن بحث توسعه اقتصادی-اجتماعی ،همه از عوامل توقف توسعه کشورهای در حال توسعه م 
واقع جذب سرمایههای خارجی نیازمند برطرف شدن همین موانع فوق است و اگر کشوری به دنبال جذب سرمایه
خارجی است قطعًاًا باید در بهبود فاکتورهای فوق الذکر تالش نماید و توسعه جز از طریق توجه ویژه به حقوق بشر
و التزامات ناشی از آن حاصل نم 
یگردد.
شهای
بطور کلی کشورهای در حال توسعه با مشکالت جدی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی روبرو هستند و چال 
سیاسی ،تالش این دولتها برای دست یابی به توسعه اقتصادی و تبدیل شدن به کشوری صنعتی را پیچیده تر نموده
است .میلیاردها دالر تضمینات مالی که بانک جهانی ،دولتهای خارجی و دیگر سازمانهای کمک رسان خارجی در
طی پنج دهه گذشته از این دولتها اخذ نمودهاند منجر به عدم تفوق این دولتها در تغییر ساختارهای اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی اشان شده است و در کنار همه اینها تغییر و بهبود سبک زندگی مردمان تاثیر به سزایی بر این
موضوع داشته است .آنچه که واضح است بسیاری مدلهای اقتصادی تحمیل شده به دولتهای در حال توسعه از سوی
صندوق بین المللی پول  IMFایجاد شده است و این مدلهای اقتصادی راه حل جامع و دقیقی برای برون رفت از
یدهند .در نتیجه ،بیشتر ملتها در دور باطل فقر ،رکود اقتصادی ،میزان باالی بیکاری و در
مشکالت توسعهاي ارائه نم 
یدهد که حدود  800میلیون نفر در
کنار همه اینها خشونت اجتماعی گیر افتادهاند .گزارش بانک جهانی نشان م 
جهان با درآمد کمتر از یک دالر در روز گذران عمر م 
یکنند ،بیش از  8.2میلیارد نفر در جهان با درآمدی کمتر از دو
یدهند که فقر جهانی از
دالر در روز مشغول به زندگی هستند ) .)Rabie, 2016:10گزارشهای بین المللی نشان م 
پس از رکود بزرگ اقتصاد جهانی در سال  2008بیشتر شده است.
برای نهادینه کردن هر امری در حقوق بین الملل باید آن را به کل جامعه جهانی بصورت یک هنجار تعمیم داد اما در
یرسد به این دلیل که هر دولت چالشها،
مورد توسعه ارائه یک مدل و ساختار بین المللی امری غیرممکن به نظر م 
مشکالت و همچنین ساختار سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مختص به خود را دارد ،همین امر ایجاد
رویکردی کام ًالًال متفاوت در قبال توسعه را با دیگر حوزههای موجود در حقوق بین الملل نشان م 
یدهد .اما در سوی

التزامات ناشی از حق توسعه بر37 ...

یتوان فهمید آن است که همه کشورهای
یسازی توسعه و اقتصاد در حقوق بین الملل م 
دیگر آنچه که از روند جهان 
در حال توسعه با شدت و ضعف رو به سوی تغییر دارند و گذار از کشاورزی سنتی به ماشینی شدن در آنها با فراز
و فرودهایی به هر حال ادامه دارد ،بنابراین ممکن است این کشورها در روند توسعه چالشها و مشکالت مختص به
خود را داشته باشند ،اما در نهایت چون همه آنها به دنبال یک هدف مشترک که همانا توسعه است ،هستند پس
قاعدتًاًا همه آنها نگرشهای نسبتًاًا مشابهی نسبت به کار ،زمان ،تغییرات اجتماعی و فرهنگی و زندگی مردمانشان دارند.
پس اگر به دنبال تعمیم جهانی توسعه به عنوان یک هنجار هستیم اگر از این ُبُبعد به آن بنگریم امکان تعمیم جهانی
یشود .بطورمثال ،مدل جهانی والترشتاین
یآید بلکه الزم نیز شمرده م 
آن وجود دارد و نه تنها این امکان به وجود م 
(جامعه شناس آمریکایی استاد فعلی دانشگاه ِیِییل آمریکا) که معتقد است برای دست یابی به توسعه باید از بنیاد
دولت-ملت به سوی جهان وطنی گذار کرد ).)Romaniuk & Marlin, 2016: 4-5
توسعه مدنظر سازمان ملل متحد ،توسعهاي همه جانبه است همانطوریکه در مقدمه میثاق بین المللی حقوق مدنی و
سیاسی اشاره نموده است که "با اذعان به اینکه بر طبق اعالمیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهائی
یشود که شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی و همچنین از
یافته از ترس و فقر در صورتی حاصل م 
حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود"؛ همچنین با توجه به نص صریح قطعنامه  41 / 28 1مورخ 4
دسامبر  1986مجمع عمومی معروف به "اعالمیه حق توسعه" که بیان م 
یدارد هدف اصلی منشور سازمان ملل متحد
حفظ صلح و امنیت بین المللی و حل مسائل جهانی که دارای ماهیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است با تحقق
یگردد .همچنین در این اعالمیه آمده است که "با به رسمیت شناختن این امر که توسعه
همکاری بین المللی میسر م 
فرایند فراگیر اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی است که هدف آن بهبود مداوم رفاه کل مردم و همه افراد بر
مبنای مشارکت فعاالنه ،آزادانه و با معنی آنان در توسعه و در توزیع عادالنه مزایای ناشی از آن است" .در ماده  1این
قطعنامه تاکید شده است که حق توسعه از حقوق بشری است و غیرقابل گرفتن است و توسعه ،دایره و شمول
گستردهاي در حوزه اقتصاد ،اجتماع ،فرهنگ و سیاست دارد که تمامی این حوزهها همانند چرخ دندههایی که بطور
یتوان فهمید که
ینمایند .با توجه به صراحت قطعنامه  41 / 28 1م 
یکنند ،فرآیند توسعه را محقق م 
منظم با هم کار م 
توسعه اقتصادی جز در سایه توسعه همه جانبه سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی محقق نخواهد شد و اگر به بحث
توسعه تک ُبُبعدی نگریسته شود نتیجهاي جز آنچه که امروز در جمهوری خلق چین مشاهده میشود نخواهد بود.
چین کشوری با قدرت اقتصادی و صاحب حرف در جامعه جهانی است اما از آنجا که از دوران پس از مائو و
بخصوص با روی کار آمدن دنگ ژیائوپنگ (معمار چین امروز) بحث توسعه چین آغاز م 
یشود و عمده تمرکز
دولت چین بر نگهداری فضای سیاسی کم و مابیش دست نخورده از دوران مائو و ایجاد توسعه اقتصادی گسترده در
یکند و اقتصاد را در
یباشد و در واقع از استراتژی مائو که معتقد بود ایدئولوژی در راس امور است گذار م 
چین م 
یدهد ،نتیجه این سیاست ،چین امروز است که از منظر اقتصادی ،با اقتصاد سرمایه داری مطابقت
راس امور قرار م 
یکند ولی از نظر سیاسی همچنان کمونیست است که با توجه به مولفههای و دیدگاههای اقتصادی و سیاسی
م
مارکسیسم این اتفاق در چین یک تعارض آشکار و نابسامانی به حساب م 
یآید ().Joshua, 2017: 84-85
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بند  1ماده  3اعالمیه حق توسعه دولتها را مسئول اولیه تحقق شرایط ملی و بین المللی برای تحقق توسعه دانسته
است و در بند  3همین ماده از کشورها دعوت نموده است تا برای تحقق توسعه با یکدیگر همکاری مشترک داشته
باشند و تاثیر مستقیم این همکاری مشترک بر روند رعایت و احترام به حقوق بشر خواهد بود .در ماده  5این اعالمیه
صراحتًاًا حقوق بشر به عنوان ی یک از فاکتورهای اصلی توسعه یاد شده و دولتها را به رعایت آن دعوت نمودهاند.
نکته جالبی که در انتهای بند  1ماده  8آمده این است که دولتها اگر بخواهند تبعیض همه جانبه را نابود کنند و به
توسعه دست یابند راهی جز اصالحات اقتصادی-اجتماعی موزون و در راستای هم ندارند و این نکته باز هم تاییدی
ینگرد .در آخرین ماده این اعالمیه از دولتها
بر این امر است که الاقل سازمان ملل متحد توسعه را امری تک ُبُبعدی نم 
خواسته شده که اقدام به قانونگذاری و سیاستگذاری در سطح ملی برای شروع این فرآیند نمایند.
یدر قطعنامه  3281معروف به "منشور حقوق اقتصادی و وظایف دولتها" که در 1974
از سوی دیگر مجمع عموم 
مصوب نمود (این منشور ریشه در قطعنامه  45کنفرانس ملل متحد درباره توسعه و تجارت  1972دارد) ،در مقدمه
این منشور آمده است که برای دست یابی به اهداف این منشور و باید به این موضوع تاکید مجدد نمود که توسعه
جز در تقویت همکاری بین المللی بین دولتها محقق نخواهد شد .و در بند "ت" اهدافش اعالم م 
ینماید که به دنبال
"غلبه بر موانع اصلی در راه توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه هستند"؛ در بند ت مقدمه مربوط به ایجاد
ینماید که "ایجاد و ترغیب روابط اقتصادی بین المللی با پذیرش این موضوع
نظم برابر اقتصادی و اجتماعی اشاره م 
که توسعه در هر کشور در حال توسعه امری متفاوت است و در این راستا هر کشور نیازهای مخصوص به خود را
دارد" .در انتهای مقدمه این منشور اشاره شده است که در نهایت مسئولیت اولیه توسعه با خود دولتهای هر کشور
یبرای دستیابی کامل به اهداف توسعه م 
است اما همکاری مشترک و موثر بین المللی عامل مهم 
یباشد .ماده  5این
منشور بطور عملی وارد بحث سرمایه گذاری و جذب سرمایه برای توسعه میشود و اعالم م 
یدارد که همه دولتها
حهای
حق دارند به عضویت سازمانهایی که وظیفه تولید کاالهای اساسی را بر عهده دارند ،در راستای تامین مالی طر 
توسعهاي و اهدافشان و برای بهبود رشد تدریجی اقتصاد بین الملل ،خاصه در راستای تسریع روند توسعه کشورهای
در حال توسعه ،درآیند .بر همین اساس در این ماده از همه دولتها خواسته شده از انجام هر اقدامیکه مانع از دست
یابی به این تدابیر اقتصادی و سیاسی گردد اجتناب نمایند .ماده  7این منشور از آن جهت اهمیت دارد که
نگارندگانش ،همه دولتها را مسئول اولیه توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مردمانشان شناسایی
نموده است و برای تحقق این موضوع دولتها را موظف به انتخاب روشها و اهداف الزم برای تحقق توسعه نمودهاند.
یموارد و اهداف مذکور است که اتفاقًاًا در تبصره الف بند  2ماده  2منشور حاضر اعالم شده است که
با توجه به تمام 
هر دولت حق دارد برای تحقق اهداف و روندی که در این منشور بدان اشاره شده است اقدام به تنظیم و اعمال اراده
حاکمیتی نسبت به سرمایه گذاری خارجی در قالب صالحیت داخلی اش منطبق با قانون و در راستای اهداف و
اولویتهایشان نماید ،بر این اساس هیچ اجباری بر روی دولتها مبنی بر اختصاص تسهیالت ترجیحی برای سرمایه
گذار خارجی وجود ندارد.
پس از "منشور حقوق اقتصادی و تعهدات دولتها" ،در  16سپتامبر همان سال قطعنامه بسیار مهم " 3362توسعه و
یشود
همکاری اقتصادی بین المللی" به تصویب مجمع عمومیمیرسد که در پاراگراف دوم آن به صراحت اعالم م 
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که به دنبال ایجاد نظم نوین اقتصادی جهانی است .همچنین در این قطعنامه بر استراتژی دهه دوم سازمان ملل برای
توسعه تاکید دارد .در این سند بر پایههایی برای توسعه کشورهای در حال توسعه اشاره شده است که عبارتند از:
یدهد؛ ب)
الف) تجارت بین الملل ،که به دولتهای در حال توسعه امکان گسترش و تقویت توان اقتصادی اشان را م 
انتقال منابع واقعی برای توسعه مالی کشورهای در حال توسعه و اصالحات پولی بین المللی ،در واقع کشورهای در
حال توسعه برای تحقق توسعه نیازمند تامین منابع مالی دائمی هستند و امر تامین مالی دولتها در عرصه بین المللی
م
یتواند بصورت متحد و قاعده مند صورت پذیرد؛ ج) علم و تکنولوژی ،کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
باید در عرصه علم و تکنولوژی مراوداتی را آغاز نمایند و اقدامات و تدابیر الزم برای ایجاد یک بانک تکنولوژی بین
المللی ایجاد نمایند .در این بخش از قطعنامه  3362به نقش کشورهای توسعه یافته در انتقال دانش و تکنولوژی
اشاره شده و نقش مهمی که م 
یتوانند ایفا نمایند؛ د) صنعتی شدن ،در این بخش به اعالمیه معروف لیما که منجر به
ینماید .سازمان مذکور به دنبال ارائه برنامههای
تاسیس  UNIDOیا همان سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ،اشاره م 
یباشد ،که اتفاقًاًا برنامه  UNIDOدر ایران حول شش
میان مدت و مدت دار به کشورها در راستای صنعتی شدنشان م 
بخش ،جهانی شدن؛ توسعه منطقهاي از طریق تقویت صنایع کوچک و صنایع محلی؛ بهبود محیط کسب و کار و
توسعه بخش خصوصی؛ مدرن کردن صنایع وابسته به کشاورزی؛ مسائل مرتبط با انرژی؛ و مسائل مرتبط با محیط
زیست و مسائل آب و هوایی استوار شده است.
کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد  UNCTADرکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و برمبنای
نالملل و
قطعنامه ) )XIX-1995این مجمع در سال  64 91بنا شدهاست .آنکتاد درتصمیمات خود درعرصه تجارت بی 
توسعه اقتصادی مفهوم حاکمیت اقتصادی را عالوه برحاکمیت سیاسی لحاظ نموده و اصل برابری ،همکاری
نالمللی مبتنی برانصاف و وابستگی متقابل به نفع کشورهای درحال توسعه را مورد تأکید قراردادهاست .آنکتاد در
بی 
پی آزادی تجارت بی 
نالمللی درچارچوب حمایت از کشورهای توسعه نیافته جهان ،کاهش میزان ضررها و مساعدت
برای توسعه اقتصادی آنها و غیره م 
یباشد .آنکتاد محور مرکزی سازمان ملل متحد برای یکپارچهسازی مباحث
مربوط به تجارت و توسعه و موضوعات مرتبط با حوزههای مالی ،تکنولوژی یک  ،سرمایهگذاری و توسعه در
یباشد .کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد  UNCTADازطریق
کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته م 
تها و تبادل
عآوری اطالعات به دنبال ایجاد زمینه برای مشورت بین دول 
جستجو ،تجزیه و تحلیل رویهها و جم 
تجربیات با هدف یکپارچهسازی عوامل توسعه است .آنکتاد با سازمانهای دیگر برای رفع نیازهای کشورهای
درحال توسعه همکاری دارد .آنکتاد درراستای تسهیل فرایند توسعه در کشورهای درحال توسعه فعالیتهای مختلفی
را انجام دادهاست که ی یک از آنها توجه به موضوع کارایی تجاری است.
صدور اعالمیه هزاره در سال  2001عم ًالًال روند نوینی را در جریان توسعه بین المللی ایجاد نمود .با توجه به اعالمیه
یبایست به
تا سال  5102درآمد جهانی باید رشد نماید و فقر ،گرسنگی ،محرومیت و عدم دسترسی به منابع آبی م 
نصف کاهش یابد؛ کاهش نرخ مرگ و میر مادران و کودکان باید به میزان باالیی مشهود باشد؛ دسترسی به حداقل
یکنند
تحصیالت نیز باید جهانی شده باشد؛ و زندگی بیش از  001میلیون زاغه نشینی که در اطراف شهرها زندگی م 
بهبود یابد .دولتها توافق نمودند تا میزان کمکهای بین المللی را افزایش دهند و وضعیت بدهی کشورها را بهبود
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بخشند ،ساختار تجاری بهتری فراهم نمایند و عمده تمرکزشان را بر توسعه کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته
معطوف نمایند ) .)Langford & Others, 2013: 1نتیجه آن است که اهداف ارائه شده حداقل به ظاهر ،منجر به
ایجاد اجماع جهانی جدیدی برای تحقق اهداف توسعه که همانا کاهش فقر و عدم تمرکز صرف به مسئله رشد
یباشد ،منجر شده است .البته اینکه بگوییم تمام اهداف مطرح شده در اعالمیه هزاره
اقتصادی و آزادسازی اقتصاد م 
تا میزان زیادی در سال  5102محقق شده است شاید نادرست و غیر کارشناسی باشد اما در هر حال دولتها با لحاظ
تمام شرایط موجود توانستند تا سال  5102در زمینه اهداف فوق الذکر تفوقاتی را هر چند ناقص بدست آورند و در
نهایت همین موضوع منجر به نگاشته شدن برنامه توسعه پایدار معروف به سند  2030گردید.
در گزارش  6102آنکتاد درباره وضعیت توسعه و سرمایه گذاری خارجی ،آمده است که در سال  5102جریانات
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان ،با افزایش  38درصدی مواجه شده است که به رغم این افزایش هنوز
نسبت به سطح آن در سال  2007میالدی  01درصد کمتر بوده است .رقم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان
به  1.76هزار میلیارد دالر بالغ شده است ،پس از آغاز بحران اقتصادی و مالی جهان در سال  ، 2008 - 2009باالترین
سطح سرمایه گذاری خارجی در سال  5102محقق شده است .بیشترین افزایش را انواع سرمایه گذار 
یهای ادغام و
تملک ) )Mergers & Acquisitionsکسب کردهاند که نزدیک به  50درصد افزایش داشتهاند و به  721میلیارد دالر
در این سال رسیدهاند .ارزش پروژههای سرمایه گذاری جدید (گرینفیلد) نیز در این سال به میزان  766میلیارد دالر
یشود و
یها است که در حوزههای جدید و دستنخورده انجام م 
بوده است (این سرمایهگذاری نوعی از سرمایهگذار 
یکنند) .این در
تهای مادر برای نخستین بار اقدام به احداث واحد اقتصادی جدید در کشور مقصد م 
در آن شرک 
حالی است که پیش بینی آنکتاد از سرمایه گذاری خارجی جهان در سال  ،6102کاهش  01- 15درصدی است که
دالیل آن را شکنندگی اقتصاد جهان ،ضعف مداوم تقاضای کل ،رشد ُکُکند صادرات کاال در برخی کشورها ،اقدامات
سیاستی در خصوص جلوگیری از فرار مالیاتی و کم شدن سود شرکتهای چندملیتی عنوان کرده است .پیش بینی این
است که در سالهای  8102و  7102در پاسخ به افزایش مورد انتظار در رشد جهانی ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی
در جهان مجددًاًا از  8.1هزار میلیارد فراتر رود ) .)UNCTAD Report, 2015, 7سرمایه گذاری خارجی در ایران در
مقایسه با کشورهای منطقه ،بسيار کم بوده است؛ بطوریکه در سال  5102در ترکيه به عنوان بزرگترین سرمایه پذیر
در غرب آسيا ،جذب سرمایه خارجی با  36درصد افزایش به حدود  17ميليارد دالر بالغ شد که بيشتر از نوع سرمایه
گذاری ادغام و تملک بوده و به این ترتيب ،ترکيه را در رتبه پنجمين واردکننده سرمایه در بين کشورهای در حال
توسعه آسيا قرار داد .امارات متحده عربی نيز  11ميليارد دالر جذب نمود و و جذب سرمایه مستقيم خارجی در
عربستان سعودی در حدود  8ميليارد دالر باقی ماند .به نظر م 
یرسد عدم بهره گيری ایران از ظرفيتهای باال تابیترت ی
برون سپاری خدمات و روشهای ادغام و تملک ) )M&Aو سطح بسيار پایين سرمایه گذاریهای جدید (گرینفیلد) در
کاهش مداوم سرمایه گذاری خارجی ایران نقش مهمی داشته است ).)Ibid, 9
با توجه به مفروضات باال مهمترین سواالتی که در این زمینه نیاز به پاسخگویی دارند عبارتند از:
الزامات هنجاري و ساختاري حق توسعه در فرآيند جهاني شدن (حقوق بشر) بر فرآيند اعمال سرمايه گذاري
خارجي و تضمين حقوق سرمايه گذاري خارجي چه بوده و چگونه به منصه ظهور رسيده است؟
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موانع حقوقی ملی و بین المللی دستیابی به حق توسعه در ایران و راه حل برون رفت از آنها چیست؟
یتوان همانند
هدف از انجام این تحقیق ایجاد درک مشخصی از توسعه اقتصادی و اجتماعی و اینکه چگونه م 
کشورهای توسعه یافته اقدام به جذب دائمی سرمایه خارجی نمود .در بسیاری از کشورهای جهان خصوصًاًا
کشورهای در حال توسعه یکی از عوامل توسعه نیافتگی این کشورها یا الاقل سرعت پایین توسعه این کشورها در
مقایسه با کشورهای توسعه یافته همانا پایین بودن میزان سرمایه گذاری خارجی و عدم تخصیص درست همان
یباشد .بر همین اساس در نگارش این رساله تالش خواهد شد که تا این موانع مورد بررسی
حداقلهای موجود م 
قرار گیرند و حتی المکان راهکارهای ممکن برای پیشگیری یا از میان بردن این موانع ارائه گردد .از مطالعه اسنادی
و روش کتابخانهاي به عنوان روش تحقیق استفاده شده است .منابع مورد استفاده عبارتند از :جمع آوری دادهها،
گزارشها ،استفاده از کتب ،مقاالت و تحقیقات موجود در این زمینه در کتابخانههای دیجیتال و از فیش برداری به
عنوان ابزار مطالعه استفاده شده است.
توسعه در فرآیند جهانی مدرن
دستیابی به توسعه نیازمند برنامهریزی دقیق و نیازسنجی متناسب با آینده اقتصادی-اجتماعی هر کشور است و در
این راه یکی از فاکتورهای اصلی توان هر کشور برای جذب سرمایه در سطح ملی یا بین المللی برای پیشبرد اهداف
یباشد و در این راه رعایت حقوق بشر به عنوان یکی از عوامل موثر بر این موضوع شناخته
توسعهاي آن کشور م 
یشود .دولتهایی که وارد عرصه توسعه اقتصادی میشوند به ناچار در کنار رشد اقتصادی و توسعه کشور به رشد
م
ییابد نیازهای آنها از سطح
یرسند .هر چه سطح درآمد افراد جامعه افزایش م 
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی نیز م 
ییابد .بر همین اساس تالش خواهد شد تا تاثیر این عوامل سیاسی ،اجتماعی
نیازهای اولیه خارج و ابعاد جدیدی م 
و فرهنگی بر رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .همچنین یکی از مباحث مهم دیگر
منطقهاي یا جهانی بودن توسعه اقتصادی است که تالش خواهد شد به درک صحیحی از این موضوع نیز دست یابیم.
بر خالف ایران که توجه به برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی در بعضی دولتها پر رنگ و در برخی دیگر کم
فروغ بوده است ،در کشورهای در حال توسعه همچون برزیل ،سنگاپور ،ترکیه ،امارات ،عربستان سعودی و بسیاری
دیگر که بطور جدی اقدام به طراحی و اجرای برنامههای توسعهاي نمودهاند ،آنچه که دیده م 
یشود این است که
توجه دولتها به مسئله توسعه در همه ابعادش بسیار پر رنگ بوده و از سوی همه دولتها جدی گرفته شده است و
یتوان
مدل توسعه موفق این کشورها مورد استفاده کشورهای در حال توسعه دیگر قرار گرفته است .همینطور نم 
نقش سازمان ملل متحد ،بانک جهانی ،سازمان تجارت جهانی و دیگر نهادهای بین المللی فعال را در این زمینه
نادیده گرفت .سازمانهای مذکور با ارائه برنامههای عملی و ساز و کارهای حقوقی به دولتها در راستای عملیاتی
کردن برنامه توسعه نقش به سزایی در افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی ملل مختلف ایفا نمودهاند .در این بین از
یبودهاند و عم ًالًال ابزاری و بازویی برای
نقش برخی سازمانهای بین المللی که زمینه ساز تحوالت جهانی بسیار مهم 
جامعه جهانی در راستای سیاستگذاری حقوق بین الملل در زمینه سرمایه گذاری خارجی و بهبود رفاه بین المللی
بودهاند ،غافل شویم ،سازمانهایی همچون  Standard and Poor’sیا سازمان شفافیت بین المللی (نقشه شماره  )1که
بسیار در این امر نقش مهمی دارند .جمیع فعالیتهای سازمانهای بین المللی مذکور و رویه دولتها ،موثر بر تکوین
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سیاستهای منظوم و عرفی بین المللی برای ترغیب الگوی جهانی توسعه از طریق جذب سرمایههای خارجی شده
است و البته نباید چشم بر خواست ملل مبنی بر تغییر بست.
فساد و تقلب پدیدههایی هستند که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند .پیامدهای مخرب فساد
و تضاد آن با منافع عام ،از جمله اتالف منابع ،کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثر بخشی ،باعث توجه روز
افزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف شده است .حکومتها و دولتها از قرنها پیش با مشکل سوء
استفاده کارگزاران دولتی از منابع و فرصتها روبهرو بودهاند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده
یدهد حکومتها همیشه نگران سوء استفادة شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و
است که نشان م 
امتیاز شغلی خود بودهاند .سازمانهای جهانی از جمله سازمان جهانی شفافیت ،موسسات عالی حسابرسی بین المللی

1

و نیز سایر موسسات منطقهاي مانند مو سسات عالی حسابرسی ،بانک جهانی و ...ضمن توجه به فساد و تقلب در
جهان ،به ارائه رهنمودهایی برای جلوگیری از فساد و تقلب خصوصًاًا در کشورها و سازمانهای عضو اقدام کردهاند و
در آنها توجه به ارتقای فرهنگ ارز 
شمداری ،صداقت ،مسئولیت و پاسخگویی ،بهعنوان عوامل پیشگیری کننده مورد
توجه قرار گرفته است .توجه به تاثیر متقابل فرهنگ سازمانی و فساد ،براساس مدل ارائه شده ،بر آن توجه دارد که
فرهنگ سازمانی قوی با ابعاد مورد نظرهافستده از جمله فاصله قدرت پایین ،فرد گرایی و ابهام گریزی و تاثیرات
این ابعاد در بروز عدالت خواهی ،جلوگیری از تبعیض وحاکمیت شفافیت ،میتواند باعث مهار فساد و مانعی در
فراگیر شدن آن و نهایتًاًا منجر به رونق و رشد و بالندگی جامعه شود و نیاز به برخوردهای قهر آمیز و تنبیه را -با
توجه به عوارض نامطلوب آن -تا حد زیادی کاهش دهد ().Transparency International, 2019, 32

)International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI

1
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یافتد با توجه به بحث برنامه امنیت انسانی سازمان ملل و
اتفاقی که در این بین برای کشورهای در حال توسعه م 
برنامه توسعه پایدار  2030سازمان ملل کشورهای در حال توسعه باید از پتانسیل سرمایه گذاری دیگر دولتها برای
اهداف توسعهاي استفاده نمایند .البته این مهم جز در سایه برنامهریزی دقیق بلندمدت و داشتن برنامههای منظم
توسعه و کاهش تنشهای داخلی محقق نخواهد شد .امروز بسیاری از کشورهای در حال توسعه علیرغم عدم
درگیری با جهان خارج و عدم وجود تحریمهای بین المللی از توان کافی برای جذب سرمایه خارجی برخوردار
نیستند ،این تنها به آن دلیل است که این دولتها سیاستهای منظم و مدون برای جذب سرمایه خارجی به سوی بازار
داخلی ندارند و همچنین در اینگونه کشورها عمدتًاًا شکاف عمیقی بین سیاسیون و عامه مردم و از جمله فعاالن
اقتصادی وجود دارد ) .)Piros and Pinto, 2013, 622همین امر باعث کاهش اعتماد سرمایههای خارجی و باالرفتن
ریسک سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شده است 17 .آرمان اشاره شده در
سند توسعه  2030خاصه آرمانهای  01 ،8 ،3 ،2 ،1و  16که شامل نابودی فقر ،گرسنگی ،سالمت کامل و رفاه ،شغل
یها و صلح ،عدالت و نهادهای توانمند م 
شرافتمندانه و رشد اقتصادی ،کاهش نابرابر 
یباشد ،بطور مستقیم ناظر بر
حق توسعه م 
یباشند.
بانک جهانی انتظار دارد که قاره آسیا و خاصه شرق آسیا نقش عمدهاي در توسعه جهانی ایفا نماید .بیشترین جمعیت
یباشد و چندین
جهان در این قاره وجود دارد ،و یک چهارم جمعیت مصرف کننده طبقه متوسط جهان را دارا م 
دولت که از نظر جغرافیای سیاسی وجودشان حائز اهمیت است .در همه کشورهای این قاره تقریبًاًا اصالحات
اقتصادی و اجتماعی در حال انجام است و نرخ رشد میانگین  20سال اخیرشان  6درصد است Shaboo and

) .)Others, 2014, 28-29نتیجه همه این برنامههای افزایشی و توسعهاي ،افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و
تبدیل شرق آسیا به مرکزی برای جذب سرمایههای مستقیم خارجی شده است ،البته نباید فراموش کرد که جذابیت
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین ،برزیل و سنگاپور همواره جایگاه خودش را داشته است .جذابیت کمتر
دیگر کشورهای آسیایی برای جذب سرمایههای مستقیم خارجی به دالیل مختلفی از جمله :ساختارهای اقتصادی و
اجتماعی ضعیف؛ قوانین کار قدیمی و ناکارآمد؛ فقدان سیاستهای جامع توسعه پایدار و توسعه اقتصادی؛ عدم وجود
مناطق ویژه اقتصادی کارآمد؛ فقدان اصالحات سازمانی؛ فساد؛ و هزینهها و زمانی که برای آغاز و به انجام رساندن
پروژهها صرف میشود که عمدتًاًا تا به نتیجه رسیدن کار بارها از نظر قراردادی و سازمانی یک پروژه به مشکل بر
م
یخورد ،عمده دلیل این مسئله عدم هماهنگی و یکپارچگی میان دولت مرکزی ،استانها و ایالتها در ارتباط با خرید
یباشد .همین نکات در شاخص بازرگانی بانک جهانی اشاره شده است .شاخص
زمین و پاکسازی محیط زیست م 
یدهد که شرکتهای جنوب شرق آسیا با موانع جدی در دسترسی داشتن به زیرساختها ،حکمرانی موثر
مذکور نشان م 
و کارآمد ،قوانین کار منعطف ،پرداخت مالیاتها و اجرای قراردادها دارند ).)Ibid
بسیاری از کشورهای توسعه یافته مانند استرالیا ،دانمارک ،آلمان ،نروژ ،سوئد و انگلستان مایل به ادغام "حقوق بشر"
در برنامههای مربوط به توسعه هستند چراکه بحث حقوق بشر در ترویج و پیشبرد حق بر توسعه موثر خواهد بود.
یشود این است که چگونه میتوان ظرفیتهای توسعه را در راستای حق بر توسعه شناسایی و به آنها
بحثی که مطرح م 
دست یافت .مسئله توسعه و ظرفیتهای واقعی توسعه برای هر کشور ممکن است در سیاستهای ملی یا حتی بین
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المللی به عنوان یک هدف سیاسی گنجانده شود ،همانند آنچه که در برنامه توسعه ملل متحد  UNDPدرباره دستیابی
به کیفیت مطلوب زندگی آمده که "توسعه انسانی به معنای سرمایه گذاری در توانمندیهای انسانی است" UNDP

) .)Report, 1993, 3دقیقًاًا به همین دلیل است که گزارش توسعه انسانی  UNDPدر سال  ، 1996توسعه انسانی را به
عنوان هدف اصلی شناسایی نموده است و ابزار اصلی تحقق این هدف را رشد اقتصادی دانسته است UNDP

) .)Report, 1996, 1بحث ظرفیتسازی در عرصه حقوق بین الملل بسیار در امر ساخت و اجرا سیاستهای بین
المللی مرتبط با توسعه نقش دارد و بر همین اساس بحث توسعه اگر با توجه به ظرفیتها و ظرفیتسازی در این
ینمایند و از این طریق
زمینه صورت بگیرد دقیقًاًا همان عرصههایی که بیشترین نیاز به توسعه را دارند پیشرفت م 
یگردند .نباید در این بین از نقش حقوق
گروههای اجتماعی که نیازمند توجه بیش از پیش هستند بهتر شناسایی م 
بین الملل در ترغیب دولت در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهروندانش و اجرای سیاستهای توسعهاي غافل
ماند .تمرکز بر ظرفیت توسعه در هر کشور نه تنها منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر خواهد شد بلکه منجر به
اجرای دسرت حق بر توسعه در آن جامعه نیز خواهد شد.
با تدقیق در مطالب فوق میتوان اینگونه نتیجه گرفت که پرداختن به بحث توسعه نیازمندی توجه به تمام ابعاد پیدا و
یتوان از توسعه صحبت کرد ولی به یکی از زوایای مستتر درون این بحث که همان
پنهان آن است همانطوریکه نم 
سیاستگذاری عمومی و قانونگذاری در عرصه شفافیت و کاهش فساد در درون دولتها است .سرمایه گذاری خارجی
و در نهایت توسعه در جایی که فساد کم است و دولت پاسخگو است بسیار باالتر و کارآمدتر است .سرمایه گذار به
کشوری وارد م 
یشود که مطمن باشد اصل و سود سرمایه اش باز خواهد گشت ،در جایی سرمایه گذاری میکند که
مطمن باشد دولت حاکم در آن کشور با اعالم سیاستهای غیر کارشناسی و یکشبه به ناگاه تمام صنایع کشورش را
ینماید و قطعًاًا سرمایه گذار به دنبال امنیت سرمایه گذاری و خطر پذیری پایین است به همین دلیل
ملی اعالم نم 
است که مث ًالًال در منطقه خاورمیانه کشور امارات متحده عربی با رشد تولید ناخالص حدود  7.4درصد و نمره
شفافیت  66از  001در سال  5102یکی از جذابترین و امن ترین کشورها برای جذب سرمایه خارجی در کل جهان
و منطقه بوده است .در نمونهاي دیگر ،بانک جهانی انتظار دارد که قاره آسیا و خاصه شرق آسیا نقش عمدهاي در
توسعه جهانی ایفا نماید .بیشترین جمعیت جهان در این قاره وجود دارد ،و یک چهارم جمعیت مصرف کننده طبقه
یباشد و چندین دولت که از نظر جغرافیای سیاسی وجودشان حائز اهمیت است .در همه
متوسط جهان را دارا م 
کشورهای این قاره تقریبًاًا اصالحات اقتصادی و اجتماعی در حال انجام است و نرخ رشد میانگین  20سال اخیرشان
 6درصد است ).)Shaboo and Others, 2014, 28-29
نتیجه همه این برنامههای افزایشی و توسعهاي ،افزایش سرمایه گذاری خارجی و تبدیل شرق آسیا به مرکزی برای
جذب سرمایههای خارجی شده است ،البته نباید فراموش کرد که جذابیت سرمایه گذاری خارجی در چین و
سنگاپور همواره جایگاه خودش را داشته است .جذابیت کمتر دیگر کشورهای آسیایی برای جذب سرمایههای
خارجی به دالیل مختلفی از جمله :ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ضعیف؛ قوانین کار قدیمی و ناکارآمد؛ فقدان
سیاستهای جامع توسعه پایدار و توسعه اقتصادی؛ عدم وجود مناطق ویژه اقتصادی کارآمد؛ فقدان اصالحات
سازمانی؛ فساد؛ و هزینهها و زمانی که برای آغاز و به انجام رساندن پروژهها صرف م 
یشود که عمدتًاًا تا به نتیجه
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یخورد ،عمده دلیل این مسئله عدم هماهنگی
رسیدن کار بارها از نظر قراردادی و سازمانی یک پروژه به مشکل بر م 
یباشد .همین
و یکپارچگی میان دولت مرکزی ،استانها و ایالتها در ارتباط با خرید زمین و پاکسازی محیط زیست م 
یدهد که شرکتهای جنوب شرق
نکات در شاخص بازرگانی بانک جهانی اشاره شده است .شاخص مذکور نشان م 
آسیا با موانع جدی در دسترسی داشتن به زیرساختها ،حکمرانی موثر و کارآمد ،قوانین کار منعطف ،پرداخت مالیاتها
و اجرای قراردادها ،دارند ().Shaboo and Others, 2014, 28-29
قراردادهای نفتی جدید دولت جمهوری اسالمی ایران و تاثیر آن بر فرآیند توسعه
ایران کشوری در حال توسعه است و در گذار به توسعه نیازمند جذب سرمایه خارجی برای تکمیل پروژههای
عمرانی است و از آنجایی که عمده بودجه عمرانی و بطور کلی مخارج کشور از طریق فروش نفت حاصل میشود،
یهمواره بطور فعال به دنبال جذب سرمایه گذار و توسعه میادین نفت و گاز بوده است ،البته
دولت جمهوری اسالم 
نکته مهم این است که ارزیابی نماییم که در سالهای پس از جنگ چقدر دولت با برنامهریزی درست و نیاز سنجی
مبتنی بر هدف و جهت دهی قوانین به سمت توسعه ساختار فرسوده و قدیمی نفت و گاز ایران ،توانسته از
سرمایههای وارد شده به بهترین شکل ممکن استفاده نماید .مدل سابق قراردادهای نفتی ،از جنس قراردادهای بیع
متقابل بودند .این قراردادها که به نوعی قراردادی با خرید خدمت محسوب میگردند ،با توجه به قیمت پایین جهانی
نفت و کمبود منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران ،فرصت مناسبی را برای کشور در توسعه میادین ،به خصوص
میدان مشترک پارس جنوبی فراهم کردند () .Motaghi & Others, 2019, p.16اما این قراردادها با مشکالتی نیز
همراه بودند که از جمله این مشکالت میتوان به کوتاه مدت بودن دوره قرارداد ،وابستگی پرداخت حق الزحمه
پیمانکار به هزینههای سرمایه ای ،نظارت ضعیف کارفرما بر عملکرد پیمانکاران و انعطاف پایین این قرارداد اشاره
کرد.
مهمترین انقادات وارد بر قرارداد  IPCعبارتند از :محرمانه ماندن بخشهایی از مفاد قرارداد :عقل جمعی فقط محدود
به وزارت نفت نبوده و اگر مدیران کنونی وزارت نفت مدعی شفافیت هستند نباید از در اختیار گذاردن قراردادهای
یدانند و بعد از مدتی
نفتی به نهادهای مذکور ابایی داشته باشند .متاسفانه جزئیات این قرارداد را عدهاي محدود م 
یشود ،در حالی واقعیت
یدهند که مشکالت درست م 
یکنند و به مردم وعده م 
مسئوالن وزارت نفت از آن رونمایی م 
چیز دیگری است .از طرف دیگر متن فارسی قراردادهای جدید نفتی که مورد تصویب دولت قرار گرفته با متنی که
به شرکتهای خارجی داده شده و نسخه انگلیسی آن است تناق 
ضهای زیادی دارد که قابل تامل است .لذا به چه علت
قراردادهای نفتی محرمانه تلقی شده است و مهندسان ،کارشناسان و صاحبنظران نفتی ،اقتصادی و مدیریتی اجازه
ندارند که با تضارب آرا بتوانند کاست 
یهای قراردادهای نفتی را قبل از انعقاد ،تبیین نمایند .عدم اولویت بندی
پروژهها :عدم اولویت بندی بین پروژههای مذکور و حجم باالی تعداد پروژههای عرضه شده در کنفرانس تهران
نشان م 
یدهد همانند مدل قبلی قراردادهای نفتی ایران (بیع متقابل) ،ی یک از اهداف اصلی مدنظر طراحان و برگزار
کنندگان این همایش صرفًاًا قرارداد بستن با کشورهای خارجی با استفاده از مدل  IPCبوده است .مغایرت بندهای
تهای کلی اقتصاد مقاومتی ،خام فروشی نفت به صراحت
تهای کلی اقتصاد مقاومتی :در سیاس 
 14 ، 13و  15سیاس 
منع شده و دستور به توسعه زنجیره ارزش داده شده است .در لیست پروژههای هدف  ،IPCتعداد زیادی از میادین
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نفتی قرار دارند که موجب افزایش تولید نفت خواهد شد .هم اکنون ظرفیت پاالیشی نفت در کشور حدود 8.1
یباشد .این شرایط افزایش تولید نفت
یباشد ،در حالی که ظرفیت تولید نفت حدود  4میلیون بشکه م 
میلیون بشکه م 
مغایر با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است .امکان حل مشکالت صنعت نفت در داخل کشور وجود دارد و
یتوان با کمترین هزینه ،از فناوری و سرمایه خارجی استفاده کرد .اگر هزینه قراردادهای خارجی این باشد که به
م
نیروهای داخلی و جوانان فعال در صنعت نفت رسیدگی نشود ،در دراز مدت این قراردادها به ضرر کشور و به دور
از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است .مغایرت با قانون اجرای سیاس 
تهای کلی اصل  :44نظر به اینکه در  IPCبهره
یشود ،ابهامی قانونی وجود دارد؛ چراکه واگذاری این
برداری نیز به بخش خصوصی داخلی و خارجی واگذار م 
تها به بخش خصوصی منع قانونی دارد اما میتوان به شرط حفظ مالکیت ،در این حوزه نیز خرید خدمت
فعالی 
توسط دولت صورت گیرد .این خرید خدمت مشروط به حفظ سرمایه گذاری ،مالکیت و مدیریت این فعالیتها برای
دولت است .مصوبه هیات دولت در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی ،تحقق این شرط را غیر ممکن میکند.
یباشد و این
یکند که نظارت بر کلیه عملیات طرح در طول قرارداد با کمیته مشترک مدیریت م 
این بند تصریح م 
یکند که خالف قانون اجرای اصل 44
کمیته تصمیمات نهایی فنی ،مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد را اتخاذ م 
یباشد و بر اساس قانون اساسی باالدست نفت و گاز نباید در اختیار بخش خصوصی باشد .اصل  44قانون اساسی
م
مبنی بر تحقق افزایش مشارکت مردمی و رقابت از طریق ایجاد فرصت برای بخش خصوصی است که در این مورد
اگر به سرمایه خارجی تکیه شود و تمایل بیشتر به سمت عقد قرار داد با شرکتها و کشورهای بیگانه باشد اصل 44
قانون اساسی زیر سوال خواهد رفت .مغایرت با ماده  2اصالح قانون نفت :این ماده اشاره م 
یکند که اعمال حق
حاکمیتی بر کلیه ی منابع نفتی به نمایندگی از حکومت اسالمی بر عهده ی وزارت نفت میباشد .درحالیکه مصوبه
هیات دولت به موضوع نظارت کمیته مشترک مدیریت در طول قرارداد و اتخاذ تصمیمات نهایی اشاره دارد .از دست
یشوند که
رفتن نیروهای شرکت ملی نفت :با پذیرفتن شرکتهای جدید تاسیس نفتی ایرانی در کنار خود ،موجب م 
شرکت ملی نفت بخش قابل مالحظهاي از نیروهای با تجربه و متخصص خود را از دست بدهد Rasad Ayar:
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مهمترین مسئله مطرح آن است که جذب سرمایههای خارجی نیازمند فراهم بودن برخی جوانب و پیش فرضها است
که بدون فراهم بودن زیرساختهای سیاسی و اجتماعی و بدون توجه به ایجاد سیاستهای کالن یا باالدستی نمیتوان
جذب سرمایه خارجی نمود و اگر این امکان وجود داشته باشد قطعًاًا این منابع در جای صحیح خود مصرف نخواهد
شد .همچنین داشتن درک صحیح از اوضاع اجتماعی و ساختار اداری و سیاسی عامل مهمی برای جذب سرمایه
است .امروز بسیاری از کشورهای در حال توسعه علیرغم عدم درگیری با جهان خارج و عدم وجود تحریمهای بین
المللی از توان کافی برای جذب سرمایه خارجی برخوردار نیستند ،این تنها به آن دلیل است که این دولتها سیاستهای
منظم و مدون در راستای توسعه و جذب سرمایه خارجی به سوی بازار داخلی ندارند و همچنین در اینگونه کشورها
عمدتًاًا شکاف عمیقی بین سیاسیون و عامه مردم و از جمله فعاالن اقتصادی وجود دارد .همین امر باعث کاهش
اعتماد سرمایههای خارجی و باالرفتن ریسک سرمایه گذاری خارجی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شده
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است .رعایت حقوق بشر و کاهش فساد در هر کشوری از عوامل شفافیت و دستیابی به توسعه است .دولتهایی که
یشوند به ناچار در کنار رشد اقتصادی و توسعه کشور ،به رشد سیاسی ،فرهنگی و
وارد عرصه توسعه اقتصادی م 
ییابد نیازهای آنها از سطح نیازهای اولیه
اجتماعی نیز باید دست یابند .هر چه سطح درآمد افراد جامعه افزایش م 
ییابد.
خارج و ابعاد جدیدی م 
رشد اقتصادی در صورتی با موفقیت ادامه خواهد یافت که دولت یک فضای سرمایهگذار 
یپذیر ایجاد کند .این امر
تهای محلی
تهای مناسب در سطح ملی میتواند توسط سیاس 
مستلزم اقداماتی در همهی سطوح دولت است .سیاس 
یتواند تأسیس بنگاههای جدید ،را دشوار کند در
و منطقهای خنثی شود .مقررات بیش از حد در سطوح مختلف م 
تهای
یتواند عامل بازدارنده باشد .اگر مقامات دول 
دسترس نبودن زمین به همان میزان عدم دسترسی به سرمایه م 
محلی ،بنگاهها را بیش از حد در فشار بگذارند که انگیزهای برای سرمایهگذاری نداشته باشد ،خصوصی سازان نفع
زیادی نخواهد داشت .یک ساختار فدرالی که انگیزههای قابل قبولی در همهی سطوح ارائه کند باید تعبیه شده باشد،
تهایی که هدفشان جلوگیری از مشکل آفرین 
این البته کار دشواری است .سیاس 
یهای کارکنان سطوح پایین است،
یتوانند مشکل آفرین بشوند ،زیرا ممکن است قدرت بیش از حد به مرکز بدهند و مقامات محلی و
خودشان م 
منطقهای را از استفاده از راهبرهای رشد مبدعانه بازدارند .اما یک عامل اساسی در ایجاد فضای مناسب کسب و کار
وجود دارد چیزی که تحصیل آن با توجه به آنچه طی دههی گذشته روی داده دشوار است و آن ثبات سیاسی و
یگرایی گرفته تا
اجتماعی است .نابرابری عظیم و فقر وسیعی ،زمینهی حاصل خیزی برای انواع جنبشها از مل 
عوامگرایی فراهم آورده که برخی از آنها نه فقط تهدیدی برای رشد اقتصادی آیندهی هستند ،بلکه تهدیدی برای
صلح جهانی نیز محسوب میشوند .معکوس کردن این نابرابری که به این سرعت ایجاد شده دشوار خواهد بود و
احتما ًالًال زمان زیادی میطلبد.
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